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දර්නය 
 

" දිළිදුකභ තුරන් කිරීභ ඉක්ක කරගත් වියත් වභාජයක් බිහිකිරීභ" 
 
 
 

මමමශලර 
 

" ලරප්රවාද ොන ත් ොය ලනයන  සවව  ධධයාඳන ක යුතු වරාරා ගීම භ වදශා 

ශියත්ව ිරිනනීීමභ වශ සවව  ධධයාඳනය ොලවෙොලන් ඳශකමක න නාලාම භ භන්න් වභ 

ධලව ථා ඇති කිරීභ. " 
 
 

අරමුණු වශ අභිප්රායයන් 

 
 

ොභභ ධරමුදොහි ධරමුණු වශ ධභිප්රායයන් ඳශත දීක්ොේ. 
 
 

  ොය ලනයන්  සවව  ධධයාඳන ඳශකමක න වීමභ. 

 ද්විතියන ධධයාඳනය වතුදාදායක ොව ව නර්ණ ක කර ටින න ාධාර ීමටභ  කමදුකම 

ොය ලනයින්  සවව  ධධයාඳන ායතනයක ස ටිය ධධයාඳක,කක කාණ ක ක ොශ  

තාක්ෂණිකක ධධයාඳන ක යුතු වරාරා ගීම භ වදශා සඳකාර ලන ාධාර වීඳයීභ. 

 තරුකයින්ොේ ශීකියා දියුණු කිරීභ වශා ලෘත්තීය ධබයාව ායතන ිරහිදාම භ ශා 

ඒලාොයහි කෂභනාකරකය  වශායම භ. 

 ධධයාඳන ක යුතු ලීදිදියුණු කිරීොභහි ක,රතලන ඳාව ස වශ ායතන ාදිය ිරහිදාම භ ශා 

ඒලා  ාධාර වීමභ. 

 ධධයාඳන ක යුතු ලීදිදියුණු කිරීොභහි ක,රතලන රාද්ගයින්ොේ ක,රාකතා නාලාම භ 

වශ ලණ ධනය කිරීභ වශා ාධාර වීඳයීභ. (දීන  ප්රධාන ලොයන් සවව  ධධයාඳනය 

වශා ශියත්ව ඵා සභ ූලිකක ශා ප්රමු  කාණ යය ොව වකා ්රියාකර ඇත.  
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අරමුදමේ ආරම්භය 
 
 

දිලාගත ගරු ිකත් ඇතුත්මුදික භීතිතුභා විටින් 1980 ලණ ොේ ස ගරු ොලෂ ශා 

නාවික ඇභතිලරයා ොව ශඳුන්ලා දුන් "භශොඳ ෂ" වාක සඳය ඳෂමුොලන්භ ොලෂ 

ව සිරක් භන්න් ග්රාීමය ප්රජාල ොලත විලෘත ාණ ිකකොයහි ප්රතිාබ ශා දීවෙභ 

ධත්ඳත්කර සභ ූලිකක ධභිප්රාය ඇතිල ාර නබ කරන  ස.  

 

එහි ප්රතිප ොව ශියත්ව 422 ක් ප්රදානය කර ාර නබ කරක න් ලණ  1981  ස 

්රියාත්භක කරන ද භශොඳ ෂ ශියත්ව ලීඩිරළිොල භන්න් ඳකමගිය තිව  ලවර තු 

ශියත්ව 200ක000 ක  ලීදි ප්රභාකයක් සවව  ධධයාඳනය වශා ටිකමන්  ඵා ස ඇති 

ධතර 2012 වශා ලණ යක  රුිරය ස ක ිකයන 900 ක් ශියත්ව වශා ොලන් කිරීභ  

ධරමුද භන්න් ්රියාකර ඇත. 2012 ලණ ය ධලවන් ලන වි  ශියත්ව වදශා රු. 

680ක573ක470.00 ක් ලීය කර ඇත. 

 

ඒකාඵද්ධ ධරමුද  ධයත් නීති සවව  ධධයාඳනය වශා ායතක,ක ශා ූලයභය 

ාධාර ොභන්භක ොය ලනයන  ඔවුන්ොේ සවව  ධධයාඳන ක යුතු වරාරා ගීම භ වශා 

ශියත්ව ප්රදානය ොකොරන ොභභ ධරමුදොහි ඳිනඳාන ක යුතු ගරු 

ධග්රාවික, කයකාරතුභා වබාඳතීත්ලය දරක ව ලාන න බාරකාර භඩලඩය භන්න් 

ව ලාන නල ්රියාත්භක ොලක න් ඳලතී.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

භාරකාර මණ්ඩය 
 

ක, ඵොයන් : 
 

1. ධග්රවික, කයකාරතුක ය 
ගරු ාකාණ ය. ශිරාණික ඵඩලඩාරනායක භීතිණිකය  

(ගරු වබාඳතිතුක ය  

2. වූලඳකාර වශ ධබයන්තර ොලෂ ධභාතය 
ගරු ොජ න්ව  න් ප්රනාන්දු භීතිතුභා  
 

(ගරු ප්රාර නබක බාරකරු  

3. සවව  ධධයාඳන ධභාතයාාොේ ො සක න    
ාකාණ ය කමක, ස ජයන්ත නලරත්න භශතා 
 

(ගරු බාරකරු) 

4. ධධයාඳන ධභාතයාාොේ ො සක න         
ොග ඨාඵය ජයරත්න භශතා  
 

(ගරු බාරකරු) 

5. වූලඳකාර වශ ධබයන්තර ොලෂ ධභාතයාාොේ ො සක න 
කමක, ස එව . ටිිනොවේන භශතා      
 
 

(ගරු බාරකරු) 

 න න ක : 
 

 

6. එව . ම . ඩී. ොක්වරා ස ගුකොවේකර භශතා 
 

(ගරු බාරකරු) 

7. භශාකාණ ය භිකක් රකටිාශ භශතා  
සඳකුඳතික ොභ රදාල වි ල විදයාය 

(ගරු බාරකරු) 

 
(ොභභ බාරකරුලන් විටින් බාරකාර භඩලඩ රැව ම භ වශා කිටිභ  සභනාලක් ඵා 
ොන ගම .  
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ආදායම ශා වියදම 
 

ධරමුදො ස ූලය ලත්ක න ාොය ජනය කිරීොභන් ීොඵන ලාණ ිකක ොඳ ී  ාදායභ 

ප්රධාන ාදාය න ප්රබලයොේ. ොඳ ී  ාදාය න ලොයන් ලණ ය තුෂ රුිරය ස 

700ක597ක706/- ක් ීොේ.  &‘<Ìøù µÙ$õ’×Ú ´óßòÙµ×{Ú ûÜ$èßøù×ð &´ 

÷À$×æõß<× &úÀ{$ {ÚÆ 50% æ Ù$þ$‘Á µÙ& Ø`ûÚ×Ùß 734,128,031/-æ ´Ô÷ÀÙæß ´{µû$} 

ã&&ß àø]$ûù ÁÚÂ]‡< þ$Ø àØ´Ô÷ÀÙ µ<õ íù$½ûõÚ àØ´Ô÷ÀÙ ´èÚùßද ොභභ ලණ ය වශා 

ඵා  ස ඇත.  ොලෂොඳ  ොඳ ම  ධවෙඳාතය ඳශෂ ඵීමභ ක,වා ලාණ ිකක ොඳ ම  ාදායභ 

ධඩුම ො න ප්රලනතාලක් ඇතිම  තිොේ.   

 

<&µÌ ´Ô_ Ñ×÷À´ <ù Ø`.830,599,515/- ð &$µûß†Â< àØ´Ô÷ÀµÙß ´Ô_ à$÷À$×´ 

Ø`.1,434,725,736/- æß Ñ×.  ´{µû$} ÁÚÂ]‡< &úÀ{$ ´Ô÷ÀÙß µèÒ´ ûÜø$ù æ$]ˆ×× <Õ àõØ 

ä´ Ñ×÷Àµ´ùß û&Ô< &‘<Ìøù µÙ$õ’×Úµ×{Ú á{õ &úÀ{ùß à$÷À$×´÷À à`õÝ_ <ÌÂµ×හි 

Ø`. 718,920,138/- æß <Õ àõÚÍæßõ à$÷À$×´, &´Ô§¥õ àØ´Ô÷ÀÙð äæõÝ æØù Ù÷ÀÚ.  µ´´ 

àØ´Ô÷ÀÙ, à$÷À$×È ý÷¸ <ÙÚùß ùÚ÷À{&ß ý`Ñùß ý÷¸ û&Ô à$÷À$×µ´{Ú µ<ù&æß µù$µÓ. 
 

මූලික අරමුදමේ තත්ලය - ආමයෝජන ශා ආදායම 

ආමයෝජන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Rs. bn. 

Fixed Dep. 1.952 

T/ Bonds          3.409 

P/Shares          0.200 

Debenture       0.202 

A/Back              0.052 

R/Repo            0.049 

Total                 5.864 
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ආදායම 

 

 

 

ÁÚÂ]‡< ûÜ÷À$ù× 
 

භශොඳ ෂ සවව  ධධයාඳන ශියත්ව වදශා ධයදු න කරන ිරිනව  ධතර ලාණ ිකකල ප්රදානය 

කරන මක ත ´{µû$} ශියත්ව  æÝ&Ùõ$ ප්රභාකය  à.µû$.&. (ã&&ß µû}) Ñþ$èµ×ß 

ûÜõÚüÙ àùÔ< ප්රදානය ොකොණ . එහි ස á{} ÙæÝóÔ Ùý$èõß &Ú&Ôùð æÝ&Ùõ$< û÷ÀùÈ æØ 

µèù ´{µû$} æÝ&Ùõ$ ÁÚÂ]‡<ද එතීන් ටි  æÝ&Ùõ$<×ð ûÜ´Ôçõß<× µ÷ÀÆùß û<ÔµÙß 

à$÷À$×´ &`ÙæÚÙßÙð µèù ´{µû$} &$´$ù] ÁÚÂ]‡<ද ûÚÍù´ùÔ Ù`µÅ.  <$ÌÂÚæ< µ<ùß 

æØù ´Ô_ භශොඳ ෂ ÁÚÂ]‡< &‘ç]$µ<ùß 10% æÝ&Ùõ$ ශියත්ව ලන ධතර ඉතිින 90% 

&$´$ù] ÁÚÂ]‡< µ<ùß æØ à`õ.  &$´$ù] ÁÚÂ]‡<×æð <ò$ Ø`. 50/- æß æÝ&Ùõ$ 

ÁÚÂ]‡<×æß &úÀ{$ µè<ùÔ Ù`µÅ. 

µ´´ <ÌÂµ×ß÷ÀÛ 2011/2012 àø]×ù <ÌÂ× &úÀ{$ 2011 à.µû$.&. (ã.µû}) ûÜõÚüÙ ´õ 

ÑÁß< Ñ÷À]$Ù ûÜõÚû$÷Àù µæ$Æ&´ ´êÚùß ÑÁß< Ñ÷À]$Ù àø]$ûù× ûÚóÚ& <ÌÂ× õÝÙ 

à`õÝÙõß æÙ &Ú&Ôùß µ<ùÔµ<ùß ÁÚÂ]‡< 13ක500 æß ûÜ÷À$ù× æÚÎ´ð ´{µû$} ÁÚÂ]‡< 

þ$Øæ$Ø ´óßòÙ× ´èÚùß àùÔ´`õÚ× Ùý$ µ÷Àù Ù÷ÀÚ.  µ´æÛ වා යාොලන් 1350 æß û´ó 

µ÷ÀµùæÝ æÝ&Ùõ$ û÷Àù´ ´õ æÝ&Ùõ$ ÁÚÂ]‡< Ù`ýÕ àõØ áõÚÍ ÁÚÂ]‡< 12150 æÝ&Ùõ$ 

û÷Àù´ ´õ àòÔ à$÷À$×È Ùýù û<ÔÙß<Ù &Ú&Ôùß µ<õ ûÚÍù´වෙ ීොේ. ÑÁß< Ñ÷À]$Ù<Ùð 

ûÜµÓÁÚõ ´Ô_ &Ú&Ôùß &‘ç]$< <ù 22ක943 &´ê &‘&ùß÷Àù× æÚÎµÈ÷ÀÛ &Ú&Ôùßµèùß 58.84% 

æß µ´´ ´{µû$} ÁÚÂ]‡< ûÜ÷À$ù× ×ðµõß à$<Øó× Ñ×.  ො න ධවෙල 2012 ලණ ොේදි 
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වි ල විදයා ප්රතිඳාදන ොක ක වභ භගින් ක,ණ ොද්ශිත ඳාඨභාා වදශා ඇතුත් ක ශිය 

ශියාලන් ොලවෙොලන් ශියත්ව ඵා ොදන දි. 

 

ÑÁß< Ñ÷À]$Ù ûÜõÚû$÷Àù µæ$Æ&´ ´êÚùß ùÚÌµ÷ÀßÁ æØù Ù÷À ÁÚÂ]‡< ûÜ´$ó×ð à´õØ 

<Áµ×ùß û{õ &úÀ{ùß àµùæÝõß ã&&ß àø]$ûù à$×õù×ùß{Ú ãû$½ {$ <#õßõÛ× 

±ûßµÙ$ß´$ û$ñ´$Ù$ &úÀ{$ ÁÚÂ]‡< 1556 æß ûÚÍù`Ç´ð æÜÚ×$æØ à`õ.   
 

µ´´ <ÌÂµ×ß÷ÀÛ û{õ &úÀ{ùß ûÍ÷ÀÚ ä´ à$×õù<Ù &Ú&Ôùð ÁÚÂ]‡< µ<ùß æØ ûÜ÷À$ù× 

æØù Ù÷ÀÚ. 

 

à$×õù× 
&Ú&Ôùß 

&‘ç]$< 

1. ÁÜÛ Ù‘æ$ ùÛõÚ Ñ÷À]$Ù× 37 

2. í$õÚæ õ$†Âó à$×õù×, µ´$ØðÔ< 70 

3. µý[÷Àßø {$ û$ÙÚ ÑÁß< Ñ÷À]$Ù× 19 

4. ýÔ÷Àßø ÁÜ$<æ þÚ†ÂÔ ÑÁß< Ñ÷À]$Ù× 20 

5. í$õÚæ &´$í &‘<Ìøù à$×õù× (ãû$½ 10 ±ûßµÙ$ß´$ 14) 10 

6. ÁÜÛ Ù‘æ$ ã&&ß õ$†Âó àø]$ûù à$×õù× (ûÜ$µ÷ÀßÁÚ× à$×õù 15 æÚ) 1500 

7. ÁÜÛ Ù‘æ$ Ñ<#õ ÑÁß< Ñ÷À]$Ù× &úÀ{$ ÁÚÂ]‡< 400 æß µ<ùß æØù Ù÷ÀÚ. 400 

  1556 
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භශොඳ ෂ ශියත්ල ප්රදානය 1981 - 2012 
 

 
 

 
ÁÚÂ]‡< µèÒ´ 
 
´{µû$} ÁÚÂ]‡<Ù$þÚµ×æÝð äæß àø]×ù <ÌÂ×æ÷ÀÛ ´&æð <$Íæ× ý`èÚùß ÁÚÂ]‡< <$Íæ 

10 æß µè<ùÔ Ù`µÅ.  äß àùÔ< ÁÚÂ]‡<× µ<ùÔµ<ùß ÑÁß< Ñ÷À]$Ù ûÜõÚû$÷Àù µæ$Æ&´ {Ø{$ 

´{$ þ$óßò$è$Øµ×ùß ´$&Úæ< &û×ù Ø`.350/- æß ÷À à`õÝ_< &|´ ´{µû$} 

ÁÚÂ]‡<Ù$þÚµ×æÝð ûÚ} Úµ<ÙÚùß æÝ&Ùõ$ ÁÚÂ]‡< &úÀ{$ Ø`.2,550/- æß ÷À &$´$ù] ÁÚÂ]‡< &úÀ{$ 

Ø`.2,500/- æß ÷À ÑÁß< Ñ÷À]$Ù ´èÚùß Ùý$µ÷ÀùÔ Ù`µÅ. 
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ඳාවේ වංලර්ධන අරමුද 
 

භශොඳ ෂ සවව  ධධයාඳන ශියත්ව බාර ධරමුද ය ොත් ිරහිදාලා ඇති ඳාව ස වාලණ ධන 

ධරමුදොහි ොඳ ම  ාදායොභහි මුදොන් ඳාව ස 03 ක වාලණ ධන ක යුතු වදශා ාධාර 

කිිනභ  ශීකි විය.  

ඳාවමේ නම ආධාර කෂ මුද (රු.) 

1. ාන්ත ධන්ොත ක, විදයාය - වෙලර 
 

5ක775ක930.40 

2. ාන්ත ානා විදයාය - කුරුකෑග 

රගශ වහිත රැව ම  න ාාල ඉදි කිරීභ 

23ක601ක722.33 

3. රාහු විදයාය - භාතර 
 

20ක000ක000.00 

 එකතුල 49,377,652.73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මශමඳොෂ උවව් අධයාඳන ෂ්යත්ව ප්රදානයන් - 1981 ලර්මේ සිට 
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µõ$ØõÝØ` õ$†ÂóÚæ àø]$ûù× 

 
ÑÁß< Ñ÷À]$Ù<Ùð à`õÝÙõßÒ´ð µù${`æÚ <Õ &Ú&Ôùß ð ã&&ß àø]$ûù× Ùý$ è`ùÛ´ð {`æÚ 

<ù ûÍ÷ÀÚ, µõ$ØõÝØ` õ$†Âó àø]×ù æð×ÔõÝ &úÀ{$ 1999 <ÌÂµ×ß÷ÀÛ ´{µû$} 

þ$Øæ$Ø ´óßòÙ× ´èÚùß ´$}µË ûÚ{Ú® ´{µû$} ÁÚÂ]‡< àØ´Ô÷ÀÙ &õÝ 

රක,ව තාන්ලත්ත නීභති ධක්කර 25 ක áòµ´{Ú එභ ායතනය ûÚ{ÚðÔ<ù Ùදි. ÁÜÛ 

Ù‘æ$ µõ$ØõÝØ` õ$†Âó à$×õù× àØ´Ô÷ÀÙ ´èÚùß ÁÚÂ]‡< Ùý$÷ÀÛ´ð àùÔè$Ææ< 

áðÔæØù Ù÷À තලත් µ´µ{<ØæÚ. 

 

µ´´ ධරමුද ය ොත් එභ à$×õù× &ßö$ûÚõ æÚÎµÈ æð×ÔõÝ &úÀ{$ æ}´ó$æØó 

´óßòÙ×æß µÙ& &ÛÆõ ÁÜÛ Ù‘æ$ µõ$ØõÝØ` õ$†Âó (è`Øùß>) &´$è´ ûÚ{ÚðÔÒය.  1999 

<ÌÂµ×ß÷ÀÛ á÷ÀÚæÚÎÈ æð×ÔõÝ à$ØÈþ æ} µ´´ <]$û#õÚ× &úÀ{$ ´{µû$} ÁÚÂ]‡< 

àØ´Ô÷ÀÙ ´èÚùß රු.ක ිකයන 472 ක් ලීය කරන දි.  
 

 

ä´ à$×õù× ´èÚùß µõ$ØõÝØ` õ$†Âó ±ûßµÙ$ß´$ &{ µõ$ØõÝØ` õ$†Âó ãû$½ 

û$ñ´$Ù$ &úÀ{$ û{õ &úÀ{ùß ûÍ÷ÀÚ &Ú&Ôùß à`õÝÙõß æØ à`õ. 

 

 
 <ÌÂ×  

 

à`õÝÙõß æ} &Ú&Ôùß &‘ç]$< 

 

2000 ටි  2011 දක්ලා දිප්ො භා වශා 

 
13ක192 

2012 සඳාධි ඳාඨභාා වශා 
 

1ක146 

2012 දිප්ො භා ඳාඨභාා වශා 
 

1,076 

එකතුල 21ක485 
 
 

µÈ <ù Ñð ±ûßµÙ$ß´$ &{õÚæ ãû$½ û$ñ´$Ù$ µ´ùß´ µõ$ØõÝØ` õ$†Âó× ûÚ}ÚýúÀ 

Á$&ßõÜûõÚ ãû$½ ÷Àæß<$÷À û$ñ´$Ù$ ä´ à$×õù× ´êÚùß û<õß<ùÔ Ù`µÅ.  ä´ û$ñ´$Ù$ 

{÷À$Øù &Ú&Ôùß &úÀ{$ µõ$ØõÝØ` õ$†Âó µ†ÂõÜ× õÝÙ ’æÚ×$ à<&ßö$ ý{ÔÙ< û<õÛ. 
 

ù< á‘¬µùßØ` {$ æ}´ó$æØó û$ñ´$Ù$<ùß÷À {ú̧ùß<$ ÷ÀÛ´ð æÜÚ×$æØ à`õ.  
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2012.12.31 දිනට අධයක්ෂ මණ්ඩය 

ගිණු නකරක කාය ධලවානොේ ායතනොේ ධධයක්ෂ භඩලඩය ඳශත ඳිනදි වභන්විත විය. 
 

නභ තනතුර ක,  තනතුර 

මශාචාර්ය වමරජීල කරුණාරත්න  වභාඳති  

මශාචාර්ය බමුණුවිට ගමමේ ලිත් 

දීප්ති කුමාර 
කෂමණාකාර අධයක්ෂ  

මවනරත් විදානාමේ මදොන් 

මේවරාේ ගුණමවේකර මයා 
අධයක්ෂ භාරකරු - ම.භා.අ. 

මත්නුලර මශේනැන්දිමේ රන්ජිත් 

මත්නුලර ද සිේලා මයා 
අධයක්ෂ අධයක්ෂ - ම.භා.අ. 

ආචාර්ය සුනිේ ජයන්ත නලරත්න අධයක්ෂ 
මේකම් - උවව් අධයාඳන 

අමාතයාංය 

තිව්ව නන්දමවේන මයා අධයක්ෂ 
මේකම් - වි්ලවිදයා 

ප්රතිඳාදන මකොිෂන් වභාල 

මතලිකඩ ඳේලියගුරුමේ නන්දසිරි 

ලීාරත්න මයා 
අධයක්ෂ  

තිාන් මන්ජිත් විමේසිංශ මයා අධයක්ෂ  

මශාචාර්ය ක්ෂ්මන් මොඩ්  

රත්නායක 
අධයක්ෂ  

ආචාර්ය මකෝලිය නයන්ත පුසිංශ 

 
අධයක්ෂ  

ආචාර්ය ගන්කන්දමේ මමශේා 

ව්ලරණමාා කපුරුබණ්ඩාර  
 

අධයක්ෂ  

ආචාර්ය විමේසුන්දර 

මුදියන්මවේාමේ මලිත නයනජිත් 

විමේසුන්දර  

අධයක්ෂ  

දිමන්් මබෝධිත වඳරමාදු මයා 

 
අධයක්ෂ  

දින්ත විතානමේ මයා 

 
අධයක්ෂ  

ජනක ප්රවා්  මන්නාරම් ගමමේ අධයක්ෂ  

 

2013.03.31දින  ÁÜÛ Ù‘æ$ µõ$ØõÝØ` õ$†Âó (è`Øùß>) වභාගො න  මුය තත්ලය ඳශත දීක්ොේ 
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ශ්රී ංකා මතොරතුරු තාේණ ආයතනය (ඇඳමයන් මිිෂත) වමාගම 
වමවථ් ආදායම් විව්තරය 

  2013 මාර්තු 31 දිනට 

  
 

  
 

වටශන  කාණ්ඩය 

  
 2012/2013  

  
 Rs. Cts.  

ාදායභ 4     778,312,339.92  

ඝෘජු වියද න 5     226,403,843.63  

   දෂ ාභය 
 

    551,908,496.29  

ධොනකුත් ාදාය න 6       12,175,953.17  

  
     564,084,449.46  

   ඳිනඳාන වියද න 7     414,534,315.33  

ධොනකුත් ්රියාකාරක න වියද න 8       17,587,653.80  

  
    432,121,969.13  

   මමමශයුම් ාභය 
 

    131,962,480.33  

ූලය ාදාය න 9       91,442,312.25  

බදුමඳර ාභය 
 

    223,404,792.58  

   ඵදු 
 

    (24,484,071.00) 

බදු ඳසු ාභය 
 

    198,920,721.58  

   අමනකුත් මමමශයුම් ාභ 
  ාගනනය කරන ද ාබය 
 

        2,038,598.96  

  
  

මුළු ශු් ධ ආදායම 
 

        2,038,598.96  

   මුළු ශු් ධ ආදායම 
 

    200,959,320.54  

   ශු් ධ ාභය - මකොටව් 
  ධයිතිකරුලන්ොේ ාබ ොක  ව 
 

    195,572,537.68  

කමළු ොක  ව  හික යන්ොේ ාබය 
 

        5,386,782.87  

මුළු ශු් ධ ාභය 
 

    200,959,320.54  

   

 
ශ්රී ංකා මතොරතුරු තාේණ ආයතනමේ ණුණුම් කාය 2012.04.01 සිට 2013.03.31 දේලා 

මේ. 



12 

 

ශ්රී ංකා මතොරතුරු තාේණ ආයතනය (ඇඳමයන් මිිෂත) වමාගම 
මුය ප්රකාය 

2013 මාර්තු 31 දිනට 

  

 
වටශන 31.03.2013 

  
රු. 

ලත්කම් 
  ජංගම මනොලන ලත්කම් 
  ොද්ඳ සඳකරක ශා ොලනත් 10 635,059,048.82 

   

ාොය ජන 12 726,686,334.15 

ධොනකුත් ූලය ලත්ක න 13A 4,438,195.60 

ඳලරා ගීම  න-කීණ තිනාභය  
 

1,575,646.16 

  
1,367,759,224.73 

ජංගම ලත්කිෂ 
  ධොනකුත් ූලය ලත්කක  13B 2,728,885.24 

ීබිය යුතු වියද න 14 
 තීන්ඳතු 15 521,600.00 

කය ගීතිොය  ශා ීබියු යුතු ොගම  න 16 39,533,711.63 

ධත්තිකාර න ගිණුභ 17 42,384,078.42 

මුද ස ශා ඵීාක ොේ 18 95,364,083.44 

  
180,532,358.73 

මුළු ලත්කම් 
 

1,548,291,583.46 

   අරමුද ශා ලගකීම 
  අරමුද ශා වංචිත 
  

භශොඳ ෂ ධරමුද ස දායකත්ලයි 19 373,400,000.00 

ධොනකුත් ධරමුද ස 
 

1,556,362.25 

ධව නබලය වාිත 
 

14,718,662.66 

ඉ/ොගන ා ාබ 
 

898,797,627.19 

  
1,288,472,652.10 

   කමළු ොක  ව  හික යන්ොේ ධරමුද 
 

13,853,132.48 

   ජංගම මනොලන ලත්කම් 
  ඳකම ගීරා න ධධිබාර 
 

1,118,655.08 

ොවේලක ප්රතිාබ 20 27,451,640.61 

  
28,570,295.69 

   ජංගම ලගකීම් 
  ඳකම ගීපී න ාබ 
 

2,871,196.64 

ව නඵන්ධ ඳාණ  ල වශා ොගම  න 21 
 කය හික යන් ශා ොගවිය යුතු ොගම  න 22 159,845,072.94 

සඳිත වියද න 
 

54,679,233.62 

 
23 217,395,503.20 

අරමුදේ වශ ලගකීම් 
 

1,548,291,583.46 
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ù`ÂùÙß µ<Ùßõß µæ$ßûµÌÂùß ÙÚÆð³ 

 

´{µû$} ã&&ß àø]$ûù ÁÚÂ]‡< þ$Ø àØ´Ô÷ÀÙ වභාගොභහි මුළු ප්රාේධනය  දායක 

ොලක න් රු.ක ිකයන 300 ක් ාොය ජනය කර මභා වහිත "ù`ÂùÙß µ<Ùßõß µæ$ßûµÌÂùß 

ÙÚÆð³"  ùÆùß &ÛÆõ &´$è´æß ´ÕÙ] æð×ÔõÝ &úÀ{$ ûÚ{ÚðÔ<$ à`õÚ àõØ, ä´êÚùß 

´{µû$} ã&&ß àø]$ûù ÁÚÂ]‡< þ$Ø àØ´Ô÷ÀµÙ{Ú Ố÷ÀÙß ද þ$óßò$è$Ø ÃÙß ûõÜ, 

þ$óßò$è$Ø ý`ú̧ÈæØ &{ µ<ùõß à$Ø†ÂÚõ ´ÕÙ]´× µ´<ÙÈ <Ù à$µ×$ßíù× æØ×Ú.  

ä×ð àùÔý÷Àß½õ< ûÚ{ÚðÔ<$ à`õÚ මභා වහිත  "ù`>µ<Ùßõß µ&æ]ÔÍ¯&ß" à$×õù× ´èÚùß ÁÜÛ 

Ù‘æ$ ´{ ý`‘æÝµÓ &Ô’æÝÈûõß, þ$óßò$è$Ø ÃÙß ûõÜ &{ ý`ú̧ÈæØ &úÀ{$ ûÜ$öÆæ 

ùÚµ×$ß¬õ à$×õù×æß µÙ& æÜÚ×$æØùÔ Ù`µÅ. 

 

2012.12.31 දිනට නැනත් මලේත් මකෝඳමර්න් හි අධයක්ෂ මණ්ඩය 

 

 

නම තනතුර ඳත්ක දිනය 

මජොශාන් එව්. ප්රනාන්දු මයා අධයක්ෂ 27/9/2012 

ජනක පී.එම්. ගමමේ මයා අධයක්ෂ 27/9/2012 

අවංග මි. මවමනවිරත්න මයා අධයක්ෂ 02/08/2011 

රංජිත් මත්නුලර මයා අධයක්ෂ 11/11/2004 

මදොමරඩ්වාිෂ ජීලනාදන් මයා අධයක්ෂ 27/09/2012 
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නැනේ මලේත් මකෝඳමර්න් පු් ගලික වමාගම 

 වශ අනුබ් ධ ශා අශ්රිත වමාගම් වශා  
 

    2012.12.31 දිනට මූය තත්ලය 
 (සියළුම අගයන් ශ්රී ංකා රුයලයේ ලලිනි) 

   

  
වමූශය වමාගම 

 
වටශන් 31/12/2012 31/12/2012 

ලත්කම් 
   

මුද ස වශ මුද ස වභාන දී  7             5,540,906.00          118,819.00  

    ූලය ලත්ක න 
   ාබාාබ ගිණුභ ශරශා වාධාරක ධගය  

ගීපීභ   8.1     3,157,179,525.00  210,540,441.00  

ීබිය යුතු කය ශා ධත්තිකාර න 8.2         688,772,517.00    21,153,912.00  

ක සිරොරන ාොය ජන 8.3     1,632,149,512.00          100,155.00  

තීන්ඳතු, ඉදිිනය  ොගම  න ශා ීබිය යුතු ගිණු න 9           18,506,218.00      2,953,490.00  

ාශ්රිත වභාග න ල ාොය ජන 
   නීට් ොල සත් ොවකුයුිනටීව  ායතනය 
  

273,600,000.00  

ඵදු ගීපී න 11             1,072,389.00          968,387.00  

ොද්ඳෂ, ිරිනයත ශා සඳකරක 12             1,737,989.00      1,559,309.00  

මුළු ලත්කම් 
 

    5,504,959,056.00  510,994,513.00  

    හිම්කම් ශා ලගකීම් 
   ප්රාේධනය ශා වංචිත 
   ප්රකාශිත ප්රාේධනය 13         300,000,070.00  300,000,070.00  

විොේ වාිත 
 

        149,975,522.00                            -    

රලාගත් ාබය 
 

          98,033,183.00  
   

188,162,814.00  

මුළු හිිෂකම් 
 

        548,008,775.00  488,162,884.00  

 
   ලගකීම් 
   ක,දශව  කර ගත ශීකි ලරණීය ොක  ව  14         200,000,000.00  

 ූලය ලගකී න 
   කය ශා ොගවිය යුතු 15     4,669,093,384.00  

 ඵීාකු ධයිරාල 16                   35,348.00            35,348.00  

සඳිත ශා ධොනකුත් ොගවිය යුතු වියද න 
 

          21,246,251.00  
     

15,250,182.00  

ාදාය න ඵදු ලගකී න 17          62,399,773.00  4,268,600.00  

එකතු වු ොවේලක ප්රතිාබ 18             4,175,525.00      3,277,498.00  

වි නභීත ාදාය න ඵදු ලගකීභ 11  _   _  

    මුළු ලගකීම් 
 

    4,956,950,281.00    22,831,628.00  

මුළු හිම්කම් ශා ලගකීම් 
 

    5,504,959,056.00  510,994,513.00  
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නැනේ මලේත් මකෝඳමර්න් පු් ගලික වමාගම 

වශ අනුබ් ධ ශා අශ්රිත වමාගම් වශා  
  

   විව්තීරණ ආදායම් ලාර්තාල 
  

    (සියළුම අගයන් ශ්රී ංකා රුයලයේ ලලිනි) 
   

    

 
වටශන් වමූශය වමාගම 

  
31/12/2012 31/12/2012 

ාොය ජන කෂභකාකරක ගාව තු 19 8,683,246  8,683,246  

    ාොය ජන ශා ධොනකුත් ොභොශයු න 

20   ාදාය න/(වියද න) (274,707,004) 61,537,676  

    ශුද්ධ ාොය ජන ාදායභ 
 

266,023,758  70,220,922  

    ගණුොදණු ල කමරැකු නඳත් ප්රතයාගකනය කිරීභ ක,වා 
ටිදු වු ාබ/ධාබ  

 
150,293,622  (23,616,498) 

ධොවි ශා ප්රකාරන වියද න 
 

(678,242) (255,132) 

ඳිනඳාන වියද න 
 

(57,308,489) (13,614,530) 

ූලය ොවේලා වශා එකතු ක ධගය භත ඵදු 
 

_ _ 

ඵදු ොඳර ාබය/(ධාබය  21 (173,716,867) 32,734,762  

ාදාය න ඵදු වියද න 23 (1,676,747) (1,676,747) 

ලාණ ිකක ාබය /(ධාබය  
 

(175,393,614) 31,058,015  

    අමනකුත් විව්තීරණ ආදායම්: 
   

ාගනනය කරන ද එතතු වූ ොවේලක ප්රතිාබ  
 

(1,031,834) (861,614) 

එතතු වූ විශ්රාක ක ොවේලක ප්රතිාබ භත ොගවු ඵදු 
 

288,914  288,914  

ලණ ොේ ධොනකුත් විව තීරක ාබ/ධාබ 
 

742,920  (572,700) 

මුළු විව්තීරණ (අාභ)/ලාර්ෂික ආදායම 
 

(176,136,534) 30,485,315  

    ොක  වක ඉඳයීභ /(ධාබය) 
   ූලිකක 24 (5.87) 1.02 

ශායක,ක 24 (5.87) 1.02 
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කාර්යය මණ්ඩය 
 

භශොඳ ෂ සවව  ධධයාඳන ශියත්ව බාර ධරමුද ධලභ කාණ යය භඩලඩ ිරිනලීයක් දරන 

ායතනයක් ොව එහි ාර නබොේ ටි භ ඉතා මක ත කාණ යය භඩලඩයක් භගින් 

ක යුතු කරන ධතර කාණ යය භඩලඩ ඳිනඳාන වියදභ ාදායොභන් 0.26% ක් වූ ධතර 

වියදක න් 0.40% ලීක, ඉතා ධලභ භට් භක තඵා ගත ශීකි විය. 
 

කාණ යය භඩලඩොයහි දීන  ඳලතින ඇඵෑණ තු ධබයන්තර සවව  කිරී න භගින් ිරරම භ ත් 

ඉන්ඳකම ඇතිලන තනතුරු වදශා ඇඵෑණ තු ඵාහිර ධයදු නකරුලන්ොගන් ිරරම භ ත් 

බාරකාර භඩලඩය තීරකය කර ඇත.  
 
 
 
 
 
 

  අත්වන් කමේ/ එම්. ඳරාක්රම බණ්ඩාර, 

 අධයක්ෂ ලැ.බ., 

 මශමඳොෂ උවව ්අධයාඳන ෂ්යත්ව භාර අරමුද (මලනුලට) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒකාබද්ධ මූල්ය ්රකාන  

2012 දෙසැම්බර් 31 
 



මහප ොළ උසස ්අධ්යා න ශිෂ්යත්ව භාර අරමුද

ඒකාබද්ධ් ආදායම් ලාර්තාල

පදසැම්බර් 31 න් අලසන් ලර්ෂ්ය සඳහා

සටහන්

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

අදායම 9 1,508,784,172 1,595,744,687 1,434,725,736 1,203,129,252

ඝෘජු වියදම් 10 (900,453,437)   (881,915,885)   (729,611,070) (773,617,762)

608,330,735    713,828,802    705,114,666 429,511,490

අනෙකුත් ආදායම් 11 74,345,075 29,150,822 114,748,475     34,141,028      

682,675,810    742,979,624    819,863,140      463,652,518    

පරිපාලෙ වියදම් 12 (481,977,059)   (414,760,351)   (73,065,213)      (16,564,628)    

අනලවි හා නෙදාහැරිනම් වියදම් 13 (22,862,906)    (13,598,904)    -                       -                  

අනෙකුත් වියදම් 14 (25,508,270)    (13,688,072)    -                       -                  

152,327,575    300,932,296    746,797,928     447,087,890    

මුලය ආදායම් 15 219,304,200    119,975,892    22,721              36,325             

මුලය වියදම් 16 (431,246,562)   (227,597,407)   (27,900,511)      -                  

(211,942,362)   (107,621,515)   (27,877,790)      36,325             

ආශ්රිත සමාලම් වල ලාභ න ොටස 947,189,322    687,783,871    -                    -                   

(49,038,600)    (75,547,623)    -                   -                  

898,150,722    612,236,248    -                   -                  

බදු ප ර ාභ/අාභ 838,535,935    805,547,029    718,920,138     447,124,214    

ෙදු වියදම් 17 (14,619,306)    (55,203,016)    -                       -                  

බදු  සු ාභය 823,916,629    750,344,013    718,920,138     447,124,214    

ශුද්ධ ලාභය - ක ොටස්
අයිතිකරුවන්ගේ ලාභ ගකොටස 817,698,686    747,747,739    718,920,138     447,124,214    
සුළු ගකොටස් හිමියන්ගේ ලාභය 6,217,943        2,596,274        -                       -                      

823,916,629    750,344,013    718,920,138     447,124,214    

අරමුදසමූහය

අඩු  ලා: ශිෂ්යත්ව ප්රදාෙය කිරීනම් 

වියදම්

 17



මහප ොළ උසස ්අධ්යා න ශිෂ්යත්ව භාර අරමුද

ඒකාබද්ධ් විස්තීරණ ආදායම් ලාර්තාල

පදසැම්බර් 31 න් අලසන් ලර්ෂ්ය සඳහා

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

බදු  සු ාභය 823,916,629  750,344,013    718,920,138 447,124,214

අපනකුත් විස්තීරණ ආදායම්

AFS අනුව සාධාරණ අගය වවනස් වීම (51,957,307)   (157,103,432)  (51,957,307)  (157,103,432) 

(737,011)        1,348,543       (322,049)       1,758             

288,914          5,058               -                    -                     

(52,405,404)   (155,749,831)  (52,279,356)  (157,101,674) 

වාර්ෂික මුළු විස්තීරණ ආදායම් 771,511,225  594,594,183    666,640,782 290,022,541  

මුළු විස්තීරණ ආදායම - පකොටස්

අයිතිකරුලන්ගේ ගකොටස 765,293,282   591,997,909    666,640,782 290,022,541  

සුළු ගකොටස් හිමියන්ගේ ගකොටස 6,217,943       2,596,274        -                    -                     

771,511,225   594,594,183    666,640,782 290,022,541  

සමූහය අරමුද

ආගනනය කරන ද එතතු වූ ගසේලක ප්රතිාභ

එතතු වූ විශ්රාමික ගසේලක ප්රතිාභ මත ගගවු බදු

ලාර්ෂික මුළු විස්තීරණ ආදායම්, ශුද්ධ් බදු
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මහප ොළ උසස් අධ්යා න ශිෂ්යත්ව භාර අරමුද

ඒකාබද්ධ් මුය තත්ල ලාර්තාල

පදසැම්බර් 31 දිනට

සටහන්

2012 2011 2011.01.01 දිනට 2012 2011 2011.01.01 දිනට

ලත්කම් රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ජංගම පනොලන ලත්කම්

දේපළ, පිරියත හා උපකරණ 18 591,014,886          453,508,878          470,766,863          5,867,116            1,486,423            900,904                 

දේපළ ල ආදයෝජන 19 -                        -                        -                        12,460,179          12,460,179          12,460,179            

අස්පෘය ලත්කම් 20 1,575,646              1,575,646              1,575,646              -                       -                      -                        

උප සමාගම් ල ආදයෝජන 21 -                        -                        -                        573,577,393        573,577,393        573,577,393          

ආශ්රිත සමාගම් ල ආදයෝජන 22 785,234,346          523,858,817          514,197,382          2,200,000            2,200,000            2,200,000              

විම්භීත බදු ලත්කම් 1,072,389              756,294                 -                        -                       -                      -                        

ජංගම දනොලන මූය ලත්කම් 23 9,015,986,222       5,822,458,902       4,176,736,590       7,030,162,356     5,704,781,117     4,137,031,119       

10,394,883,489     6,802,158,537       5,163,276,481       7,624,267,045     6,294,505,111     4,726,169,594       

ජංගම ලත්කම්

ජංගම  මූය ලත්කම් 23 4,055,636,451       8,948,954,698       11,360,127,942     100,846,167        743,909,204        2,045,804,505       

කලින් කරන ද දගවීම් සහ  

අදනකුත් ැබිය යුතු ගිණුම් 24 86,943,379            42,965,670            39,740,515            284,877,573        199,368,073        199,028,481          

මුදල් සහ මුදල් සමාන දැ 25 206,139,089          126,228,538          184,566,710          2,067,999            14,695,633          16,791,497            

4,348,718,919       9,118,148,906       11,584,435,167     387,791,740        957,972,910        2,261,624,482       

මුළු ලත්කම් 14,743,602,410     15,920,307,443     16,747,711,647     8,012,058,786     7,252,478,023     6,987,794,077       

හිමිකම් සහ ලගකීම්

හිමිකම්

මූලික දායකත්ලය 1,462,250 1,462,250             1,462,250 1,462,250            1,462,250 1,462,250

රඳලාගත් ාභය 9,297,728,939       8,480,478,349       7,755,301,995       8,010,887,878     7,292,289,789     6,845,163,816       

අදනකුත් සංචිත 425,708,664          422,451,399          545,372,580          (116,666,492)      (64,709,185)        92,394,247            

9,724,899,853      8,904,391,998      8,302,136,825      7,895,683,636    7,229,042,854    6,939,020,313      

සුළු දකොටස්හිමියන්දේ අයිතිය 16,591,850           10,752,747           8,805,913             -                      -                      -                        

9,741,491,703      8,915,144,745      8,310,942,738      7,895,683,636    7,229,042,854    6,939,020,313      

ජංගම පනොලන ලගකීම්

විම්භීත බදු ලගකීම -                        -                        2,092,024 -                      -                      -                        

විම්භීත ආදායම් 1,118,655              1,118,655              1,118,655              -                       -                      -                        

එතතු වූ විශ්රාමික සසේවක ප්රතිලාභ 26 32,121,464            25,473,166            21,095,069            378,905               158,038               132,144                 

33,240,119            26,591,821            24,305,748            378,905               158,038               132,144                 

ජංගම ලගකීම්

විම්භීත ආදායම් 5,434,578 8,036,993 10,667,067 -                      -                      -                        

අදනකුත් ලගකීම් 27 4,731,441,556 6,745,321,900 8,100,421,127 112,209,454 767,705 751,942

උපචිත සහ අදනතකුත් දගවිය යුතු ගිණුම්28 167,724,789 142,549,332 205,824,860 1,952,248 3,570,467 3,982,180

දලන් කිරීම් 29 1,834,546              18,938,962            43,907,496           1,834,546            18,938,962          43,907,496           

ආදායම් බදු ලගකීම 62,399,773 63,723,691 51,642,611 -                      -                      -                        

බැැංකු අයිරාව 35,348 -                        -                        -                      -                      -                        

4,968,870,590      6,978,570,877      8,412,463,162      115,996,247       23,277,134         48,641,619           

මුළු හිමිකම් සහ ලගකීම් 14,743,602,410    15,920,307,443    16,747,711,647    8,012,058,786    7,252,478,023    6,987,794,076      

සමූහය අරමුද
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මශප ොෂ උවව ්අධ්යා න ශියත්ව භාර අරමුද

ඒකාබද්ධ් මුදල් ප්රලාශ ප්රකාය

පදවැම්බර් 31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා

2012 2011 2012 2011

පමපශයුම් ත්රියාකාරකම් ලලින් ද මුදල් ප්රලාශය

ලාර්ෂික ශුද්ධ් ාභය 838,535,935   805,547,029   718,920,138   447,124,214   

ගැපීම්;

ක්ය 73,155,190     66,504,886     842,027          243,756          

ආශ්රිත වමාගම් ල ආයයෝජන ල අඩු වීම 90,107,550     86,917,285     -                 -                 

ාභාාං ආදායම (3,527,258)     (743,000)         (36,000,000)   -                 

ආශ්රිත වමාගම් ලලින් ද ාභ (898,150,722) (612,236,248)  -                 -                 

යේඳෂ පිරියත ශා උඳකරණ ඉලත් කිරීයම් ාභ (389,371)        (105,154)         -                 -                 

ඳරිතයාග අරමුද වශා යලන් කිරීම් 62,140           59,867            -                 -                 

අවම්භාලය අරමුද වශා යලන් කිරීම් 1,373,676       854,924          -                 -                 

ඳාරියතෝෂික වියදම් 7,317,680       6,310,909       68,858           27,652            

(730,051,114) (452,436,530)  (35,089,116)   271,408          

බදු යගවීම් (15,970,405)   (45,965,196)    -                 -                 

කාරක ප්රාග්ධනයේ යලනවව්ීම්  

ැබිය යුතු ගිණුම් ල ලැඩි වීම / අඩු වීම (43,977,711)   (3,225,155)      (85,509,500)   (339,594)        

ණය හිමියන්යග් ලැඩි වීම / අඩු වීම 25,175,456     (63,275,529)    (1,618,220)     (411,715)

යලන් කිරීම් ල ලැඩි වීම / අඩු වීම (17,104,416)   (24,968,535)    (17,104,415)   (24,968,536)    

(35,906,671)   (91,469,218)    (104,232,135) (25,719,845)    

56,607,745     215,676,085   579,598,888   421,675,778   

ආපයෝජන ක්රියාකාරකම් ලලින් ද මුදල් ප්රලාශය 

යේඳෂ , පිරියත ශා උඳකරණ අත්ඳත් කර ගැනීම (211,374,082) (49,387,202)    (5,222,720)     (829,275)        

යේඳෂ පිරියත ශා උඳකරණ ඉලත් කිරීයමන් ද මුදල් 1,102,254       245,454          -                 -                 

විම්භීත ආදායම් (2,602,415)     (2,630,074)      -                 -                 

ආශ්රිත වමාගම් ලලින් ද ාභ 600,446,400   525,000,000   -                 -                 

මූය ලත්කම් ල ආයයෝජනය (366,046,724) (746,751,727)  (622,833,762) (422,942,366)  

ාභාාං ආදායම 3,527,258       743,000          36,000,000     -                 

ඳාරියතෝෂික යගවීම් (1,406,393)     (584,268)         (170,040)        -                 

23,646,299     (273,364,817)  (592,226,522) (423,771,641)  

මූය  ක්රියාකාරකම් ලලින් ද මුදල් ප්රලාශය 

ාභාාං යගවීම් (378,840)        (649,440.00)    -                 -                 

(378,840)        (649,440)         -                 -                 

මුදල් ශා මුදල් වමාන දැ ල ශුද්ධ් පලනවව්ීම 79,875,203     (58,338,172)    (12,627,634)   (2,095,864)      

ලර්ය ආරම්භයේ මුදල් ශා මුදල් වමාන දැ 126,228,538   184,566,710   14,695,633     16,791,497     

206,103,741   126,228,538   2,067,999       14,695,633     

වමූශය අරමුද

447,395,622   683,831,022   92,514,416     307,145,303   

ලර්ය අලවානපේ මුදල් ශා මුදල් වමාන දැ (වටශන 25)

පමපශයුම් ක්රියාකාරකම් ලලින් ශුද්ධ් මුදල් ගා ඒම්/ ගා යෑම්

ආපයෝජන ක්රියාකාරකම් ලලින් ශුද්ධ් මුදල් ගා ඒම්/ ගා යෑම්

මූය ක්රියාකාරකම් ලලින් ශුද්ධ් මුදල් ගා ඒම්/ ගා යෑම්

ශුද්ධ් මුදල් ප්රලාශය/කාරක ප්රාග්ධ්නයට ප ර පමපශයුම් 

ක්රියාකාරකම් වඳශා වු මුදල් ගා යෑම්
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1. වංව්ථාපිත තතොරතුරු 

 

1.1 වාමානය  
 

භවපඳොශ උ් අධයාඳන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර භබාය අයුදදර  ඹු  1981 අකක 66 දය   
ඳාර්ලිපම්න්තු ඳනතින් ්ථාපිත බාය අයුදදරක් න අතය එහි කශභනාකය ඹ ව ඳාරනඹ 
බායකාය භණ්ඩරඹක් භගින් සිදු පකපර්. එඹ පකොශම 02පෝක්පෝල් වීදිපේ අකක 27 දය  

CWE පල්කම් පගොඩනැගිල්පරහි 6 න භවපරහි පිහිටා ඇත. 
 

1.2  ඒකාබද්ධ මුය ්රකාන 

         

2012 පර් පදැම්ඵර් භ 31 ැනි දිපනන් අන් න බාය අයුදදපරහි  ඒකාඵද්ධ ුදරය 
්රකාලන  දදාඹම් ්රකාල  පනත්ව ිස්ීරර්  දදාඹම් ්රකාල  මූරය ්ථාය ්රකාලඹ   ුදදල් 
කය  ්රකාලඹ  ාධාය ත්ව පන්කම්පිළිඵ ්රකාලඹ  මූරය ්රකාලඹට අදාශ ටවන් 
ව මූවපේ සුිසපලේෂි ගිණුම් ්රතිඳත්වති ඹනාදිපඹන් භන්ිසත පි..  

 

1.3 ්රධාන කා්යයය්  වශ තමතශයුම්  ව්ලාභාලය්   
 

1.3.1 මශතඳොෂ භාර අරමුද 

 

 අයුදදපල් ්රධාන ඉරක්ක ව අයුදණු ු පේ - 
 

(අ) තරු ඹන් වා උ ්අධයාඳන ඳවසුකම් ැඳමභ  
 

(ද) ද්ිසීරි.ක අධයාඳනඹ ාර්ථක පර නිභ කශ සුදුසුකම් රත්ව තරු ඹන්ට අ්ථාු කර ඳදිදි 
ිසල්ිසදයාරඹක පවෝ තාක්ණික දඹතනඹක පවෝ උ් අධයාඳන දඹතනඹක  සිඹ 
අධයාඳනික  කාර්ක ක පවෝ තාක්ණික අධයාඳනඹ ම්පර්  කිරීභට වාඹ රඵා දීභ. 

 

(ඇ) තරු ඹන්ට ්කීඹ ෘත්වීරඹභඹ නිපු තා ව ිසබයතා ැි  දිුණණු කය ගැීමභට වැකි න 
පේ ෘත්වීරඹ පුහුණු භධයථ්ාන පිහිටු වීභ ව පිහිටු වීභට වා කශභනාකය ඹ කිරීභට දධාය 
කිරීභ  

 

(ඈ) අධයාඳනඹ ැි දිුණණු කිරීභට අදාශ ඳාල්  දඹතන  ඳදනම් ව එැනි දඹතන 

කශභනාකය ඹ වා ඳාරනඹ වා වාඹ දීභ; ව   
 

(ඉ) අධයාඳනඹ ැි දිුණණු කිරීපම් කාර්ඹපඹහි නිඹැපරන කකාකාරාර්ඹරුන්ප   ගුරුරුන්ප  
ව එැනි පුද්ගරඹන්ප  නිපු තා ව ිසබයතා කර්ධනඹ වා ැි දිුණණු කිරීභට වාඹ දීභ 
ඹනාදිඹි.. 
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1.3.2 අු කායක ව වවුල් භාගම්ර පකොට්කය ඹ  
 

2012 පදැම්ඵර් 31  2011 පදැම්ඵර් 31 වා 2011 ජනාදි 1 ැනි දින න ිසට අු කායක ව 
වවුල්කාය භාගම් ව ඔවුන්ප  හික කම් ඳවත දැක්පේ. 

අු කායක 

භාගම් 

්රධාන ්රිඹාකායම් දපඹෝජන 
දකායඹ  

2012 
පදැම්ඵ
ර් 31 

2011 
පදැම්ඵර් 
31 

2011 
ජනාදි 1 

ජාතික ත්වකම් ක්ථා  

(පුද්ගලික) භාගභ 

(NWCL) 

 

අයුදදල් 
කශභනාකය ඹ 
වා දපඹෝජනඹ 
පිළිඵ උඳපද්ලනඹ  

 

අු කායක 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

ශ්රී රකකා පතොයතුරු 
තාක්  දඹතනඹ 

භවතික රත්ව  (SLIIT) 

ඳදිග ක  යාඳාය 
වා ඉකජිපන්රු 
උඳාධි  ි ප්පරෝභා 
ව වතිකඳත්ර 
ඳාඨභාරා ැඳමභ  

 

අු කායක 

    

 

100% 

 

100% 

 

100% 

ශුද්ධ ත්වකම් සුරැකුම්  

(පුද්ගලික) භාගභ. 

්රාථක ක ගු පදු  
කරුන් ලපඹන් 
කටුණතු කිරීභ. 

උඳ   
අු කායක 

 

100% 100% 100% 

SLIIT 

ඳදිග ක(පුද්ගලින) 

භාගභ 

පතොයතුරු 
තාක් ඹට 
අදාශ ිසඹ භාරා 
ැඳමභ 

උඳ   
අු කායක 

 

72.9% 72.9% 72.9% 

ශ්රී රකකා තාක්ණික 

උත්වඳාදන (පුද්ගලික) 

භාගභ 

දයම්බ කයන රද 
භාගම් වා 
යාඹ වා 
පතොයතුරු 
තාක්ණික 
භධය්ථාන  
්රර්ධනඹ වා 
ඒාට අු ග්රවඹ 
දැක්වීභ 

උඳ   
අු කායක 

 

 

63.9% 

 

63.9% 

 

63.9% 

කර්ධන පරොතරැි. 
භණ්ඩරඹ  

අයුදදර තය කිරීභ 
වා පරොතරැි. 
දිු ම් ඇදීභ  

වවුල්  50% 50% 50% 



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹට අදාශ  
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2.  වකව් කිරීතම් ඳදනම 

 

2.1  2012 ජනලාරි මව 01 ලැනි දිතන්  ආරම්භ ලන මූය කාය වශා ක්රියාමකමක SLAS හි 

ඳදනම වකව් කිරීම වශ වම්මත කිරීම 

 

2012 පර් පදැම්ඵර් 31 ැනි දිනපව එභ පයන් අන් න බාය අයුදදරට අඹත්ව 
ඒකාඵද්ධ ුදරය ්රකාලන  දදාඹම් ්රකාල  පනත්ව ිස්ීරර්  දදාඹම් ්රකාල  මූරය ්ථාය 
්රකාලඹ   ුදදල් කය  ්රකාලඹ  ාධාය ත්ව  පන්කම් පිළිඵ ්රකාලඹ  මූරය ්රකාලඹට 
අදාශ ටවන් ව මූවපේ සුිසපලේෂි ගිණුම් ්රතිඳත්වති එනම් ඒකාඵද්ධ මූරය ්රකාල ව භින්න 
මූරය ්රකාලන ශ්රී රකකා යරත්ව ග කාධිකාදි දඹතනඹ භගින්  ඉදිදිඳත්ව කයු  රැඵ ඇති ශ්රී 
රකකා ගිණුම් ්රක ීරන්ට අු  (SLFRS/LKAS) ක් කය තිපේ.  
  

2011 පදැම්ඵර් 31 න් අන් න ව ඒ දක්ා ව ඕනෑභ කාරඹක් වා 2012 ජනාදි භ 1 
ැනි දිනට පඳය ඵර ඳැැත්වව ශ්රී රකකා ගිණුම් ්රක ීරන් ්රකාය බාය අයුදදර භගින් තනි 
මූරය ්රකාලන පිළිපඹර කයන රදි. 2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන්න ය වා ක ්
කයන රද පභභ  මූරය ්රකාලන මූවභඹ මූරය ්රකාලනර ්රථභ පගොු  න අතය SLFRS 
ප් යකාය ක් කය ඇති ුදල්භ අ්ථා ද පභඹ පේ. පභභ තත්වත්වඹ භාරු වීභ පිළිඵ ඳැවැදිලි 
කිරීභ වා 7 ැනි ටවන ඵරන්න.  
 

2.2  ගණනය කිරීතම් ඳදනම 

 

ිසපලේපඹන් වන් කය නැත්වපත්ව නම් ක  ඓතිවාසික පිදිැඹ ම්ුදතිඹ ඹටපත්ව ව රැබීම් 
ඳදනභ ඹට පත්ව මූරය ්රකාලන ක් කයු  රැඵ තිපේ. 
 

ඒකාඵද්ධ මූරය ්රකාලන ශ්රී රකකා රුපිඹල්ලින් ඉදිදිඳත්ව පකපර්. 
 

 

2.3 වංව් දනාමකමක තතොරතුරු 

 

න SLFRS  බාිසතා කිරීපම් ්රතිපරඹක් ලපඹන් පන් ිසඹ ුණතු මූරය ්රකාලන වැය ඉතිදිඹ 

වා බාය අයුදදර ව මූවඹ ිසසින් නිතය ලපඹන් මූරය ්රකාලන LKAS 01 ඉදිදිඳත්ව 
කිරීම්රට අු කර ව පර් මූරය ර්පේ ගිණුම් ්රතිඳත්වති බාිසතා කයන රදී.තද ත්වභන් 
ඉදිදිඳත්වකිරීම් භග අු කර ිසඹ ුණතු  කය අ්ථාක දී වු ද කන්දනාත්වභක පතොයතුරු ඹළි  
ර්ගීකය ඹ කයන රදී. 
 

2.4 ලැදගමක තී් දු  
 

මූව ගිණුම් ්රතිඳත්වති දපද්ල කිරීපම් ්රිඹාලිපේ දී කශභනාකය ඹ ිසසින් ඒකාඵද්ධ මූරය 
්රකාලනර වඳුනාගු  රැබ ්රභා  භත ඩාත්ව ිසපලේ ඵරඳෑභක් ඇති කශ වැකි ඳවත වන් 
ීරන්දුරට එශැඹි .  

  

i) ශ්රී රකකා පතොයතුරු තාක්  දඹතනඹ (SLIIT) අු කායක භාගම් භාගභක්  ලපඹන් 
නිර් ඹ  කිරීභ 

 

1999.05.21 දින ව 1999.09.02 දින ඳැති රැ්වීම්රදීභ32න ව 33 න භණ්ඩරරැ්වීම්   
බාය අයුදදපල් බායකාය භණ්ඩරඹ ම්ඳත්ව ැඳමභ භගින් වතික ු  රැඵ SLIITදඹතනඹ 
සීභා හිත භාගභක් ලපඹන් ්ථාපිත කිරීභට ීරය ඹ කය ගන්නා රදී.එ ඵැිසන් ඳවත 

කරුණු භත ඳදනම්  SLIIT ඹු  LKAS 27 ිසඹ ඳථඹ තුශ බාය අයුදදපරහි අු කායක 
භාගම්භාගභක් ලපඹන්  වඳුන්ු  රැපේ. 



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹට අදාශ  
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 SLIIT ඹු  අබයන්තය පශ  අන්තර්ජාතික ාණිජ වා දවාය අභාතයකලපේ  ව 
අධයාඳන අභාතයාකලපේ වපඹෝගිතා ්රඹත්වනඹක් ලපඹන් ්ථාපිත කයන රද්දක් න 
අතය එහි දපඹෝජනඹ කිරීභට වා ම්ඳත්ව ැඳමභට බාය අයුදදර එකඟ වී ඇත. 

 දඹතනඹ දයම්බපේ සිටභ එහි දධායලින් ැි  ්රභා ඹ ඳඹන රද්පද් බාය අයුදදර 
ිසසිනි  

 SLIIT හි ඳාරනඹ පිළිඵ  නිර් ාඹකඹන් නිල්රඹ කිරීපම් දී බාය අයුදදර ඳවත ාධක 
රකා ඵරන රදී. 

  SLIIT භණ්ඩරපඹහි නිපඹෝජනඹ  

  SLIITභ්රතිරාබ  ඔ්පේ බාය අයුදදපල් ඉරක්ක පුයාගැීමභ 

 බාය අයුදදර ව SLIIT අතය ගිිසසුපභන් SLIIT  වා භාරපේ ඉඩභ බාිසතා කිරීපම් 

අි.තිඹ රඵා පදන අතය ගිිසසුපභහි වන් ඇතැම් ිසපලේ පකොන්පද්සි භගින් SLIIT වා ුදලින් 

අු භත  කය ඇති භාගම් ය්ථාට ඹටත්ව එහි ්රධාන මූරය ව  පභපවුණම් කටුණතු 

ම්ඵන්ධපඹන් ඵරඳෑම් කිරීභට ගිිසසුභ භගින් බාය අයුදදරට ඵරඹ ඳැපර්. 

 ගිිසසුපභහි 4න ගන්තිඹ  

   භඅ  භවපඳොශ උ් අධයාඳන ෂ්යත්ව බාය අයුදදපරහි ඉරක්ක ව භාජ 

ගකීම්රට කය දකායඹක්න් පවෝ ඳටවැනි න පේ ්රිඹා පනොකිරීභට SLIIT  

වතික න අතය භාරපේ හි SLIIT  පීඨපඹහි ්රිඹාකායකම් ම්ඵන්ධපඹන් 

නිර්පද්ල රඵා දීභට MTF ට වැකිඹා ඇති අතය එකී නිර්පද්ල රකා ඵැලීභට 

SLIIT වැකිඹා ඇත. 

 

භද   SLIIT හි ්රධාන සිිසල් ඉදිකිරීම් කටුණතු MTF වා වපඹෝගිතාපඹන් ඉටු කශ ුණතු 

ඹ. 

 

භඇ   SLIIT ිසසින් තභ දිගු කාලීන කර්ධන ැරැ්භ MTF හි දැන ගැීමභ වා 

වපඹෝගිතා පිණී ඉදිදිඳත්ව කශ ුණතු ඹ. 

 

භඉ  අධයඹන ඳාඨභාරාර ගු ාත්වභක බාඹ ව ්රක තිඹ ෑභ කල්හිභ ඳත්වා පගන 

ඹු  රඵන ඵට SLIIT දඹතනඹ වතික න අතය පීඨ ඵරධාරීන්ට එපයහි ඳැන 

නැගිඹ වැකි කය පවෝ ීමතිභඹ ගකීභක දී MTFපත  න්දි පය ඹ වතික 

කයු  රැපේ.  

 

භඑ   භාරපේ පීඨපේ  ගැටළුරට අදාශ භාගම් ය්ථා ම්ඵන්ධ කය පවෝ 

කපලෝධනඹක් ඇත්වනම් එඹ සිදු කිරීපම් දී SLIIT අධයක් භණ්ඩරපේ සිටින 

සිඹලුභ MTF නිපඹෝජිතඹන්ප   එකඟත්වඹ රඵා ගත ුණතු ඹ.එැනි එකඟතාක් 

පනොඳතින අ්ථාක් ඇති වුපවොත්ව MTF හි එකඟත්වඹ රඵා ගත ුණතු ඹ.  

i)  වංල්යධන තොතරැයි මණ්ඩතේ (DLB) ආතයෝජන වමාගතම් ආතයෝජන ලතය්  නි්යණය 

කිරීම 

. 

ඳවත වන් කරුණු ඳදනම් කය  ගනික න් LKAS 28 හි ිසඹ ඳථඹ තුශ DLB ඹු  බාය 
අයුදදපල් භාගභක් ඵ බාය අයුදදපල් බායකාය භණ්ඩරඹ ිසසින් ීරය ඹ කයු  රැඵ ඇත. 

  DLBහි ්රා ධන අලයතාපන් 50කක් බාය අයුදදර භගින් දාඹක කයු  රැඵ තිපේ. 

  DLB. DLB හි භණ්ඩරපේ නිපඹෝජනඹ  



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹට අදාශ  

ඒකාඵද්ධ මූරය ්රකාලන වා ටවන් 
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3.  ලැදගමක ගිණුම් ්රතිපඳමකතිපල වාරාංය  

 

බාය අයුදදර ව ්රිඹාකාරී මූවඹ භගින් ඔවුන්ප  මූරය ්රකාලනර බාිසතා කයු  රඵන  
ැදගත්ව ගිණුම් ්රතිඳත්වති  ඳවතින් ඇතුශත්ව කය තිපේ.ඳවත දක්ා ඇති ගිණුම් ්රතිඳත්වති 
මූරය ්රකාල නිඵන්ධන ඉදිදිඳත්ව කයන රද ෑභ කාරඹකටභ නිතය ලපඹන් දපද්ල කයු  
රැඵ ඇති අතය වන් කය පනොභැත්වපත්ව නම් ක  දයම්බක SLFRS ්රකාලඹ ක් කිරීපම් දී 

SLFRSට භාරු කිරීපම් කාර්ඹඹ වා 2011 ජනාදි 1 ැනි දින  මූරය තත්වත්වඹ දපද්ල 
පකපර්. 
 

3.1     ඒකාබද්ධතාල වශා ඳදනම 

 

ඒකාඵද්ධ මූරය ්රකාලනර 2012 පදැම්ඵර් 31 දින න ිසට භාගපම් ව එහි අු කායක 
භාගම්ර මූරය ්රකාලන  අන්තර්ගත පි.. 
 

අු කායක භාගම්  ුදළුභනින්භ ඒකාඵද්ධ න අතය ඒකාඵද්ධතා අඛණ්ඩ ඳත්වාපගන 
ඹාභට ද නිඹක තඹ. අු කායක භාගම්ර මූරය ්රකාල ්ථාය ගිණුම් ්රතිඳත්වති බාිසතා කයක න් 
භේ භාගපම් ාර්තා ක් කයන කාරපේ දීභ ක් කයු  රැපේ. සිඹලුභ අන්ත: මූව 
ඉතුරුම් ගණුපදු  උඳරේධි පනොව රැබීම් ව අන්ත: මූව ගු පදු  ව පඵදීඹාම් ුදළුභනින්භ 
ඉත්ව පකපර්. 
 

3.2 වමාගම තුෂ ආතයෝජනය  
 

භාගපම් මූව දපඹෝජනඹ ාධාය ත්ව ක්රභඹක් බාිසතා කයක න් ග නඹ පකපර්.භාගභක් 
ඹු  මූවඹකට ැරකිඹ ුණතු ඵරඳෑභක් කශ වැකි ද්කාතයඹකි. 

.ාධාය ත්ව ක්රභඹ ඹටපත්ව භාගපම් දපඹෝජනඹ සිදු කයු  රඵන්පන් භාගපම් 
ශුද්ධ ත්වකපම් මූවඹට අඹත්ව  පකොට්ර පිදිැඹ එකතුකශ ඳසු අත්වඳත්ව කිරීපම් 
පන්කම්ර මූරය තත්වත්ව ්රකාලනපේ ඹ. 
දදාඹම් ්රකාලඹ භගින් භාගපම් පභපවුණම්ර ්රතිපර ලපඹන් න පකොට් පිළිබිඹු 
කයි..භාගපම් ාධාය ත්ව පකොට්ර පනක් ඍජුභ වඳුනාගු  රැබු පවොත්ව කය පවෝ 
පනක් සිදු ව පකොට මූවඹ ිසසින් වඳුනාගන්නා අතය එඹ පඹෝගය අ්ථාපේදී 
ාධාය ත්ව පකොට් පන්වීපම් ්රකාලනඹ තුශ පවළිදයවු පකපර්.  
 

3.3  තද්ඳ පිරියත වශ උඳකරණ 

 

           ුදච්ඡිත ක්පඹහි ව ුදච්ඡිත අඳවාඹනභඹ ඳාඩුපහි ඳතිි. නම්  ශුද්ධ පිදිැඹ හි පද්ඳර 
පිදිඹත ව උඳකය  වන් පකපර්.එභ පිදිැඹට පද්ඳර පිදිඹත ව උඳකය ර උඳාකගභඹ 
පකොටක් ්රති්ථාඳනඹ කිරීභට ැඹන පිදිැඹද අු භත උඳභාන පුයාරන්පන් නම් දීර්ඝ 
කාලීන ඉදිකිරීම් යාඳෘති වා තාකාලික ඳාිසච්යටඹට ගැීමපම් පිදිැඹද ඇතුශත්ව පි.. 
පද්ඳර පිදිඹත ව උඳකය ර ැදගත්ව පකොට් කාර අන්තයලින් ්රති්ථාඳනඹ කිරීභට 
අලය න්පන් නම් මූවඹ ිසසින් ්රති්ථාපිත පකොට අු භත පනොකයන අතය න පකොට 
්රපඹෝජය දුණ කාරඹක්  ව ක්ඹ ්රභා ඹක් හිත එහිභ දපේණික පකොටක් ලපඹන් 
අු භත පකපර්. එපේ භ ්රධාන ඳරීක් ඹක් සිදු කශ ිසට අු ම්ත උඳභාන කතෘප්ත පේ නම් 
්රති්ථාඳනඹක් ලපඹන් පිදිඹත ව උඳකය ර ඉදිදිඹට පගන ද ්රභා පඹහි එහි පිදිැඹ 
වන් පකපර්.අපනක් සිඹලු අලුත්වැි ඹා ව නඩත්වතු කටුණතුර පිදිැඹ දදාඹම් ්රකාලපඹහි 
ැඹ ඵයක් පර වන් පකපර්. 

 

ුදලින් අු භත පද්ඳර පිදිඹත ව උඳකය ඹක අි.තභඹක් ව කය පවෝ ැදගත්ව පකොටක් 
අඳවය ඹ පවෝ  එහි බාිසතපඹන් පවෝ අඳවය පඹන් කිසිදු දර්ථීක ්රතිරාබඹක් අනාගතපේ දී 
අත්ව පනොන තත්වත්වඹක් ඹටපත්ව අු භත පනොන ඵට ඳත්වපේ.  



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹට අදාශ  

ඒකාඵද්ධ මූරය ්රකාලන වා ටවන් 
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එපේ අු භත පනොවීපභන්  ත්වකම්ර භත්වකම්ර ශුද්ධ අඳවය  රාබඹ වා ඉදිදිඹට පගන ද 
පන ලපඹන් ග නඹ කයු  රැපේ.  ඉ්භතු න රැබීභක් පවෝ ඳාඩුක් ත්වකම් අු භත 
පනොව ිසට දදාඹම් ාර්තාපහි අන්තර්ගත පකපර්.  

 

3.3.1 ක්ය ්රමාණය 

 

ක්ඹ ්රභා ඹ ග නඹ කයු  රඵන්පන් සිඹලුභ පද්ඳර පිදිඹත වා උඳකය ර ්රපඹෝජය 
දුණ කාරඹ ඇ්තපම්න්තු    භත ඍජු පර්ඛීඹ ඳදනභකටඹ. 
කණ්ඩාඹම් වා ඳත්වනා  ව කන්දනාත්වභක ය වා ඇ්තපම්න්තුගත ්රපඹෝජය දුණ 
කාරඹ ඳවත ඳදිදි පේ.   

         

උඳකය       ය 4 සිට 5 දක්ා 
පභෝටර් යථ     ය 4 සිට 5 දක්ා 

ඳදිග ක ඳදිග ක උඳාකග ව භෘදුකාකග ය 3 සිට 4 දක්ා 

ගෘව බාණ්ඩ ව ිස කිරීම්   ය 2 සිට 5 දක්ා 

පගොඩනැගිලි     ය 10 සිට  20 දක්ා 
පඳොත්ව ව  උඳාධිධාරී ඇඳුම් කට්ටරඹ  ය 3 සිට  5 දක්ා 

 

3.3.2 ආතයෝජන තද්ඳ  
 

දපඹෝජන පද්ඳර ග නඹ කයු  රඵන්පන් ගු පදු  පිදිැඹ ද ඇතුළු මූලික පිදිැඹ 
වාඹ.දයම්බක අු භතකය ඹට  අනතුරු සිදු කයු  රඵන අු භත කිරීම් ද පිදිැපඹහි  
වන් පකපර්. 
 

ඹම් පද්ඳරක් අු භත පනො කය ඇති ිසට පවෝ දපඹෝජන පද්ඳර ්ථීය පරභ බාිසතපඹන් ඉත්ව 
කය ඇත්වනම් ව එඹ අු භත පනො කිරීපභන් කිසිදු අනාගත දර්ථීකභඹ රාබඹක් අපප්ක්ා 
පනොකයන්පන් නම් එඹ දපඹොජන පද්ඳරක් ලපඹන් පනො පිළිගැපන්.ශුද්ධ ඵැවැය කිරීපම් 
රාබ කටුණතු ව ත්වකම් ඉදිදිඹට පගන ඹාපම් ්රභා ඹ පනොපිළිගු  රඵන කාරඹ වා 
දදාඹම් ාර්තාපහි වන්  පකපර්. 

 

3.3.3  මූරය පනොන ත්වකම් අඩු කිරීභ 

 

එක් එක් ාර්තා කශ ුණතු දිනපේ දී ත්වකම් අඩු කශ වැකි ද ඹන්න මූවඹ ිසසින් තක්පේරු 
කයු  රැපේ. එැනි වනක් වුපවොත්ව පවෝ ත්වකම් වා ාර්ෂික අඩුකිදිපම් ඳරීක් ඹක් 
අලය වුපවොත්ව මූවඹ ිසසින් ත්වකපභහි ඹථා තත්වත්වඹට ඳත්ව කශ වැකි ුදදර තක්පේරු 
කයු  රැපේ.  ත්වකපභහි ඹථා තත්වත්වඹට ඳත්වකශ වැකි ්රභා ඹ න්පන් ිසකිණීභ වා 
ත්වකපම් පවෝ ුදදල් කශ වැකි ඒකකරභCGU ාධාය  ටිනාකභ අඩු කශ පිදිැඹ ව එහි 
බාිසත ටිනාකභ  ඹන පදපකන් ඉවශ අගඹ  න අතය ත්වකභ භගින් පනත්ව ත්වකම් වා මූව 
ත්වකම්ලින් පුළුල් ලපඹන් ්ාධීන න ුදදල් ගරනඹක් උත්වඳාදනඹ පනොන්පන් නම් තනි 

ත්වකභක් වා නිර් ඹ පකපර්. ත්වකභක ඉදිදිඹට පගන ද ්රභා ඹ පවෝ CGU එහි ඹථා 
තත්වත්වඹට ඳත්ව කශ වැකි ්රභා ඹ ඉක්භා ඹි. නම් ත්වකභ ක්රභක්ඹ වී ඇති පේ රකු  
රඵන අතය එඹ ඹථා තත්වත්වඹට ඳත්වකශ වැකි ්රභා ඹ ඹටපත්ව පල්ඛන ගත පකපර්.බාිසතපේ 
ඇති ටිනාකභ තක්පේරු කිරීපම් දී ඇ්තපම්න්තු කයු  රැබ අනාගත ුදදල් ගරනඹ ඒාපඹහි 
ුදදපරහි කාලීන අගපේ ඳත්වනා පශපඳොශ තක්පේරු ටිනාකම් ව ත්වකභට ඳභ ක් 
අදාශ ව අදානම් පඳන්ු ම් කයන පර් ඵදු ට්ටම් අු ඳාතඹක් බාිසතපඹන් ත්වභන් 
ටිනාකභට අඩු කයු  රැපේ.ිසකිණීපම් අඩු පිදිැඹ ාධාය  ටිනාකභ ීරය ඹ කිරීපම් දී 
දන්න කාලීන පශපඳොශ ගණුපදු  තිපේ නම් ඒා ැරකිල්රට බාජනඹ පකපර්.එැනි 
ගු පදු  වඳුනාගත පනොවැකි නම් සුදුසු තක්පේරු දර්ලඹක් බාිසත පකපර්. 
 



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹට අදාශ  
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3.3.4 ිසපද්ල ුදදල් 

  

a)  කෘතයාත්වභක වා යවාය ුදදල්  
  
කණ්ඩාඹපම් මූරය ්රකාලපේ අන්තර්ගත අි.තභ ග නඹ කයු  රඵන්පන් ද්කාතයඹ 
්රිඹාත්වභක න ්රාථක ක දර්කාක ඳදියපඹහි ුදදල් ඒකක බාිසතපඹනිභකෘතයාත්වභක ුදදල් 
.ඒකඵද්ධ මූරය ්රකාල කණ්ඩාඹපම් ව භාගපම් කෘතයාත්වභක වා යවාය  ුදදල් න ශ්රී 
රකකා රුපිඹල්ලින් ඉදිදිඳත්ව පකපර්.  

 

b)  ගු පදු  ව ඉතුරුම් 
 
ිසපද්ල ුදදල් ගු පදු  එභ ගු පදු  කයන දිනඹට ඳතින ිසනිභඹ ුදදල් අු ඳාතඹ බාිසතා 
කයක න් කෘතයභඹ ුදදල් ඵට ඳදිර්තනඹ කයු  රැපේ. එකී ගු පදු  පිඹවීපම්  ්රතිපරඹක් 
ලපඹන් ව ිසපද්ල යවාය ුදදල් භගින් ඳාරනඹ න සුළු ත්වකම් වා ඵැීමම්රට අදාශ ය 
අග ිසනිභඹ අු ඳාතර ගු පදු ලින් සිදුන ිසපද්ල හුභාරු ්රදාන ව ඳාඩු ම්ුදච්යටත 
දදාඹම් ්රකාලපඹහි පිළිගු  රැපේ. සුළු ත්වකම් ව  ඹ තුරු් ඉතුරුම් ය අග ිසනිභඹ 
අු ඳාතඹට ඳදිර්තනඹ කයු  රැපේ. 

  

3.3.5  ඵදුකය ඹ  

3.3.5.1  ත්වභන් ඵදුකය ඹ 

 

දැනට ඳත්වනා  ව ඉන් පඳය කාරඹට අදාශ මූරය දදාඹම් ඵදු ව  ඹ තුරු්  ග නඹ කයු  
රඵන්පන් ඹළි රඵා ගැීමභට අපප්ක්ෂිත ුදදර පවෝ පද්ශීඹ දදාඹම් පකොභාදි් ජනයාල්ට 
පගවීභට අපප්ක්ෂිත ුදදරට ාපප්ක්ඹ.එකී ුදදර ග නඹ කිරීභ වා බාිසතා කයු  
රඵන්පන් ාර්තා කශ දින පවෝ ඒ න ිසට ඵරාත්වභක ඳැති ඵදු අු ඳාතඹන් ව ඵදු ීමතින්ඹ. 
 

මූවඹ වා දදාඹම් ඵදු ාර්තාරට අදාශ ිසධිිසධානර ඳදනභ ඳවත ඳදිදි පි.. 
 

අ    භවපඳොශ බාය අයුදදර  
1981 අකක 66 දයන භවපඳොශ උ් අධයාඳන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර ඳනත අු  බාය 
අයුදදර දදාඹම් ඵදු ලින් නිදව් පි.. 

 

ද  සීභාහිත ශ්රී රකකා පතොයතුරු තාක්  භවතික රත්ව  දඹතනඹ 

පභඹ BOI භගින් නිල්රඹ කයු  රැබිඹ වැකි තක්පේරු ර්ඹක සිට රකු  රඵන ඳ ්

යක කාරඹක් වා BOI ගිිසසුපභහි වන් කය ඇති  යාඳය කටුණතුරට ඵදු නිාඩු 

දිනඹක් භුක්ති ිසඳිඹ වැකි දපඹෝජන භණ්ඩරපේ (BOI) අු භැතිඹ රත්ව භාගභකි. 
ඉවත කී කාර්ඹඹ උපදා තක්පේරු ර්ඹ ලපඹන් රකු  රැඵ තිපඵන්පන් භණ්ඩරඹ 
ිසසින් නිකුත්ව කයු   රැබ වතිකපඹහි වන් ඳදිදි යාාඹ ිසසින් ඳශුදයට ාණිජ 
කටුණතු සිදු කයු  රැබ දිනඹි.භ2002 ජනාදි 10 ැනි දින . 
ඉවත නිදව් කශ කාරඹ 2007 ැප්තැම්ඵර් භ 25 ැනි දින BOI භග ඇතුශත්ව ව 
අු කායක භාගම් ගිිසසුභ භගින් 2014 ජනාදි 10 ැනි දින දක්ා භතත්ව ය 
7කට දීර්ඝ කයන රදී 
ය 7 ක ඵදු නිදව් කාරඹ ඉකුත්ව වීපභන් ඳසු එශැපමන  ඉදිදි ෑභ තක්පේරු යක් 
වාභ දඹතනඹ ිසසින් ඉවත අු කායක භාගම් ගිිසසුභ ඹටපත්ව  15කක  අු ඳාතඹකින් 
දදාඹම් ඵදු පගිසඹ ුණතුඹ. 

 

ඇ  ජාතික ත්වකම් ක්ථාභපුද්ගලික භාගභ 
දදාඹම් ඵදු ැඳුණභ  මූරය ්රකාලනපඹහි ාර්තා වී ඇති දකායඹට දදාඹම් ව ිසඹදම් 
මූලිකාකග භත ඳදනම් න අතය 2006 අකක 10 දය  පද්ශීඹ දදාඹම් ඳනත වා එහි 
කපලෝධනර ිසධිිසධාන  ්රකාය ග නඹ කයු  රැපේ. 



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹට අදාශ  
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3.3.5.2  ්රමාද ූ  බදු  
 

මූරයභඹ ාර්තාකය  කාර්ඹඹ උපදා ත්වකම්ර ව  ඹ තුරු්ර ඵදු ඳදනභ ව ඒාපඹහි 
ඉදිදිඹට පගන ද ්රභා  අතය ාර්තා කයු  රඵන දිනපේ දී ඳතින තාකාලික පන්කම් 
භත පගවීම් ක්රභඹක් බාිසතපඹන් ්රභාද ව ඵදු  අඹ කයු  රැපේ. 
  

ඵදු අඹ කශ වැකි සිඹලුභ තාකාලික පන්කම් දවා ්රභාද ඵදු පගවීම් අු භත පකපර්. 
 

ඵදුභඹ රාබඹ අඩුකශ වැකි තාකාලික පන්කම් ව ඉදිදිඹට පගන ද බාිසතා පනොකශ ඵදු 
රැබීම් වා ඵදු  ඳාඩු ්රපඹෝජනඹට ගත වැකි තාක් ෑභ අඩුකශ වැකි තාකාලික පන්කම් ව 
ඉදිදිඹට පගන ද බාිසතා පනොකශ ඵදු රැබීම් වා ඵදු  ඳාඩුක් වා භ ්රභාද ඵදු ත්වකම් 
අු භත පකපර්. 

 

3.3.6 මුදල් ශා මුදල් තුයය්   
 

ුදදල් වා ුදදල් තුරයඹන් ඹු පන් වැඳින්පන්පන් අත ඇති ව ඵැකකුපහි තැන්ඳත්ව කය ඇති 
ුදදල් ද අත්වඳත්ව කය ගැීමපම් දින සිට භා තුනක් පවෝ ඊට අඩු කාරඹක ුදල් කල් පිරීම් භග 
පනත්ව පකටි කාලීන ඉවශ ද්රශීලීතාකින් ුණත්ව දපඹෝජනි.. පලේ ඳපත්රඹහි ත්වභන්  ඹ 
තුරු් ඹටපත්ව ඵැකකු අි.යා පඳන්ු ම් පකපර්. 

 

 

4 මූය තමලම් - මුල් ශඳුනාගැනීම් වශ ඳසු ගණනය කිරීම්. 
  

4.1 මූය ලමකකම් 

 

4.1.1 මුල් අනුමතකරණය  වශ ඳසු ගණනය කිරීම් 

 

LKAS 39 ිසඹ ඳථඹ තුශ මූරය ත්වකම් සුදුසු ඳදිදි රාබ පවෝ ඳාඩු   ඹ පවෝ අඹවීම් 
 දපඹෝජන කල් පිරීභ වා යා  ව ිසකිණීභට ඇති මූරය ත්වකම් පර ාධාය  අගඹකට 
ර්ගීකය ඹ කය ඇති අතය ුදල් අු භතකය පේ දී එහි මූරය ත්වකම් ර්ගීකය ඹ නිල්රඹ 
පකපර්. 
රාබ පවෝ ඳාඩු භගින් ාධාය  ටිනාකභකට දපඹෝජන සිදු පනොව අ්ථාක ත්වකම්ර 
ගණුපදු  පිදිැඹ එකතු කශ ාධාය  ටිනාකභක දී සිඹලුභ මූරය ත්වකම් මූලික ලපඹන් 
අු භතකය ඹ කයු  රැපේ. 
 

මූරය ්රකාලන වා න ටවන් ර අකක 23 ඹටපත්ව මූරය ත්වකම් අනාය  පකපර්. 
 

4.1.2 ඳසු ග නඹ කිරීම් 

 මූරය ත්වකම්ර ඳසු ග නඹ කිරීම් ඳවත ඳදිදි ඒාපඹහි ර්ගීකය ඹ භත ඳදනම් පේ.  
 

 

4.1.2.1රාබ පවෝ ඳාඩු භගින් ාධාය  අගපේදි මූරය ත්වකම්   

පවෝ ඳාඩු භගින් ාධාය  අගපේදි මූරය ත්වකම්රට පශදාභ වා යා ඇති මූරය ත්වකම් 
ව රාබ පවෝ ඳාඩු භගින් ාධාය  අගපේදි මූරය ත්වකම් මූලික අු භතකය ඹ භත ව මූරය 
ත්වකම් ඇතුශත්ව පි..පශදාභ වා යා තඵා ගැීමපම් මූරය ත්වකම් පර ර්ගීකය ඹ 
කයු  රඵන්පන් ඒා දන්නතභ ායපේ දී ිසකිණීපම්  පවෝ නැත ක රදී ගැීමපම් කාර්ඹඹ 
වා අත්වඳත්ව කය තඵා  ගත්ව ිසටි.. 

 
 



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹට අදාශ  

ඒකාඵද්ධ මූරය ්රකාලන වා ටවන් 

30 

 

 
දදාඹම් ්රකාලනපේ අු භත ාධාය  අගපඹහි පන්කම් භග ාධාය  අගපේ දී මූරය 
තත්වත්වඹ පිළිඵ ්රකාලපඹහි රාබ පවෝ ඳාඩු භගින් ාධාය  අගපේදි මූරය ත්වකම් ඉදිදිඹට 
පගන එු  රැපේ. 

 

4.1.2.2 ණය වශ අයවීම්. 

 
  ඹ ව අඹවීම් ඹු  ්ථාය පවෝ නිල්යටත පගවීම් භග ුත්වඳන්න පනොව ්රිඹාකාරී පශ 

පඳොපශහි ක රග න් ඉදිදිඳත්වපනොන මූරය30 ත්වකම්ඹ. මූලික  ග නඹ කිරීපභන් අනතුරු 

එැනි මූරය ත්වකම් අඳවාඹනඹ අඩුකශ පර පඳොළී අු ඳාත ක්රභඹ(EIR)බාිසකපඹන් 
පදු   ක්රභක්ඹ පිදිැඹට අදාශ ග නඹ කයු  රැපේ. පශපඳොපරහි ක්රභක්ඹ  පිදිැඹ 

ග නඹ කයු  රඵන්පන් අත්වඳත්ව කය ගැීමභ භත කය පවෝ ට්ටභක් පවෝ අධික රක් ව EIR 

හි ම්පර්  පකොටක් න ගා්තු පවෝ පිදිැඹ  ැරකිල්රට ගැීමපභනි. E IR ක්රභක්ඹට 
දදාඹම් ාර්තාපේ මූරය දදාඹභ ඇතුශත්ව පි.. අඳවාඹනඹ නිා වටගන්නා ඳාඩු දදාඹම් 
්රකාලපඹහි වඳුන්ා පදු  රැපේ. 

 
4.1.2.3 කල් පිරීම වශා රලා තබන ආතයෝජන 

 
්ථාය පවෝ නිල්රඹ කශ වැකි පගවීම් ව ්ථාය කල් පිරීම් භග ුත්වඳන්න පනොන මූරය 
ත්වකම් කල් පිරීභ වා යා තඵා ගැීමභ ඹු පන් ර්ගීකය ඹ පකපර්. මූලික ග නඹ 
කිරීපභන් අනතුරු කල් පිරීභ වා යා තඵා ගු  රඵන දපඹෝජන අඳවාඹනඹ අඩු කශ 
පර පඳොළී ක්රභඹ  ක්රභඹ බාිසතා පකොට ක්රභක්ඹ පිදිැඹ ඹටපත්ව ග නඹ කයු  රැපේ. 
ක්රභක්ඹ  ග නඹ කයු  රඵන්පන් අත්වඳත්ව කය ගැීමභ භත කය පවෝ ට්ටභක් පවෝ 

අධික රක් ව EIR හි ම්පර්  පකොටක් න ගා්තු පවෝ පිදිැඹ  ැරකිල්රට ගැීමපභනි. 

EIR ක්රභක්ඹ දදාඹම් ්රකාලනපේ මූරය දදාඹපභහි ඇතුශත්ව පි.. අඳවාඹනඹ නිා 
වටගන්නා ඳාඩු දදාඹම් ාර්තාපේ මූරය පිදිැඹ පර වඳුනා ගු  රැපේ.  

 

4.1.2.4 විකිණිම වශා තයදවිය ශැකි මූය ආතයෝජන 

 
ිසකිණීභ වා පඹදිසඹ වැකි මූරය දපඹෝජනරට ාධාය ත්ව පකොට් වා  ඹ සුරැකුම්ඳත්ව 
ඇතුශත්ව පි.. ාධාය ත්ව පකොට්  දපඹෝජන ඹැි. ර්ගීකය ඹ කයු  රඵන්පන් පශදාභ 
වා යා තඵා පනොගන්නා පවෝ රාබ පවෝ ඳාඩු භගින් ාභානය ටිනාකපම් දී නම් කයු  
පනොරඵන පර ර්ගීකය ඹ කයන්නා ව ිසකිණීභ වා පඹදිසඹ වැකි දපඹෝජනි.. පභභ 
කාණ්ඩඹ ඹටපත්ව  ඹ සුරැකුම්ඳත්ව ඹු  කාර නිඹභඹක් පනොභැති යා තැබීභට අදව ්
පකපයන ව ද්රශීලිතා වා අලයතාක් ලපඹන් ිසකිණිඹ වැකි පවෝ පශපඳොර 
තත්වත්වර පන්වීම් වා අලයතාක් ලපඹන් ඳතින දපඹෝජනඹන් ඹ.  

 

මූලික ග නඹ කිරීපභන් අනතුරු ිසකිණීභ වා පඹදිසඹ වැකි දපඹෝජන  ුදච්යටත රැබීම් 
පවෝ ඳාඩු පනත්ව ්රිඹාකාරී දදාඹභක වඳුනාගැීමපභන්  පවෝ අඳවාඹනඹ කිරීභට  ීරය ඹ 
කිරීපභන් මූරය පිදිැපේ දදාඹම් ්රකාලපේ ුදච්යටත ඳාඩු නැත ර්ගීකය ඹ කය ඇති 
අ්ථාපේ දී ව ිසකිණීභ වා පඹදිසඹ වැකි කයටතලින් ඉත්ව කිරීපභන්  දපඹෝජන අු භත 
පනොපකපයන  තාක් ිසකිණීභ වා පඹදිසඹ වැකි කයටතර පනත්ව ුදච්යටත දදාඹම් 
ලපඹන් වඳුනාගු  රැබ උඳරේධි පනොව රැබීම් වා ඳාඩු භග  ාධාය  ටිනාකභ ඹටපත්ව 
ග නඹ කයු  රැපේ.ිසකිණීභ වා පඹදිසඹ වැකි  ඹ සුරැකුම්ඳත්ව භත පඳොළී දදාඹභ 
ග නඹ කයු  රඵන්පන් පර පඳොලී ක්රභඹ බාිසතපඹන් න අතය රාබ පවෝ ඳාඩු ලපඹන් 
අු භත පකපර්. 
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4.1.3 අු භත පනොකිරීභ 

 

ත්වකක න් ුදදල් ගරන රඵා ගැීමපම් අි.තිඹ ඉකුත්ව ව  ඳසු මූරය ත්වකභක්භමූරය ත්වකක න් 
පකොටක් පවෝ භාන මූරය ත්වකම් මූවඹක පකොටක් අදාශ න ිසට පවෝ  අු භතකය ඹ 
පනොපකපර්. 

 
ii)  මූවඹ ිසසින් ත්වකක න් ුදදල් ගරන රැබීපම් තභ  අි.තිඹ  භාරු කයු  රැඵ තිපඵන්පන් නම් 
පවෝ තුන්න ඳාර්ල්ඹකට ද්රයභඹ ්රභාදඹකින් පතොය ම්පර් පඹන් ුදදල් ගරන රැබීම් 
පගවීභට ඵැීමභක් ඇතැි. උඳකල්ඳනඹ කය ඇත්වනම් ව 

 - මූවඹ ිසසින් ත්වකපම් සිඹලුභ අදානම් ව  ්රතිරාබ පදු   භාරු කයු  රැඵ ඇත්වනම් 
පවෝ  

 - මූවඹ ිසසින් ත්වකම්ර සිඹලුභ අදානම් පවෝ ්රතිරාබ පදු  භාරු කය පවෝ යා 
තඵා පගන  පවෝ පනොභැති නුදත්ව ත්වකම්ර ඳාරනඹ භාරු කය තිපේ නම්  

 එිසට  
 මූරය ත්වකභක් භපවෝ මූරය ත්වකක න් පකොටක් පවෝ භාන මූරය ත්වකම් හිත මූවඹක් 
අදාශ න  අු භත පනොපකපර්.. 

 

4.1.4 මූරය ත්වකම්ර අඳවාඹනඹ  
 

මූවඹ ිසසින් ෑභ ාර්තාකයු  රඵන දිනඹක දී මූරය ත්වකම් පවෝ මූරය ත්වකම් පගොු ක් 
අඳවාඹනඹ වී ඇති ඵට අු භත කශ  වැකි කය පවෝ  ාක්යඹක් ඳීර ද ඹන්න තක්පේරු 
කයු  රැපේ. මූලික අු භතකය පඹන් අනතුරු වටගත්වතා ව සිදුවීම් එකක් පවෝ ැි  
කඛයාක ්රතිපරඹක්  ලපඹන්  ව ඳාඩු රැබ සිදුවීභ මූරය ත්වකම්හි ඇ්තපම්න්තුගත 
අනාගත මූරය ගරනඹ භත ඵරඳෑභක් ඇති කය තිපේ නම් පවෝ මූරය ත්වකම් මූවඹක් තථය 
දකායපඹන්  තක්පේරු කශ වැකි නම් පවෝ එපේ න්පන් නම් ඳභ ක් අඳවාඹනඹ වීභ වා 
වඳුනාගත  වැකි ාක්යඹක්  මූරය ත්වකභක් පවෝ  මූරය ත්වකම් මූවඹක්  අඳවාඹනඹ වී ඇති 
ඵ පඳීම ඹි.. 
 

 ඹ කරුන් පවෝ  ඹකරුන් මූවඹක් ිසසින් ැදගත්ව මූරය දු්කයතා   ඹ පගවීභ ඳැවැය 
වැරීභ පවෝ පඳොළිපඹහි   ඹ ුදදපරහි පගවීම් ඳැවැය වැරීභ  ඔවුන් ඵකපකොපරොත්වබාඹට ඳත්ව 
ු  ඇති ඵට ම්බාිසතාක් ඳැීරභ පවෝ පනත්ව මූරයභඹ ලපඹන් නැත කිසධානඹ වීභක් 
ඇති ඵට වැඟීඹාභ අන්තර්ගත න අතය නිරීක් ඹ කශ වැකි දත්වත භගින් හිඟ ුදදපරහි 
පනක් පවෝ ඳැවැය වැරීභ වා ව ම්ඵන්ධතාක් දක්න දර්කාක තත්වත්ව ැනි 
ඇ්තපම්න්තුගත අනාගත ුදදල් ගරනපඹහි ක නිඹ වැකි ඳවත ැටීභක් පඳන්ු ම් කයන ිසට  
අඳවාඹනඹ වා ාක්යරට අන්තර්ගත කශ වැකිඹ . 

 

5.   ඹ තුරු් ව ැඳමම් 

 

5.1 මූයමය ණය තුරුව ්

 

5.1.1 මූලික අු භතකය ඹ ව ග නඹ  
 

LKAS 39 ිසඹ ඳථඹ තුශ මූරයභඹ  ඹ තුරු් ර්ගීකය ඹ කය ඇත්වපත්ව රාබ පවෝ ඳාඩු   ඹ 
ව තාකාලික ගැීමම්  පනත්ව මූරය ගකීම් භගින් ාධාය  ටිනාකපම් දී මූරයභඹ  ඹ 
තුරු ් පවෝ භතු ඇතිිසඹ වැකි ඵාධාන් ැශැක්ිසඹ වැකි පභරභක් පේ වැඳින්පන 
ුත්වඳන්නක් ලපඹනි. මූවඹ ිසසින් එහි මූරයභඹ ගකීම් ර්ගීකය ඹ මූලික 
අු භතකය පේ දී ගැීමපම් දී නිල්රඹ කයු  රඵි.. 
 

 



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
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සිඹලුභ මූරය ගකීම්  ාධාය  ටිනාකපම් දී  මූලිකභ අු භතකය ඹ කයන අතය  ඹ ව 
තාකාලික ගැීමම් වා පනත්ව මූරයභ  ඹ තුරු් ක්රභක්ඹ පිදිැඹට අදාශ සිදු 
පකපර්.පභඹට  දපයෝඳණිඹ ගු පදු  පිදිැඹ ඇතුශත්ව පි..  
 
ුදවපේ මූරයභඹ  ඹ තුරු්  පශ වා පනත්ව පගවීම්    ඵැකකු අි.යා   ඹ වා තාකාලික 
ගැීමම් ව අපනකුත්ව මූරයභඹ ගකීම් අන්තර්ගත පි..  

 

5.1.2 ඳසු ග නඹ කිරීම්  
මූරයභඹ  ඹ තුරු් ග නඹ කිරීම් එහි ර්ගීකය ඹ භත ඳවත ඳදිදි ඳදනම් පි.. 

 

5.1.2.1පනත්ව මූරයභඹ  ඹ තුරු්  
   

මූලික අු භතකය පඹන් අනතුරු පඳොළී හිත  ඹ ව තාකාලික ගැීමම් ඳසු ග නඹ 
කයු  රඵන අතය පර පඳොළී අු ඳාත ක්රභඹ බාිසතපඹන් ක්රභක්ඹ පිදිැඹට අදාශ එඹ සිදු 
පකපර්. ඹ තුරු් අු භත පනොකශ ිසට පභන් භ පර පඳොළී අු ඳාත ක්රභඹට ක්රභක්ඹ වීපම් 
්රිඹාදාභඹ  ඔ්පේ රැබීම් වා ඳාඩු දදාඹම් ්රකාලනපඹහි අු භත පකපර්. 

 

ක්රභක්ඹ පිදිැඹ ග නඹ කයු  රඵන්පන් EIR හි අබයන්තය පකොටක් ලපඹන් අත්වඳත්ව කය 
පගන ඇති ගා්තු පවෝ පිදිැඹ භත කය  පවෝ අඩු කිරීභක් පවෝ අධික රක් ැරකිල්රට 

ගැීමපභනි. EIR ක්රභක්ඹ දදාඹම් ාර්තාපේ මූරය පිදිැඹ ඇතුශත්ව පි.. 
 

5.2  විශ්රාම ්රතිපාභ බැඳීම් 

5.2.1  ශඳු් ලා දී ඇතිප ්රතිපාභ වැැව්ම-විශ්රාමික ක ඳාරිතතෝකකය 

  

මූවඹ ිසසින් ්රක්පේඳ  ඒකක  ඹ ක්රභඹ භProjected Unit Credit Method  බාිසතපඹන් 
වඳුන්ා දුන් ්රතිරාබ  ැරැ්භක් න ඳාදිපතෝෂිකර  ්රතිාා දී ඇති ිස්ාක ක ්රතිරාබර 
ත්වභන් ටිනාකභ ග නඹ පකපර්. වැකිතාක් දුයට  සිදු පේ ඹැි. උඳකල්ඳනඹ කයු  රඵන 
ගැරපීම් වා පන්කම් සිදුකිරීපම් දී වටගන්නා රැබීම් වා ඳාඩු අපනකුත්ව ිස්ීරර්  දදාඹම් 
භගින් ාධාය   පකොට්රට අඹ කිරීභ  පවෝ ඵැය කිරීභ සිදු පකපර්. 

 

එපතකුදු වුත්ව 1983 අකක 12 දයන ඳාදිපතෝෂික පගවීම් ඳනත අු  පභභ ඵැීමම් දයම්බ 
න්පන් ය 5 ක අඛණ්ඩ පේා කාරඹක් ම්පර්  කිරීපභන් අනතුරුි.. 

  

 

5.2.2  වඳුන්ා දී ඇති දාඹක ැරසුම් - පේක අර්ථ ාධක අයුදදර ව පේක බාය අයුදදර 

 

පේක අර්ථ ාධක අයුදරට  ව පේක බාය අයුදදරට මූවඹ දාඹක න අතය දාඹක ුදදල් 
භගින් අදාශ ීමති රීති  භඟ අු කර න අදාශ දාඹක අයුදදල් දය ඹ පි..පේකඹන් 
දය ඹ කයු  රඵන ැරසුම්රට දාඹක වීභ වා න ඵැීමම් දදාඹම් ාර්තාපේ ිසඹදම් 
ලපඹන් වඳුනා ගැපන්.  

  

තවේලක අ්යථ වාධක අරමුද  
 
ුදවඹ ව පේකඹන් ිසසින්දශ ැටුපඳන් පිළිපලින් 12ක  වා 8ක ලපඹන් අර්ථ ාධක 
අයුදදරට දාඹක පකපර්. 

 

තවේලක භාර අරමුද  
 

මූවඹ ිසසින් පේක බාය අයුදදර වා දශ ැටුපඳන් 3කක් දාඹක කයු  රැපේ. 



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
2012 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹට අදාශ  
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6.  ආදායම් වශ වියදම් 

 

 

6.1  ආදායම් අනුමතකරණය  
 

දදාඹම් අු භත කයු  රඵන්පන් ඒකයාෂ් ව දර්කාකභඹ ්රතිරාබ මූවඹ පත ගරා ඹාපම් 
ම්බාිසතාක් ඇති ිසට ව පගවීම් සිදු කශත්ව ඒ ඵ පනොරකා  දදාඹභ ව දැර පවෝ දැරීභට 
නිඹක ත ුදච්යටත පිදිැඹ තතයාකායපඹන් ග නඹඑ කශ වැකි වීභ වීපම් ඳදනභක් භත පි.. 
පගවීභට අදාශ වඳුන්ා දි ඇති ගිිසසුම්ගත නිඹභඹන් ැරකිල්රට ගනික න් රැබුණු පවෝ රැබිඹ 
වැකි ්රති්ඨාපේ ාභානය අගඹට දදාඹභ ග නඹ කයු  රැපේ. 
 

 

තඳොළී ආදායම 

 

ක්රභක්ඹ පිදිැඹට ග නඹ කයු  රඵන ෑභ මූරය පභරභක් වා භ ව ිසකිණීභ වා 
ර්ගීකය ඹ කය ඇති පඳොළි හිත මූරය ත්වකම් වා පඳොළි දදාඹභ පවෝ ිසඹදභ ාර්තා 
කයු  රඵන්පන් මූරය ත්වකම් පවෝ  ඹ තුරු්ර ඉදිදිඹට පගන ද ශුද්ධ අගඹට මූරය 
පභරපම් අපප්ක්ෂිත දුණ කාරඹ පවෝ ඊට අඩු කාරඹක් ඹන්පනන් සුදුසු ඳදිදි ඇ්තපම්න්තු 
කයන රද  පගවීම් පවෝ රැබීම් නිල්යටතභ අක ර කයු  රඵන  පර පඳොළී අු ඳාතඹ (EIR), 

බාිසතපඹනි.ළී දදාඹභ දදාඹම් ්රකාලනපේ  මූරය දදාපඹපභහි ඇතුශත්ව පි.. 
  
පේා ැඳමභ  
 

ගිණුම් කාරඹ ැඳයූ වා ඉටු කශ පේා  පේා ැඳමපභන් රැබ දදාඹභ පර වඳුන්ු  රැපේ. 
 

 

තලනමක ආදායම් 

 

ඒකයාෂ් කිරීපම් ඳදනභක් භත පනත්ව දදාඹම් වඳුනාගු  රැපේ. 
 

 

6.2  වියදම්  
 

යාඳාය ඳත්වාපගන ඹාපම් දී දැරීභට සිදුන සිඹලු ිසඹදම් ය වා රාබඹ භත ශඟා න 
දදාඹභට පගු  රැඵ තිපේ. අලුත්වැි ඹා  ව අලුත්ව කිරීම් ිසඹදම් දැරීභට සිදු ව ර්පේ  රාබ 
ව ඳාඩු රට ග නඹ පකපර්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



භවපඳොශ උ් අධයාඳනන ෂ්යත්ව බාය අයුදදර 
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7.  SLAS(SLFRS/LKAS)   ්රථම ලර  තයොදා ගැනීම  ්රතිප්රශණය 

 

පභභ මූරය ්රකාලන  2012  පදැම්ඵර් 31 න දිපනන් අන් න ය වා 

SLFRS/LKAS අඩංගු කර SLASභග අු කර න ඳදිදි බාය අයුදදර භගින් පිළිපඹර කයන 
රද මූව මූරය34්රකාලනර ඳශුද කාණ්ඩඹ  න්පන් ඹ.2011 පදැම්ඵර් 31 දිපනන් 
අන්න ර්ඹ දක්ා එභ ර්ඹද ඇතුශත්ව කාර සීභා වා බාය අයුදදර භගින් පර් ශ්රී 
රකකා ගිණුම් ්රක ීරන්ට අු කර තනි මූරය ්රකාලන ඳභ ක් ක් කයන රදී. 

  

ඒ අු   SLFRS/LKAS අඩංගු කර SLASභග අු කර න ඳදිදි බාය අයුදදර භගින් 
පිළිපඹර කයු  රැඵ ඇති මූව මූරය34්රකාලන අදාශ න්පන්  ගිණුම් ්රතිඳත්වති ර ිස්තය 
පකපයන ඳදිදි 2011 පදැම්ඵර් 31 න දිපනන් අන් න ර්ඹ අන් න ිසට 
කන්දනාත්වභක කාර දත්වත ද භග 2012ජනාදි 01 න  දිපනන් පවෝ ඊට ඳසු දයම්බ න 
කාරසීභාටඹ.   
 

පභභ මූරය ්රකාලන පිළිපඹර කිරීපම් දී මූරය තත්වත්වඹ පිළිඵ මූවපේ දයම්බක ්රකාලඹ 
SLFRS/LKAS අඩංගු කර SLAS ඵට තත්වත්වඹ පන් කශ දිනඹ න 2011 ජනාදි 1 න 
දින න ිසට  ක් කයන රදී. පභභ ටවන භගින් 2011 ජනාදි භ 01 න දින න ිසට  

මූරය තත්වත්වඹ පිළිඵ SLAS ්රකාලපඹහි නැත වන් කයක න් මූවඹ භගින් සිදු කශ ්රධාන 

ගැශපීම් ිස්තය පකපයන අතය පඳය ්රකාලඹට ඳත්ව කයන රද SLAS මූරය ්රකාලපඹහි 2011 
පදැම්ඵර් 31 දිපනන් අන් න ර්ඹ වා ව එභ දින න ිසට එකී ගැශපීම් ිස්තය 
පකපර්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



මශප ොෂ උවව ්අධ්යා න ශියත්ව භාර අරමුද පෙටුම් ත

හිමිෙම් වැවඳීපම් ප්රොය- අරමුද

2011 ජනලාරි 01 දිනට (ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි ප්ර. ලට මාරු වු දිනය) 

ලත්ෙම්

ජංගම පනොලන ලත්ෙම්

දේපළ, පිරියත හා උපකරණ A 13,361,083 (12,460,179)     900,904              

දේපළ ල ආදයෝජන A -                        12,460,179      12,460,179         

උප සමාගම් ල ආදයෝජන 573,577,393 -                      573,577,393

ආශ්රිත සමාගම් ල ආදයෝජන 2,200,000 -                      2,200,000           

ආදයෝජන B 5,028,520,635 (5,028,520,635) -                     

භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර B -                        2,558,757,440 2,558,757,440    

ස්ථාලර තැන්පතු B 940,122,660          638,151,019 1,578,273,679    

ආදයෝජන ල ප්රාග්ධන පිරිලැය ( දපොළිය) C 73,030,420 (73,030,420) -                     

6,630,812,191 (1,904,642,597) 4,726,169,594    

ජංගම ලත්ෙම්

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ලආදයෝජන B -                        1,602,570,132 1,602,570,132    

දකටිකාලීන ආදයෝජන B -                        443,234,373    443,234,373       

අදනකුත් ැබිය යුතු ගිණුම් B, D 326,622,532 (128,034,088)   198,588,445       

දසේලක ණය D 473,305 (33,269)            440,036              

මුදල් සහ මුදල් සමාන දැ B 16,756,496 35,001             16,791,497

343,852,334          1,917,772,149 2,261,624,482    

මුළු ලත්ෙම් 6,974,664,525       13,129,552      6,987,794,077    

හිමිෙම් වශ ලගකීම්

ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය E -                        6,669,610        6,669,610

සමුච්චිත අරමුද 6,847,591,574 (7,635,117)       6,839,956,457

අරක්ෂණ සංචිත B -                        92,394,247      92,394,247

පාසල් සංලර්ධන අරමුද F 78,556,934 (78,556,934)     -                     

6,926,148,508 12,871,806 6,939,020,314

ජංගම පනොලන ලගකීම්

විශ්රාමික දසේලක ප්රතිාභ G 626,340 (494,196)          132,144

626,340 (494,196) 132,144

ජංගම ලගකීම්

අදනකුත් ලගකීම් B 3,982,180 751,942           4,734,122

දලන් කිරීම් 43,907,496 -                      43,907,496

47,889,676 751,942 48,641,619

මුළු ලගකීම් වශ පෙොටව ්හිමයන්පේ අරමුදල් 6,974,664,525 13,129,552 6,987,794,077

ශ්රී.ං.ගි.ප්ර. අනුල
ප්රතයාගණනය 

ශා ලර්ගීෙරණය

ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි 

ප්ර. අනුල
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මශප ොෂ උවව ්අධ්යා න ශියත්ව භාර අරමුද පෙටුම් ත

විව්තීරණ ආදායම් වැවඳුම් ප්රොය - අරමුද

2011 පදවැම්බර් 31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා

අදායම

ප ොළි ආදායම B,F 538,871,268      63,291,399           602,162,667       

සංලර්ධන අරමුදලින් ැපෙන ාභය 600,866,586      -                        600,866,586       

ආධාර 100,000            -                        100,000              

1,139,837,853   63,291,399           1,203,129,253    

අඩු කා

ඝෘජු වියදම් H -                    (773,617,762)        (773,617,762)      

1,139,837,853   (710,326,363)        429,511,491       

අපනකුත් ආදායම් I 34,155,453       (14,425)                 34,141,028         

1,173,993,306   (710,340,788)        463,652,518       

 රි ාන වියදම් H (752,743,460)    (736,178,832)        (16,564,628)        

මුය ආදායම් D -                    36,325                  36,325                

වියදමට ලැඩි ශුද්ධ් ආදායම 421,249,846      (1,446,483,294)     447,124,215       

ප ර ලර්ෂපේ ගැපීම් J (28,785,346)      28,785,346           -                     

අාභ හා ක ාහැරීම් C (2,920,000)        (2,920,000)            -                     

අතිරික්ත ආදායම 389,544,500      (1,420,617,948)     447,124,215       

අපනකුත් විව්තීරණ ආදායම්

AFS අනුල සාධාරණ අගය පලනස්වීම B -                    (157,103,432)        (157,103,432)      

අපනකුත් විස්තීරණ ආදායම් මත ෙදු G -                    1,758                    1,758                  

මුළු අපනකුත් විස්තීරණ ආදායම් -                    (157,101,674)        (157,101,674)      

ලර්පේ මුළු අපනකුත් විව්තීරණ ආදායම් 389,544,500      (1,577,719,622)     290,022,541       

වටශන්
ශ්රී.ං.ගි.ප්ර. අනුල

ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි ප්ර. 

ට මාරු වීපම් 

බ ෑම

ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි 

ප්ර. අනුල
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මශප ොෂ උවව ්අධ්යා න ශියත්ව භාර අරමුද පෙටුම් ත

හිමිෙම් වැවඳීපම් ප්රොය- අරමුද

2011 පදවැම්බර් 31 දිනට

ලත්ෙම්

ජංගම පනොලන ලත්ෙම්

දේපළ, පිරියත හා උපකරණ A 13,946,602            (12,460,179)         1,486,423          

දේපළ ල ආදයෝජන A -                        12,460,179          12,460,179        

උප සමාගම් ල ආදයෝජන 573,577,393          -                           573,577,393

ආශ්රිත සමාගම් ල ආදයෝජන 2,200,000              -                           2,200,000          

Mahapola Portfolio at NWCL B 5,125,204,995 (5,125,204,995)    -                    

භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර B -                        3,848,705,623     3,848,705,623   

ස්ථාලර තැන්පතු B 1,035,050,641 821,024,853        1,856,075,494   

ආදයෝජන ල ප්රාග්ධන පිරිලැය ( දපොළිය) C 70,110,420 (70,110,420)         -                    

6,820,090,050 (525,584,938) 6,294,505,112   

ජංගම ලත්ෙම්

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ලආදයෝජන B -                        666,814,902        666,814,902      

දකටිකාලීන ආදයෝජන B -                        77,094,302          77,094,302        

අදනකුත් ැබිය යුතු ගිණුම් B,D 554,149,338 (354,964,318)       199,185,021      

දසේලක ණය D 192,000 (8,948)                  183,052             

මුදල් සහ මුදල් සමාන දැ B 14,662,095 33,538                 14,695,633

569,003,433          388,969,477        957,972,910      

මුළු ලත්ෙම් 7,389,093,484       (136,615,461)       7,252,478,023   

හිමිෙම් වශ ලගකීම්

ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය E -                        6,669,610            6,669,610

සමුච්චිත අරමුද 7,237,136,074 49,946,353          7,287,082,427

ආරක්ෂණ සංචිත B -                        (64,709,185)         (64,709,185)

පාසල් සංලර්ධන අරමුද F 128,724,307 (128,724,307)       -                    

7,365,860,381 (136,817,529) 7,229,042,852

ජංගම පනොලන ලගකීම්

විශ්රාමික දසේලක ප්රතිාභ G 723,675 (565,637)              158,038

723,675 (565,637) 158,038

ජංගම ලගකීම්

අදනකුත් ලගකීම් B 3,570,466 767,705               4,338,171

දලන් කිරීම් 18,962,019 -                           18,938,962

22,532,485 767,705 23,277,133

මුළු ලශකීම් වශ පෙොටව්හිමියන්පේ අරමුද 7,389,116,541 (136,615,461) 7,252,478,023

ශ්රී.ං.ගි.ප්ර. අනුල
ප්රතයාගණනය ශා 

ලර්ගීෙරණය

ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි. 

ප්ර. අනුල
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මශප ොෂ උවව ්අධ්යා න ශියත්ව භාර අරමුද පෙටුම් ත

හිමිෙම් වැවඳීපම් ප්රොය - වමූශය

2011 ජනලාරි 01 දිනට (ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි ප්ර. ලට මාරු වු දිනය)

ලත්ෙම්

ජංගම පනොලන ලත්ෙම්

දේපෂ, පිරියත ශා උපකරණ 470,766,862          -                            470,766,862          

උප වමාගම් ල ආදයෝජන 177,393                -                            177,393                 

ආශ්රිත වමාගම් ල ආදයෝජන 514,197,382          -                            514,197,382          

ආදයෝජන B 4,586,038,204       (4,586,038,204) -                            

කීර්තිනාමය 1,575,646             -                            1,575,646              

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර B 53,600                  2,558,757,440 2,558,811,040       

ව්ථාලර තැන්පතු B 979,774,532          638,151,018 1,617,925,550       

ආදයෝජන ල ප්රාග්ධන පිරිලැය C 73,030,420            (73,030,420) -                            

6,625,614,039       (1,462,160,167) 5,163,453,872       

ජංගම ලත්ෙම්

8,772,517,287       -                            8,772,517,287       

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ලආදයෝජන B 433,552,694          1,602,570,132       2,036,122,826       

දකටිකාලීන  ආදයෝජන B 551,487,830          -                            551,487,830          

B, D 163,439,626          (128,034,088)        35,405,539            

3,894,941             -                            3,894,941              

දවේලක ණය D 473,305                (33,269)                 440,036                 

ඇමතුම් තැන්පතු 93,000,000            -                            93,000,000            

මුදල් සහ මුදල් සමාන දැ B 91,531,709            35,001                  91,566,710            

10,109,897,393     1,474,537,776       11,584,435,169     

මුළු ලත්ෙම් 16,735,511,432     12,377,610            16,747,889,041     

හිමිෙම් වශ ලගකීම්

ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය E -                        6,669,610             6,669,610              

වමුච්චිත අරමුද 7,757,907,146       (7,635,117)            7,750,272,029       

පරිතයාග අරමුද 408,655                -                        408,655                 

අසම්භව්ය සංචිත 6,000,000             -                        6,000,000              

විශ ේෂ සංචිත 133,072,658          -                        133,072,658          

මි වංචිත ගිණුම 313,497,021          -                        313,497,021          

අආරක්ණ වංචිත B -                        92,394,247            92,394,247            

පාවල් වංලර්ධන අරමුද F 78,556,934            (78,556,934)          -                        

8,289,442,414       12,871,805 8,302,314,220

සුළු දකොටව්හිමියන්දග් අයිතිය 8,805,913             -                            8,805,913

ජංගම පනොලන ලගකීම්

විම්භීත ආදායම් 1,118,655             -                        1,118,655

විම්භීත ආදායම් බදු ලගකීම 2,092,024             -                        2,092,024

එතතු වූ විශ්රාමික ශසේව්ක ප්රතිලාභ G 21,589,264            (494,196)               21,095,068

24,799,943            (494,196) 24,305,747

ජංගම ලගකීම්

විම්භීත ආදායම් 10,667,067            -                            10,667,067

ණයහිමිදයෝ වශ අදනකුත් ලගකීම් 8,272,686,902       -                            8,272,686,902

උපචිත වියදම් 33,559,085            -                            33,559,085

දලන් කිරීම් 43,907,496            -                            43,907,496

බදු ලගකීම 51,642,611            -                            51,642,611

8,412,463,161       -                            8,412,463,161

16,735,511,432     12,377,610 16,747,889,041

ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි ප්ර. 

අනුල

* 2011 ජනලාරි 01 දිනට ශ්රී ංකා මූය ගිණුම්කරණ පුමිත ගැපීමට දපර මශදපොෂ උවව ්අධයාපන ශියත්ල භාර අරමුදල් 

ඒකාබේධ ගිණුම් ප්රකානය

වටශන් ශ්රී.ං.ගි.ප්ර. අනුල *
ප්රතයාගණනය ශා 

ලර්ගීෙරණය

ගණුදදණු කෂ ශැකි සුරැකුම්පත් ල 

ආදයෝජනය

ණයගැතිදයෝ වශ අදනකුත් ැබිය යුතු 

ගිණුම්

අත්තිකාරම් වශ කලින් කරන ද දගවීම්

මුළු ලගකීම් වශ පෙොටව ්හිමයන්පේ අරමුදල්
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මශප ොෂ උවව ්අධ්යා න ශියත්ව භාර අරමුද පෙටුම් ත

විව්තීරණ ආදායම් වැවඳුම් ප්රොය - වමූශය

2011 පදවැම්බර් 31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා

අදායම

ප ොළි ආදායම B,F 758,075,855      54,590,032     812,665,887     

ආධාර 100,000             -                 100,000            

පවේලා අදායම් 782,978,800      -                 782,978,800     

1,541,154,656   1,595,744,687  

අඩු කා

ඝෘජු වියදම් H (881,915,885)     -                 (881,915,885)    

659,238,770      713,828,802     

අපනකුත් ආදායම් I 61,968,673        (32,817,851)    29,150,822       

721,207,443      742,979,624     

 රි ාන වියදම් H,D (413,530,565)     1,229,786       (414,760,351)    

අපවි ශා පෙදාශැරිපම් වියදම් (13,598,904)       -                 (13,598,904)      

අපනකුත් වියදම් (13,688,072)       -                 (13,688,072)      

ප ර ලර්පේ ගැපීම් J (28,785,346)       (28,785,346)    -                   

අාභ ශා ක ාශැරීම් C (2,920,000)         (2,920,000)      -                   

248,684,556      300,932,297     

මුය ආදායම් I,D 86,557,208        33,418,684     119,975,892     

මුය වියදම් (227,597,407)     -                 (227,597,407)    

107,644,357      193,310,782     

ආශ්රීත වමාගම් ල ාභ පකොටව 687,783,871      -                 687,783,871     

අඩු කා: ශියත්ල ප්රදානය කිරීපම් වියදම් (75,547,623)       -                 (75,547,623)      

612,236,247      -                 612,236,247     

බදු ප ර ාභ/අාභ 719,880,604      -                 805,547,029     

ෙදු වියදම (55,203,016)       -                 (55,203,016)      

බදු  සු ාභය 664,677,588      -                 750,344,013     

අපනකුත් විව්තීරණ ආදායම්

AFS අනුල වාධාරණ අගය පලනව් වීම B -                     (157,103,432)  (157,103,432)    

ආගනනය කරන ද එතතු වූ ස ේලක ප්රතිාභ G -                     1,348,543       1,348,543         

අපනකුත් විව්තීරණ ආදායම් මත ෙදු -                     5,058              5,058                

මුළු අපනකුත් විව්තීරණ ආදායම් -                     (155,749,831)  (155,749,831)    

ලර්පේ මුළු අපනකුත් විව්තීරණ ආදායම් 664,677,588      (155,749,831)  594,594,182     

වටශන්
ශ්රී.ං.ගි.ප්ර. අනුල *

ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ 

වි ප්ර. ට මාරු 

වීපම් බ ෑම

ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි 

ප්ර. අනුල

* 2011 ජනලාරි 01 දිනට ශ්රී ංකා මූය ගිණුම්කරණ පුමිත ගැපීමට ප ර මශප ොෂ උවව ්අධයා න ශියත්ල භාර අරමුපේ 

ඒකාෙද්ධ ගිණුම් ප්රකානය
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හිමිෙම් වැවඳීපම් ප්රොය - වමූශය

2011 පදවැම්බර් 31 දිනට (ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි ප්ර. ලට මාරු වු දිනය) 

ලත්ෙම්

ජංගම පනොලන ලත්ෙම්
දේපෂ, පිරියත ශා උපකරණ 453,508,878          -                             453,508,878            
උප වමාගම් ල ආදයෝජන 177,393                 -                             177,393                   
ආශ්රිත වමාගම් ල ආදයෝජන 523,858,817          -                             523,858,817            
ආදයෝජන B 5,048,878,398       (5,048,878,398) -                               
කීර්තිනාමය 1,575,646              -                             1,575,646                
විම්භීත බදු ලත්කම 756,294                 -                             756,294                   
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර B 93,411                   3,848,705,623 3,848,799,034         
වථ්ාලර තැන්පතු B 1,152,635,015       821,024,853 1,973,659,868         
ආදයෝජන ල ප්රාග්ධන පිරිලැය ( දපොළිය) C 70,110,420            (70,110,420) -                               

7,251,594,272       (449,258,342) 6,802,335,930         

ජංගම ලත්ෙම්

7,564,393,743       -                             7,564,393,743         

B 635,694,604          666,814,902          1,302,509,506         

දකටිකාලීන ආදයෝජන 82,051,449            -                         82,051,449              

ණයගැතිදයෝ වශ අදනකුත් ැබිය යුතු ගිණුම් B 386,066,359          (354,973,265)         31,093,094              

අත්තිකාරම් වශ කලින් කරන ද දගවීම් D 4,657,105              1,054,713              5,711,818                

දවේලක ණය D 7,215,472              (1,054,713)             6,160,759                

අඇමතුම් තැන්පතු 27,000,000            -                             27,000,000              

මුදල් වශ මුදල් වමාන දැ B 99,195,000            33,538                   99,228,538              

8,806,273,732       311,875,175          9,118,148,907         

මුළු ලත්ෙම් 16,057,868,003     (137,383,167)         15,920,484,837       

හිමිෙම් වශ ලගකීම්

ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය E -                         6,669,610              6,669,610                

වමුච්චිත අරමුද 8,422,772,333       49,946,353            8,472,718,685         

පරිතයාග අරමුද 1,494,223              -                         1,494,223                

අසම්භව්ය සංචිත 12,851,346            -                         12,851,346              

විශ ේෂ සංචිත 149,975,522          -                         149,975,522            

මි වංචිත ගිණුම 322,839,494          -                         322,839,494            

අආරක්ණ වංචිත B -                         (64,709,185)           (64,709,185)             

පාවල් වංලර්ධන අරමුද F 128,724,307          (128,724,307)         -                           
9,038,657,224       (136,817,530) 8,901,839,695

සුළු දකොටවහ්ිමියන්දග් අයිතිය 10,752,747            -                             10,752,747              

ජංගම පනොලන ලගකීම්

විම්භීත ආදායම් 1,118,655              -                         1,118,655                

එතතු වූ විශ්රාමික ශසේව්ක ප්රතිලාභ G 26,038,803            (565,637)                25,473,166
27,157,458            (565,637) 26,591,821

ජංගම ලගකීම්
විම්භීත ආදායම් 8,036,993              -                             8,036,993
ණයහිමිදයෝ වශ අදනකුත් ලගකීම් 6,860,422,805       -                             6,860,422,805
උපචිත වියදම් 27,448,426            -                             27,448,426
දලන් කිරීම් 18,938,962            -                             18,938,962
ආදායම් බදු ලගකීම 63,723,691            -                             63,723,691

6,978,570,877       -                         6,978,570,877

16,055,138,307     (137,383,167)         15,917,755,141

* 2011 ජනලාරි 01 දිනට ශ්රී ංකා මූය ගිණුම්කරණ පුමිත ගැපීමට දපර මශදපොෂ උවව ්අධයාපන ශියත්ල භාර 

අරමුදල් ඒකාබේධ ගිණුම් ප්රකානය

ශ්රී.ං.ගි.ප්ර. අනුල *
ප්රතයාගණනය ශා 

ලර්ගීෙරණය

ශ්රී. ං.මූ.ගි.ප්ර./ වි ප්ර. 

අනුල

මුළු ලගකීම් වශ පෙොටව ්හිමයන්පේ අරමුදල්

ගණුදදණු කෂ ශැකි සුරැකුම්පත් ල 

ආදයෝජනය

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ලආදයෝජන
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8.  නිකුමක  කර ඇතිප එතශමක බාමකමක තනොූ  ්රමික තී්   
 

නිකුත්ව කය ඇති ුදත්ව නිකුත්ව කශ දින දක්ා ඵරාත්වභක පනොව මූවපේ මූරය ්රකාලන ඳවත 
රැි.්තු ගත පකොට ඇත.පභභ රැි.්තු භතු  දිනඹක දී මූවඹ ිසසින් බාිසතා කයු  රැබීභට 
ාධාය  පර අපප්ක්ා කයන්නා ව ්රක ීරන් ව අර්ථ නිරඳ ඹන්පගන් භන්ිසත පි.. 
ඵරාත්වභක ව  ිසට එභ ්රක ීරන් බාිසතා කිරීභට අපප්ක්ා පකපර්. 
  

SLFRS 9 - මූරය පභරම් : ර්ගීකය ඹ ව ග නඹ කිරීභ  
 

- SLFRS 9 හි ඳශුද අදිඹපර්  පඹොදා ගැීමභ ක්ථාපේ මූරය ත්වකම් ර්ගීකය ඹ වා ග නඹ 
කිරීභ පකපයහි ඵරඳෑභක් ඇති කයු  රැබිඹ වැකි  නුදදු මූරයභඹ  ඹ තුරු් ම්ඵන්ධපඹන් 
ර්ගීකය ඹ වා ග නඹ පකපයහි ඵරඳෑභක් පනොභැත. 
 

SLFRS 10 – ඒකාඵද්ධ මූරය ්රකාලන 
 

පභභ ්රක තිඹ භගින් LKAS 27හි ඒකාඵද්ධ ව භින්න මූරය ්රකාලන ව SIC 12- ිසපලේ කාර්ඹ 

ද්ථීපතයඹහි (SPEs) අඩකගු ඒකාඵද්ධතා අු භතකය ඹ ග නඹ වා පවළිදයවු කිරීභ ඹන අකල 
පකපයහි ඵරඳෑභක් සිදු ු  ඇත. 
 

sLFRS 11 – වවුල් ිසධිිසධාන 
 

පභභ ්රක තිඹ භගින් LKAS 31හි වවුල් පශදාපම් පඳොළිඹ  ව  SIC 13- - පශදාභ භගින් 

ුදදල්භඹ දාඹකත්වඹක් පනොභැති -වවුල්භඹ ලපඹන් ඳාරනඹ න ද්ථීතයඹන්. SLFRS 11 
ඹටපත්ව වඳුන්ා දී ඇති ැදගත්ව පන්කභ  නම් වවුල්භඹ ඳාරනපේ ඳැති ද්කාතයඹන් හි 
ඒකාඵද්ධතාට භාු ඳාතික න ඳදිදි ිසකල්ඳ ඉත්ව  කිරීභි.. 
 

 

SLFRS 12 – පනත්ව ද්කාතයඹන් ර පඳොළිඹ පවළිදයවු කිරීභ  
 

SLFRS 12- පනත්ව දක්ාතයඹන් හි පඳොළිඹ වා ම්ඵන්ධ අනාය  කිරීම් භත එක් ්රක තිඹක් 

්ථාඳනඹ පකපර්.පභභගින් න අනාය  පභන්භ LKAS 27, LKAS 28 ව LKAS 31 හි පඳය 
ක්කය පේ යක් දක්ා සිටි පවළිදයවු කිරීම් ක්ථාඳනඹ පකපර්. 
 

SLFRS 13 – ාධාය  ටිනාකභ ග නඹ කිරීභ 
 

ෑභ ාධාය  ටිනාකම් ග නඹක් වාභ SLASඹටපත්ව භග පඳන්ිසපම් එකභ මූරා්ඹ  

SLFRS 13 භගින් ්ථාඳනඹ පකපර්. ද්කාතයඹට ාධාය  ටිනාකභ බාිසතා කිරීභට අලය ිසට 
SLFRS 13 පන් පනොන නුදත්ව ාධාය  ටිනාකභ අලය පවෝ අු දත්ව ිසටSLAS ඹටපත්ව 
ාධාය  ටිනාකභ ග නඹ කයන්පන් පකපේ ද ඹන්න පිළිඵ භගපඳන්වීභක් පකපර්. 
 



මශප ොෂ උවව ්අධ්යා න ශියත්ව භාර අරමුද

ඒකාබද්ධ් මුය ප්රකාන වඳශා වටශන්

පදවැම්බර් 31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා

9. ආදායම

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

පඳොළි ආදායම 735,517,501      812,665,887     700,597,706    602,162,667    

ආධාර -                    100,000            -                   100,000           

පවේලා ආදායම 773,266,672      782,978,800     

වංලර්ධන අරමුදලින් ද ාභ -                    -                   734,128,031    600,866,586    

1,508,784,172   1,595,744,687  1,434,725,736 1,203,129,252 

10. වෘජු වියදම්

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

අධයාඳන පවේලා වශා පලන්කිරීම් මත වෘජු 

වියදම්
       219,880,967      183,845,746 

                     -   
                     -   

ශියත්ල ප්රදානය කිරීපම් වියදම්        680,572,470      698,070,139      680,572,470      698,070,139 

උවව ්පඳෂ ශියත්ල ප්රදානය කිරීපම් වියදම්
                       -                        -   

       49,038,600 
       75,547,623 

       900,453,437      881,915,885      729,611,070      773,617,762 

11. අපනකුත් පමපශයුම් ආදායම්

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

ආඳසු ද ශියත්ල පෙවීම් 22,519,200        19,445,293       22,519,200      19,445,293      

ඳාවල් වංලර්ධන අරමුද වශා ලැඩිපුර 

කරන ද පලන් කිරීම් 11,787,447        -                   11,787,447      -                  

කල්බදු ඉඩපම්න් ද ආදායම -                    -                   17,431,898      14,695,735      

ද රලා ෙැනීපම් බදු 27,000,000        -                   27,000,000      -                  

පුළු ආදායම් 561,864             838,525            9,930               -                  

පේඳෂ පිරියත ශා උඳකරණ ඉලත් 

කිරීපම් ාභ 389,371             105,154            -                   -                  

ාභාං ආදායම 3,527,258          743,000            36,000,000      -                  

කුලී ආදායම 5,957,521          5,388,776         -                   -                  

Amortization of Grant 2,602,415          2,630,074         -                   -                  

74,345,075        29,150,822       114,748,475    34,141,028      

12.  රි ාන වියදම්

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

අධයක්ක ඳාරිශ්රමික 15,250,922        18,336,331       -                   -                  

ක්යවීම් 70,591,809        63,916,507       842,027           243,756           

විෙණන ොව්තු 612,280             679,020            -                   -                  

පවේලක ප්රතිාභ වියදම් 132,993,827      116,557,936     5,714,533        3,095,393        

අලුත්ලැඩියා ශා නඩත්තු 22,699,355        16,400,679       604,845           470,907           

ඳාවල් වංලර්ධන වියදම් 49,377,653        -                   49,377,653      -                  

 අපනකුත් වියදම් 190,451,214      198,869,879     16,526,156      12,754,572      

481,977,059      414,760,351     73,065,213      16,564,628      

වමූශය අරමුද

වමූශය අරමුද

වමූශය අරමුද

වමූශය අරමුද

 42



මශප ොෂ උවව ්අධ්යා න ශියත්ව භාර අරමුද

ඒකාබද්ධ් මුය ප්රකාන වඳශා වටශන්

පදවැම්බර් 31 න් අලවන් ලර්ය වඳශා

13. අපවි ශා පබදාශැරීපම් වියදම්

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

ලයාඳාර ප්රලර්ධනය ශා ප්රචාරනය 22,862,906        13,598,904       -                   -                  

22,862,906        13,598,904       -                   -                  

14. අපනකුත් පමපශයුම් වියදම්

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

හුලමාරු අාභ 5,827,553          2,741,916         -                   -                  

ජාතිය පෙොඩතැංවීපම් බදු 19,578,600        10,276,499       -                   -                  

ාභාං මත රලා ෙැනීපම් බදු 102,116             175,056            -                   -                  

අය කර ෙත පනොශැකි ගිණුම් කඳා ශැරීපම් ඳාඩු -                    494,601            -                   -                  

25,508,270        13,688,072       -                   -                  

15. මූය ආදායම්

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

පඳොළී ආදායම 67,742,284        32,280,502       -                   -                  

පවේලක ණය පඳොළිය 556,032             522,924            -                   -                  

Un-winding of staff loan interest 712,262             615,259            22,721             36,325             

Gain from revaluation of dealing securities 150,293,622.00 -                   -                   -                  

Gain on sale of dealing securities -                    86,557,208.00  -                   -                  

219,304,200      119,975,892     22,721             36,325             

16. මූය වියදම්

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

Loss on sale of dealing securities 341,139,012      -                   27,900,511      -                  

Loss on revaluation of dealing securities -                    140,680,122     -                   -                  

Impairment on Investment in Associate 90,107,550        86,917,285       -                   -                  

431,246,562      227,597,407     27,900,511      -                  

17. ආදායම් බදු

2012 2011 2012 2011

රු. රු. රු. රු.

Current tax on profit for the year 14,646,487        58,046,276       -                   -                  

Deferred Income Tax (release)/charge (27,181)              (2,843,260)       -                   -                  

14,619,306        55,203,016       -                   -                  

වමූශය අරමුද

වමූශය අරමුද

වමූශය අරමුද

වමූශය අරමුද

වමූශය අරමුද
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මශපඳොෂ උවව් අධයාඳන ශියත්ව භාර අරමුද

ඒකාබද්ධ මුය ප්රකාන වශා වටශන්

පදවැම්බර් 31 දිනට

19. ලත්කම් ආපයෝජනය

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

සින්නක්කර ඉඩම -                     -                    -                       12,460,179         12,460,179         12,460,179         

-                     -                    -                       12,460,179         12,460,179         12,460,179         

20. අව්ඳෘය ලත්කම්

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

කීර්තිනාමය            1,575,646            1,575,646              1,575,646                        -                          -                          -   

           1,575,646            1,575,646              1,575,646                        -                          -                          -   

21. උඳවමාගම් ල ආපයෝජනය

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

නැට් වලල්ත් වකෝඳවර්න් -                     -                    -                       200,000,000       200,000,000      200,000,000      

ශ්රී ංකා ව ොරතුරු  ාක්ණ ආය නය -                     -                    -                       373,577,393       373,577,393      373,577,393      

-                     -                    -                       573,577,393       573,577,393      573,577,393      

(a)

(b)

22. ආශ්රිත වමාගම් ල ආපයෝජන

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

මූලික ආවයෝජනය 2,200,000          2,200,000          2,200,000            2,200,000          2,200,000          2,200,000          

ැබිය යුතු ාභ වකොටව් 496,523,645       285,736,609      198,500,361        -                     -                    -                    

මි වංචි  ගිණුවමහි 50% වකොටව 376,618,251       322,839,494      313,497,021        -                     -                    -                    

අඩු කා : Provision for Impairment (90,107,550)       (86,917,285)       -                       

785,234,346       523,858,817      514,197,382        2,200,000          2,200,000          2,200,000          

23.  මූය ලත්කම්

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ාභාාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට ගැපීම

හිමිකම් ල ආවයෝජනය 210,540,441       205,372,110      -                       -                     -                    -                    

ගණුවෙණු කෂ ශැකි සුරැකුම්ඳත් ල ආවයෝජනය 2,946,639,084    7,359,021,633   8,772,517,287      -                     -                    -                    

3,157,179,525    7,564,393,743   8,772,517,287      -                     -                    -                    

කල්පිපරන ආපයෝජන

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 1,632,149,512    93,411               53,600                 -                     -                    -                    

1,632,149,512    93,411               53,600                 -                     -                    -                    

විකිණි ශැකි ආපයෝජන ( වාධිරණ අගයට)

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 3,405,010,385    3,848,705,623   2,558,757,440      3,405,010,385    3,848,705,623   2,558,757,440   

භාණ්ඩාගාර බිල්ඳත් -                     666,814,902      1,602,570,132      -                     666,814,902      1,602,570,132   

3,405,010,385    4,515,520,525   4,161,327,571      3,405,010,385    4,515,520,525   4,161,327,571   

ණය ශා ැබිය යුතු ගිණුම්

Reverse Repurchase Agreements 687,923,527       82,051,449        551,487,830        49,012,292        77,094,302        443,234,373      

ලරණිය වකොටව් -                     -                    -                       200,000,000       -                    -                    

ණයකර 202,619,400       -                    -                       202,619,400       -                    -                    

භාණ්ඩාගාර බිල්ඳත් ශා රිවඳෝ (REPOs ) 158,699,524       635,694,604      433,552,694        -                     -                    -                    

Assets Back Trust Certificates 51,833,875        -                    -                       51,833,875        -                    -                    

ව්ථාලර  ැන්ඳතු  (වටශන 23.1)        3,776,206,925    1,973,659,867   1,617,925,550      3,222,532,571    1,856,075,493   1,578,273,679   

4,877,283,251    2,691,405,920   2,602,966,074      3,725,998,138    1,933,169,795   2,021,508,052   

ජංගම පනොලත මූය ලත්කම් 9,015,986,222    5,822,458,902   4,176,736,590      7,030,162,356    5,704,781,117   4,137,031,119   

ජංගම මූය ලත්කම් 4,055,636,451    8,948,954,698   11,360,127,942    100,846,167       743,909,204      2,045,804,505   

වමූශය අරමුද

SLIIT Computing (Pvt) Ltd. and Sri Lanka Technology Incubator (Pvt) Ltd are two subsidiaries of SLIIT holding 72.9% and 63.9% respectively.

වමූශය අරමුද

National Wealth Corporation (Private) Ltd (NWCL) set up as a fully owned subsidiary of Mahapola Higher Educational Trust Fund (MHETF), investing Rs.200 Mn 

as its issued capital on 30 June 2003 with the objective of managing fund.

Subsequently NWCL has issued Rs 100 M fully paid ordinary shares as bonus shares to the Mahapola Trust Fund increasing it issued capital up to Rs.300 M utilising 

it's earnings. This value has not taken into Mahapola books since it has not realized.

Sri Lanka Institute of Information Technology (Pvt) Ltd (SLIIT) is a fully owned subsidiary of MHETF which was establised in 1999 investing an amount of Rs. 

373,577,393. 

අරමුදවමූශය

NWCL has set up Nat Wealth Securities (Private) Ltd (NWSL) investing its own funds in 2004 for primary dealer operations under Central Bank of Sri Lanka.Total 

investment of Share Capital in this company is Rs.300 Mn.

අරමුද

වමූශය අරමුද

වටශන:  මාවේ පිහිටා ඇති වමම ඉඩම කල්බදු වව ආරම්භවේ සිටම ශ්රී ංකා ව ොරතුරු  ාක්ණ ආය නයට බා දී ඇ .කෂමණාකරණ  ක්වවේරු අනුල, ආවයෝජි  

වේඳවෂහි වාධාරණ අගය රු.2,400,000,000/- කි.

වමූශය
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මශපඳොෂ උවව් අධයාඳන ශියත්ව භාර අරමුද
ඒකාබද්ධ මුය ප්රකාන වශා වටශන්
පදවැම්බර් 31 දිනට

23.1ව්ථාලර තැන්ඳතු

The interest earned on above Fixed Deposits will be utilised for school development activities as well.

23.2මූය ලත්කම් (අරමුද)

Note:

2012 2011 2010

භාණ්ඩාගාර බිල්ඳත් -                     666,814,902      1,602,570,132      

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 3,405,010,385    3,848,705,623   2,558,757,440      

Reverse Repurchase Agreement 49,012,292        77,094,302        443,234,373        

ව්ථාලර  ැන්ඳතු 1,945,911,673    795,123,604      606,768,022        

ලරණිය වකොටව් 200,000,000       -                    -                       

ණයකර 202,619,400       -                    -                       

Less: Securities Sold under Repurchase Agreements(112,209,454)     (767,705)            (751,942)              

5,690,344,296    5,386,970,726   5,210,578,024      

24. කලින් කරන ද පගවීම් ශා ැබිය යුතු ගිණුම්

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ැබිය යුතු එකතු ක අගය ම  බදු 13,832,748        13,670,102        599,358               -                     -                    -                    

වවේලක ණය 6,976,404          6,160,758          8,057,348            174,402             183,052             440,036             

කලින් ෙ වවේලක ණය 1,189,724          1,054,713          1,018,745            16,098               8,948                 33,269               

ැබිය යුතු රක්ණ 359,963             275,412             196,822               56,697               2,940                 -                    

Deposits in Lanka Financial Services Bureau 1,080,000          1,080,000          1,080,000            -                     -                    -                    

වංලර්ධන අරමුෙලින් ැබිය යුතු මුෙල් -                     -                    -                       283,462,354       198,819,323      198,500,361      

ැබිය යුතු ආොයම් 5,299,792          6,554,902          7,677,639            

ැබිය යුතු වඳොළි ආොයම් 2,716,564          545,957             7,732,474            -                     -                    -                    

වවේලක අය කර ගැනීම් 405,298             89,480               511,453               -                     -                    -                    

Utility Deposits 521,600             401,600             381,600               -                     -                    -                    

කලින් වගලන ෙ ආොයම් බදු 3,135,601          2,728,265          3,403,045            -                     -                    -                    

ැබිය යුතු ආර්ථික වවේලා ගාව්තු 616,308             363,406             647,533               -                     -                    -                    

ැබිය යුතු ජාතිය වගොඩ ැංවීවම් බදු 435,655             -                    -                       -                     -                    -                    

අත්තිකාරම් 45,122,174        7,323,398          5,756,260            1,168,022          353,810             54,815               

අවනකුත් කලින් කරන ෙ වගවීම් 5,251,548          2,717,677          2,678,239            -                     -                    -                    

86,943,379        42,965,670        39,740,515          284,877,573       199,368,073      199,028,481      

25. මුදල් සහ මුදල් සමාන දැ

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ඇමතුම්  ැන්ඳතු 25,000,000        27,000,000        93,000,000          -                     -                    -                    

බැංකවේ ඇති මුෙල් 161,905,094       99,048,048        91,386,220          2,054,344          14,695,633        16,791,497        

අවත් ඇති මුෙල් 219,145             180,490             180,490               13,655               -                    -                    

මාර්ගව්ථ මුෙල් 19,014,850        -                    -                       -                     -                    -                    

206,139,089       126,228,538      184,566,710        2,067,999          14,695,633        16,791,497        

2012 2011 2012 2011

ඇමතුම්  ැන්ඳතු 25,000,000        27,000,000        -                     -                    

බැංකුවේ ඇති මුෙල් 161,905,094       99,048,048        2,054,344          14,695,633        

අවත් ඇති මුෙල් 219,145             180,490             13,655               -                    

මාර්ගව්ථ මුෙල් 19,014,850        -                    -                     -                    

206,139,089       126,228,538      2,067,999          14,695,633        

බැංකු අයිරාල (35,348) -                    -                     -                    

206,103,741       126,228,538      2,067,999          14,695,633        

26. විශ්රාමික පවේලක ප්රතිාභ

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ලර්පේ ආරම්භක පේය 25,473,166        21,095,069        18,784,458          158,038             132,144             506,090             

වඳොළි වියෙම 2,198,656          1,718,886          229,335               15,860               13,214               50,609               

ලාර්ෂික අය කිරීම් 5,119,024          4,592,023          4,535,377            52,998               14,438               8,539                 

ප්රතිාභ වගවීම් (1,406,393)         (584,268)            (2,064,264)           (170,040)            -                    -                    

Acturial (Surplus) / Deficit 737,011             (1,348,543)         (389,837)              322,049             (1,758)                (433,094)            

ලර්ය අලවානපේ පේය 32,121,464        25,473,166        21,095,069          378,905             158,038             132,144             

The principal assumtions used are as follows;
ලට්ටම් අනුඳා ය 9% - 12% 9% - 11% 8% - 10% 12% 11% 10%
Salary Inctement Rate 2% - 20% 2% - 10% 2% - 10% 2% 2% 2%
විශ්රාම යෑවම් ලයව 55 - 65 Years 55 - 65 Years 55 - 65 Years 60 - 65 Years 60 - 65 Years 60 Years

From the stated Financial Assets (Note 23) and Financial Liabilities (Note 27) following investment portfolio of Trust Fund is managed by National Wealth 

Corporation (Private) Ltd.

අරමුද

වමූශය අරමුද

වමූශය

වමූශය

For the purpose of statement of Cash Flow, Cash & Cash Equivalents comprise the following

අරමුද
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මශපඳොෂ උවව් අධයාඳන ශියත්ව භාර අරමුද

ඒකාබද්ධ මුය ප්රකාන වශා වටශන්

පදවැම්බර් 31 දිනට

27. අපනකුත් ලගකීම්

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

Securities Sold under Repurchase Agreement 4,731,441,556    6,745,321,900   8,100,421,127      112,209,454       767,705             751,942             

4,731,441,556    6,745,321,900   8,100,421,127      112,209,454       767,705             751,942             

28. උඳචිත ශා අපනකුත් පගවිය යුතු ගිණුම් 

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ෙ අත්තිකාරම් 2,976,144          21,724,026        88,473,529          -                     -                    254,100             

ැබිය යුතු කල් ෙමන ෙ ඳාඨමාා ගාව්තු 2,482,300          2,552,467          1,914,629            -                     -                    -                    

වි්ල විෙයා ලට වගවිය යුතු මුෙල් 74,872,470        63,994,344        42,981,481          -                     -                    -                    

වගවිය යුතු බදු 820,196             6,419,579          22,127,642          -                     -                    -                    

 ැල  වගලන  ැන්ඳතු 16,179,959        5,044,554          9,181,239            -                     -                    -                    

Re- scrutinize Fees 259,585             126,025             276,845               -                     -                    -                    

වෙක්ඳත් අලංගු කිරීම් ගිණුම 637,899             298,848             239,622               -                     -                    -                    

E-wis Career Training ( Pvt) Ltd 192,318             130,818             78,318                 -                     -                    -                    

අවනකුත් වගවිය යුතු ගිණුම් 47,552,984        35,030,516        33,734,056          -                     -                    -                    

උඳචි  වියෙම් 899,016             1,025,365          971,504               22,422               23,058               13,768               

ලරණෟය වකොටව ්වශා වගවිය යුතු වඳොළි 15,910,000        -                    -                       -                     -                    -                    

රලා ගැනීවම් ගිණුම 1,929,826          3,547,409          3,660,514            1,929,826          3,547,409          3,660,514          

වවේලක වියෙම් (ලැටුප් ශා වේ න) 2,641,423          2,283,144          1,813,244            -                     -                    53,798               

වගවිය යුතු විගණන ගාව්තු 1,599                 3,167                 3,167                   -                     -                    -                    

වගවිය යුතු ාභාං 369,070             369,070             369,070               -                     -                    -                    

167,724,789       142,549,332      205,824,860        1,952,248          3,570,467          3,982,180          

29. පලන් කිරීම්

2012 2011
2011.01.01 දිනට

2012 2011
2011.01.01 දිනට

රු. රු. රු. රු. රු. රු.

ඳාවල් වංලර්ධන අරමුෙ වශා වලන් කිරීම් 1,834,546          18,938,962        43,907,496          1,834,546          18,938,962        43,907,496        

1,834,546          18,938,962        43,907,496          1,834,546          18,938,962        43,907,496        

30. RELATED PARTY DISCLOSURE

Details of significant related party disclosures are as follows:

31.1 Transactions with related entities

Company Relationship Nature of Transaction As At 31.12.2012 As At 31.12.2011 As At 01.01.2011

Rs Rs Rs

(i) National Wealth Corporation (Pvt) Ltd Subsidiary Receivable under resale agreements 49,012,292        77,094,302        443,234,373      

Payable under repurchases 848,990             767,705             751,942             

Investment in Preference Shares 200,000,000       -                    -                    

Transactions were taken place during the year 2012 2011

Rs Rs

(ii) National Wealth Corporation (Pvt) Ltd Interest Income 16,384,040        12,642,980        

Fund management Fee 8,683,246          8,072,317          

Dividend Income 36,000,000        -                    

(iii) Sri Lanka Institute of Information Technology Subsidiary Income from leased land 17,431,898        14,695,735        

31.2 Transactions with Key Management Personnel

Key management personnal are the members of the Board of Trustees of Mahapola Higher Educational Trust Fund

No significant transactions had taken place involving key management personnel & their close family members.

32. EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group has exposure to the following risk from financial instruments;

1. Credit Risk

2. Liquidity Risk

3. Market Risk

වමූශය

අරමුද

වමූශය අරමුද

වමූශය

All the material events after the balance sheet date have been considered and appropriate adjustments and disclosures have been made in to the financial 

statements,where necessary.

අරමුද
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Risk Management Framework

Credit Risk

Group Company

Rs. Rs.

Fair Value Through Profit & Loss       3,157,179,525                        -   

Held to Maturity       1,632,149,512                        -   

Available for Sale       3,405,010,385     3,405,010,385 

Loans & Receivable       4,877,283,251     3,725,998,138 

Other Receivables            16,954,323        283,693,453 

    13,088,576,995     7,414,701,977 

Liquidity Risk

Group

Securities Sold under Repurchase Agreements                        -         4,337,841,220 393,600,335       

Other Payables                        -                2,643,021 66,291,826        

Bank Overdraft                 35,348                          -   -                     

As at 31 December 2012                 35,348       4,340,484,241 459,892,161       

Securities Sold under Repurchase Agreements                        -         5,872,164,308 873,157,592       

Other Payables                        -                2,286,311 39,603,290        

As at 31 December 2011                        -         5,874,450,619        912,760,882 

Trust Fund

Securities Sold under Repurchase Agreements                        -                   848,990        111,360,463 

Other Payables                        -                            -              1,952,248 

Bank Overdraft                        -                            -                          -   

As at 31 December 2012                        -                   848,990        113,312,711 

Securities Sold under Repurchase Agreements                 767,705                        -   

Other Payables            3,570,467 

As at 31 December 2011                        -                   767,705            3,570,467 

As At 31 December 2012

Market Risk

Interest Rate Risk

Equity Price

The Group's listed and unlisted equity securities are susceptible to market price risk arising from uncertainties about future values of the investment securities. The

Group manages the equity price risk through diversification and placing limits on individual and total equity instruments.

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market Price comprises four

types of risk; interest rate risk, currency risk, commodity price risk and other price risk, such as equity price risk. Financial instruments affected by market risk include

loans and borrowings, deposits, available for sale investments and derivative financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control

market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return. 

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's

exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's long term debt obligations with floating interest rates.

 On Demand 
 Less than 3  

months 

Between 3 

months - 1 year

The tables below analyses the Group's and Trust Fund's financial liabilities into relevant maturity groups based on the remaining period at the Balance Sheet date to 

the contractual maturity date.

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or

another financial assets. The Group's approach to manage liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when

due, under both normal & stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Group's reputation.

 On Demand 
 Less than 3  

months 

Between 3 

months - 1 year

Board of Trustees and the Board of Directors oversees how management monitors compliance with the Group's risk management policies and procedures, and

reviews the adequacy of the risk management framework in relation to the risk face by the Group.

The following is a high level summary of the Financial Assets available for the Group as at 31
st
 December 2012.

Credit risk is the risk that the counter party will not meet the obligations under the financial instruments and the other receivables, leading to a financial loss. The 

Group is exposed to credit risk from its financing activities.

The Board of Trustees of Mahapola Higher Educational Trust Fund (MHETF) has entered into an agreement with National Wealth Corporation Limited (NWCL)

which is a fully owned subsidiary of the MHETF to manage the funds of the MHETF being the Agent of the MHETF.

The Group's risk management policies are establised to identify, quantify and analyse the risks faced by the Group, to set appropriate risk limits and controls, and to

monitor risks and adherence to limits. Risk Management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities. 

Board of Trustees and the Board of Directors have the overall responsibility for the establishment and oversight of the Group's risk management framework, which

includes developing and monitoring the Group's risk management policies.
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