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ගරු සභාපතිුමනාේ  පණිවුඩය 

 

වදානම් කළමනාකරණ ්ර මලදදයක්ෂ වශලයන්ත ්රී් යංකාලද කෘෂිකාර්මික ක්ෂල ්ර3යට 

කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණය හදුන්තවාදී, හදිසි ආපදාවකදී ලගොවි ආනතාවට සිදුවන ආර්ථික පාඩුව 

අවම කර ගුනීම තුළින්ත ල්ධශිය කෘෂිකර්මාන්තතය ලමන්තම කෘෂිකාර්මිකයා නඟාසිප්වීම සඳහා 

දශක හතරක කායය තුය කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයය මිණන්ත ඉප්වී ඇති   

ලමලහවර අති විශාය ලද. 

2016 වර් ය ම්ඩඩයයට විලශ්  වසරක්ෂ වන අතර රුපියේ මිලියන 339.9 ක වාර්තාගත ශු්ධධ්ය 

යාභයක්ෂ සනිප්හන්ත කරමින්ත ස්ථාවර ගමනකට අවශය ූලලික අිතතායම වන මුයය ශක්ෂතිය ආයතනයට 

යදා දීමට හුකිවීම අප යද සුවිලශ්ෂී ආයග්රයහණයකි. 

ලමරට ග්රයාමීය ය ආනතාව දතරතරයකලේ අදායම කෘෂිකර්මාන්තතය දුවින්ත කායණික ක හා ල්ධශණික ක 

විපර්යාස ලහ්තුලකොටලගන ඇතිවන අපදා තත්ත්වයන්ත නිතර සිදුවීලමන්ත ඔවුන්තලේ ආර්ථික තිරසාර 

දවට සිදුවන දයපෑම සයකා දයා, සෑම ලගොවි බිමක්ෂම ආවරණය වන පරිදි වී ලගොවිතුන හා 

අලනකුත් ලද ග වගාවන්තහි සිදුවිය හුකි අවදානම් අවම කර ලමරට කෘෂිකර්ම ක්ෂල ්ර3ය ස්ථාි  කිරීම 

සඳහා සියළුම ලද ග රක්ෂ ණය කිරීමට විධිමත් වුඩපිළිලවයක්ෂ ක්රිමයාත්මක කිරීමටත්,ග්රයාමීය ය 

ලගොවිආනතාවට පායනය කරගත ලනොහුකි ස්වාභාවික විපත් වලින්ත ඔවුන්තලේ අදායමට වන දයපෑම 

රක්ෂ ණය මිණන්ත ප්ර තිුරර්ණය කිරීමට අවශය අිතතායම සඳහා 2016 වසලර් මුයපිරීමට යුබීමත් 

ආයතනය යුබූ ආයග්රයහණයක්ෂ ලයස සයකමු. 

ක අනුව ම්ඩඩලීය කාර්ය සඵයතාවයන්තහි වර්ධ්යනයක්ෂ යඟාකර ගත හුකි වූ අති සාර්ථක වසරක්ෂ ලයස 

2016 වසර හුදින්තවිය හුක. 

 

 
 
 
සිඩ්නි ගආනායක, 
සභාපති, 
කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයය. 
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කෘෂිකා්තමික හා ේගොවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩාය 

 

දුක්ෂම 

ල්ධශීය කෘෂිකර්මාන්තතලේ අග්රයගනය ැකකවයා වීම තුළින්ත දකුුම ආසියාලද පරමාදර්ශී කෘෂි රක්ෂ ණ 

ආයතනය වීම 

 

 

 

 

ලමලහවර 

කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණය සහ ආරක්ෂ ණය සුයසීම සදහා සාමුහික ප්ර යත්නයන්ත හා අදාය ආයතන 

සම්දන්තධීකරණය තුළින්ත ආාතයන්තතරව පිළිගත හුකි විශි ්  ලස්වාවක්ෂ සුපීම 
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ලකොළඹ 07 
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අධ්යයක්ෂහ 
රාආය වයාපාර ලදපාර්තලම්න්තතුව                                                       සාමාජික 
මහා භා්ඩඩාගාරය 
ලකොළඹ 01 

04 
 

එන්ත.පී.වී.සී. පියතියක මහතා  
අතිලර්ක ලේකම් (පායන හා මුදේ) 
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය                                                                    සාමාජික 
“ලගොවිආන මන්තදිරය“ 
රආමේවත්ත පාර 
දත්තරමුේය 

05 වවදය ඩ්.එම්.ක. ලස්නාරත්න මහත්මිය 
අධ්යයක්ෂහ (පශු සම්පත් සුයසුම්)                                                          සාමාජික 
සමාආ  ලස්වා, සුදසාධ්යන හා පශු සම්පත් සංවර්ධ්යන අමාතයාංශය 
ලසත්සිරිපාය 
දත්තරමුේය 

06 
 

ආර්.එම්. නන්තදසිරි මහතා  
අතිලර්ක කෘෂිකර්ම අධ්යයක්ෂහ ආනරාේ (සංවර්ධ්යන)                              සාමාජික 
කෘෂිකර්මලදපාර්තලම්න්තතුව 
ල අරාලදක ය 

07 
 

එස්.එම්.ජී. සමරලක න්ත මහතා 
අංක 120, තරරුලුමගහපිටිය                                                               සාමාජික 
ලමලගොඩ වුව 
අනුරාධ්යුරරය 

08 
 

ලක්ෂ.බී. රාආපක්ෂහ මහතා 
නිලය ආය සාමානයාධිකාරී (වයාපාර දුංකු කටයුතු)                          සාමාජික 
මහආන දුංකුව 
ලනො.75, චිත්තම්පයම් ක ගාිතනර් මාවත 
ලකොළඹ 02 

08 
 

එස්. සුබ්ර මනියම් මහතා 
අතිලර්ක ලේකම් (සංවර්ධ්යන) 
ධීවර හා ආයආ සම්පත් සංවර්ධ්යන අමාතයාංශය                                   සාමාජික 
නව මහ ලේකම් කාර්යායය 
මාලිගාවත්ත, ලකොළඹ 10 
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කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයය 

ආයතනික වු්හය 
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ේපරාදන 

ෂිකාර්මික රටක්ෂවු ්රී් යංකාලද කෘෂිකාර්මික අවදානම් කළමනාකරණය 

ප්ර ධ්යාන අරමුණ ලකොටගත් එකම රාආය රක්ෂහණ ආයතනය වන 

කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂහණ ම්ඩඩයය,  කෘෂිකාර්මික අවදානම් 

කළමනාකරණලේදී කෘෂිකාර්මිකයාලේ ලභ ගවය අවදානම භාරගුනීමට අමතරව කෘෂිකාර්මිකයාට 

හා ඔතරලේ උපකරණ හා ගදඩා ලවනුලවන්ත ැකකවරණය සයසමින්ත කෘෂිකර්මාන්තතලේ තිරසාර 

සංවර්ධ්යනයක්ෂ උලදසා ආරම්භලේ පටන්ත විශාය ලමලහවරක්ෂ ඉප්කරමින්ත සිටී.  

ක අනුව අවදානම් කළමනාකරණ ්ර මලදදයක්ෂ වශලයන්ත ්රී් යංකාලද කෘෂිකාර්මික ලක්ෂහ්ර3යට 

කෘෂිකාර්මික රක්ෂහණය හුනන්තවාලදමින්ත හදිසි ආපදාවකදී ලගොවි ආනතාවට සිදුවන ආර්ථික පාඩුව 

අවමකර ගුනීම සඳහා සහ එවන්ත අවස්ථාවකදී කෘෂිකාර්මික ණය යදාලදන මුයය ආයතනවයට සිය 

මුයය ස්ථාවරත්වය වර්ධ්යනයකර ගුනීම සඳහා පසුිණය දශක හතරක කායය තුළ කෘෂිකාර්මික හා 

ලගොවිආන රක්ෂහණ ම්ඩඩයය මිනන්ත ඉප්වී ඇති ලමලහවර අතිවිශාය ලද. 

දකුුම ආසියාලද පරමාදර්ශී කෘෂි රක්ෂහණ ආයතනයවීලම් දුක්ෂම ලපරදුරි ලකොටලගන ල්ධශීය 

කෘෂිකර්මාන්තතලේ අඛ්ඩඩ පුවුත්මට විශාය දායකත්වයක්ෂ සපයමින්ත ම්ඩඩයය ක්රිමයාත්මක ලවමින්ත 

පවතින අතර ලමම පසුබිම තුළ ආයතනලේ ස්ථිරසාර පුවුත්ම හා තෘ අතිමත් පාරිලභ ිණක ලස්වාවක්ෂ 

අඛ්ඩඩව පවත්වාලගන යාම වුනි අභිලය ග ඉතා සාර්ථක ලයස ආය ගනිමින්ත 2016 වර් ය තුය 

ම්ඩඩයලේ කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය රුපියේ මිලියන 339.9 ක වාර්ථාගත ශු්ධධ්ය යාභයක්ෂ ඉපීමට සමත් 

වූ අතර, එය 2015 වර් ය හා සුසඳීලම්දී 3781% ක වර්ධ්යනයකි.  ලමම ප්ර ගතිය යඟා කරගුනීමට ූලලික ලහ්තු 

වනුලේ 2016 වර් ය තුය කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය උපයාගත් රුපියේ මිලියන 377.7 ක ලමලහයුම් 

යාභයි .  2016 වර් ය තුය රුපියේ මිලියන 737 ක රක්ෂ ණ ආදායමක්ෂ උපයා ඇති අතර, වන්තදි වශලයන්ත 

රුපියේ මිලියන 394 ක මුදයක්ෂ ලගවා ඇත. 

ාා්තෂික ාාරික ආදායන 2012 සිට 2016 දක්ෂාා 

 2012 
 (රු.මිමි).  

2012 
(රු.මිමි).  

2012 
(රු.මිමි).  

2012 
(රු.මිමි).  

2016 
(රු.මිමි).  

වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම 99.80 82.18 94.25 104.6 94.85 

පශු සම්පත් රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය 15.80 8.90 13.74 9.00 10.56 

ගදඩා  /කෘෂි උපකරණ හා ලතවන පාර්ශවීය 

රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම  
6.55 1.53 0.62 1.08 7.82 

සුවලසත හා හදිසි අනතුරු රක්ෂහණ ලය ආනා 

්ර ම 
2.55 1..26 7.67 16.43 15.61 

ලපොලහොර සහනාධ්යාර රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම 0.00 0.00 0.00 1006.4. 608.19 

එකුමා 122.00 32.87 116.28 1,120.21 020.02 
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ාා්තෂික ශුද්ධ්ය ාාභය 2012 සිට 2016 දක්ෂාා 

 2012 

 (රු.මිමි).  

2012 

(රු.මිමි).  

2012 

(රු.මිමි).  

2012 

(රු.මිමි).  

2016 

(රු.මිමි).  

මුළු ආදායම 136.70 101.50 122.5 1,156.10 782.20 

ලමලහයුම් වියදම )135.20( )170.90( )75.50( )1,116.10( )404.50( 

ලමලහයුම් අතිරිකිතය 1.50 )69.40( 47.30 40.00 377.70 

රාආ   අරධ්යාන හා අලනකුත් අදායම් 65.10 76.80 74.80 100.80 122.50 

මුළු වියදම් )ලවන්ත කිරීම්ද ඇතුළුව( )82.00( )89.30( )104.00( )132.00( )160.30( 

ාා්තෂික ශුද්ධ්ය ාාභය  /අාාභය  )15.40( )81.90( 17.80 8.80 339.90 

 

 

ගරු කෘෂිකර්ම අමාතයතුමාලේ සංකේපයක්ෂ අනුව,  පසුිණය කායය තුය දිවි ලන්ත ඇතිව තිබු අයහපත් 

කායණිණය ලහ්තුලවන්ත අගතියට පත් ලගොවිආනතාවට සහන සුයසීම සඳහා ලතොරතුරු ැකස්කිරීම 

ලවනුලවන්ත කෘෂිකර්ම කාර්ය සාධ්යන දයකාය පිහිප්වීමට කටයුතු ලයොදන යදි.  ලම් යටලත් ලගොවීන්ත 

හට  තමන්තලේ ආපදා තත්ත්වයන්ත පිළිදඳව ලතොරතුරු දුනුම් දීම සඳහා 1918 හදිසි දුරකථන අංකයක්ෂ 

හුනන්තවා දුන්ත අතර, ලමම දුරකථන අංකය ලවත යුලදන ලතොරතුරු කෘෂිකාර්මික කාර්ය සාධ්යන 

දයකාය ලවත යදා දීලම් වගකීම ලමම ම්ඩඩයය ලවත පවරන යදි. ලගොවීන්ත සඳහා රආය විසින්ත 

හදුන්තවාලදනු යුබු නව රක්ෂ ණ ප්ර තිපත්තියට අනුව, කෘෂිකර්ම අමාතයාංශලේ ද සහය ඇතිව ලමම 

ලස්වාව පුය 24 ුරරා ක්රිමයාත්මක  හදිසි ඇමතුම් ලස්වාවක්ෂ ලයස ක්රිමයාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන යදි. 

ලම් මිනන්ත, පීඩාවට පත් ආනතාවලේ ල්ධපය හා වගාවන්ත ලමන්තම හානියට පත් වුද අමුුම ආදිය 

පිළිදඳ ලතොරතුරු එක්ෂැකස් කර, ඔවුන්තට කිතනමින්ත සහන සුයසීමට කටයුතු කරන යදි.  

2016 යය කන්තනලේ ස්වභාවික විපත් වලින්ත හානියට පත් කුඹුරු සඳහා රක්ෂහණ ආවරණය ලනොමුතිව 

වන්තදි ප්ර දානය කිරීම ම්ඩඩයය විසින්ත ක්රිමයාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන යදි. ලම් සඳහා කිසිදු 

රක්ෂහණ වාර මුදේ අය කිරීමකින්ත ලතොරව ප්ර ථම  වරට 2016 යය කන්තනලේදී ස්වභාවික විපත් වලින්ත 

හානියට පත් කෘෂිකාර්මිකි න්තලේ වී වගාව සඳහා හානි පූරණය සිදු කිරීම ආරම්භ කරන යදි. පූර්ණ 
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හානිලේ වටිනාකම රුපියේ මිලියන 100 කට අධික ලද. තවද 2015/2016 මහා කන්තනලේ විලශ්  

වුඩසටහනක්ෂ ලයස විලශ්  දඩඉරිණි වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ ක්රිමයාත්මක වූ අතර ක සඳහා 

ම්ඩඩයය මිණන්ත රුපියේ මිලියන 7.5 ක වන්තදි මුදයක්ෂ නිකුත් කරන යදී. 

දුනට ක්රිමයාත්මක වන කෘෂිකාර්මික හානි තක්ෂලස්රු කිරීම සිදුවන්තලන්ත ඇස් මට්ටලම් පරීක්ෂහාව තුළිනි. 

කෘෂිකාර්මික අවදානමක්ෂ සිදු වූ පසු හානි තක්ෂලස්රු කිරීම සඳහා විශාය කායයක්ෂ ගතවනවා පමණක්ෂ 

ලනොව ඇස් මට්ටලම් පරීක්ෂහාවන්ත වයදී වි යගතභාවය ඉක්ෂමවා ආත්මගත විනිශ් චයන්ත ඇතුළත් වීම 

නිසා හානි තක්ෂලස්රුව පිළිදඳව ගුටළු සහගත තත්ත්වයකට මුතරණ ල්ධ. දර්ශක මත පදනම් වූ රක්ෂහණ 

ලය ආනා ්ර මයක්ෂ හුනන්තවා දීම තුළින්ත කාළණික ක තත්ත්වයන්ත අනුව කෘෂිකර්මාන්තතයට වන දයපෑම 

විදයාත්මකව හා තාක්ෂහක ක වශලයන්ත තක්ෂලසර්ු කර කිතනමින්ත හානි පූර්ණය කිරීමට හුකිවන දුවින්ත 

පවතින ්ර මලේදී ලමන්ත මාස ගණනාවකට පසු අගතියට පත් පාර්ශවයන්ත දයායනය කිරීම ලවනුවට 

හානියට පත් පාර්ශවයන්ත සතියක්ෂ තුළදී හානි පූර්ණය කිරීලම් ්ර මලදදයක්ෂ සකස්වනු ඇත. ලමයට 

අමතරව වළක්ෂවාගත හුකි කෘෂිකාර්මික අවදානම් කළමනාකරණය කිරීලම් ලතොරතුරුද 

කෘෂිකර්මාන්තතයට යදා දීම තුළින්ත සිදුවන අවදානම කළමනාකරණය කර ගුනීමට කේ ඇතිව දුනුම් 

දීලම් ්ර මයක්ෂද සකස් ලද.   ක සඳහා   ්රී් යංකාලද කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණලේ කාර්යක්ෂ මතාවය වුිත 

දියුුම කිරීම සහ ්රී් යංකාලද  කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණ ආවරණ ඉහළ නුංවිම ලමම වයාපෘතිලේ අරමුණ 

ලද.ලම් සඳහා ලය ක දුංකුව හා අනුද්ධධ්ය ආාතයන්තතර ූලයය සමාගලමහි (IFC)  තාක්ෂ ක ක සහාය 

යුබී ඇත. 

ම්ඩඩයලේ දුනට ක්රිමයාත්මක වගා රක්ෂහණ, පශු රක්ෂහණ, සමාආ ආරක්ෂහණ හා සාමානය රක්ෂහණ 

ලය ආනා ්ර ම ලක්ෂහ්ර3 මට්ටමින්ත ක්රිමයාත්මක කිරීම සඳහා දිස්රියක්ෂ මට්ටමින්ත අනුයුක්ෂත කර සිටින  ලක්ෂහ්ර3 

කාර්ය ම්ඩඩයයට අමතරව ,ම්ඩඩලීය රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම ලගොවීන්ත අතර වඩාත් ප්ර චලිත කිරීලම් 

පහසුව පික ස දාහිර නිලය ජිත ආායයක්ෂ ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්තනා යදී. ලමය 2016 වර් ය තුය 

ම්ඩඩයලේ උන්තනතිය ලවනුලවන්ත ආරම්භ කරනු යුබූ විලශ්  වුඩපිළිලවයක්ෂ ලයස සුයකිය හුක.  

ලගොවිආන ලස්වා මධ්යයස්ථාන, ලගොවි සංවිධ්යාන හා කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂහණ ම්ඩඩයලේ 

නියධ්යාරින්ත මිනන්ත සහ කෘ.ප.නි.ස නියධ්යාරින්ත මිනන්ත රක්ෂහණාවණරය යදා ගුනීමට හුකියාව යුබී ඇති 

නිසා, කෘෂිකාර්මිකි න්ත නිරන්තතරලයන්තම සම්දන්තධ්යතා පවත්වන ස්ථානලේදී ලමම පහසුකම යදා 

ගුනීමට හුකියාව යුබීම තුලින්ත අමතර පිරිවුයක්ෂ හා කායයක්ෂ ලවන්ත ලකොට රක්ෂහණ ආවරණ යදා 

ගුනීම සඳහා යාලම් අවශයතාවය නුතිවී ඇත. එලමන්තම ලගොවි සංවිධ්යාන කෘෂි රක්ෂහණ ම්ඩඩයලේ 

අලයවි නිලය ජිති න්ත ලයස කටයතු කිරීලමන්ත යුලදන ූලයය ප්ර තියාභ මිනන්ත ලගොවි සංවිධ්යාන 

දයායනය වන අතර, එමිනන්ත කෘෂිකාර්මික ලක්ෂහ්ර3යට ව්ර ාකාරලයන්ත ප්ර තියාභ යුබීමට ද අවස්ථාව 

සුයසී ඇත. 

ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ක්ෂ රමලේ දඳවා ගුනීම් ක්රිමයාත්මක කිරීම සම්දන්තධ්යලයන්ත උත්ගත වූ ගුටළු 

මගහරවා ගුනීමටත් තිරසාර ලයස ලගොවි හා ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලයොආනා ්ර මය පවත්වාලගන යාමට 2016 දී 

නව ලය ආනා සකස් ලකොට අමාතය ම්ඩඩය අනුමුතියට ඉදිරිපත් ලකොට ඇත. 2016 වර් ය  
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අවසන්ත වන විට දායකත්වය යදා ඇති මුළු ධීවරි න්ත සංඛයාව 68915 වන අතර  විශ්රාම වුප් අ යාන්න්ත 

3724 සඳහා රුපියේ මිලියන 54 ක මුදයක්ෂ විශ්රාම වුප් අ වශලයන්ත ලගවන යදී. 

2016 වර් ලේදී සහකාර අධ්යයක්ෂ  තනතුරු 12 ක්ෂ කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 11 හා රියදුරු 

තනතුරු 5 සදහා දදවා  ගුනීම් සිදු කය අතර නියමිත  කාර්ය ම්ඩඩය සංයුතියට අනුව කාර්යය 

ම්ඩඩයය 421 ක්ෂ වුවද ලම් වන විට කාර්ය ම්ඩඩයලේ ලස්වකයන්ත 307 ක්ෂ ලද.ක අනුව ුරර අපාඩු 

සංඛයාව 125 කි. 

ම්ඩඩලීය කාර්යභාරය තුළ සුවිලශ්ෂී වසරක්ෂ වූ 2016 වර් ලේදී ම්ඩඩයය සිදු කය ක්රිමයාකාරකම් හි 

කාර්ය සඵයතා ලමම වාර්තාව මිණන්ත ඉදිරිපත් කරනු යදි  
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ේනේහයුම් අංශය - 2016 

කෘෂිකාර්මිකයා මුතරණපාන නි ්පාදන අවදානම ලමන්තම කෘෂි නි ්පාදන වයට නිසි වටිනාකමක්ෂ හිමි 

කර දීම යන අරමුුම කරා යඟාවීම සඳහා  කෘෂිකාර්මික අවදානම් කළමනාකරණලේදී රආය ලයොදා 

ගන්තනා ප්ර ධ්යාන විකේපයක්ෂ වනුලේ කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණයි . කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක්ෂ හිමි රටක්ෂ 

ලයස කෘෂිකාර්මික අවදානම අවම කිරීලම් නව උප්ර ම හුනනා ගුනීම සහ හුනන්තවා දීම රආයට පුවරී 

ඇති සුවිශාය කාර්යභාරයකි. එම කාර්යභාරය ඉප් කිරීලම්හියා සුවිලශ්ෂි වගකීමක්ෂ දරමින්ත ල්ධශීය 

කෘෂිකර්මාන්තතලේ අග්රයගනය ැකකවයා ලයස කෘෂිකාර්මිකි න්තට ස්ථාවරත්වයක්ෂ යදා දීම හා එමිණන්ත 

කෘෂි නි ්පාදන ප්ර වර්ධ්යනය කිරීලමහියා විශාය කාර්යභාරයක්ෂ ඉප් කරන එකම රාආය කෘෂි රක්ෂ ණ 

ආයතනය කෘෂිකාර්මික සහ ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයයි .   

ලමහිදී ම්ඩඩයලේ ලස්වාවන්ත ලගොවි ආනතාව අතර වයා අත කිරීලම්දී ක හා සම්දන්තධ්ය වුදගත්ම 

කාර්යභාරයක්ෂ ඉප් කරන අංශය ලයස ලමලහයුම් අංශය හුඳින්තවිය හුකිය. ම්ඩඩයය මිනන්ත 

ක්රිමයාත්මක කිරීමට අල අක්ෂහා කරනු යදන ඉදිරි වුඩපිළිලවය ඇතුයත් සංයුක්ෂත සුයුස්ම, ක්රිමයාත්මක 

සුයුස්ම ඇතුලුව, සියළුම ආයතනික සුයසුම් සකස් කිරීම, එම සුයසුම් ක්රිමයාත්මක කරවීම සඳහා  

දීපවයා අතව පුතිරී ඇති ම්ඩඩලීය සියළු දිස්රියක්ෂ ලමලහයවීම සහ පායනය,  එම සුයසුම් ක්රිමයාත්මක 

කිරීලම්දී මතුවන සියලු අවශයතා පූරණය කර ගුනීම ආදී සුවිශාය කාර්යභාරයක්ෂ ලමලහයුම් අංශය 

මිණන්ත ඉප් කරනු යදි . 

කෘෂිකාර්මික අවදානම අවම කිරීලම් රආලේ සුයසුම් ක්රිමයාත්මක කිරීලම්දී ම්ඩඩයය ලවත පුවරී ඇති 

වගකීම ඉප් කරනු පික ස කෘෂිකාර්මික රක්ෂහණයට ප්ර මුඛත්වය යදා ලදමින්ත පහත සඳහන්ත පරිදි රක්ෂහණ 

ලය ආනා ්ර ම රාශියක්ෂ 2016 වර් ය තුයදී ද අප විසින්ත ක්රිමයාත්මක කරන යදි. 

කෘෂිකාර්මික ලක්ෂහ්ර3ලේ රක්ෂහණ ලස්වා සපයන එකම රාආය ආයතනය වශලයන්ත ල්ධශීය 

කෘෂිකර්මාන්තතය නංවාලීලම් හා කෘෂිකාර්මිකයාලේ ආර්ථිකය ස්ථාී කිරීලමහියා කෘෂිකාර්මික හා 

ලගොවිආන රක්ෂහණ ම්ඩඩයය ලවත පුවරී ඇති වගකීම උපරිම ආකාරලයන්ත ඉප්කිරීම අරමුුමකර 

ගනිමින්ත,  2016  වර් ලේදීද ලය ආනා්ර ම රාශියක්ෂ දීපවයා අතව  ක්රිමයාත්මක කිරීමට  ලමලහයුම් අංශය 

කටයුතු කර ඇත.  

ක්රිතයාමකනක කරන ාද රක්ෂැණ ේය ජනා ්රන 

1. වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම 

 වී වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය 

 දඩඉරිණි වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය 

 අතිලර්ක ලද ග වගා )මුං ,රටකර ,ලස යා ,උදු (රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය  

 ලයොකුළූුම වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

 උක්ෂ වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය 

 අපනයන ලද ග වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 
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 වුවිලි ලභ ග )ලත් (වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය.  

 ලපොේ වගා රක්ෂහණ ලය ආනා්ර මය. 

 අර්තාපේ වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

 මේ වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

 ඉණිරු වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

 මිරිස් වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

 එයවළු වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

 ලකලසේ වගා රක්ෂහණ  ලය ආනා ්ර මය. 

 පයතුරු වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

2. ගදඩා රක්ෂහණ  ලය ආනා ්ර මය 

3. ට්රුක්ෂටර් ඇතුළු කෘෂි උපකරණ රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය 

4. පශු රක්ෂහණ  ලය ආනා ්ර මය 

 එළු 

 ගව 

5. හදිසි අනතුරු රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

6. සුවලසත ලසෞඛය රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය. 

7. ලතවන පාර්ශවීය රක්ෂහණ  ලය ආනා ්ර මය.  

 

තවද දර්ශක මත පදනම් වු රක්ෂ ණ ්ර මය (INDEX BASED) 2016 වර් ලේදී ආරම්භ කරන යද 

නවතම රක්ෂහණ ්ර මලදදය ලද. අප ම්ඩඩයය ලවත පනත මිනන්ත පුවරී ඇති කාර්යයන්ත ඉප් කිරීලම්දී 

නවීන තාක්ෂහණය ලයොදා ගනිමින්ත කටයුතු කිරීලම් සන්තධිස්ථානයක්ෂ වශලයන්ත ලමය හුඳින්තවිය හුක. 

ලමහිදී ම්ඩඩයය මිනන්ත දුනට ක්රිමයාත්මක කරනු යදන වගා රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය යටලත් හානි 

තක්ෂලස්රු කර වන්තදි ලගවීලම් ක්රිමයාවලියට සාල අක්ෂහව ඉතා ලකටි කාය සීමාවක්ෂ තුය හානි තක්ෂලසර්ු 

කර අදාය වන්තදි මුදේ යදා දීමට හුකි ලද. ්රී් යංකාලද කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණලේ කාර්යක්ෂ මතාවය 

වුිත දියුුම කිරීම සහ ්රී් යංකාලද  කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණ ආවරණ ඉහළ නුංවිම ලමම වයාපෘතිලේ 

අරමුණ ලද.ලම් සඳහා ලය ක දුංකුව හා අනුද්ධධ්ය ආාතයන්තතර ූලයය සමාගලමහි (IFC)  තාක්ෂ ක ක 

සහාය යුබී ඇත.   

ලම් යටලත් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත ස්වයංක්රීනය කායණික ක මධ්යයස්ථාන මිනන්ත යදා ගත හුකි 

කායණික ක ුරලර කථනයන්ත භාවිතලයන්ත වන්තදි ලගවීමට ගතවන කායය දින 10 ක්ෂ දක්ෂවා අඩුකර 

ගුනීමට කටයුතු ලකලර්. ලමම වයාපෘතිලේ මුලික පියවරක්ෂ ලයස MIS මෘදුකාංගය සුකසීම 2016 

වර් ලේදී ආරම්භ කරන යද අතර, ලමහි නියමු වයාපෘතියක්ෂ වශලයන්ත 2016 වර් ලේදී අනුරාධ්යුරර 

දිස්රියක්ෂකලේ ගලයන්තබිුනනු වුව සහ ලහොලරොදපතාන යන ස්ථාන 02හි  ලමම ස්වයංක්රීනය කායණික ක 

මධ්යයස්ථාන පිහිප්වන යදි.  

මිට අමතරව 2016 යය කන්තනලේ ඇතිවූ අධික වර් ාව, ගංවතුර හා නායයෑම් ආදී හදිසි ආපදා 

තත්ත්වයන්ත ලහත්ුලවන්ත වගාවන්ත හානි වු ලගොවීන්ත සඳහා රආය විසින්ත හදුන්තවාලදනු යුබු නව රක්ෂ ණ 

ප්ර තිපත්තියට අනුව, කෘෂිකර්ම අමාතයාංශලේ ද සහය ඇතිව කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ 
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ම්ඩඩයය විසින්ත පුය 24 ුරරා ක්රිමයාත්මක  හදිසි ඇමතුම් ලස්වාවක්ෂ හුනන්තවා දීමට කටයුතු කරන යදි. 

ලමහිදී අපලේ ලමලහයුම් අංශය විසින්ත කෘෂිකර්ම අමාතයංශලේ කාර්ය සාධ්යන දයකාය හා සම්දන්තධ්ය 

වී  1918 හදිසි ඇමතුම් අංකය ඔස්ලස ්ලමම දත්ත ැකසක්ිරීමට කටයුතු කරන යදි. ක අනුව, පීඩාවට පත් 

ලගොවීන්තලේ ල්ධපය හා වගාවන්ත ලමන්තම හානියට පත් වුද අමුුම ආදිය පිළිදඳ ලතොරතුරු එක්ෂැකස් කර, 

ඔවුන්තට කිතනමින්ත සහන සුයසීමට කටයුතු කරන යදි. ලමම හදිසි ඇමතුම් ලස්වාව හරහා ලගොවි 

ආනතාවලේ  පුමික ලි විශාය සංඛයාවක්ෂ යුබුුම අතර, ලමම පුමික ලි පිළිදඳව විමර්ශණය කර අදාය 

වන්තදි ගණනය කරමින්ත ලගවීම් සිදු කරන අතර,  රආය විසින්ත රුපියේ මිලියන 100 ක මුදයක්ෂ ලමම 

වන්තදි ලගවීම් සඳහා යදා දී ඇත. 

බාහිර අේාවි නිේය ජිා ජාාය ස්ථාපිා කිරීන. 

ම්ඩඩයලේ දුනට ක්රිමයාත්මක වගා රක්ෂහණ, පශු රක්ෂහණ, සමාආ ආරක්ෂ  ණ හා සාමානය රක්ෂහණ 

ලය ආනා ්ර ම ලක්ෂහ්ර3 මට්ටමින්ත ක්රිමයාත්මක කිරීම සඳහා දිස්රියක්ෂ මට්ටමින්ත අනුයුක්ෂත කර සිටින  ලක්ෂහ්ර3 

කාර්ය ම්ඩඩයයට අමතරව දාහිර නිලය ජිත ආායයක්ෂ ස්ථාපිත කිරීලම් කාලීන අවශයතාවය 

ම්ඩඩලීය ඉහළ කළමණාකාරීත්වය අවලද ධ්ය කරගනු යුබීය. ලම් නිසා ම්ඩඩලීය රක්ෂහණ ලය ආනා 

්ර ම ලගොවීන්ත අතර වඩාත් ප්ර චලිත කිරීලම් පහසුව පික ස ලමම දාහිර අලයවි නිලය ජිත ආායය ස්ථාපිත 

කිරීමද 2016 වර් ය තුය ම්ඩඩයලේ උන්තනතිය ලවනුලවන්ත ආරම්භ කරනු යුබූ 

විලශ්  වුඩපිළිලවයක්ෂ ලයස සුයකිය හුක.  

ලමම දාහිර අලයවි නිලය ජිත ආායය ස්ථාපනය කිරීම මිනන්ත,  

1. දීපවයා අත ලගොවිආන ලස්වා මධ්යයස්ථාන 559 ආවරණය වන පරිදි ලගොවිආනතාවට  කෘෂි 

රක්ෂහණ ්ර මලදද පිළිදඳව අවලද ධ්යය යදා දී, අදාය රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම සඳහා ලගොවීන්ත 

සිය කුමුත්ලතන්තම ඇතුයත් කර ගුනීම සඳහා දුනුවත් කිරීලම් වුඩපිළිලවය ආනතාව 

අතරට ලගන යෑම, 

2. ලය ක දුංකුලද උපල්ධශනය සහ සහලය ගීතාවය මත 2017 වසලර්දී හුනන්තවාලදන 

කායණික ක/ල්ධශණික ක විපර්යාස නිසා සිදු වන අවදානම් ආවරණය කිරීලම් (Index base 

Insurance) රක්ෂහණ ්ර මය ලගොවීන්තට හුනන්තවා දීම මිනන්ත සමස්ත කෘෂිකර්මාන්තතයට වන 

අනල අක්ෂිeත හානි වය වගකීම රක්ෂහණය මිනන්ත අවම කර ගුනීම 

වුනි ම්ඩඩලීය ප්ර ගතියට සාධ්යනීය අයුරින්ත ඉවහේ වන අරමුුම කිහිපයක්ෂම සුරරා ගුනීමට අල අක්ෂහා 

ලකලර්.  

ලම් ආකාරලයන්ත 2016 වර් ය තුය ම්ඩඩලීය දුක්ෂම, ලමලහවර හා අරමුුම සාර්ථක කර ගුනීම 

උලදසා අපලේ රක්ෂහණ  ලය ආනා ්ර ම ලගොවීන්ත අතර තව තවත් ප්ර චලිත කිරීම හා වයා අත කිරීම 

ලවනුලවන්ත ලදොලහ  වුඩසටහන්ත ලමලහයුම් අංශය මිනන්ත ක්රිමයාත්මක කරන යදි.  
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1. 68 ාන අ නානාමක නිදහස් සනරු අේනා 2016 .02. 04 දින ලපොලළොන්තනරුව ගේයෑේය ආාතික 

ක්රීනඩාංගනලේදී උත්කර්ශවත් අයුරින්ත පුවුත්වීමට කටයුතු ලකරික  .ලම් සඳහා දිස්රියක්ෂකලේ 

සියළු රාආය හා රාආ ්ය  ලනොවන ආයතනයන්ත උපරිම දායකත්වය යදා දීමට කටයුතු කය අතර ,දුලේ 

නිදහස සියළු ආනතාවලේ ජීවලන පය ශක්ෂතිමත් කිරීමට මහත් දායකත්වයක්ෂ යදා ලදන 

ලහි න්ත, උත්සවය සාර්ථක කරලීම සඳහා  ශබිද විකාශණ පහසුකම් සුපීම ලවනුලවන්ත ම්ඩඩයලේ 

දායකත්වය යදා දුන්ත අතර ,ම්ඩඩයලේ නියධ්යාරින්තලේ සහභාගී ත්වය හා සහලය ගය යදා ලදන යදි. 

 

2. ම්ඩඩලීය රක්ෂහණ  ලය ආනා ්ර ම ලගොවි ආනතාව අතරට ැකලගන යෑම සඳහා වයාපාර සංවර්ධ්යන 

නියධ්යාරින්ත දඳවා ගුනීලම් වුඩසටහනක්ෂ 2016 /02/ 11 දින හයාවත ,සුදසුන ශායාලදදී පවත්වන යදි .

වයාපාර සංවර්ධ්යන නියධ්යාරින්ත 400 ලදලනකු සහභාගී වූ අතර ,ම්ඩඩයලේ ගරු සභාපත  ්තුමා හා 

අධ්යයක්ෂහ  ආනරාේතුමාලේ ප්ර ධ්යානත්වලයන්ත කටයුතු සිදු කරන යදි.  

 

3. ම්ඩඩයලේ රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම ලගොවි ආනතාව අතරට ැකලගන යෑම සඳහා ලගොවි සංවිධ්යාන 

නායකි න්ත හා අලයවි නිලය ජිති න්ත දුනුවත් කිරීලම් වුඩසටහනක්ෂ  2016/02/ 20 දින හම්දන්තලතොට 

දිස්රියක්ෂ කාර්යායලේදී ම්ඩඩයලේ ගරු  සභාපතිතුමාලේ ප්ර ධ්යානත්වලයන්ත සිදු කරන යදි. 

 
 

4. ආනාධිපති ලේකම් කාර්යායලේ ලමලහයවීලමන්ත ාස විස නැති රටක්ෂ කෘෂිකා්තමික , අධ්යසාපනික හා 

ේානඳ වද්තශණය 2016 මාර්තු මස 06 සිට 08 දින දක්ෂවා ද්ඩඩාරනායක අනුස්මරණ ආාතයන්තතර 

සම්මන්තර3ණ ශායාලදදී පුවුත්වුුම අතර ,එහි ම්ඩඩයය නිලය ආනය කරමින්ත ප්ර දර්ශණ කුටියක්ෂ 

පවත්වාලගන යන යදි  .එහිදී අත්පරියකා ,දුනර් ,ලප ස්ටර් හා මේටිමීය ිතයා ලප්ර ොලආක්ෂටර් භාවිතා 

කරමින්ත ම්ඩඩයය මිනන්ත ක්රිමයාත්මක වන සියළු වුඩසටහන්ත ප්ර දර්ශණය නුරමමට පුමිලණන සියළු 

ලප්ර ්ක්ෂහකි න්තට යදා දීමට කටයුතු කරන යදි.  

 

5. 2015/ 16 මහ කන්තනලේ වී  අස්වුන්තන ලනලීලමන්ත අනතුරුව අනුරාධ්යුරරය ආය ්රී් මහා ලදොධීන්ත 

වහන්තලස්ලේ අභියස ජාතික අළුමක සහල් නංගාසය 2016 අලප්ර ්ේ මස 09 හා 10 ලදදින  අතිගරු 

ආනාධිපති වමජපාය සිරිලස්න මුතිතුමන්තලේ ප්ර ධ්යානත්වලයන්ත පුවති අතර ,පිරිත් ම්ඩඩපය ඉදිරි 

කිරීම ,ශ්ද විකාශන පහස  ්කම් සුපීම ඇතුළු කර්තවයවන්ත ලදොලහොමයක්ෂ ම්ඩඩයලේ අනුග්රයහලයන්ත 

සහ නියධ්යාරින්තලේ සහභාගීත්වලයන්ත සිදු කරන යදි. 

 
 

6. කෘෂිකර්ම අමාතයංශලේ ලමලහයවීලමන්ත සිදුකය ේගොවී්ලේ  ේාොරුමරු අඩංගු දමකා පද්ධ්යතියක්ෂ 

සකස් කිරීේම් ාැඩසටහනට අදායව ලමොණරාගය දිස්රියක්ෂකලේ හා ක ආරිරත ප්ර ල්ධශ වය ලගොවීන්තලේ 

ලතොරතුරු යදා ගුනීලම් වුඩසටහනක්ෂ ප්ර ධ්යාන කාර්යායය , ගාේය ,මාතර සහ හම්දන්තලතොට දිස්රියක්ෂ 

කාර්යාය සම්දන්තධීකරණලයන්ත 30 ලදලනකුලගන්ත යුත් කාර්ය ම්ඩඩයයක්ෂ ලයදවා 2016 /04/ 30 සහ 

2016/05/ 01 දිනයන්තහිදී සිදු කරන යදි.  
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7. ගාේය දිස්රියක්ෂ කාර්යායලේ ලමලහයවීලමන්ත ේාාන පා්තශවීය රථ  ාාහන රක්ෂැණ ේය ජනා ්රනය 

ාසා ා කිරීේම් විේශෙත අේාවි ාැඩසටහ්ල  කිහිපයක්ෂ 2016/05/ 24 දින සිට 2016 /05/ 27 දින දක්ෂවා 

විවිධ්ය නගර ඉයක්ෂක කර ගනිමින්ත පුවුත්වූ අතර, රක්ෂහණ නිලය ජිති න්ත දුනුවත් කිරීලම් වුඩමුළුවක්ෂ 

2016/05/ 19 දින පුවුත්වීමට කටයුතු කරන යදි.  

 
 

8. ගරු කෘෂිකර්ම අමාතය  දුමින්තද දිසානායක මුතිතුමාලේ ප්ර ධ්යානත්වලයන්ත 2016 /06/ 20 දින කුරුණෑගය 

අවුලේගම ලගොවිආන ලස්වා මධ්යයස්ථානය මිනන්ත සිදු කරන යද ේපොේසෝල අදානය 

ාැඩසටහනලවනුලවන්ත ප්ර චාරක අනුග්රයහය යදා ලදන යදි  .ලම් සඳහා ප්ර චාරක දුනර් ප්ර දර්ශණය කිරීමට 

කටයුතු කරන යදි.  

 

9. න්ලනාරන දිස්ත්රි ක්ෂ කා්තයාාේ  නා කා්තයාලීය ේගොඩනැඟිල්ා විාෘා කිරීන  2016 /07/ 12 දින 

ම්ඩඩලීය ගරු සභාපතිතුමාලේ ප්ර ධ්යානත්වලයන්ත ද අධ්යයක්ෂහආනරාේතුමාලේ සහභාගීත්වලයන්ත ද 

මන්තනරම දිස්රියක්ෂ දිසාපතිතුමාලේ ද සහභාගීත්වලයන්ත සිදු කරන යදි.  

 

10. 2012/ 16 නහ ක්ලනේ  අම්පාරදිස්ත්රි ක්ෂ කේ  ාගා හානි ාාට අදාා ා්ලදි වදානය කිරීන  2016 /07/ 20 

දින අතිගරු ආනාධිපති වමජපාය සිරිලස්න මුතිතුමාලේ ප්ර ධ්යානත්වලයන්ත සිදු කිරීමටත් එයට 

සමගාමීය ව කෘෂිකාර්මික ප්ර දර්ශණයක්ෂ පුවුත්වීමටත් අම්පාර දිස්රියක්ෂ ලේකම්තුමාලේ ලමලහයවීලමන්ත 

කටයුතු සංවිධ්යානය කරනු යුබීය .එය නිලය ආනය කරමින්ත ප්ර දර්ශණ කුටියක්ෂ පවත්වා ග ල්න යෑමට 

ම්ඩඩයලේ අම්පාර දිස්රියක්ෂ කාර්යායය කටයුතු කරනු යුබීය  .එමිනන්ත ම්ඩඩයය විසින්ත ක්රිමයාත්මක 

කරන රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම ආනතාවට හුනන්තවා දීමට කටයුතු කරන යදි.  

 

11. දිස්රියක්ෂ මට්ටමින්ත පුවුත්ලවන විලශ්  ප්ර චාරක හා ප්ර වර්ධ්යන වුඩසටහන්ත සඳහා අවශය වන 

ලප ස්ටර්, දුනර් හා  අත්පරියකා දිස්රියක්ෂ කාර්යාය මිනන්ත පිළිලයය කර ගුනීමට අවශය කටයුතු ඉප් කර 

දී ඇති අතර  ,ගාේය ,හම්දන්තලතොට ,අම්පාර, මාතර ඇතුළු දිස්රියක්ෂක කිහිපයකින්ත යුබුුම ඉේලීම් 

අනුව ,අදාය අවශයතා ලමලහයුම් අංශය මිනන්ත සපයා දීමට කටයුතු කර ඇත.  

 
 

12. ජනපති නිා ේනේහාර ජංගන ේසොය - ේපොේනෝලනරුා  දිස්ත්රි ක්ෂකය 2016  වුඩසටහලන්තදී ලපොදු 

ආනතාවට මුතරණ දීමට සිදුවී ඇති පරිපායනමය ගුටළු නිරාකරණය සඳහා විලශ්ෂිත කුටියක්ෂ 

2016/07/ 30 දින ලපොලළොන්තනරුව රාආකීය මධ්යය මහා විදයායලේදී පවත්වාලගන යන යදි.  

 

13. දක්ෂි ණ කෘෂි නේා දය 2016 අධ්යසාපනික හා ේාාඳ වද්තශණ ය  2016 /09/ 02 දින සිට 06 දින දක්ෂවා 

යබුවව ප්ර ල්ධශලේදී පුවුත්වූ අතර ,ම්ඩඩයය නිලය ආනය කරමින්ත ප්ර දර්ශණ කුටියක්ෂ පවත්වාලගන 

යන යදි .ප්ර චාරක උපාංග ලයස දුනර් ,ලප ස්ටර් සහ අත් පරියකා උපලය ගී කර ගනිමින්ත ල්ධශපායන 

අධිකාරිය ,රාආය හා ලපෞ්ධගලික අංශ වය නියධ්යාරින්ත ,පාසුේ ද රු දුරියන්ත ඇතුළු  ලප්ර ්ක්ෂහක ආනතාව 

ම්ඩඩයය විසින්ත ඉප් කරන ලස්වයන්ත පිළිදඳව දුනුවත් කරන යදි.  
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14. ආහාර ේප තණ ාැඩසටහන හා කෘෂික්තන වද්තශණය අම්පාර දිස්රියක්ෂකලේ දී 2016/08/29 හා 30 

ලදදින තුය පුවුත්වීමට කටයුතු කරන යදි .ම්ඩඩයය නිලය ආනය කරමින්ත ප්ර දර්ශණ කුටියක්ෂ 

පුවුත්්වූ අතර  ,දුනර්, ලප ස්ටර් සහ අත් පරියකා උපලය ගී කර ගනිමින්ත ලප්ර ්ක්ෂහක ආනතාව දුනුවත් 

කරන යදි 

 

 

15. අනුරාධ්යුරර දිස්රියක්ෂකලේ ලතවන පාර්ශවීය රථ  වාහන රක්ෂහණයට අදාය රක්ෂහණ නිලය ජිත තනතුරු 

ප්ර දානය කිරීම හා 2015 / 16 මහ කන්තනලේ විලශ්  දඩඉරිරි රක්ෂහණ වන්තදි  අ රදානය කිරීම 2016 /09/ 25 

දින ගරු කෘෂිකරුම අමාතය දුමින්තද දිසානායක මහතාලේ සහ ම්ඩඩලීය සභාපතිතුමාලේ 

සහභාගීත්වලයන්ත අනුරාධ්යුරරලේදී සිදු කරන යදි .ලමම අවස්ථාව සඳහා ලගොවි සංවිධ්යාන ,කෘෂිකර්ම 

පර්ලේ ණ හා නි ප්ාදන සහකාරවරුන්ත ඇතුළු නියධ්යාරි මහත්ම මහත්මීය න්ත විශාය සංඛයාවක්ෂ සහභාගී 

විය.  

 
 

16. Prime - Expo 2016 කෘෂිකා්තමික හා ේානඳ වද්තශණය 2016 ඔක්ෂලත දර් මස 09 සිට 11 දින 

දක්ෂවා ඇැලිපිටිය මහවුලි බු්ධධි ම්ඩඩපලේදී පුවති අතර ,එහි ම්ඩඩයය නිලය ආනය කරමින්ත 

ප්ර දර්ශණ කුටියක්ෂ පවත්වන යදි .ප්ර චාරක උපංග ලයස දුනර් ,ලප ස්ටර් හා අත්පරියකා උපලය ගී කර 

ගනිමින්ත  අ ලර්ක ක ආනතාව ම්ඩඩයලයන්ත සිදු වන ලමලහවර පිළිදඳව දුනුවත් කරන යදි. 

 

17. ලතවන පාර්ශවීය රක්ෂහණය ප්ර චලිත කිරීම සඳහා ලපොලළොන්තනරුව දිස්රියක්ෂ නිලය ජිති න්ත පත්කිරීලම් 

වුඩසටහන්ත කිහිපයක්ෂ 206/10/ 25 දින හා 2016 /10/ 27 දිනයන්ත හිදී පරා්ර ම සමුම  වයාපාරය ,ිණරිතලේ 

වයාපාරය ,ක වුඩුේය වයාපාරය හා  මින්තලන්තරිය වයාපාරය ආරිරතව සිදු කරන යදි. 

 

18. ලතවන පාර්ශවීය රථ වාහන රක්ෂහණ  ්ර මය ලගොවි ආනතාව අතර ප්ර චලිත කිරීම සඳහා දිස්රියක්ෂ මට්ටමින්ත 

නිලය ජිති න්ත පත් කිරීම සිදු කරන යදි .එහිදී ලමම වුඩසටහන්ත කළුතර ,ලමොණරාගය ,

මාතර,ුරත්තයම හා දදුේය යන ද  ් ස්රියක්ෂකයන්ත තුය ම්ඩඩයලේ ගරු සභාපතිතුමා හා අධ්යයක්ෂහ 

ආනරාේතුමාලේ ප්ර ධ්යානත්වලයන්ත සිදු කරන යදි. 
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රක්ෂතණ අංශය 

 

කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය 

හා  

පශු සම්පත් රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය 
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රක්ෂැණ අංශය  -  2016 

ලසසු වර් වය දි ලමන්තම ලමම වර් ලේදි ද වන්තදි ලගවීම් කාර්යයන්ත සඳහා වුිත අවධ්යානයක්ෂ ලයොමු 

කර රාආකාරි සිදු කිරීමට රක්ෂහණ අංශයට සිදුවිය. 2015 යය කන්තනලේ ලමන්තම 2015/2016 මහ 

කන්තනලේ දි රක්ෂිeත වාගාවට ස්වභාවික විපත් ලහ්තුලවන්ත හානි වු දුවින්ත අසරණවු ලගොවිආනතාවට 

කිතනමින්ත වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරීම පික ස ක්රිමයාත්මක විමට සිදු විය  

ලම් සඳහා උතුරු නුලගනහිර පළාත් ආවරණය වන පරිදි යාපනය දිස්රියක්ෂකය හා මඩකළුර 

දිස්රියක්ෂකය මුලික කර ලගන වන්තදි ගණනය කිරීලම් ආංගම වුඩ සටහන්ත 2 ක්ෂ  ක්රිමයාත්මක කරන යදි. 

2015/2016 මහ කන්තනලේදි විශාය වශලයන්ත වී වගාවට හානි වු දිස්රියක්ෂක අතර 

යාපනය,කිලිලනොචිචිය,මඩකළුර හා අනුරාධ්යුරරය වුදගත් තුනක්ෂ ගන්තනා යදි. ලමම සුවිලශ්  

තත්ත්වය යටලත් පළමු වතාවට යාපනය දිස්රියක්ෂකය ලක්ෂන්තම  කර ලගන උතුරු නුලගනහිර දිස්රියක්ෂක 

සඳහා ආංගම වුඩසටහන්ත මිනන්ත අදාළ රක්ෂිeතයන්තට වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන යදි.  

එලස්ම,මඩකළුර දිස්රියක්ෂකලේ පුවුත්වු ආංගම වුඩ සටහලන්තදි ලකතට අරුණ වගා රක්ෂහණ වන්තදි 

වයට අමතරව වගා ණය යටලත් ඉදිරිපත්වු ලේඛන සඳහා වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන 

යදි. ලම් තුළින්ත සමසථ් දිස්රියක්ෂකලේ සිදුවු වගා හානි සඳහා එකවර ලගොවින්තට වන්තදි මුදේ නිදහස් 

කිරීමට හුකි විය.  

ලකතට අරුණ රක්ෂහණය යටලත් වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරීලම් කාර්යය පහසු කිරීම පිීසස නව පරිගණක 

(Use of Access program for claim process) වුඩ සටහනක්ෂ සකස් කර එය භාවිතා කිරීම පිළිදඳ 

දිස්රියක්ෂ කාර්යාලිය නියධ්යාරින්ත දුනුවත් කිරීලම් ුරතරුම වුඩසටහනක්ෂ ද සිදු කරන යද අතර, ලමමිනන්ත 

වන්තදි මුදේ නිදහස් කිරිලම් කටයුතු පහසුකර ගුනීමට කටයුතු කරන යදි. 

2015/2016 මහ කන්තනලේ විලශ්  වුඩසටහනක්ෂ ලයස ක්රිමයාත්මක කරන යද විලශ්  දඩ ඉරිණි වගා 

රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය යටලත් රුපියේ මිලියන්ත 7.5ක වන්තදි මුදයක්ෂ නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන 

යදී.  

ආාතික රක්ෂහණ භාර අර මුදලේ නියධ්යාරින්ත සමඟ සාකච්චා කර ලකතට අරුණ රක්ෂහණය සඳහා වන්තදි 

මුදේ නිදහස් කිරිමට අවශය අරමුදේ එම ආයතනලයන්ත යදා ගුනීමට පියවර සකස්කර ගන්තනා යදී.ක 

අනුව 2016 යය කන්තනයට අදාළ ලකට අරුණ වන්තදි ලගවීම් සිදු කරන යදී 

ඔලපක්ෂස් ආයතනලේ කළමණාකාරිත්වලේ ඉේලීමකට අනුව 2016/2017 මහ කන්තනයට අදාළව එම 

ආයතනය යටලත් ලියාපදිංචි වී ලගොවින්ත සඳහා රක්ෂහණයක්ෂ ක්රිමයාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන යදී.  

හම්දන්තලතොට දිස්රියක්ෂකලයන්ත යද ඉේලිමකට අනුව හා කෘෂිකර්මලදපාර්තලම්න්තතුලද අනුමුතියට 

යටත්ව හම්දන්තලතොට දිසර්ියක්ෂකය සඳහා මිරිස් වගා රක්ෂහණය ක්රිමයාත්මක කිරීමට අවශය කටයුතු 

සුයසුම් කර ලදන යදි. 

එලස්ම, පශු රක්ෂහණයට අදාළව වන්තදි ලගවිලම්දි මතුවන ගුටළු සරළ කිරීමට ්ර ම ලදද ක්රිමයාත්මක 

කිරීම හා පශු රක්ෂහණ කටයුතු ප්ර වර්ධ්යනය කිරිම සඳහා ආයතන කිහිපයක දුනුවත් කිරීලම් රාආකාරි සිදු 

කරන යද අතර, ලවළද ලපොළ අවයශතාවය සුයකිේයට ලගන එළුවන්ත සඳහා වු රක්ෂිeත මුදය 

රු.25,000/- ක්ෂ දක්ෂවා වුිතකර ක්රිමයාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන යදී. 
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ලය ක දුංකු ආධ්යාර යටලත් සිදු ලකලරන වගා රක්ෂහණ වුඩසටහනට අවශය තාක්ෂහක ක අවශයතා එනම් 

ප්ර ාරක්ෂහණ අවශයතා සහ හිමිකම් වයට අවශය මුලික ලතොරතුරු සපයා දිමට කටයුතු කිරිම හා  දර්ශක මත 

පදනම් වු රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය සඳහා අවශය ුරර්ණ දායකත්තවය සුපීම 

ඉහත සදහන්ත ප්ර ාරක්ෂ ණ ්ර මලදද වයට අමතරව වන්තදි ලගවීම් වයට අදාය රාආකාරි පහත සදහන්ත පරිදි 

ඉප්කරන යදී.    

 

2016 ා්තතය ුමා ා්ලදි ේගවීම් සාරංශය පහා පරිදි ේේ. 

ාගා රක්ෂැණ 

 ලගොවින්ත සංඛයාව අක්ෂකර සංඛයාව වන්තදි මුදය රු.මිලියන 

වී 32867 63778 228 

දඩඉරිණි 1933 3247 22 

අර්තාපේ 77 59 2.2 

මුළු එකතුව 34877 67084 252 

 

පශු රක්ෂතණ 

පශු රක්ෂතණ ා්ලදි ේගවීන - 2016 

ා්තගය සුම්ල ගණන 
ා්ලදි ේගවීන 

රු.මිමි. 

ගව 124 5.6 

එළු 37 0.3 

එකතුව 161 5.9 

 

ක අනුව ලමම වර් ය තුයදී රු මිලියන 260 ක මුදයක්ෂ වන්තදි මුදේ ලයස ලගොවි ආනතාව ලවත නිදහස ්

කර ඇත. 
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ේගොවි විශ්රාාන ාැටු  අංශය 

 

ලගොවි විශ්රාම වුප් අ හා සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්ර තියාභ 

ලය ආනා ්ර මය 

හා 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ හා සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්ර තියාභ 

ලය ආනා ්ර මය 
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ේගොවි විශ්රාාන ාැටු  අංශය - 2016 

 ලගොවි විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්ර තියාභ ලය ආනා ්ර මය  

ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ දඳවා ගුනීම් ක්රිමයාත්මක කිරීම සම්දන්තධ්යලයන්ත උ්ධගත වූ ගුටළු 

මගහරවා ගුනීම සඳහා ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය ප්ර තිසංවිධ්යානය ලකොට උ්ධධ්යමනය හා මුර්ත 

අගය යන කරුුම සුයකිේයට ගනිමින්ත ලය ආනා ්ර මය තිරසාර ලයස ක්රිමයාත්මක කිරීම සඳහා ලගොවි 

හා ධිවර ප්ර ආාව ලවනුලවන්ත නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ සකස් ලකොට අමාතය ම්ඩඩය 

අනුමුතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්තන යදී. 

 ධීවර විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්ර තියාභ ලය ආනා ්ර මය 

2016 අවසාන වනවිට දායකත්වය යදා ඇති මුළු ධිවරින්ත සංඛයාව 68,915 ක්ෂ වන අතර විශ්රාම වුප් අ 

යාන්න්ත 3,724 ක්ෂ සඳහා රුපියේ  මිලියන 54 ක මුදයක්ෂ විශ්රාම වුප් අ වශලයන්ත ලගවන යදී.  

ධිවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයට සමගාමිව ක්රිමයාත්මක කරන 

දුවින්ත  ධිවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේද අරමුදේ ඉදිරිලේදී අවසන්ත වනු ඇත. එදුවින්ත ලමම 

ලය ආනා ්ර මය සම්දන්තධ්යලයන්තද අවශය ප්ර තිසංවිධ්යානයන්ත කිරීමට සිදුව ඇත. 
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               ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලගවීම   - 2016 
 

  දිස්රියක්ෂකය දායක සංඛයාව  ලගවූ  මුදය  

1 ලකොළඹ 4977                       95,039,761  

2 ගම්පහ 10321                     187,442,494  

3 කලුතර 8294                     150,677,754  

4 මහනුවර 13941                     270,497,239  

5 මාතලේ 4163                       73,269,403  

6 නුවරඑළිය 2811                       53,589,852  

7 ගාේය 12408                     250,105,648  

8 මාතර 9324                     172,755,821  

9 හම්දන්තලතොට 7902                     141,740,073  

10 මඩකයුරව 1021                       18,238,650  

11 අම්පාර 3682                       64,178,234  

12 රියකුණාමයය 824                       14,657,854  

13 ුරත්තයම 5042                       89,130,906  

14 කුරුණෑගය 16543                     298,425,347  

15 අනුරාධ්යුරරය 6810                     114,368,239  

16 ලපොලයොන්තනරුව 4643                       84,411,026  

17 ලමොණරාගය 4602                       85,261,935  

18 දදුේය 6153                     110,595,423  

19 රත්නුරරය 6565                     118,779,844  

20 කෑගේය 8292                     152,970,587  

21 යාපනය 2261                       44,209,478  

22 මන්තනාරම 84                         1,279,000  

23 වදනියාව 472                         9,001,279  

24 මුයතිද 125                         2,490,645  

    141260                 2,603,116,492  
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  මරණ හා ලදයහින ප්ර තියාභ 2016 

  

දිස්රියක්ෂකය 
මරණ 
සංඛයාව 

  ලගවූ මුදය  
ලදයහීන 
සංඛයාව 

ලගවූ 
මුදය 

මරණ / ලදයහීන 
මුළු සංඛයාව 

මුළු මුදය 

1 අනුරාධ්යුරරය 8   151,193.00  0   8        151,193.00  

2 මහව 10   209,096.00  0   10        209,096.00  

3 වවුනියාව 4     65,687.00  0   4          65,687.00  

4 මහනුවර 33   573,589.00  2 44139 35          44,139.00  

5 මනම්පිටිය 7   128,485.00  0   7        128,485.00  

6 ඇැලිපිටිය 3     58,616.00  0   3          58,616.00  

7 රත්නුරරය 3     45,409.00  0   3          45,409.00  

8 මාතලේ 5     92,726.00  1 24854 6        117,580.00  

9 ුරත්තයම 6   107,597.00  0   6        107,597.00  

10  තඹුත්ලත්ගම 4     86,471.00  0   4          86,471.00  

11 කෑගේය 7   122,798.00  0   7        122,798.00  

12 මාතර 15   273,240.00  0   15        273,240.00  

13 ලපොලළොන්තනරුව 17   301,950.00  2 52192 19        354,142.00  

14 රියකාණාමයය 4     61,193.00  0   4          61,193.00  

15 හම්දන්තලතොට 17   353,727.00  0   17        353,727.00  

16 කළුතර 7   136,290.00  1 6312 8        142,602.00  

17 ලකොළඹ 5     79,461.00  0   5          79,461.00  

18 ගම්පහ 16   292,851.00  0   16        292,851.00  

19 අම්පාර 10   164,436.00  0   10        164,436.00  

20 ගාේය 22   400,631.00  0   22        400,631.00  

21 නුවර එළිය 5   110,850.00  2 55912 7        166,762.00  

22 කුරුණෑගය 25   504,887.00  0   25        504,887.00  

23 දදුේය 16   281,487.00  0   16        281,487.00  

24 ලමොණරාගය 12   262,955.00  0   12        262,955.00  

25 යාපනය 1       1,232.00  0   1            1,232.00  

  එකතුව 262   8   270   
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 නරණ හා ේබාහීන වතිාාභ ේගවිම් - 2016 ා්තතය ුමා 

 

දිස්රියක්ෂක ධීවර 
වයා අති 

මරණ පාරිලත ෂික ලගවිම් 

ලකොට් ාශය දායක සංඛයාව මුදය  රු 
  

 
  

කඑතර 1                       20,000.00  

ගාේය 1                       15,000.00  

මහවුව 3                       26,000.00  

මාතර 3                       26,000.00  

ලකොළඹ 1                         8,000.00  

තංගේය 1                         8,000.00  

ුරත්තයම 1                         8,000.00  

මීය ගමුව 5                       70,000.00  

මඩකයුරව 3                       29,000.00  

රියකුණාමයය     

මන්තනාරම 3                       85,000.00  

කේමුලන්ත 2                       20,000.00  

මුයතිද     

කිලිලනොච්චි 5                       51,000.00  

යාපනය 7                     101,000.00  

      
මිරිදිය ධීාර ඡාාශ     

මහනුවර 1                       10,000.00  

මුඑ එකතුව 37 477,000.00 
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 ධීාර විශ්රාාන ාැටු  හා සනාජ ආරක්ෂැණ වතිාාභ ේය ජනා ්රනය 

2016.12.31දිනට බඳාා ගැනීම් 

දිස්රියක්ෂක ධීවර වයා අති 
වයස අනුව දායක සංඛයාව 

2016 

ලකොට් ාශය 18-29 30-35 36-45 46-50 51-54 55-59 මුඑ දායක 
  සංඛයාව 

කඑතර 1213 721 772 197 105 59 3067 

ගාේය 1082 676 840 221 118 95 3032 

මහවුව 3253 1702 2036 613 256 240 8100 

මාතර 1749 979 1230 346 200 164 4668 

ලකොළඹ 576 360 478 140 63 38 1655 

තංගේය 2513 1389 1627 410 200 167 6306 

ුරත්තයම 2167 1156 1222 255 107 61 4968 

මීය ගමුව 2538 1599 2167 735 419 378 7836 

මඩකයුරව 2248 1390 1630 556 272 265 6361 

රියකුණාමයය 654 516 550 129 81 78 2008 

මන්තනාරම 2062 1225 1338 428 220 257 5530 

කේමුලන්ත 1565 1109 1515 479 243 207 5118 

මුයතිද 88 79 141 50 27 44 429 

කිලිලනොච්චි 519 340 540 250 185 183 2017 

යාපනය 2161 1099 1425 655 391 596 6327 

මිරිදිය ධීාර ඡාාශ               

නුවරඑළිය 29 28 47 7 1 3 115 

ලපොලළොන්තනරුව 45 35 27 11 2 1 121 

රත්නුරර 27 15 9 1 3 - 55 

ලමොණරාගය 17 14 10 1 - - 42 

කුරුණෑගය 45 24 24 1 - 2 96 

අනුරාධ්යුරර 169 81 84 17 7 5 363 

මාතලේ 31 14 23 5 2 3 78 

නුවර 13 12 25 5 3 3 61 

කෑගේය 1 1 2 - - - 4 

දදුේය 59 33 33 3 - 3 131 

වදනියා 59 33 41 15 4 - 152 

මඩකයුරව  මිරිදිය 84 52 67 27 20 25 275 

මුඑ එකතුව 24967 14682 17903 5557 2929 2877 68915 
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 ධීාර විශ්රාාන ාැටු  හා සනාජ ආරක්ෂැණ වතිාාභ ේය ජනා ්රනය 

 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලගවීම් පිළිදඳ වාර්තාව  - 2016  වර් ය 

 

දිස්රියක්ෂ ධීවර   2016  ලදසුම්දර්  දක්ෂවා        

වයා අති     විශ්රාම වුප් අa යදන     මුළු මුදය  

ලකොට් ාශය       දායක  සංඛයාව   

 
  

 
කලුතර 94      1,420,851.00  

ගාේය 118      1,736,025.00  

මහවුව 331      4,661,486.00  

මාතර 290      3,923,136.00  

ලකොළඹ 55         810,816.00  

තංගේය 209      2,807,406.00  

ුරත්තයම 53         806,189.00  

මීය ගමුව 530      7,136,527.00  

මඩකයුරව 395      6,444,357.00  

රියකුණාමයය 91      1,360,965.00  

මන්තනාරම 325      4,458,624.00  

කේමුලන්ත 307      4,276,807.00  

මුයතිද 26         760,825.00  

කිලිලනොච්චි 206      3,636,842.00  

යාපනය 643      9,608,758.00  

මිරිදිය ධීාර ඡාාශ                          -    

නුවරඑළිය 7           97,004.00  

ලපොලළොන්තනරුව 1           16,000.00  

රත්නුරර 3         152,208.00  

ලමොණරාගය 1           12,000.00  

කුරුණෑගය 1           14,004.00  

අනුරාධ්යුරර 4           52,044.00  

මාතලේ 4           52,476.00  

නුවර 5           73,796.00  

කෑගේය -                        -    

දදුේය 4           40,500.00  

වදනියා -                        -    

මඩකයුරව  මිරිදිය 21         407,627.00  

එකුමා 3724    54,767,273.00  
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පරිපාාන හා නානා සම්පමක අංශය 
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පරිපාාන හා නානා සම්පමක අංශය 
කා්තය නණ්ඩාය 
2016.12.31 දිනට කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂහණ ම්ඩඩයලේ කාර්ය ම්ඩඩයය පහත සඳහන්ත 
පරිදි විය. 

 

කා්තය නණ්ඩා සංයුතිය 

ේසොා ගණය ානුමරු නානය 
අනුනා ේසොක 

සංඛ්යසාා 

සිටින 

සංඛ්යසාා 
පුර පාඩු 

ේජසත්ක කනනනාකරණ    

HM අධ්යසක්ෂැ ජනරාල් 1 1 - 

HM අධ්යසක්ෂැ 5 1 4 

කනනනාකරණ    

MM නිේය ජස අධ්යසක්ෂැ /සහකාර අධ්යසක්ෂැ 45 43 2 

කනිත්ක කනනනාකරණ    

JM 

පරිපාාන නිාධ්යාරි 2 1 1 

පද්ධ්යති පරිපාාක 1 - 1 

මූාස නිාධ්යාරි 1 1 - 

සැාසුම් නිාධ්යාරි 1 - 1 

ආශ්රිමා නිාධ්යා රි    

ASS.O 

සංා්තධ්යන නිාධ්යාරි 55 31 24 

සැපයුම් නිාධ්යාරි 1 1 - 

අභස්ලාර විගණන නිාධ්යාරි 1 - 1 

කනනනාකරණ සහකාර (ාාක්ෂැණික)    

MA - Tech 

වාාහන සහකාර 1 1 - 

ේල්කම් 1 1 - 

ේපොමක ාබ්ලනා 4 1 3 

දෘඩාංග හා ජාාකරණ ශිල්පී 1 1 - 

කා්තමික ශිල්පී (ශ්රාාස/දෘශස) 1 - 1 

කනනනාකරණ සහකාර (ාාක්ෂැණික ේනොාන)    

MA - 

NonTech කනනනාකරණ සහකාර 
220 166 54 

වාථමික (ශිල්පීය)    

PL - Skilled රියදුරු 38 29 9 

වාථමික (ශිල්පීය ේනොාන)    

PL - Non 

Skilled කා්තයාා සහායක 
42 29 13 

  
  

421 200 112 
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2016.12.21 දිනට කා්තය නණ්ඩා විශ්ේල්තණය 

කා්තයය නණ්ඩාේ  ස්ත්රීk /පුරුත විශ්ේල්තණය                     
 
ුරරු            - 190                                                    

ස්ජ             - 117 

එකතුව       - 307 

 

ායස්  විශ්ේල්තණය 

වයස් 
කා්ඩඩය 

ලස්වක 
සංඛයාව ප්ර තිශතය 

56 - 60 47 15% 

 51 - 55 64 21% 

46 - 50 40 13% 

41 - 45 42 14% 

36 - 40 57 19% 

31 - 35 41 13% 

30 ට අඩු 16 5% 

එකතුව 307 100% 

 

 

ේසොා කාාය අනුා විශ්ේල්තණය 

අවුරුදු ලස්වක සංඛයාව ප්ර තිශතය 

30 ට වුිත 13 2% 

26 - 30 81 14% 

21 - 25 20 23% 

16 - 20 12 8% 

15 ට අඩු 181 53% 

 එකතුව 307 100% 

 

2016 ා්තතය ුමන විශ්රාාන යාම්, මිය යාම් හා ේසොේය්ල ඉාමකවීම්                  

ුරරු      -  08 

ස්ජ       -   06 

එකතුව -   14 

 

2016 ා්තතය ුමන බඳාා ගැනීම් හා අසස් කිරීම් 

 දාහිර දඳවා ගුනීම්         -    28 
 අභයන්තතර දඳවා ගුනීම්  -     - 
 උසස් වීම්  -    01 
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ලමම වර් ලේදී සහකාර අධ්යයක්ෂහ තනතුරු 12ක්ෂ, කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු 11ක්ෂ හා රියදුරු 

තනතුරු 05ක විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂහණ තුළින්ත දඳවා ගුනීමට කටයුතු කරන යදී. සංවර්ධ්යන නියධ්යාරී 

තනතුරක්ෂද අභයන්තතර උසස්වීම් යටලත් පිරවීමට කටයුතු කළ අතර, සහකාර අධ්යයක්ෂහ නීති සහ 

අධ්යයක්ෂහ ම්ඩඩය ලේකම් තනතුර සඳහා ්ධවිතීක පදනම මත නියධ්යාරිනියක දඳවා ගුනීමට කටයුතු 

කර ඇත. 

මීය ට අතිලර්කව ලමම වර් ය තුයදී කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු ුරර අපාඩු පිරවීම සඳහා විධිමත් 

සම්මුඛ පරීක්ෂහණ පවත්වා අවසන්ත කර ඇත.  

ේසොක පුහුණු හා අධ්යසාපන කටයුුම 

Colombo School of Business & Management ආයතනය මිනන්ත සංවිධ්යානය කරනු යුබූ How to 
Improve Your Personal Effectiveness වුඩසටහන සඳහා  සහකාර අධ්යයක්ෂහ 
එස්.එම්.යූ.ජී.එස්.ලක්ෂ.සුදසිංහ මයා සහ  සහකාර අධ්යයක්ෂහ ී.එස්.ආර්.ලහට්ටිආරච්චි ලමය සහභාගී 
කරවන යදී. 
තවද ම්ඩඩයය මිනන්ත කක  ්  කාර්ය ම්ඩඩයය හුර සියලුම කාර්ය ම්ඩඩයය ලවත කාර්යාය ්ර ම 
ිණුමම් ක්රිමයාවලිය පිළිදඳ ුරතරුම වුඩමුළුවක්ෂ  ්රී් යංකා සංවර්ධ්යන පරිපායන ආයතනය මිනන්ත පවත්වන 
යදී.  
ේසොක සුභසාධ්යනය 

ම්ඩඩයලේ කාර්ය ම්ඩඩයය සඳහා උල්ධ ,සවස ලත් සුපීලම් වුඩපිළිලවය හා වවදය රක්ෂහණ 
ලය ආනා ්ර මය ලපර වර් ලේදී ලමන්ත ලමම වර් ය තුළද අඛ්ඩඩව ක්රිමයාත්මක කරන යදී .තවද 2016 
දක්ෂමහ උලළය සියළුම දිසර්ියක්ෂ කාර්ය ම්ඩඩය සහභාගීත්වලයන්ත 2016 අලප්්ර ේ මස 22 දින පවත්වන 
යදී. 

වසම්පාදන හා වාාහන ේක්ෂැත්රවය 

සැපයුම් අංශය 

ම්ඩඩයය මිනන්ත ක්රිමයාත්මක කරනු යදන රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම වයට අදාළව කුවිතාන්තසි ලපොත් ,
රක්ෂහණ සහතික පත් ,දුනර් ,අත්පරියකා විධිමත් මාර්ලග පල්ධශ වයට අනුලවයව සුපයුම්කාර 
ආයාතනය මිනන්ත සිදුකරන යදි. 

ම්ඩඩයලේ රියදුරු කාර්යාය කාර්ය සහයක තනතුරු දරණ ලස්වකි න්ත ලවත 2016 වසරට හිමි නිය 
ඇුනම් යදා දීමට හුකි විය. 

ම්ඩඩයලේ සියළුම නියධ්යාරින්ත ,කාර්යායලේ ලස්වය කරන නියධ්යාරීන්තලේ පුමිීසම හා පිටවීම සටහන්ත 
කිරීම සඳහා ලදයා සටහන්ත යන්තර3 සවි කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

මහනුවර ,කෑගේය ,රියකුණාමයය ,යාපනය හා මන්තනාරම දිස්රියක්ෂ කාර්යායවය පුවති භාවිතයට ගත 
ලනොහුකි අදලි කාර්යාලීය උපකරණ හා ලී දඩු ප්ර සම්පාදන ක්රිමයාවලිය අනුගමනය කරමින්ත 
අපහරණය කිරීමට කටයුතු කරන යදී. 

ප්ර ධ්යාන කාර්යායලේ හා දිස්රියක්ෂ කාර්යාය වය ඉේලීම් පරිදි  ලී දඩු ,කාර්යාලීය උපකරණ සහ 
පරිගණක උපකරණ එකිලනක අවශය පරිදි ප්ර සම්පාදන ක්රිමයාවලිය භාවිතා කර මිය දි ගුනිමට කටයුතු 
කරන යදි. 

සංචිා ාාහන   

1985- 1993 කාය වකවානුව තුළ මියදී ගන්තනා යද ජී අ රථ 06ක්ෂ )එකක්ෂ සුන්තබුන්ත ලයස (හා කාර් රථ 

01ක්ෂ 2016 වර් ලේදී ප්ර සම්පාදන ්ර මලදදයට අනුව විකුණන යදී . 
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කා්තයාා ේගොඩනැගිමි 

ම්ඩඩයලේ ප්ර ධ්යාන කාර්යායය ලමම වසර තුයදී ද ලනො:117 ,සුභම ාරාම පාර ,ගංලගොඩවිය ,

නුලේලගොඩ ලිපිනලේ පිහිටි ලගොඩනුිණේලේ පවත්වාලගන යන යදී .ම්ඩඩයලේ ප්ර ාල්ධශීය කාර්යාය 

27ක්ෂ පවත්වාලගන යනු යදන අතර ,ඉන්ත ම්ඩඩයයට අයත් ලගොඩනුිණලි 06කි .අලනක්ෂ කාර්යාය 

මාසික කුලී පදනම මත රාආය හා ලපෞ්ධගලික ලගොඩනුිණලි තුළ තව දුරටත් පවත්වාලගන යනු යුල්. 
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අභස්ලාර විගණන අංශය 
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අභස්ලාර විගණන අංශය -2016 

2016 වර් ය සඳහා කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයලේ ක්රිමයාත්මක රක්ෂ ණ සහ සමාආ 

ආරක්ෂ න ලය ආනා ්ර ම සඳහා ක ක අංශ සහ දිස්රියක්ෂ කාර්යාය අනුව පිළිලයය කරන යද වාර්ෂික 

අභයන්තතර විගණන වුඩසටහන අනුලවයව අභයන්තතර විගණන කටයුතු ක්රිමයාත්මක කරන යදී. 

ක අනුව අභයන්තතර විගණන අංශලේ සීමිත මානව සම්පලතහි )විගණන නියධ්යාරී -වු.ද .සහ සංවර්ධ්යන 

නිළධ්යාරී - විගණන (දායකත්වය සහ ුරතරුම වන්තනන්තලේ ලස්වයද සහිතව 2016 වර් ය සදහා 

අභයන්තතර විගණන පරීක්ෂ න 42 ක්ෂ ප්ර ධ්යාන කාර්යාලීය එක්ෂ එක්ෂ අංශ සහ ූගලග ලීය මට්ටමින්ත වයා අත 

වී ඇති දිස්රියක්ෂ කාර්යාය 26 පදනම් ලකොට ලගන සිදු කරන යදී. 

කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයය සදහා පවතින අවධ්යානම් කළමණාකරණය කිරීලම් 

අරමුණ මුලික ලකොට ලගන එක්ෂ එක්ෂ අංශ සහ දිස්රියක්ෂ කාර්යායවය කටයුතු කාර්යක්ෂ මව හා 

සඵයදාීව ඉප්කිරීම සදහා ක්රිමයාත්මක කර ඇති අභයන්තතර පායන ්ර ම වය 

ප්ර මාණාත්මකභාවය,නිවැකදිතාවය හා කවාලේ ක්රිමයාකාරිත්වය ඇගීම සදහා පහත එක්ෂ එක්ෂ ක්ෂල ්ර3 

යටලත් අභයන්තතර විගණන පරීක්ෂ ණ සුයසුම් ලකොට ක්රිමයාත්මක කරන යදී. 

පායන අංශය ආවරණය වන පරිදි භා්ඩඩ මියදී ගුනීලම් පරික්ෂ ා,දිස්රියක්ෂ කාර්යාලීය පුමික ම/නිවාඩු 

වාර්තා හා ලතොග ලේඛන එවීම )මාතර හා ගම්පහ දිස්රියක්ෂ කාර්යාය(, ගදඩා ලතොගපත් පවත්වාලගන 

යාම ,ඉන්තධ්යන අත්තිකාරම් නිකුත් කිරීම ,ආපදා ණය මුදේ නිකුත් කිරීම ,මිශ්ර අත්තිකාරම් නිකුත් 

කිරීම ,වාහන නඩත්තු කිරීම හා ප්ර ාේධ්යන භා්ඩඩ ම්යදි ගුනිලම් ක්රිමයාවලිය යන ක්ෂල ්ර3 ආවරණය වන 

පරිදි විගණන පරීක්ෂ ණ සිදු කර ඇත. 

මීය ට අමතරව 2016 වර් යට ආදායව විනයානුලවය කටයුතු සිදු කිරීම සම්දන්තධ්යලයන්ත ද විගණන 

පරීක්ෂ ණ කටයුතු සිදු කරන යදී. 

මුදේ අංශලේ කටයුතු වයට අදායව මුදේ ලපොත් හා ලගවීම් වවුචර්පත් පරීක්ෂ ාවන්ත යටලත් 2015 

වර් ය අවසානලේ සුළු මුදේ අග්රිුමය පරීක්ෂ ා කිරීම. 

මාතලේ/මන්තනාරම/තඔත්ලත්ගම/හම්දන්තලතොට/මහනුවර යන දිස්රියක්ෂකයන්තහි සුළු මුදේ හා ලගවීම් 

වවුචර් පරීක්ෂ ා කිරීම,ධීවර විශ්රාම වුප් අ පරිපායන ිණුමම පරීක්ෂ ා කිරීම,කළුතර හා ගම්පහ දිසර්ියක්ෂ 

පරිපායන ිණුමම පරීක්ෂ ා කිරීම සිදු ලකොට ඇත. 

මීය ට අමතරව මාතර/ගම්පහ/මන්තනාරම දිස්රියක්ෂ කාර්යායයට අදායව රක්ෂ ණ කටයුතු ක්රිමයාත්මක 

කිරීම,වාහන නඩත්තු කිරීම් ,සුවලසත ලය ආනා ්ර මලේ වාර මුදේ ප්ර ධ්යාන කාර්යායයට ලප්්ර  ණය 

කිරීම,මිශ්ර අත්තිකාරම් නිකුත් කිරීම ,ඉන්තධ්යන අත්තිකාරම් නිකුත් කිරීම ,භා්ඩඩ මියදී ගුනීම හා 

ප්ර ාේධ්යන භා්ඩඩ මියදී ගුනීම යන ක්ෂල ්ර3 වයට අදායව විගණන පරීක්ෂ ණ සිදු ලකොට ඇත. 

රක්ෂ ණ අංශලේ කටයුතු ආවරණය වන පරිදි දඩ ඉරිණි වන්තදි ලගවීම් පරීක්ෂ ාව ,වී වගා හානි වන්තදි 

ලගවීම් - 2015 මහ කන්තනය හම්දන්තලතොට දිස්රියක්ෂකයට අදායව ,වී වගා වන්තදි ලගවීම් -2015 යය 

කන්තනය මාතර දිස්රියක්ෂකයට අදායව ,පශු රක්ෂ ණ වන්තදා ඉේලීම් නිරාකරණය කිරීම් ,සුවලසත 

ලසෞඛය රක්ෂ ණ ්ර මලේ වන්තදි ලගවීම් පරීක්ෂ ණ සිදු ලකොට ඇත. 

ලමලහයුම් අංශලේ කටයුතු ඇගීම සදහා 2015 වර් යට අදායව කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර ම වය 

කාර්ය සාදන පරීක්ෂ ාවක්ෂ ,2016 වර් යට අදායව කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර ම වය කාර්ය සාදන 

පරීක්ෂ ාවක්ෂ සිදු ලකොට ඇත සහ ඉදිරි වුඩසටහන්ත පිළිදද විගණන පරීක්ෂ ණ සිදු ලකොට ඇත. 
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ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අංශයට අදායව කායර3යාට විශ්රාම වුප් අ ලගවීම ,ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ්ර මලේ කක 

ුර්ධගය ිණුමම් යාවත්කාලීන කිරීම ,ලගොවි විශ්රාම වුප් අ පසු වාරික මුදේ අය කිරීම ,ලගොවි විශ්රාම වුප් අ 

්ර මලේ මරණ පාරිලත ෂික ප්ර තියාභ ලගවීම ,ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ මරණ පාරිලත ශික 

හා ලදයහීන ප්ර තියාභ ලගවීම යන විගණන පරික්ෂ ාවන්ත සිදු ලකොට ඇත. 

දිස්රියක්ෂ කාර්යාය කටයුතු පරීක්ෂ ාවන්ත යටලත් ගම්පහ ,මාතර ,මන්තනාරම යන දිස්රියක්ෂ කාර්යායවය 

කටයුතු පරීක්ෂ ා කරන යදී. 

විගණකාධිපති ලදපාර්තලම්න්තතුව,කෘෂිකර්ම අමාතයංශය හා රාආය වයාපාර ලදපාර්තලම්න්තතුව සමඟ 

සම්දන්තධිකරණ කටයුතු පවත්වාලගන යාම අභයන්තතර විගණන අංශය මිණන්ත සිදුලකොට ඇත. 

විගණන කනනණාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැාැමකවීන. 

2016 වර් යට අදායව කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයලේ විගණන කළමණාකරණ 

කමිප්ව පහත සදහන්ත අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය සාමාජිකි න්ත තිලදනාලගන්ත  සමන්තවිත විය. 

චම්පා දායසුරිය -   කමිප් සභාපති  -  අධ්යයක්ෂ  - රාආය වයාපාර ලදපාර්තලම්න්තතුව 

එන්ත.පී.වී.සී .පියතියක -  කමිප් සාමාජික -  අතිලර්ක ලේඛම් - කෘෂිකර්ම අමාතයංශය 

එම් .ක.එස් .වීරසිංහ කමිප් සාමාජික - ලකොමසාරිස් ආනරාේ - ලගොවිආන සංවර්ධ්යන ලදපාර්තලම්න්තතුව 

  

2016 වර් යට අදායව විගණන කළමණාකරණ කමිප් ැකස්වීම් 4 ක්ෂ පවත්වා ඇති අතර වාර්ෂික 

අභයන්තතර විගණන සුයුස්ම සහ අභයන්තතර විගණන අංශය සිදු කර ඇති විගණන පරීක්ෂ ණ වාර්තා 

සමාලය චනය කිරීම ,රආලේ විගණන විමසුම් සමාලය චනය කිරීම ,මුේ ය වාර්තා වයට අදාය විගණකාධිපති 

වාර්තා සමාලය චනය කිරීම පසුිණය විගණන කළමණාකරණ කමිප් ැකස්වීම් වාර වයදී සිදු කර ඇත. 
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මුදල් අංශය 
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මූාස සම්පිණ්ඩනය 

2016 වර් ය තුය ම්ඩඩයලේ කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය රුපියේ මිලියන 339.9 ක වාර්ථාගත ශු්ධධ්ය 

යාභයක්ෂ ඉපීමට සමත් වූ අතර, එය 2015 වර් ය හා සුසඳීලම්දී 3781% ක වර්ධ්යනයකි.  ලමම ප්ර ගතිය 

යඟා කරගුනීමට ූලලික ලහ්තු වනුලේ 2016 වර් ය තුය කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය උපයාගත් රුපියේ 

මිලියන 377.7 ක ලමලහයුම් යාභයි .  2016 වර් ය තුය රුපියේ මිලියන 737 ක රක්ෂ ණ ආදායමක්ෂ උපයා 

ඇති අතර, වන්තදි වශලයන්ත රුපියේ මිලියන 394 ක මුදයක්ෂ ලගවා ඇත. 

2016 වර් ය තුයදී, ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය මිණන්ත ලගොවීන්ත 141,260 ක්ෂ සඳහා රුපියේ මිලියන 

2611 ක ශු්ධධ්ය මුදයක්ෂ විශ්රාම වුප් අ වශලයන්ත ලගවීම් කය අතර, ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය තුය 

ධීවරි න්ත 3724 කට රුපියේ මිලියන 53.8 ක  මුදයක්ෂ විශ්රාම වුප් අ වශලයන්ත ලගවන යදී.    
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ේපර ාසර පහක 

මූාස ේාොරුමරු 
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ාාභදායීමකාය 

 

 කෘෂි රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර මය 
 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

 වාරික රක්ෂ ණ ආදායම(රු.මිලි.) 124.7 93.8 116.2 1137.5 737.0 

 ලමලහයුම් වියදම (රු.මිලි.) 135.2 170.9 75.6 1116.1 404.5 

 
 

 

 

  2016 වර් ලේදී කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය උපයා ගත් මුළු ආදායම රුපියේ මිලියන 737 ක්ෂ වූ 

අතර, ලමලහයුම් වියදම රුපියේ මිලියන 404.5 කි.  2015 වර් ය හා සසඳන විට රක්ෂ ණ ආදායම 

36% ක පසුදෑමක්ෂ ලපන්තනුම් කයද, ඊට සමගාමීය ව ලමලහයුම් වියදමද 64% ක අඩුවීමක්ෂ ලපන්තනුම් 

කරි .  ක අනුව 2016 වර් ය තුය කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය 2015 වර් යට සාල අක්ෂ ව 845.8% 

ක ලමලහයුම් යාභලේ ප්ර ගතියක්ෂ වාර්ථා කර ඇත.  2016 වර් ලේ ලමලහයුම් යාභය රුපියේ මිලියන 

377.7 ක්ෂ වූ අතර,  ශු්ධධ්ය යාභය රුපියේ මිලියන 339.9 ක්ෂ විය.  
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 ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය 
 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

ආදායම 58.1 38 147 166 221.6 

ලමලහයුම් වියදම 1433 1693 2019 2432 2653 

 

 

 

  2014 වර් ලේ හුනන්තවා දුන්ත නව ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයට අනුව 2016 වර් ය තුයද 

ලගොවීන්ත 141,260 ක ට රුපියේ මිලියන 2611 ක්ෂ වූ ශු්ධධ්ය විශ්රාම වුප් අ ලගවීමක්ෂ සිදු කර ඇත.  ලමම 

වර් ය තුය ලගවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ මුළු ලමලහයුම් වියදම රුපියේ මිලියන 2653 ක්ෂ වූ 

අතර, ලපර වර් ලේ ලමන්තම ලමම වර් ය තුයදීද මහා භා්ඩඩාගාරය මිණන්ත විශ්රාම වුප් අ ලගවීම 

සඳහා ප්ර තිපාදන වශලයන්ත රුපියේ මිලියන 2450 ක්ෂ යදාදීමට කටයුතු කරන යදී. 
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ලමලහයුම් වියදම 
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2012 2013 2014 2015 2016 

ආදායම 59.8 51.7 36.5 35.6 60.5 

ලමලහයුම් වියදම 32.5 40.5 45.3 50.7 58.0 

 

2016 වර් ය තුයදී රුපියේ මිලියන 53.8 ක විශ්රාම වුප්පක්ෂ ධීවරි න්ත ලවත ලගවා ඇති අතර, ක සඳහා 

ම්ඩඩයය සතු අරමුදේ ලයොදා ගන්තනා යදී.  ලකලස් වුවද පවතින ලය ආනා ්ර මය දිිණන්ත දිගටම ක්රිමයාත්මක 

වුවලහොත් වර්  2021 වන විට ධීවර විශ්රාම වුප් අ අරමුදය ශුනය කරා ළඟාවනු ඇතුි  ගණන්ත දයා ඇත.   
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ධීවර විශ්රාම වුප් අ හා සමාආ ආරක්ෂහණ ප්ර තියාභ 

ලය ආනා ්ර මය 
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සනස්ා ේය ජනා ්රන සදහා කකාබද්ධ්ය ගිනුම් 

වකාශන 

2016 
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2016 ේදසැම්බ්ත  21 දිනට මුාස වකාශන 

 

කෘෂි රක්ෂතණ ේය ජනා ්රනය 
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කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

2016 ේදසැම්බ්ත  31 දිනට  මූාස  ාමකාය  

       31.12.2016        31.12.2015

සටහ්ල      රු.       ශා.     රු.       ශා.

වත්කම්

ජංගම නනො වන වත්ක ම් 

දේපල , පිරියත සහ උපකරණ 1 32,308,426.20          35,561,968.91          

        

32,308,426.20          35,561,968.91          

ජංගම වත්කම් 

ලතොග 2.1 3,529,853.06            3,699,153.17            

යුබිය යුතු දෑ 2.2 688,805,936.39        636,710,259.73        

යුබිය යුතු වාරික 2.3 10,839,821.45          21,359,296.93          

තුන්තපතු  හා පූර්ව ලගවීම් 2.4 4,567,672.00            4,161,918.57            

අත්තිකාරම්  2.5 721,725.24               1,687,865.99            

කේපිරීවම  ලතක්ෂ  රඳවාගත්  ූලයය  සාධ්යනපර3 2.6 813,479,039.13        381,981,745.65        

දුංකුලද ඇති  මුදේ  2.7 19,298,796.20          30,246,125.05          

මුළු  ජංගන  ාමකකම්  1,541,242,843.47     1,079,846,365.09     

මුළු  ාමකකම්  1,573,551,269.67     1,115,408,334.00     

ස්ක්ලධ්ය  සහ  බැ රකම්  

ප්රාග්ධන හා  සංචිත 

රජදේ ප්රදානය (ආරම්භක ප්රාග්ධනය ) 50,000,000.00          50,000,000.00          

කෘ.ද ො .ර.ම සමුච්චිත  අරමුදල 3 324,889,782.08        (15,014,976.36)         

රආලේ  ප්ර දානය  - ප්ර ාේධ්යන 4 11,203,853.03          10,360,425.10          

කෘ.ද ො .ර.ම සංචිත  අරමුදල 5 39,114,296.31          20,228,458.84          

ලගොවි මරණ පාරිලත ෂික  අරමුදය 6 815,461,273.74        758,129,705.36        

කාර්ය ම්ඩඩය  වවදය රක්ෂ ණ  අරමුදය 5,077,450.96            4,490,356.54            

1,245,746,656.11     828,193,969.48        

ජංගම   නනො වන බැ රකම් 

පාරිදතෝෂික සඳහා ප්රතිපාදන 31,059,936.08          38,190,656.52          

31,059,936.08          38,190,656.52          

ජංගම  බැ රකම්

මුම ණ කටයුතු සඳහා ප්ර තිපාදන 757,871.30               944,166.30               

පූර්ව වාරික යුබීම් 7.1 2,272,548.45            66,267,749.92          

අලනකුත් ලගවිය යුතු දෑ 7.2 56,346,109.66          23,832,775.38          

උපචිත වියදම් 7.3 5,566,184.75            8,024,516.40            

හානිපූරණය  සඳහා ප්ර තිපාදනය 7.4 231,801,963.32        149,954,500.00        

මුළු  ජංගන  බැ රකම් 296,744,677.48        249,023,708.00        

  

මුළු ස්කන්ධ  හා  බැ රකම් 1,573,551,269.67     1,115,408,334.00     

 ලමම ූලයය  ප්ර කාශ රිර යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති  අවශයතා  සමග අනුලවය ලද 

ලමම ූලයය  වාර්තා පිළිලයය  කිරීම  සහ ඉදිරිපත්කිරීම  සඳහා අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය වගකිව යුතු ලද. 

                                        අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය සදහා සහ ලවනුලවන්ත  අත්සන්ත  තදන ය්ධල්ධ :

           ……………………………………..

        සභාපති                                     අධ්යයක්ෂ ක  ම්ඩඩය  සාමාජික 

කෘෂිකාර්මික සහ ලගොවිආන රක්ෂ ණ  ම්ඩඩයය                                      කෘෂිකාර්මික සහ ලගොවිආන රක්ෂ ණ  ම්ඩඩයය 

……………………………...........................
                                                                    ූලයය ප්ර ධ්යානී

…………………………………..
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කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය  

කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

 විස් තී්තණ  ආදායම්  වකාශය

2016 ේදසැම්බ්ත  31 ්ල  අාස්ල  ාසර සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

ආදායන සටහ්ල      රු.       ශා.     රු.       ශා.

වාරික- රක්ෂණය 8.1 737,039,175.42        1,137,513,224.60     

දපොළිය 8.2 45,169,861.64          18,560,294.81          

          

මුළු ආදායම 782,209,037.06        1,156,073,519.41     

නමනහයුම් වියදම් 

හානි පූරණය 9.1 (394,541,696.42)       (1,104,207,901.10)    

දමදහයුම් වියදම් 9.2 (9,950,591.40)           (11,931,035.42)         

      

(404,492,287.82)       (1,116,138,936.52)    

      

නමනහයුම් අතිරික්තය /(හිඟය ) 377,716,749.24        39,934,582.89          

පරිපාලන වියදම් සඳහා රජදේ ප්රදාන 120,000,000.00        93,000,000.00          

දවනත් ආදායම 10 2,511,639.03            7,807,847.26            

          

122,511,639.03        100,807,847.26        

500,228,388.27        140,742,430.15        

විය දම්

පරිපාලන වියදම් 11 (144,015,454.14)       (131,056,813.88)       

මූලය සහ අදනකුත් වියදම් 12 (387,633.47)              (917,074.11)              

      

මුළු වියදම් (144,403,087.61)       (131,973,887.99)       

  

ශුද්ධ   අතිරික්තය /(හිඟය ) 355,825,300.66        8,768,542.16            

කෘ.ද ො.ර.අ. සංචිත අරමුදල සඳහා ප්රතිපාදන (18,885,837.46)         (1,996,729.14)           

ප්රතිපා දනනයන් පසු ශුද්ධ අතිරික්තය /(හිඟය ) 336,939,463.20        6,771,813.02            

විස් තීරණ ආදායම

පා රිනතෝ ෂික  ලාභ /අලාභ 2,965,295.24            1,986,355.57            

2,965,295.24            1,986,355.57            

339,904,758.44        8,758,168.59            
විස් තීරණ  ආදායේන්ල  පසු  ශුද්ධ්ය  ාාභය /අාාභය
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කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

2016 ේදසැම්බ්ත  31 දිනට  ස්ක්ලධ්ය  ේානස්වීම්  පිළිබඳ  වකාශය

වා ධ්යනය  

සඳහා  

රජේ  

වදානය

 සමුච්චිා  

අතිරික්ෂාය /හිඟ

ය කෘ .නගො .ර .ම සං චිත  අරමුදල

 ේගො වි  

නරණ 

පා රිේා ෂික

 අරමුදා

 

කා ්තයනණ්ඩා

 වාදස  

රක්ෂතණ  

     රු .'000     රු .'000     රු.'000      රු .'000     රු .'000

2014 නදසැ ම්බර් 31 දිනට න ේ ෂය 9,038        (1,767)          18,231                        709,386    3,912          

ලපර වසලර් ගුයුරම් (22,006)        

වසර තුළ එකතුකිරීම් 1,997 48,743      578             

රජදේ ප්රදානය 4000

ද ොවි විශ්රාම වැටුප රජදේ ප්රදානය ක්රමක්ෂය (2,678)

ශුේධ  අතිරික්තය /(හිඟය) 8,758            

2015 නදසැ ම්බර් 31 දිනට න ේ ෂය 10,360      (15,015)        20,228                        758,129    4,490          

වසර තුළ එකතුකිරීම් 18,886                        57,332      587             

රජදේ ප්රදානය 4000

ද ොවි විශ්රාම වැටුප රජදේ ප්රදානය ක්රමක්ෂය (3,156)

ශුේධ  අතිරික්තය /(හිඟය) 339,904        

844           339,904        18,886                        57,332      587             

2016 නදසැ ම්බර් 31 දිනට න ේ ෂය 11,204      324,889        39,114                        815,461    5,077          

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය   
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කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය  

කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

2014 ේදසැම්බ්ත  31 දිේන්ල  අාස්ල  ාසර සඳහා  මුදල්  වාාහ  වකාශය  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

ේන ේහයුම්  ක්රිතයා කා රකම්ාමි්ල  මුදල්  වාාහ  

ශු්ධධ්ය  අතිරික්ෂතය / (හිඟය)  339,904,758.44   8,758,168.59     

ගැාපුම්  

ක්ෂයවීම් 8,212,558.87       4,186,968.77     

දපර වසරට අදාළ  ැලපුම් -                      (22,006,327.64)  

කෘ.ද ො .ර.අ. සංචිත අරමුදල සඳහා ප්රතිපාදනය 18,885,837.46     1,996,729.14     

පාරිදතෝ ෂික ලාභය/අලාභය (2,965,295.24)      (1,986,355.57)    

24,133,101.09 (17,808,985.30)

දේපල , පිරියත , උපකරණ බැහැරකිරීම මත ලාභය/ අලාභය 10,780.57            (5,613,057.50)    

ල්ධපළ , පිරියත  හා උපකරණ විකිීසලමන්ත  ූලයය  ලනොවන උත්පා දන 1,535,000.00     

විශ්රාමික පාරිලත ෂිකය සඳහා ප්ර තිපාදන  4,753,247.82       3,756,213.74     

කා රක  වා ධ්යන  ේානස්කම්ාාට  ේපර  ේන ේහයුම්  අතිරික්ෂාය  368,801,887.92 (9,372,660.47)

වට්ලට රු  භා්ඩඩවය (වුිතවීම)/අඩුවීම 169,300.11          (902,355.85)       

යුදය යුතු දෑ (වුිතවීම)/අඩුවීම (52,095,676.66)    (54,853,180.89)  

යුබිය යුතු වාරික  (වුිතවීම)/අඩුවීම 10,519,475.48     6,010,265.36     

තැන්පතු සහ පූර්ව ද වීම් (වැඩිවීම)/අඩුවීම (405,753.43)         194,154.89        

අත්තිකා රම්හි  (වැඩිවීම)/අඩුවීම 966,140.75          (645,284.69)       

හානි පූරණය සඳහා ප්රතිපාදන (වැඩිවීම)/අඩුවීම 81,847,463.32     63,154,500.00   

මුද්රණ කටයුතු සඳහා ප්රතිපාදන (වැඩිවීම)/අඩුවීම (186,295.00)         150,000.00        

පූර්ව වාරික අත්තිකාරම් (වැඩිවීම)/අඩුවීම (63,995,201.47)    45,081,083.52   

අදනකුත් ද විය යුතු දෑ (වැඩිවීම)/අඩුවීම 32,513,334.28     21,906,442.05   

උපචිත වියදම් (වැඩිවීම)/අඩුවීම (2,458,331.65)      1,376,104.10     

6,874,455.73 81,471,728.49

නම නහයුම්ව ලින් උත්පා දිත මුදල් 375,676,343.65 72,099,068.02

විශ්රාමික පාරිදතෝ ෂිකය - ද වන ලද (8,918,673.02)      (73,875.00)         

නම නහයුම්  ක්රියා කා රකම්වලින් ශුදධ මුදල් ප්රවාහ 366,757,670.63 72,025,193.02

ආනයෝ ජන ක්රියා කා රකම්වලින් මුදල් ප්රවාහ

වවදය රක්ෂණ අරමුදල 587,094.42          578,327.05        

ද ොවි මරණ පාරිදතෝ ෂික අරමුදල 57,331,568.38     48,743,089.17   

වර්ෂය තුළදී ආදයෝජන (431,497,293.48)  (96,217,978.88)  

දේපල , පිරියත සහ  උපකරණ මිලයට  ැනීම (4,982,751.73)      (31,307,863.23)  

ල්ධපළ , පිරියත  හා උපකරණ විකිීසලමන්ත  උත්පාදන 12,955.00            4,083,750.00     

ආනයෝ ජන ක්රියා කා රකම්වලින් මුදල් ප්රවාහ (378,548,427.41) (74,120,675.89)

මුලය ක්රියා කාරකම්වලින්   මුදල් ප්රවාහ

ප්ර ාේධ්යන  වියදම් සඳහා ර ආලේ  ප්ර දාන 4,000,000.00       4,000,000.00     

රජදේ ප්රදානය ක්රමක්ෂය (3,156,572.07)      (2,678,120.31)    

මූලය ක්රියා කා රකම්වලින් ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහ 843,427.93          1,321,879.69     

මුදල් හා මුදලට සමාන දෑ ශුේධ වැඩිවීම (10,947,328.85) (773,603.18)

වසර ආරම්භනේදී මුදල් සහ මුදලට සමාන දෑ 30,246,125.05     31,019,728.23   

වසර අවසා නනේදී මුදල් සහ මුදලට සමාන දෑ 19,298,796.20     30,246,125.05   
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කෘෂිකා්තමික හා ේගොවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩාය 

කෘෂික්තන රක්ෂතණ ේය ජනා ්රනය 
2016 ේදසැම්බ්ත 21 දිේන්ල අාස්ල ාසර සඳහා  

ාැදගමක ගිණුම්කරණ වතිපමකති  
 

1. ේපොදු වතිපමකති 

1. 1  ාා්තාාකරණ අස්තිමකාය  

්රී් යංකා කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයය (ලමහි මින්ත මතු .ම්ඩඩයය. ලයස සඳහන්ත කරනු 
යදන) 1999 අංක  20 දරන පනලතන්ත සංස්ථාගත කරන යද අතර නුලේලගොඩ ,ගංලගොඩවිය, සුභම ාරාම පාලර් 
අංක  20 දරන ස්ථානලේ පිහිටා ඇත . 
 

1. 2  වධ්යාන ක්රිතයාකාරකම් හා ේනේහයුම්ාා ස්ාභාාය  

කෘෂිකාර්මික සහ උදයාන විදයාත්මක ලභ ග ,සහ ඖ ධීය ශාඛ ,පශු සම්පත් ,ධීවර සහ වන විදයාව ,

කෘෂිකාර්මික උපකරණ සහ ලමවයම් සහ කෘෂිකාර්මික සහ උදයාන විදයාත්මක නිපුයුම් සහ ඖ ධීය ශාඛ ,

ධීවර සහ වනාන්තතර නි ්පාදන ගදඩා කිරීම සහ සංරක්ෂ ණය ඇතුළුව කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණලේ ම්ඩඩයය 

ූලලිකවම නියුලී සිටිි . එලස්ම,  කෘෂිකාර්මිකයන්ත සඳහා වවදය ප්ර තියාභ සුපීම, සමාආ ආරක්ෂ ණ ලය ආනා 

්ර ම  ක්රිමයාත්මක කිරීම සහ ලපොලහොර රක්ෂ ණ කටයුතුවය ද ම්ඩඩයය නිරතව සිටිි . සමාලය චිත ූලයය වර් ය 

තුළ ම්ඩඩයලේ ප්ර ධ්යාන ක්රිමයාකාරකම්වය ස්වභාවලයහි ලවනසක්ෂ සිදු ලනොවුක .  

1.2 පිළිේයා කිරීේම් පදනන  

)අ( අනුකූාාා වකාශය  

ලමම ූලයය ප්ර කාශ,  ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශය,  විස්තීරණ ආදායම්  අ රකාශය ,අරමුදේ සහ සංචිතවය 

ලවනසක්ම් පිළිදඳ ප්ර කාශය ,මුදේ ප්ර වාහ ප්ර කාශය සහ ූලයය  ප්ර කාශ සඳහා සටහන්තවලින්ත සමන්තවිත ලද .ලමම 

ිණුමම් ප්ර කාශන ්රී් යංකා වරයත් ගණකාධිකාරවරුන්තලේ ආයතනය විසින්ත නිකුත් කරන යද ්රී් යංකා 

ිණුමම්කරණ ප්ර මිති (්රී්.ය.ූල.වා.ප්ර / ්රී්.ය.ිණ.ප්ර .) ප්ර කාරව පිළිලයය කර ඇත.  

)ආ( ඇගයීන සඳහා පදනන  

අදාළ සටහන්ත යටලත් සාධ්යාරණ වටිනාකම සම්දන්තධ්යලයන්ත ලය ගය  අනාවරණ කරනු යදන විටදී හුරුුම විට 

ූලයය ප්ර කාශන ඓතිහාසික පිරිවුය පදනමින්ත පිළිලයය කර ඇත . 

)ඇ( ස්ලස්ලදනාමකනක ේාොරුමරු  

ප්ර වර්ථන කාය සීමාලද ූලයය ප්ර කාශ  අවලද ධ්ය කරගුනීම  ඉහළ නුංවීම පික ස සහ අන්තතර් කායසීමා 

සන්තසන්තදනීයභාවය වුිත දියුුම කිරීම පික ස ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි  වාර්තා ලකොට ඇති සියලු මුදේ  ප්ර මාණ 

සඳහා  ලපර කායසීමාවට අදාළ ප්ර මාණාත්මක ,වෘත්තාන්තත සහ විස්තරාත්මක ඇතුළු සන්තසන්තදනාත්මත 

ලතොරතුරු ලහළිදරද කර ඇත.  

ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි අි තමයන්ත ඉදිරිපත් කිරීම ලහ  වර්ගීකරණය සංලශ ධ්යනය කරනු යුද ඇති විටදී ,වඩා 

ලහොඳ ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ සුපීම පික ස ප්ර වර්ථන වසර සමග අනුලවය වන ලස් සන්තසනාදනාත්මක මුදේ ුරමාණ 

ද ප්ර තිවර්ගීකරණය කර ඇත.  

)ඈ( කෘාසාමකනක සහ ඉදිරිපමකකිරීේම් ාසාහාර මුදල් කකකය  

ලමම මුදේ ප්ර කාශ ම්ඩඩයලේකෘතයාත්මක  සහ ඉදිරිපත් කිරීලම් වයවහාර මුදේ කකකය වන ්රී් යංකා 

රුපියේවලින්ත ඉදිරිපත් කර ඇත.  
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)ඉ( ාක්ෂේසෙරු සහ තීරණ භාවිාය  

්රී්.ය.ූල.වා.ප්ර  /.්රී්.ය.ිණ.ප්ර මිතිවයට අනුලවයව ූලයය වාර්තා සකස්කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම ,ිණුමම්කරණ ප්ර තිපත්ති 

සහ වාර්තාකරනු යුබූ වත්කම් ,දුරකම් ,ආදායම් සහ වියදම් ප්ර මාණ භාවිතය ලකලරහි දයපාන්තනා වූ කීන්තදු, 

තක්ෂලස්රු සහ උපකේපන සිදු කිරීමට කළමනාකාරිත්වයට නියම කරි  .ලයොදා ගනු යුබූ ලමම ඇස්තලම්න්තතු 

සහ තීන්තදු සුදෑ ප්ර තිඵයවයට වඩා ලවනස ්විය හුක.  

ඇස්තලම්න්තතු සහ පාදක උපකේපන අඛ්ඩඩ පදනමකින්ත සමාලය චනය කරනු යුල්.  ිණුමම් කරන 
ඇස්තලම්න්තතු ප්ර තිලශ ධ්යනය කිරීම අදාළ කායසීමාව පමණක්ෂ දයපාන්තලන්ත නම් කවා පිළිගනු යදන්තලන්ත එම 
ඇස්තලම්න්තතු ප්ර තිලශ ධ්යනය කර ඇති කායසීමාව තුළ වන අතර ප්ර වර්තන හා යම් අනාගත කායසීමාවන්තට එම 
ප්ර තිලශ ධ්යනය දයපාන්තලන්ත නම් ප්ර තිලශ ධ්යන කායසීමාව හා අනාගත කායසීමාවන්ත සඳහා ද පිළිගනු යුල්. 

 
ූලයය  ප්ර කාශවය පිළිලගන ඇති ප්ර මාණ මත වඩාත්ම සුළකිය යුතු දයපෑම් ඇති කරන ිණුමම්කරණ ප්ර තිපත්ති 
භාවිතා කිරීලම්දී තක්ෂලස්රු ,අවිනිශච්ිතතා සහ තීරණාත්මක තීන්තදු පිළිදඳ සුයකිය යුතු ක්ෂල ්ර3 පිළිදඳ 
ලතොරතුරු ූලයය ප්ර කාශයන්තහි සටහන්තවය අඩංණි කර ඇත. 
 
ඊ( වා්තාන ාසාපාරය )අඛ්යණ්ඩ පැාැමකන(  
 
ප්ර වර්තන වයාපාරයක්ෂ ලයස අඛ්ඩඩව පුවුතීමට ම්ඩඩයයට ඇති හුකියාව පිළිදඳව කළමනාකාරිත්වය 
තක්ෂලස්රුවක්ෂ කර තිල්. එදුවින්ත ප්ර වර්තන වයාපාරයක පදනමින්ත ූලයය ප්ර කාශන අඛ්ඩඩව පිළිලයය කරනු 
යුල්. 
 

2. ාමකකම් හා කාාේ  ාක්ෂේසෙරු පදනන 

 

2.1  ේද්පා ,පිරියා හා අපකරණ 

 

 

)අ( පිළිගැනීන සහ ගණනය කිරීන  

 
ල්ධපය, පිරියත හා උපකරණ අි තම ප්ර කාශ කර ඇත්ලත් එකතු වූ  ක්ෂ ය කිරීම් හා හානි අයාභ අඩුලකොට 
පිරිවුයට ලහ  තක්ෂලස්රුවටය.   
 
සියලු ල්ධපළ, පිරියත සහ උපකරණ මුලින්තම වාර්තා කර ඇත්ලත් සමුච්චිත ක්ෂ යවීම් ලහ  වටිනාකලම් 
සමුච්ච්ත හානිවීම් අඩුකර පිරිවුයටය. වත්කමක වුදගත් සංරචක ලවනම හුනනාගනු යුද ක්ෂ ය කරනු යුල්. 
ල්ධපළක, පිරියතක ලහ  උපකරණයක සුයකිය යුතු ලකොටස් යම් කාය අන්තතර තුළ ප්ර තිස්ථාපනක කරනු 
යුබීමට අවශය වු විට, ප්ර තිස්ථාපිත ලකොටස පිළිගුනීලමන්ත ඉවත් කර නව ලකොටස එය ආරිරත ප්ර ලය ආය ආයු 
කායය සහ ක්ෂ යවීම සහිතව අස්තිත්තවය මිණන්ත පිළිගනු යුල්ග අලනකුත් සියලු අළුත්වුිතයා සහ නඩත්තු 
පිරිවුය දරන යද වියදම් ලයස ආදායම් ප්ර කාශලේ පිළිගනු යුල්.  
 
)ආ(  පිරිාැය  

ල්ධපය පිරියත හා උපරකණවය පිරිවුය කවාලේ මියදී ගුනීලම් මිලයන්ත සහ අදාළ වත්කම එහි අල අක්ෂෂිත 
භාවිතය සඳහා වුඩකරන තත්වයට ලගන කම සඳහවූ කිසියම් සෘරවම ආලර පීසය වූ පිරිවුලයන්ත සමන්තවිත 
ලද.  

 
වත්කම්වය ඉපුයුම් ධ්යාරිතාවය දිගටම පවත්වා ගනු ලහ  ඉහළ නුංවීම පික ස ස්ථිර ස්වභාවලේ වත්කම් අත්කර 
ගුනීම, වයා අත කිරීම ලහ  වුිත දියුුම කිරීම සඳහා දරන යද තදනන්තතර වියදම ප්ර ාේධ්යන වියදම් ලයස සයකනු 
යුල්.  
 
ප්ර ධ්යාන පරීක්ෂ ාකිරීම් ඇතුළුව ලවනම ිණුමම් තදා ඇති ල්ධපය ,පිරියත ලහ  උපකරණ අි තමයක්ෂ  
ප්ර තිස්ථාපනය කිරීම සඳහා දරන යද වියදම ප්ර ාේධ්යනීකරණය කරනු යුල්. අලනකුත් තදනන්තතර පිරිවුය 
ප්ර ාේධ්යනීකරණය කරනු යදන්තලන්ත එම ලකොටස තුළ අන්තතර්ගත අනාගත ආර්ථික ප්ර තියාභ සමාගමට  ගයාකමට 
හුකියාවක්ෂ ඇත්නම් සහ අි තමලේ පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මුක ය හුකිනම් පමක .  
(ඇ( ක්ෂතයවීම්  
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සරය මාර්ග ්ර මය මත පහත දුක්ෂලවන වාර්ෂික අනුපාතයන්තට  එම වත්කම්වය ඇස්තලම්න්තතුගත  ප්ර ලය ආය 
ආයු කායය තුළ එම ප්ර මාණ ලපොත් වලින්ත ඉවත් කිරීම පික ස ,ක්ෂ යවීම් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්ර කාශලේ වුය දරක්ෂ 
ලස් දක්ෂවනු යදි . 

 ලගොඩනුිණලි 4%  
 රථ වාහන 20% 
 ලීදඩු සහ සවිකිරීම් 10% 
 ප්ර චාරක උපකරණ 10% 
 හානි වුළක්ෂවීලම් උපකරණ 10% 
 අස්වනු කුපීලම් උපකරණ 10% 
 පාපුදි 20% 
 මිනින්තලද රු උපකරණ 10% 
 කිරුම් උපකරණ 10% 
 සුදසාධ්යන උපකරණ 10% 
 දුරකථන 20% 
 පරිගණක 20% 
 යතුරු පුදි 20% 
 

2.2 අස්පෘශස ාමකකම්  

වත්කමට ආලර පණය කළ හුකි අනාගත ආර්ථික ප්ර තියාභ ආයතනයට ගයා කලම් තත්වයක්ෂ තිල්නම් සහ ්රී් යංකා 
ිණුමම්කරණ ප්ර මිති ්රී්.ය.ිණ.ප්ර . -38 අස්පෘශය වත්කම් ප්ර කාරව වත්කලම් පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මික ය හුකි නම් 
අස්පෘශය වත්කමක්ෂ පිළිගනු යුල්ග ක අනුව ලමම වත්කම්  සමුච්චිත ්ර මක්ෂ ය සහ කිසියම් සමුච්චිත හානි අයාභ අඩුකර 
ූලයය ප්ර කාශවය දක්ෂවනු යුල් . 

 
පරිගණක මෘදුකාංග සරය ලර්ඛීය ්ර මය මත වසර 5 ක කායා සීමාවක්ෂ ුරරා ්ර මක්ෂ ය කරනු යුල්.   
 
2.2 ාේ් ට රු භාණ්ඩ  
වට්ලට රු භා්ඩඩ ප්ර කාශ කර ඇත්ලත් වඩා අඩු පිරිවුයට සහ ශු්ධධ්ය උපය්ධි කළ අගයටය .ශු්ධධ්ය උපය්ධි කළ අගය යනු 
සාමානය වයාපාරික කටයුතුවයදි ඇස්තලම්න්තතුගත සම්පූර්ණ කිරීලම් සහ විකුුමම් වියදම් අඩුකිරීලමන්ත පසු 
ඇස්තලම්න්තතුගත විකුුමම් මියය  .ලමම පිරිවුයට ලතොග භා්ඩඩ අත්කර ගුනීලම් සහ කවා දුනට තිලදන ස්ථානයට සහ 
තත්වයට ලගන කම දරන යද වියදම ද ඇතුයත්ය . 

 
2.2 මූාස ාමකකම්  

 
රිර.ය.ිණ.ප්ර . 39 හි වි ය පථය තුළ ූලයය වත්කම් ලය ගය පරිදි යාභය ලහ  පාඩුව, ණය සහ යුබිය යුතු දෑ, කේ පිරීම ලතක්ෂ 
රඳවා ගත් ආලය ආන, විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය වත්කම් ලහ  ඉදිරි ැකකුම් සාධ්යන පර3 ලයස නම් කරනු යුබූ වු්ත්පන්තන 
හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය වත්කම් ලයස වර්ගීකරණය කරනු යුල්.  
 
සිය මුයය වත්කම්හි ූලලික පිළිගුන්තම මත අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය කවාලේ වර්ගීකරණය තීරණය කරි .  
 
සියලු මුයය වත්කම් ආරම්භ ලේදී සාධ්යාරණ වටිනාකම ධ්යන ලයසත් යාභ  ලහ  පාඩු මිණන්ත වත්කම් සාධ්යාරණ වටිනාකමට 
ලනොවන අවස්ථාවන්තහිදී සෘරව ආලර පීසය ගනුලදනු පිරිවුයටත් ආරම්භලේදී පිළිගනු යුල්.   
 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ සහ තුන්තපත් ආරම්භලේදී කවා ආරම්භ කරනු යදන දිනලේදී පිළිගනු යුල්. අලනකුත් සියලු 
ූලයය වත්කම් (යාභ සහ පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට නිමිත කළ වත්කම් ඇතුළුව) ආරම්භලේදී  පිළිගනු යදන්තලන්ත 
සාධ්යන පර3ලේ ිණවිසුම් ප්ර තිපාදනයන්තට ම්ඩඩයය පාර්ශවකරුවකු වූ ලවළඳ දිනයටය.    
 
යම් වත්කමකින්ත මුදේ ුරවාහයන්ත ලකලරහි ඇති ිණවිසුම්කර හිමිකම් අවසාන වීලම්දී ලහ  ූලයය වත්කමක හිමිකාරිත්වලේ 
සියලු අවදානම් සහ පරිදාන සුළකිය යුතු ලයස දවරනු යදන විටකදී ගනුලදනුවක ූලයය වත්කම් මත ිණවිසුම්කර මුදේ 
ප්ර වාහ යුබීමට ඇති අි තිය එය පවරන විටදී ම්ඩඩයය ූලයය වත්කම පිළිගුනීම ඉවත් කරනු යුල් .පවරනූ යුබූ ූලයය 
වත්කමක  ම්ඩඩයය විසින්ත නිර්මාණය කරනු යුබූ ලහ  රඳවාගනු යුබූ යම් දුඳියාවක්ෂ, ලවනම වත්කමක්ෂ ලහ  දුරකමක්ෂ 
ලයස පිළිගනු යුල්. 

 
ූලයය වත්කම් සහ දුරකම් හියද කරනු යදන අතර මුදේ ප්ර මාණ හියද කිරීමට ම්ඩඩයයට වනතික අි තිවාසිකමක්ෂ 
ඇති විටකදී සහ ශු්ධධ්ය පදනමක්ෂ මත පියවීමට ලහ  වත්කම උපය්ධි කර දුරකම සමගාමීය ව  
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පියවීමට අදහස් කරන්තලන්ත නම් පමණක්ෂම ශු්ධධ්ය මුදේ ප්ර මාණය ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශලේ ඉදිරිපත් කරනු 
යුල් . 
 
ම්ඩඩයලේ ූලයය වත්කම්වයට මුදේ සහ ලකොටි කාලීන ආලය ආන සහ ලවළඳ සහ අලනකුත් යුබිය යුතු දෑ 
ඇතුයත් ලද . 
 
)අ( ාාභ ේහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ ාටිනාකනට මූාස ාමකකම්  

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය වත්කම්වයට ලවළඳාම සඳහා තදා රඳවා ලගන සිටිනු යදන 
ූලයය වත්කම් සහ යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට මුේ පිළිගුනීම මත නම් කළ ූලේය වත්කම් 
ඇතුයත් ලද .ූලේය වත්කම් ආසන්තන කාලීනව විකිීසලම් ලහ   අ රතිමියදී ගුනීලම් කාර්යය සඳහා අත් කර 
ලගන ඇත්නම් ,කවා ලවළඳාම සඳහා රඳවා ලගන ඇති ලස් වර්ගීකරණය කරනු යුල් . 
 
යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය වත්කම් ,විස්තීරණ ආදායම්  අරකාශලේ ූලේය ආදායමට 
ලහ  ූලයය වියදමට පිළිගනු යුබූ සාධ්යාරණ වටිනාකලම් ලවනස්කම් සහිතව සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය 
තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශලේ දක්ෂවනු යුල් . 
 

(ආ) ණය සහ  ාැබිය යුුම දෑ 

 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ සක්ෂරීය ලවළඳලපොළක මිය ගණන්ත ඉදිරිපත් කර ලනොමුති ස්ථාවර සහ නිශ්චයනීය 
ලගවීම් සහිත වු්ත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් ලද.  ූලලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව එදුන ූලයය වත්කම් හානි 
අඩු ලකොට සඵය ලපොළී ්ර මලදදය භාවිතා කරමින්ත තදනන්තතරව ්ර මක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු 
යුල් .ක්ෂරමක්ෂෂිත පිරිවුය ගණනය කරනු යදන්තලන්ත අත්කර ගුනීලම්දී කිසියම් වට්ටමක්ෂ ලහ  ආධිකයයක්ෂ සහ 
සඵය ලපොළී ්ර මලදදලේ  අනුකයක ලකොටසක්ෂ වන ගාසත්ු ලහ  පිරිවුය සුයකිේයට ගනිමිනි . සඵය ලපොළී 
ක්ෂරමලදද ්ර මක්ෂ ය  විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ ූලයය ආදායලම් අන්තතර්ගත කරනු යුල් .හානි ලහ්තු ලකොට 
ලගන ඇතිවන අයාභ ූලේය පිරිවුලේ විස්තීර්ණ ආදායම් ප්ර කාශලේ  පිළිගනු යුල්. 
 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ සමන්තවිත වනුලේ ලවළඳ යුබිය යුතු දෑ ,ලස්වක ණය ,තුන්තපතු ,අත්තිකාරම් ,අලනකුත් 
යුබිය යුතු දෑ සහ මුදේ සහ මුදයට සමාන දෑ ආදිලයනි . 

 
 

)ඇ(  කල්පීරීන දක්ෂාා රඳාා ගනු ාැබූ ආේය ජන  

 
ස්ථාවර සහ නිශච්යනීය ලගවීම් සහිත දයුත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් සහ ස්ථාවර කේපිරීම් ම්ඩඩයයට 

කේපිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීලම් ධ්යනාත්මත අභිප්ර ායක්ෂ සහ හුකියාවක්ෂ ඇති විටදී කවා කේ පිරීම දක්ෂවා රඳවා 

ගුනීම ලස් වර්ගීකරණය කරනු යුල් .ූලලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ 

ආලය ආන හානි අඩු ලකොට සඵය ලපොළී ්ර මලදදය භාවිතා කරමින්ත තදනන්තතරව ්ර මක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව 

ගණනය කරනු යුල් .සඵය ලපොළී ්ර මලදද ්ර මක්ෂ ය විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ ූලයය ආදායලම් අන්තතර්ගත 

කරනු යුල් .හානි ලහ්තු ලකොට ලගන ඇතිවන අයාභ ූලයය පිරිවුලේ විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ පිළිගනු 

යුල්. 

රආලේ සුැකකුම්පත් සහ ස්ථාවර තුන්තපතුවය ආලය ආන ,කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන යටලත් 

වර්ගීකරණය කර තිල්.  

 )ඈ( විකිණීන සඳහා ඇති මූාස ආේය ජන  

විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය වත්කම් යනු දකුුමම සඳහා ඇති ලයස නම් කර ඇති ලහ  ඉහත සඳහන්ත කවර ලහ  ූලයය 
වත්කම් කා්ඩඩයකට වර්ගීකරණය කර ලනොමුති වු්ත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් ලද .ූලලික පිළිගුනීමට පසුව ,කවා 
සාධ්යාරණ වටිනාකමට ගණනය කරනු යදන අතර හානි අයාභ හුර එහි ලවනස්කම් අලනකුත් විස්තීර්ණ ආදායලම් පිළිගනු 
යදන අතර අරමුදේ සහ සංචිතවය ලවන්තකර ඇති සාධ්යාරණ වටිනාකලම් ඉදිරිපත් කරනු යුල් .විකිීසම සඳහා ඇති ණය 
සුැකකුම් මත ලපොළි ආදායම සඵය ලපොළී ්ර මලදදය භාවිතා කරමින්ත ගණනය කරනු යදන අතර යාභලයහි ලහ  
අයාභලයහි පිළිගනු යුල් 
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 ආලය ආනයක්ෂ පිළිගුනීම ඉවත් කළ විට ,අරමුදේ  සහ සංචිතවය එකතුවූ යාභය ලහ  පාඩුව යාභ ලහ  
අයාභවය ප්ර තිවර්ගීකරණය කරනු යුල්.  

ූලලික පිළිගුනුම මත  විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය අලය ආනයක්ෂ ලයස ම්ඩඩයය කවර ලහ  ූලයය වත්කමක්ෂ 
නම් කර ලනොමුත. 

2.2 මූාස ාමකකම් හානි  

සුම වාර්තාකරණ දිනයකදීම ූලයය වත්කමක්ෂ ලහ  ූලයය වත්කම් සූලහයක්ෂ හානිවීලම් වාස්තවික සාක්ෂෂි 
ඇත්දුි  සමාගම තක්ෂලස්රු කරයන අතර එවුනි හානිවීමක්ෂ සිදුව ඇත්නම් ,වත්කලම් ධ්යාරණ අගය සහ 
ඇස්තලම්න්තතුගත අනාගත මුදේ ප්ර වාහලේ වටිනාකම අතර ලවනස යදා ගුනීම මිණන්ත හානිලේ ප්ර මාණය 
ගණනය කරනු යුල් . 

2.  බැරකම් සහ වතිපාදන  

ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශය මත ආංගම දුරකම් ලයස වර්ගීකරණය කර ඇති දුරකම් වනුලේ ඉේලුම මත 
ලහ  වාර්තාකරණ දිනලේ සිට වසරක්ෂ තුළ  ලගවීමට නියමිතව ඇති ල්ධය .ආංගම ලනොවන දුරකම් වනුලේ 
වාර්තාකරණ දිනලේ සිට වසරකට පසුව ලගවීමට නියමිත ලශ්  ලද . 

ලමම ූලේ ය වාර්තා සකස් කිරීලම්දී ,දන්තනා සියලු දුරකම් සඳහා ලහ්තු දක්ෂවා ඇත .අතීත සිදුවීමක ප්ර තිඵයයක්ෂ 
ලයස ම්ඩඩයයට වනතික ලහ  සම්මුතික දුඳීමක්ෂ ඇති විටදී සහ දුඳීම නිරාකරණය සඳහා ආර්ථික ප්ර තියාභ 
පිටතට ගයායාමත් අවශය කරනු යුබීමට ඉඩ ඇති විටදී ප්ර තිපාදන සහ දුරකම් පිළිගනු යුල් . 

2.1  හිමිකම් පෑන සඳහා වතිපාදන  

ලනොලගවූ වන්තදි සඳහා ප්ර තිපාදන ලභ ගයන්තහි අවදානම් සාධ්යක සහ රක්ෂෂිතයාලේ වි ය මත පවතින අතර 2016 
වසර සඳහා ප්ර තිපාදන  පහත වණිව ලපන්තනුම් කරි  . 

රක්ෂෂිා විතයය  හානිපූරණ  සඳහා වතිපාදන  

(රු).  

වී  150,000,000.00 

පශු සම්පත්  8,000,000.00 
සුවලසත සහ කෘෂි උපකරණ 1,000,000.00 

අතුරු ලභ ග  35,000,000.00 

ලකතට අරුණ  37,801,963.32 

 231,801,963.32 
 

 

2.2 ේබොල් ණය සඳහා වතිපාදන  

අඩමාන ණය සඳහා ප්ර තිපාදන ලයසමුළු කාර්ය ම්ඩඩය ණලයන්ත 5% ක ප්ර තිපාදනයක්ෂ සයසා ඇත.  

2.2 විශ්රාාන වතිාාභ  

්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති 19 - ‘විශ්රාමික ප්ර තියාභ පිරිවුය’ අනුලවය වන පරිදි සියලු ස්ථිර ලස්වකයන්ත 

සඳහා ලස්වලේ පළමු වසර සම්පූරණ කිරීලම් සිට විශ්රාමික පාරිලත ෂික සඳහා ප්ර තිපාදන සයසා ඇත .

ලකලස්ලවතත්,  1983 අංක 12 දරන පාරිලත ෂික ලගවීම් පනත සමග ලස්වකයකු සඳහා වන වගකීම 

ඇති වනුලේ  පස් වසරක අඛ්ඩඩ ලස්වා කායයක්ෂ සම්පූර්ණ කිරීලම්දී පමක  .දුරකම් සඳහා දාහිරින්ත 

අරමුදේ සපයනු ලනොයුල් . 

2.2  බදුකරණය  

1990 අංක 22 දරන ල්ධශීය ආදායම් පනත සහ එහි සංලශ ධ්යන ප්ර කාරව ම්ඩඩයය ආදායම් ද්ධලදන්ත 

නිදහස් කර තිල් . 
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2.2 වා ධ්යන ේා්ලකිරීම් සහ අසම්භාාස බැරකම්  

අසම්භාවය දුරකම් වනුලේ ආර්ථික ප්ර තියාභ පුවරුම සිදු වීමට ඉඩක්ෂ ලනොමුති ලහ  විශ්වාසනීය 

ලයස මිීසමට ලනොහුකි අවස්ථාවන්තහිදී අවිනිශච්ිත අනාගත සිදුවීම් ලහ  වත්මන්ත දුඳීම් මිණන්ත 

පමණක්ෂ පුවුත්ම තහවුරු කරන භවය දුඳීම් ලද . 

ම්ඩඩයලේ ප්ර ාේධ්යන ලවන්තකිරීම් සහ අසම්භාවය දුරකම් ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි අදාළ සටහන්තවය 

ලහළිදරද කර ඇත. 

2.  විස්තී්තණ ආදායම් වකාශය 

2.1  ආදායන  

1. ම්ඩඩයලේ ආදායම රක්ෂ ණ වාරික, ලකතට අරුණ ලමලහයුම් ආදායම,  භා්ඩඩාගාර බිේපත්වලින්ත සහ 

ලස්වක ණය සඳහා ලපොළී ආදායම සහ අලනකුත් විවිධ්ය ආදායම් නිලය ආනය කරි  . 

2. සියලුම ආදායම් උපචිත පදනමකින්ත පිළිගනු යුල් . 

3. 2016 මහ කන්තනලේ රක්ෂ ණ වාරික එකතුලවන්ත යත් ආදායම වත්මන්ත වසර සඳහා ැකලගන විත් ඇත .

වත්මන්ත වසලර් වගා කන්තනයට අදාළව ලශ්  පර3 දිනලයන්ත පසු යුබූ ආදායම් යුබිය යුතු වාරික ආදායම 

ලයස සයකා තිල්.  

ප්ර වර්තන වසලර් කන්තනවයට අදාළව ලශ්  පර3 දිනයට පසුව යත් ආදායම යුබිය යුතු වාරික ආදායම ලයස 

සයකනු යුද ඇත.  

4. 2016 වසර සඳහා ුරනරාවර්තන වියදම් සඳහා රආලේ ප්ර දාන යුබී ඇත . 

5.  ප්ර ාේධ්යන වියදම් සඳහා යුබුුම රආලේ ප්ර දාන ්ර මික පදනමක්ෂ මත ආදායම ලයස පිළිගනු යුල්.  

2.2  ආදායන පිළිගැනීන  

1. රක්ෂ ණ වාරික ආදායම රක්ෂෂිත කායය සඳහා පිළිගනු යුල් . 

2. ඉහත ආදායම උපචිත පදනමකින්ත වන අතර අදාළ වියදම් සමග ගයපනු යුල්. 

3. උපචිත ආදායම කාය පදනමකින්ත උපචිත ලද . 

2.2  රජේ  වදාන සඳහා ගිණුම්කරණය  

දරන යද වියදම් ලවනුලවන්ත ම්ඩඩයයට ලගවනු යදන ප්ර දාන එම වියදම් පිළිගනු යුබූ කාය සීමාව 

තුළ ආදායම් ලයස විස්තීර්ණ ආදායලම් පිළිගනු යුල්. වත්කමක පිරිවුය සඳහා ම්ඩඩයයට ලගවනු 

යදන ප්ර දාන ආරිරත වත්කලම් ප්ර ලය ආය ආයු කායය ුරරා ්ර මික පදනමකින්ත විස්තීර්ණ ආදායම් 

ප්ර කාශලේ පිළිගනු යුල්.  

2.2 වියදන  

දරන යද පිරිවුය සහ නිශ්චිත වියදම් අි තම ඉපුයුම අතර සෘර සම්දන්තධ්යතාවලේ පදනමින්ත විස්තීර්ණ 

ආදායම් ප්ර කාශ ලේ වියදම් පිළිගනු යුල්. ම්ඩඩයය පවත්වාලගන යාම සහ ප්ර ාේධ්යන වත්කම් 

කාර්යක්ෂ ම තත්වලයන්ත පවත්වාලගන යාම සඳහා දරන යද සියලු වියදම්, වසර සඳහා අතිරික්ෂතය 

සකස් කිරීලම්දී ආදායමට දුර කර ඇත.   

අංක 401/4 -2008.10.15 දරන අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය පරියකාව මිණන්ත   පහත දුක්ෂලවන අනුපාත මත ලවන්තකරනු 

යුබූ ම්ඩඩයලේ ව්ර  වියදම්  
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වියදන  අනුපාා 
 
වුප් අ  ,ලස්.අ.අ,ලස්.භා.අ .  

 
50% 

වවදය වියදම්  50% 
උපල්ධශන ගාස්තු  60% 
සුදසාධ්යනය 50% 
නිය ඇුනම්  50% 
සංග්රයහ 60% 
මුම ණ  60% 

වනතික ගාස්තු  40% 
අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය දීමනා 60% 
කුලී  55% 
දුරකථන  55% 
තුපුේ ගාස්තු  40% 
විදුලි 55% 
ගමන්ත  ,අතිකාය  50% 
ආය බිේපත්  55% 
වදනික ලදතන  50% 
ආරක්ෂ ක කටයුතු  75% 
ප්ර ධ්යාන කාර්යාලීය උපකරණ  75% 

වාහන නඩත්තුව  57% 
පරිගණක වියදම්  75% 
ඉන්තධ්යන දීමනා  68% 
ලිපි ම වය 50% 
ලගොඩනුිණලි නඩත්තුව  55% 
ප්ර චාරය සහ ුරතරුමව  80% 
 

4.4 අතිරික්ෂාය 

ලදොේ සහ අඩමාන ණය සඳහා ප්ර තිපාදන ලවන්තකිරීලමන්ත පසුව අතිරික්ෂතය ගණනය කරනු යුල් .

ල්ධපය ,පිරියත සහ උපකරණයන්තහි දන්තනා සියලු දුරකම් ක්ෂ ය කරනු යුල්  . 

4.5 සංචිා අරමුදා  

හදිසි අවසථ්ා සංචිත අරමුදයක්ෂ 2002  වසලර්දී  පිහිටවූ අතර වසර තුළදී 5% ක  ලමලහයුම් 

අතිරික්ෂතයක්ෂ සුපීමට සිදුවිය . 

4.6 පූ්තා - ාාරික 

කලින්ත යුබුලන්ත නම් පශු සම්පත් සඳහා රක්ෂ ණ වාරික යදුපත් පූර්ව-වාරික ලස් සයකනු යුල්. 

5 මුදල් වාාහ වකාශය   

ලය ආනා ්ර මලේ මුදේ ප්ර වාහ ප්ර කාශය පිළිලයය කර ඇත්ලත් “ව්ර  ්ර මය ”ලයොදා ගනිමින්තය .එය ්රී් 

යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර තිපත්තිය -07 ‘මුදේ ප්ර වාහ ප්ර කාශය‘ ප්ර කාරව සකස් කර ඇත.  
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6. ාා්තාාකරණ දිනේය්ල පසු සිදුවීම්  

වාර්තාකරණ දිනලයන්ත පසු සිදුවන සිදුවීම්වය වාස්තවිකත්වය සයකා දයා ඇති අතර අවශය තුන්තහිදී 

ිණුමම්වය ලය ගය ගුයපීම් සිදුකර ඇත. 

7. ආශ්රිමා පා්තශා ගනුේදනු  

 ලගොවි විශ්රාම වුප් අ  ලය ආනා ්ර මය හා ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණ 

ලය ආනා ්ර මලේ ආරිරත පාර්ශව ලයස සයකනු යුල්. ලමම ආරිරත පාර්ශව සමග සිදුකළ ගනුලදනු 

සාධ්යාරණ වටිනාකම මත පදනම්ව ලහළිදරද කරනු යුල්. කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය 

ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයට රු. 295,230,441.79 ක්ෂ වූ ණයක්ෂ ප්ර දානය ලකොට ඇත.  

8.   අනිශ්චිා අාස්ථා  

 නඩු හයක්ෂ පරීක්ෂ ා කර ඇති අතර කවාලේ වත්මන්ත තත්වය පහත පරිදි ලහළිදරද කර ඇත. 
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කෘෂිකා්තමික හා ේගොවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩාේ  නඩුාා ාමකන්ල ාමකාය 

 අධිකරණය නඩු අංකය ේපමකසම්කරු / විමකතිකරු  වස්ුමාය ාමකන්ල ාමකාය 

1 ලශ්්ර ් ාධිකරණය  SC/appeal/168/13 
ලක්ෂ .එම් .ඉේලියාස් මයා එදිරිව 

කෘ.ලගො.ර.ම  
ලස්වලයන්ත පහකිරීම. 

අභියාචනය ප්ර තික්ෂල ප් ලකොට 

ඇත 

2 අනුරාධ්යුරර 
B/520/2013 

B/2171/2002 

ලපොලීසිය එදිරිව ලක්ෂ .ක.හීන්තද්ඩඩාර 

මයා සහ ලක්ෂ.ක .සුදත් ද්ඩඩාර මයා   

ලගොවි විශ්රාම වුප් අ වාරිකය 

වංචනිකව යදා ගුනීම . 

නඩුව විභාග ලවමින්ත පවතී. 

3 
අනුරාධ්යුරර මලහ්ස්ර3ාත් 

අධිකරණය 
61467 

ලපොලීසිය එදිරිව ටී .ක .රත්නසිරි මයා 

සහ කමේ උඩුවන මයා 

නීති විලර ධී පිරමිඩ් 

ලය ආනා ්ර මවය නියුළීම . 

නඩුව විභාග ලවමින්ත පවතී. 

4 ලකොළඹ මහාධිකරණය 3/8/2 M. C./2006 ලපොලීසිය එදිරිව  කෘ .ලගො.ර.ම  මාවිේආරු වගා හානි පූරණ  
නීතිපතිවරයා ලවත ලයොමුකරන 

යදී 

5 
කම්කරු විනිශච්ය සභාව  

ඇැලිපිටිය  
6E/7030/11 එම් .ී.බු්ධධිකා මිය එදිරිව  කෘ.ලගො.ර.ම   

ැකකියා නියුක්ෂතිලේ දිගටම 

රඳවා ලනොගුනීම 

නඩුව විභාග ලවමින්ත පවතී. 

6 
කම්කරු විනිශච්ය සභාව  

දදුේය 
05/20356/2013  

ටී .වරු විතාන මයා එදිරිව   

කෘ .ලගො.ර.ම.  
ලස්වලයන්ත පහකිරීම. 

නඩුව විභාග ලවමින්ත පවතී. 

7 
ඇේපිටිය  මලහ්ස්ර3ාත් 

අධිකරණය 
91838 ලපොලීසිය එදිරිව  කෘ .ලගො.ර.ම  

දක්ෂෂිණ අධිලදගී මාර්ගලේ 

අනතුර 

නඩුව විභාග ලවමින්ත පවතී. 

8 
සිවිේ අභියාචනා 

මහාධිකරණය 
WP/HCCA/COL/302 & 312 යංකා දුංකුව එදිරිව  කෘ .ලගො.ර.ම.  

ආලය ආන සහ අලය ආන 

ලපොළිය 

අභියාඩනය ගාස්තු රහිතව 

නි ප්්ර භ කරන යදී . 
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කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

සටහන 1 -  ජංගන  ේනො ාන ාමකකම්
Rs.  Cts.

2015.12.31 පිරිවැය ආපසු  මියන  ාද ාමකකම්  2016.12.31 2015.12.31 ාමකකම්  ා්තතය  ආපසු මියන  ාද 2016.12.31 2016.12.31 

දිනට  එකතුකිරීම් ාමකකම් බැහැ ර  කිරීන දිනට  දිනට  බැහැ ර  කිරීන සඳහා  ාමකක ම්ාා  දිනට  දිනට  

වත්කම් පිරිාැය පිරිාැය  31.12.2016 පිරිාැය සමුච්චිා  ක්ෂතයසමුච්චිා  ක්ෂතයවීන ක්ෂතයවීන  ක්ෂතයවීන සමුච්චිා  ක්ෂතය මියා හන  අගය

31.12.2016

ලීබඩු සහ සවිකිරීම් 9,461,937.83 468,315.00 21,405.00 9,908,847.83 7,862,226.48 21,405.00 359,856.19 8,200,677.67 1,708,170.16

කාර්යා ල උපකරණ 11,103,793.88 659,832.50 139,065.00 11,624,561.38 9,587,613.79 139,065.00 445,767.96 9,894,316.75 1,730,244.63

රථ වාහන 65,415,174.13 170,775.00 65,585,949.13 39,151,097.01 5,893,336.18 170,775.00 45,215,208.19 20,370,740.94

සුබසා ධන උපකරණ 553,636.00 37,900.00 12,745.00 578,791.00 373,800.54 11,380.00 43,071.33 405,491.87 173,299.13

පරිගණක උපකරණ 9,973,160.89 1,609,634.66 9,500.00 11,573,295.55 6,283,182.63 7,045.83 1,108,434.63 7,384,571.43 4,188,724.12

දුරකථන 1,655,617.50 1,655,617.50 1,600,116.83 16,574.00 1,616,690.83 38,926.67

යතුරු පැදි 146,300.00 146,300.00 146,300.00 146,300.00

නගො ඩනැගිලි 5,639,880.28 2,000,000.00 7,639,880.28 3,704,712.63 240,720.09 3,945,432.72 3,694,447.56

ප්රචා රක උපකරණ 1,925,248.12 207,069.57 47,799.36 2,084,518.33 1,607,447.14 27,882.96 102,010.48 1,681,574.66 402,943.67

පාපැ දි 121,227.95 121,227.95 117,510.62 2,788.00 120,298.62 929.33

අස් වනු කැපීනම් උපකරණ 60,371.00 60,371.00 60,371.00 60,371.00

හානි වැලක්වීනම් උපකරණ 41,280.00 41,280.00 41,280.00 41,280.00

මිනින්නදෝ රු උපකරණ 4,399.00 4,399.00 4,399.00 4,399.00

මිනුම් උපකරණ 1,036.35 1,036.35 1,036.35 1,036.35

නනො රා ඩ් උපකරණ 344,423.50 344,423.50 344,423.50 344,423.50

106,447,486.43 4,982,751.73 170,775.00 230,514.36 111,370,498.80 70,885,517.52 206,778.79 8,212,558.86 170,775.00 79,062,072.59 32,308,426.20

සටහන

ේද්පන , පිරියා  හා  අපකරණාාට 2016 ේදසැම්බ්ත  31 දිනට  රු 63,513,946.48 ක දන  ාටිනාකනක්ෂ  සහිා  පූ්තණා  ක්ෂතය  කරන ාද ාමකකම්  ඇුමනමක  ේේ . 

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය  
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කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 02 - ජංගම  වත්කම්

සටහන 2.1  -  ේාො ග

මුම ණ ම වය 2,862,437.14         3,278,877.60         

ලිපි ම වය 667,415.92            420,275.57            

3,529,853.06         3,699,153.17         

සටහන 2.2  -  ාැබිය  යුුම  දෑ  

කාර්ය ම්ඩඩය  ණය හා අත්තිකාරම් 38,758,195.64       33,180,006.84       

යතුරු පුදි ණය 128,898.45            150,435.47            

යුබිය යුතු වුප් අ 342,023.38            342,023.38            

කාර්ය ම්ඩඩය  විලශ්  - 2004 4,800.00                4,800.00                

යුබිය යුතු ජීවිත රක්ෂ ණ  වාරික 176,242,010.00     163,187,680.00     

විවිධ්ය  ණයගුතිලේ  51,542.75              51,542.75              

ස.ලතො.ස ආයතනලයන්ත යුබිය යුතු මුදේ 256,520.00            256,520.00            

යතුරු පුදි වියදම් (කාර්ය ම්ඩඩය ) 2,566.70                2,566.70                

ලගොවි විශ්රාම  වුප් අ  ලය ආනා ්ර මය (පරිපායන) 85,512,905.66       88,590,184.58       

ධීවර විශ්රාම  වුප් අ  ලය ආනා ්ර මය 21,842,501.57       17,143,233.96       

ලගොවි විශ්රාම  වුප් අ  ලය ආනා ්ර මය  (ප්ර ාේධ්යන  ) 1,877,357.56         1,961,460.94         

ලගොවි විශ්රාම  වුප් අ  අත්තිකාරම 365,724,524.46     331,963,805.45     

ලදොේ  ණයගුතිලය  සඳහා ප්ර තිපාදන (1,937,909.78)       (1,659,000.34)       

වාහන විකුුමම් උත්පාදන -                        1,535,000.00         

688,805,936.39     636,710,259.73     

සටහන2.3  ාැබිය  යුුම  ාා රික

වී 5,611,950.30         13,721,397.60       

අතුරු ලභ ග 3,733,887.35         4,971,862.80         

පශු සම්පත්  1,133,227.00         1,133,227.00         

සුවලසත හා ුර්ධගලික 360,756.80            1,532,809.53         

10,839,821.45       21,359,296.93       

සටහන 2.4  -  ාැ්ලපුම  හා  පූ්තා  ේගවීම්  

තුන්තපතු   - (ඉන්තධ්යන ) 100,000.00            100,000.00            

තුන්තපතු    - (ප්ර වාහණ) 5,000.00                5,000.00                

රක්ෂ ණ -                        4,246.57                

කුලිය 4,462,672.00         4,052,672.00         

4,567,672.00         4,161,918.57         

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය   
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කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 2.5 -  අමකතිකාරම්

ගමන්ත අත්තිකාරම් 8,000.00                8,000.00                

ඉන්තධ්යන  අත්තිකාරම් 95,919.70              62,060.45              

වුප් අ  අත්තිකාරම් 50,261.41              50,261.41              

විවිධ්ය  අත්තිකාරම් 1,035.00                1,035.00                

ප්ර ාේධ්යන  අත්තිකාරම් 565,800.00            1,565,800.00         

දිස්රියක්ෂ  පරිපායන ිණුමම 709.13                   709.13                   

721,725.24            1,687,865.99         

සටහන 2.6 - කල්පිරීන  දක්ෂාා  රඳාාගමක  මූාස  සාධ්යනපත්රව 

භා්ඩඩාගාර බිේපත්  813,479,039.13     381,981,745.65     

813,479,039.13     381,981,745.65     

සටහන 2.7 -  බැං කුේේ  ඇති  මුදල්  

යංකා දුංකු ිණුමම-164811 7,778.79                360,440.55            

යංකා දුංකු ිණුමම   - 164667        925,773.42            595,747.05            

යංකා දුංකු ිණුමම  -164693 289,589.71            683,855.31            

යංකා දුංකු ිණුමම  -1622 508,140.37            150,509.38            

යංකා දුංකු ිණුමම -1616 7,695,970.17         2,581,491.65         

යංකා දුංකු ිණුමම  -8600879 321,597.68            455,092.93            

යංකා දුංකු ිණුමම -8600818 289,119.69            295,128.48            

මහආන දුංකු ිණුමම    -112352 260,705.40            525,617.25            

මහආන දුංකු ිණුමම-112343 99,206.27              118,981.61            

මහආන දුංකු ිණුමම- 100440112349 941,578.88            743,719.51            

මහආන දුංකු ිණුමම - 100260112349 -                        77,586.70              

මහආන දුංකු ිණුමම    - 100350112349 -                        39,324.52              

මහආන දුංකු ිණුමම    - 100170112349 735,143.69            988,237.35            

මහආන දුංකු ිණුමම    -335100190008791 13,035.46              18,623,778.56       

මහආන දුංකු ිණුමම -   335100280008791 60,005.61              52,994.24              

 මහආන දුංකු ිණුමම -  100530112349 74,785.02              3,567,070.77         

ප්ර ා.ස.දු. ිණුමම-  134010103277 7,076,366.04         386,549.19            

19,298,796.20       30,246,125.05       

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය   
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කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 3  -  කෘ .ේගො .ර.න . සමුච්චිා  අතිරික්ෂාය

ඉදිරියට ලගනා ලශ් ය (15,014,976.36)     (1,766,817.31)       

ලපර වසර ගුයුරම -                        (22,006,327.64)     

 31.12.2015 දිනට ගයපන යද ලශ් ය (15,014,976.36)     (23,773,144.95)     

අඩුකනා  :

වසර සඳහා අතිරික්ෂතය  (හිඟය) 339,904,758.44     8,758,168.59         

  

  31.12.2016 දිනට ලශ් ය 324,889,782.08     (15,014,976.36)     

සටහන 4  -  වා ධ්යනය

වා ධ්යනය  සඳහා  රජේ  වදානය  

  01.01.2016 දිනට ලශ් ය 10,360,425.10       9,038,545.41         

එකුම කනා :

වසර සඳහා ප්ර දානය 4,000,000.00         4,000,000.00         

රආලේ  ප්ර දානය  ්ර මක්ෂ ය (3,156,572.07)       (2,678,120.31)       

  31.12.2016 දිනට ලශ් ය 11,203,853.03       10,360,425.10       

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය   
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කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 5  -  කෘ .ර.න . සංචිා  අරමුදා

 01.01.2016 දිනට ලශ් ය 20,228,458.84       18,231,729.70       

එකුම කනා  :

වර් ය සඳහා ප්ර තිපාදනය 18,885,837.46       1,996,729.14         

  

  31.12.2016 දිනට ලශ් ය 39,114,296.31       20,228,458.84       

සටහන 6 - ේගො වි නරණ පා රිේා ෂික  අරමුදා

 01.01.2016  දිනට ලශ් ය 758,129,705.36     709,386,616.19     

එකුම කනා  : 

මරණ පාරිලත ෂික වාරිකය 14,907,330.00       27,011,280.00       

ලපොළී ආදායම 44,277,238.38       27,499,809.17       

59,184,568.38       54,511,089.17       

අඩුකනා   :

මරණ පාරිලත ෂික ලගවීම 1,754,000.00         5,502,000.00         

ආදාධිත පාරිලත ෂික ලගවීම 99,000.00              266,000.00            

1,853,000.00         5,768,000.00         

31.12.2016 දිනට ලශ් ය 815,461,273.74     758,129,705.36     

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය   
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කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 7 - ජංගන  බැ රකම්

සටහන 7.1 -  පූරා  ාා රික  ාැබීම්

පූරව වාරික - පශු සම්පත් 2,272,548.45         1,614,809.73         

පූරව වාරික - ලකතට අරුණ -                        64,652,940.19       

2,272,548.45         66,267,749.92       

සටහන 7.2 -  අේනකුමක  ේගවියයුුම  මුදල්  

ලස්වද දිමනා සඳහා ප්ර තිපාදනය 1,550,000.00         750,000.00            

යංකා විදුලි සමාගමට ලගවිය යුතු -                        876,333.33            

අදාන්තස්  ලගවියයුතු -                        84,000.00              

ආපසු ලගවනු යදන ලටන්තඩර්  තුන්තපතු 840,000.00            390,000.00            

ලගවිය යුතු උ.ලග.දදු -                        2,550.00                

ලේවිය  යුතු ලස්.අ.අ. සහ ලස්. භා.අ. 13,358,010.81       21,729,892.05       

ආා.ර.භා.අ. 40,598,098.85       

56,346,109.66       23,832,775.38       

සටහන 7.3 -අපචිා  විය දම්

පරිපායන වියදම් 7.3.1 3,950,634.25         6,485,216.88         

දිරි දීමනා - ලභ ග රක්ෂ ණය 1,615,550.50         1,539,299.52         

5,566,184.75         8,024,516.40         

සටහන 7.4 - හානිපූරණය  සඳහා  වතිපාදනය

වී 150,000,000.00     46,192,500.00       

පශු සම්පත්  8,000,000.00         8,000,000.00         

සුවලසත හා කෘෂි  උපකරණ 1,000,000.00         900,000.00            

අතුරු ලභ ග 35,000,000.00       23,362,000.00       

ලකතට අරුණ 37,801,963.32       71,500,000.00       

231,801,963.32     149,954,500.00     

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය   
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කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 7.3.1 -  අපචිා  විය දම්

විදුලිය 213,858.82            198,087.50            

ආරක්ෂ ක  ලස්වා ගාස්තු 70,700.00              67,150.00              

කුලිය 989,906.00            1,112,587.92         

රථවාහන නඩත්තුව 276,169.00            237,409.75            

ගමන්ත හා යුපීම් දීමනා 301,934.00            664,009.00            

වුට අ 975,499.21            1,155,462.38         

ලස්.අ.අ. -                        84,258.50              

ලස්.භා.ආ. -                        21,064.63              

අතිකාය -                        211,510.00            

වදනික වුප් අ -                        36,383.00              

ප්ර චාරණය -                        -                        

ලිපි ම වය -                        267,840.61            

දුරකථන 325,823.83            244,733.26            

ආය බිේපත් 13,885.41              27,385.83              

විගණන ගාස්තු 500,000.00            1,094,935.00         

ඉන්තධ්යන -                        55,505.00              

නිය ඇුනම් 1,800.00                7,200.00                
සුදසාධ්යනය -                        2,538.00                

කම්කරු ගාස්තු 11,000.00              1,000.00                

ලගවියයුතු පරිගණක වියදම් -                        19,640.00              

ප්ර වාහන  වියදම් -                        2,100.00                

භා ා පරිවර්තන ගාස්තු -                        1,250.00                

ලගවිය යුතු ලගොඩනුිණලි නඩත්තුව 37,189.00              275,100.00            

ලගවිය යුතු මුම ණ කටයුතු -                        525,100.00            

ලගවිය යුතු තුපුේ  ගාස්තු -                        8,860.00                

විවිධ්ය  ණය හිමිලය  165,130.03            161,213.00            

ලගවිය යුතු කාර්යාය උපකරණ 7,708.95                -                        

ලගවියයුතු සංග්රයහ වියදම් -                        2,893.50                

ලගවිය යුතු -ුරවත්පත්  60,030.00              

3,950,634.25         6,485,216.88         

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය   
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කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය  

කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 8 - ආදායන

සටහන 8.1 -  ාා රික  - (රක්ෂතණ )

වී 64,746,711.93       79,873,594.43       

පශු සම්පත් 10,568,714.03       9,008,734.09         

සුවලසත රක්ෂ ණය/ ුර්ධගය  අනතුරු 15,614,578.28       16,430,597.23       

අතුරු ලභ ග 30,093,579.76       24,719,145.41       

කෘෂි  උපකරණ 7,807,272.71         1,087,327.77         

ට්රුක්ෂටර්  අලයවි ලකොමිස් මුදේ 11,619.69              -                        

ලකතට අරුණ 602,796,526.19     1,006,393,825.67  

731,639,002.59     1,137,513,224.60  

ලකතට අරුණ - ලමලහයුම් ආදායම 5,400,172.83         -

737,039,175.42     1,137,513,224.60  

සටහන 8.2-  ේපො ළී  ආදායන

ලපොළිය-  භා්ඩඩාගාර බිේපත්  (ලභ ග හා ලවනත්) 43,699,039.50       17,117,426.75       

               -   ලස්වකයන්ත සඳහා ණය 1,470,822.14         1,442,868.06         

45,169,861.64       18,560,294.81       

සටහන 9  - ේනේහයුම්  විය දම්

සටහන 9.1  -  හානිපූරණය   -  රක්ෂතණය

වී 182,796,108.00     139,394,443.33     

පශු සම්පත් 5,995,774.79         7,562,341.49         

සුවලසත රක්ෂ ණය 803,121.81            423,748.50            

අතුරු ලභ ග 41,593,690.15       43,589,285.00       

ලකතට අරුණ 163,353,001.67     913,238,082.78     

394,541,696.42     1,104,207,901.10  

සටහන 9.2  -  ේානමක  ේනේහයුම්  විය දම්

රක්ෂ ණ  දිරිදීමනා 7,668,585.93         8,325,661.42         

පරිපායන දීමනා 16,560.00              15,660.00              

ලභ ග තක්ෂලස්රුව 407,039.00            1,406,454.99         

පශු සම්පත්  1,858,406.47         2,183,259.01         

9,950,591.40         11,931,035.42       

සටහන 10 - අේනකුමක  ආදායන

ස්ථාවර වත්කම්  දුහුර කිරීම (11,980.57)            5,613,057.50         

රආලේ  ප්ර දානය  ්ර මක්ෂ ය 2,319,222.69         1,910,660.45         

විවිධ්ය  ආදායම් 204,396.91            200,487.65            

ලදොේ  ණය සඳහා ප්ර තිපාදනය -                        83,641.66              

2,511,639.03         7,807,847.26         
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කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය  

කෘෂික ්තන  රක්ෂතණ  ේය ජනා  ්රනය

ගිණුම්  සඳහා  සටහ්ල  

2016 ේදසැම්බ්ත  31 සඳහා  

       31.12.2016        31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 11  -  පරිපා ාන  විය දම්

වුප් අ  හා ලදතන 77,547,719.23       72,189,216.38       

ලස්.අ.අ. දායක මුදේ 6,734,940.08         6,304,833.15         

ලස්.භා.අ. දායක මුදේ  1,683,759.96         1,576,208.28         

ගමන්ත හා යුපීම් දීමනා 2,628,395.50         1,718,054.58         

අතිකාය 948,634.64            2,583,437.39         

වදනික වුප් අ 90,347.00              245,841.50            

 වවදය වියදම් 644,334.00            641,468.00            

අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය  දීමනා 344,074.80            184,080.00            

පාරිලත ෂිකය 4,753,247.82         3,756,213.74         

සුදසාධ්යනය 1,886,477.37         652,651.84            

ලස්වකයන්ත සඳහා දීමනා 1,347,500.00         1,370,750.00         

ඉන්තධ්යන 4,918,327.75         4,405,683.75         

ලිපිම වය 1,857,632.64         2,036,735.99         

සංග්රයහ දීමනාව 345,180.97            228,246.36            

වනතික  ගාස්තු 166,803.00            38,460.00              

ප්ර වාහන 264,216.60            583,196.00            

මුම ණ 1,470,839.22         2,969,016.86         

ප්ර චාරණ  හා ුරතරුම 4,888,403.27         4,585,678.14         

නිය ඇඳම් 147,637.50            272,558.65            

කුලිය 8,075,198.31         7,038,773.53         

දුරකථන 1,967,667.03         1,243,784.40         

තුපුේ  ගාස්තු 639,629.60            491,842.52            

ආයය 211,032.57            208,892.34            

ුරවත්පත්  හා දුන්තවීම් 348,083.00            715,872.50            

ආරක්ෂ ක  ලස්වා 767,575.01            692,737.51            

විදුලිය 1,919,857.27         1,435,703.08         

නඩත්තුව -රථ වාහන 7,146,460.61         4,896,620.60         

නඩත්තු -ලගොඩනුිණලි 140,530.36            774,765.18            

නඩත්තුව -කාර්යාය උපකරණ 732,093.22            229,493.07            

කම්කරු ගාස්තු 299,265.00            240,726.75            

භා ා පරිවර්තන ගාස්තු 160,958.50            106,034.00            

පරිගණක වියදම් 8,955.00                197,973.75            

විවිධ්ය  වියදම් 8,070.00                15,388.50              

ක්ෂ යවීම් 8,212,558.87         4,186,968.77         

විගණන ගාස්තු 330,139.00            400,000.00            

විල්ධශ  ගමන්ත 100,000.00            1,838,906.77         

144,015,454.14     131,056,813.88     

සටහන 12  - මුාස  ගාස්ුම 

දුංකු ගාස්තු 387,633.47            917,074.11            

387,633.47            917,074.11            
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2016 ේදසැම්බ්ත  21 දිනට මූාස වකාශන 

 

ේගොවි විශ්රාා න ාැටු  සහ සනාජ ආරක්ෂතණ 

වතිාාභ ේය ජනා ්රනය 
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31.12.2016 31.12.2015

වත්කම් සටහ්ල      රු.       ශා.   රු, ශත 

ජංගම නනො වන වත්කම්

පිරියත , දේපළ හා උපකරණ 1 1,877,356.52           1,961,459.90           

1,877,356.52           1,961,459.90           

කල්පිරීම  දක්වා  රඳවාගත් ආනයෝජන 

භාණ්ඩා ාර බැඳුම්කර 1,089,638,590.88    1,105,827,499.92    

1,089,638,590.88    1,105,827,499.92    

ජංගම වත්ක ම් 

ලතොග 2 1,930,676.59           2,214,372.58           

යුබිය යුතු දෑ 3 24,141,665.20         36,376,027.20         

කේපිරීවම  ලතක්ෂ රඳවාගත්  ූලයය  සාධ්යනපර3 4 45,418,691.69         47,567,075.86         

ලැබිය යුතු ආදායම 5 3,901,242.60           4,885,853.00           

බැංකුදේ ඇති මුදල් 6 2,704,569.21           2,862,558.17           

78,096,845.29         93,905,886.81         

. .

මුළු  ාමකකම් 1,169,612,792.69    1,201,694,846.63    

ස්ක්ලධ්ය  හා  බැ රකම්  

ප්රාග්ධ න හා  සංචිත 

ද ොවි විශ්රාම වැටුප් අරමුදල 7 (64,075,011,808.80) (60,714,518,840.20)

ප්රාග්ධනය සඳහා රජදේ ප්රදානය 8 1,877,357.56 1,961,460.94

F.A.O ප්ර දානය 547,885.14              547,885.14              

සමූහ රක්ෂණ දායකත්වය 1,000,000.00           1,000,000.00           

(64,071,586,566.10) (60,711,009,494.12)

ජංගම නනො වන බැ රකම් 

විශ්රාම වැටුප්  බැරකම 59,572,164,879.00  56,279,695,153.00  

භාණ්ඩා ාර බැදුම්කර මත රජදේ ප්රදානය 1,081,488,000.00    1,081,488,000.00    

කාර්යමණ්ඩල පාරිදතෝ ෂිකය සඳහා ප්රතිපාදනය 35,547,037.43         39,495,968.47         

60,689,199,916.43  57,400,679,121.47  

ජංගම බැ රකම්

මුළු ද වියයුතු 9 4,532,366,039.40    4,486,255,008.07    

උපචිත වියදම් 10 19,633,402.96         25,770,211.21         

4,551,999,442.36    4,512,025,219.28    

. .

මුළු ස්කන්ධ  හා  බැ රකම් 1,169,612,792.69    1,201,694,846.63    

             ………………………                     …………………………

        සභාපති                                     අධ්යයක්ෂ ක  ම්ඩඩය  සාමාජික 

කෘෂිකාර්මික සහ ලගොවිආන රක්ෂ ණ  ම්ඩඩයය                                      කෘෂිකාර්මික සහ ලගොවිආන රක්ෂ ණ  ම්ඩඩයය 

                                       

 ලමම ූලයය වාර්තා පිළිලයය  කිරීම  සහ ඉදිරිපත්කිරීම  සඳහා අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය වගකිව  යුතු ලද. 

අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය සදහා සහ ලවනුලවන්ත  අත්සන්ත  තදන ය්ධල්ධ :

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

ේගො වි  විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය

2016 ේදසැම්බ්ත  31 දිනට  මූාස  ාමකාය  පිළිබඳ  වකාශය

 ලමම ූලයය ප්ර කාශ  රිර යංකා ිණුමම්කරණ  ප්ර මිති  අවශයතා සමග අනුලවය ලද 

                                                       ……………….……………………..

                                                                         ූලයය අංශ ප්ර ධ්යානී
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 විස් තී්තණ  ආදායම්  වකාශය

2016 ේදසැම්බ්ත  31 ්ල  අාස්ල  ාසර සඳහා  

31.12.2016 31.12.2015

    රු.       ශා. රු.      හත

ආදායම සටහන

දපොළී ආදායම 95,553,480.81        101,600,293.98      

ද ොවි දායකත්වය 122,030,545.29      59,804,880.19        

ජීවිත රක්ෂණ වාරික සඳහා ද ොවි දායකත්වය 4,049,850.00          4,757,790.00          

221,633,876.10      166,162,964.17      

විය දම

දායක මුදල් ආපසු ද වීම් (10,396,491.50)       (9,539,156.00)         

ශුේධ දපොළී ආපසු ද වීම (5,799,106.31)         (5,701,157.00)         

ආබාධිත පාරිදතෝ ෂික ද වීම (1,372,330.00)         (1,332,928.00)         

සමූහ රක්ෂණ වාරිකය (14,907,330.00)       (27,011,280.00)       

විශ් රාම වැටුප්  ද වීම් සහ දකොමිස් මුදල්

   -  විශ්රාම වැටුප්  ද වීම් (2,611,078,145.00)  (2,380,815,023.66)  

   -    දකොමිස් මුදල් ද වීම (9,470,212.00)         (7,817,180.00)         

මුළු වියදම (2,653,023,614.81)  (2,432,216,724.66)  

ේනේහයුම්  අතිරික්ෂාය  / (හිඟය ) (2,431,389,738.71)  (2,266,053,760.49)  

රජදේ ප්රදානය- පුනරාවර්තන 2,450,000,000.00   2,090,000,000.00   

18,610,261.29        (176,053,760.49)     

රආලේ  ප්ර දානය  ්ර මක්ෂ ය  837,349.38             767,459.86             

19,447,610.67        (175,286,300.63)     

ආදායන- පරිපා ානය  සඳහා  

පරිපාලන වියදම් සඳහා ද ොවීන්දග්  දායක මුදල් 2,024,925.00          2,378,895.00          

පරිපාලන වියදම් සඳහා රජදේ  ප් රදාන 120,000,000.00      93,000,000.00        

දවනත්  ආදායම් 11 18,890.00               24,670.00               

122,043,815.00      95,403,565.00        

වියදම්

පරිපාලන සහ ආයතනික වියදම් 12 (119,538,084.32)     (113,042,007.94)     

මූල්  ය වියදම් 13 (95,037,057.11)       (55,934,454.06)       

එකතුකිරීදම්  නිදයෝජිතයන්  සඳහා දකොමිස් (946,722.00)            (1,111,960.00)         

මුළු පරිපා ලන වියදම් (215,521,863.43)     (170,088,422.00)     

(93,478,048.43)       (74,684,857.00)       

වසර සඳහා  අතිරික්තය / (හිඟය ) (74,030,437.76)       (249,971,157.63)     

අේනකුමක  විස් තී්තණ  ආදායන  

පාරිදතෝෂික ලාභ/(අලාභ) 9,346,333.16          3,063,252.25          

විශ්රාම බැරකදම් වැඩිවීම (3,292,469,726.00)  (3,196,452,064.00)  

(3,283,123,392.84)  (3,193,388,811.75)  

විස් තී්තණ  ආදායේම්  ශුද්ධ්ය  අතිරික්ෂාය /හිඟය (3,357,153,830.60)  (3,443,359,969.38)  

(ේගො වි  විශ්රාාන  අරමුදාට   පාරන ාදී  )

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

ේගො වි  විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය
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ේගො වි විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය

2016 ේදසැම්බ්ත  31 දිනට  ස්ක්ලධ්ය  ේානස්වීම්  පිළිබඳ  වකාශය

රු.

2014 ජනාා රි 01 දිනට  ේශෙ තය (53,971,641,746)           1,628,268                        

එකතුකිරීම් 1,265,010                        

රජදේ ප්රදානය ක්රමක්ෂය (612,868)                          

වසර සඳහා ලාබය/අලාබය (3,281,960,985)             -                                  

පූර්ව ගුයපීම් 4,173,752                      

2014 ේදසැම්බ්ත  31 දිනට  ේශෙ තය (57,249,428,979)           2,280,410                        

එකතුකිරීම් -                                448,511                           

රජදේ ප්රදානය ක්රමක්ෂය (767,460)                          

පූර්ව  ැලපීම් (21,729,892)                  -                                  

වසර සඳහා ලාබය/අලාබය (3,443,359,969)             -

2015 ේදසැම්බ්ත  31 දිනට  ේශෙ තය (60,714,518,840)           1,961,461                        

දපර වසදර්  ැලපීම් (3,339,138)                    

-                                  

2015 නදසැම්බ ර් 31 දිනට ගැලපූ න ේෂය (60,717,857,978)           1,961,461                        

-                                

එකතුකිරීම් 753,246                           

රජදේ ප්රදානය ක්රමක්ෂය (837,349)                          

වසර සඳහා ලාබය/අලාබය (3,357,153,831)             -                                  

2016 නදසැම්බ ර් 31 දිනට න ේ ෂය (64,075,011,809)           1,877,358                        

විස් ාරය

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

ේගො වි විශ්රාාන  ාැටු  

අරමුදා

වා ධ්යන  විය දම්  සඳහා  

රජේ  වදානය
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31.12.2016 31.12.2015

නම නහයුම්   ක්රියා කා රකම්වලින්  මුදල්  ප්රවාහ

ශුේධ  අතිරික්තය / (හිඟය) (3,357,153,831) (3,443,359,969)  

ගැලපුම්

  - ක්ෂ යවීම් 837,349             767,460             

  - ල්ධපය , පිරියත  සහ උපකරණ දුහුර කිරීම  මත (යභය)/අයාභය (1,200)               -                     

  - ලපර වසරට අදාළ ගුයුරම් (3,339,138)        (21,729,892)       

  -  පාරිලත ෂිකය  මත යාභය/ අයාභය (9,346,333)        (3,063,252)         

(11,849,322)      (24,025,684)       

විශ්රාමික  පාරිලත ෂිකය  සඳහා ප්ර තිපාදන  5,577,347          4,237,130          

වශ්රාම වුප් අ  දුරකම 3,292,469,726   3,196,452,064   

3,298,047,073   3,200,689,194   

කාරක ප්රාග්ධ න නවනස්කම්වලට නප ර නම නහ යුම් අතිරික්තය (70,956,079)      (266,696,460)     

වට්දටෝරු  භාණ්ඩවල (වැඩිවීම)/අඩුවීම 283,696             (212,981)            

ලැබිය යුතු දෑ (වැඩිවීම)/අඩුවීම 12,234,362        (3,819,272)         

ලැබිය යුතු ආදායදම් (වැඩිවීම)/අඩුවීම 984,610             1,260,637          

අදනකුත්  ද විය යුතු දෑ (වැඩිවීම)/අඩුවීම 46,111,031        78,228,843        

උපචිත වියදම් (වැඩිවීම)/අඩුවීම (6,136,808)        22,226,409        

53,476,891        97,683,636        

නම නහයුම්  ක්  රියා කා රකම්වලින්  උත්පා දිත  මුදල් (17,479,188)      (169,012,824)     

විශ්රාමික පාරිදතෝ ෂිකය - ද වන ලද (179,945)           -                     

නම නහයුම් ක්රියා කා රකම්වලින් ශුදධ මුදල් ප්රවාහ (17,659,133)      (169,012,824)     

ආනයෝ ජන ක්රියා කා රකම්වලින්  මුදල්  ප්රවාහ

වසර තුළ ආදයෝජන 2,148,384          152,067,802      

ල්ධපය , පිරියත  සහ උපකරණ දුහුර කිරීලමන්ත  යත් මුදේ 1,200                 

ල්ධපය , පිරියත  සහ උපකරණ මියයට ගුනීම (753,246)           (448,511)            

ආනයෝ ජන ක්රියා කා රකම්වලින් ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහ 1,396,338          151,619,290      

මුලය ක්රියා කාරකම්වලින්   මුදල්  ප්රවාහ

ප්ර ාේධ්යන  වියදම් සඳහා රආලේ  ප්ර දානය  753,246             448,511             

රආලේ  ප්ර දානය  සඳහා ්ර මක්ෂ ය (837,349)           (767,460)            

රජදේ බැඳුම්කර 16,188,909        14,916,465        

භාණ්ඩා ාරදේ බැඳුම්කරය සඳහා රජදේ ප්රදානය -                    -                     

මූලය ක්රියා කා රකම්වලින් ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහ 16,104,806        14,597,516        

මුදල්  හා  මුදලට  සමාන දෑ  ශුද්ධ  වැඩිවීම  / (අඩුවීම ) (157,989)           (2,796,018)         

වසර ආරම්භදේදි  මුදල් සහ බැංකු දශේෂය 2,862,558          5,658,576          

වසර  අවසා නනේදි  මුදල්  හා  මුදලට  සමාන දෑ 2,704,569          2,862,558          

වසර  අවසා නනේදී  මුදල්  සහ  බැං කු න ේ ෂය

බැංකුදේ ඇති  මුදල් - වසර අවසානදේ 2,704,569          2,862,558          

2016 ේදසැම්බ්ත  31 දිේන්ල  අාස්ල  ාසර සඳහා  

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

ේගො වි  විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය

මුදල්  වාාහ  වකාශය
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කෘෂිකා්තමික හා ේගොවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩාය 

ේගොවි විශ්රාාන ාැටු  සහ සනාජ ආරක්ෂතණ රක්ෂතණ ේය ජනා ක්ෂරනය 

2016 ේදසැම්බ්ත 21 ්ල අාස්ල ාසර සඳහා ාැදගමක ගිණුම්කරණ වතිපමකති 

1. ේපොදු වතිපමකති  

1.1 ාා්තාාකරණ අස්තිමකාය  

්රී් යංකා කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයය (ලමහි මින්තමතු ‘ම්ඩඩයය’ ලයස සඳහන්ත කරනු යදන) 
1990 අංක 20 දරන පනලතන්ත සංස්ථාගත කරන යද අතර නුලේලගොඩ,  ගංලගොඩවිය, සුභම ාරාම පාලර් අංක  20 
දරන ස්ථානලේ පිහිටා ඇත .ලගොවි විශ්රාම වුප් අ  සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය ස්ථාපිත කරනු යුබූලේ 
1987 අංක 12 දරන ලගොවි විශ්රාම වුප් අ  සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ  අරතියාභ ලය ආනා ්ර මය පනලත්  විධිවිධ්යාන 
ප්ර කාරවය.  

 

1.2 වධ්යාන ක්රිතයාකාරකම් හා ේනේහයුම්ාා ස්ාභාාය  

 
ප්ර ධ්යාන ක්රිමයාකාරකම වනුලේ ලගොවීන්ත සඳහා ලගොවි විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්ර තියාභ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ 

ක්රිමයාත්මක කිරීමය.  

1.3 පිළිේයා කිරීේම් පදනන 

)අ( අනුකූාාා වකාශනය  

 ලමම ූලයය ප්ර කාශන ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශය, විස්තීරණ ආදායම් ප්ර කාශය, අරමුදේ සහ සංචිතවය 

ලවනස්කම් පිළිදඳ ප්ර කාශය, මුදේ ප්ර වාහ ප්ර කාශය ූලයය  ප්ර කාශ සඳහා සටහන්තවලින්ත සමන්තවිත ලද .ලමම 

ිණුමම් ප්ර කාශන ්රී් යංකා වරයත් ගණකාධිකාරවරුන්තලේ ආයතනය විසින්ත නිකුත් කරන යද ්රී් යංකා ිණුමම්කරණ 

ප්ර මිති (්රී්.ය.ූල.වා.ප්ර / ්රී්.ය.ිණ.ප්ර .) ප්ර කාරව පිළිලයය කර ඇත.  

)ආ( ඇගයීන සඳහා පදනන  

අදාළ සටහන්ත යටලත් සාධ්යාරණ වටිනාකම සම්දන්තධ්යලයන්ත ලය ගය  අනාවරණ කරනු යදන විටදී හුරුුම විට ූලයය 

ප්ර කාශන ඓතිහාසික පිරිවුය පදනමින්ත පිළිලයය කර ඇත . 

)ඇ( ස්ලස්ලදනාමකනක ේාොරුමරු  

ප්ර වර්ථන කාය සීමාලද ූලයය ප්ර කාශ  අවලද ධ්ය කරගුනීම  ඉහළ නුංවීම පික ස සහ අන්තතර් කායසීමා 

සන්තසන්තදනීයභාවය වුිත දියුුම කිරීම පික ස ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි  වාර්තා ලකොට ඇති සියලු මුදේ  ප්ර මාණ සඳහා  

ලපර කායසීමාවට අදාළ ප්ර මාණාත්මක ,වෘත්තාන්තත සහ විස්තරාත්මක ඇතුළු සන්තසන්තදනාත්මත ලතොරතුරු 

ලහළිදරද කර ඇත.  

ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි අි තමයන්ත ඉදිරිපත් කිරීම ලහ  වර්ගීකරණය සංලශ ධ්යනය කරනු යුද ඇති විටදී ,වඩා ලහොඳ 

ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ සුපීම පික ස ප්ර වර්ථන වසර සමග අනුලවය වන ලස් සන්තසනාදනාත්මක මුදේ ුරමාණ ද 

ප්ර තිවර්ගීකරණය කර ඇත.  

)ඈ( කෘාසාමකනක සහ ඉදිරිපමකකිරීේම් ාසාහාර මුදල් කකකය  

ලමම මුදේ ප්ර කාශ ම්ඩඩයලේ  කෘතයාත්මක  සහ ඉදිරිපත් කිරීලම් වයවහාර මුදේ කකකය වන ්රී් යංකා 

රුපියේවලින්ත ඉදිරිපත් කර ඇත.  
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)ඉ( ාක්ෂේසෙරු සහ තීරණ භාවිාය  

්රී්.ය.ූල.වා.ප්ර  /.්රී්.ය.ිණ.ප්ර මිතිවයට අනුලවයව ූලයය වාර්තා සකස්කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම ,ිණුමම්කරණ ප්ර තිපත්ති සහ 

වාර්තාකරනු යුබූ වත්කම් ,දුරකම් ,ආදායම් සහ වියදම් ප්ර මාණ භාවිතය ලකලරහි දයපාන්තනා වූ කීන්තදු, තක්ෂලස්රු 

සහ උපකේපන සිදු කිරීමට කළමනාකාරිත්වයට නියම කරි  .ලයොදා ගනු යුබූ ලමම ඇස්තලම්න්තතු සහ තීන්තදු සුදෑ 

ප්ර තිඵයවයට වඩා ලවනස ්විය හුක.  

ඇස්තලම්න්තතු සහ පාදක උපකේපන අඛ්ඩඩ පදනමකින්ත සමාලය චනය කරනු යුල්.  ිණුමම් කරන 
ඇස්තලම්න්තතු ප්ර තිලශ ධ්යනය කිරීම අදාළ කායසීමාව පමණක්ෂ දයපාන්තලන්ත නම් කවා පිළිගනු යදන්තලන්ත එම 
ඇස්තලම්න්තතු ප්ර තිලශ ධ්යනය කර ඇති කායසීමාව තුළ වන අතර ප්ර වර්තන හා යම් අනාගත කායසීමාවන්තට එම 
ප්ර තිලශ ධ්යනය දයපාන්තලන්ත නම් ප්ර තිලශ ධ්යන කායසීමාව හා අනාගත කායසීමාවන්ත සඳහා ද පිළිගනු යුල්. 

 
ූලයය  ප්ර කාශවය පිළිලගන ඇති ප්ර මාණ මත වඩාත්ම සුළකිය යුතු දයපෑම් ඇති කරන ිණුමම්කරණ ප්ර තිපත්ති 
භාවිතා කිරීලම්දී තක්ෂලස්රු ,අවිනිශච්ිතතා සහ තීරණාත්මක තීන්තදු පිළිදඳ සුයකිය යුතු ක්ෂල ්ර3 පිළිදඳ ලතොරතුරු 
ූලයය ප්ර කාශයන්තහි සටහන්තවය අඩංණි කර ඇත. 
ඊ( වා්තාන ාසාපාරය )අඛ්යණ්ඩ පැාැමකන(  
 
ප්ර වර්තන වයාපාරයක්ෂ ලයස අඛ්ඩඩව පුවුතීමට ම්ඩඩයයට ඇති හුකියාව පිළිදඳව කළමනාකාරිත්වය 
තක්ෂලස්රුවක්ෂ කර තිල්. එදුවින්ත ප්ර වර්තන වයාපාරයක පදනමින්ත ූලයය ප්ර කාශන අඛ්ඩඩව පිළිලයය කරනු යුල්. 
 

2. ාමකකම් හා කාාේ  ාක්ෂේසෙරු පදනන 
 

2.1 ේද්පන, පිරියා හා අපකරණ 

 

)අ( පිළිගැනීන සහ ගණනය කිරීන  

 
ල්ධපය, පිරියත හා උපකරණ අි තම ප්ර කාශ කර ඇත්ලත් එකතු වූ  ක්ෂ ය කිරීම් හා හානි අයාභ අඩුලකොට පිරිවුයට 
ලහ  තක්ෂලස්රුවටය.   
 
සියලු ල්ධපළ, පිරියත සහ උපකරණ මුලින්තම වාර්තා කර ඇත්ලත් සමුච්චිත ක්ෂ යවීම් ලහ  වටිනාකලම් සමුච්ච්ත 
හානිවීම් අඩුකර පිරිවුයටය.  වත්කමක වුදගත් සංරචක ලවනම හුනනාගනු යුද ක්ෂ ය කරනු යුල්. ල්ධපළක, 
පිරියතක ලහ  උපකරණයක සුයකිය යුතු ලකොටස් යම් කාය අන්තතර තුළ ප්ර තිස්ථාපනක කරනු යුබීමට අවශය වු 
විට, ප්ර තිස්ථාපිත ලකොටස පිළිගුනීලමන්ත ඉවත් කර නව ලකොටස එය ආරිරත ප්ර ලය ආය ආයු කායය සහ ක්ෂ යවීම 
සහිතව අස්තිත්තවය මිණන්ත පිළිගනු යුල්. අලනකුත් සියලු අළුත්වුිතයා සහ නඩත්තු පිරිවුය දරන යද වියදම් 
ලයස ආදායම් ප්ර කාශලේ පිළිගනු යුල්.  
 
රු. 30,786,572.48 මුළු ඓතිහාසික පිරිවුයක්ෂ සහිත සම්පූර්ණලයන්තම ක්ෂ ය කරන යද වත්කම් ල්ධපළ, පිරියත හා 
උපකරණවය ඇතුයත් කර තිල්.  
 
)ආ(  පිරිාැය  

ල්ධපය පිරියත හා උපරකණවය පිරිවුය කවාලේ මියදී ගුනීලම් මිලයන්ත සහ අදාළ වත්කම එහි අල අක්ෂෂිත භාවිතය 
සඳහා වුඩකරන තත්වයට ලගන කම සඳහා වූ කිසියම් සෘරවම ආලර පීසය වූ පිරිවුලයන්ත සමන්තවිත ලද.  

 
වත්කම්වය ඉපුයුම් ධ්යාරිතාවය දිගටම පවත්වා ගනු ලහ  ඉහළ නුංවීම පික ස ස්ථිර ස්වභාවලේ වත්කම් අත්කර 
ගුනීම, වයා අත කිරීම ලහ  වුිත දියුුම කිරීම සඳහා දරන යද තදනන්තතර වියදම ප්ර ාේධ්යන වියදම් ලයස සයකනු 
යුල්.  
 
ප්ර ධ්යාන පරීක්ෂ ාකිරීම් ඇතුළුව ලවනම ිණුමම් තදා ඇති ල්ධපය ,පිරියත ලහ  උපකරණ අි තමයක්ෂ  ප්ර තිස්ථාපනය 
කිරීම සඳහා දරන යද වියදම ප්ර ාේධ්යනීකරණය කරනු යුල්. අලනකුත් තදනන්තතර පිරිවුය ප්ර ාේධ්යනීකරණය කරනු 
යදන්තලන්ත එම ලකොටස තුළ අන්තතර්ගත අනාගත ආර්ථික ප්ර තියාභ සමාගමට  ගයාකමට හුකියාවක්ෂ ඇත්නම් සහ 
අි තමලේ පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මුක ය හුකිනම් පමක .  
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(ඇ( ක්ෂතයවීම්  

සරය මාර්ග ්ර මය මත පහත දුක්ෂලවන වාර්ෂික අනුපාතයන්තට  එම වත්කම්වය ඇස්තලම්න්තතුගත  ප්ර ලය ආය ආයු 
කායය තුළ එම ප්ර මාණ ලපොත් වලින්ත ඉවත් කිරීම පික ස, ක්ෂ යවීම් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්ර කාශලේ වුය දරක්ෂ ලස් 
දක්ෂවනු යදි . 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 අස්පෘශස ාමකකම්  

වත්කමට ආලර පණය කළ හුකි අනාගත ආර්ථික ප්ර තියාභ ආයතනයට ගයා කලම් තත්වයක්ෂ තිල්නම් සහ ්රී් 
යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති ්රී්.ය.ිණ.ප්ර . -38 අස්පෘශය වත්කම් ප්ර කාරව වත්කලම් පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මික ය 
හුකි නම් අස්පෘශය වත්කමක්ෂ පිළිගනු යුල්. ක අනුව ලමම වත්කම්  සමුච්චිත ්ර මක්ෂ ය සහ කිසියම් සමුච්චිත 
හානි අයාභ අඩුකර ූලයය ප්ර කාශවය දක්ෂවනු යුල් . 

 
පරිගණක මෘදුකාංග සරය ලර්ඛීය ්ර මය මත වසර 5 ක කායා සීමාවක්ෂ ුරරා ්ර මක්ෂ ය කරනු යුල්.   
 

2.2 ාේ් ට රු භාණ්ඩ  

 
වට්ලට රු භා්ඩඩ ප්ර කාශ කර ඇත්ලත් වඩා අඩු පිරිවුයට සහ ශු්ධධ්ය උපය්ධි කළ අගයටය .ශු්ධධ්ය උපය්ධි කළ 
අගය යනු සාමානය වයාපාරික කටයුතුවයදි ඇස්තලම්න්තතුගත සම්පූර්ණ කිරීලම් සහ විකුුමම් වියදම් අඩුකිරීලමන්ත 
පසු ඇස්තලම්න්තතුගත විකුුමම් මියය  .ලමම පිරිවුයට ලතොග භා්ඩඩ අත්කර ගුනීලම් සහ කවා දුනට තිලදන 
ස්ථානයට සහ තත්වයට ලගන කම දරන යද වියදම ද ඇතුයත්ය . 
2.2 මූාස ාමකකම්  

 
රිර.ය.ිණ.ප්ර . 39 හි වි ය පථය තුළ ූලයය වත්කම් ලය ගය පරිදි යාභය ලහ  පාඩුව, ණය සහ යුබිය යුතු දෑ, කේ පිරීම 
ලතක්ෂ රඳවා ගත් ආලය ආන, විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය වත්කම් ලහ  ඉදිරි ැකකුම් සාධ්යන පර3 ලයස නම් කරනු යුබූ 
වු්ත්පන්තන හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය වත්කම් ලයස වර්ගීකරණය කරනු යුල්.  
 
සිය මුයය වත්කම්හි ූලලික පිළිගුන්තම මත අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය කවාලේ වර්ගීකරණය තීරණය කරි .  
 
සියලු මුයය වත්කම් ආරම්භ ලේදී සාධ්යාරණ වටිනාකම ධ්යන ලයසත් යාභ  ලහ  පාඩු මිණන්ත වත්කම් සාධ්යාරණ 
වටිනාකමට ලනොවන අවස්ථාවන්තහිදී සෘරව ආලර පීසය ගනුලදනු පිරිවුයටත් ආරම්භලේදී පිළිගනු යුල්.   
 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ සහ තුන්තපත් ආරම්භලේදී කවා ආරම්භ කරනු යදන දිනලේදී පිළිගනු යුල්. අලනකුත් 
සියලු ූලයය වත්කම් (යාභ සහ පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට නිමිත කළ වත්කම් ඇතුළුව) ආරම්භලේදී  පිළිගනු 
යදන්තලන්ත සාධ්යන පර3ලේ ිණවිසුම් ප්ර තිපාදනයන්තට ම්ඩඩයය පාර්ශවකරුවකු වූ ලවළඳ දිනයටය.    
 
යම් වත්කමකින්ත මුදේ ුරවාහයන්ත ලකලරහි ඇති ිණවිසුම්කර හිමිකම් අවසාන වීලම්දී ලහ  ූලයය වත්කමක 
හිමිකාරිත්වලේ සියලු අවදානම් සහ පරිදාන සුළකිය යුතු ලයස දවරනු යදන විටකදී ගනුලදනුවක ූලයය වත්කම් 
මත ිණවිසුම්කර මුදේ ප්ර වාහ යුබීමට ඇති අි තිය එය පවරන විටදී ම්ඩඩයය ූලයය වත්කම පිළිගුනීම ඉවත් කරනු 

ලීදඩු සහ සවිකිරීම්  10% 

කාර්යාය උපකරණ  10% 

සුදසාධ්යන උපකරණ   10% 

ප්ර චාරණ උපකරණ  10% 
පරිගණක  20% 

පරිගණක මෘදුකාංග  20% 

රථ වාහන  20% 
වායු සමන යන්තර3   20% 
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යුල් .පවරනූ යුබූ ූලයය වත්කමක  ම්ඩඩයය විසින්ත නිර්මාණය කරනු යුබූ ලහ  රඳවාගනු යුබූ යම් දුඳියාවක්ෂ, 
ලවනම වත්කමක්ෂ ලහ  දුරකමක්ෂ ලයස පිළිගනු යුල්. 
 
ූලයය වත්කම් සහ දුරකම් හියද කරනු යදන අතර මුදේ ප්ර මාණ හියද කිරීමට ම්ඩඩයයට වනතික 
අි තිවාසිකමක්ෂ ඇති විටකදී සහ ශු්ධධ්ය පදනමක්ෂ මත පියවීමට ලහ  වත්කම උපය්ධි කර දුරකම සමගාමීය ව 
පියවීමට අදහස් කරන්තලන්ත නම් පමණක්ෂම ශු්ධධ්ය මුදේ ප්ර මාණය ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශලේ ඉදිරිපත් කරනු 
යුල් . 
 
ම්ඩඩයලේ ූලයය වත්කම්වයට මුදේ සහ ලකොටි කාලීන ආලය ආන සහ ලවළඳ සහ අලනකුත් යුබිය යුතු දෑ 
ඇතුයත් ලද . 

 
)අ( ාාභ ේහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ ාටිනාකනට මූාස ාමකකම්  

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය වත්කම්වයට ලවළඳාම සඳහා තදා රඳවා ලගන සිටිනු යදන 
ූලයය වත්කම් සහ යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට මුේ පිළිගුනීම මත නම් කළ ූලයය වත්කම් ඇතුයත් 
ලද. ූලයය වත්කම් ආසන්තන කාලීනව විකිීසලම් ලහ  ප්ර තිමියදී ගුනීලම් කාර්යය සඳහා අත් කර ලගන ඇත්නම් ,
කවා ලවළඳාම සඳහා රඳවා ලගන ඇති ලස් වර්ගීකරණය කරනු යුල්.   
 
යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට මුයය වත්කම්, විස්තීරණ ආදායම් ප්ර කාශලේ ූලයය ආදායමට ලහ  ූලයය 
වියදමට පිළිගනු යුබූ සාධ්යාරණ වටිනාකලම් ලවනස්කම් සහිතව සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය තත්වය පිළිදඳ 
ප්ර කාශලේ දක්ෂවනු යුල් . 

 
(ආ) ණය සහ  ාැබිය යුුම දෑ 

 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ  සක්රීනය ලවළඳලපොයක මිය ගණන්ත ඉදිරිපත් කර ලනොමුති ස්ථාවර සහ නිශච්යනීය ලගවීම් 
සහිත වු්ත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් ලද.  ූලලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව එදුන ූලයය වත්කම් හානි අඩු ලකොට 
සඵය ලපොළී ්ර මලදදය භාවිතා කරමින්ත තදනන්තතරව ්ර මක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුල්. ්ර මක්ෂෂිත 
පිරිවුය ගණනය කරනු යදන්තලන්ත අත්කර ගුනීලම්දී කිසියම් වට්ටමක්ෂ ලහ  ආධිකයයක්ෂ සහ සඵය ලපොළී 
අනුපාතලේ   අනුකයක ලකොටසක්ෂ වන ගාස්තු ලහ  පිරිවුය සුයකිේයට ගනිමිනි .සඵය ලපොළී අනුපාත ්ර මක්ෂ ය 
විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ ූලයය ආදායලම් අන්තතර්ගත කරනු යුල් . හිනිවීම් ලහ්තු ලකොට ලගන ඇතිවන අයාභ  
ූලයය පිරිවුලේ විස්තීර්ණ ආදායම් ප්ර කාශලේ  පිළිගනු යුල්. 
 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ සමන්තවිත වනුලේ ලවළඳ යුබිය යුතු දෑ ,ලස්වක ණය ,තුන්තපතු ,අත්තිකාරම් ,අලනකුත් 
යුබිය යුතු දෑ සහ මුදේ සහ මුදයට සමාන දෑ ආදිලයනි . 

 

)ඇ(  කල්පීරීන දක්ෂාා රඳාා ගනු ාැබූ ආේය ජන  

 
ස්ථාවර සහ නිශච්යනීය ලගවීම් සහිත වු්ත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් සහ ස්ථාවර කේපිරීම් ම්ඩඩයයට 

කේපිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීලම් ධ්යනාත්මත අභිප්ර ායක්ෂ සහ හුකියාවක්ෂ ඇති විටදී කවා කේ පිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීම 

ලස් වර්ගීකරණය කරනු යුල් .ූලලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන හානි 

අඩු ලකොට සඵය ලපොළී ්ර මලදදය භාවිතා කරමින්ත තදනන්තතරව ්ර මක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුල් .

සඵය ලපොළී ්ර මලදද ්ර මක්ෂ ය විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ ූලයය ආදායලම් අන්තතර්ගත කරනු යුල් .හානි ලහ්තු 

ලකොට ලගන ඇතිවන අයාභ ූලයය පිරිවුලේ විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ පිළිගනු යුල්. 

රආලේ සුැකකුම්පත් සහ ස්ථාවර තුන්තපතුවය  අලය ආන, කේපිරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන යටලත් 

වර්ගීකරණය කර තිල්.  

)ඈ( විකිණීන සඳහා ඇති මූාස ආේය ජන  

විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය වත්කම් යනු දකුුමම සඳහා ඇති ලයස නම් කර ඇති ලහ  ඉහත සඳහන්ත කවර ලහ  ූලයය 
වත්කම් කා්ඩඩයකට වර්ගීකරණය කර ලනොමුති වු්ත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් ලද .ූලලික පිළිගුනීමට පසුව ,
කවා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ගණනය කරනු යදන අතර හානි අයාභ හුර එහි ලවනස්කම් අලනකුත් විස්තීර්ණ 
ආදායලම් පිළිගනු යදන අතර අරමුදේ සහ සංචිතවය ලවන්තකර ඇති සාධ්යාරණ වටිනාකලම් ඉදිරිපත් කරනු යුල් .
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විකිීසම සඳහා ඇති ණය සුැකකුම් මත ලපොළි ආදායම සඵය ලපොළී අනුපාතය භාවිතා කරමින්ත ගණනය කරනු යදන 
අතර යාභලයහි ලහ  අයාභලයහි පිළිගනු යුල් .ආලය ආනයක්ෂ පිළිගුනීම ඉවත් කළ විට ,අරමුදේ  සහ සංචිතවය 
එකතුවූ යාභය ලහ  පාඩුව යාභ ලහ  අයාභවය ප්ර තිවර්ගීකරණය කරනු යුල්.  

ූලලික පිළිගුනුම මත  විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය අලය ආනයක්ෂ ලයස ම්ඩඩයය කවර ලහ  ූලයය වත්කමක්ෂ නම් 
කර ලනොමුත. 

2.2 මූාස ාමකකම් හානි  

සුම වාර්තාකරණ දිනයකදීම ූලයය වත්කමක්ෂ ලහ  ූලයය වත්කම් සූලහයක්ෂ හානිවීලම් වාස්තවික සාක්ෂෂි ඇත්දුි  
ම්ඩඩයය තක්ෂලස්රු කරයන අතර එවුනි හානිවීමක්ෂ සිදුව ඇත්නම්, වත්කලම් ධ්යාරණ අගය සහ ඇස්තලම්න්තතුගත 
අනාගත මුදේ ප්ර වාහලේ වත්මන්ත වටිනාකම අතර ලවනස යදා ගුනීම මිණන්ත හානිලේ ප්ර මාණය ගණනය කරනු 
යුල් . 

2. බැරකම් සහ වතිපාදන  

ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශය මත ආංගම දුරකම් ලයස වර්ගීකරණය කර ඇති දුරකම් වනුලේ ඉේලුම මත ලහ  
වාර්තාකරණ දිනලේ සිට වසරක්ෂ තුළ  ලගවීමට නියමිතව ඇති ල්ධය. ආංගම ලනොවන දුරකම් වනුලේ වාර්තාකරණ 
දිනලේ සිට වසරකට පසුව ලගවීමට නියමිත ලශ්  ලද . 

ලමම ූලයය වාර්තා සකස් කිරීලම්දී,  දන්තනා සියලු දුරකම් සඳහා ලහ්තු දක්ෂවා ඇත .අතීත සිදුවීමක ප්ර තිඵයයක්ෂ ලයස 
ම්ඩඩයයට වනතික ලහ  සම්මුතික දුඳීමක්ෂ ඇති විටදී සහ දුඳීම නිරාකරණය සඳහා ආර්ථික ප්ර තියාභ පිටතට 
ගයායාමත් අවශය කරනු යුබීමට ඉඩ ඇති විටදී ප්ර තිපාදන සහ දුරකම් පිළිගනු යුල් . 

2.1  විශ්රාාන වතිාාභ  

්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති 19 ‘විශ්රාමික ප්ර තියාභ පිරිවුය’ අනුලවය වන පරිදි සියලු ස්ථිර ලස්වකයන්ත සඳහා 

ලස්වලේ පළමු වසර සම්පූරණ කිරීලම් සිට විශ්රාමික පාරිලත ෂික සඳහා ප්ර තිපාදන සයසා ඇත .ලකලස්ලවතත්,  1983 

අංක 12 දරන පාරිලත ෂික ලගවීම් පනත සමග ලස්වකයකු සඳහා වන වගකීම ඇති වනුලේ  පස් වසරක අඛ්ඩඩ 

ලස්වා කායයක්ෂ සම්පූර්ණ කිරීලම්දී පමක . දුරකම් සඳහා දාහිරින්ත අරමුදේ සපයනු ලනොයුල්.  

2.2   බදුකරණය  

1990 අංක 22 දරන ල්ධශීය ආදායම් පනත සහ එහි සංලශ ධ්යන ප්ර කාරව ම්ඩඩයය ආදායම් ද්ධලදන්ත නිදහස් කර 

තිල් . 

2.2  වා ධ්යන ේා්ලකිරීම් සහ අසම්භාාස බැරකම්  

අසම්භාවය දුරකම් වනුලේ ආර්ථික ප්ර තියාභ පුවරුම සිදු වීමට ඉඩක්ෂ ලනොමුති ලහ  විශ්වාසනීය ලයස මිීසමට 

ලනොහුකි අවස්ථාවන්තහිදී අවිනිශ්චිත අනාගත සිදුවීම් ලහ  වත්මන්ත දුඳීම් මිණන්ත පමණක්ෂ පුවුත්ම තහවුරු කරන 

භවය දුඳීම් ලද . 

ම්ඩඩයලේ ප්ර ාේධ්යන ලවන්තකිරීම් සහ අසම්භාවය දුරකම් ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි අදාළ සටහන්තවය ලහළිදරද කර 

ඇත. 

2.2  ේගොවි විශ්රාාන අරමුදේල් බැරකම්  

ලගොවි විශ්රාම අරමුදලේ දුරකම් 2007 දී සිදුකරන යද ආයුගණක ගණනය කිරීම මත වත්මන්ත වටිනාකම 

පාදකව ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි ිණුමම් ගත කර ඇත.  

2.     විස්තී්තණ ආදායම් වකාශය 

4.1  ආදායන  
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අ) ම්ඩඩයලේ ආදායම රක්ෂ ණ වාරික ,භා්ඩඩාගාර බිේපත්වලින්ත සහ ලස්වක ණය සඳහා ලපොළී ආදායම 

සහ අලනකුත් විවිධ්ය ආදායම් නිලය ආනය කරි  . 

ආ) වාරික එකතු කිරීලමන්ත යත් සියලුම ආදායම් මුදේ පදනමකින්ත පිළිගනු යුල් . 

4.2  ආදායන පිළිගැනීන  

අ) විශ්රාම වුප් අ වාරික ආදායම රක්ෂෂිත කායය සඳහා පිළිගනු යුල් . 

ආ) ඉහත ආදායම උපචිත පදනමකින්ත වන අතර අදාළ වියදම් සමග ගයපනු යුල්. 

ඇ)  ලපොළී ආදායම කාය පදනමකින්ත උපචිත ලද . 

2.2  රජේ  වදාන සඳහා ගිණුම්කරණය  

දරන යද වියදම් ලවනුලවන්ත ම්ඩඩයයට ලගවනු යදන ප්ර දාන එම වියදම් පිළිගනු යුබූ කාය සීමාව තුළ 

ආදායම් ලයස විසත්ීර්ණ ආදායලම් පිළිගනු යුල්. වත්කමක පිරිවුය සඳහා ම්ඩඩයයට ලගවනු යදන 

ප්ර දාන ආරිරත වත්කලම් ප්ර ලය ආය ආයු කායය ුරරා ්ර මික පදනමකින්ත විස්තීර්ණ ආදායම් ප්ර කාශලේ 

පිළිගනු යුල්.  

2.2 වියදන  

දරන යද පිරිවුය සහ නිශ්චිත වියදම් අි තම ඉපුයුම අතර සෘර සම්දන්තධ්යතාවලේ පදනමින්ත විස්තීර්ණ 

ආදායම් ප්ර කාශ ලේ වියදම් පිළිගනු යුල්. ම්ඩඩයය පවත්වාලගන යාම සහ ප්ර ාේධ්යන වත්කම් කාර්යක්ෂ ම 

තත්වලයන්ත පවත්වාලගන යාම සඳහා දරන යද සියලු වියදම්, වසර සඳහා අතිරික්ෂතය සකස් කිරීලම්දී 

ආදායමට දුර කර ඇත.   

අංක 401/4  දරන අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය පරියකාව මිණන්ත   පහත දුක්ෂලවන අනුපාත මත ලවන්තකරනු යුබූ ම්ඩඩයලේ 

ව්ර  වියදම් පහත දුක්ෂලවන පරිදි ලද.  

 

වියදන  අනුපාා 
 
වුප් අ  ,ලස්.අ.අ,ලස්.භා.අ .  

 
50% 

වවදය වියදම්  50% 

උපල්ධශන ගාස්තු  40% 

සුදසාධ්යනය 50% 

නිය ඇුනම්  48% 

සංග්රයහ 40% 

මුම ණ  40% 

වනතික ගාස්තු  60% 

දුනුවත්කිරීම් හා ුරතරුම 20% 

අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය දීමනා 40% 

කුලී  ,දුරකථන  40% 

තුපුේ ගාස්තු  55% 

විදුලි 40% 

ගමන්ත  ,අතිකාය  50% 

ආය බිේපත්  40% 

වදනික ලදතන  50% 
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ආරක්ෂ ක කටයුතු  20% 

කාර්යාලීය උපකරණ නඩත්තුව 20% 

වාහන නඩත්තුව  57% 

පරිගණක නඩත්තුව  25% 

ඉන්තධ්යන වියදම් 30% 

ලගොඩනුිණලි නඩත්තුව 40% 

ලිපි ම වය 48% 

 

5. මුදල් වාාහ වකාශය   

්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති 07 ප්ර කාරව මුදේ ප්ර වාහ ප්ර කාශය ඉදිරිපත් කර ඇත්ලත් “ව්ර  ්ර මය ”ලයොදා 

ගනිමිනි. 

6. ාා්තාාකරණ දිනේය්ල පසු සිදුවීම්  

වාර්තාකරණ දිනලයන්ත පසු සිදුවන සිදුවීම්වය ප්ර මාණවත් දව සයකා දයා ඇති අතර අවශය තුන්තහිදී 

ිණුමම්වය ලය ගය ගුයපීම් සිදුකර ඇත. 

1. ආශ්රිමා පා්තශා ගනුේදනු  

කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය හා ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය ලගොවි විශ්රාම වුප් අ 
ලය ආනා ්ර මලේ ආරිරත පාර්ශව ලයස සයකනු යුල්. ලමම ආරිරත පාර්ශව සමග සිදුකළ ගනුලදනු 
සාධ්යාරණ වටිනාකම මත පදනම්ව ලහළිදරද කරනු යුල්. ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය 
කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මලයන්ත සහ ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලයන්ත පිළිලවලින්ත   රු. 
295,230,441.79 ක්ෂ  සහ රු. 518,000.00 වූ ණය යදා ලගන ඇත.  
 

2. පූ්තා ාසර ගැාපුම්  

පූර්ව වසර සඳහා ගුයුරම් පහත දක්ෂවා ඇති පරිදි ලද.  

2014-2015 සඳහා විශ්රාම වුප් අ ලගවීම් වවුචර ලදදා හුරීම ලවනුලවන්ත තුපුේ ලදපාර්තලම්න්තතුවට 

පියවීමට ඇති තුපුේ ගාස්තු -රු. 3,339,138.00   

8  අනිශ්චිා අාස්ථා  

මාවිේආරු අමුණ වසා දුමිලමන්ත පීඩාවට පත් ලගොවීන්තට වන්තදි ලගවීලම්දී  රු .මිලියන  7 කට ආසන්තන 

මුදයක්ෂ සාවදය පරිහරණය සම්දන්තධ්යලයන්ත ම්ඩඩයලේ නියධ්යාරීන්ත  3 ලදලනකුට එලරහිව නඩුවක්ෂ ලකොළඹ 

මලහ්සත්්රාත්  අධිකරණය හමුලද විභාගලවමින්ත පවතින අතර ඔවුනට එලරහිව  අධිලච දනා ලගොනු 

කිරීමට නියමිතය . 
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විස් තරය රථාා හන කා ්තයාා සුබ සා ධන ගෘ හ භාණ්ට වා යු  සමන ප්රචාරක එකතුව

අපකරණ  උපකරණ සහ   සවිකිරීම් යන්ත්ර උපකරණ

2016 ජනවාරි 1 

දිනට පිරිවැය 2,102,060.70        1,620,558.04        22,330.75             1,059,088.53        527,397.74           26,054,431.74      422,837.14           1,475,000.00        33,283,704.64      

එකතුකිරීම් 14,400.00             -                       480,246.00           199,800.00           58,800.00             -                       -                       753,246.00           

අඩුකළා : දුහුර  කිරීම් -                       -                       -                       -                       -                       (534,776.24)         -                       -                       (534,776.24)         

මුළු පිරිවැය 2,102,060.70     1,634,958.04     22,330.75          1,539,334.53     727,197.74        25,578,455.50  422,837.14        1,475,000.00     33,502,174.40  

ක්ෂ යවීම් අනුපාතය % 20% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 20%

සමුච්චිත ක්ෂ යවීම :

2016 ආනවාරි  01 දිනට 2,102,060.70        1,619,348.04        20,430.75             808,379.59           361,530.46           24,807,658.06      422,837.14           1,180,000.00        31,322,244.74      

අඩුකළා : දුහුර  කිරීම් (534,776.24)         (534,776.24)         

2016 වසර සඳහා 

ක්ෂ යවීම -                       1,715.00               950.00                  61,551.33             46,772.22             431,360.83           -                       295,000.00           837,349.38

-                       -                       -                       -                       -                       

මුළු  ක්ෂතයවීන 2,102,060.70     1,621,063.04     21,380.75          869,930.92        408,302.68        24,704,242.65  422,837.14        1,475,000.00     31,624,817.88  

ශුද්ධ්ය  ාටිනාකන  -                       13,895.00          950.00                669,403.61        318,895.06        874,212.85        -                       -                       1,877,356.52     

පරිග ණක
පරිග ණක   

නෘ දුකාංග

කෘ ෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

මූාස  වකාශ  සඳහා  සටහ්ල  

සටහන  - 01

        2016 ේදසැම්බ්ත  31 දිනට  පිරියා , ේද්පන  හා  අපකරණ

ේගො වි  විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය ේගො වි  විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය
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මූාස  වකාශ  සඳහා  සටහ්ල  

31.12.2016 31.12.2015

Rs.      Cts. Rs.      Cts.

සටහන 02- දතො 

මුද්රණ ද්රවය 1,928,010.81             2,125,022.06             

ලිපි  ද්රවය දතො 2,665.78                   89,350.52                  

1,930,676.59                   2,214,372.58                   

සටහන   03 - ලැබිය  යුතු දෑ

එකතුකිරී දම් නිදයෝජිතයන්ද න් ලැබිය යුතු දෑ 686,979.20                686,979.20                

තැපැල් දදපාර්තදම්න්තුදව න් ලැබිය යුතු දෑ 23,454,686.00            35,689,048.00            

24,141,665.20                36,376,027.20                

සටහන 04- කල්පිරීම  දක්වා  රඳවා  ගත් ආනයෝජන

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් - මහජන බැංකුව 45,418,691.69            47,567,075.86            

45,418,691.69                47,567,075.86                

සටහන 05- ලැබිය  යුතු ආදායම 

ද ොවීන්දග් දායක මුදල 3,278,802.60             4,077,203.00             

ජීවිත රක්ෂණ වාරික සඳහා ද ොවීන්දග් දායක 

මුදල 414,960.00                539,100.00                

පරිපාලන වියදම් සදහා ද ොවී න්දග් දායක මුදල
207,480.00                269,550.00                

3,901,242.60                   4,885,853.00                   

සටහන   06 - බැං කුේේ  ඇති  මුදල්

ගි/අංක.100150112345   - මහජන බැංකුව යුනියන්  

දපදදස 1,660,942.90             1,541,453.62             

ගි/අංක. 100180112344  - මහජන බැංකුව යුනියන්  

දපදදස 252,901.91                370,525.91                

ගි/අංක. 100130112351  -  මහජන බැංකුව යුනියන්  

දපදදස 307,798.33                314,440.14                

ගි/අංක. 100110112347  -  මහජන බැංකුව යුනියන්  

දපදදස 411,755.57                600,887.40                

ිණ/අංක. 8403704  -  යංකා දුංකුව යුනියන්ත  ලපලදස 68,003.50                  24,684.10                  

එකතු කිරීලම්  ිණුමම් 3,167.00                   10,567.00                  

2,704,569.21                   2,862,558.17                   

සටහන   07 - ේගො වි  විශ්රාාන  ාැ ටු  අරමුදා

ඉදිරියට ද නා දශේෂය (60,714,518,840.20) (57,249,428,978.77)

           දපර වසදර්  ැලපුම (3,339,138.00)            (21,729,892.05)          

(60,717,857,978.20) (57,271,158,870.82)

එකතුකළා / (අඩුකළා)

           වියදමට වැඩි මුළු ආදායම (3,357,153,830.60)      (3,443,359,969.38)      

(64,075,011,808.80)       (60,714,518,840.20)       

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

ේගො වි  විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය 
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මූාස  වකාශ  සඳහා  සටහ්ල  

31.12.2016 31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන 8 - ප්රාග්ධන විය දම් සඳහා  රජනේ ප්රදාන

ඉදිරියට ද නා දශේෂය 1,961,460.94           2,280,409.68           

එකතුකළා / (අඩුකළා)

            රජ දේ  ප්රදානය ක්රමක්ෂය (837,349.38)             (767,459.86)             

            වසර තුළ එකතු කිරීම් 753,246.00              448,511.12              

ඉදිරියට ැකලගන යන යද ලශ් ය 1,877,357.56         1,961,460.94         

සටහන 9  - නගවිය  යුතු දෑ

 නිදයෝජිතායතන දකොමිස් 96,824.00                125,790.00              

කාර්ය මණ්ඩල ආරක්ෂක තැන්පතුව 152,100.00              154,600.00              

කෘ.ද ො .ර.ම.ජං ම ගිණුම 85,512,905.66          88,590,184.58          

විශ්රාම වැටුප් ද වීම 3,241,125,668.00     3,260,216,029.00     

 විශ්රාම වැටුප් දකොමිස් මුදල 14,001,380.00          13,694,665.00          

සමූහ රක්ෂණ වාරිකය 176,242,010.00        163,187,680.00        

විශ්රාම වැටුප් ද වීම සඳහා ණය

          - ධීවර විශ්රාම වැටුප් දයෝජනා ක්රමය 649,510,627.28        628,322,254.04        

          - කෘ.ද ො .ර.ම 365,724,524.46        331,963,805.45        

4,532,366,039.40  4,486,255,008.07  

සටහන   10 - අපචිා  විය දම්

මුද්රණ  ාස්තු  සඳහා ප්රතිපාදන 651,771.16              531,771.16              

උපචිත වියදම් 1,991,590.00           126,517.00              

ලගවිය යුතු කාර්ය ම්ඩඩය  ලස් .අ.අ. හා ලස් .භා.අ. 13,358,010.80          21,729,892.05          

වි ණන  ාස්තු සඳහා ප්රතිපාදන

              -දපර වසර 3,382,031.00           3,132,031.00           

              - වත්මන්  වසර 250,000.00              250,000.00              

19,633,402.96       25,770,211.21       

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

ේගො වි විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය
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මූාස  වකාශ  සඳහා  සටහ්ල  

31.12.2016 31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන   11 - අේනකුමක  ආදා යන

විවිධ්ය ආදායම 17,690.00            24,670.00            

දුහුර කිරීම්  ආදායම 1,200.00              -                      

18,890.00          24,670.00          

සටහන   12 -  පරිපා ලන වියදම්

වැටුප්  සහ දේතන 75,596,720.81      72,189,216.37      

දසේ .අ.අ 6,734,940.09        6,304,833.14        

දසේ .භා.අ. 1,683,759.96        1,576,208.28        

 මන් සහ යැපුම් 2,024,527.50        1,718,954.58        

අතිකාල 1,144,528.65        2,916,614.56        

වදනික වැටුප් 115,379.25           284,940.50           

වවේ ය වියදම් 644,334.00           641,468.00           

පාරිදතෝ ෂිකය 5,577,347.12        4,237,129.83        

TAC  දීමනා -                      -                      

කාර්ය මණ්ඩල  සුබසාධනය 1,886,477.37        652,651.83           

වනතික   ාස්තු 250,204.50           57,690.00            

කාර්ය මණ්ඩල  නිල ඇඳුම් 138,276.00           261,656.29           

අධ් යක්ෂ මණ්ඩල  සාමාජිකයන්  සඳහා 

දීමනා 229,383.20           168,620.00           

උපදේශන   ාස්තු 64,200.00            112,000.00           

කම්කරු ගාස්තු -                      5,000.00              

කුලී 4,433,008.22        5,119,108.03        

දුරකථන 957,105.00           904,570.47           

තැපැල්   ාස්තු 3,022,057.70        941,760.46           

ආරක්ෂක 166,980.00           184,730.00           

විදුලිය 1,085,192.46        1,044,147.69        

ජල බිල්පත් 133,281.27           151,921.71           

වි ණන  ාස්තු 250,000.00           250,000.00           

භාෂා පරිවර්තන  ාස්තු -                      -                      

ඉන්ධන 2,122,675.48        2,047,609.01        

දැනුවත්බව  සහ පුහුණුව 1,670,000.83        2,129,189.53        

මුද්රණ 1,315,086.25        1,026,979.26        

ලිපි  ද්රවය  සහ පාරිදභොජ්  ය ද්රවය 1,958,772.06        1,995,681.77        

සංග්රහ 233,390.64           157,426.24           

රථ වාහන නඩත්තුව 4,621,494.36        3,436,224.98        

ද ොඩනැගිලි නඩත්තුව 48,110.80            563,465.60           

කාර්යාල උපකරණ නඩත්තුව 191,113.42           61,198.15            

පරි ණක නඩත්තුව 402,388.00           1,133,551.80        

ක්ෂ යවීම 837,349.38           767,459.86           

119,538,084.32 113,042,007.94 

සටහන   13 - මූලය  සහ  නවනත්

ණය දපොළී 94,949,092.25      55,865,248.65      

බැංකු  ාස්තු 87,964.86            69,205.41            

95,037,057.11   55,934,454.06   

කෘෂිකා ්තමික  හා  ේගො විජන  රක්ෂතණ  නණ්ඩ ාය

ේගො වි  විශ්රාාන  ාැටු  සහ  සනාජ  ආරක්ෂතණ  වතිාාභ  ේය ජනා  ්රනය
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2016 ේදසැම්බ්ත 21 දිනට මූාස වකාශන 

 

ධීාර විශ්රාාන ාැටු  සහ සනාජ ආරක්ෂතණ 

වතිාාභ ේය ජනා ්රනය 
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කෘෂිකා ර්මික  හා  නගො විජන රක්ෂණ මණ්ඩලය

ධීව ර විශ්රා ම වැ ටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ නයෝජනා ක්රමය
2016 ේදසැ ම්බ්ත  31 දිනට  මූාස  ාමකාය  පිළිබඳ  වකාශය

31.12.2016 31.12.2015

සටහ්ල      රු.       ශා.     රු.       ශා.

වත්කම්

ජංගම නනො වන වත්කම්

පිරියත , දේපළ හා උපකරණ 1 33,350.62                    38,519.62                    

33,350.62                    38,519.62                    

ජංගම වත්කම්

දතො 2 191,245.12                   191,083.33                  

ලැබිය යුතු දෑ 3 651,060,627.28            629,872,254.04            

කල්පිරීව ම දතක් රඳවා ත්  මූලය 4 11,210,577.22              22,677,475.96             
බැංකුදේ ඇති මුදල් 5 661,258.18                   1,416,310.83               

663,123,707.80            654,157,124.16            

මුළු වත්කම් 663,157,058.42            654,195,643.78            

ස්කන්ධ  සහ බැ රකම්

ප්රාග්ධ න සහ සංචිත

ධීවර විශ්රාම වැටුප් අරමුදල 6 (2,418,370,198.12)         (2,174,633,659.27)        

මරණ පාරිදතෝ ෂික අරමුදල 7 24,012,849.70              22,780,199.70             

(2,394,357,348.42)         (2,151,853,459.57)        

ජංගම නනො වන වත්කම්

විශ්රාම වැටුප් බැරකම 3,030,671,473.87          2,784,156,361.14         

කාර්ය මණ්ඩල පාරිදතෝ ෂිකය සඳහා  

ප්රතිපාදන 991,497.90                   1,182,885.23               

3,031,662,971.77          2,785,339,246.37         

ජංගම බැ රකම්

මුළු ද විය යුතු දෑ 8 23,763,410.07              18,871,831.98             
උපචිත වියදම් 9 2,088,025.00                1,838,025.00               

25,851,435.07              20,709,856.98             

මුළු ස්කන්ධ  සහ බැරකම් 663,157,058.42            654,195,643.78            

-                              -                             

…………………

 ූලයය අංශ ප්ර ධ්යානී

          ………………………                                     …………………………

        සභාපති                                     අධ්යයක්ෂ ක  ම්ඩඩය  සාමාජික 

කෘෂිකාර්මික සහ ලගොවිආන රක්ෂ ණ  ම්ඩඩයය                                      කෘෂිකාර්මික සහ ලගොවිආන රක්ෂ ණ  ම්ඩඩයය 

 ලමම ූලයය ප්ර කාශ  රිර යංකා ිණුමම්කරණ  ප්ර මිති  අවශයතා සමග අනුලවය ලද 

 ලමම ූලයය වාර්තා පිළිලයය  කිරීම  සහ ඉදිරිපත්කිරීම  සඳහා අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය වගකිව  යුතු ලද. 
අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය සදහා සහ ලවනුලවන්ත  අත්සන්ත  තදන ය්ධල්ධ :
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කෘෂිකා ර්මික  හා  නගො විජන රක්ෂණ මණ්ඩලය

ධීව ර විශ්රා ම වැ ටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ නයෝජනා ක්රමය

 විස් තී්තණ  ආදායම්  වකාශය

2016 ේදසැම්බ්ත  31 ්ල  අාස්ල  ාසර සඳහා  
31.12.2016 31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහ්ල  

දපොළී ආදායම 63,046,647.85              38,040,716.65             

ධීවරයන්දග් දායක මුදල 928,732.00                   1,030,292.00               

63,975,379.85              39,071,008.65             

අඩුකළා :
පරිපාලන වියදම් සදහා  පවරන ලද දපොළී ආදායම (3,500,000.00)               (3,500,000.00)              

අරමුදල සඳහා මුළු ආදායම 60,475,379.85              35,571,008.65             

අඩුකළා : වියදම්

ශුේධ දායකමුදල් ආපසු ද වීම් (778,647.00)                  (412,085.00)                 

ශුේධ දපොළී ආපසු ද වීම (907,875.00)                  (475,881.00)                 

දිරි දීමනා ද වීම (63,361.00)                   (65,604.00)                   

සමූහ රක්ෂණ වාරිකය (1,761,650.00)               (1,763,390.00)              

විශ් රාම වැටුප් ද වීම් සහ  දකොමිස් 

මුදල්

   -   විශ් රාම වැටුප් ද වීම් (53,821,700.00)             (47,418,578.00)            

   -   විශ් රාම වැටුප් ද වීම් සඳහා 

දකොමිස් මුදල් (636,915.00)                  (562,740.00)                 

මුළු වියදම (57,970,148.00)             (50,698,278.00)            

නමනහයුම් අතිරික්තය /හිගය 2,505,231.85                (15,127,269.35)            

ආදායම  -  පරිපා ලනය සඳහා

පරිපාලන වියදම් සඳහා දපොළී  ආදායම 3,500,000.00                3,500,000.00               

පරිපාලන වියදම් සඳහා රජදේ  ප්රදාන 1,500,000.00                1,500,000.00               

5,000,000.00                5,000,000.00               

විවිධ්ය ආදායම් -                              -                             

5,000,000.00                5,000,000.00               

7,505,231.85                (10,127,269.35)            

අඩුකළා : විය දම්

පරිපාලන සහ ආයතනික වියදම් 10 5,077,139.86                5,015,930.43               

මූලය  ාස්තු 11 7,500.00                      4,093.00                     

මුළු පරිපාලන වියදම් 5,084,639.86                5,020,023.43               

වර්ෂය සඳහා ලාබය/(අලාබය) 2,420,591.99                (15,147,292.78)            

අනනකුත් විස් තීර්ණ  ආදායම

පාරිදතෝ ෂික ලාබ/(අලාබ) 357,981.89                   28,657.88                    

විශ්රාම බැරකම වැඩිවීම (246,515,112.73)           (228,488,809.14)           

(246,157,130.84)           (228,460,151.26)           

වසර සඳහා මුළු විස්තීර්ණ ආදායම (243,736,538.85)           (243,607,444.04)           
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කෘෂිකා ර්මික  හා  නගො විජන රක්ෂණ මණ්ඩලය

ධීවර විශ්රා ම වැ ටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ නයෝජනා ක්රමය

ස්ක්ලධ්ය  ේානස්වීම්  පිළිබඳ  වකාශය

2016 ේද සැ ම්බ්ත  31 දිනට

ධීවර විශ්රා ම වැටුප් නරණ  පා රිේා ෂික  

අරමුදල අරමුදා

2012 දදසැම්බර් 31 දිනට දශේෂය (1,930,371,414.21)      21,525,809.70         (1,908,845,604.51)      

ලපර වසර ගුයුරම (654,801.02)               -                         (654,801.02)               

2014 ලදසුම්දර් 31 දිනට ලශ් ය (1,931,026,215.23)      21,525,809.70         (1,909,500,405.53)      

වසර තුළ එකතුකිරීම්  - 2015

ශුේධ  අතිරික්තය (243,607,444.04)         (243,607,444.04)         

වියදම ට වැඩි ආදායම -ජීවිත රක්ෂණය              -   1,254,390.00           1,254,390.00             

2015 ලදසුම්දර් 31 දිනට ලශ් ය (2,174,633,659.27)      22,780,199.70         (2,151,853,459.57)      

-                         -                            

2015 දදසැම්බර් 31 දිනට  ැලපූ දශේෂය (2,174,633,659.27)      -                         (2,151,853,459.57)      

ාසර  ුමන  එකුමකිරීම් - 2016

ශුේධ  අතිරික්තය (243,736,538.85)         (243,736,538.85)         

වියදම ට වැඩි ආදායම -ජීවිත රක්ෂණය 1,232,650.00           1,232,650.00             

2016 නදසැම්බ ර් 31 දිනට න ේ ෂය (2,418,370,198.12)      24,012,849.70         (2,394,357,348.42)      

එකුමා
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කෘෂිකා ර්මික  හා  නගො විජන රක්ෂණ මණ්ඩලය

ධීව ර විශ්රා ම වැ ටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ නයෝජනා ක්රමය

මුදල් ප්රවා හ ප්රකා ය

2016 නදසැම්බ ර් 31 දිනනන් අවසන් වසර සඳහා 
31.12.2016 31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

නමනහයුම් ක්රියා කාරකම්වලින් මුදල් ප්රවාහ

ශුේධ   අතිරික්තය (243,736,538.85)    (243,607,444.04)    

ගැ ාපුම්  

ක්ෂයවීම් 5,169.00               4,032.38               

දපර වසරට අදාළ  ැලපුම් -                       (654,801.02)           

පාරිදතෝ ෂික මත හිඟය/ලාභය (357,981.89)           (28,657.88)            

විශ්රාම  දුරකම වුිතවීම 246,515,112.73     228,488,809.14     

විශ්රාමික පාරිදතෝ ෂිකය සඳහා ප්රතිපාදන 166,594.56            123,667.53            

කාරක ප්රාග්ධ න නවනස්කම්වලට නපර නමනහයුම් අතිරික්තය2,592,355.55         (15,674,393.89)      

වට්දටෝරු  භාණ්ඩවල (වැඩිවීම)/අඩුවීම (161.79)                 (1,877.06)              

ලැබිය යුතු දෑ (වැඩිවීම)/අඩුවීම (21,188,373.24)      16,420,155.43       

අදනකුත්  ද විය යුතු දෑ (වැඩිවීම)/අඩුවීම 4,891,578.09         3,850,451.60         

උපචිත වියදම් (වැඩිවීම)/අඩුවීම 250,000.00            247,000.00            

(16,046,956.94)      20,515,729.97       

නම නහ යුම්  ක්  රියා කා රකම්වලින්  උත්පා දිත  මුදල් (13,454,601.39)      4,841,336.08         

විශ්රාමික පාරිදතෝ ෂිකය - ද වන ලද -                       -                       

නම නහ යුම් ක්රියා කා රකම්වලින් ශුදධ මුදල් ප්රවාහ (13,454,601.39)      4,841,336.08         

ආනයෝ ජන ක්රියා කා රකම්වලින්  මුදල්  ප්රවාහ

මූලය  සාධන පත්ර 11,466,898.74       (6,027,521.94)        

දේපල, පිරියත  සහ උපකරණ මිලයට  ැනීම -                       (41,720.00)            

සමූහ ජීවිත රක්ෂණ  දයෝජනා න්රමය  සඳහා දායක මුදල 1,761,650.00         1,763,390.00         

වසර තුළ ප්රතිලාභ (529,000.00)           (509,000.00)           

ආනයෝ ජන ක්රියා කාරකම්වලින් ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහ 12,699,548.74       (4,814,851.94)        

මුලය ක්රියා කාරකම්වලින්  මුදල් ප්රවාහ

-                       -                       

                                                            

මූලය ක්රියා කාරකම්වලින් ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහ -                       -                       

මුදල්  හා  මුදලට  සමාන දෑ  ශුද්ධ  වැඩිවීම  / (අඩුවීම ) (755,052.65)           26,484.14             

වසර ආරම්භදේදි  මුදල් සහ බැංකු දශේෂය 1,416,310.83         1,389,826.69         

661,258.18            1,416,310.83         

වසර  අවසා නනේදී  මුදල්  සහ  බැං කු න ේ ෂය

බැංකුදේ ඇති  මුදල් - 31.12.2016 661,258.18            1,416,310.83         
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කෘෂිකා්තමික හා ේගොවිජන රක්ෂතණ නණ්ඩාය 

ධීාර විශ්රාාන ාැටු  සහ සනාජ ආරක්ෂතණ වතිාාභ ේය ජනා ්රනය 

2016 ේදසැම්බ්ත 21 ්ල අාස්ල ාසර සඳහා ාැදගමක ගිණුම්කරණ වතිපමකති 

2. ේපොදු වතිපමකති  

2.1 ාා්තාාකරණ අස්තිමකාය  

්රී් යංකා කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයය (ලමහි මින්තමතු ‘ම්ඩඩයය’ ලයස සඳහන්ත කරනු 
යදන) 1990 අංක 20 දරන පනලතන්ත සංස්ථාගත කරන යද අතර නුලේලගොඩ,  ගංලගොඩවිය, සුභම ාරාම 
පාලර් අංක  20 දරන ස්ථානලේ පිහිටා ඇත .ධීවර විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්ර තියාභ ලය ආනා 
්ර මය සථ්ාපිත කරනු යුබූලේ 1990 අංක 23 දරන ධීවර විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්ර තියාභ 
ලය ආනා ්ර මය පනලත්  විධිවිධ්යාන ප්ර කාරවය.  
 
1.2 වධ්යාන ක්රිතයාකාරකම් හා ේනේහයුම්ාා ස්ාභාාය  

 
ධීවරයන්ත සඳහා ලගොවි විශ්රාම වුප් අ සහ සමාආ ආරක්ෂ ණ ප්ර තියාභ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ ක්රිමයාත්මක කිරීම.  

1.4 පිළිේයා කිරීේම් පදනන 

)අ( අනුකූාාා වකාශනය  

 ලමම ූලයය ප්ර කාශන ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශය, විස්තීරණ ආදායම් ප්ර කාශය, අරමුදේ සහ සංචිතවය 

ලවනස්කම් පිළිදඳ ප්ර කාශය, මුදේ ප්ර වාහ ප්ර කාශය ූලයය  ප්ර කාශ සඳහා සටහන්තවලින්ත සමන්තවිත ලද .ලමම 

ිණුමම් ප්ර කාශන ්රී් යංකා වරයත් ගණකාධිකාරවරුන්තලේ ආයතනය විසින්ත නිකුත් කරන යද ්රී් යංකා ිණුමම්කරණ 

ප්ර මිති (්රී්.ය.ූල.වා.ප්ර / ්රී්.ය.ිණ.ප්ර .) ප්ර කාරව පිළිලයය කර ඇත.  

)ආ( නැණීම්  පදනන  

අදාළ සටහන්ත යටලත් සාධ්යාරණ වටිනාකම සම්දන්තධ්යලයන්ත ලය ගය  අනාවරණ කරනු යදන විටදී හුරුුම විට ූලයය 

ප්ර කාශන ඓතිහාසික පිරිවුය පදනමින්ත පිළිලයය කර ඇත . 

)ඇ( ස්ලස්ලදනාමකනක ේාොරුමරු  

ප්ර වර්ථන කාය සීමාලද ූලයය ප්ර කාශ  අවලද ධ්ය කරගුනීම  ඉහළ නුංවීම පික ස සහ අන්තතර් කායසීමා 

සන්තසන්තදනීයභාවය වුිත දියුුම කිරීම පික ස ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි  වාර්තා ලකොට ඇති සියලු මුදේ  ප්ර මාණ සඳහා  

ලපර කායසීමාවට අදාළ ප්ර මාණාත්මක, වෘත්තාන්තතමය සහ විස්තරාත්මක ඇතුළු සන්තසන්තදනාත්මත ලතොරතුරු 

ලහළිදරද කර ඇත.  

ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි අි තමයන්ත ඉදිරිපත් කිරීම ලහ  වර්ගීකරණය සංලශ ධ්යනය කරනු යුද ඇති විටදී ,වඩා ලහොඳ 

ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ සුපීම පික ස ප්ර වර්ථන වසර සමග අනුලවය වන ලස් සන්තසනාදනාත්මක මුදේ ුරමාණ ද 

ප්ර තිවර්ගීකරණය කර ඇත.  

)ඈ( කෘාසාමකනක සහ ඉදිරිපමකකිරීේම් ාසාහාර මුදල් කකකය  

ලමම මුදේ ප්ර කාශ ම්ඩඩයලේ  කෘතයාත්මක  සහ ඉදිරිපත් කිරීලම් වයවහාර මුදේ කකකය වන ්රී් යංකා 

රුපියේවලින්ත ඉදිරිපත් කර ඇත.  

)ඉ( ාක්ෂේසෙරු සහ තීරණ භාවිාය  

්රී්.ය.ූල.වා.ප්ර  /.්රී්.ය.ිණ.ප්ර මිතිවයට අනුලවයව ූලයය වාර්තා සකස්කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම ,ිණුමම්කරණ ප්ර තිපත්ති සහ 

වාර්තාකරනු යුබූ වත්කම් ,දුරකම් ,ආදායම් සහ වියදම් ප්ර මාණ භාවිතය ලකලරහි දයපාන්තනා වූ කීන්තදු, තක්ෂලස්රු 

සහ උපකේපන සිදු කිරීමට කළමනාකාරිත්වයට නියම කරි  .ලයොදා ගනු යුබූ ලමම ඇස්තලම්න්තතු සහ තීන්තදු සුදෑ 

ප්ර තිඵයවයට වඩා ලවනස ්විය හුක.  
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ඇස්තලම්න්තතු සහ පාදක උපකේපන අඛ්ඩඩ පදනමකින්ත සමාලය චනය කරනු යුල්.  ිණුමම් කරන 
ඇස්තලම්න්තතු ප්ර තිලශ ධ්යනය කිරීම අදාළ කායසීමාව පමණක්ෂ දයපාන්තලන්ත නම් කවා පිළිගනු යදන්තලන්ත එම 
ඇස්තලම්න්තතු ප්ර තිලශ ධ්යනය කර ඇති කායසීමාව තුළ වන අතර ප්ර වර්තන හා යම් අනාගත කායසීමාවන්තට එම 
ප්ර තිලශ ධ්යනය දයපාන්තලන්ත නම් ප්ර තිලශ ධ්යන කායසීමාව හා අනාගත කායසීමාවන්ත සඳහා ද පිළිගනු යුල්. 

 
ූලයය  ප්ර කාශවය පිළිලගන ඇති ප්ර මාණ මත වඩාත්ම සුළකිය යුතු දයපෑම් ඇති කරන ිණුමම්කරණ ප්ර තිපත්ති 
භාවිතා කිරීලම්දී තක්ෂලස්රු ,අවිනිශච්ිතතා සහ තීරණාත්මක තීන්තදු පිළිදඳ සුයකිය යුතු ක්ෂල ්ර3 පිළිදඳ ලතොරතුරු 
ූලයය ප්ර කාශයන්තහි සටහන්තවය අඩංණි කර ඇත. 
ඊ( වා්තාන ාසාපාරය )අඛ්යණ්ඩ පැාැමකන(  
 
ප්ර වර්තන වයාපාරයක්ෂ ලයස අඛ්ඩඩව පුවුතීමට ම්ඩඩයයට ඇති හුකියාව පිළිදඳව කළමනාකාරිත්වය 
තක්ෂලස්රුවක්ෂ කර තිල්. එදුවින්ත ප්ර වර්තන වයාපාරයක පදනමින්ත ූලයය ප්ර කාශන අඛ්ඩඩව පිළිලයය කරනු යුල්. 
 

2. ාමකකම් හා කාාේ  ාක්ෂේසෙරු පදනන 
 

2.1 ේද්පන, පිරියා හා අපකරණ 

 

)අ( පිළිගැනීන සහ ගණනය කිරීන  

 
ල්ධපය, පිරියත හා උපකරණ අි තම ප්ර කාශ කර ඇත්ලත් එකතු වූ  ක්ෂ ය කිරීම් හා හානි අයාභ අඩුලකොට පිරිවුයට 
ලහ  තක්ෂලස්රුවටය.   
 
සියලු ල්ධපළ, පිරියත සහ උපකරණ මුලින්තම වාර්තා කර ඇත්ලත් සමුච්චිත ක්ෂ යවීම් ලහ  වටිනාකලම් සමුච්ච්ත 
හානිවීම් අඩුකර පිරිවුයටය.  වත්කමක වුදගත් සංරචක ලවනම හුනනාගනු යුද ක්ෂ ය කරනු යුල්. ල්ධපළක, 
පිරියතක ලහ  උපකරණයක සුයකිය යුතු ලකොටස් යම් කාය අන්තතර තුළ ප්ර තිස්ථාපනක කරනු යුබීමට අවශය වු 
විට, ප්ර තිස්ථාපිත ලකොටස පිළිගුනීලමන්ත ඉවත් කර නව ලකොටස එය ආරිරත ප්ර ලය ආය ආයු කායය සහ ක්ෂ යවීම 
සහිතව අස්තිත්තවය මිණන්ත පිළිගනු යුල්. අලනකුත් සියලු අළුත්වුිතයා සහ නඩත්තු පිරිවුය දරන යද වියදම් 
ලයස ආදායම් ප්ර කාශලේ පිළිගනු යුල්.  
 
රු. 691,945.42 ක මුළු ඓතිහාසික පිරිවුයක්ෂ සහිත සම්පූර්ණලයන්තම ක්ෂ ය කරන යද වත්කම් ල්ධපළ, පිරියත හා 
උපකරණවය ඇතුයත් කර තිල්.  
 
)ආ(  පිරිාැය  

ල්ධපය පිරියත හා උපරකණවය පිරිවුය කවාලේ මියදී ගුනීලම් මිලයන්ත සහ අදාළ වත්කම එහි අල අක්ෂෂිත භාවිතය 
සඳහා වුඩකරන තත්වයට ලගන කම සඳහා වූ කිසියම් සෘරවම ආලර පීසය වූ පිරිවුලයන්ත සමන්තවිත ලද.  

 
වත්කම්වය ඉපුයුම් ධ්යාරිතාවය දිගටම පවත්වා ගනු ලහ  ඉහළ නුංවීම පික ස ස්ථිර ස්වභාවලේ වත්කම් අත්කර 
ගුනීම, වයා අත කිරීම ලහ  වුිත දියුුම කිරීම සඳහා දරන යද තදනන්තතර වියදම ප්ර ාේධ්යන වියදම් ලයස සයකනු 
යුල්.  
 
ප්ර ධ්යාන පරීක්ෂ ාකිරීම් ඇතුළුව ලවනම ිණුමම් තදා ඇති ල්ධපය ,පිරියත ලහ  උපකරණ අි තමයක්ෂ  ප්ර තිස්ථාපනය 
කිරීම සඳහා දරන යද වියදම ප්ර ාේධ්යනීකරණය කරනු යුල්. අලනකුත් තදනන්තතර පිරිවුය ප්ර ාේධ්යනීකරණය කරනු 
යදන්තලන්ත එම ලකොටස තුළ අන්තතර්ගත අනාගත ආර්ථික ප්ර තියාභ සමාගමට  ගයාකමට හුකියාවක්ෂ ඇත්නම් සහ 
අි තමලේ පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මුක ය හුකිනම් පමක .  
 
(ඇ( ක්ෂතයවීම්  

සරය මාර්ග ්ර මය මත පහත දුක්ෂලවන වාර්ෂික අනුපාතයන්තට  එම වත්කම්වය ඇස්තලම්න්තතුගත  ප්ර ලය ආය ආයු 
කායය තුළ එම ප්ර මාණ ලපොත් වලින්ත ඉවත් කිරීම පික ස, ක්ෂ යවීම් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්ර කාශලේ වුය දරක්ෂ ලස් 
දක්ෂවනු යදි . 

කාර්යාය උපකරණ  10% 
ලී දඩු සහ සවිකිරීම්  10% 
සුදසාධ්යන උපකරණ  10% 



90 
 

පරිගණක   20% 
 

2.2 අස්පෘශස ාමකකම්  

වත්කමට ආලර පණය කළ හුකි අනාගත ආර්ථික ප්ර තියාභ ආයතනයට ගයා කලම් තත්වයක්ෂ තිල්නම් සහ ්රී් 
යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති ්රී්.ය.ිණ.ප්ර . -38 අස්පෘශය වත්කම් ප්ර කාරව වත්කලම් පිරිවුය විශ්වාසනීය ලයස මික ය 
හුකි නම් අස්පෘශය වත්කමක්ෂ පිළිගනු යුල්. ක අනුව ලමම වත්කම්  සමුච්චිත ්ර මක්ෂ ය සහ කිසියම් සමුච්චිත 
හානි අයාභ අඩුකර ූලයය ප්ර කාශවය දක්ෂවනු යුල් . 

 
පරිගණක මෘදුකාංග සරය ලර්ඛීය ්ර මය මත වසර 5 ක කායා සීමාවක්ෂ ුරරා ්ර මක්ෂ ය කරනු යුල්.   
 

2.2 ාේ් ට රු භාණ්ඩ  

 
වට්ලට රු භා්ඩඩ ප්ර කාශ කර ඇත්ලත් වඩා අඩු පිරිවුයට සහ ශු්ධධ්ය උපය්ධි කළ අගයටය .ශු්ධධ්ය උපය්ධි කළ 
අගය යනු සාමානය වයාපාරික කටයුතුවයදි ඇස්තලම්න්තතුගත සම්පූර්ණ කිරීලම් සහ විකුුමම් වියදම් අඩුකිරීලමන්ත 
පසු ඇස්තලම්න්තතුගත විකුුමම් මියය  .ලමම පිරිවුයට ලතොග භා්ඩඩ අත්කර ගුනීලම් සහ කවා දුනට තිලදන 
ස්ථානයට සහ තත්වයට ලගන කම දරන යද වියදම ද ඇතුයත්ය . 
 

2.2 මූාස ාමකකම්  

 
රිර.ය.ිණ.ප්ර . 39 හි වි ය පථය තුළ ූලයය වත්කම් ලය ගය පරිදි යාභය ලහ  පාඩුව, ණය සහ යුබිය යුතු දෑ, කේ පිරීම 
ලතක්ෂ රඳවා ගත් ආලය ආන, විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය වත්කම් ලහ  ඉදිරි ැකකුම් සාධ්යන පර3 ලයස නම් කරනු යුබූ 
වු්ත්පන්තන හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය වත්කම් ලයස වර්ගීකරණය කරනු යුල්.  
 
සිය මුයය වත්කම්හි ූලලික පිළිගුන්තම මත අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයය කවාලේ වර්ගීකරණය තීරණය කරි .  
 
සියලු මුයය වත්කම් ආරම්භ ලේදී සාධ්යාරණ වටිනාකම ධ්යන ලයසත් යාභ  ලහ  පාඩු මිණන්ත වත්කම් සාධ්යාරණ 
වටිනාකමට ලනොවන අවස්ථාවන්තහිදී සෘරව ආලර පීසය ගනුලදනු පිරිවුයටත් ආරම්භලේදී පිළිගනු යුල්.   
 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ සහ තුන්තපත් ආරම්භලේදී කවා ආරම්භ කරනු යදන දිනලේදී පිළිගනු යුල්. අලනකුත් 
සියලු ූලයය වත්කම් (යාභ සහ පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට නිමිත කළ වත්කම් ඇතුළුව) ආරම්භලේදී  පිළිගනු 
යදන්තලන්ත සාධ්යන පර3ලේ ිණවිසුම් ප්ර තිපාදනයන්තට ම්ඩඩයය පාර්ශවකරුවකු වූ ලවළඳ දිනයටය.    
 
යම් වත්කමකින්ත මුදේ ුරවාහයන්ත ලකලරහි ඇති ිණවිසුම්කර හිමිකම් අවසාන වීලම්දී ලහ  ූලයය වත්කමක 
හිමිකාරිත්වලේ සියලු අවදානම් සහ පරිදාන සුළකිය යුතු ලයස දවරනු යදන විටකදී ගනුලදනුවක ූලයය වත්කම් 
මත ිණවිසුම්කර මුදේ ප්ර වාහ යුබීමට ඇති අි තිය එය පවරන විටදී ම්ඩඩයය ූලයය වත්කම පිළිගුනීම ඉවත් කරනු 
යුල් .පවරනූ යුබූ ූලයය වත්කමක  ම්ඩඩයය විසින්ත නිර්මාණය කරනු යුබූ ලහ  රඳවාගනු යුබූ යම් දුඳියාවක්ෂ, 
ලවනම වත්කමක්ෂ ලහ  දුරකමක්ෂ ලයස පිළිගනු යුල්. 
 
ූලයය වත්කම් සහ දුරකම් හියද කරනු යදන අතර මුදේ ප්ර මාණ හියද කිරීමට ම්ඩඩයයට වනතික 
අි තිවාසිකමක්ෂ ඇති විටකදී සහ ශු්ධධ්ය පදනමක්ෂ මත පියවීමට ලහ  වත්කම උපය්ධි කර දුරකම සමගාමීය ව 
පියවීමට අදහස් කරන්තලන්ත නම් පමණක්ෂම ශු්ධධ්ය මුදේ ප්ර මාණය ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශලේ ඉදිරිපත් කරනු 
යුල් . 
 
ම්ඩඩයලේ ූලයය වත්කම්වයට මුදේ සහ ලකොටි කාලීන ආලය ආන සහ ලවළඳ සහ අලනකුත් යුබිය යුතු දෑ 
ඇතුයත් ලද . 

 
)අ( ාාභ ේහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ ාටිනාකනට මූාස ාමකකම්  

යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය වත්කම්වයට ලවළඳාම සඳහා තදා රඳවා ලගන සිටිනු යදන 
ූලයය වත්කම් සහ යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට මුේ පිළිගුනීම මත නම් කළ ූලයය වත්කම් ඇතුයත් 
ලද. ූලයය වත්කම් ආසන්තන කාලීනව විකිීසලම් ලහ  ප්ර තිමියදී ගුනීලම් කාර්යය සඳහා අත් කර ලගන ඇත්නම් ,
කවා ලවළඳාම සඳහා රඳවා ලගන ඇති ලස් වර්ගීකරණය කරනු යුල්.   
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යාභ ලහ  පාඩු හරහා සාධ්යාරණ වටිනාකමට මුයය වත්කම්, විස්තීරණ ආදායම් ප්ර කාශලේ ූලයය ආදායමට ලහ  ූලයය 
වියදමට පිළිගනු යුබූ සාධ්යාරණ වටිනාකලම් ලවනස්කම් සහිතව සාධ්යාරණ වටිනාකමට ූලයය තත්වය පිළිදඳ 
ප්ර කාශලේ දක්ෂවනු යුල්. 
 
(ආ) ණය සහ  ාැබිය යුුම මුදල් 

 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ  සක්රීනය ලවළඳලපොයක මිය ගණන්ත ඉදිරිපත් කර ලනොමුති ස්ථාවර සහ නිශච්යනීය ලගවීම් 
සහිත වු්ත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් ලද.  ූලලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව එදුන ූලයය වත්කම් හානි අඩු ලකොට 
සඵය ලපොළී ්ර මලදදය භාවිතා කරමින්ත තදනන්තතරව ්ර මක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුල්. ්ර මක්ෂෂිත 
පිරිවුය ගණනය කරනු යදන්තලන්ත අත්කර ගුනීලම්දී කිසියම් වට්ටමක්ෂ ලහ  ආධිකයයක්ෂ සහ සඵය ලපොළී 
අනුපාතලේ   අනුකයක ලකොටසක්ෂ වන ගාස්තු ලහ  පිරිවුය සුයකිේයට ගනිමිනි .සඵය ලපොළී අනුපාත ්ර මක්ෂ ය 
විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ ූලයය ආදායලම් අන්තතර්ගත කරනු යුල් . හිනිවීම් ලහ්තු ලකොට ලගන ඇතිවන අයාභ  
ූලයය පිරිවුලේ විස්තීර්ණ ආදායම් ප්ර කාශලේ  පිළිගනු යුල්. 
 
ණය සහ යුබිය යුතු දෑ සමන්තවිත වනුලේ ලවළඳ යුබිය යුතු දෑ ,ලස්වක ණය ,තුන්තපතු ,අත්තිකාරම් ,අලනකුත් 
යුබිය යුතු දෑ සහ මුදේ සහ මුදයට සමාන දෑ ආදිලයනි . 

 
)ඇ(  කල්පීරීන දක්ෂාා රඳාා ගනු ාැබූ ආේය ජන  

 
ස්ථාවර සහ නිශච්යනීය ලගවීම් සහිත වු්ත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් සහ ස්ථාවර කේපිරීම් ම්ඩඩයයට 

කේපිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීලම් ධ්යනාත්මත අභිප්ර ායක්ෂ සහ හුකියාවක්ෂ ඇති විටදී කවා කේ පිරීම දක්ෂවා රඳවා ගුනීම 

ලස් වර්ගීකරණය කරනු යුල් .ූලලික ගණනය කිරීලමන්ත පසුව කේපීරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන හානි 

අඩු ලකොට සඵය ලපොළී ්ර මලදදය භාවිතා කරමින්ත තදනන්තතරව ්ර මක්ෂෂිත පිරිවුය අනුව ගණනය කරනු යුල් .

සඵය ලපොළී ්ර මලදද ්ර මක්ෂ ය විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ ූලයය ආදායලම් අන්තතර්ගත කරනු යුල් .හානි ලහ්තු 

ලකොට ලගන ඇතිවන අයාභ ූලයය පිරිවුලේ විස්තීර්ණ අදායම් ප්ර කාශලේ පිළිගනු යුල්. 

රආලේ සුැකකුම්පත් සහ ස්ථාවර තුන්තපතුවය  අලය ආන, කේපිරීම දක්ෂවා රඳවා ගනු යුබූ ආලය ආන යටලත් 

වර්ගීකරණය කර තිල්.  

 

)ඈ( විකිණීන සඳහා ඇති මූාස ආේය ජන  

විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය වත්කම් යනු දකුුමම සඳහා ඇති ලයස නම් කර ඇති ලහ  ඉහත සඳහන්ත කවර ලහ  ූලයය 
වත්කම් කා්ඩඩයකට වර්ගීකරණය කර ලනොමුති වු්ත්පන්තන ලනොවන ූලයය වත්කම් ලද .ූලලික පිළිගුනීමට පසුව ,
කවා සාධ්යාරණ වටිනාකමට ගණනය කරනු යදන අතර හානි අයාභ හුර එහි ලවනස්කම් අලනකුත් විස්තීර්ණ 
ආදායලම් පිළිගනු යදන අතර අරමුදේ සහ සංචිතවය ලවන්තකර ඇති සාධ්යාරණ වටිනාකලම් ඉදිරිපත් කරනු යුල් .
විකිීසම සඳහා ඇති ණය සුැකකුම් මත ලපොළි ආදායම සඵය ලපොළී අනුපාතය භාවිතා කරමින්ත ගණනය කරනු යදන 
අතර යාභලයහි ලහ  අයාභලයහි පිළිගනු යුල් .ආලය ආනයක්ෂ පිළිගුනීම ඉවත් කළ විට ,අරමුදේ  සහ සංචිතවය 
එකතුවූ යාභය ලහ  පාඩුව යාභ ලහ  අයාභවය ප්ර තිවර්ගීකරණය කරනු යුල්.  

ූලලික පිළිගුනුම මත  විකිීසම සඳහා ඇති ූලයය අලය ආනයක්ෂ ලයස ම්ඩඩයය කවර ලහ  ූලයය වත්කමක්ෂ නම් 
කර ලනොමුත. 

2.2 මූාස ාමකකම් හානි  

සුම වාර්තාකරණ දිනයකදීම ූලයය වත්කමක්ෂ ලහ  ූලයය වත්කම් සූලහයක්ෂ හානිවීලම් වාස්තවික සාක්ෂෂි ඇත්දුි  
ම්ඩඩයය තක්ෂලස්රු කරයන අතර එවුනි හානිවීමක්ෂ සිදුව ඇත්නම්, වත්කලම් ධ්යාරණ අගය සහ ඇස්තලම්න්තතුගත 
අනාගත මුදේ ප්ර වාහලේ වත්මන්ත වටිනාකම අතර ලවනස යදා ගුනීම මිණන්ත හානිලේ ප්ර මාණය ගණනය කරනු 
යුල් . 
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2. බැරකම් සහ වතිපාදන  

ූලයය තත්වය පිළිදඳ ප්ර කාශය මත ආංගම දුරකම් ලයස වර්ගීකරණය කර ඇති දුරකම් වනුලේ ඉේලුම මත ලහ  
වාර්තාකරණ දිනලේ සිට වසරක්ෂ තුළ  ලගවීමට නියමිතව ඇති ල්ධය. ආංගම ලනොවන දුරකම් වනුලේ වාර්තාකරණ 
දිනලේ සිට වසරකට පසුව ලගවීමට නියමිත ලශ්  ලද . 

ලමම ූලයය වාර්තා සකස් කිරීලම්දී,  දන්තනා සියලු දුරකම් සඳහා ලහ්තු දක්ෂවා ඇත .අතීත සිදුවීමක ප්ර තිඵයයක්ෂ ලයස 
ම්ඩඩයයට වනතික ලහ  සම්මුතික දුඳීමක්ෂ ඇති විටදී සහ දුඳීම නිරාකරණය සඳහා ආර්ථික ප්ර තියාභ පිටතට 
ගයායාමත් අවශය කරනු යුබීමට ඉඩ ඇති විටදී ප්ර තිපාදන සහ දුරකම් පිළිගනු යුල් . 

2.1  විශ්රාාන වතිාාභ  

්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති 19 ‘විශ්රාමික ප්ර තියාභ පිරිවුය’ අනුලවය වන පරිදි සියලු ස්ථිර ලස්වකයන්ත සඳහා 

ලස්වලේ පළමු වසර සම්පූරණ කිරීලම් සිට විශ්රාමික පාරිලත ෂික සඳහා ප්ර තිපාදන සයසා ඇත .ලකලස්ලවතත්,  1983 

අංක 12 දරන පාරිලත ෂික ලගවීම් පනත සමග ලස්වකයකු සඳහා වන වගකීම ඇති වනුලේ  පස් වසරක අඛ්ඩඩ 

ලස්වා කායයක්ෂ සම්පූර්ණ කිරීලම්දී පමක . දුරකම් සඳහා දාහිරින්ත අරමුදේ සපයනු ලනොයුල්.  

2.2   බදුකරණය  

1990 අංක 22 දරන ල්ධශීය ආදායම් පනත සහ එහි සංලශ ධ්යන ප්ර කාරව ම්ඩඩයය ආදායම් ද්ධලදන්ත නිදහස් කර 

තිල් . 

2.2  වා ධ්යන ේා්ලකිරීම් සහ අසම්භාාස බැරකම්  

අසම්භාවය දුරකම් වනුලේ ආර්ථික ප්ර තියාභ පුවරුම සිදු වීමට ඉඩක්ෂ ලනොමුති ලහ  විශ්වාසනීය ලයස මිීසමට 

ලනොහුකි අවස්ථාවන්තහිදී අවිනිශ්චිත අනාගත සිදුවීම් ලහ  වත්මන්ත දුඳීම් මිණන්ත පමණක්ෂ පුවුත්ම තහවුරු කරන 

භවය දුඳීම් ලද . 

ම්ඩඩයලේ ප්ර ාේධ්යන ලවන්තකිරීම් සහ අසම්භාවය දුරකම් ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි අදාළ සටහන්තවය ලහළිදරද කර 

ඇත. 

2.2  ේගොවි විශ්රාාන අරමුදේල් බැරකම්  

ලගොවි විශ්රාම අරමුදලේ දුරකම් 2007 දී සිදුකරන යද ආයුගණක ගණනය කිරීම මත වත්මන්ත වටිනාකම 

පාදකව ූලයය ප්ර කාශනයන්තහි ිණුමම් ගත කර ඇත.  

2.     විස්තී්තණ ආදායම් වකාශය 

4.3  ආදායන  

අ) ම්ඩඩයලේ ආදායම රක්ෂ ණ වාරික ,භා්ඩඩාගාර බිේපත්වලින්ත සහ ලස්වක ණය සඳහා ලපොළී ආදායම 

සහ අලනකුත් විවිධ්ය ආදායම් නිලය ආනය කරි  . 

ආ) වාරික එකතු කිරීලමන්ත යත් සියලුම ආදායම් මුදේ පදනමකින්ත පිළිගනු යුල් . 

4.4  ආදායන පිළිගැනීන  

අ) විශ්රාම වුප් අ වාරික ආදායම දඳවා ගන්තනා අවස්ථාලදදී පිළිගනු යුල් . 

ආ) ඉහත ආදායම උපචිත පදනමකින්ත වන අතර අදාළ වියදම් සමග ගයපනු යුල්. 

ඇ)  ලපොළී ආදායම කාය පදනමකින්ත උපචිත ලද . 
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2.2  රජේ  වදාන සඳහා ගිණුම්කරණය  

දරන යද වියදම් ලවනුලවන්ත ම්ඩඩයයට ලගවනු යදන ප්ර දාන එම වියදම් පිළිගනු යුබූ කාය සීමාව තුළ 

ආදායම් ලයස විසත්ීර්ණ ආදායලම් පිළිගනු යුල්. වත්කමක පිරිවුය සඳහා ම්ඩඩයයට ලගවනු යදන 

ප්ර දාන ආරිරත වත්කලම් ප්ර ලය ආය ආයු කායය ුරරා ්ර මික පදනමකින්ත විස්තීර්ණ ආදායම් ප්ර කාශලේ 

පිළිගනු යුල්.  

2.2 වියදන  

දරන යද පිරිවුය සහ නිශ්චිත වියදම් අි තම ඉපුයුම අතර සෘර සම්දන්තධ්යතාවලේ පදනමින්ත විස්තීර්ණ 

ආදායම් ප්ර කාශ ලේ වියදම් පිළිගනු යුල්. ම්ඩඩයය පවත්වාලගන යාම සහ ප්ර ාේධ්යන වත්කම් කාර්යක්ෂ ම 

තත්වලයන්ත පවත්වාලගන යාම සඳහා දරන යද සියලු වියදම්, වසර සඳහා අතිරික්ෂතය සකස් කිරීලම්දී 

ආදායමට දුර කර ඇත.   

අංක 401/4  දරන අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය පරියකාව මිණන්ත   පහත දුක්ෂලවන අනුපාත මත ලවන්තකරනු යුබූ ම්ඩඩයලේ 

ව්ර  වියදම් පහත දුක්ෂලවන පරිදි ලද.  

වියදන අනුපාා 
  
කුලී  ,දුරකථන  5% 

තුපුේ ගාස්තු, ආය ගාස්තු 5% 

විදුලිය 5% 
ප්ර ධ්යාන කාර්යාය උපකරණ 5% 

ලගොඩනුිණලි නඩත්තුව 5% 

වාහන නඩත්තුව 3% 
ඉන්තධ්යන 2% 

ලිපි ම වය 2% 

නිය ඇුනම් 2% 
ආරක්ෂ ක 5% 

පරිගණක වියදම් 5% 
 

7. මුදල් වාාහ වකාශය   

්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති 07 ප්ර කාරව මුදේ ප්ර වාහ ප්ර කාශය ඉදිරිපත් කර ඇත්ලත් “ව්ර  ්ර මය ”ලයොදා 

ගනිමිනි. 

8. ාා්තාාකරණ දිනේය්ල පසු සිදුවීම්  

වාර්තාකරණ දිනලයන්ත පසු සිදුවන සිදුවීම්වය ප්ර මාණවත් දව සයකා දයා ඇති අතර අවශය තුන්තහිදී 

ිණුමම්වය ලය ගය ගුයපීම් සිදුකර ඇත. 

9. ආශ්රිමා පා්තශා ගනුේදනු  

ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය හා කෘෂිකාර්මික රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය, ධීවර විශ්රාම වුප් අ 
ලය ආනා ්ර මලේ ආරිරත පාර්ශව ලයස සයකනු යුල්. ලමම ආරිරත පාර්ශව සමග සිදුකළ ගනුලදනු 
සාධ්යාරණ වටිනාකම මත පදනම්ව ලහළිදරද කරනු යුල්. ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය ලගොවි 
විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයට රු. 518,000,000 ක ණයක්ෂ  යදා දී ඇත.  

10. අනිශ්චිා අාස්ථා  

11.  
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ාැබිය යුුම ේපොළී  

1996 දී භා්ඩඩාගාර බිේපත් මත ආලය ආනය මත ලපොළී අහිමිවීම සම්දන්තධ්යලයන්ත ම්ඩඩයය යංකා දුංකුවට 

එලරහිව ලකොළඹ දිසා අධිකරණලේ නඩු පවරා ඇත.  

විස්තර පහත පරිදි ලද.  

නඩු අංකය මුදා  (රු ) 

MR 21843 1,454,670.84 

MR 21844 1,172,602.46 

MR 21845 2,784,657.55 

අභියාචනය ගාසත්ුවට යටත් ලකොට නි ්ප්ර භ කරන යදී.   
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කෘෂිකා ර්මික  හා  නගො විජන රක්ෂණ මණ්ඩලය

ධීවර විශ්රා ම වැ ටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ නයෝජනා ක්රමය

මූාස  වකාශ  සඳහා  සටහ්ල  

සටහන  - 01

2016 ලදසුම්දර් 31 දිනට  පිරියත , ල්ධපළ  හා උපකරණ

කා ්තයාා සුබ සා ධ්යන ලී බඩු  හා  

අපකරණ අපකරණ සවිකිරීම්  

2016 ආනවාරි  01 දිනට පිරිවුය 383,978.50   1,325.00      78,876.92     269,485.00    733,665.42  

එකතු කළා. එකතුකිරීම් -               -              -               -                -             

අඩුකළා. බැහැරකිරීම් -               -              -               -                -             

2016 නදසැ .31 දිනට මුළු පිරිවැය 383,978.50   1,325.00      78,876.92     269,485.00    733,665.42  

ක්ෂයවීම් අනුපාතය 10% 10% 10% 20%

සමුච්චිත ක්ෂයවීම 380,877.46   1,325.00      52,514.42     260,428.92    695,145.80  

2016 ආනවාරි  1 දිනට 

අඩුකළා. බැහැරකිරීම් -               -              -               -                -             

වර්ෂය සඳහා ක්ෂයවීම 325.00          2,850.00       1,994.00        5,169.00     

මුළු ක්ෂයවීම 381,202.46   1,325.00      55,364.42     262,422.92    700,314.80  

ශුද්ධ  වටිනාකම 2,776.04       -              23,512.50     7,062.08        33,350.62    

ල්ධපළ , පිරියත  හා උපකරණවයට 2016 ලදසුම්දර් 31 දිනට රු 691,945.42 ක ඓතිහාසික පිරිවුයක්ෂ  සහිත තවමත්  භාවිතලේ  පවතින  පූර්ණව ක්ෂ ය  

කරන යද වත්කම්  ඇතුයත් ලද. 

විස් ාරය පරිග ණක එකුමා
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කෘෂිකා ර්මික  හා  නගො විජන රක්ෂණ මණ්ඩලය
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2016.12.31  දිනට    

මූාස  වකාශ  සඳහා  සටහ්ල  

31.12.2016 31.12.2015

සටහන 02 - නතො ග     රු.       ශා.     රු.       ශා.

මුද්රණ ද්රවය 191,245.12                   191,083.33                  
                                            

191,245.12                   191,083.33                  

සටහන   03 - ලැ බිය  යුතු දෑ

ද ොවි විශ්රාම වැටුප් ණය 649,510,627.28            628,322,254.04            

ලැබිය යුතු දෑ- FSH දදපාර්තදම්න්තුව 1,500,000.00                1,500,000.00               

මරණ පාරිදතෝ ෂික අත්තිකාරම් 50,000.00                    50,000.00                    

                                            

651,060,627.28            629,872,254.04            

සටහන   04 - 

කල්පිරීම  නතක් රඳවාගත් මූලය සාධන පත්ර

  භාණ්ඩා ාර බිල්පත් - ලංකා බැංකුව 11,210,577.22              22,677,475.96             

                                            

11,210,577.22              22,677,475.96             

සටහන  05- බැං කුනේ ඇති මුදල්

ගි.අංක. 164790  ලංකා බැංකු  යුනියන් දපදදස 200,411.11                   241,298.20                  

ගි.අංක. 164795  ලංකා බැංකු  යුනියන් දපදදස 416,512.07                   711,493.63                  

එකතු කිරීම්  ිණුමම 44,335.00                    463,519.00                  

661,258.18                   1,416,310.83               

සටහන  06 - ධීවර විශ්රා ම වැ ටුප් අරමුදල

ඉදිරියට ද නා දශේෂය (2,174,633,659.27)         (1,930,371,414.21)        

විශ්රාම වැටුප් බැරකදම් වත්මන් වටිනාකම -  

2009 දක්වා
දපර වසදර්  ැලපුම -                              (654,801.02)                 

(2,174,633,659.27)         (1,931,026,215.23)        

වර්ෂය තුළදි එකතුකිරීම්
වසර සඳහා මුළු අතිරික්තය /(හිඟය) (243,736,538.85)           (243,607,444.04)           

(2,418,370,198.12)         (2,174,633,659.27)        

(2,418,370,198.12)         (2,174,633,659.27)        
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ධීවර විශ්රා ම වැ ටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ නයෝජනා ක්රමය

2016.12.31  දිනට    

මූාස  වකාශ  සඳහා  සටහ්ල  

31.12.2016 31.12.2015

    රු.       ශා.     රු.       ශා.

සටහන   7 - නරණ  පා රිේා ෂික  අරමුදා

ඉදිරියට ලගනා ලශ් ය 22,780,199.70            21,525,809.70                 

එකතුකළා:

වර් ය සඳහා දායක මුදය 1,761,650.00             1,763,390.00                  

අඩුකළා:

      ලදයහින පාරිලත ෂික  ලගවීම් -                            -                                 

      මරණ පාරිලත ෂික  ලගවීම් (529,000.00)               (509,000.00)                    

(529,000.00)               (509,000.00)                    

1,232,650.00             1,254,390.00                  

24,012,849.70            22,780,199.70                 

සටහන   08 - ේග  ිවිය  යුුම  දෑ

ලගවිය යුතු - විශ්රාම  වුප් අ  ලගවීම 762,063.00                491,037.00                     

ලගවිය යුතු  - කෘෂිකාරමික රක්ෂ ණ  ලයොආනා ්ර මය 21,842,501.57            17,143,233.96                 

පරිපායන වියදම් සඳහා -                            -                                 

ලගවිය යුතු  - ආපසු ලගවිය යුතු දායක මුදය 242,839.00                191,473.00                     

ලගවිය යුතු  - මරණ පාරිලත ෂිකය 180,000.00                150,000.00                     

ලගවිය යුතු  - ලදයි නතා පාරිලත ෂිකය -                            -                                 

ලගවිය යුතු  - දිරි දීමනා 12,636.00                  15,686.00                       

ලගවිය යුතු  - දායක මුදේ  මත ලපොළිය  ආපසු ලගවීම 190,799.00                225,601.00                     

ලගවිය යුතු  - ලස්.අ.අ. /ලස්.භා.අ. 532,571.50                654,801.02                     

                                            

23,763,410.07            18,871,831.98                 

සටහන   9 - අපචිා  විය දම්

මුම ණ ගාස්තු 465,000.00                390,000.00                     

නිති  කටයුතු ගාස්තු 17,000.00                  17,000.00                       

විගණන ගාස්තු සඳහා ප්ර තිපාදනය 1,606,025.00             1,431,025.00                  

                                            

2,088,025.00             1,838,025.00                  
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2016.12.31  දිනට    

මූාස  වකාශ  සඳහා  සටහ්ල  

31.12.2016 31.12.2015

Rs.      Cts. Rs.      Cts.

සටහන   10 -  පරිපා ලන වියදම්

වැටුප් සහ දේතන 2,166,131.75             2,118,216.77                  

දසේ.අ.අ දායක මුදල් 205,316.51                207,527.72                     

දසේ.භා.අ. දායක මුදල් 51,279.22                  51,881.93                       

අතිකාල 37,229.00                  110,972.28                     

TAC සාමාජිකයන්ට දීමනා -                            -                                 

විදශේෂ  දීමනා 521,928.00                506,928.00                     

පාරිදතෝෂික 166,594.56                123,667.53                     

වනතික  ාස්තු 21,656.75                  29,851.00                       

ඉන්ධන 144,656.70                129,578.93                     

ලිපි ද්රවය 74,305.31                  81,469.44                       

මුද්රණ 153,338.21                102,122.94                     

කාර්ය මණ්ඩල නිල ඇඳුම් 5,761.50                    10,902.35                       

කුලී 554,126.03                639,888.50                     

දුරකථන 119,638.13                113,071.31                     

තැපැල්  ාස්තු 79,953.70                  61,480.32                       

ජල බිල්පත් 16,660.16                  18,990.21                       

ආරක්ෂක 41,745.00                  46,182.50                       

විදුලිය 135,649.06                130,518.46                     

රථ වාහන නඩත්තුව 346,612.08                257,716.87                     

ද ොඩනැගිලි නඩත්තුව 6,013.85                    70,433.20                       

කාර්යාල උපකරණ නඩත්තුව 47,778.34                  15,299.54                       

පරි ණක වියදම් 597.00                      13,198.25                       

ක්ෂයවීම 5,169.00                    4,032.38                         

වි ණන  ාස්තු 175,000.00                172,000.00                     

5,077,139.86             5,015,930.43                  

සටහන   11 - මූලය ගාස්තු

බැංකු  ාස්තු 7,500.00                    4,093.00                         

හර ද්ධද  -                            -                                 

7,500.00                    4,093.00                         
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කෘෂි රක්ෂතණ ේය ජනා ්රනේ   2016ේදසැම්බ්ත  21දිේන්ල  අාස්ල ා්තතය සඳහා වූ මූාස වකාශන 

පිළිබඳ  1301අංක  28දරණ මුදල් පනේමක  12)2( (C) ාග්ලතිය වකාරා විගණකාධිපති ාා්තාාා සඳහා 

පිළිුමරු. 

2. මූාස වකාශන 

2.1 ාමකාාගණනය කා නාය 

2.2 මූාස වකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්ෂවීන 

2.2.1 ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිති  

)අ( ්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිත  01 

i. ඉදිරි වර් ලේදී ලමම ණය මුදය දිණි කාලීන වත්කම් යටලත් යුබිය යුතු ණය මුදයක්ෂ ලයස 

ිණුමම්ගත කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

 

ii. ආාතික රක්ෂ ණ භාර අරමුදලින්ත කෘෂි රක්ෂ ණ අරමුදය ලවත යදාදුන්ත ලමම මුදය සම්දන්තධිත 

පාර්ශව ගනුලදනුවක්ෂ ලයස සුළකිය ලනොහුකි අතර ,2016-12-31 දිනට වන්තදි ලගවීලමන්ත පසු 

ආාතික රක්ෂ ණ භාර අරමුදයට ලගවිය යුතුව තිබූ මුදය සටහන්ත අංක 7. 2 මිණන්ත අනාවරණය කර 

ඇත.  

)ආ( ්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිත 16  

ම්ඩඩයලේ සථ්ාවර වත්කම් ිණුමම් ගත කිරීලම් ප්ර තිපත්තිය වන්තලන්ත පිරිවුය අගය මත සථ්ාවර 

වත්කම් ිණුමම් ගත කිරීමි  .ක අනුව ලමම ලම ටර් රථ පිරිවුය පදනම් ලකොට ලගන ිණුමම් ගත 

ලකොට ඇත.  

)ඇ( ්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති  24 

සම්දන්තධිත පාර්ශව සම්දන්තධ්යලයන්ත ප්ර තිපත්ති අංක 07 යටලත් ලහළිදරද කර ඇති අතර ,ඉදිරි 

වර් ලේදී විස්තරාත්මකව ලහලිදරද කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

)ඈ( ්රී් යංකා ිණුමම්කරණ ප්ර මිති  37 

ලගොවීන්තලේ මරණ හා ලදයහීන පාරිලත ෂික ලගවීම සඳහා ලවන්ත කිරීම ලගොවි විශ්රාම වුප් අ 

අරමුදය මිණන්ත ගණනය ලකොට ලගොවීන්තලේ මරණ හා ලදයහීන පාරිලත ෂික අරමුදයට දුර 

කරන අතර ,ඊට අදාය ලතොරතුරු ආ’නේ සටහන්ත අංක 11 මිණන්ත අනාවරණය කර ඇත  . 
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2.2.2 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු 

)අ( 2016-12- 31 දිනට හුනනාගත හුකිව තිබූ සියළුම උපචිත වියදම් නිවුරදිව ිණුමම්ගත කර ඇත.  

)ආ( ඉදිරි ිණුමම් වර් ලේදී ලමය නිවුරදි කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

)ඇ( රු .40,220 /- ක ඉන්තධ්යන අත්තිකාරම් පියවීම ඉන්තධ්යන ිණුමමට හර කිරීම ඉදිරි ිණුමම් වර් ලේදී 

නිවුරදි කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

)ඈ( 2016-12- 31 දිනට ලගවීමට වාර්තා වී ලගවිය යුතුව තිබූ ලමම වන්තදි මුදය සහ ඊට අදාය 

ලමලහයුම් වියදම නිවුරදිව ිණුමම් ගත කර ඇත. 

2.2.2 විගණනය සඳහා සාක්ෂෂි ේනොවීන 

යුබිය යුතු රක්ෂ ණ වාර මුදේ වයට අදාය ලතොරතුරු 2017 වර් ලේ මුදේ ලපොත් හා කුවිතාන්තසි 

මිණන්ත විගණනයට ඉදිරිපත් කරන යදී. 

2.2 ාැබිය යුුම හා ේගවිය යුුම ගිණුම් 

)අ( ම්ඩඩයලේ ලස්වලයන්ත ඉවත් වී ිණය /විශ්රාම ිණය නිළධ්යාරීන්තලේ ,ලගවීම් පුහුර හුර ඇති ණය 

ලශ් යන්ත හා ලපොළී මුදේ අයකර ගුනීම සඳහා එන්තතරවාසි යවා ඇති අතර ,ක අනුව ලගවීම් 

ලනොකළලහොත් ඉදිරිලේදී ක සඳහා අධිකරණ ක්රිමයාමාර්ග ගුනීමට නියමිතය  .තවද ,ලමලස් පුහුර 

හුර තිබූ ලදොලහ  නිළධ්යාරීන්තලේ ණය ලශ් යන්ත ඔවුන්ත ලස්වක අර්ථසාධ්යක අරමුදේ යදාගුනීම 

සඳහා අවශය ලිපිලේඛණ යදාගුනීමට ම්ඩඩයය ලවත පුමිලණන අවස්ථාවයදී අයකර ගුනීමට 

කටයුතු කය අතර ,අලනකුත් නිළධ්යාරීන්තලේ ණය ලශ් යන්ත ඇපකරුවන්ත මිණන්ත අයකර ගුනීමටත් 

කටයුතු කරමින්ත පවතී. 

)ආ( ම්ඩඩයයට විවිධ්ය පාර්ශවයන්තලගන්ත යුබිය යුතු රු .708,347 /- ක ලමම ලශ් ය අදාය 

පාර්ශවයන්තලගන්ත අයකර ගුනීම සඳහා දුනටමත් කටයුතු කර ඇත. 

)ඇ( දුනට ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අරමුදය න්නය වී ඇති අතර ,ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සඳහා මාසිකව 

මහා භා්ඩඩාගාරය මිණන්ත ප්ර තිපාදන සයසනු යදි   .ඉදිරිලේදී ලමම ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අරමුදය 

ස්වයං ූලයය පදනමකින්ත යුක්ෂතව පවත්වාලගන යාම සඳහා ප්ර තිවු්හගත කිරීමට දයාලපොලරොත්තු 

වන අතර ,කෘෂි රක්ෂ ණ අරමුදයට යුබිය යුතු රක්ෂ ණ වාර මුදයද අයකර ගුනීමට කටයුතු කරනු 

යුල්. 

2.2 නීති ,රීති ,ේරගුාාසි සහ කනනනාකරණ තීරණ  ාාට අනුකූා ේනොවීන 
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)අ( ලමම සියළුම අග්රිුම ම්ඩඩයලේ රාආකාරී කටයුතු සඳහා ලවනත් දිස්රියක්ෂක වයට යාමට පත් කරන 

යද නිළධ්යාරී ක්ඩඩායම් වය ආහාරපාන හා නවාතුන්ත පහසුකම් සඳහා යදාදුන්ත විලශ්  අග්රිුම ලද .

විලශ් ලයන්තම ස්වභාවික ආපදාවන්ත මත වගා හානි සිදුවන අවස්ථාවන්ත වයදී ක්ෂ ක කව වන්තදි 

ලගවීම සඳහා ප්ර ධ්යාන කාර්යායලේ නිළධ්යාරී ක්ඩඩායම් දිස්රියක්ෂ කාර්යාය ලවත ලගොස් දිණි කයක්ෂ 

රාආකාරී කටයුතු වය නියුලීම ලවනුලවන්ත ලමම අත්තිකාරම් යදාදී ඇත  . 

(ආ( ම්ඩඩයලේ වයපාරික ස්වභාවය අනුව ,ලදොලහ  විට ක්ෂල ්ර3 රාආකාරී වය ලයදීමට සිදුවන අතර 

ගංවතුර ,නියං හා ලවනත් ආපදාවන්ත සිදුවන අවස්ථාවන්තහිදී ම්ඩඩයලේ විධ්යායක නිළධ්යාරීන්තට 

ලවනත් දිස්රියක්ෂක වය රාආකාරී කටයුතු සඳහා නිරන්තතරලයන්ත සහභාගී වීමට සිදුලද .  ලමහිදී ලමම 

නිළධ්යාරීන්ත ලවනත් දිස්රියක්ෂක වය රාආකාරී කටයුතු වය නියුලීලම්දී නවාතුන්ත පහසුකම් සයසා 

ගතයුතු අතර ,ක සඳහා ප්ර මාණවත් මුදයක්ෂ යදාදිය යුතු දුවින්ත අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය අනුමුතිය ඇතිව 

ලමම ලගවීම් සිදුකරනු යදි   .ලමලයස නිසි පරිදි නවාතුන්ත පහසුකම්  යදා ලනොලදන්තලන්ත නම් 

එය ම්ඩඩයලේ රාආකාරී කටයුතු වයට දාධ්යාවක්ෂ වනු ඇත. 

2. මූාස සනාේා නනය 

2.1 මූාස වතිලා 

2. ේනේහයුම් සනාේා නනය 

2.1 කා්තයසාධ්යනය 

(අ) ේභෞතික හා මූාස වගතිය 

 

(i) කෘෂි රක්ෂ ණ කටයුතු වයට අමතරව ම්ඩඩයය මිණන්ත ක්රිමයාත්මක කරනු යදන අලනකුත් 

රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මයන්ත වන පශු  ,ලතොග, කෘෂි උපකරණ ,සුවලසත හා ලතවන පාර්ශව 

රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මයන්තලගන්ත වර් ය තුයදී සුයසුම් කය ප්ර ගතිය යදාගුනීම ට අලපොලහොසත් 

වුවද ,2015 වර් ය හා සුසඳීලම්දී ලමම රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මයන්තලගන්ත යද ආදායම 28% කින්ත 

වර්ධ්යනය වී ඇත   .ඉදිරිලේදී ම්ඩඩයලේ නිලය ජිත ආායය ුරළුේ කිරීම මිණන්ත ලතවන පාර්ශවීය 

රක්ෂ ණය වුනි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර ම යන්තලේ ප්ර ගතිය වුිත කිරීමට අවශය කටයුතු සිදුකරනු 

යුල්. 

(ii) ධීවර ලද ට්ප් ඇතුළු ධීවර ආම්පන්තන රක්ෂ ණය කිරීම සඳහා නව රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර ම ආරම්භ 

කිරීම සම්දන්තධ්යලයන්ත ලම් වන විටත් ම්ඩඩයලේ දුිත අවධ්යානය ලයොමු වී ඇති අතර  ,ඉදිරිලේදී 

කෘෂි රක්ෂ ණ පනත මිණන්ත ම්ඩඩයයට පවරා ඇති වගකීම ඉප් කිරීලමහි යා නව රක්ෂ ණ ලය ආනා 

්ර ම සුකසීමට අල අක්ෂ ා කරනු යුල්. 
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(iii) ලම් වන විටත් දර්ශක මත පදනම් වූ කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ හුනන්තවා දීම සඳහා ලය ක 

දුංකුලද ආාතයන්තතර ූලයය ආයතනය සමග ිණවිසුම්ගතව කටයුතු සිදු කරමින්ත පවතී   .ලමම 

වුඩපිළිලවය යටලත් මුළු දිවි නම ආවරණය වන පර  ්දි කායණික ක හා ල්ධශණික ක දත්තයන්ත 

යදාගුනීම සඳහා ස්වයංක්රීනය කායණික ක මධ්යයස්ථාන )Automated Weather Stations) දිවි න 

ුරරා ස්ථාපිත කිරීම  ,එම කායණික ක දත්තයන්ත ආශ්රලයන්ත  දිවි න ුරරා ඇති විවිධ්ය වගාවන්තට 

කායණික ක ලවනස්වීම් ලහ්තුලවන්ත සිදුවන දයපෑම නිර්ණය කිරීම සඳහා අ වශයවන 

නිර්නායකයන්ත සුකසීම  ,ලමම තාක්ෂ ණය සම්දන්තධ්යලයන්ත ම්ඩඩයලේ නිළධ්යාරීන්තට ල්ධශීය හා 

විල්ධශීය ුරතරුම යදා දීම ,අවශය පරිගණක ප්ධධ්යතීන්ත නිර්මාණය කිරීම ඇතුළු කාර්යයන්ත ලම් වන 

විටත් සිදු කරමින්ත පවතී.  

 

(iv) වාක ආ දුංකු මිණන්ත යදාලදන වගා ණය සහ ලපොලහොර සහනාධ්යාර යටලත් රක්ෂ ණය යදාගන්තනා 

ලගොවීන්ත සඳහා වඩා ඵයදාී හා ආකර්ශීසය රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර ම හුනන්තවාදීමට අල අක්ෂෂිතය. 

 

(v) ගදඩා රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය ුරළුේ කිරීම සඳහා ඉදිරිලේදී අවශය පියවර ගුනීමට අල අක්ෂ ා 

ලකලර්. 

(ආ) ේාාන පා්තශා රක්ෂතණ ේය ජනා ්රනය  

2015 වර් ලේ වනි මාසලේ ආරම්භ කරන යද ලතවන පාර්ශවීය රක්ෂ ණ  ලය ආනා ්ර මය 2016 

වර් ය තුයදී රු . 8,474,131.10 ක ආදායමක්ෂ උපයා ඇති අතර ,2015 වර් ය හා සුසඳීලම්දී ලමය 

396.55% ක වර්ධ්යනයකි  .2017 වර් ලේ පළමු කාර්තුව තුයදී පමණක්ෂ රු .3,484,066 /- 

ආදායමක්ෂ ඉපීමට ලමම ලය ආනා ්ර මය සමත්වී ඇති අතර ,ඉදිරිලේදී නිලය ජිත ආායය 

තවදුරටත් ුරළුේ කිරීම මිණන්ත අල අක්ෂෂිත ඉයක්ෂක ළඟා කරගුනීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

(ඇ) අතිගරු ආනාධිපතිතුමාලේ ආාතික ආහාර ප්ර වර්ධ්යන වුඩසටහන ූලලික කරලගන 2015/ 16 මහ 

කන්තනය සඳහා දඩඉරිරි වගා කිරීලම් ලමම විලශ්  වයාපෘතිය අනුරාධ්යුරර දිස්රියක්ෂකලේ 

ක්රිමයාත්මක කරන යදී. 

ලමහිදී ලගොවි ආනතාවට සහන සුයසීලම් ප්ර ධ්යාන අරමුක න්ත යුක්ෂතව ලමම වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීම 

සිදු කරන යදී  .එහිදී රක්ෂහණ වාරික අය කිරීලම්දී යදා ලදන යද විලශ්  සහනය ලයසට අඩු වාරික 

මුදයක්ෂ අය කිරීම සිදු කරන යදී  .ලම් සඳහා අංක 407/ 02 දරණ පරියකාව මිනන්ත අධ්යයක්ෂහ 

ම්ඩඩයලේ අනුමුතිය ලම් සඳහා යදා ගන්තනා යදී. 

ලමම වයාපෘතිය  ආයතනය විසින්ත යාභ ඉපීලම් අරමුක න්ත ලතොරව ,සමාආ ආරක්ෂහණය සඳහා 

ක්රිමයාත්මක කරන යද වයාපෘතියක්ෂ විය. 
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2.2 කනනනාකරණ ක්රිතයාකාරකම් 

 ම්ඩඩයය තුය දුනටමත් පවතින රියදුරු තනතුරු ුරර අපාඩු සම්දන්තධ්යලයන්ත කළමනාකාරීත්වලේ 

අවධ්යානය ලම් වන විටත් ලයොමුව ඇති අතර ,්ර මිකව ලමම ුරර අපාඩු පියවීම සඳහා ඉදිරිලේදී 

කටයුතු කරනු ඇත. 

2.2 ේනේහයුම් ක්රිතයාකාරකම් 

 2016 වර් ලේ මුද භාගලේ ඇතිවූ දුිත ගංවතුර තත්වය ලහ්තුලකොට ලගන ආපදාවට පත්වූ 

ලගොවීන්ත ලවත කිතනමින්ත සහන සුයසීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය මිණන්ත පිහිප්වනු යුබූ 

කෘෂිකර්ම කාර්ය සාධ්යන දයකායට අදාය හානි පිළිදඳ ලතොරතුරු කිතනමින්ත යදා ගුනීම සඳහා 

ස්ථාපිත කය ලමම ක්ෂ ක ක දුරකථන ඇමතුම් අංකය ක්රිමයාත්මක කිරීම ම්ඩඩයය මිණන්ත 

සිදුකරන යදී. 

 ලමහිදී ලගොවීන්තලගන්ත යුබුුම සියළු ඇමතුම් කා්ඩඩ කර පරිගණක ගත ලකොට අදාය කාර්ය 

සාධ්යන දයකාය ලවත ලනොපමාව යුබීමට සයස්වන යදී  .තවද ,වුද අමුුම කුී යාම වුනි ආපදා 

දුනුම් දුන්ත අවස්ථාවයදී ක සම්දන්තධ්යලයන්ත ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශයද දුනුවත් කිරීමට 

කටයුතු කරන යදී. 

 ලම් වන විටද ලමම අංකය මිණන්ත ලගොවීන්ත ලවත ලස්වාවන්ත යදාලදන අතර ,2016/17 මහ 

කන්තනලේ ඇතිවූ දුිත නියඟය ලහ්තුලවන්ත රආය මිණන්ත ලගවනු යදන වන්තදි ලගවීම් පිළිදඳ 

ලතොරතුරු ලගොවීන්ත ලවත ලමම අංකය ඇමතීලමන්ත යදාගත හුකිවන  පරිදි කටයුතු සංවිධ්යානය 

කර ඇත  .ඉදිරිලේදීද ලමම ක්ෂ ක ක ඇමතුම් අංකය මිණන්ත ලගොවීන්ත ලවත කිතනම් ලස්වාවක්ෂ 

සුයසීමට සුයසුම් කර ඇත. 

2.2 ආ්තථික ේනොවූ ගනුේදනු 

(අ) 1973 වර් ලේ ආරම්භ කරන යද කෘෂිකාර්මික හා ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයයට ලම් වන ලතක්ෂ 

ප්ර ධ්යාන කාර්යායයක්ෂ ලනොමුත  .ප්ර ධ්යාන කාර්යායයක්ෂ ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩමක්ෂ ලවන්තකර ලදන ලයස 

ඉඩම් සංවර්ධ්යන අමාතයාංශලයන්ත කය ඉේලීලම් ප්ර තිඵයයක්ෂ ලයස රආමේවත්ත පාර ,

දත්තරමුේලේ පිහිටි ූගමියකින්ත ලහක්ෂලටයාර් 0. 502 න්ත යුත් ඉඩම් ලකොටසක්ෂ කෘෂිකාර්මික හා 

ලගොවිආන රක්ෂ ණ ම්ඩඩයයට පවරා ලදන යදී  .එම ූගමිලේ ලගොඩනුිණේයක්ෂ ඉදිකිරීම සඳහා 

ූලලික සංඛයා වාර්තාවක්ෂ යදාගුනීම ලවනුලවන්ත ඉඩම් ලගොඩකිරීලම් අධිකාරිය ලවත ලමම        

රු .585,800 /- ක මුදය යදාදී ඇත  .එම වාර්තා පදනම් ලකොටලගන ප්ර ධ්යාන කාර්යාය 

ලගොඩනුිණේය ඉදිකිරීම සඳහා වයාපෘති වාර්තාවක්ෂ පිළිලයය කර ඇති අතර ,භා්ඩඩාගාර 

ප්ර තිපාදන යදාගුනීම සඳහා ආාතික සුළසුම් ලදපාර්තලම්න්තතුව ලවත එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර 

ඇත. 
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(ආ) ලම් ආකාරයට විල්ධශ ුරතරුමව සඳහා ලගවීම් සිදුකරන යද එක්ෂ නිළධ්යාරිලයකු දුනට අප 

ම්ඩඩයලේ අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩය සාමාජිකලයකු වශලයන්ත කටයුතු කරන අතර ,ඔතර සමස්ත යංකා 

ලගොවි සංවිධ්යානලේ සභාපති වශලයන්ත දිස්රියක්ෂ කෘෂිකර්ම කමිප් ,කන්තන ැකස්වීම් ආදිලේදී අප 

ම්ඩඩයලේ රක්ෂ ණ කටයුතු සම්දන්තධ්යලයන්ත උපල්ධශාත්මක ලස්වාවක්ෂ සපයන අලයකි  .එලස්ම 

කෘෂිකර්ම අමාතයංශය නිලය ආනය කරමින්ත සහභාගීවූ අලනක්ෂ සාමාජිකයා අමාතයංශය මිණන්ත 

ක්රිමයාත්මක කරනු යදන 2016- 2018 අහාර නි ්පාදන ආාතික වුඩසටහ න සඳහා දායකත්වය 

යදාලදන නිළධ්යාරිලයකි  .එලස්ම ම්ඩඩයය මිණන්ත ක්රිමයාත්මක කරනු යදන රක්ෂ ණ ලය ආනා 

්ර ම අනුරාධ්යුරර දිස්රියක්ෂකය තුය වයා අත කිරීමට කටයුතු කරනු යදන අලයකි  . 

ම්ඩඩයය මිණන්ත හානි තක්ෂලස්රුව සඳහා ලයොදාගනු යදන හානි තක්ෂලස්රු ්ර මලදදය තව තවත් 

ුරළුේ පරාසයක්ෂ ලවත ලගන යමින්ත ,කායණික ක දත්ත ලයොදාගනිමින්ත දර්ශක මත පදනම් වූ හානි 

තක්ෂලස්රු ්ර මයක්ෂ මිණන්ත අදාය තක්ෂලස්රු කටයුතු කිරීම සඳහා ලම් වන විට කටයුතු ලයොදාලගන 

යි   .ලමවන්ත තාක්ෂ ක ක ්ර මලදද භාවිතා කිරීම ලහ්තුලවන්ත දුනට හානි තක්ෂලස්රුව සඳහා 

සම්දන්තධ්යවන්තනන්තහට ආාතයන්තතර මට්ටලම් ුරතරූ  අත්දුකීමක්ෂ යදාගුනීම මිණන්ත අදාය 

කාර්යයන්ත ඉප්කර ගුනීම වඩාත් පහසු වනු ඇත. 

එදුවින්ත ලමම අනුග්රයහය යදාදීම මිණන්ත අප ආයතනලේ ඉදිරි වුඩ කටයුතු වයදී ඔවුන්තලේ ඵයදාී 

දායකත්වය යදාගත හුකිවනු ඇත     . 

2.2 හඳුනාග්ලනා ාද පාඩු. 

(අ) ලමම අනතුරු සියේය සිදුවී ඇත්ලත් රාආකාරී කටයුතුවය නියුලයන අවස්ථාවන්තහිදී වන අතර ,ක 

අනුව රක්ෂ ණ සමාගම් මිණන්ත යදාගත හුකි උපරිම වන්තදි ප්ර මාණයන්ත යදාගුනීමට ම්ඩඩයය 

කටයුතු කර ඇත  .උදාහරණ වශලයන්ත 2015 වර් ලේ දක්ෂෂිණ අධිලදගී මාර්ගලේ ධ්යාවනය ලකොට 

දුිත අනතුරට පත්වූ WP-NC-4104 වෑන්ත රථය ලම් වන විට ධ්යාවනයට සුදුසු තත්වයට පත්කර 

ගුනීමට අවශය කටයුතු සිදුකර ඇත. 

 

(ආ) 2006 වර් ලේදී පළමුවරට ජීවන වියදම් දීමනාව ලගවන විට ලස්වක අර්ථසාධ්යක අරමුදේ දායකය 

ගණනය කිරීලම්දී ජීවන වියදම් දීමනාව ඇතුයත් කිරීම සම්දන්තධ්යලයන්ත නිසි  උපලදස් යදාදී 

ලනොතිබුුම දුවින්ත ,ලමම කායය තුය ජීවන වියදම් දීමනාව අර්ථ සාධ්යක අරමුදේ ගණනය කිරීම 

සඳහා ඇතුයත් කර ලනොගත් අතර ,කම්කරු ලකොමසාරිස්ලේ උපලදස් අනුව 2013 මුි  මස සිට 

ලස්වක අර්ථ සාධ්යක අරමුදේ දායකය ගණනය කිරීම සඳහා ජීවන වියදම් දීමනාව ඇතුයත් කර 

ගන්තනා යදී  .ලමහිදී මහා භා්ඩඩාගාරලේ උපලදස් යදාගුනීලමන්ත අනතුරුව ලමම හිඟ මුදේ 

ලගවීමට කටයුතු කර ඇත. 
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2.6 නිත්ක්රීමය හා  න අපේය ජිා ාමකකම්  

 අදාය වත්කම් ප්ර තිසංස්කරණය කර භාවිතා කිරීමට අවශය පියවර ගනු යුල්. 

2.0 කා්තය නණ්ඩා පරිපාානය 

(අ()ආ) ලමම තනතුරු වය ුරර අපාඩු සඳහා ්ර මානුලවයව දඳවා ගුනීමට අවශය කටයුතු සිදුකිරීමට 

අල අක්ෂෂිතය. 

  ( ඇ()ඈ) කෘෂිකාර්මිකයන්තලේ චංචය ල්ධපය සඳහා රක්ෂ ණාවරණ යදා දීලම් අරමුණ ඇතිව ලතවන 

පාර්ශවීය රක්ෂ ණ ්ර මය ම්ඩඩයය මිනන්ත ක්රිමයාවට නංවන යදී .ලමම රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය 

සඳහා විශාය ලවළඳපයක්ෂ පවතින දුවින්ත එම ලවළඳපයට පිවීසීලම්දී දුනට එම ලවළදපය අත්පත් 

කරලගන ඇති ලපෞ්ධගලික අංශලේ රක්ෂ ණ ආයතන සමඟ දුිත තරඟකාරීත්වයකට මුතරණ දීමට 

සිදුව ඇත . 

 ලමවුනි තරඟකාරී ලවළදපයකට පිවීසීලම්දී ම්ඩඩයය සතුව ශක්ෂතිමත් අලයවිආායයක්ෂ පුවතීම 

ඉතා අතයාවශය කාරණයක්ෂ දුවින්ත දාහිර නිලය ජිත ආායයක්ෂ ලගොඩනුඟීමට අවශය කටයුතු සිදු 

කරන යදී. 

ක අනුව ම්ඩඩයලේ සාමානය රක්ෂහණ ලය ආනා ්ර ම අලයවි කිරීම සඳහා සුදුසුකම් සහිත 

වෘත්තිකි න්ත ලනොමුතිවීම ලහ්තුලවන්ත රක්ෂ ණ ක්ෂල ්ර3ලේ අලයවි කටයුතු සම්දන්තධ්යලයන්ත 

අත්දුකීම් දතරය නිළධ්යාරීන්ත පිරිසක්ෂ දඳවා ගුනීමට අවශය විය  .ක අනුව රක්ෂ ණ ්ර ම 

අලයවිකිරීමට ,නිලය ජිත ආායයක්ෂ ලගොඩනුගීමට  හා නිලය ජිතයන්ත වෘත්තීය මට්ටමින්ත ුරතරුම 

කිරීමට ලපෞ්ධගලික අංශලේ රක්ෂ ණ ක්ෂල ්ර3ලේ අලයවි කටයුතු සම්දන්තධ්යලයන්ත අත්දුකීම් දතරය 

ලමම නිළධ්යාරීන්ත පිරිස ලකොන්තර3ාත් පදනම මත සහකාර අධ්යයක්ෂ  අලයවි තනතුරට හා වයාපාර 

සංවර්ධ්යන කළමනාකරු තනතුර සඳහා  අධ්යයක්ෂහ ම්ඩඩය අනුමුතිය ඇතිව දඳවා ගන්තනා යදී . 

ලමම දාහිර අලයවි ආායය මිණන්ත 2016 වර් ය තුයදී රුපියේ මිලියන 8. 4 ක  ආදායමක්ෂ හා  2017 

වර් ලේ පළමු කාර්තුව තුය රුපියේ මිලියන 3. 4 ක ආදායමක්ෂ ම්ඩඩයය ලවත උපයාදී ඇත  .

ම්ඩඩයයට ලමවුනි සීඝ්රත ප්ර ගතියක්ෂ ලතවන  පාර්ශවීය රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය තුලින්ත උපයා 

ගුනීමට ,හුකියාව යුබී ඇත්ලත් ලමම නිළධ්යාරීන්තලේ දායකත්වය හා දුිත කුපවීම ලහ්තුලවනි .

ඉදිරිලේදී ම්ඩඩයලේ නිලය ජිත අලයවි ආායය වඩා ුරළුේ කිරීම මිණන්ත ලතවන  පාර්ශවීය 

රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය හුර අලනකුත් රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මයන්තලේද අලයවිය ඉහය නංවා 

ගුනීමට අල අක්ෂෂිතය. 

2. ගිණුම් කටයුුමභාාය සහ යහපාානය 

2.1 සංයුක්ෂා සැාැසන් 
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2016- 2020 වර්  වයට අදායව සංයුක්ෂත සුයුසම් ලම් වන විට පිළිලයය කර ඇති අතර ,2014-

2016 සංයුක්ෂත සුයුස්ලමහි දුර්වයතාවයන්ත මගහරවා ගනිමින්ත ම්ඩඩයය නව මගකට ලයොමු 

කිරීම සඳහා ලමමිණන්ත කටයුතු සුයසුම් කර ඇත. 

2.2 අයාැය ේල්ඛ්යනනය පාානය.  

2016 වර් ය සඳහා සුයසුම් සකස් කිරීලම්දී හා අයවුය වාර්තා පිළිලයය කිරීලම්දී පුවති 

තත්වයන්ත අනල අක්ෂෂිත ලයස ලවනස් වීම මත අල අක්ෂෂිත ආදායම් ඉයක්ෂක ළඟා කර ගුනීමට 

ලනොහුකි විය  .විලශ් ලයන්ත ලකතට අරුණ රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මය ක්රිමයාත්මක කිරීලම් 

ක්රිමයාපටිපාටිලේ ඇතිවූ ලවනස්කම් ලමම තත්වයට ුරව දයපාන යදී. 

2.2 ේනොවිසඳී ඇති විගණන ේේද. 

කෘෂි රක්ෂ ණ ම්ඩඩයය ලපෞ්ධගලික අංශලේ රක්ෂ ණ ආයතන සමග තරඟකාරීත්වලයහි ලයලදන 

ආයතනයක්ෂ දුවින්ත අලයවි කටයුතු සිදු කිරීලම්දී දිරි දීමනා හා ලකොමිස් මුදේ යදාදීම අතයාවශය 

කාරණාවක්ෂ ලද  .ම්ඩඩයලේ වයාපාරික ස්වභාවය අනුව දිරි දීමනා යදාදීමකින්ත ලතොරව 

තරඟකාරී ලයස අලයවි කටයුතු වය නියුලී අල අක්ෂෂිත ඉයක්ෂක ළඟා කරගත ලනොහුක  .එදුවින්ත 

කෘෂි රක්ෂ ණ පනත මිණන්ත ම්ඩඩයයට පවරා ඇති දයතය වයට අනුව අලයවි දිරි දීමනා හා 

ලකොමිස් මුදේ අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයලේ අනුමුතිය ඇතිව ලගවීමට කටයුතු කර ඇත. 

ලමහි සඳහන්ත කර ඇති අලනකුත් දීමනාවන්තද කෘෂි රක්ෂ ණ කටයුතු වයට අමතරව විටින්ත විට 

ම්ඩඩයයට පවරන යද අලනකුත් රාආකාරී කටයුතු ඉප් කිරීම ලවනුලවන්ත ,එනම් 1987 ලගොවි 

විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය හා 1990 ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ රාආකාරී කටයුතු ඉප් 

කිරීම ලවනුලවන්ත එම ලය ආනා ්ර ම ම්ඩඩයය ලවත පවරන අවස්ථාවයදී අධ්යයක්ෂ  ම්ඩඩයලේ 

අනුමුතිය ඇතිව යදාදුන්ත දීමනා ලද. 

6. පද්ධ්යති හා පාානය්ල 

සියළු දිසර්ියක්ෂ කාර්යාය සම්දන්තධීකරණය කර ගනිමින්ත ම්ඩඩයලේ ප්ර ධ්යාන කාර්යායය හා සියළුම 

දිස්රියක්ෂ කාර්යාය සම්දන්තධීකරණය ලකොට කළමනාකරණ ලතොරතුරු පරිගණක ප්ධධ්යතියක්ෂ 

ස්ථාපිත කිරීමට අල අක්ෂ ා කරන අතර ,එමිණන්ත ම්ඩඩයලේ සියළුම පායන ක්ෂල ්ර3යන්තහි පවත්නා 

දුර්වයතා මගහරවා ගනිමින්ත වඩා කාර්යක්ෂ මව කටයුතු කිරීමට අල අක්ෂ ා ලකලර් . 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

ේගොවි විශ්රාාන ාැටු  ේය ජනා ්රනේ  2016 ේදසැම්බ්ත 21 දිේන්ල අාස්ල ා්තතය සදහා වු මුාස වකාශන 

පිළිබද 1301 අංක 28 දරණ මුදල් පනේමක 12 )2( )C) ාග්ලතිය වකාරා විගණකාධිපති ාා්තාාා සදහා 

පිළිුමරු. 

 

2.  මුාස වකාශන 

2.1 ාමකාාගණනය කන නාය  

2.2 මුාස වකාශන පිළිබද අදහස් දැක්ෂවීන. 

 

2.2.1 ේය ජනා ්රනය ේානුේා්ල භාණ්ඩාගාරේ  දායකමකාය. 

 

  අංක 153/49 දරණ අති විලශ්  ගුසට් පර3ය මිණන්ත  ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර ම ය 

සංලශ ධ්යනය කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ස්වයං මුයය පදනමකින්ත පවත්වාලගන යා හුකි නව 

ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ එමිණන්ත හුනන්තවාලදන යදී. ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අරමුදය 

න්නය වුවද විශ්රාම වුප් අ ලගවීම සඳහා භා්ඩඩාගාර ප්ර තිපාදන යදා ගුනීමට අවශය කටයුතු සිදු 

කර ඇත. ලගොඩ නුගී ඇති විශ්රාම වුප් අ වගකීමට සාල අක්ෂ ව අරමුදය ලගොඩනුගීම සඳහා මහා 

භා්ඩඩාගාරය සමග සාකච්ඡා ලකොට අවශය කටයුතු සිදු කිරීමට දයාලපොලරොත්තු ලද.   

 

2.2.2 ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිති  )ශ්රීය ාං ගි ව(  

 

)අ( ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිා 01 

 

i. ඉදිරි වර් ලේදී ලමම ණය මුදය දිණිකාලීන වගකීම් යටලත් ලගවිය යුතු ණය මුදයක්ෂ ලයස ිණුමම් 

ගත කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

ii. ලමම මුදය ආ’නේ සටහන්ත අංක 33 මිණන්ත ිණුමම් ගත කර ඇති අතර ,ඊට  අදාය ලතොරතුරු 

විගණනයට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

iii. නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේදී වුිත ප්ර තියාභ ලගොවියා ලවත යුලදන දුවින්ත ලමම මුදේ ක 

සඳහා හියද කර ගුනීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

(ආ( ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිා 16 

 ස්ථාවර වත්කම් ිණුමම් ගත කිරීලම්දී ම්ඩඩයලේ ප්ර තිපත්තිය වන්තලන්ත පිරිවුය අගය මත වත්කම් 

ිණුමම්ගත කිරීමි .  ක අනුව සියළුම සථ්ාවර වත්කම් නිසි පරිදි ිණුමම් ගත කර ඇත. 

 

 

 



142 
 

 

)ඇ( ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිා 20 

 ලමය රආලේ ප්ර දානයක්ෂ ලනොවන අතර, එක්ෂසත් ආාතීන්තලේ අහාර හා කෘෂිකාර්මික සංවිධ්යානය 

මිණන්ත යදාදුන්ත ූලයය ආධ්යාරයක්ෂ වන අතර, ඉදිරි වර් ලේදී ්ර මක්ෂ ය කිරීමට කටයුතු කරනු 

යුල්. 

)ඈ( ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිා 22 

 ලගොවීන්තලේ මරණ හා ලදයහීන පාරිලත ෂික ලගවීම සඳහා වර් යට අදායව එම අරමුදයට සිදු 

කරන දුර කිරීම් ආ’නේ සටහන්ත අංක 16 මිණන්ත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඊට අදාය ලතොරතුරු 

විගණනයට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

)ඈ( ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිා 20 

2007 වර් ලේදී ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ වගකීම පිළිදඳ සිදු කරන යද ආයුගණක 

තක්ෂලස්රුව පදනම් කරලගන විශ්රාම වුප් අ වගකීම ිණුමම් ගත කර ඇත  .ලමම විශ්රාම වුප් අ 

ලය ආනා ්ර මය ස්වයං ූලයය පදනමකින්ත යුක්ෂත ලනොවන දුවින්ත ඉදිරිලේදී ලමම ලය ආනා ්ර මය 

ප්ර තිවු්හගත කර නිසි පරිදි වගකීම තක්ෂලස්රු කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

2.2.2 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු 

 

(අ(   වර් ය තුයදී දායකයා මිය යාම නිසා ලහ  ලවනත් කරුුම මත යදා ලනොගත් විශ්රාම වුප් අ 

වියදමක්ෂ වශලයන්ත ිණුමම් ගත ලනොකරන දුවින්ත විශ්රාම වුප් අ ිණුමමට දුර කර ඇත. සතය 

වශලයන්ත දරණ යද වියදම ිණුමම තුය ලපන්තවා ඇති අතර ලමලස් ්ර මිකව යදා ලනොගන්තනා විශ්රාම 

වුප් අ දායකයන්තලේ ලගවීම් අත්හිප්වීමට ක්රිමයාමාර්ග ලගන ඇත.  භා්ඩඩාගාර බිේපත් ලවනුලවන්ත 

යුබිය යුතු ලපොලිය අත්හුරීලම් ලද  ය ඉදිරි වර් ලේදී  නිවුරදි කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

2.2.2  විගණනය සඳහා සාක්ෂෂි ේනොවීන. 

මහා භා්ඩඩාගාරය මිණන්ත ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අරමුදය න්නය වූ අවසථ්ාලදදී විශ්රාම වුප් අ ලගවීමට 

ම්ඩඩයය සතු අලනකුත් අරමුදේ ලයොදා ගන්තනා ලයසට යදාදුන්ත උපලදස් අනුව, කෘෂි රක්ෂ ණ 

අරමුදලින්ත හා ධීවර විශ්රාම වුප් අ අරමුදලින්ත අවශය අරමුදේ ණයක්ෂ ලයස ලගොවි විශ්රාම වුප් අ 

අරමුදයට යදා ගන්තනා යදී. 

2.2    ාැබිය යුුම හා ේගවීය යුුම ගිණුම්. 

 

(අ)  විගණන ගාස්තු ්ර මිකව ලගවීමට පියවර ලගන ඇත. 

(ආ) විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය තුය ඇති වූ ූලයය අර්බුදය පිළිදඳව මහා භා්ඩඩාගාරලේ පුවති 

සාකච්ඡාලදදී තීරණය වූ පරිදි ප්ර ති පූර්ණය කිරීලම් පදනම මත ලමම මුදේ කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා 

්ර මලයන්ත යදා ලගන ඇත.  ලමම මුදේ ්ර මිකව පියවීමට අල අක්ෂෂිතය.  
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2.4  නීති ,රීති ,ේරගුාාසි හා කනනනාකරණ තීරණාාට අනුකූා ේනොවීන. 

 

)අ( 12 ාග්ලතිය  

ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ දායක වී ඇති ලගොවීන්ත අඛ්ඩඩව වාරික 05 ක්ෂ ලගවීම 

පුහුර හුරියලහොත් ඔවුන්තලේ දායකත්වය අවයංණි වන අතර ක පිළිදඳව අවශය දුනුවත් කිරීම් සිදු 

කර ඇත. එලස් දායකත්වය අවසන්ත වු ලගොවීන්තලේ ලගවු වාර මුදේ ඔවුන්තලේ වයස 60 සම්ුරර්ණ 

වන අවස්ථාලදදී ප්ර තිුරර්ණය කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

 

)ආ(  20 ාග්ලතිය 

ඉදිරිලේදී ඉතිරි සාමාජිකි න්ත තිලදනා පත්කිරීමට දයාලපොලරොත්තු ලද. 

 

2. මුාස සනාේා නනය 

2.1 මුාස වතිලා 

 

2. ේනේහයුම් සනාේා නනය 

2.1 කා්තයසාධ්යනය 

 

)අ( දුනට ලමම ලය ආනා ්ර මය ූලයය ශකයතාවයකින්ත ලතොරව මහා භා්ඩඩාගාරලේ පූර්ණ අනුග්රයහය 

මත පවත්වාලගන යනු යදන අතර, දායකි න්තලේ සක්රිමයභාවය තහවුරු කර ගුනීම හා විශ්රාම 

වුප් අ ලගවීම සම්දන්තධ්යලයන්ත පූර්ණ අවධ්යානය ලයොමු කර ඇත.  ඉදිරිලේදී ූලයය ශකයතාවයකින්ත 

යුතු නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ ක්රිමයාත්මක ලකොට නව දඳවාගුනීම් සිදු කිරීමට අල අක්ෂ ා 

ලකලර්. 

)ආ( දායකත්වය අලහ සි වූ දායකි න්තට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වූ විට ශු්ධධ්ය වාර මුදේ හා ලපොළිය 

ලගවීලම්දී දායකත්වය අලහ සි වූ දිලනන්ත පසු දායකයා යම් වාරික මුදයක්ෂ ලගවා ඇත්නම් රු. 30/- 

අඩුකර ගුනීමකින්ත ලතොරව මුළු වාරික මුදයම ලගවීමට කටයුතු කරනු යුල්.   

  

)ඇ(   දායකි න්ත පිළිදඳ සියළු ලතොරතුරු පරිගණක ගත කරමින්ත පරිගණක ප්ධධ්යතිය වුිත දියුුම කිරීමට 

අවශය පියවර ගුනීමට දයාලපොලරොත්තු ලද. 

 

)ඈ()ඉ( පවත්නා පරිගණක ප්ධධ්යතිය වුිත දියුුම කිරීම මිණන්ත ලගොවීන්තලේ සියළු ලතොරතුරු මනා ලයස 

පරිගණක ගත ලකොට ඔවුන්තට කාර්යක්ෂ මව කිතනම් ලස්වාවක්ෂ සුපීමට දයාලපොලරොත්තු ලද. 
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)ඊ( 1853/49 දරණ ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අති විලශ්  ගුසට් නිලදදනයට අනුව 1987 ලගොවි විශ්රාම 

වුප් අ ලය ආනා ්ර මය යටලත් වාරික මුදේ ලගවා 2014 ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය 

යටලත් ප්ර තියාභ යදන දායකි න්තට ලගවනු යුබිය යුතු විශ්රාම ප්ර තියාභ, දායකයා විසින්ත ලගවනු 

යුබිය යුතු දායක මුදේ වය හිඟ මුදයට වඩා අඩුවන අවස්ථාවකදී, දායකයාට ලගවනු යදන 

මාසික විශ්රාම වුප්ලපන්ත එක්ෂ එක්ෂ මාසලේ දී රු. 50/- ක මුදයක්ෂ අඩුකර ගුනීමට උපලදස් දී ඇත.  

 

2.2 මූාස කනනනාකරණය 

 

(අ) ැකස් කිරීලම් ිණුමම් පවත්වා ලගන  යනු යදන සියළුම දුංකු කළමනාකරුවන්තට සතියකට වරක්ෂ ැකස ්

කරන යද මුදේ ප්ර ධ්යාන කාර්යායලේ ැකස් කිරීම් ිණුමමට ලප්්ර ශනය කරන ලයස උපලදස් යදා දී ඇත. 

ඉදිරිලේදී වාරික ැකස් කිරිලම්දී සෘරවම ප්ර ධ්යාන කාර්යාලීය ිණුමලම් මුදේ තුන්තපත් කය හුකි 

්ර මලදදයක්ෂ දුංකු සමඟ සාකච්ඡා ලකොට සුකසීමට අල අක්ෂ ා ලකලර්. 

 

(ආ)  ලනොලගවූ විශ්රාම වුප් අ කිතනමින්ත ලගන්තවා ගුනීමට අවශය පියවර දුනටමත් ගනු යදන අතර ,

අවශය විටදී සිහිකුඳවීම් පවා යවනු යුල්. 

 

2.2  කනනනාකරණ ක්රිතයාකාරකම්  

)අ(,)ආ(  

2014 මාර්තු 14 දිනුති අංක 1853/49 දරණ ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අති විලශ්  ගුසට් නිලදදනය පරිදි 

විශ්රාම වුප් අ ලගදවද ලමම ලය ආනා ්ර මය යටලත් ලගවිය යුතු වාරිකය ඉහය අගයක්ෂ ගත් දුවින්ත 

ලම් සම්දන්තධ්යලයන්ත පුවති සාකච්ඡාවන්තහිදී යදාදුන්ත උපලදස් පරිදි ලමම ලය ආනා ්ර මය ක්රිමයාත්මක 

කිරීම සඳහා අවශය උපලදස් යදා ලදන ලයස මුදේ අමාතයාංශ ලේකම්තුමාලගන්ත ඉේලීමක්ෂ කරන 

යද අතර ක අනුව ලමම ලය ආනා ්ර මයට දඳවා ගුනීම් ක්රිමයාත්මක කිරීම ප්ර මාද කිරීමට සිදු විය.  

නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ ක්රිමයාත්මක කිරීම සඳහා අමාතය ම්ඩඩය පරියකාවක්ෂ 

අනුමුතියට ඉදිරිපත් කය අතර, ක අනුව ලමය විලශ ් කමිප්වක්ෂ ලවත ඉදිරිපත් කිරීමට උපලදස් 

යුබී ඇත.   

2.2 ේනේහයුම් ක්රිතයාකාරකම්  

)අ( ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ දායකත්ව ලතොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීලම් වුඩසටහලන්තදී, 

ලතොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිබූ ලගොවීන්තලේ සංඛයාව අඩු අගයක්ෂ ගත්ත ද යුබී ඇති ලතොරතුරු දිස්රියක්ෂ 

මට්ටමින්ත පරිගණක ගත ලකොට යාවත්කාලීන කිරීමට පියවර ලගන ඇත.   

)ආ( දුනටමත් දායකයා මිය ිණය දවට ම්ඩඩයයට විධිමත්ව දුනුම් දීලමන්ත අනතුරුව එම දායකයාලේ 

විශ්රාම වුප් අ අත්හිප්වීමට කිතනමින්ත පියවර ගන්තනා අතර, දායකයා මියිණය දවට විධිමත්ව දුනුම් 
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දීමක්ෂ ලනොකයද, අඛ්ඩඩව වාරික 06 ක විශ්රාම වුප් අ යදා ලනොගත් දායකි න්තලේද විශ්රාම වුප් අ 

ලගවීම අත්හිප්වීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

2. ගිණූම්කටයුුමභාාය සහ යහපාානය 

 

2.1 ක්රිතයාකාරී සැාැස්න 

 

 දුනට ලමම ලය ආනා ්ර මය ූලයය ශකයතාවයකින්ත ලතොරව මහා භා්ඩඩාගාරලේ පූර්ණ අනුග්රයහය 

මත පවත්වාලගන යනු යදන අතර, දායකි න්තලේ සක්රිමයභාවය තහවුරු කර ගුනීම හා විශ්රාම වුප් අ 

ලගවීම සම්දන්තධ්යලයන්ත පූර්ණ අවධ්යානය ලයොමු කර ඇත.  ඉදිරිලේදී ූලයය ශකයතාවයකින්ත යුතු නව 

විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ ක්රිමයාත්මක කිරීලම්දී විස්තරාත්මක ක්රිමයාකාරී සුළුස්මක්ෂ ඉදිරිපත් 

කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.   

  

2.2 අයාැය පාානය 

 

ලය ආනා ්ර මය ප්ර තිවු්හගත කිරීමට යක්ෂ කරමින්ත තිබූ නිසා අයවුය මිණන්ත දයාලපොලරොත්තු වූ 

ඉයක්ෂක ලවත ළඟා වීමට ලනොහුකි වී ඇත. 

 

6. පද්ධ්යති හා පාාන ක්ෂේතෙත්රවය්ල 

)අ(,)ආ(  

 

ලනොලගවූ විශ්රාම වුප් අ කිතනමින්ත ලගන්තවා ගුනීමට අවශය පියවර දුනටමත් ගනු යදන අතර ,

අවශය විටදී සිහිකුඳවීම් පවා යවනු යුල්.  කළමනාකරණ ලතොරතුරු ප්ධධ්යතිය යාවත්කාලීන 

කිරීම සම්දන්තධ්යලයන්ත ලම් වනවිටත් දුිත අවධ්යානයක්ෂ ලයොමු වී ඇත. 
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ධීාර විශ්රාාන ාැටු  සහ සනාජ ආරක්ෂතණ වතිාාභ ේය ජනා ්රනේ  2016 ේදසැම්බ්ත  21දිේන්ල අාස්ල ා්තතය 

සඳහා වු මුාස වකාශන පිළිබද  1301අංක  28දරණ මුදල් පනේමක  12)2) (C )ාග්ලතිය වකාරා විගණකාධිපති 

ාා්තථාා සඳහා පිළිුමරු 

 

2. මූාස වකාශන 

2.1 ාමකාාගණනය කා නාය 

2.2 මුාස වකාශන පිළිබද අදහස් දැක්ෂවීන 

2.2.1 විශ්රාාන ාැටු  ේය ජනා ්රනේ  අඛ්යණ්ඩ පැාැමකන 

ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ අනාගත වගකීම ිණුමම්කරණ ප්ර මිතීන්තට අනුලවයව ූලයය වාර්තා වය 

ලහලිදරද කර ඇත  .ලමම ලය ආනා ්ර මය ූලයය ශකයතාවයක්ෂ ලනොමුති රාආය සහනාධ්යාරය මත පදනම් වූ 

ලය ආනා ්ර මයක්ෂ දුවින්ත ලමලයස අනාගත වගකීම ඉහළ ලගොස් ඇත  .ඉදිරිලේදී ධීවර විශ්රාම වුප් අ 

ලය ආනා ්ර මය ප්ර තිවු්හගත ලකොට ූලයය ශකයතාවයකින්ත යුතුව ක්රිමයාත්මක කිරීමට දයාලපොලරොත්තු ලද. 

2.2.2 ගිණුම්කරණ වමිති  

(අ )ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිති  -01  

 ඉදිරි වර් ලේදී ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අංශයට යදාදී ඇති ණය මුදය දිණිකාලීනව යුබිය යුතු ණය මුදයක්ෂ 

ලයස ිණුමම් ගත කිරීමට කටයුතු කරන අතර ,කෘෂි රක්ෂ ණ ලය ආනා ්ර මයට ලගවිය යුතු ණය මුදය 

ඉදිරිලේදී ආංගම ලනොවන වගකීමක්ෂ ලයස ිණුමම්ගත කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

(ආ )ශ්රීය ාංකා ගිණුම්කරණ වමිති  -37  

2007 වර් ලේදී ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ වගකීම පිළිදඳ සිදු කරන යද ආයුගණක තක්ෂලස්රුව 

පදනම් කරලගන විශ්රාම වුප් අ වගකීම ිණුමම් ගත කර ඇත  .ලමම විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය ස්වයං 

ූලයය පදනමකින්ත යුක්ෂත ලනොවන දුවින්ත ඉදිරිලේදී ලමම ලය ආනා ්ර මය ප්ර තිවු්හගත කර නිසි පරිදි 

වගකීම තක්ෂලස්රු කිරීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

2.2.2 විගණනය සඳහා සාක්ෂෂි ේනොවීන.  

මහා භා්ඩඩාගාරය මිණන්ත ලගොවි විශ්රාම වුප් අ අරමුදය න්නය වූ අවස්ථාලදදී විශ්රාම වුප් අ ලගවීමට 

ම්ඩඩයය සතු අලනකුත් අරමුදේ ලයොදා ගන්තනා ලයසට යදාදුන්ත උපලදස් අනුව ලමම ණය මුදය ලගොවි 

විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයට යදාදී ඇත. 

2.2 ාැබිය යුුම සහ ේගවිය යුුම ගිණුම් 

(අ  ) විගණන ගාස්තු ඉදිරිලේදී ්ර මිකව පියවීමට කටයුතු කරනු යුල්. 
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(ආ ) විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය තුය ඇති වූ ූලයය අර්බුදය පිළිදඳව මහා භා්ඩඩාගාරලේ පුවති සාකච්ඡාලදදී 

තීරණය වූ පරිදි ප්ර ති පූර්ණය කිරීලම් පදනම මත ලමම මුදේ ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මය ලවත යදා 

දී ඇත  .2016 වර් ය තුයදී රුපියේ මිලියන 40 ක මුදයක්ෂ ලගොවි විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලයන්ත අයකර 

ගුනීමට කටයුතු කය අතර  ,ඉතිරි ණය මුදය ්ර මිකව අයකර ගුනීමට අල අක්ෂෂිතය. 

 

2.2 නීති ,රීති ,ේරගුාාසි හා කනනණාකරන තීරණ ාාට අනුකූා ේනොවීන 

(අ )  16ාග්ලගතිය 

අඛන්තඩව වාරික 10 ක්ෂ ලනොලගවූ දායකි න්තලේ දායකත්වය අලහ සි වන දව ලය ආනා ්ර මයට දු ලඳන 

අවස්ථාලද ධීවරි න්තට පූර්ව දුනුම් දීමක්ෂ කර ඇත . 

තවද ,එලස් දායකත්වය අවයංණි වීම පිළිදඳව දුනුම් දීම ධීවර ලදපාර්තලම්න්තතුව මිණන්ත සිදු කරනු යදන 

අතර ,දායකත්වය අවයංණි වූ ධීවරි න්තට  ධීවර ලදපාර්තලම්න්තතුලද දිස්රියක්ෂ කාර්යාය මිණන්ත නව දායකයකු 

ලයස නුවත ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයට දායක වීමට හුකියාව ඇත  . 

(ආ)  20ාග්ලතිය 

 ඉදිරිලේදී ඉතිරි සාමාජිකි න්ත තිලදනා පත්කිරීමට දයාලපොලරොත්තු ලද. 

2. මූාස සනාේා නනය 

2.1 මූාස වතිලා 

2.2 විග්රාහාමකනක මූාස සනාේා නනය 

2. ේනේහයුම් සනාේා නනය 

2.1 කනනනාකරණ ක්රිතයාකාරකම් 

(අ) ලනොලගවූ විශ්රාම වුප් අ අදාය කායසීමාව ඉක්ෂමවීලමන්ත පසු ලචක්ෂපත් මිණන්ත නුවත ම්ඩඩයය ලවත 

කිතනමින්ත එවන ලයස දිසාගණකාධිකාරී කාර්යාය ලවත උපලදස් යදාදී ඇති අතර ,අවශය විටදී 

සිහිකුඳවීම් ලිපිද ලයොමු කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

(ආ) දායකි න්ත පිළිදඳ සියළු ලතොරතුරු පරිගණක ගත කරමින්ත පරිගණක ප්ධධ්යතිය වුිත දියුුම කිරීමට අවශය 

පියවර ගුනීමට දයාලපොලරොත්තු ලද. 

 

      )ඇ( ධීවර විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මලේ ඇති වී ඇති ූලයය අර්බුධ්යය පිළිදඳ දිිණන්ත දිගටම ලගොවි හා ධීවර 

විශ්රාම වුප් අ උපල්ධශක කාරක සභාව තුය සාකච්ඡා කර ඇත.  එම සාකච්ඡා වය ප්ර ථිඵයයක්ෂ 

ලයස නව විශ්රාම වුප් අ ලය ආනා ්ර මයක්ෂ සඳහා අමාතය ම්ඩඩය පරියකාවක්ෂද පිළිලයය කර 

අනුමුතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන යදී.  2016/ලනොවුම්දර් මස පුවති උපල්ධශක කාරක 

සභාලදදී ලම් පිළිදඳ තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන යද අතර, එම වාර්තාව සුකසීම සිදුකර ඇත. 
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 ( ඈ) දායකි න්තලේ වාරික අයකර ගනු යදන්තලන්ත දිස්රියක්ෂ ධීවර වයා අති නිළධ්යාරීන්ත මිණන්ත වන අතර ,එම 

දායකයා අවයංණි වූ අලයක්ෂද දව ලසොයා දයා වාරික මුදේ අයකර ගුනීම සම්දන්තධ්යලයන්ත අවශය 

උපලදස් ඔවුන්ත ලවත යදාදී ඇත. 

යම් අවස්ථාවක එලස් දායකත්වය අලහ සි වූ දායකලයකු තවදුරටත් දායක මුදේ ලගවා ඇත්නම් ,ඔතරට 

අදාය ශු්ධධ්ය වාරික මුදය හා ලපො ළිය ලගවීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

2.2 කා්තයසාධ්යනය 

(අ), (ආ), (ඇ), (ඇ),(ඉ), (ඊ) 

ලමම ලය ආනා ්ර මය ක්රිමයාත්මක කරනු යදන්තලන්ත ධීවර ලදපාර්තලම්න්තතුව හා කකාද්ධධ්ය වන අතර 

සාමාජිකි න්ත දඳවා ගුනීම ඇතුලුව කාර්ය සාධ්යනය ක්රිමයාත්මක වනුලේ ධීවර ලදපාර්තලම්න්තතුව මිණනි .

ඉදිරිලේදී ලමම ලය ආනා ්ර මය ප්ර තිවු්හගත ලකොට ූලයය ශකයතාවයකින්ත යුතුව ක්රිමයාත්මක කිරීමට 

දයාලපොලරොත්තු ලද. 

2. ගිණුම් කටයුුමභාාය හා යහ පාානය 

 

2 .        1අයාැය ේල්ඛ්යනනය පාානය. 

අයවුය ලේඛනය ඵයදාීව කළමනාකරණ පායන කාරකයක්ෂ ලයස ලයොදා ගුනීමට කටයුතු කරනු යුල්. 

6.       පද්ධ්යති සහ පාානය්ල 

   ( අ ) ේනොේගවූ විශ්රාාන ාැටු  

ලනොලගවූ විශ්රාම වුප් අ කිතනමින්ත ලගන්තවා ගුනීමට අවශය පියවර දුනටමත් ගනු යදන අතර ,අවශය 

විටදී සිහිකුඳවීම් පවා යවනු යුල්. 

   ( ආ ) කනනනාකරණ ේාොරුමරු පද්ධ්යතිය 

කළමනාකරණ ලතොරතුරු ප්ධධ්යතිය යාවත්කාලීන කිරීම සම්දන්තධ්යලයන්ත ලම් වනවිටත් දුිත අවධ්යානයක්ෂ 

ලයොමු වී ඇත. 

 

 

 

 

 

   

 


