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1.0  2012 j¾Ifha wOHÌ uKav,h 

 

2012 j¾Ifha  ù wf,ú uKav,fha wOHlaI uKav,h my; kï i|yka idudcsl uy;au 

uy;aókaf.ka iukaú; úh' 

1. fla' î' chisxy uhd  - iNdm;s" ù wf,ú uKav,h' 

2. tï' à 'whs' ù' wurfialr ñh - iyldr wOHlAIsld"  

  rdcH jHdmdr fomd¾;fïka;=j 

3. rùkaø fyajdú;drK uhd - f.dúck ixj¾Ok flduidrsia ckrd,a"       

2012 cQks ui olajd   f.dúck ixj¾Ok flduidrsia             
fomd¾;fïka;=j'       

  tï'ta'tia' ùrisxy uhd      

  2012.06.18 isg 

4. ví'tÉ' lreKdr;ak uhd  - iuQmldr ixj¾Ok flduidrsia" 

iuQmldr ixj¾Ok flduidrsia   
fomd¾;fïka;=j' 

5. ksu,ald vhia ñh  - wdydr flduidrsia" 

     wdydr flduidrsia fomd¾;fïka;=j' 

6. ã' cSjkdoka uhd  - w;sf¾l f,alï ^fj<o yd wf,ú&" 

  iuQmldr yd wNHka;r fj<o wud;HdxYh' 

7. ta'wd¾'tï' ydrsia uhd                - wOHlAIl uKav, idudcsl - m;a lrk ,o 

      

2012 j¾Ih ;=, uKav,h úiska wOHÌ uKav, /iaùï 08 la mj;ajk ,os'  2012 jif¾ 

wOHlaI uKav,fha fjkiaùula isoq jQ w;r f.dúck ixj¾Ok flduidrsia ckrd,a rùkao% 

fyajdú;drK uy;dg 2012 cQks ui isg .d,a, osidm;s f,i Wiiaúula ,o neúka ks< 

n,fhka m;a jQ kj f.dúck ixj¾Ok flduidrsia ckrd,a tï' ta' tia' ùrisxy uy;d 

2012.06.18 osk isg ks< n,fhka wOHÌ uKav, idudcslfhl= f,i m;a lr we;' 2011 

cqks ui isg wOHlaI uKav,fha f,alï f,i kS;S kS<Odrs rejka;sld .=Kj¾Ok uy;añh 

lghq;= lrk ,oS'    
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2.0 ixúOdk jHqyh 
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3.0 ù ñ,os .ekSu 

iy;sl ñ, wkqj ksis m%ï;shg wkqj ms<sfh, lrk ,o iïnd lsf,dajla re'30 /= l ï,lg 

iy kdvq lsf,dajla re.28/= l ï, .Kka j,g ù wf,ú uKav,h 2012 j¾Ifha úiska ï,os 
.kakd ,os' 2012 j¾Ifhaos ù ï,os .ekSug Ndú;d lrk ,o m%ï;ska my; mrsos fú' 

1. f;;ukh  (Wmrsu)   :- 14% 

2. wmo%jH   (Wmrsu)  :- 1% 

3. j¾. ïY%Kh  (Wmrsu) :- 6% 

4. fnd,a ù  mrsudj wkqj (Wmrsu) :- 9% 

5. oq¾j¾K weg j,ska f;dr úh hq;=hs' 

6. .,a je,s wm o%jH j,ska f;dr úh hq;=hs' 

7. lDïkaf.ka ydks jq yd lDï ì;a;r yd fjk;a ydks wjia:d j,ska f;dr úh hq;=hs' 

8. oss,sr ydkshg ,la jQ weg j,ska f;dr úh hq;=hs' 

 

2012 j¾Ifha Ys% ,xldfú uq¿ ù ksIamdokh fu'fgd' 3,845,945 la jk w;r th 2011/12 

uy lkakfha ù fu'fgd' 2,716, 961 la yd 2012 h, lkakfha ù fu'fgd' 1,128,984 l 

m%udKhka jYfhka fú'  

 

2011 j¾Ifha fuka 2012 j¾Ifhao ùS wf,õ uKav,h ù ñ,oS .ekSu id¾:lj isoq 

flreKs' ta wkqj 2011/12 uy lkakfha oS ù wf,ú uKav,h úiska fuÜ%la fgdka 115,786 

l ù f;d. ñ,os f.k we;' 2012 h, lkakfhaoS ù wf,ú uKav,h ùiska ù fuÜ%la fgdka 

10,476 la ï,os f.k we;' fñ wkqj 2012 j¾Ih ioyd ù fuÜ%la fgdka 126, 262 ñ,os 

.;a w;r ta ioyd re' ñ,shk 3,553 l uqo,la f.dú uy;=kag f.jd we;' 2012 jif¾ ù 

wf,ú uKav,fha .nvd j,g ù ï,os .ekSfï ls%hdj,sfhaos f.dùkag fl,skau .nvd j,g 

ù f.kú;a NdroSfï l%ufúohla ilia lrk ,os' fuysos ù ï,os .ekSfïos f;jk 

md¾Yjhla iñnkaO fkdjk w;r f.dú uy;=kag ;ukaf.a ù iajdêkj ù wf,ú uKav,fha 

.nvd fj; Ndr oSug yelshdj mej;=ks' 
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lkakh 

 
ñ,os .;a ù m%udKh ^fu'fgd'& 
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4.0 ù wf,ú uKav,h kej; wdrïN lsrSu 

2000.04.05  jk osk 1971 wxl 14 orK ù wf,ú uKav, mk; hgf;a msysgjkq ,enQ ù 

wf,ú uKav,h úiqrejd yerSug fhdackdjla md¾,sfïka;=jg bosrsm;a jQj;a md¾,sfïka;=fõ 

.re uka;s%;=uka,d úreoaO jQ neúka mk; ksYam%Nd úh' bkamiq ù wf,ú uKav, mk; 

ils%h jQj;a uKav,fha ls%hdldrs;ajh 2007 olajd wls%h ;;ajfhka mej;=Ks' 

2007.07.10 osk lDIsl¾u ixj¾Ok yd f.dúck fiajd wud;H .re' ffu;s%md, isrsfiak 

ue;s;=ud úiska bosrsm;a l< wud;H uKav, ixfoaYh wkqj 2007.07.25 osk mej;s wud;H 

uKav, reiaùfïos .kq ,enQ ;SrKhlg wkqj ù wf,ú uKav,h kej; wdrïN lsrSug 

lghq;= lrk ,os'  

cd;sl iïm;lajQ ù wf,ú uKav,h kej; msysgqùfuka miq miq.sh jir 04 l ld,h ù 

wf,ú lsrSu fuka u iy,a wf,úhg o bosrsm;a ùug ù wf,ú uKav,hg yelsúh' 

f.dùkag w;a jQ m%;s,dN -: 

ù lsf,da tllg re. 30.00 l Wmrsu iy;sl ñ,la f.ùug;a" wdrlaIl f;d.hla yeáhg 

rch i;=j f;d. mj;ajd .ekSug;a yelsúh' fï uÕska fj<ofmd< ia:djr ;;ajhlg m;a 

lsrSug wmg yels úh' 

;jo ìo jeá ;snQ l=vd yd uOH mrsudKfha ù fuda,a rdYshla f.dvkexjQfhao ù wf,ú 

uKav,h ueosy;aùfuka iy,a ilia lsrSu i|yd ù ,ndoSfuka h' 

rcfha iïm;la f,i ie,flk ù wf,ú uKav,h i;= .nvd kej; w;am;a lr f.k 

f.dúkag fukau mdrsfNda.sl ck;djg uyÕ= fufyjrla lsrSug yels úh' 

ñ,os .;a ù f;d. l<uKdlrKh 

ù ksIamdok f.dùka wdrlaId lrñka Tjqka i|yd ia:djr by< ñ,la mj;ajd .ekSu" wdydr 

iqrlaIs;;djh ;yjqre lsrSu yd mdrsfNda.slhka i|yd iykodhs ñ,la ia:dms; lsrSu" ù 

ñ,os .ekSfï jevigyfka wfmalaIs; wruqK fõ' fï i|yd ù wf,ú uKav,fha odhl;ajh 

,nd oSug yels úh' 

ù wf,ú uKav,h yqoq jdKscuh wdh;khla f,i ,dNh Wmrsu lr .ekSfï wruqKska u 

lghq;= fkdflfrk w;r by; wruqKqj,g uq,a;ek oS ls%hd;aul lrKq ,efí' flfia jqjo" 

rchg wju msrsjehla oerSug yelsjk mrsos ie,iqï.; jHdmdr ie,eiaulg wkqj bosrs ù 

f;d. neyer lsrSfï l%u fõohla fj; wjOdkh fhduq ù we;' 

tï' î' osidkdhl 

iNdm;s" 

ù wf,ú uKav,h  _________________________________________________________________________
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2011/ 12 මහ කන්නයේ කලාප අනුව වී මිලදී ගැනීයේ ප්රගිය   

l,dmh kdvq iïnd tl;=j 

^fu'fgd& ^fu'fgd& m%udKh ^fu'fgd& jákdlu 
^re' ñ& 

fmdf<dkakrej l,dmh     
fmdf<dkakrej     
osia;s%lalh 

20,277.8 2,174.5 22,452.3 633.0 

ud;f,aa osia;s%lalh 2,534.5 243.8 2,778.3 78.3 

 22,812.3 2,418.3 25,230.6 711.3 

     

jhU l,dmh     

l=reKE., osia;s%lalh 5,596.2 277.9 5,874.1 165.0 

mq;a;,u osia;s%lalh 1,720.5 154.1 1,874.6 52.8 

 7,316.7 432.0 7,748.7 217.8 

     

wïmdr l,dmh     

wïmdr osia;s%lalh 17,906.6 1,051.8 18,958.4 532.9 

uykqjr osia;s%lalh 801.7 51.1 852.8 24.0 

noq,a, osia;s%lalh 1,368.5 218.2 1,586.7 44.9 

 20,076.8 1,321.1 21,397.9 601.8 

     

wkqrdOmqr l,dmh     

wkqrdOmqr osia;s%lalh 22,465.4 1,302.3 23,767.7 668.1 

jõkshd osia;s%lalh 588.6 186.8 775.4 22.1 

ukakdrï osia;s%lalh 1,160.1 1,286.5 2,446.6 71.1 

 24,214.1 2,775.6 26,989.7 761.3 

     
ol=Kq l,dmh     

yïnkaf;dg osia;s%lalh 15,261.7 62.6 15,324.3 429.2 

fudKrd., osia;s%lalh 3,515.0 460.4 3,975.4 112.2 

r;akmqr osia;s%lalh 3,192.7 63.8 3,256.4 91.3 

 21,969.4 586.8 22,556.1 632.7 

     

W;=re l,dmh     

ls,sfkdõÉ osia;s%lalh 1,249.7 146.1 1,395.8 39.4 

uq,;sõ osia;s%lalh 1,778.9 197.1 1,976.0 55.7 

 3,028.6 343.2 3,371.8 95.1 

     

kef.kysr l,dmh     

;s%l=Kdu,h osia;s%lalh 5,359.1 541.0 5,900.1 166.3 

uvl,mqj osia;s%lalh 2,542.3 49.1 2,591.4 72.7 

 7,901.4 590.1 8,491.5 239.0 

uq¿ tl;=j 107,319.3 8,467.0 115,786.3 3259.0 

 _________________________________________________________________________
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2012  ල කන්නයේ කලාප අනුව වී මිලදී ගැනීයේ ප්රගිය   

 

l,dmh 

kdvq iïnd tl;=j 

^fu'fgd& ^fu'fgd& m%udKh ^fu'fgd& jákdlu 
^re'ñ& 

fmdf<dkakrej l,dmh     
fmdf<dkakrej osia;s%lalh 17.1 0 17.1 0.48 

ud;f,aa osia;s%lalh 47.4 0.85 48.2 1.35 

 64.5 0.85 65.3 1.83 

     

jhU l,dmh     

l=reKE., osia;s%lalh 0 0 0 0 

mq;a;,u osia;s%lalh 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

     

wïmdr l,dmh     

wïmdr osia;s%lalh 6,814.1 357.3 7,171.3 201.5 

uykqjr osia;s%lalh 0 0 0 0 

noq,a, osia;s%lalh 0 0 0 0 

 6,814.1 357.3 7,171.3 201.5 

     

wkqrdOmqr l,dmh     

wkqrdOmqr osia;s%lalh 0 0 0 0 

jõkshd osia;s%lalh 0 0 0 0 

ukakdrï osia;s%lalh 17.8 17.6 35.4 1.03 

 17.8 17.6 35.4 1.03 

     

ol=Kq l,dmh     

yïnkaf;dg osia;s%lalh 0 0 0 0 

fudKrd., osia;s%lalh 293.0 10.2 303.1 8.51 

r;akmqr osia;s%lalh 0 0 0 0 

 293.0 10.2 303.1 8.51 

     

W;=re l,dmh     

ls,sfkdõÉ osia;s%lalh 580.8 0 580.8 16.26 

uq,;sõ osia;s%lalh 260.1 0 260.1 7.28 

 840.9 0 840.9 23.54 

     

kef.kysr l,dmh     

;s%l=Kdu,h osia;s%lalh 747.9 9.5 757.4 21.23 

uvl,mqj osia;s%lalh 1,158.3 144.3 1,302.6 36.76 

 1,906.2 153.8 2,060.0 57.99 

uq¿ tl;=j 9,936.4 539.7 10,476.1 294.41 

 
_________________________________________________________________________
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2011/12 uy lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 

fmdf<dkakrej l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh  jákdlu^re'& m%udKh  jákdlu ^re'& m%udKh  jákdlu^re'&   

fmdf<dkakrej osia;s%lalh  

jSrmqr 560,200 15,685,600.00 47,350 1,420,500.00 607,550 17,106,100.00 

ueosrs.srsh 1,273,400 35,655,200.00 87,700 2,631,000.00 1,361,100 38,286,200.00 

fjfyr., 126,900 3,553,200.00 17,050 511,500.00 143,950 4,064,700.00 

fiakmqr 2 124,600 3,488,800.00 13,500 405,000.00 138,100 3,893,800.00 

wU.iajej 1,350,135 37,803,780.00 73,625 2,208,750.00 1,423,760 40,012,530.00 

je,slkao 5 164,635 4,609,780.00 55,065 1,651,950.00 219,700 6,261,730.00 

je,slkao 3 606,220 16,974,160.00 55,905 1,677,150.00 662,125 18,651,310.00 

oshúoaod.u 197,050 5,517,400.00 8,750 262,500.00 205,800 5,779,900.00 

je,slkao 551,140 15,431,920.00 213,150 6,394,500.00 764,290 21,826,420.00 

if;di 1 2,067,550 57,891,400.00 175,450 5,263,500.00 2,243,000 63,154,900.00 

lÿrefj, 
wdydr 2 1,468,050 41,105,400.00 104,100 3,123,000.00 1,572,150 44,228,400.00 

kjh lKqj 350,450 9,812,600.00 81,050 2,431,500.00 431,500 12,244,100.00 

chka;smqr 500,200 14,005,600.00 18,000 540,000.00 518,200 14,545,600.00 

wNhmqr 643,800 18,026,400.00 93,250 2,797,500.00 737,050 20,823,900.00 

l=iqïfmdl=K 907,350 25,405,800.00 26,950 808,500.00 934,300 26,214,300.00 

;,afmd; 2 1,202,850 33,679,800.00 95,750 2,872,500.00 1,298,600 36,552,300.00 

úchmqr 919,340 25,741,520.00 36,670 1,100,100.00 956,010 26,841,620.00 

ukïmsáh 1,047,350 29,325,800.00 119,150 3,574,500.00 1,166,500 32,900,300.00 

je,slkao 1 261,000 7,308,000.00 69,120 2,073,600.00 330,120 9,381,600.00 

úchndmqr 535,870 15,004,360.00 135,800 4,074,000.00 671,670 19,078,360.00 

.sßfmdl=K 280,350 7,849,800.00 62,650 1,879,500.00 343,000 9,729,300.00 

uqÿkalvj, 252,821 7,078,988.00 59,080 1,772,400.00 311,901 8,851,388.00 

je,slkao 2 245,550 6,875,400.00 47,800 1,434,000.00 293,350 8,309,400.00 

we,af,ajej 276,150 7,732,200.00 37,450 1,123,500.00 313,600 8,855,700.00 

_________________________________________________________________________
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ìysßfidfrdõj 472,050 13,217,400.00 31,800 954,000.00 503,850 14,171,400.00 

;=jdr., 106,600 2,984,800.00 19,400 582,000.00 126,000 3,566,800.00 

iÿkamqr 1,230,900 34,465,200.00 72,800 2,184,000.00 1,303,700 36,649,200.00 

nluQK 80,100 2,242,800.00 5,400 162,000.00 85,500 2,404,800.00 

fiakmqr 1 290,800 8,142,400.00 46,200 1,386,000.00 337,000 9,528,400.00 

ld,sx.ú, 268,200 7,509,600.00 27,150 814,500.00 295,350 8,324,100.00 

mr.iajej 86,450 2,420,600.00 26,950 808,500.00 113,400 3,229,100.00 

isßmqr 302,400 8,467,200.00 36,600 1,098,000.00 339,000 9,565,200.00 

lÈrmqr 250,600 7,016,800.00 89,950 2,698,500.00 340,550 9,715,300.00 

mqiaie,úkak 247,350 6,925,800.00 9,550 286,500.00 256,900 7,212,300.00 

kj.ywe, 199,700 5,591,600.00 4,750 142,500.00 204,450 5,734,100.00 

jSr,kao 207,700 5,815,600.00 30,450 913,500.00 238,150 6,729,100.00 

kqjr., 573,450 16,056,600.00 26,750 802,500.00 600,200 16,859,100.00 

osjq,me,eiai 1,650 46,200.00 6,600 198,000.00 8,250 244,200.00 

.srdÿrefldÜfÜ 46,850 1,311,800.00 5,800 174,000.00 52,650 1,485,800.00 

ud;f,a osia;s%lalh 

yÿka.uqj 1,434,650 40,170,200.00 126,800 3,804,000.00 1,561,450 43,974,200.00 

fyÜáfmd, 1,099,900 30,797,200.00 116,950 3,508,500.00 1,216,850 34,305,700.00 

tl;=j 22,812,311   638,744,708.00  2,418,265   72,547,950.00  25,230,576 

    

711,292,658.00  
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2011/12 uy lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 

jhU l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

l=reKE., 
osia;s%lalh   

    

  

ksljeráh 969,550 27,147,400.00 22,350 670,500.00 991,900 27,817,900.00 

uyj 492,500 13,790,000.00 17,800 534,000.00 510,300 14,324,000.00 

rdcdx.kh 1,217,950 34,102,600.00 107,450 3,223,500.00 1,325,400 37,326,100.00 

.eÜgqjdk 660,150 18,484,200.00 51,050 1,531,500.00 711,200 20,015,700.00 

uS.,Ej 1,092,950 30,602,600.00 0 0.00 1,092,950 30,602,600.00 

ud t<sh 585,600 16,396,800.00 37,400 1,122,000.00 623,000 17,518,800.00 

.,a.uqj 263,250 7,371,000.00 19,700 591,000.00 282,950 7,962,000.00 

foajyQj 308,250 8,631,000.00 22,100 663,000.00 330,350 9,294,000.00 

.f,afj, 6,000 168,000.00 0 0.00 6,000 168,000.00 

mq;a;,u 
osia;s%lalh             

;ífndaj 842,600 23,592,800.00 117,100 3,513,000.00 959,700 27,105,800.00 

wdkuvqj 606,250 16,975,000.00 33,550 1,006,500.00 639,800 17,981,500.00 

mq;a;,u 142,350 3,985,800.00 0 0.00 142,350 3,985,800.00 

rdclo¿j 81,250 2,275,000.00 0 0.00 81,250 2,275,000.00 

t¿jkal=,u 48,050 1,345,400.00 3,450 103,500.00 51,500 1,448,900.00 

tl;=j 7,316,700   204,867,600.00  431,950 

  

12,958,500.00  7,748,650     217,826,100.00  
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2011/12 uy lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 
wïmdr l,dmh 

 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

wïmdr osia;s%lalh  

fldaudßah 1,154,550 32,327,400.00 128,250 3,847,500.00 1,282,800 36,174,900.00 

ouk 1,656,959 46,394,852.00 107,900 3,237,000.00 1,764,859 49,631,852.00 

wïmdr 2 522,750 14,637,000.00 34,600 1,038,000.00 557,350 15,675,000.00 

wdydr .nvdj  1,021,600 28,604,800.00 43,700 1,311,000.00 1,065,300 29,915,800.00 

md,ïl|jqr 01 528,500 14,798,000.00 7,450 223,500.00 535,950 15,021,500.00 

md,ïl|jqr 02 415,470 11,633,160.00 19,020 570,600.00 434,490 12,203,760.00 

wlalrm;a;=j 2,422,350 67,825,800.00 41,500 1,245,000.00 2,463,850 69,070,800.00 

fmd;=ú,a  919,400 25,743,200.00 214,550 6,436,500.00 1,133,950 32,179,700.00 

uyTh 02 416,950 11,674,600.00 112,220 3,366,600.00 529,170 15,041,200.00 

uyTh 01 520,850 14,583,800.00 71,100 2,133,000.00 591,950 16,716,800.00 

fudrhdh 1,232,600 34,512,800.00 74,250 2,227,500.00 1,306,850 36,740,300.00 

iuka;=f¾ 1,305,900 36,565,200.00 0 0.00 1,305,900 36,565,200.00 

Y%djia;smqr cx.u 240,150 6,724,200.00 0 0.00 240,150 6,724,200.00 

ishU,djej 343,920 9,629,760.00 22,350 670,500.00 366,270 10,300,260.00 

Thduvqj cx.u 1,310,300 36,688,400.00 26,850 805,500.00 1,337,150 37,493,900.00 

fõhkaf.dv cx.u 1,983,050 55,525,400.00 66,800 2,004,000.00 2,049,850 57,529,400.00 

.f,afj, cx.u 1,039,470 29,105,160.00 62,750 1,882,500.00 1,102,220 30,987,660.00 

j,amsg cx.u 414,704 11,611,712.00 13,890 416,700.00 428,594 12,028,412.00 

ksljeráh cx.u 457,150 12,800,200.00 4,650 139,500.00 461,800 12,939,700.00 

nÿ,a,  
osia;s%lalh 

            

uyshx.kh 164,450 4,604,600.00 16,550 496,500.00 181,000 5,101,100.00 

ueohdh 447,100 12,518,800.00 59,830 1,794,900.00 506,930 14,313,700.00 
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lrueáh 756,950 21,194,600.00 141,850 4,255,500.00 898,800 25,450,100.00 

uykqjr  osia;s%lalh 

fldf<dxf.dv 231,300 6,476,400.00 23,850 715,500.00 255,150 7,191,900.00 

yi,l 570,350 15,969,800.00 27,250 817,500.00 597,600 16,787,300.00 

tl;=j 20,076,773 562,149,644.00 1,321,160 39,634,800.00 21,397,933 601,784,444.00 

      

  

_________________________________________________________________________
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2011/12 uy lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 
wkqrdOmqr l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh 
ls'.%E' jákdlu re' 

m%udKh 
ls'.%E' jákdlu re' 

m%udKh 
ls'.%E' jákdlu re' 

wkqrdOmqrh osia;s%lalh 

jdy,alv 1,152,898 32,281,144.00 3,500 105,000.00 1,156,398 32,386,144.00 

;Uq;af;a.u 1,416,467 39,661,076.00 6,950 208,500.00 1,423,417 39,869,576.00 

rdcdx.kh hdh 7 370,935 10,386,180.00 9,150 274,500.00 380,085 10,660,680.00 

rdcdx.kh hdh 3 89,648 2,510,144.00 5,450 163,500.00 95,098 2,673,644.00 

rdcdx.kh hdh16 96,450 2,700,600.00 3,800 114,000.00 100,250 2,814,600.00 

rdcdx.kh hdh15 80,200 2,245,600.00 7,700 231,000.00 87,900 2,476,600.00 

rdcdx.kh hdh13 65,500 1,834,000.00 0 0.00 65,500 1,834,000.00 

nq,akEj 1,415,323 39,629,044.00 17,473 524,190.00 1,432,796 40,153,234.00 

moú mrdl%umqr 1 910,309 25,488,652.00 121,747 3,652,410.00 1,032,056 29,141,062.00 

moú mrdl%umqr 2 1,100,200 30,805,600.00 85,650 2,569,500.00 1,185,850 33,375,100.00 

Y%djia;smqr 680,566 19,055,848.00 60,164 1,804,920.00 740,730 20,860,768.00 

fkdÉÑhd.u 1,095,350 30,669,800.00 17,150 514,500.00 1,112,500 31,184,300.00 

ú,ÉÑh 625,850 17,523,800.00 171,100 5,133,000.00 796,950 22,656,800.00 

yqß.iajej 595,700 16,679,600.00 0 0.00 595,700 16,679,600.00 

fydfrdõm;dk 1,376,539 38,543,092.00 19,240 577,200.00 1,395,779 39,120,292.00 

fydfrdõm;dk 
^f.dúckfiaajd& 90,336 2,529,408.00 3,355 100,650.00 93,691 2,630,058.00 

fydfrdõm;dk ^hqO 
yuqod& 779,140 21,815,920.00 13,300 399,000.00 792,440 22,214,920.00 

fiakdkdhl 286,457 8,020,796.00 27,222 816,660.00 313,679 8,837,456.00 

;,dj 518,110 14,507,080.00 15,100 453,000.00 533,210 14,960,080.00 

lelsrdj 97,719 2,736,132.00 14,780 443,400.00 112,499 3,179,532.00 

fiakmqr 832,329 23,305,212.00 4,450 133,500.00 836,779 23,438,712.00 

rUEj 1,011,994 28,335,832.00 25,750 772,500.00 1,037,744 29,108,332.00 
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láhdj 424,945 11,898,460.00 1,150 34,500.00 426,095 11,932,960.00 

my, y,añ,a,Ej 666,659 18,666,452.00 12,960 388,800.00 679,619 19,055,252.00 

hl,a, 1,477,530 41,370,840.00 114,284 3,428,520.00 1,591,814 44,799,360.00 

l,djej 95,761 2,681,308.00 6,050 181,500.00 101,811 2,862,808.00 

leì;sf.d,a,Ej 199,261 5,579,308.00 16,085 482,550.00 215,346 6,061,858.00 

leì;sf.d,a,Ej 
cx.u 380,477 10,653,342.00 0 0.00 380,477 10,653,342.00 

lyg.iaÈ.s,sh 01 62,500 1,750,000.00 0 0.00 62,500 1,750,000.00 

lyg.iaÈ.s,sh 02 1,102,844 30,879,632.00 77,766 2,332,965.00 1,180,610 33,212,597.00 

weo., 303,922 8,509,816.00 1,000 30,000.00 304,922 8,539,816.00 

ueähdj 136,713 3,827,964.00 0 0.00 136,713 3,827,964.00 

ueojÉÑh 715,959 20,046,852.00 64,150 1,924,500.00 780,109 21,971,352.00 

.,alsßhd.u 392,150 10,980,200.00 12,600 378,000.00 404,750 11,358,200.00 

we;dlv 194,500 5,446,000.00 40,300 1,209,000.00 234,800 6,655,000.00 

l¿kaoE.u 34,050 953,400.00 15,000 450,000.00 49,050 1,403,400.00 

uiai,Ej ^fm!oa& 631,143 17,672,004.00 65,196 1,955,880.00 696,339 19,627,884.00 

ud;f,a osia;s%lalh 

me,afjfyr 260,643 7,298,004.00 164,210 4,926,300.00 424,853 12,224,304.00 

.f,kaì÷kjej 698,298 19,552,344.00 78,572 2,357,160.00 776,870 21,909,504.00 

jõkshdj osia;s%lalh 

  

  

  

  

  

  

jõkshdj 588,635 16,481,780.00 186,767 5,603,010.00 775,402 22,084,790.00 

ukakdru 
w,aläfõ,s 1,011,574 28,324,072.00 1,221,684 36,650,520.00 2,233,258 64,974,592.00 

;dkd;a;ka 148,531 4,158,868.00 64,821 1,944,630.00 213,352 6,103,498.00 

tl;=j 24,214,115 677,995,206.00 2,775,626 83,268,765.00 26,989,740 761,263,971.00 
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2011/12 uy lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 

  
          ol=Kq l,dmh 

   m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

yïnkaf;dg osia;s%lalh 

jSrú, 984,156 27,556,368.00 0 0.00 984,156 27,556,368.00 

foys.,,kao 3,035,690 84,999,320.00 0 0.00 3,035,690 84,999,320.00 

úrú, 2 1,093,421 30,615,788.00 7,040 211,200.00 1,100,461 30,826,988.00 

yïnkaf;dg 1,529,894 42,837,032.00 16,842 505,260.00 1,546,736 43,342,292.00 

lÉÑ.,awdr 2,291,108 64,151,024.00 3,910 117,300.00 2,295,018 64,268,324.00 

mkafk.uqj 1,314,851 36,815,828.00 7,054 211,620.00 1,321,905 37,027,448.00 

iQßhjej 1,382,010 38,696,280.00 23,737 712,110.00 1,405,747 39,408,390.00 

lyodj  498,532 13,958,896.00 0 0.00 498,532 13,958,896.00 

lyodj 02 557,944 15,622,432.00 0 0.00 557,944 15,622,432.00 

m,af,u,, 1,354,120 37,915,360.00 3,973 119,190.00 1,358,093 38,034,550.00 

jSrleáh 992,946 27,802,488.00 0 0.00 992,946 27,802,488.00 

fhdaOlKaäh 227,050 6,357,400.00 0 0.00 227,050 6,357,400.00 

fudKrd., osia;s%lalh 

ueo.u 2,580 72,240.00 31,039 931,170.00 33,619 1,003,410.00 

we;suf,a 357,690 10,015,320.00 50,680 1,520,400.00 408,370 11,535,720.00 

yq,kaodj 2,686,345 75,217,660.00 37,867 1,136,010.00 2,724,212 76,353,670.00 

uq;=lKaäh 468,348 13,113,744.00 340,859 10,225,770.00 809,207 23,339,514.00 

r;akmqr osia;s%lalh 

l=Üá., 03 1,026,125 28,731,500.00 18,808 564,240.00 1,044,933 29,295,740.00 

l=Üá., 01 644,853 18,055,884.00 6,775 203,250.00 651,628 18,259,134.00 

l,af;dg 929,724 26,032,272.00 28,776 863,280.00 958,500 26,895,552.00 

weô<smsáh 591,998 16,575,944.00 9,400 282,000.00 601,398 16,857,944.00 

tl;=j 21,969,385  615,142,780.00  586,760 17,602,800.00  22,556,145 632,745,580.00  
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       2011/12 uy lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 

W;=re l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

ls,sfkdÉÑh osia;s%lalh  

ls,sfkdÉÑh 220,478 6,173,384.00 17,739 532,170.00 238,217 6,705,554.00 

rdukdomqrï 709,651 19,870,228.00 85,597 2,567,910.00 795,248 22,438,138.00 

uq,x.dú,a 319,558 8,947,624.00 42,774 1,283,220.00 362,332 10,230,844.00 

uq,;sõ  osia;s%lalh 

uq,;sõ 548,166 15,348,648.00 134,393 4,031,790.00 682,559 19,380,438.00 

udkal=,ï 256,234 7,174,552.00 21,330 639,900.00 277,564 7,814,452.00 

´¨uvq 91,066 2,549,848.00 18,227 546,810.00 109,293 3,096,658.00 

uq,a,hdjf,hs 805,320 22,548,960.00 21,924 657,720.00 827,244 23,206,680.00 

Wvhd¾ lÜgq 78,093 2,186,604.00 1,179 35,370.00 79,272 2,221,974.00 

tl;=j 3,028,566 84,799,848.00 343,163 10,294,890.00 3,371,729 95,094,738.00 

              

2011/12 uy lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 

kef.kysr l,dmh 

 m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh jákdlu re' m%udKh jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

;%sl=Kdu,h osia;s%lalh  

lka;f,a 842,150 23,580,200.00 11,950 358,500.00 854,100 23,938,700.00 

f.daurkalvj, 532,250 14,903,000.00 19,900 597,000.00 552,150 15,500,000.00 

lskakshd cx.u 911,850 25,531,800.00 14,750 442,500.00 926,600 25,974,300.00 

;U,.uqj cx.u 667,550 18,691,400.00 41,100 1,233,000.00 708,650 19,924,400.00 

fudrjej cx.u 625,300 17,508,400.00 102,450 3,073,500.00 727,750 20,581,900.00 

uyÈjq,ajej 171,150 4,792,200.00 9,850 295,500.00 181,000 5,087,700.00 

mUqre.iajej 21,400 599,200.00 1,600 48,000.00 23,000 647,200.00 
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;U,.uqj 01 89,050 2,493,400.00 0 0.00 89,050 2,493,400.00 

;U,.uqj 02 58,950 1,650,600.00 0 0.00 58,950 1,650,600.00 

;U,.uqj 03 49,950 1,398,600.00 2,400 72,000.00 52,350 1,470,600.00 

;U,.uqj 04 47,600 1,332,800.00 0 0.00 47,600 1,332,800.00 

;U,.uqj 05 27,550 771,400.00 0 0.00 27,550 771,400.00 

;U,.uqj 06 42,200 1,181,600.00 0 0.00 42,200 1,181,600.00 

;U,.uqj 07 33,000 924,000.00 0 0.00 33,000 924,000.00 

;U,.uqj 08 75,850 2,123,800.00 0 0.00 75,850 2,123,800.00 

;U,.uqj 09 34,000 952,000.00 0 0.00 34,000 952,000.00 

fiarekqjr cx.u 805,550 22,555,400.00 282,200 8,466,000.00 1,087,750 31,021,400.00 

f.daurkalvj, 
cx.u 323,750 9,065,000.00 54,750 1,642,500.00 378,500 10,707,500.00 

uvl,mqj osia;s%lalh 

jõk;sõ 699,095 19,574,660.00 2,450 73,500.00 701,545 19,648,160.00 

jd,ÉfÉk 1,184,910 33,177,480.00 46,630 1,398,900.00 1,231,540 34,576,380.00 

jkaodruq,a, 100,600 2,816,800.00 0 0.00 100,600 2,816,800.00 

fj,a,dú 557,670 15,614,760.00 0 0.00 557,670 15,614,760.00 

tl;=j 7,901,375 221,238,500.00 590,030 17,700,900.00 8,491,405 238,939,400.00 
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2012 h, lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 

fmdf<dkakrej l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 
fmdf<dkakrej osia;s%lalh 

   
wU.iajej 10,350          289,800.00  0 0.00 10,350 289,800.00 

oshúoaod.u 1,800            50,400.00  0 0.00 1,800 50,400.00 

.srdÿrefldÜfÜ 4,950          138,600.00  0 0.00 4,950 138,600.00 
ud;f,a osia;s%lalh 
  

fyÜáfmd, 47,400       1,327,200.00  850 25,500.00 48,250 1,352,700.00 

tl;=j 64,500       1,806,000.00  850 25,500.00 65,350 1,831,500.00 

        
2012 h, lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 

wïmdr l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

wïmdr osia;s%lalh 
 

wâvd,ÉfÉk 
660,380 18,490,640.00 0 0.00 660,380 18,490,640.00 

fldfydUdk 01 
641,750 17,969,000.00 53,350 1,600,500.00 695,100 19,569,500.00 

fmd;=ú,a  
140,850 3,943,800.00 13,000 390,000.00 153,850 4,333,800.00 

fk,a,slef,a 
789,600 22,108,800.00 3,300 99,000.00 792,900 22,207,800.00 

wïmdr 01 
740,150 20,724,200.00 156,500 4,695,000.00 896,650 25,419,200.00 

ouk 
607,000 16,996,000.00 6,000 180,000.00 613,000 17,176,000.00 

fldaudrsh 
531,650 14,886,200.00 0 0.00 531,650 14,886,200.00 

if;di 
609,800 17,074,400.00 0 0.00 609,800 17,074,400.00 

uydkd.mqr 
148,400 4,155,200.00 0 0.00 148,400 4,155,200.00 

ùSrf.dv 01 
760,655 21,298,340.00 3,300 99,000.00 763,955 21,397,340.00 

fldfydUdk 02 
609,650 17,070,200.00 12,900 387,000.00 622,550 17,457,200.00 

j,.ïmqr 
176,850 4,951,800.00 0 0.00 176,850 4,951,800.00 

kskaojQ¾ 02 
204,800 5,734,400.00 108,050 3,241,500.00 312,850 8,975,900.00 

ùSrf.dv 02 
150,800 4,222,400.00 0 0.00 150,800 4,222,400.00 

uyTh 02 
41,750 1,169,000.00 850 25,500.00 42,600 1,194,500.00 

tl;=j 
6,814,085 190,794,380.00 357,250 10,717,500.00 7,171,335 201,511,880.00 
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2012 h, lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 
wkqrdOmqr l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 
 

.nvdj Kdvq iïnd tl;=j 

 m%udKh  jákdlu re' m%udKh  
jákdlu 

re' m%udKh  jákdlu re' 
wkqrdOmqrh 
osia;s%lalh             

jdy,alv 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

jõkshdj  
osia;s%lalh             

jõkshdj 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ukakdru  
osia;s%lalh             

w,aläfõ,s 17,773 497,644.00 17,593 527,790.00 35,366 1,025,434.00 

tl;=j 17,773 497,644.00 17,593 527,790.00 35,366 1,025,434.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 h, lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 
ol=Kq l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj kdvq iïnd tl;=j 

 m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

fudKrd., osia;s%lalh 
   

fodvïj;a; 02 283,477 7,937,356.00 8,530 255,900.00 292,007 8,193,256.00 

w¨;ajej 9,481 265,468.00 1,633 48,990.00 11,114 314,458.00 

tl;=j 292,958 ,202,824.00  10,163 
       

304,890.00  303,121 

     

8,507,714.00  
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2012 h, lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 
W;=re l,dmh 

m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

nvdj 
kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

ls,sfkdÉÑh osia;s%lalh        

rdukdomqrï 393,905 

       

11,029,340.00  0 0.00 393,905 11,029,340.00 

lKavdfõ,s 186,843 

      

5,231,604.00  0 0.00 186,843 5,231,604.00 

uq,;sõ osia;s%lalh       

uq,;sõ 66,235 

      

1,854,580.00  0 0.00 66,235 1,854,580.00 

uq;a;shka lÜgq 193,903 

      

5,429,284.00  0 0.00 193,903 5,429,284.00 

tl;=j 840,886 23,544,808.00  0 0.00 840,886 23,544,808.00 

      
 

      
2012 h, lkakh ù ñ,§ .ekSfï jevigyk 

kef.kysr l,dmh 

 m%udKh lsf,da.%Eïj,ska olajd we; 

.nvdj 

kdvq iïnd tl;=j 

m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' m%udKh  jákdlu re' 

;%sl=Kdu,h 

osia;s%lalh             

lka;f,a 3,000 84,000.00 0 0.00 3,000 84,000.00 

lskakshd cx.u 183,000 5,124,000.00 8,500 255,000.00 191,500 5,379,000.00 

l,a,dre 01 450,900 12,625,200.00 0 0.00 450,900 12,625,200.00 

f;damamQ¾ cx.u 71,750 2,009,000.00 1,000 30,000.00 72,750 2,039,000.00 

;U,.uqj 39,300 1,100,400.00 0 0.00 39,300 1,100,400.00 

uvl,mqj 

osia;s%lalh             

jd,ÉfÉk 377,470 10,569,160.00 45,760 1,372,800.00 423,230 11,941,960.00 

wriv;sõ 77,850 2,179,800.00 600 18,000.00 78,450 2,197,800.00 

fj,a,dj,s cx.u 178,494 4,997,832.00 1,990 59,700.00 180,484 5,057,532.00 

t*a ã 01 388,659 10,882,452.00 79,760 2,392,800.00 468,419 13,275,252.00 

lsrdka 135,810 3,802,680.00 16,210 486,300.00 152,020 4,288,980.00 

tl;=j 1,906,233 53,374,524.00 153,820 4,614,600.00 2,060,053 57,989,124.00 

 

 

_________________________________________________________________________

21



ù wf,ú uKav,h i;= .nvd 

 

wkq  
wxlh 

.nvdj Odß;djh  
fu'fgd' 

fjk;a úia;r 

  wïmdr l,dmh     

  wñmdr Èia;%slalh     

1 uyTh 1 1040 ù wf,ú uKav,h 

2 f.dkdf.d,a, 1040 ù wf,ú uKav,h - w¨;ajeähd lr we; 

3 fldfydUdk 1 1040 ù wf,ú uKav,h 

4 fldfydUdk 2 1040 ù wf,ú uKav,h 

5 md,ï lojqr 1 1040 ù wf,ú uKav,h - w¨;ajeähd lr we; 

6 md,ï lojqr 2 1040 ù wf,ú uKav,h 

7 fldaudßh 1 1040 ù wf,ú uKav,h 

8 fldaudßh 2 1040 ù wf,ú uKav,h 

9 l=udß.u 1040 ù wf,ú uKav,h 

10 jSrf.dv  1 1040 ù wf,ú uKav,h 

11 jSrf.dv  2 1040 ù wf,ú uKav,h 

12 wïmdr   1 1040 ù wf,ú uKav,h 

13 wïmdr   2 1040 ù wf,ú uKav,h 

14 ouk    1 1040 ù wf,ú uKav,h 

15 ouk    2 1040 ù wf,ú uKav,h 

16 iuka;=rh 1 1040 ù wf,ú uKav,h 

17 iuka;=rh 2 1040 ù wf,ú uKav,h 

18 fmd;=ú,a  1 1040 ù wf,ú uKav,h 

19 fmd;=ú,a  2 1040 ù wf,ú uKav,h 

20 wävd,Ñpfka 1045 ù wf,ú uKav,h 

21 wlalrm;a;=j 1600 ù wf,ú uKav,h  -w¨;ajeähd lr we; 

22 kskaojq¾ 1045 ù wf,ú uKav,h 

23 fk,a,s lef,a 1500 ù wf,ú uKav,h w¨;ajeähd lr we; 

24 ioqkamqr 1500 ù wf,ú uKav,h kj boslsrSï 

  uykqjr Èia;%slalh     

25 m,af,aj;a; 2 1040 ù wf,ú uKav,h 

26 m,af,aj;a; 3 1040 ù wf,ú uKav,h 

27 m,af,aj;a; 4 1040 ù wf,ú uKav,h 

28 m,af,aj;a; 5 1040 ù wf,ú uKav,h 

29 m,af,aj;a; 6 800 ù wf,ú uKav,h 

30 fldf<dxf.dv 2 1040 ù wf,ú uKav,h 

31 
yi,l fuda,a 
ixlS¾Kh 600 ù wf,ú uKav,h 

32 fudrhdh 1 1040 ù wf,ú uKav,h -w¨;ajeähd lr we; 

33 fudrhdh 2 1040 ù wf,ú uKav,h -w¨;ajeähd lr we; 

  nÿ,a, Èia;%slalh     _________________________________________________________________________
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34 uyshx.kh 1 1040 ù wf,ú uKav,h 

35 uyshx.kh 2 1040 ù wf,ú uKav,h 

36 Ueohdh 1040 ù wf,ú uKav,h 

37 lrueáh 1 1040 ù wf,ú uKav,h 

38 lrueáh 2 1040 ù wf,ú uKav,h 

39 .srdÿrefldaáfá 1 1040 uyje,s wêldßh -fmdf,dkakrej l,dmh 

40 .srdÿrefldaáfá 2 1040 uyje,s wêldßh -fmdf,dkakrej l,dmh 

  jhU l,dmh     

  mq;a;,u Èia;%slalh     

41 rdclo¨j 1000 ù wf,ú uKav,h 

42 wdKuvqj 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

43 wdKuvqj 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

44 ;ìfndaj 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

45 ;ìfndaj 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

  l=reKe., Èia;%slalh     

46 ksljeráh 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

47 ksljeráh 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

48 ksljeráh 3 1300 ù wf,ú uKav,h - kj bÈlsÍñ 

49 ksljeráh 4 800 ùS wf,ú uKav,h -w¨;ajeähd lr we; 

50 ksljeráh 5 200 ù wf,ú uKav,h -w¨;ajeähd lr we; 

51 ksljeráh 6 2000 ù wf,ú uKav,h -w¨;ajeähd lr we; 

52 uyj 1 2000 ù wf,ú uKav,h -w¨;ajeähd lr we; 

53 uyj 2 1000 ù wf,ú uKav,h -w¨;ajeähd lr we; 

54 uyj 3 1000 ù wf,ú uKav,h 

55 .,a.uqj  1045 ù wf,ú uKav,h 

56 ud t<sh 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

57 ud t<sh 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

58 ud t<sh 3 1000 ù wf,ú uKav,h 

59 jrd jej 1000 ù wf,ú uKav,h 

  ud;f,a Èia;%slalh     

60 .f,afj, 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

61 .f,afj, 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

  ol=Kq l,dmh     

  
yñnkaf;dg 
Èia;%slalh     

62 jSrú, 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

63 jSrú, 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

64 m,af,au,, 1000 ù wf,ú uKav,h 

65 iQßhjej 1000 ù wf,ú uKav,h 

66 foys.y,kao 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

67 foys.y,kao 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

68 foys.y,kao 3 1000 ù wf,ú uKav,h 

69 wïn,kaf;dg 1 500 ù wf,ú uKav,h _________________________________________________________________________
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70 lÉÑ.,awdr 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

71 lÉÑ.,awdr 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

  
fudKrd., 
Èia;%slalh     

72 ueo.u 1000 ùS wf,ú uKav,h 

73 uq;=lKaäh 1 1000 ù  wf,ú uKav,h 

74 uq;=lKaäh 2 500 ù wf,ú uKav,h - ;dfmda,ska 

75 we;suf,a 1000 ùS wf,ú uKav,h 

76 fodvïj;a; 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

77 fodvïj;a; 2 1000 ù f,ú uKav,h 

78 je,a,jdh 1500 ù wf,ú uKav,h 

79 yq,kaodj 3000 wdydrfomd¾;fñka;=j -w¨;ajeähd lr we; 

80 jSrleáh 1000 ùS wf,ú uKav,h- kj bosslsrsñ 

81 yïfn.uqj 1500 ù wf,ú uKav,h- kj bosslsrsñ 

  r;akmqr Èia;%slalh     

82 l=Üá., 1 1000 ù wf,ú uKav,h 
 

83 l=Üá., 2 1000 ù wf,ú uKav,h  w¨;ajeähd lr we; 

84 l=Üá., 3 1000 ù wf,ú uKav,h   

85 weô,smash 1000 ù wf,ú uKav,h 

86 l,af;dg 1000 ù wf,ú uKav,h 

87 Fudrleáh 1000 ù wf,ú uKav,h 

88 
fudrleáh iy,a 
fuda, 750 ù wf,ú uKav,h 

  fmdf<dkakrej  l,dmh 

  fmdf<dkakrej Èia;%slal  

89 ueosrs.srsh  1358 ù wf,ú uKav,h 

90 ukïmsáh 1 1045 ù wf,ú uKav,h-w¨;ajeähd lr we;  

91 ukïmsáh 2 1045 ù wf,ú uKav,h-w¨;ajeähd lr we; 

92 ys.=rlaf.dv 1 1045 ù wf,ú uKav,h 

93 ys.=rlaf.dv 2 1045 ù wf,ú uKav,h 

94 ys.=rlaf.dv 3 730 ù wf,ú uKav,h 

95 ys.=rlaf.dv 4 1045 ù wf,ú uKav,h 

96 ys.=rlaf.dv 5 1000 ù wf,ú uKav,h 

97 ys.=rlaf.dv 6 1000 ù wf,ú uKav,h 

98 ys.=rlaf.dv 7 1000 ù wf,ú uKav,h 

99 nluQK 1045 ù wf,ú uKav,h 

100 l=iqïfmdl=K 1568 ù wf,ú uKav,h 

101 wr,.xú, 9 lKqj 1000 ù wf,ú uKav,h - w¨;a jeähd lr we; 

102 úsPhmqqr 1045 ù wf,ú uKav,h 

103 jSrmqr 1 1568 ù wf,ú uKav,h 

104 ;,afmd; 1 1358 ù wf,ú uKav,h 

105 ;,afmd; 2 1045 ù wf,ú uKav,h 

106 chka;smqr 1 1045 ù wf,ú uKav,h 
_________________________________________________________________________
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107 chka;smqr 2 1045 ù wf,ú uKav,h 

108 wNhmqr 1000 ù wf,ú uKav,h 

109 oshfnÿu 1045 ù wf,ú uKav,h 

110 lÿrefj, 1 1045 ù wf,ú uKav,h 

111 lÿrefj, 2 1045 ù wf,ú uKav,h 

112 lÿrefj, 3 730 ù wf,ú uKav,h 

113 lÿrefj, 4 3000 ù wf,ú uKav,h    

114 uvq ouk 1045 ùS wf,ú uKav,h   kj boslsrSï 

115 ZD 1 .nvdj 1000 uyje,s wêldßh -w¨;ajeähd lr we; 
 

116 ZD 2 .nvdj 750 uyje,s wêldßh -w¨;ajeähd lr we; 

117 ZD 3 .nvdj 1000 uyje,s wêldßh- w¨;ajeähd lr we; 

118 ZD 4 .nvdj 2000 ù wf,ú uKav,h   -kj bÈlsÍï 

119 jsPhndmqr 1000 uyje,s wêldßh 

120 je,slkao 1 1045 uyje,s wêldßh 

121 je,slkao 2 1045 uyje,s wêldßh 

122 je,slkao 3 1045 uyje,s wêldßh 

123 je,slkao 4 1045 uyje,s wêldßh 

124 wT.iajej 750 uyje,s wêldßh 

  ud;f,a Èia;%slalh     

125 yÿka.uqj  1045 ù wf,ú uKav,h 

126 fyÜáfmd< 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

127 fyÜáfmd< 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

128 fyÜáfmd< 3 1000 ù wf,ú uKav,h 

129 me,ajeyer 1 1568 ù wf,ú uKav,h  

130 me,ajeyer 2 1000 ù wf,ú uKav,h  

131 lKav,u  1 1045 ù wf,ú uKav,h 

132 lKav,u  2 730 ù wf,ú uKav,h 

  wkqrdOmqr l,dmh     

  wkqrdOmqr Èia;%slalh     

133 ;,dj 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

134 ;,dj 2 1000 ù wf,ú uKav,h  

135 ;,dj 3 1000 ù wf,ú uKav,hs   

136 fiakdkdhl 3A 1045 ù wf,ú uKav,h 

137 fiakdkdhl 3B 1045 ù wf,ú uKav,h 

138 fiakdkdhl 3C 1045 ù wf,ú uKav,h 

139 
fiakdkdhl iy,aa 
fuda, 1045 ù wf,ú uKav,h 

140 
wkqrdOmqr fiakdkdhl  
fmr ksñ 2000 ù wf,ú uKav,h - w¨;a jeähd lr we; 

141 ;Uq;af;a.u 1500 ù wf,ú uKav,h 

142 rdcdx.kh 1000 ù wf,ú uKav,h 

143 nq,akEj 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

144 nq,akEj 2 1000 ù wf,ú uKav,h _________________________________________________________________________
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145 nq,akEj iy,a fuda, 2000 ù wf,ú uKav,h 

146 kE.u 1 1500 ù wf,ú uKav,h 

147 Láhdj 1000 ù wf,ú uKav,h 

148 lelsrdj 1 1500 ù wf,ú uKav,h 

149 lelsrdj 2 1500 ù wf,ú uKav,h 

150 Y%djia;smqr 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

151 fkdÉÑhd.u 1 1000 ùS wf,ú uKav,h- w¨;ajeähd lr we;  

152 fkdÉÑhd.u 2 1000 ùS wf,ú uKav,h- w¨;ajeähd lr we;  

153 hl,a, 1500 ù wf,ú uKav,h 

154 lyg.iaÈ.s,sh 1000 ù wf,ú uKav,h 

155 rUEj 1000 ù wf,ú uKav,h 

156 leì;sf.d,a,ej 1000 ù wf,ú uKav,h 

157 
ueojÉÑh - 
fuda, .nvdj 2000 ù wf,ú uKav,h 

158 fmauvqj 1000 ù wf,ú uKav,h 

159 jdy,alv 400 ù wf,ú uKav,h -;dfmda,ska 

160 wkqrdOmqrh uOHu 1000 ù wf,ú uKav,h 

161 fydfrdõm;dk 1500 ù wf,ú uKav,h 

162 l,djej (úý;mqr) 2000 ù wf,ú uKav,h-w¨;ajeähd lr we; 

163 moú mrdl%umqr 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

164 moú mrdl%umqr 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

165 moú mrdl%umqr 3 1000 ù wf,ú uKav,h 

166 fiakmqr 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

167 fiakmqr 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

168 ú,ÉÑh 1000 ù wf,ú uKav,h - kj bÈlsÍï 

169 Moúh 1000 ù wf,ú uKav,h 

170 .f,ka ìÿkq jej 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

  W;=re l,dmh     

  jõkshdj Èia;%slalh     

171 jjqkshd 2100 ù wf,ú uKav,h 

172 Uhduvqj 745 ù wf,ú uKav,h 

173 fjmaml=,ï  1 840 ù wf,ú uKav,h 

174 fjmaml=,ï 02 840 ù wf,ú uKav,h 

175 fjmaml=,ï 03 1045 ù wf,ú uKav,h 

176 fjmaml=,ï 04 525 ù wf,ú uKav,h 

177 fkÿ¾ lkaks 745 ù wf,ú uKav,h 

178 ukakdru Èia;%slalh     

179 w,aläfõ,s 1 1045 ù wf,ú uKav,h 

180 w,aläfõ,s 2 1045 ù wf,ú uKav,h 

181 w,aläfõ,s 3 1045 ù wf,ú uKav,h 
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  wkqrdOmqr l,dmh     

  ls,sfkdÉÑ Èia;%slalh     

182 rdukdokamqrï 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

183 jÜglÉÑ 1 250 ù wf,ú uKav,h 
 

184 jÜglÉÑ 2 250 ù wf,ú uKav,h 

185 ls,sfkdÉÑ 1 250 ù wf,ú uKav,h        ;djld,sl 

186 ls,sfkdÉÑ 2 250 ù wf,ú uKav,h 

187 ls,sfkdÉÑ 3 250 ù wf,ú uKav,h 

  uq,;sú Èia;%slalh     

188 udkal=,ï 1 250 ù wf,ú uKav,h 

189 udkal=,ï 2 250 ù wf,ú uKav,h        ;djld,sl 

190 ;=kqlaldhs 1 250 ù wf,ú uKav,h 

191 ;=kqlaldhs 2 250 ù wf,ú uKav,h 

192 uq,;sú k.rh 1000 ù wf,ú uKav,h 

193 Wvhd¾ lÜgq 1000 ù wf,ú uKav,h 

  kef.kysr l,dmh     

  uvl,mqj Èia;%slalh     

194 jd,Ñpfka 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

195 jd,Ñpfka 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

  ;%sl=Kdu,h Èia;%slalh     

196 l,a,dre 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

197 lka;f,a 1 1000 ù wf,ú uKav,h 

198 lka;f,a 2 1000 ù wf,ú uKav,h 

199 lka;f,a 3 500 ù wf,ú uKav,h 

200 lka;f,a 4 1000 ù wf,ú uKav,h 

201 moú Y%Smqr 1000 ù wf,ú uKav,h 

202 f.daurkalvj, 1000 ù wf,ú uKav,h 

203 ,õf,aka 1 1500 ù wf,ú uKav,h 

204 ,õf,aka 2 1500 ù wf,ú uKav,h 
 

205 ,õf,aka 3 1500 ù wf,ú uKav,h 

206 ,õf,aka 4 735 ù wf,ú uKav,h       

207 ,õf,aka 5 735 ù wf,ú uKav,h    w¨;a jeähd lr we;                        

208 ,õf,aka 6 735 ù wf,ú uKav,h             

209 ,õf,aka 7 1045 ù wf,ú uKav,h 

  fld<T Èiaa;%slalh 
  

210 ó f;dguq,a, .nvdj 5000 ù wf,ú uKav,h 
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ù ioyd jk iy;sl ñ, 2000 – 2012 

lkakh 
lsf,dajl ñ, ^re'&  

iïnd kdvq 

2000/01 uy  13.50 12.50 

2001 h, 13.50 12.50 

2001/02 uy 14.50 13.50 

2002 h, 14.50 13.50 

2002/03 uy 14.50 13.50 

2003 h, 14.50 13.50 

2003/04 uy 15.50 14.50 

2004 h, 15.50 14.50 

2004/05 uy 16.50 15.50 

2005 h, 16.50 15.50 

2005/06 uy 16.50 15.50 

2006 h, 17.50 16.50 

2006/07 uy 17.50 16.50 

2007 h, 17.50 16.50 

2007/08 uy 22.00 20.00 

2008 h, 30.00 28.00 

2008/09 uy 30.00 28.00 

2009 h, 30.00 28.00 

2009/10 uy 30.00 28.00 

2010 h, 30.00 28.00 

2010/11 uy 30.00 28.00 

2011 h, 30.00 28.00 

2011/12 uy 30.00 28.00 

2012 h, 30.00 28.00 
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2012 j¾Ifhaos ù wf,ú uKav,h uÕska boslrk ,o kj .nvd 

 

l,dmh .nvdj 

fmdf<dkakrej 

uvqouk 

wr,.xú,  1 ^úchndmqr& 

 

ol=K 

 

yïfn.uqj $je,a,jdh 

 

 

2012 j¾Ifhaos ù wf,ú uKav,h uÕska kùlrKh yd wˆ;a jeähd lrk  .nvd 

 

l,dmh .nvdj 

fmdf<dkakrej wr,.xú,  9 lKqj 

ukïmsáh 

ol=K l=Üá., 

jhU uyj 

ksljeráh 

wïmdr 

 

f.dkdf.d,a, 

md,ï lojqr  

wkqrdOmqr fiakdkdhl 

fld<U óf;dguq,a, .nvdj 
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w,qf;ka boslrk ,o .nvd 

 yïfn.uqj ^je,a,jdh& .nvdj 

 

 

 wr,.xú, .nvdj 
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සටහන් 2012 2011 2010

වත්කම් රු රු රු

ජංගම නනොවන වත්කම්

දේපල, පිරියත හා උපකරණ 3 272,646,416         17,214,458             11,869,460             

දකරීදෙන යන වැඩ 4 80,907,135           130,208,691           3,237,727               

ආදයෝජන 5 313,236,335         283,044,402           272,037,214           

666,789,886         430,467,551           287,144,401           

ජංගම වත්කම්

දතොෙ 6 3,862,937,224      4,555,191,889        5,497,387,501        

දවළඳ හා දවනත් ලැබීම් 7 2,444,543,125      1,287,264,584        161,433,192           

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 8 7,337,628             56,997,132             13,008,919             

6,314,817,977      5,899,453,605        5,671,829,612        

මුළු වත්කම් 6,981,607,864      6,329,921,155        5,958,974,012        

සක්න්ධය හා වගකීම්

ප්රාග්ධනය 9 631,484,518         631,484,518.00      631,484,518.00      

රඳවාෙත් ලාභ/(අලාභ) (2,361,679,828)     (257,827,947)          (650,566,893)          

මුළු සක්න්ධය (1,730,195,310)     373,656,571           (19,082,375)            

ජංගම නනොවන වගකීම්

දපොලී දරන දිගුකාලීන ණය 10 5,621,685,789      3,587,454,031        4,395,236,588        

අර්ථ දක්වන ලද ප්රතිලාභ සැළැසම් සඳහා ප්රතිපාදන 11 986,174                636,607                  344,234                  

ප්රමාද වූ ආදායම් 12 112,000,000         -                          -                          

5,734,671,964      3,588,090,638        4,395,580,822        

ජංගම වගකීම්

දවළඳ හා දවනත් දෙවීම් 13 2,915,296,446      2,121,042,496        1,488,277,899        

දපොලී දරන දකටිකාලීන ණය 10 61,834,764           247,131,449           94,197,666             

උපචිත ආදායම් බදු -                        -                          -                          

2,977,131,209      2,368,173,945        1,582,475,565        

මුළු සක්න්ධ හා වගකීම් 6,981,607,864      6,329,921,155        5,958,974,012        

……………………………….. ………………………………..

          ෙණකාධිකාරී              Accountant

……….…………………………  ……….…………………………

              සභාපති                 Directorඅධයක්ෂ
 

පිටු 6කින් හා දපෝරම 30 කින් යුත් ගිණුම් ප්රතිපත්ති හා සටහන්,  මූලය ප්රකාශනයට අනුබේධිත දකොටසකි.

….  2015

දකොළඹ

අධයක්ෂ මණ්ඩලය මූලය ප්රකාශන සැකසීම හා ඉදිරිපත් පිළිබඳ වෙකීම දරයි. මණ්ඩලය

දවනුදවන් අත්සන් කරනු ලබන්දන්

දමම මූලය ප්රකාශන 1971 අංක 38 දරණ මූලය පනදත් ඇති අවශයතාවයන් අනුකූලව 

සකසා ඇත

වී අදලවි මණ්ඩලය

මුදලය තත්ව ප්රකාශනය
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

    නි.සාමානයාධිකාරි (මූලය)
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සමස්ථ ආදායම් ප්රකාශනය
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

සටහන් 2012 2011 2010

රු රු රු

ආදායම 14 3,617,880,136        3,500,200,907       138,947,952    

විකුණුම් පිරිවැය (5,058,814,474)       (3,453,400,411)      (362,543,988)  

දල ලාභ (1,440,934,337)       46,800,496            (223,596,036)  

වවනත් ආදායම් 15 75,341,287             585,177,610          88,533,936      

පරිපාලනමය වියදම් (73,933,968)            (53,500,711)           (46,967,220)     

අවලවි හා වෙදාහැරීවම් වියදම් (11,436,493)            (4,308,344)             (3,424,313)       

වවනත් වියදම් -                          (3,113,217)             (1,539,439)       

මූලය වියදම් 16 (545,273,730)          (307,263,860)         (160,014,254)  

බද්දට පෙර ලාභ (අලාභ) (1,996,237,240)       263,791,974          (347,007,326)  

ආදායම් ෙදු -                          -                         -                   

බදු ෙසු ලාභ / (අලාභ) (1,996,237,240)       263,791,974          (347,007,326)  

පෙනත් විසත්ීර්ණ ආදායම්

 

ගිණුම්කරණ ලාභ (අලාභ) 7,206                       4,114                     551,803           

මුළු විසත්ීර්ණ ආදායම (1,996,230,034)       263,796,088          (346,455,523)  

පිටු 6කින් හා වපෝරම 30 කින් යුත් ගිණුම් ප්රතිපත්ති හා සටහන්,  මූලය ප්රකාශනයට අනුෙද්ධිත වකොටසකි.

 

වී අවලවි මණ්ඩලය
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සමක ොටසව්ල  කවනසව්ීම පිළිබඳ සටහන්
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

රු. රු. රු. රු.

2010.01.01 දිනට ශ ේෂය 404,877,451     (1,802,099,629)       (1,397,222,178)     

කෙර වසකේ ගැලපීම් -                    (12,713,079)            (12,713,079)          

SLFRS ගැලපීම් 226,607,067     1,510,701,338        1,510,701,338      

අදාල  ාලසීමාව තුළ ලාභ/(අලාභ ) -                    (346,455,523)          (346,455,523)        

2010.12.31 දිනට ශ ේෂය 631,484,518     (650,566,893)          (245,689,442)        

2011.01.01 දිනට ශ ේෂය 631,484,518     (650,566,893)          (19,082,375)          

SLFRS ගැලපීම් -                    128,942,858           128,942,858         

අදාල  ාලසීමාව තුළ ලාභ/(අලාභ ) -                    263,796,088           263,796,088         

2011.12.31 දිනට ශ ේෂය 631,484,518     (257,827,947)          373,656,571         

2012.01.01 දිනට ශ ේෂය 631,484,518     (257,827,947)          373,656,571         

කෙර වසරට ගැලපීම් -                    25,705,656             25,705,656           

SLFRS ගැලපීම් -                    (133,327,503)          (133,327,503)        

අදාල  ාලසීමාව තුළ ලාභ/(අලාභ ) -                    (1,996,230,034)       (1,996,230,034)     

2012.12.31 දිනට ශ ේෂය 631,484,518     (2,361,679,828)       (1,730,195,310)     

වී අකලවි මණ්ඩලය

රඳවා ගත් ආදායම්

දායක වූ 

ප්රාග්ධනය එකතුව

පිටු 6කින් හා කෙෝරම 30 කින් යුත් ගිණුම් ප්රතිෙත්ති හා සටහන්,  මූලය ප්ර ාශනයට අනුබද්ධිත ක ොටසකි.
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සටහන් 2012 2011

රු රු

මෙමහයුම් කටයුතුවල  මූලය ප්රවාහය

දල ලාභ / (අලාභ - බද්දට පෙර (1,996,237,240)      263,791,974             

ගැලපීම්

මූලය පිරිවැය 545,273,730           307,263,860             

ක්ෂයවීම් 5,379,590               2,523,064                 

අවලංගු කළ ආපයෝජන -                         55,838,265               

ොරිප ෝෂික අතිරික් ය මන දුන් පෙොලී 73,210                    39,587                      

ොරිප ෝෂික සඳහා ප්රතිොදන 283,563                  256,901                    

කාරක ප්රාග්ධනය පවනස්වීමට පෙර පමපහයුම් ලාභය (1,445,227,147)      629,713,651             

සංචි වල වැඩිවීම්/ (අඩුවීම්) 692,254,665           942,195,612             

පවළඳ හා පවනත් පගවීම්වල වැඩිවීම්/ (අඩුවීම්) (1,207,022,071)      (1,125,831,392)         

පවළඳ හා පවනත් ලැබීම්වල වැඩිවීම්/ (අඩුවීම්) 795,213,047           448,296,550             

පමපහයුම්වලින් ඉෙැයූ මුදල් (1,164,781,507)      894,374,421             

පගවනු ලැබූ මූලය පිරිවැය (545,273,730)         (307,263,860)            

පගවනු ලැබූ බදු -                         -                            

පගවනු ලැබූ ොරිප ෝෂික (62,388)                     

පමපහයුම් කටයුතුවලින් ඉෙැයූ දල මුදල (1,710,055,237)      587,048,173             

ආමයෝජන කටයුතුවල මූලය ප්රවාහය

පද්ෙල, යන්ත්රාගාර හා  උෙකරණ අත්ෙත් කර ගැනීම 1,795,356               5,896,169                 

ස්ථාවර  ැන්ෙත්වල ආපයෝජනය කිරීම (30,191,933)           (11,007,188)              

ආපයෝජන කටයුතුවලට භාවි ා කළ දළ මුලය ප්රවාහය (28,396,577)           (5,111,019)                

මූලය  කටයුතුවලට භාවි ා කළ දළ මුලය ප්රවාහය

පකොටස ්නිකුතුව

පෙොලී දරන ණය හා පකටිකාලීන ණය ආෙසු පගවීම් 5,819,059,435        (807,782,557)            

පෙොලී දරන ණය හා පකටිකාලීන ණයවලින් ඉෙැයූ ලාභය (3,980,320,440)      (518,378,914)            

රාජය ප්රතිොදන ලැබීම් 35,350,000             554,090,000             

මූලය  කටයුතුවලට භාවි ා කළ දළ මුලය ප්රවාහය 1,874,088,995        (772,071,471)            

මුදල හා මූලය සෙ මකොටස්වල ඉහල යාෙ/පහලයාෙ 135,637,181           (190,134,317)            

වසර ආරම්භ වන විට මුදල් හා මූලය සෙමකොටස් (190,134,317)         -                            

වසර අවසන්  වන විට මුදල් හා මූලය සෙමකොටස් (54,497,136)           (190,134,317)            

පිටු 6කින් හා පෙෝරම 30 කින් යුත් ගිණුම් ප්රතිෙත්ති හා සටහන්,  මූලය ප්රකාශනයට අනුබද්ධි  පකොටසකි.

වී අපලවි මණ්ඩලය
මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශනය
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා
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වී අලෙවි මණ්ඩෙය 

මූෙය ප්රකාශනයය 

2012.12.31 වසර 

 

1. සංස්ථාපිත ලතොරතුරු 

 

වී අලෙවි මණ්ඩෙය ( (PMB) 1971 අංක 14 දරණ වී අලෙවි මණ්ඩය පනලේ නියමයන් යටලේ 

වයවස්ථාපිත මණ්ඩෙයක් ලෙස ස්ථාපිත කර ඇති අතර, එය ලේශීයව ආරම්භ කළ මණ්ඩෙයකි. එහි 

ලියාපදංචි කාර්යාෙය හා වයාපාරික මූෙස්ථානය අංක 330, යූනියන් ලපලදස, ලකොළඹ -02 යන 

ලිපිනලේ පිහිටා ඇත. 

 

2000-2007 වර්ෂයන් තුළ වී අලෙවි මණ්ඩෙය ඈවර කිරීමට ෙක් වූවේ, ඒවකට කෘෂිකර්ම සංවර්ධන 

හා ල ොවිජන ලසේවා අමාතය   රු මමත්රිපාෙ සිරිලසේන මහතා 2007.12.01 දන සිට ක්රියාේමක වන 

පරිද එය යළි සක්රිය කිරීමට කටයුතු කලළේය. 

 

1.1 නිකුත් කිරීමට අවසර ෙබශ දුන් දියය 

 

2015.04.22 දන අධයක්ෂ  මණ්ඩෙලේ ලයෝජනාවට අනුව 2012. ලදසැම්බර් 31 දලනන් අවසන් වූ වසර 

සඳහා මූෙය ප්රකාශනය නිකුේ කිරීමට බෙය ෙබා ලදන ෙදී. 

 

1.2 මූලික ක්රියාකාරකම් හා ලමලහයුම්වෙ ස්වභාවය 

 

අස්වනු ලනෙන කාෙලේදී වී මිෙදී  ැනීම හා අලෙවිය වී.අ.ම. ලේ මුලික වයාපාරය ලේ. 

 

1.3 සූදශයලේ පදයම 

 

(අ.) මතය 

 

ලමම  මූෙය ප්රකාශනය තුළ, මූෙය තේේව  ප්රකාශනය, සමසථ් ආදායම් ප්රකාශනය, ලතො  (සම 

ලකොටස්) ලවනස්වීම පිළිබඳ ප්රකාශනය, මූෙය ප්රවාහපප්රකාශනය, මූෙය ප්රකාශනය අදාෙ සටහන් යන දෑ 

අඩංගු ලේ. ලමම මූෙය ප්රකාශන ශ්රි ෙංකා ආවසරික  ණකාධිකාරී ආයතනය නිකුේ කරන ෙද   මූෙය 

ප්රමිතීන්ට (SLFRSs and LKASs) අනුකූෙව සකස ්කරනු ෙැබ ඇත. _________________________________________________________________________
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2012. ලදසැම්බර් 31 දලනන් අවසන් වූ වසර සඳහා මූෙයපප්රකාශන 2012.01.01 දන සිට වහාම බෙ 

පැවැේලවන පරිද වී අලෙවි මණ්ඩෙය විසින් ශ්රි ෙංකා ආවසරික  ණකාධිකාරී ආයතනය නිකුේ කරන 

ෙද   මූෙය වාර්ථාකරණ ප්රමිතීන්ට (SLFRSs and LKASs) අනුකූෙව  සකස ්කරන ෙද ප්රථම මූෙයප

ප්රකාශනමාොවයි. ලමම SLFRSs සහ  LKASs මූෙය ප්රමිතීන්ට බෙපැවැේවීමට ලපර පරිවර්තන කාෙ 

සීමාව තුළ විර්ථා කළ මූෙය තේේව  ප්රකාශනය,  කාර්යය සාධන වාර්ථා, මූෙය ප්රවාහ ප්රකාශනය 

යනාදය මූෙය ප්රකාශනයට අදාෙ සටහන් යටලේ විස්තර කර ඇත. 

 

 

ආ. මිනුේ පදයම 

 

ඓතිහාසික පිරිවැය පදනම් කර  නිමින් මූෙය ප්රකාශනය සකස ්ලකොට ඇති අතර, අදාෙ සටහන් 

යටලේ වඩා ලවළඳලපොළ අ යන්  ැළලපන අයුරින් ලපන්වා දී ඇත. 

 

ඇ. සංසන්දයශත්මකා ලතොරතුරු 

 

වේමන් මූෙය ප්රකාශනය පිළිබඳ මනා අවලබෝධයක් ෙබා  ැනීම පහසු කිරීමටේ, අන්තර් කාලීන 

සැසඳීම පහසු කිරීම පිණිසේ ලමයට පූර්ව කාලීනව වාර්ථ කළ  ප්රමාණයන් හා ලතොරතුරුවෙට අදාෙ 

කරුණු ප්රමාණාේමක ලතොරතුරු, ලකටි විස්තර කිරීම්, සවිස්තරාේමක ලතොරතුරු යනාදය වැනි 

සංසන්දයශත්මකා ලතොරතුරු යටලත් සපයශ ඇත. 

පහත දක්වා ඇති ලමම මූෙයපප්රතිපේතින්, ඉදරිපේ කර ඇති සියළුම කාෙ පරිච්ලේදවෙට අනුරූපව හා 

ස්ථාවරව ලමම මූෙය ප්රකාශනවෙ ලයොදා ල න ඇති අතර එය වාර්ථාකරණලේදී ප2011.01.01 වන 

ලතක් මූෙය තේේවය පිළිබඳ ආරම්භක ශ්රි ෙංකා මූෙය වාර්ථාකරණ ප්රමිති ප්රකාශනලේද, විලශේෂලයන් 

සඳහන් කර නැති නම්, 2011 වසලර් ශ්රි ෙංකා මූෙය වාර්ථාකරණ ප්රමිතිලේ සංක්රාන්තියේ (අතරමැද 

කාෙ පරිච්ලේදය) අඑමුණු ලකො භාවිතා කර ඇත. 

 

මූෙය ප්රකාශනවෙ ඉදරිපේ කර ඇති හා වර්ගීකරණය කර ඇති අයිතමයන්හි ලවනස්කම් සිදු කරනු 

ෙබන විට, වේමන් පිළිලවළ හා පටිපාටියට අනුකූෙ වන අන්දමින් සහ වඩා ලහොඳ ඉදරිපේ කිරීමක් සිදු 

කරනු පිණිස සංසන්දනාේමක අ යන්ද නැවත වර්ගීකරණයට ෙක් කර ඇත. 
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(ඉ) මූෙය හශ ඉදිරිපත් කාරය මුදෙ ප්රලේදය 

මූෙයපප්රකාශනපසකසා ඇේලේ ශ්රි ෙංකාලේ භාවිතා වන  මුදල් ඒකකවලින් වන අතර එය වී අලෙවි 

මණ්ඩෙලේපද මූෙය හශ ඉදිරිපත් කාරය මුදල් ඒකාකාය  “ශ්රිපෙංකා රුපියල්”  ලේ. 

 

විලශේෂලයන් සඳහන් කර ලනොමැති නම්, සියළුම මූෙයප  ලතොරතුරු ශ්රි ෙංකාලේ භාවිතා වන  මුදල් 

ඒකකවලින් ආසන්න රුපියලල් අ ලයන් දක්වා ඇත. 

 

(ඊ) තක්ලසේරු හශ විනින්චයන් භශවිතය  

 

මූෙය ප්රකාශකාශන SLFRS/LKAS වෙට අනුකූෙව  සැකසීම හා ඉදරිපේ කිරීම  කළමණාකරණයට 

තීරණ  ැනීමට, ඇස්තලම්න්තු සැකසීමට ලමන්ම ගිණුම්කරණ ප්රතිපපත්තිප භශවිතයට බෙපශය 

උපකාල්පය සැකාසීමටත් ලමන්ම, වාර්ථාප කාළ වත්කාේ, වගකීේ, ආදශයම හශ තක්ලසේරුකාරණයට 

වැදගත් ලේ. භශවිතශ කාරය ෙද විනින්චයන් හශ තක්ලසේරුකාරණයට සේය ප්රතිඵෙය මීට වඩා ලවනස් විය 

හැකිය. 

 

තක්ලසේරුකරණය හා ලයොදා  නු ෙැබූ උපකල්පන සමාලෙෝචනය කිරීම ඊට සම ාමීව සිදු ලකලර්. 

සංලශෝදන ලහෝ හරි වැරද බැලීම පවතින කාෙවකවානුවට ලමන්ම අනා තයට යන ලදකටම 

බෙපාන්ලන්නම්, ගිණුම් තක්ලසේරුකරණ සංලශෝදන ලහෝ හරි වැරද බැලීම පවතින කාෙයට ලමන්ම 

අනා තයටද සිදු කරයි. 

 

මූෙය ප්රකාශනවෙ හඳුනා ේ  ප්රමාණයන්ට ඉතා වැද ේ බෙපෑම් ඇති, මූෙය ප්රතිපේතිවෙ භාවිතා කරනු 

ෙබන තක්ලසේරුකරණ, අවිනිශ්චිතාවයන්, ඉතා තීක්ෂණ වැද ේ තීරණවෙ වැද ේ  ලතොරතුරු මූෙය 

ප්රකාශනලේ “සටහන්” යටලේ සඳහන් ලකොට ඇත. 

 

2. වේකම් හා ඒවාලේ වටිනාකම නිර්ණය (තක්ලසේරු) කිරීලම් පදනම  

 

2.1.පපලේපෙ, යන්ත්රශගශර හශ උපකාරණ 

 අ. පිරිවැය 

ලේපෙ, යන්ත්රා ාර හා උපකරණවෙ වටිනාකම එහි ලසේවය ෙබා  ේ දන  ණන ඉවේ ලකොට, 

එහි සමුච්ඡිත ක්ෂය ප්රතිභා ය හා සමුච්ඡිත හානිය අඩු කිරීම තුළින්  ණණය ලකලර්. එලමන්ම, 
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පිරිවැය හඳුනා  ැනීලම්දී එකී යන්ත්රා ාරවෙට යම් අමතර ලකොටසක් එක් කර ඇේනම් හා එයට 

පිරිවැයක් සිදුව ඇේනම් එයද  ැෙපීම සිදු කරයි. 

 

ආ. ප්රතිසංස්කරණ පිරිවැය 

යම් ලේපෙක, යන්ත්රා ාරයක හා උපකරණවෙ අනා ත ආර්ථික ප්රතිොභ එකී වේකම්වෙ 

මූලික තේවලයන්ම අලේක්ෂා  කර ප්රතිසංස්කරණ ලහෝ නඩේතු කරන්ලන්නම්, ඒ සඳහා 

පිරිවැයක් සිදු වන්නලන්නම, එකී පිරිවැයද වියදමක් ලසේ හඳුනා  ැලන්. 

 

ඇ. ක්ෂයවීම් 

යම් ලේපෙක, යන්ත්රා ාරයක හා උපකරණවෙ ක්ෂයවීම සඳහා ලවන් කර ඇති ප්රතිපාදන පහත 

සෘජු ක්රම අනු මනය කරමින් අ ය කරන අතර, එකී ලේපලල්, යන්ත්රා ාරලේ හා 

උපකරණවෙ වටිනාකම පහත සමාන වාරිකවලින් ඒවාලේ  වටිනාකම අඩු කිරීම සිදු කරයි. 

 

වත්කාේ වර් ග වශර් ෂිකා අනුපශතය 

ඉඩම් හා ල ොඩනැගිලි 2.5% 

ලමෝටර් රථ 20% 

කාර්යාෙ උපකරණ 20% 

ලීබඩු හා ලවනේ සවි කිරීම් 20% 

ලතතමන මාපක  20% 

පරිඝණක ලමවෙම් 20% 

 

මූලිකව වේකමක් ලෙස හඳුනා  නු කිසියම් ලේපෙක්, යන්ත්රා ාරයක්, උපකරණයක් ලහො ලවනයම් 

වටිනා අයිතමයක් එය බැහැර කරන අවස්ථාලේ ලහෝ අනා ත ආර්ථික ප්රතිොභ අේ ලනොවන්ලන්යැයි 

නිර්ණය කරන අවස්ථාවෙ එකී අයිතමයන් වේකම් ලෙස හඳුනා  නු ලනොෙබයි. එලෙස හඳුනා  නු 

ලනොෙබන වේකම්වලින් අේවන ොභ ලහෝ පාඩු  (එය  ෙැබූ ොභ හා වේකලම් පවතින වටිනාකම අතර 

ලවනස ලෙස  ණනය කරනු ෙබයි) එකී වේකම් ඉවතට බැහැර කිරීලම්දී  ආදායම් ප්රකාශනලේ ඇතුළේ 

කරනු ෙබයි.  

 

සුඳුසුයැයි යැයි හැලේනම්, ලමම වේකම්වෙ ඉතිරි වටිනාකම,  ප්රාලේශීයපප්රලයෝජනවේ ආයු කාෙය, 

ක්ෂයවීම් ඇ යීලම් ක්රම යනාදය මුදල් වර්ෂය අවසානලේදී සමාලෙෝචනය කරන අතර, අනා තයට 

අදාෙව වන අයුරින්  ෙපනු ෙබයි. 
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2.2. සංචිත (ඉන්ලවන්ලටරිය) 

සංචිත තක්ලසේරු කිරීලමදී එහි අඩු වටිනාකමකින් හා මුදල් බවට පේ කිරීලම්දී ශුේධ අ ය අනුව සිදු 

කරනු ෙබන අතර, එහිදී යල් පැනගිය හා ලසමින් අලෙවි වන අයිතමයන්ට ල වීමට ඇති දීමනාද 

ල වනු ෙබයි. ශුේධ මුදල් බවට පේ  ැනීලම් වටිනාකම යනු වයාපාරය සාමානය තේේවයකදී එකී 

සංචිත (ඉන්ලවන්ලටරිය) විකිණිය හැකි මිලෙන් එකී සංචිතයට වැය කළ මුදෙ හා අලෙව වියදම් අඩු 

කළ විට ෙැලබන වටිනාකමයි. 

 

 2.3. මුෙය වත්කාේ 

 

(අ.) මූලිකා හඳුයශ ගැනීම  

 

මූෙය වත්කාේ LKAS 39 යය අවකාශනය තුළ හඳුයශ ගනු ෙබන්ලන් ෙශභ ලහෝ අෙශභ, ණය 

හශ ෙැබීේ, කාල් පිරීමට හැර ඇත් ආලයෝජය, අලෙවියට ලවන් කාර ඇතිප මූෙය වත්කාේ 

මගින් “ලවළඳපෙ වටියශකාම මත මූෙය වත්කාේ” ලෙසිනි. 

මූෙය වත්කාේ ෙශභ ලහෝ අෙශභ මත ලවළඳපෙ වටියශකාමට සමශය ලයොවය අවසථ්ශවන්හිදී, 

මූලිකා වනලයන් මූෙය වත්කාේ ලවළඳපෙ වටියශකාමට වඩශ වැඩි වටියශකාමකින් හඳුයශ 

ගැලන්. 

 

(ආ) පසුකාශලීයව සිදු කාරය මිනුේ (subsequent measurement) 

පසුකාශලීයව සිදු කාරය මිනුේ  

මූෙය වේකම්වෙ පසුකාශලීයව සිදු කාරය මිනුේ (subsequent measurement) පහත 

වර්ගීකරණය මත රඳා පවතී 

 

ෙශභ ලහෝ අෙශභ මත මූෙය වත්කාේවෙ ලවළඳපෙ වටියශකාම 

 

වී අලෙවි මණ්ඩෙය ෙශභ ලහෝ අෙශභ මත මූෙය වත්කාේවෙ ලවළඳපෙ වටියශකාම තීරණය 

ලයොකාරයි. 
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2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා 
මූෙය ප්රකාශනයට අදාෙ සටහන් 

 

 

ණය හශ ෙැබීේ 

 

ණය හා ෙැබීම් යනු ක්රියාකාරි ලවළඳපෙක වටිනාකම නියම ලනොවන ස්ථාවර හා නියමිත ල වීමක් කළ 

යුතු වුේපන්න ලනොවූ (යමකින් හට ලනො න්නා) මූෙය වේකමකි. මූලික  ණනලයන් පසු, එකී 

වේකම්වෙ වටිනාකම  ණනය කරනු ෙබන්ලන් ණය හිෙේ කිරීමට වැය වන පිරිවැය මත වන අතර, 

එහිදී සඵෙ ලපොලී අනුපාතය (EIR. ) භාවිතා කරමින්ද ඉන්පසු ණය  නුලදනුව නිසා වන අොභයද අඩු 

කරනු ෙබයි. ණය හිෙේ කිරීමට වැය වන පිරිවැය  ණනය කරනු ෙබන්ලන් ණය  ැනීලම්දී අේවන 

සඵෙ ලපොලී අනුපාතය (EIR. )ට අනුබේධිත යම් වට්ටමක් ලහෝ වාරිකයක් ලහෝ  ාස්තුවක් ලහෝ 

පිරිවැයක් ඇේනම් එයද සැළකිල්ෙට  ැනීලමනි. 

 

සඵෙ ලපොලී අනුපාත ණය හිෙේ කිරීම ආදායම් ප්රකාශනලේ “මූෙය ආදායම්” තුළ ඇතුළේ කරනු ෙබයි. 

සිදු වන හානි නිසා වන පාඩු ආදායම් ප්රකාශනලේ “මූෙය පිරිවැය” ලෙස හඳුනා  නු ෙබයි. 

 

 වී අලෙවි මණ්ඩෙය ලවළඳ හා අලනකුේ ෙැබීම්, ස්ථාවර තැන්පේ, මුදල් හා මුදල්මය සම ලකොටස් 

ණය හා ෙැබීම් ලෙස වර්ගීකරණය කරයි. 

. 

කාල් පිලරය ලතක් රඳවශ ගනු ෙබය ආලයෝජය 

 

ස්ථාවර ලහෝ නියමිත ල වීමක් කළයුතු සහ ස්ථාවර කල් පිරීලම් කාෙයක් සහිත උපයා ලනො න්නා ෙද 

මූෙය වේකම් කල් පිලරන ලතක් රඳවා  නු ෙබන ආලයෝජන ලෙස වර්ගීකරණය කරන අතර, වී අලෙවි 

මණ්ඩෙය සතුව එකී වේකම් කල් පිලරන ලතක් රඳවා  ැනීම පිළිබඳව  සම්බන්දව ධනාේමක 

අභිොශයක් හා හැකියාවක් ඇත. මූලික  ණනලයන් පසු, එකී වේකම්වෙ වටිනාකම  ණනය කරනු 

ෙබන්ලන් ණය හිෙේ කිරීමට වැය වන පිරිවැය මත වන අතර, එහිදී සඵෙ ලපොලී අනුපාතය (EIR. ) 

භාවිතා කරමින්ද ඉන්පසු ණය  නුලදනුව නිසා වන අොභයද අඩු කරනු ෙබයි. ණය හිෙේ කිරීමට වැය 

වන පිරිවැය  ණනය කරනු ෙබන්ලන් ණය  ැනීලම්දී අේවන සඵෙ ලපොලී අනුපාතය (EIR. )ට 

අනුබේධිත යම් වට්ටමක් ලහෝ වාරිකයක් ලහෝ  ාස්තුවක් ලහෝ පිරිවැයක් ඇේනම් එයද සැළකිල්ෙට 

 ැනීලමනි. සඵෙ ලපොලී අනුපාත ණය හිෙේ කිරීම ආදායම් ප්රකාශනලේ “මූෙය ආදායම්” තුළ ඇතුළේ 

කරනු ෙබයි. සිදු වන හානි නිසා වන පාඩු ආදායම් ප්රකාශනලේ “මූෙය පිරිවැය” ලෙස හඳුනා  නු ෙබයි. 

 

2012.12.31න් අවසන් වූ වසර තුළ වී අලෙවි මණ්ඩෙය සතුව කල් පිලරන ලතක් රඳවා  නු ෙබන 

ආලයෝජන ලනොතිබිණි. 
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2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා 
මූෙය ප්රකාශනයට අදාෙ සටහන් 

 

 

අලෙවි කිරීම පිණීස ඇති මූෙය ආලයෝජන 

වී අලෙවි මණ්ඩෙය අලෙවි කිරීම පිණීස මූෙය ආලයෝජන ප්රකාශයට පේලකොට ලනොමැත 

  

(ඇ)  මූෙය වත්කාේ හිෙේ කිරීම 

 

වී අලෙවි මණ්ඩෙය සෑම වාරථාකරණ දනයකදීම, මූෙය වේකමක් ලහෝ මූෙය වේකම් හිෙේ කිරීමට 

සාධාරණ අරමුණ ඇේදැයි ඇ යීමක් සිදු කරයි. වී අලෙවි මණ්ඩෙය මූෙය වේකමක් ලහෝ මූෙය වේකම් 

හිෙේ කිරීමට යුතුයැයි හැලෙන්ලන් මූලික වේකම් හඳුනා  ැනීලම්දී එකී වේකම් රඳවා  ැනීලමන් යම් 

අොභයක් ඇති වන බවට හැඟී ගියලහොේ සහ එමගින් ඇස්තලම්න්තු ත ඉදරි (අනා ත) මුදල් 

ේරවාහයට යම් අනිසි බෙපෑමක් ඇේනම් වී අලෙවි මණ්ඩෙලේ මූෙය වේකම් විශ්වාසනීය අයුරින් 

තක්ලසේරු කළ හැකි නම් පමණි. මූෙය වේකම් හිෙේ කිරීමට ලහේතු වන්ලන් යම් ණය ැතිලයකු ලහෝ 

ණය  ැතියන් දැඩි මූෙය අපහසුතාවයකට මුහුණ දී ඇේ නම් ලහෝ පැහැර හැරීමක් ලහෝ ලපොලිය පැහැර 

හැරීමක් ලහෝ මූලික ේරාග්ධනය පැහැර ඇේනම් ලහෝ බංලකොලෙොේ වීමක් ලහෝ ලවනයම් මූෙයමය 

ප්රතිසංවිධානයක් කරයි නම් හා එමගින් අනා ත මූෙය ප්රවාහයට සැළකිය යුතු අඩුවීමක් දස් ලේ නම්, 

එවන් හිෙ මුදල්වෙ  ලවනස්කම්  ණය පැහැර හැරීමකට ලහේතු වනු ඇත, යන ලහේතු මතය. 

 

හිෙේ කිරීලම පිරිවැයක් උසුෙය මූෙය වත්කාේ 

 

හිෙේ කිරීලම පිරිවැයක් උසුෙන මූෙය වේකම් සම්බන්දව, වී අලෙවි මණ්ඩෙය මුලින් එහි හානිය සිදු 

වන්ලන් තනි වශලයන් වැද ේකමක් ඇති යම් මූෙය වේකමකටද, නැතිනම් සාමුහිකව, එලහේ එතරම් 

වැද ේකමක් නැති යම් මූෙය වේකම සමූහකයකටද යන්න ඇ යීමක් කරයි. යම් ලහයකින් එකී හානිය 

සිදු වන්ලන් යම් තනි වශලයන් ඇ යීමට ෙක් කළ මූෙය වේකමකට යැයි වී අලෙව මණ්ඩෙය තීරණය 

කරයි නම් හා එය එතරම් වැද ේ වුවේ ලනොමැති වුවේ, එකී අයිතමයන් එයට සමාන වූ ණය 

අවධානමක් සහිතව, වී අලෙවි මණ්ඩෙලේ මූෙය වේකම් යටලේ ඇතුළේ වන අතර, ඒවා සාමුහික 

වශලයන් එහි හානිය ඇ යීමට ෙක් ලකලර්. හානි සම්බන්ධව තනි වශලයන් ඇ යීම් කරන, හානිය 

හඳුනා  නු ෙැබූ ලහෝ අඛණ්ඩව හානිය සිදු වන,  එවන් වේකම්,  හානිය පිළිබඳ සාමුහික ඇ යීමට 

ඇතුළේ කරනු ලනොෙබයි. 

 

යම් හානිකර අොභයක් ඇති වී ඇති බවට සාක්ෂි ලහෝ ලතොරතුරු ඇතිවී ඇේනම්, එකී අොභය එම 

වේකලම් අඩංගු අ ය හා ඇස්තලම්න්තු ත ඉදරි මූෙය ප්රවාහයට එක් කරනු ෙබන එකී වේකලම් 

වර්ථමාන අ ය අතර ලවනසයි. ( ඉදරිලේදී ඇතිවිය හැකි ණය නිසා ඇති වන අොභය ඇතුෙේ 

_________________________________________________________________________
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වී අලෙවි මණ්ඩෙය 

2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා 
මූෙය ප්රකාශනයට අදාෙ සටහන් 

 

 

ලනොලනොවන පරිද). ඇස්තලම්න්තු ත ඉදරි මූෙය ේරවාහලේ වර්ථමාන වටිනාකම මූෙය වේකම්වෙ 

ආරම්භක ලහෝ මූලික සඵෙ ලපොලී අනුපාතයට අනුව අඩු කරනු ෙබයි. ණය සඳහා බෙපාන්ලන් විචල්ය 

ලපොලී අනුපාතය නම්, අඩු කළ යුතු අොභය  ණනය කරනු ෙබන්ලන් වර්ථමාන සඵෙ ලපොලී අනුපාතය 

මගිනි. වත්කාමකා අගය දීමයශ ගිණුමක් (allowance account) අනුසශරලයන් අඩු කාරනු ෙබය අතර, 

එකී අෙශභය  මූෙය ප්රකාශනලේ හඳුනා  නු ෙබයි. එලසේ අඩු කරන ෙද වේකලම් වටිනාකමට අනුව, 

ලපොලී ආදායම අේපේ කර  නු ෙබන අතර, අදාෙ ලපොලී අනුපාතය වන්ලන් ඇස්තලම්න්තු ත ඉදරි 

මූෙය ප්රවාහයට හානිකර ලහෝ අඩු කළ අොභය  ණනය කිරීමට අදාෙ කර ේ ලපොලී අනුපාතයයි. 

ලපොලී ආදායම මූෙය ප්රකාශනලේ “මූෙය ආදායලම ලකොටසක්” ලෙස වාර්ථා කරනු ෙබයි. ඉදරි 

කාෙලේදී ණය අය කර  ැනීම පිළිබඳව පැහැදලී හා සේය ප්ර තියක් ලනොතිලේ නම්, ණය සහ ඊට අදාෙ 

දීමනා සැළකිල්ෙට ලනො න්නා අතර, ඊට අදාෙ මනතික සාක්ෂි ලහෝ අදාෙ ලියකියවිලි වී අලෙවි 

මණ්ඩෙයට ලවත ලයොමු කරනු ෙබයි.ඉදරි වර්ෂයන්හිදී, ඇස්තලම්න්තු ත හානිකර අොභය, එකී 

හානිය හඳුනා  ැනීලමන් පසුව  යම් සිදුවීමක් හට ැනීම නිසා අඩු ලේනම් ලහෝ වැඩි ලේනම්, දීමයශ 

ගිණුමක් (allowance account)  ැෙපීලමන් මුලින් හඳුනා  නු ෙැබූ අොභය අඩු ලහෝ වැඩි කරනු ෙබයි. 

යම් ලහයකින් අවෙංගු කරනු ෙැබූ ලහෝ කපා හැර දැමූ යම් මුදෙක් පසුකාලීනව අයකර  ේ 

අවස්ථාවෙදී, එකී අයකිරීම, මූෙය ප්රකාශනලේ මූෙය පිරිවැයට බැර කරනුපෙබයි. 

 

(ඈ) මුදල් හා මූෙය සම ලකොටස් 

 

මුදල් හා මූෙය සම ලකොටස් යනු අත ඉතිරි මුදල්, ඉල්ලුම් තැන්පේ, ලකටිකාලීන ඉහෙ 

ද්රවශීෙතාවරණයකින් යුේ ආලයෝජන, ක්ෂනිකව මුදල් බවට හැරවිය හැකි වේකම හා මුදල් බවට 

පරිවර්ථනය කිරිලම්දී අවධානම ඉතා අඩු වේකම්ය. 

 

මූෙය ප්රවාහ ප්රකාශනය සඳහා මුදල් හා මූෙය සම ලකොටස් සමන්විත වන්ලන් අත ඉතිරි මුදල්, ඉතුරුම් 

තැන්පේ, බැංකු අයිරා පහසුකම්වෙ ශුේධ අ යන්ල නි. ලකටිකාලීනව කල්පිලරන ආලයෝජන, උදා. 

ලතමසකින් ලහෝ ඊට අඩු කාෙයකින් අතපත කර ේ ආලයෝජනද මූෙය සම ලකොටස් ලෙස සැළලක්. 
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2.4. මූෙයය වගකීේ 

(අ) මූලිකා හඳුයශ ගැනීම හශ මිනුේ (ගණයය කිරීේ) 

 

සුදුසු ලෙස, LKAS 39 ඝණයට වැලටන මූෙය ව කීම් ඒවාලේ ලවළඳලපොළ  ොභ සහ අොභ ලහෝ ණය 

සහ ලකට්කාලිනව ෙබා ේ මුදල් යනාදය මූෙය ව කීම් ලෙස වර්ගීකරණය කරනු ෙබයි. වී අලෙවි 

මණ්ඩෙය, එහි මූලික හඳුනා  ැනීලම්දීම මූෙය ව කීම් වර්ගීකරණය තීරණය කරනු ෙබයි. 

 

මූෙය ව කීම් ඒවාලේ ලවළඳලපොළ  වටිනාමකින් මූලිකව හඳුනා  ැලනන අතර, ණය සහ 

ලකටිකාලිනව ෙබා ේ මුදල් එහි හිෙේ කරන පිරිවැය මත හදුනා  ැලන්. ලමතුළ, සෘජු ස්වාභාවික 

 ණලදනු පිරිවැයද අඩංගුලේ.  

 

වී අලෙවි මණ්ඩෙලේ මූෙය ව කීම් තුළ ලවළඳ හා ලවනේ ල වීම් ලමන්ම, ණය සහ ලකටිකාලිනව 

ෙබා ේ මුදල් අඩංගුලේ. 

 

 

(ආ) පසුකාශලීයව සිදු කාරය මිනුේ 

 

මූෙය ව කීම් මිනුම් පහත වර්ගීකරණය මත පදනම් ලේ 

 

ෙශභ ලහෝ පශඩු මගින් ලවළඳලපොළ වටිනාකම මත තීරණය වන මූෙය ව කීම් 

 

ෙශභ ලහෝ පශඩු මගින් ලවළඳලපොළ වටිනාකම මත තීරණය වන මූෙය ව කීම් 

 

ොභාොභ මගින් ලවළඳපෙ වටිනාකම මත මූෙය ව කීම් තුළ මූලික හඳුනා  ැනීලම්දී ලවළඳ හා මූෙය 

ව කීම් ඇතුෙේ වන අතර,  

මූෙය ව කීම් ලකටිකාලීනව අලෙවි කිරීලම් අරමුණින් අේපේ කර  ේලේ නම් එය “අලෙවි සඳහා වන 

මූෙය ව කීම්” ලෙස වර්ගීකරණය කරනු ෙබයි. LKAS 39 යටලේ “ආරක්ෂිත සම්බන්දතා” ලෙස අර්ථ 

දක්වන ෙද,  වී අලෙවි මණ්ඩෙයට ඇතුළේ කරනු ෙැබූ, එලහේ “ආරක්ෂිත ලමවෙම්” ලෙස හඳුන්වනු 

ලනොෙබන   “ේයුේපන්න මූෙය ලමවෙම්” ලමම ඝණයට ඇතුළේ ලේ. සඵෙ ආරක්ෂිත ලමවෙම් ලෙස 

හඳුන්වනු ලනොෙබන්ලන්නම්,  ලවන් වශලයන් ඇතුළේ කර ඇති ඉපැයීම්ද  (Separated embedded 

derivatives ) “අලෙවි සඳහා වන මූෙය ව කීම්” ලෙස වර්ගීකරණය කරනු ෙබයි.  
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අලෙවි සඳහා වන මූෙය ව කීම් තුළින් යම ොභයක් ලහෝ අොභයක් ලේනම් එය ආදයම ප්රකාශනලේ 

ලපන්නුම් කරයි.. 

 

වී අලෙවි මණ්ඩෙය, කිසිදු මූෙය ව කීමක් මූලික හඳුනා  ැනීලම්දී ොභාොභ මගින් ලවළඳපෙ 

වටිනාකම මත මූෙය ව කීම් ලෙස නම් ලකො ලනොමැත. 

 

(ඇ.) ණය හශ ලකාටිකාශලියව අතමශරුවට ගත් මුදල් 

 

මූලික හඳුනා ැනීලමන් පසු, ලපොලී සහිතව ණය හා ලකටිකාලිනව අතමාරුවට  ේ මුදල්  ණනය 

කරනු ෙබන්ලන් සඵෙ ලපොලී අනුපාත ක්රමය ලයොදා  නිමින් ණය හිෙේ කිරීලම් පිරිවැය මතය. මූෙය 

ප්රකාශනලේ ොභ අොභ හඳුනා  නු ෙබන්ලන් ව කීම් බැහැර කරන විට හා එය සඵෙ ලපොලී අනුපාතය 

අනුව හිෙේ කිරීලම් ක්රියාදාමලේදීය. 

 

ණය හිෙේ කිරීලම් පිරිවැය  ණනය කරනු ෙබන්ලන්, ණය ෙබා  ැනීලම්දී, සඵෙ ලපොලී අනුපාත 

ක්රමයට අනුබේධිත යම් වට්ටමක්, වාරිකයක්,  ාස්තුවක් ලහෝ පිරිවැයක් ඇේනම් ඒවාද සැළකිල්ෙට 

 නිමිනි. සඵෙ ලපොලී අනුපාත ක්රමයට අනුව ණය හිෙේ කිරීලම් පිරිවැය ආදායම් ප්රකාශනලේ “මූෙය 

පිරිවැය” යටලේ ඇතුළේ කරනු ෙබයි. වී අලෙවි මණ්ඩෙය ලපොලී දරන ණ්ය, ලකටි කාලීන අතමාරු 

මුදල් හා ලවනේ ලකටි කාලීන ණය  යනාදය “ණය හා අතමාරු මුදල් ” ලෙස වර්ගීකරණය කරනු 

ෙබයි. 

 

 

(ඇ) මූෙය ඇප සහිත ලකොන්ත්රාේ 

 

වී අලෙවි මණ්ඩෙය මූෙය ඇප සහිත ලකොන්ත්රාේ නිකුේ කරනු ෙබන්ලන් යම් ලකොන්ත්රාේතුවකින් 

අොභයක් ඇති ලේනම් හා ණය ගිවිසුලම් ලකොන්ලේසිවෙට අනුව එය ලකොන්ත්රාේකරු එකී පාඩුව/වියදම 

ආපසු ල විය යුතු වුවද එලෙස ල වීමට ආලපොලහොසේ වන විට එය ආපසු ෙබා  ැනීම පිණිසය. මූෙය 

ඇප සහිත ලකොන්ත්රාේප,  ලමම ලකොන්ේරාේතුව ෙබාදීලම්දී සෘජුවම වැයවන පිරිවැයද  ැෙපීලමන් පසු,  

මූලික වශලයන් ලවළඳපෙ වටිනාකම මත ව කීමක් ලසේ සැළලක්. ඉන් පසු,  වාර්ථාකරණ දනය වන 

විට, දැනට තලබන ව කීලමන් මිදීමට අවශය කරන ඇස්තලම්න්තු අතුරින් වඩා ලහොඳ වියදලමන් 

සමුච්ඡිත ණය හිෙේ කිරීලම් පිරිවැය අඩු කර එකී ව කීම හඳුනා  නු ෙබයි. 
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වේකම් බැහැර කිරීම (Derecognition) 

මූෙය වේකමක් බැහැර කිරීමට ෙක් වන්ලන් එම වේකමින් නිදහස්වීමට, අවෙංගු කිරීමට ලහෝ එය කල් 

ඉකුේවීමට ෙක්වූ විටකදීය. යම් ව කීමක් එකී ණය දීමනාකරු විසින්ම හාේපසින්ම ලවනස් වූ 

ලකොන්ලේසිවෙට යටේව, ලවනේ ව කීමකට පරිවර්ථනය කරන්ලන්නම් ලහෝ පවතින ව කීමට අදාෙ 

ලකොන්ලේසි ලබොලහෝ ලෙස  ැෙපීමකට ෙක් කලළේනම්, එවන් හුවමාරුවක් ලහෝ   ැෙපීමක් මූලික 

ව කීලමන්  “ව කීලමන් බැහැර වීමක් ” ලෙසද, නව ව කීමක් ලෙස හඳුනා  ැනීමක්ද සිදු වන අතරම, 

එකී ව කීලමහි ඇති අදාෙ  වටිනාකම මූෙය ප්රකාශනලේ හඳුනා  නු ෙබයි. 

 

 

ණය ගිවිසූේ හිෙේ කිරීම 

 

මූෙය වේකම් හා ව කීම් හිෙේ කිරීම කරනු ෙබන අතර සමසථ් මූෙය තේේව ප්රකාශනලේ වාර්ථා 

කරනු ෙබන ශුේධ මුදෙ, අවශය නම් එකී අවස්ථාවෙ පමණක්, එකී දැනට වෙංගුව පවතින මුදෙ හිෙේ 

කිරීමට යම් මනතික  අයිතියක් ඇේනම් ලහෝ එකී මුදෙ ශුේධ අ ය මත ලේරුම් කිරීමට අදහස ්කරයි 

නම් ලහෝ එම වේකම මුදල් බවට හරවා ල න ඊට සම ාමීව එම ව කීලමන් නිදහස ්වීම කරනු ෙබයි. 

  

 

2.5. ප්රතිපාදන 

ප්රතිපාදන හඳුනා  නු ෙබන්ලන් පසු ගිය සිදුවීමක ේරථිපෙයක් වශලයන්, වී අලෙවි මණ්ඩෙයට 

වර්ථමාන ව කීමක් (මනතික ලහෝ උපකාරී) ඇති අවස්ථාවෙදී වන අතර, එකී ව කීලමන් නිදහස් 

වීමට ෙැබී ඇති ආර්ථික ප්රතිොභවලින් ලකොටසක් පිටතට  ො යාමක් සිදුවීලම් තේේවයක් ඇතිවිට හා 

එකී ව කීම  ණනය කළ අවස්ථාවකදීය. වී අලෙවි මණ්ඩෙය එකී ප්රතිපාදනවලින් යම් ලකොටසක් ලහෝ  

පූර්ණ වශලයන් අේපේ කර  ැනීමට අලේක්ෂා කරන විට හා එකී ප්රතිපාදන සතය වශලයන්ම ෙබා  ත 

හැකිනම් පමණක්, එය වේකමක් ලසේ හඳුනා  නී. 

 

යම් ප්රතිපාදනයක් අේපත කර  ැනීමට වැය වන ශුේධ පිරිවැය ආදායම් ප්රකාශනලේ ඉදරිපේ කරනු 

ෙබයි.  

මුදෙට අදාෙ කාලීන වටිනාකම වැද ේ ලසේ හැලේනම්, එම ව කීම සඳහා අවධානමක් ඇේනම්, අවශය 

අවස්ථාවන්හිදී,එම ප්රතිපාදනයට අදාෙ  මුදෙට අදාෙ කාලීන වටිනාකම ලපන්නුම් කරන  පූර්ව බදු 

අ ලයන් වට්ටම් ලකොට අලේක්ෂිත මුදල්  ප්රවාහයට  ණනය කරනු ෙබයි. 
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වට්ටේකාරණය භශවිතශ කාරය විට, යේ කාශෙයක් ගතවීම ලහේතුලවන් ප්රතිපපශදයය ඉහෙ අගයක් ගන්යශ 

අතර, එය ලපොලී පිරිවැය ලෙස හඳුයශ ගනී. 

 

2.6. රජලයන් ෙැලබන  ප්රදාන 

රජලයන් ෙැලබන  ප්රදානප හඳුනා  නු ෙබන්ලන් එය සතය වශලයන්ම ෙැලබන බවට සහතික/තහවුරු  

වූ විට හා එහි සඳහන් ලකොන්ලේවෙට එකෙතාවයක් ඇති වූ විටය. ලමකී ප්රදාන වියදම් අයිතමයකට 

ලහේතු වන අවස්ථාවන්හි, එය අේපේ කර  ැනීමට වැය කළ යුතු වන්නාවූ මුදෙද සැළකිල්ෙට  නිමින්, 

එකී ප්රදානපක්රමවේ පදනමකින් ආදායමක් ලෙස හඳුනා  නු ෙබයි. ලමකී ප්රදානප වේකමක්  වන 

අවස්ථාවන්හි, එකී වේකලම් ජීවන කාෙය පුරාවට ෙැලබන ප්රතිොභය සමානව ලබදා අදාෙ කාෙයට 

ඉන් ෙැලබන ප්රතිොභය ආදායමක් ලෙස හඳුනා  නු ෙබයි. 

 

රජලයන් ෙැලබන  ප්රදාන මූෙයමය ලනොවන ප්රදානයක් වන අවස්ථාවන්හි, එකී ප්රදානයපලහෝ වේකම 

යම් දෙ නාමික අ යක් වාර්ථා කරන අතර, එකී ප්රදානය ලහෝ වේකම, ඉන් ෙැලබන ප්රතිොභය ෙැලබන 

කාෙ සීමාව සැළකිල්ෙට ල න,  සමාන වාරිකවෙට ලබදා අදාෙ වසලර් ොභ/පාඩු වෙට වාර්ථා කරනු 

ෙබයි. 

 

රජලයන් ලහො යම් අදාෙ ආයතනයකින් ණයක් ලහො ඊට සමාන පහසුකමක් සාමානය ලවළඳපෙ ලපොලී 

අනුපාතයට වඩා අඩු අනුපාතකින් ෙැබුණු අවස්ථාවන්හි, එකී වාසිය රජලයන් ෙැලබන  ප්රදානයක්පලෙස 

සළකයි. 

 

 

2.7. අර්ථ   දක්වන ෙද ප්රතිොභ සැෙැසම් - පාරිලතෝෂිකය 

මූෙය තේේව ප්රකාශනලයහි හඳුනා  ේ ව කීම් වාර්ථාකරණය කරන දනය වන විට, ප්රක්ලෂේපනය 

කරන ෙද (අනා තයට අරමූණු කළ) අර්ථ   දක්වන ෙද ප්රතිොභවෙ වටිනාකම ලේ. ලමහිදී ආදායම් 

ප්රකාශනලයන් ඉදරිලේදී පැන නගින ොභ ලහෝ අොභ වහා හඳුනා  ැලන්. 

 

 

 

2.8. ආදායම හඳුනා  ැනීම 

ආදායම හඳුනා  න්නා ප්රමාණයටම ලබොලහෝ දුරට වී අලෙවි මණ්ඩෙයට ආර්ථික ප්රතිොභ  ො එන 

අතරම, අේවූ ආදායම හා අදාෙ වියදම් ලහෝ අේවිය හැකි වියදම්ද විශ්වසනීය ලෙස මැනිය හැක. 
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2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා 
මූෙය ප්රකාශනයට අදාෙ සටහන් 

 

 

ලවළඳපෙ මිලෙන් ෙැලබන මුදෙ ලහෝ ෙැලබන ලවළඳ වට්ටම් සහ ලවළඳ බදු යනාදය සැළකිල්ෙට 

ල න ආදායම මනිනු ෙබයි. 

 

2.9. භාණ්ඩ අලෙවිය 

භාණ්ඩ අලෙවිය මගින් ඉපැලයන ආදායම හඳුනා  නු ෙබන්ලන් එකී භාණ්ඩවෙ අයිතිලේ අවදානම 

ලහෝ එහි  වාසිය මිෙදී  න්නා ලවත විතැන් විලමන් පසුවය; විලශේෂලයන් එකී භාණ්ඩ රැල න ගිය 

පසුවය. 

 

2.10. ලපොලී ආදායම 

ලපොලී ආදායම වාර්ථා කරනු ෙබන්ලන් එය සඵෙ ලපොලී අනුපාතය ලයොදා ල න එහි වාසි අේකර 

 ේවිටය. එය හරියටම, නිවැරද ලෙස අනා තලේ ල විය යුතු ඇස්තලම්න්තු ත ලපොලී අනුපාතය ලහෝ 

මූෙය  ණුලදනුවෙ ජීවන කාෙය තුළ ලහෝ ලකටි කාලීනව සේය ලෙසම ෙැලබන ෙැබීම් ලහෝ මූෙය 

වේකම්වලින් ඉපැලයන සතයය ෙැබීම් ලේ. ලපොලී ආදායම ආදායම් ප්රකාශනලේ “ලවනේ ආදායම්” 

යටලේ ඇතුල් කරනු ෙබයි. 

 

2.11. කුලී ආදායම  

කුලී ආදායම හඳුනා  නු ෙබන්ලන් එය අතපත කර ැනීලම් පදනම මතය. 

 

2.12. ලවනේ ආදායම් 

ලවනේ ආදායම්ද හඳුනා  නු ෙබන්ලන් එය අතපත කර ැනීලම් පදනම මතය. 

 

 

2.13. ශ්රි ෙංකා මූෙය වාර්ථාකරණ ප්රමිතීන්ප හා එකට සැසඳීම 

 

2012 වසර සිට බෙ පැවැේලවන පරිද, වී අලෙවි මණ්ඩෙලේපමූෙයපප්රකාශනපඉදරිපේ කරනු ෙබන්ලන් 

ශ්රි ෙංකා මූෙය වාර්ථාකරණ ප්රමිතීන්ටප (SLFRS) අනුකූෙවය. 

 

ඒ  අනුව, ශ්රි ෙංකා මූෙය වාර්ථාකරණ ප්රමිතීන්ටප (SLFRS) මාරුවීලම් දනය 2011.01.01දාය. 

 

ඈවර කිරීමට ෙක්ව තිබූ වී අලෙවි මණ්ඩෙය, 2007 වසලර් පුනර් නිර්මාණය කිරීමේ සම ම එහි ගුම් 

කටයුතුවෙට අදාෙ ලපොේපේද ප්රතිනිර්මාණයපවිය. ලකලසේ ලවතේ ඈවර කිරීමට ෙක්ව තිබූ වකවානුව 
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2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා 
මූෙය ප්රකාශනයට අදාෙ සටහන් 

 

 

තුළ ක්රමවේ හා මනා ගිණුම් වාර්ථාකරණයක් ලනොතිබූ බැවින් ලබොලහොමයක් වේකම් හා ව කීම් 

අවිනිශ්චිත අයිතමයන් ලෙස ගිණුම්කරණයට ෙක් විය. ලමම අවිනිශ්චිත ගිණුම් 2013 වසර වන විට 

නිලදොස් කරනු ෙබා තිබුණි. 

 

එකී දෑ 2010.01.01 දන වන විට ශ්රි ෙංකා මූෙය වාර්ථාකරණ ප්රමිතීන්පපරිවර්ථනය කිරීලම්දී  ැෙපීමට 

ෙක්විය. එකී  ැෙපීම් කිරීලම්දී, යම් අතිරික්තයක් ලහෝ හිෙයක් වී නම් එය සමානව 2010, 2011 හා 

2012 වසර අතර ලබදා ලවන් කරනු ෙැබිණ. 

 

SLFRS 1 සඳහා අවශය  වූ නිශ්කාෂන – ප්රථම වරට ලයොදා  නු ෙැබූ   ශ්රි ෙංකා මූෙය වාර්ථාකරණ 

ප්රමිතීන්පපහත පරිදලේ. 

 

2.14.  නිකුේ කළ,  එලහේ තවමේ බෙ ලනොපැවැේලවන ේරමිතීන් 

මූෙය ප්රකාශන නිකුේ කළ දන දක්වා නිකුේ කළ,  එලහේ තවමේ බෙ ලනොපැවැේලවන ප්රමිතීන්පපහත 

දක්වා ඇත. වී අලෙවි මණ්ඩෙය ලමකී ප්රමිතීන්පඒවා බෙපැවැේලවන දන සිට ලයොදා  නී. තවදුරටේ 

සවිස්තරාේමක සමාලෙෝචනයක් කර ලනොමැති ලමමමූෙයපප්රකාශනපප්රසිේධප  කරන ලතක්, මූෙයමය 

බෙපෑම සාධාරණ තක්ලසේරුකරණයකට ෙක් කළ ලනොහැක. 

 

(අ) SLFRS 9 - මූෙය ප්රකාශන: වර්ගීකරණය හා මිනුම් 

 

SLFRS 9 නිකුේ කළ විට,  LKAS 39 ලයොදා  ැනීලමන් පසු පළමු අදයර ලපන්නුම් කරන අතර, එය 

මූෙයමය වේකම් හා ව කීම්වෙ වර්ගීකරණය හා මිනුම් භාවිතයට  නී. 

 

(ආ) SLFRS 13 -ලවළඳපළ විනාකම පිළිබඳ මිනුම් 

 

ශ්රි ෙංකා මූෙය වාර්ථාකරණ ප්රමිතීන්ප යටලේ සියළුම ලවළඳපෙ වටිනාකම් මිනුම් සඳහා එක් 

මාර්ල ෝපලේශන මූෙයක් SLFRS 13 මගින් ස්ථාපනය ලේ. SLFRS 13 මගින් ශ්රි ෙංකා මූෙය 

වාර්ථාකරණ ප්රමිතීන්පයටලේ යටලේ සියළුම ලවළඳපෙ වටිනාකම් මිනුම් සඳහා  මාර්ල ෝපලේශන 

සපයයි. 

 

2015.01.01 දලනන් ආරම්භ වන  ලහෝ ඉන් අනතුරුව එළලඹන මූෙය කාෙ පරිච්ලේද සඳහා SLFRS 

9 බෙපැවැේලවන අතර, 2014.01.01 දලනන් ආරම්භ වන  ලහෝ ඉන් අනතුරුව එළලඹන මූෙය කාෙ 

පරිච්ලේද සඳහා SLFRS 13 බෙපැවැේලේ. _________________________________________________________________________
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මූෙය ප්රකාශනයට අදාෙ සටහන්

2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා
 විස්තී ර් ණ ආදායම් සැසදීම

ආදායම 2012 2011 2010

රු රු රු

වාර්ෂික ශුද්ධ ආදායම (2,040,989,079)        264,125,787            (346,747,035)              

 කාරක ප්රාග්ධනය ගැළපීම - (37,332)                     -

විකුණුම් ගැළපුම්   - ලමෝල් හිමියන් 68,993,349               

                                - යුද හමුදාව 91,929,495               

ලගොඩනැගිලිවෙ අමතර ක්ෂයවීම් (2,724,783)                

පරිඝණක සඳහා ප්රතිවර්ථන ක්ෂයවීම් 248,640                    

ලකටුම් කුලි (1,338,089)                

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන (112,000,000)           

ආගණිත ොභය / අොභය 7,206                         4,114                         551,804                       

ප්රතිපාදන (283,563)                   (256,901)                   (180,006)                      

ලපොලී (73,210)                     (39,587)                     (80,285)                        

SLFRSට අනුව SLFRSහි සමස්ථ ලාභය/අලාභය (1,996,230,034)        263,796,088            (346,455,522)              

හිමිකම සැසදීම 2,012                         2,011                         2,010                            

රු රු රු

රදවාගත් ොභ ලශේෂයන්  - ලදසැම්බර් 31  (1,960,310,505)        57,061,792               (2,161,559,743)           

ගැලපීම් 

ලද්පෙ පිරියත උපකරණ 2,047,797                 (109,347,921)             

කාරක ප්රාග්ධන 131,701,968            3,237,727                  

කාරක ප්රාග්ධන (37,332)                     (37,332)                     -

ආලයෝජන (55,838,265)                 

අවිනිශ්චිත ගිණුම් ලශේෂය  (හර ) (2,922,707,556)        (632,112,315)              

පාරිලතෝෂික ගිණුම් ගැළපීම් 2,088,871                 2,088,871                 2,088,871                    

ආගණිත ොභය /අොභය 551,804                    551,804                    551,804                       

ප්රතිපාදන (180,006)                   (180,006)                   (180,006)                      

ලපොලී (80,285)                     (80,285)                     (80,285)                        

වාණිජ හා අලනකුත් ලගවිය යුතු 184,468,047                

අවිනිශ්චිත ගිණුම්  ලශේෂය (බැර) (449,138,146)           2,472,017,375         2,118,205,195            

බැැංකු – අවිනිශ්චිත වැරදි 959,100                    

ආගණිත ොභය/අොභය 4,114                         4,114                         

ප්රතිපාදන (256,901)                   (256,901)                   -

ලපොලී (39,587)                     (39,587)                     -

ආගණිත ොභය/අොභය 7,206                                              -   

ප්රතිපාදන (283,563)                                             -   

ලපොලී (73,210)                     

විකුණුම් ගැළපුම්   - ලමෝල් හිමියන් 68,993,349               

                                - යුද හමුදාව 91,929,495               

ලගොඩනැගිලිවෙ අමතර ක්ෂයවීම්/අධි ක්ෂය (2,724,783)                

පරිඝණක සඳහා ප්රතිවර්ථන ක්ෂයවීම් 248,640                    

ලකටුම් කුලි (1,338,089)                

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන (112,000,000)           

SLFRS රඳවා ගත් ලාභය/අලාභය (2,361,679,828)        (257,827,947)           (650,566,893)              
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මූල්ය ප්රකාශනයට අදාල් සටහන්

2012

3.1 පිරිවැය

2012.01.01 

දිනට ශ ේෂය එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම්

2012.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

රු රු රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි 8,601,860         259,175,325      -                     267,777,185         

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් 1,873,150         119,900             -                     1,993,050             

-                   -                        

කාර්යාල්යීය උපකරණ 613,897            688,951             -                     1,302,848             

ලී බඩු හා සවි කරීම් 2,460,825         703,052             -                     3,163,877             

ගෙෙෙන ොපක 3,712,350         -                     3,712,350             

ගෙෝටර් රථ 3,101,000         -                     -                     3,101,000             

20,363,082       260,687,228      -                    281,050,310         

3.2 ක්ෂයවීම්

2012.01.01 

දිනට ශ ේෂය එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම්

2012.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

රු රු රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි 230,917            2,906,098          -                     3,137,015             

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් 250,310            251,555             -                     501,865                

-                    -                        

කාර්යාල්යීය උපකරණ 107,663            199,911             -                     307,574                

ලී බඩු හා සවි කරීම් 198,929            579,263             -                     778,192                

ගෙෙෙන ොපක 1,298,778         742,470             -                     2,041,248             

ගෙෝටර් රථ 1,062,027         575,973             -                     1,638,000             

3,148,624         5,255,270          -                    8,403,894             

3.3 ශුද්ධ ශ ොත් වටිනාකම

2012.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

2011.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි 264,640,170      8,370,943             

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් 1,491,185          1,622,840             

-                    

කාර්යාල්යීය උපකරණ 995,274             506,234                

ලී බඩු හා සවි කරීම් 2,385,685          2,261,896             

ගෙෙෙන ොපක 1,671,102          2,413,572             

ගෙෝටර් රථ 1,463,000          2,038,973             

272,646,416      17,214,458           

වී අගල්වි ෙණ්ඩල්ය

2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

_________________________________________________________________________

62



2011

3.1 පිරිවැය

2012.01.01 

දිනට ශ ේෂය එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම්

2012.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

රු රු රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි 5,812,246         2,789,614          -                     8,601,860             

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් 41,550              1,831,600          -                     1,873,150             

-                   -                        

කාර්යාල්යීය උපකරණ 66,764              547,133             -                     613,897                

ලී බඩු හා සවි කරීම් 239,726            2,221,099          -                     2,460,825             

ගෙෙෙන ොපක 3,712,350         -                     -                     3,712,350             

ගෙෝටර් රථ 3,101,000         -                     -                     3,101,000             

12,973,636       7,389,446          -                    20,363,082           

3.2 ක්ෂයවීම්

2011.01.01 

දිනට ශ ේෂය එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම්

2011.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

රු රු රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි 15,870              215,047             -                     230,917                

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් -                    250,310             -                     250,310                

-                    -                        

කාර්යාල්යීය උපකරණ -                    107,663             -                     107,663                

ලී බඩු හා සවි කරීම් 45,944              152,985             -                     198,929                

ගෙෙෙන ොපක 556,308            742,470             -                     1,298,778             

ගෙෝටර් රථ 486,054            575,973             -                     1,062,027             

1,104,176         2,044,448          -                    3,148,624             

3.3 ශූද්ධ ශ ොත් අගය

2011.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

2010.12.31 දිනට 

ශ ේසය

රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි 8,370,943          5,796,376             

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් 1,622,840          41,550                  

-                    

කාර්යාල්යීය උපකරණ 506,234             66,764                  

ලී බඩු හා සවි කරීම් 2,261,896          193,782                

ගෙෙෙන ොපක 2,413,572          3,156,042             

ගෙෝටර් රථ 2,038,973          2,614,946             

17,214,458        11,869,460           

_________________________________________________________________________
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2010

3.1 පිරිවැය

2010.01.01 

දිනට ශ ේෂය එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම්

2010.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

රු රු රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි -                   5,812,246          -                     5,812,246             

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් -                   41,550               -                     41,550                  

යන්ත්ර ාර හා යන්ගත්රෝපකරණ -                   -                        

කාර්යාල්යීය උපකරණ -                   66,764               -                     66,764                  

ලී බඩු හා සවි කරීම් -                   239,726             -                     239,726                

ගෙෙෙන ොපක                       -   3,712,350          -                     3,712,350             

ගෙෝටර් රථ 3,101,000          -                     3,101,000             

-                   12,973,636        -                    12,973,636           

3.2 ක්ෂයවීම්

2010.01.01 

දිනට ශ ේෂය එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම්

2010.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

රු රු රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි -                    15,870               -                     15,870                  

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් -                    -                     -                        

යන්ත්ර ාර හා යන්ගත්රෝපකරණ -                   -                        

කාර්යාල්යීය උපකරණ -                    -                     -                        

ලී බඩු හා සවි කරීම් -                    45,944               -                     45,944                  

ගෙෙෙන ොපක -                    556,308             -                     556,308                

ගෙෝටර් රථ 486,054             -                     486,054                

-                   1,104,176          -                    1,104,176             

3.3 ශූද්ධ ශ ොත් අගය

2010.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

2009.12.31 දිනට 

ශ ේෂය

රු රු

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි 5,796,376          -                        

පරිඝණක හා ගෙවල්ම් 41,550               -                        

යන්ත්ර ාර හා යන්ගත්රෝපකරණ -                    -                        

කාර්යාල්යීය උපකරණ 66,764               -                        

ලී බඩු හා සවි කරීම් 193,782             -                        

ගෙෙෙන ොපක 3,156,042          -                        

ගෙෝටර් රථ 2,614,946          -                        

11,869,460        -                        

_________________________________________________________________________

64



මූල්ය ප්රකාශනයට අදාල් සටහන්
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

4. 2012 2011 2010

රු රු රු

130,208,691          3,237,727              

(258,891,872)        (1,493,277)             

209,590,317          128,464,241          3,237,727              

80,907,135            130,208,691          3,237,727              

5. 2012 2011 2010

රු රු රු

-                         

සී/ස ඇසසෝසිසේටඩ් නිවුස් සේපර්ස් පුද්ගලික සමාගම -                         

ල්ංකා බ ංකුව 313,236,335          283,044,402          272,037,214          

313,236,335          283,044,402          272,037,214          

6. සංචිත (ඉන්වෙන්ටරි) 2012 2011 2010

රු රු රු

වී ස ොග - නාඩු 3,356,646,043      4,483,918,739       5,233,460,059       

වී ස ොග - සම්බා 448,518,132          

පරිවර් ය භාණ්ඩ ( goods in transit) 54,385,225            67,706,816            132,566,434          

3,302,853              3,302,853              130,473,988          

සහල් ස ොග 84,972                   152,842                 

කාර්යාල්යීය 110,639                 887,020                 

3,862,937,224       4,555,191,889       5,497,387,501       

7. වෙළඳ හා වෙනත් ලැබීම් 2012 2011 2010

රු රු රු

සවළඳ ණයග තියන් (7.1) 2,414,218,439      49,743,530            49,743,530            

හාන් නිසා වන පාඩු - අඩුකළා -                         -                         -                         

2,414,218,439      49,743,530            49,743,530            

සුළු ණයග තියන්

26,391,267            150,676,283          24,146,853            

සවනත් ල් බීම් (7.3) 3,913,419              1,086,844,771       87,542,809            

සුරැකුම් හා   න්පත් (7.4) 20,000                   -                         -                         

2,444,543,125      1,287,264,584       161,433,192          

වී අසල්වි මණ්ඩල්ය

අදාල ෙැඩ කටයුතු සිදු වෙමින් පෙතී

ආරම්භක ඉතිරිය

ඉඩම් හා සගොඩන ගිලි ගිණුමට සගන ගියා

අදාල් කාල්සීමාව සඳහා සදන ල්ද අත්තිකාරම්

ආව ෝජන

ශ්රී ල්ංකා කෘෂි නිෂ්පාදන අසල්වි අධිකාරිය

සථ්ාවර   න්පත්

සසෝයා සබෝංචි ස ොග

ණය හා අත්තිකාරම් (7.2)
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මූල්ය ප්රකාශනයට අදාල් සටහන්
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

7.1 වෙළඳ ණයගැතියන් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

ස.ත ො.ස 1,587,080,892       -                         -                         

ආහාර තදපාර් තේන්තුව 470,946,490          -                         -                         

ල්ංකා ස.ත ො.ස 49,942,727            -                         -                         

සමූපකාර හා අභ්ය. තවළඳ අමා. (සහල් අපනයනය සඳහා) 42,918,273            -                         -                         

ශ්රී ල්ංකා ගුවන් හමුදාව 4,425,000              -                         -                         

ශ්රී ල්ංකා හමුදාව 91,929,495            -                         -                         

ශ්රී ල්ංකා වරාය අධිකාරිය 750,000                  -                         -                         

සී.ස. ශ්රී ල්ංකා ත්රීතපෝෂ -                         -                         -                         

10,591,838            -                         -                         

සහල් තමෝල්වලින් ල්ැබීමට ඇති 36,896,844            -                         -                         

සහල් තමෝල්වලින් (ණය පදනමින් අතල්වි කල් වී තවනුතවන්) 68,993,349            -                         -                         

මිල්දී ගැනීතේ පාල්න ගිණුම 49,743,530            49,743,530            49,743,530            

2,414,218,439       49,743,530            49,743,530            

7.2 ණය හා අත්තිකාරම්

අත්තිකාරම් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

ඒ.තේ. විතේතුංග 41,872                    -                         -                         

ස. ත ො.ස ආය නය 3,000,000              3,000,000              3,000,000              

ස.මූපකාර තකොමසාරිස් තදපාර් තේන්තුව 9,000,000              9,000,000              9,000,000              

ල්ංකා ස.ත ො.ස 1,000,000              1,000,000              1,000,000              

පීරිස ්මයා ( රජතේ විගණන අංශය) 20,000                    -                         -                         

R.P.M. සිස්ටේ "B" 795,578                  795,578                  795,578                  

රන්තදනි මයා 89,000                    -                         -                         

මහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 2,421,271              2,421,271              -                         

රුවන්තික මයා 71,628                    -                         -                         

උත්සව අත්තිකාරේ 217,500                  -                         -                         

දිසාපති - අේපාර 200,000                  -                         -                         

අත්තිකාරේ - වල්පිට ගබඩාව -                         -                         -                         

අනුරාධපුරය -                         -                         300,000                  

තගොවිජන තසේවා තකොමසාරිස ්-කුරුණෑගල් -                         -                         -                         

තගොවිජන තසේවා තකොමසාරිස ්-අේපාර -                         -                         -                         

G.L.T.D. කුල්තුංග මිය -                         -                         -                         

L.M.U.N. කබ්රාල් මයා -                         -                         -                         

N. ඒකනායක මයා -                         -                         -                         

වයඹ -                         -                         -                         

තපොතළොන්නරුව -                         -                         6,700,000              

අේපාර -                         45,940                    -                         

ශ්රී ල්ංකා රාජය වාණිජ විවිධ නීතිග  සංස්ථාව -                         -                         -                         

පරිපාල්න නිළධාරි -                         -                         -                         

විගණකාධිපති -                         -                         -                         

තකොන්ත්රාත් දීමනා -                         -                         17,548                    

ප්රාග්ධන වියදේ සඳහා අත්තිකාරේ 131,701,968          3,237,727              

ප්රධාන කාර්යාල්ය 88,000                    

ණය

උත්සව අත්තිකාරේ -                         230,500                  96,000                    

බයිසිකල් ණය 6,584,218              

ආපදා ණය 2,950,200              2,393,026              -                         

26,391,267            150,676,283          24,146,853            

වී අතල්වි මණ්ඩල්ය

ආහාර තදපාර් තේන්තුව
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7.3 අවෙකුත් ලැබිය යුතු 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

තවනත් දීමනා ප්රතිපූරණ ගිණුම 17,333                    -                         -                         

කුලී ආදායේ ල්ැබීේ 1,213,400              -                         342,000                  

ස්ථාවර  ැන්පතු සඳහා තපොලී ල්ැබීේ 987,674                  

ල්ංකා ස.ත ො.ස. තවතින් ල්ැබිය යුතු (සහල් අතල්විය සඳහා) 90,409,713            72,566,049            

 ස.ත ො.ස. තවතින් ල්ැබිය යුතු (වී අතල්විය සඳහා) 341,388,591          

 SLAPMA තවතින් ල්ැබිය යුතු 35,000                    

WHT තවතින් ල්ැබිය යුතු 2,682,686              -                         3,020,249              

තසේ.අ.අ. අධිභ්ාර -                         -                         -                         

තසේ.භ්ා.අ. අධිභ්ාර -                         -                         -                         

 ආහාර තදපාර් තේන්තුතවන්  ල්ැබිය යුතු (සහල් සඳහා) 622,577,907          10,591,837            

 ශ්රී ල්ංකා වරාය අධිකාරිතයන්  ල්ැබිය යුතු (සහල් සඳහා) 750,000                  

 ශ්රී ල්ංකා නාවුක හමුදාතවන්  ල්ැබිය යුතු (සහල් සඳහා) 26,795,000            

 ශ්රී ල්ංකා ගුවන් හමුදාතවන්  ල්ැබිය යුතු (සහල් සඳහා) 4,425,000              

ත්රිතපෝෂ ආය නය තවතින් ල්ැබිය යුතු (තසෝයා අතල්විය සඳහා) 498,560                  

3,913,419              1,086,844,771       87,542,809            

7.4 සුරැකුම් හා තැන්පතු 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

නිවාස ආරක්ෂණ  ැන්පතු 20,000                    20,000                    20,000                    

20,000                    20,000                    20,000                    

8. මුදල් හා මුදල් සමාෙ දෑ 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

මුදල් හා වකටිකාලීෙ තැන්පත්

මුදල් හා බැංකු  ැන්පතු 7,337,628              56,997,132            13,008,919            

7,337,628              56,997,132            13,008,919            
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මූල්ය ප්රකාශනයට අදාල් සටහන්
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

9. ප්රාග්ධන සහ සංචිත

9.1 දායක ප්රාග්ධනය 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

දායක ප්රාග්ධනය 631,484,518             631,484,518             631,484,518             

631,484,518             631,484,518             631,484,518             

9.2 අරමුදල් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

විදේශ ආධාර -                           -                           -                           

-                           -                           -                           

සංවර්ධන සංචිත -                           -                           -                           

ද ොදු කෘෂිකාර්මික අරමුදල් -                           -                           -                           

-                           -                           -                           

Note: The above balance has been transferred to the Contributed Capital with effect from 2010.

10 කකට්කාලීන ණය හා ණය සඳහා ක ොලී

2012 2011 2010

Total Total Total

රු. රු. රු.

බ ංකු ණය (10.1) 5,621,685,789          3,587,454,031          4,395,236,588          

බ ංකු අයිරා (OD) 61,834,764               247,131,449             94,197,666               

5,683,520,553          3,834,585,480          4,489,434,254          

10.1 බ ංකු ණය 2012.12.31 වන කතක් 2011.12.31 වන කතක් 2010.12.31 වන කතක්

රු. රු. රු.

ල්ංකා බ ංකුව           3,100,000,000           2,185,200,000           2,250,000,000 

ජාතික ඉතිරි කිරීදේ  බ ංකුව              725,946,271                47,802,282              267,802,282 

මහජන  බ ංකුව           1,553,744,998           1,354,451,749           1,496,960,318 

ප්රාදේශීය සංවර්ධන   බ ංකුව              241,994,521                               -                380,473,988 

5,621,685,789          3,587,454,031          4,395,236,588          

11. අර්ථ දක්වන ලද ප්රතිලාභ වගකීම් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

වසර ආරේභක දශේෂය 636,607                    344,234                    2,787,005                 

අර්ථ දක්වන ල්ද ප්රථිල්ාභ  ස ළ සම් සඳහා වියදේ (2,088,871)               

වසර සඳහා ප්රති ාදන 283,563                    256,901                    180,006                    

වසර සඳහා ද ොලිය 73,210                      39,587                      80,285                      

Actuarial Loss (7,206)                      (4,114)                      (551,804)                  

වසර තුළ කළ දෙවීේ -                           -                           (62,388)                    

වසරාවසාන දශේෂය 986,174                    636,607                    344,234                    

12 ප්රමාද වූ ආදායම් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

වර්ෂය ආරේභදේ ඉතිරිය -                            -                            -                            

දමම වසර තුළ ප්රාග්ධන වයදේ සඳහා රජදයන් ල් බුණු ප්රදාන 112,000,000             112,000,000             112,000,000             

වසර 

වර්ෂය අවසානදේ ඉතිරිය 112,000,000             112,000,000             112,000,000             

දමමගින් 2013 වසර තුළ රජය විසින් ආයතන සංවර්ධනය, ෙබඩා ඉදි කිරීේ හා  රිඝණකෙත කිරීම සඳහා ප්රදානය කළ ආධාර ද න්නුේ දකදර්.

වී අදල්වි මණ්ඩල්ය

CAS, RVDB, MDB දවතින් ල්බා ෙත් වත්කේවල් වටිනාකම
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මූල්ය ප්රකාශනයට අදාල් සටහන්
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13. ගෙවිය යුතු වාණිජමය හා ගවනත් ගෙවීම් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

වාණිජමය ගෙවීම්  (13.1) -                      -                      26,207,563          

සුළු (විවිධ) ගෙවීම්  (13.2) 2,259,000,000     1,900,000,000     1,300,000,000     

ගවනත් ගෙවීම් (13.3) 323,651,032        209,475,205        150,641,348        

අත් වූ වියදම් 332,645,414        11,567,291          11,428,988          

2,915,296,446     2,121,042,496     1,488,277,899     

13.1 වාණිජමය ගෙවීම් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

ල්ංකා ස.ග ො.ස. ණය

 SLPMAට ගෙවීම් 190,923               

ල්ංකා ස.ග ො.ස. 

දිසාපතිට ගෙවීම් 26,016,640          

-                      -                      26,207,563          

13.2 විවිධ ණය හිමියන් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

සමූපකාර සංවර්ධන අරමුදල් 190,000,000        

දිසාපති අරමුදල් - අනුරාධපුරය 69,000,000          

භාණ්ඩාොරයට ගෙවීම් 2,000,000,000     1,900,000,000     1,300,000,000     

2,259,000,000     1,900,000,000     1,300,000,000     

13.3 ගවනත් ගෙවීම් 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

ගවන්කිරීම් 322,017,534        207,862,709        147,643,718        

ආපසු ගෙවනු ල්බන  ැන්පතු (13.3.2) 1,216,475            982,657               2,441,649            

ඉල්ලුම් ගනොකළ වැටුප් 38,031                 38,031                 31,973                 

ගෙවිය යුතු ගසේ.අ.අ. -                      514,616               455,659               

ගෙවිය යුතු ගසේ.භා.අ. -                      77,192                 68,349                 

බැංකුගේ වැරදි (959,097)              

එස.්ජි. ගේමිස ්මහ ාට ගෙේම් -                      -                      -                      

 C.T.C. සහල් ගමෝල්ට ගෙවි යුතු 1,338,089            -                      -                      

323,651,032        209,475,205        150,641,348        

13.3.1 ගවන්කිරීම් 2012 2011 2010

රු. රු. රු. රු. රු.

වියළි බර සඳහා ගවන්කිරීම් 297,306,319        

බැංකු ණය ගපොළී සඳහා ගවන්කිරීම් 5,356,046            5,356,046            71,138,721          

වියළි බර සඳහා ගවන්කිරීම් - 3% -                      183,151,394        48,633,832          

පිරිවැටුම් බදු සඳහා ගවන්කිරීම් 19,355,269          19,355,269          19,355,269          

වී ගකටුම් කුලී සඳහා ගවන්කිරීම් 6,582,965            

වී ප්රවාහන වියදම් සඳහා ගවන්කිරීම් 1,927,704            

වැටුගපන් අඩුකිරීම් (100)                    5,227                   

322,017,534        207,862,709        147,643,718        

13.3.2 ආපසු ගෙවනු ලබන තැන්පතු 2012 2011 2010

රු. රු. රු. රු. රු.

ග   මාපක යන්ත්ර සඳහා ආපසු ගෙවන  ැන්පතු 372,925               372,925               541,125               

ගවනත්  ැන්පත් - ආපසු ගෙවනු ල්බන ගෙවල් කුලී  ැන්පත් 250,000               250,000               240,000               

ආපසු ගෙවනු ල්බන ගටන්ඩර්  ැන්පත් 353,550               353,550               28,550                 

ආරක්ෂණ  ැන්පතු 240,000               6,182                   1,631,974            

1,216,475            982,657               2,441,649            

වී අගල්වි මණ්ඩල්ය
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14. ආදායම

2012 2011 2010

රු. රු. රු.

ආදායම 3,617,880,136        3,500,200,907        138,947,952           

එකතුව 3,617,880,136        3,500,200,907        138,947,952           

15. වවනත් ආදායම් 2012 2011 2011

රු.

ආපදා ණය පපොලී 125,521                  37,299                    -                          

ස්ථාවර තැන්පත් සදහා පපොලී ආදායම 33,353,524             14,549,943             16,550,343             

ඉතුරැම් තැන්පත් සදහා පපොලී ආදායම 151,658                  144,316                  134,518                  

ආපසු පනොපෙවනු ල්බන පටන්ඩර් තැම්පතු ආදායම 2,500                      -                          -                          

පටන්ඩර් තැන්පත් ආදායම -                          32,500                    636,000                  

පසේවා ොස්තු ආදායම 275,280                  

පතත මාපක යන්ත්ර විකුණුම් ආදායම 131,473                  

පපොලිසැක් මළුවලින් ල්ද ආදායම -                          -                          2,281,755               

කුලී ආදායම 2,913,900               -                          -                          

ෙබඩා කුලී ආදායම 3,134,400               6,015,400               5,231,300               

භාණ්ඩාොර ප්රතිපාදන 35,350,000             -                          35,000,000             

      - පුනරාවර්ථන වියදම් සඳහා 25,000,000             

      - ප්රාග්ධන වියදම් සඳහා 182,900,000           

      - ණය පපොලී ආවරණය සඳහා 346,190,000           

බැැංකු ඇපකර අත්පත් කර ෙැනීම 24,450,000             

සුණු සහල් අපල්විය -                          -                          -                          

කැඩුණු වී අපල්විය -                          -                          -                          

සහල් අපල්විපයන් ල්ද ල්ාභ (පාඩු) (2,462,468)              3,157,266               

පසෝයා අපල්විපයන් ල්ද ල්ාභ (පාඩු) 12,294,218             

අපනකුත් ආදායම් 309,785                  476,402                  686,001                  

75,341,287             585,177,610           88,533,936             

16. මූල්ය වියදම් 2012 2011 2011

රු. රු. රු.

හර බදු 3,280,917               

බැැංකු අයිරා 25,091,760             -                          61,826,718             

පෙොවි භාරකාර අරමුදල් සඳහා ණය පපොලී 8,820,206               -                          6,796,234               

ල්ැංකා බැැංකුව - ණය පපොලී 234,136,899           186,467,341           46,116,869             

ජාතික ඉතිරි කිරීපම්  බැැංකුව - ණය පපොලී 92,865,250             -                          5,356,046               

මහජන බැැංකුව - ණය පපොලී 135,844,546           120,756,853           29,219,746             

ප්රාපේශීය සැංවර්ධන බැැංකුව - ණය පපොලී 48,515,068             39,666                    7,417,724               

545,273,730           307,263,860           160,014,254           

වී අපල්වි මණ්ඩල්ය
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17. මූල්ය  ප්රවාහ ප්රකාශනයේ මුදල් හා යකටිකාලීන තැන්පත්

මුදල් හා යකටිකාලීන තැන්පත්වල් අඩංගු අංශ 2012 2011 2010

රු. රු. රු.

17.1 වැයකළ හැකි මුදල් හා යකටි කාලීන තැන්පත්

මුදල් හා බ ැංකු ශශේෂ 7,337,628              56,997,132     13,008,919      

7,337,628              56,997,132     13,008,919      

17.2 වැයකළ හැකි මුදල් හා යකටි කාලීන තැන්පත්

             බ ැංකු අයිරා (61,834,764)          (247,131,449)  (94,197,666)    

මූල්ය ප්රවාහ ප්රකාශනය සඳහා ඇති මුළු මුදල් හා යකටිකාලීන තැන්පත් (54,497,136)          (190,134,317)  (81,188,747)    

18. බැඳීම් යහෝ යවනත් අනියම් ගිවිසගැනීම්

බැඳීම් යහෝ යවනත් අනියම් ගිවිසගැනීම් කිසිවක් යනොමැත.

19. ගිවිසුම්ගත වත්කම්

20. යශේෂ පත්ර දිනයයන් පසු  සිදුවීම්

වී අශල්වි මණ්ඩල්ය

වගකීම් සඳහා සුරැකුම් වශශයන් කිසිදු වත්කමක් ගිවිසුම් ශහෝ ශ ොශරොන්දුවල්ට එළඹ ශගන ශනොම ත.

මූල්ය ප්රකාශනශේ ව ඩිදුර   හ දිලි කිරීමට අවශය කරුණක් ශහෝ ග ල්පිලි ශශේෂ  ත්ර දිනයට  සු සිදුව ශනොම ත
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සමසථ් ආදායමට ට අදාල සටහන්
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

අවසන් වූ වසර අවසන් වූ වසර

31.03.2012 31.03.2011

රු. රු.

ආදායම I 3,617,880,136         3,500,200,908             

විකුණුම් පිරිවැය II (5,058,814,474)        (3,453,400,412)           

දල ලාභ (1,440,934,337)        46,800,496                  

එකතු කළා : වවනත් ආදායම් III 75,341,287              575,345,860                

අඩු කළා : වියදම්

පරිපාලන වියදම් IV (73,933,968)             (53,500,711)                

අවලවි හා වෙදා හැරීවම් වියදම් V (11,436,493)             (4,011,856)                  

            මූලය හා වවනත් වියදම් VI (545,273,730)           (307,263,560)              

(1,996,237,240)        257,370,229                

 

 

 

වී අවලවි මණ්ඩලය
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සමස්ථ ආදායම්වලට අදාල සටහන්
2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

ප්රකාශනය - 01

රු. රු.

ආදායම

වී අලලවිය 2,895,264,468        1,844,152,377            

සහල්  අලලවිය 67,870                    1,656,048,531            

සුණු සහල්  අලලවිය -                          -                             

සහල්  අපනයනය 722,547,799           -                             

3,617,880,136        3,500,200,908            

ප්රකාශනය - 02 2012 2011

රු. රු.

විකුණුම් පිරිවැය

විකුණුම් පිරිවැය - වී සඳහා 4,322,709,242        1,687,092,055            

වී මිලදී ගැනීම ලවනුලවන් දරන ලද සෘජු ලපොදුකාර්ය පිරිවැය 736,105,231           202,839,519               

සහල් අපනයනය ලවනුලවන් දරන ලද සෘජු ලපොදුකාර්ය පිරිවැය -                          # 1,563,468,838            

5,058,814,474        3,453,400,412            

අලෙවි වියදම්

ආරම්භක ල ොග 4,555,081,250        5,233,460,059            

වී මිළදී ගැනීම් 3,636,891,845        2,278,199,615            

(-)ලකටුම් කුලී ලවනුලවන් නිකුත් කරන ලද වී වටිනාකම (6,326,628)              (1,340,648,880)           

(-) අවසන් ල ොග (3,862,937,224)       (4,483,918,739)           

4,322,709,242        1,687,092,055            

වී අලලවි මණ්ඩලය
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සෘජු කාරක ප්රග්ධනය

වී මිෙදී ගැනීම සඳහා සෘජු මූලික කාරක ප්රග්ධනය

වී මිලදී ගැනීම සඳහා වූ ශ්රමික වියදම් 8,115,937               17,222,894                 

වී මිලදී ගැනීම සඳහා වූ නාට්ටාමි ගාසත්ු 27,316,363             -                             

වී මිලදී ගැනීම සඳහා වූ සෘජු  වියදම් -                          -                             

වී මිලදී ගැනීම සඳහා වූ ඉන්ධන  වියදම් 252,769                  -                             

වී මිලදී ගැනීම සඳහා වූ ලවනත්  වියදම් 953,399                  398,345                      

ප්රවාහණ වියදම් (සහල් විකුණුම් සඳහා) 38,754,530             -                             

වී ප්රවාහණ වියදම් 129,447,108           3,871,068                   

වී නිකුත් කිරීලම් වියදම් -                          -                             

ලකටුම් කුලී 269,808,354           -                             

කිරුම් ගාසත්ු -                          -                             

ල   මාපක හා  රාදි අළුත්වැඩියා ගාසත්ු 162,346                  384,271                      

වී ලමලහයුම් කටයුතු සඳහා බැැංකු ගාසත්ු 116,292                  22,380,293                 

බැැංකු ලපොලී- LC 12,234,372             -                             

වී රක්ෂණ ගාසත්ු 2,950,603               3,255,329                   

වී මිලට ගැනීමට ලවළඳ දැන්වීම් වියදම් 1,095,231               106,300                      

නිලයෝජි යන්ට ලකොමිස ්මුදල් -                          295,928                      

ගබඩාවල පරිලභෝජන වියදම් 501,390                  1,166,424                   

වියළීම 114,154,925           134,517,562               

ගබඩා කුලී වියදම් 2,264,300               1,156,000                   

ගබඩා නඩත්තු වියදම් -                          1,293,121                   

වී ල ො  නඩත්තු වියදම් 3,011,804               1,277,515                   

දුමාරණය කිරීලම් (දුම් ගැසීලම්) වියදම් 1,597,472.00          -                             

ගබඩා නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා වියදම් 1,572,122               -                             

ගබඩා මුරකරු  වියදම් 4,365,020               3,504,100                   

වී ල ොග ස යාපන වියදම් -                          10,024,066                 

ලපොලිසැක් මළු වියදම් 117,430,896           463,998                      

මුද්රණ හා ලිපිද්රවය - වී මිලට ගැනීමට -                          138,236.00                 

වී මිලට ගැනීමට ප්රවාහණ හා ලකොමිස් වියදම් -                          1,384,069.00              

736,105,231           202,839,519               
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සමස්ථ ආදායම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ප්රකාශනය

2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

ප්රකාශනය III 2012 2011

රු. රු.

අනනකුත් ආදායම්

ආපදා ණය පපොලී 125,521           37,299               

සථ්ාවර තැන්පත් සදහා පපොලී ආදායම 33,353,524      14,549,943        

ඉතුරැම් තැන්පත් සදහා පපොලී ආදායම 151,658           144,316             

ආපසු පනොපෙවනු ලබන පෙන්ඩර් තැන්පත් පපොලී ආදායම 2,500               32,500               

පෙන්ඩර් තැන්පත් ආදායම

පපොලිසැක් මළු අපලවිපයන් ලද ආදායම -                   

කුලී ආදායම 2,913,900        6,015,400          

ෙබඩා  කුලී ආදායම 3,134,400        

භාණ්ඩාොර ප්රදාන 35,350,000      554,090,000      

සුණු සහල් අපලවිය -                   

කැඩුණු වී අපලවිය

අපනකුත් ආදායම් 309,785           476,402             

75,341,287      575,345,860      

0
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ප්රකාශනය IV 2012 2011

රු. රු.

පරිපාලනමය වියදම්

විෙණන ොසත්ු -                   50,000               

ගිණුම් හා වෘත්තිකයින් කළ දීමනා 587,081           -                     

උපපේශක දීමනා 177,000           28,500               

අධ්යක්ෂක ොසත්ු 259,868           

සභාපති දීමනා 720,000           807,000             

වැටුප් 22,713,919      19,851,281        

අපනකුත් දීමනා 5,158,756        2,151,910          

පසේ.අ.අ. වියදම් 4,285,359        3,462,062          

පසේ.භා.අ. වියදම් 1,005,703        847,799             

අතිකාල 2,200,135        1,900,455          

ජීවන වියදම් 8,366,768        7,903,900          

දිරි දීමනා හා අනියම් පසේවක දීමනා -                   

වන්දි වියදම් 408,825           333,250             

අනියම් පසේවක වියදම් 79,320             142,918             

පසේවක පුහුණු වියදමි 941,193           299,099             

පසේවක සුභසාධ්න වියදම් 255,377           132,824             

බැැංකු ොසත්ු 67,370             

පෙක්පපොත් ොසත්ු -                   

පපොත් හා කාලීන වියදම් -                   

පුවත්පත් 61,365             

ලිපි ද්රවය හා මුද්රණ වියදම් 1,297               

පාරිපභෝගික ද්රවය 593,649           342,863             

ක්ෂයවීම් 5,130,951        2,523,064          

පෙොඩනැෙැලි හා නිළ නිවාස කුලී -                   

පෙවල් කුලී 6,990               15,400               

පන්වාසික පහසුකම් වියදම් -                   

විදුලි වියදම් 1,060,278        627,994             

ඉන්ධ්න වියදම් 2,949,633        2,723,905          

කාර්යාලීය නඩත්තු වියදම් 121,626           

කාර්යාලීය පිරිසිදු කිරීපම් වියදම් 1,050,549        368,209             

මුරකරු ොසත්ු 672,816           924,593             

දුරකථන වියදම් 760,042           739,391             

ජල වියදම් 636,236           262,767             

ප්රවාහන වියදම් 3,030,850        

අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු 343,875           1,870,423          

කම්කරු ොසත්ු 2,616,919        

නනතික ොසත්ු 189,650           619,404             

විවිධ් වියදම් 795,948           

නවදය වාර්ථා ොසත්ු -                   

පෙවූ පසේවා ොසත්ු 2,250               

තැපැල් වියදම් 131,018           108,106             

මුද්රණ හා ලිපිද්රවය 2,493,296        2,167,421          

සැංග්රහ වියදම් 812,088           463,131             

සමීක්ෂණ ොසත්ු -                   

පාරිපතෝෂික දීමනා 283,563           

පපොලී හා පාරිපතෝෂික 73,210             

විශ්රාම වැටුප් අරමුදල් ගිණුමෙ වියදම් 99,888             

යැපුම් දීමනා 461,204           

පරිවර්ථන වියදම් -                   156,843             

වාහන හා අපනකුත් අදායම් බලපත්ර වියදම් 53,400             332,445             

වාහන රක්ෂණ 251,302           

වාහන නඩත්තු 1,346,069        1,254,402          

ආධ්ාර 5,000               

අපනකුත් වියදම් 672,333           89,352               

නෙර සභා බදු හා හර බදු -                   -                     

-                   -                     

73,933,968      53,500,711         
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වී අලෙවි මණ්ඩෙය

සමසථ් ආදායම පිළිබඳ සවිස්ථරාත්මක ප්රකාශනය

2012.12.31 න් අවසන් වූ වසර සඳහා

ප්රකාශනය V 2012 2011

රු. රු.

අලෙවි හා ලෙදාහැරීලේ වියදේ

අලෙවි ප්රවර්ධන වියදම් 71,400                -                     

ලවළඳ දැන්වීම් හා ප්රචාරණය 7,660,169           824,839             

ලකොමිස ්හා ප්රවාහන (වී මිෙට ගැනීමට) 93,799                99,710               

ගමන් හා යැපුම් දීමනා 40,145                821,974             

වාහන කුලි 3,570,980           2,265,333          

දැයට කිරුෙ වියදම් -                      -                     

11,436,493         4,011,856          

ප්රකාශනය VI 2012 2011

රු. රු.

මූෙයමය වියදේ

බැැංකු අයිරා 25,091,760         -                     

 ලගොවි භාරකාර අරමුදෙ සඳහා ණය ල ොලී 8,820,206           

ෙැංකා බැැංකුව - ණය ල ොලී 234,136,899       186,467,341      

ජාතික ඉතිරි කිරීලම්  බැැංකුව - ණය ල ොලී 92,865,250         

මහජන බැැංකුව - ණය ල ොලී 135,844,546       120,756,853      

ප්රාලේශීය සැංවර්ධන බැැංකුව - ණය ල ොලී 48,515,068         39,366               

545,273,730       307,263,560      

_________________________________________________________________________
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