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Êòé Èâ¨å ÇÂÚ ÀÚïÆàË¸åÆº¾Æ 

¶åÚ´¾àÏéÈà†, ¡ªÈÉºàº 

 

¢¼úÖ ¼æ à̈Ä 

 

ÇÂÚ ¨ÚÄå¾àºïÆà ¤¾à¾ºøÆ ¤ï¼Ìå ªë¸åºàÄ¨ Â—¾à ¤ÌÌàÄ ºå à̈Ë¸Æ ÇÂÚ ¨ÚÄå¾àºÆ´ ÈÂå 

ï¼¾ ÀÚïÆàË¸åÆº¾Æ ÂÉ´ Àºà ø̈×Ä. 

 

 

 

ÀÇÄåÚ» (ïÄïÍÉÇ) 

 

 

¡åÚ»ü¨ ÉÊïÆ¾à ÁÈ¼åÆú ÌÍ ÀåÖÌÇ Íúº¨åä ¾É ïÌåÆåªæ¾ùŠ ºëÈè¾à Íß¾åªºà ¾É ºå à̈Ë¸Æ 

¤Àï¼àÊ¾ ïÌàÉå Äªú¾à ÉñåÀàº ¨Ç ÇÂÚ ¨ÚÄå¾àºÆ´ ÌÍ Êòé Èåâï à̈Æ ¡åÚ»ü¨Æ´ ¤À×Ä 

¼åÆ¨ºàÉÆ¨à ÈÂå ¼ûÄ ¡Àïªà ÀÇÄåÚ»ÆÆú. 

 

 

¡ÇÄê¸ê 

 °åºø¨ ÁÈ¼åÆúºåÉ ¡¾àºÚ°åºø¨ Ä…´Ä´ ïª¾ ¦àÄ 

 ¢ÍÎ Æ¾ ¢ÈàõÄ´ ÌÖÈ¾ ÀÖ¼ú ï¼àÊûÆ ÇÂÚ ¾øËàÀå¼¾Æ ¾å Ìè´êÑÄ 

 Ãí•, ÊòÄ ÌÍ ¡ï¾ ë̈ºà ÌŠÀºà ÀòÊÌàºÉ ÌÍ ºøÇÌåÇÉ Ãå—ºå ø̈×Ä 

 ï¼àÊúÆÉ ¾ø•Ãå à̧¶ ¾øËàÀå¼¾Æ ÉÚ½¾Æ ¨Ç, ÇÂÚ ¨ÚÄå¾àºïÆ¾à Çï… ¡åÚ»ü¨Æ´ 

¼ à̈É¾ ¼åÆ¨ºàÉÆ ¤À×Ä Ä…´Ä¨´ ïª¾ ¦àÄ. 

 Äå¾É ÌŠÀºà ÌâÉÚ½¾Æ ºëÈè¾à ¡åÆº¾ ¨åÚÆ à̈ËÄºåÉÆ ÀòÊÌàº Ä…´Ä¨ ºÂå ªæ¾ùÄ 

 

 

ÀòºøÀºàºø 

 

 ÇÂÚ Éªå ¨´Æêºë, ¼Î ÇÂÚ ÌÍ ¾ø• Ãå à̧¶ ¾øËàÀå¼¾Æ ÌÂæ¿ú ÀÚïÆàË¸ ÌâÉÚ½¾ 

ÌÍ ÉñåÀàºø ïÌàÉå ÌèÆÈàÈ ¡©¸à¶É Ìèó ø̈×Ä 

 ¡åÚ»ü¨É ÁÈ¼åÆû ÌÍ ÀÖÌÇ Íúº¨åä ¾É ºå à̈Ë¸ Íß¾àÉå ¼ûÄ 

 ÀêÍê¸ê Éæ¶Ì´Í¾à ÌÍ ¤Àï¼àÊ¾ ïÌàÉå Äªú¾à ¾øÚï¼àÊúº ºå à̈Ë¸ Ãå—ºÆ ¤ÌÌà 

Ä…´Ä¨ ÀÉºàÉå ªæ¾ùÄ 
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සභර්තිතු්රෂේ ලංවර පතරව 

2014 දෙසැම්බර් 31 දිදෙන් අවසන් මූල්යම වර්ය  සො  ූ  ව ර්ික  ව ර්ා ව දදිිපත්   නු  ල්යබන්දන් ාෙිරිප 

සතුටකින් යුක්ාවයි. දෙෙ වසන තුල්යෙ නබර් වග දේ සි ළුෙ ත ර්ශව රුවන්, කුඩ  නබර් දඩම් හිමි න්ෙ ඇතුළුව නබර් 

 ර්ෙ න්ාදේ උන්ෙති  උදෙස  නබර් තර්දේයණ  ාෙදේ තර්දේයණ සා සංවර්ධෙ  ටයුතු දෙන්ෙ තිපත ල්යෙ ා 

මූල්යම  ටයුතු උසස  අන්ෙමින් සිුකකිීෙ, විෙම ් ෙ  ා  තිපත ල්යෙෙ   ර්  ෙඩලඩල්ය  රතනතුරුව රතවැනදිව ද ු 

 නවීෙ  ෙ නබර් තර්දේයණ ෙඩලඩල්යදේ   ර් භ න  අඛංඩව දදිිප ට තව් ව දගෙ  ු  ල්යැබී . එදෙන්ෙ, 

ආ ාෙදේ ප්රබතිූපත  දාල්ය ෙංවමින් ආ ාෙ  ා  නබර් වග   රුවන්, රතය ත ෙ  න් අාන ඇති හිෙැස ිරනවීෙට සුුකසු 

 ටයුතු ද දීෙට සිුකවි . ආ ාෙදේ ක්රිා    ී සැල්යැස දම් දල්යක්  ා  අප්ප්රබ  න් ස ක්ය ්   නගැමෙදෙහිල්ය  වැවි 

 නෙ න්ා අෙ ාමංශදේ ෙෙදතන්වීම්,රැස වීම් ා  සම්ෙන්තුණ ෙඟින් ල්යැබුණු උතදෙස  ා  දිිපගැන්වීම් අතිශයින් අග 

 නමි. දෙහිල්ය  ගරු ඇෙතිතුෙ දගන්, දේ ම් තුෙ දගන් ා  අදෙකු්  අෙ ාමංශ   ර්  ෙඩලඩල්යද න් ල්යැබුණු 

ෙෙදතන්වීම් ා  සාද ෝග  සම්බන්ධද න් ස තූති  පුෙ නමි. 

නබර්  ර්ෙ න්ාදේ ා  නබර් තර්දේයණ  ාෙදේ අවශමා වන් අු ව සෙ දල්යෝචිා වර්යද හි ෙඩලඩල්ය 

රැස වීම් අටක් (08) තව් වෙ ල්යදි.  ළෙණ  නණ අංශ  දෙස බල්යෙවිට, 2011 වර්යදේ සිට පුනප්ත ඩුව තැවති 

රතද ෝජ්යම අධමක්ය තර්දේයණ (ජීව විෙම ) ා  රතද ෝජ්යම අධමක්ය තර්දේයණ (ා ක්යණ), ගණ  ධි  ී, ප්රබධ ෙ 

තර්දේයණ රතල්යධ ීන් දෙදෙදෙක්, දජ්යමය ප තර්ද යණ රතල්යධ ිපද ක්,නබර් වම ප්ති රතල්යධ ිපද ක්, ා ක්යණ 

රතල්යධ ීන් දෙදෙදෙක් ා   ළෙණ   න සා රුවන් 17 දෙදෙක් දෙන්ෙ ිප ුකනන් ා ක්, නස  ෙ ග න දසේව යින් 

අටක්,ිරන්ා රු  රුදවක් ා  ස ෙ ෙම වැඩ රුවන් ාැටදෙ ක් (62) නජ්යදේ  ළෙණ  නණ චක්රය දේඛ අං  25/2014 

 ටද්  ශ්රී  ල්යං   නබර් තර්දේයණ  ාණ ට බඳව  ගැමෙෙට නබර් තර්දේයණ ෙඩලඩල්ය  ෙඟින් ිර වන ගු  ල්යැබී . 

දෙෙ වර්ය  තර්දේයණ  ටයුතු සම්බන්ධද න් සුවිදශේය වසනක් වි . අස වු  සා   යින්දේ හිෙ  අවෙ 

 න ගැමෙෙට ා  නබර්  ර්ෙ න්ාදේ රතය ත ෙෙ වි ෙෙ අඩු න ගැමෙෙ සො  අඩු තීව්ර්ා  කිිප  ැීමදම් ක්රයෙ ිරිබබඳ 

තර්දේයණ දවු දවන් ා  ෙැදගෙහින තළ ද්  නබර් වග ව වම ප්ා කිීෙ දවු දවන් ශ්රී  ල්යං    ිික  ර්මි  

තර්දේයණ ප්රබතිත් ති සභ ව ෙඟින් සම්ෙ ෙ දෙ ක් ිරිපෙැමිරත. එදසේෙ වැවි  දබෝග තර්දේයණ ිරිබබෙ 5 දවරත 

සම්ෙන්ත්ර්ණදේදී දාුඳෙ තර්දේයණ ව ර්ා ව දදිිපත්  කිීදම් සම්ෙ ෙ ෙ දෙෙ ආ ාෙ ට හිමිවි . 

දම් ාැරුු විට සම්ප්රබෙ යි  දෙුවෙ ප්රබදශශවල්ය නබර් වග ව වම ප්ා කිීදම් සාභ ත්් ව තර්දේයණ වම තිති 

අඛංඩව තව් ව දගෙ  ු  ල්යබයි. එදෙන්ෙ අස වු  සා   යින්දේ හිෙ ට ිරිබ ෙක් වශද න් අස වු  සා    

පුහුණු වැඩසටාන් 20 ක් ෙඟින් ෙව අස වු  සා   යින් 398 ක් ා  රතපුණා  සංවර්ධෙ වම තිති 26 ක්  ටද්  අර්ධ 

පුහුණු අස වු  සා   යින් 356 ක් ාට අවශම පුහුණුව දෙු  ල්යැබී . දම් අාන “දගවතු වග  වැඩ සටාෙ”  ටද්  නබර් 

තැළ 14,500 ක් තෙණ අම්ත න, ොු වන, ත්රිැකුණ ෙල්ය , දතුදළුන්ෙරුව, දෙෙන ගල්ය, ග ේල්ය ා  න් ෙපුන 

දිස ත්රිැක් වල්ය ප්රබතිල්ය ීනන් අාන දබෙ දෙු  ල්යැබී . 

එදසේෙ ජ්ය ති  විෙම  තෙෙදම් මූල්යම අු ්ර්ා  ඇතිව විවිධ වර්ගදේ නබර් වි ීමෙ සො  රත   වි ුමම් කුීන 

රතතෙවු  ල්යැබී . 

නබර්  ර්ෙ න්ා  ආශ්රිීාව සි ළු ජ්යෙ ද ුටස වල්යට ුන්න්දේ ආර්කය   සවිබල්ය ගැන්වීෙට අෙ ල්ය තර්දේයණ 

ා  සංවර්ධෙ  ටයුතු දෙදා වීෙ දවු දවන් අධමක්යතුෙ  ඇතුුම   ර්  ෙඩලඩල්ය ට ෙදේ ස තූති  ිරිපෙෙමි. 

දේ.යූ.ීමිපස  

සභ තති 

නබර් තර්දේයණ ෙඩලඩල්ය 
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ශ්රී  ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණ ම ලං්ඩලයක  
්රක  ලං්ඩලයක  

 

ගරු ලංවැවිලි ලං  ප්රන්ත ලංඅ්රතරතුම්ර ලං්ිනන් ලං්්  ලං ර  ලංක  ලංාර්රික ිනන් 
 
 
ජේ.යු පීරිස් මහතා, සභාපති, ශ්රීන කා ා ර් ප ප පජණ ම මඩලයක  
පී.සි. මධුවන්ති ජම ,  ප්රසතිප්තති සලකුම්  ජපපා පතජ් න්ුව, මහභාඩලයාගාර  (2014 ජුනි පක්වා) 
යබ්.ඒ.ජේ.සි. වික්ර්මාර්චි  ජම , ජාති  සලකුම්  ජපපා පතජ් න්ුව, මහභාඩලයාගාර  

එස්.එස්. ජපොජහොලි ද්ප මහතා, අධ්යරක්  ජමජහයු් ,  ෑගල්ක වලවිලි සමාගම 
ආ ප සි පීරිස් මහතා, ප්රසධ්යා  විධ්යා   නිකධ්යාී, ජ ොටගක වලවිලි සමාගම 
ආ ප.ඒ.ඩි.එස් රමුාග මහතා, වලවිලි   පමාන්ත අමාතරාාශ නිජ ෝජිත 
එ් .එස්. රහී්  මහතා, නිජ ෝජිත, ජ ොළඔ ර් ප ජවළඳුන්ජේ සාගම  
ජස්ටින් ජසජ විර්ත  මහතා, අධ්යරක් , කකාන් ර් ප පුද්ගලි  සමාගම 
එ්ච චන්ද්රනසිරි මහතා, 90, පන්සක පාර, මීම පකා  
පි.යබ්. කුමාර මහතා, ජල් ් /අධ්යරක් , ශ්රීන කා ා  ිකර  පම ප පජණ ම ප්රසතිප්තති සභාව 
රාජි්ත අුජ ෝරාක මහතා, අා  163 ½,  ාසල් මාවත, ජ ොළඹ 08.  
ජක්.සි. ප්රස ාන්ු  මහතා, වි්තතී  සමිති නිජ ෝජිත, ර.ප.ආ.(2014 ජප්රවාරි පක්වා) 
එස්.එල්.ජි. රාජි්ත මහතා, වි්තතී  සමිති නිජ ෝජිත, ර.ප.ආ.(2014 ජප්රවාරි පක්වා) 
 

නික ලං්කෂ න් ලං්්  ලංවු ලංාර්රික  න් 

 
ආචා ප  යබ්.එ් .ජි. ජසජ විර්ත  මහතා, අධ්යරක් , ර.ප.ම. 
ආ ප.බි. ජප්රසජමපාස මහතා, අධ්යරක්  ජ රාල්, ර.සා. ජප. 
පි.ජි. රාජු ජ ප මහතා, සභාපති, ශ්රීන කා ා වලවිලි  වනවන්ජේ සාගම  
 

ා්ථරවර ලං මිටු 

 

වතුම ලං මිටුව 
ජේ.යු පීරිස් මහතා, සභාපති, ශ්රීන කා ා ර් ප ප පජණ ම මඩලයක  
ආචා ප  යබ්.එ් .ජි. ජසජ විර්ත  මහතා, අධ්යරක් , ර.ප.ම. 
ආචා ප  වි.එ්ච.එල්. ජරොද්රිනජගෝ, අතිජ ප  අධ්යරක් , ර.ප.ආ. 
ආචා ප  ප්රිු ා ස ජසජ විර්ත  මි , නිජ ෝජර අධ්යරක්කර ා ප පජණ ම (ජීවවිපරා) 
එන්. බි. ජසජ විර්ත  මහතා, නිජ ෝජර  ළම ා ාර, ඇකදූව ව්තත, මුගම 
ජග්ත ජහට්ටිආර්චි  මහතා, ජජර ්ඨ  ළමමා ාර, ජයල්කි්ත ව්තත, ්ු රලි  
ජටෝනි ් පට පස් මහතා, සාමා රාධිකා ාරි (ර් ප), අගකව්තත වලවිලි සමාගම, අා  10 ඥාමා පථ ප්රසදිපප මාවත, 
ජ ොළඹ 08. 
එස්. ජපොර ෑගම මහතා, වු අධිකා ාී, පල්ජල්ජගොය ව්තත, ප පගා  ගර  
පි.ඒ. කක් ්මන් මහතා, ජජර ඨ්  ළමමා ාර. යා පටන්ෆීල්ඩ්ව්තත 
එස්.ඒ.ආ ප සමරජසජ ර මහතා, සහ ාර වු අධිකා ාී, ර.ප.ආ. උප ස්ථා  , කුවනවිට 
යබ්. කුකර්ත  මහතා, ගම ාධිකා ාී,  ර.ප.ආ. (සහභාගී වීම සඳහා) 
 

 

විගම  ලංාහ ලං ළ් ර රම ලං මිටුව 
පි.සි. මධුවන්ති ජම ,  ප්රසතිප්තති සලකුම්  ජපපා පතජ් න්ුව, මහභාඩලයාගාර   සභාපති (2014 ජූනි පක්වා) 
යබ්.ඒ.ජේ.සි. වික්ර්මආර්චි  ජම , ජාති  සලකුම්  ජපපා පතජ් න්ුව, මහ භාඩලයාගාර  (2014 ජූනි සිට)ආචා ප  
යබ්.එ් .ජි. ජසජ විර්ත  මහතා, අධ්යරක් , ර.ප.ම. 

ආ ප.බි. ජප්රසජමපාස මහතා, අධ්යරක්  ජ රාල්, ර.සා. ජප. 

ආ ප.ඒ.ඩි.එස් රමුාග මහතා, වලවිලි   පමාන්ත අමාතරාාශ නිජ ෝජිත 
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වි රර් ්  ලං මිටුව 
ජේ.යු පීරිස් මහතා, සභාපති, ශ්රීන කා ා ර් ප ප පජණ ම මඩලයක  
ආචා ප  යබ්.එ් .ජි. ජසජ විර්ත  මහතා, අධ්යරක් , ර.ප.ආ. 
ආචා ප  ඩි.එ්ච.එල් ජරොද්රිනජගෝ මහතා, අතිජ ප  අධ්යරක් , ර.ප.ආ.  
ආචා ප  පි. ජසජ විර්ත  මි , නිජ ෝජර අධ්යරක්කර ා ප පජණ ම (ජීව විපරා) 
ආචා ප  එස්. සිරිව පධ්ය  මහතා, නිජ ෝජර අධ්යරක්  ප පජණ ම (තාක් ම) 
ආචා ප  ඒ. දිපසා ා   ම ා, ජපපා. ප්රසධ්යා ස, උපජද්ශ  ජසජවා ජපපා පතජ් න්ුව, ර.ප.ආ 
ආචා ප  ඩි.ජි. එදිපරිසිාහ මි , වලය ්ක  ජපපා. ප්රසධ්යා ස, ර් ප තාක් ම සහ සාව පධ්ය  ජපපා පතජ් න්ුව, ර.ප.ආ 
ආචා ප  ඒ.එ් .යබ්.ජක්. ජසජ විර්ත  මහතා, ප්රසධ්යා  ප පජණ ම නිකධ්යාී, ශා  විපරා ජපපා. ර.ප.ආ 
ආචා ප  යූ. ර්ත ා   මහතා, ප්රසධ්යා  ප පජණ ම නිකධ්යාී, පළ ර් ප සල ුම්  සාව පධ්ය  සහ රසා   ඉාජිජන්වන 
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එස්.එ් .ජපොර ගම මහතා, වු අධිකා ාී,  මුනුකුක වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී. පල්ජකජගොය ව්තත,ප පගා ගර  
මධුශා  ධුනුසිාහ මහතා, වු  ළම ා ාර,  හව්තත වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී. පලල්මඩුල්ක ව්තත,  හව්තත 
එස්.ඒ. ඊරි ගම මහතා, අධ්යරක් , ජ ොටගක වලවිලි සමාගම, අා  53, 1/1, ස ප ්ාජරෝන් ජ තික  මාවත, ජ ොළඹ 
01. 
රනිල් ප්රස ාන්ු  මහතා, නිජ ෝජර සාමා රාධිකා ාරි,  ලළණිවලලි වලවිලි සමාගම, 400, ඩීන්ස් පාර, ජ ොළඹ 10 
ජසජ   ප්රස ාන්ු  මහතා, නිජ ෝජර සාමා රාධිකා ාරි,  ලළණිවලලි වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී.ජද්වාක න්ප ව්තත, 
ජපහිඕවිට 
ජහජමාල් ගමජේ මහතා,  ළම ා වන, හපුගස්තලන්  වලවිලි සමාගම, මාප් ජේ ව්තත, රක්වා  
ඒ.ජි. ගී්ත කුමාර මහතා, සාමා රාධිකා ාරි, තල්ගස්වකව්තත, තල්ගස්වක 
ුමජීව ජගොයජේ මහතා, නිජ ෝජර සාමා රාධිකා ාරි,  හව්තත වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී. ඩී.ජී.එ් . ා ප ාක , 
ජගොයලල්ක ව්තත, ස ස්ගම ,පලල්මඩුල්ක 
එල්.යබ්.ඒ. ගුමව පධ්ය  මහතා, ප්රසධ්යා  විධ්යා   අධ්යරක් , එයිට් න් ස්ජපන්ස් ජගොය ලගිල්ක, 1, 9 ව  මහක, 305, 
ජවොක්ස්ජහෝල් පටුමග, ජ ොළඹ 02 
බුද්ධිකා ගුමජසජ ර මහතා, නිජ ෝජර සාමා රාධිකා ාරි,  ලළණිවලලි වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී. ප ාව්තත ව්තත, 
 ටි න්ජතොට 
පී.ඩී.එස්.ඒ.ගුමව පධ්ය  මහතා, ප්රසධ්යා  විධ්යා   අධ්යරක් , ඇල්පිටි  වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී. එයිට් න් ස්ජපන්ස් 
ජගොය ලගිල්ක, 1, 9 ව  මහක, 305, ජවොක්ස්ජහෝල් පටුමග, ජ ොළඹ 02 
සී.එ් .ජහට්ට්ආර්චි  මහතා, වු අධිකා ාී, පුස්සලල්කාව වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී. ්ද්ජද්ගම ව්තත,්ද්ජද්ගම 
ජේඑ් .ජහට්ට්ආර්චි  මහතා, ජජර ්ඨ  ළම ා වන, ජ ොටගක වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී. යලල්කිට් ව්තත, ්ු රලි  
වජිර ජහජවජේ මහතා,  ළම ා වන,  ලළණිවලලි වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී. ජණ ඔ  ව්තත,  ටි න්ජතොට 
යබ්.එ්ච.ආ ප.ජ ජ ොඩි මහතා, ජ ොටගක වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී. අස්වලලි ව්තත, ්ු රලි  
ජේ.ඒ.ඩී.ජ ක්ත මහතා, වු අධිකාතාී, පුස්සලල්ක වලවිලි සමාගම, පුුමසලල්ක ව්තත, පර ඩුව 
ටී.වී.ජ ජසජ ර මහතා, ශ ර විපරාඥ,  හව්තත වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී. ඩී.ජී.එ් . ා ප ාක , ජගොයලල්කව්තත, 

සන් ස්ගම, පලල්මඩුල්ක 

අජශෝ  ජ ජසජ ර මහතා, වරාපිති උපජද්ශ , ජවල්කස්ස ර් ප සමාගම, සී/ඕ, තිස්ස ජි ජසජ  සමූහ , ජල්ක් ක්  

ජක්ර්සන්ට්, ජ ොළඹ 02 

රවී ජ සිාහ මහතා, සාමා රාධිකා ාරි,  මුණුකුක වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී. 310, හයිජකවල් පාර,  ාවින් , 
මහරගම 
එස්.ඒ.ඒ.පී.ජ තික  මහතා, වු අධිකා ාී,  ෑගල්ක වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී. පාර ජබ් ව්තත, උඩුජගොය 
එස්.එන්.ජ ව පධ්ය  මහතා, ජජර ්ඨ  ළම ා වන, ජ ොටගක වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී.පයි ාගක ව්තත, පයි ාගක 
මනූජා  ාරි ේජපවනම මහතා, අධ්යරක් , සී.ඒ.ඕ., ජහොරම වලවිලි සමාගම පී.එල්.සී., ජ ො.20,ආ ප.ඒ.ප මලල් මාවත, 
ජ ොළඹ 03 
යූ.ඒ. වනමා ා   මහතා,  ළම ා වන, ඇල්පිටි  වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී., ජල්ල්වක ව්තත, වු ර් 
බුද්ධිකා  මලපගම මහතා, වු අධිකා ාී, මුරට වලවිලි සමාගම, විල්පිට ව්තත, අකුරැස්ස 
රවී මයවක මහතා,  ළම ා වන,  ලළණිවලලි වලවිලි සමාගම, පීඑල්.සී., ඌවනමීවක, ව්තත, බුක්තජ ොහුපිටි  
පමි්ත ජමොජහොට්ටිජේ මහතා,  ළම ා වන,  හව්තත වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී., හුනුජවක ව්තත, ඕප ා   
බී.එ් .ජේ.ඒ.ජමොජන්මාජල් මහතා, සමූහ  ළම ා ාර,  ෑගල්ක වලවිලි සමාගම,පී.එල්.සී.,පල්ජකගම ව්තත, 
නි ාු වනජපොක 
ග ාන්  ා න්පක මහතා, උපජද්ශ , 375/26, ර්ත ්  මාවත, 4 පටුමඟ ජහෝ න්පර උුර, 
 



  
 

iv 
 

චාමි   ාර් පිටි  මහතා,  ළම ා ාර, වටවක වලවිලි සමාගම,පි.එල්.සී.  ාකි ාජපනි  ව්තත,  ාකි ාජපනි  
ආ ප.එස්.පට්ලඳි මහතා, නිජ ෝජර  ළම ා ාර, ඇල්පිටි  වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී.,ගුළුගහ න්ප ව්තත, වු ර් 
අජි්ත පීරිස් මහතා,  ළම ා ාර, හපුගස්තලන්  වලවිලි සමාගම, පී.එේ.සී. බිබිජල් ව්තත, බිබිජල් 
ආ ප.සි. පීරිස් මහතා, ප්රසධ්යා  විධ්යා   නිකධ්යාී, ජ ොටගක වලවිලි සමාගම, අා  53 1/1, ස ප ්ාජරෝන් ජ තික  
මාවත, ජ ොළඹ 01. 
ඒ.ඩී.ජපජ පරා මහතා, ජජර ්ඨ  ළම ා වන, පුස්සලල්ක වලවිලි සමාගම,ජපන්රි්ත ව්තත,අවිස්සාජණල්ක 
අනූ  ජපජ පරා මහතා,  ප්රසධ්යා  ජමජහයු්  නිකධ්යාී - ර් ප, පුස්සලල්කාව වලවිලි සමාගම, ජකවල් 11, එෆ්එල්සී, 
කුළුම, ජ ො.19, යඩ්ලි ජසජ ා ා   මාවත, ජ ොළඔ 08 
ඩි.පි.ඒ. ජපජ පරා මහතා, නිජ ෝජර සාමා රාධිකා ාී, ්කාජගොය වලවිලි සමාගම, තල.ජප. අා  06, පා්  ගා පයන්, 
ර්ත පුර 
කක්   ජපජ පර මහතා,  ළම ා වන,   හව්තත වලවිලි සමාගම, හූජේ ව්තත,  හව්තත 
ශාවිල් ජපජ පරා මහතා, හපුගස්තලන්  වලවිලි සමාගම, පී.එේ.සී හතරැලිගහ ව්තත, රක්වා  
ඩී.බී.එස්.එල්.ජපජ පරා මහතා, වු අධිකා ාී, ජමො රාගක ව්තත, ජමො රාගක 
ඇල්්ට් පීරිස ්මහතා, සාමා රාධිකා ාරි (වු) කකාන් ර් ප පුද්ගලි  සමාගම, ජ ො:54, කිවනකප  ජපජපස, ජ ොළඹ 
06 
ුමනිල් ජපොජහොලි ද්ප මහතා, අධ්යරක් -ජමජහයු් ,  ෑගල්ක වලවිලි සමාගම, අා  310, හයිජකවල් පාර,  ාවින් , 
මහරගම 
බී.එල්.එල්.ජප්රසජමතික  මහතා, වු අධිකා ාී, ්කාජගොය වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී.,මුුවාගක ව්තත, ර්ත පුර 

උපාර ජප්රසජමතික  මහතා, සාමා රාධිකා ාරි - පහතරට  ලළණිවලලි වලවිලි සමාගම, පීඑල්.සී.,ජ ො.400, ඩීන්ස් පාර, 
ජ ොළඹ 10 

ඒ. අයි. බි. රාජසිාහ මහතා, වු අධිකා ාී, ්කාජගොය වලවිලි  සමාගම, පී.එල්.සී.,ෆා් ගා පයන් ව්තත, ර්ත පුර 

ආ ප.එමි.ඩී.ටී.ජේ.ර්ත ා   මහතා, වු අධිකා ාී, ්කාජගොය වලවිලි  සමාගම, පී.එල්.සී.,මහජවක ව්තත, ර්ත පුර 

කිලින්ටන් එන්.එ්ච.වනද්රිනජගෝ මහතා,  ිකර  පම උපජද්ශ , 25/45,  ාලිාග මාවත,විජ  කුමාරුාග මාවත, ජ ොළඹ 

05 

විරාන් වනජබ්වන මහතා,  අධ්යරක් , සී.ඒ.ඕ.  හව්තත වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී., මාලිගාව්තත පාර, ජ ොළඹ 10 

ඉන්ද්රනජි්ත වනක්මල් මහතා,  ළම ා වන,  හව්තත වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී.,එ රැල්ක ව්තත, ඹ්ප ා   
එන්.වී.සමරජසජ ර මහතා, මුරට වලවිලි සමාගම, ආයපා  ව්තත,  ඹුවනපිටි  
ඩී.සමරසිාහ මහතා,  ළම ා වන, ජ ොටගක වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී., ජසොර  ව්තත, ජහොරම 
ජීවන්ත ජසජ ාර්ත  මහතා, ජජර ්ඨ  ළම ා ාර,  හව්තත වලවිලි සමාගම, පී.එල්.සී.,රිල්ජහජ ව්තත, 
පලල්මඩුල්ක 
නිශාන්ත ජසජ විර්ත  මහතා, සමූහ  ළම ා ාර, කකාන් ර් ප පුද්ගලි  සමාගම,සපුමල් න්ප සමූහ , 
ජ ො:54, කිවනකප  ජපජපස, ජ ොළඹ 06 
එන්.බි. ජසජ විර්ත  මහතා, නිජ ෝජර සාමා රාධිකා ාරි,  මුණුකුක වලවිලි සමාගම, ඇකදූව ව්තත, මුගම 
ආ ප. ජසජ විර්ත  මහතා, නිජ ෝජර සාමා රාධිකා ාරි, පුස්සලල්ක වලවිලි සමාගම,හල්ජේ ව්තත, ු් ජමෝපර 
සර්ත ජසජ විර්ත  මහතා,  ළම ා ාර, හපුගස්තලන්  වලවිලි සමාගම, පී.එේ.සී., හපුගස්තලන්  ර් ප ව්තත, 
ජකල්ජකොපිටි  
ආ ප.ටි. ජතන් ජ ෝන් මහතා, ජජර ්ඨ  ළමමා ාර, ජ ොටගක වලවිලි සමාගම, පාු ක් ව්තත, පාු ක්  
එ් .පි.ජක්. උඩුග්  පක, නිජ ෝජර සාමා රාධිකා ාී, පුස්සලල්ක වලවිලි සමාගම,එල්ස්ටන් ව්තත,පුවක්පිටි  
 
අ පථාරධ  ලංඅරමු ල් ලං මිටුව 
 
ආචා ප  යබ්.එ් .ජි. ජසජ විර්ත  මහතා, අධ්යරක් , ර් ප පඒජණ මා ත   
යබ්.ඩි. විමකපාස මහතා, ජ්තරිප්තවු  මිටු සාමාජි  
එ්ච.එ්ච.ජ සිාහ මහතා, ජ්තරිප්තවු  මිටු සාමාජි  
යබ්.කුකර්ත  මහතා, ගම ාධිකා ාරි, ර.ප.ආ. (සහභාගී වීම සඳහා) 
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ාභර්තිෂේ ලං ර ප රක  ලංාහ ලං්ඩලයක ලංෂල් ම් 
සභාපති    ජේ.යු.පීරිස් මහතා 
වලය ්ක  මඩලයක ජල් ්  බි.එ්ච.පි. ්ාකසූරි  මි 
සභාපති ජේ පුද්ගලි  සහ ාර 
 ළමමා ාර සහ ාර  හරි්ත  ළුතරවිතා  මහතා බීඑස්සී (කා ා), 

ජක්.වයි.ජී.එ් .පී.කුමාී මි  බීඒ (කා ා), 
(2014.10.24 සිට) 

නීතීඥවරු 
 සතිපති, 
 සතිපති ජපපා පතජ් න්ුව, (රජජණ ආ ත ) 
තල.ජප. අා  502, 
ජ ොළඹ 12. 

විගම වරු 
විගම ාධිකාපති, 
විගම ාධිකාපති ජපපා පතජ් න්ුව, 
නිපහස් චුරස්රප , 
ජ ොළඹ 07. 

්ැාකු 
කා ා ්ලාකුව, 
ආ ත  ශාඛාව, 
75, ජ ාධිකාපති මාවත, 
ජ ොළඹ 01. 

කා ා ්ලාකුව, 
අගකව්තත 

ප්රවධර  ලං ර ප රක  ලංාහ ලං්ීක්ෂ මරගරර 
යා පටන්ෆීල්ඩ්, අගකව්තත 

ු ර ත    
අධ්යරක්     034-2248457 
අතිජ ප  අධ්යරක්   034-2248458 
නිජ ෝජර අධ්යරක්  (ජීව විපරා)  034-3346118 
නිජ ෝජර අධ්යරක්  පරිපාක  034 -3346118 
සාමා ර   034-2247426 

034-2247383 
034-2248459 
034-3349999 

ෆලක්ස්    034-2247427 
විපය්ත තලපෑක   dirrri@sltnet.lk, rubberresearchsl@gmail.com 
ජවබ් අයවි www.rrisl.lk 

mailto:dirrri@sltnet.lk
http://www.rrisl.lk/
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්ඩලයක ලං ර ප රක  ලංාහ ලංරාර   ලංහර ලංතර්ෂ ම ලං්ීක්ෂ මරගරර, ලංෂතකවක ලං්රර,ර් ්කර  

ු ර ථ  

සභාපති     011-2635019 

මඩලයක  ා ප ාක    011-2635142 

අධ්යරක්      011-6333351 

නිජ ොජර අධ්යරක්  ප පජණ ම (තාක් ම) 011-2633352 

සාමා ර    011-2635851 

     011-2635852 

ෆලක්ස්     011-2605171 

විපය්ත තලපෑක    dirrub@sltnet.lk 
 

 

 
ශ්රී  ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණ ම ත   ලං- ලංඋ් ලංා්ථර  , ලංනිවිතිගක ැෂල්, ලං්තුමග් 

 
ප්රසජණණි සහ ශා  අිජජ   ජපපා පතජ් න්ුව 
ු ර ථ     034-2247368, 034-2247199 
විපය්ත තලපෑක   rrigpb@sltnet.lk    
 
 
ශ්රී  ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණ ම ත   ලං- ලංඋ් ලංා්ථර  , ලංකුරුවිට, ලංර්  පුර 

ු ර ථ     045-2262115, 045 3460537 

විපය්ත තලපෑක   rrikuruwita@sltnet.lk 

 

ශ්රී  ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණ ම ත   ලං- ලංඋ් ලංා්ථර  , ලංෂ්ොල්ගහෂවක 

ු ර ථ     037-3378191 

 

ශ්රී  ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණ ම ත   ලං- ලංඋ් ලංා්ථර  , ලංෂ්ො රරගක 

ු ර ථ              -  055-3600707 
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ශ්රී  ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණ මර ත   
 ර ප  ලං්ඩලයක  

 

අධර්ෂ  ලං්ඩලයක  

 

අධ්යරක්  යබ්.එ් .ජි. ජසජ විර්ත , බිඑස්සි(කා ා), පිඑ්චඩි (එජසක්ස්)  

අතිජ ප  අධ්යරක්  ආචා ප  වි.එ්ච.එල්. ජරොද්රිනජගෝ, බිඑස්සි  ිකර (කා ා), 

එ් එස්සි(එජසක්ස)්, පිඑ්චඩි  (ජණල්ස්),  

නිජ ෝජර අධ්යරක්  - ප පජසජ ම (ජීව විපරා) ජි.පි.යබ්.පි.පි. ජසජ විර්ත  මි ,      

     බිඑස්සි(කා ා), පිඑ්චඩි(්ා්ත) (02.07.2014 සිට) 

නිජ ෝජර අධ්යරක්  -ප පජසජ ම (තාක් ම) එස්. සිරිව පධ්ය , බිඑස්සි (කා ා), එ් එස්සි (ඔස්ජතලි ා),   

     පිඑ්චඩි(මලජල්සි ා) (02.07.2014 සිට) 

  

  

් පෂණ ම ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුම 

 

ප්රවෂේණි ලංාහ ලංශර  ලංඅභිජ   ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

ජජර ්ඨ ප පජණ ම නිකධ්යාී එස්.පි.විතා ජේ මි , බිඑස්සි( ිකර)(කා ා), එ් එස්සි(ඉන්දිප ා), 

පිඑ්චඩි(මලජල්සි ා) 

ජජර ්ඨ ප පජණ ම නිකධ්යාී  ⋆⋆ජක්.ජක්.ලි  ජේ බිඑස්සි( ිකර)(කා ා),   

     බිඑස්සි( ිකර)(කා ා),එ් ෆිල් (කා ා)    

     පි.ජක්.එස්.ජි.ජසජ ර්ත්ඩලයාර,      

     බිඑස්සි(කා ා), පිඑ්චඩි(ජපා  ) 

ප පජණ ම නිකධ්යාී   පි.වි.ඒ. අනු ් ා ජම , බිඑස්සි  ිකර(කා ා),  

 

අ්තහපා්ලලීජ්  නිකධ්යාීන්   අයි.ඩි.එ් .ජේ. සර්ත කුමාර  

     එල්.එස්.  ාරි වස්  

ටි.එ් .එස්.ජක්. ගුමජසජ ර 

එ්ච.පි. පීරිස,්  ිකර ඩිේජකෝමා (කුඩලයසාජල්) 

ඒ.ජක්. ගමජේ මි , බිඑස්සි (කා ා) 

 ා පමි  නිකධ්යාී    බි.යබ්.ඒ.එන්. ්ද්ජපවිතා , බිඑස්සි (කා ා) 

 

 ළම ා රම සහ ාර (ලිපි වන)  එස්.ඩි.පි.ජක්.එල්. පිීස් මි  

     ජක්.ඩී.පියුමි හසාරා ජම වි , (24.10.2014 සිට) 

 

  

ශර  ලංවි රර ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

ජපපා. ප්රසධ්යා ස    ජි.පි.යබ්.පි.පි. ජසජ විර්ත  මි ,      

     බිඑස්සි(කා ා), පිඑ්චඩි(්ා්ත) 

ජජර ්ඨ ප පජණ ම නිකධ්යාී  ඒ.එ් .යබ්.ජක්. ජසජ විර්ත , බිඑස්සි(කා ා),   

     එ් එස්සි(කා ා),පිඑ්චඩි(ජණල්ස්) 

                     එන්.එ් .සි.     ාන්ත, බිඑස්සි(කා ා),     

     එ් එස්සි(ඉන්දිප ා) 
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ප පජණ ම නිකධ්යාීන්   ඩි.එස්.ඒ.  ා න්පක මි , බිඑස්සි( ිකර)(කා ා) 

     ජක්.ඒ.ජි.බි. අමරුාග  

     ටි.යු.ජක්.සිල්වා,බිඑස්සි( ිකර)(කා ා),     

     එ් ෆිල්(කා ා) 

 

අ්තහපා ්ලලීජ්  නිකධ්යාීන්  ජි.ඒ.එස්. විජේජසජ ර මි  

     ආ ප.ජක්. සමරජසජ ර මි  

     එ් .ජක්.පි. ජපජ පරා, බිඑස්සි(කා ා) 

     යබ්.ඩි.එ් .එන්. ප අල්විස්, බිඑස්සි(කා ා) 

     ඩි.එල්.එන් ප ජසොයිසා 

     පි.ඩි. පතිරම, බිඑස්සි(කා ා) 

     පි.ජක්.යබ්.  වනමාතික ,  ිකර. ඩිේ.(ර්ත පුර) 

 ා පමි  නිකධ්යාී (ප පජණ ම සහ සාව පධ්ය ) ආ ප.හඳපාන්ජගොය බී.එස්.සී. (කා ා) 

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන)  එ්ච.ඩි.ඩි.ඊ. ජ ව පධ්ය  මි  

     අවනණි ප අල්ජ් පා මි  

 

ශර  ලංවරරධි ලංවි රර ලංාහ ලං්ෂද්රිජීවවවි රර 

ජජර ්ඨ ප පජණ ම නිකධ්යාී  ටි.එ්ච.පි.එස්. ප්රස ාන්ු  මි , බිඑස්සි(කා ා),  

එ් ෆිල්(කා ා),පිඑ්චඩි(කා ා) 

ප පජණ ම නිකධ්යාීන්   එ් .ජක්.ආ ප සිල්වා මි , බිඑස්සි(කා ා),     

     එ් එස්සි(කා ා)  

   

අ්තහපා ්ලලිජ්  නිකධ්යාීන්  ඊ.බි. ප්රස ාන්ු  

     බි.අයි.ටි.ජතන් ජ ෝන් මි , ිකර.      

     ඩිේ.(කුඩලයසාජල්) 

     ඊ.ඒ.ඩි.ඩි. සිරිව පධ්ය  මි , බිඑස්සි(කා ා) 

     එස්.සි.පි.විජ ර්ත  මහතා, එන්ඩිටි( ිකර) (හාඩි) 

     එස්.ආ ප.ඩි.පි. පීරිස්, බිඑස්සි(කා ා) 

     ඊ.ඒ.ඩි.එන්. නිශාන්ත,  ිකර. ඩිේ.(ර්ත පුර),    

     බිඑස්සි( ිකර)(කා ා) 

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන)  ජක්.ඒ.ඩි.වයි. මධු ා ස කා ා  

   

්රාශු ලංාහ ලංශර  ලංෂ්ෝ ර් ව ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

ප්රසධ්යා  ප පජණ ම නිකධ්යාී  ආ ප.එස්. ධ්ය පමකී පති, බිඑස්සි      

      ිකර(කා ා),එ් එස්සි(කා ා) 

පිඑ්චඩි( ල යා), (2014.03.14පක්වා) 

ජජර ්ඨ ප පජණ ම නිකධ්යාීන්  ආ ප.පි.ජහට්ටිආර්චි මි ,බිඑස්සි(කා ා),     

     එ් ෆිල්(කා ා) 

      

අ්තහපා ්ලලිජ්  නිකධ්යාීන් එස්.ඩි.සි.ජක්. මහීපාක මි  

     එස්.එන්. සිල්වා 

     ඒ.එ්ච.යු. මිත්රිජසජ  

ටි.බි. දිපසා ා   

වි.යු.එදිපරිමාන්  ජම , බිඑස්සි(කා ා) 

ඒ.පි. ජතවරේජපවනම ජම  
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පි.ඩි.ටි.සි. ගුමතික , එන්ඩිටි( ිකර) 

ජේ.ඒ. සර්ත චන්ද්රනසිරි 

 ා පමි  නිකධ්යාී (ප පජණ ම සහ සාව පධ්ය ) එරාගා සිල්වා මි , එන්ඩිටි 

     සී.ජී.මල්කවආර්චි ,  ිකර. ඩිේ (හාඩ්)     

     (18.11.2014 පක්වා) 

 ළම ා ාර සහ ාර(කඝුජල්ඛ )  ජක්.ඒ.ඩි.එල්. රූපසිාහ ජපජ පරා මි  

 

ජජවරාර   ලංාහ ලං රින  ලංවි රර ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

ජජර ්ඨ ප පජණ ම නිකධ්යාී ජක්.වි.වි.එස් කුයලිගම මි , බිඑස්සි(කා ා), එ් ෆිල්(කා ා) 

 

අ්තහපා ්ලලිජ්  නිකධ්යාීන් පි.ඩි.ජේ. ජරොද්රිනජගෝ (26.04.2014 පක්වා) 

 ා පමි  නිකධ්යාී (ප පජණ ම සහ සාව පධ්ය ) ආ ප.පි.එස්. රන්ු නු, බිඑස්සි(කා ා) 

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන)  එ්ච.ඒ. මජ ෝජි එරන්දිප ා  

 

උ්ෂේශ  ලංෂාේවර ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

ජපපා. ප්රසධ්යා ස ඩි.එ් .ඒ.පි. දිපසා ා  , බිඑස්සි  ිකර(කා ා), පිඑ්චඩි(ඇ් පඩීන්),  

උපජද්ශ  නිකධ්යාීන් ඒ. එ්ච. කුකර්ත , බිඑස්සි  ිකර(කා ා), එ් එස්සි(ජරඩිා), 

එ් එස්සි(කා ා) 

 පි.ජක්.ජක්.එස් ගුමර්ත , බිඑස්සි  ිකර(කා ා) 

ආ ප.ඒ.ඩි. රමව   

සහ ාර පුහුණු කිීජ්  නිකධ්යාී  ජක්.ජි.පි. ම හාී ජම  

ප්රසාජද්ය   ර් ප වරේති නිකධ්යාීන් එ් .ජි.එන්. ගුමර්ත  

ර් ප වරාේති නිකධ්යාීන් ඩි.වීරජසජ ර 

 යබ්.ඩි.ටි.සි. මුනිර්ත , වලවිලි වරාේති ඩිේජකෝමා 

 ඩි.ආ ප.ඒ.එ් .ජි. අජබ්දිපසා ා   

 ආ ප.එ් .එස්. ර්ත ා  , එන්ඩිටි  ිකර ඩිේ. 

 ඩි.ඊ.පි.එ් .  ා ා ක් ාර,  ිකර ඩිේ. ඇක්වයි ාස් 

 යබ්. ඩි. චන්ද්රනසිරි 

එ් .ධ්ය පමපාස,බිඑස්සි ිකර(කා ා), එ් එස්සි(කා ා 

ජේ.ඒ.ජේ. ජපජ පරා 

ඊ.ජි.යු. ධ්ය ව පධ්ය  

නිහාල්ගමජේ, ිකර ඩිේ. (අගුමජ ොළපලකලස්ස) 

යු.එන්. ජ සූරි  

ජි.ඩි.එන්. ජසජ විර්ත  

යබ්.සි.සිරිව පධ්ය , ිකරඩිේ. 

(අගුමජ ොළපලකලස්ස) 

එස්.ජි.ජි. විජේසිාහ 

එන්.ජි. සර්ත  

අයි.පි.එල්. කි්තසිරි 

යබ්.එ් .ඒ.එස්.එල්. වනිගසූරි ,  ිකර ඩිේ. ඇක්වයි ාස් 

එන්.එල්. ධ්ය පමජසජ  

යබ්.පි.ජි.ඩි.සි.පි.ජක්. ජසජ ා ා  ,  ිකර ඩිේ. (හාඩි) 

     ටී.එල්.රාම ා  , පීඑස්සී (කා ා)  

     (18.11.2014 සිට) 

අ්තහපා්ලලිජ්  නිකධ්යාී    එස්.එ් .ඒ.සමරජ ෝන්, ිකර ඩිේ. (කුමයසාජල්) 



x 

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන)  එ් .ජක්. විජේතික  මි  

සි. ගුමතික  මි  

එස් වි.ය රානි මු රි ා, ජම  

ජේ.එන්.ආ ප. ජ සිාහ මි  

එස්.එ් .  ළුආර්චි  මි  

ටී.ආර.පී.සිල්වා 

පී.සි නි ඉසාරා ජම  (24.10.2014) 

්හුඅව වී  ලංරාර  වි රර ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

ප්රසධ්යා  ප පජණ ම නිකධ්යාී ඒ. එ්ච.එල්.ආ ප. නිල්මිණි මි , බිඑස්සි(කා ා), පිඑ්චඩි 

( ාඩ්රිරෆ්) 

ප පජණ ම නිකධ්යාී ඒ.එ් .ජක්.එස්.පි. අධිකා ාී, බිඑස්සි (කා ා), එ් එස්සි(කා ා)  

අ්තහපා ්ලලීජ්  නිකධ්යාීන් ඩි.අයි.ආ ප. ජප ව  මි , ර් ප තාක් ම ඩිේ.(පිආ පඅයි) 

(09.12.2014පක්වා) 

එන්. ජ ව පධ්ය  මි ,  ිකර ඩිේ. (බිබික) 

 ා පමි  නිකධ්යාී (ප පජණ ම සහ සාව පධ්ය )  එ්ච.එ් .එ්ච.ධ්යනු මාලී මි , බිඑස්සි (කා ා)  

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන)   එ් .ඒ.යබ්.ජක්.තික ර්ත  

 ළ ලංර් ප ලංාහ ලංරාර   ලංවිශ්ෂල් ම ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

ප පජණ ම නිකධ්යාී ඒ.පි. අ්තත ා   මි , බිඑස්සි(කා ා) 

අයි.එ්ච.ජක්. සමරසිාහ මි , බිඑස්සි (කා ා) 

අ්තහපා ්ලලීජ්  නිකධ්යාීන් එල්. වනිගුාග මි  

එ්ච.වි.ජක්. ගමජේ මි  

සි.එස්.ජකොකුජේ මි  

ඩි.එ් .එස්. විජේජසජ ර ජම , ර් ප තාක් ම ඩිේ. (පිආ පඅයි) 

එල්.පි.පි. විතාරම 

බි. ගුමසිරි (08.03.2014 පක්වා) 

 ා පමි  නිකධ්යාී (ප පජණ ම සහ සාව පධ්ය )  එස්.පි. විජේව පධ්ය  ජම , බිඑස්සි (කා ා) 

යබ්.එ් .අයි. නුවන්ගි ජම , රසා   විපරා ඩිේ.  

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන)  යබ්.ඩි.ඩි. සමන්මලී ජම 

ජි.එන්.ජක්. ගුමජසජ  

ර් ප ලංතර්ෂ ම ලංාහ ලංාාව පධ  ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

වලය ්ක  ජපපා. ප්රසධ්යා ස ඩි.ජි. එදිපරිසිාහ මි , බිඑස්සි (කා ා), එ් එස්සි(කා ා), එ් ෆිල්(එක්ස්ත 

රාජධ්යානි ), පිඑ්චඩි(කා ා) 

ජජර ්ඨ ප පජණ ම නිකධ්යාීන් ⋆ ජි.ඩි.ඩි. ජසජ විර්ත  මි , බිඑස්සි(කා ා) 

එ් එස්සී (මක ාසි ාව) 

ප පජණ ම නිකධ්යාී යබ්.ඩි.එ්  ස් ප්ත, බිඑස්සි(කා ා) 

අ්තහපා ්ලලීජ්  නිකධ්යාීන් එ් .ජක්. මහා ාම මි , ර් ප තාක් ම ඩිේ. (පිආ පඅයි) 

එස්.අයි.  ාපා මි , ර් ප තාක් ම ඩිේ. (පිආ පඅයි) 

පි.සි. ජව්තතසිාහ මි , විපරා ඩිේ. 
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එස්.එල්.ජි. රාජි්ත, ර් ප තාක් ම ඩිේ. (පිආ පඅයි) 

ජි.එ් . ප්රිු න්ති ජපජ පරා මි , බිඑස්සි (කා ා), එ් එස්සි(කා ා) 

 ා පමි  නිකධ්යාී (ප පජණ ම සහ සාව පධ්ය ) වි.ජි.එ් .ජේ. අජබ්ව පධ්ය  එන්ඩිටි  

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන)  එ් .ජී.එ් .ඩී.එස්.ආ ප. ප ඒ. විජේර්ත  ජම     

(18.11.2014 සිට) 

 ළ ලංර් ප ලංාැ සුම් ලංාාව පධ  ලංාහ ලංරාර   ලංඉාිකෂන්රු ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව 

ජපපා. ප්රසධ්යානි එස්. සිරිව පධ්ය , බිඑස්සි (කා ා), එ් එස්සි(ඔස්ජතලි ා), 

පිඑ්චඩි(මලජල්සි ා) 

ප්රසධ්යා   ප පජණ ම නිකධ්යාී ආ ප.එ් .යු.එන්. ර්ත ා  , බිඑස්සි (කා ා), පිඑ්චඩි(ජකෝජහෝ පේ) 

අ්තහපා ්ලලීජ්  නිකධ්යාීන් යබ්.ජක්.  ාක ස මි , ර් ප තාක් ම ඩිේ. (පිආ පඅයි) 

ඊ.සි.ඩි. ජසජ ා ා  

යු.එ් .එස්. ප්රිු ා ා මි , , බිඑස්සි (කා ා), එ් එස්සි(කා ා) 

වි.සි. ජරෝහමදීපපා මි  

ඒ.ජක්.ඩි.යබ්. ප්රසසාද් 

 ා පමි  නිකධ්යාී (ප පජණ ම සහ සාව පධ්ය ) ජක්.ජි.පි.එ් .ධ්ය පමතික  ජම , බිඑස්සි (කා ා) 

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන)  එ්ච.ඒ. ජ නි කක්කර ා  ජම ,(බිඒ) (කා ා) 

යු.ජක්.අකිකා තරිු නි මි   

ඒ.ආ ප.එ් . ප අල්විස් ජම  

ජක්.ජක්.ගීතා මි  බීඒ (24.10.2014 සිට) 

පී.ඩී.එස්.දිපල්හා ස ජම  (18.11.2014 සිට) 

ජජවමිති  ලංඅාශ 

ජජවමිති ාඥ බි. යබ්. විජේුමරි  මි , බිඑස්සි  ිකර (කා ා), එ් ෆිල්(කා ා), 

පිඑ්චඩි(කා ා) 

අ්තහපා ්ලලිජ්  නිකධ්යාීන් එ්ච. ජක්.ඩි.සි.එස්. මුමසිාහ මි , එන්ටිසි ජපොලිම ප (ජමොරටුව), ර් ප 

තාක් ම ඩිේ. (පිආ පඅයි), පරිගම  ඩිේජකෝමාව (අයිඩිඑ් ) 

ඕ.වි.අජබ්ව පධ්ය , ිකර ඩිේජකෝමා (කුඩලයසාජල්) 

උ්ෂ ෝිනතර ලං් පෂණ ම ලංඒ    

ප්රසධ්යා  ප පජණ ම නිකධ්යාී එස්.එ් .එ් . ඉක්්ාල්, ලංබිඑස්සි  ිකර (කා ා), එ් ෆිල්(කා ා), 

පිඑ්චඩි(එජසක්ස)් 

ජජර ්ඨ ප පජණ ම නිකධ්යාීන් ඊ.එස්. මුමසිාහ මි , බිඑස්සි  ිකර (කා ා), පිඑ්චඩි(කා ා) 

බි.එ් .ඩි.සි. ්ාකසූරි  මි , බිඑස්සි  ිකර (කා ා) 

 ා පමි  නිකධ්යාී (ප පජණ ම සහ සාව පධ්ය ) පි.එ් .එ් . ජ තික , එන්ඩිටි  ිකර  

 ළම ා ාර සහ ාර(ලිපි වන) එ් .ඒ. රන්දිපමා ශ්රීනමලී මි   

පී.ජක්.ජක්.එන්.නිශ්ශා  (18.11.2014 සිට) 

 ෘෂි ලංආ පථි  ලංඒ   

ප පජණ ම නිකධ්යාී ජේ.ජක්.එස්. සා ල්ප, බිඑස්සි (කා ා), එ් එස්සි(කා ා)  



xii 

පුා්ත රක ලංාහ ලංප්රව රශ  ලංඒ    

පුස්ත ාක ාධිකාපති   එස්.යු.අමරසිාහමහතා,බිඑස්සි 

(කා ා),එ් .ඒ(කා ා), ඒඑස්එල්එල්ඒ 

පුස්ත ාක සහ ාර සහ සහ ාර ප්රස ාශ ආ ප.එ් . අමරුාග මි , පුස්ත ාක විපරා  

නිකධ්යාරි     ජතොරුවන ප්රස ාශ  (කා ා) 

 ළම ා ාර සහ ාර (ලිපි වන)  පි.එ් .පි. ජ න්ත 

එන්.යබ්.ඊ.සි. මධුරාග 

්රි්රක  ලංෂ ්ර පතෂම්න්තුමව ලං(යර පටන්ෆීල්ඩ්) 

පරිපාක  නිකධ්යාී   එල්.පි.ජක්.යබ්. වලලිව්තත, බිඒ(කා ා)    

ඩිේ.එ්චආ පඑ්  

 ළම ා ාර සහ ාර (ලිපි වන)  පි.යබ්.  සකම ස මි  

එස්.ජක් හු න්ජේ මි  

ජේ.ඒ.ඩි. විජ න්ති මි  

බි.ඩි. නිරාජකා මි  

ඕ.වි.ඩි.  ාමලී උප න්ති මි  

පි.සි.අුජ ෝරාක මි  

තජමෝ ා මුමසිාහ මි  

ඕ.වි.නිලූ ා උප න්ති මි  

එ්ච.එන්.  ාාච ා ජම  

ආ ප. පි. තිළිණි ජම  

ජක්.ඒ. ඩිකාන් ස් ප්ත 

එරන්දිප  ාාච ා ජ සිාහ මි  

යබ්.එල්.එස්. ය  කා ජම  බීඒ(කා ා) 

(24.10.2014 සිට 

බී.චන්. චන්ද්රනකතා, බීඒ (කා ා) 

එ් .ජී.එල්.නිජරෝශ ස ජම  (24.10.2014 සිට) 

යබ්.වී.එස්.ආරි වාශ මි  (18.11.2014) 

 ළම ා ාර සහ ාර (කඝුජල්ඛ ) ජේ.ඒ.එ්ච.එස්. කුමාී මි 

භා ා පරිව පත ඩි.එන්. ජසජ විර්ත  මි ,බිඑස්සි (කා ා),  ිකර ඩිේජකෝමා 

(කුඩලයසාජල්) 

ු ර ත  ක්රිල ා වන   ජේ.ඒ.ඩි.සි. ප්රී(ති ා මි  

ජව ර ලං්ධරා්ථර   

සහ ාර ජවපර විති එ් .ුමභසිාහ 

ඖ ධ්යජණදීප    එස්. කාජක් ්වර 

්රි්රක  ලංඒ    ලං(ර් ්කර ) 

පරිපාක  නිකධ්යාී   එ් .ඩි.පි. මඩලයකව්තත මි  (ඩිේ.එ්චආ පඑ් ) 

 ළම ා ාර සහ ාර (ලිපි වන)  ඩි.පි.එන්.පි. දිපසා ා     



  
 

xiii 
 

 

අභරන්තර ලංවිගම  ලංඒ    

අභරන්තර විගම    එ් .එස්.අයි. ජසජ ාධීර මි , ඒෆ්ඒ, අයිඅයිපිඑෆ්,    

     අයිආ පසිඒ,එල්අයිසිඒ 

අභරන්තර විගම  නිකධ්යාී  ජක්.සි. ප්රස ාන්ු  

 ළම ා ාර සහ ාර (ලිපි වන)  එස්.එන්. මුමසිාහ 

     ආ ප.ජි.ඒ.එස්.ධ්ය පමර්ත   

     උප  සමන්ත මුනින්ද්රනපාස බීඒ (කා ා) 

වැය ලංඅාශ  

තාක් ණි  නිකධ්යාී ඉදිපකිී්  සහ  ය්තු එ් .ඒ.ඩි.ජක්.ජ ුමම , එන්සිටි 

ප්රසවාහ  නිකධ්යාී    යු.එල්.ඩි.ආ ප.එල්. ගුමසිාහ 

තාක් ම නිකධ්යාී( ාන්ත්රිත )  එ්ච.ජේ.පි. ප්රස ාන්ු , එ්චඑන්ඩිඊ 

 ළම ා ාර සහ ාර (ලිපි වන)  ජක්.සි.එස්. වික්ර්මසිාහ මි       

              ජේ.ඒ.එස්. ප පශ ස මි ,  

     ( ළමමා රම ඩිේජකෝමා) 

     ජක්.ජක්.ඩි.ජක්.පි. රමවීර මි  

     එ් .එන්.ඩි. ජපජ පරා මි  

     එ් .එස්.යබ්.එස්.කුමාරි මි , බීඑස්සී (කා ා) 

වලය පීක්   (විු ලි)   ටි.එ් .ආ ප.පි. ජතන් ජ ෝන් 

       

ිනණුම් ලංඅාශ  
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ශ්රී  ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණායරනය න 

අධ්ය ක්ෂා ලංාර පයරා 

ඩබ්.එම්.ජි. ලංෂෙෂ විරත්  

 

ශ්රි  ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණායරනයේෂණ ලංලවක්ත ය ලං ර පනරක ලංකාර් පයන ලංශාව ලංිද්වර ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ ලංකන ස ලංකක ලංක   ලං

කයරකිතු ලං්, ලං්රි්රකේ ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ්, ලංගිණු් ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ්, ලං්ැඩ ලංලාශන ලංකක ලංලභ්යවතුයර ලංිදවයේ ලංක  න ලං

නේ ලං ලාව ලං ්ලිතු ලං කමතුිදය ලං ෂේ. ලං රත මකරේ ලං  ර පනරක ලං කාර් පයන ලං ර් ප ලං යර සාය ලං ෂ්්ර පයෂ්තු හ ලං කයර ස ලං කක ලං

මණ්ඩක ලං ර පනරකෂනතු ලංකමතුිදය ලංෂේ. ලංය්් ලංපුක්ය රක ලංකක ලංප්රය රශේ ලංක  න ලංඩර පනතුෂඩ්  ලංකක ලංුරුවිදන ලංනේ ලං් හ ලං

ෂ්  ලං ් ලං ෂමම ලං කමරෂකෝචේන ලං කඳකර ලං ලනත ෂේ ලං ෂමම ලං ෂ්්ර පයෂ්තු හ ලංකක ලං ක   ලං ර් ප ලං ර පමරතුයෂණ ලංඋතුේතින ලං

ෂ්නුෂ්තු ලංසිදු ලං රේ ලං ර පනනතු ලං ලං්කය ලං්රිදි ලංෂේ. 

 

ශ්රිව ලංකා රෂර ලංර් ප ලං  පනරතයයෂණ ලංරතායයර 

ර් ප ලංනිා්් රද න 
 

2014 ලං්කෂ ප ලංෂමරන ලංක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංනිා්් ර්ේන ලං24.4% ලංතු ලං්කළ ලං්සිේ ලංක් ලංලයර ලං2013 ලං්කෂ ප ලංෂමට්රි  සෂන්තු ලං

130,420 ලං ස ලංවු ලංනික්්ර්ේන ලං2014 ලං් පාෂණ ලංෂමට්රි  සෂන්තු ලං98,573 ලං් ස්ර ලංසීග්ර ෂනතු ලංෂකක ලං්කය ලං්ැටුණි. ලංෂ් ලංකඳකර ලං

ලධි  ලං් පාර්යේන ලංකක ලංර් ප ලංමික ලං්කළ ලංනරම ලං්ක්රේ ලංකදී. ලං2011 ලං්කෂ ප ලංසින ලංර් ප ලංමික ලංෂේ් ඩ්ර ලං්කළ ලං්ැටීම ලං

ෂකේ හෂ්තු ලංකිරි ්ේ ලංදිේ ලංවයේ ලං් ලංලඩු ලංවී ලංඇය. 

ෂමරන ලංමුළු ලංර් ප ලංනිා්් ර්ේන ලංකඳකර ලංිදශරක ලං්ශෂනතු ලං්රන  ලංවු ලං දු් ලංවැසු ලං ්රර ලංර් ප ලං  ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලංමිලිනේ ලං62.8 ලංසින ලං

කිෂකෝග්ර ෑි් ලංමිලිනේ ලං48.5 ලං ස ලං් ලංප්රයතිශයන ස ලංෂකක ලං ලං22.7% ලං ලංලඩු ලංවී ලංඇති ලංලයර ලං ලංෂේේප් ර ලංර් ප ලංකිෂකෝග්ර ෑිමි ලංමිලිනේ ලං20.2 ලං

සින ලං කිෂකෝග්ර ෑි් ලං මිලිනේ ලං 15.2 ලං  ස ලං ් ලං ප්රයතිශයන ස ලං ෂකක ලං 24.7% ලං ් ලං ලඩු ලං වී ලං ඇය. ලං 2014 ලං ්කෂ ප ලං ෂ සතුද්රාර්කරරි ලං කිරි ලං

නිා්් ර්ේන ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලංමිලිනේ ලං27.1% ලංෂකක ලංඇක්යෂ්තු හ ලංිදන. ලං2013 ලං්කර ලංල්කරේෂණ ලං්ළමු ලංෂේේණිෂණ ලංදු්වැසු ලං

්රර ලංර් ප ලංකිෂකෝ්  ලංමික ලංුව. ලං376.78 ලංමික ලං්රරකෂණ ලං්ැ්ති ලංලයර ලං2014 ලං්කර ලංල්කරේන්ේ ලංිදන ලංඑම ලංලවන ලංසීෂග්ර නතු ලං

ලඩු ලංවී ලංුව. ලං385.76 ලංමික ලං්රරකෂණ ලංිදන. ලංෂමම ලංමික ලං්කය ලං්ැඩීම ලංප්රයතිශයන ස ලංෂකක ලංවත  ලං ළ ලං24% ලංකි. ලං2013 ලං්කෂ ප ලංුව. ලං

397.33ෂ සතුද්රාර්කර  ලංකිරි ලංකිෂකෝ් ස ලං 2014 ලං්කෂ ප ලංුව. ලං 309.90 ලංිදන. ලං ෂමන ලං 22% ලං්කළ ලංනරමකි. ලං 2013 ලං්කෂ ප ලං් හ ලං

ලාශෂණ ලං ්කර න ලං ෂක සනනරරන න ලං කිෂකෝග්ර ෑි් ලං 936 ලං  ස ලං වු ලං ඵක්රයියර්න ලං 2014 ලං ්කර න ලං ෂක සනනරරන න ලං

කිෂකෝග්ර ෑි් ලං620 ලං් ස්ර ලංලඩු ලංිදන. ලංුරඩර ලංඉඩ් ලංහිමිනතුෂේ ලංඵක්රයියර්න ලං්කර න ලං ලංෂක සනනරරන න ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං1219 ලං

සින ලං1019 ලං් ස්ර ලංලඩු ලංිදන. 

 

ර් ප ලංා රප්තියන 

2014 ලං්කර ලංල්කරේෂණ ලංෂමරන ලංමුළු ලංර් ප ලං්වර ලං ළ ලංබි් ලංප්රයමරයන ලංෂක සනනරර ලං133,400 ලං් ස්ර ලං්ැඩි ලංිදන. ලංෂමම ලංඉකළ ලං

නරමන ලංෂකේ හ ලංවූෂණ ලං්රර්්රි  ලංෂේ්්ේ ලංප්රයෂශශ ලංඑේ් ලංෂම්ේරරවක, ලංල්්රර ලං්ැනි ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලංර් ප ලං්වර් ලං්වරප් රය ලං

වීමයි. ලංකමරෂකෝචිය ලං්කෂ ප ලං්රර්්රි  ලංෂේ්්ේ ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලංුරඩර ලංඉඩ්හිමිනතු ලංෂක සනනරර ලං1400 ලංප්රයමරයන  ලංර් ප ලං

්ැවු ලංලයර ලං2013 ලං්කෂ ප ලංෂක සනනරර ලං2017 ලංර් ප ලං්්ේ ලංකදී. ලං2013 ලං්කෂ ප ලං් හ ලංලාශෂණ ලංේැ්ය ලං්වර ලංෂක සනනරර ලං2483 ලං

  ලංසිදු ලං ළ ලංලයර ලං2014 ලං්කෂ ප ලංෂක සනනරර ලං130 ලංිදන. ලං 

 

ේාභරවි  ලංර් ප ලං්රිෂභෝජ  ලංඅ් න  ලංෙහ ලංආ න  

2013 ලං්කර ලංකර ලංකැකැදීෂ් ලංදී ලං2014 ලං්කෂ ප ලංර් ප ලං්රිෂභ්යෝජේන ලංලඩු ලං්් ලං්ර පයර ලංිදන. ලං2013 ලං්කෂ ප ලංර් ප ලං්රිෂභ්යෝජේන ලං ලං

ෂමට්රි  ස ලංෂන්තු ලං107,258 ලං ස ලංවු ලංලයර ලං2014 ලං්කෂ ප ලංෂමට්රි  ස ලංෂන්තු ලං85,600 ලං් ස්ර ලංලඩු ලංිදන. ලං2014 ලං්කෂ ප ලංර් ප ලංභ්යරතුඩ ලං

නිා්් ර්ේනන ලංිදනළි ලංර් ප ලංෂමට්රි  සෂන්තු ලං48,800 ලං ස ලං් ලංර් ප ලංකිරි ලංෂමට්රි  ස ලංෂන්තු ලං36,800 ලං ස ලං් ලංක්නේ ලංකදී. ලං  ලංෂ ෂකේ ලං
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ේමුත  ලං2014 ලං්කෂ ප ලංදී ලංෂමරන ලංර් ප ලං  පමරතුයශරකර ලංකඳකර ලංිදනළි ලංකක ලංර් ප ලංකිරි ලංෂමට්රි  ස ලංෂන්තු ලං29,235 ලංආේනේන ලං

 ර ලංඇය. ලංය්් ලං ෘතීම ලංර් ප ලංආේනේ ලං් ලංකැකකින ලංයු හ ලංමට්නමකිතු ලංඉකළ ලංෂව්ක් ලංඇති ලංලයර ලංඑන ලංෂමට්රි  සෂන්තු ලං42,359 ලං

 ස ලංිදන. 

 

ර් ප ලංනිා්් රද  ලංඅාශන 

2013 ලං්කර ලංකර ලංකැකදීෂ් ලංධි ලං2014 ලං් පාෂණ ලංර් ප ලංභ්යරණ්ඩ ලංල්ේනේන ලංසුළු ලංඉකළ ලංනරම ස ලංෂ්තුවීන. ලංෂ පගු ලං්ර පයර ලං්කන ලං

ලනු් ලං2013 ලං්කෂ ප ලංආ්රනම ලංුවපිනඩ ලංමිලිනේ ලං110,050 ලං ස ලංවු ලංලයර ලං2014 ලංදී ලංුවපිනඩ ලංමිලිනේ ලං112,264 ලං ස ලංිදන. ලංෂ්ර ලං

්කර්කදී ලං ෂමතු ලං ම ලං කමරෂකෝචිය ලං ්කෂ ප ලං දී ලං ් ලං නනර ලං ලාශෂනතු ලං ඉකළ ලං ම ලං ආ්රනම ලං කැබුණි. ලං එන ලං ුවපිනඩ ලං මිලිනේ ලං

74,102.9 ලං ස ලංවු ලං ලයර ලංමුළු ලං ර් ප ලංආ්රනෂමතු ලං 66% ලංකි. ලං නනර ලං  පමරතුය ලංල හෂරතු ලංවඩනනර ලං ලෂකිදෂනතු ලංුවපිනඩ ලං

මිලිනේ ලං46,565 ලංආ්රනම ස ලංකැබුණි. 

ිදිදධ ලං ් පවෂණ ලං ලත ්ැසු් ලං නිා්්ර්ේ ලං ලයරිතු ලං ශකව  පම ලං ලත ්ැසු් ලං නිා්්ර්ේෂනතු ලං ෂකෝ ෂණ ලං ලතු ලං රන්ඩ ලං කර ලං

කැකදීෂ් ලංදී ලංල්න ලංරනන ලංකයර ලං්ේ ලංක්ථරේන ලංහිමි ලංිදන. ලංඉ්ැයූ ලංආ්රනම ලංුව. ලංමිලිනේ ලං22,970 ලංකි. 

 

දළ ලංර් ප ලංඅ් න න 

්ළ ලංර් ප ලංලෂකිදන ලංසීග්ර ් ලං්කය ලං්ැටී ලංඇති ලංලයර ලං2014 ලං් පාෂණ ලං්ළ ලංර් ප ලංෂමට්රි  ස ලංෂන්තු ලං16.306 ලං ස ලංල්ේනේන ලං ර ලං

ුවපිනඩ ලංමිලිනේ ලං5916.00 ලංඋ්නර ලංඇය. 

 

ෂකෝ  ලංර් ප ලං  පනරතයයෂණ ලංරතා යර 

 

ේාභරවි  ලංර් ප ලංෙැ්යුන 

ෂකෝ ෂණ ලංක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංනිා්්ර්ේන ලං2014 ලං්කෂ ප ලංදී ලං3.3% ලංතු ලංලඩු ලංිදන. ලංලතුය පජරති  ලංර් ප ලංලධවනේ ලං ණ්ඩරනමන ලං

ලනු් ලං්සුගින ලං්කෂ ප ලංෂමට්රි  ස ලංෂන්තු ලං12,217 ලං ස ලංවු ලංක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංනිා්් ්ේන ලංෂමට්රි  සෂන්තු ලං11,809 ලංිදන. 

 

ආසිනරනු ලංර් ප ලංනි්්්ේ ලංරන්ඩ ලංඑ මු හෂේ ලංරන්ලිතු ලංක් ලංනිා්් ර්ේ ලං්ර පයර ලං්කන ලංලනු් ලං10.5% ලංලඩුවීම ස ලංෂ්තුනු් ලං

 ර ලංඇය.ඉතුදුනීසිනර්, ලංයරයිකතුයන ලංකක ලංචීේන ලං්ැනි ලංරන්ක ලංර් ප ලංමික ලංලඩු ලංවීම ලංෂකේ හෂ්තු ලංනිා්්ර්ේන ලංලඩු ලංවී ලංඇය. ලං

කමරෂකෝචිය ලං්කෂ ප ලංමිලිනේ ලංෂමට්රි  ස ලංෂන්තු ලං11.175 ලං ස ලංර් ප ලංලක්්නු ලංක්ර ලංෂවේ ලංඇය. ලං 

 

2014 ලං්කෂ ප ලං්ැ්ති ලංලනක්ත  ලං රකගුයන ලංකක ලංර් ප ලංමික ලංලඩු ලංවීම ලංෂකේ හෂ්තු ලංලක්්නු ලංකරමරේව ලංයරයිකතුයන, ලංචීේන, ලං

ඉතුදිනර්, ලංශ්රී් ලංකා ර් ලංකක ලංිදනට්ේරමන ලංනේ ලංරන්ක ලංර් ප ලංනිා්්ර්ේන ලංලඩු ලංවී ලංඇය. ලංෂමම ලංලක්්නු ලං සෂකෝේ ලං්ැඩි ලංදියුණු ලං

කි ම, ලංෂ්ෝව ලං්රකේන ලංකක ලංලක්්නු ලංයර සායන ලංනේ ලං රර  ලංමය ලංර්ර ලං්්තී. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලචර පන ලංඩබ්.එ්.ජී.ෂකෂේිදරත ේ 

ලධව සා 

ශ්රී් ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණායරනයේන 
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2014 ලංාෙෂ ප ලංඅත්්ත් ලං රගත් ලංජනග්රනහය 
 

් පෂණායනතු ලංකඳකර ලං්කය ලංකඳකතු ලංජනග්ර කය ලංලත ්ත  ලං රවතුේර ලංකදී. 
 

1. ශ්රී් ලංකා රෂේ ලංර් ප ලං  පමරතුයෂණ ලංලක්්නු ලංකකන නතුෂේ ලංහිවන ලංමවකර්ර ලංවැනීම ලංකඳකර ලංලඩු ලංතීරනයර ලං ැපු් ලං

ේම ලං පිළි්ඳ ලං සිදු ලං  ළ ලං ් පෂණායනන, ලං 2014 ලං ්කර ලං කඳකර ලං ශ්රී් ලං කා ර ලං  ෘකර  පම ලං ප්රයති්ත ති ලං කභ්යර් ලං මගිතු ලං

 ෘකර  පමරතුයෂණ ලංිදශිා්ඨයම ලං් පෂණායන ලංකඳකර ලං්ේ ලංජරති  ලංක්මරේෂනතු ලංපිදු් ලංක්ේ ලංකදී. 

2. ේැෂවේහිර ලං ්ළරෂත  ලං ර් ප ලං ්වර් ලං ්වරප් රය ලං කි ම ලං ෂ්නුෂ්තු ලං 2014 ලං ්කර ලං කඳකර ලං ශ්රී් ලං කා ර ලං  ෘකර  පම ලං

ප්රයති්ත ති ලංකභ්යර් ලංමගිතු ලං ෘකර ලං  පමරතුයෂණ ලංිදශිා්ඨයම ලං් පෂණායන ලංකඳකර ලං්ේ ලංජරති  ලංක්මරේෂනතු ලංපිදු් ලං

ක්ේ ලංකදී. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 2014 ලං්කෂ ප ලං ෘකර ර පමි  ලං් පෂණාය ලංකඳකර ලංජරති  ලංක්මරේ ලංප්රයධරෂේෝත ක්ෂණදී ලංශ්රී් ලංකා ර ලංර් ප ලං
් පෂණායරනයේෂණ ලං ක්මරේකරභීතු ලංකකභ්යරගී ලංවූ ලංල්ක්ථර්තු ලංකිහි්න ස 
 

3. 2014 ්ැිදලි ලං ෂ්ෝව ලං ක්මතුත්ර යෂණ ලං දී ලං ෂක්ඳම ලං ් පෂණාය ලං ්්රික ර් ලං කක ලං ෂක්ඳම ලං ඉදිරි්ත  ලං කි ම ලං නේ ලං

 ක්මරේ ලංෂ් ම ලංර් ප ලංෂ්්ලි ලං්ෑිේ ලං්ැළ ලංේයිට්රි  ස ලං් සකයි්  ලංෂකෝඩින් ලංේයිෂෝප්රයකයි්  ලංකම  ලංූලක ලං්ශධතිෂණ ලං

 ් පධේන ලංකක ලංආ ෘතිනන ලං්ේ ලං්ක්ෑිම ලංේ් ලංවූ ලං් පෂණායනන ලංහිමි ලංිදන. 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං4. ෂ්්ේ ලංලතුය පජරති  ලංශර  ලංජජ් ලංරකරනනි  ලංලනු  ලංිද්වර ලංකක ලංජජ් ලංයර සාණි  ලංආනයේන ලංමගිතු ලං

 ්්ත ්නු ලංකැබූ ලංෂ්්ේ ලංලතුය පජරති  ලංක්මතුත්ර යෂණ ලංදී ලංෂක්ඳම ලංඉදිරි්ත  ලංකි ම ලංකඳකර ලං්ලිනේරරිනර ලංබ්රැැසි ර ලං

 දිගීරන ලංආකර්ේන ලංකි ෂමතු ලංකර ලංආර සකරය ලං්ශධති ලංඋත ෂත ජේන ලං රේ ලංප්රයති රර ලං්ලිතු ලං්සු් ලංබ්රැැසි ර ලං

 ජුතුෂකනර ලංකර ලංසිෂේප් රසික් ලංඇඩ්ර ලංකර  ලං්ක ලංආර සකරය ලංජරේ්ක ලංිදිදධර රර ලංඑළි්ැ සවීම ලංේ් ලංවු ලං් පෂණාය ලං

 ්්රික ර්න ලංහිමි ලංිදන. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 ලං - ලං්ැිදලි ලංෂභ්යෝව ලංපිළි්ඳ ලං5 ලංෂ්නි ලංක්මතුත්ර යෂණදී ලංෂක්්ම ලං් පෂණාය ලං්්රික ර් ලංඉදිරි්ත  ලංකි ම ලංෂ්නුෂ්තු ලංකර ලං
2014 ලං- ලං ලංලණු  ලංජී් ලංිද්වරත ම  ලංලතුය පජරති  ලංක්ෂ්කේෂණදී ලංෂක්ඳම ලං් පෂණාය ලං්්රික ර් ලංඉදිරි්ත  ලංකි ම ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංෂ්නුෂ්තු ලංක්මරේ ලංකරභී ලංආචර පන ලංඑතු.එ්.සී.ේනේ රතුය ලංමකයර ලංකමිමරේ ලංකර ලංකකති  ලං්ත  ලංලයැති් 
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 ්කර ලංෂ්  න ලං්ඩර ලං්ැඩි රකන සතික්ෂකේ ලං ර් ප ලංලත  ලං්ැසු් ලංනිා්් ර්ේෂණදී ලං  ලංභ්යරිදයර රේක් ලංව් ලං් පවෂණ ලං

න් ලං න් ලං ලඩු්රඩු ලං ්ර පයර ලං වු ලං ලයර ලං එන ලං මවකර්මිතු ලං ර් පකිරි ලං උ්ෂනෝගි රමිතු ලං ේ් ලං ව්් පවන ස ලං

නි්්්ේකදී. 

 ක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංකක ලං ෘ්රිකම ලංර් ප ලංභ්යරිදයර ර ලංයඩ ලංෂ ඳි්ලිතු ලංකිද්කවැතුවූ ලංේ් ලංකාෂනෝවන ස ලංනනර්ක ලං

පිනය ලංආ්රයන ලංකඳකර ලංනි්්්ේකදී. 

 ්ඩ ේයික් රේක් ලංර් ප ලංම හපින ලංේයිෂකෝතුෂරදි ලංඇකවීම ලංකඳකර ලංේැෂේෝ ලංයර සායෂනතු ලංකිද්කවැතුවු ලං

 ෘ්රිකම ලංර් ප ලංකාෂනෝවන ස ලංමගිතු ලංව්් පවන ස ලංනි්්්ර ලං  පමරතුය ුව්තුන ලංකදුතු්ර ලංෂ්ේ ලංකදී. 

 ෂ ්හු්ත  ලංභ්යරිදයෂනතු ලංබීජ ලංසිටුවීෂ් ලං්ඳුතුනි්්වීෂ්දී ලංෂ ්හු්ත  ලංිදසි ම ලං්ළ ස්රවැනීමන ලංභ්යරිදයර රේක් ලං

ආේනනිය ලංමික ලංලධි  ලංෂ්්ලියුෂරතිතු, ලංසිලි ර ලං්ැනි ලංකාෂනෝව ලංෂ්නු්න ලංමිෂකතු ලංලඩු ලංව් ලං ් පවන ස ලං ක්තු ලං

් පවන ස ලංඋ්ෂනෝගී ලං ර ලංවතුේර ලංකදී. 

 ර් ප ලංභ්යරණ්ඩ ලංනිා්්ර්ේනන ලංල්ශව, ලංලඩුඇෂමෝනිනර ලංකරතුද්රායන ස ලංකහිය ලංෂ සතුද්රාර්කරරි ලංකිරි ලංනි්්වීෂ් 

 ක්රිරනර්ලින ලංකඳකර ලං ලඩුිදන්්, ලං්කසුෂ්තු ලංක්නරවැනීමන ලංකැකි ලංිදා ලංරහිය ලංසුරැුර් ලං රර න සකඳුතු්ර ලංෂ්ේ ලං

 කදී. 

 ර් ප ලංබීජ ලංකක ලං්ැළ ලංකඳකර ලංෂන්්රවත  ලංරකරනනි  ලංඋත ෂත ජේ ලංමගිතු ලංලනක්ත  ලං්රිකර ලංයත ත ් ලං්කන ලං්ෂර්ත  හ ලං

දින ලංකැකි ලං්් ලංෂක්නර ලංවතුේර ලංකදී. 

 

 

 ර් ප ලංබීජ ලං්ැළ ලංමුල් ලංඇදීන ලංෙඳහර ලං යිට්රිික්ෂ ලං්ක්ෂෙයිඩ ලංාක ලං්ක් න 

 1981් පාෂණ ලං ලතුය පජරති  ලං ර් ප ලං ් පෂණාය ලං මණ්ඩකෂනතු ලං ක් ලං ඇමකතු ලං ර් ප ලං ජරේ ලං එ  හ්,ගුයේන, ලං

ප්රයචරරයන, ලං්්ත ්රෂවේනරම ලංකක ලංඇවයීම ලංල්රක ලං්වර්ෘතිෂණ ලංූලලි  ලං නයු හ ලංසිදු රේකදී. ලං ලං 

 ේ්ෂක්නරවැනීම ස ලංවු ලංේයිෂෝෂක්ඇමිතු ලං්ලිතු ලංෂය්ර ලංර් ප ලංකිරි ලංසුුවුර් රර න ලංඋ්ෂනෝගී ලං ර ලංවනිමිතු ලං

භ්යරණ්ඩ ලංනිා්් ර්ේන ලංකඳකර ලං ලංකමරවම ස ලංඑ  යර්න ලං්ළ ලං රේ ලංකදී. 

 ෂම්යරරවක ලංඋ්මධවක්ථරේෂණ ලංය්රෂතු ලංඵක්රයියර්න ලංඉකළ ලංේැාවීම, ලං ෘකර ලංළිා ලංකක ලං්රරි ලංේම ලංක්ථර්ේන ලං

කි ම ලං 

 ිදනළි ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලංුරඩරඉඩ්හිමිනතු ලංෂේ ලංආ පික න ලංේැාවීම ලංකඳකර ලංර් ප ලංකම  ලංෂ්ේත  ලං්වර ලංක්ථරපිය ලංකි ම 

  

 ිදනළි ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලංුරඩරඉඩ්හිමිනතු ලංෂේ ලංආ පික න ලංේැාවීම ලංකඳකර ලංර් ප ලංකම  ලංෂ්ේත  ලං්වර ලංක්ථරපිය ලංකි ම 
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   ලංඋතුරු්ළරෂත් ලංර් ප ලංාගරා ලංෙනග ලංගා්රක න ලං 

 ෂනො රරගක ලංඋ් ලංනධ්ය ේාර ෂණ ලංවිිරර ලංජක ලංෙම්්රද න ලංනිනතය ලංයාර   ලංජකන ලංෙැ්ීන 

 

 

 

 

 

 

 

    විිරර ලංජක ලංෙම්්රද න ලංනිනතය ලංයාර   ලංජකන ලංෙැ්ීන 

ර් පෙනගඅතුරුෂ්ෝග ලංාගර ලං්රීක්ෂාර ලංකිරීන ලංර් ප ලංෙනග ලංඅතුරු ලංෂ්ෝග ලංාගර ලං(රඹු තය, ලංකුරුදු) ලංර් ප ලංාැ  ලංදිෂේ ලං

කුරුඳු ලංාගරා 

 

 ප්රයසිශධ ලංිද්වරත ම  ලංක රර ලං්ක ලං් පෂණාය ලංනි්තු්ේ ලං50 ලං ස ලංප්රය රශනන ලං්ත  ලං රේ ලංකදී. 

 ්ැඩි්ේ ලංනිා්් ර්ේ ලංිදන්මත , ලංපුහුණු ලංේමි නතුෂේ ලංහි නත  ලං්කළ ලංනේ ලංර් ප ලංමිකත  ලංජනවැනීම ලංකඳකර ලංල්ම ලං

ශාව ලංනදී් ලංනනෂත  ලං්ැඩි ලංලක්්නු ලංක්ර ලංෂ්ේ ලං සෂක්ේ ලංනි්්වීමන ලං් පෂණාය ලංසිදු ලංකි ම 

 උ්ෂනෝගීයර ලං් පෂණාය ලංමගිතු ලංිදනළි ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලංර් ප ලං්වර් ලං්වරප් රය ලංකි මන ලංසුදුසු ලංඉඩ් ලංකදුේරවතුේර ලංකදී. 

 ූලලි  ලංශාව ලංිද්වරත ම  ලංෂනදී්, ලංපුහුණු ලං්ැඩකනකතු ලංමගිතු ලංඉඩ් ලංඵක්රයියර්න ලං්ැඩි ලංදියුණු ලං රේ ලංකදී. 

 පුහුණු ලං්ැඩමුළු ලංමගිතු, ලංුරඩර ලං්රිමරය ලං්ව්කරන යිතු ලංභ්යරණ්ඩ ලංනිා්් ර්ේන ලංකඳකර ලංදිරි ලංවැතුවීම 

  රකගුයෂ්ේකව්ී් ලං්කන ලංලනුකූක ලංෂ්මිතු ලංර් ප ලං්වර් ලංකඳකර ලංෂව්වීතු ලංදිරිවැතුවීම 
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 ක්්තුෂය්න, ලංල්්රර, ලං්ිදනිනර ලංකක ලං්රිකුරයරමකන ලංනේ ලංර් ප ලං්වර්න ලං්ර ප්්රි  ලංෂේ්්ේ ලංදික්්රික ස  ලං්ක ලං

ෂව් හ ලං්වර ලංකා ඩ්න ලංනනෂත  ලංර් ප ලං්වර් ලංප්රයචලිය ලංකි ම

 ප්රයමිති ලං්ැළ ලංකකති  ලංකි ම ලංකඳකර ලංරජෂණ, ලංපුදුවලි  ලංකක ලං් හ ලංකමරව් ලංක හ ලංය්රතු ලං්  සාර ලං ර ලංකකති  ලංකි ම

 ්ර පශ් ුව්තුෂේ ලංඉඩලීම ලංමය ලංපුහුණු ලංකක ලංඋ්ෂශශේ ලං්ැඩමුළු ලං1000න ලං්ැඩි ලංප්රයමරයන ස ලං්ැ්ැත වීම

 ර් ප ලං්වර ලංකඳකර ලංෂන්්ේ ලංෂ්්ෂක්ර ලංප්රයමිතිෂනතු ලංඋකක් ලංෂ්්ෂක්ර ලං්්න ලංකකති කි ම ලංකඳකර, ලංෂන්්ේ ලං

ෂ්්ෂක්ර ලංකර්්ඩ ලං්  සාර ලං ර ලංෂ්්ෂක්ර ලංිදශ්ෂඩාය ලං්ර පයර ලංනිුරත  ලංකි ම

 ඌ් ලං්කරෂත  ලංමරයි් ලංව් ලංකඳකර ලංර් ප ලං්වර් ලංකදුතු්ර ලංදීම

්දුල්ක ලංදිේත්රිය ෂණ ලංර් ප ලංාගරා ලංහදුතයාර ලංෂදනතය 

  සෂාේත්ර  ලංිදෂශේකරය ලංෂ්්ෂක්ර ලංනි පෂශශ ලංකඳකර ලං්රාු  ලංකක ලං්ත්ර  ලංිදශ්ෂඩායන ලං ර ලං්ර පයර ලංනිුරත  ලංකි ම

 ල ර්නි  ලංෂ්්ෂක්ර ලංභ්යරිදයන ලංල්ම ලංකි ම ලංකඳකර ලංක ර්ශධ ලංශර  ලංෂ්ෝා  ලං ළමේර රය ලං ලං්ැඩ ලංපිළිෂ්ක ස ලං

කඳකර ලංදිරිමත  ලංකි ම

 කතිනන ලංදිේ ලංෂ්  ස ලංකිරි ලං ැපින ලංකැකි ලං්රිදි ලංකති ලංලතුය ලංකිරි ලං ැපීම ලංකඳකර ලංසුදුසු ලංඋත ෂත ජේ ලංෂකවීම ලංකඳකර ලං

ූලලි  ලංකදුේරවැනී් ලංසිදු ලං ර ලංඇය.
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් පෂණාය ලංෂද්ර පයෂම්තයතු ලං ර පනභරරන 

රතෂරි  ලංෙහ ලංශර  ලංඅිජජ   ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

්නරවක ලං ්ත ෂත  ලං ඇෂ්ෝයිතු ලං ෂ ්නෂකේ ලං සිදු ලං  ළ ලං ්ර පකර  ලං ලත ්රරවේෂනතු ලං ේ් ලං ජරේ ලං ප්රයෂද්න ස ලං ක්ර ලං

වැනීමන ලංකැකි ලංිදන. 

ේ් ලං102 ලංජරේ ලංප්රයෂද්න ලංලක්් නු-ලක්්නු ලංකක ලංක්්තුධයර්න ලංිදශ්ෂඩායන ලංකඳකර ලංිදිදධ ලංවු ලං්ර්්රර ලං හේ  ලං

ලත ්රරවේ ලං සිදු ලං ළ ලං ලයර ලං එමගිතු ලංඋකක් ලං ජරේ ලං ප්රයෂද් ලං ක්රවය ලං කැකි ලං ්නු ලංඇති ලං ලයර ලං ෂමමගිතු ලං ෂත  ් ලං

 රකසීමර් ලංලඩු රවයකැ . ලං2005 ලංලත ්රරවේෂනතු ලංක් ලංේ් ලංජරේ ලංප්රයෂද් ලංුර ලං35 ලං ස ලංුරඩර්රිමරය ලං සෂකෝේ ලං

ඇවයීම ලංකඳකර ලංකථ්රපිය ලං රේ ලංකදී. ලං 

ේැෂවේහිර ලංකක ලංඌ් ලං්ළරත  ලං්ක ලංසුදුසු ලංේ් ලං සෂකෝේ ලංඇවයීෂ් ලං්වර්ෘතින ලංනනෂත  ලංඑම ලං්ළරත ්ක ලං සෂකෝේ ලං්ක ස ලං

ක්ථර්ේන ලං  රේ ලං කදී. ලං ේැෂවේහිර ලං ්ළරෂත  ලං ක්ථරපිය ලං ර් ප ලං ්වර් ලං කර පථ ් ලං ්්ත ්ර ලං ෂවේ ලං නේ ලං ේමුත  ලං

්කරෂ්්ෂරත  හ ලං වු ලං ඉක ස  ලං කපුරර ලං වැනීමන ලං ලෂ්්ෂක්කත  ලං ිදන. ලං ්රර්්රි  ලං ර් ප ලං ්වර රේ ලං ප්රයෂශශ ලං ්ක ලං ්්තිේ ලං

් පෂණාය ලං ්වර ලං ්ලිතු ලං ලෂප් ර සකරය ලං ප්රයති්ක ලං කැබුණු ලං ලයර ලං ආ ප ලං ආ ප ලං ලයිසි ලං 201 ලං  සෂකෝේන ලං  ෑිවඩක ලං කක ලං මරයර ලං

දික්්රික ස  ලං්ක ලංකර පථ  ලංිදන. ලංර් ප ලංර් ප ලං්වරෂේ ලංජරේ ලංක්්ත  ලං්ැඩිදියුණු ලංකි ම ලංපිණික ලංජරේ ලංකිටු් ලංගුයේන, ලංක්ථර්ේ ලං

කක ලංඇවයීම ලංආර්භ්ය ලං රේ ලංකදී. ලංගුයේෂනතු ලංක්රවත  ලංජරේ ලං1500 ලංතු ලං්ශධ ලංල හ ලංනි්්්ේ ලංකදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 නිේචැනඩ ලං්ත ෂත දී ලංගුයේන ලංකඳකර ලංලාුරර ලං්ශධ ලංක ක් ලංකි ම 

ශර  ලංවිද ර ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

ර් ප ලංබීජ ලංෂ්්නෑිසින් ලංේයිෂොට් ලංකක ලංෂකෝඩින් ලංේයිොප් රකයිඩි ලං්ලිතු ලංප්රයති රර ලං ළ ලංර් ප ලංබීජ ලංප්රයෂරෝකයෂණ ලංදි ලංකර පථ  ලං

ප්රයති්ක ලං  ලංෂ්තුවීන. ලං  ලංය්්,ිද්ෘය ලංය්රතු ලං්ක ලංප්රයෂරෝකයන ලංවු ලංබීජ ලංෂකෝඩින් ලංේයිොප් රකයිඩි ලං්ලිතු ලංප්රයති රර ලං ළ ලංිදන ලං

ශර ෂණ ලං් පධේන ලංකක ලංමුඩ ලං්ක ලං් පධේෂණ ලංකර පථ  ලංප්රයති්ක ලංෂ්තුවීන. 

ඉකළ ලංලක්්නු ලංෂ්ේ ලංේ් ලංශර  ලංකදුේර, ලංෂයෝරර ලං ලංෂවේ ලංගුයේන ලංකි ම ලංලඛණ්ඩ් ලංසිදු ලං ළ ලංලයර ලංෂම්ැනි ලංඉකළ ලංලක්්නු ලං

ක්රෂ්ේ ලං සෂකෝේ ලං්ලිතු ලං ලංඑ සරැක් ලං රවත  ලං්ත ය ලං්ලිතු ලංලක්්නු ලංඉකළ ලං්් ලංකේරථ ලංිදන. 
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ෂම්ේරරවක ලංඋ් ලංමධවක්ථරේෂණ ලංජකක්්ර්ේ ලංේම ලංය්දුරනත  ලං්වරප් රය ලං ළ ලංලයර ලංලයරමැදි ලං කර්ෂණ ලංජකක්්ර්ේ ලං

ේම ලංකමව ලංකැලිසිලි ස ලංල්කන ලංෂනදීම ලං් ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. 

කපුමඩ තු් ලං්ත ෂත  ලංෂ්ෝව ලංඇක්යෂ්තු හ ලං්  සායෂණ ලංලක්්නු ලංමැනී් ලං නයු හ ලං්කදී ලංඉකළ ලංg/t/t ්රරක ලං්කදී ලංඉකළ ලං

ලක්්නු ලංෂ්තුවීන. ලං ලංපුක්කැඩක ලං්ත ෂත  ලං ළ ලං්  සාර ලං්කදී ලංS/4 කර S/5 ලංකැකදීෂ් ලංදී ලංS/5 ලංඉකළ ලංලක්්නු ලංක්ර ලංෂ්ේ ලංක් ලං

ලයර ලංඑන ලං40% ලංආකතුේ ලංප්රයමරයනකිතු ලංඉකළ ලංනරමකි. ලංS/4 d/3 ේමෂණ ලංලක්්නු ලංේැ්ය ලංආ්රයන ලං85% ලං්ේ ලංලයර ලංS/2 

d/3 ලංේමෂණ ලංදී ලංෂ්්ත ය ලං්රිෂභ්යෝජේන ලංල්ම ලංලවනකි. ලංඋත ෂත ජේ ලං්ැේකෂන ලංආෂඩ්ේන ලංකි ම ලංලෂේත  ලංේම්කන ලං්ඩර ලං

ප්රයති්ක්රන  ලංෂේ. 

්ැඩි ලංකක ලංලඩු ලංඝයත ් ලංර් ප ලං්වර ලං්කදී, ලංඉකළ ලං් පධේ ලංෂේවන ස ලංලඩු ලංඝයත ් ලං්වර ලං්කදි ලංෂ්තු්ේ ලංකදී.ෂම්ේරරවක ලං

සිදු ලං ළ ලං්ැණි ලංපුහුඩ ලංකක ලං්ඩඉරිගු ලං්ැනි ලංෂ ටි ලං රලිේ ලංෂ්ෝව ලංල හුව ලං්වරෂේ ලංදී ලංකැකකින ලංයුත  ලංලක්්නු ලංක්ර ලංෂ්ේ ලං

කදී.්ර පකර  ලංල හුව ලංෂ්ෝවන ස ලංෂකක ලං්ැවූ ලංරඹුනතු ලං්වරෂේ ලංඵක්රයියර්න ලංකර පථ  ලංිදන. ලං 

2013 ලං්කෂ ප ලංඊකරේදිවෂම්කම ලංකමව ලංමීවකකිවුක ලංකක ලං තු්ෂ ටින ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලංුරඩරඉඩ්හිමිනතුෂේ ලංල ස ර ලංකන  ලං

්ැවූ ලංර් ප ලං්වර ලංලධී සායන ලං රේ ලංකදී. 

ර් ප ලංෂව් හ ලං්වර ලං්ැඩකනකේ ලංනනෂත  ලංල්්රර, ලං්ේනිනර්, ලං්රිකුරයරමකන, ලංෂ්්ෂක්තුේුව්, ලංෂම්ේරරවක, ලංමකනු්ර, ලං

වරඩක, ලං ෑිවඩක ලං ළුයර ලංකක ලංරත ේපුර ලංනේ ලංදික්්රික ස  ලං්ක ලං්ර පශ් ුව්තු ලංකඳකර ලංර් ප ලං්ැළ ලං14,500 ලංෂ්්ර ලංෂ්ේ ලං

කදී. 

සිනළුම ලං ලංර් ප ලංය්රතු ලං්  සාර ලං ර ලංප්රයමිති ලං්ැළ ලංකඳකර ලංර් ප ලංකා් පධේ ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලංක හ ලංය්රතු ලංකක ලංලෂේුරත  ලං

ය්රතු ලංකඳකර ලංකකති  ලංනිුරත  ලං රේ ලංකදී. ලං්ර පශ් ුව්තුෂේ ලංඉඩලී් ලං්කන ලංලනු් ලංේ් ලං සෂකෝේනතුෂේ ලංකයව ලං

ෂරෝ්ය ලංද්රා්ව ලංෂකක ලං්ශධ ලංල හ ලංකක ලං්ශධ ලං්ැළ ලංනිුරත  ලං රේ ලංකදී. ලංර් ප ලංකා් පධේ ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලංකක ලංඋ්ෂශශේ ලං

ෂකේ්ර ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලංමගිතු ලංකාිදධරේන ලං රේ ලංපුහුණු ලං්ැඩමුළු ලංකරකර ලං්ැඩිදියුණු ලං රේ ලංක් ලංකිරිපිහි ලංකක ලංකකුරණු ලං

කනකතු ලංනිුරත  ලං රේ ලංකදී. ලං්රර්්රි  ලංෂේ්්ේ ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලංර් ප ලංෂව් හ ලං්වර ලංකඳකර ලංකකභ්යරගීත ් ලං්ැඩකනකතු ලංජරති  ලං

්ැිදලි ලං කමයර රය ලංපුහුණු ලංආනයේන ලංකක ලංඋකක් ලංයර සාය ලංලත ්ැසු් ලංකමරවම ලංනේ ලංආනයේනතුෂේ ලංලනුග්ර කන ලංමය ලං

්්ත ්ේ ලංකදී. 

“ප්රයමිති ලංකිරි ලං ැපීම ලං හලිතු ලංඵක්රයියර්න ලංඉකළ ලංේැාවීම” ලංනේ ලංප්රයරේධේ ලංප්රය්රේ ලං්වර්ෘතින ලංනනෂත  ලං්ැිදලි ලංකමරව් ලං්ක ලං

 කමයර රර්ුව,කක රර ලං කමයර රර්ුව ලංකක ලං සෂාේත්ර  ලංනිකධර තු ලංකක ලංසිනළුම ලංර් ප ලංකා් පධේ ලංනිකධර තු ලංකඳකර ලං

කකභ්යරගීත ් ලංපුහුණු ලං්ැඩකනකතු ලං්්ත ්ේ ලංකදී. ලංෂමම ලං්වර්ෘතින ලංනනෂත  ලංපුහුණු ලං්ැඩකනකතු ලං10 ස ලං්මය ලං්්ත ්ේ ලං

කදී. 

රජෂණ ලංර් ප ලංය්රතු ලං්ක ලංෂ්්ලි්ෑිේ ලංකඳකර ලංෂ්්ලීතීේ ලං්ක ලංප්රයමිති ලංකකති  ලංකි ම ලංකඳකර ලංෂ්්ලිතීේ ලං්  සාර ලං ර ලං

යත ත ්න ලංකකති  ලං රේ ලංකදී. ලංර් ප ලං්වරෂේ ලං් පධේ ලංකක ලංලක්්නු ලං්කන ලංල්රක ලංඋ්ෂශශේ ලංකක ලංපුහුණු ලං්ැඩමුලු ලං

්්ත ්ේ ලංකදී. 

ශර  ලංා රධි ස ලංෙහ ලංක්ෂද්රාජීවා ලංවිද ර ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

්ත්ර  ලං්ැෂනේ ලං රකෂණ ලං්ැතිෂරේ ලං්යිඩින් ලං්ත්ර  ලංෂරෝවන ලංෂමම ලං්කෂ ප ලංලඩු ලංයත ්ෂණ ලංසින ලංයරම ස ලංල්්රේ් ලංකහිය් ලං

ෂරෝව ලං්රත්රීත ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලං්වරප් රය ලංිදන. ලංරකරනනි  ලංේම ලංකර පථ ් ලංෂන්්ර ලංවනිමිතු ලංෂ්්ැනු් ලංඇති්ේ ලං්ත්ර  ලංෂරෝව ලං්ක ලං

්ැති ම ලං ්රකේන ලං  රේ ලං කදී. ලං ෂරෝව ලං ්ර්රික ලං  සෂකෝේ ලං ්ක ලං ලකරමරේව ලං ්ත්ර  ලං ්යේන ස ලං කක ලං ෂ ්රිෂේ්ක්ෂ්ෝරර ලං ්ත්ර  ලං

ෂරෝවනත  ලං ්ර පයර ලං ිදන. ලං ්රර්්රි  ලං ෂේ්්ේ ලංප්රයෂශශ්ක ලං ්ැවු ලංආ පආ පලයිසි ලං 121 ලං සෂකෝේන ලං ෂ ්රිේක්ෂ්ෝරර ලං ්ත්ර  ලං

ෂරෝවනන ලං්රත්ර  ලංවු ලං්්න ලං්ර පයර ලංිදන. ලංසුදුමුඩ ලංෂරෝවන ලං්රකේන ලංකඳකර ලං්  සාය ලංකිහි්න සම ලංක්රිරනරත ම  ලං්ේ ලංලයර ලං

ර් ප ලං ශර ෂණ ලං ෂරෝව ලං  රර  ලං දිලීරෂණ ලං ජී් ලං ිද්වරත ම  ලං ෂය්ර හුව ලං කක ලං ෂ්ේත  ලං ධරර  ලං ශර  ලං ්ක ලං දීලීරෂණත  ලං ජී් ලං

ිද්වරත ම  ලංෂය්ර හුව ලංලධවනේන ලං රේ ලංකදී. ලංය්්, ලංශර  ලංඑතුේත  ලංකි ම, ලංසුදුමුඩ ලංෂරෝව්රත්රීත ලංප්රයෂශශ ලංපුේුවත යර්ේන ලං

කි ම ලංෂරෝව ලං්රකේන ලං ළ ලංකැකි ලංෂ්ේත  ලංශර  ලං්ක ලං්ක්ෑිම ලංආදින ලං් ලංලධවනේන ලං රේ ලංකදී. ලංසුදුමුඩ ලංෂරෝව ලංපිළි්ඳ ලංසිදු ලං



9 
 

 ළ ලංකාවේේෂණ ලං්ර පයර් ලංක කමිතු ලං්්තී. ලංමික ලංලධි  ලංෂනබුෂ ්ේැෂකෝඩ ලංකක ලංෂක සකැෂ ්ේැෂකෝඩ ලංනේ ලංදිලීර ලං

ේරශ  ලංෂ්ෂ හි ලංඵක්රයියර්න ලංලධවනේන ලං රේ ලංකදී. ලං්රර්්රි  ලංෂේ්්ේ ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලං්්ේ ලංක් ලංර් ප ලංදුඹුුව ලංමුඩ ලං

ෂරෝවනන ලං්ර්රිකයර්න ලං්හුක ලං්ැිදතු ලංඑම ලංෂරෝවෂණ ලංජී් ලං්්වකත ම , ලං්කාවය ලංයත ත ් ලංකක ලං කමයර රයන ලංපිළි්ඳ ලං

ලධවනේන ලං  රේ ලං කදී. ලං  සකරර්රයි ලං  ෘ්තුයනතු ලං ්රකේන ලං කඳකර ලං ිදිදධ ලං ද්රා්ව ලං ්  සාර්න ලං ක ස රේ ලං කදී. ලං ්වුතු ලං

්ක්රකරිේ ලං ද්රා්ව ලං ්වරෂේ ලං යැබීමන ලං සුදුසු ලං ව් ලං ් පව ලං ් ලං ්ැඩිදියුණු ලං රේ ලං කදී.්ැච් ලං ැතු  ප ලං ෂරෝව ලං ්රකේන ලං කඳකර ලං ලං

මැතුෂ ්ෂකබ් ලංෂ්නු්න ලංිද ඩ් ලංෂකක ලංරකරනේ ලං් පව ලං හේ ස ලං්  සාර්න ලංක ස ලං රේ ලංකදී. ලං සෂාේත්ර  ලංයත ත ් ලංනනෂත  ලං

 ්බිලි ලං ්නු්තු ලං ම ප්ේන ලං කඳකර ලං රකරනේ ලං ් පව ලං කයර ස ලං ්  සාර්න ලං ක ස ලං  රේ ලං කදී. ලං  ලං 2014 ලං ්කෂ ප ලං ආ පික ් ලං

කරනි්රයී ලංර් ප ලං්ත්ර  ලංෂරෝව ලං්කන ලං්රත්රීත ලං ලං සෂක්ේ ලංකදුේර ලංවැනීම ලංයරම ස ලංක්ර් පය ලං රේ ලංකදී. ලංය්රතු ලංෂරෝව ලං්රකේන ලං

කඳකර ලංේ් ලංදිලීරේරශ  ලංකක ලංප්රයතිෂරෝධී ලංඋත ෂප්රයේර  ලංපිළි්ඳ ලංලධවනේන ලං රේ ලංකදී. ලංගුුවෂව්ඩ ලංර් ප ලංබීජ ලංය්රතු ලං්ක ලං

්න්ණු ලංආකර්ේ ලංයත ත ්න ස ලං්ර පයර ලංවු ලංලයර ලංල්රක ලංරකරනනි  ලංෂන්්ර ලං්රකේන ලං රේ ලංකදී. ලංර් ප ලං්ැෂ්ේ ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලං

 සෂුද්රාශර  ලංකක ලංආ්රය ලංෂ්ෝව ලංෂ්  ස ලංකහිය් ලං සෂුද්රාශර  ලංපිළි්ඳ ලංලධවනේ ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලංසුදුමුඩ ලංෂරෝවන ලංකඳකර ලං

ජජ්ිද්වරත ම  ලංෂනදී් ලංකඳකර ලංසුසුදු ලංදීලීර ලංලවනේ ලංකදී. ලංලත  ් ලංනි පමරය ලංකඳකර ලං ලං්ත්ර කැකිලි ලංක්රවැනීම ලංකඳකර ලංසුදුසු ලං

මරධවන ස ලංකදුේරවතුේර ලංකදී. ලංශ්රී් ලංකා ර ලංිද්වර පථයිතුෂේ ලංකාවමන ලංමගිතු ලංපිරිේමනු ලංක්ේ ලං්ශ්චරත  ලංඋ්රධි ලංකඳකර ලං්ේ ලං

ක්මරේන ලංආචර පන ලංටි.එච්.පි.එක්. ලංප්රයේරතුදු ලංමිනන ලංකැබුණි. ලං ලං 

 

 

 

 

 

 

 

    ර් ප ලංකම  ලංලවරවු්  ලංල හුව ලංෂ්ෝවන ස ලංෂකක 

 

 කිරි ලං ැපු් ලංෂ්්ත ය ලංිදනලීම, ලංෂ්්ත ය ලංිදවයේන ලංකක ලංඑයරඩ ලංඋත ෂත ජේන ලංපිළි්ඳ ලංකමී සාය 

්රාශු ලංෙහ ලංශර  ලංෂ්ෝා ත්ා ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

්ක ලංකරර්ත ්් ලංඉකළ ලංේැාවීම, ලංෂ්්ෂක්ර ලංභ්යරිදයෂණ ලංඵක්රයියර් ලංඉකළ ලංේැාවීම, ලං්ක, ලංජකන ලංකක ලංෂ්ෝා  ලංකාර සායන ලං

කක ලං්ඩ්ැළ ලං්රකේනන ලංල්රක ලං් පෂණාය ලංකක ලංකා් පධේ ලං නයු හ ලං්වර්ෘති ලං12 ලංනනෂත  ලංකැකසු් ලංකි ම, ලංප්රයචලිය ලංකි ම, ලං

ෂනදීම ලංකක ලංලධී සායන ලංකි ම ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ ලං ර පනභ්යරරන ලංිදන. ලංර් ප ලංූලක ලංමණ්ඩකෂණ ලංජී්ත  ලං්ේ ලංෂ්ෝාය ලංද්රා්ව ලංතිර ලං
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 ළ ලංකැකි ලංහිය ර ලං සෂුද්රාජීිදතු ලංෂ්තු ලංකි ෂ් ලංකැකිනර් ලං පිළි්ඳ ලං ් පෂණාය ලංසිදු ලං රමිතු ලං්්ති. ලං ෂමම ලං සෂුද්රාජීිදතුන ලං

ද්රාර්ව ලංෂ්්ක්ෂටේන ලංදිනකි ෂ් ලංකැකිනර්, ලංේයිොජතු ලංතිරකි ෂ් ලංකැකිනර් ලංකක ලංඉතුෂඩෝඩ ලංඇසිටි ස ලංල්කන ලංනි්්වීෂ් ලං

කැකිනර් ලංඇති ලංලයර ලං්වුතු ලංමගිතු ලංජජ් ලං්නක ලංඇති ලං ර ලංජජ් ලංෂ්්ෂක්ර ලංනි්්වීෂ් ලංකැකිනර් ස ලංඇති ලංජීේතු ලංෂය්රර ලං

වතුේර ලංකදී. ලංරකරනනි  ලංෂ්්ෂක්ර ලංකක ලංජජ් ලං්නක, ලංය්රතු ලං්කන ලංෂන්්ර ලං්  සාර ලංසිදු ලං ළ ලංලයර ලංජජ් ලං්නක ලංමගිතු ලං

ූලක ලං් පධේන ලංකර පථ  ලං්් ලංනි  සායන ලංිදන. ලංක ලංලයර ලංල ර්නි  ලංෂ්්ෂක්ර ලංභ්යරිදයෂණ ලංදී ලංසිදු ලං්ේ ලංල්ෂත  ලංනරම ලංඋ සය ලං

ේමෂනතු ලං්ක ස්රවය ලංකැකි ලං්් ලංයකවුුව ලංිදන. ලංඑම ලංනිකර ලංබීජ ලං්ැළ ලංකඳකර ලංජජ් ලංෂ්්ෂක්ර ලංආමුකූකේන ලං්ඩර ලංඵක්රයි ලං

්් ලංෂක්නර ලංවතුේර ලංකදී. ලංය්රතු ලං්ැළ ලංකඳකර ලං සෂුද්රා ලංූලකද්රා්ව ලංකක ලංමකර ලංූලකද්රා්ව ලං  ලංනි්ැරදි ලංප්රයමරේනතුෂවතු ලංෂනූ  ලංිදන ලං

් පධේ ලං්රරමිතීතු ලංනක්ත  ලං්් ලංෂක්නර ලංවතුේර ලංකදී. ලංක්ර ලංවත  ලං්ත යනතුන ලංලනු් ලංල්රියය ලං්වර ලංකඳකර ලං්ැේන ලංභ්යරිදයර ලං

 රේ ලං ්ැකෂව්නි ස ලංඇසි්  ලං ්ඩ ලං ේරශ නන ලං ්ඩර ලං ේ් ලං ්ඩ ලං ේරශ න ස ලං වු ලං ේලුෂට්සිෂතුට් ලංඇෂමෝනින් ලං ්ඩ ලං ්ැළ ලං

් පධේන ලං ්රක ලං  රේ ලං ්් ලං ෂක්නර ලං වතුේර ලං කදී. ලං  සෂාේත්ර  ලං ිදෂශේකරය ලං ෂ්්ෂක්ර ලං නි පෂශශන ලං නනෂත  ලං ්රියය ලං ්වර ලං

ෂක සනනරර ලං6340 ලංෂ්්ෂක්ර ලංනි පෂශශ ලං ළ ලංලයර ලංර් ප ලං්වර්න ලංසුදුසු ලංඉඩ් ලංෂත  ම ලංනනෂත  ලංඉඩ් ලංෂක සනනරර ලං3750 ස ලං

ර් ප ලං්වර්න ලංසුදුසු ලං්ැයි ලං්  සාර ලං රේ ලංකදී. ලංය්් ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලංමගිතු ලංෂ්්ෂක්ර ලංකර්්ක ලං1000 ලං ස ලං ලං්රරමිතීතු ලං

4000 ස ලංනනෂත  ලංිදශ්ෂඩායන ලං ර ලං්ර පයර ලංක්නේ ලංකදී. ලං 

 

 

 

 

 

 

කරභ්ය්රයි ලං්රිකර ලංහිය රමී ලංජී් ලංෂ්්ෂක්ර ලංනිා්් ර්ේන    ලං ලං

(ර් ප ලංරයිෂක්ක්පින ප ලං සෂුද්රාජීවීතු ලංභ්යරිදයෂනතු)     

 

 

ර් ප ලං්වර් ලංක්කර ලංභු් ලංෂනෝවවයර ලංඇවයීම 

 

 

ර් ප ලංය්රතු ලංකඳකර ලංේමරනුකූක් 

ෂ්ෝා  ලංමු්රකරිේ ලංෂ්්ෂක්ර ලං් පව 
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උ්ෂේශ  ලංෂෙේාර ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

ෂව්වීතු ලංේ් ලංයර සායෂනතු ලංකක ලං්ැණුෂමතු ලංකිද්ක ලංවැතුවීම ලංඉක ස  ලං ර ලංඋ්ෂශශේ ලංෂකේ්ර ලංෂ්්ර පයෂ්තු හෂේ ලං

 ර පනනතු ලං ක්රිරනරත ම  ලං  රේ ලං කදී. ලං කෑිම ලං ර් ප ලං ්වරප් රති ලං නිකධර  ලං ෂ ්ට්ඨරශන ම ලං ෂව්ිද ලං කකභ්යරගීත ්්වරප් රති ලං

්ැඩකනකතු ලංක්රිරනරත ම  ලං ර ලංර් ප ලංඉඩ් ලං230 ස ලංආ් පශ ලංර් ප ලං්වර් ස ලං්්න ලං්ත  ලං රේ ලංකදී. ලං ෑිවඩක ලංදික්්රික ස ෂණ ලං

ෂ්ෝයෂඩ ලංවම ලං  ලංආ් පශ ලංර් ප ලංව්මරේන ස ලංෂකක ලංකර පථ ් ලං ක්ථර්ේන ලං රේ ලංකදී. ලං  ලං ල්රියය ලංර් ප ලං්වර ලං 238 ලංකක ලං

්රියය ලංර් ප ලං්වර ලං 208 ලං ස ලංකර පථ ් ලංපුේුවත යර්ේන ලං රේ ලංකදී. ලං ර් ප ලංකැ සු් ලංමධවක්ථරේ ලං 60 ස ලංආ් පශ ලංර් ප ලං

කැ සු් ලං මධවක්ථරේ ලං ෂකක ලං කා් පධේන ලං  ළ ලං ලයර ලං දු්වැූ  ලං ්රර ලං ර් ප ලං කැ සු් ලං මධවක්ථරේ ලං 47 ලං ර් ප ලං ්වරප් රති ලං

නිකධර තුෂේ ලං ලධී සායන ලං නනෂත  ලං ඉදි ලං  රේ ලං කදී. ලං ය්් ලං දු්වැූ  ලං ්රර ලං ර් ප ලං කැ සු් ලං මධවක්ථරේ ලං 17 ලං  ස ලං

පුේුවත යර්ේන ලං ළ ලංලයර ලංදු්වැසු ලං්රර ලංර් ප ලංනි්්වීම ලංපිළි්ඳ ලංපුහුණු ලං්ැඩකනකතු ලං39 ලං ස ලං්්ත ්රෂව්වීතු ලං591 ලං ස ලං

්ැණු්ත  ලං රේ ලංකදී. ලං්ැහි ලංආ්රය ලංභ්යරිදයන ලංපිළි්ඳ ලංප්රය් පශේ ලං්ැඩමුළු ලං56 ලං් ලංල හුව්වර ලංපිළි්ඳ ලංආ් පශ ලං්ැඩමුළු ලං36 ලං් ලං

්්ත ්ේ ලංකදී. ලංකිරි ලං ැපීෂ් ලංපුහුණු ලං්රකඩ ලංමගිතු ලංපුහුණු ලං්ැඩකනකතු ලං 20 ස ලං්්ත ්ර ලංේ් ලංලක්්නු ලංකකන යිතු ලං398 ලං

ෂ්ෂේුර ලංකදුතු්ර ලංෂ්ේ ලංකදී. ලංර් ප ලංකිරි ලංලක්්නු ලංෂේලීම ලංපිළි්ඳනිපුයයර ලංකා් පධේ ලං්ැඩකනකතු ලං20 ස ලං්්ත ්ර ලංල පධ ලං

පුහුණු ලංකිරි ලංලක්්නු ලංකකන යිතු ලං356 ලංෂ්ෂේුරෂේ ලංනිපුේයර ලංකා් පධේන ලං රේ ලංකදී. ලංජරති  ලං්ැිදලි ලං ළමේර රය ලං

ආනයේන ලංකම  ලං එ  හ් ලංනිපුයයර ලං කිදන ලංේමිතු ලංකිරි ලං ලක්්නු ලංකකන යිතු ලංපුහුණු ලංකිරිෂ් ලං ්ැඩකනකේ ලංමගිතු ලංකිරි ලං

ලක්්නු ලංකකන යිතු ලං3,140 ලං ස ලංපුහුණු ලං රේ ලංකදී. ලංෂව්ිද ලංපුහුණු ලං්ැඩකනකතු ලං ලං44 ලං්්ත ්ර ලංර් ප ලං්වර් ලංකක ලංකැ සුම ලං

පිළි්ඳ ලං ර් ප ලං ෂව්වීතු ලං 1,221 ලං ්ැනු්ත  ලං  රේ ලං කදී. ලං සුදුමුඩ ලං ෂරෝවන ලං කක ලං ෂරෝව ලං ්රකේන ලං පිළි්ඳ ලං ්ැණු්ත  ලං කි ෂ් ලං

්ැඩකනකතු ලං36 ලං ස ලං්්ත ්ර ලංර් ප ලංෂව්වීතු ලං769 ස ලං්ැණු්ත  ලං රේ ලංකදී. ලං 

්රර්්රි  ලංෂේ්්ේ ලංප්රයෂශශ ලං්ක ලංර් ප ලං්වර් ලං්වරප් රතින ලංපුළුඩ ලංකි ම ලංපිණික ලංජරති  ලං් පෂණාය ලංකභ්යරෂේ ලංූලකව ලංප්රය්රේ ලං

කහිය් ලංසිදු ලං රේ ලං්වර්ෘතිෂණ ලංඌ්, ලංේැෂවේහිර, ලංඋ හුවමැ් ලංකක ලංඋ හුව ලං්ළරත ්ක ලංආර්භ්ය ලං ළ ලංර් ප ලං්වර ලංලන ස ලං

කර පථ ් ලංේඩත  හ ලං රමිතු ලං්්තියි. ලංිදහිදු් ලංකත  රර ලංේමිතු ලංඋ්ෂශශේ ලංකක ලංේ ලංනරප් රති ලං්ැඩකනකතු ලං65 ලං ස ලං්්ත ්ර ලංුරඩර ලං

ඉඩ්හිමිනතු ලං1,557 ලං් ලංුරඩර ලං්රිමරය ලං් හහිමිනතු ලං135 ලං් ලං්ැණුම ලංක්ර ලංෂ්ේ ලංකදී. ලංුරඩර ලංර් ප ලංඉඩ්හිමිනතු ලංෂේ ලං්වරෂේ ලං

යර සාණි  ලංවැනළු ලංිදකදීම ලංකඳකර ලංඋ්ෂශශේ ලංචරරි ර ලං4,634 ලං ස ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලං 

ජජාරෙරන  ලංෙහ ලං රයි  ලංවිද ර ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

ජජ් ලංරකරනේ ලංකක ලං රයි  ලංිද්වර ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලං ලංුරුවිදන ලංඋ් ලංමධවක්ථරේෂණ ලංෂයත  ලං කර්න ලංකඳකර ලංS/2 d4 කක ලං

S/4 d3  ැපු් ලංේමන ලංනනෂත  ලං්රනීජව ලංමට්නෂ් ලං්වර් ස ලං්්ත ්ර ලංෂවේ ලංනනු ලංක්යි. ලං ලංඑනන ලංකමවරමී් ලංS/2 d4  ලංේමන ලං

ලයරමැදි ලං කර්ෂණ ලං්දිනයකරෂේ ලංුරඩර ලංඉඩ්හිමිනතු ලංකම  ලං් ලංෂ්්ඩවකෂ්ක ලංඋ් ලංමධවක්ථරේෂණ ලං් ලං්්ත ්රෂවේ ලං

නනු ලං ක්යි. ලං ෂ්ළඳෂ්්ෂඩ ලං ඇති ලං ිදිදධ ලං එතිෂටෝතු ලං මිේය ලං ිදිදධ ලං වු ලං ලක්්නු ලං ෂේලීෂ් ලං ේම ලං කම  ලං ඇති ලං  රයි  ලං

ිද්වරත ම  ලංලධවනේනතු ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලංආ පආ පලයිසි ලං102 ලංකක ලංආ පආ පලයිසි ලං121 ලං සෂකෝේ ලංෂ්ෂ හි ලංජජ්රකරනේ ලං

කායුති ලංලධවනේන ලං රේ ලංකදී. ලංඋ හුව ලංකක ලංේැෂවේහිර ලං්ළරත ්ක ලංර් ප ලංශර ෂණ ලංජජ්රකරනේ ලංකක ලං රයි  ලංිද්වර ලං

්රරමිතීතු ලංෂ්ේක්වීම ලංකදුේරවැනීමන ලං්  සාය ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලං 

 ෘෂි ලංආ පථි  ලංඒ  න 

 ෘකර ලංආ පික  ලං ක  න ලං මගිතු ලං ෂ්ේත  ලං් පෂණාය ලං ෂ්්ර පයෂ්තු හ ලංකඳකර ලං ල්ශව ලංආ පික  ලං ිදශ්ෂඩායනතු ලංකඳකර ලං

කකෂනෝවන ලංක්ර ලංෂ්ේ ලංකදී. ලංශ්රී් ලංකා රෂේ ලං් හ ලංලාශෂණ ලං ක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංනිා්් ර්ේ ලංිදන්ම ලංපිළි්ඳ ලංකාවයේන ස ලංසිදු ලං

කි ම ලංෂමම ලං්කෂ ප ලංප්රයධරේ ලං් පෂණාය ලංඉක ස න ලංිදන. ලංඋ සය ලංකාවේේනන ලංල්රක් ලං ලං්ත ය ලංිදශ්ෂඩායන ලංකමරෂකෝචිය ලං

්කෂ ප ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලංජරති  ලංකක ලංලතුය පජරති  ලංර් ප ලංමික ලංවයතු, ලං ක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංකක ලංනිමි ලංර් ප ලංනිා්් ර්ේ ලං්ක ලං

් පධේ ලංඵක්රයියර්න ලං්ැනි ලං්ත යනතු ලංනර්ත  රලිේ ලං රේ ලංකදී. ලංය්් ලංGIS යර සායන ලංඋ්ෂනෝගී ලං රවනිමිතු ලංල්්රර ලං

දික්්රික ස ෂණ ලං ලංඉඩ් ලංෂනෝවවයර්න ලංෂකවීම ලංඇ හළු ලංිදිදධ ලංතීරය ලංඉක ස  ලං ර ලං් පෂණාය ලංදිනත  ලංෂ රිණි. ලංජජ්මිති  ලං

කක ලංඋ්ෂශශේ ලංෂකේ් ර ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලංකම  ලංභූමි ලංසිතින්වය ලංකි ම, ලං්වරප් රති ලං්ැඩකනකතු ලංකඳකර ලං් ලං්රන  ලංිදන. 
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ජජානය  ලංඅාශන 

ජජ්මිති  ලංලාශන ලංප්රයධරේ ලං්ශෂනතු ලංලාශ ලං හේකිතු ලං් පෂණාය ලංකක ලංකා් පධේ ලං්ැඩකනකතු ලං්කන ලං්රන  ලංෂේ. ලංක්රේ් ලං

කාඛවරේ ලංේම,් පෂණාය ලංකඳකර ලංකකන ලංවීම ලංකක ලංෂශශගුණි  ලංකක ලං රකගුණි  ලං්ත ය ලං්්ත ්රෂවේ ලංනරම ලංෂේ. ලංකාඛවරේ ලං

ේම ලං භ්යරිදයෂණ ලං දී ලං ර් ප ලං   පමරතුයනන ලං ල්රක ලං ල්ශවයර්නන ලං ලනු් ලං කාඛවරේ ලං ේමෂේ්නතු ලං ්ැඩිදියුණු ලං කි ම, ලං ලං

ේවී රයන ලංකි ම ලංආදිෂනතු ලං් පෂණාය ලංකඳකර ලං්රන  ලංෂේ. ලංකමරෂකෝචිය ලං්කෂ ප ලංලෂේුරත  ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ ලංකඳකර ලං

්ත ය ලං ේශ්ෂඩායන ලං ප්රයති්ක ලං ිදශ්ෂඩායන ලං කක ලං ්ත ය ලං  කමේර රයන ලං සිදු ලං  රේ ලං කදී. ලං ්රර්්රි  ලං ෂේ්්ේ ලං

ප්රයෂශශ්ක ලංනින  ලංිදශ්ෂඩායන ලංකඳකර ලං් පෂණායනතු ලංෂවතු ලංක් ලං රකගුණි  ලං්ත ය ලංඋ්ෂනෝගි ලං රවතුේ ලංකදී. 

කමරෂකෝචිය ලං ්කෂ ප ලං ේ් ලං  රකගුණි  ලං මධවක්ථරේන ස ලං ුරුවිදන ලං උ් ලං මධවක්ථරේෂණ ලං ක්ථර්ේන ලං  රේ ලං කදී. ලං

 රකගුණි  ලං්ත ය ලංඩර පනතුෆීඩ් , ලංෂම්ේරරවක ලංකක ලංුරුවිදන ලංපිහිටි ලං රකගුණි  ලංමධවක්ථරේ ලං්ලිතු ලංඑ  හ ලං ර ලංවතුේර ලං

කදී. ලං ් පාර්යේ ලං ්ත ය ලං නිිදතිවක ැෂඩ, ලං වෂඩ්ත ය, ලං ෂ්්ඩවකෂ්ක ලං කක ලං ුරුවිදන ලං ් හ ලං ්ලිතු ලං එ  හ ලං  ර ලං

නර්ත  රලීේ ලං රේ ලංකදී. 

උ්ෂනෝගීයර ලං් පෂණාය ලංඒ  න 

උ්ෂනෝගීයර ලං් පෂණාය ලංක  න ලංමගිතු ලංකමරජ ලංආ පික  ලංය සෂකේුව ලංකි ම ලංකඳකර ලංක්රිරනරත ම  ලං රේ ලං් පෂණාය ලං්වර ලං

නනෂත  ලං ේැෂවේහිර ලං ්ළරෂත  ලං ල්රියය ලං ර් ප ලං කම  ලං ේපි, ලං ්ඩඉරිගු ලං ්ට්න ස ර ලං කක ලං මුා ලං ්ැනි ලං ෂ්ළඳෂ්ෝව ලං ්වර ලං

්්ත ්ර ලං ෂවේ ලංනනු ලංක්යි. ලං ර් ප ලංඋ ස ලං ල හුව ලං්වරෂේ Carbon foot print  ලංඇක්යෂ්තු හ ලං රේ ලංකදී. ලංේැෂවේහිර ලං

්ළරයන ලංර් ප ලං්වර් ලංකදුතු්ර ලං්වරප් රය ලංකි ම ලංෂ්නුෂ්තු ලං2014 ලං් පාෂණ ලංෂක්ඳම ලං ෘකර ර පමි  ලං් පෂණායනන ලංහිමි ලං

ක්මරේන ලං හිමි ලං ිදන. ලං 2013 ලං ෂ්කැ්් ප ලං මක ලං සින ලං ආචර පන ලං එක්.එ්.එ්. ලං ඉ ස්රඩ ලං මකයර ලං ෂ්්ඩවකෂ්ක ලං උ් ලං

මධවක්ථරේෂණ ලංලධී සාය ලංනිකධර  ලංෂකක ලං නයු හ ලං රනු ලංක්යි. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 ාරයුෂගෝලීන ලං ලංCo 2 ලං ලංඋරරගතය ර ලං්රිදි ලං  අ්රි ය ලංඅාදිෂණදී ලංඅනයර ලංආදරනනක්ෂ ලංෙදහර 

 ර් ප/උක්ෂ ලංඅතුරුෂභෝග ලංක්ර නන   ෂ ටි රලී  ලංෙම්රතදරයි  ලංෂභෝග ලංාගරා 

 

්හුඅානවි  ලංරෙරන  ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

්හු ලං ල්නිද  ලං රකරනේ ලං ිද්වර ලං ෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලං මගිතු ලං උ්වරේ ලං ිද්වරෂේ ලං ෂරෝ්ේ ලං මරධවන ස ලං ෂකක ලං ෂ ්හු්ත  ලං

ෂන්්රවනිමිතු ලංිදිදධ ලංමරධවනතු ලංකැ සීම ලංකඳකර ලංිදිදධ ලං් පෂණෂණාය ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලංුරඩර ලං්රිමරය ලං්ව්කරන නතු ලං

ිදසිතු ලංෂ ්හු්ත  ලංකක ලංිදිදධ ලංරකරනේ ලංඑ  හ ලං ර ලංකැදු ලංවෂඩ්ඩ ලංආ රර ලංෂරෝ්ේ ලංමරධවන ලංයුෂරෝපීන ලංරන්කන ලංල්ේනේන ලං

 රනු ලංක්යි. ලංෂමහිදී ලංආ්රය ලංමරධවන ලංෂකක ලංෂ්්ලියුෂරතීතු ලං් ලංජක ලංල්ෂශෝා  ලංමරධවන ලංෂකක ලංසිලිෂ ්තු ලංෂකෝප් ර ලං් ලං

ෂන්්ර ලංෂවේ ලංඇය. ලංෂ්්ලියුෂරතිතු ලංකක ලංසිලිෂ ්තු ලංෂයඩ ලංඉයර ලං්ැඩි ලංමික න ලංජ පමනිෂනතු ලංආේනේන ලං රනු ලංකැෂබ්. ලං
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ෂමම ලංමික ලංලධි  ලංද්රා්ව ලං්කසුෂ්තු ලංක්රවය ලංකැකි ලංලඩු ලංමිකැති ලංද්රා්ව ලංඇකවු් ලං රර  ලංකක ලංක්තු ලං්ලිතු ලං ලං්ලිතු ලංනි්්ිදන ලං

කැකි ලං්් ලංෂමම ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලංමගිතු ලං් පෂණාය ලං ර ලංෂක්නර ලංෂවේ ලංඇය. ලංMMA කම  ලංෂ්්ලි සෂකෝෂර්ප්රීඇතු ලං

ර් ප ලං්ශධ ලං ර ලංල් පය ලංඇකවු් රර  ලංනි්්වීම ලංෂමම ලං්කෂ ප ලංදී ලංකර පථ  ලංිදන. ලංෂ් ලංකඳකර ලංේැෂේෝ ලංපිරවු්භ්යරිදයෂනතු ලං

සිදු ලං ළ ලං් පෂණායෂනතු ලං් ලංව් ලං්ක ලංශ සතිමත  ලං්් ලංයකවුුව ලංවී ලංඇය. ලංෂක්නරවත  ලංේ් ලං්ැණුම ලංර් ප ලං  පමරතුයනන ලංක්ර ලං

ෂ්ේ ලංකදී. ලං ක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංකිරි ලංකඳකර ලංේයිෂෝ ලංඇමීේ ලං්ලිතු ලංෂය්ර ලංසුරැුර් රර න ස ලංනි්්වීම ලංකඳකර ලං් පෂණාය ලං

කමරෂකෝචිය ලං්කර ලංපුරර ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලංEPDM කක ලංේයිට්රි ඩ ලංර් ප ලංමිේයන ලං්ැඩි ලංදියුණු ලංකි ම ලං ්්ැටිබිලිසිා ලංකජතුට් ලං

ෂ්  ස ලංමගිතු ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලංඑම ලංමිේය ලං්ක ලංනරතු්රික  ලංකක ලංයර් ලංගුය ලංිදශ්ෂඩායන ලං ළ ලංලයර ලං් පෂණාය ලං්්රික ර ලං

ෂ්  ස  ලං ් ලං ප්රය රශේන ලං  රේ ලං කදී. ලං ්කක න ලං ්ැඩි ලං ්හු ලං ල්නිද  ලං ද්රා්ව ලං කක ලං  ්්වුතුඩිා ලං ද්රා්ව ලං FTIR මගිතු ලං

ිදශ්ෂඩායන ලං රේ ලංකදී. ලංDSC කක ලං DMA ලංමගිතු ලං්හුල්න් ලංකක ලංමිේය ලං්ක ලංයර් ලංගුයරාව ලංලධවනේන ලං රේ ලංකදී. ලං 

දළ ලංර් ප ලංෙැ සුම් ලංොා පධ්ය  ලංෙහ ලංරෙරන  ලංඉාජිෂතයරු ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

්ළ ලං ර් ප ලං කැ සු් ලං කා් පධේ ලං කක ලං රකරනේ ලං ජරති  ලං ිද්වර ලං ්්ේෂ් ලං ූලකව ලං ්රන ත ්න ලංඇති් ලං ිදිදධ ලං ් පවෂණ ලං ර් ප ලං

ිදනලීම ලංකඳකර ලංනිනමු ලංිදනළු් ලංඋදුේ ලංකැ සීම ලංක්ර් පය ලං රේ ලංකදී. ලංෂමම ලංඋදුේ ලංභ්යරිදයෂනතු ලංෂේේප් ර ලංර් ප, ලංක්කි් ලංර් ප, ලං

කක ලංබ්රැවුතු ලංෂේේප් ර ලංර් ප ලං්ක ලංිදනළු් ලං රකන ලංපිලිෂ්ළිතු ලං33%,80%,කක ලං60% ලංතු ලංලඩු ලං ර ලංවය ලංකැ . ලංේ් ලංකැකසුම න ලං

ලනු් ලංකැ ෂකේ ලංුරඩර ලං්රිමරය ලංකිරි ලංමි්වීෂ් ලංනැාකින ලංය්ත  ලං්ැඩි ලංදියුණු ලං රමිතු ලං්්තී. ලං 

ර් ප ලංකිරි ලංෂ සතුද්රාර්කරයෂණ ලංදී ලං ලංනි්්ෂ්ේ ලංල්ද්රා්ව, ලංකාෂනෝව ලංපිරවීම ලංකඳකර ලංපිරවු් රර න ස ලංෂකක ලංඵක්රයියර්න ලං

ලධවනේන ලං රේ ලං කදී. ලං ිදිදධ ලං ර් ප ලං භ්යරණ්ඩ ලං කඳකර ලං සුදුසු ලං කාෂනෝව ලං කැකසු් ලං  ර ලං නි්්්ේ ලං කදී. ලං ේැෂේෝ ලං යර සාය ලං

ෂන්්රවනිමිතු ලංනි්්්ේ ලංක් ලංේයිට්රි ඩ ලංර් ප ලංලත ්ැසු් ලංනිා්් ර්ේෂණ ලංදී ලංඇති්ේ ලංල්ද්රා්ව ලංකඳකර ලංලවන ලංආෂශශ ලංකි මන ලං

සුදුසු ලංේ් ලංේමන ස ලංෂක්නරවතුේර ලංකදී. ලංෂ්මුහුතු ලං ළ ලංේැෂේෝ ලංකාෂනෝව ලංකක ලංක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලං ලං්ලිතු ලංකෑිදු ලංකැකැඩලු ලං

 ෘතීම ලං්ර් ලංනි්්වීම ලංකඳකර ලං් පෂණාය ලංකක ලංකා් පධේ ලං්ැඩකනකතු ලංක්රිරනරත ම  ලං ළ ලංලයර ලංක ලංකඳකර ලංජරති  ලංිද්වර ලං

්්ේෂ් ලංයර සායන ලං්ැඩිදියුණු ලංකි මන ලංදිරිදීම ලංනේ ලංෂත මර් ලංනනෂත  ලං් පෂණාය ලංප්රයති්ර්ේ ලංකැබුණු ලංලයර ලං්කර ලංපුරර ලං

එම ලං්වර්ෘතින ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලංෂ්මුහු් ලං ළ ලංේැෂේෝ ලංද්රා්ව ලංකමව ලංක්්රභ්යරිද  ලංර් ප ලංකාෂනෝව ලං්ක ලංශ සතිමත  ලං්්, ලංය් ලං

්්,ෂවවීනරම ලංකක ලංඉෂරේ ලංආ රර ලංනේ ලංගුයරාව ලං්ැඩිදියුණු ලංකි ෂ් ලංකැකිනර් ලංකා් පධේන ලං රේ ලංකදී. ලංර් ප ලංේැෂේෝ ලං

කාෂනෝව ලංනේ ලංෂත මර් ලංනනෂත  ලංආර්භ්ය ලං ළ ලං්වර්ෘතිෂනතු ලංෂ්මුහු් ලං ළ ලංේැෂේෝ ලංද්රා්ව ලං්ක ලංනරතු්රික  ලංකක ලංඋණුසුමන ලං

්ෂර්ත  හදීෂ් ලංකැකිනර් ලංජරති  ලංිද්වර ලං්්ේෂ් ලංූලකව ලංආධරර ලංඇති් ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලං 

කමරෂකෝචිය ලං ්කෂ ප ලං ෂ ටි ලං රලීේ ලං ්වර්ෘති ලං  හේ ස ලං ක්ර් පය ලං රේ ලංකදී. ලං ෂීට් ලං ර් ප ලංනිා්් ර්ේෂණ ලං දී ලං සෂාේත්ර  ලංකිරි ලං

කිරි ැටිවැසීමකිතු ලං ෂය්ර් ලං ්සු්ර ලං කැ සු් ලං  ස ලංරිනර්ලින ලං කඳකර ලං ෂන්්රවැනීමන ලං 0.15% ලං ඇෂම්නි ෘය ලං කිරි ලං ෂන්්ර ලං

වැනීෂ් ලංකැකිනර් ලං පිළි්ඳ ලං ලධවනේන ලං රේ ලංකදී. ලංඇෂමෝනි ෘය ලංකිරි ලං්ලිතු ලං  ලංකරට් ලං ර් ප ලංනිා්්ර්ේෂණ ලං දී ලංනිා්්ර්ේ ලං

ෂේවන ලංලඩු ලං්් ලං් ලංආ්රයන ලංිදන. ලං්යිඩ්ර් ලංනිා්් ර්ේ ලංල්කතු්ේ ලංක්රිරනර්ලි ලංල හුවඵකන ස ලංෂකක ලංනි්්ෂ්ේ ලං කක ලං

දින, ලංපිරවු් ලං රර  ලං්්න ලං්ත කි ෂ් ලංකැකිනර් ලංලධවනේන ලං රේ ලංකදී. ලංක ලංකඳකර ලංයනු  ලං රේ ලංක් ලං ක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලං

කාෂනෝව ලං්මය ස ලංෂන්්රවැනීම ලංසුදුසු ලං්් ලංලේර්රයන ලංිදන. ලංලවන ලංආෂශශිය ලංෂක්ඩ ලංෂේේප් ර ලං් පවන ස ලංකදුේරදීම ලංකඳකර ලං

ෂක්ඩ ලංෂේප් ර ලං්ක ලංඝ පාය ලං ලංප්රයතිෂරෝධී ලංගුයන ලං්ැඩි ලංදියුණු ලං ළ ලංකැකි ලංේමෂේ්න ස ලං්  සාර ලං රේ ලංකදී 

ෂ්්ර පයෂ්තු හ ලං ර පන ලං මණ්ඩකන ලං ්කර ලං පුරරම ලං යර සාණි  ලංකකන, ලං ිදශ්ෂඩාය ලං ෂකේ්ර, ලං ිදශරක ලං ්රිමරය ලං ්ළ ලං ර් ප ලං

නි්්්තුේතුන ලංකක ලංුරඩර ලංකක ලංමධව ලං්රිමරය ලං ලංෂීට් ලංර් ප ලංනි්්්තුතුන, ලංරරජව ලංආනයේ ලංකක ලංරරජව ලංෂේ්්ේ ලංකාිදධරේ ලං

්ක ලංල්ශවයර ලංලනු් ලංපුහුණු ලං්ැඩකනකතු ලං්්ත ්ේ ලංකදී. ලං 

ර් ප ලංයරක්ෂාය ලංෙහ ලංොා පධ්ය  ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

ර් ප ලංයර සාණි  ලංෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලංමගිතු ලං ලංකයිෂේෝුව ලංෂයඩ, ලංෂකෝනර ලංෂයඩ ලංකකක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංකිරි ලංමිේ ලං ර ලංකෑිසු ලං

්රත  හ ලං්නක ලං්ක ලංගුයරාව ලංලවනේ ලංකදී. ලංළ්ුව ලංඋ් රය ලංකක ලංෂකඩක් ලං්ඩු ලංනි්්වීමන ලංිදා ලංරහිය ලංර් ප ලංකිරි ලංකාෂනෝව ලං

නි්්වීම ලංකඳකර ලංේ් ලංෂ සතුද්රාර්කරය ලංේමන ස ලංකා් පධේන ලං රේ ලංකදී. ලංල්රියය ලංර් ප ලං්වර ලං්ේ ලංක හතු ලංෂවතු ලං්ේ ලං

කරනි ලංල්ම ලංකි ම ලංකඳකර ලංර් ප ලංමිශ්රි ය ලංෂ ්හු ලං ලං් හුව ලං් පව ලං20 ලං ස ලංක කේ ලංකදී. ලංක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංකිරි ලංෂටෝ් ලංකාෂනෝව ලං

කෑිදීම ලංකඳකර ලංකිද්ක ලංෂේ්වැතුවු ලංලාු  ලං් පව ලංකයර ස ලංසුදු ලං් පය ලංපිරවුම ස ලංෂකක ලංෂඩ්කමයිට් ලං් ලං්  සාර ලං රේ ලංකදී. ලංවඩ ලං

නනර ලං්ක ලංමැ් ලංආ්රයන ලංකඳකර ලං ක්්භ්යරිද  ලංර් ප, ලංෂ්්ලිබියුනඩයිඊතු ලංර් ප ලංකම  ලංමිේ ලංවු ලං ළු ලං ර්තු, ලංසිලි ර ලංකක ලං

ෂ ්හු ලං ්ලිතු ලං මිේය ලං ක කේ ලං කදී. ලංNR/LDPE මිේය ලං ිදිදධ ලං යුවක රර  ලං කම  ලං එ ස ර ලං ගුය ලං ලවනේ ලං කදී. ලං  ළු ලං
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 ර්තු ලංෂ්නු්න ලං්ැ් ලං්යිෂර්ෂජනි ස ලං ර්තු ලං්ලිතු ලංකෑිදු ලංක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංකාෂනෝව ලංෂේේණින ස ලං ලං්සුපිරවු් ලං රර න ස ලං

ෂකක ලං ෂනෝවවයර්න ලං ලවනේ ලං කදී. ලං වඩ ලං නනර ලං ්ක ලං මැ් ලං ආ්රයන ලං ක්්භ්යරිද  ලං ර් ප ලං කක ලං ක්නනරිතු ලං ර් ප ලං ූලලි  ලං වු ලං

කාෂනෝවන ස ලංකම  ලං ළු ලං ර්තු ලංකක ලංයඩ ලංෂ ඳි ලංමිේේන ස ලංකා් පධේන ලං රේ ලංකදී. ලං්රිකර ලංහිය රමී ලංක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලං

නිා්් ර්ේන ස ලං 

උ්ෂනෝගී ලං රෂවේ ලංග්ර වුතු්  ලංර් ප ලංනනර ලංකඳකර ලංේවී රයන ලං රේ ලංක් ලංනරතු්රික  ලංරකරනනි  ලංක්රිරනර්ලින ස ලං්ැඩි ලංදියුණු ලං

 රේ ලං කදී. ලං ක්්භ්යරිද  ලං ර් ප ලං ඉ්යකේ ලං ෂ්්ලිතීතු ලං කාෂනෝවක කර ලං කයිෂකතු ලං යුවක රර  ලං කම  ලං ගුය ලං ලවනේ ලං

කදී.ක්්භ්යරිදය ලංර් ප ලංඋ්ෂනෝගී ලං රවනිමිතු ලංක්රිර ට් ලංපුහුණු ලංවීම ලංකඳකර ලංඉනි ලංක කේ ලංකදී.ජරති  ලංකැකසු් ලංමධවක්ථරේෂණ ලං

ඉඩලීම න ලංලනු් ලංනි්ේ ලං රමර ලං්ර්කතු ලංකඳකර ලංසුදුසු ලංලඩින ස ලංිදෂශේාෂනතු ලංක කේ ලංක් ලංක්්භ්යරිද  ලංර් ප ලංකාෂනෝවන ස ලං

කමව ලංමිහ්රඅ ලංවු ලංෂ ෂකඩ ලංෂ දි ලංකක ලං හනී ලංෂ ්හු ලංක්ථරන ස ලංඋ්ෂනෝගී ලං ර ලංෂවේ ලංකර්ේ ලංකදී. ලංර් ප ලංභ්යරතුඩ ලංනිා්්ර්ේන ලං

කඳකර ලං ුරඩර ලං ඉඩ්හිමිනතු ලං ්ැනු්ත  ලං කි ම ලං කඳකර ලං පුහුණු ලං ්ැඩකනකතු ලං කක ලං ්ැඩමුලු ලං 14 ලං ්්ත ්ේ ලං කදී. ලං

්ර පශ් ුව්තුෂේ ලංඉඩලී් ලං්කන ලංලනු් ලංිදනළි ලංර් ප ලංකාෂනෝව ලං250 ලං්, ලංර් ප ලංනිා්් ර්ේ ලං123 ලං්, ලංෂේේප් ර ලංර් ප ලංකර්්ක ලං

129 ලං  ලංය් ලං්්්, ලං්  සාර ලං රේ ලංකදී. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගල් ලං නර ලංනැද ලංආාරයන ලංේාරභරවි  ලංර් ප ලංෙහ ලංේ නරිතය ලංර් ප ලංමූලි  ලංවූ ලංොෂනෝගනක්ෂ ලංෙනඟ ලං ළු ලං ර්තය ලංෙහ ලංෂ ඳි ලං

නශ්රයයනක්ෂ ලංොා පධ්ය න ලංකිරීන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ර් ප ලංපුහුණුා ලංෙදහර ලංඅාශ  ලංේ ම්ප්ති ලං(ඉනි) ලං   ්ර පශා රුාතයෂේ ලංඉල්ලීම්ාක  ලංඅනුා ලංවිනළි ලංර් ප 

ෙරද  ලංකදි      ොෂනෝග ලංර් ප ලංනිා්් රද  ලංෂක්ර ේප්ති ලංර් ප ලංෙරම්්ක ලංවිශරක 

       ොඛ්ය රාක්ෂ ලං්රීක්ෂාර ලං රනු ලංකැබීන 
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දළ ලංර් ප ලංෙහ ලංරෙරනනි  ලංවිශ්ෂල්ාය ලංෂද්ර පයෂම්තයතුා 

්ළ ලං ර් ප ලං කක ලං රකරනේ ලං ිදශ්ෂඩාය ලං ෂ්්ර පයෂ්තු හ් ලං මගිතු ලං ඉක ස  ලං රවත  ලං ්  සාය ලං කක ලං ිදශ්ෂඩාය ලං ෂකේ්ර ලං

කර පථ ් ලංසිදු ලං රේ ලංකදී. ලං සෂාේත්ර  ලංකක ලංෂ සතුද්රාර්කරරි ලංකිරි ලංකඳකර ලංප්රයමිති ලංකකති  ලංනිුරත  ලං රේ ලංකදී. ලංෂමරන ලංනි්්්ේ ලං

සිනළුම ලංටිඑක්ආ ප ලංකර්්ක ලං්  සාර ලං රේ ලංලයර ලංල්ශව ලං  ලංේැිදවය ලංකි ෂ් ලංකකති ්ත්ර  ලං් ලංනිුරත  ලං රේ ලංකදී. ලංෂශශින ලං

  පමරතුය ලංකඳකර ලංෂමතු ලංම ලංල්ේනේන ලංකඳකර ලංකැ ෂකේ ලංිදිදධ ලංෂේේණිෂණ ලං්ළ ලංර් ප ලංකඳකර ලංප්රයමිති ලංකකති  ලංනිුරත  ලං රේ ලං

කදී. ලං 

ිදිදධ ලං ර් ප ලං භ්යරණ්ඩ ලංනිා්් ර්ේන ලංකඳකර ලං ර් ප ලං කැ සීෂ් ලං දී ලංභ්යරිදයර ලං රේ ලං රකරනේ ලං ද්රා්ව ලං ්ක ලංකායුතිෂණ ලංනිර්්වයර ලං

ප්රයතිශය ලංිදශ්ෂඩායන ලං ර ලංක ලංලනු් ලංනි පෂශශ ලංකර්ේ ලංකදී. ලංකි  ලං්  සාර ලංකඳකර ලං්කසු ් ලං්වරප් රය ලං ළ ලංලයර ලංමැානීසින් ලං

ලනය ලංකඳකර ලංකනේයි්  ලං්ලිතු ලංෂය්ර ලං්  සාය ලංේමන ස ලංකදුතු්ර ලංෂ්ේ ලංකදී. 

පුේය රකන 

පුක්ය රකෂණ ලං ිදම පශේ ලං ලාශනන ලං ලළුතිතු ලං ්රඨග්ර තුථ ලං කයලික ස ලං එ  හිදමත  ලං කම  ලං පුක්ය රකෂණ ලං කමක්ය ලං ෂ්්ත  ලං

එ  හ් ලං5931 ලං ස ලං්්න ලං්ත ිදන. ලංය් ලං් ලංලතුය පජරති  ලංප්රයමිති ලං39 ලං ස ලංකර ලං් පෂණාය ලංක රර ලංකය ස ලංපුක්ය රකන ලංමගිතු ලං

මික ලංදී ලංවනු ලංකැබු ලංලයර ලංලතුය ප ලංපුක්ය රක ලංහු්මරුව් ලංනනෂත  ලංක රර ලංේරම ලං26 ස ලංපුක්ය රකන ලංමගිතු ලංලත  ර ලංවතුේර ලං

කදී. 

පුක්ය රකෂණ ලංෂශශින ලං ්ැණුම ලංඩිජිනඩ රයන ලංල්කතුවීමත  ලංකම , ලංආනයේෂණ ලංසිනළු ලංිද්වරඥයියිතු ලංෂ් ලංක්්තුධ් ලං

්ැණු්ත  ලංකි ෂ් ලං්ැඩකනකේ ස ලංජරති  ලංිද්වර ලංකභ්යරෂේ ලංලනුග්ර කෂනතු ලං්්ත ්නු ලංකැබීන. ලංෂ් ලංලයර ලං“ර් පය” ලංමෘදු ාවන ලං

භ්යරිදයර ලං ර ලංපුක්ය රක ලංක්රිරනර්ලින ලංක්්නාරී න රයන ලංකි ෂ් ලංූලලි  ලංලදිනර ලං්කර ලං හක ලංනිම ලං රනු ලංකැබීන. 

ඩර ප තයෆීල්ඩ් ලංාත්ය 

කමරෂකෝචිය ලං්කෂ ප ලංඩර පනතුෆීඩ්  ලං්ත ෂත  ලංමුළු ලංලක්්ැතුේ ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං172,815.13 ලංකි. ලංප්රයතිශයන ස ලංෂකක ලංවත  ලංිදන ලං

87% ලං්ේ ලංලයර ලංඇක්යෂ්තු හ ලංවය ලංලවෂනතු ලංෂ්ර ලං ්කරන ලං්ඩර ලං 1% ලං ලඩු ලංවීමකි. ලං ්ැසි ලංආ්රය ලංකහිය ලංකැබු ලංෂ්ෝව ලං

ලක්්රතුේ ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං38,590 ලංකි. ලංඑන ලංමුළු ලංලක්්ැතුෂේතු ලං22% ලංකි.කමරෂකෝචිය ලං්කෂ ප ලංඵක්රයියර්න ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං

964 ලංවු ලංලයර ලංඑන ලංෂ්ර ලං්කරන ලං්ඩර ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං69කිතු ලංලඩු ලංවීමකි. ලංකිරි ලංලක්්නු ලංකකන ෂනුරෂේ ලංකිරි ලංඑ  හ ලංකිරිෂ් ලං

කරමරේවන ලංවක් ලං242 ලංන ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං8.0කි. ලංෂමහි ලංඉකළ ලංම ලංලවන ලං1990 ලංදී ලං්ර පයරවු ලංලයර ලංවෂක්ත ය ලංෂ ්නෂකේ ලං දිේ ලං

 හේ න ලං්ර ස ලංක පපිකෂනතු ලංල පධන ස ලං ැපු් ලංේමන ලංනනෂත  ලංවක් ලං305 ලංන ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං10.1 ලං ස ලංිදන. ලංකමරෂකෝචිය ලං්කෂ ප ලං

කරමරේව ලංෂකක, ලංප්රයමර් ලංවී, ලං්ැසි ලංආ්රය ලංකහිය් ලංකක ලංකිරි ලංෂේ් ැර් ලංදිේ ලංවයේ ලංපිළිෂ්ළිතු ලං219,11,80 ලංකක ලං55 ලංිදන. ලං

ෂමම ලං්කෂ ප ලං්ැහි ලංදිේ ලං199 දී ලං ලං්ර පයර ලංවු ලං් පාර්යේන ලංමිලිමීනර ලං4,568.6කි. ලංඑන ලංෂ්ර ලං්කරන ලං්ඩර ලංමිලිමීනර1,203.2 ලං

තු ලං ්ැඩි ලං වීමකි. ලං නිා්්ර්ේ ලං ිදන්ම ලං කක ලං ේශධ ලං ිදුරණු් ලං කරමරේවන ලං පිළිෂ්ළිතු ලංකිෂකෝග්ර ැමනන ලං ුව ලං 245.06 ලං කක ලං ුව. ලං

256.56 ලං කි. ලං කර් ලං සීමර් ලං ුව.11.50 ලං කි. ලං ්කර ලං කඳකර ලං ආ්රනම ලං ුවපිනඩ ලං මිලිනේ ලං 1.9කි. ලං ෂක සනනරරන  ලං කර්න ලං

ුව.11,082.83 ලංකි. ලංකමරෂකෝචිය ලං්කෂ ප ලංෂේේප් ර ලංර් ප ලංලා  ලං01 ලංකක ලංආ පඑක්එක් ලංලා  ලං01 ලංනිා්්ර්ේන ලංපිළිෂ්ළිතු ලං75% ලං

කක ලං93% ලංකි. 

කුරුවි  ලංාත්ය 

ුරුවිදන ලං ්ත ෂත  ලං ්රියය ලං කක ලං ල්රියය ලං ්වර ලං ප්රයමරයන ලං පිළිෂ්ළිතු ලං ෂක සනනරර ලං 71.84 ලං කක ලං 10.32කි. ලං

ඇක්යෂ්තු හවය ලං ලක්්ැතුේ ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං 102,000 ලං වූ්් ලං කැබු ලං ලක්්ැතුේ ලංකිෂකෝග්ර ැ් ලං 99,020 ලංකි. ලං එන ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං

2,980 ලං   ලං එේ් ලං 3% ලං   ලං ලඩු ලං වීමකි. ලං ඵක්රයියර්න ලං කක ලං ලක්්නු ලං කකන ෂනුරෂේ ලං කිරි ලං එ  හ ලං කි ෂ් ලං කරමරේවන ලං

පිළිෂ්ළිතු ලංකිෂකෝග්ර ෑි් ලං1,378 ලංකක ලං8.9 ලංකි. ලංකමරෂකෝචිය ලං්කෂ ප ලංකරමරේව ලංෂකක, ලංප්රයමර් ලංවී, ලං්ැසි ලංආ්රය ලංකහිය් ලංකක ලං

කිරි ලංෂේ් ැර් ලංදිේ ලංවයේ ලංපිළිෂ්ළිතු ලං282,38,15 ලංකක ලං30 ලංිදන.ෂමම ලං්කෂ ප ලං්ැහි ලංදිේ ලං239තු ලං්ර පයර ලංවු ලං් පාර්යේන ලං

මිලිමීනර ලං5,093.1කි. ලංෂ්ර ලං්කර ලංකර ලංකැකදීෂ් ලංදී ලං්ැසි ලංදිේ ලං174 ලංදී ලං් පාර්යේන ලංමිලිමීනර ලං3,817.8 ලංකි. ලංනිා්්ර්ේ ලංිදන්ම ලං

කක ලං ේශධ ලං ිදුරණු් ලංකරමරේවන ලං පිළිෂ්ළිතු ලංකිෂකෝග්ර ැමනන ලංුව ලං 198.00 ලං කක ලංුව. ලං 251.92 ලංකි. ලං කර් ලං සීමර් ලංුව.53.92 ලං

කි.්කර ලංකඳකර ලංආ්රනම ලංුවපිනඩ ලංමිලිනේ ලං1.3 ලංකි. ලංෂක සනනරරන  ලංකර්න ලංුව.11,082.83 ලංකි. ලංෂක සනනරරන  ලංකර්න ලං

ුව74,320.13 ලංකි. 

 



පුනරාවර්තන හා ප්රාග්ධන න යදම්  - 2014 

 

 

පුද්ගල වැටුප් හා 
වේතන 

80% (203.05Mn) 

ගමන් වියදම් 

3%(6.47Mn) 

සැපයුම් වියදම් 

4%(11.11Mn) 

නඩත්තු වියදම් 

2%(6.37Mn) 

ගිවිසුම් පත වසේවා 

11% (27.08Mn) 

පුනරාවර්තන යදම්  - 2014 

පුනරුත්තාපනය හා 
සංවර්ධනය 

8%(2.98Mn) 

ප්රාග්ධන වත්කම් 
අත්පත්කර ගැනීම් 

81%(28.96Mn) 

වවනත් (පර්වේෂණ 
උපකරණ) 

2%(0.56Mn 

නව පර්වේෂණ 
වයාපෘති 

9%(3.37 Mn) 

ප්රාග්ධන න යදම්  -  2014 



වත්කම 2014 2013

ජංගම වත්කම් සටහන

මුදල් සහ මුදලට සමාන දේ 01 11,420,000.63          (2,574,695.75)                          

ලැබීම් 02 12,353,976.50          9,000,110.98                           

බඩුදල්ඛණ 03 12,150,205.28          11,133,811.95                         

දෙරටුදෙවීම්

දෙනත් ජංෙම ෙත්කම් 04 48,311,088.28          49,195,478.83                         

84,235,270.69          66,754,706.01                         

ස්ථාවර වත්කම්

ලැබීම්

ොලිත සමාෙම් ෙල ආද ෝජන 05 490,607.46               476,419.88                              

දෙනත්මූලය ෙත්කම් 06 2,378,717.28            1,480,966.11                           

Infrastructure, plant and equipment 07 105,165,497.33        200,463,752.51                       

ඉඩම් සහ දෙොඩනැගිලි 07 190,292,936.93        100,197,835.09                       

කාර්  ප්රෙති 4,988,147.47            4,984,728.72                           

303,315,906.47        307,603,702.31                       

මුළු ආදායම 387,551,177.16        374,358,408.32                       

බැරකම්

ජංගම බැරකම්

දෙවීම් 08 (54,479,787.66)        (66,948,270.48)                        

දකටිකාලීන ප්රතිොදන 09 (2,900,375.99)          (2,349,944.17)                          

(57,380,163.65)        (69,298,214.65)                        

ස්ථාවර බැරකම්

දෙවීම්

දසේෙක සුබසාධක 10 (109,237,033.00)      (105,762,946.03)                      

මුළු බැරකම් (166,617,196.65)      (175,061,160.68)                      

ශුද්ධ වත්කම් 220,933,980.51        199,297,247.64                       

ශුද්ධ බැරකම්

Capital Contributed by Other 11 604,202,382.25        538,594,081.61                       

සමුච්චිත අතිරික්ත/ඌනතාෙ 12 (383,268,401.74)      (339,296,833.97)                      

මුළු ශුද්ධ වත්කම් 220,933,980.51        199,297,247.64                       

1971 අංක 39 දරණ මුලය ෙනතට අනුකූලෙ දමම ගිණුම් සටහන සැකසු බෙට සහතික කරමි.

ෙණකාධිකාරි/ර.ෙ.ආ.

The Directors are responsible for the prepared and presented of Financial Statement 

sign for and on behalf of the board

Director - RRI Chairman - RRB

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය - 2014.12.31 දිනට මූලය තත්ත්ව සටහන
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වත්කම සටහන

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

බදු

ගාසත්ු, දඩ, දඩුවම් සහ බලපත්ර

Revenue from exchange transactions

Transfers from other government entities 252,500,000.00         195,750,000.00     252,500,000.00        195,750,000.00      

වවනත් වත්කම් 13 11,642,479.29           10,034,215.72       11,642,479.29         10,034,215.72        

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් සහ කුරුවිට වතුවල ශුද්ධ ලාභය 22,23 42,858,588.83   60,292,359.33      24,973,418.34   38,066,949.59          67,832,007.17         98,359,308.92        

වතු වලින් ලැවබන වවනත් ආදායම් 22,23,24,25 4,135,729.03     7,198,258.27        1,596,696.47     1,043,420.14            15,522.00                357,475.89              2,804,486.43     381,376.26          8,552,433.93           8,980,530.56          

-                         

මුළු ආදායම 264,142,479.29         205,784,215.72     46,994,317.86   67,490,617.60      26,570,114.81   39,110,369.73          15,522.00                357,475.89              2,804,486.43     381,376.26          340,526,920.39        313,124,055.20      

අඩු:

වියදම්

වේතන, වැටුප් සහ කාර්ය මණ්ඩල සුබසාධන 14,15,14A,14B,14C 202,337,586.34         187,297,831.70     35,449,307.62   37,341,664.63      17,605,366.61   16,351,384.45          4,579,765.18           5,216,156.78           2,625,334.60     2,680,106.42       262,597,360.35        248,887,143.98      

ප්රදාන සහ වවනත් හුවමාරු වගවීම් -                           -                         

සැපයුම් සහ වයදවුම් 16,14A,14B,14C 12,622,497.04           18,299,293.25       1,728,932.08     2,107,088.85        370,330.84        1,312,199.46            930,895.51              228,596.53              327,934.40        28,540.00            15,980,589.87         21,975,718.09        

ක්ෂය සහ ක්රමාක්ෂ  වියදම් 17,14A,14B,14C 23,857,832.20           21,540,169.16       867,569.36        842,804.72          309,373.52        339,676.90               25,034,775.08         22,722,650.78        

වත්කම්, යන්ත්ර සහ උපකරණ නඩත්තු වියදම් 14A  3,191,129.67     4,589,809.02        3,191,129.67           4,589,809.02          

වවනත් වියදම් 18,19,20,21,14A,14B,14C 73,924,979.54           93,305,132.44       450,256.81        270,929.26          1,189,465.93     1,590,503.76            316,253.98              1,819,292.06           176,433.32        763,206.97          76,057,389.58         97,749,064.49        

මූලය වියදම් 14A,14B 121,799.16                203,919.06            673,212.81        645,964.57          131,814.05        161,570.54               926,826.02              1,011,454.17          

වත්වත් වවනත් වියදම් (වයාපෘති) 22,23 710,417.59        1,138,509.80        710,417.59              1,138,509.80          

-                         

මුළු වියදම 312,864,694.28         320,646,345.61     43,070,825.94   46,936,770.85      19,606,350.95   19,755,335.11          5,826,914.67           7,264,045.37           3,129,702.32     3,471,853.39       384,498,488.16        398,074,350.33      

කාල සීමාව සඳහා අතිරික්ත/(හිඟ) (48,722,214.99)          (114,862,129.89)    3,923,491.92     20,553,846.75      6,963,763.86     19,355,034.62          (5,811,392.67)          (6,906,569.48)          (325,215.89)       (3,090,477.13)      (43,971,567.77)        (84,950,295.13)       

2012 Prior Year Adjustment (70,271.38)              

(43,971,567.77)        (85,020,566.51)       
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ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මූලය කාර්යසාධනය

එකතුවර.ප.ආ කුරුවිට වත්ත කුමාරවත්ත නාරම්යපොල වත්තඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත



යමයහයුම් ක්රියා වලින් මුදල් ගලනය 2014 2013

අතිරික්ත/ ඌනතාෙ (43,971,567.77)         (84,950,295.13)            

Non Cash movements (Depreciations Amortization) 24,424,215.68          22,722,650.78             

දෙවීම් ඉහළ/ ෙහළ (12,468,482.82)         23,356,391.18             

කාර්  මණ්ඩල වි දම් ප්රතිොදන ඉහළ ාම/ෙහළ  ාම 3,474,086.97            5,369,474.53               

දකටිකාලීන ප්රතිොදන ඉහළ/ෙහළ  ාම 550,431.82               500,392.56                  

දෙනත් ජංෙම ෙත්කම් ඉහල ෙහළ ාම 884,390.55               9,399,444.38               

ආද ෝජන ඉහළ/ෙහළ  ාම (14,187.58)                3,309.59                      

ලැබීම් ඉහළ/ෙහළ  ාම (3,353,865.52)           (473,650.65)                 

බඩුදල්ඛණ ඉහළ ෙහළ  ාම (1,016,393.33)           (9,716,879.13)              

දෙනත් මූලය ෙත්කම් ඉහළ/ෙහළ  ාම (897,751.17)              188,073.75                  

යමයහයුම් ක්රියා වලින් ශුද්ධ මුදල් ගලනය (32,389,123.17)       (33,601,088.14)          

ආයයෝජන ක්රියා

ආද ෝජන දෙොලී 35,044.41              35,989.65                    

 න්ත්ර සහ උෙකරන මිලදී ෙැනීම (22,223,481.59)         (40,987,174.67)            

දකදරන ෙැඩ ෙහළ  ාම 3,418.75                   24,491,339.54             

ආයයෝජන ක්රියා වලින් ශ්රද්ධ මුදල් ගලනය (22,185,018.43)       (16,459,845.48)          

මූලය ක්රියා

ප්රාග්ධන ප්රධාන (මහභාණ්ඩාොර ) 68,000,000.00          53,400,000.00             

ෙයාෙෘති ලැබීම් 568,837.98               (21,958,474.87)            

68,568,837.98          31,441,525.13             

මූලය ක්රියාවලින් ශුද්ධ මුදල් ගලනය 13,994,696.38         (18,619,408.49)          

කාලසීමාෙ ආරම්බදේ දි මුදල් සහ මුදලට සමාන දේ (2,574,695.75)           16,044,712.74             

කාලසීමාෙ අෙසානදේ දි මුදල් සහ මුදලට සමාන දේ 11,420,000.63          (2,574,695.75)              

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

2013.12.31 දිනට ඒකාබද්ධ මුදල්ගලන සටහන
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Minority මුළු ශුද්ධ

Contributed යවනත් පරිවර්තන සමුච්චිත එකතුව Interest වත්කම/equity

Capital යවන්කිරීම් යවන්කිරීම් අතිරික්ත

ඌනතාවය

2014.12.31 දිනට ව ේෂය

ගිණුම් ප්රමිති වවනස ්වීම 536,202,382.25     (339,296,833.97)       196,905,548.28 196,905,548.28 

Restated balance

2013 වසර සඳහා ශුද්ධ වත්කම් යවනස ්වීම/ සමානකම් 

වත්කම් නැවත තක්වසේරු 

ආවයෝජන වැවත තක්වසේරු කිරීවමන් ලද පාඩු

පරිවර්තන වවනස්වීම්

ලැබුණු ප්රදාන 68,000,000.00       68,000,000.00 68,000,000.00 

විවදස් වමවහයුම්

Net revenue recognized directly in net 

asset/equity

කාලසීමාව සඳහා අතිරික්තය (43,971,567.77)         (43,971,567.77)      (43,971,567.77)      

Total recognized revenue and

expenses for the period

Balance at December 31, 2013

Carried forward 604,202,382.25     - - (383,268,401.74)       220,933,980.51 - 220,933,980.51 
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Attributable to owners of the controlling entity
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වෙනත් අනාෙරණ 
 

1. ගිණුම් ප්රාතිපතත්තිප 

1.1 ෂ්ොදු ලංගිණුම් ලංප්රපතිප්්තතිප 

 

1.2.1 2014 ෙර්ෂවේ වෙසැම්බර් 31 දිනට ගිණුම් පිළිවෙළ කරන ලද්වද් 2009 ශ්රී  ලාකා රාය  

අාහවේ ගිණුම් ප්රාතිපතත්තිප ෙලට අුවෙෙ. 

 

1.3 විෂේශ ලංවිනි්  ලං්රිව පතන  

තෙත්නා ප්රාමාාණ මා  ිදවද්  ිදිමමාෙ තිවෙර් නෙ කරන ලී. 

 

1.4 රරජ්යම ලංසහ ලංෂවන්ත ලංප්රපදාරන ්  ලංසහ ලංසහනරාරර ලංීම්නර 

 

1.4.1 රාය  ප්රාොන සහ සහනාාාරේ  දොෙම් ප්රාකා නෙ ුළළි්  පිළිවෙළ ිරීමවම් ී අොල කාල 

තිවච්වේෙෙට හා පිිවෙැෙට හඳුනාවෙන ඇ . 

 

1.4.2 ෙත්කම් ස්ෙරූතවේ  ලෙ රාය  සහ අවනුතත් අා ේ වේ  ලෙ ප්රාාාන ාාරණ අෙෙ ෙටවත් 

ව ේෂ තත්ර4වේ ේවො ඇ . 

 

 

1.4.3 නැෙ  ෙො ිරීමවම් ිදෙෙම් ෙලට එවරහිෙ නැෙ  ෙො ිරීමවම් දාාර හිලව් කර ඇතිප අ ර 

ස්ථාෙර ෙත්කම් ෙටවත් ව ේෂ තත්ර4වෙහි ුළු  ප්රාමාාණෙමා ේවො ඇ . 
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1.5 ඒ ර්ේා ලංප්රපතිප්්තතිප 

 

1.5.1 රබර් තර්වේෂණාෙ නවේ සහ රබර් තර්වේෂණාෙ නෙ ිදසි්  තාලනෙ වකවරන ෙුළෙල 

ගිණුම් ෙලි්  රබර් තර්වේෂණ මාණ්ඩල ගිණුමා සමා් ිද  වව්. උො. ඩාර්ට් ෆීල්ඩ් සුළහෙ, 

ුතරුිදට ෙත්  

 

1.5.2 රබර් තර්වේෂණාෙ නවේ සහ රබර් තර්වේෂණාෙ නෙ ිදසි්  තාලනෙ වකවරන ෙුළෙල 

ගිණුම් සඳහා ෙර්ෂවේ වෙසැම්බර් 31්  අෙස්  ෙන මූල  ෙර්ෂෙ අොල වව්. 

 

 

1.5.3 රබර් තර්වේෂණාෙ නවේ දොෙම් ිදෙෙම් ගිණුම් ුළළි්  ඒ ෙටවත් තාලනෙ ෙන ෙුළෙල 

ලාභ/තාඩු ඉදිිවතත් කර ඇ . 

 

1.5.4 ෙ ාතිතිප ගිණුම් රබර් තර්වේෂණාෙ නෙ ගිණුම් සමාෙ ඒකාබද්ා වක ට නැ . එවසේ වුෙෙ 

අොල ව ේෂේ  තාලන ගිණුමා සමාෙ ඒකාබද්ා කර ඇ . 
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2. ස්ථරවර ලංව්ත ම් 

 

2.1  ලංඉයම් 

 
වමා නරාෙල ුතමාාරෙත්  සහ අලව්ෙ නාරම්වත ල ෙුළ වෙක හැර දෙ නවේ අවනුතත් ඉඩම්ෙල 

පූර්ණ අයිතිපෙ දෙ නෙ සුළෙ. 

 
 

2.1.1 උ් ලං්ාමස්ථරන ලංනරරම්ෂ්ොකව්තත ලං(අකව්ව) ලංකු්රරව්තත ලං(ෂ්ොනරරගක) 
 
 
 

2.1.1 (අ)  නරරම්ෂ්ොළව්තත ලං(අකව්ව) 

 
වමාමා ඉඩවම් ප්රාමාාණෙ අ්වකර 106 රූඩ් 02 තර්චස් 31 ෙන අ ර 2004.12.14 ෙන දින 

අෙවබෝා ා බදු ගිිදසුමා්ව මාගි්  කල්බදු ක්ර6මාෙට අත්තත් කරවෙන ඇ . 

රබර් තර්වේෂණාෙ නෙ ිදසි්  යන ා ෙුළ සාෙර්ාන මාණ්ඩලෙ සමාෙ අෙවබෝා ා ගිිදසුමා්ව 

මාගි්  කල්බදු ක්ර6මාෙට අත්තත් කරෙත් නාරම්වත ල ෙත්වත්  ්වවසේරු අෙෙ රු. 16,000,000.00 

ිර. 

 
 

 
2.1.1(ආ)        වමාමා ඉඩවම් ප්රාමාාණෙ අ්වකර 50 ්ව ෙන අ ර 2006 සැප් ැම්බර් 11 ෙන දින 

අෙවබෝා ා ගිිදසුමා්ව  මාගි්  අවුරුදු 30 කාලෙකට කල්බදු ක්ර6මාෙට යන ා ෙුළ සාෙර්ාන 

මාණ්ඩලවේ  අත්තත් කර ේ නා ලී. වමාමා ඉඩවම්  ්වවසේරු ෙටිනාකමා රු. 10,000,000ිර. 

 

ෙර්ෂෙ ුළළී වමාමා ඉඩමා සාෙර්ානෙ ිරීමමා සෙහා ෙරණ පිිවෙැෙ ඒකාබද්ා ස්ථාෙර ෙත්කමා 

ෙටවත් ඉදිිවතත් කර ඇ . 

 

 
   

2.1.1 (ඇ) තෙතිපන රබර් ඉඩම් සහ ඉඩම් ෙල ඵලොයි ාෙෙ ෙැඩිදියුණු ිරීමමා සඳහා රු. 

4,226,965.80 ෙන ුළෙල ස්ථාෙර ෙත්කම් ෙටවත් ප්රාාග්ධනාය ෙ කර ඇ . 
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2.1.1 (ඈ) අෙවබෝා ා ගිිදසුමාට අුවෙ අලව්ෙ නාරම්වත ළෙත්  සඳහා ොර්ෂිකෙ රු. 640,000 

ුතලිේව රබර් තර්වේෂණාෙ නෙ ිදසි්  වෙෙුව ලබයි. 

 

වමා නරාෙල ුතමාාරෙත්  සෙහා ොර්ෂිකෙ රු. 400,000 ුතලිේව වෙෙුව ලබයි. 

 

2004 සිට 2014 ේවොමා වමාමා ෙුළ වෙව්ව අයිතිපෙ රබර් තර්වේෂණාෙ නෙ වෙ  තෙරා 

ෙැය මාට අොල තාර් ෙේ  සමාඟ කටයුුළ කරමි්  තෙතිපන අ ර  වමාමා ෙුළ වෙකට අොල 

ුතලී ිමසි කලට වන වෙවීමා ෙැටු ේවෙ තෙතී. 

 

 
2.1.1  (e)  නාරම්වත ළ සහ ුතමාාරෙත්  උත මාා ස්ථාන ෙල අලාභෙ 
 

1. නාරම්වත ළ ෙත්  සාෙර්ානෙ වෙමි්  තෙතිපන අ ර ෙත්ව ්  ලැවබන දොෙමා ෙත්    

නඩත්ුළ ිදෙෙමාට ෙඩා අඩුෙ. 

 
2. වමා නරාෙල ුතමාාරෙත්  රබර් තර්වේෂණාෙ නවේ උත මාා ස්ථානේව වලස 

ස්ථාතනෙ කරන ලද්වද් තාරම්තිවක වන ෙන ප්රාවද් ෙල ිදව ේෂවේ  උුළරු නැවෙනහිර 

තළාත් ෙල රබර් ෙොෙ පිළිබඳ තර්වේෂණ සිදු ිරීමමාට සහ ෙ ාප්තිප කටයුුළ සඳහා ොෙක 

වීමා පිණිසත්ෙ. එවසේ වහයි්  ුතමාාර ෙත්ව ්  ලාබ ඉතැයීමා බලාවත වර ත්ුළ වන ෙන 

අ ර ුතඩා ඉඩමා්ව ිමසා ොණිය  ෙො දරම්භ ිරීමමාට ෙ වන හැක. 

 
 

   
     

 3.1 හීනවන ලංෂශේ  ලංක්රස්  

 

 ස්ථාෙර ෙත්කම් මිළී ෙත් ෙසවර් ්වෂෙ වන වව්. නුළත් ඉෙත් කරන ෙසවර් 

සම්පූර්ණවේ  මා ්වෂෙ වව්. 

 

 හීනෙන ව ේෂ ක්ර6මාෙ දෙ නවේ ෙත්කම් අෙෙ හීන වීමා ෙණනෙ සඳහා වෙ ො ෙය . 
 

 

 ්වෂෙ කළ තසු අෙෙට ස්ථාෙර ෙත්කම් ව ේෂ තත්ර4ෙ ුළළ ඉදිිවතත් කර ඇ . 
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3.2 අඩු කළ අෙෙට ස්ථාෙර ෙත්කම් ෙණනෙ කරන ප්රාතිප   

 
 
 3.3    අයිත්     ප්රපතිපශත  

වෙ ඩනැගිලි    3.5 

ලීබඩු සහ සිදිරීමම්   20.0 

බල සහ යල සැතයුමා   10.0 

ිදෙ ාොර උතකරණ   20.0 

වමාෝටර් ොහන    20.0 

ොර් ා චිත්ර4තට    20.0 

 ොර ප්රාකා න සහ සඟරා   20.0  

 නාෙ ොම් ෙ ාතිතිප   3.5 

අස්ෙුව සහි  රබර්   5.0 

ේ වත්ර4ෝතකරණ      10.0 

අස්ෙුව සහි  වත්    5.0 

 

4.0 ෂ රීෂගන ලං න ලංවැය 
 
4.1 තවර් -ෂ්ොනරරගක 

 වමාමා  ොන වසස් අරුළෙවල්  ස්ථාතනෙ කරන ලී. භාණ්ඩාොර ප්රාාග්ධනාන ප්රාතිපතාෙන ෙලි්    

ෙර් මාානවේ වමාමා  ෝ  තෙත්ොවෙන ෙයි.  ොන ස්ථාතනෙ සම්පූර්ණ වීවමා්    

             එළවෙන ඉදිිව ෙර්ෂවේ සිට ්වෂෙ ිරීමමාට කළමානාකරණෙ තීරණෙ කර ඇ . 

 

 
5.0 ජ්යාග් ලංව්ත ම් 
 
5.1 ම ගැතිප ලංසහ ලංෂවන්ත ලංකැබීම් 
 
5.1.1 ිදවද්ශිෙ ශිෂ ත්ෙ සඳහා  වු ඇත බැඳුම්කර වන වෙවීමා වහේුළවේ  රු. 6,915,540.14 

ව ේෂේව 2012 ෙසවර් සිට එකුළෙ ලංඇ . ලං  අසම්භාෙ  බැරකම් ගිණුමාට සමාා්  රෙ ඇත 

බැඳුම්කර     ගිණුමා ෙ තෙතී. 2011 ිදෙණන ොර් ාෙට අුවෙ2013 .12 31 දිනට අසම්භාෙ  

බැරකම් ගිණුමා ෙසා ෙැුළ අ ර 2013 සිට ව ේෂෙ 5,821,097.64ිර. වම් සමාාන අෙේව 7.1.1 

වේෙවේ ෙ ේවො ඇ . 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී් ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණ ම ලං්ඩලයක  

 

25 

 

5.1.2 වමාෙට අමා රෙ වෙනත් ණෙෙැතිප ව ේෂෙ වලස රු. 1,286,278.99 ඇ . ඔවු් වග්ධන 

             ලිෙිරෙිදලි ෙල ඇතිප අඩුතාඩුකම් ිමසා ය තිපමාෙ ක්රි ොමාාර්ෙ ෙැය මාට ෙ හැිරොේව  

             වන මාැ . වමාමා අෙෙ තහ  තිවදි වව් 

 

ුළරුල් ෙර්ණපුර     රු. 936,278.34 

ඩි.ඉ.ඩි.ඉ.අයි.එ්  වතවර්රා  රු. 350,000.65 

 

5.1.3 ෂ්ොල් ලංසහ ලංඅය්රම ලංම  ලංරු. ලං830,936.88 ලංසහ ලංෂ්ොල් ලංසහ ලංඅය්රම ලංම  ලංසඳහර ලංප්රපතිප්රදාන ලංරු. ලං ලං 

            1,074,162.13 

 

 2009 ෙසවර් සිට වමාමා ණෙ ුළෙල කතා හැීමමාට අමාා  ාා  අුවමාැතිපෙට ඉදිිවතත් කර ඇතිප 

නුළත් අොල අුවමාැතිපෙ වමාව ්ව ලැබී වන මාැ . 

 

 

 6. ලං ෂතොග ලංඇගයී්  
 
 6.1.1 වෙළඳවත ළ මිළ ෙණ්  ෙටවත් රබර් ව  ෙ අෙෙ කර ඇ . 

 

 6.1.2 වෙනත් ව  ෙ අයි මා 

  මිළ අුවෙ වම්ො අෙෙ කර ඇ . 

 

 6.1.3 1. රු. 2,901,038/- ෙටිනා රබර් ව  ෙෙ වභෞතිපකෙ ප්රා  ්වෂණෙ කරන ලී. 

  2. රු. 286,175.56 ෙටිනා ලිපිද්රතෙ  ව  ෙෙ  වභෞතිපකෙ ප්රා  ්වෂණෙ කරන ලී. 

  3.රු.7,391,059.25 ෙටිනා සාමාාන  ව  ෙ ප්රා  ්වෂණෙ කර ඇ . 

  4. රු. 135,524.11 ෙටිනා අභාිද  ව  ෙ ප්රා  ්වෂනෙ කර ඇ . 

 5. අෙස්  ගිණුම් ෙල සඳහ්  ෙ ඇතිප සටහ්  5 ii  සහ 5iii හි ඩාර්ට් ෆීල්ඩ් සහ ුතරුිදට  

ව  ෙ  වභෞතිපකෙ ස  ාතනෙ කරන ලී. 
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 7.0 ්ැර ම් 

 

 7.1 අසම්භරවම ලං්ැර ම් 

 

2014.12.31 දිනට ව ේෂ තත්ර4වේ අසම්භාෙ  බැරකම් ෙටවත් රු. 5,845,856.64 වලස 5.1.1 

වේෙෙ ෙටවත් සඳහ්  වී ඇ . 2013.12.31 දිනට වමාමා ුළෙල තහ  තිවදි සැකසී ඇ . 

එච්.එච්.  ල්ෙස්ෙත්  මාහ ා       38,402.56 

ජි.ිද.එල්. ිමල්මිණි මිෙ    1,884,612.81 

එස්.එම්.සි.ඉ. සිල්ො මාො    1,635,005.85 

සමා් තිප පි. වහේරත් මිෙ       444,289.87 

එ් .ඒ.ඒ. ඩි. ිදක්ර6මාසිාහ මාො          7,245.46 

නලි් ෙ පි.ිදක්ර6මාසිාහ මාො         10,643.54 

බි.පි.වීරරත්න මාො    1,825,654.55 

එම්.ඩි.වේ.දර් ගුණතිපලක මාො                 2.00 

      5,845,856.64 

 

වමාමා ුළෙල 2013 ෙසවර් සිට ව ේෂ තත්ර4වේ සටහන්ව වලස තෙත්ො වෙන ෙුව ලබයි. වමාමා 

ඇත ුළෙල් වෙෙුව ලැබුෙවහ ත් ිදිදා දොෙම් ෙට ට ේ නා අ ර ඉහ  සටහවන්  එෙ අඩු 

කරුව ඇ . 

 

 7.2 ලං ලං ලං ලං ලං ලං්රරිෂතෝෂි  

 

සුදුසුකම්ලත් වසේෙකයි්  සඳහා දෙ නවේ වසේො කාලෙ වෙුවවේ  තාිවව ෝෂික 

වෙවීමා සම්බ් ාවේ  අත දෙ නෙ කටයුුළ කරුවවේ  1983 අාක 12 තාිවව ෝෂික 

දඥා තන  අුවෙෙ. රබර් සාෙර්ාන වෙතාර් වම්් ුළවේ  උතවද් න වසේො 

වෙතාර් වම්් ුළෙට අුවයු්ව  කරන ලෙ නෙ කාර්ෙ මාණ්ඩලෙ ෙ වමාමා තාිවව ෝෂික 

ප්රාතිපතාෙන සඳහා ඇුළලත් කරන ලී. 
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 8.0 හිඟ ලංෂශේ  ලං ්ර ලංහැරී් 

 

 2013 ෙසවර් වකෝප් (COPE) රැස්වීවම්ී ෙ වම් පිළිබඳ සාකච්ඡාෙට බදු්  වු අ ර වකෝප් 

කමිටුෙ  ීර්ඝ කාලේව තිපස්වසේ තැෙව න හිඟ ණෙ ෙැතිප, ණෙහිමි ව ේෂ පිළිබඳ වස ො 

බැලීමාට කමිටුේව තත්ිරීමමාට උතවෙස්  දු්  අ ර කමිටුවව් අා ෙනේ ට අුවෙ හිඟ ව ේෂ 

කතා හැීමමාට තිපරණෙ ිරීමමාට අෙසර ලබා වෙන ලී. 

 

  

 09 ් පෂණ ම ලංසහ ලංසාව පාන ලංවි දාම් 

 

 දෙ නවේ නෙ උතවද් න වසේො වෙතාර් වම්් ුළෙ ඇුළු ෙ තර්වේෂණ සහ සාෙර්ාන 

ිදෙෙම් ඒො සිදු වු කාල තිවච්වේෙවේ ිදෙෙම් ෙලට අෙෙ කර ඇ .  

 

 

10. නව ලංවගර/නැවත ලංවගර/ෂ්ෝග ලංවිවිාරාගී රම ලංවි දාම් 

 

 1993 සිට ඉහ  සෙහ්  ිදෙෙම් ගිණුම්ෙල ප්රාාග්ධනාය ෙ කර ඇ . කල් පිීමවම් ී ්වෂෙ සිදුකරුව 

ඇ . 

 

11. අ වැ  ලංආ ෘතිප ට ලංඅනුරූ්ව ලංවි දාම් ලංව පග ලංකිරී් 

 

 ගිණුම් කාර්ෙෙ සාාන සටහව්  ලංතීම්වෂණොර කාර්ෙෙ ිදෙෙම් සහ ්වවෂේත්ර4 කාර්ෙෙ ිදෙෙම් 

ෙන වෙකමා තර්වේෂණ සහ සාෙර්ාන ිදෙෙම් ෙටවත් වත් ො ී ඇ . අෙෙැෙ දකිතිපෙට 

අුවෙ තීම්වෂණාොර කාර්ෙෙ ිදෙෙම් සැතයුම් ෙටවත්ත්, ්වවෂේත්ර4 කාර්ෙෙ ිදෙෙම් වසේො 

ෙටවත්ත් ෙැ්විදෙ යුුළ වව්. (සටහන 20) 

 

 වෙනත් වමාවහයුම් ිදෙෙම් ෙටවත් වමා නරාෙල සහ නාරම්වත ල හැර ඩාර්ට් ෆීල්ඩ්, ුතරුිදට 

ෙුළෙල වසේො අෙෙ රබර් තර්වේෂණාෙ නෙට වෙන ඇ . වමාෙ එමා ෙුළෙල මාාසික ගිණුම් 

ෙලි්  රබර් තර්වේෂණාෙ නෙට අෙකර ෙ යුුළ වව්.(සටහන 22). 

 එ්ව එ්ව වෙතාර් වම්් ුළෙල කම්කරු ිදෙෙම් එමා වෙතාර් වම්් ුළෙල ිදෙෙම් ගිණුම් ෙලි්  

අෙ කරෙය .  

 

ඩාර්ට් ෆීල්ඩ් 

අෙලෙත්  



2014 2013

බැංකුයේ ඇති මුදල් අතැති මුදල් එකතුව

ලංකා බැංකුව - ආයතනික  ාකාව 10,403,711.05          10,403,711.05             2,963,836.04

ගිණුම් අංකය.1837 -                              

ලංකා බැංකුව - අගලවත්ත 76,564.66                 76,564.66                    (7,526,470.54)

ගිණුම් අංකය.335976 -                              

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත 35,110.85                 3,687.19                 38,798.04                    44,198.92

ගිණුම් අංකය.335978 -                              

කුරුවිට වත්ත 492,362.91               9,563.97                 501,926.88                  1,181,196.19

ගිණුම් අංකය.4320540 -                              

මුදල් මාරුවිම- කුරුවිට වත්ත 399,000.00             399,000.00                  762,543.64

රත්මලාන කාර්යාලය -                              -

11,007,749.47          412,251.16             11,420,000.63             (2,574,695.75)            

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂන මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

සටහන 01       බැංකුයේ සහ අතැති මුදල්
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සටහන 02 - ලැබීම්

2014 2013

රු රු

ර.සං.වද. /උ.වසේ.වද. / ර.ප.ආ.පාලන ගිණුම 2,616,291.74 2,260,360.20

උත්සව අත්තිකාරම් 395,700.00 308,950.00

ගමන් වියදම් අත්තිකාරම් 27,000.00 33,000.00

උපවද් න වසේවා වගොඩනැගිලි සංකීර්ණය 5,214,500.00 5,214,500.00

කාර්යමණ්ඩල වැටුප් අත්තිකාරම් 1,350.00 1,350.00

ර.ප.ආ. වදපාර්තවම්න්තු- විවිධ 1,200.00 1,200.00

උපාධිධාරී පුහුණු -ප්රතිපූරණය කිරීම් 627,983.56 627,983.56

උපාධිධාරී වගවීම් 1,499,345.85 0.00

ආරක්ධක තැන්පතු 32,150.00 32,150.00

ර.සං.වදපා./තවාන් ර.ප.ආ. ප්රධාන පාලන ගිණුම 98,910.15 98,910.15

වසේ.නි.භා.අ. 50,203.40 51,532.71

රක්ෂණ 41,044.64 34,356.64

රක්ෂණාවරණ 10,893.96

වපරටු වගවීම් -වප්රේමරත්න, සුරංග වමෝටර්ස-් අම්පාර 150,000.00 150,000.00

ජාතික වැවිලි කළමණාකරණ ආයතනය 71,349.88 71,349.88

උපාධිධාරී පුහුණු වගවීම් 84,442.84 84,442.84

වෙක්පත් මිලදී ගැනීම් අත්තිකාරම් 1,318,343.54 29,925.00

සුළු මුදල් අත්තිකාරම් 100.00

Abetment - Advance A/C 113,266.94          

12,353,976.50  9,000,110.98

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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සටහන  03

බඩුයල්ඛණ/යතොග

2014 2013

ර.ප.ආ. උපවල්ඛණය  01 10,713,796.92   10,305,076.05          

කුරුවිට වත්ත උපවල්ඛණය  02 429,427.62        262,216.49               

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත උපවල්ඛණය  03 1,006,980.74     566,519.41               

රු 12,150,205.28   11,133,811.95          

ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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සටහන 04

යවනත් ජංගම වත්කම්

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

තැන්පතු උපවල්ඛනය 04 422,793.41               426,013.41               422,793.41               426,013.41            

වවනත් ණයකරු Schedule 05 1,286,278.99            1,286,278.99            1,286,278.99            1,286,278.99         

වයාපාරික ණයකරු 21,786,408.33        

අඩු : ඇප ණයකරු ප්රතිපාදන 1,074,162.13          20,712,246.20          20,397,394.83          20,712,246.20          20,397,394.83       

(උපවල්ඛණ 06) .

විවිධ ණයකරු 13,178,567.63          10,940,983.28          13,178,567.63          10,940,983.28       

ණය ලැබීම් 5,448,844.01            7,217,793.11            5,448,844.01            7,217,793.11         

-                        

වවළඳ සහ වවනත් ලැබීම් උපවල්ඛන  07 3,732,353.54          3,341,003.18          3,732,353.54            3,341,003.18         

වවළඳ සහ වවනත් ලැබීම් උපවල්ඛන 07 3,530,004.50          5,586,012.03          3,530,004.50            5,586,012.03         

41,048,730.24          40,268,463.62          3,732,353.54          3,341,003.18          3,530,004.50          5,586,012.03          48,311,088.28          49,195,478.83       

රබර් පර්යේෂණ මණඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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 RRI කුරුවිට වත්ත ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත එකතුව



        2014.12.31 දියනන් අවසන්වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

සටහන - 05 ආයයෝජන

2014 වසර 2013 වසර

රු රු

ලංකා බැංකුව- අගලවත්ත 200,000.00      200,000.00           

C/29 200835

ජාත්ක ඉතිරිකිරීවම් බැංකුව -City Branch 289,510.86      275,419.88           

ගිණුම් අංකය.1-0002-04-5806-06

ජාතික ඉතිරිකිරීවම් බැංකුව -මතුගම 1,096.60          1,000.00               

ස්ථාවර තැන්පතු අංක.2-0045-01-58658

490,607.46      476,419.88           

රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
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රු රු

2014 2013

වත් වගා 59,514.65            55,974.62             

වත් වගා 153,736.88          96,736.48             

වත් තවාන් 14,995.99            -

බද්ධ අතු තවාන් 2013 259,195.35          396,715.13           

2007 බද්ධ අතු තවාන් 2,247.39              3,550.13               

ළපටි බද්ධ තවාන් 2013/2014 334,245.11          30,637.06             

වකවසල් පර්වේෂණ වගා 47,548.48            47,548.48             

කුරුදු වගා A/c 4.95 ha 161,261.85          242,599.46           

ඉද්ධ අතු තවාන් 2008 864.80                 6,651.79               

බද්ධ අතු තවාන් 2011 14,284.99            18,534.99             

2014 ළපටි බද්ධ අතු තවාන් 29,208.23            

කුරුදු වගා -                       38,978.20             

උප එකතුව 1,077,103.72       937,926.34           

රු රු

2014 2013

නිවිතිගලකැවල් නැවත වගා 2014 -                       67,821.25             

2013/2014 නිවිත්ගලකැවල් ළපටි බද්ද තවාන් 242,969.77          232,828.81           

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් ළපටි බද්ධ තවාන්  2012/2013 -                       69,589.41             

ගවල්වත්ත ළපටි බද්ධ තවාන් 2014/2015 1,058,643.79       172,800.30           

උප එකතුව 1,301,613.56       543,039.77           

මුළු එකතුව RS  2,378,717.28       1,480,966.11        
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සටහන (06 ) යවනත් මූලය වත්කම්

සටහනe 1B -i කුරුවිට  

ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ගිනුම් සටහන්

සටහන 1B -ii ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත  



සටහන 07  - ඉඩම් සහ යගොඩනැගිලි
වත්කම 2014.01.01 දිනට 2014 වසර තුල වාහන අයලවිය 2014.12.31 දිනට 2014.12.31 දිනට 2014 වසර සඳහා accumulated Written down 

පිරිවැය එකතුවීම් කිරි කැපිය හැකි එකතුව සමුච්චිත ක්ෂය ක්ෂය Depreciation as value as at
නව වගා  at  31/12/2014  31/12/2014

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් මාර්ග සංවර්ධනය 4,556,849.62                      4,556,849.62                    -                                   -                             4,556,849.62               
ඉඩම්                -   ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් 1,010,704.74                      1,010,704.74                    -                                   -                             1,010,704.74               
                        -   නිවිතිගලකැවල් 357,805.89                        357,805.89                       -                                   -                             357,805.89                  
                        -   ගවල්වත්ත 1,865,476.48                      1,865,476.48                    -                                   -                             1,865,476.48               
                        -   කුරුවිට 732,681.96                        732,681.96                       -                                   -                             732,681.96                  
                        -   රත්මලාන 270,760.81                        270,760.81                       -                                   -                             270,760.81                  

-                                    -                              
පවතින රබර් වගා වල ඵලදායිතාවය වැඩි කිරීම 4,226,965.80                 4,226,965.80                    4,226,965.80               

-                              
 බදු ඉඩම්         -  අලවිවි ( බදු කාලය  අවුරුදු 55)             662,365.75                        662,365.75                       -                                   -                             662,365.75                  
                       -   වමොනරාගල (බදු කාලය අවුරුදු 99) 106,650.00                        106,650.00                       -                                   -                             106,650.00                  
බංගලා            -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් ප්රධාන කාර්යාලය 25,320,973.31                    25,320,973.31                   6,289,928.22                    666,086.58                      6,956,014.80              18,364,958.51             
                     -  ශ්රවනාගාරය 33,803,623.04                    33,803,623.04                   1,183,126.81                    1,183,126.81              32,620,496.23             
                     - ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත 3,579,933.36                      3,579,933.36                    657,395.89                      102,288.81                      759,684.70                 2,820,248.66               
                     - නිවිතිගලකැවල් 3,559,630.44                      3,559,630.44                    407,319.69                      110,330.88                      517,650.57                 3,041,979.87               
                    -   ගවල්වත්ත 713,605.29                        713,605.29                       80,213.28                        22,168.72                        102,382.00                 611,223.29                  
                    -   කුරුවිට 2,977,107.10                      2,759,933.77                 5,737,040.87                    467,101.58                      87,850.19                        554,951.77                 5,182,089.10               
                    -   රත්මලාන 17,539,293.28                    1,152,971.56                 18,692,264.84                   3,424,479.57                    494,018.48                      3,918,498.05              14,773,766.79             
                    -   අලේව 1,302,848.78                      1,302,848.78                    130,011.91                      41,049.29                        171,061.20                 1,131,787.58               

                    -   වමොනරාගල 14,739,679.92                    14,739,679.92                   1,445,704.54                    465,289.14                      1,910,993.68              12,828,686.24             105,165,497.33   
Infrastructure, යන්ත්රාගාර සහ උපකරණ -                                   -                              
යන්ත්ර සහ වමවලම්   -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් 472,968.42                        89,870.67                      562,839.09                       229,446.38                      24,352.20                        253,798.58                 309,040.51                  
                                         -  නිවිතිගලකැවල් 31,050.00                          190,885.00                    221,935.00                       19,421.57                        1,162.84                          20,584.41                   201,350.59                  
                                          -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත 902,086.13                        902,086.13                       486,265.35                      41,582.08                        527,847.43                 374,238.70                  
                                          -   කුරුවිට 109,300.50                        4,000.00                        113,300.50                       33,967.03                        7,533.35                          41,500.38                   71,800.12                    
                                          -   රත්මලාන 2,697,390.00                      2,697,390.00                    1,649,840.38                    104,754.96                      1,754,595.34              942,794.66                  
                                         -  අලවිව 13,045.50                          13,045.50                         5,342.27                          770.32                             6,112.59                     6,932.91                      
පරීක්ෂනාගාර උපකරණ    -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් 64,859,914.30                    584,080.00                    65,443,994.30                   -                                   -                                   -                             
                                      -  රත්මලාන 80,684,560.12                    504,000.00                    81,188,560.12                   79,596,728.54                  14,092,210.24                       93,688,938.78            57,493,812.62             
                                      -  නිවිතිගලකැවල් 4,513,305.31                      36,891.67                      4,550,196.98                    -                                   -                                   -                             
අපසන්දන ප්රතිකාරක ඒකකය 9,422,910.68                      9,422,910.68                    329,801.87                      329,801.87                 9,093,108.81               
වමෝටර් වාහන    -  ප්රධාන කාර්යාලය 78,925,665.17                    78,925,665.17                   49,236,289.43                  5,937,875.15                         55,174,164.58            23,751,500.59             
                                   -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්වත්ත 1,443,598.00                      1,443,598.00                    1,083,128.94                    72,093.81                        1,155,222.75              288,375.25                  
                                   -   කුරුවිට 365,960.00                        365,960.00                       239,819.27                      25,228.15                        265,047.42                 100,912.58                  
බල සහ ජල සැපයුම  -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් 1,511,183.60                      1,511,183.60                    332,112.29                      117,907.13                      450,019.42                 1,061,164.18               

                                                -  නිවිතිලගකැවල් 29,995.00                          29,995.00                         18,222.79                        1,177.22                          19,400.01                   10,594.99                    

                                                -   කුරුවිට 228,831.39                        228,831.39                       57,283.41                        17,154.80                        74,438.21                   154,393.18                  

                                                -  රත්මලාන 272,067.00                        272,067.00                       153,088.63                      11,897.84                        164,986.47                 107,080.53                  

                                                -  වමොනරාගල 1,695,132.00                      1,695,132.00                    694,173.50                      100,095.85                      794,269.35                 900,862.65                  

                                                 -   අලේව 90,685.00                          90,685.00                         37,136.42                        5,354.86                          42,491.28                   48,193.72                    

ලීබඩු සහ සවිකිරීම් සහ කාර්යාල උපකරණ -ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්, ප්රධාන කාර්යාලය21,550,979.62                    4,642,399.40                 26,193,379.02                   12,179,085.25                  1,874,378.87                    14,053,464.12            12,139,914.90             

                                            -  නිවිතිගලකැවල් 1,339,316.41                      1,339,316.41                    1,020,406.71                    63,781.94                        1,084,188.65              255,127.76                  

                                            -   කුරුවිට 444,805.75                        444,805.75                       207,299.84                      47,501.18                        254,801.02                 190,004.73                  

                                            -   රත්මලාන 6,606,926.79                      324,868.53                    6,931,795.32                    3,551,060.49                    611,173.26                      4,162,233.75              2,769,561.57               

(vote No-01.07.06 +01.08.06) -   අලවිව 310,838.89                        310,838.89                       133,477.30                      35,472.32                        168,949.62                 141,889.27                  

                                              -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්වත්ත 578,824.61                        578,824.61                       422,258.19                      31,313.28                        453,571.47                 125,253.14                  

                                              -   වමනරාගල 1,230,151.63                      1,230,151.63                    560,209.68                      133,988.39                      694,198.07                 535,953.56                  

වවනත් වත්කම් -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් ප්රධාන කාර්යාලය 4,741,450.28                      3,348,761.23                 8,090,211.51                    -                                   -                                   -                             

               -  ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්වත්ත 888,552.04                        888,552.04                       -                                   -                                   -                             

              -   රත්මලාන 675,200.02                        313,880.82                    989,080.84                       -                                   -                                   -                             

              -  නිවිතිගලකැවල් 119,844.00                        43,300.00                      163,144.00                       2,096,852.73                    686,275.08                      2,783,127.81              9,943,339.41               

              -   කුරුවිට 658,406.16                        3,600.00                        662,006.16                       -                                   -                                   -                             

             -   අලේව 64,060.00                          64,060.00                         -                                   -                                   -                             

             -   වමොනරාගල 1,812,091.00                 57,321.67                      1,869,412.67                    -                                   -                                   -                             

පුස්තකාල වාර ප්රකා න සඟරා සහ අවනකුත් ප්රකා න 7,504,583.13                      764,270.96                    8,268,854.09                    5,159,628.23                    468,990.98                      5,628,619.21              2,640,234.88               

රබර් නැවත වගා ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් සහ කුරුවිට 45,211,529.56                    4,167,726.58                 6,674,288.40                 42,704,967.74                   -                                   -                             42,704,967.74             

පවතින රබර් වගා, ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් සහ කුරුවිට 12,211,187.91                    6,674,288.40                 18,885,476.31                   610,559.40                      610,559.40                 18,274,916.91             

කුරුවිට වත් නැවත වගා 4,544,907.52                      473,336.66                    5,018,244.18                    227,245.38                      227,245.38                 4,790,998.80               

කුරුවිට කුරුදු නැවත වගා 695,596.73                        695,596.73                       34,779.84                        34,779.84                   660,816.89                  

ගම්මිරිස් නැවත වගා 106,848.01                        106,848.01                       -                             106,848.01                  

නායයාම වයාපෘත්ය 139,543.30                        139,543.30                       39,460.77                        3,502.89                          42,963.66                   96,579.64                    

වාර්තා චිත්රපට 3,723.33                            3,723.33                           3,256.91                          93.28                               3,350.19                     373.14                         190,292,936.93   
එකතුව 472,809,004.58                  30,363,352.72               6,674,288.40                 496,498,068.90                 172,147,416.98                28,892,217.66                  201,039,634.64          295,458,434.26           295,458,434.26   
2014.01.01 දිනට සමුච්චිත ක්ෂය = 172,147,416.98             2014 වසවර් මුළු ක්ෂය = 28,892,217.66             

2014 වසර සඳහා ක්ෂය = 28,019,633.04               2014 නැවත වගා ක්ෂය = 872,584.62                  

වත්වත් ගිණුමට මාරු කිරීම
Rs. 200,167,050.02             Rs. 28,019,633.04             

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
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ප්රාග්ධන ප්රදාන ඉඩම් ඵලදායිතාවය

පවතින රබර් ඉඩම් වැඩි දියුනු කිරීම

2014 2013

 ාක විදයා 338,583.28                  

 ාක වයාධි විදයා 246,535.20                  

ප්රවේනි සහ  ාක අභිජනන 2,903,932.78               

පාංහු සහ  ාක වපෝෂයත්ව 180,280.00                  

පුහුනු මධයස්ථානය 557,634.54

උප එකතුව 4,226,965.80               -                              

ශ්රී ලංකා රබර් බර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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සටහන 08

යගවියයුතු

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

ණයහිමි උ.වල්. 08 31,874,353.13  43,846,357.34    31,874,353.13     43,846,357.34 

වගවියයුතු උ.වල්. 12,033.37         5,273.87             3,081,739.77     2,817,882.97     9,730,170.49            10,675,074.84  12,823,943.63     13,498,231.68 

08, 09, 10 (උ.වල්. 09) (උ.වල්. 09) (උ.වල්. 10) (උ.වල්. 10)

Accrued Expenses උ.වල්. 11 9,572,473.70    9,346,341.68      -                    20,479.89          209,017.20               236,859.89       9,781,490.90      9,603,681.46   

එකතුව රු 41,458,860.20  53,197,972.89    3,081,739.77     2,838,362.86     9,939,187.69            10,911,934.73  54,479,787.66     66,948,270.48 

ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිනුම් සටහන්
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ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

විගණන ගාසත්ු සඳහා ප්රතිපාදන

2014 2013

Beyond 2013.01.01 2,349,944.17                 1,849,551.61                  

2013 වසර සඳහා ප්රතිපාදන 550,431.82                    500,392.56                     

එකතුව 2,900,375.99                 2,349,944.17                  

Provision for Gratuity

2014 2013

ර.ප.ආ 87,113,122.50               79,846,234.03                

කුරුවිට 6,867,153.00                 6,818,332.00                  

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් 15,256,757.50               19,098,380.00                

එකතුව 109,237,033.00             105,762,946.03              

සටහන - 09

Note - 10
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සටහන - 11

2014

සමුච්චිත අරමුදල් 45,044,234.46                               

වවනත් ප්රග්ධන ප්රදාන උපවල්ඛණය 12 54,564,112.39                               

මහභාණ්ඩාගාර ප්රාග්ධන ප්රදාන 418,466,000.00                             

මහභාණ්ඩාගාර වසස ්ප්රදාන 79,828,035.40                               

වැවිලි වබෝග සංවර්ධන අරමුදල 6,300,000.00                                 

රු. 604,202,382.25                               

සටහන 12

ගිනුම් ව ේෂ හිඟය 01.01.2013 (339,296,833.97)                            

2014 වසර සඳහා හිඟය (43,971,567.77)                              

රු (383,268,401.74)                             
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ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31. දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්



පර්යේෂණ යනොවන පර්යේෂණ එකතුව (රු)

2014 2013

ණය සඳහා වපොලී 238,224.32            238,224.32                    244,666.15                    

ප්රකා ණ අවලවිය 163,356.38            163,356.38                    172,086.96                    

බස ්ගාස්තු අයකිරීම් 320,479.94            320,479.94                    307,868.32                    

විවිධ ලැබීම් 883,989.23            883,989.23                    1,571,105.92                 

රක්ෂන සංස්ථාවවන් රක්ෂණාවරණ ලැබීම් -                                99,391.52                      

බාහිර වාහන ආයතනය ලුගට ඇතුල් කිරීවම් ගාස්තු 2,800.00                2,800.00                        4,750.00                        

බද්ධ අතු/ග්රාහක අවලවිය -                                98,950.00                      

අපසන්දන ප්රතිකාර -ජජව රසායන වදපා. 30,400.00                  30,400.00                      26,470.00                      

පස ්සාම්පල පරීක්ෂාව -                                195,699.10                    

රබර් පරීක්ෂාව     -      බහු අවයව 31,850.00                  31,850.00                      41,275.00                      

රබර් පරීක්ෂාව   -   රබර් තාක්ෂණ 95,000.00                  95,000.00                      79,300.00                      

රබර් පරීක්ෂාව    -      දළ රබර් සැකසුම් සංවර්ධන වදපා. 646,703.28                646,703.28                    590,475.00                    

කුරුවිට සංොරක බංගලාව වවන් කරවා ගැනිවම් ගාස්තු 27,125.00              27,125.00                      14,200.00                      

ඉවතලු අයිතම අවලවිය 62,793.00              62,793.00                      64,527.00                      

පාංශු සහපත්ර වි ්වල්ෂණ ගාස්තු 910,488.85                910,488.85                    273,448.12                    

අවප් කවඩ් -                                1,000.00                        

ආවයෝජන වපොලී 35,044.41              35,044.41                      35,989.65                      

කිරිපිහි අවලවිය 4,158,135.00             4,158,135.00                 2,735,700.00                 

වයාපෘති සඳහා ආයතන වාහන වයදවීම 218,997.39                218,997.39                    247,575.05                    

පුහුණු වැඩසටහන් ලාභය 433,737.10                433,737.10                    300,672.09                    

සංොරක බංගලා ආදායම 51,128.00              51,128.00                      61,189.00                      

පාංශු සහ පත්ර සමීක්ෂණය 264,442.77                264,442.77                    953,162.01                    

වදපාර්ත. ඉවතලන රබර් අවලවිය 120,373.76                120,373.76                    134,904.83                    

කිරි කැපුම් පවන්ල ස්වටන්සිල් අවලවිය 48,225.00                  48,225.00                      32,445.00                      

වල් ඌරන් සහ ඉත්තෑවුන් පලවා හරින ද්රවය -                                3,400.00                        

 T.S.R. සාම්පල පරීක්ෂාව 1,032,100.00             1,032,100.00                 893,850.00                    

බහුඅවයවික රසායන වදපා. පරීක්ෂන සහ වි ්වල්ෂණ ගාස්තු 1,100,567.86             1,100,567.86                 850,115.00                    

කර්මාන්ත ාලාව ගිනිගැනීමට අදාල රක්ෂණාවරණ 702,518.00            702,518.00                    -                                

ශ්රවණාගාර ආදායම 64,000.00                 64,000.00                      
2,551,458.28         9,091,021.01             11,642,479.29               10,034,215.72               

       සටහන-13  - යවනත් ආදායම් - 2014

ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
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පර්යේෂණ යදපාර්තයම්න්තු යේතන අර්ථසාධක අරමුදල් යසේ. නි. භා.අ.

වවදයාධාර 

අරමුදල අතිකාල නිවාස කුලී එකතුව

 ාක විදයා 10,792,862.69               1,593,498.30                318,699.73                1,685,500.46          389,994.57                    64,325.18                  14,844,880.93                   

 ාක වයාධි විදයා 5,665,832.05                 835,740.65                   167,148.17                997,725.28             287,747.25                    47,141.62                  8,001,335.02                     

වප්රේනි සහ  ාක අභිජනන 7,556,111.16                 1,111,144.54                222,228.95                1,222,731.66          244,783.77                    47,475.00                  10,404,475.08                   

පාංශු සහ  ාක වපෝෂයත්ව 7,600,030.48                 1,139,750.34                227,950.09                1,398,377.04          107,417.10                    46,165.00                  10,519,690.05                   

දළ රබර් සහ රසායන වි ්වල්ෂණ 4,501,409.17                 735,121.68                   132,513.04                762,260.45             121,428.04                    49,152.90                  6,301,885.28                     

ජජව රසායන සහ කායික විදයා 2,284,199.04                 411,530.77                   67,463.36                  392,406.20             21,455.03                      6,281.42                    3,183,335.82                     

ඉවලක්වරෝනික පරීක්ෂණාගාර -                                     

උපවයෝගීතා පර්වේෂණ ඒකකය 4,761,202.45                 701,411.85                   140,282.35                770,301.35             168,078.53                    117,491.92                6,658,768.45                     

රබර් තාක්ෂණ 6,189,609.77                 960,051.36                   183,239.24                905,142.98             105,641.43                    55,502.57                  8,399,187.35                     

ද.ර.සැ.සං. සහ රසායන ඉංජිවන්රු 6,749,630.86                 991,711.28                   198,342.23                1,013,368.94          145,863.24                    65,652.90                  9,164,569.45                     

ජජවමිතික 2,175,634.60                 321,556.24                   64,311.21                  402,538.35             60,620.58                      17,850.00                  3,042,510.98                     

ර.ප.ආ. නව උ.වසේ.වද. 17,656,149.86               2,650,370.83                519,690.88                1,992,795.61          42,881.95                      140,962.26                23,002,851.39                   

පුහුණු මධයසථ්ානය 1,074,846.33                 158,191.44                   31,638.29                  164,219.20             18,179.34                      6,190.00                    1,453,264.60                     

බහුඅවයවික රසායන 5,190,878.60                 909,951.68                   153,357.51                916,319.41             116,032.88                    54,463.87                  7,341,003.95                     

කෘෂි ආර්ථික ඒකකය 466,427.10                    69,064.07                     13,812.81                  76,427.00               625,730.98                        

උප එකතුව 82,664,824.16               12,589,095.03              2,440,677.86             12,700,113.93        1,830,123.71                 718,654.64                112,943,489.33                 

යවනත් යදපාර්තයම්න්තු

පුස්තකාල සහ ප්රකා න ඒකකය 2,148,718.80                 322617.17 64,523.45                  388,819.35             146,873.96                    12,746.34                  3,084,299.07                     

අධයක්ෂ කාර්යාලය 3,240,103.64                 484545.42 96,909.08                  416,717.35             8,080.00                    4,246,355.49                     

අභයන්තර විගණන 2,642,629.19                 392859.87 78,571.99                  438,672.95             102,495.44                    19,908.38                  3,675,137.82                     

මණ්ඩල කාර්යාලය 5,431,745.67                 619770.33 125,626.72                630,319.30             248,470.71                    42,654.53                  7,098,587.26                     

පරිපාලන 13,898,283.87               2031837.4 386,925.42                2,090,230.96          449,810.92                    113,168.96                18,970,257.53                   

ගිණුම් 7,857,214.55                 1299097.71 235,839.62                1,395,108.62          1,032,025.73                 33,110.00                  11,852,396.23                   

ගබඩාව 1,214,228.18                 181,160.90 36,232.19                  201,904.00             90,586.86                      12,840.00                  1,736,952.13                     

වැඩ අං ය 22,598,594.49               3,321,237.16                655,452.27                3,652,714.45          2,350,040.70                 167,960.91                32,745,999.98                   

උප එකතුව 59,031,518.39               8,653,125.96                1,680,080.74             9,214,486.98          4,420,304.32                 410,469.12                83,409,985.51                   

මුළු එකතුව 141,696,342.55             21,242,220.99              4,120,758.60             21,914,600.91        6,250,428.03                 1,129,123.76             196,353,474.84                 

Less : Computer Difference (85.19)                                

196,353,389.65                 

සටහනe -14        පුද්ගල යේතන          වියදම් සටහන - 2014

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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Note 14A

යේතන, වැටුප්, සහ යසේවක සුබසාධන

වැටුප් සහ වේතන 31,517,801.64      33,191,075.73      

වසේ.අ.සා.අ 2,560,723.50        2,718,604.55        

වසේ.නි.අ. 555,325.18           631,038.95           

ජවදය 815,457.30           800,945.40           

එකතුව 35,449,307.62                   37,341,664.63             

ප්රදාන සහ යවනත් යගවීම්

සැපයුම් සහ යයදවුම්

වමවලම් 2,761.34               4,357.50               

වැහි ආවරණ 808,980.32           1,282,550.16        

උත්වත්ජක 30,005.12             36,364.48             

කිරි කැපුම් උපකරණ 50,391.22             139,173.09           

රසායන 775,114.58           596,975.76           

ඇසුරුම් ද්රවය 61,679.50             47,667.86             

එකතුව 1,728,932.08                     2,107,088.85               

ක්ෂය සහ ක්රමාක්ෂ වියදම්

ක්සය

සථ්ාවර වත්කම් 335,518.08           283,909.36           

Repenting 532,051.28           558,895.36           

එකතුව 867,569.36                         842,804.72                  

යද්පල නඩත්තුව, යන්ත්ර සහ උපකරණ

වාහන 396,837.00           687,146.92           

ලිපිද්රවය සහ පණිවුඩ හුවමාරුව 409,098.60           106,398.96           

බංගලා 164,943.36           286,515.11           

ලයිම් 2,504.41               60,374.78             

සුළු නිවාස නඩත්තුව 51,349.96             60,277.53             

වැට සහ මායිම් -                       12,517.13             

වල් වනලීම 57,000.00             78,444.70             

කෘතීම වපොවහොර -                       342,516.59           

වපොවහොර වයදීම -                       21,216.88             

සලකුණු කිරීම 1,865.00               1,700.00               

ජන වල්ඛණ -                       2,865.00               

කිරි කැපුම් කට්ට ප්රතිකාර 13,755.00             24,959.00             

සුලං හානි -                       250.00                  

කිරි ( ප්රවාහනය) 434,896.39           379,628.37           

වමවලම්(ප්රවාහනය) -                       1,236.07               

බල 1,349,529.24        1,113,776.22        

ඉන්ධන 42,143.81             123,427.54           

කර්මාන්ත ාලා නඩත්තුව 35,747.60             38,064.65             

යන්ත්ර නඩත්තුව 67,772.30             187,534.07           

කර්මාන්ත ාලාවේ විවිධ වියදම් 26,077.98             32,670.37             

නිස්පාදන ප්රවාහනය 134,053.01           178,907.24           

ජල සැපයුම 3,556.01               1,491.39               

ජනාධිපතිතුමා වග් ආයතන සංොරය -                       847,890.50           

එකතුව 3,191,129.67                     4,589,809.02               

යවනත් වියදම්

හදිසි අවසථ්ා 273,909.56           126,102.14           

Levies, Subscription & Visiting 7,483.88               9,534.19               

සුබසාධන සහ ක්රීඩා 52,646.09             43,794.36             

විගණන ගාසත්ු 105,223.36           91,498.57             

ගවල්වත්ත වියදම් 1975.78

වවනත් 10,993.92             

එකතුව 450,256.81                         270,929.26                  

මූලය වියදම්

නීති 54,246.00             47,836.00             

මුදල් ප්රවාහන වකොමිස/්රක්ෂණ 395,855.97           594,378.57           

බැංකු ගාසත්ු 14,745.57             3,750.00               

රක්ෂණ 208,365.27           

එකතුව 673,212.81                         645,964.57                  

මුළු ආදායම් වියදම 42,360,408.35                   45,798,261.05                  

41ඒ

රබර් පර්යේෂණායතනය
2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්යත් වියදම්

2014 2013



සටහන 14 B

යේතන, වැටුප් සහ කාර්යමණ්ඩල සුබසාධන

වේතන 15,028,109.29  14,155,670.79  

වසේ.අ.සාධ.අ. 1,521,644.56    1,381,317.88    

වසේ.නි.භා.අ. 367,444.31       345,329.47       

ජවදය 147,205.25       152,824.09       

අතිකාල වගවීම් 538,803.20       314,082.22       

නිවාස කුලී 2,160.00           2,160.00           

එකතුව 17,605,366.61                      16,351,384.45                  

සැපයුම් සහ යයදවුම්

ඉන්ධන 261,533.80       555,542.94       

ලිපිද්රවය 16,165.00         417,981.19       

වපොවහොර -                    285,877.50       

රසායන 92,632.04         52,797.83         

370,330.84                         

එකතුව 1,312,199.46                    

ක්ෂය

සථ්ාවර වත්කම් 230,865.40       257,036.77       

නැවත වගා 78,508.12         82,640.13         

එකතුව 309,373.52                            339,676.90                       

යවනත් වියදම්

හදිසි අවසථ්ා 1,122,283.81    1,500,878.85    

subscription & Visiting 1,065.60           18,757.44         

සුබසාධන 15,455.00         19,666.15         

විගණන ගාසත්ු 32,661.52         28,401.32         

නීති 18,000.00         22,800.00         

1,189,465.93                      1,590,503.76                    

මූලය වියදම්

මුදලු සඳහා වකොමිස් 131,814.05       161,570.54       

131,814.05                         

එකතුව 161,570.54                       

මුළු එකතුව 19,606,350.95                  19,755,335.11                 

41බී

41බී

ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

කුරුවිට උප සථ්ානය

2014 2013



සටහන 14 C

වේතන 3,977,857.81  4,605,064.06  

වසේ.අ.සා.අ. 476,836.55     541,146.00     

වසේ.නි.භා.අ. 125,070.82     4,579,765.18         69,946.72       5,216,156.78         

සැපයුම් සහ වයදවුම් 930,895.51            228,596.53            

වවනත් වියදම් 316,253.98            1,819,292.06         

එකතුව 5,826,914.67         7,264,045.37         

සටහන 14 C

වේතන 2,191,506.24  2,310,988.00  

වසේ.අ.සා.අ. 378,727.44     324,824.16     

වසේ.නි.භා.අ. 55,100.92       2,625,334.60         44,294.26       2,680,106.42         

සැපයුම් සහ වයදවුම් 327,934.40            28,540.00              

වවනත් වියදම් 176,433.32            763,206.97            

එකතුව 3,129,702.32         3,471,853.39         

41 සී

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

යපොල්ගහයවල උප ස්ථානය

2014 2013

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

යමොනරාගල උප ස්ථානය

2014 2013



සටහන-15     -  ප්රවාහන

පර්යේෂණ යදපාර්තයම්න්තු 2014 2013

 ාක විදයා 527,862.75                  698,322.50                 

 ාක වයාධි විදයා 255,280.50                  298,206.00                 

වප්රේණි සහ  ාක අභිජනන 400,512.50                  381,607.50                 

පාංශු සහ  ාක වපෝෂයත්ව 269,355.00                  317,347.75                 

දළ රබර් සහ රසායන වි ්වල්ෂණ 57,702.00                    42,182.00                   

ජජව රසායන සහ කායික විදයා 77,282.75                    60,663.25                   

ඉවලක්වරෝනික පරීක්ෂණාගාර 3,730.00                     

උපවයෝගීතා පර්වේෂණ ඒකකය 92,285.75                    97,483.60                   

රබර් තාක්ෂණ 127,523.50                  121,589.50                 

ද.ර.සැ.සං සහ රසායන ඉංජිවන්රු 197,179.00                  172,892.00                 

ජජවමිතික 35,655.00                    39,689.50                   

බහුඅවයවික රසායන 93,003.50                    82,227.00                   

කෘෂි ආර්ථික 7,000.00                      2,500.00                     

උප එකතුව 2,140,642.25               2,318,440.60              

යවනත් යදපාර්තයම්න්තු

පුස්තකාල සහ ප්රකා න ඒකකය 20,625.00 35,205.00

අධයක්ෂ කාර්යාලය 144,242.00 25,032.50

අභයන්තර විගණන 84,455.88 36,785.00

මණ්ඩල කාර්යාලය 618,574.00 544,148.00

පරිපාලන 73,418.00 149,979.50

ගිණුම් 93,887.00 102,054.00

ගබඩාව 25,200.00 47,875.00

වැඩ අං ය 1,322,109.25 1,423,343.10

ර.ප.ආ. නව උ.වසේ.වද. 1,454,803.31 1,884,118.10

පුහුණු මධයස්ථානය 6,240.00 10,910.60

උප එකතුව 3,843,554.44               4,259,450.80              

මුළු එකතුව 5,984,196.69               6,577,891.40              

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

ප්රවාහන සහ සංයුක්ත දීමනා
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පර්යේෂණ යදපාර්තයම්න්තු

2014 2013

 ාක විදයා 153,149.80               279,146.34

 ාක වයධි විදයා 305,945.72               283,787.21

ප්රවේණි සහ  ාක අභිජනන 55,722.46                 133,355.92

පාංශු සහ  ාක වපෝෂයත්ව 62,916.34                 50,029.03

දළ රබර් සහ රසායනික වි ්වල්ෂණ 47,212.12                 39,270.00

ජජව රසායන සහ කායික විදයා 7,552.81                   108,699.08

ඉවලක්වරෝනික පරීක්ෂණාගාර 100.00                     

උපවයෝගීතා පර්වේෂණ ඒකකය 111,079.54               87,339.86

රබර් තාක්ෂණ 48,914.30                 21,130.67

ද.ර.සැ.සං. සහ රසායන ඉංජිවන්රු 52,382.00                 53,328.54

ජජවමිතික 71,719.64                 429,129.38

බහු අවයවික රසායන 18,500.00                 9,962.50                  

කෘෂි ආර්ථික 2,542.42                  

උප එකතුව 935,094.73               1,497,820.95           

යවනත් යදපාර්තයම්න්තු
පුස්තකාල සහ ප්රකා න ඒකකය 241,108.49               975,989.02              

අධයක්ෂ කාර්යාලය 124,268.78               77,872.90                

අභයන්තර විගණන 21,246.86                 27,253.45                

මණ්ඩල කාර්යාලය 702,578.13               817,058.56              

පරිපාලන 225,916.61               738,256.73              

ගිණුම් 259,147.75               324,706.06              

වැඩ අං ය 221,009.49               177,701.49              

ර.ප.ආ. නව උ.වස.වද. 623,800.45               1,031,713.13           

පුහුණු මධයස්ථානය 677,969.47               948,095.90              

ගබඩාව 3,929.89                   30,625.59                

උප එකතුව 3,100,975.92            5,149,272.83           

බංගලා සඳහා ගෑස් සැපයීම 204,163.00 691,967.95

ඉන්ධන සහ ලිහිසි 7,298,797.55 9,565,207.31

ලිපිද්රවය සහ කාර්යාල අව යතා 674,306.95               691,542.30              

ජවදය වියදම් 392,161.89               703,481.91              

බද්ධ අතු 2,000.00                   

රබර් ඵලදායිතා සංගනනය 14,997.00                    

උප එකතුව 8,586,426.39            11,652,199.47         

මුලු එකතුව 12,622,497.04          18,299,293.25         

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

යවනත් වියදම්

සටහන -16 -  සැපයුම් සහ යයදවුම්
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ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

සටහන-17 ස්ථාවර වත්කම් ක්ෂය

වත්කම් වර්ගය ක්ෂය වන ආකාරය

ප්රතිශතය 2014 2013

වගොඩනැගිලි 3.5% 3,172,208.89                  2,010,826.72            හීන වන ව ේෂ ක්රමය

ලී බඩු, සවිකිරීම් සහ කාර්යාල උපකරණ 20% 2,797,609.25                  2,991,647.15            "

ඉල සහ ජල සැපයුම 10% 253,587.70                     281,764.10               "

යන්ත්ර සහ වමවලම් 10% 180,155.76                     198,702.07               "

පරීක්ෂණාගාර උපකරණ 20% 14,092,210.24                13,138,105.13          "

වමෝටර් වාහන 20% 6,035,197.11                  7,543,996.37            "

පුස්තකාල වපොත් 20% 468,990.98                     539,073.72               "

වාර්තා චිත්රපට 20% 93.28                              116.61                      "

නාය යාම වයාපෘතිය 3.50% 3,502.89                         3,629.94                   "

වවනත් වත්කම් 10% 686,275.08                     557,547.48               "

අපසන්දන ප්රතිකාර පද්ධතිය 3.50% 329,801.87                     

එකතුව 28,019,633.04                27,265,409.29          

අඩු:

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත (335,518.08)                    (283,909.36)              "

කුරුවිට වත්ත (230,865.40)                    (257,036.77)              "

27,453,249.56                26,724,463.16          

අඩු: ක්රමාක්ෂය (3,595,417.36)                 (5,184,294.00)           

23,857,832.20                21,540,169.16          

රු
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සටහන-18 - නඩත්තු

2014 2013

රු රු

කාර්යලා සහ වගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියාව සහ නඩත්තුව 1,948,807.37 6,300,588.70

ශ්රවණාගාරය නඩත්තුව 35,816.95 -

බංගලා 989,225.86 1,375,728.75

බංගලා සහ අංගන 7,364,809.79 9,053,143.54

ලී බඩු, සවිකිරීම් 747.88 71,850.00

ආයතනවේ වගොඩනැගිලි සහ අංගන 1,300,437.57 2,128,384.77

බංගලා උපකරණ නඩත්තුව

රත්මලාන කාර්යාල වගොඩනැගිලි පවත්වා වගන යාම සහ නඩත්තුව 239,001.45        205,718.20       

නඩත්තු වමවලම් 4,880.00            -                    

වාහන වසේවා 111,155.00 246,996.53

ඩීසල් බදු

අලුත්වැඩියා සහ නඩත්තු 3,525,937.52 6,272,386.60

යන්ත්ර සහ උපකරණ නඩත්තුව 6,581.81 55,845.66

වාහන වමවලම් නඩත්තුව

15,527,401.20   25,710,642.75  

වාහන නඩත්තු

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂන මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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සටහන 19    -

යකොන්ත්රාත් යසේවා

2014 2013

රු රු

නීති වියදම් 120,254.00       312,320.00         

විගණන වියදම් 412,546.94       380,492.67         

අ.ජ.ර.ප.සං.ම. ජනකප්ලාස්ම දායක මුදල් 1,158,409.25      

සංග්රහ වියදම් 221,783.00       167,872.00         

රක්ෂණාවරණ (වාහන ඇතුළුව) 1,754,013.90    1,910,742.03      

සුබසාදක සහ විවනෝද සහ ක්රීඩා 131,112.98       150,578.25         

දුම්රිය වාර අනුග්රහ අවසර පත්ර 30,650.00         23,320.00           

සම්වම්ලන/සම්මන්ත්රණ 260,170.50       1,113,981.42      

බැංකු ගාස්තු 121,799.16       203,919.06         

ර.ප.ආ. ආරක්ෂක ගාස්තු 3,924,837.26    5,546,733.11      

තැපැල් 84,704.56         129,054.78         

දුරකථන 2,728,817.02    2,613,225.53      

දැන්වීම් 427,190.40       590,275.15         

ප්රවාහන සහ පැටවුම් බෑම් ගාස්තු 18,094.81         66,978.23           

විවිධ සහ උපවයෝගීතා වසේවා 614,948.84       617,547.37         

කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු සහ සංවර්ධන 1,504,549.28    341,348.71         

සම්මුඛ පරීක්ෂන කාර්ය මණ්ඩල ගාස්තු 24,000.00         55,679.00           

ර.ප.ආ. අ.සා.අ. වියදම් 68,295.77         51,222.58           

මහජන සම්බන්ධතා 4,096.59           7,588.95             

පරිපාලන සහ මූලය කමිටු සාමාජිකයන් සඳහා වගවීම් 159,937.00       101,952.21         

වපොලිස ්ආරක්ෂක වියදම් 18,000.00         18,000.00           

වද්ශිය ආදායම් මුද්දර ගාස්තු 73,175.00         90,950.00           

වර්ගු සහ නිෂ්කා න ගාස්තු 26,400.00         3,920.00             

දැයට කිරුළ ප්රදර් නය 213,245.99       295,862.69         

ඡායාස්ථ පිටපත් යන්ත්ර නඩත්තුව 70,937.04         172,704.00         

වසර සඳහා පාරිවතෝෂික 9,005,868.47    7,766,359.03      

පරිගණකජාලගත කිරීම 3,080.00             

බල සැපයුම් සහ නඩත්තු 9,183,452.17 10,867,251.10

ජල සැපයුම සහ නඩත්තු 980,682.43 507,423.45

පරිසර සංරක්ෂණය 7,997.57

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් සහ කුරුවිට සංොරක බංගලා නඩත්තුව 1,116,326.33    1,839,878.07      

ආදායම් බලපත්ර, රක්ෂණාවරණ 2,310,234.70 501,401.80

පිටස්තර වාහන කුලි 207,367.79       323,994.13         

කුලී සහ බදු 20,371.16         200,482.04         

ජනාධිපතිවග් ආයතන සංොරය 230,319.84         

හදිසි අවස්ථා සහ වවනත් වියදම් 85,908.00         -                      

35,923,771.09  38,372,864.02    

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂන මණ්ඩලය
2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

පරිපාලන  - වියදම්  -  2014
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පරීක්ෂණාගාර ක්යෂේත්ර එකතුව පරීක්ෂණාගාර ක්යෂේතු එකතුව

වැඩ වැඩ වැඩ වැඩ

 ාක විදයා 68,895.83 2,182,902.26 2,251,798.09     128,889.25 3,790,588.38 3,919,477.63                  

 ාක වයාධිවිදයා 428,243.18 276,395.13 704,638.31        534,060.47 538,442.17 1,072,502.64                  

ප්රවේණි 268,589.14 4,621,342.63 4,889,931.77     109,123.10 3,733,662.93 3,842,786.03                  

පාංශු සහ  ාක වපෝෂයත්ව 219,163.41 605,571.32 824,734.73        666,059.98 985,545.34 1,651,605.32                  

දළ රබර් සහ රසායනික වි ්වල්ෂණ 298,582.27 131,085.00 429,667.27        381,087.48 14,700.00 395,787.48                     

ජජව රසායන සහ කායික විදයා 126,667.79 84,581.28 211,249.07        62,293.12 204,856.74 267,149.86                     

උපවයෝගීතා පර්වේෂණ ඒකකය 16,181.27 76,676.79 92,858.06          25,189.24 175,528.56 200,717.80                     

රබර් තාක්ෂණ 60,229.50 196,914.69             257,144.19        430,796.45 485,572.67 916,369.12                     

RRPD & CE Dept 203,718.30 77,927.95 281,646.25        236,502.83 545,257.55 781,760.38                     

ජජවමිතික -                    16,413.55 16,413.55                       

බහුඅවයවික රසායන 51,700.00 202,342.74 254,042.74        226,591.35 582,254.88 808,846.23                     

නවීකරණය කරන ලද කිරි පිහි -                    -                                  

නිෂ්පාදනගාස්තු -  ාක විදයා වදපා. -                    3,012,472.28                  3,012,472.28                  

කිරි පවන්ල සලකුණු ස්වටන්සිල් 4,134,500.00     4,134,500.00     

එකතුව 1,741,970.69  12,590,239.79   14,332,210.48   2,800,593.27                14,085,295.05                16,885,888.32                

නැවගනහිර නවවෝදය 727,438.46        727,438.46        980,294.60                     980,294.60                     

උතුරු පළාත් රබර් වගාව 170,920.54        170,920.54        753,801.65                     753,801.65                     

1,741,970.69  13,488,598.79   15,230,569.48   2,800,593.27 15,819,391.30 18,619,984.57

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

සටහන -20  පර්යේෂණ යදපාර්තයම්න්තු

20132014

වියදම් - පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන
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සටහන -21 යවනත් යමයහයුම් වියදම්

2014 2013

නාරම්වපොලවත්ත, කුමාරවත්ත කුලී 162,000.00                   1,040,000.00                 

දුරකථන පණිවුඩ 277,277.60                   254,989.76                    

ජවදය මධයස්ථාන කම්කරු 245,102.92                   414,661.03                    

සනීපාරක්ෂාව 845,968.94                   863,796.30                    

පාර, වැට, මායිම් 1,516,418.98                2,370,311.97                 

මුරකරු සහ වග්ට්ටු මුරකරු 4,318,268.49                5,861,801.10                 

7,365,036.93                10,805,560.16               

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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සටහන 22

රබර් අවලවිය 44,777,428.37  66,974,556.89                

එකතු

2014.12.31 දිනට වතොග 2,901,038.00    4,120,513.00                  

47,678,466.37  71,095,069.89                

අඩු

2014.01.01 දිනට වතොග 4,120,513.00    9,918,610.00                  

රබර් අවලවිය- වරෝකර් ගාසත්ු 699,364.54       884,100.56                     

මුළු ආදායම 42,858,588.83  60,292,359.33                

එකතු

විවිධ ලැබීම් 1,382,335.68   56,425.95          

රබර් නැවතවගා සහනාධාරය 742,621.76      258,274.34        

ගලවන ලද රබර් ගස ්අවලවිය - 4,026,231.44     

වත් අවලවිය 963,646.59      1,371,571.54     

වැහි ආවරණ සහනාධාරය 1,047,125.00   4,135,729.03    1,485,755.00     7,198,258.27                  

46,994,317.86  67,490,617.60                

අඩු

වියදම්

වේතන, වැටුප් සහ වසේවක සුබසාධක (සටහන 14A) 35,449,307.62        37,341,664.63          

සැපයුම් සහ වයදවුම් (සටහන 14A) 1,728,932.08          2,107,088.85            

ක්ෂය සහ ක්රමාක්ෂ වියදම් (සටහන 14A) 867,569.36             842,804.72               

වද්පල, යන්ත්ර සහ උපකරණ නඩත්තුව (සටහන 14A) 3,191,129.67          4,589,809.02            

වවනත් වියදම් (සටහන 14A) 450,256.81             270,929.26               

මූලය වියදම් 673,212.81             42,360,408.35  645,964.57               45,798,261.05                

යවනත් වියදම් වයාපෘති

වත් අවලවිය 705,745.09      904,893.29        

ගවල්වත්ත පැෂන් වගාව 2,159.64            

කුරුදු වගා වියදම් 4,672.50          34,994.00          

1980/93 රබර් වගාව 710,417.59       196,462.87        1,138,509.80                  

කාලසීමාව සඳහා අතිරික්ත Rs. 3,923,491.92    20,553,846.75                
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ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014 වර්ෂය සඳහා කාරක ගිණුම් -ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්වත්ත

2014 2013



ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014 වසර සඳහා කාරක ගිණුම්- කුරුවිට වත්ත

සටහන 23

කිරි සහ සක්්රැප් අවලවිය 24,973,418.34              38,066,949.59                

එකතු

විවිධ ලැබීම් 532,111.87     224,706.55     

රබර් නැවත වගා සහනාධාරය 984,436.66     694,529.11     

ළපටි බද්ධ තවාන් ආදායම 52,181.22       

කුරුදු ආදායම 80,147.94       1,596,696.47                72,003.26       1,043,420.14                  

26,570,114.81              39,110,369.73                

අඩු

වියදම්

වේතන, වැටුල් සහ වසේවක සුබසාධන (Note 14B) 17,605,366.61       16,351,384.45       

සැපයුම් සහ වයදවුම් (Note 14B) 370,330.84            1,312,199.46         

ක්ෂ්ය සහ ක්රමාක්ෂ (Note 14B) 309,373.52            339,676.90            

වවනත් වියදම් (Note 14B) 1,189,465.93         1,590,503.76         

මූලය වියදම් 131,814.05            19,606,350.95              161,570.54            19,755,335.11                

කාලසීමාව සඳහා අතිරික්ත රු 6,963,763.86                19,355,034.62                

2014 2013
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සටහන 24

2014 2013

වවනත් ආදායම් 15,522.00                 336,244.64        

රබර් නැවත වගා සහනාධාරය 21,231.25          

අඩුකලා :- 

නඩත්තු වියදම් (සටහන 14C) (5,826,914.67)           (7,264,045.37)   

වසර තුල පාඩුව Rs. (5,811,392.67)           (6,906,569.48)   

සටහන 25

2014 2013

ස්ක්රැප් අවලවිය 120,542.00               22,090.00          

රබර් අවලවිය 2,184,890.13            320,056.20        

රබර් නැවත වගා සහනාධාරය 499,054.30               39,230.06          

2,804,486.43            381,376.26        

අඩු

නඩත්තු වියදම් (සටහන 14C) (3,129,702.32)           (3,471,853.39)   

රු (325,215.89)              (3,090,477.13)   

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014 වසර සඳහා නාරම්යපොල වත්ත කාරක ගිණුම් - නාරම්යපොල

2014 වසර සඳහා නාරම්යපොල වත්ත කාරක ගිණුම් - කුමාරවත්ත

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
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ර.ප.ආ. බඩු යල්ඛණ/යතොග

උප යල්ඛණය 01

2014 2013

රු රු

වතොග - ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්  - 2,901,038.00      4,120,513.00              

ලිපිද්රවය 286,175.56         377,528.70                 

වතොග  - සාමානය 7,391,059.25      5,807,034.35              

            - යල් පැනූ වතොග 135,524.11         

එකතුව 10,713,796.92   10,305,076.05            

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31. දියනන් අවසන් වූ වර්ෂය සදහා ගිණුම් උපයල්ඛණ
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යපොයහොර ප්රමාණය(kg) රු ප්රමාණය(kg) රු

යූරියා 35.45Kg 786.48                    595.45 kg 13,100.01               

M.O.P. 9.5Kg 213.73                    265.5 kg 5,844.89                 

H.E.R.P 212Kg 3,180.00                 550 kg 8,250.00                 

T/200 0 -                          340 kg 8,183.65                 

T/65 6Kg 330.00                    

වඩොලමයිට් 0 -                          59 kg 389.40                    

U/709 0 -                          150 kg 3,600.00                 

T/750 78Kg 1,911.00                 103 kg 2,523.50                 

ඩයි ඇවමෝනියා ව ොස්ව ේට් 49.5Kg 1,335.26                 139 kg 3,749.52                 

සල්ව ේට් ඔ  ්වපොටෑෂ් 86.9Kg 2,636.73                 166 kg 5,036.80                 

සල්ව ේට් ඔ  ්ඇවමෝනියා 99.9Kg 3,553.33                 179 kg 6,366.83                 

ERP 0 -                          424 kg 6,134.24                 

9.11.11.14 0 -                          50 kg 1,216.00                 

එප්සම් ලුනු 179.6Kg 4,399.89                 277 kg 6,786.03                 

එකරල් 2 Litis 1,739.99                 8 ltis 6,959.94                 

ග්ලයිව ෝවසේට් 16 Litis 17,360.00               1 ltis 1,095.00                 

බෘවනෝලියම් 0 -                          10 ltis 6,851.25                 

වකොසු 0 -                          4 nos 600.00                    

ඉදල් 1 Nos 130.00                    3 nos 285.00                    

ගෑස් 1 Nos 2,438.00                 1 nos 2,438.00                 

කටු කම්බි 0 -                          75 kg 14,314.20               

 විදුලි බල්බ 9 Nos 720.00                    9 nos 720.00                    

ෙයිනා ක්වල් 0 -                          400kg 5,585.17                 

වපොලිතීන් 732 Kg 217,587.43              166kg 45,398.25               

වපොලිබෑග් 10000 Kg 43,411.20               

T/Cells 6 Nos 360.00                    

රබර් රසායන 16   Kg 2,240.00                 

තාර 720 Kg 71,139.63               295kg 26,992.50               

සිවමන්ති 0 -                          1bag 910.00                    

මැවක්රො දිලීර නා ක 0 -                          0.1 g 400.00                    

Dithered 0 -                          0.2 g 195.71                    

කිරි පිහි 54 Nos 31,460.00               17 nos 10,030.00               

Jack timber (Regale) 0 -                          4 feet 586.67                    

Jack plank 0 -                          136 feet 51,697.75               

Jack Pole (3x4) 60.5 Feet 19,687.17               23.5 feet 8,063.44                 

දැව -ඇල්ස්වටෝනියා 0 -                          70 feet 7,912.74                 

සල් ර් 2.8Kg 301.00                    

දිලීරනා ක 1. 3 Kg 2,506.78                 

රතුකුඩු 0 -                          

එකතුව 429,427.62              262,216.49             

2014.12.31 දියනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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උපයල්ඛණය 03  - යතොග අගය  - ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්වත්ත

අයිතමය ප්රමාණය (Kg) අගය (රු) ප්රමාණය (Kg) අගය (රු)

වසෝඩියම් බයි සල්ව ේට් 100 Kg 18,312.13                    125kg 25,000.19                

මැක්සිවක්රොප් 1 Bot 340.00                         01 bot 340.00                     

බුලට් 01 Bot 384.00                         01 bot 384.00                     

වරවඩොක්සි 0 -                               2.5kg 14,422.00                

වනක්වසොබ්ලීච් 0 -                               08kg 21,584.77                

වසෝඩියම් සල් යිට් 0 -                               50kg 10,649.81                

ව ෝමික් අම්ලය 72 Kg 13,580.88                    175kg 35,998.20                

ඉෘෘවනෝලියම් 0 -                               07lits 5,103.00                  

වපොලිසර් 400 ml 2,200.00                      400ml 2,200.00                  

යූරියා 44 Kg 9,581.24                      861kg 19,926.21                

කීසරයිට් 44 Kg 1,032.07                      44kg 1,032.07                  

කුරුදු වපොවහොර 50 Kg 14,862.80                    50kg 14,862.80                

E.R.P. 0 -                               02kg 29.49                       

වඩොලමයිට් 28 Kg 182.55                         28kg 182.55                     

N.P.K.12,14,14 10kg 250.85                     

RU 465 N.P.K. 2716 Kg 75,140.00                    

M.O.P 378 Kg 8,737.58                      791kg 18,284.20                

H.E.R.P 0 -                               608kg 10,504.20                

සල් ර් 27.5 Kg 3,824.91                      50kg 5,000.00                  

N.P.K.with H.E.R.P 0 -                               154kg 3,941.14                  

C.E.S 20 Kg 450.00                         40kg 900.00                     

D.A.P 20 Kg 450.00                         40kg 900.00                     

S.O.A 20 Kg 450.00                         40kg 900.00                     

S.O.P 20 Kg 450.00                         40kg 900.00                     

කුකුල් වපොවහොර 01 Roll 3,475.00                      01 roll 3,475.00                  

තරාදි 01 Nos 225.00                         01no 225.00                     

මැටි කුඩු 250 Kg 3,440.91                      220kg 11,699.07                

මුහුණු ආවරණ 01 Nos 85.83                           02nos 171.67                     

ඇණ සහ මුරිච්චි 16 Nos 112.00                         16nos 112.00                     

වකොසු 1 Nos 91.90                           07nos 634.30                     

පිත්තල ඉසක්ුරුප්පු 200 Nos 1,290.00                      200nos 1,290.00                  

P.V.C.පයිප්ප 1.5 Length 6,885.00                      1.5 length 6,885.00                  

විසිකැති 01 Nos 137.50                         01 no 137.50                     

එවපොක්සි තිනර් 04 Lits 969.23                         04 lits 969.23                     

වපොලිතීන් 8.950 Kg 2,148.00                      8.950 kg 2,148.00                  

Plain Sheet 01 Nos 1,331.25                      01 no 1,331.25                  

කිරිපිහි 05 Nos 2,976.47                      05 nos 2,976.47                  

Marking Plate 05 Nos 2,125.00                      05 nos 2,125.00                  

බිටුමන්(තාර) 1260 Kg 124,071.50                  1440 kg 131,760.00              

තිනර් 01 Lits 256.97                         01 lit 256.97                     

Wire Nails 3.750 Kg 695.00                         3.750kg 695.00                     

Auticomonsive Paint 02 Lits 1,178.33                      02 lits 1,178.33                  

Bend 4'' 01 Nos 140.00                         01 no 140.00                     

Chain 01 Nos 2,700.00                      01 no 2,700.00                  

විදුලි පන්දම් බැටරි 0 -                               03 nos 179.14                     

වපොලිබෑග් 29000 Nos 86,420.00                    65000nos 193,700.00              

Value of Formic Acid 0 -                               22.3 kg 4,675.66                  

Value of Sodium Bi Sulphite 0 -                               10.4 kg 2,080.02                  

Value of Nexobleech 0 -                               0.7 kg 1,679.32                  

Bouarsate 96 Lits 69,885.64                    0 -                          

එතිව ෝන් 30 Lits 26,099.81                    0 -                          

වපරල් 3 Lits 450.06                         0 -                          

දර 13 Yd 4,849.05                      0 -                          

ඉදල් 03 Nos 286.46                         0 -                          

වපොලිතින් 1178.02 Kg 352,356.68                  0 -                          

Down Pipe (180 LF) 180 Lf 22,028.40                    0 -                          

End Cap 4 Lf 388.44                         0 -                          

දැව 3" x 4" 100 Lf 6,000.00                      0 -                          

දැව 2" x 2" 194 Lf 3,298.00                      0 -                          

දැව 3" x 5" 25.5 Lf 1,963.16                      0 -                          

දැව 6" x 4" 30 Lf 2,700.00                      0 -                          

දැව 3" x 3" 12 Lf 540.00                         0 -                          

දැව 2" x 4" 167 Lf 5,845.00                      0 -                          

දැව 2" x 6" 72 Lf 4,680.00                      0 -                          

දැව 2" x 5" 41 Lf 2,460.00                      0 -                          

දැව 1.5" x 2.5" 252. Lf 4,536.00                      0 -                          

දැව 2" x 1" 354 Lf 3,540.00                      0 -                          

දැව 1.5" x 10" 175 Lf 3,172.50                      0 -                          

දැව1" x 1 1/8" 409 Lf 26,587.60                    0 -                          

දැව 3" x 4" 48 Lf 2,880.00                      0 -                          

දැව 2" x 4" 143 Lf 5,005.00                      0 -                          

දැව 3" x 5" 117 Lf 8,775.00                      0 -                          

දැව 2" x 1 1/4" 357 Lf 6,426.00                      0 -                          

දැව 2" x 2" 426.25 Lf 7,246.25                      0 -                          

දැව 2" x 1" 1493.75 Lf 5,975.00                      0 -                          

දැව 1" x 9" 11505 Lf 5,197.50                      0 -                          

දැව 1 1/8" x 4" 140.9 Lf 9,158.50                      0 -                          

දැව 2" x 1" 114 Lf 1,140.00                      0 -                          

වරදි 10 Kg 2,000.00                      0 -                          

රතුකුඩු 4 Kg 3,200.00                      0 -                          

සිවමන්ති 1 Bag 920.00                         0 -                          

Gutter Box 4 Nos 2,783.76                      0 -                          

V Belt 8 Nos 6,433.28                      0 -                          

Gutter 60 Lf 7,440.60                      0 -                          

Total 1,006,980.74               566,519.41              
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2014.12.31 දියනන්  අවසන් වු වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්

උපයල්ඛණය 04

තැන්පතු

2014 2013

රු රු

වටලිවකොම් 6,000.00           6,000.00         

විදුලි 90,500.00         90,500.00       

තැපැල් 11,671.41         14,891.41       

විවිධ 2,005.00           2,005.00         

වමොරටුව වි.වි.වසේ.ස.ස 50,000.00         50,000.00       

නව බම්බලපිටිය වසේවා ස්ථානය 4,000.00           4,000.00         

සිවලොන් ඔසිජන් සමාගම 113,316.00       113,316.00     

වටන්ඩර් 2,000.00           2,000.00         

නාරාවහේන්පිට පිරවුම්හල 15,000.00         15,000.00       

ලිවයෝ ව ේට් සර්විසස් 3,801.00           3,801.00         

මතුගම වි.වසේ.ස.ස. (ඉන්ධන) 74,500.00         74,500.00       

සමරනායක සහ සමරනායක 50,000.00         50,000.00       

422,793.41       426,013.41     
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2014 2013

යවනත් ණයගැති

තුරුල් වර්නකුල 936,278.34                    936,278.34                     

ඩි.ඊ.ඩිඊ.අයි.එන්. වපවර්රා 350,000.65                    350,000.65                     

1,286,278.99                 1,286,278.99                  

වයාපාරික ණයකරු

වයාපාරික ණයකරු 21,786,408.33               21,471,556.96                

විවිධ ණයගැති

අර්ථසාධක පාලන ගිණුම A/C RRI 4,956,201.20                 4,441,589.77                  

ලැබුණු වපොලී 7,972.60 10,019.17

ර.ප.ආ./වපො.ප.ආ./වත්.ප.ආ. 553,382.90 553,382.90

වබොල් සහ අඩමාන ණය 830,936.98                    830,936.98                     

කාප් පාලන ගිණුම 14,149.13 14,149.13

ජාතික විදයා පදනම 148,368.76 148,368.76

ඖෂධ  ාක වයාපෘති 2 219,701.03 219,701.03

ඖෂධ  ාක වයාපෘති 1 1,109.12 1,109.12

ජවදයාධාර අරමුදල් ණය 30,454.20

රබර්/වේවැල්/ කුරුදු/ වයාපෘති 14,466.24 14,466.24

කාප් වයාපාති අංක 12/477/357 27,719.01 27,719.01

වගවිය යුතු වැටුප් 3,188.97 3,188.97

පුහුණු මධයසථ්ානය 980,412.61 980,412.61

S.P.H.D.P 280,221.00 224,821.00

ANRPC 40,454.53 40,454.53

Sandee Project 5,294.02 5,294.02

CARP -12/607/457 30,454.20                       

තවාන් 21,744.96                      21,744.96                       

අත්කම් නිර්මාන වයාපෘතිය 65,495.25                      65,495.25                       

රබර්/වකොවකො/කුරුදු වයාපෘතිය 7,000.00                        7,000.00                         

විදයා සහ තාක්ෂණ අමාතයාං ය 41,687.50 41,687.50

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG/2008/AG/02 137,327.92 137,327.92

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG.2010/AG/01 127,499.25 127,499.25

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG.2012/AG/06 16,696.43

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG.2012/AG/10 243,552.44 636,323.87

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG/2006/EPSD/01 116,007.83                    116,007.83                     

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන 296,410.00 296,410.00

නවර්සා 5,400.00 5,400.00

සුදුමුලු වරෝගල, අන්තර්පාතික වැඩමුළුව 82,029.84 82,029.84

දිවිතැගුම 537,285.89 1,841,292.99

දිවිනැගුම 2014 3,383,094.45

13,178,567.63               10,940,983.28                

ණය ලැබීම්
2014 2013

වමෝටර් කාර්/වමෝටර් කාර් අළුත්වැඩියා ණය 405,000.00                    473,750.00                     

යතුරුපැදි ණය 354,665.35                    465,831.87                     

පුද්ගලික/ආපදා/අධයයන ණය 1,776,703.36                 2,748,364.39                  

නව පුද්ගලික ණය 2,905,316.18                 3,503,000.15                  

කාර්ය මණ්ඩල ජවදයාධාර අරමුදල් ණය 7,159.12                        26,846.70                       

5,448,844.01                 7,217,793.11                  
සටහන

Bond Debtors  Balance as at 31.12.2014

එච්.එච්.තල්ගස්වත්ත 38,402.56                      

බී.පී.වීරරත්න 1,825,654.55                 

එන්.ඒ.ඒ.ඩී.වික්රමරත්න 7,245.46                        

වේ.ඒ.ජී.එස.්ජී.ගුණවර්ධන 2.00                               

සමන්ති පී.වහේරත් 444,289.87                    

එස.්එමි.සී.ඊ.සිල්වා 1,635,005.85                 

නලින්ද පී.වික්රමසිංහ 10,643.54                      

ජී.වී.එල්.නිල්මිණී 1,884,612.81                 
5,845,856.64                 
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උපයල්ඛණය 06 අඩමාණ ණය

2002 සිට අඩමාණ ණය සදහා ප්රතිපාදන ලබාදී වනොමැත.

වසර හයක කාලයක් තිසව්සේ රු: 1,074,162.13 ක මුදලක් ගිණුම් වල ඇතගගිණුම් වල ඇත.

රබර් පර්වේෂණ මණ්ඩලවේ අනුමැති ලැබුණු පසු වමම ව ේෂ පසු කපා හැරීමට කටයුකු කළ හැක.

ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය
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උපයල්ඛණය  07
රු රු

2014 2013

වෙක්වරෝල් 30,854.62               26,335.32             

උත්සව අත්තිකාරම් (කම්කරු) 73,800.00               80,900.00             

උත්සව අත්තිකාරම් (කාර්යමණ්ඩල) 5,450.00                 

යතුරුපැදි ණය -                          6,742.88               

තැපැල් 55.00                      270.00                  

 ාන්ත වජෝකීම් වත්ත 84,819.21               91,271.15             

විවිධ ණයගැති 9,176.49                 9,176.49               

ආපදා ණය 66,913.08               89,046.06             

වහේවාජි රබර් ඉන්ඩස්ට්රිස් -                          3,026,822.56        

විදුලි බිල්පත් ලැබීම් 1,024.32                 4,438.72               

වේ.ඩි සහ පුත්රවයෝ 3,460,260.82          

අත්තිකාරම් වගවීම් -                          6,000.00               

උප එකතුව 3,732,353.54          3,341,003.18        

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත
වයාපාරික සහ යවනත් ලැබීම්

රු රු

2014 2013

උපවයෝගීතා පර්වේෂණ ඒකකය

වෙක්වරෝල ණයගැති 23,177.69               58,296.11             

තැන්පතු, ගිණුම් 2,690.00                 2,690.00               

විදුලි බිල්පත් ලැබීම් -                          482.01                  

පුත්රවයෝවේ. ඩි සහ පුත්රවයෝ 1,814,502.83          4,649,567.04        

සිංහල අලුත් අවුරුදු අත්තිකාරම් (කම්කරු) 134,325.00             179,100.00           

ජාතික වැවිලි කළමණාකරණ ආයතනය 66,066.14               66,066.14             

පුද්ගලික ණය 37,499.85               91,665.77             

තැපැල් මුද්දර 30.00                      240.00                  

Pry Mounth Rubber Industries 6,100.00                 6,100.00               

උත්සව අත්තිකාරම් (කාර්ය මණ්ඩල) 5,000.00                 12,000.00             

උත්සව අත්තිකාරම් (වදමළ අවුරුදු) 250,200.00             283,500.00           

වවෝගන් වත්ත 76,114.46               134,663.36           

රක්ෂණ - මාර්ගස්ථ මුදල් -                          15,641.60             

උත්සව අත්තිකාරම් (නත්තල්) 63,000.00               86,000.00             

වහේවාජි රබර් ඉන්ඩස්ට්රිස ්(ගිණුම්) 0.39                        -                        

වප්රේණි සහ  ාක අභිජනන වයාපෘතිය / NC / 2014 A/C 438,436.25             -                        

වැහි ආවරණ 2015 A/C 32,893.16               -                        

කර්මාන්ත ාලාවේ රසායන ද්රවය ව ේෂය 12,819.78               -                        

වියලුම් කුටීර අළුත්වැඩියාව 567,148.95             -                        

උප එකතුව 3,530,004.50          5,586,012.03        
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CREDITORS    2014

උපයල්ඛණය  08
2014 2013
රු රු

ණයහිමි පාලන වලජරය A/C (C L C) 18,925,022.08         28,319,658.26       

විවිධ ණයහිමි

අර්ථසාධක ගිණුම්   - ර.සං.වද. 2,590,865.60           2,291,868.82         

වටන්ඩර් තැන්පතු 1,267,848.34           1,646,152.84         

අආපන ාලා තැන්පතු 13,500.00                13,500.00              

වකොන්ත්රාත් තැන්පතු 15,350.00                15,350.00              

වගවිය යුතු අවකරණ 1,613,671.80         

රබර් වකවසල් අතුරුවගා වැඩසටහන Ecology UK (D F I D) 542,618.53              542,618.53            

 ාක විදයා අතුරුවගා ඒකකය (Essex U.K) 21,731.55                21,731.55              

ජාතික විදයා පදනම NSF/RAP/2001/RRI/01 705.96                     705.96                   

ජජවමිතික වයාපෘතිය -කාලගුණවවනස්වීම රබර් වගාවට බලපෑම 16,338.28                16,338.28              

ජාතික විදළුෘා පදනම RG 2012/AG/06 256,322.40

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG 2005/AG/07 - 5,776.52

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන - PG/99/C/7 5,637.68               5637.68

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG/2006/SPR/06 356,001.00 356,001.00

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG/2012/Tech/D04 4,307,728.73 4,366,944.46

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන RG/2012/Tech/D05 197,880.00 1,001,110.00

ජාතික විදයා පදනම ප්රදාන - SIDA/98/EP01 95,014.85                95,014.85              

ර.සං.වද. තවාන් - ගම්පහ 45,000.00 45,000.00

ර.සං.වද.  (හිග වැටුප්)) 92,837.57 92,837.57

ර.සං.වද. කාර්ය මණ්ඩල වගවීම් සහ & Recoveries Control A/C 1,621.72 1,621.72

ර.සං.වද.-කෑගල්ල 23,318.75 23,318.75

අත්තිකාරම් ලැබිම් (මුද්දර) 271,645.00 271,645.00

අත්තිකාරම් ලැබීම් (සුබසාධන) 595.00                     595.00                   

අත්තිකාරම් ලැබීම්A/C (J.I C.A) 208,297.09              208,297.09            

දුප්පත්කම පිටුදැකීවම්  වි ්වල්ෂණ 1,841.25 1,841.25

අගරු වෙක්පත් 166,425.75 166,425.75

ජවදය අරමුදල් නැවත සංගණන ර.ප.ආ කාර්ය මණ්ඩලය 7,989.50 7,575.00

වයිවටක්ස ්වයාපෘතිය 9,288.79 9,288.79

ජාතික කම්කරු වකොන්ග්රසය 67,497.50 67,497.50

වමොරටුව වි ්ව විදයාලය 560,588.00 542,788.00

කාර්ය මණ්ඩලයට දර සැපයීම 10,688.24 9,688.24

රක්ෂණ හිමිකම් ලැබීම් 19,285.71 19,285.71

වැවිලි සංවර්ධන වයාපෘතිය 543,237.59 543,237.59

Humate Plus Experiments 22,101.50 22,101.50

Payee Tax 100,143.76 34,655.32

සුදුමුල් වරෝගය ස්වීඩන් ප්රදාන 517,084.66 874,276.26

ප ්ොත් උපාධි ආයතනය වප්රාවදණිය 24,640.00 24,640.00

G.S.I.තාක්ෂණවයන් ගාල්ල දිසි. වත්, රබර් සිතියම්ගත කිරීම. 155,000.00 155,000.00

කාබන් වවළඳවපොඏ වයාපෘතිය 118,108.57 118,108.57

I.R.R.D.B. ාක අබිජනන වයාපෘතිය 294,552.18 294,552.18

31,874,353.13 43,846,357.34

යගවිම්

වගවීම් 12,033.37                5,273.87                

59

ශ්රි ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්



උපයල්ඛණය  09  -කුරුවිට -යගවියයුතු

2014 2013

වෙක්වරෝල වේතන 974,840.00                1,383,170.00      

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 27,307.19                  23,495.67           

හ්රි ලංකා වටලිවකොම් -                             21,155.62           

වගවියයුතු අර්ථසාධක 326,669.44                388,812.46         

වගවිය යුතු වසේවා නි.භා.අ 44,545.83                  53,020.46           

නිවාඩු දීමනා 643,770.00                589,492.43         

පැමිණිවම් ප්රසාද දීමනා 63,608.00                  63,350.00           

වගවිය යුතු බදු 1,628.48                    2,456.06             

ර.ප.ආ. සමාජ සහ විවනෝද  ාලාව -                             670.00                

ලංකා බැංකුව -                             8,500.00             

ජාතික ඉතිරිකිරීවම් බැංකුව 10,276.78                  3,000.00             

මරනාධාර සමිතිය- ඩාර්ටන්වල්ඩ් 3,765.00                    2,137.45             

තැන්පතු 54,662.00                  49,662.00           

අත්තිකාරම් ලැබීම් 8,063.52                    16,167.94           

ර.ප.ආ. අර්ථසාධක අරමුදල් 54,513.92                  25,243.37           

සීතාවක ටින්කර්ස් -                             11,600.00           

Anuvira Auto Service -                             4,925.00             

Palanda Hardware -                             5,390.00             

Kuruwita M.P.C.S -                             55,468.90           

S.L.N.S.S 13,080.00                  19,080.00           

Thrift Society -                             3,120.00             

Dilini Hardware -                             15,550.00           

Vishwa Shakthi Welfare -                             15,750.00           

වනොවගවු කාසි A/C 42,092.29                  38,095.26           

අනියම් කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් -                             18,449.13           

ආදායම් ප්රසාද 798,778.93                -                      

බැංකු ණය 14,138.39                  

ඩයවලොග් රූපවාහිනි -                             121.22                

එකතුව 3,081,739.77                     2,817,882.97             

රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ්වත්ත
උපයල්ඛණය  10  - යගවියයුතු

රු රු
2014 2013

පැමිණිවම් ප්රසාද දීමනා 199,549.80                    250,107.99                     

වබෞද්ධ සංගමය 2,575.00                        200.00                            

වෙක්වරෝල 2,940,817.75                 4,706,957.94                  

මුදල් වගනයාවම් වකොමිස් 160,121.74                    34,560.00                       

සමරනායක සහ සමරනායක 7,327.50                        28,096.50                       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය -                                 1,025.63                         

C.S.C.& W.U. 900.00                           120.00                            

C.P.M.S.U. 7,700.00                        1,300.00                         

අර්ථසාධක අරමුදල් 1,442,727.31                 1,055,102.43                  

වසේවා නියක්තියන්වග් භාර අරමුදල් 131,216.93                    172,331.32                     

නිවාඩුදීමනා 1,886,535.90                 2,086,610.07                  

උදයාන විදයා සංගමය 260.00                           20.00                              

ජනතා වපොහාර එන්ටප්රයිසස් 298,577.50                    298,577.50                     

වකොවිල් අරමුදල - ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් 103,500.00                    13,000.00                       

වකෝවිල් අරමුදල - ගවල්වත්ත 65,200.00                      8,200.00                         

කලයාණි වේඩිං පුද්ගලික සමාගම 10,300.00                      8,215.00                         

L.J.E.W.U. 5,576.00                        544.00                            

L.E.W.U. 105.00                           15.00                              

නිේ මහින්ද ස්වටෝර්ස් 27,018.00                      11,655.00                       

ජාතික ඉතිරි කිරීවම් බැංකුව 91,750.00                      24,900.00                       

පත්තර ඒජන්සිය 8,490.00                        1,080.00                         

සුබසාධක සංගමය- වකොළඔ 51,695.00                      10,225.00                       

නැවත වගවිය යුතු තැන්පතු 42,796.00                      42,796.00                       

විවනෝද සහ සමාජ ක්රීඩා  ාලාව 7,264.00                        489.00                            

තාර්ය මණ්ඩල අර්ථසාධක අරමුදල 255,087.56                    139,904.92                     

S.L.N.S.S. 232,440.00                    25,320.00                       

Thrift Society 14,150.00                      2,038.00                         

ප්රවාහන ඒජන්සි 5,000.00                        12,146.25                       

වනොවගවු වැටුප් 181,946.32                    131,171.86                     

සුබ සාධක සමිතිය - නිවිතිගලකැවල් 20,700.00                      10,400.00                       

සුබ සාධක සමිතිය - ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් 60.00                              

සුබ සාධක සමිතිය - ප්රධාන කාර්යාලය 160,294.50                    28,298.49                       

සුබ සාධක සමිතිය - වැඩ අං ය 3,200.00                        

විවේගුණවර්ධන සහ පුත්රවයෝ 87,380.00                      294,446.00                     

අගලවත්ත ඔවටෝ සර්විසස් 10,780.00                      1,390.00                         

අගලවත්ත වමෝටර්ස් 21,020.00                      6,835.00                         

ආයතන ජවදයාධාර අරමුදල 909.00                           485.00                            

ලාභ ප්රසාද දීමනා - 2013/2014 104,639.56                    793,297.93                     

වි ්ව  ත්කි සුබසාධක සමිතිය 231,900.00                    20,000.00                       

විවිධ ණයහිමිවයෝ 168,288.13                    22,080.00                       

රාජය උකස ්හා ආවයෝජන බැංකුව 80,290.00                      77,830.00                       

ලංකා බැංකු ණය ආවරණය -                                 3,720.00                         

Chanlo Hardware 6,660.00                        

Chemanex Ltd 95,961.60                      47,980.80                       

Co-operative Society 231,875.00                    64,125.00                       

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 56,735.89                      5,972.21                         

උදය ප්රින්ටර්ස් 3,700.00                        -                                  

Poly pac socio 265,209.50                    231,445.00                     

9,730,170.49                 10,675,074.84                
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උපචිත වියදම්
උපවල්ඛණය 11
 11-i  ර.ප.ආ. 2014 2013

අපැහැදිලි ව ේෂ - -

2008 වදසැමිබර් අතිකාල 66,456.63         66,456.63            

2013 වදසැම්බර් අතිකාල 750,091.07       568,444.58          

2013 වදසැම්බර් ප්රවාහන සහ සංයුක්ත දීමනා 435,926.00       391,440.47          

කුලී -කුමාරවත්ත             2006   -  400,000/-

                                      2007   -   400,000/-

                                      2008   -   400,000/-

                                      2009   -   400,000/-

                                      2010   -   400,000/-

                                      2011   -   400,000/-

                                      2012   -   400,000/-

                                      2013   -   400,000/- 3,200,000.00    3,200,000.00       

කුලි - නාරම්වපොල            2006   -  640,000/-

                                      2007   -  640,000/-

                                      2008   -  640,000/-

                                      2009   -  640,000/-

                                      2010   -  640,000/-

                                      2011   -  640,000/- -                    -                       

                                      2012   -  640,000/-

                                      2013   -  640,000/- 5,120,000.00    5,120,000.00       

9,572,473.70       9,346,341.68          

කුරුවිට වත්ත (11-ii)

මුදල් වගන ඒවම් වකොමිස ්AES 10,479.89            

Lower Fees LT Case 10,000.00            

-                      20,479.89               

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් වත්ත (11-iii)

අතිකාල, ප්රවාහන සහ සංයුක්ත දීමනා - 2013 වදසැම්බර් 89,133.20         87,672.39            

කම්කරු වියදම් -වදසැම්බර් 2013 119,884.00       149,187.50          

209,017.20       236,859.89          

මුළු එකතුව 9,781,490.90       9,603,681.46          

(Inter Transaction Accounts - Current A/C)

රපආ කුරුවිට ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් එකතුව

ඩාර්ටන්ෆීල්ඩ් (19,318,548.35)                                                        19,318,548.35            -            

කුරුවිට (4,208,081.01)                                                          4,208,081.01          -            
රපආ (23,526,629.36)                                                        4,208,081.01    19,318,548.35     -              

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ගිනුම් සටහන්
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Other Capital Grants 2014.01.01 වසර තුල ප්රධාන වලින් 2014.12.31 

දිනට අගය එකතුවීම ක්ෂය දිනට අගය

රු රු රු රු

සමුච්චිත අරමුදල්

වතවන සම්මන්ත්රණ අරමුදල් 48,089.60             9,617.92               38,471.68            

A.F.ජාතික පර්වේෂණ සභාව 236,880.00            236,880.00          

කෘෂිකාර්මික පර්වේෂණ 12,542,595.30      12,542,595.30     

ARP වයාපෘතිය 4,578,055.64        4,578,055.64       

ඔස්වරලියානු ප්රදාන 165,221.00           165,221.00          

CARP ප්රදාන 54,738.94             54,738.94            

දුප්පත්කම පිටු දැකීවම් මධයස්ථානය 2,221.03               2,221.03              

කාලගුණය වවනස් වීවම් වයාපෘතිය 3,445.16               3,445.16              

වපො.ප.ආ /වත්.ප.ආ. ප්රදාන 334,058.64           334,058.64          

D.F.I.D. ප්රදාන 49,151.93             49,151.93            

දිවිනැගුම 851,938.00            851,938.00          

පරිසර වයාපෘතිය අදියර II 3,489.70               3,489.70              

යුවරෝපා සංගම් ප්රදාන 9,693.90               9,693.90              

රජවේ ප්රදාන 1,556,097.28        1,556,097.28       

අන්තර්ජාතික විදයා පදනම 114,900.00            114,900.00          

ඖෂධ  ාක වයාපෘති ප්රදාන 15,624.46             15,624.46            

ජාකින විදයා පදනම ප්රදාන 945,607.34           121,799.44           823,807.90          

NARESA ප්රදාන 1,345,912.39        1,345,912.39       

NERESA ප්රදාන 5,600.00               5,600.00              

O.D.A. ප්රදාන 5,606.79               5,606.79              

SRRP I ප්රදාන 12,624.52             12,624.52            

SRRP II - ප්රදාන 7,644,391.73        7,644,391.73       

කාර්ය මණ්ඩලවේ ආධාර ඇතිව සෑදු කාමරයStaff Grant Comfort room10,272.93             10,272.93            

වතවෘේ  මණ්ඩල ප්රදාන 445,343.40           445,343.40          

භාණ්ඩාගාර ප්රදාන (ප්රාග්ධන) 17,345,881.84      3,464,000.00        13,881,881.84     

UNDP ප්රදාන 2,571,866.95        2,571,866.95       

UNDP පර්වේෂන ප්රදාන 2,510,441.46        2,510,441.46       

UNICEF ප්රදාන 10,000.00             10,000.00            

වලෝක බැංකු ප්රදාන 4,739,779.82        4,739,779.82       

56,955,811.75      1,203,718.00         3,595,417.36        54,564,112.39     

උපයල්ඛණය  12                 යවනත් ප්රාග්ධන ප්රදාන 2014

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය

2014.12.31.දියනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා ගිණුම් සටහන්
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