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වාර්ෂික වාර්තාව-2013 පිලිගැන්වීම 

සිය ජමජහයුම්හී අටවැනි වසජර් එනම් 2013 

ජදසැම්බර් 31 න් අවසන් වන වසර ජවනුජවන් 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් වාර්ෂික වාර්තාව-

2013 ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම මට මහත් සතුටකි.  

සාර්ව ආර්ථික පරිසරය 

2012 වසලර් ආර්ථික වර්ධ්නය ලලස පැවති 6.4% 

ට සාලේක්ෂව අදාල වසලර් ආර්ථිකය 7.2%ක 

වර්ධ්නයක් අත් කරලගන තිලේ. ලසේවා අංශය 

6.4% ක වර්ධ්නයක් අත්කර ගනිද්දී බැංකු, 

රක්ෂණ හා ලද්පල ලවළඳාම් අංශ 5.9%ක 

වර්ධ්නයක් වාර්තා කලළේය. ලකලසේ ලවතත් 2012 

වසලර් පැවති 11% ක වර්ධ්න අනුපාතය හා 

සසඳන විට  2013 වසලර් රක්ෂණ කර්මාන්තලේ 

වර්ධ්න අනුපාතය 8%ක් ලලස සාලේක්ෂ පහල 

මට්ටමක පැවතීම තරමක පසුබෑමකි. 

ජම් මද වර්ධන තත්වය ජීවිත ජනොවන රේෂණ 

අංශජේදී වඩා විදයාමානය. එිතදි වර්ධන 

අනුපාතජේ එම පහත වැටීම 15% සිට 7% දේවා 

වන අතර වාහන ආනයනජේ සහ පුද්ගලික 

අංශජේ ණය මුදල් ජය ජනය සම්බන්ධජයන් 

පැවති පහල චර්ධන අනුපාතය ප්රධාන වශජයන්ම 

ඊට ජහේතු ජවයි.  

කාර්යසාධ්නය හා දායකත්වය 

මද ජේගී jර්ධනයේ අත්විඳිමින් සිටි රේෂණ 
ජවළඳපලේ තුළ ස්වකීය ජමජහයුම් කරමින් වුව 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල නියාමන 

ක්රියාකාරීත්වය තුන්න් වාරික ආදායම  33.5% 

කින් ඉහල නංවා ගැනීමට සමත්ව සිටී. ආදායම 

වර්ධනය කිරීජම්ලා ප්රධාන දායකයන් ූයජේ 

අනිවාර්ය ජකොටස 20% සිට 30% දේවා ඉහල 

දැමීම තුළ ප්රතිරේෂණ වාරික වර්ධනය  අනුපාත 

සංජශ ධනය මත අග්රහාර ජය ජනා ්රමජේ 

සාමාජිකයන් විසින් කරන ලද දායකත්වයන් 

වර්ධනය වීම හා අලුතින් හඳුන්වාජදන ලද කෘෂි 

රේෂණ ජය ජනා ්රමය යටජත් ගලා ආ නව 

ආදායම් ප්රවාහය යන සාධකයන්ය.. 

එජසේම ජාරභා අරමුදල විසින් උත්පාදනය කරන 

ලද ලාභයද ඊට අනුරූපීව රු.බිලියන. 4.24 දේවා 

ඉහල නැගුජණ් අරමුදලට රු.බිලියන 3.2ේ 

ඒකාබද්ධ අරමුදලට මාරු කිරීමට හැකියාව ලබා 

ජදමිනි.  

ඇගයුම  

සිය මාර්ජග පජද්ශනයන් හා සහය ජවනුජවන් 

ජම් ආයතනය තමන් යටජත් පාලනය කරන ගරු 

අග්රාමාතය  සහ ජාතික සැලසුම් හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාතයතුමා හට ජමන්ම රාජය 

අමාතයතුමන් හා ජල්කම්තුමා හට  මජේ 

කෘතජේදීත්වය පිරිනැමීමට මම ජමය අවසථ්ාව 

කරගනිමි.සිය ජබොජහ  කාර්යයන්ිතදී ජාරභා 

අරමුදල සමග සමීප අන්තර්සබඳතා පවත්වා ගත් 

මහා භාණ්ඩාගාරජේ ජල්කම්තුමා හා සියළුම 

කාර්ය මණ්ඩලජේ සහජය ගයද මම ජමිතදී 

සිිතපත් කරමි.   තවද රේෂණ කර්මාන්තය 

නියාමනජේ ජයජදන ශ්රී ලංකා රේෂණ 

මණ්ඩලජේ සභාපතිනිය  අධයේෂ ජනරාල්සහ 

අජනේ නිලධාරීන්ටද මජේ කෘතජේදීත්වය 

ජමයින් පල කරනු කැමැත්ජතමි.  

අවසාන වශජයන් අරමුදජල් අධයේෂ මණ්ඩලජේ 

මජේ සජහ දර සාමජිකයන්ට  අජේ ප්රධාන 

විධායක නි,ධාරී හට ජමන්ම කාර්ය මණ්ඩලජේ 
අජනේ සියළු සාමාජිකයන්ට තම කැපවීජමන් 

යුත් ජසේවාව ජවනුජවන් ස්තුති කරනු 

කැමැත්ජතමි.  

 

අත්සන් කළා 

මංජුල ද සිල්වා 

සභාපති. 

2015.06.23 
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5.1 කළමනාකරණ සාකච්ඡා සහ විශ්ජල්ෂණය 

රක්ෂණ කර්මාන්තය පිළිබඳ සමාලලෝචනය 

2013 වසජර් ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල ඇතුළුව(ජා.ර.භා. අ.) තරගකාරී ආයතන 21ේ රේෂණ කර්මාන්තය තුළ 
සක්රීයව සිටිජේය. ජපර වසජර් ලිත ත දළ මුළු වාරික ප්රමාණය ූය රු. මිලියන 87 171 හා සසඳන විට රේෂණ 
සමාගම් විසින් වසර තුළ උත්පාදනය කරන ලද ලිත ත දළ මුළු වාරික ප්රමාණය රු. මිලියන 94.483ේ දේවා 
වර්ධනය වී ඇත. රේෂණ සමාගම් විසින් සහතික කරන ලද පරිදි ජා.ර.භා. අරමුදලට අයත් වැඩ වර්ජන  කැරලි 
ජක ලාහල සිවිල් අරගල  සහ ත්රස්තක්රියා අරමුදල රු. මිලියන 3 107 දේවා වර්ධනය වී ඇති අතර 2013 වසජර්දී 
සමුච්චිත මුළු දළ වාරික ප්රමාණය රු. මිලියන 97 590ේ වී ඇත.( 2012 වසජර්දී රු. මිලියන 89 410කි) 2012 වසජර් 
වාර්තාගත ප්රතිශතය හා සසඳන විට 2013 වසජර්දී රේෂණ කර්මාන්තය ලිත ත දළ මුළු වාරික අනුපාතජේ 8.39%ක 
වර්ධනයේ වාර්තා කර ඇත. එජසේම දිගුකාලීන රේෂණ වයාපාරය තුළ රුපියල් මිලියන 41 30 ක වාරික ආදායමේ 
වාර්තා කර ඇති අතර වසරින් වසර 10.22% කින් වර්ධනය වී ඇත. 2013 වසජර් දිගු කාලීන රේෂණ වයාපාරය තුළ 
වාරික ආදායම් වර්ධනය ප්රධාන වශජයන්ම විවිධ ප්රාරේෂණ හා නිෂ්පාදන උපාය මාර්ග මන්න් සිව ව ඇති අතර 
සමාගම් අවධානය ජයොමු කර ඇත්ජත් ආජය ජන  ඉතුරුම් හා විශ්රාම හා බැඳුන නිපැයුම් ජකජරිතය. ලිත ත දළ මුළු 
වාරික ප්රමාණජයන් 5 .28% ක ජකොටසේ සිතතව ජපර වසරවලදී ජමන්ම ජමවසජර්දීද සාමානය රේෂණ 
වයාපාරය ජවළඳපල පාලනය කර තිජබ්. 2012 වසජර්දී වාර්තාකරන ලද රුපියල් මිලියන 49  94ක වාරික ආදායම 
හා සසඳන විට 2013 වසජර් සාමානය රේෂණ වයපාරය විසින් වාර්තාකරන ලද වාරික ආදායම රුපියල් මිලියන 
53 177 කි. සාමානය රේෂණ වයාපාරජේ ලිත ත දළ මුළු වාරික ප්රමාණය වසරින් වසර 7.01%කින් වර්ධනය වී 
තිජබ්.රේෂණ වාරික ජසේ ප්රකාශයට පත්වන රේෂණ වයාේතිය ප්රතිශතයේ වශජයන් ගත් කළ 2013 වසජර්දී දළ 
ජද්ශීය නිෂප්ාදනජයන් 1.09කි. දිගු කාලීන රේෂණ වයාපාරජේ වයාේතිය 2013 වසජර්දී 0.48කි.(2012.0.49) එය 
ජපර වසජර් තත්වය හා සසඳන විට මද පහත වැටීමේ වාර්තා කරයි. එනමුව  පසුන්ය වසර පහ තුළ දිගු කාලීන 
රේෂණ වයාපාරය පරම ජකොන්ජද්සි යටජත් වර්ධනය වී තිජබ්. සාමානය ජනයා රේෂණය ජකජර් දේවන 
ආකල්ප  දැනුවත්භාවජේ මද බව  ප්රතිපත්ති කළමණාකරණජේ අකාර්යේෂමතාව වැනි විවිධ ජහේතු මත 
සාජේේෂව ගත්කළ දිගුකාලීන රේෂණ වයාපාරය පහත බැස තිජබ්. 2012 වාර්තාගතව පැවති 0.   අගය ගත් විට 
සාමානය රේෂණ වයාපාරජේ වයාේතිය 2013 දී 0. 1 දේවා පහත බැමකමේ ජපන්වයි. 
 

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ කාර්යභාරය 

ජසෞඛ්ය රේෂණ ජය ජනා ්රම  සාමානය රේෂණ ජය ජනා ්රම හා ප්රතිරේෂණ ජය ජනා ්රම වැනි විවිධ 

රේෂණාවරනයන් සපයමින් ජාරභා අරමුදල රජේ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායකවී තිජබ්. ශ්රී ලංකාජේ ප්රධාන 

සංවර්ධන ක්රියාවලීන් සම්බන්ධජයන් වග කියනා රාජය ජසේවජේ ශ්රම බලකාය හා රටට විජදස ්විනිමය උපයා ජදන 

විජදස්ගත ශ්රම බලකාය ජවනුජවන් නිර්මිත ජසෞඛ්ය රේෂණ ්රමය රජේ ශ්රම බලකාජයන් විශාල ජකොටසක ජේ 

ජසෞඛ්ය ආරේෂණය ජවනුජවන් කටයුතු කරයි. ප්රතිරේෂණ ජය ජනා ්රමය ක්රියාත්මක කිරීම මන්න් ජාරභා 

අරමුදල ප්රතිරේෂණය ජවනුජවන් විජදස් රටවලට ඇදී යන විජදස් විනිමය ඉතිරි කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතරම 

ප්රමුඛ් රේෂණ සමාගම් ිත  විශාල ප්රමාණජේ ිතමිකම් ඉල්ලීම් වලින් ජකොටසේ අවජශ ෂණය කර ගැනීමටද සමත්ව 

සිටී. තවද වැඩ වර්ජන  කැරන් ජක ලාහල  සිවිල් අරගල හා ත්රස්තවාදී ක්රියා අරමුදල මන්න් වැඩ වර්ජන  කැරන් 

ජක ලාහල  සිවිල් අරගල හා ත්රස්තවාදී ක්රියා අවදානමට උර දීමට හැකිව තිජබ්.  
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2013 වසජර් ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය ජය ජනාවන් ිත ජකොටසේ ජලස නියඟය හා ගංවතුර වැනි සව්ාභාවික 

ආපදා ජහේතුජවන් ජබ ගයන්ට සිව වන හාණි වලින් ජගොවියා ආරේෂා කරනු පිණිස වගා රේෂණ ්රමයේ සථ්ාපිත 

කිරීමට ජය ජනා කරන  ලදී. ජපොජහොර සහනාධාර ්රමය යටජත් ජපොජහොර බගගයකින් රු. 150 බද්දේ හා සියළු 

බැංකු  මූලය සමාගම් හා රේෂණ ~u£[K වල බව  අඩු කළ පසු ලාභජයන් 1% ේ අය කිරීම මන්න් තත් කාර්යය 
සඳහා ආදායම ලබා ගත හැකි මූලාශ්ර ජදකේ හඳුන්වාජදන ලදී. 2013 වසජර් මැද භාගජේ සිට ජම් ජය ජනා ්රමය 

ගැන ප්රචාරණය කිරීජම් කටයුත්ත ජාරභා අරමුදල ජවත පවරන ලදී. 
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5.2.1 අට වසරක මූලය සමාජල චනය 

 

ප්රස්ථාරය 5.01: ශුද්ධ ලාභජේ කාලීන ප්රවණතාවය 

 

 

2009 වසර ජතේ වසර හතරේ පුරා ශුද්ධ ලාභ 

රටාජවිත වර්ධන ප්රවණතාවේ දේනට ලැුණණ අතර 

ඉන් අනතුරුව 2010 වසජර්දී ත්රස්තවාදී 

රේෂණාවරනයන් සඳහා ඉල්ලුජම් පහල වැටීම 

ජහේතුජවන් එිත සැලකිය යුතු අඩුවීමේ විදයාමාන 

විය.2010 ට සාජේේෂව 2011 වසජර්දී එිත 7%කින් 

මද පහත වැටීමේ පැවතිණ. 2011-2012 අතරතුර ද 

එිත මද පහත වැටීමේ පැවතිණි. ඉන් පසුව එිත 

දේනට ලැුණජණ් by, hEuls' 

 

 

 

 

 

 

ප්රස්ථාරය - 5.02: සමුච්චිත අරමුදජල්  

කාලීන ප්රවණතාවය 

 

 

 

2010 දේවා සමුච්චිත අරමුදල රුපියල් මිලියන 

9  95 දේවා වර්ධනය ූය අතර 2010 වසරට 

සාජේේෂව බලන කල එිත 12%කින් පහත වැටීමේ 

2011 වසජර්දී දේනට ලැුණජණ්ය. තවද අරමුදල 

2012 වසර අවසන වන විට රුපියල් මිලියන 5 913 

දේවා පහත වැටුණි. ඒකාබද්ධ අරමුදලට මාරු කරන 

ලද රඳවා ගත් ලාභය  2012 වසජර්දී උපයාගත් ශුද්ධ 

වාර්ෂික ලාභය ඉේමවු අගයේ ගැනීජම් ප්රතිලලය 

ජලස සමුච්චිත අරමුදල පහත වැටුණි. pvql‰ 2013 nœ 

p¥{l Ryvqn»z‰ {yŠopxŶ n¥Y‹x ƒ¥Y. 
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5.2.ආලයෝජන සහ ඉතුරුම් සමාලලෝචනය 

 

2012 වසර හා සසඳන විට 2013 වසජර්දී ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් මුළු ආජය ජන ආදායම 

12.29%කින් වර්ධනය ූයජේය. ජම් ආදායම වනාහී ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් ජදවන ආදායම් මූලාශ්රයයි. 

මුළු ආදායමින් 11.33% ේ ඉන් නිජය ජනය ජේ. 

 

අරමුදජල් මුළු ආජය ජන රුපියල් බිලියන  .  දේවා වර්ධනය ූය අතර අනුරූපී කාල පරිච්ජේදය සමග බලන 

කල ඒ 24%ක වර්ධනයකි.අරමුදජල් වැඩි ප්රමාණයේ රජජේ සුැකකුම්පත්වල ආජය ජනය කරන ලදී. ඉතිරි 

මුදල් 200  අංක 28 දරණ ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල් පණත මන්න් නිකුත් කරන ලද මාර්ජග පජද්ශ අනුව 

න්විසුම් ප්රතිමිලදී ගැනීම් සඳහා ආජය ජනය කරන ලදී. 2013 ජදසැම්බර් 31 දිනට රුපියල් බිලියන 8.7 ක 

මුළු වත්කම් ජශේෂයේ ඇතිවන පරිදි අරමුදජල් මුළු වත්කම් 21.0 % කින් වර්ධනය ූයජේය. 
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රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රම පිළිබඳ සමාලලෝචනය 

i. රජලේ ලසේවකයන් පිණිස වන වවදය රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රමය අඅ්රහාර  

රජජේ නිලධාරීන්ජේ ිතතසුව පිණිස 1997 දී ස්ථාපිත කරන ලද වවදය රේෂණ 

ජය ජනා ්රමය අග්රහාර ජසෞඛ්ය රේෂණ ්රමය ජලස හැඳින්ජේ. එිත ජමජහයුම් ආරම්භ 

කරන ලද්ජද් මාසිකව සාමාජිකයාජගන් රුපියල් 11 බැන්න් අය කරමිනි. පසුව 2005 

වසජර් රජය විසින් ගන්නා ලද තීරණයකට අනුව විශ්රාම වැටුේ ිතමි සියළු රාජය 

ජසේවකයන් ජේ මාසික වැටුජපන් රුපියල් 75 බැන්න් රේෂණ ්රමයට අය කරගන්නා ලදී. 

ශ්රී ලංකා රේෂණ සංස්ථාව පුද්ගලීකරණය කරන ජතේ  රේෂණ ්රමය ක්රියාත්මක කරන 

ලද්ජද් ශ්රී ලංකා රේෂණ සංස්ථාව මන්නි. එජහත් එය පුද්ගලීකරණය කිරීමත් සමගම 

200  ජනවාරි 1 සිට බල පැවැත්ජවන පරිදි රජය ජය ජනා ්රමය පවරා ගත් අතර ඉන්පසු 

එය ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල යටජත් ජවනම රජජේ ජය ජනා ්රමයේ ජලස 

Y‹²යාත්මක ජේ.  

 

 ii       වර්ජන, කැරළි ලකෝලහාල හා සිවිේ අරගල සහ ත්රසතතවාදී අරමුදල  

ශ්රී ලංකාලභ මි  r²»ද්ශය තුළ වර්ජන, කැරළි  ලකෝලහාල හා සිවිේ අරගල සහ ත්රසතතවාදී 

ක්රියා ලහේතුලවන් ලද්පලකට වන හාණි/ පාඩු  සහ /ලහෝ පුද්ගල ලසෞඛ්ය, හිසසි අනතුරු, 

ශාරීරික තුවාල ලවනුලවන් ආවරණ පුළුේ කිරීලම් අරමුණින් අමාතය ම්ඩලලය විසින් 

ගන්නා ලද තීරණයකට අනුව 1987 වසලර්දී වර්ජන, කැරළි හා සිවිේ ලකෝලහාල සහ 

ත්රසතතවාදී අරමුදල පිහිටුවනු ලැබිණි. 1987 වසලර් සිට අරමුදල පරිපාලනය කරන ලද්ලද් 

ජාතික රක්ෂණ සංසතථාව විසිනි. ජාතික රක්ෂණ සංසතථාව ජනශක්ති රක්ෂණ සමාගමට 

පවරා [lŠ r~™™ 2005.08.01 ිසන සිට අරමුදල පරිපාලනය කරන ලද්ලද් මුදේ හා ක්රම 

සම්පාදන අමාතයංශය විසිනි. පසුව ජාරභා අරමුදල සමග සංසතථාපිතව වැල වර්ජන, 

කැරළි හා සිවිේ ලකෝලහාල සහ සිවිේ අරගල ත්රසතතවාදී අරමුදල යටලත් පැවති සියළු 

මුදේ ජාරභා අරමුදල යටතට ගනු ලැබිණි. අනතුරුව එම මුදේ ජාරභා අරමුදල විසින් 

පවත්වා ලගනයනු ලබන විලශේෂ ගිණුමකට මාරු කරන ලදී. 
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iii.  සභිකයන් උලදසා වන රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රමය 

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල විසින් පාර්ලිලම්න්තු සභිකයන් උලදසා රක්ෂණ ලයෝජනා 

ක ±මයක් හඳුන්වා ලදන ලදී. ලම් ලයෝජනා ක්රමය යටලත් පාර්ලිලම්න්තු සභිකයන් 225 

ලදනා හටම ප්රතිලාභ සැලලසේ. ලමී  ලයෝජනා ක්රමය මගින් පාර්ලිලම්න්තු සභිකයන් හට 

පහත දැක්ලවන ප්රතිලාභ සැපලේ. 

 

 

1.  රු.මි. 5 දේවා වන හදිසි අනතුරු රේෂණාවරන 

 හදිසි අනතුරු වලින් වන මරණ    රු. 5,000,000.00  

හදිසි අනතුරු ජහේතුජවන් වන පූර්ණ අකර්මණයතා රු. 5,000,000.00  

2.  වාර්ෂික වවදය රේෂණාවරන    රු.    200,000.00 

 

iv. ශ්රී ලංකාලභ රක්ෂණ කර්මාන්තය සඳහා ප්රතිරක්ෂණාවරනය  

ජාරභා අරමුදේ පණලත් විධිවිධ්ාන අනුව ය න් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ශ්රී ලංකාලභ 

ප්රතිරක්ෂණ අවදානම භාරගැීමම 2006 වසලර්දී ආරම්භ කලළේය. ශ්රී ලංකාලභ සාමානය 

රක්ෂණ සමාගම්වල ප්රතිරක්ෂණ වයාපාර කටතුතු මුළු ප්රමාණලයන් 30%ක් ජා.ර.භා. 

අරමුදලට ලබා ගැීමම අනිවාර්යය ලභ. 

 

v. ලමෝටර් වාහන රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රම (රජය සතු වාහන සඳහා) 

රජජේ ආයතනයන්ට ිතමි ජම ටර් වාහන(මනාපය පරිදි) හා අර්ධ රාජය ආයතනයන්ට ිතමි 

වාහන (මනාපය පරිදි) වලට සිව විය හැකි හානි සහ පාඩු ජවනුජවන් රේෂණය කරනු ලබයි. 

ආරම්භජේදී ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල විසින් රාජය අංශයට ජම ටර් වාහන රේෂණ 

පිරිනමනු ලැබූ අතර ඉන් අනතුරුව දැරිය හැකි වාරික යටජත් අදාල ජසේවා පුද්ගලික අංශයටද 

පිරිනමන ලදී. එිත විස්තීර්ණ ජම ටර් වාහන රේෂණය යටජත් න්න්ජනන්  ජසොරකම් වලින් 

සිව වන හානි සහ ජතවන පාර්ශවයන්ට සිව වන හාණි(මරණ හා තුවාල) ආවරණය කරන අතරම 

ගංවතුර වර්ජන කැරන් ජක ලහාල  සිවිල් අරගල හා ත්රස්තවාදී ක්රියා වැනි අතිජර්ක හානි 

සම්බන්ධජයන්ද ආවරණ සැපජේ. වර්තමානජේදී ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල ප්රධාන 
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වශජයන්ම අවධානය ජයොමු කරන්ජන් රාජය අංශජේ රේෂණ අවශයතා ජවනුජවන් ජසේවය 

කිරීමටය. 

 

vi     “විජද්ශ ැකකියා” විජදස් ැකකියා රේෂණ ජය ජනා ්රමය 

2008 ජූනි මාසජේ සිට විජදස්ගතව ැකකියා කරනා ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා වන  විජදස් ැකකියා 

රේෂණ ජය ජනා ්රමය මන්න් ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල ජවතින් රේෂණාවරනයේ 

ලබාජගන විජදස් ැකකියා පිණිස යන වයස 18- 5 අතර ශ්රී ලාංකිකයනට ආවරණ සපයනු 

ලැබීය.  ජකජසේ ජවතත් ජමය 2012 වසජර් සිට නතර කර ඇත.  

 

vii       සාමානය රේෂණ ජය ජනා ්රමය 

2009.08.20 දිනැතිව නිකුත් කරන ලද අංක 1 15/20 ගැසේ නිජේදනය ප්රකාර ජාතික රේෂණ භාර 

අරමුදලට සාමානය රේෂණ වයාපාරය යටජත් න්නි රේෂණ ්ේපු  නාවික රේෂණ ්ේපු  කම්කරු වන්දි 

රේෂණ ්ේපු සහ ජවනත් විවිධ රේෂණ ්රමයන් පිරිනැමීමට බලය පවරා තිජබ්. 

 

    Viii        වගා රක්ෂණ ජය ජනා ්රමය 

     ජකතට අරුණ ජපොජහොර දිරිය වැඩ සටහන යටජත් ජපොජහොර සහනාධාර     ලද ජගොවිvƒlªpˆ  

     ජවනුජවන් 2012 අයවැය ජය ජනා අනුව 2013 වසජර්දී වගා රේෂණ ජය ජනා ්රමය ස්ථාපිත 

     ලදී.නියග  වන අලි තර්ජන   හා ගංවතුර   වැනි  ගැටළු  ජහේතුජවන්  වගාවනට   වන හානි අවම   

     කිරීජම් විසඳුම් පියවරේ ජලස ජමය අනිවාර්ය රේෂණ ජය ජනා  ්රමයේ  ජසේ ක්රියාත්මක වන  

     අතර මුදල් හා  ්රම  සම්පාදන  අමාතයංශජේ අංක BD/EE/118/01/BP/2013,  හා 2013.0 .21  

     දිනැති ච්රජල්ඛ්ය අනුව ජමජහයවනු ලබයි.  
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අ්රහාර වවදය රක්ෂණ ලයෝජනා ක්රමය 

 

රාජය පරිපාලන අමාතයාංශය  විසින් නිකුත් කරන ලද රාජය පරිපාලන ච්රජල්ඛ් අංක 12/2005 අනුව ශ්රී 

ලංකා රේෂණ සංසථ්ාව මන්න් අග්රහාර වවදය රේෂණ ්රමය ක්රියාත්මක කරන ලදී. එය 200  ජනවාරි 01 

දින සිට ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් විෂය පථය යටතට ගන්නා ලදී.  විවාහක ජසේවක සාමාජිකයන්  

්වුන්ජේ කලත්රයා හා දරුවන්(ny¥{pa අවිවාහක  ැකකියා විරිතත හා වයස අවුරුව  21 ට අඩු නම් පමණේ) හා 
අවිවාහක ජසේවකයන් වන කල සාමජික  ජදමේපිය (ජදමේපියන්ජේ වයස අවුරුව  70 අඩුනම් පමණේ)යන 

අයට එමන්න් ප්රතිලාභ සැලජසේ.  

අග්රහාර වවදය රේෂණ ්රමය හඳුන්වාජදන ලද්ජද් රාජය ජසේවක  පලාත් රාජය ජසේවක හා ්වුන්ජේ පවුල් 

වල සාමාජිකයන් ජේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවීජම් අදහස  ජපරදැරිවය. ඒ අනුව කළමණාකරjය ඉදිරිපත් 
වන ිතමිකම් ඉල්ලීම් සම්බන්ධජයන් කටයුතු ජේගවත් කිරීම සඳහා හැකි තරම් ඉේමනින් පියවර ගනියි.   

ිතමිකම් ඉල්ලීම් සඳහා වන ජගවීම් ක්රියාවලිය ජේගවත් කරනු r‹Ú~ ඊ- කාඩ් පත් ්රමය හඳුන්වා දීජමන් පසු 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල ිතමිකම් සඳහා වන නව ක්රියාවලියේ ක්රියාත්මක කර ඇත.   සියළු අවශයතා 

සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කරනු ලබන ිතමිකම් ඉල්ලීම් සඳහා ඊ- කාඩ්පත් ්රමය හඳුන්වා දීජමන් පසුව වැඩ 

කරන දින තුනේ ඇතුළත ජගවීම් සිව  කර තිජබ්.  

2013 වසජර් සිට රාජය ජසේවකයන්ජේ මාසික වැටුජපන් සුව සුකම් ඇති රාජය ජසේවකයන් ජවනුජවන් 

රුපියල් 125 ේ චY²»ල්ඛ් විධිවිධාන ප්රකාර අය කරනු ලැජබ්. ජම් රේෂණ ්රමය යටජත් පහත ප්රතිලාභ 
කාණ්ඩයන් පිරිනමා තිජබ්.  

 

ජර හල් ගාස්තු ජවනුජවන් වවදය ප්රතිලාභ: 

 

1.ජර හල් හා සාත්තු නිවාස ගාස්තු, වවදය සහ ශලය වියදම්  වවදය උපජද්ශන ජසේවා ජහ  විජශේෂ  

වවදය ජසේවා සහ විජශේෂ  ජසේවා සහ විජශේෂ ජසේවා  ගෘහ ප්රතිකාර යනාදිය ජවනුජවන් ප්රතිලාභ ජම් 

යටජත් සැපජේ. 
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2.උපැස් මිලට ගැනීම: 

        ජම් ්රමය යටජත් සාම£ජිකයන් හට සගම වසර තුනකට වරේ උපැස් යුවලේ මිලට ගැනීම පිණිස වන                           

        වියදම් සපුරා ගැනීම පිණිස රුපියල් 3500 ක ිතමිකම් ඉල්ලා සිටිය හැක. 

 

       3.හෘද ශලයකර්ම සඳහා වියදම් (හෘද ජර ග): 

        ජම් ජය ජනා ්රමය යටජත් සාමාජිකයන්ට   හෘද සැත්කමක   වියදම්  පියවා   ගැනීම  පිණිස රුපියල්      

        400 000 ක ිතමිකම් ඉල්ලා සිටිය හැක.  

 

       4. හදිසි අනතුරු මරණ සහ සාමානය මරණ සඳහා රේෂණාවරjx 

        ජම්  ජය ජනා  ්රමය  යටජත්   සාමාජිකයන්ට   හදිසි අනතුරු මරණ  සහ  සාමානය  මරණ  සඳහා       

       රේෂණාවරන යටජත් රු.  00 000 සහ රු.100 000 ක ිතමිකම් ඉල්ලා සිටිය හැක. 

 

       5.“ණය සුැකකුම්” ණය ජවනුජවන් වගකියන ජය ජනා ්රමය: 

         මාසික වැටුප ජමන් දස ගුණයක වටිනා    කvÃන්   යුත් ණය සුැකකුමේ   පිරිනැජමන අතර ජර න්        
         තත්වයේ  පූර්ණ   ජහ  අර්ධ   ආබාධිත තත්වයේ   යටජත් ණයගැතියාට සිය දිවිය ජහ  සාමානය     .   

         ඉපැයුම් මග අිතමිජවයි නම් ණය මුදජල් ජගවීමට ඉතිරිව ඇති ජකොටස ජම් යටජත් ජගවනු ලැජබ් 
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{[ª{- 5.01 ජභෞතික කාර්ය සාධනය – 2013 

අග්රහාර වවදය රේෂණ ිතමිකම් ඉල්ලීම් පිලිබඳ වර්ගීකරණය 2013 වසර (සංඛ්යා වශජයන්) 

 

ිතමිකම් 

ඉල්ලීම් 

වර්ගය 

ිතමිකම් ඉල්ලීම් මුළු 

ගණන 

(R~Kry ajl£ ~ƒ‹l 

ƒ‹ñYK) 

ිතමිකම් ඉල්ලීම් 

සඳහා ජගවීම් 

ිතමිකම් සඳහා 

ජගවිය යුතු 

ප්රතිේජෂේපිත 

ිතමිකම් ඉල්ලීම් 

මරණ 2082 1978 59 45 

ආබාධිත 

තත්වයන් 
702 618 42 42 

දරු උපත් 9460 8067 1117 276 

පින්කා 346 303 23 20 

හෘද ජර ග 504 493 09 02 

උපැස ් 60624 52831 2808 4985 

අජනකුත් 

ජර ග සඳහා 

රජජේ 

ජර හල් 

ගාස්තු 

30462 27162 2311 989 

අජනකුත් 

ජර ග සඳහා 

ජපෞද්ගලික 

ජර හල් 

ගාස්තු 

15354 12262 1426 1666 

වකුගඩු 05 03 - 2 

අංශභාග 07 04 01 02 

මුළු එකතුව 119,546 103,721 7,796 8,029 
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{[ª{- 5.02 ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල 

අග්රහාර වවදය රේෂණ ්රමජේ ිතමිකම් ජගවීම් (වාර්ෂික)                                                                                                                                                                                                                       

         

ිතමිකම් 

වර්ගය 
වසර 2013 වසර 2012 වසර 2011 වසර 2010 වසර 2009 

අංශභාග 19,500.00 85,045.00         811,842.00      346,734.00 396,208.00 

වකුගඩු 

ජර ග 

170,255.00 442,069.00      2,174,098.00     3,924,953.00 396,208.00 

අජනකුත් 

ජර ගාබාධ 

ජවනුජවන් 

අජනකුත් 

පුද්ගලික ජර හල් 

වලට ජගවීම් 

450,004,691.00 519,433,054.00 

 

 

465,241,819.00 395,382,317.00 325,327,942.00 

අජනකුත් 

ජර ගාබාධ 

ජවනුජවන් 

අජනකුත් 

රජජේජර හල් 

වලට ජගවීම් 

130,537,351.00 135,187,766.00 130,001,995.00 124,605,768.00 118,388,616.00 

උපැස ් 179,283,805.00 188,253,705.00 178,824,095.00 177,584,405.00 171,046,450.00 

හෘද ජර ග 138,154,231.00 133,772,302.00 139,890,847.00 121,975,896.00 160,377,390.00 

පිලිකා 6,971,447.00 9,809,079.00    13,432,312.00 25,034,123.00 18,743,792.00 

දරු උපත් 33,731,317.00 70,449,064.00  103,922,760.00 91,679,848.00 83,787,896.00 

ආබාධිත 18,046,862.00 19,904,080.00    19,588,568.00 29,358,660.00 33,806,187.00 

මරණ 125,596,611.00 119,401,850.00 141,684,995.00 175,937,244.00 214,492,626.00 

මුළු එකතුව 

 

1,082,516,070.00    1,196,843,195.00 1,198,363,331.00 1,145,706,581.00 1,089,933,966.00 
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වැලවර්ජන, කැරලි ලකෝලාහල, සිවිේ අරගල හා ත්රසතතවාද අරමුදල  

 

»vv Ryv™»zˆ ~£v£ËYxp̂ {p™»x‰ ශ්රී ලංකාජේ බලපත්රලත් රේෂණ ආයතනය~‹‹xz‰zx‹ අරමුදජල් සියළු 
Wv yYˆ}j R£xlp v[‹pŠ p‹Yªl̂ Yyp™ ztp v«z‹Y XrŠr™{ xf»l̂ {¥h{ŷcp කැරලි ජක ලාහල සහ 
සිවිල් අරගල සහ ත්රසත්වාදී ක්රියා ජහේතුජවන් ජද්පල වලට සිව වන හාණි /පාඩු සඳහා හා/ ජහ  පුද්ගල මරණ 

ජහ  තුවාල ආවරණ කරා වයාේත කිරීම පිණිස r‹ƒ‹‹{p zn‹ 1987 වසජර් දී අමාතය මණ්ඩලය විසින් ගනු 
ලැබූ තීරණයේ අනුව වැඩවර්ජන කැරලි ජක ලාහල සහ සිවිල් අරගල සහ ත්රසත්වාදය සදහා ූය අරමුදල 
යනුජවන් අරමුදලේ පිිතටුවනු ලව ව එය ජාතික රේෂණ සංසථ්ාව විසින් පරිපාලනය කරන ලදී. 

අනතුරුව වැඩවර්ජන කැරලි ජක ලාහල සහ සිවිල් අරගල සහ ත්රස්තවාදය සදහා ූය අරමුදල මුදල් හා ්රම 

සම්පාදන අමාතයාංශය යටතට ගනු ලව ව 2005 වසජර් සිට මුදල් හා ්රම සම්පාදන අමාතයාංශය විසින් 

කළමණාකරනය කරන ලදී.  

2007 වසජර්දී 200  අංක 28 දරණ ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල් පණත යටජත් වැඩවර්ජන කැරලි 

ජක ලාහල සහ සිවිල් අරගල සහ ත±ස්තවා´ Ã²x£ සදහා ූය අරමුදල මුළුමනින්ම ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල 
යටතට ගන්නා ලදී.  

එජසේ  වැඩවර්ජන කැරලි ජක ලාහල සහ සිවිල් අරගල සහ ත ±ස්තවා´ Ã²x£ සදහා ූය අරමුදල අන්තර්ග්රහණය 
කිරිජමන් පසු එකී පනජත් 18 වන වගන්තිය (1) උපවගන්තිජේ (ඇ) ජේදය ප්රකාරව අරමුදලට බැරකරන ලද 

සියලු මුදල් ජාතික රේෂණභාර අරමුදල විසින් පවත්වාජගන යනු ලබන විජශේෂ න්ණුමකට මාරුකරනු ලැබ 

ඇත.  

එම න්ණුම පරිපාලනය කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධජයන්  වන මාර්ජග පජද්ශ ජාතික 

රේෂණ භාර අරමුදල විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ඇත.   

p{ v£ŷ»[£Šr»nŠ| ëYªlŠ Yyp lªy¥ වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල  සිවිල් අරගල හා ත්රස්තවාද අරමුදල 
ජාතික රේෂණ භාර අරමුදලට අන්තර්ග්රහනය කිරීමට ජපර ගනු ලැබූ ක්රියා මාර්ග අඛ්ණ්ඩව අනුගමනය 

කරන ලදි.. 
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වැලවර්ජන,ක¥yල ‹ලකෝලාහල, සිවිේ අරගල සහ ත්රසතතවාදœ අරමුදලේ ප්රධ්ාන 
කාර්යයන්  

 රේෂණ සමාගම් හරහා වාරිකය v™nzŠ අය කරජගන අරමුදලට ජප්රේෂණය කිරීම හා ඉහල අනුපාත 
මත ආදායම් උත්පාදනය පිණිස ආජය ජනය කිරීම 

 ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් අනුමැතිය මත රේෂණ සමාගම් මන්න් SzŠŠz©K කරන ිතමිකම්පගම් 
සදහා වැඩ වර්ජන  කළ ජක ලාහල  සිවිල් අරගල සහ ත්රසත්වාද අරමුදජලන් ප්රතිපූර්ණය කිරීම 

 ත්රස්තවාදී ප්රහාර ජහේතුජවන් හානියට පත් ආයතන වලට ප්රදානය කරන zn  මෘව  ණය 
කළමනාකරණය කිරීම. ජමම ේෂය මුදල් පරිපාලනය කරනුජේ ලංකා බැංකුව විසිනි. 

 

  

වැලවර්ජන, කැරලිලකෝලාහල සිවිේ අරගල සහ ත්රසතතවාද අරමුදලේ ප්රධ්ාන අරමුණු 
 

 වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල  සිවිල් අරගල හා ත්රස්තවාද ක්රියා ජහේතුජවන් වන හානි ආවරණය 

කිරීම සදහා සියළු සාමාජිකයන් ජගන් අයකරනු ලබන වාරික මුදල් ජකොටස රේෂණ සමාගම් 

»{l‹pŠ ජගන්වා ජගන අරමුදල සථ්ාපිත කිරීම  

 

 ශ්රී ලංකා ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජවාදී ජනරජජේ භූජග ලීය මකමාව තුළ සාමානය රේෂණ අවදානම් 

යටජත් රේෂණය කර ඇත්තා ූයද  වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල  සිවිල් අරගල හා ත්රසත්වාද ක්රියා 

ජහේතුජවන්ජද්පලවලට වන හානි/පාඩු ජහ  පුද්ගලයනට වන තුවාල ජවනුජවන් රේෂණ ්ේපු 

මන්න් නිර්වචනය කර ඇති පරිදි ආරේෂාව සහතික කිරීම  

 

 අජේම ූය ශ්රී ලංකා අරමුදලේ මන්න් ආවරණ සහතික කිරීම මන්න් වාරික ආදායම් ජලස විජදස් වලට 
ඇදී යනවිශාල මුදලේ ඉතිරි කර ගැනීම.  

 

වැලවර්ජන, කැරන් කලලකෝලාහල සිවිේ අරගල සහ ත්රසතතවාද‹ අරමුදලේ මූලය 
සමාලලෝචනය 

 
2013 වසර අවසන් ූයජේ වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල  සිවිල් අරගල හා ත්රස්තවාද ‹ අරමුදලŠ පින්බඳ අංශයට 
වැදගත් වසරේ ජවමිනි. ඒ වසර තුළ 2012ට සාජේේෂව රුපියල් මිලියන 2 2 කින් දළ වාරික ආදායම ඉහල 

ජගොස් ඇති අතර ආජය ජන ආදායම රුපියල් මිලියන 13.9 කින් වර්ධනය වුණි.. වැඩ වර්ජන කැරන් 

ජක ලාහල  සිවිල් අරගල හා ත්රස්තවාද‹ අරමුදජල් 2013.12.31 දිනට මුළු ආජය ජන ප්රමාණය රුපියල් 
බිලියන 5.1 ේ ූය ජසේම 2013වසජර් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරන ලද ප්රමාණය රුපියල් බිලියන  2.4 කි.  

2012 වසජර් වාර්තා ූය රුපියල් මිලියන 37 සමග සාජේේෂව බලන විට 2013 වසජර් ිතමිකම් ඉල්ලීම් ශුද්ධ 

වටිනාකම රුපියල් මිලියන 2.7 දේවා පහල බැස තිජබ්. එජසේම 2012 වසරට සාජේේෂව තත් වසජර් 

පරිපාලන හා ජමජහයුම් වියදම්ද පහල බැස තිජබ්. 
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      28 

 

  

 

ප ²තිරක්ෂණය 

 

2008 වසජර් සාමානය රේෂණ වයාපාරික lgh©lª වල නියැජලන එේ එේ රේෂණ සමාගමY‰ {‹~‹pa 
සාමානය රේෂණ Ygh©lª {z‹pa r¥p p[‹p© ztp ප්රතිරේෂණ ජකොටස් වලින් 20% ක ප්රතිශතයYa 
Rp‹{£yax»xpa ලබා ගැනීම පිණිස අංක 1528/20 හා 2007 ජදසැම්බර් 19  දිනැති ගැසේ නිජේදනය ප්රකාර හා 
200  අංක 28 දරණ ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල් පණත යටජත් ප්රතිරේෂණ ජදපාර්තජම්න්තුව සථ්ාපිත 

කරන ලදී.අනතුරුව 2012 ජදසැම්බර් 31 දිනැති අංක 1791/4 දරණ සංජශ ධිත ගැසේ නිජේදනය ප්රකාර ජම් 

වසජර්දී ජමකී අනිවාර්ය ප්රතිශතය 20% සිට 30% දේවා ඉහල නංවන ලදී.   

ජමකී ජදපාර්තජම්න්තුව සථ්ාපිත කිරීජම් මූලික අරමුණ වනුජේ ශ්රී ලංකාජවන් බැහැරට ඇදී යන විජදස ්

විනිමය රඳවා ගැනීමයි. තවද ජමම ආයතනය ශ්රී ලංකාජේ “ජාතික ප්රතිරේෂකයා” ජලස ප්රධාන 

කාර්යභාරයේ ඉටු කරයි. 

සැම සාමානය රේෂණ ආයතනයේම සිය ප්රතිරේෂණ වටිනාකමින් 30%ේ අනිවාර්යජයන්ම ජාතික රේෂණ 

භාර අරමුදලට zt£´ය යුතු අතර ඒ අනුව පිලිගත් වගකීමට සමාන වටිනාකමේ මත එවන් කවර රේෂණ 
සමාගමේ වුව ඉදිරිපත් කරනා ිතමිකම් පියවීමට ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල බැඳී සිටියි. 

ජම් වසර තුළ ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල ප්රධාන රේෂණ සමාගම් 17 කින් r±l‹yYa}p න්විසුම් 103 ේ 

පිලිජගන ඇති අතර වාරික වශජයන් රුපියල් මිලියන1042ේ ැකස්කර තිජබ්.  රේෂණ lafIa;%fha 

වෘත්තිකයන්ජගන් සැව ම් ලත් ප්රතිරේෂණ ිතමිකම් ජගවීම් මණ්ඩලජේ අනුමැතිය යටජත් ජාතික රේෂණ 

භාර අරමුදල රුපියල් මිලියන 20 ේ ිතමිකම් ජගවීම් ජලස ~¯c™{v yYa}p R£xlp »{l zt£ µ ඇත. 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල සමග ගණුජදනු කළ සමාගම් පහත පරිදි ජේ.  

1. මක.ස එලයන්ස් රේෂණ සමාගම 

2. අමානා ටකාෆුල් රේෂණ සමාගම පී.එල්.මක  

3. ඒෂියන් එලයන්ස් පී.එල්.ස 

4. ඒ. අයි.ඒ ඉන්ෂුවරන්ස් පී.එල්.මක 

5. ජසලින්ජක  ඉන්ෂුවරන්ස් පී.එල්.මක 
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6. මක.ස ඒ.අයි.ජී ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම 

7. මක.ස ජකොන්ටිජනන්ටල් ඉන්ෂුවරන්ස් ලංකා සමාගම 

8. මක.ස. සමූපකාර රේෂණ සමාගම 

9. එච්.එන්.බී ඇෂුවරන්ස් පී.එල්.මක 

10. ජනශේති ඉන්ෂුවරන්ස් පී.එල්.මක 

11. මක.ස එල්.ඕ.එල්.මක. රේෂණ සමාගම 

12. මක.ස එම් බී එස් එල් රේෂණ සමාගම 

13. මක.ස ්රියන්ේ ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම 

14. මක.ස පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම 

15. මක.ස සණස රේෂණ සමාගම 

16. මක.ස ශ්රී ලංකා රේෂණ සමාගම 

17. යුනියන් ඇෂුවරන්ස් පී එල් මක 
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ලමෝටර් වාහන රක්ෂණය 

 

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල පිිතටුවාලීජමන් අනතුරුව රාජය ආයතනයන්ට අයත් වාහන (වවකල්පිත) සහ 

අර්ධ රාජය ආයතනවලට අයත් වාහන) (වවකල්පිත) රේෂණය කිරීම උජදසා 2009 අංක B/F  437 දරණ 

ච්රජල්ඛ්ය ප්රකාරව  ජම ටර් වාහන රේෂණ ්රමය හඳුන්වා ජදන ලදි. ජපෞද්ගලික කාර් රේෂණ ්ේපු 

(ජපෞද්ගලික කාර්  ස්ජේෂන් වැගන් රථ  ජීේ රථ  ත්රීවීලර් යනාදිය) වාණිජමය වාහන රේෂණ ්ේපු (භාණ්ඩ 

ප්රවාහන වාහන  ගාස්තුවකට ජහ  ප්රදානයකට මගීන් ැකජගන යාජම්දී භාවිතා කරනු ලබන ද්විත්ව කාර්ය 

වාහන  බස් (කුලියට ජහ  ජපෞද්ගලික)  කෘෂිකාර්මික වාහන යනාදිය)  යතුරු පැදි රේෂණ ්ේපු (යතුරු 

පැදි  ස්කූටර්  ජමොජපâ යතුරු පැදිය යනාදිය සදහා)වැනි විවිධ වාහන කාණ්ඩ සඳහා ජාතික රේෂණ භාර 

අරමුදල විසින් විවිධාකාර ජම ටර් වාහන රේෂණ ්ේපු පිරිනමයි. 

 

{[ª{- 5.03 ගෙවන ලද ග ෝටර් රථ රක්ෂණ හිමිකම් වර්ගීකරණය   

            

වාහන පංතිය 

2012 2013   

එකතුව එකතුව   

හිමිකම් 
සංඛ්යාව 

හිමිකම් මුදල 
(රුපියල් මිලියන)-

2012 
හිමිකම් 
සංඛ්යාව  

හිමිකම් මුදල 
(රුපියල් 

මිලියන)-2013   

ට්රැක්ටර්  6 0.00 2 0.06   

පුද්ගලික ම ෝ්  රථ 685 45.99 497 43.05   

යතුරු පැදි 65 0.66 37 0.54   

ම ෝ්  මකෝච් 142 6.58 101 8.13   

ම ෝරි රථ/ ඉඩම් 
වාහන 104 3.90 78 3.20   

ද්විත්ව කා යය 
වාහන 531 30.95 372 23.98   

මේ   1 0.02 1 0.01   

එකතුව  1,534   88.11  1088 78.97   
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සාමානය රේෂණය  

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල ජපොව  රේෂණ කටයුතු න්නි රේෂණය  මුහුව  උවව රු රේෂණය විවිධ රේෂණ 

ජය ජනා ්රමය  ජසේවක වන්දි රේෂණය සහ වවදය රේෂණය වශජයන් ප්රධාන උප අංශවලට ජබදනු 

ලැජබ්. 2009.08.20 වැනි දින නිකුත් ජකරුණු අංක 1 15/20 දරණ ගැසේ නිජේදනය ප්රකාර ජමම රේෂණ 

ජය ජනා ්රමය ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල යටජත් පිිතටුවන ලද අතර එය පසුන්ය වර්ෂ කීපය තුළ 

ජනොජවනසව් වර්ධනය වී ඇත. 

සාමානය රේෂණය යටජත් ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල විසින් න්නි රේෂණ ්ේපු  මුහුව  උවව රු රේෂණ 

්ේපු  ජසේවක වන්දි රේෂණ ්ේපු පිරිනමනු ලැජබ්. 

{[ª{- 5.04 සාමානය රේෂණ අංශය විසින් නිකුත් කර ඇති රේෂණ ්ේපු විශ්ජල්ෂණය 

ඔප්පු ව ගය         ඔප්පුගණන 

ගිනි උවදුරු රක්ටරෂණය 03 

මුහුදු නැව් භාණ්ඩ රක්ටරෂණය 110 

පුද්ගලික හදිසි අනතුරු රක්ටරෂණය 03 

කම්කරු වන්දි රක්ටරෂණය 02 

ම ොර බිය රක්ටරෂණය 03 

 ා ග ්ථ මුදල් රක්ටරෂණය 04 

විදුත් උපකරණ රේෂණය 07 

මකොන්ත්රාත්කරුවන්ජේ සියළු වගකීම් රේෂණය 17 

යන්ජත්ර පකරණ රේෂණය 00 

ම ෞඛ්යය රේෂණය 15 

විමද්ශ  ංචාර රක්ටරෂණය 9 

එකතුව 173 
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වගා රක්ෂණය 

 

 

ජකතට අරුණ ජපොජහොර දිරිය වැඩ සටහන යටජත් ජපොජහොර සහනාධාර ලද ජගොවි ජගොවි vƒlªp 

ජවනුජවන් 2012 අයවැය ජය ජනා අනුව 2013 වසජර්දී වගා රේෂණ ජය ජනා ්රමය සථ්ාපිත 

කරන ලදී.නියග  වන අලි තර්ජන හා ගංවතුර වැනි ගැටළු ජහේතුජවන් වගාවනට වන හානි අවම 

කිරීජම් විසඳුම් පියවරේ ජලස ජමය අනිවාර්ය රේෂණ ජය ජනා ්රමයේ ජසේ ක්රියාත්මක වන අතර 

මුදල් හා ්රම සම්පාදන අමාතයංශජේ අංක BD/EE/118/01/BP/2013, හා 2013.0 .21 දිනැති 

ච්රජල්ඛ්ය අනුව ජමජහයවනු ලබයි.  

සගම වගා කන්නයකදීම තමන් ලබා ගන්නා කිජල  ග්රගම් 50 රසායනික ජපොජහොර බගගයේ සඳහාම 

ජගොවීහු (කි.ග්රග. 1 සඳහා රු. 3 බැන්න් වන ජසේ) රුපියල් 150 ක දායකත්වයේ සපයති. ජමජසේ 

රේෂණ වාරිකය අය කරනු ලබන්ජන් ජපොජහොර සහන අජලවි කරනා ආයතන වන ජගොවිජන 

ජසේවා මධයස්ථානය හා සමූපකාර සමිති මන්නි. ඒ රසායනික ජපොජහොර මිලට ගන්නා 

අවස්ථාජේදීය.   

ඊට අමතරව සියළු බලපත්ර ලත් බැංකු  ලියාපදිංචි වී ඇති රේෂj සමාගම් හා මූලය සමාගම් 
ජවතින්ද වාර්ෂක ලාභජයන් වගා රේෂණ බද්දේ ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල විසින් අය කරනු 

ලබයි.  

සම්පූර්ණ වගා හානි වීමකදී ජහේජටයාරයකට උපරිමය රුපියල් 25000ේ වන මුදලකට යටත්ව 

(අේකරයකට රු. 10 000 බැන්න්) රේෂණ ප්රතිලාභ ජගවනු ලබයි. වගා පියවර මත පිිතටා වගා 

හානි තේජසේරු කමිටුව හානිය තේජසේරු කල යුතුය. ජාතික රේෂණ භාර අරමුදලට ජගොවිජන 

සංවර්ධන මධයස්ථාන ජවතින් නිර්ජද්ිතත ිතමිකම් ඉල්ලීම් ලද පසුව ිතමිකම් ජගවීම් ක්රියාවලිය 

අරඹා ජගොවි vƒlªp‰ජේ බැංකු න්ණුම් වලට අදාල ජගවීම් සෘජුවම බැර කරනු ලැබීය.  
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6. තිරසාර වාර්තාකරණය 

 

 

 

 



වාර්ෂික වාර්තාව 2013  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
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ජනතාව හා සමාගම් විවිධ නම් වලින් තිරසරභාවයට සම්බන්ධ ජවති- එනම් සංයුේත පුරවැසිභාවය  

සමාජ වගකීම  ජද්ශගුණ විපර්යාස සම්බන්ධ මූලාරම්භයන්  ජහ  හරිත වයාපාරය යනාදී වශජයන්.  

හරයාත්මක වශජයන් ගත් කළ සව්ාභාවික සම්පත් හා බල ශේතීන් ිත භාවිතය අඩු කිරීම පිණිස සමාගම් 

වයාපාරික ක්රියාවලිය නවීකරණය කිරීම  හරිත වායු විජම චන දත්ත ලබා ගැනීම  මිණුම්කරනය  හා 

වාර්තාකරණය  සම්බන්ධජයන් වන පරිසර අවජබ ධය හා ජද්ශීය ප්රජා ගැටළුවලට මැදිහත්වීම ඇතුළු 

කවරේ වුව තිරසරකරණය වශජයන් ගත හැක. 

පාර්ශවකරුවන්(ආජය ජකයන්  ජසේවකයන්  පාරිජභ න්කයකන්  සැපයුම්කරුවන්  හා ප්රජාව) සහ 

ප්රාේධන ජවළඳ පල වඩා දියුණු  පාරදෘෂය සන්නිජේදනයේ මූලය ජනොවන තිරසර දත්ත සම්බන්ධජයන් 

වඩ වඩා ඉල්ලා සිටිති. සංවිධානයන්හී ආර්ථික  පරිසර  හා සමාජ බලපගම් පින්බඳ ජතොරතුරු 

සන්නිජේදනය කරනා  සංයුේත සමාජ වගකීම  පරිසරාත්මක සමාජ පාලනය  ජහ  වත්රයි පත්ල මකමා 

මායිම් වාර්තා යනුජවන්ද හැඳින්ජවන තිරසරකරණ වාර්තා මූලය වාර්තා හා සම්බන්ධව වඩ වඩා නිකුත් 

ජකජරන අතර සමාගමක දිගුකාලීන පැවැත්ම ඇගයීජම්දී පාර්ශවකරුවන්ද ඒවා නිතර භාවිතා කරති.  

සමාගම් තම මූලික වයාපාරික උපායමාර්ගයන්ට තිරසරකරණය බද්ධ කර ගන්නා විට කාලීන හා නිවැරදි 

තිරකරකරණය හා ආශ්රිත නයාසයන්ිත වැදගත්කම ඉහල යයි. එිතදී ඒවා මූලය දත්ත වලට වඩා ඉහලින් 

ඇති ජහයින් ජජයෂක් කළමණාකරනයට ජම් නයාසයන් පින්බඳ ඒ මේටජම්ම පාලනයේ අවශය වන 

ජසේම ්වුහු එය අජේේෂා කරති. එජතකුව  වුවත් ජබොජහ  අවසථ්ාවල එවැන්නේ දේනට ජනොලැජබ්. 

අභයන්තර ජහ  බාිතර භාවිතය ජේවා   සංවිධාන ක්රියාවලිය  පාලනයන්  හා දත්ත පිලිබඳ සව්ානන 

සහතිකය සමාගජම් තිරසරකරණ දත්ත විශ්වාමක හා නිරවදය අයුරින් පවතින බවට සහතික ජවයි. එමන්න් 

තීරණ ගැනීජම්දි භාවිතා කරන ජතොරතුරු වල විශ්වාමක බව   වන්දි හා බාිතර වාර්තාකරණය යනාදියට 

උපකාර සැලජසේ.  

 

පාර්ශවකරුවන් ක්ඩලායම  1 - රජය 

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල විසින් 2012 වසජර්දී එජතේ ලබා ව න් ඉහලම දායකත්වය සනිටුහන් කරමින් 

රු.බිලියන. 4.2 ේ වාර්ෂික දායකත්වය ජලස ඒකාබද්ධ අරමුදලට ලබා දී ඇත. 2013  වසජර්දීද රු.බිලියන. 

3.2 ක වාර්ෂික දායකත්වයේ සපයා ඇත. 2008  2009 සහ 2010 වර්ෂවල ජමම  අරමුදලට ජාතික රේෂණ 

භාර අරමුදල විසින් සපයන ලද මූලය දායකත්වය පින්ජවලින් රු.බිලියන 1 රු. බිලියන 2.25 සහ රු. බිලියන 

2 ේ ජේ.
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පාර්ශවකරුවන් කණ්ඩායම 2 - පාරිජභ න්කයන් 

විජද්ශ ැකකියා රේෂණ ජය ජනා ්රමය යටජත් 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල 2012 මුල් මාසයන්ිතදී 

මැද ජපරදිග රටවල ජසේවජේ නියුතු ශ්රී ලාංකික ගෘහ 

ජසේවිකාවන් උජදසා රේෂණාවරනයේ සැපයීය. 

2012 මුල් මාසවලින් පසු ජාතික රේෂණ භාර 

අරමුදල රේෂණ ්ේපු පිරිනැමීම නතර කළද විවිධ 

අනතුරු හා වයසනයන්ට පත් විජදස් ැකකියාවන්ිත 

නියුතු විගමනික ශ්රී ලාංකිකයන් හටද විජදස ්

ැකකියාශ්රිත රේෂණ  ිතමිකම් ජගවීජම් නිරත විය.   

2013 වසර තුළ සහන පදනමේ මත අග්රහාර රේෂණ 

ජයොජනා ්රමය පවත්වාජගන න්ය ජාතික රේෂණ 

භාර අරමුදල රජජේ ජසේවකයන් හට විශාල වශජයන් 

ිතමිකම් ජගවීමට කටයුතු කජළේය.  

 

පාර්ශවකාර කණ්ඩායම 3 – සමාජය 

2013 වසජර් දැයට කිරුළ ප්රදර්ශණය පැවති 

අවසථ්ාජේ දී ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල එම 

ප්රද්ර්ශණජේ කටයුතු කළ අය සඳහා පුද්ගල හදිසි 

අනතුරු රේෂනාවරන සැපයීමට කටයුතු කජළේය.  

 

පාර්ශවකාර කණ්ඩායම 4 – ජසේවකයන් 

මානව සම්පත් හා පරිපාලන අංශය 

කලමණාකරනජේ  අවශයතා  සපුරාලනු   වස් ජාතික 

රේෂණ භාර අරමුදජල් කාර්ය මණ්ඩල  පහසුකම් 

සම්පාදනය  යටිතල පහසුකම් යන ේජෂේත්ර සවිමත් 

කිරීමට හා අවශය සම්බන්නකාරක සහය සැපයීමට 

කටයුතු කරයි.  ජමිතදී ජභෞතික යටිතල පහසුකම් හා 

කාර්යාලජේ මානව සම්පත් සලලදායී ජලස 

උපජය ජනය කිරීම සදහ විජශේෂ අවධාණයේ ජයොමු 

ජකජර්.  

 

 
 

වගුව – 6.01: 
ඒකාබද්ධ අරමුදලට 
දායකවීම 
    

මුදේ වර්ෂය 
 රු 

 ලියන 

 
 

2006 
2007 
2008 

 
  4,000 
        - 
  1,000 

2009   2,250 

2010   2,000 

2011   3,495 

2012   4,200 

2013 
   
  3,200 
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එජසේම අපි 2013 වසජර්දීද සංවිධාන අරමුණු 

සාධනය පිණිස උපරිම අයුරින් කටයුතු කජළමු. 

ජසේවකයන් යනු අප සංවිධානජේ ප්රධාන පාර්ශවයකි. 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් සාර්ථකත්වය රඳා 

පවතින්ජන් අප ජසේවකයන් ජේ කාර්ය සාධනය 

මතය. ව ර්වල කාර්ය සාධනය යනු ජාතික රේෂණ 

භාර අරමුදලට හානිකර වන්නකි.  ශ්රම බලකාය 

සම්බන්ධජයන් කළමණාකරනය හා 

මාර්ජග පජද්ශයන් උජදසා සාර්ථක ප්රජේශයේ 

නිර්මාණය කිරීමට මානව සම්පත් අංශජේ දෘඩතර 

සහය ජමන්ම විජශේෂ  දැනුම හා සාර්ථක 

නායකත්වයක ප්රාජය න්කත්වය අවශය ජේ.  

තරඟකාරි මේටම් වලදී ජවලඳපල තුළ සාර්ථකත්වය 

අත්කර ගැනීම පිණිස උගත් කාර්ය මණ්ඩලයක 

විභවජේ වැදගත්කම අපි හඳුනා සිටිමු. එජහයින් අපි 

පුහුණු  සංවර්ධන හා සුභසාධන වැඩ සටහන් හරහා 

කාර්ය මණ්ඩලය ජවනුජවන් ආජය පනය කජළමු 

2010-2013 කාලය තුළ ජසේවක සුභ සාධනය 

ජවනුජවන් වැය කළ මුදල(රු )   

  

 2010 2011 2012 2013 

 935,912 1,438,399 1,944,808 957,411 

 

ශ්රම බලකාජේ සමන්ය හා කණ්ඩායම් හැඟීම 

වර්ධනය කරනු වස් 2013 වසජර් වාර්ෂික බේ මහ 

උජළල පැලවත්ත ුණද්ධදාස ක්රීඩාංගනජේ පවත්වන 

ලදී. 

තවද පුරුව  පරිදි ජනවාරි 01 දින අප කටයුතු ආරම්භ 

කජළේ අප ජමන්ම අප සංවිධානයටද ජසත් පතා 

ජබෞද්ධ ස්වාමීන්වහන්ජසේ නමක විසින් පවත්වන ලද 

ධර්ම ජද්ශණයකට සවන් දීජමනි. 2013 වසජර් අපි 

රන්ටැජේ ිත ජන්වාසික පුහුණු වැඩ සටහනේ 

සංවිධානය කජළමු.  එය දින තුනක බාිතර වැඩ 

සටහනේ ූය අතර ඒ තුන්න් කාර්ය මණ්ඩලයට 

කණ්ඩායම් හැඟීම ජමන්ම ආකල්ප  සංවර්ධනය 

ගැන ජබොජහ  කරුණු ඉජගන ගැනීමට ලැබිණි.  

Custom

 Relationsip Management is a critical succ throu      
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mms  

and offer gratifying careers to employees. – 6.02: Staff 

 

 

 

 

7. පාලන වාර්තාකරණය 

සංයුේත පාලනය 
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 හැඳින්වීම 

 

වයාපාර පාලනය සංසථ්ාපිත පාලනජේ ñp§K 

ජදකකින් සමන්විත වන්නකි. එනම් අනුකූලතාව හා 

කාර්ය සාධනය යන ද්විත්වජයන් සමන්විත වන්නකි. 

මින් අනුකූලතාව යන්නට පුළුල් වුහයන් හා 

කාර්යභාරයන්  විධායක පාරිශ්රමිකයන් ඇතුලත් ජේ. 

සහතික කිරීම හා විගණනය ට යටත්ව ජම් කලාපය 

තුළ නීති රීති හා/ජහ  මාර්ජග පජද්ශයන් ජපොව ජේ 

උපකාරී කරගත හැක.. කාර්යසාධන පාලනය ජම් 

අතර උපාය මාර්ග හා වටිනාකම් එකතුකිරීම හා 

ජේන්ද්රගත ජේ. අවදානම් හා කාර්යසාධනජේ ප්රධාන 

වාහකයන් ජකජර් වන අවධානය වටහා ගන්නා 

අතරම උපාය මාර්න්ක තීරණ ගැනීම පිණිස 

මණ්ඩලයේ අවශය ජේ. ජමය ජකජසේවත් ප්රමිති හා 

විගණනයජේ පාලනයේ හා පහසුජවන් 

ජනොගැලජපයි. එජහයින් විවිධ සංවිධාන මාදිලීන් ිත 

විචේෂණ ජලස ජයොදා ගත හැකි විිතෂ්ට උපකරණ 

හා තාේෂණයන් සමූහයේ සංවර්ධනය කිරීම අවශය 

ජේ. එේසත් ජනපදජේ එන්ජර න්   වර්ල්ඩ් ජකොම් 

සහ එේසත් රාජධානිජේ මාර්ජක නි යන ආයතන 

වල අසාර්ථකත්වයන් හමුජේ වයාපාර පාලනය 

යන්න කැපී ජපජනන පරිචයේ බවට පත් විය. ජම් 

ආයතනයන්හී ජබොජහ  ජකොටස් ිතමි වටිනාකම් එිතදී 

අිතමි වී න්ජේය. එජසේම ජමකී අසාර්ථකත්වයන් 

හමුජේ බටිතර සංසථ්ාපිත ජලොව තුළ විශ්වාසය 

දියකර හැරි අතර අනාගතජේදී එවන් සිද්ධි  මග 

හැරියහැේජේ ජකජසේද යන්න ගැන අවජබ ධ 

කරගැනීමට දැඩි ප්රයත්නයේ දරන ලදී.  

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් උපායමාර්න්ක වැඩ 

පිලිජවජල් ඉහලම මේටජම්දී එය විනය  

පාරදෘෂයභාවය සව්ානනත්වය වගවීම සාධාරණත්වය 

හා සමාජ වගකීම වැනි ඉතා වැදගත් සංසථ්ාපිත 

පාලන වටිනාකම් අදාල කරගන්නා අතරම 

ජමජහයුම් සලලදායීත්වය  කාර්යේෂමතාව හා 

ආර්ථික තත්වය  පූර්ණ වශජයන් වර්ධනය 

කරන්නාූයද  සන්නම් ප්රතිරූපය ප්රවර්ධනය 

කරන්නාූයද  මහජන විශ්වාසය පවත්වා ගන්නාූයද 

යහපත් පාලන පරිසරයක සාර්ථකත්වයට බලපානා 

තීරක සාධකය ජලස ශේතිමත් සංසථ්ාපිත 

පාලනයක වැදගත්කම ඉහලින්ම හඳුනාජගන සිටී.   

200  අංක 28 දරණ ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල් 

පණත යටජත් ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල සථ්ාපිත 

කරන ලද දින පටන් ශ්රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී 

ආයතනය මන්න් නිකුත් කරන ලද විිතෂ්ට භාවිතාවේ 

පිණිස වන සංසථ්ාපිත පාලන නීති මාලාජේ අදාල 

ජකොටස් හා යහ පාලන හා සංසථ්ාපිත පාලන 

පරිචයන් උජදසා වන රාජය වයාපාර 

මාර්ජග පජද්ශයන් ජවත නිසි අවධානය ජයොමු 

කරමින් එිත සංසථ්ාපිත පාලන පරිචය පවත්වා 

ගන්නාලදී. 

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් පාලන පරිචයන් 

මන්න් පහත දග සහතික ජකජර්. 

• වයාපාර කටයුතු නිවැරදි දිශානතියට ජයොමු කරන 

බව, 

• අදාල ඒකකයන් හී  කළමණාකරනය හා 

නායකත්වය දරණ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ලලදායී හා 

වගþ»vpˆˆ යුතු බව, 

• ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල නිසි පාලනයන් ඇති 

බව හා R{o£pK නිතිපතා අනේෂණය හා 

කලමණාකරනය ජකජරන t{ සහ 

• සියළු පාර්ශවකරුවන්ජේ සුභසිද්ධිය උජදසා 

ජසේවකයන් නිවැරදි ජදය කරන බවlˆx.  

 



ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වාර්ෂික වාර්තාව 2013   
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 පරිපාලන අත් ජපොත 

 

2013 වසර තුළ කළමණාකරන ජසේවා 

ජදපාර්තජම්න්තුව හා  මුදල් හා ්රමසම්පාදන 

අමාතයාංශජේ රාජය වයාපාර ජදපාර්තජම්න්තුව 

මන්න් නිකුත් කරන ලද pl%f,aLයන්ට නිසි 

අවධානය ජයොමු කරමින් ජාතික රේෂණ භාර 

අරමුදලට පරිපාලන අත් ජපොතේ සැකමකමට 

මූලාරම්භයන් ගන්නා ලදී. 

 

 වයාපාර චර්යා  

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල මන්න් එිත ජජයෂක් 

කළමණාකාරීත්වය සඳහා වයාපාර චර්යා හා ආචාර 

ධර්ම සංග්රහයේ අදාල කර ගනී.  

එමන්න් ආ{yණය කරනා කලාපයන් වන්ජන්  

 - බැඳියා පිලිගැටුම වැලැේවීම 

- ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් ආරේෂාව සහ 

{l̂YK  මනා භ£විතය  

-නියාමකයන් හා විගණකයන් සමග මනා 

සන්නිජේදනය  

-ආචාරධාර්මික වයාපාර ප්රමිතීන් හා වයාජ හැසිරීම් 

පාලනය 

-අසමාන සැලකිලිවලින් ජතොරවීම  

 

 මූලය සහ රේෂණ කටයුතු පිලිබඳ 

නිපුණත්වය  

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් මූලය සහ රේෂණ 

කටයුතු පින් බඳ නිපුණත්වය 2013 වසර තුළ ද 

අධයේෂ මණ්ඩලය හා සභාපතිවරයා විසින් 

ශේතිමත් කරන ලදී.  

 

 ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය 

200  රේෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩල පණත අනුව 

මුදල් අමාතයාංශජේ නිලධාරියකු  මුදල් 

අමාතයංශජේ ප්රධාන ගණකාධිකාරී  ජසෞඛ්ය 

අමාතයාංශය නිජය ජනය කරන නිලධාරියකු  රාජය 

පරිපාලන අමාතයාංශය නිජය ජනය කරන 

නිලධාරයකු  ශ්රී ලංකා රේෂණ මණ්ඩලජේ අධයේෂ 

ජනරාල්  හා මූලය  රේෂණ  බැංකු  කළමණාකරණ 

හා නීති යන අංශ වල විජශේෂ යන් නිජය ජනය 

කරනු පිණිස අමාතයවරයා විසින් නම් කරනු ලබන 

තවත් තිජදනකුජගන් සමන්විත මුළු ගණනින් 

අටජදනකුවන අධයේෂ මණ්ඩලයකින්  ජාතික 

රේෂණ භාර අරමුදජල් පරිපාලනය හා 

කළමණාකරනය සිව ජකජර්. එේ පුද්ගලයකු 

මණ්ඩලජේ සභාපතිවරයා ජලස පත් කිරීජම් බලය 

අමාතයවරයා සතුජේ.  පණත අනුව මණ්ඩලජේ සගම 

සාමාජිකයකුම පත්වීම් දින සිට වසර පහක කාලයේ 

ධූර දැරිය යුත්ජත්ය. අධයේෂ මණ්ඩලජේ නම් 11 

පිටුජේ දැේජේ. 

 

 

 ජතොරතුරු සම්පාදනය 

 

Ro³Ŷ} මණ්ඩල ැකස්වීම්වලට ජපර 

අධයේෂකවරුන් හට කාලීන  නිවැරදි  අදාල හා 

විස්තීර්ණ ජතොරතුරු මාලාවේ සපයන බවට ජජයෂක් 

කළමණාකරනය සහතික ජේ. ජමකී විශ්ජල්ෂණයන් 

තුළ අදාල කාලය සඳහා වන මූලය ජමන්ම මූලය 

ජනොවන සියළු ජතොරතුරු ඇතුලත් ජේ. මණ්ඩල 



වාර්ෂික වාර්තාව 2013  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
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තීරණ ගැනීම උජදසා සභාපතිවරයා හා අධයේෂ 

මණ්ඩලය මාසික පදනමින් ැකස්ජේ. 2013 වසර තුළදී 

අධයේෂ මණ්ඩලය ජමජසේ ැකසව්ීම්වාර 15ේ පවත්වා 

තිජබ්. එජසේම විගණන කමිටුවද 2013 වසර තුළ 

ැකස්වීම් වාර 9 ේ පවත්වා තිජබ්.. 

 

 මූලය ප්රකාශ 

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල ශ්රී ලංකා න්ණුම්කරණ 

ප්රමිති  අජනකුත් අදාල නීති හා ජරගුලාසි ජමන්ම ශ්රී 

ලංකා රේෂණ මණ්ඩලජේ ජරගුලාසි අනුව සිය මූලය 

වාර්තා ඉදිරිපත් කරයි. විචේෂණ තීරණ ගැනීම 

උජදසා පාර්ශවකරුවන්ට කාර්ය සාධනය හා 

අනාගත උපාය මාර්ගයන් පිලිබඳ විසත්රාත්මක හා 

පාරදෘෂය විශ්ජල්ෂණයේ ඉදිරිපත් කරයි. 

 

 වාර්ෂික වාර්තාව- 2013 

 

 

සිය වගවීම් ක්රියාවලිජේ මූලික අවශයතාවේ ජලස 

සලකමින් ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල 2013 වසජර් 

අරමුදජල් කටයුතු ගැන සමස්ත දර්ශණයේ සපයන 

ජසේ 2013 වාර්ෂික වාර්තාව සකසා තිජබ්. 

 

 

 ප්රසම්පාදනය 

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල NPA මාර්ලගෝපලද්ශ 

අනුව සිය ප්රසම්පාදන කටයුතු කරයි. සුළු පරිමාණ 

ප්රසම්පාදනයන්ිතදී එය ජටන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය 

කරයි. ප්රතිරේෂණ ජසේවා ප්රසම්පාදනය වැනි මහා 

පරිමාණ ප්රසම්පාදනයන්ිතදී එය අමාතය මණ්ඩලය 

විසින් පත් ජකරුණ ප්රසම්පාදන කමිටුව හා 

අමාතයාංශය විසින් පත් ජකරුණ ප්රසම්පාදන කමිටුව 

හරහා සිව  කරයි. 

 

 මූලය පාලනය 

 

විෂය පථය හා අභයන්තර හා බාිතර විගණන සැලසුම් 

විශ්ජල්ෂණය හා ඒ හා එකඟවීම්  අභයන්තර විගණන 

වාර්තා විශ්ජල්ෂණය  සාකච්ඡා හා අදාල ගැටළු  

අවශය අවසථ්ාවල කළමණාකරණ පියවර  ජාතික 

රේෂණ භාර අරමුදජල් අවදානම් කළමණාකරන 

විශ්ජල්ෂණ  සාකච්ඡා හා අනාගත අවදානම් අවම 

කිරීම සඳහා අවශය එකගවීම්  සගම අවසථ්ාවකම 

අභයන්තර හා බාිතර විගණකවරුන් සමග සලලදායී 

සබඳතාවේ පවත්වා ගැනීම  අවශය අවසථ්ාවන්ිතදී 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදලට අදාල කරුණු 

සාකච්ඡා කිරීම පිණිස  අභයන්තර හා බාිතර 

විගණකවරුන්  ජවන් ජවන් වශජයන් හමුවීම වැනි 

විවිධ යාන්ත්රණයන් හරහා විගණන කමිටුව මූලය හා 

මූලය ජනොවන පාලන පද්ධතීන් සමීපව අනේෂණය 

කරයි.  

2013 වසර තුළදී විගණකාධිපති ජදපාර්තජම්න්තුව 

විසින් බාිතර විගණනය පවත්වන ලදී. 2013 වසර 

තුළදී වර්ජන  කැරන් ජක ලාහල හා සිවිල් Ry[z 

සහ ත්රස්තවාදී අරමුදල ඇතුළු  අංශ වල විගණනය 

ඇතුළු අභයන්තර විගණන කාර්යයන් අභයන්තර 

විගණන අංශය විසින් සිව කරන ලදී. 

 

 විගණන ක ටුව 

 

2012 හා 2013 වසර තුළදී විගණන කමිටුව පහත 

සඳහන් විගණන විෂය පථය සථ්ාපිත කර අඛ්ණ්ඩව 

පවත්වාජගන යන ලදී.  

අභයන්තර විගණන අංශජේ වගකීම් හා තීරණය 

කිරීම හා වාර්ෂික විගණන සැලසුම් විශ්ජල්ෂණය. 

 



ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වාර්ෂික වාර්තාව 2013   
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1. වයාපාරජේ සියළු ක්රියාකාරකම් සඳහා 

අභයන්තර පාලන පද්ධති විශ්ජල්ෂණය හා 

ඇගයීම  

2. පිරිවැය ලලදායීත්වය හා නිෂ්ලල වියදම් 

වැනි දග තුරන් කිරීම පිණිස නියමිත 

කාලයන් අතර කාර්යසාධන 

විශ්ජල්ෂණයන් සිව  කිරීම 

3. බාිතර විගණක සමග සබඳතා පවත්වා 

ගැනීම හා විගණකාධිපති/ බාිතර 

විගණකජේ කළමණාකරන ලිපි අනුව 

කටයුතු කිරීම  

4. වයවස්ථා  ජරගුලාසි  රීති හා pl%f,aL 

අනුගමනය කරන බවට සහතික වීම  

5. න්ණුම්කරණ ප්රමිති අනුගමනය කරන බවට 

සහතික වීම පිණිස මූලය ප්රකාශ 

විශ්ජල්ෂණය කිරීම  

6. අවශය පියවර ගනු පිණිස වාර්ෂික 

අභයන්තර විගණන/ බාිතර විගණන වාර්තා 

  කළමණාකරන ලිපි විශ්ජල්ෂණය  

7. රාජය වයාපාර ජවත කමිටුජේ නිර්ජද්ශ/මග 

ජපන්වීම් ක්රියාත්මක කිරීම පිලිබඳ 

විශ්ජල්ෂණය  

 

2013 වසර තුළ විගණන කමිටුව  අවස්ථා 9ක ැකසව් 

තිජබ්.  මූලය    වාර්තාකරණය    බාිතර   විගණනය   

අනුගතවීම්    හා   »»pl˜Y   ජරගුලාසි    අවදානම් 

කළමණාකරනය  අභයන්තර පාලනය හා අභයන්තර 

විගණනය ජකජර් අවධානය ජයොමු කරමින් විගණන 

කමිටුව නීති හා ජරගුලාසිවලට අනුගතවීම   රේෂණ 

ජය ජනා ්රමයන්හී සලලදායීත්වය කළමණාකරනය 

හා   අනේෂණය   සහතික  කරනු වස ්නිසි  පරිචයන් 

අනුගමනය කර තිජබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වාර්ෂික වාර්තාව 2013  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
 

  
      42 

 

  

2013 වසර තුළ සංතුක්ත පාලන අනුකූලතාව 

 

 

ixhQla; පාලන 

මූලිකාංග 

 

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ අනුකූලතා මට්ටම 

සභාපති සහ ප්රධාන  

විධායක නිළධාරී  
 ප්රධාන  විධායක  නිළධාරී ජේ  කාර්යභාර ය ඉටූ කිරිම සභාපතිවරයාට මණ්ඩලය 
මන්න් බලය පවරා ඇත. 

වගකීම 

විජේදනය 

මණ්ඩලජේ නායකත්වය සඳහා සභාපතිවරයා වගකිව යුතුයි.  විජශේෂජයන්ම 
සිදූවන කාර්ය ඉටු කරයි. 

 

 මණ්ඩලය සම්බන්ධජයන් කාර්යේෂම ආකාරජයන් ක්රියාත්මක වීම සහ එිත 

කමිටු සමඟ උසස් සම්මත ූය වයවසාය පරිපාලනයේ සුරේෂිත කිරීම 

 සංවර්ධන උපායමාර්ගය තුළ ජජයෂ්ක කළමනාකාරීත්වයට සහජය ගය 

දැේවීම සහ වඩාත් පුළුල් වශජයන්  ජජයෂ්ක කළමණාකාරීත්වයට උපජදස ්

ලබාදීම හා සහජය ගය දැේවීම කළ යුතුය. එේ එේ අංශයන්ිත නායකත්වය 

පින්බඳ ජදපාර්තජම්න්තු ප්රධානීන් වගකිව යුතු අතර මණ්ඩලය මන්න් 

අභිනිජය ජනය කළ අධිකාරීන් තුන්න් කළමනාකරණය සිව  කළ යුතුය. 

 මණ්ඩලය මන්න් නිර්ජද්ශ කිරීම සඳහා උපායමාර්ග ජය ජනා වැඩි දියුණු 

කිරීම සහ එම සම්මත ූය උපායමාර්ග වයාපාරය තුළට පරාවර්තනය කිරිම 

සුරේෂිත කිරීම 

 මණ්ඩලයට සහජය ගය දැේවීමට මණ්ඩලය ජවත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 

සම්මත ූය උපායමාර්ග සමඟ ජවනස් ජනොවන වාර්ෂික සැලසුම් සංවර්ධනය 

කිරීම 

 ආයතනජේ සැලසුම් ජවත ළඟා වීමට අවශය කරන ධාරිතාවන් සහ සම්පත් 

සුරේෂිත කිරීම සදහා මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම 

 සංවිධානාත්මක වුහයන් සංවර්ධනය කිරිම සහ කාර්යේෂම 

සංවිධානයන්වල සම්පත් සුරේෂිත කිරීම සදහා පද්ධතීන් සහ ක්රියාදාමයන් 

පිිතටුවීම 

 සම්මත සැලසුම් උපායමාර්ගයන් සහ ප්රතිපත්තීන් සමඟ වයාපාරජේ 

කාර්යසාධනය  තුළ සංගතභාවය සඳහා මණ්ඩලයට වගකිව යුතු වීම 

 කාර්යසාධන සම්බන්ධතාවන් සහ ඇගයුම් සංවර්ධනය ඇතුළත්ව  විධායක 

කමිටුවට මඟ ජපන්වීම 

 ආජය ජනජේ ප්රතිලාභ පාලනය කිරීම 

ප්රසම්පාදන කමිටු අංශ මේටමින් ප්රසම්පාදන කමිටු සථ්ාපිතව ජනොපවතී. ප්රසම්පාදනය සුළු පරිමාණද මහා 



ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වාර්ෂික වාර්තාව 2013 
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පරිමාණද යන්න සලකා එේ එේ අවසථ්ාවට උචිත පරිදි ප්රසම්පාදනජේ වටිනාකම මත 

කමිටුව පත් කරනු ලබයි. 

විගණන කමිටුව විගණන කමිටුව විධායක ජනොවන අධයේෂවරුන් තිජදජනේජගන් සමන්විත ජේ. 

විගණන කමිටුව එිත වගකීම පවත්නා මූලයමය සහ පරිපාලනය තුළ ඉතා වැදගත් 

භූමිකාවේ ඉටු කරයි. 

විගණන ක ටුව 

2013 වර්ෂය තුලදී විගණන කමිටුව පිිතටවනු ලැබූ  අතර එිත විෂය පථය පහත දේවා ඇති 

පරිදි ජේ. 

 

1. අභයන්තර විගණන ඒකකජයිත වගකීම් නිශ්චය කරලීම සහ වාර්ෂික විගණන 

සැලසුම් සමාජල චනය 

2. ආයතනජේ සියළුම ක්රියාකාරකම් අභයන්තර පාලන පද්ධතිය සමාජල චනය සහ 

ඇඟයීම 

3. පිරිවැය ලලදායිතාව සඳහා කාර්ය සාධනය නිතිපතා සමාජල චනය සහ අපජත් යන 

වියදම් ආදිය ව රලීම 

4. බාිතර විගණන සමඟ සමාජය ජනය හා විගණකාධිපතිවරයාජේ බාිතර 

කළමනාකරණ ලිපිවල සඳහන් උපජදස් අනුගමනය කිරීම 

5. අණපනත් නීති රීති සහ ච්රජල්ඛ්වලට අනුකූලව ක්රියාකරනු ලබන බැේ නිශ්චිත 

වශජයන් ජසොයා දැන ගැනීම 

6. න්ණුම්කරණ ප්රමිතීන්ට අනුකූලව ක්රියා කිරීම සහතික කරගනු පිණිස මූළය ප්රකාශ 

සමාජල චනය 

7. ප්රතිකර්ම වශජයන් පියවර ගැනීම සහතික කරගනු පිණිස අභයන්තර විගණන/බාිතර 

විගණන වාර්තා කළමනාකරණ ලිපි සමාජල චනය 

8. ජපොව  වයවසාය පින්බඳ කාරක සභාජේ නිර්ජද්ශ හා නිජය ග ක්රියාත්මක කිරීම 

සමාජල චනය කිරීම 

2013 වර්ෂය තුළදී විගණන කමිටුව අවසථ්ා 09 කදී ැකසව් ඇත. නීති සහ 

ජරගුලාසිවල යටත් වීම සහතික කිරීම මූලය වාර්තාකරණය ජේන්ද්රගත කරගනිමින් 

ලලදායි රේෂණ වැඩසටහන් කළමනාකරණය සහ මූලයකරණය  බාිතර විගණනය  

අවධානම් කළමනාකරණය  අනුකුලතාව දැේවීම සහ නඩු කීම අභයන්තර පාලනය 

සහ අභයන්තර විගණනය ජකජරිත අවධානය ජයොමු කරමින් කටයුතු කර ඇත. 

 

 

 

මණ්ඩල ැකස්වීම් මණ්ඩලය විසින් ජමජහයවන ලද මණ්ඩල ැකස්වීම් 15 ේ 2013 වර්ෂය තුළ පැවැත්ූය 



වාර්ෂික වාර්තාව 2013  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
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අතර ැකස්වීමට සහභාන් වීජම් විිතෂ්ට වාර්තාවේ ද තබන ලදි. අධයේෂකවරුන්ජේ 

මණ්ඩල ැකස්වීම්වලට සහභාන් වීජම් ජතොරතුරු පහත දැේජේ. 

                                                    දිනය                  සහභාන් ූය ැකස්වීම් ගණන 

එස්.ඩී. අජබ්ගුණජසේකර මහතා   09.10.2012                    15 

සභාපති 

ආචාර්ය එල්. සමරවි්රම මහතා  11.0 .2010                   15 

සාමාජික 

ඒ.ජේ. ජසජනවිරත්න මහතා      08.07.2011                  15 

සාමාජික 

එන්. කුලජසේකර මහතා               18.07.2011                  13 

සාමාජික 

ජේ. දඩල්ලජේ මහතා                  23.0 .2010                13 

සාමාජික 

ඩබ්.එච්. පියදාස මහතා                10.07.2010                 13 

සාමාජික 

 

්වුන්ජේ නිලය දරන කාලය තුළ ැකස්වීම්වලට සහභාන් වීම ඉහත පරිදි ජේ. 

යහ පාලන පරිචයන් ජකජර් සිය ඉහල ආචාරධාර්මික වටිනාකම්  වගවීම සිතතව 

කැපවීජමන් සිය රාජකාරි ඉටු කිරීමට මණ්ඩල සාමාජිකයන් විසින් ප්රබල අවධානයේ 

ජයොමන ලදී. ප්රබල වයාපාරික ආචාරධර්ම  යහපත් ප්රතිපත්ති සහ පරිපාටි  සලලදායී 

සහ කාර්යේෂම අනේෂණ පද්ධති යන දග යහපත් සංයුේත පාලන පද්ධතියක අංග 

ජසේ සැලජේ. 

 

මණ්ඩලජේ ප්රධානතම කාර්යයන් සහ වගකීම ආවරණය වන පරිදි සකස් ජකරුණු 

විධිමත් නයාය පත්රයේ මත මණ්ඩල ැකස්වීම් හසුරුවන ලදී. මණ්ඩලය විසින් අනුමත 

කරන ලද සහ විචාරය කරන ලද ආයතනජේ පස් අවුරුව  සංයුේත සැලැස්ම  

ආයතනජේ කළමනාකරණය ජදසට අවශය උපායමාර්න්ක නිජය ගය සපයනු ලදි. 

 



ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වාර්ෂික වාර්තාව 2013 
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මූලය වාර්තාව සකස් කරන ලද අන්තර්කාලීන සහ වාර්ෂික මූලය ප්රකාශ ජමන්ම ඉදිරිජේදීත් සකස ්

කරනුජේ ද කාලානුරූප ආකාරජයනි. 

රජජේ අවශයතාව අනුව  ශ්රී ලංකා න්ණුම්කරණ සම්මතයන්ට අදාලව සහ අනුමැතිය 

තුළ ආයතනජේ පිරිස සහ මූලය ප්රකාශ සකස් ජකජරන බවට මණ්ඩලය සුරේෂිත 

ජවයි. 

 වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

 

මැනවින් සලකා බලන ලද තීරණ ගැනීම පිණිස 2013 වර්ෂය තුළදී ජාතික 

රේෂණ භාර අරමුදජල් කටයුතු පින්බඳ සමස්ත තේජසේරුවේ ලබා දීජම් 

අරමුණ ජපරදැරි කරජගන ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් 2013 වාර්ෂික 

වාර්තාව සකස් කරනු ලැබ ඇත. 

 

 මූලය ප්රකාශ 

 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල විසින් ස්වකීය මූලය ප්රකාශ ශ්රී ලංකා 

න්ණුම්කරණ ප්රමිතීන් සහ අජනකුත් අදාළ නීති සහ ජරගුලාසිවලට අනුව 

ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වාර්ෂික වාර්තාව 2013  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
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8. පාලන වාර්තාකරණය 

වයාපාර අවදානම් කළමනාකරණය 
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හැඳින්වීම 

සම්ප්රදායික වශජයන් අවදානම යන්න නිර්වචනය ජකජරනුජේ අනතුරේ  හානියේ  තුවාලයේ ජහ  ජවනත් 

අිතතකර ප්රතිsලයේ විය හැකියාව අනුසාරජයනි. න්ණුම්කරනජේදී හා මූලය කළමණාකරනජේදී අවදානම යන්න 

තීරණ ක්රියාවලිය  වියහැකියාජේ වයාේතිය  පිරිවැය-ප්රමාණය-ලාභ විශ්ජල්ෂණය  වේටම්ගත මුදල් ප්රවාහය  

ප්රාේධන වත්කම් මිල කිරීජම් w£l¯;s හා ජහජින් Ys,am l%u යනාදිය අනුව සැලකිල්ලට ගැජන්. අවදානම් 

කළමණාකරනය යනු සිය සියළු ls%hdj,ska තුළ හා සංවිධාන අරමුණු හඹා යාජම්දී තම ක්රියාකාරකම්වලට ප්රහාර 

එල්ලවන අවදානම්වලට සංවිධානයන් ්රමාණුකූලව v™ƒ™j »np ක්රියාවලියකි. සලලදායී අවදානම් 

කළමණාකරනයට පහත දග අයත් ජේ. අවදානම් තේජසේරුව  අවදානම් ඇගයුම  අවදානම් ජවනුජවන් කටයුතු 

කිරීම  සහ අවදානම් වාර්තාකරණය xp™»{p‹. සාර්ථක අවදානම් කළමණාකරනයක අවධානය ජයොමු වන්ජන් 

සංවිධානජේ අවදානම් විභවයන් අනුව ඒ අවදානම් හඳුනා ගැනීම හා පිලියම් ජයදීම ජකජරිතය. වයාපාර අවදානම් 

කළමණාකරන ප්රජේශය යනු වයාපාර උපාය්රම සමග අවදානම් කළමණාකරනය එක එල්ජල් ජයොදවමින් වයාපාර 

ජමජහයුම් තුළට අවදානම් කළමණාකරන සංස්කෘතියේ කාවැද්දීම ජේ.  

 නිජශේධාත්මක ප්රතිලල වලේවමින් ජබොජහ ජකොට ධනාත්මක ප්රතිලල ලඟා කර ගැනීම පිණිස වන 

Y‹±x£{z‹xY‰ »z~ පුද්ගල මේටජම් nš »vx දකිනු ලබයි. ජකජසේ ජවතත් සංවිධානයක අවදානම් කළමණාකරනය 

යනු වැඩි වශජයන් ගත් කළ නිජෂේධාත්මක ප්රතිලල මග හැරීම පිලිබඳව ජේ.  

වයාපාර අවදානම් කළමණාකරනය යන්න ආයතනජේ ඉලේක ලඟා කරගැනීම පින්බඳ සාධාරණ තහවුරුවේ දීම 

පිණිස ඒ සම්බන්ධජයන් ආයතනජේ අධයේෂ මණ්ඩලය  කළමණාකරනx සහ අජනේ  පුද්ගලයන්  ආයතනයට 

බලපග හැකි අවදානම් විභවයන් හඳුනා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති  වයාපාරය තුළ උපාය මාර්න්ක වශජයන් භාවිතා 

කරන  ක්රියාවලියේ ජසේ නිර්වචනය කළ හැකිය.   

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල මන්න් භාවිතා කර ඇති  වයාපාර අවදානම් කළමණාකරනය යන්ජන් ප්රධාන 

මූලධර්මයන්ට පහත දග ඇතුලත් ජේ.  

 

• වයාපාර උපාය මාර්න්ක සන්දර්භය තුළ සැලකිල්ලට ගැනීම  

•ඉහල සිට පහලට  සකසා ඇති අ£යlp‹Y {³™ƒx තුළ එය සැමජේ වගකීම ජේ.  

 • මණ්ඩලය විසින් නායකත්වය ජදනු ලබන ඉලේකගත උපායමාර්ගයකි.  

• අවදානම ක්රියාකාරී ජලස කළමණාකරනය Y‹yœv 
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• අවදානම් කළමණාකරනය ජවත විසත්ීර්ණ හා සමසත් ප්ර ජේශයේ 

• පුළුල් අවදානම් පරාසයේ සැලකිල්ලට ගැනීම(උපාය මාර්න්ක  මූලය  ජමජහයුම් හා අනුකූලතා) 

• අවදානම් කළමණාකරන රාමුවේ ජහ  පද්ධතියේ තුන්න් ක්රියාත්මක කිරීම 

 

01.උපාය මාර්න්ක අවදානම 

 

උපාය මාර්න්ක අරමුණු කරා ලඟාවීමට අසමත් වීජම් ඉඩකඩ උපාය මාර්න්ක අවදානම යන්නට අදාල ජේ. ජාතික 

රේෂණ භාර අරමුදජල් උපාය මාර්න්ක අරමුණු කරා ලඟා වීමට පහසුකම් සලසනු වස් ජාතික රේෂණ භාර 

අරමුදජල් කළමණාකරනය අරමුදජල් උපායමාර්න්ක අභිලාෂයට බලපානා රේෂණ ේජෂේත්රයට අදාලව ශ්රී ලංකාජේ 

කාර්ය පරිසරය තුළ තරඟකරුවන්  හා පාරිජභ න්ක ගතිකයන් සාමානය පරිසරජේ ජද්ශපාලන  තාේෂණික  සමාජ 

සංස්කෘතික  ආර්ථික සංවර්ධනයන් විචේෂණ ජලස අනේෂණය  කර තිජබ්.  

 

02. අවදානම් නිරාවරණය 

 

 
කිසියම් රේෂකයකු ිතමිකම් ඉල්ලිම් ිත පිරිවැය ආවරණය කිරීමට අසමත් මිලකට අවදානමේ භාරගත් විට 

නිරාවරණ අවදානම පැන නගී. ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල සිය පාරිජභ න්කයන්ට පිරිනමනා ලාභදායීත්වය  මිල 

හා ජකොන්ජද්සි යනාදිය නිරතුරු jsurAYkhg ලේ කරයි. අවදානම් නිවැරදිව වර්ග කරන බවටත් අවදානම් 

වැලැේවීජම් උපාය මාර්ග පිලිබඳ අදාල නිර්ජද්ශ කරනා බවටත් සහතික කරනු වස ් අවදානම් පාලනය පිණිස 

විශාල වශජයන් වාරික තීරක කමිටුව අවදානම් තේජසේරු සිව  කරයි. රේෂණාවරන පිරිනැමීමට ජපර ජය ජනා 

අ£කෘති පත්ර  ඇතුළු සියළු ජතොරතුරු සියුම් පරීේෂාවට ලේ කිරීම රේෂණ කාර්ය මණ්ඩලජයන් අජේේෂා ජකජර්. 

රේෂණ කාර්ය මණ්ඩලයට ජදනු ලබන පුහුණු හා සංවර්ධන අවසථ්ාවන්ට අමතරව පටිපාටි අත්ජපොත් සපයන අතර 

අවශය පරිදි ඒවා යාවත්කාලීන ජකජර්. ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල ප්රමාණවත් ජලස රාජකාරි ජබද£ »{p‰ Yyp 

බවට සහතික ජේ.  

 

03.ජාතයන්තර අවදානම 

 

ජාතයන්තර පරිසරජේ ඇති ජද්ශපාලන  ආර්ථික  සමාජ-සංස්කෘතික  තාේෂණික කාරj£වන්ිත උච්චාවචනයන් 

ජහේතුජවන් ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් වයාපාර කටයුතු වලට  විය හැකි අිතතකර බලපගම් මීට අදාල ජේ.ජාතික 

රේෂණ භාර අරමුදජල් වයාපාරවලට සෘජු බලපගමේ ඇති ජාතයන්තර ජද්ශපාලන සහ සමාජ-ආර්ථික ගතිකයන් 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදල විසින් අනේෂණය ජකජර්. විජශේෂජයන්ම  ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් ප්රතිරේෂණ 

අංශයට අදාලව ඇති ජාතයන්තර වයාපාරික ප්රවණතා අනේෂණය මීට ඇතුලත් ජේ 
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04.ද්රවශීලතා අවදානම 

ද්රවශීලතා අවදානම යනු මූලය වගකීම් සපුරා ලීම පිණිස මුදල් ජනොමැතිකම ජහ  ජකටි කාලයේ තුළ මුදල් බවට 

පත් කරගත හැකි වත්කම් ිතඟය ජේ. ද්රවශීලතා අවදානම වනතික හා ප්රතිරූප අවදානම වැනි අජනේ අවදානම් හා 

මිශ්රවීජම් ප්රවණතාවේ පවතී. එජහයින් ද්රවශීලතා අවදානම සම්බන්ධජයන් මනා කළමණාකරනයේ පවත්වාගැනීම 

w;³jY³h . ිතමිකම් ඉල්ලීම් සඳහා ජගවීම්  ප්රතිරේෂණ ජගවීම්  හා භාණ්ඩාගාරයට අරමුදල් මාරු කිරීම් වැනි 

න්විසුම්ගත බැඳීම් සපුරා ලීජම් අසමත්භාවය ජහ  ද්රවශීලතා අවදානම [‹N~™K p¥{l ñzn› [¥p›K භාණ්ඩාගාර 

බිල්පත් (repos)  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර හා ණයකර වැනි විවිධ කල්පිරීම් සිතත අජය ජනයන් විවිධාංගීකරණය 

මන්න් සමනය කරනු ලබයි.  

 
 
05.අජලවි/වයාපාර අවදානම 
 

වයාපාර අවදානම පැන නැජගන්ජන් හුජදේ වයාපාර කිිතපයlg rvjY‰ idkA\Kh jk  පමණේ විටය. අග්රහාර 

රේෂණ ්රමය ලාභදායී වයාපාරයේ බවට පරිවර්තනය කිරීම  අනිවාර්ය රේෂණ ප්රතිශතය 20% සිට 30% දේවා 

ඉහල නැංවීම  ජමන්ම වැඩ වර්ජන  සිවිල් අරගල  ත්රස්ත ක්රියා  රේෂණය  ජම ටර් වාහන රේෂණය  විජදස් ැකකිය£ 

රේෂණය  සාමානය රේෂණය වැනි වයාපාර j,g m%idrKh lsrSu මන්න් ජමය අවම කර ඇත. 

 
06.මානව සම්පත් අවදානම 

 

 
මානව සම්පත් ේජෂේ;%fha ප්රධාන අවදානම වනුජේ කර්මාන්තය පිණිස ඇවැසි වෘත්තිකයන් ජේ අප්රමාණවත් 

භාවයයි. ජමයට ජහේතුව වී ඇත්ජත් සාජේේෂව ජසේවය හැර යාජම් අනුපාත ඉහල මේටමක පැවතීමයි. ජාතික 

රේෂණ භාර අරමුදජල් මානව සම්පත් ප්රතිපත්තිය ඉලේක කරනුජේ සියළු මේටම් වල ජසේවකයන් අධයාපනය හා 

සංවර්ධනය පිණිස අඛ්ණ්ඩව සහය වීම ජකජරිතය.  

 

07. ිතමිකම් නිරවුල් කිරීජම් අවදානම 

 

වංචා  වනතික හා තාේෂණික සාධක  ජහේතුජවන් පැන නන්නා ආරවුල් පිලිබඳ අවn£නම පාලනය කරනුජේ 

ිතමිකම් අනුමත කිරීජම් දැඩි නීති රීති පැනවීම  ~v[‹p‰ පාරිජභ න්ක මිත්රශ්රීලිත්වය රකිමින් හා ිතමිකම් ඉල්ලීම් 

ක්රියාවලිජේ රාජකාරි ජබදා ජවන් කිරීම සඳහා මූලාරම්භයන් සැපයීජමනි. 
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08.විජද්ශ විනිමය හුවමාරු අවදානම 

 

විජදස ් විනිමය හුවමාරු ගණුජදනු අවදානම තුරන් කිරීම සඳහා ප්රතිරේෂණ වාරික ජගවීමට ජද්ිතය මුදල් 

වටිනාකමින් න්විසුම්වලට එළඹ තිජබ්. 

 

 

09.ජමජහයුම් අවදානම 

 

ජමජහයුම් පරිගණක ගත කිරිජමන් ජමජහයුම් අවදානම අවම ජකජර්. වැඩ වර්ජන  සිවිල් අරගල  ත්රස්ත ක්රියා 

අරමුදල පිලිබඳ අභයන්තර විගණන කටයුතු කරන ලද්ජද් අභයන්තර විගණන අංශජයනි. ඒ වාරික ැකස් කිරීජම් හා 

ිතමිකම් ජගවීජම් වැරදි හා අඩුපාඩු අවම කිරීජම් අදහසිනි. තවද වැරදි හා අඩුපාඩු අවම කිරීජම් අදහසින් කාර්යාල 

ජමජහයුම් පරිගණකගත කර ඇත. 

  

10.ජතොරතුරු තාේෂණ අවදානම 

 

විවිධ පූර්වාරේෂක පියවර මන්න් ජතොරතුරු තාේෂණ අවදානම ගැන කටයුතු කර තිජබ්. ffවරස් ප්රහාර 

වැලැේවීජම් අරමුණින් ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් පරිගණකවලට ජසොජප ස් වවරස් ආරේෂණ පැජේජය 

ඇතුල් කර තිජබ්.  බාධා රිතත විව ලි බල සැපයුම් පද්ධතිය හා  බැේ අේ ගබඩා පද්ධතිය මන්න් පද්ධති ගැටළු 

ජහේතුජවන් පැන නන්න හාණි අවම ජකජර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල වාර්ෂික වාර්තාව 2013 
 

 
 

 

       51  

 

අවදානම් තේජසේරු නයාසය 

ජාතික රේෂණ භාර අරමුදජල් ප්රතිලල- සිව වීම් විශ්ජල්ෂණය මත පිිතටා පහත සඳහන් අවදානම් තේජසේරු 

නයාසජේ lœ{²u£{x හා ~Ku£Nl£ සිව වීම් මත අරමුදජල් ප්රධාන අවදානම් ප්රමුඛ්තාගත කර ඇත.  

 

  
~Ku£Nl£j 

  
1 2 3 4 5 

l
œ{
²u
£{

x
 

1       
 

  
R09 

2   
  

R04 

R06  

3 
 

R07 

R05 
R03 

R02 

R08  

4 
 

  
R10 R01 

 

5 
R06 

     

 

 

R01.උපාය මාර්න්ක අවදානම 

 

R02.නිරාවරණ අවදානම 
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R03.ජාතයන්තර අවදානම 

 

R04.ද්රවශීලතා අවදානම 

 
R05.ලවළඳපල/ වයාපාර අවදානම 
 
 
R06.මානව සම්පත් අවදානම 
 

R07. ිතමිකම් පියවීජම් අවදානම  

 

R08.විජද්ශ විනිමය හුවමාරු අවදානම 

 

R09.ජමජහයුම් අවදානම 

 

R10.ජතොරතුරු තාේෂණ අවදානම 
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9. මූලය ප්රකාශ-2013 
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ආදායම් ප්රකාශය 

 
fYaI m;%h
2013 ලදසැම්බර් 31න් අවසන් වසර සඳහා

(ශ්රී ලංකා රුපියල් වලිනි)

සටහන්

දළ ලිත ත වාරික 4,168,033,208              3,120,006,892               

අග්රහාර සඳහා ලද දායකමුදල් 1 1,406,706,842              863,435,521                  

එකතු කළ කෘෂිරේෂණ බව 2 440,836,600                 -                                   

ජනොඉපයූ වාරික සඳහා සංචිතවල ශුද්ධ ජවනස (563,257,987)                (95,954,471)                   

දළ වාරික ඉපතුම් 5,452,318,662              3,887,487,941               

ප්රතිරේෂණ සඳහා හැරදැමූ වාරික -                          (1,304,600)                      

ජනොඉපයූ ප්රතිරේෂණ වාරික සඳහා සංචිතයන්ිත ශුද්ධ ජවනස -                          

ශුද්ධ් වාරික ඉපතුම් 5,452,318,662              3,886,183,341               

අලනක් ආදායම්

මූලය ආදායම 3 697,407,976                 615,813,544                  

ශුද්ධ උපලබ්ධි ලාභය 3,303,729                      -                                   

අජනේ ජමජහයුම් ආදායම 861,272                         26,164,498                     

701,572,977                 641,978,043                  

මුළු ශුද්ධ් ආදායම 6,153,891,639              4,528,161,384               

ප්රතිලාභ හි කම්  සහ වියදම්

ශුද්ධ රේෂණ ප්රතිලාභ සහ ිතමිකම්  ඉල්ලීම් 4 (1,381,299,662)             (1,933,681,262)              

ප්රාරේෂණ සහ අත්පත් කරගැනීජම් පිරිවැය 5 (382,177,026)                (347,789,490)                 

අජනේ ජමජහයුම් හා පරිපාලන වියදම් 6 (141,108,634)                (148,828,347)                 

මූලය පිරිවැය (8,459,075)                     (14,839,119)                   

මුළු ප්රතිලාභ හි කම්  ඉේලීම් සහ වියදම් (1,913,044,397)             (2,445,138,218)              

 වියදම් මත ආදායම 4,240,847,242              2,083,023,166               

2013 2012
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ලශේෂ පත්රය 
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ඒකාබද්ධ් අරමුදලේ ලවනසතකම් පිලිබඳ ප්රකාශය 

                                                                                                  (ශ්රී  ංකා රුපියල් වලිනි) 

 
 

      

    2013 2012 

        

වර්ෂාරම්භක ජශේෂය            
5,912,918,517  

       
8,497,449,708  

        

අඩුකළා-ජපර වසජර් ගැලපුම් ජම ටර් වාහන                  
(5,964,896) 

         
(467,554,357) 

එකතුකළා-ජපර වසජර් ගැලපුම්  

වැඩවර්ජන කැරන් ජක ලාහල  සිවිල් 
අරගල හා ත්රස්තවාද අරමුදල 

                   
2,863,411  

  

ඒකාබද්ධ අරමුදලට zt£ ÷p a n£hlla{h          
(3,200,000,000) 

     
(4,200,000,000) 

රඳවාගත් ලාභ/(පාඩුව) වසර සඳහා            
4,240,847,242  

       
2,083,023,166  

       

වර්ෂාවසාන ජශේෂය                        
6,950,664,274  

    
5,912,918,517  
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මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය  

2013 ලදසැම්බර් 31න් අවසන් වසර සඳහා (ශ්රී ලංකා රුපියල් වලිනි)

2013 2012

fufyhqï l%shdldrY£ qïj,ska we;sjQ uqo,a m%jdy

ld, mrspsfcaoh ioyd Y=oaO ,dN 4,240,847,242                  2,083,023,166                          

wvq l<d taldnoaO wruqo,g lrkq ,enQ àxYlŠ{x (3,200,000,000)                (4,200,000,000)                         

wvq l<d- fmr වසfaර .e,mSï (3,101,485)                       (467,554,357)                            

.e,mSï 1,037,745,757                  (2,584,531,191)                         

laIh jSï 9,604,450                         10,820,514                               

_ _

Y=oaO foam, mÞßxl õŸkSfuk w,dNh -                                   1,731,806                                 

wdfhdack wdodhï (691,472,899)                   (615,813,544)                            

fkdbmhQ rlaIK jdrsl wdodhï 563,257,987                     95,954,471                               

js,ïNS; fldusia (22,640,481)                     (15,045,973)                              

ldrl m%d.aOkh fjkiajSug fmr fufyhqï ,dNh 896,494,813                     (3,106,883,918)                         

whjsh hq;= fofhys jevsjSï$wvqjSï

f.jsh hq;= ysñlï b,A,Sï j, jevsjSï

fmr jraIh ioyd jq .e,mSus fya;=fjka ,dNfhys wvqjSï (21,402,155)                     263,166,729                             

f.jsh hq;= ysuslïj, wvqjSï (13,017,714)                     (106,332,722)                            

f.úh hq;= fjk;a .sKqï j, jeâjSï (55,906,863)                     (166,039,128)                            

fufyhqï l%shdldrlïj,ska ,;a Y=oaO uqo,a m%jdyh 806,168,081                     (3,116,089,038)                         

wdfhdack l%shdldrlïj,ska ,;a uqo,a m%jdy

foam," msrsh; iy WmlrK us,oS .ekSï (4,183,215)                       (8,154,600)                                

rcfhA iq/l=ïm;aj, wdfhdack wdmiq .ekSï -                                   469,956                                    

j;Alï jslsKSu u.ska ,;a ,dNh (1,291,603,348)                (931,368,410)                            

wdfhdack wdodhu 691,472,898                     615,813,544                             

wdfhdackh lsrSfï l%sahdldrlï ioyd l< Y=oaO uqo,a m%udKh (604,313,665)                   (323,239,510)                            

uqo,a yd uqo,a iudk දෑ  j, Y=oaO jevsjSï$wvqjSï 201,854,416                     (3,439,328,548)                         

ld, mrsÉfcaoh wdrïNfha" uqo,a iy uqo,a iudk දෑ 103,641,397                     3,542,969,945                          

ld, mrsÉfcaoh wjidkfha" uqo,a  iy uqo,a iudk දෑ 305,495,813                     103,641,397                             

uqo,a yd uqo,a iulhkays jsYaf,aIKh

wf;a we;s uqo,a yd nexl= fYaI -                                   -                                            

flgsld,Sk wdfhdack -                                   -                                            

ජදසැම්බර් 31 oskg uqo,a yd uqo,a iudk දග 305,495,813                     103,641,397                              

 

    

    



වාර්ෂික වාර්තාව 2013  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 
 

  
      58 

 

  

 

න්ණුම්කරන ප්රතිපත්ති 

 

1.0    ixi a:dm‘; f;dr;=re 
 

cd;sl rlaIK Ndr wruqo, ^Zwruqo,Z& —2006 wxl 28 ork cd;sl rlaIK Ndr wruqo, 
mk;skã  ixia:d.; lrk ,ÿj" Y%S ,xldj ;=< ks;H jYfhka msysgqjkq ,en we;' iud.fï 
,‘hdmo‘xÑ ld¾hd,h fld<U 10" urodk mdr  wxl 97 ork ia:dkfha msysgd we;s w;r tys 
m%Odk jHdmdßl ia:dkh o fulS ,smskfhys msysgd ;sfí'   

   
2.0     jeo.;a .sKqïlrK m%;sm;a;s 

 

      2.1  ms<sfh, lsÍfï moku 

Y%S ,xld jr,;a .KldêldÍ wdh;kh úiska kshu lrkq ,enQ fmdÿfú ms<s.;a    
.sKqïlrK uQ,O¾uj,g yd .sKqïlrK m%ñ;Skag wkql+,j ft;sydisl msßjeh iïuq;sh 
hgf;a uQ,H m%%ldY ms<sfh, lrkq ,en we;' 

uQ,H m%ldY bÈßm;a lrkq ,nkqfha Y%S ,xld remsh,a j,sks' 

WoaOukldÍ idOl fjkqfjka .e,mSï lsisjla fï .sKqïj,g we;=<;a flÍ fkdue;' 

wod< úg§" .sKqïlrK m%;sm;a;s bÈß igykaj, meyeÈ,s lrkq ,en we;' 

 

      2.2 ;=,kd;aul w.hka 
   

wruqo, úiska È.gu wod< flreKq .sKqïlrK m%;sm;a;s bl=;a j¾Ihkays Ndú; flreKq 
ms<sfj;a j,g wkql+, fõ' wjYH ;kays § bl=;a j¾Ifha w.hka h<s fm<.iajd fï 
j¾Ifha bÈßm;a lsÍug we;=<;a flÍ we;' 

 

   
        2.3   m%d.aOk ne£u 

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

       2.4   uqo,a m%jdy m%ldYh 

   uqo,a m%jdyk m%ldYh ms<sfh< lrkq ,en we;af;a —jl%% l%uh ˜ Ndú;fhks'  

 

    2.5 wdY%s; md¾Yj .kqfokq 

   wdY%s; md¾Yj .kqfokq lsisjla fkd;sìKs' 

 

    2.6 mYapd;a fYaI m;% ld¾hodu 
  

   ish¨u ie,lsh h;= mYapd;a fYaIm;% ld¾hoduhka ie,ls,a,g Ndckh lrk ,ÿj wod< 
;kays§ uQ,H  m%ldYhkays ta ta igykaj, .e<mSï fyda lreKq wkdjrKh lsÍï we;=<;a lrkq 
,en ;sfí' 

2.7 j;alï iy tajd we.hSfï moku 

 2.7.1 foam<" msßh; yd WmlrK 

         foam< msßh; yd WmlrK tajdfhys msßjeh wkqj igyka .; fldg ;sfí' 

      foam<" msßh; iy WmlrK hkq tlS j;alï" tys wfmalaIs; mßyrKh i|yd l%shdldÍ        
;;a;ajhkag muqKqjd,Sfï§ jehjqKq lsishï úhyshoï iuÕ tajdfhys .ekqï ñ, fjhs' 

wruqo, mj;ajdf.k hdu i|yd ;sr iajNdjfha j;alï w;alr .ekSu" §¾> lr,Su fyda jeä 
ÈhqKq lr,Su i|yd jeh jQ úhyshoï' 

laIhùï 

ish¨u foam<" msßh; yd WmlrKj, laIhùï i|yd jk m%;smdok .Kkh flfrkqfha tajdfhys 
weia;fïka;= .;" m%fhdackj;a Ôú; ld,h u; my; ioyka mßÈ iudk jd¾Isl jdrsl j,ska 
lmdyßkq msKsi tajdfhys jákdlu u; ir, udra. l%uh fhdod .ksñks' 

  msrsh; iy hkaf;%damlrK - wjqreÿ 10 

  .Dy NdKav yd iúlsÍï - wjqreÿ 08 

  ld¾hd, WmlrK - wjqreÿ 06 

  mß.Kl  - wjqreÿ 05 

  fudag¾ jdyk - wjqreÿ 05 
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න්ණුම්කරන ප්රතිපත්ති 

   

      2.7.2  wdfhdack 

     msßjeh wkqj wdfhdack olajd we;'  

 

     2.7.3  ,eìh hq;= oE 

  

jdßl" fmd<sh iy wfkl=;a ,eìh hq;= oE tl;= lr .ekSug we;s yelshdj wLKavj   
mj;ajdf.k hdfï mokï u; iudf,dapkh lrkq ,efí' 

tl;= lr .ekSug wmyiq f,i y÷kdf.k we;s Kh .e;shka iy wfkl=;a ,eìh hq;= oE 
lmdyßkq ,efí' 

                    2.7.3 uqo,a yd uqo,a iu£k n¦ 
  

uqo,a m%jdy m%ldYfhys ld¾hh i|yd uqo,a iy uqo,a iu£k n¦ w;e;s uqo,a iy Y=oaO 
fkdf.jQ nexl= whsrd yd  jQ nexl= ;ekam;=j, Y=oaO w.fhkaa ixhqla; fõ' 

 

   2.8 nerlï yd m%;smdok 
 

      2.8.1  fkdbmයූ jdßl  

fkdbmhQ jdßl hkq fYaI m;%fhys Èkg miqj fhÿKq wjodkï ld, mßÉfþohg wod< 
jk j¾Ihla ;=< § ,sÅ; jdßlj, iudkqmd;hkah. fï fkdbmhQ jdßl o< jdßlfhys 
24 jeks moku u; .Kkh flf¾' 

 

      2.8.2   ú,ïì; fldñia uqo, 

ú,ïì; fldñia uqof,ka fmkakqï flfrkqfha fkdbmhQ jdßlhg wod< Y=oaO fldñia 
uqo,h' 
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න්ණුම්කරන ප්රතිපත්ති 

         

         2.8.3 ,dN fldñia uqo, 
   

,dN fldñia uqo, .Kkh fldg jdßl follska f.jkq ,efí' m<uq jdßlh .sKqï ld, 
mßÉfþoh wjika ù ih uilska iy fojeks jdßlh .sKqï ld, mßÉfþoh wjika ù 
fodf<dia uilska f.jkq ,efí'  

 

      2.8.4 f.ùug we;s ysñlï mEu  

 

yssñlïmEï wod< uqo,a j¾Ih ;=< § fkdf.jk ,o wkqu; ysñlïmEï j,ska o wruqof,ys 
idudðlhska úiska m%ldYhg m;a flfrk f.ùug b;sßj we;s ysñlïmEï i|yd flfrk 
m%;smdokj,ska iy m%;srlaIKh iy iqkanqka whlr .ekSï fjf;d;a ta i|yd wod< úhoï 
yd ta fjkqfjka flfrk m%;smdokj,ska o ixhqla; fõ'  

. 

 

    2.8.5 wfkl=;a f.úh hq;= oE 
 

           wfkl=;a f.úh hq;= oE tajdfhys msßjefhys olajd we;' 

    2.8.  fjk;a m%;smdok 
 

fYaI m;%fhys Èkg y÷kd.;a ish¨u m%;smdok i|yd .sKqïj, mQ¾K jYfhka fjka lsrSï 
lr we;' 

 

     2.9  wdodhï yd úhoï  
 

       2.9.1 wdodhu 

 

wd¾Ól m%;s,dN" wruqo, lrd .,d taafï iïNdjs;djfha m%udkhg iy wdodhu       úYajikSh  
whqßka .Kkh lsrSug yelsùfï m%udKhg wdodhu y÷kd.kq ,efí' wdodhu y÷kd .ekSug 
fmrd;=j u;= oelafjk ksYaÑ; y÷kd .ekSfï Wmudk o imqrd,Su wksjd¾h fjhs' 
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 ^w&  jdßl odhl;ajh  

     jdßl odhl;ajh tajd f.ùï l< hq;= ld,h t<öfï§ y÷kd.kq ,efí' 

                ^wd& fmd,S wdodhu 

bÈßfha§ tl;=lr .ekSï ieliys; fjf;d;a ñi fmd,sh WmÑ;ùfï§ fmd,S wdodhu   
y÷kd.kq ,efí' 

 

     2.9.2 úhoï y÷kd.ekSu  
 

wruqo, mj;ajdf.k hdfï§ iy foam<" msßh; iy WmlrK ld¾hlaIu ;;a;ajfhys 
mj;ajdf.k hdfï§ jeh jk ish¨u úhoï o Y==oaO w;sßla;h ,nd .ekSfï§ wdodhug ner 
lrkq ,en we;' 

 

2.10.  අවිනිශ්චිතතාවන්  
 

මණ්ඩලජේ මතය අනුව සාමානය වයාපාර කටයුතු සම්බන්ධජයන් ජාතික රේෂණ භාර අරමුදලට 

එජරිතව දැනට පවත්නා නඩු කටයුතු වලින් වාර්තාකරණ ලද මූලය ප්රතිලලයන්ට හා අරමුදජල් 

අනාගතජමජහයුම්වලට සැලකිය යුතු බලපගමේ ඇති ජනොජේ.  
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මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන් 
ලදසැම්බර් 31 අවසන් වන වසර සඳහා

01 ලිඛිත දළ වාරික (සියළු සංඛ්යා ශ්රී ලංකා රුපියල් වලිනි)

ප්රධාන වයාපාරික පංතීන් ජවතින් වසර සඳහා වාරික ආදායම පහත පරිදි ජේ.

2013 2012

ප්රතිරේෂණ 1,042,220,495     463,610,216        

වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල, සිවිල් අරගල හා ත ²ස්තවාද අරමුදල 2,543,782,803     2,281,176,063     

සාමානය රේෂණ- ජම ටර් වාහන 174,785,654        206,595,378        

සාමානය රේෂණ- වවදය සහ අජනේ 17,915,562          158,625,235        

කෘෂි රේෂණ- ජගොවීන් ජවතින් ලද වාරික 379,328,695        -                      

10,000,000          10,000,000          

ලිත ත දළ වාරික එකතුව 4,168,033,208     3,120,006,892     

02 අ්රහාර වවදය රක්ෂණ ක්රමය ලවනුලවන් රැසත කරන ලද දායක මුදේ

2013 2012

සාමාජිකයන්ජගන් දායක මුදල් 996,706,842        588,435,521        

භාණ්ඩාගාරජයන් දායක මුදල් 410,000,000        275,000,000        

අග්රහාර ජවනුජවන් රස්කරන ලද මුළු දායක මුදල් 1,406,706,842     863,435,521        

03 මූලය ආදායම

2013 2012

කේ පිලරන ලතක් යන වර්ගීකරණh යටලත් ඇති මූලය වත්කම් වලින් ලද ආදායම

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 237,289,715        118,010,121        

ණයකර 115,350,967        114,720,633        

352,640,682     232,730,755     

විකිණීම සඳහා යනුලවන් වර්ග කර ඇති මූලය වත්කම් වලින් ලද ආදායම

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 52,770,580          53,317,809          

යන් මිලදී ගැනුම් සඳහා වන න්විසුම් 286,061,637        329,764,980        

338,832,218     383,082,790     

මුළු මූලය ආදායම 691,472,899     615,813,544     

04 ශුද්ධ් රක්ෂණ ප්රතිලාභ සහ හි කම්

2013 2012

ප්රතිරේෂණ 20,730,824          308,239,012        

වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල, සිවිල් අරගල හා ත ²ස්තවාද අරමුදල 2,331,835            37,076,159          

සාමානය රේෂණ- ජම ටර් වාහන 116,636,252        115,629,748        

සාමානය රේෂණ- වවදය සහ අජනේ 85,707,270          404,869,568        

කෘෂි රේෂණ 10,436,648          -                      

පාර්ලිජම්න්තු මන්ත්රීවරුන් උජදසා වන වවදය රේෂණ ජය ජනා ්රමය 15,333,763          12,564,947          

අග්රහාර වවදය රේෂණ ්රමය 1,130,123,071     1,055,301,828     

මුළු ශුද්ධ් රක්ෂණ ප්රතිලාභ සහ හි කම් 1,381,299,662  1,933,681,262  

05 ප්රාරක්ෂණ සහ අත්පත් කරගැීමලම් පිරිවැය

2013 2012

ප්රාරේෂණ සහ Tm Am q අත්පත් කරගැනීජම් පිරිවැය 404,817,508        347,789,490        

විලම්භීත අත්පත් කරගැනීම් පිරිවැය සඳහා සංචිතජේ ශුද්ධ ජවනස (22,640,481)         

මුළු ප්රාරක්ෂණ සහ අත්පත් කරගැීමලම් පිරිවැය 382,177,026     347,789,490     

(වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල, සිවිල් අරගල හා ත ²ස්තවාද අරමුදල)

06 ලවනත් ලමලහතුම් හා පරිපාලන වියදම්

2013 2012

විගණකවරුන්ජේ පාරිශ්රමික 337,500               338,160               

ජසේවක ප්රතිලාභ සඳහා වියදම් 76,487,490          72,006,709          

පරිපාලන හා ආයතන වියදම් 52,770,118          63,125,974          

විකුණුම් වියදම් 808,660               1,186,145            

ජද්පල පිරියත හා උපකරණ ේෂයවීම් 9,604,450            10,820,514          

නීති ගාස්තු 521,386               902,115               

පරිතයාග 579,030               448,730               

141,108,634     148,828,347     

පාර්ලිජම්න්තු මන්ත්රීවරුන් උජදසා වන වවදය රේෂණ ජය ජනා ්රමය
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                                                                                                               (ශ්රී  ංකා රුපියල් වලිනි) 

07 ලද්පල පිරියත සහ උපකරණ

ලමෝටර්වාහන කාර්යාල උපකරණ ලී බඩු සහ උපකරණ මෘදුකාංග විවිධ් වත්කම් ඹුළු එකතුව

පිරිවැය

2013/01/01 දිනට ජශේෂය 34,470,255                                              30,928,294                              6,438,328                     6,542,073                             71,988                   78,450,938              

එකතුකිරීම් -                                                             3,531,635                                651,580                        -                                         -                          4,183,215                 

අපහරණයන් -                                                             -                                            -                                 -                                         -                          -                             

2013/12/31 ිසනට ලශේෂය 34,470,255                                              34,459,929                              7,089,908                     6,542,073                             71,988                   82,634,153              

ක්ෂයවීම්

2013/01/01 දිනට ජශේෂය 28,767,528                                              15,400,576                              3,069,217                     6,448,518                             25,897                   53,711,736              

වසර සඳහා ගාස්තු 4,294,991                                                4,421,737                                811,355                        76,367                                  -                          9,604,450                 

වර්ෂජේ අපහරණයන් -                                                             -                                            -                                 -                                         -                          -                             

2013/12/31 ිසනට ලශේෂය 33,062,519                                              19,822,313                              3,880,571                     6,524,886                             25,897                   63,316,185              

-                             

2013.12.31 දිනට ලියා අඩු කළ අගය 1,407,736                                                14,637,617                              3,209,337                     17,188                                  46,091                   19,317,968              

2013 2012

08 මූලය ආලයෝජනයන්

2013 2012

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 1,933,202,150             628,369,600                        

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් REPO 1,477,410,933             2,031,982,426                     

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 2,400,627,345             1,694,634,700                     

ණයකර 1,045,780,000             1,045,780,000                     

අඩුකළා

වේටම් ලියා හැරීම් (189,502,408)               (26,380,841)                         

එකතුකළා

ිතලවි ජනොකළ වාරික -                                 1,528,787                             

 මූලය ආජය ජන එකතුව 6,667,518,021         5,375,914,672               

09 ලැබිය තුතු වාරික

2013 2012

ප්රතිරේෂණ 462,968,508                180,811,195                        

වැවසිඅත්රකි වාරික 349,986,352                308,960,490                        

සාමානය රේෂණ ජම ටර් වාහන -                                         

සාමානය රේෂණ-වවදය සහ අජනේ 1,955,673                     1,955,673                             

ලැබිය යුතු මුළු වාරික 814,910,533            491,727,358                  

10 මුදේ හා මුදේ සමාන දෑ

2013 2012

බැංකුලභ ඇති මුදේ

මහජන බැංකුව ජංගම-අග්රහාර-033100142467951 (645,717)                       (648,259)                               

මහජන බැංකුව ඉතුරුම්-අග්රහාර-033200122467951 20,404,203                  18,301,965                          

මහජන බැංකුව-ජංගම-ජම ටර්වාහන-033100160000058 721,004                        7,215,905                             

මහජන බැංකුව-ජංගම-ප්රතිරේෂණ-033100100000061 1,815,444                     6,702,652                             

මහජන බැංකුව-ජංගම-වගා රේෂණ-033100502467951 22,913,768                  -                                         

මහජන බැංකුව-ජංගම-විජද්හීය-033100150000228 598,614                        (1,820,075)                           

මහජන බැංකුව  RFC යුජර  න්ණුම-033407132467951 10,517,416                  9,655,662                             

මහජන බැංකුව  RFC ඇ.ජඩොන්ණුම-033402142467951 163,459,183                89,322,297                          

මහජන බැංකුව ඉතුරුම්-කෘෂි බව -033200302467951 313,452                        -                                         

මහජන බැංකුව-ජංගම-නව-033100322467951 (54,516,844)                 (37,644,867)                         

මහජන බැංකුව-ජංගම-මධයම-033100412467951 303,339                        841,653                                

පගන් ඒෂියා බැංකුව-ඉතුරුම්-සාමානය-312948280215 1,191,137                     1,116,214                             

මහජන බැංකුව ඉතුරුම්-සාමානය-033200212467951 297,240                        1,782,590                             

මහජන බැංකුව-ජංගම න්ණුම් අංක - 14100127679733 137,478,867                8,176,291                             

ලංකා බැංකුව ජංගම න්ණුම් අංක - 0006573953 501,122                        500,000                                

අතැති මුදේ 143,584                        139,369                                

මුදල් හා මුදල් සමාන දග එකතුව 305,495,813            103,641,397                   
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                                                                                                            (ශ්රී  ංකා රුපියල් වලිනි) 

11 අලනකුත ලැබිය තුතු දෑ

2013 2012

ලැබිය යුතු ජපොලිය 160,516,011        149,310,648        

ආර්ථික ජසේවා ගාස්තු 12,092,199          11,078,483          

ප්රතිරේෂණ අංශජයන් ලැබිය යුතු 0                          5,349,749            

වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල, සිවිල් අරගල හා ත²ස්තවාද අරමුදල ලැබිය යුතු 8,844,083            -                      

ජම ටර් වාහන අංශජයන් ලැබිය යුතු 973,009               _

ලැබිය යුතු අත්තිකාරම් 1,056,376            481,841               

මෘව ණය 622,760,214        958,456,782        

ලැබිය යුතු රඳවා ගැනීම් බව 34,618,240          23,114,660          

ආපසු ජගවනු ලබනා තැන්පතු 9,415,854            9,800,688            

ldrah ˜“v, ණය 19,074,595          13,553,748          

ජපර ජගූය වියදම් 7,819                   5,092                   

අගරු ජවේ ජවනුජවන් සාමාජිකයන්ජගන් ලැබිය යුතු 1,781,057            1,768,785            

871,139,458     1,172,920,478  

12 අලනකුත් සංචිත

2013 2012

ලනොඉපයූ වාරික

වර්ෂාරම්භක ජශේෂය 1,059,398,308     963,443,837        

වර්ෂය සඳහා ප්රතිපාදන

වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල, සිවිල් අරගල හා ත²ස්තවාද අරමුදල 137,305,835        95,954,471          

සාමානය රේෂණ ජම ටර් වාහක 61,174,979          

ප්රතිරේෂණ 364,777,173        563,257,987        

වර්ෂාවසාන ජශේෂය 1,622,656,295  1,059,398,308  

විලම්බීත ලකො සත

2013 2012

13 වර්ෂාරම්භක ජශේෂය 176,532,688     161,486,715        

වර්ෂය සඳහා ප්රතිපාදන 22,640,481          15,045,973          

වර්ෂාවසාන ජශේෂය 199,173,169     176,532,688     

සමුච්චිත අරමුදල

2013 2012

14 වර්ෂාරම්භක ජශේෂය 5,912,918,517     8,497,449,708     

වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල, සිවිල් අරගල හා ත²ස්තවාද අරමුදල

අඩුකළා- ජපර වසජර් ගැලපුම්- වාහන (5,964,896)           (467,554,357)      

වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල, සිවිල් අරගල හා ත²ස්තවාද 2,863,411            

අරමුදල-එකතු කලා- ජපරවසජර් ගැලපුම්

ඒකාබද්ධ අරමුදලට zt£ ÷ka n£hll a{h (3,200,000,000)    (4,200,000,000)   

වසර සඳහා රඳවාගත් ලාභ/පාඩු 4,240,847,242     2,083,023,166     

වර්ෂාවසාන ජශේෂය 6,950,664,274  5,912,918,517  

ලගවිය තුතු හි කම් ඉේලීම්

2013 2012

15 ප්රතිරේෂණ 86,530,984          113,798,695        

66,665,233          79,783,010          

සාමානය රේෂණ ජම ටර් වාහක 13,505,808          4,326,944            

සාමානය රේෂණ-වවදය සහ අජනේ 2,236,590            2,236,590            

වගා රේෂණ 4,738,899            -                      

අග්රහාර වවදය රේෂණ ජය ජනා ්රමය 99,382,821          85,932,811          

273,060,335     286,078,050     

ලගවිය තුතු අලනකුත් දෑ

2013 2012

16 සමුච්චිත වියදම් 2,980,920            11,021,633          

අජනකුත් ජගවිය යුතු දග 5,189,573            1,381,289            

ජගවිය යුතු- වැඩ වර්ජන කැරන් ජක ලාහල, සිවිල් අරගල හා ත²ස්තවාද අරමුදල -                       8,075,322            

පාරිජත ෂික ජගවීම් සඳහා ප්රතිපාදන 7,799,474            2,897,037            

ජගවිය යුතු මාර්ග ආරේෂණ බව 446,907               527,485               

ජගවිය යුතු වාරික ආපසු ජගවීම් 11,928,872          11,844,581          

ලාභ මත ජගවිය යුතු ජකොමිස ්මුදල් 12,287,375          12,287,375          

ිතමිකම් ඉල්ලීම් ජචේපත්/අගරු වු පත්රිකා මන්න් ජගවිය යුතු 4,254,343            2,801,352            

ජගවිය යුතු විගණk ගාස්තු 640,000               460,000               

ජගවිය යුත® වැේ හා ජා.ජගො.නැ. බව (14,353,408)         35,784,845          

31,174,057       87,080,920        
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2013 ලදසැම්බර් 31න් අවසන් වසර සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියල් වලිනි

ලසෞඛ්ය කෘෂි රක්ෂණ

ලමෝටර් වාහන

වවදය සහ 

අලනක් අ්රහාර/පාම ලයෝජනා ක්රමය

දළ ලිත ත වාරික 174,785,654      17,915,562    1,042,220,495    2,543,782,803     10,000,000          379,328,695      4,168,033,208     

අග්රහාර සඳහා ලද දායකමුදල් 1,406,706,842     1,406,706,842     

එකතු කළ කෘෂිරේෂණ බව 440,836,600      440,836,600        

ජනොඉපයූ වාරික සඳහා සංචිතවල 

ශුද්ධ ජවනස

(61,174,979)       (364,777,173)      (137,305,835)      (563,257,987)       

දළ වාරික ඉපතුම් 113,610,675      17,915,562    677,443,322       2,406,476,968     1,416,706,842     820,165,295      5,452,318,662     

ප්රතිරේෂණ සඳහා හැරදැමූ වාරික -                    -                -                     -                     -                     -                    -                      

ජනොඉපයූ ප්රතිරේෂණ වාරික 

සඳහා සංචිතයන්ිත ශුද්ධ ජවනස 

{ šK

-                    -                -                     -                     -                     -                    -                      

ශුද්ධ් වාරික ඉපතුම් 113,610,675      17,915,562    677,443,322       2,406,476,968     1,416,706,842     820,165,295      5,452,318,662     

අලනක් ආදායම්

මූලය ආදායම 49,189,560        26,659,065    54,875,913         553,939,123        2,388,510            10,355,805        697,407,976        

ශුද්ධ උපලබ්ධි ලාභය 3,303,729           -                      3,303,729            

අජනේ ජමජහයුම් ආදායම 722,996             136,776         1,500                   861,272               

49,912,556        26,795,840    58,179,642         553,940,623        2,388,510            10,355,805        701,572,977        

මුළු ශුද්ධ් ආදායම 163,523,231      44,711,402    735,622,964       2,960,417,591     1,419,095,352     830,521,100      6,153,891,639     

ප්රතිලාභ හි කම් සහ වියදම්

ශුද්ධ රේෂණ ප්රතිලාභ සහ ිතමිකම් 

ඉල්ලීම්

(116,636,252)     (85,707,270)   (20,730,824)        (2,331,835)          (1,145,456,834)   (10,436,648)       (1,381,299,662)    

 -                     -                 -                      (382,177,026)      -                      -                     (382,177,026)       

අජනේ ජමජහයුම් හා පරිපාලන 

වියදම්

(23,453,028)       (5,863,257)     (11,726,514)        (23,843,495)        (70,359,083)        (5,863,257)         (141,108,634)       

මූලය පිරිවැය (11,343)              (15,251)          (16,640)               (8,402,225)          (13,616)               -                     (8,459,075)           

මුළු ප්රතිලාභ හි කම් ඉේලීම් සහ 

වියදම්

(140,100,623)     (91,585,777)   (32,473,977)        (416,754,582)      (1,215,829,533)   (16,299,905)       (1,913,044,397)    

23,422,608        (46,874,376)   703,148,986       2,543,663,009     203,265,819        814,221,195      4,240,847,242  

ආදායම් බව  වියදම් -                    -                -                     -                     -                    -                      

ඒකාබද්ධ් අරමුදලට zt£ ÷ka n£hll a{h (2,490,000,000)   (710,000,000)     (3,200,000,000)    

වසලර් ලාභ/අලාභ 23,422,608        (46,874,376)   703,148,986       53,663,009          203,265,819        104,221,195      1,040,847,242     

සාමානය

ප්රතිරක්ෂණ වැවසිඅ ත්රකිඅ මුළු
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අට jirl අවලලෝකනය- මූලය කාර්යසාධ්නය  

 

ගදසැම්බර් 31 න් අවසන් වසර සඳහා

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ආදාය 

ශුද්ධ වාරික ඉපයුම් ආදාය 5,452,318,662 3,886,183,341 3,606,365,031 3,926,469,856 4,019,486,220 3,427,950,662 2,654,902,681 318,902,642

ප්රතිලාභ හාp ‹ හා වියදම්

රක්ටරෂණ හිමිකම්  හ ප්රති ාභ-1,763,476,689 -2,281,470,751 -1,879,486,696 -2,292,072,983 -2,075,936,806 -1,736,355,732 -1,423,044,038 -242,465,993

3,688,841,974 1,604,712,590 1,726,878,335 1,634,396,873 1,943,549,415 1,691,594,930 1,231,858,643 76,436,649

අගනකුත් ආදායම්

ආමයෝජන ආදායම් 691,492,020 615,813,544 723,412,241 798,117,037 1,364,459,074 1,205,463,441 528,264,787

 ෘදු ණය  ත මපොලී 5,915,955 7,278,316 10,163,846 16,982,331 15,125,027 19,424,829 38,713,576

අමනකුත් ආදායම් 4,165,001 18,886,182 743,614 1,006,353 471,787 917,841

701,572,977 641,978,043 734,319,701 816,105,721 1,380,055,889 1,225,806,111 1,798,837,006 76,436,649

වියදම්

කා ය ණ්ඩ ාශ්රිත  පිරිවැය 76,487,490 72,006,709 52,769,174 42,326,032 33,124,615 21,470,147 11,500,953 1,333,806

පරිපා න වියදම් 64,621,143 74,402,484 72,147,229 45,136,006 49,246,381 28,264,346 14,142,950 1,508,940
මූ ය  හ අමනකුත් වියදම් 8,459,075 17,258,273 21,581,925 32,425,697 38,401,103 5,380,035 3,385,205 138,170

මුළු වියදම් 149,567,708 163,667,466 146,498,329 119,887,735 120,772,099 55,114,528 29,029,109 2,980,916

tã 108,349,446

Nයද  SYˆv{« ආදාය 4,240,847,242 2,083,023,166 2,206,350,261 2,330,614,859 3,020,833,203 2,862,286,514 1,769,807,897 73,455,733

සියළු සංඛ්යා ශ්රී ලංකා රුපියල් වලිනි
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- මූලය තත්වය  

 

(All Figures in Sri Lankan Rupees)

for the year ended December 31,

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Assets

Non - Current Assets

Property , plant and equipment 19,317,968                                                  24,739,202 29,606,877 36,096,011 43,603,504 44,659,781 25,240,465

Investments 6,667,518,021                                            5,375,914,672 4,444,546,262 5,574,107,464 8,550,206,721 7,749,178,616 5,449,343,240

6,686,855,988                                            5,400,653,874 4,474,153,140 5,610,203,475 8,593,810,225 7,793,838,397 5,474,583,705

Current Assets

Receivables 1,686,049,990                                            1,664,647,836 1,927,814,565 1,945,815,895 2,079,570,419 1,988,501,988 2,221,955,826

Cash and cash equivalents 305,495,813                                                103,641,397 3,542,969,945 3,594,104,553 110,173,003 239,795,258 560,259,122

1,768,289,233 5,470,784,510 5,539,920,448 2,189,743,421 2,228,297,246 2,782,214,948

Total Assets 8,678,381,792                                            7,168,943,107 9,944,937,649 11,150.123,923 10,783,553,646 10,022,135,643 8,256,798,653

Equity and liability Equity  

Accumulated fund 6,950,664,274                                            5,912,918,517 8,497,449,707 9,695,467,155 9,364,852,783 8,412,019,580 6,583,508,929

6,950,664,274                                            5,912,918,517 8,497,449,707 9,695,467,155 9,364,852,783 8,412,019,580 6,583,508,929

Technical Reserves

Unearned Premium 1,622,656,295                                            1,059,398,308 963,443,837 821,564,804 1,046,825,276 1,063,317,772 877,695,727

Deferred Commission (199,173,169)                                               (176,532,688) (161,486,715) (139,745,300) (200,139,536) (206,999,340) (161,317,228)

1,423,483,136                                            882,865,620 801,957,122 681,819,505 846,685,740 856,318,432 716,378,499

Liability

Non-current Liabilities

Government grant 66,960                                                           66,960 142,150 284,330 719,190 719,190 719,190

Profit Commission payable 12,287,375                                                  12,287,375 12,287,375 12,287,375 63,762,150 113,635,474 83,722,067

12,354,336                                                  12,354,336 12,429,525 12,571,705 64,481,340 114,354,664 84,441,257

Current Liabilities

Claim Payable 273,060,335                                                286,078,050 392,410,772 518,000,207 329,499,921 333,321,632 602,777,397

Other Payables 1,881,972                                                     74726585 240,690,522 242,265,350 178,033,863 306,121,335 269,692,571

291,880,056                                                360,804,635 633,101,294 760,265,557 507,533,784 639,442,967 872,469,968

Total equity and liability 8,678,381,792                                            7,168,943,108 9,944,937,649 11,150,123,923 10,783,553,647 10,022,135,643 8,256,798,653
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