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රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශයේ 2016 ව්ර්ෂය සඳහා ව්න ව්ාර්ික 

කාර්යසාධන ව්ාර්ත්ාව් ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම සම්බන්ධයයන් අමාත්යාංශය 

යව්නුයව්න් මායේ සතුට ප්රකාශ කරමි. 

 

ශ්රී ලංකායේ ඇති රජ්යට අයත් පාඩු ලබන ආයත්න ලාභ ලබන ආයත්න බව්ට 

පත්කිරීයම් අරමුණ ඇතිව් ස්ථාපනය කරන ලද රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන 

අමාත්යාංශය යටත්ට රජ්යට අයත් ව්යව්සායයන් (SOEs) ගණනාව්ක් පැව්රී 

ඇත්. 

 

අතිගරු ජ්නාධිපති මමත්රීපාල සිරියස්න මැතිතුමා හා ගරු අග්රාමාත්ය රනිේ වික්රමසිංහ මැතිතුමායේ 

නායකත්ව්ය යටයත් සත්කාරක යස්ව්ා, ගුව්න් යස්ව්ා හා බලශක්ති යන අංශ ඇතුලත්ව් ශ්රී ලංකායේ 

ආර්ිකයේ රාජ්ය ව්යව්සායන් ගණනාව්ක් සම්බන්ධයයන් රජ්යේ කාර්යභාරය පිළිබඳව් නැව්ත් 

පරීක්ෂා කිරීමට සැලසුම් කර තියේ. 

 

අමාත්යාංශයේ යේකම්ව්රයායේ නායකත්ව්ය යටයත් අප අමාත්යාංශය මගින් රටට ආර්ික ව්ශයයන් 

බරක් වී ඇති අප සතු රජ්යට අයත් ව්යව්සායයන් ප්රතිව්ුහගත් කිරීමට  කටයුතු සූදානම් යකාට ඇත්. 

 

රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය යටයත් රාජ්ය බැංකු ඇතුළු රජ්යට අයත් ව්යව්සායන් 

ගණනාව්ක්ම කැපී යපයනන ව්ර්ධනයක් ව්ාර්ත්ා කර ඇත්. 

 

යමම ව්යව්සායන් හා අමාත්යාංශය යපන්නුම් කර ඇති අඛණ්ඩ ව්ර්ධනය පිළිබඳව් මම ආඩම්බර ව්න 

අත්ර යම් ආකාරයට දිගටම කටයුතු කළ හැකි බව් මායේ විශ්ව්ාසයයි. 

 

අමාත්යාංශයේ යේකම්ව්රයා ඇතුළු අමාත්යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහ මා යටයත් ඇති සියළුම 

රජ්යට අයත් ව්යව්සායන්ට ඉදිරි ව්ර්ෂය සඳහා මායේ සුභාශංසන පිරිනමමි. 
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රාජ්ය වයවසාය සංවර්ෂධන නිහයෝජ්ය අමාතයතුමාහේ පණිවුඩය 
 

රජ්යට අයත් ව්යව්සායන් ආර්ිකයේ ව්ැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි.  රජ්යට අයත් 

ව්යව්සායන් (SOEs) ඇති කිරීම සඳහා ව්න ත්ාර්ීකරණය මූලික ව්ශයයන්ම සුභසාධක 

අරමුණු සඳහා යයාමුවී ඇත්යත් යව්ළඳපල අසාර්ථකත්ව්ය යහ්තුයව්නි. යපාදු ජ්නත්ාව් 

සඳහා ප්රමාණව්ත් උත්පාදනයක් යනාමැතිවීම හා නිත්තින්ම ඇතිව්න ඒකාධිකාරයක් 

පැව්තීමත් නිසා ඒව්ායේ ආර්ික ක්රියාකාරකම් යකයරහි මැදිහත්වීමට රජ්යට සිදුවිය. 

යකයස්වුව්ද ශ්රී ලංකායේ ඇති රාජ්ය ව්යව්සායන් ව්ල කාර්යසාධනය පිළිබඳව් සෑහීමට 

පත්විය යනාහැක.  ඒව්ා රජ්යේ මුදේ නිකරුයන් වියදම් කරන දුර්ව්ල යස්ව්ා සැපයුමක් 

සනිටුහන් කරන ආයත්න යලස සැලයක්. යමම ආයත්නව්ල අකාර්යක්ෂමත්ාව්ය හා 

අඛණ්ඩව් පාඩු ව්ාර්ත්ාවීම යහ්තුයව්න් එමගින් බදු යගව්න්නන්ට ඇතිව්න බර අඩුකිරීමට 

හා ව්ඩා කාර්යක්ෂම හා ත්රගකාරී ආයත්න යලස එම ආයත්නව්ල යමයහයුම් කටයුතු 

ප්රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා 2015 අයගෝස්තු මාසයේදී බලයට පත් රජ්ය විසින් රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන 

අමාත්යාංශය පිහිටුව්නු ලැබීය. 

 

බැංකු, රක්ෂණ, ගුව්න්යස්ව්ා, ව්ැවිලි, සත්කාරක හා යහෝටේ ආදී විවිධ අංශ යටයත් ව්න ප්රධාන සමාගම් 21 ක් 

හා ඒව්ාට අනුබද්ධ ආයත්න 31 ක් රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය යටයත් ක්රියාත්මක යේ. ව්සර 2016 

දී බැංකු හා රක්ෂණ අංශ ප්රමුඛ අමාත්යාංශයේ විෂය පථය යටයත් ව්න ආයත්න මගින් රු.බිලියන  54.3 ක 

ලාභයක් උපයන ලදි.  රාජ්ය ව්යව්සායන් 6 ක් සඳහා රු.බිලියන 25.4 ක පාඩුව්ක් ව්ාර්ත්ා කරනු ලැබූ අත්ර ශ්රී 

ලංකන් ගුව්න් යස්ව්ය යම් සඳහා මූලික ව්ශයයන් දායක වී ඇත්.   

 

අමාත්යාංශය යටයත් ඇති රාජ්ය ව්යව්සායන් සඳහා ප්රතිසංස්කරණ ව්ැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත්. පාලනය 

ශක්තිමත්කිරීම හා එම රාජ්ය ව්යව්සායන් අධීක්ෂණය සඳහා මනතික හා ආයත්නික රාමුව්ක් ඇතිකිරීම යමම 

ප්රතිසංස්කරණ ව්ැඩසටහයන් ප්රධාන අංශයක්යේ.  පාර්ශව්කරුව්න්ට හා රජ්යට ප්රතිලාභ ලබායදන කාර්යක්ෂම 

ව්ාණිජ් ව්යව්සායන් යලස රාජ්ය ව්යව්සායන් කළමනාකරණය කිරීයම් හා ක්රියාත්මක කිරීයම් පරිසරයක් 

ඇතිකිරීම හා බදුයගව්න්නන් මත් පැටයව්න බර අඩුකිරීම යමහි අරමුණ යේ. රජ්යේ "හිමිකාරිත්ව්" 

ක්රියාකාරකම් සිදුකිරීම සඳහා මධයගත් ඒකකයක් ස්ථාපනය කරනු ලබන අත්ර එමගින් රාජ්ය ව්යව්සායන් 

ක්රියාත්මක ව්න අදාල අංශ සඳහා ප්රතිපත්ති හා නියයෝග සකස් කිරීම සඳහා යයාමුවීමට යර්ඛීය අමාත්යාංශයට  

අව්කාශ ලැයේ. 

 

ආර්ිකයේ අත්යව්ශය මැදිහත්වීයම් කාර්යයක් ඉටුකරන බැංකු අංශය අභියයෝග ගණනාව්කට මුහුණ යද්. රාජ්ය 

බැංකු හා ඒව්ායේ යකාටස්කරුව්න්, නව්  බාසේ III (Basel III) නියාමනයන්ට අනුකූලව් කටයුතු කරන බව් 

ත්හවුරු කර ගැනීම සඳහා, ඒව්ායේ ප්රාේධනය ඉහල නැංවීයම් නව් මාර්ග රජ්ය විසින් සිත්ාබැලිය යුතු අත්ර 

යර්ණිගත් කිරීයම් ආයත්න මගින් ඒව්ා ත්ත්ව්යයන් පහල දැමිම ව්ැලැක්විය යුතුය. බැංකුව්ල ත්රගකාරී පැව්ැත්ම 

සඳහා ඉත්ා අඩු ලාභ සීමාව්න් ඇතිව් ක්රියාත්මකව්න ත්ාක්ෂණයන් ඇතිකිරීම අව්ශයයේ.  

 

ගුව්න් යස්ව්ාව්න් ප්රතිව්ුහගත් කිරීයම්දී මිහින්ලංකා ගුව්න් යස්ව්ය යමයහයුම් නව්ත්ා එය සතු යානා ඇණිය හා 

සියළු ගුව්න් ගමන් ශ්රී ලංකන් ගුව්න් යස්ව්ය යටත්ට ගනු ලැබීය.  ශ්රී ලංකන් ගුව්න් යස්ව්ය සඳහා උපායමාර්ගික 

හවුේකරුව්කු යසායා ගැනීයම් ප්රයත්නයන් සිදුයකයරමින් පව්තින අත්රම ගුව්න්යස්ව්ය ප්රතිව්ුහගත් කිරීයම් 

සැලසුම් යටයත් ගුව්න්මාර්ග හා ගුව්න්යානා ඇණිය සුදුසු පරිදි සකස් කිරීමද සිදුයකයර්. 

 

රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය යව්ත් අභියයෝගාත්මක කාර්යභාරයක් පැව්රී ඇත්.  අමාත්යාංශයේ 

අරමුණු ඉටු කරගැනීම සඳහා ගන්නා ලද සියළු ප්රයත්නයන් යව්නුයව්න් කාර්යමණ්ඩලයට ස්තුතිය 

ප්රකාශකිරීමට මම යමය අව්ස්ථාව්ක් කර ගනිමි. 
 

 

ඉරාන් වික්රමරත්න 

රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන නියයෝජ්ය අමාත්ය 





 
 

රාජ්ය වයවසාය සංවර්ෂධන අමාතයාංශ හේකම්තුමාහේ පණිවුඩය 
 

රට තුළ පව්තින සමස්ත් රාජ්ය ව්යව්සායයන් අත්රින් පාඩු ලබන බහුත්ර රාජ්ය 
ව්යව්සායන් සංඛයාව්ක් ඒකරාශී යකාට ඒව්ා ලාභ  ලබන ව්යව්සායන් බව්ට පත් කිරීයම් 
ව්ගීම පැව්රී ඇති යමම අමාත්යාංශය පිහිටුව්ා යම් ව්න විට ව්සර එක හමාරක පමණ 
කාලයක් ගත් වී ඇත්. 
 

යමම කාලපරිච්යේදය තුළ රයේ සමස්ත් ආර්ිකයට දැව්ැන්ත් ව්ැය බරක් එේල කරන 

රාජ්ය ව්යව්සායන් ප්රතිව්ුහගත් කිරීයම් ක්රියාව්ලිය යකයරහි අප අව්ධානය යයාමු යකාට 

ඇත්. 
 

එහිදී අමාත්යාංශය යටයත් පව්තින ව්ැවිලි සමාගම් පහට අදාලව් යම් ව්න විටත් 

ඒව්ායයහි පව්තින ව්ගාබිම් මුලික ව්ර්ීකරණයට ලක් යකාට ත්ව්දුරටත් ව්ැවිලි 

යබෝගයන් ඒ ආකාරයයන්ම පව්ත්ව්ා ගත් හැකි බිම් එම අරමුණ තුළම පව්ත්ව්ා ගනිමින් ඵලදායීව් යයාදා 

යනාගත් බිම්ව්ල, ව්ර්ධනය කළහැකි යව්නත් විභව් ව්යාපාර පිළිබඳව් අධයයනය යකාට ඒ සඳහා රාජ්ය 

යපෞද්ගලික හවුේකාරීත්ව්ය යටයත් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු ව්යාපෘතීන් හඳුනාගනිමින් පව්ති. ඒ යටයත් 

ලාභ යබදා ගැනීයම් පදනම මත් කුඩා ජ්ල විදුලි බලාගාර, යව්නත් කෘි කටයුතු, සත්ත්ව් පාලන ව්යාපෘති ව්ැනි 

ව්යාපෘති දිරිගැන්වීම මඟින් ව්ැවිලි ක්යෂ්ත්රය මුහුණපා සිටින මුලය දුෂ්කරත්ා ජ්ය ගනිමින් එම ක්යෂ්ත්රයට නව් 

ජීව්යක් ලබාදීම අරමුණ වී ඇත්. එහිදී ස්ව්ාභාවික සම්පත් උපරිම යලස ආරක්ෂා කරගනිමින් භූමිය මනා 

කළමනාකාරීත්ව්යක් යටයත් භාවිත්ා කිරීමටත් යබෝග විවිධාංීකරණය , අතුරු යබෝග ව්ගාව් හා නිෂප්ාදන ව්ල 

ගුණාත්මකත්ාව් ඉහළ දැමීමට හා නිෂ්පාදන සඳහා අගය එකතු කිරීමට ( Value Addition ) අව්ශය මග 

යපන්වීම යමම අමාත්යාංශය විසින් සිදු කරනු ලැයේ.  
 

ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගම හා මිහින් ලංකා ගුව්න් සමාගම පිළිබඳව් සැලීයම්දී එම සමාගම් සඳහාද 

ප්රතිව්ුහගත්කරණ සැලැස්මක් සකස් කිරීමට හා එම සැලැස්ම පදනම් කරගනිමින් නව් ලාභදායි ගමනාන්ත්යන් 

ව්ැඩි කිරීම යකයරහි හා ගුව්න් සමාගම් හි පව්තින දුර්ව්ලත්ා ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික 

සහකරුයව්කුයේ සහාය ලබා ගැනිමට අව්ශය උපයදස් ලබාදී ඇති අත්ර ධනාත්මක ආයයෝජ්කයන් යව්තින් 

අභිලාශයන් කැඳවිම් කර ඇත්. (EOI) 
 

ආර්ික සංව්ර්ධනය උයදසා රාජ්ය බැංකු ව්ල දායකත්ව්ය ව්ැඩි කිරීයම් අරමුණ යපරදැරි කරයගන කුඩා 

පරිමාණයේ බැංකු ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ 2016 අයව්ැය යයෝජ්නාව්ලිය සම්බන්ධයයන්ද වියශ්ෂ අව්ධානය 

යයාමු යකාට අධයයනයක් සිදුයකාට එහි නිර්යද්ශ  ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව්ට 

ඉදිරිපත් කර ඇත්. බැංකු සතු ප්රාේධන අව්ශයත්ා පිළිබඳ පුළුේ අධයයනයක් සිදුයකාට පව්තින අව්දානම් 

ත්ත්ව්යන් පිළිබඳව් අදාල බලධාරීන් දැනුව්ත් කරමින් බැංකු පිළිබඳ සමීප අධීක්ෂණයක් අමාත්යාංශය මගින් 

සිදුකරමින් පව්ති. 
 

යමව්න් පසුබිමක් තුළ 2016 ව්සර සඳහා අමාත්යාංශය හා ඒ යටයත් පව්තින ආයත්න ව්ල ප්රගතිය විදහා දක්ව්න 

කාර්යසාධන  ව්ාර්ත්ාව් සඳහා පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව් මම සතුටට පත් යව්මි. 
 

එයස්ම යම් සියලු කාර්යයන් ඉටු කිරීයම්දී ගරු අමාත්යතුමායේ හා නියයෝජ්ය අමාත්යතුමායගන් ලැයබන මඟ 

යපන්වීම හා සහාය ඉත්ා අගය යකාට සලකමි. 
 

අපයේ මාර්යගෝපයද්ශ අනුගමනය කරමින් සහාය ලබායදන සියළුම ආයත්න ප්රධානීන්ට මයේ කෘත්යේදීත්ව්ය 
පළ කරමි. 
 

යමම සියළු කාර්යයන් මා සමඟ ඒකාබද්ධව් සිදු කිරීම සඳහා මා යව්ත් සහාය ලබායදන කාර්ය මණ්ඩලයට 

නැව්ත්ත් මායේ හදපිරි ප්රණාමය හිමි යේ. 
 

රවීන්ර යහ්ව්ාවිත්ාරණ 

යේකම් 
රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය 





 
 

අමාතයාංශය යටහත් ඇති ආයතනයන්ි සම්බන්ීකරණ හතාරතුරු 
 
 

බැංකු හා මුල්ය අංශය 
 

• ල්ංකා බැංකුව 
සහාපති  - යරානේ් යපයර්රා මහත්ා  

දු. අංක  - 011 2348877 

ෆැක්ස්  - 011 2452033 

විදුත් ත්ැපෑල - chairman@boc.lk 

 

• මහජ්න බැංකුව 
සහාපති  - යහ්මසිරි ප්රනාන්දු මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2329822 

ෆැක්ස්  - 011 2447473 

විදුත් ත්ැපෑල - chairman@peoplesbank.lk 

 

• ජ්ාතික ඉතිරිකිරීහම් බැංකුව 
සහාපති  - අශ්වින් ද සිේව්ා මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2573334 

ෆැක්ස්  - 011 2574002 

විදුත් ත්ැපෑල - chairman@nsb.lk 

 

• රාජ්ය උකසේ හා ආහයෝජ්න බැංකුව 
සහාපති  - තිස්ස ජිනදාස මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2573563 

ෆැක්ස්  - 011 2573346 

විදුත් ත්ැපෑල - chairman@smib.lk 

 

• ප්රාහේශීය සංවර්ෂධන බැංකුව 
සහාපති  - එම්. ප්රසන්න යේමරත්න මහත්ා  

දු. අංක  - 011 2035454 

ෆැක්ස්  - 011 2906877 

විදුත් ත්ැපෑල - prasannah@rdb.lk 

 

• ශ්රී ල්ංකා නිවාස සංවර්ෂධන මුල්ය බැංකුව 
සහාපති  - ආර්. යේ. ද සිේව්ා මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2433901 

ෆැක්ස්  - 011 2470511 

විදුත් ත්ැපෑල - chairman@hdfc.lk 

   secchairman@hdfc.lk 
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• ල්ංකා පුත්ර සංවර්ෂධන බැංකුව 

සහාපති  - රුව්න් ගාේලයේ මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2821232 

ෆැක්ස්  - 011 2821020 

විදුත් ත්ැපෑල - info@lankaputhra.lk  

 

• ශ්රී ල්ංකා  ඉතිරිකිරීහම් බැංකුව 
ව්ැඩබලන සහාපති - යක්. අමරසිංහ මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2674700 

ෆැක්ස්  - 011 2674705/ 6 

විදුත් ත්ැපෑල - info@slsbl.lk 

 

 
 

රක්ෂණ, සිවිේ ගුවන්හසේවා හා සත්කාරක හසේවා අංශය 

 

• ශ්රී ල්ංකා රක්ෂණ සංසේථාව 
සහාපති  - යහ්මක අමරසූරිය මහත්ා  

දු. අංක  - 011 2323450 

ෆැක්ස්  - 011 2447742 

විදුත් ත්ැපෑල - email@srilankainsurance.com 

 

• ශ්රී ල්ංකන් ගුවන් හසේවය 

සහාපති  - අජිත් ඩයස් මහත්ා 

දු. අංක  - 019 7331000 

ෆැක්ස්  - 019 7335100 

විදුත් ත්ැපෑල - chairman@srilankan.com 

 

• මිින් ල්ංකා පුේගලික සමාගම 

සහාපති  - අජිත් ඩයස් මහත්ා 

දු. අංක  - 019 7331000 

ෆැක්ස්  - 019 7335100 

විදුත් ත්ැපෑල - chairman@srilankan.com 

 

• හහාහටේ ඩිවල්පර්ෂසේ ල්ංකා පුේගලික සමාගම (PQ143) 

සහාපති  - ක්රිෂාන්ත් ප්රසාද් කුයර් මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2433435 

ෆැක්ස්  - 011 2446545 

විදුත් ත්ැපෑල - hdl_hilton@sltnet.lk 
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වැවිලි හා කෘිපාදක කර්ෂමාන්ත අංශය 
 

• ජ්නතා වතු සංවර්ෂධන මණ්ඩල්ය 
සහාපති  - ීර්ති බණ්ඩාර යකාටගම මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2327088 

ෆැක්ස්  - 011 2446577 

විදුත් ත්ැපෑල - sec.chairman@jedb.gov.lk 

 

• ශ්රී ල්ංකා රාජ්ය වැවිලි සංසේථාව 
සහාපති  - තිලක් මහානාම මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2438530 

ෆැක්ස්  - 011 2438635 

විදුත් ත්ැපෑල - slspc@sltnet.lk 

 

• සී/ ස ඇේකඩුව වැවිලි සමාගම 
සහාපති  -  නිලු දිේහාර වියේදාස මහත්ා  

දු. අංක  - 011 2698059 

ෆැක්ස්  - 011 2698057 

විදුත් ත්ැපෑල - niluwijedasa@gmail.com 

 

• සී/ ස කුරුණැගල් වැවිලි සමාගම 
සහාපති  - ඒ. එම්. පියයසෝම උපාලි මහත්ා 

දු. අංක  - 037 2229618 

ෆැක්ස්  - 037 2223191 

විදුත් ත්ැපෑල - ampupali0707@yahoo.com 

 

• සී/ ස හල්ාවත වැවිලි සමාගම 
සහාපති  - ආසිරි කුමාර යහ්රත් මහත්ා 

දු. අංක  - 032 2223210 

ෆැක්ස්  - 032 2222162 

විදුත් ත්ැපෑල - cplfin5@gmail.com 

 

• සී/ ස ගේඔය වැවිලි සමාගම 

සහාපති  - ීර්ති බණ්ඩාර යකාටගම මහත්ා 

දු. අංක  - 063 5672848 

ෆැක්ස්  - 063 2240199 

විදුත් ත්ැපෑල - info@galoya.lk 
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• ශ්රී ල්ංකා කජු සංසේථාව 

සහාපති  - ධම්සිරි බණ්ඩාර කරුණාරත්න මහත්ා  

දු. අංක  - 011 2871005 

ෆැක්ස්  - 011 2869843 

විදුත් ත්ැපෑල - cashewco@dialogsl.net 

 

 

 

කර්ෂමාන්ත අංශය 
 

• ල්ංකා පිඟන් සංසේථාව  

නිසිබලධාරි  - රියයන්සි යපයර්රා මහත්ා 

දු. අංක  - 011 4063617 

ෆැක්ස්  - 011 4506415 

විදුත් ත්ැපෑල - ceylonceramics.co@gmail.com 

 

• බීසීසී සමාගම 
සහාපති  - එච්. එන්. සරත් අයේසිංහ මහත්ා 

දු. අංක  - 011 2435195 

ෆැක්ස්  - 011 2447139 

විදුත් ත්ැපෑල - bcclankaltd@gmail.com 
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1. හැඳින්වීම 
 



2 
 

1. හැඳින්වීම 

  2015 අයගෝස්තුමස 17 ව්න දින පැව්ති මහ මැතිව්රණයත් සමඟ ඇතිවූ නව් රජ්ය විසින් 2015 
සැප්ත්ැම්බර් 06 ව්න දින ප්රකාශයට පත්කරන ලද නව් අමාත්යාංශයක් යලස යමහි සමාරම්භය 
සනිටුහන් යේ. 

 

  2015 සැප්ත්ැම්බර් 21 දින ප්රකාශයට පත් කළ 1933/13 දරණ අති වියශ්ෂ ගැසේ පත්රය හා 
2015 යනාව්ැම්බර් මස 24 දින ප්රකාශයට පත් කළ අංක 1942/10 දරණ අති වියශ්ෂ ගැසේ පත්රයන්හි 
පල වූ අමාත්යාංශ කාර්යයන් සහ කර්ත්ව්යයන් පිළිබඳ යේඛනය අනුව් යමම අමාත්යාංශය සඳහා 
රාජ්ය ව්යව්සායන් සහ ඌන උපයයෝජිත් ව්ත්කම් විශාල ප්රමාණයක ව්ගීම පැව්රී ඇත්. 
 
  යමම අමාත්යාංශය යව්ත් යව්න්වුනු ආයත්න සංඛයාව් ප්රධාන ආයත්න 21 කින්ද ඌන 

උපයයෝජිත් ව්ත්කම් කාණ්ඩයට අයත් ආයත්න 37 කින්ද සමන්විත්යේ. ප්රධාන ආයත්න 21 යටයත් 

පාලිත් සමාගම් 32 ක් ද ක්රියාත්මකය. 

 
 

අමාත්යාංශය යටයත් පහත් ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම අරමුණු යකාට පව්තී 
 

1. ආරම්භක ව්ශයයන් පව්තින රාමුව් තුළට ආයත්නව්ල පැව්ැත්ම ත්හවුරු කිරීම, මූලික මූලය 

විනය, කළමනාකරණ විනය ස්ථාපිත් කිරීම, ව්ත්කම් සුරක්ිත් කිරීම, විගණන ගිණුම් 

ප්රකාශ හා ව්ාර්ික ව්ාර්ත්ා පිළියයල කරවීම. 

2. නව් ත්ාක්ෂණය හා නව් කළමනාකරණ ක්රමයේදයන් හඳුන්ව්ාදීම. 

3. ප්රාේධන ප්රශ්නයට පිළිතුරු යසවීම සඳහා ව්ඩා දියුණු ක්රයමෝපායන් යසවීම. 

4. සුරක්ිත් ව්යාපාර යලස යපනී යන රාජ්ය ව්යව්සායයන් තුළ පව්තින අනාගත් අව්දානම්, 

අහිත්කර ප්රව්ණත්ා හඳුනාගැනීම, ඒව්ා අව්ම කිරීම හා නව් උපාය මාර්ගික ක්රියාකාරකම් 

හඳුනා ගනිමින් වියශ්ෂ ප්රයබෝධයක් කරා යයාමු කිරීම. 

5. ආර්ික ව්ශයයන් පාඩු ලබන රාජ්ය ව්යව්සායන් හඳුනා යගන ඒව්ා සමස්ථ ජ්ාතික 

ආර්ිකයට දායකත්ව්යක් ලබා දිය හැකි අයුරින් ප්රතිව්ුහගත්කරණයට අව්ශය ක්රමයේද 

හඳුනා ගැනීම හා අව්ශය මඟ යපන්වීම් ලබා දීම. 
 

              රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශයේ ගරු අමාත්යව්රයා යලස කබීර් හෂීම් මැතිතුමාද 

ගරු නියයෝජ්ය අමාත්යව්රයා යලස ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමාද අමාත්යාංශ යේකම් යලස රවීන්ර 

යහ්ව්ාවිත්ාරණ මහත්ාද කටයුතු කරයි.යමම අමාත්යාංශය යකාළඹ 01, ඇච්ලන් චතුරරය, යලෝක 

යව්ළඳ මධයසථ්ානය, බටහිර කුළුණ, 07 ව්න මහයලහි  සහ නැයගනහිර කුළුයණහි 36 ව්න මහයලහි 

පිහිටා ඇත්. 

 

 

 

 

 

දැක්ම 

යසෞභාගයමත් යද්ශයක් උයදසා 

සවිමත් රාජ්ය ව්යව්සාය පද්ධතියක් 

හමහහවර 

ජ්ාතික ආර්ිකයට සවියක් ව්න රටට බරක් 

යනාව්න රාජ්ය ව්යව්සාය සංස්කෘතියක් 

නිර්මාණය කිරිම උයදසා කැපවීම 
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1.1 රාජ්ය වයවසාය සංවර්ෂධන අමාතයාංශහේ කාර්ෂයයන් හා කර්ෂතවයයයන් 

 

• රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන විෂයයට අදාලව් 2015.09.21 දිනැති අංක 1933/13 හා 2015.11.24 

දිනැති අංක1942/10 දරණ  ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාත්ාන්ික සමාජ්ව්ාදී ජ්නරජ්යේ අතිවියශ්ෂ ගැසේ 

පත්රයන්හි රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය යටයත් ඇති 11 ව්ැනි තීරුයව්හි දැක්යව්න 

ව්යව්ස්ථාපිත් ආයත්න හා රාජ්ය සංස්ථාව්න්හි විෂයයන්ට අදාල ප්රතිපත්ති ව්ැඩසටහන් සහ 

ව්යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම 
 

• රාජ්ය ව්යව්සාය ක්යෂ්ත්රය තුළ නව් දැනුම හා ත්ාක්ෂණය හඳුන්ව්ාදීම සඳහා අව්ශය පහසුකම් 

සැලසීම 
 

• රාජ්ය ව්යව්සායයන්හි නිෂ්පාදිත්යන්යේ ප්රමිතිය හා ගුණාත්මකබව් ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

අව්ශය පියව්ර ගැනීම 
 

• ව්යව්සායකත්ව්ය,ජ්ාතික ආර්ික ප්රව්ාහය හා බද්ධ කිරීමට ක්රයමෝපායන් සැකසීම 
 

• ඵලදායි සම්පත් උපයයෝජ්නය තුළින් යද්ශීය ව්යව්සායයන් ජ්ාතික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීම 

සඳහා යයාදා ගැනීමට අව්ශය පියව්ර ගැනීම 
 

• රාජ්ය බැංකු සහ මූලය නියයෝජිත්ායත්නව්ලට අදාල යපාදු පරිපාලන සහ යමයහයවීම් කටයුතු  
 

• 2015.09.21 දිනැති අංක.1933/13 හා 2015.11.24 දිනැති අංක1942/10 දරණ ශ්රී ලංකා 

ප්රජ්ාත්ාන්ික සමාජ්ව්ාදී ජ්නරජ්යේ අතිවියශ්ෂ ගැසේපත්රයන්හි රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන 

අමාත්යාංශය යටයත් ඇති 11 ව්ැනි තීරුයව්හි සඳහන් රාජ්ය සංස්ථා,ව්යව්ස්ථාපිත් මණ්ඩල හා 

රජ්යට අයත් සමාගම්ව්ල මූලය පරිපාලනය 
 

• 2011 අංක 43 දරණ පනත් යටයත් මහා භාණ්ඩාගාරයේ යේකම්ව්රයා සතු කර ඇති අංක 

1933/13 හා 2015.09.21 දිනැති ශ්රී ලංකා  ප්රජ්ාත්ාන්ික සමාජ්ව්ාදී ජ්නරජ්යේ අතිවියශ්ෂ 

ගැසේ පත්රයයහි රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය යටයත් ඇති 11 ව්ැනි තීරුයව්හි, 8 

ව්න කරුයණහි සඳහන් ආයත්න 37හි ඌන උපයයෝජිත් ව්ත්කම් පුනරුදය සම්බන්ධයයන් 

පත්කර ඇති නිසි බලධාරීන් විසින් ඉටු කරනු ලබන ක්රියාකාරකම් යමයහයවීම හා අධීක්ෂණය 
 

• රාජ්ය ව්යව්සායයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ආයත්නික රාමුව්ක් ස්ථාපිත් කිරීම 
 

• රාජ්ය ව්යව්සායයන් සංව්ර්ධනය කිරීයම් කටයුතු 
 

• 2015.09.21 දිනැති අංක.1933/13 හා 2015.11.24 දිනැති අංක1942/10 දරණ ශ්රී ලංකා 

ප්රජ්ාත්ාන්ික සමාජ්ව්ාදී ජ්නරජ්යේ අතිවියශ්ෂ ගැසේ පත්රයන්හි රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන 

අමාත්යාංශය යටයත් ඇති 11 තීරුයව්හි දැක්යව්න ආයත්නයන්ට පැව්රී ඇති අයනකුත් සියළුම 

විෂයන්ට අදාල කටයුතු 
 

• 2015.09.21 දිනැති අංක.1933/13 හා 2015.11.24 දිනැති අංක1942/10 දරණ ශ්රී ලංකා 

ප්රජ්ාත්ාන්ික සමාජ්ව්ාදී ජ්නරජ්යේ අතිවියශ්ෂ ගැසේ පත්රයන්හි රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන 

අමාත්යාංශය යටයත් ඇති 11 තීරුයව්හි දැක්යව්න ආයත්නයන් අධීක්ෂණය කිරීම 
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2. අමාතයාංශහේ අංශයන් 
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රාජ්ය වයවසාය සංවර්ෂධන අමාතයාංශය සහ එි අංශ 

 

පාල්න අංශය 
 
 
දු/ක            
     011 2437812 

 
ෆැක්ස් 
 011 2437823 

 
 

 

ගිණුම් අංශය 
 
 
දු/ක    
 011 2437845 
 
 

ෆැක්ස්  
 011 2331359 

 

සැල්සුම් අංශය 
 
 
දු/ක     
     011 2331367 
 
 

ෆැක්ස්  
     011 2331347 

 

 

අභ්යන්තර 

විගණන අංශය 

 
දු/ක    
     011 2331363 
 
ෆැක්ස්  
     011 2331373 

 

 

බැංකු හා මූල්ය  

අංශය 
 

දු/ක     
     011 2332223 

ෆැක්ස්  
     011 2332276 

වැවිලි හා 

කෘිපාදක 

කර්ෂමාන්ත අංශය 
 

දු/ක     
     011 3020275 

 
ෆැක්ස්  
     011 2331378 

 

රාජ්ය වයවසාය සංවර්ෂධන අමාතයාංශ ය 

දු/ක -  011 2437805 / 

  0112437856 
 

ෆැක්සේ -  011 2437823 

 

විදුත් තැපැල් minofpubenter@gmail.com 

 

 
රක්ෂණ 

ගුවන්හසේවා හා 

සත්කාරක අංශය 

 
දු/ක     
     011 2331356 

 
ෆැක්ස්  
     011 2331376 

mailto:minofpubenter@gmail.com
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2.1 පාල්න අංශය  

 

2.1.1 හැඳින්වීම 

 

අමාත්යාංශයේ යහපත් ආයත්නික පරිපාලන පරිසරයක් පව්ත්ව්ා යගනයාම, මානව් හා යභෞතික 

සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම, කාර්ය මණ්ඩලයේ ව්ෘත්තීය අව්ශයත්ා ඉටු කිරීම සහ  අමාත්යාංශයේ 

යස්ව්ාව්න් ක්රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම,පාලන අංශයේ ප්රධාන අරමුණු  යේ. 

 

 

2.1.2 පාල්න අංශහේ කාර්ෂයයන් 

 
1. අමාත්ය මණ්ඩල සංයද්ශ සකස් කිරීම. 

2. පාර්ලියම්න්තු ප්රශ්න 

3. මහජ්න යපත්සම් කාරක සභාව්ට අදාල රාජ්කාරී. 

4. ආංශක අධීක්ෂණ කාරක සභාව්ට අදාල කටයුතු. 

5. අමාත්යාංශයේ අභයන්ත්ර පරිපාලනය. 

6. ත්නතුරු අනුමත් කර ගැනීම. 

7. බඳව්ා ගැනීම් පටිපාටි සකස් කිරීම. 

8. යපෞද්ගලික ලිපි යගානු නඩත්තු කිරීම. 

9. පත් කිරීම්, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම් ආදී කටයුතු. 

10. විනය කටයුතු. 

11. පුහුණු කිරීම්. 

12. යගාඩනැඟිලි, ව්ාහන ඇතුළු යභෞතික සම්පත් නඩත්තු කිරීම. 

13. අමාත්යාංශ නිලධාරීන්යේ යද්ශය සහ වියද්ශය නිව්ාඩු. 

14. අතිකාල, ගමන් වියදම්, දුම්රිය ව්ාර ප්රයේශ පත්ර නිකුත් කිරීම. 

15. අමාත්යාංශය යටයත් ඇති ආයත්නයන්හි නිලධාරීන්යේ යපෞද්ගලික හා රාජ්කාරී වියද්ශ 

නිව්ාඩු සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම. 

16. සහනදායී පදනම මත් යමෝටර් රථ  ආනයන  බලපත්ර නිකුත් කිරීම. 
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2.2 සැල්සුම් අංශය 

 

2.2.1 හැඳින්වීම 
 

සැලසුම් අංශය අමාත්යාංශයට අයත් ආයත්නව්ල ප්රතිඵල, කාර්යක්ෂමත්ාව් සහ සඵලත්ාව් පිළිබඳ 

යත්ාරතුරු ලබා ගැනීම, විශ්යේෂණය කිරීම, යමයහයවීම හා ඇගයීම සිදු කරනු ලැයේ. ව්ාර්ික 

ක්රියාත්මක සැලැසම් සකස් කිරීම, ව්ාර්ික කාර්ය සාධන ව්ාර්ත්ාව් පිළියයල කිරීම සහ අයනකුත් ප්රගති 

ව්ාර්ත්ාව්න් සකස් යකාට ඉහළ කළමනාකාරිත්ව්ය, මුදේ සහ ක්රම සම්පාදන අමාත්යාංශය ඇතුළු 

අයනකුත් ආයත්න යව්ත් ඉදිරිපත් කිරීම කරනු ලැයේ. 

 

2.2.2 සැල්සුම් අංශහේ  කාර්ෂයයන් : 

 

1. ආයත්නික සැලසුම්, ක්රියාකාරී සැලසුම්, අයව්ැය යදපාර්ත්යම්න්තු ආදී දිගුකාලීන / යකටි 

කාලීන සැලසුම් පිළියයල කිරීම සඳහා අමාත්යාංශයේ විවිධ අංශ සහ අමාත්යාංශය යටයත් 

ඇති ආයත්න සමග සම්බන්ධීකරණය. 

 

2. අමාත්යාංශය සහ ඒ යටයත් ඇති ආයත්න මගින් ඉටු කරනු ලබන ක්රියාකාරකම් 

යමයහයවීම සහ ඇගයීම. 

 

3. ව්ාර්ික ප්රගති ව්ාර්ත්ා පිළියයල කිරීම සහ ඒව්ා අමාත්යාංශයේ යේකම්, ජ්ාතික සැලසුම් 

යදපාර්ත්යම්න්තුව්, ජ්ාතික අය-ව්ැය යදපාර්ත්යම්න්තුව් සහ උනන්දුව්ක් දක්ව්න අයනකුත් 

පාර්ශව්ව්ලට ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

4. අමාත්යාංශයට අදාලව් ව්ාර්ික ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් යකාට අයව්ැය සාකච්ජ්ාව්න්හිදී 

පාර්ලියම්න්තුව්ට ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

5. අංශයේ දත්ත් පද්ධතිය පව්ත්ව්ා යගන යාම, යාව්ත්කාලීන කිරීම සහ සංව්ර්ධනය කිරීම. 

 

6. ව්ාර්ික කාර්යසාධන ව්ාර්ත්ාව් පිළියයල යකාට පාර්ලියම්න්තුව්ට, මුදේ අමාත්යංශයට හා 

විගණකාධිපති යව්ත් ඉදිරිපත් කිරීම. 
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2.3 ගිණුම් අංශය 

 

2.3.1 හැඳින්වීම 

 

යමම අංශය මගින් මූලය යස්ව්ා සැපයීයම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සහ අදාළ අංශ සම්බන්ධීකරණය 

කිරීයමන් අමාත්යාංශය සදහා සාධනීය මූලය යත්ාරතුරු සහ මූලය කළමනාකරණ පද්ධතියක් සකස ්

කර පව්ත්ව්ා යගන යනු ලබයි. 

 

2.3.2 ගිණුම් අංශහේ කාර්ෂයයන් : 

 
1. ප්රධාන ගණන් දීයම් නිලධාරියා යලස අමාත්යාංශ යේකම්ව්රයාට අමාත්යාංශයේ මූලය 

බැඳීම් ඉටුකරලීමට සහ  පාර්ලියම්න්තුව් යව්ත් ව්ගවීම දැරීමට සහාය වීම. 
 

2. රජ්යේ මූලය නීතිරීති සහ යරගුලාසි සමග අනුකූලත්ාව් සහතික කිරීම. 
 

3. මුදේ කළමනාකරණය ඇතුළුව්, යහපත් මූලය ගිණුම්කරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම 

සහ  පව්ත්ව්ා යගන යාම. 
 

4. මූලය ව්ාර්ත්ා සහ අයව්ැය අව්ශයත්ා පිළියයල කිරීම / යාව්ත්කාලීන කිරීම /සමායලෝචනය 

කිරීම සහ ගිණුම් පියවීම සඳහා භාණ්ඩාගාරය, අමාත්යාංශය යටයත් පව්තින ආයත්න 
සමග සම්බන්ධීකරණය. 

 
5. මූලය සැලසුම්කරණය සහ අයව්ැයකරණය. 

 
6. කාලීන සහ නිව්ැරදි මූලය ව්ාර්ත්ාකරණය සහතික කිරීම. 

 
7. අමාත්යාංශයේ ව්ත්කම් කළමනාකරණයට අදාල සියලු කටයුතු කිරීම. 

 
8. අමාත්යාංශයේ ප්රසම්පාදන කටයුතු ඉටු කිරීම. 

 
9. අමාත්යාංශය යටයත් පව්තින ආයත්නයන්හි මූලය කටයුතු මහා භාණ්ඩාගාරයත් සමඟ 

සම්බන්ධීකරණය හා නිගමනය. 
 

10. අමාත්යාංශය යටයත් පව්තින ආයත්නයන්හි ප්රසම්පාදන කටයුතු, සම්බන්ධීකරණය, 
අදාල කමිටු පත්කිරීම් හා අව්ශය අනුමැතින් ලබාදීම. 

 
11. අමාත්යාංශය යටයත් පව්තින ආයත්න ව්ල ව්ත්කම් කළමණාකරණයට අදාල අමාත්යාංශ 

මේටයම් අනුමැතින් ලබාදීම ආදී කටයුතු. 
 

12. අමාත්යාංශය යටයත් පව්තින ආයත්නයන්හි ව්ාර්ික ව්ාර්ත්ා පාර්ලියම්න්තුව්ට ඉදිරිපත් 
කිරීම හා ආශ්රිත් කටයුතු. 

 
13. මහා භාණ්ඩාගාරයයන් අරමුදේ ඉේලා සිටින ආයත්නයන්හි අදාළ ඉේලීම් 

භාණ්ඩාගාරය යව්ත් යයාමු කිරීම හා ඊට සම්බන්ධිත් කාර්යයන්. 
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2.4 අභ්යන්තර විගණන අංශය 

 

2.4.1 හැඳින්වීම 

 

අමාත්යාංශයේ හා ඒ යටයත් පව්තින ආයත්න ව්ල සියළුම මේටම් යව්තින් ඉටු යකයරන යස්ව්ාව්න් හා 

කාර්යයන් සමායලෝචනය, මැන බැලීම, ඇගයීම හා අභයන්ත්ර පාලන ක්රමයේ සිද්ධිදායකභාව්ය 

සම්බන්ධයයන් ව්ාර්ත්ා කිරීම මගින් කළමනාකරණයට සහාය වීම අභයන්ත්ර විගණන අංශය මගින් 

සිදු කරයි. 

 

2.4.2 අභ්යන්තර විගණන අංශහේ කාර්ෂයයන්: 
 

1. ගිණුම් හා යව්නත් ව්ාර්ත්ාව්ල විශ්ව්ාසනීයභාව්ය නිශ්චය කිරීම හා යයාදායගන ඇති 

පිළිගත් ගිණුම්කරණ පිළියව්ත් මගින් නිව්ැරදි මූලය ප්රකාශනයන් පිළියයල කිරීම සඳහා 

අව්ශය යත්ාරතුරු සැපයේ දැයි  යසායා බැලීම. 

 

2. ව්ැරදි හා ව්ංචා ව්ැළැක්වීම සඳහා අමාත්යාංශයේ හා ඒ යටයත් පව්තින ආයත්න  තුළ 

ක්රියාත්මක ව්න අභයන්ත්ර පාලන ක්රමයේ සාර්ථකත්ව්ය ඇගයීම හා අභයන්ත්ර පාලනය 

ශක්තිමත් කිරීමට සහාය වීම. 

 

3. අමාත්යාංශයට අදාල විගණන විමසුම් සම්බන්ධයයන් අදාල අංශ මගින් පිළිතුරු ලබා 

යගන විගණකාධිපති යව්ත් ඉදිරිපත් කිරීම සහ රාජ්ය ගිණුම්කාරක සභාව් හා රාජ්ය 

ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව්ට කැඳවීම් සම්බන්ධව් අව්ශය කටයුතු කිරීම හා ඒ ව්ාර්ත්ා 

සම්බන්ධයයන් පිළිතුරු සැපයීම 

 

4. කාර්ය මණ්ඩලයට පව්රා ඇති ව්ගීම් ඉටුකිරීයමහිලා ඔවුන්යේ කාර්යසාධනයේ 

ගුණාත්මක භාව්ය ඇගයීම. 

 

5. අමාත්යාංශයේ හා ඒ යටයත් පව්තින ආයත්න ව්ල ව්ත්කම් සියළුම ආකාරයේ අලාභ 

හානි ව්ලින් යකාත්රම් දුරට ආරක්ෂා යේ දැයි යසායා බැලීම. 

 

6. ආයත්න සංග්රහය, මුදේ යරගුලාසි, රාජ්ය පරිපාලන චක්රයේඛ, භාණ්ඩාගාර චක්රයේඛ, 

ජ්නාධිපති යේකම් කාර්යාලය මගින් නිකුත් කරන චක්රයේඛ හා යව්නත් චක්රයේඛ හා 

උපයදස් පිලිපදිනු ලැයේ දැයි යසායා බැලීම. 

 

7. අව්ශය අව්ස්ථාව්ල දී වියශ්ෂ විමර්ශන පැව්ැත්වීම. 

 

8. විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පැව්ැත්වීම.   
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2.5 බැංකු හා මූල්ය අංශය 

 
2.5.1 හැඳින්වීම 

 

යමම අංශය අමාත්යාංශය යටයත් ඇති එක් ප්රධාන අංශයක් යේ. රාජ්ය බැංකු 08 හා එහි පරිපාලිත් 

සමාගම්හි පරිපාලන හා මූලය  කටයුතු සඳහා  අව්ශය අව්ස්ථාව්න්ව්ලදී අනුමැතිය ලබා දීම යමම අංශය 

මගින් සිදු යකයර්. 

 

2.5.2 හමම අංශහේ කාර්ෂයයන් : 

 

 

1. බැංකු අංශයේ සංව්ර්ධනය සඳහා ප්රතිපත්තිමය උපයදස් ලබාදීම. 

 

2. ආර්ිකය සඳහා බැංකු මගින් ලැයබන දායකත්ව්ය ව්ැඩිදියුණු කිරීම පිණිස රාජ්ය බැංකු 

ප්රතිව්ුහගත් කිරීම පිළිබඳව් ප්රතිපත්තිමය උපයදස් ලබාදීම. 

 

3. රාජ්ය බැංකුව්ල කාර්ය සාධනය ඇගයීම හා අධීක්ෂණය කිරීම. 

 

4. බැංකුව්ල කාර්යසාධනය ඉහල නැංවීම හා බැංකුව්ල හැකියාව්න් ඉහල නැංවීම සඳහා 

ක්රියාමාර්ග නිර්යද්ශ කිරීම. 

 

5. රාජ්ය බැංකුව්ලට අදාල ගැටළු සම්බන්ධයයන් යව්නත් රාජ්ය ආයත්න, නියාමන ආයත්නය හා 

අයනක් ආයත්න සමඟ සම්බන්ධීකරණය සිදුකිරීම 

 

6. කාලීන දත්ත් රැස්කරමින් දත්ත් පද්ධතියක් පව්ත්ව්ා ගැනීම. 
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2.6 ව්ැවිලි හා කෘිපාදක කර්මාන්ත් අංශය 

 
2.6.1 හැඳින්වීම 

 

යමම අංශය මගින් ව්තු අංශයට අදාල ව්ැවිලි සමාගම් 07ක් සහ කර්මාන්ත් අංශයට අදාල ආයත්න 

02ක යමයහයුම් කටයුතු සිදු කරනු ලැයේ. ප්රතිපත්ති සම්පාදනයේදී සහාය යස්ව්ා සැපයීමත්,අදාල 

අයනකුත් ආයත්නයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණයක් පව්ත්ව්ා ගැනීමත්, පරිපාලන කටයුතු සඳහා සහාය 

ලබා දීමත් යමම අංශය මගින් සිදුයේ.  

 

 

2.6.2 හමම අංශහේ කාර්ෂයයන් : 

 
6.1.1 අමාත්යාංශය යටයත් ඇති ව්ැවිලි කර්මාන්ත් අංශය හා කර්මාන්ත් අංශයේ 

යමයහයුම් කටයුතු සිදුකිරීම  

 

6.1.2 විවිධ මාධයයන්යගන් පැමියණන පැමිණිලි  සම්බන්ධයයන් කටයුතු කිරීම 

 

6.1.3 අලාභ ත්ත්ව්යන් යටයත් දිගින් දිගට මහා භාණ්ඩාගාරයට ව්ැය බරක් යව්මින් 

පව්තින ආයත්න ප්රතිව්ුහගත්කරණයට අදාල  සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු 

කිරීම 

 

6.1.4 ව්ැවිලි කර්මාන්ත් ක්යෂ්ත්රයේ කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා 

සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම 

 

6.1.5 අදාල ආයත්නයන් සඳහා ප්රතිපත්ති මාර්යගෝපයද්ශනයන් සැපයීම  

 

6.1.6 කාලීන දත්ත් රැස්කරමින් දත්ත් පද්ධතියක් පව්ත්ව්ා ගැනීම. 
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2.7 රක්ෂණ, ගුවන් හසේවා හා සත්කාරක හසේවා අංශය 

 

2.7.1 හැඳින්වීම 

 

යමම අංශය අමාත්යාංශය යටයත් ඇති එක් ප්රධාන අංශයක් යේ. ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව් සහ එහි 

පරිපාලිත් සමාගම්, ප්රධාන ගුව්න් සමාගම් 02 ක් හා යහෝයටේ ඩිව්ලපර්ස් ලංකා පුද්.සමාගම (PQ143) හි 

පරිපාලන හා මූලය  කටයුතු සඳහා  අව්ශය අව්ස්ථාව්න්ව්ලදී අනුමැතිය ලබා දීම යමම අංශය මගින් සිදු 

යකයර්. 

 

2.7.2 හමම අංශහේ කාර්ෂයයන් : 

 
1. රක්ෂණ, ගුව්න් යස්ව්ා හා සත්කාරක ක්යෂ්ත්රය තුළ රාජ්ය ආයත්න ව්ශයයන් සමාජ් 

ව්ගීමද ත්හවුරු කරමින් ව්ඩාත් ත්රඟකාරී හා සුවියශ්ෂ දායකත්ව්යන් ලබාදීම ත්හවුරු 

කිරීම 

 

2. ඉහත් ආයත්නයන් සම්බන්ධයයන් සිදු යකයරන මහජ්න පැමිණිලිව්ලට අදාලව් 

විමර්ෂණය කිරීම 

 

3. ජ්නාධිපති කාර්යාලය හා අග්රාමාත්ය කාර්යාලය මගින් මහජ්න පැමිණිලි සම්බන්ධයයන් 

සිදු කරනු ලබන විමසීම්ව්ලට පිළිතුරු සැපයීම 

 

4. අදාල ආයත්නයන්හි පැන නගින ගැටළු සම්බන්ධයයන් රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභා කමිටු 

සැසිව්ලට සහභාී වීම 

 

5. යමම අංශයට අදාළව් ලැයබන මහජ්න යපත්සම් සම්බන්ධයයන් කටයුතු කිරීම. 

 

6. කැබිනේ පිකා සහ ආර්ික කළමනාකරණ පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටු පත්ර (CCEM 

Papers) සකස් කිරීම. 
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3. අමාතයාංශය යටහත් ඇති 

ආයතනයන් 
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අමාතයාංශය යටහත් පවතින ආයතන 

➢ බැංකු සහ  මූල්ය  

• ලංකා බැංකුව් සහ එහි පරිපාලිත් සමාගම් 10 හා ආශ්රිත් සමාගම් 04 

• මහජ්න බැංකුව් සහ එහි පරිපාලිත් සමාගම් 03(උප පරිපාලිත් සමාගම් 05) 

• ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැංකුව් සහ එහි පරිපාලිත් සමාගම 

• රාජ්ය උකස් හා ආයයෝජ්න බැංකුව් 

• ප්රායද්ශීය සංව්ර්ධන බැංකුව් 

• ශ්රී ලංකා නිව්ාස සංව්ර්ධන මූලය බැංකුව් 

• ලංකාපුත්ර සංව්ර්ධන බැංකුව් 

• ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරීයම් බැංකුව් 

 

➢ රක්ෂණ, සිවිේ ගුවන්හසේවා සහ සත්කාරක හසේවා 

• ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව් සහ එහි පරිපාලිත් සමාගම් 06(උප පරිපාලිත් සමාගම් 03) 

• ශ්රී ලන්කන් ගුව්න් යස්ව්ය 

• මිහින් ලංකා පුද්ගලික සමාගම 

• යහායටේ ඩිව්ලපර්ස් ලංකා පුද්ගලික සමාගම (PQ143) 

 

➢ ව්ැවිලි හා කෘිපාදක  
• ජ්නත්ා ව්තු සංව්ර්ධන මණ්ඩලය 

• ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව් 

• සී/ස ඇේකඩුව් ව්ැවිලි සමාගම 

• සී/ස කුරුණෑගල ව්ැවිලි සමාගම 

• සී/ස හලාව්ත් ව්ැවිලි සමාගම 

• සී/ස ගේඔය ව්ැවිලි සමාගම 

• ශ්රී ලංකා කජු සංස්ථාව් 

 

o කර්ෂමාන්ත  

• ලංකා පිඟන් සංස්ථාව් (ගයඩාේ හා උළු) අංශය 

• බීසීසී සමාගම 
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අමාතයාංශය යටහත් පවතින පරිපාලිත සමාගම් සිත ආයතන 

 
➢ ල්ංකා බැංකුව 

• යප්රාපර්ටි ඩිව්යලාප්මන්ේ පීඑේසී 

• මර්චන්ේ බෑන්ක් ඔෆ් ශ්රී ලංකා ඇන්් ෆයිනෑන්ස් පීඑේසී 

• සී/ස බීඕසී ට්රැව්ේස් (පුද්) සමාගම 

• සී/ස බීඕසී මැයන්ේමන්ේ ඇන්් සයපෝර්ේ සර්විසස් (පුද්) සමාගම 

• සී/ස බීඕසී යප්රාපර්ටි ඩිව්යලාප්මන්ේ ඇන්් මැයන්ේමන්ේ (පුද්) සමාගම      

• සී/ස යහායටේ කළම්යබෝ (1963) සමාගම 

• සී/ස සී බෑන්ක් යහාලිය් යහෝම්ස් (පුද්) සමාගම 

• සී/ස එම්බීඑස්එේ ඉන්ුව්රන්ස් සමාගම 

• සී/ස යකාළයදණිය හයියරාපව්ර් (පුද්) සමාගම 

• සී/ස ලංකා බැංකුව් (යූයක්) සමාගම 

 

ආශ්රිත සමාගම්  

• සී/ස ලංකා සිකියුරිටීස් (පුද්) සමාගම 

• සී/ස ට්රාන්ස්නැෂනේ ලංකා යරයකෝ්ස් යසාලුයුෂන්ෂ් (පුද්) සමාගම 

• සදර්න් ඩිව්යලාප්මන්ේ ෆයිනෑන්ියේ සමාගම 

• සී/ස සී  බෑන්ක් ඇයසේ මැයන්ේමන්ේ සමාගම 

 

➢ මහජ්න බැංකුව 

• පීපේස් ලීසිං ඇන්් ෆයිනෑන්ස් පීඑේසී 

 පීපේස් ඉන්ුව්රන්ස් පීඑේසී 

 පීපේස් මයියක්රා ෆයිනෑන්ස් ලිමිට් 

 පීපේස් ලීසිං යප්රාපර් ටිඩිව්යලාප්මන්ේ ලිමිට් 

 පීපේස් ෆ්ලීේ මැයන්ේමන්ේ ලිමිට් 

 පීපේස් හැේයලාක් යප්රාපටීස් ලිමිට් 
 

 

• පීපේස් මර්චන්ේ ෆයිනෑන්ස් පීඑේසී 

• පීපේස් ට්රැව්ේස් යපෞද්ගලික සමාගම  
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➢ ජ්ාතික ඉතිරිකිරීහම් බැංකුව 

• එන්එස්බී ෆන්් මැයන්ේමන්ේ කම්පැනි ලිමිට් 

 
 

➢ ශ්රී ල්ංකා රක්ෂණ සංසේථාව   

• මැයන්ේමන්ේ සර්විසස් රක්ෂණ යපෞද්ගලික සමාගම 

• ලිේයරා ගෑස් ලංකා (පුද්) සමාගම 

• ලිේයරා ගෑස් ටර්මිනේ ලංකා යපෞද්ගලික සමාගම 

• ලංකා යහාස්පිටේ යකෝපයර්ෂන් පීඑේසී 

 ලංකා යහාස්පිටේ ඩයයාේනසිස්ේ පීඑේසී 

• කැයනාවින් යහායටේස් ඇන්් ස්පා 

• කැන්විේ යහෝේඩින්ේස් යපෞද්ගලික සමාගම 

 සියනෝලංකා යහායටේස්  ඇන්් ස්පා යපෞද්ගලික සමාගම 

 යහලන්යකා යහායටේස් ඇන්් ස්පා යපෞද්ගලික සමාගම 
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2011 අංක 43 දරණ පනත යටහත් මහා භ්ාණ්ඩාගාරහේ හේකම්වරයා සතු කර ඇති 

අංක 1933/13 හා 2015.09.21 දිනැති ශ්රී ල්ංකා ප්රජ්ාතාන්ික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්හේ 

අතිවිහශේෂ ගැසට් පත්රහයි රාජ්ය වයවසාය සංවර්ෂධන අමාතයාංශය යටහත් පවතින 

ඌන උපහයෝජිත වත්කම් 

I. යහායටේ  ඩිව්ලපර්ස් (ලංකා) යපෞද්ගලික සමාගම. (PQ 143)    ***   

II. පිටයකාටුයව්හි පිහිටි යද්පළ- චාමර්ස් ධානයාගාරය   * 

III. පිටයකාටුව් හා නාරායහ්න්පිට පිහිටි යද්පළ - ලංකා ට්රැක්ටර්ස් ලිමිට් * 

IV. යකාේලුපිටියේ පිහිටි යද්පළ - කජු සංස්ථාව් කලින් පිහිටි ඉඩම   * 

V. බත්ත්රමුේයේ පිහිටි යද්පළ - සුචිර් යනේ යප්රායජ්ක්ේස් ප්රයිව්ේ ලිමිට්    * 

VI. යකාේලුපිටියේ පිහිටි යද්පළ - යසලින්යකෝ යලෂර් යප්රාපර්ටීස් ලිමිට්     * 

VII. සීමාසහිත් පැේව්ත්ත් සීනි සමාගම  *** 

VIII. සීමාසහිත් යසව්නගල සීනි සමාගම    *** 

IX. බදුේයේ පිහිටි යද්පළ - කලම්ු යකාමර්ෂේ කම්පැණි    *** 

X. සියනෝයටක්ස් (ලංකා) ලිමිට්    ** 

XI. ජ්ැක ලංකා ලිමිට්      ** 

XII. ප්ලයිමත් ඉන්ඩස්ීස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XIII. යකාස්යමාස් මැී ඉන්ඩස්ී ස්       ** 

XIV. කාුේ යේස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XV. ඉන්ටර් යේ් ලංකා (ප්රයිව්ේ) ලිමිට් * 

XVI. සීත්ා පැෂන්ස් ප්රයිව්ේ ලිමිට්   ** 

XVII. ඩී.සී.ඇපරේ ප්රයිව්ේ ලිමිට්  ** 

XVIII. නී්ේ ක්රාෆ්ේස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්  ** 

XIX. හයි ෆැෂන් ගාමන්ේ (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XX. යකාලින්ස් ගාමන්ේ (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XXI. රුහුණු පුත්ා ඇපරේස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්    ** 

XXII. සන්ජ්ය ගාමන්ේ (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XXIII. මැක්ෆා ඇපරේ (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XXIV. යයාහිදා ඇයසෝසියේේස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්  ** 

XXV. ඩයනමික් ක්යලෝතින් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XXVI. 609 යපාලිමර්ස් එක්ස්යපෝේස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්    ** 

XXVII. යකාස්යකෝ යපාලිමර් ලංකා (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්    ** 

XXVIII. යග්ර්ේ යව්ෝේ යත්ර් මැනුෆැක්චරින්(ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XXIX. ආදම්ජි එක්ස්ට්රැක්ෂන්ස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XXX. ඩාටා ෆූ් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්    ** 

XXXI. යටන්ඩන් ලංකා (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XXXII. රිකාන් ලංකා (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්    ** 

XXXIII. යකාම්යපාසිේ ටව්ර් යසාලියුෂන්ස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්  ** 

XXXIV. යහේත් ෆු් ප්රඩක්ේස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්   ** 

XXXV. ශ්රී විරාේ (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්    ** 

XXXVI. යරෝයලී එක්ස්යපෝේස් (ප්රයිව්ේ) ලිමිට්    ** 

XXXVII. යකාන්ටියනන්ටේ ව්නස්පති(ප්රයිව්ේ) ලිමිට්  ** 
 

 *       -   නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරිය යව්ත් පව්රා ඇති ආයත්න    

**      -   ආයයෝජ්න ප්රව්ර්ධන මණ්ඩලය යව්ත් පව්රා ඇති ආයත්න  

***   -    යව්නත්  
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4. අමාතයාංශය යටහත් ඇති 

අංශවල් ප්රගතිය 
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2016 වර්ෂෂහේ අමාතයාංශය යටහත් ඇති අංශවල් ප්රගතිය 
 

➢ බැංකු සහ  මූල්ය 

• රාජ්ය බැංකු පිළිබඳ විමර්ශනයක් සිදු කිරීම හා ආර්ික සංව්ර්ධනය සඳහා රාජ්ය බැංකු 

ව්ල දායකත්ව්ය ඇගයීම සඳහා වියශ්ෂඥ කණ්ඩායමක් පත් යකරිණි. 

• රාජ්ය බැංකු සම්බන්ධයයන් අදාල යත්ාරතුරු එක්රැස් කර විශ්යේෂණය කරන ලදී.  

• කුඩා පරිමාණයේ රාජ්ය බැංකු 05 සයහ්තුක කිරීම සඳහා වූ අයව්ැය යයෝජ්නාව් පිළිබඳ 

අධයයනයක් රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය විසින් සිදු කර එහි නිර්යද්ශ 

ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව්ට ඉදිරිපත් කරන ලදී. අදාල 

කමිටුව් විසින් එම යයෝජ්නාව් අනුමත් කරන ලද අත්ර එය ක්රියාත්මක කිරීයම් කටයුතු 

සිදු යකයරමින් පව්තී.     

• රාජ්ය ව්ාණිජ් බැංකු 02 පිළිබඳ පුළුේ අධයයනයක් සිදු යකාට අදාල යත්ාරතුරු 

අමාත්යව්රයා යව්ත් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

• රාජ්ය බැංකුව්ල ප්රාේධන අව්ශයත්ා පිළිබඳව් අඛණ්ඩව් අධීක්ෂණය කළ අත්ර පව්තින 

අව්දානම් පිළිබඳව් අදාල බලධාරීන් දැනුව්ත් කරන ලදී.     

• රාජ්ය බැංකුව්ල අධයක්ෂ මණ්ඩල සහ යජ්යෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව්ය  සඳහා "ඉන්දියාහේ 

මූල්ය ක්හෂේත්රහේ ප්රතිසංසේකරණය" මැයයන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් සමඟ එක්ව් 

සම්මණ්ත්රණයක් පව්ත්ව්න ලදී. යම් සඳහා ඉන්දීය රාජ්ය බැංකුයේ සභාපතිව්රයා සහ 

යජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන් සම්පත්දායකත්ව්ය ලබා දුනි. 

• "ජ්ාතයන්තර බැංකු හරගුල්ාසි හා ආර්ෂික පරිහානියකට මුහුන දීහම් හැකියාව පරීක්ෂා 

කිරීහම් ක්රමයේදයේ නව්ත්ම  වර්ෂධනයන් හා ක්රියාත්මක කිරීහම් අභිහයෝග" මැයයන් 

එක්සත් රාජ්ධානියේ මූලය යස්ව්ා අධිකාරියට අනුයුක්ත්ව් යස්ව්ය කළ රනිේ යපයර්රා 

මහත්ා විසින් සම්මණ්ත්රණයක් පව්ත්ව්න ලද අත්ර රාජ්ය බැංකු, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් හා 

විගණන සමාගම්ව්ල යජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන් යම් සඳහා කැඳව්නු ලැබිණි. 

     

➢ ගුවන් හසේවා 

• පසුගිය දශකය පුරා ශ්රී ලංකන් සහ මිහින් ලංකා ගුව්න් සමාගම් විසින් සැලකිය යුතු 

අලාභයක් ව්ර්ධනය කරයගන ඇත්. එම අලාභය අඩු කරගැනීම සඳහා 

ප්රතිව්ුහගත්කරණ සැලැස්මක් සකස් කරන යලස අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ගුව්න් 

සමාගමට උපයදස් දුන් අත්ර එම සැලැස්ම සමායලෝචනය කිරීම සඳහා 

ප්රතිව්ුහගත්කරණ කමිටුව්ක් ද පත් කරන ලදී.    

 

• ප්රතිව්ුහගත්කරණ සැලැසම් පදනම් කර ගනිමින් සිය ගුව්න් ගමන් සහ ගුව්න්යාන 

ඇණිය ව්ඩා ත්ර්කානූකූල හා ප්රශස්ත්  මේටමට සැලැසුම් කරන යලස ගුව්න් සමාගම් 

යව්ත් දැනුම් දී ඇත්. 
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• ගුව්න් සමාගම්හි පව්තින දුර්ව්ලත්ා ජ්යගැනීම සඳහා සුදුසු උපාය මාර්ගික 

හවුේකරුයව්කු යසවීමට ද රජ්ය තීරණය කර ඇත්. යමම කටයුත්ත් සඳහා මූලය 

උපයද්ශකයයකු පත් කර ඇති අත්ර ධනාත්මක ආයයෝජ්කයින්යගන් අභිලාශ 

ප්රකාශයන් කැඳව්ා ඇත්. 

  

• ගුව්න් යස්ව්ා අංශයේ අලාභයන් අව්ම කර ගැනීයම් අදහසින් මිහින් ලංකා ගුව්න් 

සමාගයම් ධාව්න මාර්ග සහ යමයහයුම් කණ්ඩායම් ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගමට 

අන්ත්ර්ග්රහණය කරන ලදී. 

 

➢ ප්රතිවුහගතකරණය 

• යත්ෝරාගත් උපාය මාර්ගික යනාව්න රාජ්ය ව්යව්සායන් ප්රතිව්ුහගත් කිරීමටත් ඒව්ායේ  

ක්රියාකාරීත්ව්ය ව්ර්ධනය කර රජ්යේ ව්ැය බර අඩු කිරීමටත් 2016 රජ්යේ අයව්ැය මගින් 

යයෝජ්නා කර ඇත්. යමය ක්රියාත්මක කිරීයම් දී, යකාටස් හුව්මාරුව් මත් ලැයිස්තුගත් 

කිරීමට යහෝ උපාය මාර්ගික සහකරුයව්කු ලබාදීමට අයප්ක්ිත්, යත්ෝරාගත් අදාල රාජ්ය 

ව්යව්සායන් පිළිබඳ ත්ක්යස්රු කිරීම සඳහා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ සමාගම් 03 ක් 

පත් කිරීම, ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව් විසින් අනුමත් කර 

ඇත්. 

 

• ඒ අනුව්,  

1. ඉපයුම් සහ ව්ත්කම් මත් පදනම් වූ ත්ක්යස්රු ක්රම භාවිත් කරමින් පුළුේ 

ත්ක්යස්රුව්ක් සිදු කිරීමට හා 

 

2. අනාගත් ආයයෝජ්කයින් යව්ත් නිකුත් කිරීම සඳහා සවිස්ත්රාත්මක යත්ාරතුරු 

පිකාව්ක් සකස් කිරීම සඳහා 

 

රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශ යේකම්ව්රයා විසින් අනුමත් සමාගම් 03 න් මූලය 

උපයද්ශක යස්ව්ා සම්පාදනය සඳහා යයෝජ්නා ඉේලුම් කර ඇත්.  

 

• ත්ාක්ෂණික ඇගයුම් කමිටුයේ ඇගයීම පදනම් කර ගනිමින් Ernst & Young ආයත්නය 

යත්ෝරා ගන්නා ලදී. ත්ක්යස්රුව් සිදු යකයරමින් පව්තින අත්ර අව්සන් ව්ාර්ත්ාව් සහ 

යත්ාරතුරු පිකා යකටුම්පත් 2017 ජ්නව්ාරි මැද ව්න විට ඉදිරිපත් යකයර්.  
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• රාජ්ය ව්යව්සාය අරමුණු යකටුම්පත් යකයරන හා රාජ්ය ව්යව්සායන් පිළිබඳ අධීක්ෂණ 

ව්ගීම පැව්යරන, රාජ්ය යකාටස් හිමි නියයෝජිත් යලස කටයුතු කිරීමට නියමිත් රාජ්ය 

ව්යව්සාය මණ්ඩලය පිහිටුවීම සඳහා රාජ්ය ව්යව්සාය පනත්ක් සකස් යව්මින් පව්තී. 

 

• ආර්ික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව් විසින් පත් කරන ලද අතුරු 

රාජ්ය ව්යව්සාය මණ්ඩල රැස්වීම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

 

• රාජ්ය ව්යව්සායන්හි ඉදිරිමග පිළිබඳව් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා යකාළඹ යකාටස් යව්ළඳපල 

හා එක්ව "රාජ්ය වයවසායන් නව මගකට හයාමු කිරීම: ඉදිරි මග" මැයයන් සාකච්ඡා 

මණ්ඩපයක් පව්ත්ව්න ලදී. ඉන්දුනීසියායේ, රාජ්ය ව්යාපාර පිළිබඳ ප්රථම අමාත්ය, ආචාර්ය 

ටන්රි ඒ. යබන් මහත්ා මීට සම්පත්දායකත්ව්ය දැක්වීය.  

 

• ඒකාබද්ධ පාලනය, මූලය ව්ාර්ත්ා, කාර්ය සාධන කළමනාකරණය ව්ැනි ක්යෂ්ත්රයන්හි 

නිරත් අධයක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්, රාජ්ය ව්යව්සායන්හි යජ්යෂ්ඨ කළමනාකරුව්න්, 

සහ අදාල රාජ්ය නිලධාරීන්යේ ශකයත්ා ව්ර්ධනය සඳහා පුහුණු පාඨමාලාව්න් සංව්ර්ධනය 

යකයරමින් පව්තී. 

 

➢ ව්ැවිලි හා කෘිපාදක කර්මාන්ත්  
 

• ව්ැවිලි සහ කර්මාන්ත් ක්යෂ්ත්රය සම්බන්ධයයන්  යත්ාරතුරු රැස් කිරීම 

 ඉඩම් පිළිබඳ යත්ාරතුරු  

 යස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදේ සහ යස්ව්ක භාරකාර අරමුදේ පිළිබඳ යත්ාරතුරු  

 ලාභ සහ අලාභ පිළිබඳ යත්ාරතුරු  

 නිෂ්පාදන යත්ාරතුරු  

 ආදායම, පිරිව්ැය සහ යස්ව්කයින් පිළිබඳ යත්ාරතුරු  

 නිව්ාස සහ අයනකුත් පහසුකම් පිළිබඳ යත්ාරතුරු  

• අදාල නිලධාරීන් සඳහා රැසව්ීම් 9 ක් සහ ව්ැඩමුළුව්ක් පව්ත්ව්න ලදී.  

 ඒ ඒ ව්ැවිලි සමාගම් සඳහා ප්රගති සමායලෝචන රැස්වීම් පව්ත්ව්න ලදී. 

 ව්ැවිලි ක්යෂ්ත්රය සඳහා උපාය මාර්ගික සැලැස්මක්/ මාර්යගෝපයද්ශයක් සකස්කර 

ඇත්. 

 ඌන උපයයෝජිත් හා භාවිත්යට යනාගත්  ඉඩම් සඳහා ඵලදායී විභව් ව්යාපෘති 

යසවියම් ක්රියාව්ලියක් දියත්ව් ඇත්. එය ආර්ික කළමණාකරනය පිළිබඳ 

අමාත්ය මණ්ඩල කමිටු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත්. 
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5. අමාතයාංශය යටහත් ඇති 

ආයතනයන්ි ප්රගතිය 
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5.1 බැංකු හා මූල්ය 
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ල්ංකා බැංකුව 

 
1. හැඳින්විම 

 

1.1. සංසේථාගත කිරිම 

ලංකා බැංකුව් 1988 අංක 30 දරණ බැංකු පනත් යටයත් බලපත්රලාභී ව්ාණිජ් බැංකු හා 1938 අංක 

53 දරණ ලංකා බැංකු ආඥා පනත් යටයත් 1939 අයගෝස්තු 1 දින සංස්ථාපිත් කරන ලදී. බැංකු යේ 

පූර්ණ අයිතිය ශ්රි ලංකා රජ්ය සතු යේ. 

 

1.2.  ප්රධාන ක්රියාකාරකම් 

ව්ාණිජ් බැංකුකරණය, යපෞද්ගලික බැංකුකරණය, සංව්ර්ධන මූලයනය, උගස් මූලයකරණය, 

බදුකරණය, ආයයෝජ්න බැංකුකරණය, ඉස්ලාමීය බැංකුකරණය, බැංකු රක්ෂණය, ආයත්නික 

මූලයනය, ප්රථමික ගනුයදනු, රන් භාණ්ඩ උකස් කිරීම, ණය කා්පත් පහසුකම්, අක්යව්රළ 

බැංකුකරණය, වියද්ශ මුදේ යමයහයුම්, ඊ-බැංකු හා අයනකුත් මූලය යස්ව්ා ව්සර තුළ දී බැංකුයේ 

ප්රධාන ක්රියාකාරකම් යේ. 

 

1.3. සමූහ වුහය 

ලංකා බැංකු සමූහය 2016 ව්ර්ෂය අව්සන දී පරිපාලිත් සමාගම් දහයකින් සහ ආශ්රිත් සමාගම් 

හත්රකින් සමන්විත් විය. පරිපාලිත් සමාගම් සහ ආශ්රිත් සමාගම් හි ප්රධාන ක්රියාකාරකම් හි 

සාරාංශයක් පහත් ව්ගු යේ දැක්යේ. 
 

පරිපාලිත සමාගම් 

නම ප්රධාන ක්රියාකාරකම් 
අයිතිය % 

මර්චන්ේ බෑන්ක් ඔෆ් ශ්රී ලංකා 
ඇන්් ෆයිනෑන්ස් පී එේ සී 
 

ලීසිං, කුලීපිට මිලදී ගැනීම, ආයත්නික හා 
සිේලර ණය, ආයත්නික උපයද්ශන යස්ව්ා, 
ප්රාේධන යව්ළඳයපාළ කටයුතු, ආන්තික 
යව්ළඳාම, ක්ුර මූලය, කෘි කාර්මික ණය 
පහසුකම්, යද්පළ යව්ළඳාම, රන් භාණ්ඩ උකස ්
ගැනිම සහ ත්ැන්පතු භාරගැනීම. 

74.49 

යප්රාපර්ටි ඩිව්යලාප්මන්ේ පී එේ සී   
ලංකා බැංකු ප්රධාන කාර්යාල යගාඩනැගිේයේ 
අයිතිය, පව්ත්ව්ායගන යාම සහ 
කළමනාකරණය 

95.55 

බී ඕ සී යප්රාපර්ටි ඩිව්යලාප්මන්ේ 

ඇන්් මැයන්ේමන්ේ (පුද්ගලික) 

සමාගම   

යකාළඹ 03 පිහිටි බී ඕ සී මර්චන්ේ ටව්ර් 
යගාඩනැගිේල, මහනුව්ර සී බෑන්ක් හවුස් 
යගාඩනැගිේල කාර්යාල ඉඩ පහසුකම් සඳහා 
කුළියට ලබා දිම. 

100 

බී ඕ සී  ට්රැව්ේස් (පුද්ගලික) 

සමාගම  

ගුව්න් ගමන් යස්ව්ාව්න් සම්බන්ධ කටයුතු 
 

100 

ලංකා බැංකු (යු යක්) සමාගම  

එක්සත් රාජ්ධානියේ මූලය යස්ව්ා අධිකාරිය 
යටයත් ලියාපදිංචි අත්ර ත්ැන්පතු බාර ගැනිම, 
සිේලර යස්ව්ා හි ආයයෝජ්නය, ආයත්නික හා 
අනුරූප බැංකු පහසුකම් සහ යව්ළඳ මූලය 
යස්ව්ා කටයුතු පව්ත්ව්ා යගන යාම 

100 
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යහායටේස් කළම්ු (1963) 

සමාගම 

යහෝටේ යස්ව්ා සපයයි 
 

99.99 

සී බෑන්ක් යහාලිය් යහෝම්ස් 

(පුද්ගලික) සමාගම 

ව්න්දනාකරුව්න් ට නව්ාත්ැන් පහසුකම් පව්ත්ව්ා 
යගන යාම / නිව්ාඩු නියක්ත්න/ අමුත්ත්න්යේ 
නිව්ාස පව්ත්ව්ා යගන යාම  

100 

එම් බී එස් එේ ඉන්ුව්රන්ස් 

සමාගම සියලුම ජීවිත් හා සාමානය රක්ෂණ 
62.66 

යකාළයදණිය හයියරාපව්ර් 

(පුද්ගලික) සමාගම 

ජ්ල විදුලිබල උත්පාදනය 
 

95.55 

බී ඕ සී මැයන්ේමන්ේ ඇන්් 

සයපාර්ේ සර්විසස් (පුද්ගලික) 

සමාගම 

බැංකුව්ට කළමනාකරණ යස්ව්ා සැපයිම 
(දැනට යමයහයුම් කටයුතු නැත්) 
 

100 

ආශ්රිත සමාගම් 

සී බෑන්ක් ඇයසේ මැයන්ේමන්ේ 

(පුද්ගලික) සමාගම 
ඒකක භාර අරමුදේ හා අයනකුත් පුද්ගලික 
ආයයෝජ්න කළඹ කළමනාකරණ 

43.36 

ට්රාන්ස්නැෂනේ ලංකා යරයකෝ්ස් 

යසාලියුෂන්ස් (පුද්ගලික) සමාගම යද්පළ හා පිරිවිත්ර කුළියට ගැනීම 
24.69 

ලංකා සිකියුරිටීස් (පුද්ගලික) 

සමාගම 

ලියාපදිංචි යකාටස් ත්ැරැේකරුයව්කි, 
සමයකාටස් යව්ළදාම, ණය යව්යළඳ හා 
ආන්තික යව්ළඳාම 

41.60 

සදර්න් ඩිව්යලාප්මන්ේ 

ෆයිනෑන්ියේ සමාගම 

දැනට යමයහයුම් කටයුතු නැත් 
 

41.67 

 
 

1.4. හසේවා මධයසේථාන 

මධයස්ථාන 1,400 කට ව්ැඩි දීප ව්යාප්ත් යස්ව්ා සැපයුම් ජ්ාලයක් බැංකුව් සතුයේ. ජ්ාතියේ මහා 

පහන් ටැඹ යලස ලංකා බැංකුව් රට පුරා විසිර සිටින සියළුම ගණුයදනුකාර යකාටස්ව්ල අව්ශයත්ා 

සපුරාලීයම් අරමුණ ඇතිව් නව් ක්රියාමාර්ග රාශයක් දියත් කර ඇති අත්ර, ත්ාක්ෂණය යක්න්ීය 

කරගත් පරපුයරහි අව්ශයත්ා යකයර් වියශ්ෂ අව්ධානය යයාමුකර ඇත්. බැංකුයේ 2016 – 2018 

කාලපරිච්යේදය සඳහා ව්න ආයත්නික සැලැස්මද ඩිජිටේ ත්ාක්ෂණය, බැංකුකරණ කටයුතු සඳහා 

උපරිම යලස උපයයෝී කරගන්නා ආකාරයට සකස් කර තිුන අත්ර එමඟින් බැංකුව් ඩිජිටේ 

යුගය යව්ත් දිශාගත් යකරුණි. 

 

 

 

 



26 
 

පහත් ව්ගුව් මගින් පසුගිය ව්සර හත්ර තුල බැංකුයේ යස්ව්ා සැපයුම් මධයසථ්ාන ව්ල ව්යාප්තිය 

විදහා දැක්යේ. 

 

 2013 2014 2015 2016 

ශාඛා 567 573 578 580 

යව්නත් යස්ව්ා මධයස්ථාන 49 47 47 48 

ස්ව්යංක්රීය යටලර් යන්ත්ර 523 540 549 678 

මුදේ ත්ැන්පතු යන්ත්ර (CDMs) - - 14 123 

සුළු හා මධය පරිමාණ ව්යව්සාය ඒකක 14 15 15 15 

ප්රයද්ශීය ණය මධයසථ්ාන (RLCs) - 2 9 11 

 

 

1.5. කාර්ෂය මණ්ඩල්ය 

බැංකුයේ දැක්ම හා යමයහව්ර අරමුණු ලඟා කර ගැනීයම් ප්රධාන ශක්තිය, ඕනෑම අභියයෝගයක් 

භාරගැනිමට හැකියාව් ඇති කාර්ය මණ්ඩලය යේ. ලංකා බැංකුයේ මානව් සම්පත් දැක්ම ව්නුයේ 

ආයත්නික විශෂ්ටත්ව්ය කරා දායක ව්න බව්, ඉත්ා ඉහළ ඵලදායී හා බලය නිර්මාණය කිරීම සහ 

පව්ත්නා අරමුණයි. 

 

2016 ව්ර්ෂය අව්සානයේ බැංකුයේ කාර්ය මණ්ඩල ශක්තිය පහත් සඳහන් පරිදි යේ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 

මහා කළමනාකරු සහ ආයත්නික කළමනාකාරිත්ව්ය 
17 

විධායක කළමනාකාරිත්ව්ය 
50 

ප්රධාන කළමනාකරුව්න් 
90 

යජ්යෂ්ඨ කළමනාකරුව්න් 
205 

ශාඛා කළමනාකරුව්න් සහ යව්නත් නිලධාරී යර්ණි 
3,149 

කළමනාකරණ පුහුණුව්න්නන් 
157 

මාණ්ඩලික සහකාර හා සමාන්ත්ර යර්ණි 
3,335 

කාර්යාල කාර්ය සහායක හා සමාන්ත්ර යර්ණි 
566 

මුළු එකතුව 
7,569 



27 
 

1.6. රජ්යට දක්වන ල්ද දායකත්වය 

2016 යදසැම්බර් මස අව්සානයේ ලාභාංශ හා බදු ව්ශයයන් රජ්යට යගව්න ලද ව්ටිනාකම රු. 
බිලියන 31.1 කි. යමය රජ්යේ විශාල යටිත්ල පහසුකම් සංව්ර්ධන ව්යාපෘති සඳහා ලබාදුන් 
සහයයෝගයන්ට අමත්රව්ය.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. මූල්ය කාර්ෂයසාධනය 

2015 ව්සයර් දී ශක්තිමත් කාර්යසාධනකින් පසු, ලංකා බැංකුව්ට එම ව්ර්ධන ප්රව්ණත්ාව් 
අඛණ්ඩව් 2016 ව්සයර් දී ද පව්ත්ව්ා යගනයාමට හැකියාව් ලැබි ඇත්. 2016  ව්සයර් දී රු. බිලියන 
31.1 බදු යපර ලාභයක් ව්ාර්ත්ා කරමින් බැංකු ඉතිහාසයේ ව්ාර්ත්ා වූ ඉහළම බදු යපර ලාභය 
ව්ාර්ත්ා කිරිමට සමත් විය. 
 
මූලය යස්ව්ා සැපයීයම් ප්රමුඛයා යලස ශක්තිමත් සහ සුවියශ්ෂී ත්ත්ත්ව්යක් ලංකා බැංකුව් සතුයේ. 
රු. ට්රිලියන 1.6 කට ව්ැඩි ව්ත්කම් ප්රමාණයක් හා රු. ට්රිලියන 1.2 කට ව්ැඩි ත්ැන්පතු පදනමක් 
සහිත් ශක්තිමත් යශ්ෂ පත්රයකට හිමිකම් කියමින් ත්ව්ත් ව්ැදගත් සන්ධිසථ්ානක් බැංකු ක්යෂ්ත්රයට 
එක් කරමින් රු. ට්රිලියනයක ණය හා අත්තිකාරම් ප්රමාණයක් ව්ාර්ත්ා කිරීමට ලංකා බැංකුව්ට 
හැකිවිය. 
 
ව්සර තුළ ප්රධාන අභියයෝගයක් වූයේ අක්රීය ණය පහත්ට යගන ඒමයි. දිගින් දිගටම අව්ධානය 
යයාමු කිරීයම් ප්රතිඵලයක් යලස, 2015 ව්සයර් අව්සානයේ දී 4.3% ක් වු  අක්රීය ණය අනුපාත්ය 
2.9% ක් දක්ව්ා යගන එම ට හැකි විය. 
 
පහත් ව්ගුව් බැංකුයේ ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශකයන් සාරාංශ කර දක්ව්යි. 

 

     
රු. මිලියන 

  
යදසැම්බර් 

2013 
යදසැම්බර් 

2014 
යදසැම්බර් 

2015 
යදසැම්බර් 

*2016 
ව්ර්ධනය 

*     % 

මුළුආදායම 127,464  126,546  131,502 153,869 17% 

යමයහයුම් ආදායම 49,024  56,513  64,012 71,621 12% 
VAT සහ NBT ව්ලට යපර 
යමයහයුම් ලාභය 18,420  

        
24,343  30,095 37,466 24% 

බදු යපර ලාභය 15,709  20,291  25,279  31,126 23% 

බදු පසු ලාභය 12,087  13,574  17,357  24,309 40% 

මුළු ත්ැන්පතු 842,070  933,966  1,082,337  1,256,589 16% 

මුළු අත්තිකාරම් 755,385  777,505  870,730  1,048,347 20% 

මුළු ව්ත්කම් 1,193,581  1,329,020  1,568,289  1,669,297 6% 

යකාටස්කරුව්න්යේ ස්කන්ධය 57,700  74,806  81,485  92,514 14% 

8,592 

6,333 

10,769 

12,737 
13,738 

2012 2013 2014 2015 2016

බදු හගවිම් (රු. බිලියන)

5,346 5,346 
6,846 

5,346 

18,346 

2012 2013 2014 2015 2016

ල්ාභ්ාංශ හගවිම් (රු. බිලියන)



28 
 

ප්රධාන අනුපාත 
     ව්ත්කම්හි සාමානය මත් ප්රතිලාභය 

(බදු යපර) 1.4% 1.6% 1.7% 1.9% 
 ස්කන්ධයයහි සාමානය මත් ප්රතිලාභය 

(බදු පසු) 22.2% 20.5% 22.2% 27.9% 
 

ආදායමට වියදම් අනුපාත්ය 49.1% 44.0% 44.7% 43.1% 
 

ප්රාේධන ප්රමාණාත්මකත්ා අනුපාත්ය 12.1% 13.6% 13.1% 11.6% 
 

මුළු අත්තිකාරම් ව්ලට අක්රීයණය 4.3% 3.8% 4.3% 2.9% 
 

රව්ශලත්ා අනුපාත්ය (යද්ශීය) 27.7% 30.8% 28.2% 21.6% 
 

ලාභය/ යස්ව්ක සංඛයාව් (රු.000) 1,768  2,366  3,168  4,112 
  

* 2016 දත්ත් යකාළඹ යකාටස් යව්ළඳපළ (CSE) අනුකූලව් විගණනය යනාකළ මූලය ප්රකාශ මගින් උපුටා යගන ඇත්. 2013 – 2015 

දත්ත් ශ්රී ලංකා මූලය ව්ාර්ත්ාකරණ ප්රමිත් (ශ්රී. මූ. ව්ා. ප්ර.) ව්ලට අනුකූලව් ප්රසිද්ධ කරන ලද විගණන මූලය ප්රකාශ මගින් උපුටා යගන 

ඇත්. 

 

 

2.1. ප්රධාන කාර්ෂයසාධන දර්ශක 
 

2.1.1. මුළු වත්කම්  

2016 ව්ර්ෂය අව්සානය ව්න විට බැංකු ක්යෂ්ත්රයේ ව්ැඩිම ව්ත්කම් පදනමක් සහිත් බැංකුව් යලස 
ව්ාර්ත්ා ගත් යව්මින් රු. ට්රිලියන 1.6 ක ව්ත්කම් පදනමක් ව්ාර්ත්ා කරන ලදී. 2015 යදසැම්බර් හා 
සැසඳීයම්දී ව්ත්කම් 6% ක ව්ැඩි විමක් යපන්නුම් කරයි. බැංකුයේ මුළු ව්ත්කම් සංයුතියන් 88% ක් 
පමණ යපාලී උපයන ව්ත්කම් ව්න අත්ර (මූලය ආයයෝජ්න 28% - ණය සහ අත්තිකාරම් 60%) 
එය අපයේ ව්ත්කම් පදනයම් කාර්යක්ෂමත්ාව්ය යපන්නුම් කරයි. 

 

තීව්ර ත්රඟකාරීත්ව්ය හමුයේ  වුව්ද  ව්ත්කම් පදනයමහි යව්යළඳපල නායකත්ව්ය රැක ගැනීමට 
ලංකා බැංකුව් සමත් වූ අත්ර 2016 සැප්ත්ැම්බර් අව්සන ව්ත්කම් යව්යළඳපල යකාටස 21% ක් 
විය (යම් දක්ව්ා ලබා ගත් හැකි නව්ත්ම යව්යළඳයපාළ දත්ත් මත්).  

  

 

2.1.2. දළ ණය 

2016 යදසැම්බර් මස අව්සානයේ දී 2015 ව්සයර් යදසැම්බර් මසට සායප්ක්ෂව් 20% ක 
ව්ර්ධනයක් සමඟ රු. බිලියන 1,048.3 ක් වූ දළ ණය සහ අත්තිකාරම් බැංකුයේ මුළු ව්ත්කම් 
ව්ලින් 60% ක් විය. 
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කාලීන ණය, පුද්ගල ණය, නිව්ාස ණය සහ බැංකු අයිරා යමම ව්ර්ධනයට දායක වු අත්ර ප්රධාන 
ණය දීයම් අංශයක් වූ උකස් ණය, ලංකා ඛණිජ් යත්ේ නීතිගත් සංස්ථාව්ට ණයදීම සහ රජ්යට 
ණය දීම් හි පසුබෑමක් දක්නට ලැබිණි. ත්ව්ද බැංකුව් ශාඛා සහ ආයත්නික බැංකුකරණයන්හි 
ප්රශස්ත් සංකලනයක් පව්ත්ව්ා ගැනීමට අව්ධානය යයාමු කල අත්රම, රජ්යේ ප්රතිපත්ති ව්ලට 
අනුකූලව් සුළු හා මධය පරිමාණ ව්යව්සාය අංශයේ ණය ව්ර්ධනය යකයරහි අව්ධානය යයාමු 
කරන අත්ර ආයත්නික බැංකුකරණ අංශය යටිත්ල පහසුකම් ව්යාපෘති සහ ඒ හා සම්බන්ධ අංශ 
යකයරහි අව්ශය ණය ප්රතිපාදන යකයරහි මූලික අව්ධානය යයාමු කර ඇත්. 
 
ණය සහ අත්තිකාරම් යව්ළඳයපාල යකාටයස් ප්රමුඛත්ව්ය පව්ත්ව්ා ගනිමින් 2016 සැප්ත්ැම්බර් මස 
අව්සාන ව්න විට 20% ක යව්ළඳයපාල යකාටසකට හිමිකම් පෑමට ලංකා බැංකුව් සමත් විය. 
පුද්ගලික අංශයේ ණය පරිමාව් ව්ැඩි කර ගැනීමට බැංකුව් විවිධ ක්රයමෝපායන් ක්රියාත්මක යකාට 
ඇත්. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. තැන්පතු  

2015 ව්ර්ෂයේ දී, ත්ැන්පතු ව්ර්ධනය කර ගැනීයම් අඛණ්ඩ ප්රයත්නයේ ප්රතිඵලයක් යලස බැංකු 
ක්යෂ්ත්රයේ රු. ට්රිලියනක ත්ැන්පතු මේටම ඉක්මව්ා ගිය ප්රථම බැංකුව් බව්ට පත්වීමට ලංකා 
බැංකුව්ට හැකිවිය. 2016 ව්ර්ෂයේ බැංකුයේ ත්ැන්පතු මේටම 16% කින් ව්ර්ධනය විය. 
 
සිය රාජ්ය අයිතිය මත් යගාඩනැගුණු විශ්ව්ාසය, සන්නම් අධිකාරිය, යව්ළඳයපාල ත්ත්ත්ව්ය, දීප 
ව්යාප්ත් ශාඛා ජ්ාලය සහ බැංකුව් යද්ශය සහ වියද්ශය ව්ශයයන් දියත් කරන ලද විවිධ ප්රව්ර්ධන 
ව්ැඩ සටහන් යහ්තුයව්න් ත්ැන්පතු මේටම ව්ර්ධනය කරගැනිම ට හැකි විය. 2016 සැප්ත්ැම්බර් 
අව්සානයේ 20% ක ත්ැන්පතු යව්ළඳයපාල යකාටසක් සමඟ ප්රමුඛස්ථානය පව්ත්ව්ා ගැනීමට 
බැංකුව්ට හැකි විය. 
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2.1.4.  ආදායම 

මුළු ආදායමට ප්රධාන දායකත්ව්යක් යපාලී 
ආදායම සපයන අත්ර එය යපර ව්සරට 
සායප්ක්ෂව් 19% ව්ර්ධනයකි. සැලකිේලට 
ගත් කාල ව්කව්ානුව් තුල ආනයන 
සම්බන්ධ ව්යාපාරයන් හි අඩුවීම 
යහ්තුයව්න් යකාමිස් ආදායයම් අඩුවිමක් 
සහ විනිමය ආදායයමහි පහත් ව්ැටීමක් 
දක්නට ලැුනි. එයහත් ප්රධාන ව්ශයයන් 
කාලීන ණ ය, යව්ළඳ මූලය, කේබදු හා 
ණය යපාලී ආදායම ඉහලයාම මඟින් එම 
ත්ත්ත්ව්ය සමනය කරන ලදී. 

 

2.1.5. වියදම්  

යපාලී වියදම පසුගිය ව්සයර් අදාල 
කාලයට සායප්ක්ෂව් 21.5% ක ව්ර්ධනයක් 
යපන්නුම් කරමින් 2016 ව්ර්ෂය අව්සන් 
ව්න විට රු. බිලියන 80.7 ක අගයක් 
යපන්නුම් කරන ලදී. කාලීන ත්ැන්පතු හි 
යපාලී වියදම ව්ැඩි වීම යමම ඉහලයාමට 
ප්රධාන ව්ශයයන් යහ්තු විය. යපාලී 
යනාව්න වියදම 2015 යදසැම්බර් මාසයට 
සායප්ක්ෂව් 7.2% කින් ඉහල යගාස් ඇති 
අත්ර ආදායමට වියදම් අනුපාත්යේ 
ව්ර්ධනයක් පසුගිය ව්ර්ෂයේ දක්නට ලැු 
අත්ර ප්රස්ථාරයේ සඳහන් පරිදි 2015 
යදසැම්ර් අව්සන පැව්ති 43.7% සිට 
42.3% දක්ව්ා 2016 යදසැම්බර් අව්සන ව්න විට එය ත්ව්දුරටත් ව්ර්ධනය වීමක් දක්නට ලැුණු 
අත්ර පිරිව්ැය පදනමට අව්ම බලපෑමක් සමඟ ව්යාපාර පරිමාව් පුළුේ කිරියම් බැංකුව්ට ඇති 
හැකියාව් ඉන් පිළිඹිඹු කරයි. 
 

 

2.2. ප්රධාන අනුපාත 
 

2.2.1. වත්කම්ි සාමානය මත ප්රතිල්ාභ්ය (RoAA)  
 

ව්ත්කම්හි සාමානය මත් ප්රතිලාභය 2015 යදසැම්ර් 
සිට 2016 යදසැම්බර් දක්ව්ා 1.7% සිට 1.9% දක්ව්ා 
ව්ර්ධනයක් යපන්නුම් කරයි. බැංකුයේ ව්ත්කම්හි 
සාමානය මත් ප්රතිලාභය 2013 සුළු ව්ශයයන් 
අඩුවීම, සාර්ථක ව්ත්කම් සහ ව්ගීම් 
කළමණාකරන ක්රයමෝපායන් උපකාරයයන් 
මඟහරව්ා ගැනීමට හැකි වී ඇත්. 
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2.2.2. සේකන්ධහයි සාමානය මත ප්රතිල්ාභ්ය (RoAE)  
 

2016 යදසැම්බර් අව්සානයේ බැංකුයේ 
ස්කන්ධයයහි සාමානය මත් ප්රතිලාභය 27.9% ක් 
ව්ාර්ත්ා කල අත්ර එය 2015 යදසැම්බර් ව්ාර්ත්ා වූ 
22.2% ට ව්ඩා සැලකිය යුතු ව්ැඩි වීමක් යපන්නුම් 
කරන ලදි. බැංකුයේ ස්කන්ධයයහි සාමානය මත් 
ප්රතිලාභය අයනකුත් බැංකු සමඟ සැසඳීයම්දී 
ත්රඟකාරි මේටමක පව්තින අත්ර එයට ප්රධාන 
යහ්තු සාධකය වී ඇත්යත් යමයහයුම් ක්රියාව්ලියේ 
සෑම ත්ලයකම පව්ත්ව්ා ගන්නා ලද පිරිව්ැය 
කාර්යක්ෂමත්ාව්යයි. 
 
 
 

2.2.3. ප්රාේධන ප්රමාණාත්මකතා අනුපාතය (CAR)  

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් විසින් නිර්යද්ශ කරන ලද 
ප්රාේධන ප්රමාණාත්මකත්ාව්ය සඳහා වූ නියාමන 
නියයෝගයන්ට ව්ැඩි අගයක් සහිත්ව් අනුකූල වීමට 
බැංකුව් සමත්වී ඇත්. ප්රාේධන ප්රමාණාත්මකත්ා 
අනුපාත්යේ අව්ම අගය ව්න 5% (ස්ථර I) සහ 
10% (ස්ථර II) ට ව්ඩා ඉහළ අගයක් බැංකුව් 
විසින් පව්ත්ව්ා ගන්නා ලදී. 2016 යදසැම්බර් 
අව්සානයේ බැංකුයේ ප්රාේධන ප්රමාණාත්මකත්ා 
අනුපාත්ය 11.6% ක් විය. ව්ාර්ික විගණනය 
අව්සන් කල පසු ව්ර්ත්මාන ව්ර්ෂයේ ලාභය 
ඇතුලත් කල විට ප්රාේධන ප්රමාණාත්මකත්ා 
අනුපාත්ය ත්ව්දුරටත් ව්ර්ධනය ව්නු ඇත්. 

 

 

 

 

2.2.4. අක්රීය ණය අනුපාතය (NPA)  

අක්රීය ණය අනුපාත්ය 2015 යදසැම්බර් සිට 2016 
යදසැම්බර් දක්ව්ා 4.3% සිට 2.9% දක්ව්ා 
අඩුවීමක් යපන්නුම් කරයි. යමය පසුගිය කාලය 
පුරාව්ට ක්රියාත්මක කරන ලද ණය අයකර 
ගැනීයම් හා ණය අධීක්ෂණ ක්රියාව්ලියේ 
ප්රතිඵලයකි. 

 

 

3. වසර තුල් සිදුකල් විහශේෂ කටයුතු 
 
2016 ව්සර තුල අත්පත් කරගත් ව්ැදගත් මූලය සංධිසථ්ානටන්ට අමත්රව්, බැංකුව් 2016 තුළ සිදු 
කල කටයුතු ව්ලින් යත්ෝරාගත් වියශ්ෂ කටයුතු කිහිපයක විස්ත්ර පහත් ඉදිරිපත් කර ඇත්. 
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3.1. ඩිජිටේ මුල්පිරීම් 

2016 ව්සර තුල, බැංකුව් "BEST beyond 75 with digital touch" යන ආයත්නික උයදයෝග 
පාඨය සහිත්ව් 2016 - 2018 ව්ර්ෂයන් සඳහා පිලියයල කල ආයත්නික සැලැස්යම් අරමුණු ළඟා 
කරගැනීමට කටයුතු කරන ලදි.  

 
ඩිජිටේකරණ ක්රියාව්ලිය තුල 2016 ව්ර්ෂය තුළ බැංකුව් අත්පත් කරගත් ජ්යග්රහණ කිහිපයක් 
පහත් දැක්යේ. 
 

• IHRM පද්ධතියේ සිට HCM පද්ධතිය සඳහා සම්පුර්ණයයන්ම මාරු වීම. 
 

 

• ව්ංචා ව්ැලක්වීයම් පහසුකම් සහිත්ව් කා්පත් පද්ධතිය යාව්ත් කාලීන කරන ලදී. 
 

 
• ස්ව්යංක්රීය යටලර් යන්ත්ර ජ්ාලයේ ව්යාප්තිය පුළුේ කිරීම සහ ව්ැඩි දියුණු කිරීම. 

ස්ව්යංක්රීය යටලර් යන්ත්ර සහ මුදේ ත්ැන්පතු යන්ත්ර 801 කින් සමන්විත් ශ්රී ලංකායේ 
විශාලත්ම ස්ව්යංක්රීය යටලර් යන්ත්ර ජ්ාලය බැංකුව් සතුයේ. 

 

 
• ත්ව්ද කා්පත් භාවිත්ා කිරීම යහෝ මුදේ ත්ැන්පත් කිරීම මගින් යපර ලියාපදිංචියකින් 

යත්ාරව් ලංකා බැංකුයේ ගනුයදනුකරුව්න් සඳහා ස්ව්යංක්රීය යටලර් යන්ත්ර/ මුදේ 
ත්ැන්පතු යන්ත්ර හරහා උපයයෝගිත්ා බිේපත් යගවීමට පහසුකම් සලසා යදන ලදි. 
 

• කළමනාකරණ තීන්දු තීරණ ගැනීයම් උපකරණ පුව්රුව් සමඟ ඒකාබද්ධ අව්දානම් 
කළමනාකරණ විසඳුම ක්රියාත්මක කිරීම. 
 
 

3.2. මානව ප්රාේධන සංවර්ෂධනය 
 

අපයේ යස්ව්ක යස්විකාව්න් සඳහා ව්ඩාත් සුදුසු පුහුණු කිරිම් සිදු කිරිම සඳහා පුහුණු ව්ැඩසටහන් 
ඇගයිම ට  ලක්කිරිම හා නැව්ත් සැලසුම් කිරිම  සඳහා 2016 ව්ර්ෂය තුල ව්ැඩි අව්දානයක් යයාමු 
කරන ලදී. 
 
යස්ව්කයින් අත්ර ධනාත්මක පරිසරයක් යගාඩනැීම යමම ක්රියාව්ලිය සඳහා පදනම විය. 
ශාඛාව්ල අනාගත් කළමනාකරුව්න් යගාඩනැීම සඳහා යස්ව්කයන්යේ කුසලත්ාව්න් දුර්ව්ලත්ා 
හදුනායගන එම අව්ශය හැකියාව්න් යගාඩනැීමට යමම ක්රියාව්ලිය මගින් හැකිවිය. 
 
2016 ව්සර තුල දී, වියද්ශීය පුහුණු ව්ැඩසටහන් 138 ක් ඇතුලුව් පුහුණු ව්ැඩසටහන් 1,139 පුහුණු 
පැය 41,532 පුරා යස්ව්ක 33,575 සහභාීත්ව්යයන් පැව්ැත් විය. 

 
 

 

3.3. "5S" පරිසරයට පරිවර්ෂතනය 
 

සියලු ශාඛා 2016 ව්ර්ෂය අව්සන් ව්න විට "5S" පරිසරයට පරිව්ර්ත්නය කරන ලදී. යමම 
පරිව්ර්ත්නය මඟින් පිළියව්ළකට සකසන ලද සහ ප්රසන්න යගාඩනැගිම මගින් පාරියභෝගික 
යස්ව්ා හා යස්ව්ා ගුණත්ව්ය ව්ැඩි දියුණු වී ඇත්. යමම පරිසරය යස්ව්ක රැකියා ත්ෘප්තිය ව්ැඩි 
කිරීමට සහ එය බැංකුව් යමයහයුම් කාර්යක්ෂමත්ාව් සහ ඵලදායීත්ාව්ය යව්ත් යයාමු කරයි. 
 
යමම ක්රියාව්ලිය තුලින් ශාඛා යදාළහක් සහ එක් පළාත් කාර්යාලයකට ජ්ාතික ඵලදායිත්ා යේකම් 
කාර්යාලය විසින් සම්මාන පිරිනමන ලදී. 
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3.4. ල්ංකා බැංකුහේ මුදේ හා බැංකු හකෞතුකාගාරය 
 

ව්සර යදදහසකට අධික ඉතිහාසයේ සිට, නව් බැංකු යුගය දක්ව්ා ශ්රී ලංකායේ මුදේ හා 
ව්ාණිජ්යයේ සිදු වු පරිව්ර්ත්නය පිලිබඳ ජ්නත්ාව් දැනුව්ත් කිරීම හා යපායහාසත් කිරීම දැක්ම 
යකාට යගන "ලංකා බැංකුයේ මුදේ හා බැංකු යකෞතුකාගාරය” 2016 අයගෝස්තු මස 1 ව්න දින 
බැංකුයේ 77 ව්ැනි සංව්ත්සරය සැමරුම් යකාට යගන ප්රධාන කාර්යාලයේ 28 ව්ැනි මහයේ විව්ෘත් 
කරන ලදී.  
 
යමම යකෞතුකාගාරය නරඹන්නන්ට ශ්රී ලංකායේ අතීත්යේ පැව්ති භාණ්ඩ හුව්මාරු ක්රමය, 
යව්යළඳ සබඳත්ා ව්ල ඉතිහාසය, ක්රමව්ත් කාසි ක්රමයේ ආරම්භය ආදිය සහ නවීන බැංකු ක්රම හා 
21 ව්න සියව්යස් ව්ාණිජ් හා බැංකු පිළියව්ත් පිලිබඳ දැනුම ලබා ගත් හැක. 
 
2016 අයගෝස්තු මස 1 ව්ැනිදා සිට 2016 යදසැම්බර් මස 31 ව්න දින දක්ව්ා, 4,200 කට අධික 
නරඹන්නන් ප්රමාණයක් යකෞතුකාගාරය යව්ත් පැමිණ තියේ. 

 

 

3.5. හරිත බැංකුකරණය 
 

ලංකා බැංකුව් හරිත් බැංකුකරණයට අනුගත්වීම සඳහා අන්ත්ර්ජ්ාල අධයාපනය, අභයන්ත්ර 
පද්ධතීන් හා ක්රියාව්ලියන් ත්ාක්ෂණයයන් සවිමත් කිරීම, කඩදාසි ප්රතිචක්රීයකරණය කිරීම මඟින්  
මුදාහරින කාබන් ප්රමාණය  අව්ම කිරීම, පරිසර හිත්කාමි උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම, විදුලිය 
පිරිමසන විදුලි පද්ධති ප්රධාන කාර්යාලයේ සහ ශාඛාව්ල සවිකිරීම, හරිත් යගමිදුල පව්ත්ව්ායගන 
යාම සහ යත්ෝරාගත් ශාඛාව්ල ව්ැසි ජ්ලය යයාදාගැනීම ආදී මුලපිරීම් 2016 තුල ආරම්භකර 
ක්රියාත්මක කරන ලදී. 
 
ලංකා බැංකුව් ණය මුදේ ප්රදානය කිරීයම්දී පුරුද්දක් යලස පරිසර හිත්කාමී ව්යාපෘති සඳහා ණය 
ලබා  දීයම්දි වියශ්ෂ සැලකිේලක්  දක්ව්නු ලැයේ. 
 
යත්ෝරාගත් ශාඛාව්ල සූර්ය විදුලි පාදක පද්ධති සවි කිරීම යමම හරිත් බැංකු කරණයේ ත්ව්ත් එක් 
පියව්රකි. 

 

 

3.6.  හගෞරව සහ සම්මාන 

2016 ව්සර තුලද ලංකා බැංකුයේ අංක 1 ත්ලය ත්ව්දුරටත් ත්හවුරු කරමින් යගෞරව් සම්මාන 
රාශයකින් පිදුම් ලැබීය. 

 

• එංගලන්ත්යේ "ද බෑංකර්" සඟරාව් මඟින් අඛණ්ඩව් 4 ව්න ව්ත්ාව්ටත් යලෝකයේ බැංකු 
1000 අත්රට ලංකා බැංකුව් නම්කර ඇති අත්ර ඒ අනුව් රයේ පළමු ස්ථානය ත්හවුරු 
කර ඇත්. 

• බ්රෑන්් ෆයිනෑන්ස් ලංකා ආයත්නය විසින් ලංකායේ අංක එයක් සන්නම් නාමය යලස 
(සන්නම් ව්ටිනාකම රු.බිලියන 41.4) අඛණ්ඩව් 8 ව්න ව්රටත් සම්මාන ලබා යදන ලදී.. 

• යහාඳම යස්ව්ා යයෝජ්කයා යලස "Employer Brand Institute" විසින් පව්ත්ව්නු ලැබූ 
2016 ආසියායේ යහාඳම යස්ව්ා යයෝජ්කයා සඳහා සම්මාන ප්රධායනෝත්සව්යේදි සම්මාන 
ලබා යදන ලදී. 

• දකුණු ආසියානු කලාපයේ 2015 ව්ර්ෂය සඳහා යහාඳම රාජ්ය අංශයේ ව්ාර්ික 
ව්ාර්ත්ාව්ට හිමි සම්මානය 2016 දකුණු ආසියානු ගණකාධිකාරිව්රුන්යේ සම්මාන 
ප්රධායනෝත්සව්යේදී ලබා යදන ලදී. 
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4. සමාජ්යට දක්වන ල්ද දායකත්වය 

ඉත්ා සාර්ථක ව්සරක් අව්සන් කල ලංකා බැංකුව් ජ්ාතියේ මහා පහන්ටැඹ යලස රයේ ජ්නත්ාව්යේ 
අධයාපනය සමාජ් ත්ත්ත්ව්ය ඉහළ නැංවීමත් ජ්ාතික උරුමයන් සහ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමටත් 
සැමවිටම කටයුතු කරයි. 
 

4.1. සේවාභ්ාවික පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම 

Neptune Recyclers සමාගම සමඟ ඉව්ත්ලන කඩදාසි ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා ව්ැඩ පිළියව්ලක් 
පසුගිය, ව්සර පුරාම ක්රියාත්මක කරන ලදී. 
 
යමම ඉව්ත්ලන කඩදාසි පරිසර හිත්කාමි යලස ප්රතිචක්රීකරණ ක්රියාව්ලිය මඟින් ස්ව්ාභාවික 
සම්පත් ආරක්ෂාකර ගැනීමට බැංකුව්ට දායක වීමට හැකි විය. 

 
2016 ව්ර්ෂය තුලදී ඉව්ත්ලන කඩදාසි කියලෝග්රෑම් 95,272 ක් ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම මඟින්, 
 

• ව්ැඩුනු ගස් 1,620 ක් 
• යත්ේ ලීටර් 167,202 ක් 
• විදුලි බලය කියලෝ යව්ාේ 381,088 ක් 
• ජ්ලය ලීටර් 3,027,744 ක් 
• භූමිය  කියුබික් මීටර් 286 ක් 
• හරිත්ාගාර ව්ායු වියමෝජ්නය කියලෝ ග්රෑම් 95,272  ක් අඩු කිරීම 

 
ව්ශයයන් පරිසරයට ඉතුරු කිරීමට බැංකුව්ට හැකියාව් ලැබිණි. 

 

4.2. හපනා - පහ වසර ශිෂයත්ව සම්මන්ත්රණ මාල්ාව 

රන් කැකුළු හපනා ව්ැඩ සටහන සඳහා ලංකා බැංකුව් ව්සර 16 කට ව්ැඩි කාලයක් පුරා අනුග්රහය 
දක්ව්නු ලැයේ. 
 
පහ ව්සර ශෂයත්ව් විභාගය සඳහා සූදානම් ව්න දුව්ා දරුව්න් සඳහා නිව්ැරදි මඟ යපන්වීමක් 
සිදුකිරීම (වියශ්ෂයයන්ම ග්රාමීය ප්රයද්ශව්ල දරුව්න්ට) යමම ව්ැඩ සටහයන් ප්රධාන අරමුණ යේ. 
සෑම ව්ැඩසටහනක්ම පහ ව්සර ශෂයත්ව් විභාගය සඳහා සූදානම්ව්න දරුව්න්ට සහ එම දරුව්න්යේ 
යදමේපියන්ට දරුව්න් සඳහා නිව්ැරදි ව්ටපිටාව්ක් සහ දරුව්න්යේ මානසික ව්ර්ධනය නිව්ැරදිව් 
සිදුකිරීම සඳහා ව්ැඩසටහන් යලස යව්න යව්නම ව්ැඩසටහන් යදකකින් සමන්විත් යේ. 
 
ශෂයයන් 31,293 සහ මේපියන් 21,221 ක සහභාීත්ව්යයන් 2016 ව්ර්ෂය තුලදී ව්ැඩ සටහන් 
75ක් සාර්ථකව් සම්පූර්ණ කිරීමට ලංකා බැංකුව්ට හැකියාව් ලැුණි. 
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මහජ්න බැංකුව 

 

1. හැඳින්වීම 

 
මහජ්න බැංකුව් 1961 අංක 29 දරණ මහජ්න බැංකු පණත් යටයත් 1961 ජුලි 1 ව්ැනි දින රජ්ය සතු 

බැංකුව්ක් යලස ශ්රී ලංකායේ ස්ථාපිත් කරන ලදි. බැංකු ශාඛා 737 ක් තුළින් ගණුයදනුකරුව්න්යේ 

මිලියන 17 ක් ඉක්ම වු ගිණුම් ව්ල ගණුයදනු කටයුතු සිදුකරන මහජ්න බැංකුව් සතු යස්ව්යට කැපවු 

කාර්ය මණ්ඩලය 8,249 ක් පමණ යේ. බැංකුව් විසින් මුළු දිව්යින පුරා පිහිටුව්ා ඇති ස්ව්යංක්රිය මුදේ 

හුව්මාරු යන්ත්ර (ATM) සංඛයාව් 506 කි. මහජ්න බැංකුව් පරිපාලිත් සමාගම් තුනකින් සමන්විත් යේ. 

පීපේස් ලීසීං ඇන්් ෆයිනැන්ස් පී.එේ.සී., ට්රැව්ේස් (පුද්ගලික) සමාගම සහ පීපේස් මර්චන්ේ 

ෆයිනැන්ස් පී.එේ.සී එම පරිපාලිත් සමාගම්ය. 
 

2016 ව්සර සඳහා රුපියේ බිලියන 20.8 ක බදු යපර ලාභයක්ද, රුපියේ බිලියන 15.0 ක බදු පසු 

ලාභයක්ද, බැංකුව් විසින් ව්ාර්ත්ා කර ඇත්.2015 ව්සරට ව්ඩා 20% ව්ර්ධනයක් යපන්නුම් කරමින් මුළු 

ත්ැන්පතු පදනම රුපියේ ට්රිලියන 1 ක ඉලක්කය පසුකර යාමට 2016 ව්සයර්දි සමත් විය. 2016 ව්සර 

අව්සන් ව්න විට මුළු ණය හා අත්තිකාරම් අගය රුපියේ බිලියන 951 ක් වු අත්ර යමය 2015 ව්සරට 

සායප්ක්ෂව් රුපියේ බිලියන 122 ක් යහෝ 15% ව්ර්ධනයකි. අයකිරීම් ව්ර්ධනය කර ගැනීමට යයදවු 

සාර්ථක උත්සහය තුළින් අක්රමික ණය අනුපාත් 1.9% යලස අව්ම අගයකට ළඟාවීමට හැකි විය. 

 

2. ප්රධාන මූල්ය කාර්ෂය සාධන දර්ෂශක පිළිබඳ සංසන්දනය.  
(සියලුම අගයන් රුපියේ මිලියන වලිනි)  

 

වගුව 01 

ප්රධාන මුල්ය දර්ෂශකය 2016.12.31 2015.12.31 

ශුද්ධ යපාලී ආදායම් 43,124 43,754 

අයනකුත් ආදායම් 11,935 10,989 

මුළු යමයහයුම් ආදායම 55,060 54,743 

බදු යපර ලාභය 20,814 19,520 

බදු පසු ලාභය 14,995 12,598 

දළ ණය සහ අත්තිකාරම් 
 

950,824 829,234 

මුළු ව්ත්කම් 1,302,048 1,176,596 

මුළු ත්ැන්පතු 1,077,760 899,238 

ප්රාේධනය හා සංචිත් 59,649 49,495 

මුළු ව්ගකිම් 1,242,400 1,127,100 

ව්ත්කම් මත් ප්රතිලාභ (බදු යපර ) (%) 1.7% 1.8% 

හිමිකම් මත් ප්රතිලාභ (%) 27.5% 27.1% 

අක්රමික ණය අනුපාත්ය (%) 1.9% 2.4% 

ණය / ත්ැන්පතු (%) 88.2% 92.2% 

අඩු පිරිව්ැය ත්ැන්පතු/මුළු ත්ැන්පතු (%) 44.8% 47.8% 

අරමුදේ යනාව්න ආදායම් /ශුද්ධ ආදායම් (%) 21.7% 20.1% 

යමයහයුම් පිරිව්ැය/ශුද්ධ ආදායම (%) 59.9% 57.5% 

ශුද්ධ යපාලී ආන්තිකය (%) 3.5% 4.0% 
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ප්රසේතාරය 01 

ලාභදායිත්ව්ය 

 

 

 

 

 

ප්රසේතාරය 02 

මුළු ත්ැන්පතු 
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ප්රසේතාරය 03 
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3. 2016 වසහර්ෂදි සිදුකළ ප්රධාන ක්රියාකාරකම්  

 

කෘිකර්මය, සංචාරක ව්යාපාරය, නිව්ාස සහ ඉදිකිරීම් සහ යව්ළද මුලය ඇතුළු ක්යෂ්ත්ර ගණනනාව්කදී 

ජ්ාතික ආර්ිකයට දායකයත්ව්යක් ලබා යදමින්, 2016 ව්සර තුලදි මහජ්න බැංකුව් අඛණ්ඩව් 

ආදර්ශමත් කාර්ය සාධනයක් යපන්නුම් කර තියේ. 

 

3.1 ආහයෝජ්න 
 
බැංකුයේ ආයයෝජ්න එහි භාණ්ඩාගාර යදපාර්ත්යම්න්තුව් විසින් කළමණාකරනය කරනු ලබන අත්ර, 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර, එක්සත් ජ්නපද ඇමරිකානු යඩාලර් සංව්ර්ධන බැඳුම්කර  සහ ශ්රි ලංකා 

ජ්නරජ්යේ බැඳුම්කර ව්ල ආයයෝජ්නය කිරීම මඟින් බැංකුව් රජ්යේ සංව්ර්ධන මුලාරම්භයන් සඳහා 

දායක වී තියේ. 2016 යදසැම්බර් 31 ව්න දින ව්න විට මහජ්න බැංකුයේ මුළු ආයයෝජ්නය රුපියේ 

බිලියන 250 ඉක්මව්යි. 

 

 

3.2 ණය ප්රසාරණය  
 

ණය ප්රසාරණය සඳහා බැංකුයේ නිපුණත්ා ඇති සම්බන්ධත්ා අයලවිකරණ යස්ව්කයින්යේ 

ගණුයදනුකරුව්න් අත්පත් කර ගැනීයම් හැකියාව් යමන්ම දැනට සිටින ගණුයදනුකරුව්න් සමග 

පව්ත්නා සම්බන්ධත්ාව්ය යහ්තුවිය. ගුණාත්මක ණය ඉහළ දැමීම සහ උත්පාදනය ක්රියාව්ලීය 

කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා අව්ධානය යයාමු වීම ව්ර්ෂය තුළ සමස්ථ ලාභය ව්ර්ධනය වීමට යහ්තු විය.  

 

 

3.3 සුළු හා මධය වයවසාය බැංකු කටයුතු  
 

බැංකුයේ මුළු හා මධය ව්යව්සාය යයෝජ්නා ව්ාර්ික පිරිව්ැටුම රුපියේ මිලියන 15 ත් රුපියේ මිලියන 

600 ත් අත්ර ව්යාපාර ඉලක්ක කරන ලදී. සුළු හා මධය ව්යව්සාය මධයස්ථාන 23 ක් සුළු හා මධය 

ව්යව්සාය පාරියභෝගික අව්ශයත්ාව්යන් සපුරාලීම සඳහා කැප වු යක්න්රස්ථාන යලස කටයුතු කරයි. 

යමම මධයසථ්ාන ප්රයද්ශය ව්ාණිජ්ය ණය ඒකක 3 ක් විසින් යව්න් කරන ලද ඉලක්ක හරහා පාලනය 

කරනු ලබයි. ව්ර්ෂය තුළදී ණය නිලධාරීන්යේ පුහුණුව් (ණය ඇගයීම, අව්ධානම් කළමනාකරණය, 

අයකිරීම යන පරාසය තුළ) සඳහා යව්නමම අංශයක් පිහිටුව්න ලදී. 

 

 

3.4 ක්ුර මූල්යකරණය   
 

ක්ුරමුලයකරණයේදී දැරිය හැකි අනුපාත් මත් මුලය සැපයීම තුළින් රයේ ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීම 

ඉලක්ක කරයි. යමම අංශය සාමානයයයන් මුලය ආයත්න ව්ල අව්ධානම් රුචිය ඉක්මවීම සහ 

සාධාරණ මිළකට විධිමත් ණය අනුපාත් යනාමැති වීම මත් ව්ැටි පව්ති.රයේ එක් පළමු බැංකුව්ක් යලස  

ක්ුරමුලයකරණය නිරත් වීමට මහජ්න බැංකුව් කෘිකාර්මික, කාර්මික හා ගෘහකර්මාන්ත් ඇතුලු බහු 

කාර්යයන් සඳහා මුලය පහසුකම් සපයනු ලැයේ. 
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3.5 රාජ්ය ආයතන හකහරි දැක්වු දායකත්වය   
 

2016 ව්සර අව්සාන ව්න විට මහජ්න බැංකුව් සිය ණය කළයඹන් 36% ක ප්රමාණයක් ලබාදි ඇත්යත් 

රාජ්ය ආයත්න ව්ලටය. ප්රධාන යලසම ලංකා ඛණිජ් යත්ේ සංස්ථාව්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා 

යපායහාර සංස්ථාව්, යකාළඹ යකාමර්ෂේ යපායහාර සමාගම සහ මාර්ග සංව්ර්ධන අධිකාරීය ඒ අත්ර 

යේ. යම් අත්රින් බහුත්රයක් ණය ලබාදී ඇත්යත් මුදේ අමාත්යාංශයේ ඇප මත්ය. 

 

4. රජ්හේ ආදායම සඳහා දායකත්වය 

 
2016 ව්සර තුළදි බදු ලාභාංශ සහ අයබදු යලස රුපියේ බිලියන 20 ඉක්ම වු දායකත්ව්යක් ලබාදුන් 

අත්ර, 2015 ව්සයර්දී යමම අගය රුපියේ බිලියන 16.3 ක් විය. 

 

4.1 සමුපකාර අංශයට සහයවීම 
 

බැංකුව් සමුපකාර සමිති සාමාජිකයින්ට, කෘිකර්මය, සත්ව් පාලනය, පාරියහෝගික යව්ළඳාම, ධීව්ර 

සහ වියශ්ෂ ව්යාපෘති සඳහා අරමුදේ සැපයිමට සමුපකාර අංශය සමග අත්ව්ැේ බැඳයගන සිටී. 

 

 

5. මූල්ය හනාවන ඉසේමතු කිරීම්. 
 

5.1 පාරිසරික තිරසාරාත්මක ගමනක ආරම්භ්ය 
 

ත්ම ව්යාපාර යමයහයුම හරහා පරිසරයට නිකුත් කරන කාබන් ප්රතිශත්ය පිළිබඳ අව්ධානය යයාමු 

කරන්නාවු, කාබන් කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුව්ත්, ව්ගකිව් යුතු මූලය සමාගමක් යලස සිය 

පාරිසරික තිරසාර ගමන් මඟ ආරම්භ කරමින් “පීපේස් ග්රීන් ප්ලස්” ප්රතිපත්තිය දියත් කරන්නට 

මහජ්න බැංකුව් පසුගියදා පියව්ර ගත්යත්ය. යමම ව්ැඩපිළියව්ල තුළදී සිය හරිත්ාගාර ව්ායු වියමෝචනය 

සම්බන්ධයයන් දැනට පව්තින GRI G4 ව්ාර්ත්ාකරණය හරහා ත්ම කාර්ය මණ්ඩලයට යකාටස ්

හිමියන්ට සහ අයනකුත් පාර්ශව්කරුව්න්ට නිව්ැරදි ව්ාර්ත්ා සැපයීම ත්හවුරු කිරීයම් ව්ගීම මහජ්න 

බැංකුව් සතුව්නු ඇත්. 

 

යමම අරමුණ ළඟාකරගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකායේ ප්රමුඛ යපයේ ඒකාබද්ධ තිරසාරභාව්ය පිළිබඳ විසඳුම් 

සම්පාදකයයකු ව්න “ද කාබන් කන්සේටින් කම්පැනි” සමඟ අත්ව්ැේ බැඳයගන සිටී. 
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5.2 දත්ත ගබඩා කරන සහ බුේිමය වයාපාර හතාරතුරු වයාපෘතිය  
 

නව් යලාව් අධිත්ාක්ෂණික ප්රව්ණත්ාව්යන් යහ්තුයව්න් සීඝ්ර යලස පරිණාමයට බඳුන් යව්මින් පව්තින 

බැංකුකරණ සහ මූලය යසව්්ා ක්යෂ්ත්රය සමඟ උයරනුර ගැයටමින් ඉදිරියට ගමන් කිරීම අරඹයා ත්ව්ත් 

එක් උසස් ත්ාක්ෂණික සංකේපයක් ව්ැලඳගන්නට මහජ්න බැංකුව් කටයුතු කයළ්ය. යලාව් පිළිගත් 

බැංකුකරණ පත්ාකයින් විසින් භාවිත්ා කරනු ලබන දත්ත් ගබඩා කරන සහ ුද්ධිමය ව්යාපාරික 

යත්ාරතුරු ව්යාපෘතියක් ව්න යමම අධිත්ාක්ෂණික සංකේපය හරහා ආයත්නික පරිගණක පද්ධතිය 

තුළ අඩංගු සියලු දත්ත් මධයගත් දත්ත් ගබඩාව්ක රඳව්ා ගනිමින් තීරණ ගැනීම සඳහා සුදුසු මේටමක 

එම දත්ත් පරිව්ර්ථනය කිරීම සිදු කරනු ලබන්යන් ගනුයදනුකාරභව්තුන් සහ හවුේකාරභව්තුන් 

එකියනකා හා යාකරන “Single Version of  Truth (SVOT)” විෂම ජ්ාතිය යත්ාරතුරු පද්ධතියක් 

නිර්මාණය කරමිනි.යමම ව්යාපෘතිය පසුගිය යපබරව්ාරි මස 10 ව්න දින ව්යාපෘති කළමනාකරණ 

ශාඛායේදී නිල ව්ශයයන් හඳන්ව්ා යදන ලදී. 

 

“SAS Data Warehouse” යනුයව්න් හැඳින්යව්න යමම උසස් ත්ාක්ෂණික විසඳුම හඳුන්ව්ාදිම සඳහා 

“ජ්ස්ටි - ඉන් - ටයිම් යටක්යනායලාජිස්” පුද්ගලික සමාගම සමග එක්වු මහජ්න බැංකුව් සමසත්් 

ව්යාපෘතිය යගාඩනැංවියම් සහකරුව්ා යලස ඉන්දියායේ “ඉන්යෆෝ රයිේ” පුද්ගලික සමාගමත් සමග 

එක්වීය. යමම නව්ත්ම ත්ාක්ෂණික හඳුන්ව්ාදීමත් සමග බාසේ 11 සහ බාසේ 111 අනුකුලත්ාව්ය 

හිමිකර ගැනීමට මහජ්න බැංකුව්ට හැකිවීම වියශ්ෂත්ව්යකි. ව්සර 3 ක් මුළුේයේ ක්රියාව්ට නැංවිමට 

යයෝජිත් යමම වියශ්ෂ යත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ හඳුන්ව්ාදීම යහ්තුයව්න් බැංකුයේ අභයන්ත්ර යමන්ම බාහිර 

ගණුයදනුකාර භව්තුන්හට මහත් ව්ාසි සැලයසනු ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ඩිජිටේකරණය 
 

බැංකුකරණ හා මූලය යස්ව්ා ක්යෂ්ත්රය අළලා යගෝලිය ව්ශයයන් සිදුයව්මින් පව්තින ඩිජිටේ පරිනාමය 

සමග උයරනුර ගැටි ඉදිරියට ගමන් කිරීම සඳහා මහජ්න බැංකුව්ද ඩිජිටේකරණ ව්යාපෘතියක් ආරම්භ 

යකාට ඇත්. මහජ්න බැංකුයේ සමස්ත් යමයහයුම් පද්ධතිය ඉලක්ක යකාට ගත් නව් හඳන්ව්ාදිම් රැසක් 

සමග යමම ඩිජිටේ පරිව්ර්ත්නය ඉදිරි මාස 12 තුලදි බැංකුව් තුළ ක්රියාත්මක ව්න්නට නියමිත්යි. 

මහජ්න බැංකුයේ ව්න පීපේස් යව්ායිස් ඇප් නිමැවුමත් සමග ආරම්භ වු යමම ඩිජිටේ පරිව්ර්ත්නය 

හරහා ත්ව්ත් ඩිජීටේ බැංකුකරණ විසදුම් මාලාව්ක් ගණුයදනුකරුව්න් යව්ත් තිළිණ කරන්නට බැංකුව් 

සුදානම් යව්මින් සිටි. 
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ජ්ාතික ඉතිරිකිරීහම් බැංකුව 

1. හැඳින්වීම 

 1972 දී පාර්ලියම්න්තු පනත්ක් මගින් සථ්ාපිත් කරන ලද ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැංකුයේ ආරම්භය 

ඉතිරිකිරීයම් බැංකු සංකේපය යලාව් පහළවූ 19 ව්න සියව්යස් මුේ භාගය දක්ව්ා දිව් යයි. ධනව්ත් 

ජ්නත්ාව්ට පමණක් යනාව් සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ට මූලය යස්ව්ා සැපයීම   යව්නුයව්න් කැපවූ දිගු 

ඉතිහාසයක් සහිත් ආයත්න හත්රක එකතුයව්න් ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැංකුව් පිහිටුව්න ලදී. ජ්ාතික 

ඉතිරිකිරීයම් බැංකුව් ශ්රී ලාංකික ජ්නත්ාව්ට යමරට සංව්ර්ධනයේ පාර්ශව්කරැව්න් බව්ට පත් වීමට 

උපකාර කරන නාලිකාව්ක් යලසද කටයුතු කරයි. පුර්ණ අයිතිය ශ්රී ලංකා රජ්ය සතු ව්න යම් වියශ්ිත් 

ඉතිරිකිරීයම් බැංකුව් ත්ැනපත් කර තියබන මුදේ යසෞභාගයමත් ශ්රී ලංකාව්ක් යමරට ජ්නත්ාව්ට උරුම 

කරදීම උයදසා ක්රියාව්ට නැංයව්න ජ්ාතික ප්රතිපත්ති හා මුලපිරිම් සඳහා ආයයෝජ්නය යකයර්. 

යම් යමායහාත් ව්න විට රුපියේ බිලියන 912 ක ව්ත්කම් ප්රමාණයක් හා රුපියේ බිලියන 657 ක 

ත්ැන්පතු පදනමක් සමගින් අප ශ්රි ලංකායේ සිේව්න විශාලත්ම බැංකුව් යලස නැී සිටි.ශ්රී ලාංකිකයන් 

බහුත්රයක් අප සමග අත්ව්ැේ බැඳ සිටන අත්ර පුළුේ වු මුලය අව්ශයත්ා සමුදායක් සපුරාලීම සඳහා 

නිර්මිත් නිමැවුම් හා යස්ව්ා රැසක් භුක්ති විඳිමින් සිටිති. 4061 ක්වු ත්ැපැේ හා උප ත්ැපැේ  කාර්යාල 

ජ්ාලයට හා 279 ක් වු ස්ව්යංක්රීය යටලර් යන්ත්ර ජ්ාලයට අමත්රව් 4384 ක් වූ කාර්ය මණ්ඩලයක්  

සමඟන් අපි ශාඛා 250 ක් ඔස්යස් දීපව්යාප්ත් බැංකු යස්ව්ාව්ක් සැපයීයමහි නියුක්ත්ව් සිටිමු. 

පූර්ණ අයිතිය ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැංකුව් සතු ව්න පරිපාලිත් සමාගම ව්න NSB ෆන්් මැයන්ේමණ්ේ 

සමාගම රාජ්ය සුරැකුම්හි ගණුයදනු කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් විසින් පත් කරන ලද 

ප්රධාන ප්රාථමික ගණුයදනුකරුයව්කි. 

 
 

2. මූල්ය කාර්ෂයසාධනය 

 

2.1 වත්කම් වල් ගුණාත්මකභ්ාවය 
 

2015.12.31 දිනට පිළියව්ලින් 3.46% ක් හා 3.35 ක් යලස සටහන් වු බැංකුයේ දළ හා ශුද්ධ අක්රීය 

ණය අනුපාතිකය 2016.12.31 දිනට පිළියව්ලින් 1.55% ක් හා 1.47% ක් දක්ව්ා පහළ බැස තිබිණ. එය 

බැංකු ක්යෂ්ත්රයේ සාමානය ව්න 2.6% ට අව්ම මේටමක් ව්න අත්ර, සමායලෝචිත් කාලපරිච්යේදය තුළදී 

යේරා යනාගත් රන් භාණ්ඩ අඛණ්ඩව් යව්න්යද්සි කිරීම. ඊට ප්රධාන ව්ශයයන් දායක විය. ඒ අත්ර 

රුපියේ බිලියන 9.1 ක් යලස සටහන් වු සමස්ත් අක්රීය ණය කළඹ 2016.12.31 දිනට රුපියේ බිලියන 

4.8 දක්ව්ා රුපියේ බිලියන 4.3 කින් පහළ ගියේය. 

 

2.2 ණය සහ ල්ැබිය යුතු දෑ 

ගණුයදනුකරුව්න් හා බැංකු ව්ලට ලබාදුන් ණය හා ලැබිය යුතු දෑ ව්ලින් සමන්විත් බැංකුයේ ණය 

කළඹ යපර ව්ර්ෂයේදී රුපියේ බිලියන 272 ක් වු අත්ර, එය 19.1% ක නැත්යහාත් රැපියේ බිලියන 52 

ක ව්ර්ධනයක් සමගින් 2016 ව්ර්ෂයේදී රුපියේ බිලියන 324 ක් බව්ට පත් විය. පුද්ගලික ණය 

සම්බන්ධයයන් ව්ාර්ත්ා වු 101.2% ක සීග්ර  ව්ර්ධනයට ප්රධාන ව්ශයයන්ම යහ්තු වුයේ ිවිධ හමුදා සහ 

වියශ්ෂ කාර්ය බලකා සාමාජීකයන් යව්ත් ලබාදුන් ණය පහසුකම් යේ. අයනකුත් බැංකු යව්ත් 

ලබායදන ලද ණය පහසුකම්හි සිදුවු රුපියේ බිලියන 8 ක ව්ර්ධනය බැංකුයේ ආයත්නික ණය 

කළයඹහි 12% ක ව්ර්ධනයට යහ්තු විය. 
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2.2.1 පාරිහභ්ෝගික ණය 

සමස්ත් ශාඛා ණය කළඹ 2016 ව්සර අව්සානයේදී 24.7% ක ව්ර්ධනයක් සමගින් රුපියේ බිලියන 

177 ක් දක්ව්ා ඉහළ ගියේය.  

සමායලෝචිත් කාලපරිච්යේදය තුළදී බැංකුයේ පුද්ගලික ණය කාණ්ඩය සැලකිය යුතු ව්ර්ධනයක් 

ව්ාර්ත්ා කළ අත්ර, යපර ව්ර්ෂයට සායප්ක්ෂව් රුපියේ බිලියන 36 කින් ඉහළ ගියේය. මීට අමත්රව් 

නිව්ාස හා යද්පළ ණය කාණ්ඩයේ සිදුවු ව්ර්ධනය රුපියේ බිලියන 4.5 කි. 2016 ව්ර්ෂයේ අව්සානය 

ව්න විට උකස් අත්තිකාරම් කළඹ යපර ව්ර්ෂයේ ව්ාර්ත්ා වු රුපියේ බිලියන 26.5 සිට රුපියේ බිලියන 

19 දක්ව්ා රැපියේ බිලියන 7.5 න් පහළ ගියේය.එම කාලපරිච්යේදය තුළදී උකස් කළඹ සම්බන්ධයයන් 

ව්ාර්ත්ා වු රුපියේ බිලියන 7.5 ක රන් භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීම මාධයයේ වුව්ද බැංකුයේ සිේලර 

ණය කළඹ ද රුපියේ බිලියන 35 කින් ඉහළ ගියේය. 

 

2.2.2 ආයතනික ණය 
 

යමරට ප්රධාන යපයළ් මුලය ආයත්න හා රාජ්ය ව්යව්සායන්ට බැංකුව් විසින් ආයත්නික ණය සැපයේ. 

ප්රතිශත්යක් යලස ආයත්නික ණය සම්බන්ධයයන් ව්ැඩිම දායකත්ව්යක් ලැබී ඇත්යත් යමරට යසසු 

බැංකු යව්ත් සපයන ලද ණය මගිනි. එය ව්සර ආරම්භයේදී සටහන් වු රුපියේ බිලියන 8.1 සිට 

රුපියේ බිලියන 31.8 දක්ව්ා 34.2% ක තීව්ර ව්ර්ධනයක් යපන්නුම් කයළ්ය. සමායලෝචිත් ව්සර තුළදී 

යටිත්ල පහසුකම් ව්යාපෘති යව්ත් අරමුදේ සැපයීම සිදු යනාකිරීම යහ්තුයව්න් රාජ්ය ව්යව්සායන් යව්ත් 

නිකුත් කරන ලද ණය ප්රමාණය පහළ ගියේය. 2016 ව්ර්ෂය තුළදී බැංකුයේ ආයත්නික ණය කළඹ 

රුපියේ බිලියන 11.1 න් ව්ර්ධනය විය. 

 
 

 

2.3  තැන්පතු සංචල්නය 

 
2016 ව්ර්ෂය අව්සානයේදී බැංකුව් විසින් රුපියේ බිලියන 58.6 ක සමස්ත් සංචලනයක් ව්ාර්ත්ා කරන 

ලද අත්ර, එය රුපියේ බිලියන 68 ක් වූ ව්ාර්ික සංචලන ඉලක්කයයන් 86.2% කි. ප්රධාන ව්ශයයන් 

සමායලෝචනය යකයරන කාලපරිච්යේදය තුලදී ත්ැන්පතු යපාළී අනුපාත්ව්ල සිදුවූ ඉහළයාම 

යහ්තුයව්න් පසුගිය ව්සයර් අදාල කාලපරිච්යේදයේදී සංචලනය 28.1% න් නැත්යහාත් රුපියේ බිලියන 

12.9 න් ඉහළ ගියේය.  



43 
 

ගනුයදනුකරුව්න්යේ ත්ැන්පතු ප්රධාන අරමුදේ උත්පාදන ප්රභව්යවූ අත්ර, 2015 ව්ර්ෂයේදී රුපියේ 

බිලියන 596 ක් වූ ගනුයදනුකරුව්න්යේ තුන්පතු 2016 දී 10.3% ක ව්ර්ධනයක් සමගින් රුපියේ 

බිලියන 657 ක් බව්ට පත්වීය. 2016 යදසැම්බර් ව්න විට බැංකුයේ ත්ැන්පතු යව්ළඳපළ යකාටස 

10.17% ක් යලස සටහන් විය. 

 

 

 

 

2.4 ආදායම සහ ල්ාභ්ය 
 

2015 අදාළ කාලය හා සසඳන විට 2016 ව්සර සඳහා බැංකුයේ ව්ැේ සහ බදු යපර යමයහයුම් ලාභය 

4% ක ව්ර්ධනයක් සමඟින් රුපියේ බිලියන 16 දක්ව්ා ඉහළ ගියේය. එම කාලපරිච්යේදය සඳහා බදු 

යපර ලාභය බදු පසු ලාභය පිළියව්ලින් රුපියේ බිලියන 13.2 ක් හා රුපියේ බිලියන 9.52 ක් යලස 

ව්ාර්ත්ා විය. යමම ලාභ ව්ාර්ත්ා වුයේ පසුගිය ව්සයර්දී යපාළි වියදම් 19% කින් ඉහළ නැංවිමට යහ්තු වු 

ත්ැන්පතු යපාළි අනුපාත් ඉහළ යායම් අහිත්කර ප්රතිඵල මාධයයේය. එබැවින් ශුද්ධ යපාලි ආදායම 6% 

න් පහත් ව්ැටුණු අත්ර එහි ප්රතිඵලයක් යලස ශුද්ධ යපාළි ආන්තිකය 2015 ව්ාර්ත්ා වු 3.32% ක අගයට 

සායප්ක්ෂව් 2.89% ක් යලස සටහන් විය. 

 
 

අක්රීය උකස් අත්තිකාරම් සම්බන්ධයයන් ක්රියාත්මක කරන ලද කඩිනම් නිදහස් කිරීයම් ක්රියාව්ලිය 

සමඟ හානිකරණ විවිධානය සහ යපාළිය කපා හැරීම රුපියේ බිලියන 2 න් පහළ ගිය අත්ර වියශ්ෂ 

ගාස්තු රුපියේ බිලියන 1.3 සිට රුපියේ බිලියන 0.5 දක්ව්ා පහළ යායම් ප්රතිඵලයක් යලස සමස්ත් 

යමයහයුම් වියදම රුපියේ බිලියන 0.071 න් අඩු විය. යස්ව්ක මණ්ඩල වියදම් ඉහළ යාමට ප්රධාන 

ව්ශයයන්ම යහ්තු වුයේ සමායලෝචිත් කාලපරිච්යේදය තුළදී සිදු කරන ලද නව්ක යස්ව්ක බදව්ා ගැනීම් 

සහ සමාගම් යස්ව්කයන් බැංකු යස්ව්යට අනත්ර්ග්රහණය කර ගැනීම   පාදක කරයගන ඇති වු ව්ැටුප් 

ව්ැඩිවීම යේ. 

 

2016 ජ්ාතික අයව්ැය යයෝජ්නා මගින් එකතු කළ අගය මත් බද්ධ සහ ජ්ාතිය යගාඩනැීයම් බද්ධ 

ඉහළ දැමීමද බැංකුයේ ආදායම යකයරහි අහිත්කර බැලපෑම ඇති කයළ්ය. ඒ බල පව්ත්ව්න බදු 

අනුපාතිකය 41% දක්ව්ා ඉහළ යායමනි. 
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2.5 හේෂණ 

 

 

 

 

 

 

 

 

බැංකුයේ යේෂණ. 2016 ව්සර සඳහා වූ ඉලක්කය ව්න රුපියේ බිලියන 50 ඉක්මව්මින් 2.9% ක 

ව්ර්ධනයක් සමඟ රුපියේ බිලියන 51.5 ක් බව්ට පත්වු අත්ර, 2015 දී 4.22% ක් වු එහි යව්ළඳයපාල 

යකාටස 2016 ව්ර්ෂයේ අව්සානය ව්න විට 4.74% දක්ව්ා ඉහළ ගියේය. 

 
 

2.6 ආහයෝජ්න 
 

ජ්ාතික ඉතිරි කිරීයම් බැංකුයේ ව්ත්කම් සංචිත්යයන් 55.5% ක් කේ පිරීම සඳහා රඳව්ාගත් මුලය 

ආයයෝජ්න  ව්ලින් සමන්විත් ව්න අත්ර, 2016.12.31 දිනට එහි ව්ටිනාකම රුපියේ බිලියන 505.8 කි. 

එයහත් ආයයෝජ්න සම්බන්ධයයන් ඇති වු සමස්ත් ඉහළ යාම 0.8% ක් පමණි. යපර ව්ර්ෂය හා සසඳන 

විට රාජ්ය සුරැකුම් කළඹ ආන්තිකව් පහළ ගිය අත්ර, සමස්ත් ඉහළ යාම යව්නත් බැංකු සමග සිදු කරන 

ගණුයදනු නියයෝජ්නය කරයි. ව්යව්ස්ථාව්ට අනුව් බැංකුව් එහි ත්ැන්පතු ව්ලින් අව්ම ව්ශයයන් 60%ක් 

රාජ්ය සුරැකුම්හි සංචලනය කළ යුතු අත්ර, ආයයෝජ්න කළඹ විවිධාංීකරණය කිරීම යහ්තුයව්න් එම 

අගය 2015 යදසැම්බර් මස ව්ාර්ත්ා වු 73.6% සිට 2016.12.31 දිනට 66.4% දක්ව්ා පහළ  ගියේය. 
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2.7 මුල්ය තත්ත්වය 

 
 

2015.12.31 දින හා සසඳනවිට 2016 ව්සර අව්සානයේදී බැංකුයේ ව්ත්කම් පදනම 7.5% ක 

ව්ර්ධනයක් සමඟින් රුපියේ බිලියන 912 ක් බව්ට පත් විය. ත්ැන්පතු සංචලනය එහි ප්රධාන අරමුදේ 

උත්පාදන ප්රභව්ය වු අත්ර, ව්ර්ෂය අව්සාන භාගයේදි රුපියේ බිලියන 6 ක් උපයමින් බැංකුව් ණයකර 

යව්ළඳයපාළට පිවිසියේය. අප්රකාශත් ණයකර නිකුතුයේ ප්රධාන අරමුණ ව්න්යන් 2017 ව්සර මැද 

භාගයේදී  ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත් යයෝජීත් බාසේ III ප්රාේධන අව්ශයත්ාව්යට සමගාමීව් බැංකුයේ 

ප්රාේධන පදනම ශක්තිමත් කිරීමයි. ඊට අමත්රව් හිමිකම් යනාපෑ ත්ැන්පතු මාරුකිරීම ඔස්යස් බැංකුයේ 

ප්රාේධන පදනම රුපියේ බිලියන 3 ක ව්ර්ධනයක් සමගින් රුපියේ බිලියන 6.2 ක් දක්ව්ා ඉහළ 

ගියේය. 
 

යපර ව්ර්ෂයට සායප්ක්ෂව් 2016 ව්ර්ෂය සඳහා යව්නත් ව්ත්කම් (යපාළි යනාඋපයන ව්ත්කම්) ව්ල 

ව්ර්ධනය රුපියේ බිලියන 5.5 ක් නැත්යහාත් 33% ක් වු අත්ර, යජ්යෂ්ඨ පුරව්ැසි ත්ැන්පත්කරුව්න් 

සඳහා යගව්න ලද යපාළි යව්නුයව්න් භාණ්ඩාගාරයයන් ලැබිය යුතු යපාළිය යව්නත් ව්ත්කම්හි ප්රධාන 

අංගයක් විය. එය බැංකුයේ ව්ත්කම් ව්ර්ධනය ඉහළ නැංවිම යකයරහි දායක වුව්ද එය යපාළි 

යනාඋපයන ව්ත්කම්හි පිළිඹිුව්ක් යස්ම 2015 දී 3.3% ක අගයක් ගත් ශුද්ධ යපාළී ආන්තිකය 2016 දී 

2.9% දක්ව්ා පහළ දමමින් අහිත්කර වු බලපෑමක් ඇති කිරීමට යහ්තු වු සාධකයකි. 

 
 
 
 

2.8 හතාරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ප්රගතිය 
 

පසුගිය දශක යදක මුළුේයේ භාවිත්ා කරන ලද බැංකුකරණ මෘදුකාංගය යව්නුව්ට නව් මාදුකාංගයක් 

යයාදා ගැනීම අරමුණු කරයගන මධයගත් දත්ත් ගබඩාව්ක් ස්ථාපිත් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරන ලද 

යස්ව්ා සපයන්නන් යව්තින් යයෝජ්නා  කැඳව්මින් බැංකුව් මධයගත් බැංකු ශාඛා පද්ධතියක් ක්රියාත්මක 

කිරීමට අදාළ ප්රසම්පාදන ක්රියාව්ලීය ආරම්භ කර තියේ. එය අපයේ බැංකුයේ ප්රධාන යමයහයුම් සමඟ 

යක්න්ීය ව්න බැංකු කටයුතු ඩිජීටේකරණය කිරිම සඳහා උපකාර ව්නු ඇත්.  

 

එයස්ම ස්ව්යංක්රීය යටලර් යන්ත්ර ස්විචය සම්බන්ධයයන් සිදු කරන ලද නවීකරණ, චිප් පදනම් කරගත් 

කා්පත් නිකුත් කිරිමට අව්ස්ථා සලසා යදන නවින කා්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය සමග 

මුහුයව්මින් මුදේ රහිත් සමාජ්යක නව්ය පහසුකම අත්විදීයම් හැකියාව් ක්රමයයන් ඉහළ යන අපයේ 

හරපත් ගණුයදනුකාර පදනම මත් යව්ත් ළඟා කරදීමට සමත්ව් තියේ. 
 

 

 

2.9 ඵල්දායීතා සංවර්ෂධනය 
 

බැංකුව් ජ්ාතික ඵලදායිත්ා යේකම් කාර්යාලය සමඟ එක්ව් ඵලදායීත්ා සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහනක් ආරම්භ 

කරන ලද අත්ර, S5 සංකේපය බැංකුව් තුළ ක්රියාත්මක කිරීම ඊට ඇතුළත් යේ.  S5 සංකේපයේ පළමු 

පියව්ර ව්න “ යසයිරි ” 2016 ව්සයර්දී සමසත්් ශාඛා පද්ධතිය හා ප්රධාන ශාඛා කාර්යාලයීය පරිරය 

ආශ්රිත්ව් සාර්ථකව් ක්රියාව්ට නැංවිණ. 
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2.10 ජ්යග්රහණ 
 

 ජ්ාතික ඉතිරි කිරීයම් බැංකුව් ත්ැන්පතු හා ව්ත්කම් සංචිත් සම්බන්ධයයන් ශ්රි ලංකායේ 4 ව්න විශාලත්ම 

බැංකුව් යේ. අඛණ්ඩව් 14 ව්න ව්රටත් 2016  ව්ර්ෂයේදී ිත්ව් A ණය යර්ණිගත් කිරීම හිමිකරගත් 

යමරට එකම බැංකුව්ද ජ්ාතික ඉතිරි කිරීයම් බැංකුව්යි. 2015 දී එේ එම් ඩී ( L M D ) සඟරාව් ද්විත්ව් A 

සන්නම් නාම යර්ණියක් සමගින් ශ්රි ලංකායේ ව්ැඩියයන්ම ඇගයුමට ලක් ව්න සන්නම් නාම අතුරින් 

තුන්ව්න ස්ථානය ජ්ාතික ඉතිරි කිරීයම් බැංකුව්ට ලබාදී තියේ.  
 

 ජ්නත්ාව්යේ ත්ැන්පතු සහ ඒ මත් ඉපයයන යපාළිය සඳහා ව්යව්ස්ථාපිත් 100%ක රාජ්ය ආරක්ෂාව්ක් 

සලසන දිව්යියන් එකම බැංකුව් ව්න ජ්ාතික ඉතිරි කිරීයම් බැංකුව් ේයලෝබේ ෆයිනෑන්ස් (Global 

Finance)  විසින් ශ්රී ලංකායේ සුරක්ිත්ම බැංකුව් යලස ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. 
 

 

 ඒ අත්ර මෑත්කදී පැව්ති 2015 ආර්ක් සම්මාන උයළයේදී බැංකුයේ 2015 ව්ාර්ික ව්ාර්ත්ාව් කාණ්ඩ 

හත්රක් සඳහා “ යහාඳම ” ව්ාර්ික ව්ාර්ත්ාව්ට හිමි සම්මානයද ”ශ්රි ලංකායේ යහාඳම ” ව්ාර්ික 

ව්ාර්ත්ාව්ට හිමි විශෂ්ඨ සම්මානයද හිමිකර ගැනීමට සමත් විය. එයස්ම 2016 ශ්රි ලංකා ව්රලත් 

ගණකාධිකාරීව්රුන්යේ ආයත්නයේ ව්ාර්ික ව්ාර්ත්ා ත්රඟයේදී මුලය ආයත්න කාණ්ඩයේ රන් 

සම්මානයද දකුණු ආසියානු ගණකාධිකාරීව්රුන්යේ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද 2016 

ව්ාර්ික ව්ාර්ත්ා සම්මාන උයළයේදී රාජ්ය අංශයේ බැංකු ආයත්න කාණ්ඩයේ අනුශුරත්ාව්යද බැංකුයේ 

2015 ව්ාර්ික ව්ාර්ත්ාව්ට හිමි විය. 

 
 

2.11 බැංකුහේ සමාජ් සත්කාරක වගකීම 
 

 යමරට අධයාපන මේටම ඉහළ නැංවිම සංව්ර්ධනය යකයරහි යකත්රම් ව්ැදගත්ද යන්න අපි මනාව් 

අව්යබෝධ කරයගන සිටිමු. එබැවින් බැංකුව් විසින් ක්රියාත්මක කළයුතු යැයි හඳුනා ගන්න ලද ප්රධාන 

ආයත්නික සමාජ් සත්කාරක ව්ැඩසටහන් යබායහාමයක් දැයේ සිසු පරපුර ශක්තිමත් කිරීයමහි ලා 

යයාමු වි ඇත්. රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශය සමග එක්ව් පාසැේ දරුව්න් යව්ත් පරිගණක 

525  ප්රදානය කිරීම 2016 ව්සර මුේ භාගයේදී සිදු යකරිණ. විවිධ යසෞඛය ව්ැඩසටහන් සඳහා මුලයමය 

අනුග්රහය ලබාදිම ඔස්යස් ජ්නත්ාව්යේ ජීව්න ත්ත්ත්ව් නඟාසිටුවීමටද  අපි කටයුතු කයළමු. යහේප්ඒේ 

අක්ි කඳවුර එව්ැනි එක් ව්ැඩසටහනකි. 

 

 

3. 2016 වර්ෂෂය තුළදී සමසේත ආර්ෂික සංවර්ෂධනය උහදසා බැංකුහේ වගකීම 
 

3.1 බැංකුව රජ්ය හවත දැක්වු දායකත්වය 
 

 රජ්ය යව්ත් සිය දායකත්ව්ය දැක්වීම ජ්ාතික ඉතිරි කිරීයම් බැංකුව් අත්යාව්ශයයයන්ම සිදු කළ යුත්ත්ක්  

ව්න යහයින් බැංකුව් බදු, වියශ්ෂ ගාස්තු, ලාභාංශ සහ ජ්ාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල යව්ත් දක්ව්න ලද 

දායකත්ව්ය ව්ශයයන් 2016.12.31 දියනන් අව්සන් වු ව්ර්ෂය සඳහා රු.මිලියන 19,251 ක් ජ්ාතික 

සංව්ර්ධනය උයදසා ලබාදී තියේ.එයස්ම බැංකුව් විසින් යගව්න ලද මුළු බදු ප්රමාණය රුපියේ මිලියන 

6,597 ක් වු අත්ර වියශ්ෂ ගාස්තු ව්ශයයන් රුපියේ මිලියන 533 ක් යගව්ා තියේ. ත්ව්ත් රුපියේ 

මිලියන 95 ක් ජ්ාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලට  ද යගව්ා තියේ. 

 

බැංකුව් යමයත්ක් යගව්න ලද ඉහළම ලාභාංශ ප්රමාණය 2016 ව්ර්ෂයේදී යගව්න ලද අත්ර, එහි 

ව්ටිනාකම රුපියේ මිලියන 12,026 කි. එයස්ම සංව්ර්ධන මුල පිරීම් සඳහා අරමුදේ සැපයිම ඔස්යස ්

රජ්යේ ශකයත්ාව්ය ශක්තිමත් කිරීමටද බැංකුව් සහය දක්ව්යි. 



47 
 

2016 යදසැම්බර් 31 දිනට රුපියේ බිලියන 525 ක රාජ්ය සුරැකුම් බැංකුව් සතුවු අත්ර රජ්යේ 

සංව්ර්ධන ව්යාපෘති සම්බන්ධයයන් කැපී යපයනන දායකත්ව්යක් ලබා යදමින් ඉන් රුපියේ බිලියන 

467 ක් භාණ්ඩාගාර බිලිපත් හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ව්ල ආයයෝජ්නය කර ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 වයාපාර සංවර්ෂධනය 
 

 සමායලෝචන කාලපරිච්යේදය තුළදි නව් ශාඛා  පහක් සහ ස්ව්යංක්රිය යටලර් යන්ත්ර 08 ක් ස්ථාපීත් 

කරන ලදුව් යම් ව්න විට බැංකුව් සතු සමසත්් යස්ව්ා කවුළු සංඛයාව් 4,590 ක් ව්න අත්ර 4061 ක් වු 

දීපව්යාප්ත් ත්ැපැේ හා උප ත්ැපැේ කාර්යාල ජ්ාලය ද ඊට ඇතුලත් ව්න යහයින් ගණුයදනුකරුව්න්ට 

ව්ඩා පහසුයව්න් බැංකුව් යව්ත් ළඟාවීමට අව්ස්ථා සැලසී තියේ. 
 

 2016.03.01 දින සිට බල පැව්ැත්යව්න පරිදි සියලුම ප්රධාන බැංකු ශාඛාව්න් පස්ව්රු 6.00 දක්ව්ාද, 

අයනකුත් ශාඛා පස්ව්රු 3.30 සිට 4.00 දක්ව්ාද සිය යමයහයුම් දිර්ඝ කරන ලද බව්ට සහතික කර 

ගැනීමට බැංකුව් කටයුතු කයළ්ය. 2016 මැයි මස සිට බල පැව්ැත්යව්න පරිදි ශාඛා 4 ක් පස්ව්රු 7.00 

දක්ව්ා විව්ෘත් කර ගැනීම සඳහා නියමු ව්යාපෘතියක් ද ක්රියාත්මක යකරිණ. එයමන්ම ව්ඩා කාර්යක්ෂම 

යස්ව්ාව්ක් සැපයීම සඳහා ශාඛා හත්ක් සහ ජ්ාත්යාන්ත්ර බැංකු අංශය උපායමාර්ග ව්ශයයන් ව්ැදගත් 

ස්ථාන ව්ල ප්රතිස්ත්ාපනය කිරීමටද කටයුතු කරන ලදී. 

 
 

 දිව්යින පුරා පිහිටි ස්ව්යංක්රීය යටලර් යන්ත්ර  3,200 කට ව්ැඩි ප්රමාණයක් එකියනකට සම්බන්ධ කරන 

යමරට විශාලත්ම යපාදු ස්ව්යංක්රිය යටලර් යන් ත්ර ජ්ාලය (Common ATM Network) ව්න ලංකා යප් 

(Lanka Pay)  සමග ව්සයර් මුල භාගයේදී අත්ව්ැේ බැඳ ගැනීමට බැංකුව්ට හැකි විය.  

 

 බැංකුව් එහි සියලු ඩිජිටේ පද්ධති සඳහා යේදිකාව්ක් යලස ක්රියාත්මක ව්න මධයගත් ශාඛා පදිධතියක් 

ස්ථාපිත් කර ගැනීයමහිලා මුලික කටයතු ආරම්භ කර තියේ. එය සාර්ථකව් නිමා කිරිම මගින් ජ්ාතික 

ඉතිරි කිරියම් බැංකුව්ට එහි ගණුයදනුකරුව්න් යව්ත් ව්ඩා යේගව්ත්, කාර්යක්ෂම යස්ව්ාව්ක් සැපයීමට 

අව්කාශ සැලයසන අත්ර අභයන්ත්රිකව් දත්ත් රැස් කිරීමට හා දත්ත් කළමනාකරණකට මග විව්ර ව්නු 

ඇත්. 

 

 ව්ඩා ව්ැඩි ජ්ව්යකින් යුතුව් අඩු ආදායම්ලාභී, නාගරික, අර්ධ නාගරික සහ බිම් මේටයම් සිටින 

ගණුයදනුකරුව්න් යව්ත් අපයේ ඉතිරි කිරීයම් බැංකු යස්ව්ා රැයගන යාම සඳහා යපාස් (POS) යන්ත්රය 

පදනම් කරගත් ඉතුරුම් ත්ැන්පතු සංචලන ව්ැඩපිළියව්ලක් ආරම්භ කරන ලද අත්ර එයට “NSB රීච්” 

යන සන්නම් නාමය ලබාදී තියේ. “ඔයේ ලිපිනය අයප් ලිපිනයයි” යන පණිවිඩය ගණුයදනුකරුව්න් 

අත්රට යගනයාම එමගින් සිදු යකයර්.  
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ජ්ාතික සකසුරැව්යම් සහ ඉතිරි කිරීයම් ව්ටනාකම කියාදුන් බැංකුව් යලස ගණුයදනුකරුව්න් යව්ත් 

යගාස් ඔවුන්යේ ඉතුරුම් ත්ැන්පතු සුරක්ිත් භාර ගැනීමක් මදනික සිය ගිණුම් මුදේ ත්ැන්පත් කිරීමට 

ගණුයදනුකරුව්න් දිරිමත් කිරීමත් යමහි ප්රධාන අරමුණ යේ. 

 

 බැංකුයේ පස් අවුරුදු ඉතිරි කිරීයම් ගිණුම යටයත් ිවිධ හමුදා, වියශ්ෂ කාර්ය බලකා සහ යපාලීසියේ 

සාමාජීක සාමාජීකාව්න් සඳහා වියශ්ෂ ප්රතිලාභ සහිත් වියශ්ෂ පසු අවුරුදු ගිණුම් ක්රමයක් හඳුන්ව්ාදීමටද 

ව්සර තුළදී බැංකුව් කටයුතු කයළ්ය. 

 

 

 

3.3 මානව සම්පත් සංවර්ෂධනය හවත බැංකුහේ දායකත්වය 

 උසස් ත්ත්ත්ව්යේ මානව් සම්පත් රටක තිරසාර සංව්ර්ධනයට යබයහවින් ව්ැදගත් ව්න සාධකයකි.  

බැංකුයේ රම බලකාය සම්බන්ධයයන් ව්ැදගත් ආයයෝජ්න සිදු කරමින් යමරට මානව් සම්පත් 

සංව්ර්ධනය කිරීයමහි අඛණ්ඩව් නිරත්වී සිටී.  2016 ව්සර අව්සානය ව්නවිට බැංකුයේ සමස්ත් කාර්ය 

මණ්ඩල සාමාජික සංඛයාව් 4,384 ක් විය.  සමායලෝචනය යකයරන කාලපරිච්යේදය තුලදී බැංකුව් 

රැකියා අව්ස්ථා 923 ක් ඇති කරමින් එහි කාර්ය මණ්ඩලය යමරට විවිධ සමාජ් ත්ල හා සියලු  ප්රයද්ශ 

නියයෝජ්නය කරන පිරිසක් බව්ට පත් කයළ්ය. 

 

 

 

3.4 ජ්නතාවහේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ණය පහසුකම් 

 

 2016 ව්ර්ෂය තුළදී රුපියේ බිලියන 25.7 ක ව්ටිනාකමකින් යුත් ණය පහසුකම් 21,900 ක් ලබාදීම 

ඔස්යස් බැංකුව් විසින් ආරක්ෂක අංශ යස්ව්ා මණ්ඩල යව්ත් ණය සැපයීම යකයරහි සිය අව්ධානය 

යයාමු කරන ලදී. ව්ාණිජ්ය බැංකු යව්තින් ලබා ගන්නා ලද ඉහළ යපාළී සහිත් ණය යහ්තුයව්න් පීඩාව්ට 

පත්ව් සිටින ආරක්ෂක අංශ සාමාජීක සාමාජීකාව්න්ට සහනයක් සැලසීම යමමගින් අයප්ක්ෂා යකයර්. 

එයස්ම බැංකුව් විසින් ණය ක්රමද පුළුේ කරන ලදී. උසස් අධයාපනය සඳහා ලබායදන ණය ක්රමය හා 

ව්ෘත්තීය පුහුණුව් සඳහා ලබායදන ණය ක්රමය ඒ අත්ර යේ. ඒ අත්ර චාරිකා ණය ක්රමය බැංකුයේ 

විරාමික යස්ව්ා නියුක්තිකයන්ට සිය පුද්ගලික, මව්දය සහ වියනෝද අව්ශයත්ා ඉටු කරගැනීමට අව්ැසි 

මුලය ශක්තිය ලබායදයි. 

 

 තිරසාර පුනර්ජ්නනීය බලශක්තිය ප්රචලිත් කිරීම ඔසය්ස් රට තුල කාබන් උත්පාදනය අව්ම කිරීයම් 

රජ්යේ යමයහව්රට සමගාමීව්, ජ්නාධිපතිතුමායේ මුලිකත්ව්යයන් ඇරඹි ජ්ාතික කාර්ත්ව්යයක් ව්න 

“සුර්ය බල සංග්රාමය” ව්ැඩසටහයන් නිල බැංකු සහකාරු යලස ජ්ාතික ඉතිරි කිරීයම් බැංකුව් විසින් , 

සිය නිව්යස් ව්හලය මත් සුර්ය යකෝෂ පද්ධතියක් සවිකර ගැනීම ඔස්යස් සිය විදුලි බිල අව්ම කර 

ගැනීමට හා පරිසර හිත්කාමීව් ජිව්ත්විමට අයප්ක්ෂා කරන පුද්ගලයන් හට මුලය සහන සැපයීම සඳහා” 

NSB Eco Loan”  නමින් ණය ක්රමයක් සකස් කර හඳුන්ව්ා යදන ලදි. 2016 ව්සර අව්සානය ව්න විට 

රුපියේ මිලියන 18.7 ක ව්ටිනාකමකින් යුත් එව්ැනි ණය පහසුකම් 28 ක් ලබාදී තියේ. 
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3.5 හේෂණ 
 

 ශ්රි ලාංකික සංක්රමණික යස්ව්කයන් විසින් දළ ජ්ාතික නිෂ්පාදිත් යකයරහි සිදු කරන ඉමහත් ආර්ික 

දායකත්ව්ය බැංකුව් ඉත්ා යහාඳින් හඳුනායගන තියබන අත්ර, එහි යන්ව්ාසික හා අයන්ව්ාසික ගිණුම් 

ඔස්යස් ත්ැන්පතු සංචලනය කිරීමට අමත්රව් ආමුඛ යේෂණ සිදු කිරීයමහි ලා බැංකුව් සතු ශකයත්ාව්ය 

ඉහළ නැංව්ා ගැනීම යකයරහිද බැංකුව් විසින් අව්ධානය යයාමු යකරිණ. ඉයලක්යට්රෝනික් යේෂණ  

පහසුකම හඳුන්ව්ාදීම, හුව්මාරු මධයසථ්ාන සමග පව්ත්නා සබඳත්ා ශක්තිමත් කරගැනීම සහ ත්ැපැේ 

කාර්යාල සඳහා වියදස ්මුදේ යගවීයම් පහසුකම ලබාදීම ඉහත් අරමුණු සපුරා ගැනිම සඳහා ගන්නා ලද 

ප්රධාන ක්රියාමාර්ග කිහිපයකි. 2015 ව්ර්ෂයේ අව්සාන කාලයේදී බැංකුව්ට ප්රතිමුඛ යේෂන ව්යාපාරයේ 

නියුක්ත් විම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් විසින් අනුමැතිය ලබායදන ලදුව් සමායලෝචන යකයරන 

කාලපරිච්යේදය තුළදී සියලු ශාඛා එහි නිරත්වීම ආරම්භ කර තිබිණ. 
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රාජ්ය උකසේ හා ආහයෝජ්න බැංකුව 

1. හැඳින්වීම 

ලංකායේ පැරණිත්ම රාජ්ය බැංකුව් ව්න රාජ්ය උකස් හා ආයයෝජ්න බැංකුව් 1975 අංක 13 දරණ 

පනත් මඟින් පිහිටුව්නු ලැුයේ 1931 අංක 16 දරණ පනත් මඟින් පිහිටුව්න ලද ලංකා රජ්යේ 

උකස් බැංකුව් හා 1943 දී පිහිටුව්න ලද කෘිකාර්මික හා ණයයදන සංස්ථාව් යන ආයත්න යදක 

ඒකාබද්ධ කිරියමනි. ඒ අනුව් 1979 ජ්නව්ාරි මස බැංකුව් සිය ව්යාපාරික කටයුතු ආරම්භ කරන 

ලදි. එයස්ම 1988 අංක 30 දරණ බැංකු පනයත් විධිවිධාන ව්ලට අනුව් මහ බැංකුව් විසින් 

1998.04.27 දින සිට බලපත්රලාභී වියශ්ිත්  බැංකුව්ක් යලස ලියාපදිංචි කරන ලදි. 

එත්ැන් පටන් ජ්ාතියේ නිව්ාස අව්ශයත්ාව්යන්ට මුේත්ැන ලබායදමින් නව් ව්යාපාර කටයුතු 

සිදුකරයගන යන ලදී. එයස්ම පසුගිය ව්ර්ෂ 75 පුරා ජ්ාතියේ නිව්ාස බැංකුව් වියම් මුලික 

අභිප්රායයන් යුක්ත්ව් බැංකුව් විසින් සිය ව්යාපාරික කටයුතු සිදුකරන ලදි. 

බැංකුයේ යමයහයුම් කටයුතු ප්රව්ර්ධනයට සමගාමීව් බැංකුයව්හි ව්ත්කම් පදනම ව්ඩාත් ශක්තිමත් 

කිරිම අරභයා බැංකුව් විවිධ අංශයන් සඳහා යයාමු වු අත්ර එහි එක් අංශයක් යලස 1991 ව්ර්ෂයේ 

සිට බැංකුව්ම විසින් කාලීන ත්ැන්පත් ලබාගැනිම ආරම්භ කරන ලදී. එයස්ම එම ව්ර්ෂයේදීම 

ගනුයදනුකරුව්න්යේ පහසුව් සඳහා හා ණය ප්රව්ර්ධනය ව්ඩාත් ශක්තිමත් කිරියම් අරමුණින් 

දිස්ික් නියයෝජිත්යන් පත්කරන ලදී. ත්ව්ද 2001 ඔක්යත්ෝබර් මස සිට බැංකුව් විසින් ඉතුරුම් 

ත්ැන්පතු බාරගැනීම ආරම්භ කරන ලදි. එයස්ම 1990 ව්ර්ෂයේ සිට බැංකුව් සිය ශාඛා ජ්ාලය 

ව්යාප්ත් කිරිම ආරම්භ කරන ලදී. 

 

1.1 බල්යල්ත් වයාපාර කටයුතු 
 

i. යම් කෘිකාර්මික යහෝ කාර්මික කාර්යයන් සඳහා ප්රයයෝජ්නයට යගන තියබන යහෝ 

ප්රයයෝජ්නයට ගැනීමට තියබන යම් ඉඩමක් මිළදී ගැනියම් යහෝ බදු ගැනියම් යහෝ ඒ ඉඩම 

ව්ගා කිරියම්, සංව්ර්ධනය කිරියම් යහෝ දියුණු කිරියම් ; 
 

ii. යම් කෘිකාර්මික යහෝ කාර්මික කාර්යයකට සම්බන්ධව් ප්රයයෝජ්නයට යගන තියබන 

යහෝ ප්රයයෝජ්නයට යගන තියබන යහෝ ප්රයයෝජ්නයට ගැනිමට තියබන යම් 

යගාඩනැගිේලක්, කර්මාන්ත් ශාලාව්ක්, යමෝලක් , පත්ලක් යන්ත්රයක් යහෝ උපකරණයක් 

මිලදි ගැනියම් යහෝ බඳු ගැනියම් යහෝ ත්ැනියම්  යහෝ අලුත්ව්ැඩියා කිරියම් යහෝ අලුත් 

කිරියම්  ; 
 

iii. ව්ාසස්ථානයක් යගාඩ නැඟීම සඳහා යම් ඉඩමක් මිලදි ගැනියම් යහෝ බදු ගැනියම් ; 
 

iv. ව්ාසස්ථානයක් යගාඩ නැගියම්, අලුත්ව්ැඩියා කිරියම්, අලුත් කිරියම් යහෝ විශාල කිරියම් ; 
 

v. ව්ාසස්ථානයක් මිලදි ගැනියම් යහෝ බදු ගැනියම් ; 
 

vi. යව්ළඳ යපායළහි විකිණිම සඳහා යම් කෘිකාර්මික යහෝ කාර්මික නිෂ්පාදනයක් යහෝ 

යව්යළඳ භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරියම් යහෝ පිළියයළ කිරියම් ; 
 

vii. ඉහත් සඳහන් අනුච්යේද අත්රින් යම් අනුච්යේදයක සඳහන් යම් කාර්යයකට ආනුෂංගික, 

අනුබද්ධ යහෝ අනුයාත් යම් කාර්යයක් කිරියම් ; 
 

viii. ඉහත් සඳහන් අනුච්යේද අතුරින් යම් අනුච්යේදයක සඳහන් යම් කාර්යයක දී එව්කටත් 

දරා ඇති යම් ණයක් යගව්ා අව්සන් කිරියම්කාර්යය සඳහා යම් ත්ැනැත්ත්කුට යපාලියට 

යටත් යකාට ණය දීම; 
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2. 2016.12.31 දක්වා මුල්ය කාර්ෂය සාධනය 
 

මුල්ය කාර්ෂය සාධනය 2016.12.31 අවසන් කාල්ච්හේදය 
 ඇසේතහම්න්තු (රු000.) සතය(රු.000.) ඉල්ක්ක 

සපුරාගැනීම 
යපාළි ආදායම 4,456,410 4,200,728 94% 

යපාළි වියදම (2,511,780) (2,422,496) 96% 

ශුේධ හපාළි ආදායම 1,944,630 1,778,232 91% 

ශුේධ ගාසේතු හා හකාමිෂන් 

ආදායම 

   144,000     130,100 90% 

සමසේත හමහහයුම් ආදායම  2,088,630 1,908,332 91% 

හානිකරනය සඳහා යව්න් 
කිරිම 

      54,000      50,892 94% 

ශුේධ හමහහයුම් ප්රා/ආදායම 2,034,630 1,857,440 91% 

යස්ව්ක මණ්ඩල පිරිව්ැය (693,980) (640,701) 92% 

යව්නත් වියදම් (407,820) (269,736) 66% 

බදු හා වැට් බඳු වල්ට හපර 

ල්ාභ්ය 

932,830 947,003 102% 

එකතු කල අගය මත් බදු 161,950 173,228 107% 

ජ්ාතිය යගාඩනැීයම් බද්ද    52,530   27,916 53% 

බදු වල්ට හපර ල්ාභ්ය 718,350 745,859 104% 

බදු  279,850 285,811 102% 

බදු වල්ට පසු ල්ාභ්ය 438,500 460,048 105% 

 

 

3. කාර්ෂය සාධනය 
 

3.1  මුල්ය කාර්ෂය සාධනය -2016 වර්ෂෂය - දල් ආදායම් ප්රකාශය අනුව 

ල්ාභ්දායිත්වය 

රු (000) 
වර්ෂධනය 

% 2016 2015 

යපාළි ආදායම          4,200,728        3,879,028  8.29% 

යපාළි වියදම       (2,422,496)     (2,057,337) 17.75% 

ශුේධ හපාළි ආදායම          1,778,232  1,821,691  -2.39% 

හානිකරනය සඳහා යව්න් කිරිම            (50,892)        (106,577) -52.25% 

යස්ව්ක මණ්ඩල පිරිව්ැය          (640,701)        (698,834) -8.32% 

යව්නත් වියදම්          (269,736)        (293,055) -7.96% 

බදු වල්ට හපර ල්ාභ්ය 745,857          680,957  9.53% 

බදු වල්ට පසු ල්ාභ්ය             460,047           409,774  12.27% 
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2016 2015 

වර්ෂධනය 

% 

මුළු ව්ත්කම්        35,306,384      34,231,576  3.14% 

ණය සහ අත්තිකාරම්        28,151,213      26,523,405  6.14% 

ත්ැන්පතු        28,843,759      27,836,411  3.62% 

මුළු ආයයෝජ්න          6,379,213        7,070,580  -9.78% 

හිමිකම් ප්රාේධනය          4,908,633        4,263,123  15.14% 

මුළු ණය මුදාහැරිම්          8,881,900        8,366,160  6.16% 

        

දර්ෂශක 2016 2015  

ශුද්ධ යපාළි ආදායමආන්තිකය 5.11% 5.65%  

හිමිකම් ප්රාේධනය මත් මුළු 

ලාභය (ROE) 
10.03% 9.90%  

මුළු ව්ත්කම් මත් මුළු ලාභය 

(ROA) 
2.15% 2.11%  

 

 

3.2 අක්රීය ණය පිළිබඳ තත්වය 
 

 2013 2014 2015 2016 

යස්.අ.අ. ණය 57.54% 54.63% 55.70% 57.90% 

උකස් ණය 12.69% 11.25% 8.47% 6.70% 

අරමුදේ ණය 0.32% 7.18% 8.77% 8.52% 

ව්ාහන ණය 4.27% 8.65% 18.01% 6.24% 

පුද්ගල ණය 18.79% 15.63% 5.83% 3.48% 

යද්පල මත් ණය 
පුද්ගල ණය 

- - 3.09% 2.68% 

ප්රතිමුලය ණය 3.51% 5.79% 6.07% 6.00% 

 

 

බැංකුව් විසින් ක්රමව්ත් ණය අයකර ගැනීම් ක්රමයේදයක් අනුගමනය කලද අර්ථ සාධක අරමුදේ මත් 

අක්රීය ණය ඉහල අගයක් යලසට ගැනීමට මුලික යහ්තුව් ව්න්යන් ගනුයදනුකරුව්න් විසින් ඔවුන්යේ 

අර්ථ සාධක අරමුදේ යශ්ෂයයන් අදාල ණය ව්ාරික අයකර ගැනීමට ඉඩ සලසා ඇති බැවිනි. 
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4. වර්ෂධන අනුපාතය 
 

4.1 වත්කම්,තැන්පතු, ආහයෝජ්න සහ ණය අත්තිකාරම් 

 (මුල්ය කාර්ෂයසාධනය) 

 

 
 

 

 

❖ ඉහත් දක්ව්ා ඇති පරිදි මුලය ක්යෂ්ත්රයේ ව්ර්ධනය ට සමගාමීව් ත්ැන්පතු‚ආයයෝජ්න හා මුළු ව්ත්කම් ව්ල 

ව්ර්ධනයක් 2015 ව්ර්ෂය අව්සානයේදී අත්පත්කර යගන ඇති අත්ර මහ බැංකුව් විසින් ක්රියාත්මක 

කරන ලද ගනුයදනුකරුව්න්යේ අර්ථසාධක අරමුදේ යශ්ෂයයන් 30% ක් ණය ගනුයදනුකරුව්න් හට 

ප්රතිපූර්ණය කිරියම් ව්ැඩ පිළියව්ල නිසා අර්ථසාධක අරමුදේ මත් ලබායදනු ලබන ණය ව්ර්ධනයේ 

අඩුවීම නිසා සමස්ත් ණය ව්ර්ධන ප්රතිශත්යේ යම් ආකාරයක අඩුවීමක් දක්න ට ඇත්.  

 

 

4.2 ිමිකම් ප්රාේධනය මත මුළු ල්ාභ්ය 
 

 
 

❖ 2012 සහ 2013 යන ව්ර්ෂව්ල පැව්ති ඉහල යපාළි  අනුපාතිකයන් නිසා හිමිකම් ප්රාේධනය මත් මුළු 

ලාභ අනුපාත්ය 17% සිට 2013 ව්සයර්දි 6% දක්ව්ා අඩුවිය. නමුත් 2014 ව්ර්ෂයේ සිට යමම 

අනුපාතිකයේ ව්ර්ධනයක් සිදුවු අත්ර 2016 ව්සයර්දී එය 10.03% ක් දක්ව්ා ව්ර්ධනය විය. 
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ව්ත්කම් ත්ැන්පතු ණය හා අත්තිකාරම් ආයයෝජ්න 

වර්ෂෂ 
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5. 2016 වර්ෂෂය තුල්දි කරන ල්ද ප්රධාන කාර්ෂයය භ්ාරයන් 
 

➢ කුඩා හා මධයම ව්යාපාරික හා ක්ුර මුලය ණය යයෝජ්නා ක්රමයක් හඳුන්ව්ාදීම. 

 

➢ අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා වියශ්ෂ ණය යයෝජ්නා ක්රමයක් හඳුන්ව්ාදීම. 

 

➢ ණය ලබාදීයම් ක්රියාව්ලිය යේගව්ත් කිරියම් අරමුණින් ත්ක්යස්රු‚ නීතිමය හා 

අයනකුත් ලියකියවිලි බැංකුයේ මුලිකත්ව්යයන් පිළියයල කිරියම් ක්රමයක් 

හඳුන්ව්ාදීම. 

 

➢  රාජ්ය හා අර්ධ රාජ්ය ආයත්නව්ල ( යසෞඛය‚ යපාලීසිය‚ අධයාපන ) යන 

ආයත්නව්ල සැමට නිව්ාස ණය සහ සැමට ගිණුමක් යන සංකේපය 

යත්මායකාටයගන අයලවි ප්රව්ර්ධන කටයුතු සිදු කිරිම.        

 

➢ ව්ඩාත් ආකර්ෂණීය හා ගනුයදනුකරුව්න්ට හැසිරවීමට පහසු ආකාරයට බැංකුයේ 

යව්ේ පිටුව් නැව්ත් ප්රතිස්ථාපනය කිරීම. 

 

➢ ජ්ාතියේ නිව්ාස බැංකුව් යන යත්මාව් පදනම් කරයගන දිව්යින පුරා වීදි ප්රචාරණ 

ව්ැඩපිළියව්ලක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

➢ ව්ඩාත් සඵලදායී ව්ර්ධනයක් අත්පත්කර ගැනී යම් අරමුණින් ISO 9001 ත්ත්ත්ව් 

සහතිකය ලබාගැනීයම් අරමුණින් ශ්රී ලංකා ප්රමිති කාර්යාංශය සමඟ කටයුතු කිරීම. 

 

 

6. ආයතනික සමාජ් වගකීම 

 

➢ දිව්යියන් යත්ෝරාගත් අඩු පහසුකම් සහිත් පාසේ ව්ලට පුස්ත්කාල සංව්ර්ධනය සඳහා 

ආධාර කිරීම. 

 

➢ බැංකුයේ යස්ව්ක මණ්ඩලයේද සහයයෝගය ඇතිව් ස්ව්භාවික ආපදාව්ලට ලක්වු 

ප්රයද්ශව්ල ජ්නයාට ආධාර උපකාර කිරීම. 

 

➢ ේලුමැන්ඩේ ප්රයද්ශයේ අඩු පහසුකම් සහිත් රජ්යේ පාසලක් ව්න ේලුමැන්ඩේ පාසල 

සඳහා පුර්ණ පහසුකම් සහිත් පුස්ත්කාලයක් පිරිනැමීම 

 

➢ ගනුයදනුකරුව්න්ට ව්ඩාත් කාර්යක්ෂම යස්ව්ාව්ක් සැපයීම සඳහා කෑගේල හා 

බත්ත්රමුේල ශාඛාව් යව්නත් ස්ථානයකට මාරු කිරිම 

 

➢ ජ්ාතියේ ඉතිරිකිරියම් පුරුද්ද ව්ැඩි දියුණු කිරියම් අරමුණින් ආකර්ෂණීය යපාලියක් 

සහ ත්ෑගි සහිත් සුර්ය උදාන ඉතුරුම් ව්ැඩසටහන සිංහල අවුරුදු සමයේ ක්රියාත්මක 

කිරිම 
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ප්රාහේශීය සංවර්ෂධන බැංකුව  

1. හැඳන්වීම 

2008 අංක 41 දරණ ප්රායද්ශය සංව්ර්ධන බැංකු පනත් යටයත් ස්ථාපිත් කරන ලද ප්රයද්ශය සංව්ර්ධන 

බැංකුයේ ආරම්භක දිනය ව්නුයේ 2010.05.01 දාය.යමහි යස්ව්යට කැප වු කාර්යක්ෂම හා ව්ෘත්තිය 

යස්ව්ක මණ්ඩලයක් මඟින් නව්යකරණයයන් යුත් බැංකු යස්ව්ාව්ක් සැපයීම තුළින් ,ප්රායද්ශය සමාජ් 

ආර්ික ත්ත්ව්ය ඉහළ නැංවිම අරමුණ කරගත් ශක්තිමත් මුලය ආයත්නයක් බව්ට පත්විය.එයමන්ම 

යමහි ඉදිරි යස්ව්ාව් යලස යසෞභාගයමත් වු  ශ්රී ලංකාව්ක් බිහි කිරීම උයදසා ප්රායද්ශය සංව්ර්ධනය 

මඟින් ජ්නත්ාව් ශක්තිමත් කිරීමයි. 

 

2. ප්රධාන ක්රියාකාරකම් හා කැපී හපහනන මුල්ය කාර්ෂයඵල්  
 

2.1 ශ්රී ලංකායේ සමස්ථ ප්රයද්ශය ආර්ික සංව්ර්ධනය උයදසා කෘිකර්මය, කර්මාන්ත්, යව්ළදාම, 

ව්ාණිජ්, සත්ත්ව් පාලනය,ධීව්ර කටයුතු ව්ල සංව්ර්ධනය ඉහළ නැංවීම හා කාන්ත්ාව්න් 

සවිබල ගැන්වීම පිණිස ක්ුර මුලය ආයත්න හා කුඩා හා මධය පරිමාණ ව්යව්සායකයන් යව්ත් 

මුලය අනුග්රහය ලබාදීම. 
 

2.2 මූල්ය කාර්ෂයඵල් 

 2016 2015 2014 

රු. මිලියන 

බදු යපර ලාහය 1274.22 1090.89 792.69 

බදු පසු ලාභය 652.81 626.19 544.89 

මුළු ත්ැන්පතු 104689.34 86324.10 72525.36 

ඉතිරිකිරීම් 41957.37 36866.42 30121.93 

ස්ථාව්ර ත්ැන්පතු 62731.97 49457.68 42403.43 

ත්ැන්පතු ව්ර්ධනය  21% 19% 16% 

අක්රීය ණය  3050 3537.51 4734.57 

මුළු ණය යශ්ෂය 106805.60 88396.44 62005.44 

ආයයෝජ්න  20926.31 16385.29 27505.17 

යකාටස්කරුව්න්යේ ප්රාේධනය 6263.03 5870.00 5333.72 

ප්රාේධනය 1370.94 1370.94 1370.94 

මුළු ව්ත්කම්  131381.81 107028.09 92267.05 

ව්ත්කම් ව්ර්ධනය 23% 16% 17% 

ව්ත්කම් මත් ප්රතිලාභ අනුපාතිකය (ROA) 1.07% 1.09% 0.93% 

ප්රාේධනය මත් ප්රතිලාභ අනුපාතිකය (ROE) 10.8% 11.2% 11.5% 

ප්රාේධන ප්රමාණාත්මත්ා අනුපාතිකය (CAR)    

 Tier 1 6.79% 7.23% 8.87% 

 Tier 2 9.41% 10.07% 9.26% 

රව්ශීල ව්ත්කම් අනුපාතිකය  21.20% 21.77% 35.51% 

අක්රීය ණය අනුපාතිකය 2.86% 4.0 7.6% 
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නිවාස  සංවර්ෂධන මුල්ය සංසේථා බැංකුව 

1. හැඳින්වීම 

නිව්ාස  සංව්ර්ධන මුලය සංස්ථා බැංකුව් මුලින්ම ජ්ාතික නිව්ාස සංව්ර්ධන අධිකාරී පනත් යටයත් 

යගාඩනැගිලි සමිතියක් ව්ශයයන් 1983 දී සංස්ථාපනය ව්න ලදී. 

1997 අංක 07 දරණ නිව්ාස සංව්ර්ධන මුලය සංසථ්ා පනත් යටයත් යගාඩනැගිලි සමිතිය රාජ්ය 

සංස්ථාව්ක් බව්ට 2000 ව්ර්ෂයේදී පරිව්ර්ත්නය විය. 

2003 අංක 15 දරණ නිව්ාස සංව්ර්ධන මුලය සංසථ්ා බැංකු (සංයශෝධිත්) පනත් යටයත්, නිව්ාස 

සංව්ර්ධන මුලය සංසථ්ාව් වියශ්ිත් බැංකුව්ක් බව්ට 2003 ව්ර්ෂයේදී පරිව්ර්ත්නය වු අත්ර ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුව් මඟින් වියශ්ිත් බැංකුකරණ බලපත්රය නිව්ාස සංව්ර්ධන මුලය සංසථ්ා බැංකුව් යව්ත් නිකුත් 

කරන ලදී. 

2005 ව්ර්ෂයේදී නිව්ාස සංව්ර්ධන මුලය සංස්ථා බැංකුව් මහජ්නත්ාව් යව්ත් නව් යකාටස් නිකුත් කරන 

ලදුව් සියලුම යකාටස් යකාළඹ ව්යාපාරව්ස්තු හුව්මාරුයේ ලැයිස්තුගත් වු අත්ර ඒව්ා මදනික යකාටස් 

යව්ළඳයපාළ තුළ ගනුයදනු යේ. 

2011 අංක 45 දරණ සංයශෝධිත් නිව්ාස සංව්ර්ධන මුලය සංසථ්ා බැංකු පනත් යටයත් නි.ස.මු.ස. 

බැංකුව් යව්ත්, 1988 අංක 30 දරණ බැංකු පනයත් අංක 04 උපයේඛනයේ සඳහන් ව්යාපාරික 

කාර්යයන් සිදුකිරීමට බලය ලැුණි. ඒ අනුව්, නිව්ාස  සංව්ර්ධන මුලය සංස්ථා බැංකුව් යව්ත් නිව්ාස 

මුලය කටයුතු ව්ලට අමත්රව් කේබදු පහසුකම් ප්රදානය කිරීමට, රන් භාණ්ඩ උකස් ණය, ව්යාපාරික 

ණය ආදිය සඳහා අනුමැතිය ලැුණි. 

 

1.2 2016/12/31 දින වන විට පවතින හවනත් හතාරතුරු 

    ශෘඛා කාර්යාල ගණන   - 38 

    ස්ව්යංක්රීය ඝනක යන්ත්ර (ATM) - 11 

    යස්ව්ක සංඛයාව්   - 679 

 

2. කාර්ෂය සාධක 

හමහහයුම් ප්රතිඵල් 
2016 2015 විචල්නය විචල්නය 

රු.මි රු.මි රු.මි % 

ආදායම 5,906 4,909 997 20% 

යපාලී ආදායම 5,473 4,660 813 17% 

යපාලී වියදම 3,509 2,539 970 38% 

බදු ව්ලට යපර ලාභය 824 993 -169 -17% 

බදු 443 500 -56 -11% 

බදු ව්ලට පසු ලාභය 381 493 -112 -23% 

රජ්යට යගව්න ලද ආදායම 484 512 -29 -6% 
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හිමිකරුව්න්යේ ප්රාේධනය 3,736 3,364 372 11% 

ගණුයදනුකරුව්න්යේ ත්ැන්පතු 32,123 28,593 3,530 12% 

ගණුයදනුකරුව්න්ට යදන ලද ණය සහ 

අත්තිකාරම් 31,052 27,316 3,736 14% 

මුළු ව්ත්කම් 45,597 41,913 3,684 9% 

මුලය අනුපාත්         

සාමානය ප්රාේධනය මත් ප්රතිලාභ 10.73 15.78   -32% 

සාමානය ව්ත්කම් මත් ප්රතිලාභ 0.87 1.29   -33% 

යකාටස් ඉපයීම (රු.) 5.88 7.62   -23% 

රව්ශල ව්ත්කම් 29.9 35.03    -15% 

අව්ම ප්රාේධන අනුපාත්ය 5% 15.04% 13.67%   10% 

අව්ම ප්රාේධන අනුපාත්ය 10% 13.69% 12.18%   12% 

          

යව්නත් යත්ාරතුරු         

ශාඛා ගණන 38 38   0% 

යස්ව්ක සංඛයාව් 570 561   2% 

ණය යර්ණිගත් කිරීම 

BBB(lK) 

Stable 

BBB +  

Stable     

අනුමත් ගණන 24,272 25,950 -1,678 -6% 

අනුමත් ණය මුදල 11,887 9,977 1,910 19% 

ත්ැන්පතු ව්ර්ධන ගණන 74,072 74,634 -562 -1% 

ත්ැන්පතු ව්ර්ධන මුදල 2,986 4,126 -1,140 -28% 
 

 

2.1 වත්කම් සහ වගකීම් කළමනාකරණය   මුළු වත්කම් 
 

 

2015 ව්ර්ෂයේ පැව්ති රු.බි.41.9 ක මුළු ව්ත්කම් ප්රමාණය 2016 ව්ර්ෂය තුළදී රු.බි.45.6 ක් දක්ව්ා 

9%න් ව්ර්ධනය කරගත් අත්ර යපර ව්ර්ෂයේ පැව්ති ණය කළඹ වු රු.බි.27.3 ක මුදේ 2016 

ව්ර්ෂය තුළදී රු.බි.31 ක් දක්ව්ා 14% න් ව්ර්ධනය කරගනු ලැබීය. ඒ සමගම 

ගණුයදනුකරුව්න්යගන් රැස් කරන ලද ත්ැන්පතු මුදල රු.බි.32.1 ක්  දක්ව්ා 12% න්ද,ප්රාේධන 

අරමුදේ රු.බි.3.74 ක් දක්ව්ා 11% කින්ද යපර ව්ර්ෂයට සායප්ක්ෂව් ව්ර්ධනය කර ගැනීමට 

බැංකුව් සමත් විය. 
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2.2 ගණුහදනුකරුවන් හවත ප්රදානය කරන ල්ද ණය සහ අත්තිකාරම් 

රු.මි. 11,237 ක නිව්ාස ණය මුදලක් 2016 ව්ර්ෂය තුලදී ගණුයදනුකරුව්න් 24272 යදයනකු අත්යර් 

ප්රධානය කරන ලද අත්ර යපර ව්ර්ෂයේ ලබාදුන් මුදල රු.මි. 9977 ක් විය. ඒ අනුව් 2016 ව්ර්ෂය තුළදී 

2015 ව්ර්ෂයට සායප්ක්ෂව් ලබාගත් ණය සහ අත්තිකාරම් ප්රමාණයේ ව්ර්ධනය 19.14% ක් යේ. 

 
 

2.2.1 ගණුහදනු කරුවන්හගන් රැසේකරන ල්ද තැන්පතු 

2016 ව්ර්ෂය තුලදී ගණුයදනුකරුව්න් 74072 ක් මගින් රැස්කරන ලද ශුද්ධ ත්ැන්පතු මුදල රු.මි. 2986 

ක් යේ. 

 

 

2.3 ල්ාභ්දායිත්වය 

 
 

 

 

යව්ළඳයපායළ් යපාලී අනුපාත්ය ව්ැඩි වීම නිසා ඇති වු බලපෑම ගණුයදනුකරුව්න්ට හානියක් 

යනාව්න අයුරින් කළමනාකරණය කිරීම නිසා ව්ර්ෂය තුළ ශුද්ධ ලාභයේ පසුබෑමක් ව්ාර්ත්ා වුනි. 

නිව්ාස ණය යගවීම යබායහෝ දුරට ගණුයදනුකරුව්නයේ මාසික යච්ත්න මත් පදනම්ව් පව්තින 

බැවින් යපාළි අනුපාත්ය ඉහල යෑම නිසා ව්න හානිය ගණුයදනුකරුව්න්ට පැව්රීම අසීරු 

කරුණකි. 
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2.4 ආදායම් විශේහේෂණය 
 

 
 

 

2015 ව්ර්ෂය තුළදී මුළු ආදායම රු. මි. 4,909 වු අත්ර 2016 ව්ර්ෂයේදී එය රු.මි.5906 ක් විය. ඒ අනුව් 

ආදායම රු. මි 997 කින්ද, යපාලී වියදම රු.මි. 970 කින්ද, 2016 ව්ර්ෂයේදී යපර ව්ර්ෂයට සායප්ක්ෂව් 

ව්ර්ධනය වී ඇත්.  එයස් වුව්ද, යපාලී ආදායම් ව්ැඩි වීයම් ප්රතිශත්යට ව්ඩා ව්ැඩි යේගයකින් යපාලී වියදම 

ව්ර්ධනය වීම යහ්තුයකාටයගන ව්ර්ෂයේ ලාභය අඩු වීමක් දක්නට ලැබීය. නමුත්, එම අලාභය 

ගනුයදනුකරුව්න්ට බලපෑමක් යනාව්න යලස බැංකුව් විසින් දරාගන්නා ලදී. ඒ අනුව් බැංකුයේ ශුද්ධ 

ලාභය 23% කින් අඩු වී ඇත්. (රු. මිලියන 493 සිට රු. මිලියන 381 දක්ව්ා ලාභය අඩු වී ඇත්) 
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ල්ංකාපුත්ර සංවර්ෂධන බැංකුව 

 
1.  හැඳින්වීම 

1988 අංක 30 දරණ බැංකු පනත් යටයත් ස්ථාපනය කරන ලද හා 1982  අංක 17 දරණ සමාගම් 

පනයත් විධිවිධාන යටයත් නියමිත් පරිදි ව්යාස්ථාපිත් බලපත්රලාභී වියශ්ිත් බැංකුව්ක් ව්න ලංකාපුත්ර 

සංව්ර්ධන බැංකුව් ශ්රී ලංකායේ සමාජ් හා ආර්ික සංව්ර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම මූලික දැක්ම 

ඇතිව් 2006 දී සිය යමයහයුම් කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබීය. 

  

2016 දී යකාළඹ, හම්බන්යත්ාට, යපායළාන්නරුව්, මහනුව්ර, යව්න්නප්පුව්, කෑගේල, මඩකලපුව් හා 

ිකුණාමලය යන ප්රයද්ශව්ල පිහිටි ශාඛා 8 කින් සමන්විත් බැංකුයේ ශාඛා ජ්ාලය තුල 2016 දී 

යස්ව්කයින් 181 යදයනකු යස්ව්යේ යයදී සිටියහ.   

 

ව්යව්සායකයන් ප්රධාන ගණුයදණුකරුව්න් ව්න වියශ්ිත් බැංකුව්ක් යලස එමගින් ග්රාමීය ආර්ිකය 

ජ්ාතික මේටමට නංව්ාලීමට අව්ශය විවිධාංීකරණය වූ සංව්ර්ධන අභිමත්ාර්ථයන් ඉටුකර ගැනීමට 

අනුරූප අන්ත්ර්ජ්ාතික ප්රමිතීන් කරා ලඟාවීමට අත්දීම සඳහා සියළු යමයහයුම් ක්රියාත්මක යකයර්. 

රයේ සියළුම කාර්මික අංශයන් මගින් දළ ජ්ාතික නිෂ්පාදිත්යේ (GDP) ව්ර්ධනය යකයරහි ධනාත්මක 

බලපෑමක් ඇති කරන බව් ත්හවුරු කිරීම සඳහා බැංකුව් මගින් එහි ණය කළඹ සැලසුම්කර ඇත්.   

 

ආංශක ආව්රණය, ප්රධාන කාර්යසාධන දර්ශක හා 2016 ව්සර අව්සානය ව්න විට බැංකුයේ මූලය 

කාර්යසාධනය පහත් පරිදි යේ. 

 

2. මූල්ය කාර්ෂයසාධනය - 2016 
 

 2016 සත්ය වියදම - 
විගණනය යනාකරන ලද 

මුළු ආදායම (රු.මිලි.) 732 

යපාලී ආදායම 707 

යපාලී වියදම 62 

ශුේධ හපාලී ආදායම (රු.මිලි.) 645 

යව්නත් ආදායම් 25 

මුළු හමහහයුම් වියදම් (රු.මිලි.) 292 

පුද්ගලික වියදම් 148 

යව්නත් වියදම් 144 

බදු යපර ලාභය 255 

ප්රධාන කාර්ෂය සාධන දර්ෂශක  

ආයයෝජ්න (රු.මිලි.) 5,361 

ත්ැන්පතු (රු.මිලි.) 396 

ණය හා අත්තිකාරම් (රු.මිලි.) 3,740 

අක්රීය අත්තිකාරම් (රු.මිලි.) 1,467 
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2.1 ප්රධාන කාර්ෂය සාධන දර්ෂශක (KPIs) 

ප්රධාන කාර්ෂය සාධන දර්ෂශක (KPIs) විගණනය හනාකරන ල්ද -  2016 

ශුද්ධ යපාලී ඉම 7.6% 

යපාලී අනුපාත්ය ආසන්න ව්ශයයන් 4% 

ණය/ත්ැන්පතු අනුපාත්ය 944.4% 

ව්ත්කම්හි සාමානයය මත් ප්රතිලාභය -ROA (බදු යපර) 3.6% 

ස්කන්ධයයහි සාමානයය මත් ප්රතිලාභය -ROE (බදු පසු) 5.3% 

පිරිව්ැය /ආදායම අනුපාත්ය 44.0% 

දළ අක්රීය ව්ත්කම් (NPA) අනුපාත්ය 39.2% 

ශුද්ධ අක්රීය ව්ත්කම් (NPA) අනුපාත්ය 19.5% 

රව්ශීල ව්ත්කම් අනුපාත්ය 1053.4% 

මූලික ප්රාේධන අනුපාත්ය 75.5% 

මුළු ප්රාේධන අනුපාත්ය 76.3% 

ශාඛා සංඛයාව් 8 

 
 

2.2 අංශ වශහයන් ණය සංයුතිය 

අංශය 
2016 

                    (රු.මිලි.)                    ප්රතිශතය 

කෘිකර්මාන්ත්ය හා ධීව්ර 812.63 21.73% 

නිෂ්පාදන 1,488.38 39.81% 

සංචාරක 230.25 6.16% 

ප්රව්ාහන 565.10 15.11% 

නිව්ාස 0.00 0.00% 

යව්ළඳ 198.19 5.30% 

මූලය හා ව්යාපාර යස්ව්ා 9.08 0.24% 

යටිත්ල පහසුකම් 2.70 0.07% 

ඉදිකිරීම් 199.00 5.32% 

බැරපත් 0.00 0.00% 

උකස් 30.75 0.82% 

හවනත්   

නව් ආර්ික  28.05 0.75% 

යව්නත් යස්ව්ාව්න්  174.70 4.67% 

සෘජු රාජ්ය 0.00 0.00% 

යව්නත් 0.00 0.00% 

සම්ූර්ෂණ එකතුව 3,738.84 100.00% 
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ශ්රී ල්ංකා ඉතිරිකිරීහම්  බැංකුව 
 

1. හැඳින්වීම 
 

සී/ස ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරීයම්  බැංකුව් 2006 ව්ර්ෂයේ ජුලි මස බැංකු පනත් යටයත් පිහිටුව්න ලද සමාගම් 

පනත් යටයත් සංස්ථාපනය කරන ලද බැංකුව්කි.  අනතුරුව් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ මුදේ මණ්ඩලය 

විසින් අසාර්ථක වූ  සී/ස ප්රමුඛ ඉතිරිකිරීයම් හා සංව්ර්ධන බැංකුයේ ව්ත්කම් හා ව්ගීම් 2007 

අයගෝස්තු මස 01 දින පව්රා යදන ලදී.   

 

2008 මාර්තු 10 දින වියශ්ිත් බලපත්ර ලාභී බැංකුව්ක් යලස ව්යාපාරික කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.  

2010.09.30 දින මුදේ අමාත්යාංශය යටයත් පැව්ති ක්ුර මූලය ආයත්නයක් ව්න ජ්ාතික සංව්ර්ධන 

භාරකාර අරමුදල සතු ව්ත්කම් හා ව්ගීම් ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරීයම් බැංකුව්ට ඒකාබද්ධ කිරීයමන් පසු 

බැංකුයේ පැව්ති ප්රාේධන ඌනත්ාව්ය සපුරා ගැනීමට හැකිවිය.  ඉන් අනතුරුව් 2011 ව්ර්ෂයේදී ව්ාණිජ් 

ණය ප්රදානයන් ආරම්භ කරන ලද අත්ර කේබදු හා කුලී සින්නක්කර ණය සහ රන් භාණ්ඩ උකස් ලබා 

ගැනීම පිළිව්ලින් 2012 හා 2013 ව්ර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලදී.   

 

ත්ව් දුරටත් බැංකු කටයුතු පුළුේ කරමින් 2013 ව්ර්ෂයේදී මන්නාරම, මාත්ර හා අනුරාධපුර ප්රයද්ශව්ල 

ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරියම් බැංකුයේ ශාඛා ආරම්භ කරන ලදී.   ත්ැන්පතු රැස්කිරීම, ණය ප්රදානය (ක්ුර 

මූලය, සුලු හා මධය පරිමාණ සහ ව්ාණිජ්, කේබදු හා කුලී සින්නක්කර ණය, රන් භාණ්ඩ උකස් ණය),  

ප්රමුඛ බැංකුයේ අක්රීය ණය අය කිරීම හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ මුදේ මණ්ඩලය විසින් යයෝජ්නා කරන 

ලද ව්ැඩසටහනට අනුව් ප්රමුඛ බැංකුයේ ත්ැන්පත්කරුව්න්යේ ව්ගීම් පියවිම ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරීයම් 

බැංකුයේ ප්රමුඛත්ම කාර්යයන් යේ. 2016.12.31 දින ව්න විට බැංකුයේ සම්පුර්ණ යස්ව්ක සංඛයාව් 123 

කි.    

 
 

2. 2016 කාර්ෂය සාධනය (විගණනය හනාකල් මූල්ය වාර්ෂතා ඇසු හරනි) 

 

2.1 වත්කම් 

2016 ව්ර්ෂය අව්සානයේ බැංකුයේ මුළු ව්ත්කම් රු.මි.9100කි.  එම කාලපරිච්යේදය තුල මුළු රව්ශීල 

ව්ත්කම් රු.මි.5775ක් ව්න අත්ර එය මුළු ව්ත්කම් ව්ලින් 63%කි.  මුදේ, භාණ්ඩාගාර බිේපත් හා 

බැඳුම්කර සහ මූලය යව්ළඳයපායේ ආයයෝජ්න රව්ශීල ව්ත්කම් නියයෝජ්නය කරයි. 

 
 

2.2 ණය ගැනීම් 
 

2016.12.31 දිනට මුළු ණය ගැනීම් රු.මි.1408කි.  ඉන් රු.මි. 1352ක් ජ්ාතික සංව්ර්ධන භාරකාර 

අරමුදල විසින් ජ්ාත්යන්ත්ර මූලය ආයත්න ව්ලින් ලබා ගත් ණය නියයෝජ්නය කරන අත්ර ඉතිර රු.මි. 

56 ප්රමුඛ බැංකුයේ ණය ගැනීම් යේ. 
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2.2.1 ණය අත්තිකාරම් සහ අයකිරීම් 

 

2016 යදසැම්බර් 31 දින අදාළ මුළු දළ ණය යශ්ෂය රු.මි. 3833කි.  එම ණය යශ්ෂයයන් රු.මි. 1311ක් ක්ුර 

මූලය ආයත්නව්ල සුළු ව්යව්සායකයින්යේ ආදායම් උත්පාදන ක්රියාව්ලින් සඳහා ලබා දුන් ණය ව්න අත්ර 

රු.මි.1452ක් ව්ාණිජ් ණය (සුළු හා මධය පරිමාණ, පුද්ගලික, අධයාපන, ව්ෘත්තීය, රන් භාණ්ඩ සහ 

කේබදු හා කුලී සින්නක්කර ණය) නියයෝජ්නය කරයි.   

 

ඊට අමත්රව් මුළු ණය යශ්ෂය 28%ක් නැත්යහාත් රු.මි.1070ක් ගණනය කරන ලද්යද් ප්රමුඛ බැංකුයේ 

පූර්ණ යලස යව්න් කිරීම් කර, මාරු කරන ලද අක්රිය ණය යශ්ෂය යේ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,200

 3,400

 3,600

 3,800

 4,000

ණය කළඹ (මාසිකව)
රු. මි.

ක්ුර මූලය

ව්යාපාරික ණය

පුද්ගලික ණය

ව්ෘත්තීයයේදී ණය

අධයාපනික ණය

උකස් ණය

කේ බදු

ණය ප්රදානයන් වර්ෂීකරණය -2016 

58.18%

7.25%

12.51%

6.69%

6.43%
8.94%

ක්ුර මූලය

යබාරැේල

අනුරාධපුර

මාත්ර

මන්නාරම

කේ බදු/කුලි සින්

ණය ප්රදානයන් ශාඛා සහ වයාපාර

ඒකක මත -2016
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2.2.2 ක්ුර මූල්ය ණය 

 

දිළිඳුකම පිටු දැීම සඳහා සඵලදායි ක්රමය යලස ක්ුර මූලය ණය ක්රමය හඳුන්ව්ා දිය හැකි අත්ර 

ආයත්නික යාන්ත්රණය මගින් ණය ලබා දීයමන් දිළිදුකමින් නිදහස් සමාජ්යක් බිහිකල හැකි බව් 

හඳුනායගන ඇත්.  බැංකුව් විසින් ඉත්ා ලිහිේ ක්රමයේදයක් යටයත් පව්තින යව්ළඳයපාළ 

අනුපාතිකයන්ට ව්ඩා අඩු අනුපාත්යකින් මූලය පහසුකම් සපයන අත්ර සැලකිය යුතු මුදේ ප්රමාණයක් 

ප්රජ්ා මූලය ආයත්නව්ල යටිත්ල පහසුකම් නැංවීමට හා සුළු ව්යව්සායක ආදායම් උත්පාදන කටයුතු 

ව්ර්ධනය සඳහා ව්ැය කරයි.  2016 යදසැම්බර් 31ව්න විට ක්ුර ව්යව්සායකයන් යව්ත් ණය සැපයීම 

සඳහා ප්රජ්ා මූලය සංවිධාන යව්ත් රු.මි. 1072 ක මුදලක් බැංකුව්  විසින් නිකුත් කර ඇත්.  රටපුරා අඩු 

ආදායම්ලාභී පවුේව්ල ජීව්න ත්ත්ව්ය නංව්ාලිම සඳහා යමම ණය දායක කර ගනී.  යමම ණය කුඩා 

කෘි ව්යාපෘති, සත්ව් පාලනය, ගෘහ කර්මාන්ත්, සුළු ව්යාපාර ආදිය සඳහා ප්රදානය කර ඇත්.  රැකියා 

අව්ස්ථා ජ්නනය සඳහා ක්ුර ව්යව්සායකයන් 40,000 කට ව්ඩා ව්ැඩි ප්රමාණයක් සඳහා ණය ලබා දී 

ඇති අත්ර, ඉන් 80%ක් බස්නාහිර පළායත්න් පිට පළාත් ව්ලට ලබා දී ඇති අත්ර කෘි කර්මාන්ත් හා 

කෘි ආශ්රිත් කටයුතු සඳහා 45% ප්රමාණයක් ලබා දී ඇත්. 
 

ආර්ිකයේ අයනකුත් අංශ සඳහා ද එනම් සුළු හා මධය පරිමාණ ව්යව්සායකයන් සඳහා ණය ප්රදානය 

කිරීම බැංකුව් යම් ව්න විටත් ආරම්භ කර ඇත්.  ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරියම් බැංකුයේ ඉලක්කගත් 

ගණුයදනුකරුව්න් ප්රධාන ව්ශයයන් ග්රාමීය ප්රජ්ාව් ව්න බැවින් ඔවුන් දැනුව්ත් කිරී යම් ව්ැඩසටහන් 

ග්රාමීය ප්රයද්ශව්ල පව්ත්ව්නු ලැයේ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 වාණිජ් ණය 

 

බැංකුව් විසින් ව්ාණිජ් ණය කටයුතු 2011 ව්ර්ෂයේදී ආරම්භ කල අත්ර 2016  ව්න විට ඉහළ 

ව්ර්ධනයක් පිළිබිඹු කර ඇත්.  දැනට ව්ාණිජ් ණය ව්ර්ග 8 ක් ක්රියාත්මක යේ.  එනම්  “SLS දිරිය” සුලු 

හා මධය පරිමාණ ණය යයෝජ්නා ක්රමය, ‘යදාරින් යදාර’ ව්යව්සාය සංව්ර්ධන ණය, සුළු  ව්යව්සාය 

සංව්ර්ධන ණය, රාජ්ය හා පුද්ගලික අංශයේ යස්ව්කයින් සඳහා පුද්ගලික ණය, අධයාපනික ණය, 

ව්ෘත්තීමය ණය, ප්රජ්ා දිරිය කණ්ඩායම් ණය ක්රමය සහ උකස් ණය යේ.  2016 යදසැම්බර් 31 දිනට මුළු 

ණය කළඹ රු.මි. 1029 කි. 
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2.2.4 ණය අයකිරීම්  

 

බැංකුව් විසින් ප්රමුඛ බැංකුයේ කේපසු වූ ණය අයකිරීම දිගටම කරයගන යනු ලැයේ. අසාර්ථක වූ 

ප්රමුඛ බැංකුයේ ව්යාපාරික කටයුතු බැංකුව්ට පව්රන අව්ස්ථායේ එහි කේපසු වූ ණය ප්රමාණය 

රු.මි.2143 කි. එයින් රු.මි.1073 ක මුදලක් 2016.12.31 දින ව්න විට අයකරන ලදී. ණය යගවීම 

මගහැර ඇති ණයකරුව්න්යගන් ණය අයකිරීම ඉත්ා අපහසු කාර්යයක් බව්ට පත්වී ඇති අත්ර එව්ැනි 

ණයකරුව්න්ට එයරහිව් නීතිමය පියව්ර යගන ඇත්.   

 

2016 යදසම්බර් 31 දිනට බැංකුයේ අක්රීය ණය යශ්ෂය (ප්රමුඛ බැංකුයේ ණය යශ්ෂය හැර) රු .මි.344 

ක් ව්න අත්ර එය ණය කලඹින් 12.45% කි.  

 
2.2.5 කේ බදු හා කුලී සින්නක්කර 

 

2012 යපබරව්ාරි මස සිට කේබදු හා කුලී සින්නක්කර කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.  2016.12.31 දිනට 
කේබදු හා කුලී සින්නක්කර ණය යශ්ෂය රු.මි.423 ව්න අත්ර ව්ර්ෂය තුල සැලකිය යුතු ව්ර්ධනයක් 
ලබා යගන ඇත්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

 90,000,000

2016 වර්ෂෂය සදහා වාණිජ් ණය ප්රදානයන්

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

2016 වර්ෂෂය සදහා කේ බදු ප්රදානයන් 

රුපියේ 
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2.3 තැන්පතු 
 

2016 යදසැම්බර් 31 දිනට බැංකුව් සතු සමස්ථ ත්ැන්පතු රු.මි. 636.4කි.  පහළ සහ මධයම ආදායම් 

උපයන්නන් බැංකුයේ ඉලක්ක යව්ළඳයපාළ යලස යත්ෝරායගන ඇත්.  ඒ අනුව් ඔවුන්යේ 

අව්ශයත්ාව්යට ගැලයපන පරිදි  වි යශ්ෂ ත්ැන්පතු නිෂ්පාදන දියත් කර ඇත්.  යජ්යෂ්ඨ පුරව්ැසියන් සඳහා 

“සැඳෑව්” . කාන්ත්ාව්න් සඳහා “මානවී” හා ළමුන් සඳහා “ුහුටි” යම් අත්රින් ජ්නප්රිය වී ඇති ගිණුම් 

ව්ර්ග යේ.  2016 ජ්නව්ාරි 01 දින ‘SLS තිළිණ’ නමින් නව් ළමා ඉතිරිකිරීයම් ගිණුමක් වියශ්ෂ ව්රප්රසාද  

සහිත්ව් එනම් දරුව්ාට සහ යදමාපියන්ට ජීවිත් රක්ෂණයක්, යරෝහේගත් බිේ යගවීම, ඉහළ යපාළී 

අනුපාත්යක් සහිත්ව් හදුන්ව්ා යදන ලදී.  ත්ව්ද ග්රාමීය  ජ්නත්ාව් අත්ර ත්ැන්පතු ව්ර්ධනය කිරීයම් 

අරමුණින් ප්රජ්ා දිරිය ණය යයෝජ්නා ක්රමයට සමගාමීව් ඉතුරුම් ක්රමයක් ද හදුන්ව්ා යදන ලදී. 
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මාසික තැන්පතු පදනම (රුපියේ)

2016.12.31 දිනට තැන්පතු වර්ෂීකරණය

යදාරින් යදාර

ජ්නයසව්න

ප්රජ්ාදිරිය

මානවි

ළමා (ුහුටි/මානවි)

සාමානය ඉතුරුමි

යජ්යෂ්ඨ (සැදෑව්)

ස්ථාව්ර ත්ැන්පතු

රුපියේ 
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2.4 මුළු ආදායම්, හමහහයුම් වියදම් හා ල්ාභ්දායීත්වය 

 

2016 ව්සරක කාල පරිච්යේදය සඳහා බැංකුයේ බදු යපර ලාභය රු.මි. 464 කි.  එම කාල පරිච්යේදය 

තුළ මුළු දළ ආදායම රු.මි. 874 කි.  යපාළී ආදායම රු.මි. 856ක් ව්න අත්ර එය මුළු ආදායමින් 98%කි.  

යව්නත් ආදායම් රු.මි. 17කි.  2016 ව්සයර් යපාළී වියදම් සහ අයනකුත් යමයහයුම් වියදම් පිළියව්ලින් 

රු.මි.142 සහ රු.මි.214.3 ක් විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ප්රමුඛ තැන්පත්කරුවන්හේ වගකීම් නිදහසේ කිරීම  
 

සී/ස ප්රමුඛ ඉතිරිකිරී යම් හා සංව්ර්ධන බැංකුයේ ත්ැන්පතු ආපසු යගවීම බැංකුයේ වියශ්ෂ කාර්යයක් 

යලස කරයගනයනු ලැයේ. මහ බැංකු අධීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් සකස් කරන ලද ව්ගීම් නිරවුේ 

කිරීයම් යයෝජ්නා ක්රමය අනුව් අදාල ත්ැන්පතුකරුව්න්ට යගවීය යුතු මුදේ 2017 ව්සර තුළ යගව්ා නිම 

කිරීමට නියමිත්ය.  ඒ අනුව් 2016.12.31 දිනට යගවිය යුතු වූ රු.මි 2,630 ක මුදලින් යම් ව්න විට රු.මි 

1,154 ක් යගවීමට හැකිවී ඇත්. 

 
 

4. ආයතනික සමාජීය වගකීම් වැඩසටහන 
 

බැංකුයේ ප්රධාන අරමුණක් ව්න්යන් දිළිදුකම පිටුදැීම සදහා සහනාධාර දීම යව්නුව්ට සමාජ් 

සජීවිකරණය හා මූලය පහසුකම් ලබාදීම මගින් ඔවුන් විසින්ම ත්ම  සංව්ර්ධනය කරා ලගා වීමට 

උපකාර කිරීමය. ක්ුර මුලය අංශය විසින් ග්රාමීය ප්රජ්ාව් මූලය භාවිත්ය සම්බන්ධයයන් දැනුව්ත් කිරීයම් 

ව්ැඩසටහන් විශාල ප්රමාණයක් සිදුකර ඇත්. මීට අමත්රව් ශ්රී ලංකා ඉතිරිකිරීයම් බැංකුව් රු.400,000/- 

ක වියදමකින් අනුරාධපුර ශාඛාව් ඉදිරිපිට යබෝධි ප්රාකාරය හා යබෝධි ගෘහය ආයත්නික සමාජ් ව්ගීම් 

යටයත් ඉදිකර ඇත්.මිට අමත්රව් මතුගම අධයාපන යකාේඨාශයේ ඉත්ා දුෂ්කර පාසලක් ව්න 

තිනියාව්ල මහා විදයාලයට ප්රක්යෂ්පන යන්ත්රයක් හා තිරයක් පරිත්යාග කර ඇත්. 
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ශ්රී ල්ංකා ඉතිරිකිරී හම් බැංකුහේ ගරු සභ්ාපති හක්. 

අමරසිංහ මහතා විසින් තිනියාවල් මහා විදයාල්යට 

ප්රක්හෂේපන යන්ත්රයක් හා තිරයක් පරිතයාග කරන 

අවසේථාව. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ල්ංකා ඉතිරිකිරිහම් බැංකුහේ අනුරාධපුර ශාඛාව       

මුලිකත්වහයන් අනුරාධපුරහේ ඉදිකරන ල්ද හබෝි      

ප්රාකාරය සහ බුදු මැදුර 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ල්ංකා ඉතිරිකිරිහම් බැංකු හසේවකයින් 

විසින්  හකාළඹ දිසේික්කහේ පැවති ගංවතුරින් 

විපතට  පත් ජ්නතාව හවත සහනාධාර ල්බා දුන් 

අවසේථාව. 
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5.2 රක්ෂණ, සිවිේ ගුවන් හසේවා සහ 

සත්කාරක හසේවා 
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සීමාසිත ශ්රී ල්ංකා රක්ෂණ සංසේථාව 

1. හැඳින්වීම 

රජ්යට අයත් සීමාසහිත් ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව් ව්සර 50 ක උරුමයකින් යහබි ශ්රී ලංකායේ 

විශාලත්ම සහ ශක්තිමත්ම සංයුක්ත් රක්ෂණ සැපයුම්කරුව්ා ව්න අත්ර එයස් යහයින් ජ්ාතියේ 

අභිමානය ඉදිරියට යගනයායම් ව්ගීම අප යව්ත් පැව්රී ඇත්. ජීවිත් අරමුදල රුපියේ බිලියන 90.8  

සහ යකාටස් ප්රාේධනය රුපියේ බිලියන 6 ක් ව්න රුපියේ බිලියන 177 පමණ ව්න ව්ත්කම් පදනම 

ඊට පිටුබලයක් වී ඇත්. 

2016 ව්ර්ෂය තුළදී සීමාසහිත් ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව් විසින් අව්ශය ප්රාේධන ප්රමාණන අනුපාත්ය, 

ජීවිත් රක්ෂණයේදී 412% ක් සහ ජීවිත් යනාව්න රක්ෂණයේදී 174.45% ක් පව්ත්ව්ායගන ඇත්. 

2017 ජ්නව්ාරි මාසයට   පිච් යර්ටින්ස් ආයත්න විසින් ලබායදන ලද සමාගයම් ණය ප්රමාණනය පහත් 

දක්ව්ා ඇත්. 

 

ණය ප්රමාණය ප්රමාණනය සඳහා වන නිර්ෂණායකය  

AA(lka) 

- ජ්ාතික දීර්ඝකාලීන ප්රමාණනය                                                

- දැක්ම:  ස්ථාව්ර 

AA(lka) 

- ජ්ාතික රක්ෂණකරුව්ායේ මූලය ශක්තිය ප්රමාණනය                         

- දැක්ම : ස්ථාව්ර 

   

ස්ව්ීය ප්රධාන කාර්යාලය සහ ශාඛා යව්නුයව්න් ව්ර්ෂ 2017 යදසැම්බර් මාසය දක්ව්ා ව්ලංගු ව්න 

අයිඑස්ඕ ISO 9001:2008  ගුණාත්මක, කළමනාකරණ පද්ධති සහතික පත්රයයන්  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ 

සංස්ථාව් පිදුම් ලබා ඇත්.  

ප්රධාන කාර්යාලයේ සහ ඊට අයත් ශාඛා කාර්යාලව්ල ජීවිත් සහ සාමානය ප්රතිරක්ෂණ, හිමිකම් යගවීම් 

සහ ආධාරක යස්ව්ාව්න් සහතික කිරීයම්  විෂය පථයට ඇතුළත්යේ. සියළුම යදපාර්ත්යම්න්තුව්ලට 

සමාගයම් සාංගමික  අරමුණ තුළ නිශ්චිත්ව් දක්ව්ා ඇති ත්නි ත්නි අභිමථාර්ථ තියබන අත්ර එී 

අභිමථාර්ථ මුදුන්පමුණුව්ා ගැනීමට සියලුම යදපාර්ත්යම්න්තු බැඳී සිටිති. එක් එක් යදපාර්ත්යම්න්තුව්ල 

සහ අයිඑසඕ් ක්රියාත්මක ව්න සියලුම ශාඛාව්ල සුපැහැදිලිව් ප්රදර්ශනය කරනු ලැබ ඇති ගුණාත්මක 

ප්රතිපත්තිය තුළ සමායගම් ප්රතිශක්තිය පැහැදිලිව් පිළිබිඹු යකයර්. ගුණාත්මක ප්රතිපත්ති රාමුව් තුළ 

සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ස්ව්ීය කටයුතු ක්රියාත්මක කරනු ලබන බව්ට ඉහළ කළමනාකරණය 

විසින් සහතික යේ. 
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2. 2016 වර්ෂෂහේදී ආදායම් කාර්ෂය සාධනය 

2016 ව්ර්ෂයේදී ඇස්ත්යම්න්තුගත් රුපියේ මිලියන 27,495 ක මුදලට ප්රතිපක්ෂව් රුපියේ මිලියන 27, 

594 දළ ලිඛිත් රක්ෂණ ව්ාරික මුදලක් සමාගම විසින් ලඟාකර ගන්නා ලදි. යමයට ජීවිත් රක්ෂණ 

යයන්  රුපියේ මිලියන 11,894 ක් සහ ජීවිත් යනාව්න  කාණ්ඩයේ රුපියේ මිලියන 15,700 ක මුදේ 

ඇතුළත්යේ.  

ව්ගුව් 1: දළ ලිඛිත් ව්ාරික මුදල සැසඳුම 

කාණ්ඩය  ව්ර්ධනය (%) ව්ැඩිවීම  

රු. මිලියන 

ව්ර්ෂ 2016   

රු. මිලියන 

ව්ර්ෂ  2015 

රු. මිලියන 

ජීවිත් රක්ෂණය  13.6% 1,424 11,894 10,470 

ජීවිත් යනාව්න  11.7% 1,650 15,700 14,050 

දළ ලිඛිත් ව්ාරික 

මුදයේ එකතුව්  

12.5% 3,074 27,594 24,520  

 

ප්රස්ථාරය 1: දළ ලිඛිත් ව්ාරික මුදල - සමාගම 

 

 

ප්රස්ථාරය 2: දළ ලිඛිත් ව්ාරික -ජීවිත් රක්ෂණය 

 

 

ඇස්ත්යම්න්තුගත්  

මුදල 

  
  
  
  
  
  

ස
ැස

ඳු
ම

 

පසුගිය           

ව්සර 

(රු. මි.) 

(රු. මි.) 

පසුගිය           

ව්සර 

        සත්ය 

 

ඇස්ත්යම්න්තුගත්  

මුදල 

        සත්ය 

 

  
  
  
  
  
  

ස
ැස

ඳු
ම
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ප්රස්ථාරය 3: දළ ලිඛිත් ව්ාරිකය - ජීවිත් යනාව්න රක්ෂණය 

 

 

2.1 බදු හපර ල්ාභ්ය තුළ කාර්ෂය සාධනය 

2016 ව්ර්ෂයතුළ  ජීවිත් යනාව්න රක්ෂණ කටයුතු  ඇස්ත්යම්න්තුගත් බදු යපර ලාභය ඉක්මව්ා ගිය 

රුපියේ මිලියන 3,039 ක අගයක් ගන්නා ලදි.  

ප්රසේථාරය 4: සමාගහම් බදු හපර ල්ාභ්ය 

 

 

ප්රසේථාරය 5: බදු හපර ල්ාභ්ය-  ජීවිත 

 

 

ඇස්ත්යම්න්තුගත්  

මුදල 

        සත්ය 

   
  
  
  
  
  

ස
ැස

ඳු
ම

 

පසුගිය           

ව්සර 

ඇස්ත්යම්න්තුගත්  

මුදල 

        සත්ය 

   
  
  
  
  
  

ස
ැස

ඳු
ම

 

පසුගිය           

ව්සර 

ඇස්ත්යම්න්තුගත්  

මුදල 

        සත්ය 

   
  
  
  
  
  

ස
ැස

ඳු
ම

 

(රු. මි.) 

පසුගිය           

ව්සර 

(රු. මි.) 

(රු. මි.) 
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ප්රසේථාරය 6: බදු හපර ල්ාභ්ය-  ජීවිත හනාවන 

 

 

2.2 ආහයෝජ්න ආදායහම් කාර්ෂය සාධනය 

 

2.2.1 ආහයෝජ්න උපායමාර්ෂගය 

 

ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථායේ ආයයෝජ්න උපායමාර්ගය, ආරක්ෂාව්, ආදායම සහ ව්ත්කම් ව්ර්ධනය 

අත්ර ප්රශස්ථ සමතුලිත්ත්ාව්යක් අත්පත්කර ගැනීම  සඳහා  නිශ්චිත්ව් සකස් කරනු ලැබූ එී ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ මණ්ඩලයේ අදාළ කරගත් හැකි නියමනයන් තුළ විචක්ෂණශීලී ආයයෝජ්න මූල ධර්ම හරහා 

අරමුදයේ ව්ගීම් සපුරාලීම සඳහා උපායමාර්ගය ඉලක්කගත් කරන ලදී.  

 

 

2.2.2 හපාලී අනුපාත පරිසරය 

 
 

 
 

ශ්රී ලංකා මහබැංකුව් විසින් ස්ථාව්ර ත්ැන්පතු පහසුකම් අනුපාත්ය සහ ස්ථාව්ර ණය ලබාදීයම් පහසුකම් 

අනුපාත්ය  දශම 50 බැගින් ව්ර්ෂය අව්සානයේදී පිළියව්ලින්  7% ක් සහ 8.5% දක්ව්ා යදව්රක් ඉහළ 

නංව්න ලදි. 
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1-Year T-Bill Rate1 ව්සර මිල අනුපාතිය 
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ඒ අනුව්, සැප්ත්ැම්බර් මාසයේදී  ත්රමක් පහත් යාම ආරම්භ වීමට යපර අයගෝසත්ු මාසය අව්සානව්න 

තුරුම, භාණ්ඩාගාර බිේපත් අනුපාත්ය ඉහළ යන නැඹුරුව්ක් පැව්තුණි. යකයස්වුව්ද, ජ්ාත්යන්ත්ර මූලය 

අරමුදයේ ණය පහසුකම් ලැබීම සහ අයනකුත් වියද්ශ මූලය ප්රව්ාහයන් සමඟ විනිමය අනුපාත්යේ 

යත්රපුම දැඩිබව් අඩුකිරීම  අයප්ක්ෂා කරනු ලැබූ අත්ර යපාලී අනුපාත් ස්ථාව්රවීම අයප්ක්ෂා කරන 

ලදි.  

 

 

2.2.3 හකාටසේ හවළඳහපාල් 

යද්ශීය හා වියද්ශීය යන යදඅංශයේ යපරමුණු තුළ පැව්ැති අභියයෝගාත්මක ආර්ික ත්ත්ත්ව්යක් ඇති 

කරමින් යකාටස් යව්ළඳයපායේ ව්ාර්ික කඩා ව්ැටීම 9.66%,  දක්ව්ා දීර්ඝ විය. යකයස ් වුව්ද 
යත්ෝරාගත් ප්රධාන  කවුන්ටර්ව්ල ඇස්ත්යම්න්තු කළ අගයන්   ආකර්ශනීය වූ බැවින්  ව්ර්ෂයක කාල 
සීමාව් තුළ  යකාටස් යව්ළඳ යපායේ මිල ඉහලයාම පිළිබඳ  අයප්ක්ෂා පැව්තිනි. වියද්ශ ආයයෝජ්කයන්  
යද්ශීය යකාටස් යව්ළඳයපාලට  ආකර්ෂණය කරගත් හැකි අව්ප්රමාණය වූ මුදේ  යමයට ත්ව්දුරටත්  
උපකාරීව්නු ඇත්. 
 

යද්ශීය/ වියද්ශීය ආයයෝජ්න යමම කවුන්ටර්ව්ලට ගලා ආ බැවින් මූලික ව්ශයයන්  ශක්තිමත්  

කවුන්ටර්ස් තුළ, වියශ්ෂයයන්  විශ්ව්ාසදායක ආයයෝජ්න යපාළිය අයප්ක්ෂා සහගත්ව් පැව්තුණි.  

 

 

2.2.4 වත්කම් හවන්කිරීම 

 

 

ජීවිත අරමුදල්: 

අරමුදහේ සංයුතිය: 
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රජ්යේ සුරැකුමපත් 

සම යකාටස ්

ව්ාරික ත්ැන්පතු 

ආයත්නික ණය 

ඒකක භාර 
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හපාදු අරමුදල් : 

අරමුදහේ සංයුතිය: 

 
 

 

3. ආහයෝජ්න කාර්ෂයසාධනය 
 

2016 මූලය ව්ර්ෂය තුළ  රුපියේ මිලියන 16,668 මුළු ආයයෝජ්න ආදායමක් ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව් 

විසින් ව්ාර්ත්ා කරන ලදි. 

 

2016 මූලය ව්ර්ෂය තුළ  රුපියේ මිලියන 7,953 ක ආයයෝජ්න ආදායමක් ජීවිත් අරමුදල විසින් ව්ාර්ත්ා 

කළ අත්ර එම කාල පරිච්යේදය තුළම රුපියේ මිලියන  8,715 ක ආයයෝජ්න ආදායමක් සාමානය 

අරමුදල විසින් ව්ාර්ත්ා කරන ලදී. යකයස් වුව්ද සැප්ත්ැම්බර් හා යදසැම්බර් මාසව්ලදී ලිේයරෝගෑස් 

ලංකා ලිමිට්  හා ලිේයරෝගෑස් ටර්මිනේ ලංකා (ප්රයියව්ේ) ලිමිට් යව්තින් ලැුණු රුපියේ 6,750 ක 

අති වියශ්ෂ ලාභාංෂ ආදායම යපාදු අරමුදලට ඇතුළත් යේ. 

 

ආහයෝජ්න ආදායම් (සාරාංශය)        රු. මිලියන 

 2015 මූල්ය වර්ෂෂය 2016 මූල්ය වර්ෂෂය 

ජීවිත රක්ෂණ 

අරමුදල් 
සාමානය අරමුදල් 

ජීවිත රක්ෂණ 

අරමුදල් 
සාමානය අරමුදල් 

මූල්ය හවළඳහපාළ 201 135 247 109 

ස්ථාව්ර ආදයම     

යපාළිය 6,680 837 7,868 1,065 

ප්රාේධන ලාභ 66 25 3 - 

සම හකාටසේ     

ලාභාංශය 1,040 940 757 8,124 

ප්රාේධනය ව්ැඩිවීම (391) (124) (922) (583) 

එකතුව 7,596 1,814 7,953 8,715 
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ආපසු එවන ල්ද ල්ැයිසේතු ගත ආහයෝජ්න හකාටසේ  

2016 මූල්ය වර්ෂෂය 

 

 ල්ැබීම් 
ආපසු එවන ල්ද 

ඒ එසේ පී අයි 

ජීවිත්  -4.45% -9.66% 

යපාදු 0.68% -9.66% 

එකතුව් -2.70% -9.66% 

 

 

4. හබදා හැරීහම් ප්රසාරණය 

2016 ව්ර්ෂය ආරම්භවූයේ ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව් සතුව් කලාප 17 යටයත්  භූයගෝලීයව් ශාඛා 115 

ක් සහ පාරියභෝගික යස්ව්ා මධයසථ්ාන  15 ක් පිහිටුවීමත් සමඟය. යකයස ්වුව්ද, ව්යාපාරික පරිමාව් 

පහත් නිසා කටුනායක ශාඛාව් ව්සා දැමීමට කළමනාකරණය තීරණයක් ගනු ලැබූ අත්ර  ඒ අනුව් 

පව්ත්නා මුළු ශාඛා සංඛයාව්  114 කි. හිඟුරක්යගාඩ, ඇේපිටිය සහ යකාච්චිකය් ශාඛා 

පාරියභෝගිකයායේ ව්ඩාත් පහසුව් උයදසා ව්ැඩි පහසුකම් සහිත්ව් නැව්ත් ස්ථානගත් කරන ලදි.  

එයස්ම රාගම, පදවි පරාක්රමපුර සහ බකමූණ යන ප්රයද්ශව්ල 2017 මැයි 31 ව්න දින ව්නවිට නව් ශාඛා 

විව්ෘත් කිරීමට සැලසුම්කර ඇත්. 

 

5. සමායතනික සමාජ් වගකීම 

2016 යනාව්ැම්බර් 15 ව්න දින රක්ෂණ සංස්ථායේ  ශෂයත්ව් යයෝජ්නා ක්රමයට ශෂයත්ව් ලබා දීයම් 

උත්සව්ය යනළුම්යපාකුණ රඟහයේදී  පැව්ැත්විණි. සුභපැතුම් ශෂයත්ව්ය සඳහා ඉේලුම් කරනු ලැබූ 

දිස්ික්ක 25 යේ ජ්යග්රාහකයන්ට ශෂයත්ව් 300 කට ව්ඩා ව්ැඩි ප්රමාණයක් ප්රදානය කරන ලදි.  

ව්ර්ෂ 2016 යනාව්ැම්බර් 1 ව්න දින ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංසථ්ාව් විසින්  දියත්කරන ලද ‘පරිත්යාග 

කිරීමට අමත්න්න’ ව්යාපාරය, යනාව්ැම්බර් 30 ව්න දියනන්  අව්සන්ව්න කාලයට යපර සති යදකක 

යකටි කාල පරාසය තුළ ප්රතිචාර යනාදක්ව්න ලද ඇමතුම් (miscalls)  500000 කට ව්ැඩි ප්රමාණයක් 

ආකර්ශණය කරමින් කැපී යපයනන සාර්ථකත්ව්යකට පත්විය. 

 

 කරුණාව් පැතිරවීම සඳහා ස්ව්ීය කාලයයන්  මිනිත්තු ීපයක්  ලබායගන යමම උතුම් ක්රියාව්ට 

පුද්ගලයන් 500,000  ව්ැඩි ප්රමාණයක් යව්ත් ලඟා වීමට යම් හරහා  ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව්ට 

හැකිවිය. ඒ අනුව් ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව් විසින්  රුපියේ මිලියන  පහක මුදල  ඉත්ාමත් අව්ශය 

CRRT   යන්ත්රය මිලදී ගැනීම සඳහා මහරගම පිළිකා ආයත්නය යව්ත් පරිත්යාග කරනු ඇත්. 

 

“පිළිකා ආයත්නයේ අව්ශයත්ා සහ එහි ප්රතිකාර ලබන යරෝීන් පිළිබඳ ආධාරක හස්ත්යක් සහ 

දැනුව්ත් කිරීමක් නිර්මානය කරමින් ජ්නත්ාව් යේ අව්ධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ සංස්ථාව්ට හැකිවූ බව් පරිත්යාග කිරීමට කරන ලද ඇමතුම් සඳහා ව්න  අති විශාල  ප්රතිචාරය 

මගින් යපන්නුම් කරනව්ා යි” ශ්රී  ලංකා රක්ෂණ සංස්ථායේ ප්රකාශයයක් පැව්සීය. 
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පරිත්යාග කිරීම් සඳහා ඇමතීයම් ව්යාපෘතිය මගින් ඒ සඳහා ජ්නත්ාව්යේ මැදිහත්වීම ලබා ගැනීම සදහා 

“ප්රතිචාර යනාදක්ව්න ලද ඇමතුම” පිළිබඳ නව් යාන්ත්රණය භාවිත්ා කරන ලදි. ජ්නත්ාව්ට අංක 1357 ට 

ප්රතිචාර යනාදක්ව්න  දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීමට හැකිවූ  අත්ර එව්ැනි ප්රතිචාර යනාදක්ව්න  සෑම 

ඇමතුමක් සඳහාම ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව් පිළිකා යරෝහලට රු. 10 ක් පරිත්යාග කරයි. අමත්න්නා 

විසින් මූලය දායකත්ව්ය ලබා දීම අව්ශය යනායේ. 

 

පාරියභෝගිකයන්ට ව්ඩා යහාඳ සහ කඩිනම් යස්ව්යක් සැපයීම සඳහා හදිසි අනතුරු හානි පරීක්ෂා කරනු 
ලබන ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව්  යමෝටර් රථ යදපාර්ත්යම්න්තුයේ  ත්ාක්ෂණික නිලධාරීන්ට සහ 
ස්ව්ීය යසෞඛය හිමිකම් සම්බන්ධිකාරව්රුන්ට ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව් විසින් 132 සුසුකි ව්ර්ගයේ 
යතුරුපැදි  ලබායදන ලදි. ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථායේ  කළමනාකරණය විසින් යතුරු පැදි ලබාදීම 
මෑත්කදී ප්රධාන කාර්යාලයේදී සිදුවිය. 
දැනට රයේ බරපත්ල අව්ධානයට යයාමු වී ඇති මාර්ග අනතුරු අව්ම කිරීමට සහ එහි ප්රතිඵලයක් 

ව්ශයයන් සිදුව්න මරණ සංඛයාව් අඩුකර ගැනීම සඳහා  ශ්රී ලංකා රූපව්ාහිනී සංස්ථාව් සහ ශ්රී ලංකා 

යපාලීසිය මගින් දියත් කරන ලද ප්රධාන මාර්ග ආරක්ෂක ව්යාපාරයට ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව් 

විසින් ශක්තිය ලබායදන ලදි. 

 
 

6. කාර්ෂය මණ්ඩල් සුභ්සාධනය 

කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් රාජ්කාරි කාලය තුල පමණක් යනාව් ඔවුන් වියේීව් සහ පවුල සමග 

සිටින කාලය තුළ ඉත්ා යහාදින් සිටින බව්ට සහතික වීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය යව්නුයව්න් පහසුකම් 

සමුදායක් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත්. නිව්ාඩුගත් කිරීම සඳහා නිව්ාඩු නියක්ත්න, ආයත්න ප්රව්ාහන 

පහසුකම්, මරණ ප්රතිලාභ යයෝජ්නා ක්රම සහ යස්ව්කයන්යේ පවුේව්ල ළමයින් යමන්ම අයනකුත් 

සාමාජිකයන් සඳහා ව්න ව්ැඩසටහන් ද යමයට ඇතුළත් යේ. 
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ශ්රී ල්ංකන් ගුවන් හසේවය  

 

1. 2016/2017 වසර සඳහා මූල්ය කාර්ෂයසාධනය 
 

ශ්රී ලංකන් ගුව්න් යස්ව්යේ 2016/2017 මූලය ව්ර්ෂය සඳහා මූලය කාර්යසාධනය පහත් ව්ගු අංක 01 

මගින් 2016 යදසැම්බර් 31 ව්න දිනට සාරාංශකර දක්ව්ා ඇත්. වියශ්ෂ අයිත්ම ීපයක හැර, 2016 

යදසැම්බර් 31 දියනන් අව්සන් ව්න මාස 09ක කාලය සඳහා සමාගයම් මූලය කාර්යසාධනය අයව්ැය 

ගත් කරන ලද කාර්යසාධනය සැලකූවිට ව්ැඩිවීමක් යපන්නුම් යකයර්.  සමාගම් මේටමින් රුපියේ 

මිලියන 10237 ක ශුද්ධ යමයහයුම් පාඩුව්ක් ව්ාර්ත්ායේ. යමම අගය එම ව්සර සඳහා අයව්ැයගත් 

යමයහයුම් පාඩුව්ට ව්ඩා රු.මිලියන 131 (1%) ක් අඩුයේ. 

 

ව්ගු අංක 01 : මූලය කාර්යසාධනය - 2016/17 මූලය ව්ර්ෂය (2016 යදසැම්බර් දක්ව්ා මාස 9)   

 

 
2016/17 සත්ය අගය 
(යදසැම්බර් දක්ව්ා) 

2016/17 අයව්ැය ගත් 
අගය (යදසැම්බර් 

දක්ව්ා) 

විචලයය 

(යව්නස) 

 රුපියේ මිලියන 

මුළු ආදායම 98979 105651 -6% 

යමයහයුම් වියදම (104328) (110960) 6% 

යමයහයුම් අලාභය (5349) (5309) -1% 

මූලය පිරිව්ැය (4888) (5059) 3% 

සමාගයම් ශුද්ධ අලාභය (10237) (10368) 1% 

වියශ්ෂ අයිත්ම (13721) (238) -5652% 

ශ්රී ලංකන් යක්ටරින් 
සමාගම මගින් ලද 
ලාභාංහශ 

3095 2000 55% 

සමාගයම් ශුද්ධ අලාභය (20863) (8606) -142% 

 

අඩු වු ඉන්ධන මිල ගුව්න් යස්ව්යේ කාර්යසාධනය ඉහල නැංවීමට දායක වූ නමුත් යකාළඹ යව්ළඳපල 

සඳහා ත්රඟකරුව්න් විසින් එක්කල අමත්ර ආසන ධාරිත්ාව් හා ඒ හා අනුබද්ධ ප්රධාන යව්ළඳපල 

සමහරක ගුව්න් ගමන් ගාසත්ු අඩුවීම සමඟ ගුව්න් සමාගයම් ආදායම කැපී යපයනන යලස අඩුවිය. 
 

 

2. 2016/17 වර්ෂෂහේදී සියළුම උපායමාර්ෂගික වයාපාර ඒකකවල් කාර්ෂය 

සාධනය කැපීහපහනන හල්ස වර්ෂධනය විය.   
 

ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගම 2016/17 මූලය ව්ර්ෂයේදී බණ්ඩාරනායක ජ්ාත්යාන්ත්ර                                                                                      

ගුව්න් යත්ාටුපයලහි බිම් මේටමින් සිදුකරනු ලබන යමයහයුම් කටයුතු ව්ලින් රු.මිලියන 6025 ක ශුද්ධ 

ලාභයක් උපයන ලද අත්ර එය අදාල කාලය තුල අයව්ැය හා පසුගිය ව්සයර් උපයන ලද ලාභය සමඟ 

සංසන්දනය කිරීයම්දී පිළියව්ලින් 20% ක් හා 37% ක ප්රගතියක් යපන්නුම් කරයි. 
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ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගමට පූර්ණ අයිතිය ඇති අනුබද්ධ ආයත්නයක් ව්න ශ්රී ලංකන් යක්ටරින් ප්රයිව්ේ 

ලිමිට් 2016 ව්සර සඳහා රු.මිලියන 3095 ක ව්ාර්ික ලාභාංශයක් ව්ාර්ත්ා කරන ලද අත්ර 2016 

යදසැම්බර් ව්න විට උපයන ලද ශුද්ධ ආදායම රු.මිලියන 2878 ක් යේ. යමය පසුගිය මූලය ව්ර්ෂයට 

ව්ඩා 20% ක පමණ ව්ැඩිවීමකි.   

 

 

3. ගුවන් සමාගහම් හමහහයුම් සඳහා ප්රධාන කාර්ෂයසාධන දර්ෂශක (2016 

හදසැම්බර්ෂ දක්වා) 
 

ප්රධාන කාර්ෂයසාධන දර්ෂශක (KPI) 2016/17 

සතය අගය 

2016/17 

අයවැය 

හවනස % 

මීන් පැටවුම් සාධකය 79.6% 78.3% 1% 

ඒකක වියදම (එක් ආසන කි. මී 1 සඳහා 
ඇමරිකානු සත්) 

5.94 6.27 5% 

ඒකක ආදායම (ආසන කි.මී. 1 සඳහා – 
ඇමරිකානු සත්) 

5.07 5.28 -4% 

පටු බඳ ගුව්න් යානා උපයයෝජ්නය - 
දිනක් සඳහා ගුව්න් පැය  

12.11 13.03 -7% 

පුළුේ බඳ ගුව්න් යානා උපයයෝජ්නය - 
දිනක් සඳහා ගුව්න් පැය 

12.97 12.85 1% 

 

ව්ැඩිවූ ත්රඟකාරිත්ව්ය හා ප්රධාන යව්ළඳපල සමහරක් සඳහා ආදායමට බලපාන විනිමය අනුපාත්යන්  

අහිත්කර යලස යව්නස්වීම යහ්තුයව්න් සමස්ත් යව්ළඳපල ඉපයීම් අඩු වුව්ද සලකා බලන ලද කාලය 

සඳහා මී පැටවුම් සාධකය නිරන්ත්රයයන්ම අයප්ක්ිත් මේටම ඉක්මව්ා තියේ. ප්රයේශ පත්ර මිල 

අඩුවීම නිසා ඒකක ආදායම ඇස්ත්යම්න්තුගත් අගයට ව්ඩා අඩුවීම යමහිලා සෘනාත්මක බලපෑමක් 

ඇතිකරනු ලැබීය.   

 
4. ගුවන් ගමන් ජ්ාල්ය 

 

සමාගම ලාභාදයී හා මූලය ව්ශයයන් ඵලදායී ආයත්නයක් බව්ට පත්කිරීයම් ශ්රී ලංකා රජ්යේ අභිලාශය 

හා අනුකුලව් විස්ත්රාත්මක අධයනයන් තුළින් ගුව්න් සමාගම සඳහා සුදුසුම අනාගත් මාර්ග ජ්ාලය හා 

යව්ළඳයපාල උපක්රම හඳුනාගැනීමට කටයුතු කර ලදී. 

 

විවිධ ආකෘති (ඉන්ධන මිල ව්ැනි සමහර ක්රියාකාරී විචලයයන් අදාල කරගනිමින්) හරහා අතීත්කාලය 

හා පුයරෝකථනය කරන ලද කාර්යසාධනයද නියයෝජ්නය කරමින් කැපී යපයනන කාලපරාස 03 ක් 

සඳහා ගුව්න් ගමන් මාර්ග විශ්යේෂණය කරනු ලැබීය. යමය පදනම් කරයගන යකටි හා මධය කාලීන 

ව්ශයයන් යථාත්ත්ව්යට පත්කිරීයම් හැකියාව්ක් නැති සමහර උපායමාර්ගික යනාව්න, 

ඌණකාර්යසාදිත් ගුව්න්මාර්ග/ව්ාර ගණන අත්හිටුවීම සිදුවිය. ඒ අනුව් යුයරෝපා මහාද්වීපය යව්ත් 

ගමන් කිරීමට නියමිත්ව් තිබූ ගුව්න් ගමන් 2016 යනාව්ැම්බර් මස සිට අත්හිටුවීම පිළිබඳව් ගුව්න් 

සමාගම ව්ාර්ත්ා කරනු ලැබීය. යමයට පැරීසිය, ෆැන්ක්ෆර්ේ හා යරෝමය දක්ව්ා ව්න ගුව්න් ගමන් මාර්ග 

අයත්යේ. (යරෝමය දක්ව්ා ව්න ගුව්න් ගමන් 2016 මැයි මස සිට අත්හිටව්නු ලැබ තියේ.)  අනුකූල 

ධනාත්මක දායකත්ව්ය හා ව්ර්ධන විභව්යත්ාව්ය යහ්තුයව්න් ලන්ඩන් දක්ව්ා ව්න ගුව්න් මාර්ගය ගුව්න් 

යස්ව්යේ එකම යුයරෝපීය ගුව්න් මාර්ගය යලස දිගටම ක්රියාත්මකයේ.  
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• ශ්රී ලංකන් ගුව්න් යස්ව්යේ කලාපීය ගුව්න් ගමන් ජ්ාලය ශක්තිමත් කිරීයම් උපායමාර්ගික අරමුණ 

ඇතිව් 2016 යනාව්ැම්බර් මාසයේ සිට ක්රියාත්මක ව්න පරිදි මිහින් ලංකා ගුව්න් යස්ව්යේ ප්රධාන ගුව්න් 

ගමන් මාර්ගද සමාගයම් ගුව්න් මාර්ග ජ්ාලය යටත්ට ගනු ලැබීය.  බහයර්න්, මස්කේ, ලායහෝර්, 

මදුරායි, කේකටාව්, ජ්කර්ත්ා හා සීයෂේස් යමම නව් ගමනාන්ත් ව්ලට අයත්යේ. මීට අමත්රව් 

වියේකය සඳහා ව්න ගමනාන්ත්යක් ව්ශයයන් ගුව්න් ගමන් ව්ාර සඳහා ඇතිවිය හැකි විභව්ත්ාව්ය 

සලකා ගෑන් දූපත්, මාලදිව්යින ද සමාගයම් ගුව්න් ගමන් ජ්ාලයට ඇතුලත් කර ඇත්. 

 

• රියාද් යව්ත් අමත්ර ගුව්න් ගමන් ව්ාර 2 ක් හා යජ්ඩා සඳහා එක් අමත්ර ගුව්න් ගමන් ව්ාරයක් සතිපත්ා 

ගුව්න් ගමන් ව්ාර ගණනට හඳුන්ව්ායදනු ලැබ ඇත්. 

 

 

5. පාරිහභ්ෝගික අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම 
 

පාරියභෝගිකයන් සඳහා ලබායදන යස්ව්ය උසස් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකන් ගුව්න් යස්ව්ය මගින් 

ත්ාක්ෂණික ව්යාපෘති ගණනාව්ක් ක්රියාත්මක කරනු ලැබූ අත්ර ඉන් ප්රධාන ක්රියාකාරකම් පහත් 

දැක්යේ. 

 

i. බහු භාෂා හැකියාව්න් (භාෂා 8 ක්) හා පාරියභෝගික පිවිසුම් ව්ැඩිදියුණු කරන ලද ජ්ංගම 

දුරකථන හා බැඳුනු ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගම් නව් යව්ේ අඩවිය ආරම්භ කරන ලදී. අරාබි 

භාෂායව්න් යත්ාරතුරු සඳහන් වියශ්ෂ ව්ැදගත්කමකින් යුත් එහි පළමු යව්ේ අඩවිය 2016 

ජූලි 01 දින දියත් කරනු ලැබීය.  ප්රථම ව්රට වියශ්ිත් වූ ගුව්න් යානා යගාඩබැස්වීයම් පිටු 

සියළුම ප්රධාන මැදයපරදිග රටව්ේ සඳහා නිර්මාණය කරනු ලැබීය. යගෝලීය ප්රමිතීන්ට 

අනුකූල අයුරින් උසසම් ත්ත්ව්යයන් නිර්මාණය කර ඇති නව් යව්ේ අඩවියට ඕනෑම 

පරිගණකයක්, ටැේ යහෝ ස්මාේ දුරකථනක් මගින් පිවිසිය හැකි නිසා පාරියභෝගිකයාට 

ඕනෑම ත්ැනක සිට ඔවුන්යේ ගුව්න් ගමන් පහසුයව්න් කළමනාකරණය කරගත් හැක. 

 

ii. නිත්ර ගුව්න්ගමන්ව්ල යයයදන්නන්ට ජ්ංගම උපකරණ හරහා සම්පූර්ණ ගමන් තුලදී 

සහායවීම සඳහා ව්ැඩිදියුණු කරන ලද වියශ්ෂාංග සහිත් "ජ්ංගම ඇප්" (Fly Smiles) 

මෘදුකාංගයක් ආරම්භ කර තියේ.  

  

 

6. ගුවන් යානා ඇණිය 

 
සමායලෝචනයට ලක්ව්න කාලය තුල ව්ත්මන් යව්ළඳයපාළ ත්ත්ව්යන් හා පාර්ශව්කරුව්න්යේ 

අභිමත්ාර්ථයන් අනුව් A350 - 900 ගුව්න්යානා ක්රියාත්මක කිරීයම් ශකයත්ාව්ය පිළිබඳව් ස්ව්ාධීන 

ත්ක්යස්රුකිරීමක් ලබාගැනීම සඳහා පිළිගත් ජ්ාත්යන්ත්ර ගුව්න්යස්ව්ා උපයද්ශකරුන් 

යදයදයනකුයේ යස්ව්ය ලබාගනු ලැබීය. A350-900 ගුව්න්යානා ක්රියාත්මක යනාකිරීමට සමාගම 

යගන තිබූ තීරණය ත්හවුරු කරමින් ඒව්ායේ ආර්ික ශකයත්ාව්ය විශ්යේෂණය කර එී ගුව්න් 

යානා ආපසු අයලවි කිරීම යහෝ කේබදු ගිවිසුම් අව්සන් කිරීම මගින් භාවිත්යයන් ඉව්ත් කිරීමට 

උපයද්ශකව්රුන් යදයදනාම නිර්යද්ශ කරනු ලැබීය. (ගුව්න් සමාගයම් යයෝජිත් ගුව්න් ජ්ාල ව්ුහය 

යටයත්) 
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A350-900 ගුව්න්යානා නැව්ත් අයලවි කිරීම/ආපසු කේබදු දීම සඳහා ව්න විකේප ගණනාව්ක් 

පිළිබඳව් යසායාබැලීයමන් අනතුරුව් ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගම මගින් කේබදු හිමි සමාගම ව්න 

Aercap සමාගම සමඟ පැව්ති බදු ගිවිසුම අව්සන් කිරීයම් පිරිව්ැය අව්ම කිරීම සඳහා ව්න යයෝජ්නා 

සලකා බලා එී බදු ගිවිසුම අව්සන් කරනු ලැබීය.  ඔක්යත්ෝබර් හා යනාව්ැම්බර් මාසව්ලදී බාරදිය 

යුතු ගුව්න් යානා තුනක් සඳහා යස්ව්ය අව්සන් කිරීයම් ගිවිසුම 2016 ඔක්යත්ෝබර් මාසයේදී අත්සන් 

කරනු ලැබීය. 

 

ගුව්න් සමාගමට අයත් යානා ඇණියේ අඩු දළ බර (LGW) A330-300 ගුව්න් යානා 3 න් එක් 

යානාව්ක් (MSN 1604) මාස 6 ක් සඳහා wet lease ක්රමය යටයත් 2016 අයගෝස්තු සිට 

පාකිස්ථාන ජ්ාත්යන්ත්ර ගුව්න් යස්ව්යට (PIA) කේබදු යදනු ලැබීය.  

 

 

7. ශ්රී ල්ංකන් ගුවන් සමාගහම් ආයතනික සමාජ් වගකීම් 
 

ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගයම් ආයත්නික සමාජ් ව්ගීම් අංශය ව්න ශ්රී ලංකන් යකයාර්ස් 2016 ව්සයර් 

පළමු මාස 6 තුල ව්ැදගත් ව්යාපෘති ගණනාව්ක් සිදුකර ඇත්.  ඉන් ප්රධාන ව්යාපෘති ව්න්යන්, 

 

(i) ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගම බස්නාහිර හා සබරගමුව් පළාත්ව්ල සිදුවූ ජ්ල ගැලීම නිසා 

හානියට පත්වූ ප්රයද්ශව්ල ජ්නත්ාව්ට අව්ශය සහන ලබායදනු ලැබීය.  යමහිදී ඔවුන් සඳහා 

වියලි සලාක, ජ්ල යබෝත්ේ හා ඇඳුම් ලබායදන ලදි.  පරිත්යාග භාරගැනීම සඳහා 

බණ්ඩාරනායක ජ්ාත්යන්ත්ර ගුව්න් යත්ාටුපල පරිරයේ පැය 24 පුරා විව්ෘත්ව් තිබූ එකතු 

කිරීයම් මධයස්ථානව්ලදී දහස් ගණන් යස්ව්කයින් දායකත්ව්ය ලබායදනු ලැබීය. 

 

(ii) ශ්රී ලංකන් යකයාර්ස් යදව්න ව්රටද ජ්ර්මනියේ හැයනෝව්ර්ගි පිහිටි පාසලක් ව්න 

ජිම්නාසියම් ඉයෂම්හැන්ගින් (gymnasium Isemhagen) සමඟ එක්ව් කැබිතියගාේලෑව් 

මූලික යරෝහල සඳහා “රිව්ර්ස් ඔස්මසිස්” (reverse osmosis) පානීය ජ්ලය යපරීයම් 

පද්ධතියක් පරිත්යාග කරන ලදි. 

 

 

8. ගුවන් ගමන් පුහුණුව 
 

ශ්රී ලංකා ගුව්න් යස්ව්ා පාසයේ යදව්න උපාධි ප්රදායනෝත්සව්ය 2016 මාර්තු 31 ව්න දින රාජ්ය 

ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්ය ගරු කබීර් හසීම් මැතිතුමා, ප්රව්ාහන හා ගුව්න් යස්ව්ා අමාත්ය ගරු 

නිමේ සිරිපාල ද සිේව්ා, ශ්රි ලංකන් ගුව්න් යස්ව්යේ සභාපති අජිත් ඩයස් මයා, ශ්රී ලංකන් ගුව්න් 

යස්ව්යේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී කපිත්ාන් සුයර්න් රත්ව්ත්ත් මයා, ගුව්න් යත්ාටුපල හා ගුව්න් 

යස්ව්ා සභාපති එස්.එස්.එදිරිවීර මයා, ශ්රී ලංකා ගුව්න් යස්ව්යේ සිවිේ ගුව්න් යස්ව්ා අධිකාරියේ 

අධයක්ෂ පී.පී.ජ්යවීර මයා ඇතුළු සම්භාව්නීය අමුත්ත්න්යේ සහභාගිත්ව් ඇතිව් බණ්ඩාරනායක 

අනුස්මරණ ජ්ාත්යන්ත්ර සම්මන්ත්රණ ශාලායේදී (BMICH) පැව්ැත්විණි.   

 
යමහිදී ශෂයයන් 300 යදයනකු පමණ ගුව්න්යත්ාටුපල මී හැසිරවීම, කැබින් යස්ව්ා, චාරිකා හා 

සංචාරක උපයද්ශණ යස්ව්ා, ගුව්න් යස්ව්ා කළමනාකරණය හා ඉංජියන්රු ත්ාක්ෂණ යස්ව්ා ව්ැනි 

ව්ෘත්තීය අංශ ව්ලින් උපාධි ලබාගනු ලැබීය.   
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මිින් ල්ංකා  

1. මූල්ය කාර්ෂයසාධනය 
 

වියදම් හා සැලකූවිට ගුව්න් ගමන් ව්ාර ගණන ව්ැඩිවීම යහ්තුයව්න් යමයහයුම් පිරිව්ැය ව්ැඩිවුව්ද 

ඉන්ධන වියදම අඩුවීයමන් ගුව්න් සමාගමට ප්රතිලාභ අත්වීය. 

 

ගුව්න්යානා ඇණිය සතු යානා නඩත්තුකිරීම හා අළුත්ව්ැඩියාව්න් හා පිලිසකර කිරීම් හා සම්බන්ධ 

අමත්ර වියදම් සඳහා ව්න සත්ය වියදම් ව්ැඩිවීම යහ්තුයව්න් ගුව්න්යානා නඩත්තු වියදම කැපීයපයනන 

යලස ව්ැඩිවිය. 

 

ව්ැඩිවූ ගුව්න් ගමන් ව්ාර ගණන හා සැසදීයම්දී ගුව්න්යත්ාටුපල මී හැසිරවීයම් ගාස්තු, යගාඩබැසස්වීම, 

පියාසර කිරීම හා නව්ත්ා ත්ැබීම හා කාර්යමණ්ඩලය සඳහා ව්න වියදම් ව්ැඩිවී තියේ.   

 

 

 2015/16 2014/15 
% හවනස 

රු. මිලියන වලින් 

ඉන්ධන හා යත්ේ 3,600 4,453 19% 

ගුව්න්යානා කේබදු 
ගාස්තු 

1,511 1,359 -11% 

ගුව්න්යානා නඩත්තු 
කිරීම 

2,914 1,748 -67% 

යව්ළඳ දැන්වීම් හා 
ප්රව්ර්ධන කටයුතු 

67 86 22% 

රක්ෂණ වියදම් 64 63 -3% 

ගුව්න්යත්ාටුපල මී 
හැසිරවීයම් ගාස්තු 

1,038 707 -47% 

යාත්රාකිරීම හා පියාසර 
කිරීම 

262 200 -31% 

යගාඩබැසස්වීම හා 
නව්ත්ා ත්ැබීම 

297 195 -53% 

කාර්යමණ්ඩල වියදම් 888 690 -29% 

ව්ෘත්තිමය ගාස්තු 7 9 28% 

යව්නත් වියදම් 2,494 2,095 -19% 

යව්ළඳ, අයලවිකරණ, 
හා පරිපාලන වියදම්ව්ල 
මුළු එකතුව් 

13,142 11,607 -13% 

 

මූලිකව්ම ටිකේ හා ටිකේ හා සම්බන්ධ යනාව්න යව්නත් අනුයාත් ආදායම්ව්ල ව්ැඩිවීමක් ව්ාර්ත්ා වී 

තියේ.   

 

මූලිකව්ම වියද්ශ විනිමය අලාභය අඩුවීම, හා පසුගිය ව්සයර් පැව්ති භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මුදේ බව්ට 

පත්කිරීයම්දී ලැබූ යපාලී ගාස්තු යහත්ුයව්න් යමම ව්ර්ෂය සඳහා ව්න ශුද්ධ මූලය පිරිව්ැය පසුගිය ව්සරට 

ව්ඩා අඩුවිය.   
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ඉහත් ව්ැඩිවීම හා ව්ැඩිවූ ආදායම් මගින් ව්සර සඳහා ව්න හිඟය සැලකිය යුතු යලස අඩුකිරීමට හැකිවිය. 

 

 2015/16 2014/15  % හවනස 

රු. මිලියන වලින්  

ආදායම 11702 10262 14% 

විකුණුම් වියදම් -11487 -10077 -14% 

විකුනුම් හා 
අයලවිකරණ වියදම් 

-1407 -1342 -5% 

පරිපාලන වියදම් -247 -188 -32% 

යව්නත් ආදායම් 380 293 30% 

යමයහයුම් අලාභය -1059 -1051 -1% 

ශුද්ධ මූලය වියදම -193 -329 41% 

ව්සර සඳහා අලාභය -1252 -1381 9% 

 
 

2. 2015/2016 මූල්ය වර්ෂෂය 
 

මිහින් ලංකා ගුව්න් සමාගම 2016 මාර්තු මස අව්සන් ව්න 2015/16 මූලය ව්ර්ෂය සඳහා 

කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු ව්ර්ධනයක් ව්ාර්ත්ා කරනු ලැබීය. අයව්ැය හිඟය අඩුකරගත් සමාගම එහි 

යමයහයුම් සීමායේ කැපී යපයනන ව්ර්ධනයක් ලබා ඇත්.   

 

 

3. ආදායම් වර්ෂධනය 
 

ගුව්න් සමාගම එහි ආදායම පසුගිය ව්සයර් ආදායම වූ රු.බිලියන 10.25 සිට රු.මිලියන 11.7 දක්ව්ා 

14% කින් ඉහල නංව්ායගන ඇත්.  අමත්ර ආසන ප්රමාණය හා (ව්සරින් ව්සර +9%) හා ව්ැඩිවූ මීන් 

ඇතුේ කිරීයම් සාධකය ආදායම් ව්ැඩිවීමට යහත්ුවිය.  ව්ැඩිවූ ත්රඟකාරිත්ව්ය හමුයේ අභියයෝගයක්වූ 

යව්ළඳපල ත්ත්ව්යන් යටයත් වුව්ද මගින් ඇතුළු කිරීයම් සාධකය 2014/15 ව්සයර් අගය වූ 73% සිට 

2015/16 ව්සයර්දී 75% දක්ව්ා ව්ර්ධනය කර ගැනීමට හැකිවිය. 
 

ව්සර තුලදී බඩු ප්රව්ාහන ආදායමද 41% ක ව්ර්ධනයක් ව්ාර්ත්ා කර තියේ. 

 

 2015/16 2014/15  % හවනස 

රු. මිලියන වලින් 

මීන් 10727 9278 16% 

සමානය ආදායම 506 647 -22% 

අමත්ර ගමන්මළු 94 71 32% 

බඩු ප්රව්ාහන 375 266 41% 

සම්පූර්ණ ආදායම 11702 10262 14% 
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4. හමහහයුම් ජ්ාල්ය 
 

ව්සර තුලදී ගුව්න් සමාගම මගින් යාම් හා ඊම් ගුව්න් ගමන් 2,258 ක් ක්රියාත්මක කරන ලද අත්ර ව්සර 

අව්සානයේ එහි යමයහයුම් ජ්ාලයට පහත් සඳහන් ගමනාන්ත් ඇතුලත්යේ. 

• බහයර්න් 

• ුද්ධගයා, ඉන්දියාව් 

• යචන්නායි, ඉන්දියා 

• දකා, බංගලායද්ශය 

• ජ්කර්ත්ා, ඉන්දුනීසියාව් 

• කේකටා, ඉන්දියාව් 

• ලායහෝර්, පාකිස්ථානය 

• මායේ, මාලදිව්යින 

• මස්කේ, ඕමාන් 

• මදුරාසි, ඉන්දියාව් 

• සීයෂේස් 

• ව්රණාසි, ඉන්දියාව් 

 

 

5. 2016/17 මූල්ය වර්ෂෂය 
 
මිහින්ලංකා ගුව්න් යස්ව්යේ හා ශ්රී ලංකන් ගුව්න් යස්ව්යේ ගුව්න් ගමන් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා 2016 දී 

ශ්රී ලංකා රජ්ය ගනු ලැබූ තීරණය අනුව් සමාගම් මගින් එහි ගුව්න්ගමන් යමයහයුම් 2016 ඔක්යත්ෝබර් 

31 දින සිට නව්ත්නු ලැබූ අත්ර සියළු ගුව්න්ගමන් යමයහයුම් ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගම විසින් භාරගනු 

ලැබීය. 

 

යමම කාර්යය සමඟ ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගම මගින් සමාගයම් කේබදු ගුව්න්යානා හත්යරන් තුනක්ම 

යමයහයුම් කටයුතු අව්ශයත්ා පදනම මත් පව්රාගනු ලැබීය. 1971 අංක 45 දරණ යස්ව්කයින්යේ 

යස්ව්ය අව්සන් කිරීයම් (වියශ්ෂ විධිවිධාන) පනත් හා 2003 අංක 12 දරණ පනත් මගින් සංයශෝධිත් 

පනත් යටයත් ව්ැඩිදියුණු කරන ලද රීතියක් මත් පදනම්ව් මිහින් ලංකා සමාගයම් ඉතිරි යස්ව්කයින් 

173 යදනා සඳහා ස්යේච්ඡා විරාම ගැන්වීයම් යයෝජ්නා ක්රමයක් (VRS) ලබායදනු ලැබීය.   

 

ඒ අනුව් ස්යේච්ඡා විරාම ගැන්වීයම් යයෝජ්නා ලබායදනු ලැබූ යස්ව්කයින් 173 යදනායගන් 168 

යදයනක් ව්න්දි ලබාගැනීමට එකඟවී 2016 යදසැම්බර් 31 දින සිට සමාගයමන් ඉේලා අස්වූහ.  ඉතිරි 

පස්යදනායගන් යදයදයනක් ශ්රී ලංකා ගුව්න් යස්ව්යට බඳව්ා ගැනීම සඳහා මව්දය අනුමැතිය 

අයප්ක්ෂායව්න් සිටින අත්ර ත්ව්ත් යදයදයනක් අත්යව්ශය යස්ව්ා ඉටුකිරීම සඳහා 2017 මාර්තු 31 දක්ව්ා 

රැඳී සිටින අත්ර ඉතිරි යස්ව්කයා ශ්රී ලංකන් ගුව්න් යස්ව්යේ රැකියාව් ලබාගැනීමට ඉේලුම්කර ඇත්. 

 

ස්යේච්ඡා විරාම ගැන්වීයම් යයෝජ්නා ක්රමය සඳහා රු. මිලියන 176.09 ක් ව්ැය විය.  මිහින් ලංකා 

ගුව්න් යස්ව්ය 2017 ජ්නව්ාරි 01 සිට 2017 මාර්තු 31 දක්ව්ා ක්රියාත්මක වූයේ නම් රු.මිලියන 393.30 

වියදම් ව්නු ඇති බව්ට ගණන් බලා ඇත්. 
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6. 2016 අහේේ - ඔක්හතෝබර්ෂ දක්වා කාල්ය සඳහා කාර්ෂයසාධනය 
 

ඔක්යත්ෝබර් 31 දියනන් අව්සන් ව්න මාස 07 ක කාලය සඳහා ශ්රී ලංකන් ගුව්න් සමාගම රු.බිලියන 

8.0 ක ආදායමක් ව්ාර්ත්ා විය. අභියයෝගාත්මක යව්ළඳපල ව්ාත්ාව්රණයක් යටයත් වුව්ද ඉහල නැංවූ 

ධාරිත්ාව් හා ව්ැඩිවූ මීන් යගාඩවීයම් සාධකය (Load Factor) යහ්තුයව්න් පසුගිය ව්සයර් එම කාලය 

හා සැලකූවිට ව්ැඩිවීමක් යපන්නුම් යකයර්. 

 

ගුව්න් යස්ව්ය මගින් නියමිත් යේලාව්න්හිදී ගුව්න් ගමන් ව්ාර 1722 ක් ක්රියාත්මක කරනු ලැබූ අත්ර එය 

පසුගිය ව්සයර් එම කාලය හා සැසඳීයම්දී 50% ක ව්ැඩිවීමකි.  80% ක් වූ මීන් යගාඩවීයම් සාධකය 

පසුගිය ව්සර හා සැලකූවිට 6% ප්රමාණයක ව්ැඩිවීමක් ව්න නමුත් කි.මී. 1 ක් සඳහා මී ආදායම 

(RPK) (ඇ.යඩා.ව්ලින්) පසුගිය ව්සරට ව්ඩා 2% කින් අඩුවී තියේ.  

යමම කාලය තුලදී ගුව්න් යස්ව්ය මීන් 476565 යගන යනු ලැබීය.  

යමම කාලය තුල සමාගම ලැබූ පාඩුව් රු.මිලියන 522.37 ක් යේ.  

 සමාගයම් මූලය ව්සර 2017 මාර්තු 31 දියනන් අව්සන් යේ. 
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හහාහටේ ඩිවල්පර්ෂසේ ල්ංකා සමාගම (PQ 143) 
 

1. හැඳින්වීම 

 

ව්ර්ත්මානයේ පූර්ණ ව්ශයයන් රජ්යට අයත් සමාගමක් යලස ක්රියාත්මක යහායටේ ඩිව්යලාපර්ස් ලංකා 

සමාගම සමාගම් පනත් හා ආශ්රිත් ව්යව්ස්ථාව්න්ට අනුව් අදාලව්න සුදුසු අධිකාරියක් හා රජ්ය මගින් 

පත් කරනු ලැබූ අධයක්ෂ මණ්ඩලයක් මගින් පාලනය යේ. 

 

යහායටේ ඩිව්යලාපර්ස් ලංකා සමාගම සමඟ ඇතිකර ගනු ලැබූ කළමනාකරණ ගිවිසුමක් යටයත් 

යකාළඹ හිේටන් යහෝටලයේ යමයහයුම් කටයුතු හිේටන් අන්ත්ර්ජ්ාතික කළමනාකරණ සංස්ථාව් 

(Hilton International Management Corporation-Hilton World Wide) මගින් කළමනාකරණය 

කරනු ලැයේ. 

 

යහායටේ ඩිව්යලාපර්ස් ලංකා සමාගම විසින් මූලිකව් රු.බිලියන 5 ක ඇස්ත්යම්න්තුව්ක් යටයත් 

යකාළඹ හිේටන් යහෝටලය නවීකරණය කිරීයම් කටයුතු භාරයගන තියේ. පියව්ර ව්ශයයන් නවීකරණ 

කටයුතු සිදුකිරීමට ගනු ලැබූ තීරණය යහ්තුයව්න් රු. බිලියන 6 දක්ව්ා ඉහල ගිය යමම ප්රමාණයයන් 

රු. බිලියන 4 ක් ලංකා බැංකුයේ හා සීමාසහිත් සම්පත් බැංකුයේ ඒකාබද්ධ ණය මගින් ලබා යද්. 

 

කළමනාකරණ ගිවිසුම අනුව් යහෝටලයේ යමයහයුම් කටයුතු යහාඳින් සිදුව්න්යන්දැයි බැලීම යකාළඹ 

හිේටන් යහෝටලය අයත්ව්න සමාගම ව්ශයයන් යහායටේ ඩිව්යලාපර්ස් ලංකා සමාගම හි ප්රධාන 

කාර්යයයේ.  
 

 

 

2. මූල්ය කාර්ෂයසාධනය 
 

2.1 විසේීර්ෂණ ආදායම් ප්රකාශය (2016 හදසැම්බර්ෂ මස අවසන් වන මාස 12 

සඳහා) 

   

  

විගණනය 

හනාකරන මාස 12  

2016.12.31  

රු.000 

විගණනය කරන 

ල්ද මාස 09 

2015.12.31 

රු.000 

ආදායම       2,540,680         1,571,704  

විකුණුම් වියදම        (440,698)         (280,647) 

දල ලාභය       2,099,982         1,291,057  

ආයයෝජ්න ආදායම           26,132            41,957 

යව්නත් ලැබීම් හා පාඩු           39,914             40,750  

පරිපාලන වියදම්      (1,308,167) (831,538) 

ක්ෂය වීම්        (368,006)         (249,682) 

යව්නත් වියදම්        (318,067)         (200,213) 

මූලය වියදම්          (14,365)               (617) 
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බදු යපර ලාභය          157,423             91,713  

ආදාම් බදු වියදම්          (15,284)          (65,104) 

ව්සර සඳහා ලාභය          142,140             26,609  

හවනත් විසේීර්ෂණ ආදායම්     

යස්ව්ක සුභසාධක බැදීම් සඳහා ලැබීම්/(පාඩු)            (5,065)            (9,689) 

      
අදාල කාලය සඳහා යව්නත් විස්තීර්ණ ආදායම්/(වියදම්), 
ශුද්ධ බදු            (5,065)            (9,689) 

අදාල් කාල්ය සඳහා මුළු විසේීර්ෂණ ආදායම/(වියදම)        137,074           16,920  

      

යකාටසක් සඳහා ඉපයුම් - මූලික  0.07 0.01 
   

 
1-35 දක්ව්ා ව්න ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති හා සටහන් යමම මූලය ප්රකාශනව්ල ව්ැදගත් යකාටසකි. 

 

 

2.2 2016 හදසැම්බර්ෂ 31 දිනට මූල්ය තත්වය පිලිබඳ ප්රකාශය 

 

රු.000 

 

විගණනය 

හනාකරන ල්ද 

 

විගණනය කරන 

ල්ද 

 
2016.12.31 

 
2016.12.31 

වත්කම් 
   

    ජ්ංගම හනාවන වත්කම් 
   යද්පළ, පිරියත් හා උපකරණ 7,449,960 

 
5,038,545 

බදුයගන ඇති ඉඩම් 6,681,237 
 

6,751,945 

සිදු යකයරමින් පව්ත්නා ප්රාේධන කාර්යයන් 201,420 
 

1,313,612 

 
14,332,617 

 
13,104,102 

    ජ්ංගම වත්කම් 
   භාණ්ඩ ව්ේයටෝරු/යත්ාග 51,488 

 
38,110 

යව්ළඳ හා යව්නත් ලැබිය යුතු දෑ 148,843 
 

150,235 

අදාල පාර්ශව් මගින් ලැබිය යුතු මුදේ  1,767 
 

163 

යව්නත් ව්ත්කම් 194,597 
 

386,311 

ජ්ංගම මූලය ව්ත්කම් 202,661 
 

877,867 

මුදේ හා බැංකු යශ්ෂ 395,105 
 

215,214 

 
994,461 

 
1,667,900 

මුළු වත්කම් 15,327,078 
 

14,772,002 
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ිමිකම් හා වගකීම්  

හකාටසේ ිමියන්හේ ිමිකම් 
   යකාටස් අගය  20,466,456 

 
20,466,456 

සංචිත් 21,896 
 

117,421 

එක්රැස්වූ පාඩු (6,714,327) 
 

(6,946,927) 

මුළු ිමිකම් 13,774,025 
 

13,636,950 

ජ්ංගම හනාවන වගකීම් 
   විරාම ප්රතිලාභ බැදීම් 125,326 

 
104,524 

විල්ම්භිත බදු වගකීම්  461,017 
 

478,724 

 
586,343 

 
583,248 

    ජ්ංගම වගකීම්  
   යව්ළඳ හා යව්නත් යගවිය යුතු 614,417 

 
397,145 

අදාල පාර්ශව් මගින් ලැබිය යුතු මුදේ 10,598 
 

15,865 

යගවිය යුතු ආදායම් බදු  1,443 
 

12,377 

බැංකු අයිරා 340,250 
 

126,414 

මුළු ජ්ංගම වගකීම් 966,708 
 

551,801 

මුළු වගකීම් 1,553,051 
 

1,135,049 

මුළු ිමිකම් හා වගකීම්  15,327,076 
 

14,772,000 

    හකාටසක් සඳහා ශුේධ වත්කම් 6.73 
 

6.66 

 

 

 

3. 2016 වසහර්ෂදී ප්රධාන කාර්ෂයසාධන දර්ෂශක (KPI) කරා ළඟාවීහම් ප්රගතිය 

 

ඒකාබද්ධ සැලැසම් අනුව් ප්රධාන කාර්යසාධන දර්ශක 

(KPI)  

ප්රධාන 
කාර්යසාධන 

දර්ශක 
ළඟාකරගැනීයම් 

ප්රගතිය 2015 
(%) 

ප්රධාන 
කාර්යසාධන 

දර්ශක 
ළඟාකරගැනීයම් 

ප්රගතිය 2016 
(%) 

කාමර ආදායම 112 145 

ආහාර හා පාන ව්ලින් ආදායම 90 77 (Note) 

මුළු ආදායම 99 97 

දළ යමයහයුම් ලාභය 98 85 

සටහන : දිනය පුරා ක්රියාත්මකව්න යභෝජ්නාගාරය 
සම්පූර්ණ කිරීම ප්රමාද වූ බැවින් ආහාර හා පාන ව්ර්ග 
මගින් ලැබූ ආදායම් අඩු විය.     
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මූල්ය ප්රගතිය 

මූල්ය වර්ෂෂය අහේේ - මාර්ෂතු සිට ජ්නවාරි - හදසැම්බර්ෂ 

හල්ස හවනසේවීම නිසා 2015 මූල්ය වර්ෂෂය මාස 09 කි. 

2015  

9 මාසය 

 රු.(000)                 

2016                

12 මාසය 

රු.(000) 

යමයහයුම් ආදායම (යදසැම්බර් 31 දියනන් අව්සන් ව්න 

ව්ර්ෂය සඳහා) 
      1,571,704        2,540,704  

බදු යපර ලාභය (යදසැම්බර් 31 දියනන් අව්සන් ව්න 

ව්ර්ෂය දක්ව්ා) 
            91,713            153,192  

බදු පසු ලාභය (යදසැම්බර් 31 දියනන් අව්සන් ව්න 

ව්ර්ෂය දක්ව්ා) 
            26,609            137,908  

මුළු ව්ත්කම්  (යදසැම්බර් 31 දිනට)    14,772,000     15,337,225  

මුළු හිමිකම් (යදසැම්බර් 31 දින දක්ව්ා)    13,636,951     13,776,527  

මුළු ව්ගීම් (යදසැම්බර් 31 දින දක්ව්ා)       1,135,049        1,560,698  

එක්රැස්වූ පාඩුව් (යදසැම්බර් 31 දිනට, අඛණ්ඩව් පාඩු 

ලබන ආයත්න හා අදාලව්) 
      6,946,927        6,711,754  

ආයත්නික ව්ගීම් (යදසැම්බර් 31 දින දක්ව්ා යස්ව්ක 

භාරකාර අරමුදල, යස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල 

පාරියත්ෝික ආදිය) 

              7,340  8,803                 
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ජ්නතා වතු සංවර්ෂධන මණ්ඩල්ය 

 

1. හැඳින්වීම 

1975 දී ක්රියාත්මක වූ ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ (සංයශෝධිත්) නීතිය මගින් සමාගම් සතු සියළුම ව්තු ඉඩම් 

රජ්යට පව්රා ගනු ලැබීය.  ව්තු ජ්නසතු කිරීමත් සමඟම පව්රා ගනු ලැබූ ඉඩම් කළමනාකරණ ආයත්න 

කිහිපයකටම ලබායදනු ලැබූ යහයින් ව්තුව්ල කළමනාකරණය ව්ඩා පුළුේ විය.  ජ්නසතු කිරීමට ප්රථම 

රාජ්ය ව්තු සමාගම මගින් ව්තු කිහිපයක් කළමනාකරණය කරනු ලැබූ අත්ර 1972 අංක 11 දරණ රාජ්ය 

කෘිකාර්මික සංස්ථා පනත් යටයත් ජ්නත්ා ව්තු සංව්ර්ධන මණ්ඩලය නමින් නව් ආයත්නයක් පිහිටුව්නු 

ලැබීය.  යමම ආයත්න යදකට අමත්රව් ජ්නසතු කරනු ලැබූ ව්තු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නව් 

ආකාරයේ ආයත්න ඇතිකරනු ලැබීය.  යමයට උස ව්සම (උඩරට සමූපකාර ව්තු සංව්ර්ධන මණ්ඩලය) 

හා ජ්නව්සම (ජ්නත්ා ව්තු සංව්ර්ධන මණ්ඩලය) අයත් යේ.   

 

 

2. ජ්නතා වතු සංවර්ෂධන මණ්ඩල්හේ කාර්ෂයසාධනය  – 2016 

  

2016     

ඇසේතහම්න්තුගත 

අගය 
සතය අගය 

හවනස 

%  

2015 සතය 

අගය 

2015 හා 

2016 

අතර  

යව්නස%  

ආදායම් වපසරිය 

(හහක්යාර) 
    

යත් 3,672 3,672   3,742   

රබර් 496.88 496.88   523   

යපාේ 34 34   34   

      

වගාව           

අමු දළු  (කි.ග්රෑ.) 9,946,270 5,837,590 -41 8,330,721 -30 

නිමි යත් (කි.ග්රෑ) 2,273,400 1,332,599 -41 1,833,315 -27 

රබර් (කි.ග්රෑ) 367,490 352,169 -4 267,912 31 

යපාේ (යගඩි) 32,200 58,031 80 31,438 85 

      

හහක්ටයාරයක් සඳහා 

අසේවැන්න (කි.ග්රෑ.) 
          

නිමි යත් (කි.ග්රෑ.) 619 363   490   

රබර් (කි.ග්රෑ.) 740 709   513   

යපාේ (යගඩි) 958 1,727   936   
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ශුේධ විකුණුම් සාමානය 

(රු) 
          

යත් 277 304 10 270   

රබර් 249 196 -21 236   

යපාේ 28 19 -31 22   

      

නිෂේපාදන වියදම  (රු.)           

යත් 450 584   497   

රබර් 285 264   305   

යපාේ 200 104   165   

      

ලාභ සීමාව් (රු.)           

යත් -173 -281   -227   

රබර් -36 -68   -69   

යපාේ -173 -85   -142   

 

  

2016     

ඇසේතහම්න්තු 

ගත අගය 
සතය අගය 

හවනස 

%  

2015 සතය 

අගය 

2015 

හා 

2016 

අතර  
යව්නස

% 

ආදායම (රු) (රු) (රු) 

යත් 629,267,727 404,455,324 -36 494,520,476 -18 

රබර් 91,469,500 68,957,502 -25 63,200,931 9 

යපාේ 885,500 1,104,509 25 704,286 57 

ජ්න යත් 200,000,000 16,705,202 -92 15,071,522 11 

සුළු  යභෝග ව්තු 0 3,715,584   11,275,308 -67 

එකතුව 921,622,727 494,938,121 -46 584,772,523 -15 

විකුණුම් වියදම්           

යත් 1,023,022,084 778,515,510 -24 911,052,472 -15 

රබර් 104,704,995 92,916,151 -11 81,620,368 14 

යපාේ 6,448,249 6,063,178 -6 5,171,919 17 

ජ්න යත් 186,885,938 13,504,680 -93 12,229,975 10 

සුළු  යභෝග ව්තු 0 2,804,653   1,792,141 57 

එකතුව 1,321,061,266 893,804,172 -32 1,011,866,875 -12 
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දල් හමහහයුම් 

ල්ාභ්ය / (පාඩුව)           

යත් -393,754,357 -374,060,186 -5 -416,531,996 -10 

රබර් -13,235,495 -23,958,649 81 -18,419,436 30 

යපාේ -5,562,749 -4,958,669 -11 -4,467,633 11 

ජ්න යත් 13,114,062 3,200,522 -76 2,841,547 13 

සුළු යභෝග ව්තු 7,036,500 910,930 -87 9,483,167 -90 

එකතුව -392,402,039 -398,866,052 2 -427,094,351 -7 

            

එකතුකල්ා - 

හවනත් වියදම්           

ප්රධාන කාර්ෂයාල්ය - 

ආදායම 98,905,150 76,650,747 -23 220,696,253 -65 

            

            

දල් ල්ාභ්ය/ (පාඩුව) -293,496,889 -322,215,305   -206,398,098   

            

අඩුකල්ා/අමතර 

වියදම්           

පරිපාලන වියදම් 39,199,088 26,825,392 -32 26,178,859 2 

කාර්ය මණ්ඩල 
වියදම් 74,010,570 105,544,232 43 94,617,948 12 

යව්නත් වියදම් 11,538,756 78,132,123 577 76,655,368 2 

එකතුව 124,748,414 210,501,747 69 197,452,175 7 

            

මූල්ය වියදම් වල්ට 

හපර හමහහයුම් 

ල්ාභ්ය/පාඩුව               

-418,245,303 -532,717,052   -403,850,273   

          

            
අඩුකලා: මූලය 
වියදම් 29,415,084 31,243,961 6 39,682,028 -21 

            

බදු යපර ලාභය/ 
(පාඩුව්) -447,660,387 -563,961,013   -443,532,303   

            

හමහහයුම් ල්ාභ්ය/ 

(පාඩුව) -447,660,387 -563,961,013   -443,532,303   

            

භාණ්ඩාගාරය   496,179,820   618,500,000   

            

වසර සඳහා ශුේධ 

ල්ාභ්ය හා පාඩුව  -447,660,387 -67,781,193   174,967,697   
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ශ්රී ල්ංකා රාජ්ය වැවිලි සංසේථාව 

1. හැඳින්වීම 
 

1.1 ශ්රී ල්ංකා රාජ්ය වැවිලි සංසේථාව පිිටුවීම 

ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංසථ්ාව් (SLSPC) 1958 අංක 04 දරණ පනත් යටයත් සථ්ාපනය කරනු ලැබීය. 

පසුව් එය 1962 අංක 12 දරණ පනත්, 1979 අංක 49 දරණ පනත් හා 1985 අංක 34 දරණ පනත් මගින් 

සංයශෝධනය විය. 

 

1.2 වගාවන් 

 

මාත්යේ/මහනුව්ර දිස්ික්කව්ල පිහිටි යත් ව්තු 12 ක් හා ගාේල දිස්ික්කයේ පිහිටි එක් රබර් ව්ත්ත්ක් 

ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව් මගින් කළමනාකරණය කරන ලද ව්තු 13 ට ඇතුලත්යේ. භුමි ප්රයද්ශය 

සැලකූ විට යමයට යත් යහක්ටයාර් 3,921.49 හා රබර් යහක්ටයාර් 127.47 ක ප්රමාණයක් අයත්යේ. 

ව්නව්ගා, සුළු යභෝග, කැලෑ, අත්හැර දමන ලද/ආර්ික යනාව්න භූමි, යගාඩනැගිලි/යගව්තු/මාර්ග 

ආදියද ඇතුලත් සම්පූර්ණ බිම් ප්රයද්ශය යහක්ටයාර්  9,966.19 ක් යේ.  

 

1.3 ප්රධාන කාර්ෂයාල්ය 

 

යකාළඹ 01, ආදිපාද වීදියේ අංක 11 දරණ සථ්ානයේ පිහිටි ප්රධාන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 48 

යදයනකු යස්ව්යේ යයදී සිටී.  සංස්ථායේ සභාපති/ප්රධාන විධායක නිලධාරි, ක්රියාකාරී අධයක්ෂ හා 

සාමානයාධිකාරීව්රයායේ කාර්යාල ප්රධාන කාර්යාලය තුල ඇත්. 

 

1.4 ප්රාහේශීය කාර්ෂයාල්ය 

 

සංස්ථායේ ප්රායද්ශීය කාර්යාලය පන්විල, ගේපිහිේල රාජ්ය ව්තුයායේ පිහිටා ඇත්. නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරීව්රුන් (ව්ැවිලි) යදයදයනක් ඇතුළු නිලධාරීන් පස්යදයනක් යමම කාර්යාලයේ 

යස්ව්යේ යයදී සිටී. 

 

1.5 භුමි ප්රමාණය - 2016 

 

සංස්ථාව් සතු ඉඩම් ව්ල භුමි ප්රමාණ පහත් දැක්යේ  

 

- නැව්ත් සිටව්න ලද, පැල ත්ව්ාන් හා ව්ර්ධනය  - 3,921.49 යහක්ටයාර් 

වූ ශාකද ඇතුළුව් යත් ව්තු      

- රබර්        -    127.47 යහක්ටයාර් 

- ඉන්ධන දැව්/දැව්      - 1,004.93  යහක්ටයාර් 

- සුළු යභෝග       -    991.22 යහක්ටයාර් 

- යව්නත් - යගාඩනැගිලි, මාර්ග, කැලෑ අත්හැර දමන  - 3921.08 යහක්ටයාර් 

ලද ඉඩම් ආදිය              . 

- සම්පූර්ණ භුමි ප්රමාණය     - 9966.19 යහක්ටයාර් 
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1.5.1 හත් 

මහනුව්ර හා මාත්යේ දිස්ික්කව්ල පිහිටි යත් ව්තුව්ල භුමි ප්රමාණය පහත් දැක්යේ. 

- ක්යලෝනීකරණය කරන ලද 

යත් ව්ගාව් 

- 1,137.80 (යහක්යටයාර්) - 42.63% 

- ඇට ව්ලින් පැල කරන ලද යත් 

ව්ගාව් 

- 1,530.94(යහක්යටයාර්) - 57.37% 

- මුළු ප්රමාණය - 2,668.74(යහක්යටයාර්) - 100.00% 

 

1.5.2 හත් භූමි වර්ෂීකරණය කිරීම 

ව්ගාව් සඳහා පිටත් ව්ගාකරුව්න්ට යදනු ලැබූ භූමි ප්රයද්ශ ද ඇතුලත්ව් "අස්ව්ැන්න ප්රමාණය" පදනම් 

කර ගනිමින් සියළුම ව්තු සලකා බලා 2016 ව්සර තුලදී යත් ව්තු ව්ර්ීකරණය කරනු ලැබූ අත්ර 

විස්ත්ර පහත් දැක්යේ.   

කාණ්ඩය අසේවැන්න ප්රමාණය බිම් ප්රමාණය - 

හහක්ටයාර්ෂ 

"A" කාණ්ඩය කි.ග්රෑ. 1,000 ට ව්ැඩි 787.77 

"B" කාණ්ඩය කි.ග්රෑ. 500-1000 808.78 

"C" කාණ්ඩය කි.ග්රෑ. 500 ට අඩු 1,072.19 

ආදායම් උපයන මුළු හත් වතු ප්රමාණය 

 

 2,668.74 

ව්ගාව් සඳහා පිටත් ව්ගාකරුව්න්ට යදනු ලබන 

යත් ව්තු ප්රමාණය 

(C කාණ්ඩයේ යත් පැල ව්ගාව්) 

 1,177.93 

වගාව සඳහා පිටත වගාකරුවන්ට හදනු ල්ැබූ 

ප්රහේශ ද ඇතුල්ත්ව මුළු භූමි ප්රමාණය 

 3,846.67 

 

1.5.3 රබර්ෂ 

යහක්ටයාර් 65.47 කින් යුත් පරිණත් ව්ගාව් හා යහක්ටයාර් 8.00 ක ප්රමාණයකින් යුත් පරිණත් යනාවූ 

ව්ගාව් ඇතුලත් ගාේල ප්රයද්ශයේ පිහිටි ව්ලහන්දූව් රාජ්ය ව්තුයායේ ප්රධාන ව්ශයයන් රබර් ව්ගායකයර්. 

රබර් කිරි අස්ව්ැන්න Messors-Dipped Products Ltd (DPL) යව්ත් අයලවි යකයර්. 
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1.6 ශ්රම බල්කාය - 2016.12.31 දිනට 

 

විධායක නිලධාරීන් ව්තු කාර්ය මණ්ඩලය හා මදනික ව්ැටුප් ලබන නිලධාරීන් ඇතුළුව් සංස්ථායේ 

ව්ත්මන් රමබලකාය පහත් දැක්යේ. 

o සාමානයාධිකාරි       01 

o නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාරි      02 

o ප්රධාන කාර්යාලය - විධායක නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩලය  48 

o ප්රායද්ශීය කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය    04 

o ව්තු අධිකාරි හා සහකාර ව්තු අධිකාරි               26 

o ව්තු කාර්ය මණ්ඩලය      190 

o උප එකතුව        271 

o ව්තුව්ල සිටින මදනික ව්ැටුප් ලබන යස්ව්කයන්    3,278 

o මුළු එකතුව        3,549 
 

 

1.6.1 දදනික වැටුප් ල්බන හසේවකයින් 
 

3,278 ක රමබලකායක් ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව් සතුයේ. (යන්ව්ාසික යස්ව්කයින් 3,026 හා 

යන්ව්ාසික යනාව්න යස්ව්කයන් 252 ක් ව්ශයයන්) 
 

 

1.6.2 2016 ජ්නගහණය 
 

මහනුව්ර/මාත්යේ/ගාේල දිස්ික්කව්ල ඇති ව්තු 13 හි යස්ව්ක ජ්නගහණය 26, 888 ක් පමණයේ.   
 

 

1.7 හත් කර්ෂමාන්තශාල්ා 
 

මහනුව්ර/ මාත්යේ දිස්ික්කව්ල පිහිටි කැලෑයබාක්ක, මි්ලන්් හා රංගේල යන යත් කර්මාන්ත්ශාලා 

03 හි CTC ව්ර්ගයේ යත් නිපදයේ.  මුහුදු මේටයම් සිට මීටර් 600 සිට 1000 දක්ව්ා උසින් නකේස් කඳු 

පන්තියේ යමම යත් කම්හේ පිහිටා තියේ.  නිෂ්පාදනයේ අව්සාන නිමවුම් ත්ත්ව්ය ඉඟල නැංවීම සඳහා 

2016 ව්සර තුලදී නව් යන්ත්ර ස්ථාපනය කිරීමට පියව්ර යගන ඇත්. 
 

 

1.7.1 වසා දැමූ හත් කර්ෂමාන්තශාල්ා 

 

ඉහත් සඳහන් ක්රියාත්මක ත්ත්ව්යේ ඇති යත් කර්මාන්ත්ශාලා ව්ලට අමත්රව් සංස්ථාව් සතුව් පහත් 

සඳහන් ව්තුව්ල අක්රිය යත් කම්හේ ඇත්.  සංසථ්ායේ හා ආයයෝජ්කයන්යේ අභිව්ෘද්ධිය සලකා එම යත් 

කර්මාන්ත්ශාලා පිළිබඳව් කටයුතු කළ හැකි ආයයෝජ්කයන් සඳහා කේබදු දීමට කළමනාකාරිත්ව්ය 

යයෝජ්නා කරයි. 

-  යකාටගඟ රාජ්ය ව්තුයාය රංගල 

- දංකන්ද රාජ්ය ව්තුයාය රත්යත්ාට 

- ගූයම්ර රාජ්ය ව්තුයාය ත්ව්ලන්ත්ැන්න 

- හේගල රාජ්ය ව්තුයාය ත්ව්ලන්ත්ැන්න 

- හුන්නස්ගිරිය රාජ්ය ව්තුයාය ඇේකඩුව් 

- නියකාලඔය රාජ්ය ව්තුයාය රත්යත්ාට 
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1.7.2 හත් කර්ෂමාන්තශාල්ා වල් තත්වය උසසේ කිරීම 

 

2016 ව්සයර්දී, සංව්ර්ධන කටයුතු සඳහා මහාභාණ්ඩාගාරය මගින් අමාත්යාංශය හරහා ලබාදුන් 

මූලයාධාර යයාදායගන දැනට ක්රියාත්මක යත් කර්මාන්ත්ශාලා 03 ක් ව්ැඩිදියුණු කරනු ලැබීය. 2016 

ව්සයර්දී එම යත් කර්මාන්ත්ශාලා සඳහා වියදම් කරන ලද මුදේ පහත් දැක්යේ. 

 

කැයේයබාක්ක යත් කර්මාන්ත්ශාලාව්, මඩුේකැයේ -  රු. 14,507,121 

මි්ලන්් යත් කර්මාන්ත්ශාලාව්,රත්යත්ාට  -  රු.      375,775 

රංගල යත් කර්මාන්ත්ශාලාව්, රංගල   -  රු.      697,650 

එකතුව්       -  රු. 15, 580,546 

 

 

1.8 ල්ංකා රාජ්ය වැවිලි සංසේථාහේ සතු වතුවල් සිට පිටත හත් කර්ෂමාන්තශාල්ා 

වල්ට අමු දළු සැපයීම 

 

ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව් මගින් නිපදව්න යත් යකාළ සඳහා යකාළඹ යත් යව්න්යද්සියේ අඩු 

මිලක් ලැබීම හා දැනට ක්රියාත්මක යත් කර්මාන්ත්ශාලා 03 හි අමු දළු සැකසීම සඳහා ප්රමාණව්ත් 

ධාරිත්ාව්ක් යනාමැතිවීම නිසා ව්ැඩිව්න අමු දළු ප්රමාණය මිලදීගන්නන්/පිටත් යත් කර්මාන්ත්ශාලා 

සඳහා සැපයීමට පියව්ර යගන තියේ. මිලදී ගන්නන්/ පිටත් යත් කර්මාන්ත්ශාලා සඳහා අමු දළු සැපයීම  

2015 ව්සරට සායප්ක්ෂව් 2016 ව්සයර්දී විශාල ව්ශයයන් ව්ැඩිවී තියේ. 2015 දී 50% ක් වූ යමම අගය 

2016 ව්සර ව්නවිට 71% දක්ව්ා කැපී යපයනන යලස ඉහල යගාස් තියේ.  

 

අමු යත් දළු කියලෝ ග්රෑම් 1 ක් සඳහා ලැයබන මුදල ව්ැඩිකර ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි 

සංස්ථාව් කළමනාකාරිත්ව්ය හා අමු දළු මිලදීගන්නන්/යත් කර්මාන්ත්ශාලා හිමියන් සමඟ පැව්ති 

සාකච්ඡා ව්ලින් අනතුරුව් සතුටුදායක ප්රතිඵල ලැබී තියේ. 2016 පළමු මාස 09 (ජ්නව්ාරි සිට 

සැප්ත්ැම්බර්) දී කියලෝ ග්රෑම් 1 ක් සඳහා ලැුණු රු.53.93 ක මුදල 2016 ඔක්යත්ෝබර් සිට යදසැම්බර් 

දක්ව්ා ව්න අව්සාන කාල සීමාව් ව්නවිට රු.75.95 ක සාමානය අගයක් දක්ව්ා ව්ැඩිකර ගැනීමට 

හැකිවිය. 

 

ඉහත් මිල ව්ැඩිවීයම්දී අමු දළු කියලෝග්රෑම් එකක් සඳහා ව්න මිල රු.22.02 සාමානය අගයකින් 

(රු.75.95 - රු.53.93) ඉහලයාම නිසා 2016 ඔක්යත්ෝබර් සිට යදසැම්බර් මාසය දක්ව්ා සංස්ථායේ 

මුදේ ප්රව්ාහයට රු.මිලියන 23.0 ක පමණ අමත්ර ආදායමක් එක්කර ගැනීමට හැකිවිය. 

 

 

2. වතුවල් ඇති හත් අසේවැන්න  
 

පසුගිය ව්සර (2015) හා සැසදීයම්දී 2016 ව්සර තුලදී යනලාගත් යත් අස්ව්ැන්යන් අඩුවීමක් දක්නට 

ලැයබන අත්ර එය එම කාලය සඳහා ඇස්ත්යම්න්තුගත් ප්රමාණයට ව්ඩා අඩු අගයකි.  පසුගිය ව්සයර් 

අව්ශය පරිදි යපායහාර යනායයදීම හා යව්නත් කෘිකාර්මික ක්රම සඳහා යයාමුවීම මීට යහ්තුවිය හැක. 

යකයස් වුව්ද 2016 දී යත් ව්තු සඳහා යපායහාර යයදීමට සංස්ථාව් රු.මිලියන 15.7 ක් ව්ැයකර ඇති 

අත්ර යත් ව්තුව්ල ව්ේපැල මර්දනයට හා Blister Blight යරෝගය පාලනය කිරීමට රසායනික රව්ය 

යයදීම සඳහා ත්ව්ත් රු.මිලියන 8.9 ක් ව්ැයකර ඇත්. 
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2.1 වතුවල් ඇති ගසේ කැපීම 

 

2016 ව්සර තුලදී කපා ගත් යුතු ගස් සංඛයාව් යලස ඇස්ත්යම්න්තුගත් කර තිබූ ගස් 5,205 න් ගස ්

1,713 ක් කපායගන තියේ. 2016 ව්සර තුලදී ව්තුව්ල ඇති ශාක කපා විකිණීයමන් රු.මිලියන 84.3 ක 

පමණ ආදායමක් ලැබී තියේ.   

 

 

3. වාර්ෂික පිරිවැටුම 
 

ආයත්නයේ ව්ාර්ික පිරිව්ැටුම රු.මිලියන 550.00 සිට රු.මිලියන 600.00 අත්ර පරාසයක පව්තී. 

මාසයක කාලයක් සඳහා අව්ශය කරන කාරක ප්රාේධනය රු.මිලියන 55 - රු.මිලියන 60 ක් අත්රයේ. 

 

අමාත්යාංශය හරහා ලිඛිත්ව් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීම් අනුව් 2016 ව්සර තුලදී ආයත්නයේ වියදම් 

සඳහා ප්රදානයන් ව්ශයයන් සංස්ථාව්ට මූලය සහාය ලැබී තියේ. යස්ව්ක ව්ැටුප්, කම්කරු යේත්න සඳහා 

අව්ශයව් තිබූ මූලයාධාර හිඟය පියවීම සඳහා 2016 ව්සර තුලදී SLSPC සඳහා අමාත්යාංශය හරහා 

මහාභාණ්ඩාගාරය මගින් මුදාහැර ඇති මුළු මුදල රු.මිලියන 100.00 කි. 

 

 

3.1 මූල්ය අර්ෂබුදය 

 

ව්ර්ත්මානයේ පාඩු ලබමින් ක්රියාත්මක ව්න සංස්ථාව් යව්ළඳපල බිඳව්ැටීම, ව්තුව්ල නිෂ්පාදනය අඩුවීම, 

කෘිකාර්මික යයදවුම් මදකම හා නිෂ්පාදන ක්රියාව්ලිය ඉහල නැංවීම දුර්ව්ලවීම යහ්තුයව්න් කාරක 

ප්රාේධනය උත්පාදනය කර ගැනීයම් මූලය අර්ුදයට මුහුණදී සිටී. 

 

සංස්ථාව් ඉලක්ක හා අරමුණු ළඟාකරයගන යමම ත්ත්ව්යයන් මිදීම සඳහා යපෞද්ගලික රාජ්ය 

සහයයෝීත්ාව්ය (PPP), යබෝග විවිධාංීකරණය, අව්සාන නිෂ්පාදන සඳහා අගය එකතු කිරීම, 

අතිරික්ත් යස්ව්කයින් ව්තුව්ලින් පිටත් ඵලදායී ව්යාපෘති සඳහා යයදවීම හා සංසථ්ායේ මූලය පාලනය 

ව්ඩාත් යහාඳ මඟකට ගැනීම යයෝජ්නා යකයර්.   

 

 

4. හසේවකයින් සඳහා සංසේථාපිත වගකීම් 
 

4.1 හසේවක අර්ෂථ සාධක අරමුදල්/හසේවානියුක්තිකයන්හේ භ්ාර අරමුදේ 

මණ්ඩල්ය/ පාරිහතෝික 

 

ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව් මගින් පසුගිය දශක 03 කාලයක් පුරා මුහුණ දී ඇති මූලය අර්ුදය 

යහ්තුයව්න් 2016 යනාව්ැම්බර් අව්සානය ව්න විට සංස්ථායේ යස්ව්කයින් සඳහා පහත් දැක්යව්න පරිදි 

රු.මිලියන 957.7 ක මුදලක් යගවිය යුතුව් තියේ. 

 

යස්ව්ක අර්ථ සාධක අරමුදල (EPF/ESPS/CPPS) හා  

  යස්ව්ානියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදේ මණ්ඩලය                      - රු. මිලියන 788.9 

පාරියත්ෝික                -  රු. මිලියන 168.7 

මුළු මුදල (2016 යනාව්ැම්බර් අව්සානය ව්න විට)           -  රු. මිලියන 957.7 
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5. හවනත් වගකීම් 
 

යස්ව්ක අර්ථසාධක අරමුදල/ යස්ව්ානියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදේ මණ්ඩලය /පාරියත්ෝික යගවීම් 

ව්ැනි ආයත්නික ව්ගීම් හැරුණුවිට 2016 යනාව්ැම්බර් අව්සානය ව්න විට අමු දළු මිළදීගන්නන්, 

යව්නත් ණයකරුව්න්, යපායහාර/ රසායන රව්ය සැපයුම්කරුව්න් ව්ෘත්තීය සමිති අනුග්රහක මුදේ, 

යව්නත් ආයත්න මගින් ලබාගත් ණය, බැංකු ණය/අයිරා සඳහා යපාලී ආදිය සඳහා  යගවිය යුතු ත්ව්ත් 

රු.මිලි 340.0 ක ප්රමාණයක ව්ගීම් සංස්ථාව් සතුවිය. 

 

 

6. ප්රධාන කාර්ෂය සාධන දර්ෂශක 
 

6.1 නිෂේපාදන වියදම (COP) 

 

අදාල කාලය සඳහා රු.391.84 ක් යලස ඇස්ත්යම්න්තුගත් කරන ලද නිෂ්පාදන වියදම (COP) 

අස්ව්ැන්න අඩුවීම, කම්කරු යේත්න ඉහලයාම, යපායහාර, රසායන රව්ය, ව්ැනි යයදවුම් වියදම් හා 

යව්නත් ව්තු හා ආශ්රිත් වියදම යහ්තුයව්න් 2016 යදසැම්බර් අව්සානය ව්න විට රු.443.58 පමණ ඉහල 

අගයක් ගනු ලැබීය.   

 

 

6.2 ශුේධ අහල්වි සාමානය අගය (NSA) 

 

යත් ව්තු 12 සැලකූවිට 2016 යදසැම්බර් අග ව්න විට සම්පූර්ණ ශුද්ධ අයලවි සාමානය අගය (NSA) 

රු.307.18 යේ. යකයස් වුව්ද එම කාලය සඳහා කැයේයබාක්ක, මි්ලන්්, රංගල යන ක්රියාත්මක යත් 

කර්මාන්ත්ශාලා සම්බන්ධයයන් ඒකාබද්ධ ශුද්ධ අයලවි සාමානය අගය (NSA) අගය රු.327.99 ක් වූ 

අත්ර එය බටහිර මධය (W/M) උස්මේටයම් සාමානය අගය ව්න රු.411.86 ට ව්ඩා අඩු අගයකි. යත් 

කර්මාන්ත් ශාලා ව්ල යන්ත්ර ප්රමිතියයන් යුක්ත් යනාවීම හා අමු යකාළ ව්ල ත්ත්ව්ය බාලවීම යහත්ුයව්න් 

ඉහත් සඳහන් යත් කර්මාන්ත් ශාලා 03 මගින් නිපදව්න යත් සඳහා යකාළඹ යත් යව්න්යද්සියේ 

අඩුමිලක් ලැබීම මීට යහ්තුයේ. නියමිත් කාල පරාසය තුලදී යපායහාර යනායයදීම නිසා අමුයකාළව්ල 

ත්ත්ව්ය බාලයේ. ත්ව්ද, ක්රියාත්මක යත් කර්මාන්ත් ශාලා 03 හි ඇති යන්ත්ර නියම ත්ත්ව්යයන් නඩත්තු 

කිරීම සඳහා හා කැඩුණු යන්ත්ර සඳහා යව්නත් යන්ත්ර ලබාදීමට අරමුදේ යනාමැතිකමින් ඒව්ා යහාඳ 

ත්ත්ව්යයන් ක්රියාත්මක යනායේ.  

 

 

6.3 මූල්ය ප්රකාශන - 2016 

 

2015 සඳහා ව්ාර්ික ගිණුම් සම්පූර්ණ කිරීයම්දී ඇතිවූ ප්රමාදය නිසා සංස්ථායේ කළමණාකාරිත්ව්යට 

2016 ව්සර සඳහා මූලය ප්රකාශන ඉදිරිපත් කල යනාහැකි ත්ත්ත්ව්යක් ඇතිවී තියේ.  මූලය ප්රකාශන 

සම්පූර්ණකර ඇත්යත් 2014 ව්සර දක්ව්ා ව්න කාලය සඳහා පමණි.   

 

යකයස් වුව්ද 2015 ව්සයර් පාඩුව් වූ රු.මිලියන 180.9 ට සායප්ක්ෂව් 2016 යනාව්ැම්බර් අව්සානය 

ව්නවිට රු.මිලියන 134.264 ක ශුද්ධ පාඩුව්ක් යපන්නුම් කරන ආදායම් ප්රකාශයේ යකටුම්පත්ක් යම් 

සමඟ ඉදිරිපත් යකයර්.     
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විසේතරය 2016   2015 

  (ජ්න-හනාවැ.)   (ජ්න-හනාවැ.) 

    

 

  

ප්රමාණය- (නිමි යත්) (කි. ග්රැ)                

1,252,571    

               

1,520,192  

ප්රමාණය - රබර් (කි. ග්රැ) 
                     

32,278    

                     

32,418  

    

 

  

    

 

  

ආදායම (රු.) 
          

351,470,408  

 

          

395,562,829  

විකුණුම් පිරිව්ැය (රු.) 
        

(529,382,234) 

 

        

(601,145,334) 

දළ හමහහයුම් ල්ාභ්ය/අල්ාභ්ය (රු.) 
        

(177,911,826) 

 

        

(205,582,505) 

    

 

  

හවනත් ආදායම් (රු.)   

 

  

ප්රධාන කාර්යාලය (රු.) 
            

33,255,666  

 

            

36,643,660  

ව්තු (රු.) 
            

98,044,053  

 

            

76,646,788  

සමසේථ හවනත් ආදායම් (රු.) 
          

131,299,719  

 

          

113,290,448  

    

 

  

දළ ල්ාභ්ය/අල්ාභ්ය (රු.) 
          

(46,612,107) 

 

          

(92,292,057) 

අඩු - වියදම්   

 

  

 

  

 

  

පරිපාලන වියදම් - ව්තු (රු.) 
            

41,885,325  

 

            

43,856,360  

පරිපාලන වියදම් - ප්රධාන කාර්යාලය (රු.) 
            

11,031,079  

 

            

10,275,111  

කාර්ය මණ්ඩල වියදම් - ප්රධාන කාර්යාලය (රු.) 
            

28,087,231  

 

            

25,189,809  

මූලය වියදමට යපර යමයහයුම් ලාභය/අලාභය (රු.) 
        

(127,615,742) 

 

        

(171,613,337) 

    

 

  

අඩු    

 

  

මූලය පිරිව්ැය - ව්තු (රු.) 
               

3,411,294  

 

               

3,490,895  

මූලය පිරිව්ැය - ප්රධාන කාර්යාලය (රු.) 
               

3,236,562  

 

               

5,853,196  

    

 

  

බදු හපර ල්ාභ්ය/ අල්ාභ්ය (රු.)  (134,263,598)    (180,957,428) 
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7. වතු ප්රතිවුහගත කිරීම 
 

7.1 වයාපෘති සඳහා අභිමතයන් පල්කිරීම 

 

ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව් කළමණාකරණය යටයත් ඇති ව්තු 13 ප්රතිව්ුහගත් කිරීම 

සම්බන්ධයයන් අමාත්යාංශයේ පැව්ති සාකච්ඡා ව්ට ගණනාව්කට පසු ව්යාපෘති සඳහා අයදුම්පත් 

ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව් උනන්දුව්න ආයයෝජ්කයින්යගන් "ව්යාපෘති සඳහා අභිමත්යන් පලකිරීම" 

සඳහා රජ්යේ පුව්ත්පත්ව්ල දැන්වීම් පලකරනු ලැබීය.  එය දැනට ක්රියාත්මකව් පව්තින අත්ර ලැබී ඇති 

අයදුම්පත් අධයක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා අමාත්යාංශය හරහා ඉදිරිපත් කර ඇත්. 

 

 

8. ඉල්ක්ක හා අරමුණු 
 

1. රජ්ය යහෝ යව්නත් පුද්ගලයන් විසින් සංස්ථාව් යව්ත් ලබාදී ඇති, පව්රාදී ඇති යහෝ අත්පත් 

කරයගන ඇති කෘිකාර්මික යහෝ ව්තු ඉඩම් කළමනාකරණය කිරීම හා එී ඉඩම්ව්ල උපරිම 

ඵලදායිත්ාව්ය ප්රව්ර්ධනය කිරීම. 

 

2. පව්ත්නා ව්ගාව්න් පුනරුත්ථාපනය කිරීම යහෝ යබෝග විවිධාංීකරණය මගින් කෘිකාර්මික 

යබෝග සම්බන්ධීකරණය හා කළමණාකරණය කිරීම. 

 

3. එී ඉඩම්ව්ල පශු සම්පත් නංව්ාලීම 

 

4. කෘිකාර්මික නිෂ්පාදන සැකසීම හා විකිණීම 

 

5. එී ඉඩම්ව්ල කෘිකාර්මික කටයුතු සඳහා පිරියත්, උපකරණ හා යන්ත්ර ස්ථාපනය කිරීම, 

නඩත්තු කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

6. රජ්ය යහෝ යව්නත් පුද්ගලයන් විසින් සංස්ථාව් යව්ත් ලබාදී ඇති, පව්රාදී ඇති ව්යාපාර 

කළමනාකරණය කිරීම, පරිපාලනය හා අධීක්ෂණය කිරීම. 

 

7. සංස්ථායේ ව්යාපාර සම්බන්ධයයන් යේඛන කටයුතු, ගිණුම්කරණ හා විගණන කටයුතු 

සිදුකිරීම. 

 

8. ව්තු ව්යාපාර සම්බන්ධයයන් පුළුේ කළමනාකරණ යස්ව්ා සැපයීම 

 

9. එම ඉඩම් මනා යලස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අව්ශයයයි සැලයකන එී ක්රියාමාර්ග සිදු 

කිරීම. 

 

10. සංස්ථාව් ක්රියාත්මකවීම හා කළමණාකරණය සඳහා අව්ස්ථානුකූලව් යව්නත් ව්යාපාර ව්ල 

යයදීම 
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සීමාසිත ඇේකඩුව වැවිලි සමාගම  

1. හැඳින්වීම 
 

ව්ැවිලි අංශය ප්රතිව්ුහගත් කිරීයම් සැලසුයමහි යකාටසක් යලස ශ්රී ලංකා රජ්ය විසින් යමම අංශය 
යපෞද්ගලීකරණය කරනු ලැබූ අත්ර 1992 ජූනි මාසයේදී ප්රායද්ශීය ව්තු සමාගම් 22 ක් ස්ථාපනය කරනු 
ලැබීය. යමම අව්ස්ථායේදී කලින් රජ්යට අයත් වූ හා ජ්නත්ා ව්තු සංව්ර්ධනය මණ්ඩලය/ශ්රී ලංකා ව්ැවිලි 
සමාගම මගින් 53 ව්සරක කේබදු ගිවිසුමක් යටයත් පාලනය කරනු ලැබූ යමම සමාගම්, ව්තු රජ්ය 
මගින් පව්රා යදනු ලැබීය. යමම එක් එක් සමාගම කළමනාකරණය සඳහා යව්නම කළමනාකරණය 
නියයෝජිත්යින් පත්කරන ලදී. 
 
කාලයක සිට විශාල ව්ශයයන් පාඩු ලබන ප්රධාන ව්තු කළමනාකරණ ආයත්න ව්න ජ්නත්ා ව්තු 
සංව්ර්ධන මණ්ඩලය (JEDB) හා ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව් (SLSPC) සඳහා මූලය සහාය ලබාදී 
මහභාණ්ඩාගාරය සඳහා සහනයක් ලබාදීමට හා යපෞද්ගලික අංශයේ කළමණාකාරිත්ව්ය හරහා ව්ැවිලි 
කර්මාන්ත්යට නව් ශේපීය ක්රම හා සංකේප හඳුන්ව්ාදීයම් පියව්රක් ව්ශයයන් රජ්ය විසින් යමම 
තීරණය යගන තියේ. මාත්යේ, මහනුව්ර හා නාව්ලපිටිය ප්රයද්ශයේ පිහිටා ඇති ව්තු ගණනාව්ක්ම යමම 
සංකේපය යටත්ට යනාගැයනන අත්ර  ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව් හා ජ්නත්ා ව්තු සංව්ර්ධන 
මණ්ඩලය යටයත් රඳව්ා ගැනීමට ඉඩදී ඇත්. යමම ප්රයද්ශයේ ඇති ව්තු යබායහාමයක්ම රයේ යව්නත් 
ප්රයද්ශව්ල ඇති ව්ැවිලි ප්රයද්ශ හා සන්සන්දනය කිරීයම්දී අඩු අස්ව්ැන්නක් ලබායදන අසාර්ථක යද්පළ 
යලස සැලීම මීට යහ්තුවිය හැක.   
 
ආයයෝජ්කයන් අමධර්යට පත් කරන යමම අහිත්කර යහ්තු යටයත් වුව්ද එම ව්ැඩපිළියව්ල යටයත් 
ස්ථාපිත් අව්සාන  ව්න 23 ව්න ප්රායද්ශය ව්ැවිලි සමාගම යලස ඇේකඩුව් ව්ැවිලි සමාගම 1993 ජූලි 23 
ව්න දින සංස්ථාපිත් කරනු ලැබූ අත්ර අයනක් ප්රායද්ශය ව්ැවිලි සමාගම 22 සමඟ සන්සන්දනය 
කිරීයම්දී එය කුඩාම ඒකකය යේ.  ඇේකඩුව් ව්ැවිලි සමාගම 1987 අංක 23 දරණ සමාගම් පනත් 
යටයත් ස්ථාපනය කරනු ලැබූ අත්ර ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව්ට අයත් වූ යහෝ එමගින් 
කලමනාකරණය කරනු ලැබූ පහත් දැක්යව්න ව්තු 10 හා කැයේයබාක්ක රාජ්ය ව්තු යායේ යකාේඨාශ 
02 අත්පත්කර ගැනීම සඳහා 2007 අංක 07 දරණ නව් සමාගම් පනත් යටයත් නැව්ත් ලියාපදිංචි කරනු 
ලැබීය. 
 
ඇේකඩුව් ව්ැවිලි සමාගම ස්ථාපනය කිරීම පිලිබඳව් 1993 ජූලි මාසයේ පලකරන ලද අංක 776/93 

දරණ අතිවියශ්ෂ ගැසේ නියේදනය මගින් ප්රකාශයට පත්කරනු ලැබීය. සමාගයම් යකාටස් 

හිමිකාරිත්ව්ය සඳහා ප්රයේශවියම්  අයිතිය රජ්ය යව්නුයව්න් භාණ්ඩාගාර යේකම්ව්රයා සතුව් පව්තී. 

 
 

2. ඇේකඩුව වැවිලි සමාගම සඳහා මූලික වශහයන් හවන්කරන ල්ද ඉඩම් 

(1993 ජූලි 23 දිනැති අතිවිහශේෂ ගැසට් නිහේදන අංක 776/13)  
 

වත්ත/පිිටීම දිසේික්කය වගාව සම්ූර්ෂණ බිම් 

ප්රමාණය 

හහක්ටයාර්ෂ 
(සටහන අංක 01) 

1. බණ්ඩාරයපාල, අලේව් මාත්යේ යත් 283.00 

2. ඇේකඩුව්, ඇේකඩුව් මාත්යේ යත්, කරාුනැටි 447.78 

3. හුණුගල, ඇේකඩුව් මාත්යේ යත්, කරාුනැටි 264.73 

4. පිටකන්ද, මාත්යේ මාත්යේ යත් 520.60 

5. රත්ව්ත්ත්, උකුයව්ල මාත්යේ යත්, කරාුනැටි 570.58 

6. යසලාගම, යටව්ත්ත් මාත්යේ යත් 255.00 
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7. හපුගස්පිටිය, මිටිහක්ක මාත්යේ රබර්, යකායකෝව්ා, ගම්මිරිස්  269.33 

8. මිේලව්ාන, මැේසිරිපුර මාත්යේ යපාේ, යකායකෝව්ා, රබර් හා 

ගම්මිරිස ්

603.60 

9. නාලන්ද, මඩව්ල 

උේයපාත් 

මාත්යේ රබර්, යපාේ, ගම්මිරිස ් 496.27 

10. යනල ඔේල, පිහිම්ඹුව් කුරුණෑගල රබර්, කජු හා අඹ 358.00 

උප එකතුව   4,068.89 

11. කබරගල/යපාන්ගල 

යකාේඨාශය 

(කැයේයබාක්ක රාජ්ය 

ව්තු යාය) 

මාත්යේ දැව් (යූකැලිප්ටස්) 217.00 

(සටහන 02) 

එකතුව   4,285.89 

 

සටහන - 1 
සමාගම් සඳහා කේබදු යදන ලද ඉඩම්ව්ල ප්රමාණය අංක 776/13 දරණ අති වි යශ්ෂ ගැසේ 

නියේදනයයහි සඳහන් යනාව්න යහයින් ඉහත් දක්ව්ා ඇති යත්ාරතුරු ව්ැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්යාංශය 

යටයත් ක්රියාත්මක ව්න ව්තු ප්රතිසංස්කරණ ඒකකයේ ඇති යත්ාරතුරු මගින් ගිණුම්කරණ කටයුතු 

සඳහා උපුටාගනු ලැබීය. 

 

සටහන - 2 
කැයේයබාක්ක ව්ත්යත් යහක්ටයාර් 217 ක ව්පසරියක් සමඟ කබරගල හා යපාන්ගල යකාේඨාශ 

ආපසු ලබායගන ශ්රී ලංකා රාජ්ය ව්ැවිලි සංස්ථාව්ට පව්රායදනු ලැබීය. 

 

2.1 පවතින වගාව අනුව වර්ෂතමාන ඉඩම් ප්රමාණය විශේහේෂණය කිරීම 

විසේතරය සම්ූර්ෂණ ප්රහේශය (හහක්ටයාර්ෂ) 

යත්     

    ඇටව්ලින් පැල කරන ලද ශාක         407.34    

    පටකයරෝපිත් ශාක         458.44             865.78  

රබර්     

    ඇටව්ලින් පැලකරන ලද ශාක         172.64    

    බද්ධ කරන ලද ශාක         103.72             276.36  

යපාේ              315.18  

යකෝපි                  4.26  

යකායකෝව්ා                54.26  

කරාුනැටි                  6.00  

ගම්මිරිස ්                14.23  

කුරුඳු                  2.30  

දැව් ව්ගාව්                42.43  

කජු                10.60 
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වගාව සඳහා පිටත වගාකරුවන්ට ල්බාදීහම් 

සංකේපය (හත්)     

    ඇටව්ලින් පැල කරන ලද ශාක          323.33    

    පටකයරෝපිත් ශාක           16.56             339.89  

පරිනත්වීමට යපර ඉව්ත් කිරීම්              216.81  

පැල ත්ව්ාන්                  4.50  

සංව්ර්ධනය සඳහා හඳුනාගත් ඉඩම්              454.59  
යව්නත්  ප්රයද්ශ (කැලෑ, පත්න, යගාඩනැගිලි, 
අත්හැර දමන ලද ප්රයද්ශ)           1,446.17 

සම්ූර්ෂණ වගා ප්රමාණය   

        

4,053.36  

 

 

2.2 වර්ෂතමාන ශ්රම බල්කාය විශේහේෂණය 

 

කාණ්ඩය වතු ප්රහේශ ප්රධාන 

කාර්ෂයාල්ය 

මුළු ගණන 

විධායක නිලධාරීන් 14 11 25 
විධායක යනාව්න කාර්ය මණ්ඩලයේ 94 11 105 

ව්තු කම්කරුව්න් 
    ලියාපදිංචි 
    ත්ාව්කාලික 

 
1,413 
133 

 
- 
- 

 
1,413 
133 

සම්ූර්ෂණ සංඛයාව 1,654 22 1,676 

 

ව්සර 10 කට යපර ව්සා දමන ලද කර්මාන්ත් ශාලා 6ක් ව්ර්ත්මානයේ සමාගම සතුය. ඉන් සමාගම් 4ක්  

කේබදු දී ඇති අත්ර විස්ත්ර පහත් දැක්යේ. 

කර්ෂමාන්ත ශාල්ාව වර්ෂතමාන තත්වය හවනත් කරුණු 

බණ්ඩාරයපාල යත් කර්මාන්ත් 
ශාලාව් 

යපෞද්ගලික සමාගමක් 
සඳහා කේබදු දී ඇත්.  

ගිවිසුම කඩකිරීම නිසා EPLමගින් 
ආපසු පව්රා ගනු ලැබීය. 

ඇේකඩුව් යත් කර්මාන්ත් ශාලාව් ව්සා දමා ඇත්  

පිටකන්ද යත් කර්මාන්ත් ශාලාව් ව්සා දමා ඇත්  

රත්ව්ත්ත් යත් කර්මාන්ත් ශාලාව් 
යපෞද්ගලික සමාගමක් 
සඳහා කේබදු දී ඇත්. 

කේබදු කුලී යනායගවීම නිසා 
ආපසු ලබාගැනීමට සූදානම්ය. 

පන්සලත්ැන්න යත් 
කර්මාන්ත්ශාලාව් (රත්ව්ත්ත්) 

යපෞද්ගලික සමාගමක් 
සඳහා කේබදු දී ඇත්. 

2013 දී OES පුද්ගලික සමාගමට 
ව්සර 30 ක කාලයක් සඳහා 
කේබදු යදන ලදි. 

සලාගම යත් කර්මාන්ත්ශාලාව් 
යපෞද්ගලික සමාගමක් 
සඳහා කේබදු දී ඇත්. 

2002 දී රිච් යරාබේස් පුද්ගලික 
සමාගමට ව්සර 30 ක කාලයක් 
සඳහා කේබදු යදන ලදි.  
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3. හභ්ෞතික හා මූලය කාර්ෂයසාධනය 

වැඩසටහන හහෝ වයාපෘතිය කාර්ෂයසාධනය 

මුළු ගණන (මිලියන)  

ඉල්ක්ක 

(මිලියන) 

සතය අගය 

(මිලියන) 

යත් - අමු දළු 
  
  

ආදායම (රු.)          230.35           163.18  

වියදම (රු.)          315.57           236.87  

ප්රමාණය (කි.ග්රෑම්.)              3.84               2.54  

රබර් - කිරි 
  
  

ආදායම (රු.)            25.58             16.28  

වියදම (රු.)            37.18             30.30  

ප්රමාණය (කි.ග්රෑම්.)            0.102             0.076  

යපාේ 
  
  

ආදායම (රු.)            34.04             26.41  

වියදම (රු.)            23.93             19.81  

ප්රමාණය (යපාේ යගඩි)              1.13               1.36  

යකායකෝව්ා 
  
  

ආදායම (රු.)              3.80               1.33  

වියදම (රු.)              3.05               0.33  

ප්රමාණය (කි.ග්රෑම්.)          0.0095           0.0014  

ගම්මිරිස ්
  

ආදායම (රු.)              5.88               2.35  

වියදම (රු.)              3.53               0.37  

ප්රමාණය (කි.ග්රෑම්.)          0.0088       0.004820  

විවිධ ආදායම් ආදායම (රු.)          200.64             30.04  

ප්රාේධන වියදම් වියදම (රු.) 185.759 25.150 

 

3.1 2016 දී හභ්ෝග අසේවැන්න ප්රසේථාරමය විශේහේෂණය 

 

 

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

Tea Rubber Coconut Cocoa Pepper

මුළු යභෝග අස්ව්ැන්න - 2016 ඉලක්ක අනුව් සත්ය අගය 

(රු. මිලියන)

Target Actual

යත්              රබර්         යපාේ      යකායකෝව්ා   ගම්මිරි

ස්    යව්නත් 
ඉලක්ක සත්ය 
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3.2 2016 දී ආදායම් ඉපයීම ප්රසේථාරමය විශේහේෂණය 

 

 

 

 

3.3 2016 වසහර්ෂ දරන ල්ද වියදම් පිළිබඳ ප්රසේථාරමය විශේහේෂණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

Tea Rubber Ccocout Cocoa Pepper Sundry

මුළු ආදායම - 2016 ඉලක්ක අනුව් සත්ය අගය රු. මිලියන

Target Actualසත්ය

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

 350.00

Tea Rubber Coconut Cocoa Pepper Capital

මුළු වියදම - 2016 ඉලක්ක අනුව් සත්ය අගය (රු.මිලියන)

Target Actual

යත්              රබර්         යපාේ      යකායකෝව්ා   ගම්මිරි       යව්නත්

ස්    යව්නත් 
ඉලක්ක 

  යත්                 රබර්                 යපාේ         යකායකෝව්ා     ගම්මිරිස්       යව්නත් 

ඉලක්ක සත්ය 
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3.4  මූල්ය තත්වය 1993-2015  

(රුපියේ) 
 

වර්ෂෂය 

වසර සඳහා 

හමහහයුම් 

ල්ාභ්ය/(පාඩුව) 

භ්ාණ්ඩාගාර ප්රදාන 

සඳහා ගැල්පීම 

එකතු වූ ල්ාභ්ය/ 

(පාඩුව) 

1993   (16,158,428)  - (16,158,428) 

1994 (44,076,870) - (60,235,298) 

1995 (32,348,831) - (92,584,129) 

1996 (43,109,305) - (135,693,434) 

1997 (43,387,199) - (179,080,633) 

1998 (41,795,687) - (220,876,320) 

*1999 (5,305,734) - (226,182,054) 

2000 (16,884,862) - (243,066,916) 

2001 (32,661,127) - (275,728,043) 

2002 (72,197,231) 168,072,927 (179,852,347) 

2003 (83,139,468) - (262,991,815) 

2004 (78,472,241) 129,059,000 (212,405,056) 

2005 (35,075,378) 122,900,000 (124,580,434) 

2006 (49,489,141) 55,000,000 (119,087,479) 

2007 (39,331,272) 13,000,000 (145,466,197) 

2008              29,490,317  - (116,180,650) 

2009       (62,688,625) - (178,869,276) 

**2010 (4,965,702) - (148,597,533) 

2011 )29,733,796(  - )178,331,329(  

2012 )35,168,337(  - )213,499,666(  

2013 (64,949,088) - (278,448,754) 

2014 (66,227,840) 12,000,000 (336,676,594) 

2015 (26,922,929) 175,000,000 (184,599,523) 

Total (736,498,917) 488,031,927  

 
අ)     ගිණුම් සඳහා ගත් භාණ්ඩාගාර ප්රදානයන්යේ සම්පූර්ණ අගය රු.488031,92/- කි.  
 
ආ)  කලින් බැංකුකරු වූ යසලාන් බැංකු සමාගම මගින් අයකළ එකතු වූ යපාලිය වූ රු.මිලි. 25.9 
 කපාහැරීම නිසා 1999 දී පාඩුව් අඩුවිය. 
 
ඇ)  ** යස්ව්ක භාරකාර අරමුදේ මණ්ඩලය මගින් එකතුවූ ණයකර යපාලී එකතුවූ ගාස්තු ව්න 
 රු.මිලියන 35.06 ක වූ එක්රැස්වූ අලාභය කපාහැරීම යහ්තුයව්න් 2010 යදසැම්බර් අව්සානය 
 දක්ව්ා ව්න පාඩුව් අඩුවිය. 
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4. 2016 දී මූල්ය තත්වය 

 
4.1 2015 කාර්ෂයසාධනය -  හදසැම්බර්ෂ 31 දිහනන් අවසන් වන වසර සඳහා 

 
(රුපියේ) 

         2016                2015  

  
පිරිව්ැටුම      211,608,114      279,329,596 

දල ලාභය/ (පාඩුව්)     (58,598,981)     (32,656,590) 

බදු යපර ලාභය/ (පාඩුව්)               (53,619,210)     (26,922,929) 

භාණ්ඩාගාර ප්රදාන      75,831,000     175,000,000 

 

4.2 මූල්ය තත්වය 
(රුපියේ) 

ජ්ංගම යනාව්න ව්ත්කම්     930,347,329               897,597,079 

ජ්ංගම ව්ත්කම්        91,838,919               102,043,243 

සම්පූර්ණ ව්ත්කම්     1,024,604,354    999,640,322 

ජ්ංගම ව්ගීම්      427,911,563    469,420,205 

යකාටස් හිමියන්යේ අරමුදල    351,580,922    329,369,132 

යකාටස් අගය      180,000,000    180,000,000 

 

4.3 ප්රධාන දර්ෂශක 
 

යකාටස් සඳහා ඉපයීම්/ (පාඩුව්) (රු.)   (2.97)      (1.50)  

යකාටසක් සඳහා ශුද්ධ ව්ත්කම් (රු.)   19.53      18.29 

 
 

5. හභ්ෞතික කාර්ෂයසාධනය - හත් අංශය 
 

5.1 2016 වසර සඳහා වතු මට්ටමින් අමු දළු අසේවැන්න  
 

 
ව්ත්ත් 

2016 ජ්නව්ාරි සිට යදසැම්බර් 
2015 ජ්නව්ාරි සිට 

යදසැම්බර් 

ඇස්ත්යම්න්තු 
අගය  

(කි.ග්රෑ) 

සත්ය අගය 
(කි.ග්රෑ.) 

ඇස්ත්යම්න්තු 
අගය හා 

සත්ය අගය 
අත්ර % 

යභෝග 
අස්ව්ැන්න 
(කි.ග්රෑ.) 

2016 හා 
2015 අත්ර 

% 

බණ්ඩාරයපාල        475,000   276,566  58%       404,335  68% 

ඇේකඩුව්  650,000   403,230  62%       695,268  58% 

හුණුගල       420,000        273,350  65%       341,314  80% 

පිටකන්ද     1,166,636        729,521  63%    1,095,869  67% 

රත්ව්ත්ත්       725,000        421,183  58%       753,551  56% 

සිලාගම        400,000        244,980  61%       354,015  69% 

මුළු අගය     3,836,636     2,348,830  61%    3,644,352  64% 
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5.1.1 2016 වසර සඳහා පිටත වගා කරුවන්ට දීහම් ආකෘතිය 

අනුව අමු දළු අසේවැන්න 
      

ව්ත්ත් 

2016 ජ්නව්ාරි සිට යදසැම්බර් 
2015 ජ්නව්ාරි සිට 

යදසැම්බර් 

ඇස්ත්යම්න්තු 
අගය  (කි.ග්රෑ) 

සත්ය අගය 

(කි.ග්රෑ.) 

ඇස්ත්යම්
න්තු අගය හා 
සත්ය අගය 

අත්ර % 

යභෝග 
අස්ව්ැන්න 
(කි.ග්රෑ.) 

2016 හා 
2015 අත්ර 

% 

බණ්ඩාරයපාල 
                

12,000  
                  

4,839  40% 
                  

9,971  49% 

ඇේකඩුව් 
                

30,000  
                

15,247  51% 
                

26,150  58% 

හුණුගල 
                

20,000  
                  

9,437  47% 
                

11,260  84% 

පිටකන්ද 
              

177,000  
                

68,071  38% 
              

165,774  41% 

රත්ව්ත්ත් 
              

125,000  
                

58,529  47% 
                

88,205  66% 

සිලාගම 
                

75,000  
                

36,512  49% 
                

61,661  59% 

එකතුව් 
              

439,000  
              

192,635  44% 
              

363,021  53% 

 

 

5.1.2 2016 වසර සඳහා සමාගහම් මුළු හත් දළු අසේවැන්න  

 

ව්ත්ත් 

යමම කාලපරාසය පසුගිය කාලපරාසය 

ඇස්ත්යම්න්තු 
අගය  (කි.ග්රෑ)  

සත්ය අගය 
(කි.ග්රෑ.) 

ඇස්ත්යම්
න්තු අගය හා 
සත්ය අගය 

අත්ර % 

යභෝග 
අස්ව්ැන්න 
(කි.ග්රෑ.) 

2016 හා 
2015 අත්ර 

% 

බණ්ඩාරයපාල 
              

487,000  
              

281,405  58% 
              

414,306  68% 

ඇේකඩුව් 
              

680,000  
              

418,477  62% 
              

721,418  58% 

හුණුගල 
              

440,000  
              

282,787  64% 
              

352,574  80% 

පිටකන්ද 
           

1,343,636  
              

797,592  59% 
           

1,261,643  63% 

රත්ව්ත්ත් 
              

850,000  
              

479,712  56% 
              

841,756  57% 

සිලාගම 
              

475,000  
              

281,492  59% 
              

415,676  68% 

එකතුව් 
           

4,275,636  
           

2,541,465  59% 
           

4,007,373  63% 
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5.1.3 2016 වසර සඳහා හත් වතු වශහයන් හහක්ටයාරයකින් නිපදවූ හත් නිෂේපාදනය 

ව්ත්ත් 

යභෝග අස්ව්ැන්න (කි.ග්රෑ) යහක්ටයාරයකට අස්ව්ැන්න 

සත්ය අගය සත්ය අගය සත්ය අගය සත්ය අගය 

2016 ජ්න.සිට 
යදසැ. 

2015 ජ්න.සිට 
යදසැ. 

2016 ජ්න.සිට 
යදසැ. 

2015 
ජ්න.සිට 
යදසැ. 

බණ්ඩාරයපාල            276,566             404,335                 645               942  

ඇේකඩුව්            403,230             695,268                 390               673  

හුණුගල            273,350             341,314                 650               812  

පිටකන්ද             729,521          1,095,869                 876            1,190  

රත්ව්ත්ත්             421,183              753,551                 546               979  

සිලාගම             244,980              354,015                 699            1,011  

එකතුව්          2,348,830           3,644,352                 613               928  

 

5.2 හභ්ෞතික කාර්ෂයසාධනය - හවනත් හභ්ෝග         
 

5.2.1 රබර්ෂ (රබර්ෂ කිරි) අංශය 
 

   

ව්ත්ත් 

2016 ජ්නව්ාරි සිට යදසැම්බර් 
2015 ජ්නව්ාරි සිට 

යදසැම්බර් 

ඇස්ත්යම්න්තු 
අගය  (කි.ග්රෑ) 

සත්ය අගය 
(කි.ග්රෑ.) 

ඇස්ත්යම්
න්තු අගය හා 
සත්ය අගය 

අත්ර % 

යභෝග 
අස්ව්ැන්න 
(කි.ග්රෑ.) 

2016 හා 
2015 අත්ර 

% 

හපුගස්පිටිය         30,000         24,127  80%        28,098  86% 

මිේලව්ාන            5,300           9,039  171%          8,546  106% 

නාලන්ද          67,000         42,859  64%        45,443  94% 

එකතුව්        102,300         76,025  74%        82,087  93% 
 
 
 

5.2.2 හපාේ අංශය 
 

    

ව්ත්ත් 

2016 ජ්නව්ාරි සිට යදසැම්බර් 
2015 ජ්නව්ාරි සිට 

යදසැම්බර් 

ඇස්ත්යම්න්තු 
අගය  (යගඩි) 

සත්ය අගය 
(යගඩි) 

ඇස්ත්යම්
න්තු අගය හා 
සත්ය අගය 

අත්ර % 

යභෝග 
අස්ව්ැන්න 

(යගඩි) 

2016 හා 
2015 අත්ර 

% 

හපුගස්පිටිය         12,000         11,641  97%          3,116  374% 

මිේලව්ාන     1,140,000    1,297,334  114%      915,215  142% 

නාලන්ද        72,500         50,583  70%        51,317  99% 

එකතුව්     1,224,500    1,359,558  111%      969,648  140% 
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සීමාසිත කුරුණෑගල් වැවිලි සමාගම  

 

1. හැඳින්වීම 

කුරුණෑගල ව්ැවිලි සමාගම 1982 අංක 17 දරණ සමාගම් පනත් මගින් ස්ථාපිත් කරන ලද අත්ර 1987 

අංක 23 දරන රාජ්ය සංස්ථා යහෝ ආණ්ඩුව්ට අයත් ව්යාපාර ආයත්න යපාදු සමාගම් බව්ට පරිව්ර්ත්නය 

කිරීම යටයත් 1992 ජූනි 18 දින ජ්නත්ා ව්තු සංව්ර්ධන මණ්ඩලය විසින් පාලනය කරන ලද ඉඩම් 

ඒකාබද්ධ කර පූර්ණ ව්ශයයන් රජ්ය සතු සමාගමක් යලස යමම සමාගම පිහිටුව්න ලදී. 1992.06.18 

සිට 2004.12.31 දින දක්ව්ා කුරුණෑගල ව්ැවිලි සමාගම යපෞද්ගලික කළමනාකරණ නියයෝජිත්යයක් 

විසින් පාලනය කරන ලදී.  

 
ව්සර 13 කට ආසන්න කාලයක් තිස්යස් යපෞද්ගලික කළමනාකරණ නියයෝජිත් විසින් ක්රියාත්මක 

කරන ලද දුර්ව්ල කළමනාකරණ භාවිත්යන් යහ්තුයව්න්, 2005 ජ්නව්ාරි 01 ව්න දින සිට ව්ැවිලි 

කර්මාන්ත් අමාත්යාංශයේ විෂය පථය යටයත් සමාගයම් කළමනාකාරීත්ව්ය එව්ක පැව්ති රජ්ය විසින් 

භාර ගන්නා ලදී.   

 
කුරුණෑගල ව්ැවිලි සමාගම අමාත්යාංශ ගණනාව්ක් යටයත් ක්රියාත්මක වී ඇති අත්ර 2015 සැප්ත්ැම්බර් 

21 දින සිට රාජ්ය ව්යව්සාය සංව්ර්ධන අමාත්යාංශයේ විෂය පථයට යටත් යකාට ඇත්.  

 
 
ප්රධාන ව්ශයයන් යපාේ සහ රබර් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සමාගමක් යලස කුරුණෑගල ව්ැවිලි 

සමාගම එහි කළමණාකරනය රාජ්ය අංශයට පව්රා ගැනීයම් සිට ලාභදායි යලස ක්රියාත්මක වූව්ා 

පමණක් යනාව් අඛණ්ඩව් 03 ව්න ව්රටත් ජ්ාතික මේටයම් රන් සම්මානය දිනා ගැනීම, අඛණ්ඩව් 04 

ව්න ව්රටත් විශාල පරිමාණයේ නිෂ්පාදක (ව්ැවිලි) සඳහා රන් සම්මානය දිනා ගැනීම හා 2015 ව්සයර් 

ශ්රී ලංකා ජ්ාතික ව්ාණිජ් මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජ්ාතික ව්යාපාර විශෂ්ඨත්ා සම්මාන - 

2015 දී ව්ැවිලි සහ කෘි ව්යාපාර සඳහා ව්න රිදී සම්මානය දිනා ගැනීම මගින් රයේ කෘි ව්යාපාර 

ක්යෂ්ත්ර ඉතිහාසයේ නව් සන්ධිස්ථානයක් ලකුණු කරමින් ව්යාපාර කළමනාකරණය තුළ කැපී 

යපයනන සාර්ථකත්ව්යක් ඇතිව් රාජ්ය ව්යව්සායන්ට ද  යපෞද්ගලික ව්යව්සායන් සමඟ ත්රග කළ හැකි 

බව් යපන්ව්ා දී ඇත්.  

 

යපාේ, රබර් සහ ව්ාණිජ් යභෝග සම්බන්ධ ව්ැවිලි කළමනාකරණ සහ කෘි ව්යාපාර විෂය ක්යෂ්ත්රය 

යටයත් කුරුණෑගල ව්ැවිලි සමාගම විසින් 2015 ව්සයර් දී ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයත්නයේ SLS ISO 

9001:2008 සහතිකය ලබායගන ඇත්.   
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2. සමාගහම් මානව ප්රාේධනය  

 
යස්ව්ක සංඛයාව්  

 ප්රධාන 

කාර්ෂයාල්ය 

වතු එකතුව 

විධායක නිලධාරීන්  10 22 32 

ලිපිකරු හා සමාන්ත්ර යරණ්ි  28 116 144 

සුළු යස්ව්ක හා සමාන්ත්ර යර්ණි  19 35 54 

මුරකරුව්න් සහ මදනික ව්ැටුප් ලබන 

යස්ව්කයින්  

0 938 938 

එකතුව් 57 1,111 1,168 

 

 

3. ඉඩම් වයාප්තිය  

 
කුරුණෑගල, ගම්පහ, අනුරාධපුර යන දිස්ික්ක 03ක් තුළ පැතිරුණු ව්තුයායන් 08 ක් කුරුණෑගල 

ව්ැවිලි සමාගමට අයත්ය. 1992 ව්සයර් දී යහක්ටයාර 6,555.03 ක ඉඩම් ප්රමාණයක් සමාගමට භාර දී 

ඇති අත්ර ව්යව්ස්ථාපිත් නිශ්චයන්, රාජ්යමය/මහජ්න සහ යව්නත් අභිප්රායන් සඳහා යහක්ටයාර 

1,438.88 (22%) ක් අන්සතුවීම යහ්තුයව්න් ව්ර්ත්මානයේ සමාගම සතුව් ඇත්යත් යහක්ටයාර 

5,116.15 ප්රමාණයක් පමණි. සමාගයම් ඉඩම් ව්යාප්තිය පහත් දැක්යේ. 

 

ව්ත්ත් යපාේ 

(යහක්ටයාර) 

රබර් 

(යහක්ටයාර) 

යව්නත් ව්ගා 

(යහක්ටයාර) 

ව්ගා යනාකළ 

(යහක්ටයාර) 

මුළු ප්රමාණය 

(යහක්ටයාර) 

අත්ත්නගේල 442.10 118.99 44.70 97.40 703.19 

දඹයදණිය 398.14 - 11.05 52.99 462.18 

යදාඩන්ගස්ලන්ද 445.92 26.09 54.10 272.72 798.83 

හිරියාය 766.70 - 78.30 135.21 980.21 

කටුගම්යපාල 606.92 - 0.20 12.01 619.13 

කුරුණෑගල 525.93 12.80 - 17.07 555.80 

මහයාය 354.47 72.74 7.85 11.20 446.26 

නාරම්මල 457.31 3.79 28.70 60.75 550.55 

එකතුව් 3,997.49 234.41 224.90 659.35 5,116.15 

% 78.13 4.58 4.40 12.89  
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4. හභ්ෝග විවිධාංගිකරණය 

 

ඉඩම් ව්ල ඵලදායීත්ව්ය ව්ර්ධනය කිරීම සඳහා 2006 ව්ර්ෂයේ සිට උදයාන යභෝග සහ කුළු බඩු ව්ගාව් 

තුළින් අමත්ර යභෝග ව්ගාව් ව්යාප්ත් කර ඇත්. 

 

ප්රයේදය පැළ ගණන ප්රමාණය 

(අක්කර) 

ප්රයේදය පැළ ගණන ප්රමාණය 

(අක්කර) 

පුව්ක් 7,420 10.01 යදහි 1,100 2.23 

අලිගැටයප්ර 415 5.60 අඹ 2,823 38.10 

කජු 17,009 229.54 මැංගුස ් 50 0.68 

කුරුඳු 207,944 82.21 මඤ්යඤාක්කා 29,200 3.94 

යකායකෝව්ා 9,568 19.37 සාදික්කා 250 1.60 

යකෝපි 1,180 1.59 පැයපාේ 400 0.81 

රැගන් ෆෘේ 1,073 2.89 ගම්මිරිස ් 31,778 36.76 

මුරුංගා 782 1.58 අන්නාසි 24,000 2.78 

දූරියන් 3,035 40.96 රඹුටන් 4,031 54.40 

යප්ර 947 2.55 අයනෝදා 250 1.00 

යකාස් 3,789 51.13    

මුළු ප්රමාණය 1,456.66 

 

 

5. මූල්ය සහ හමහහයුම් ප්රගතිය 

 

5.1 ආදායම් සහ අහනකුත් හමහහයුම් ආදායම්  

 

2016 ව්සර සඳහා සමාගයම් ආදායම රුපියේ මිලියන 472 ක් (2015 - රු.මි. 492) ක් ව්න අත්ර ව්සයර් 

යව්නත් යමයහයුම් ආදායම් රුපියේ මිලියන 97 (2015 - රු.මි. 122) කි. යපාේ ආදායම රු.මි. 29 කින් 

හා රබර් ආදායම රු.මි. 0.7 කින් පහත් ව්ැටී ඇති අත්ර යව්නත් යභෝග ආදායම් රු.මි. 9 කින් ව්ැඩිවී 

ඇත්. පසුගිය ව්සරට සායප්ක්ෂව් යපාේ නිෂ්පාදනය ව්ැඩි වී ඇත්ත් යමම ව්සයර් ශුද්ධ විකුණුම් 

අනුපාත්ය ගිය ව්සරට ව්ඩා යබයහවින් පහත් ව්ැටී ඇත්. 2016 ව්සයර් දී යපාේ යගඩියක් සඳහා 

සාමානය ශුද්ධ විකුණුම් මිල අනුපාත්ය රු. 24.71 වූ අත්ර එය 2015 ව්සයර් දී රු. 31.21 ක් විය.             
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මුළු ආදායයමන් 72% ක් (2011 – 2015 අනුපාත්ය) සපුරනු ලබන යපාේ, සමාගයම් ප්රධානත්ම 

ආදායම් මාර්ගය යේ. රබර් (10% - 2011 – 2015 අනුපාත්ය), අතුරු යභෝග, යපාේ කඳන් ඇතුළු දැව් 

සහ සුළු ආදායම් මූලාර (18% - 2011 - 2015 අනුපාත්ය)  අයනකුත් ආදායම් මූලාර යේ.  

 

5.1.1 හපාේ 

2016 ව්සයර් කුරුණෑගල ව්ැවිලි සමාගයම් යපාේ නිෂ්පාදනය යපාේ යගඩි මිලියන 16.6 ක් ඉක්මව්න 

අත්ර පසුගිය ව්සයර් මිලියන 14.07 ක් වූ යපාේ නිෂ්පාදනයට සායප්ක්ෂව් එය 18% ක ව්ර්ධනයකි. 

ව්ැඩි දියුණු කළ කෘිකාර්මික පිළියව්ත් හා කළමනාකරණ ක්රමයේදයන් නිෂ්පාදනයේ ව්ර්ධනය සඳහා 

යහ්තුවී ඇත්.      

 

5.1.2 රබර්ෂ 

 
පසුගිය ව්සර 05 ක කාලය තුළදී අඛණ්ඩව් පහත් ව්ැටී තිබූ රබර් නිෂ්පාදනය 2016 ව්සයර් දී 2% කින් 

ව්ර්ධනය වී ඇත්.   

 

5.1.3 හවනත් හභ්ෝග 

 
මුළු ආදායයමන් 6% ක් පමණ යව්නත් යභෝග මගින් සැපයේ. කි.ග්රෑ. 22,943 ව්න යමයත්ක් ව්ැඩිම කජු 

නිෂ්පාදනය 2016 ව්සයර් දී ව්ාර්ත්ා වී ඇති අත්ර එය ව්ටිනාකමින් රුපියේ 6,122,982/- කි. එයමන්ම 

යමයත්ක් ව්ාර්ත්ා වූ ව්ැඩිම රඹුටන් නිෂ්පාදනය ද යමම ව්සයර් ලැබූ අත්ර 1,995,312 ක රඹුටන් 

ප්රමාණයේ ව්ටිනාකම රු. 6,151,698/- කි.    

 

පාරියභෝජ්ය මජ්ව් ව්ත්කම් (දැව් ශාඛ) සාධාරණ අගයට ත්ක්යස්රු කිරියමන් අත්වූ ප්රතිලාභය පසුගිය 

ව්සරට සායප්ක්ෂව් රුපියේ මිලියන 24 ක අඩුවීමක් යපන්නුම් කරන අත්ර මජ්ව් ව්ත්කම් ඇගයීයම්දී 

අයනකුත් යමයහයුම් ආදායම්හි පහත් ව්ැටීම එම අඩුවීම පිළිබිඹු කරයි.  

 

 

6. බදු හපර ල්ාභ්ය සහ වර්ෂෂය සඳහා වූ ල්ාභ්ය 

 
යමම ව්ර්ෂය සඳහා ව්න ලාභය 18% කින් අඩුව්න විට බදු යපර ලාභය 15% කින් අඩු වී ඇත්. ලාභය 

අඩුවීම සඳහා සමාගයම් ආදායම සහ යව්නත් ආදායම්හි අඩුවීම බලපා ඇත්. පරිපාලනමය හා යපාදු 

වියදම් රු.මි. 13.3 ක සැලකිය යුතු අගයකින් අඩු වී ඇත්. යපාලී ආදායම රු.මි. 12.3 කින් ව්ැඩිවීම හා 

මූලය පිරිව්ැය රු.මි. 01 කින් අඩුවීම යහ්තුයව්න් ශුද්ධ මූලය ආදායම රු.මි. 13.4 කින් ව්ැඩි වී ඇත්.  
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7. මූල්ය තත්වය 

 

යද්පළ අත්කර ගැනීම සඳහා රු.මි. 100 කට ව්ඩා ව්ැඩි මුදලක් ආයයෝජ්නය කරන ලද අත්ර ප්රධාන 

ව්ශයයන් ඵලදරණ මජ්ව් ව්ත්කම් (නව් ව්ගා ඇති කිරීම හා යනායම්රූ ව්ගා නඩත්තු කිරීම), යද්පළ 

පිරියත් හා උපකරණ සඳහා මුදේ ආයයෝජ්නය යකරිණි. 2016 ව්සර අව්සානය ව්න විට සමාගයම් 

පව්තින ජ්ංගම ව්ත්කම් රු.මි. 655 ක් ව්න අත්ර ඉන් රු.මි. 450 ක් යකටි කාලීන ආයයෝජ්න ව්ලින් 

යුක්ත් යේ. 2015 දී සමාගයම් පැව්ති ජ්ංගම ව්ත්කම් රු.මි.586 ක් වූ අත්ර ඉන් රු.මි. 415 ක් යකටි 

කාලීන ආයයෝජ්නයන්ය. සමාගයම් ජ්ංගම ව්ගීම් රු.මි. 06 කින් පමණක් ව්ැඩි වී ඇත්. සමාගයම් 

ප්රාේධන සංචිත් රු.මි. 136 කින් ව්ැඩි වී ඇත්. 2015 මූලය ව්ර්ෂය සඳහා රු.මි. 35 ක් වූ ලාභාංශ ත්ව්මත් 

යගවිය යුතුව් ඇති අත්ර එම ව්ටිනාකම ද ඇතුළත්ව් ලාභාංශ යලස මහා භාණ්ඩාගාරයට අද ව්න විට 

යගව්ා ඇති ප්රමාණයේ එකතුව් රු. මි. 310 කි. 
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සීමාසිත හල්ාවත වැවිලි සමාගම  

 

1. හැඳින්වීම 
 

හලාව්ත් ව්ැවිලි සමාගම 1992 ජූනි 18 දිනැති අංක 719/15 දරණ ගැසේ පත්රය අනුව් 1982 අංක 17 

දරන සමාගම් පනත් යටයත් රජ්යට අයත් සමාගමක් යලස සථ්ාපිත් කර ඇත්.  යමම සමාගම 1987 

අංක 25 දරණ රාජ්ය සංස්ථා යහෝ රජ්යට අයත් ව්යාපාර රාජ්ය සමාගම් බව්ට පත්කිරීයම් පනත් මගින් 

යපෞද්ගලික සමාගමක් බව්ට පත්කරනු ලැබීය. පසුව් එම සමාගම 2007 අංක 07 දරණ පනත් මගින් 

PB 703 යටයත් නැව්ත් ලියාපදිංචි කර තියේ. 

 

යමම ගැසේ නියේදනය අනුව් පුත්ත්ලම දිස්ික්කයේ ඇති සියළුම ව්ැවිලි සමාගම් සතු යද්පල උදා: 

ජ්නත්ා ව්තු සංව්ර්ධන මණ්ඩලයට අයත් ව්තු සියේල, හලාව්ත් ව්ැවිලි සමාගම යව්ත් පව්රායදනු ලැබීය.  

ඉන්පසුව් ජ්නත්ා ව්තු සංව්ර්ධනය මණ්ඩලය හා හලාව්ත් ව්ැවිලි සමාගම ව්සර 53 ක කාලයක් සඳහා 

කේබදු ගිවිසුමකට එළඹ තියේ. 
 
 

2. මූල්ය කාර්ෂය සාධනය - 2016 

 

2016 
2015 

රු. රු. 

අයභාරය 383,089,914 399,365,998 

විකුණුම් පිරිව්ැය (237,016,830) (250,617,694) 

දළ ලාභය 146,073,084 148,748,305 

යව්නත් යමයහයුම් ආදායම් සහ ලැබීම් 61,162,648 78,274,685 

පරිපාලන වියදම් (102,587,457) (106,517,139) 

යව්නත් යමයහයුම් වියදම් (6,058,872) (13,492,529) 

යමයහයුම් තුළින් ජ්නනය වූ ලාභය 98,589,402 107,013,322      

මූලය ආදායම  12,470,842 9,803,760 

මූලය පිරිව්ැය (32,073,496) (31,034,573) 

මූලය ව්ත්කම් මත් හානි කරන අලාභය 
  

බදු යපර ලාභය 78,986,748 85,782,509  

බදු වියදම් (යව්න්කිරීම්) (12,481,372) (9,610,612) 

ව්ර්ෂයේ ලාභය 66,505,377 76,171,897 

යව්නත් විස්තීර්ණ ආදායම් 1,091,543 2,761,980      

ව්ර්ෂයට මුළු විස්තීර්ණ ආදායම්, ශුද්ධ බදු 67,596,920 78,933,877 

යකාටසක ඉපයුම 3.33 3.81 
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3. 2016 අයවැය අනුව ක්හෂේත්ර ක්රියාකාරකම්වල් කාර්ෂයසාධනය 

ක්රියාකාරකම ඒකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ව්ාර්ික 
ඇස්ත්යම්
න්තු අනුව් 
නිමකරන 

ලද % 

2016/12/31 
දක්ව්ා සත්ය 
අගය 
 

ව්ාර්ික 
ඇස්ත්යම්
න්තුව් 

ව්ේ 
මර්ධනය 

අතින් (යත්ව්රක්) යහක්ටයාර 3,283.62 3,609.97 91% 

 
රසායනික රව්ය භාවිත්ය 
(යදව්රක්) 

යහක්ටයාර 
 

1.28 35.00 4% 

 යාන්ික යහක්ටයාර 1,592.06 2,184.52 73% 

      

හැයරෝ කිරීම  යහක්ටයාර 399.86 502.61 80% 

      

යපායහාර 
යයදීම 

නයිට්රජ්න්, යපාටෑසියම්, 
යපාස්පරස් යපායහාර 

ගස ් 92,303 300,867 31% 

 යඩාලමයිේ ගස ් 297,222 312,113 95% 
 Y.P.M. යපායහාර  (යදව්රක්) ගස ් 3,179 8,804 36% 

 කාබනික යපායහාර (යදව්රක්) ගස ් 7,361 7,106 104% 

      
යපාේයලලි ව්ැලලීම ව්ලව්ේ 9,290 14,700 63% 

      

පාළු සිටුවීම/අඩුපිරවීම  පැල 1,232 2,634 47% 

     
කානු 
කැපීම 

නව් මීටර් 4,810 10,000 48% 

 ව්ැලි ඉව්ත්කිරීම මීටර් 4,131 13,000 32% 

      

ව්ැට 
ගැසීම 

නව් මීටර් 10,716 18,640 57% 

 අළුත්ව්ැඩියාව්න්  මීටර් 39,526 41,300 96% 

 
ගිනි ආව්රණ සැකසීම 
 

මීටර් 25,540 23,500 109% 

      

ආව්රණ 
යයදීම 

යපාේ අතු (යදව්රක්)  477,785 455,547 105% 

 යපාේයලලි  1,690   

 

 

3.1 වගා අසේවැන්න (හපාේ හගඩි) 

2016 2015 

2016.12.31 දිනට ව්ාර්ික ඇස්ත්යම්න්තු 

පසුගිය ව්සයර් එම 
දිනයට ව්ගා අස්ව්ැන්න 
යනලන ලද 
යපාේයගඩි ගණන  

ව්ාර්ික ඇස්ත්යම්න්තු 

16,522,290 14,734,000 12,517,083 16,105,000 
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4. හවනත් ක්රියාකාරකම් 
 

4.1 නව/යටි පැල් වගාවන් (හහක්ටයාර) 
 

වතු ප්රහේශය නව් /යටි පැල ව්ගාව්න් 
(යහක්ටයාර) 

පළුගස්ව්ැව් 175.00 

හලාව්ත් ප්රයද්ශය 116.37 

දිවුලපිටිය ප්රයද්ශය 114.00 

ත්ම්බපණ්නී ප්රයද්ශය 132.31 

බිංගිරිය ප්රයද්ශය 365.99 

මාදම්යප් ප්රයද්ශය 116.70 

මුළු ගණන ප්රයද්ශය 1020.37 
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4.2 හල්ාවත වැවිලි සමාගහම් යටි පැල් වගා හා නව වගාවන් 

 
ව්සර නව්/යටි පැල ව්ගා 

ව්පසරිය (යහක්ටයාර) 
පැල සංඛයාව් 

2005 54.35 8,592 

2006 44.50 7,791 

2007 0 0 

2008 33.94 5,354 

2009 101.10 14,039 

2010 107.93 14,668 

2011 128.17 17,245 

2012 266.84 31,220 

2013 173.76 20,915 

2014 146.56 15,573 

2015 40.00 5,622 

2016 46.00 1,759 

මුළු ගණන 1143.15 142,778 

 

 

5. වයාපෘති 

 

5.1 අතින් පරාගනය කිරීහම් වයාපෘතිය 

 
අතින් පරාගනය කරන ලද යපාේ බීජ් යගාවිපල 2011 දී පළුගස්ව්ැව් ව්ත්යත් පිහිටුව්නු ලැබීය. යමයස ්

නිෂ්පාදනය කරන ලද යපාේ පැල යටි ව්ගාව්න් යලස ව්ගා කරනු ලැබ ඇති අත්ර ඒව්ා උසස් ඵලදාව්ක් 

ලබායදන ලක්ෂණ  යපන්නුම් කරමින් ශක්තිමත්ව් යහාඳින් සංව්ර්ධනය යේ. 
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ව්සර 
සැන්රමන්  

යනලන ලද බීජ් යපාේ 
අස්ව්ැන්න 

පැල ත්ව්ායන් ත්ව්න් 
කරන ලද 

ව්ර්ගයේ මේ යපාේ යගඩි ගණන 

 

යපාේ යගඩි ගණන 

 2014 1,976 17,452 17,112 

2015 1,956 13,446 13,446 

2016 1,816 11,273 10,017 

 

 

5.2 කිනියම ව්තු ප්රයද්ශයේ පිහිටුව්ා ඇති ත්නි බීජ් උදයානය යපාේ 

පර්යේෂණ ආයත්නය (CRI) හා හලාව්ත් ව්ැවිලි සමාගම (CPL) අත්ර 

ඒකාබද්ධ ව්යාපෘතියකි. 
 

යපාේ පර්යේෂණ ආයත්නය - හලාව්ත් ව්ැවිලි සමාගම අත්ර ඒකාබද්ධ ව්යාපෘතියක් යලස යදමුහුන් 

"කප්රුව්න" බීජ් යපාේ/යපාේ පැල නිපදවීම සඳහා යමම ව්යාපෘතිය 2012 ව්සයර්දී ආරම්භ කරනු 

ලැබීය.  

 

ශක්තිමත්ව් යහාඳින් ව්ර්ධනය ව්න යපාේ පැල මගින් එම ව්යාපෘතියේ සාර්ථකත්ව්ය යපන්නුම් 

යකයර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ව්සර 2.5 තුල මේ පීදුණු යපාේ පැල යදකක් 

 

5.3 මී ගව වයාපෘතිය 

පළුගස්ව්ැව් ව්තු ප්රයද්ශයේ පිහිටා ඇත්. 

මී ගව්යන් සංඛයාව්  330 

කිරි ගව්යන් සංඛයාව්    45 

 

සම්පූර්ණ කිරි ප්රමාණයම මීකිරි හා යයෝගේ බව්ට පත් යකයර්.  යනදර්ලන්ත් නිලධාරීන්යේ උපයදස ්

පරිදි පේටිය හා කිරිව්ල ප්රමිතිය උසස් කිරීයම් කටයුතු සිදුයකයරමින් පව්තී. කිරි යදවීයම් යන්ත්ර සහිත් 

කිරියදවීයම් ස්ථානයක් ඉදිරියේදී ඉදිකරනු ලැයේ.   
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5.4 බැටළු වයාපෘතිය 

බිංගිරිය ව්තු ප්රයද්ශය  - කිනියම ව්ත්ත් 

බැටළුව්න් සංඛයාව්  - 487 

බැටළු යපායහාර යටිව්ගාව් හා රැගන් පෘේ ව්ගාව් සඳහා යයාදා ගැයන්. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.5 කජු වගාව 

ත්ම්බපණ්නී ව්තු ප්රයද්ශය  - යහක්ටයාර 687.59 -  ගස් 48116 (ත්නි ව්ගාව්) 

ත්ම්බපණ්නී ව්තු ප්රයද්ශය  - යහක්ටයාර42.65 -  ගස ්3239 (මිර ව්ගාව්) 

බිංගිරිය ව්තු ප්රයද්ශය   - යහක්ටයාර 38.20  -  ගස ්3748   

හලාව්ත් ව්තු ප්රයද්ශය     - යහක්ටයාර 45.12 -  ගස ්1833  

 
 

5.6 රඹුටන් වගාව 

දිවුලපිටිය ව්තු ප්රයද්ශයේ යකෝපිව්ත්ත් ව්ත්යත් පිහිටා ඇත්.   

1996 හා 2005 දී ස්ථාපනය කරනු ලැබ තියේ. 

සම්පූර්ණ ගස් සංඛයාව් 590 කි. 

 
 

5.7 ගම්මිරිසේ වගාව 

දිවුලපිටිය ව්තු ප්රයද්ශයේ වීර නිශ්ශංකමුේල ව්ත්යත් පිහිටා ඇත්.   

1998 හා 1999 ව්සරව්ලදී ස්ථාපනය කරනු ලැබ තියේ.   

ගම්මිරිස් ව්ැේ සංඛයාව් 1973 ක් යේ. 
 
 

5.8 කුරුඳු වගාව 

දිවුලපිටිය ව්තු ප්රයද්ශයේ යදාඹවින්න හා සරස්ව්තී ව්තුව්ල පිහිටා ඇත්.   

2011 ව්සයර්දී ස්ථාපනය කරනු ලැබීය. 

ගස් සංඛයාව් 24,365 කි. 

බිංගිරිය ප්රයද්ශයේ යකාලමුනුඔය හා සියඹලාන්ඩුව් ව්තුව්ල පිහිටා ඇත්.   

2011 ව්සයර්දී ස්ථාපනය කරනු ලැබීය. 

අක්කර 1  - ගස් සංඛයාව් 3,600 කි 
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5.9 ඩ්රැගන් පෘට් වගාව 
 

2008 දී බිංගිරිය ප්රයද්ශයේ ව්ගා කරන ලද ව්ගාව් මගින් ව්යාපෘතිය සඳහා ආයයෝජ්නය කරන ලද 

සම්පූර්ණ වියදම ද ඉක්මව්ා ස්ිර ආදායමක්, ලාභයක් යපන්නුම් කර ඇති බැවින් යමම ව්යාපෘතිය 

පහත් දක්ව්ා ඇති පරිදි අයනක් ව්තු සඳහා ද ව්යාප්ත් කර ඇත්. 

 

වතු ප්රහේශය 

වගාකරන ල්ද 

වර්ෂෂය ශාක සංඛයාව ඵල් හටගන්නා ශාක සංඛයාව 

පළුගස්ව්ැව් 2011 50 50 

බිංගිරිය 2008/2012 2700 450 

දිවුලපිටිය 2011/2012 946 946 

  මාදම්යප්  2011/2012 550 50 

 
 

 

6. විහශේෂ ජ්යග්රහණයන් 
 

යගවීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම හරහා ආයත්නික ව්ගීම් ඉටුකිරීම මගින් ආයත්නයේ 

යස්ව්කයන්යේ සුභසිද්ධිය ඉහලින්ම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දක්ව්න ලද කැපවීම හා සැලකිේල 

හඳුනායගන හලාව්ත් ව්ැවිලි සමාගයම් දිවුලපිටිය ව්තු ප්රයද්ශයේ කටුයකන්ද අංක 03 ව්ත්ත් සඳහා 

ජ්ාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු අමාත්යාංශයේ යස්ව්ානියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදේ 

මණ්ඩලය මගින් ප්රශංසා සම්මානයක් පිරිනමා ඇති අත්ර ඒනිසා ඔවුන්ට යස්ව්ානියුක්තිකයන්යේ 

භාර අරමුදල මගින් පිරිනමන ලද ප්රතිලාභ ගණනාව්ක් ලබාගැනීයම් අව්සථ්ාව් හිමියේ. 
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7. 2016 වසහර්ෂදී දියත් කරන ල්ද විහශේෂ වයාපෘති 
 

7.1 වැසි ජ්ල්ය රැසේකිරීහම් වයාපෘතිය 
 

අව්දානම් කළමනාකරණය සඳහා ප්රමුඛත්ාව්ය ලබායදන ව්ැසි ජ්ලය රැස්කිරීයම් ව්යාපෘතිය මගින් පයස් 

යත්ත්මනය ව්ැඩිකිරීම සිදුයේ.  යම් සඳහා ව්තු ප්රයද්ශ හයයහි ඇති ව්ැේ සංව්ර්ධනය කර යරාන්මඩ 

ඉව්ත් කරනු ලැබීය. 
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සීමාසිත ගේඔය වැවිලි (පුේ.) සමාගම 

 
ගේඔය ව්ැවිලි පුද්ගලික සමාගයම් මූලය ව්ර්ෂය අයේේ මස 01 දින සිට ඊලග ව්ර්ෂයේ මාර්තු 31 

දියනන් අව්සන් ව්න අත්ර 2016/17 මූලය ව්ර්ෂය සදහා වූ ප්රගතිය පහත් දක්ව්ා ඇත්.  

 

1. හැඳින්වීම 

ගේඔය ව්ැවිලි සමාගම 2007 ව්සයර්දී ශ්රී ලංකා රජ්ය සහ පුද්ගලික ආයත්න කිහිපයක් හවුේ වීයමන් 

ආරම්භ කරන ලදි. ඉන් 51% බහුත්රය ශ්රී ලංකා රජ්ය සතු ව්න අත්ර ඉතිරි 49%බ්ර වුන් සහ සමාගම සහ 

ලංකා ඔරික්ස් ලීසිං සමාගම යන ආයත්න යදයකහි හිමිකාරිත්ව්ය යටයත් යමය ක්රියාත්මක යේ. 

යකයස්යව්ත්ත් ආයත්නයේ කටයුතු නිල ව්ශයයන් නැව්ත් ආරම්භ කරනු ලැුයේ 2009 අයගෝස්තු 29 

දින ගිවිසුම් අත්සන් කිරීයමන් අනතුරුව්ය.  

ගේඔය ව්ැවිලි සමාගම ව්න අප විසින් යමම ආයත්නය භාර ගනු ලබන අව්ස්ථාව් ව්න විට ව්සර 13කට 

ව්ැඩි කාලයක් අක්රීයව් පැව්තින. යමම කාලය තුල කිසිදු උක් ව්ගාව්ක් කර යනාතිුනු අත්ර යමම ඉඩම් 

කේටි ව්ල ප්රධාන ව්ගා යභෝගය වී තිුයන් වී ව්ගාව් ය. 

යමම කර්මාන්ත්ශාලාව් අක්රීයව් පැව්ති අව්ධියේදී ක්රියාකාරිත්ව්ය ආරම්ඹ කිරීමට අව්ස්ථා 2කදී 

ප්ර යත්නයක් යයදුව්ද ඒව්ා අසාර්ථක වීම යහ්තුයකාටයගන යගාවීන් හා හිගුරාණ ජ්නත්ාව් අමධර්යමත් 

වී සිටියහ.  

මහත් උත්සාහයකින් සහ පැව්ති යබායහෝ සම්පත් කැප කර ව්සර 13ක් අක්රීයව් පැව්ති සීනි 

කර්මාන්ත්ායත්නය අළුත්ව්ැඩියා කර විවිධ බාධක මධයයේ උක් ඇඹරුම් කටයුතු 2012 ව්සර ව්න විට 

ආරම්භ යකාට අප විසින් සීනි නිෂ්පාදනය කරන ලදි. ආයත්නයේ අළුත්ව්ැඩියා කටයුතු සදහා අව්ශය 

මූලය ප්ර තිපාදන සපයා ගනු ලැුයේ ශ්රී ලංකායේ ප්රමුඛ පුද්ගලික ආයත්න 2 ක්ව්න බ්ර වුන් සහ සමාගම 

සහ ලංකා ඔරික්ස් ලීසිං සමාගම සහ බැංකු කිහිපයක් මගිනි. 

ආයත්නයේ පව්තින ස්කාගාරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම ආයත්නයේ ඒක් ව්යාපෘතියකි. ඒ අනුව් දිනකට 

කියලෝ ලීටර 21.5ක  නව් ස්කාගාරයක් ඉදිකිරීම් කටයුතු 2017 ජ්නව්ාරි මස 30 ව්න විට අව්සන් කරන 

ලද අත්ර අප ව්ානිජ් නිෂ්පාදනය සදහා බලපත්ර ය අයප්ක්ෂායව්න් සිටිමු. 

යමම සියළු ව්ැඩ කටයුතු සදහා 2017.03.31  දින ව්න විට ගේඔය ව්ැවිලි සමාගම ආයයෝජ්නය කර 

ඇති ව්ේනාකම රු.බිලි 7  ක් යේ. 

 

2. දළ මූල්ය වාර්ෂතාව අනුව 2016/ 2017 වර්ෂෂහේ මූල්ය කාර්ෂය සාධනය 
 

විසේතරය රුපියේ 

පිරිව්ැටුම 1,007,844,863.00 

යමයහයුම්ලාභය/ (අලාභය)              (191,726,419.00) 

බදු යපර ලාභය/ (අලාභය)   (939,336,450.00) 
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3. වර්ෂතමාන තත්වය 

 

3.1 වගා වපසරිය 

යගාවි පවුේ 4,400ක් යටයත් ව්ාරි ජ්ල පහසුකම් සහිත්ව් යබදා දී ඇති ඉඩම් ව්පසරිය යහක්ටයාර 

5,200ක් පමන යේ. එය ව්රිපත්න්යච්න, ගේමඩුව්, දීඝව්ාපිය, හිගුරාණ සහ නීත්ත් යනාදී යලස ප්ර ධාන 

කලාප 5කට යබදා ඇත්. යහක්ටයාර 166කින් යුක්ත් යක්න්ීය ව්තු යායක් සහ ජ්ල සැපයුම් යයෝජ්නා 

ක්ර මයක් මගින් යමම යහක්ටයාර 5,200 තුලින් උක් ව්ගා කල හැකි භූමි ප්රමාණය ව්න යහක්ටයාර 

4,850ක උක් ව්ගාව් සදහා පහසුකම් සපයනු ලබයි. යමම ව්තු සියේලම ව්ගා කරනු ලබන්යන් ව්ාරි ජ්ල 

පහසුකම් යටයත් ය. 

වගා කල්ාපය 
වගා කල් හැකි ප්රහේශය 

(හහක්) 
ඉඩම් කට්ටි ගනන 

ව්රිපත්න්යච්න  1,067     947 

ගේමඩුව්  1,233     926 

දීගව්ාපිය  1,034     870 

හිගුරාණ     764     697 

නීත්ත්  1,104  1,001 

 එකතුව  5,202  4,444 

 

3.2 බීජ් උක් තවාන 

ගේඔය ව්ැවිලි පුද්ගලික සමාගයම් ශෂය විදයා යදපාර්ත්යම්න්තුව් මගින් 2010 ව්සයර් සිට බීජ් උක් 

නිෂ්පාදනය සහ විවිධ අංශ සම්බන්ධ කර ගනිමින් උක් ව්ගාව් සම්බන්ධ විවිධ පර්යේෂන ආදිය සිදු 

කරණු ලබයි. යමම අංශය මගින් උක් පර්යේෂන ආයත්නයේ උක් ප්රයේද 134කට ව්ැඩි ප්ර මාණයක් 

ඉදිරි ව්ගා කටයුතු සදහා පව්ත්ව්ායගන  යනු ලබයි. ශෂය විදයා යදපාර්ත්යම්න්තුව් සතුව් යහක්ටයාර 

159.25ක පමන භූමි ප්ර මාණයක් යේ. 

 

3.3 කර්ෂමාන්තශාල්ාව: 

කර්මාන්ත්ශාලා පරිර ය,යේකම් කාර්යාලය,ගබඩාව්,කර්මාන්ත්ශාලාව්,යදාඹකර අංගනය, 

ව්ාත්තුයපාල, ඌශ්මක යත්ේ ටැංකිය සහ උක් පැනි ටැංකිය යන යගාඩනැගිලි ව්ලින් සමන්විත්ය. 

කර්මාන්ත්ශාලායේ මදනික උක් ඇඹරැම් ධාරිත්ාව්ය යම.යටා. 2000කි. 

  

3.4 සීනි කර්ෂමාන්තශාල්ාව 

 උක් ඇඹරුම් ධාරිත්ාව්ය -2,000 (යටාන් ඇඹරුම් දිනකට) 
 විදුලි උත්පාදනය - 2 යම.යව්ා. (ඉදිරියේදී යම.යව්ා. 10 දක්ව්ා ව්ැඩි යේ)  
 යබායියේරු ධාරිත්ාව්ය - 70 පැ.යටා. (15 bar 270c) 

ව්ැඩපල තුල ලියව්න පේටේ, ඇලි කැපීම්, පිරිව්ටන, මුව්හත් කිරීම්, විදීම් යනාදී යන්ත්ර  

අන්ත්ර්ගත් යේ. 
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4. හම් දක්වා ක්රියාකාරිත්වය 

මූලය ව්ර්ෂය අයේේ 01 දින සිට ඊළග ව්සයර් මාර්තු 31 දින දක්ව්ා යේ. 

ක්රියාකාරකම 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

නව් ව්ගාව් (යහක්) 153.1 565.2 1,380.30 1,562.35 563.74 387.37 220.1 

නැව්ත් ව්ගාව්(යහක්) - - - 87.52 227.95 587.02 1,189.8 

මුළු ව්ගාව්(යහක්) 153.1 565.2 1,380.30 1,649.87 791.69 974.39 1,409.9 

ව්ගා ව්පසරිය(යහක්) 254.62 710.4 2,663.20 3,724.60 4,209.10 4,618.60 4,859.4 

සම්බන්ධ යගාවීන් 

ප්රමාණය (ව්ැඩියේ) 
354 836 1,879 3,319 3,890 4,277 4,538 

උක් යනළු  ප්රමාණය  

(යම.යටා) 
6,267.70 15,067.70 76,486.20 152,316.40 259,001.70 217,131.20 163,147.5 

උක් ඇඹරෑ ප්රමාණය 

(යම.යටා) 
- - 53,806 133,770 246,349 206,147 146,753.25 

යව්ලදපල සීනි 
නිෂ්පාදනය 

(යම.යටා) 
- - 3,315 10,521 19,837 14,528 10,236.31 

යමාලෑසස් 
නිෂ්පාදනය 

(යම.යටා) 
- - 2,680 6,942 11,431 10,348 7,528.69 

සීනි උකහා ගැනීම% - - 6.2 7.86 8.09 7.32 6.97 

මුළු ආයයෝජ්නය 

(රු.බි) 
  1.433 1.722 3.011 3.198 5.304 7.003 

 

 

5. හසේවක ප්ර මාණය (2017 මාර්ෂතු මස 31 වන විට) 

විධායක හශ්රේණි 

නිල්ධාරීන් 

ගනන 

සේීර හසේවකයින් 

ගනන 

හකාන්ත්රාත් පදනම මත 

හසේවය කරන හසේවක 

ගනන 

ඍජුව ආයතනය සමග 

සම්බන්ධ වී සිටින මුළු 

හසේවක ගනන 

46 142 629 817 
 

 

 

6. අනාගත ඉල්ක්ක 
 

6.1 සේකාගාර වයාපෘතිය 

අප නාරන් ලාලා නම් ඉන්දියානු සමාගම සමග 2014 ඔක්යත්ෝබර් මස 17 ව්ැනි දින යකාළඹදී ඇති 

කර ගත් එකගත්ා ගිවිසුමට අනුව් දිනකට කියලා ලීටර 21.5 ක නව් ස්කාගාරයක් ඉදි කරනු ලැබූ අත්ර 

එහි ව්ැඩකටයුතු 2017 ජ්නව්ාරි 30 ව්න දින රැ.මිලි 800ක වියදමින් අව්සන් කරන ලදි. අප ව්ානිජ් 

නිෂ්පාදනය සදහා අව්ශය බලපත්ර ය බලායපායරාත්තුයව්න් සිටින අත්ර බලපත්ර  ලැබූ විගස මසකට 

ස්ීතු ලීටර 500,000ක් නිෂ්පාදනය කර මසකට රැ.මිලි 225ක ආදායමක් අයප්ක්ෂායව්න් සිටිමු.  



127 
 

6.2 විදුලි බල් වයාපෘතිය 

දැනට පව්තින යමගා යව්ාේේ 2ක විදුලි නිෂ්පාදනය යමගා යව්ාේේ 10 ක් දක්ව්ා ව්ැඩි කර ඉතිරිය 

ජ්ාතික විදුලිබල පද්ධතිය සදහා ලබා දීමට තීරණය කර ඇත්. ව්යාපෘතිය 2017 ජූලි මස ව්න විට 

ආරම්භ යකාට 2019 අයේේ ව්න විට අව්සන් කිරීමට අයප්ක්ිත් ය. යමහි මුළු වියදම රු.බිලි. 2.5 කි. 

 

 

6.3 කාබනික හපාහහාර වයාපෘතිය 

කර්මාන්ත්ශාලායව්න් සහ ස්කාගාරයයන් ඉව්ත් දමන අපර ව්ය මගින් කාබනික යපායහාර නිෂ්පාදනය 

කිරීම. යම් ව්න විට ව්යාපෘතිය ආරම්භ යකාට ඇති අත්ර 2017 ජූලි මස ව්න විට එය අව්සන් කිරීමට 

අයප්ක්ිත් ය. යමහි මුළු වියදම රු.මිලි. 100කි. 

 

 

6.4 කාබන් ඩහයාක්සයිඩ් (Co2)වයාපෘතිය 

ස්කාගාරයයන් ලැයබන අතුරුඵලයක් ව්න කාබන් ඩයයාක්සයි් (Co2) නිස්සාරණය කර පිරිසුදු කර 

යව්ලදපල සදහා යයාමු කිරීමට බලායපායරාත්තු ව්න්යනමු. යමහි මූලික ව්ැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති 

අත්ර2017 ව්සර අව්සන් ව්න විට යමහි නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භකිරීමට බලායපායරාත්තුයේ. යමහි 

මුළු වියදම රු.මිලි. 250කි. 
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ශ්රී ල්ංකා කජු සංසේථාව 

1. හැඳින්වීම 

ශ්රී ලංකා කජු සංස්ථාව් 1972 අංක 11 දරණ රාජ්ය කෘිකාර්මික සංස්ථා පනයත් විධිවිධාන යටයත් 
1973 මැයි මස 25 ව්න දින අංක 60/ 7 දරණ අතිවියශ්ෂ ගැසේ නියේදනය අනුව් පිහිටුව්න ලදී.  
සංස්ථාව් ආරම්භයේ සිට රාජ්ය ව්යාපාරයක් ව්ශයයන් ක්රියාත්මක ව්න අත්ර, කජු කර්මාන්ත්ය සඳහා 
සියළුම යස්ව්ාව්න් සැපයීම සිදුකරන අත්රතුර ව්ාණිජ් කටයුතු ද ලාභදායි මේටමකට සිදු කරයි. ශ්රී 
ලංකා කජු සංස්ථායේ 2016.12.31 දිනට අව්සන් ව්න ව්ර්ෂයේ මුළු කාර්යය මණ්ඩලය 193 කි. 

 

1.1 අරමුණු 

 
1. කජු ව්ගා කිරීම, පිරිසැකසුම් කිරීම සහ අයලවි කිරීම සහ කජු නිෂ්පාදනය පිරිසැකසුම් කිරීම 

හා අයලවි කිරීම සම්බන්ධ සැලසුම් පිළියයල කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීමට උපයදස් දීම. 

 

2. කජු ව්ගා කිරීම,පිරිසැකසුම් කිරීම සහ අයලවි කිරීම සහ කජු නිෂ්පාදනය පිරිසැකසුම් කිරීම හා 

අයලවි කිරීම දියුණු කිරීයම් පරමාර්ථයයන් විමර්ශන හා පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

 

3. කජු ව්ගා කිරීම, පිරිසැකසුම් කිරීම සහ අයලවි කිරීම සහ කජු නිෂ්පාදනය පිරිසැකසුම් කිරීම 

හා අයලවි කිරීම පිළිබඳ ත්ාක්ෂණික, අයලවි හා යව්නත් යත්ාරතුරු රැස් කිරීම,පිළියයල 

කිරීම,ප්රසිද්ධ කිරීම සහ යබදා හැරීම සහ ඒ කටයුතු ව්ලදී අන් අය සමඟ එක්ව් ක්රියා කිරීම. 

 

4. කජු සහ කජු නිෂ්පාදන පිරිසැකසුම් කිරීම සඳහා පිහිටුව්නු ලබන කර්මාන්ත්ශාලා පිහිටුවිය 

යුතු ස්ථාන, ඒව්ායේ ප්රමාණය හා ත්ාක්ෂණික ප්රමිති නිශ්චය කිරීම සහ අළුත් කර්මාන්ත්ශාලා 

පිහිටුවීමටත් අව්ශය අව්ස්ථාව්ලදී එව්කට පව්තින කර්මාන්ශාලා ක්රියා කරවීම. 

 

5. කජු සහ කජු නිෂ්පාදන මිලට ගැනීම,යබදා හැරීම,විකිණීම සහ අපනයනය කිරීම. 

 

6. කජු ව්ගා කිරීම පිරිසැකසුම් කිරීම හා අයලවි කිරීම සහ කජු නිෂ්පාදනය පිරිසැකසුම් කිරීම හා 

අයලවි කිරීම පිළිබඳ ව්ැඩ කරයගන යාම සඳහා අව්ශය ත්ැනැත්ත්න් පුහුණු කිරීම පිණිස 

පහසුකම් සැපයීම. 

 

7. කජු ව්ගාව්න්,පිරිසැකසුම් කිරීයම් පහසුකම් සහ අයලවි කිරීම දියුණු කිරීයම් කාර්යය සඳහා 

අව්ශය මුලික සංවිධානය පිහිටුවීම සහ ඒව්ා පිහිටුවීමට ආධාරදීම. 

 

8. කජු නිෂ්පාදන ප්රචාරය කිරීම හා විකිණීම සඳහා අව්ශයයැයි සලකනු ලබන පියව්ර 

ගැනීම,යලෝකයේ යව්ළඳයපාලව්ේව්ල ඒ නිෂ්පාදන සඳහා ඇති ඉේලුම ප්රව්ර්ධනය කිරීම සහ 

ඒ කාර්යය සඳහා යහෝ ඊට සම්බන්ධ යහෝ අනුෂංගික කාර්යයන් සඳහා ප්රචාරක කටයුතුව්ලට 

මුදේ යයදවීම, ඒ කටයුතු අනුපාලනය කිරීම සහ ඒ කටයුතු ව්ලට ආධාරදීම ආරම්භ යකාට 

ඊට අනුග්රහ දැක්වීම. 
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2. හභ්ෝග 
 

සංස්ථා ව්තුයායන්ව්ල ව්ගා කරන ප්රධාන යභෝගය කජු ව්න අත්ර, යපාේ සහ පැයපාේ අතුරු 

යභෝග යලස ව්ගා කරනු ලබයි. 
 

 

2.1 ප්රාහේශීය කාර්ෂයාල්   ආවරණය වන දිසේික්ක 

 

1. පුත්ත්ලම පුත්ත්ලම ප්රායද්ශීය කාර්යාලය පුත්ත්ලම/කුරුණෑගල  

2. හම්බන්යත්ාට ප්රායද්ශීය කාර්යාලය  හම්බන්යත්ාට/රත්නපුර 

3. අනුරාධපුර ප්රායද්ශීය කාර්යාලය   අනුරාධපුර 

4. නාලන්ද ප්රායද්ශීය කාර්යාලය   මාත්යේ/යපායළාන්නරුව් 

5. යමාණරාගල ප්රායද්ශීය කාර්යාලය  යමාණරාගල 

6. මහියංගණය ප්රායද්ශීය කාර්යාලය  මහනුව්ර/බදුේල 

7. අම්පාර ප්රායද්ශීය කාර්යාලය   අම්පාර 

8. මඩකලපුව් ප්රායද්ශීය කාර්යාලය   මඩකලපුව් 

9. කිළියනාච්චි ප්රායද්ශීය කාර්යාලය  කිළියනාච්චි/මුලතිේ/යාපනය 

10. මන්නාරම ප්රායද්ශීය කාර්යාලය                       ව්වුනියා/මන්නාරම 

 

2.2 වතුයායන්      පිිටි දිසේික්කය        ප්රමාණය(අක්කර) 

1. කමන්දළුව් ව්තුයාය   පුත්ත්ලම   548 

2. පුත්ත්ලම ආච්චියේව්ත්ත් ව්තුයාය පුත්ත්ලම   961 

3. එළුව්න්කුලම ව්තුයාය   පුත්ත්ලම   200 

4. හාඩි ව්තුයාය    මඩකලපුව්   365 

5. මාන්කර්ණි ව්තුයාය   මඩකලපුව්   423 

6. යකාණ්ඩච්චි ව්තුයාය   මන්නාරම   6000 

7. පුනරීන් ව්තුයාය   කිළියනාච්චි   2000 

8. මඩු ව්තුයාය    මන්නාරම   955 

9. ඔයාමඩුව් ව්තුයාය   අනුරාධපුර   200 

 

2.3 බීජ් උදයාන   දිසේික්කය        ප්රමාණය(අක්කර) 

1. විලච්චිය බීජ් උදයානය   අනුරාධපුර   25 

2. නාලන්ද බීජ් උදයානය   මාත්යේ   75 

3. මහඔය  බීජ් උදයානය   අම්පාර    81 

4. සුදුව්තුර ආර බීජ් උදයානය  යමාණරාගල   50 

 

2.4 මධයම පැළ තවාන් ආවරණය වන දිසේික්ක    ප්රමාණය(අක්කර) 

1. මිහින්ත්යේ පැළ ත්ව්ාන   අනුරාධපුරය   2.5 
2. දඹුේල පැළ ත්ව්ාන   මාත්යේ   03 
3. කමන්දළුව් පැළ ත්ව්ාන   පුත්ත්ලම   01 
4. හාඩි පැළ ත්ව්ාන   මඩකලපුව්   01 
5. කුඹුක්කන පැළ ත්ව්ාන   යමාණරාගල   03 
6. අළුත්ත්රම් පැළ ත්ව්ාන   බදුේල/මහනුව්ර  02 
7. චන්ිකා ව්ැව් පැළ ත්ව්ාන  රත්නපුර/හම්බන්යත්ාට  0.5 
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2.5 කජු පිරිසැකසුම් මධයසේථාන   පිිටි දිසේි ක්කය 

1. නැදගමුව් පිරිසැකසුම් මධයස්ථානය  ගම්පහ 

2. පුත්ත්ලම පිරිසැකසුම් මධයස්ථානය  පුත්ත්ලම 

 
 

2.6 පර්ෂහේෂණ මධයසේථාන 

1. කමන්දළුව් පර්යේෂණ ඒකකය 

2. පුත්ත්ලම පර්යේෂණ ඒකකය 

 
 

2.7 කජු අහල්විසැේ 

1. රාජ්ගිරිය කජු අයලවිසැල 

2. යකාේලුපිටිය කජු අයලවිසැල 

3. පින්නව්ල කජු අයලවිසැල 

4. ව්රලත් අයලවිසැේ  - 49 

 
 

2.8 සංචාරක බංගල්ා 

1. පුත්ත්ලම සංචාරක බංගලාව් 

2. හාඩි සංචාරක බංගලාව් 

 

3. ශ්රී ල්ංකා කජු සංසේථාහේ මූල්ය කාර්ෂය සාධනය 

ශ්රී ලංකා කජු සංස්ථාව් එහි ව්ාණිජ් ක්රියාකාරකම් ව්ලින් ලාභදායී ත්ත්ත්ව්යක් පව්ත්ව්ායගන යන අත්ර 
2016 ව්ර්ෂයේදී රු.මි.31.6 ක ශුද්ධ ලාභයක් ව්ාර්ත්ා කරන ලදී. 

 
 

4. 2016.12.31 දිනට කාර්ෂයය මණ්ඩල්ය 

අනුමත කාර්ෂයය මණ්ඩල්ය 2016.12.31 දිනට කාර්ෂය මණ්ඩල්ය 

යජ්යෂ්ඨ කළමනාකරණ යර්ණිය (HM) 02   02 

මධයම කළමනාකරණ යරණ්ිය  (MM) 07   05 

කණිෂ්ඨ කළමනාකරණ යර්ණිය (JM)   26   20 

කළමනාකරණ සහකාර              (MA) 122   95 

සුළු යර්ණිය     (PL)   67   71 

එකතුව               224            193 
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යමයට අමත්රව්, සංස්ථායේ පිරිසැකසුම් මධයසථ්ාන,ව්තුයායන්, බීජ් උදයාන හා මධයම පැළ 
ත්ව්ාන්ව්ල මාසික අව්ශයත්ා මත් යචක්යරෝේ කම්කරුව්න් 350 ක් පමණ යස්ව්යේ යයාදව්ා 
ඇත්. 

 

5. 2016 වර්ෂෂය තුළ ක්රියාත්මක කරන ල්ද සංවර්ෂධන ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ 

හකටි හැඳින්වීම 
 

5.1 කජු වගා සහනාධාර හයෝජ්නා ක්රමය යටහත් අක්කර 4500 ක නව 
වගාව 

ශ්රී ලංකායේ සමස්ත් කජු ව්ගා භූමි ප්රමාණය ආසන්න ව්ශයයන් අක්කර 142607 ක් පමණ යේ.  
2016 ව්ර්ෂයේදී දිස්ික්ක 18 ක සහනාධාර යයෝජ්නා ක්රමය යටයත් ප්රායද්ශීය යේකම් 
යකාේඨාශ 125 ක් ආව්රණය ව්න පරිදි බද්ධ කජු අක්කර 2500 ක් හා බීජ් කජු අක්කර 2000 
ක් ව්ගා කරන ලදී.  ඒ යටයත් ප්රතිලාභී පවුේ 3298 ක් සඳහා ප්රතිලාභ ලබාදී ඇත්.  යමම 
සහනාධාර යයෝජ්නා ක්රමය යටයත් සංස්ථායේ මධයම පැළ ත්ව්ාන්ව්ල බද්ධ හා බීජ් පැළ 
209125 ක් නිෂ්පාදනය කරන ලද අත්ර ඉන් බද්ධ පැළ 180,720 ක් හා බීජ් පැළ 78,440 ක් 
ව්ගාකරුව්න් සඳහා නිකුත් කරන ලදී. 
 

 

5.2 කජු වගා කිරීහම් වැඩසටහන - 2016 

දිසේික්කය බේධ කජු (අක්කර) බීජ් කජු (අක්කර) 

1. පුත්ත්ලම 400 - 

2. කුරුණෑගල 300 - 

3.හම්බන්යත්ාට 200 - 

4.අනුරාධපුර 550 - 

5.අම්පාර - 400 

6.බදුේල 150 - 

7.මහනුව්ර 25 - 

8.රත්නපුර 25 - 

9.මාත්යේ 150 - 

10.යපායළාන්නරුව් 150 - 

11.යමාණරාගල 250 - 

12.මඩකලපුව් 50 350 

13.ිකුණාමලය 50 300 

14.ව්වුනියාව් 50 200 

15.මන්නාරම 25 250 

16.මුලතිේ 75 300 

17.කිළියනාච්චි 50 150 

18.යාපනය - 50 

එකතුව 2500 2000 
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5.3 කජු වගා සහනාධාර හයෝජ්නා ක්රමය සඳහා පැළ නිෂේපාදනය 

කජු ව්ගා සහනාධාර ව්ැඩසටහන හා යපෞද්ගලික ව්තු හිමියන් සඳහා අව්ශය ගුණාත්මක 

භාව්යයන්  ඉහළ නව් ප්රයේද ව්ලින් යුක්ත් බද්ධ කජු පැළ 209,125 ක් සංසථ්ා මධයම පැළ 

ත්ව්ාන්ව්ල  නිෂ්පාදනය  කරන ලදී. 

 

5.4 බේධ පැළ නිෂේපාදනය - 2016 

පැළ තවාන නිෂේපාදනය කරන ල්ද 

පැළ ප්රමාණය 

නිකුත් කරන ල්ද පැළ 

ප්රමාණය 

කමන්දළුව් 38602 24136 

දඹුේල 29768 17739 

මිහින්ත්යේ 79846 70260 

අළුත්ත්රම 19044 14787 

කුඹුක්කන 18701 13548 

හාඩි 7401 7109 

චන්ිකා ව්ැව් 15763 14733 

එකතුව් 209125 162312 
 

 

                         
                            - දඹුේල පැළ ත්ව්ාන -                                                      -මිහින්ත්යේ පැළ ත්ව්ාන- 
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වපසරිය  (හහක්ටයාර්ෂ )

හහක්ටයාර්ෂ
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6. කජු වගාව සංවර්ෂධනය කිරීම 

 
6.1 සංසේථාහේ බීජ් උදයාන සංවර්ෂධනය 

සංස්ථායේ  බීජ් උදයාන සංව්ර්ධනය ප්රශස්ත් කෘිකාර්මික ක්රමයේද අනුගමනය කරමින් පර්යේෂණ 

ප්රමිතීන් ව්ලට අනුකූල ව්න පරිදි නඩත්තු කරනු ලබයි.  ගුණාත්මකභාව්යයන් ඉහළ බද්ධ සහ බීජ් පැළ 

නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අව්ශය මේ බීජ් ආසන්න ව්ශයයන් යම.යටාන් 13.91 නිපදව්න ලදී.  මහ ඔය 

බීජ් උදයානයේ පැළ 800 ක් යරෝපණය කරන ලද අත්ර සුදුව්තුර -ආර බීජ් උදයානයේ පැළ 500 ක් 

සිටුවීම සඳහා බිම් සකස් කිරීයම් කටයුතු සිදු කරන ලදී. 

 

6.2 ීව්ර කෘිකාර්ෂමික ක්රමහේදයන්ට අනුව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

ශ්රී ලංකායේ කජු කර්මාන්තයේ සංව්ර්ධනය සඳහා ශ්රී ලංකා කජු සංස්ථාව් විසින් පළියබෝධ මර්දන 

ව්ැඩසටහන්, නව් කජු ප්රයේද හඳුන්ව්ාදීම, නව් බද්ධ කිරීයම් ක්රම හඳුන්ව්ාදීම සහ පසු අස්ව්නු 

ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්වීම සිදු කරනු ලබයි. “යහයලෝයපේටිස් ” යරෝග 

පාලනය සහ කඳ හා මුේ විඳින කුරුමිණියා මර්දනය කිරීම සඳහා පළියබෝධ මර්දන ව්ැඩසටහන් 

දිව්යින පුරා ක්රියාත්මක කරන ලදී.  සංස්ථායේ සංව්ර්ධන ක්රියාකාරකම් යටයත් නව් කජු ප්රයේද 

හඳුන්ව්ාදීම සහ “යහයලෝයපේටිස් ” යරෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා නව් රසායනික සංයයෝගයක් 

සාර්ථකව් අත්හදා බලා ඇත්. 

 

6.3 වගා පුනරුත්ථාපනය/නව වගාව සහ අසේවැන්න  

2016 ව්ර්ෂය තුළ යකාණ්ඩච්චි ව්තුයායේ අක්කර 150 ක ප්රමාණයක් නව් ව්ගාව් සඳහා ශුද්ධකර ඇති 

අත්ර යම් ව්න විට අක්කර 60 ක පමණ පැළ සිටුව්ා අව්සන්කර ඇත්. 

එළුව්න්කුලම ව්තුයායේ අක්කර 05 ක පමණ නව් ව්ගාව් සිදුකර ඇත්. 

අයහපත් කාළගුණික ත්ත්ව්යන්යේ බලපෑම මේ හා ඵල දරණ අදියයර්දී අහිත්කර යලස බලපෑම 

යහ්තුයව්න් සංස්ථා ව්තුයායන්යගන් යලලි කජු යම.යටාන් 109 ක අස්ව්ැන්නක් ලබා ගත් හැකි විය. 

 

 

6.4 හේශීය හවළඳහපාළ හා අහල්වි ප්රවර්ෂධනය පුළුේ කිරීම 

පිරිසැකසුම් කර්මාන්ත්ය සඳහා නවීන ත්ාක්ෂණය, ව්ෘත්තීය මාර්යගෝපයද්ශනය, පුහුණුව් හා අගය 

එකතු කිරීම් සහිත්ව් නව් නිෂ්පාදන යපළක් ව්ාණිජ් මේටමින් යව්ළඳයපාළට හඳුන්ව්ා දී ඇත්. 

කජු පුහුලන් චේනි සහ ගම්මිරිස් ත්ැව්රූ කජු යව්ළඳයපාළට නිකුත්කර ඇත්. 

ව්රලත් අයලවිසැේ 10 ක් අළුතින්ම විව්ෘත් කිරීයමන් අයලවි ජ්ාලය ව්රලත් අයලවිසැේ 49 ක් දක්ව්ා 

ව්ැඩි දියුණු කිරීමට හැකි විය.  මීට අමත්රව්, 2016 ව්ර්ෂයේදී අයලවි හා යබදා හැරීයම් ජ්ාලය ශක්තිමත් 

කිරිම සඳහා පින්නව්ල අලි අනාථාගාර පරිරයේ ශ්රී ලංකා කජු සංස්ථායේ නව් කජු අයලවිසැලක් විව්ෘත් 

කරන ලදී. 
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6.5 පිරිසැකසුම් කර්ෂමාන්තහේ සංවර්ෂධනය 

සංස්ථා ව්තුයායන්යගන් ලබාගන්නා කජු අස්ව්ැන්නට අමත්රව් යව්ළඳයපාළ ත්රඟකාරී මිල 

ත්ත්ත්ව්යන් යටයත් කුඩා පරිමාණ කජු පිරිසැකසුම්කරුව්න්යගන් සහ යගාවීන්යගන් කජු මඳ 

යම.යටාන් 19.9 ක් හා යලලි කජු යම.යටාන් 21.94 ක් මිලදී ගන්නා ලදී.  2016 ව්ර්ෂය තුළ පුත්ත්ලම 

හා නැදගමුව් කාර්මාන්ත්ශාල ාව්ල යලලි කජු යම.යටාන් 152.6 ක් පිරිසැකසුම් කරන ලද අත්ර ඉන් 

ලබාගත් කජු මද යම.යටාන් 30.94 ක්  අගය එකතු කරන ලද නිෂ්පාදන යලස අයලවි කිරීයමන් 

රුපියේ මිලියන 84.59 ක ආදායමක් ලබා ගන්නා ලදී.  

 

 

 

6.6 කජු වගාහේ පර්ෂහේෂණ හා සංවර්ෂධන වැඩසටහන් 

ව්යඹ විශ්ව් විදයාලයේ කෘිකර්ම හා ව්ැවිලි කළමනාකරණ පීඨය හා ඒකාබද්ධව් ශාක අභිජ්නනය, 

යපායහාර කළමනාකරණය, කෘි හා පළියබෝධ පාලනය, පැළ ඝනත්ව්ය, බද්ධ සහ බීජ් පැළ ව්ගාව්, 

අස්ව්ැන්න සහ අතුරු යභෝග ව්ගාව් පිළිබඳව් පර්යේෂණ ව්ැඩසටහන් අඛණ්ඩව් සිදු යකයර්.  යමම 

කාලසීමාව් තුළ ශාක අභිජ්නනය සහ ශෂය විදයාත්මක නව් පර්යේෂණ අත්හදා බැලීම් 02 ක් සහ 

මුලතිේ හා මන්නාරම් දිස්ික්කව්ල යගාවීන්ට හා කුඩා පරිමාණ ව්යව්සායකයින් හට 

පිරිසැකසුම්කරණය පිළිබඳ පුහුණු ව්ැඩසටහන් 03 ක් පව්ත්ව්න ලද අත්ර ඒ සඳහා යගාවීන් 65 

යදයනකු සහභාී විය. 

ජ්ාතික ව්ැවිලි කළමනාකරණ ආයත්නයේ අනුග්රහයයන් මුලතිේ සහ පුත්ත්ලම දිස්ික්කයේ යගාවීන් 

සඳහා පසු අස්ව්නු ත්ාක්ෂණ පිළිබඳ පුහුණු ව්ැඩසටහන් පව්ත්ව්න ලදී. 

 

7. මානව සම්පත් සංවර්ෂධනය 

2016 ව්සරතුල යස්ව්කයින්යේ හැකියාව් සහ ව්ෘත්තිමය ප්රමිතීන් ව්ැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අව්ශය ව්ෘත්තීය 

පුහුණුව් හා මඟයපන්වීම සංස්ථා කාර්ය මණ්ඩලයේ යස්ව්කයින් 60 යදයනකු සදහා ලබා දී ඇත්. 
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ල්ංකා පිඟන් සංසේථාව 

1. හැඳින්වීම 

1957 අංක 49 දරණ රාජ්ය කාර්මික සංස්ථා ආඥා පණත් යටයත් පිහිට වූ ජ්ාතික සුලු කර්මාන්ත් 

සංයුක්ත් මණ්ඩලය මගින් පව්ත්ව්ායගන යනු ලැබූ උළු ගයඩාේ අංශය 1972 ව්ර්ෂයේදී ලංකා පිඟන් 

සංස්ථාව්ට අනුයුක්ත් කරන ලදි. 

1990 ව්ර්ෂයේදී සංස්ථායේ පිඟන් අංශය යපෞද්ගලීකරණය  කළ පසු යමම උළු සහ ගයඩාේ අංශය 

ලංකා පිඟන් සංස්ථාව් නමින් පව්ත්ව්ායගන එනු ලබයි. 

ලංකා පිඟන් සංස්ථාව් උළු හා ගයඩාේ කම්හේ 08 කින් හා යගාඩනැගිලි රහිත් හිස් ඉඩමකින් 

(බංගයදණිය) සමන්විත් යේ. එම කම්හේ ලංකායේ ප්රධාන දිස්ික්ක 8ක පිහිටා ඇති අත්ර සමස්ථ භූමි 

ප්රමාණය අක්කර 416ක් යේ. එම කම්හේ පිහිටා ඇති දිස්ික්ක ලංකායේ සීඝ්රයයන් ව්ර්ධනය ව්න 

ආර්ික මධයසථ්ාන යලස පිළිගනු ලබයි. 

එම කර්මාන්ත්ශාලා පිහිටා ඇති ස්ථාන, ප්රමාණ සහ ව්ර්ත්මාන ත්ත්ව්ය පහත් දැක්යේ. 

 

කම්හල්  ප්රහේශය  ප්රමාණය(අක්කර)  තත්වය 

එරගම   අම්පාර   232   ක්රියාකාරී 

මහියංගනය  මහියංගනය  94   ක්රියාකාරී 

උස්ව්ැව්   ඇඹිලිපිටිය  19   ක්රියාකාරී 

යටියන   මාත්ර   06   ක්රියාකාරී 

බිංගිරිය   බිංගිරිය   03   ක්රියාකාරී  

ව්ෑඋඩ    කුරුණෑගල  09   ව්සා ඇත් 

ඇලයාපත්තුව්  අනුරාධපුරය  33   ව්සා ඇත් 

ඔ්ඩුසුඩාන්  මුලතිවු   13   ව්සා ඇත් 

බංගයදණිය  බංගයදණිය  07   හිස් ඉඩම 

 

ඉහත් කර්මාන්ත්ශාලා අතුරින් දැනට කර්මාන්ත්ශාලා 05ක් පමණක් ක්රියාත්මක ව්න අත්ර කම්හේ 

03ක් ව්සා දමා ඇත්. යුධ සමයේ එේ ටී ටී ය සතුව් තිබූ ඔ්ඩුසුඩාන් උළු කම්හල ඉන් පසුව් ගයඩාේ 

ව්යාපෘතියක් සදහා සණස සමූපකාර සංව්ර්ධන සමිතිය විසින් ලබා යගන තිුණි. 2015 මාර්තු 03 ව්න 

දින එම කම්හල නැව්ත් පිඟන් සංස්ථාව් යව්ත් පව්රා ගන්නා ලදි.  

දිගින් දිගටම යමම සංසථ්ාව් පාඩු ලැබීම හා භාණ්ඩාගාරයට විශාල ව්ැය බරක් ඉසිලීමට සිදු වීම 

යහ්තුයකාටයගන 2012 ව්ර්ෂයේදී කාර්ය මණ්ඩලය සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති සය්ේච්ඡා විරාම ව්න්දි 

ක්රමය යටයත් යස්ව්කයින් 497 යදයනකු ව්න්දි ලබා ඉව්ත්ව් යගාස් දැනට ස්ිර යස්ව්කයින් 39 

යදයනකු පමණක් ඉතිරිව් ඇත්. යමම සංස්ථාව් ප්රතිව්ුහගත්කරණය කිරීමට යහෝ යපෞද්ගලික 

ආයයෝජ්කයයකුට බදු දීම සදහා කැබිනේ මණ්ඩලය විසින් 2011 යනාව්ැම්බර් මස 09 ව්න දිනැති 

කැබිනේ පිකා අංක 11/2068/553/018-I මගින් තීරණය කරනු ලැබූ ආයත්නයකි. 

ලංකා පිඟන් සංස්ථාව් දැනට සිටින නිසිබලධාරී තුමායේ සක්රීය දායකත්ව්ය මත් 2016 ව්ර්ෂයේ සිට 

ලාභදායි දත්ව්යකට පරිව්ර්ත්නය වී ඇත්. 
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2. මූල්ය කාර්ෂය සාධනය 2016 (දළ වශහයන්) 
 

2.1 නිෂේපාදනය 

  2016 2015 2014 

නිෂ්පාදන ප්රමාණය 3,950,914 2,609,256 2,162,836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ආදායම 

  2016 2015 2014 

 ආදායම (රු.) 148,208,950 88,369,371 80,095,642.87 
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3. ල්ාභ් අල්ාභ් වාර්ෂතාව 

 

3.1 ල්ාභ්ය / අල්ාභ්ය  (රු.) 

  2016 2015 2014 

ලාභය / අලාභය  (රු.) 16,786,082 -4,257,632.31 -12,683,458.16 
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බීසීසී ල්ංකා 

 

1. හැඳින්වීම 
 

යුයරෝපා ජ්ාතික ආයයෝජ්කයින් විසින් යමරට ආරම්භ කර තිු බ්රිටිෂ් සියලෝන් යකෝපයර්ෂන් 

සමාගම, යපාේ කර්මාන්ත්යේ සංව්ර්ධනය සඳහා ඇති ව්ැදගත්කම සැළකිේලට ගනිමින් 

එව්කට පැව්ති රජ්ය විසින් 1971 අංක 35 දරණ  ව්යාපාර අත්පත් කර ගැනීයම් පනත් යටයත් 

1972 ව්ර්ෂයේ දී රජ්යට පව්රා ගන්නා ලදී.පසුව් 1987 අංක 23 දරණ රාජ්ය සංස්ථා යහෝ 

ආණ්ඩුව්ට අයත් ව්යාපාර ආයත්න යපාදු සමාගම් බව්ට පරිව්ර්ත්නය කිරීයම් පනත් යටයත් 

1988 දී බී සී සී ලංකා ලිමිට් නමින් යපාදු සමාගමක් ව්ශයයන් සංසථ්ාගත් කර ඇත්. 

2016.12.31 දිනට අව්සන් ව්න ව්ර්ෂය සඳහා බී සී සී ලංකා සමාගයම් විධායක මේටයම් 

නිලධාරින් ඇතුළුව් මුළු යස්ව්ක සංඛයාව් 41 කි. 

 
 

2. බී සී සී නිෂේපාදන 
 

පිරිපහදු නිෂ්පාදන  : බී සී සී සුදු යපාේයත්ේ, කුක්ස් යජ්ෝයි 
 

සුව්ද සබන්   : සඳුන්, සුයේන්දරා,යකෝේටාර්,යහේත් යජ්ෝයි  
 

යරදි යසෝදන සබන්  : සව්රින් බාර්, ස්යනෝ - ව්යිේ 
 

විෂබීජ් නාශක    : ෆයියනෝේ 
 

පවිත්රකාරක   : ඩිෂ්යව්ාෂ් පවුඩර්, ඩිෂ්යව්ාෂ් ලික්වි්, බී සී සී   

               හෑන්්යව්ාෂ් 
 

 
 

3. 2016.12.31 දිනට මූල්ය ප්රගතිය (රු. මිලියන) 

 ඉල්ක්ක සතය 

ශුද්ධ විකුණුම් 163.87 123.7 

යව්නත් ආදායම් 52.80 62.62 

අමු රව්ය වියදම් 121.78 98.86 

සෘජු වියදම් 14.23 13.62 

දළ ලාභය 80.66 73.84 

මුළු වියදම 48.43 43.14 

අගය අඩුවීම 1.20 1.70 

ශුද්ධ ලාභය 31.03 29.00 
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4. 2016.12.31 වන දිනට ල්ාභ්/ අල්ාභ් සහ ණය විසේතර (රු. මිලියන) 
ප්ර

ධ
ාන



ක
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ාල්
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ව
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ඝ
ක

ාලී
න
ණ

ය
 

බීසීසී 3.206 8.190 1.896 1.635 7.074 8365 237.78 96.36 136.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. මුදේ හවන් කිරීම 
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වැඩසටහන   - 01 හමහහයුම් ක්රියාකාරකම් 

වයාපෘති අංකය හා නාමය - 01 අමාතය කාර්ෂයාල්ය 

 

වැය 

ශීර්ෂෂය 
වැය විසේතරය 

ඇසේතහම්න්තුව 

2016 රු.  

සංහශෝිත 

ඇසේතහම්න්තුව 

2016  රු. 

මුළු වියදම රු.  
ඉතිරි ප්රතිපාදනය 

රු.  

සතය වියදම් 

ප්රතිශතය 

(%) 

 
පුනරාවර්ෂතන වියදම්           

 
පුේගල් පඩිනඩි            

1001 ව්ැටුප් සහ යේත්න  8,500,000.00 9,900,000.00  9,786,809.79  113,190.21          98.86  

1002 අතිකාල සහ නිව්ාඩු දින ව්ැටුප්  3,500,000.00 3,500,000.00     2,733,021.00  766,979.00          78.09  

1003 යව්නත් දීමනා  8,200,000.00 9,100,000.00      8,945,197.01  154,802.99          98.30  

 
ගමන් වියදම්           

1101 යද්ශය 1,000,000.00 1,450,000.00 1,035,124.75           414,875.25  71.39  

1102 වියද්ශීය 1,000,000.00 2,584,000.00     1,913,650.00      670,350.00           74.06  

 
සැපයුම්           

1201 ලිපි රව්ය සහ කාර්යාලයීය අව්ශයත්ා  1,500,000.00 2,176,000.00 2,175,315.21  684.79  99.97  

1202 ඉන්ධන 8,000,000.00 7,598,575.00 7,598,504.86   70.14   100.00  

1203 ආහාර සහ නිල ඇඳුම් 100,000.00 52,000.00    52,000.00         -     100.00  

 
නඩත්තු වියදම්           

1301 ව්ාහන 3,000,000.00 6,508,000.00  6,507,448.73  551.27  99.99  

1302 බලාගාර, යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ 500,000.00                         -                             -           -        -    

1303 යගාඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්  200,000.00   -            -            -        -    
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හසේවා           

1401 ප්රව්ාහන 3,600,000.00 934,370.00         934,362.90  7.10  100.00  

1402 ත්ැපැේ සහ සන්නියේදන 2,600,000.00 1,269,000.00 1,139,171.51  129,828.49  89.77  

1403 විදුලිය සහ ජ්ලය 1,900,000.00 1,327,000.00   1,324,201.72  2,798.28    99.79  

1405 යව්නත් 1,000,000.00 2,100,000.00     1,998,451.90  101,548.10  95.16  

 
            

 
ප්රාේධන වියදම            

 
ප්රතිසංසේකරණ හා වැඩිදියුණු කිරීම්            

2001 යගාඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්  500,000.00 17,500,000.00   16,039,004.71    1,460,995.29   91.65  

2002 බලාගාර, යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ 200,000.00 200,000.00                         -       200,000.00      -    

2003 ව්ාහන 2,300,000.00 2,355,000.00      2,352,295.43  2,704.57  99.89  

 
ප්රාේධන වත්කම් අත්කරගැනීම           

2101 ව්ාහන                          -    35,000,000.00    35,000,000.00                    -    100.00  

2102 ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලයීය උපකරණ 1,000,000.00 11,500,000.00 
             

9,984,470.65  
              

1,515,529.35  
               

86.82  

2103 බලාගාර, යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ 1,000,000.00 3,965,000.00   3,961,037.24   3,962.76  99.90  

 
    49,600,000.00  119,018,945.00  113,480,067.41       5,538,877.59           95.35  
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වැඩසටහන   - 01 හමහහයුම් ක්රියාකාරකම් 

වයාපෘති අංකය හා නාමය - 02 පරිපාල්න හා ආයතනික හසේවා 

වැය 

ශීර්ෂෂය 
වැය විසේතරය 

ඇසේතහම්න්තුව 

2016 රු.  

සංහශෝිත 

ඇසේතහම්න්තුව 

2016  රු. 

මුළු වියදම රු.  
ඉතිරි ප්රතිපාදනය 

රු.  

සතය වියදම් 

ප්රතිශතය (%) 

  පුනරාවර්ෂතන වියදම්           

  
පුේගල් පඩිනඩි 

          

1001 ව්ැටුප් සහ යේත්න  20,200,000.00 20,200,000.00 19,343,777.52 856,222.48 95.76 

1002 අතිකාල සහ නිව්ාඩු දින ව්ැටුප්  2,300,000.00 2,300,000.00 1,209,305.31 1,090,694.69 52.58 

1003 යව්නත් දීමනා 20,000,000.00 20,000,000.00 17,814,790.58 2,185,209.42 89.07 

 
            

 
ගමන් වියදම්           

1101 යද්ශය 250,000.00 290,000.00 264,307.00 25,693.00 91.14 

1102 වියද්ශීය 600,000.00 2,194,000.00 2,193,559.75   440.25  99.98 

 
            

 
සැපයුම්           

1201 ලිපි රව්ය සහ කාර්යාලයීය අව්ශයත්ා  1,600,000.00 2,230,000.00 2,229,734.17 265.83  99.99 

1202 ඉන්ධන 2,500,000.00 3,298,000.00 2,997,403.90 300,596.10  90.89 

1203 ආහාර සහ නිල ඇඳුම් 30,000.00 30,000.00 30,000.00                       -    100.00 
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නඩත්තු වියදම්           

1301 ව්ාහන 2,000,000.00 2,630,000.00 2,629,340.37 659.63  99.97 

1302 බලාගාර, යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ 1,000,000.00                         -                           -                          -                       -    

1303 යගාඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්  2,500,000.00                         -                           -                          -                       -    

  හසේවා           

1401 ප්රව්ාහන 2,000,000.00 3,346,020.00 3,345,410.23  609.77  99.98 

1402 ත්ැපැේ සහ සන්නියේදන 1,000,000.00 1,900,000.00 1,898,481.53 1,518.47 99.92 

1403 විදුලිය සහ ජ්ලය 1,750,000.00 895,000.00 790,450.25 104,549.75  88.32  

1404 කුලී සහ යද්ශීය බදු 97,500,000.00 91,395,000.00 91,360,347.46 34,652.54 99.96 

1405 යව්නත් 10,000,000.00 6,338,330.00 2,298,364.35 4,039,965.65 36.26 

1408 ව්ාහන සඳහා බදු කුලී    3,076,000.00 464,000.00 2,612,000.00 15.08 

 
මාරු කිරීම්           

1506 රාජ්ය යස්ව්කයින් සඳහා යද්පළ ණය යපාලී 500,000.00 500,000.00 165,670.41 334,329.59 33.13 
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ශීර්ෂෂය වැය විසේතරය 
ඇසේතහම්න්තුව 

2016 රු.  

සංහශෝිත 

ඇසේතහම්න්තුව 

2016  රු. 

මුළු වියදම රු.  ඉතිරි ප්රතිපාදන රු.  
සතය වියදම් 

ප්රතිශතය (%) 

  ප්රාේධන වියදම            

  
ප්රතිසංසේකරණ හා වැඩිදියුණු කිරීම්  

          

2001 යගාඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්   10,000,000.00  23,000,000.00   10,250,170.34  12,749,829.66  44.57  

2002 බලාගාර, යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ         200,000.00  200,000.00                        -    200,000.00                    -    

2003 ව්ාහන  1,500,000.00  1,500,000.00  1,138,500.00  361,500.00 75.90  

 
            

 
සේථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම            

2102 ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලයීය උපකරණ 3,000,000.00 5,500,000.00   4,551,365.34  948,634.66    82.75  

2103 බලාගාර, යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ 1,500,000.00 5,047,000.00  5,046,164.90  835.10   99.98  

 
            

 
කුසල්තා වර්ෂධනය           

2401 පුහුණුකිරීම් සහ කුසලත්ා ව්ර්ධනය 700,000.00 2,197,000.00   2,196,336.33  663.67   99.97  

 
  182,630,000.00 198,066,350.00 172,217,479.74 25,848,870.26  86.95  
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ශීර්ෂෂ අංකය   - 158 

වැඩසටහන   - 02 සංවර්ෂධන ක්රියාකාරකම් 

වයාපෘති අංකය හා නාමය - 03 සංවර්ෂධන වැඩසටහන් 

 

උප 

වයාපෘතිය 

වැය 

ශීර්ෂෂය 

මූල්ය 

ශීර්ෂෂය වැය විසේතරය 
ඇසේතහම්න්තුව 

2016 

සංහශෝිත 

ඇසේතහම්න්තුව 

2016 

මුළු වියදම  
ඉතිරි 

ප්රතිපාදනය  

සතය වියදම් 

ප්රතිශතය  

      

 

 

 රාජ්ය සම්පත් කළමනාකරණ සංසේථාව           

1 2502 11 ආයයෝජ්න    12,000,000      12,000,000     3,000,000  9,000,000                25  

   
ශ්රී ල්ංකන් ගුවන් සමාගම 

ප්රාේධනීකරණය 
          

2 2301 11 යකාටස් දායකත්ව්ය       24,515,245   24,515,245                 -               100  

    
          

12,000,000  

          

36,515,245  

   

27,515,245  

  

9,000,000  

                

75.35  
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ශීර්ෂෂ අංකය   - 158 

වැඩසටහන   - 02 සංවර්ෂධන ක්රියාකාරකම් 

වයාපෘති අංකය හා නාමය - 04 රාජ්ය ආයතනයන් 

උ
ප

 ව
ය

ාප
ෘති

ය
 

වැය 

ශීර්ෂෂය 

මූ
ල්

ය
 ශී

ර්ෂ
ෂ

ය
 

වැය විසේතරය 
ඇසේතහම්න්තුව 

2016 
පරිූරක 

ඇසේතහම්න්තුව 

සංහශෝිත 

ඇසේතහම්න්තුව 
2016  

මුළු වියදම  
ඉතිරි 

ප්රතිපාදන  

සතය 

වියදම් 

ප්රතිශතය  

      

සීමාසිත ල්ක්දිව ඉංජිනියරින් 

පුේගලික සමාගම 
            

1 1503 11 රාජ්ය ආයත්න 24,000,000     24,000,000    24,000,000         -     100  

                    

      ශ්රී ල්ංකා කජු සංසේථාව              

2 1503 11 රාජ්ය ආයත්න 53,000,000    53,000,000     48,000,000  5,000,000   90.57  

                    

  2201 11 රාජ්ය ආයත්න  40,000,000    40,000,000  40,000,000                   -    100  

                    

      

ශ්රී ල්ංකා රාජ්ය වැවිලි සංසේථාව, 
ඇේකඩුව වැවිලි සමාගම 

            

3 2501 11 ප්රතිව්ුහගත්කරණය   662,527,820  662,527,820  662,527,820        -    100  

          117,000,000     662,527,820  779,527,820  774,527,820     5,000,000   99.36  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அரசாங்க ததாழில் முயற்சி அபிவிருத்தி 
அமைச்சு 

 

 
 

 
tUlhe;j nrayhw;Wif 

mwpf;if 
 

2016 
 

 
 





 
 

 

 

 

nfsut fgPu; `h]pk; 

murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;ru; 

 

 

nfsut vuhd; tpf;ukuj;d 

murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp gpujpaikr;ru; 

 

 

 

jpU. utPe;jpu N`thtpjhuz 

murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;rpd; 
nrayhsu; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

mikr;rupd; nra;jp 

 
murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;rpd; 2016 Mk; 
Mz;Lf;fhd tUlhe;j mwpf;ifia rku;g;gpf;ff; 
fpilj;jikiaapl;L mikr;rpd;rhHgpy; vdJ kfpo;r;rpiaj; 
njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.  

 
,yq;ifapYs;s> murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd> el;lkilfpd;w 
epWtdq;fis ,yhgkilfpd;w epWtdq;fshf khw;Wtjid 
Nehf;fhf nfhz;L jhgpf;fg;gl;l murhq;f njhopy;Kaw;rp 
mgptpUj;jp mikr;Rf;F murhq;fj;jpw;Fupa njhopy;Kaw;rpfs; gy 

(SOEs) xg;gilf;fg;gl;Ls;sd.  

 
mjpNkjF rdhjpgjp ikj;jpupghy rpupNrd mtu;fspdJk;> nfsut gpujku; udpy; 
tpf;ukrpq;f mtu;fspdJk; jiyikapd;fPo; tpUe;Njhk;gy;> tpkhdNrit kw;Wk; vuprf;jp 
MfpaJiwfis cs;slf;fpajhf ,yq;ifapd; nghUshjhuj;jpy; murhq;fj;jpw;Fr; 
nrhe;jkhd gy njhopy;Kaw;rp rk;ge;jkhd murhq;fj;jpd; nghWg;G gw;wp kPz;Lk; 
guprPyid nra;tjw;Fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

 
mikr;rpd; nrayhsupd; jiyikapd;fPo; vkJ mikr;rpd;%yk; ehl;Lf;F nghUshjhu 
uPjpapy; Rikahf ,Uf;fpd;w vkf;Fr; nrhe;jkhd muRf;Fupa njhopy;Kaw;rpfis 
kPs;fl;likg;Gr; nra;tjw;fhd eltbf;iffs; jahupf;fg;gl;Ls;sd.  

 
murhq;f njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;rpd;fPo; murhq;f tq;fpfs; cl;gl 
murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd gy njhopy;Kaw;rpfs; Fwpg;gplj;jf;f mstpy; 
tsu;r;rpapidg;; gjpTnra;Js;sd.  

 
,e;jj; njhopy;Kaw;rpfSk;> mikr;Rk; vLj;Jf;fhl;bAs;s njhlu;r;rpahd tsu;r;rp 
Fwpj;J ehd; ngUikg;gLfpd;w mNjNtisapy;> ,Njtpjj;jpy; njhlu;e;Jk; 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;s KbAk; vd;gJ vdJ ek;gpf;ifahFk;.  

 
mikr;rpd; nrayhsu; cl;gl mikr;rpd; gjtpapdu;f;Fk;> vdf;Ff; fPOs;s 
murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd rfy njhopy;Kaw;rpfSf;Fk; mLj;JtUk; tUlj;jpw;fhd 
vdJ ey;yhrpfisAk; njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.  

 

 

 
fgPu; `h~pk; 
murhq;f njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;ru; 
 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

gpujpaikr;rupd; nra;jp 
 

murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd njhopy;Kaw;rpfs; nghushjhuj;jpd; Kf;fpakhd 
nghWg;nghd;iw epiwNtw;Wfpd;wJ. murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 
njhopy;Kaw;rpfis Vw;gLj;Jtjw;fhd gFj;jwpT gpujhdkhf eyd;Gup 
Nehf;fq;fSf;fhf <Lgl;bUg;gJ re;ijapd; Njhy;tpd; fhuzkhfNtahFk;. 
nghJkf;fSf;F NghJkhdsT cw;gj;jpfs; ,;y;yhik kw;Wk; cs;sj;jhy; 
Vw;gLfpd;w Vfhjpgj;jpa ,Ug;G Mfpatw;wpd; fhuzkhf mtw;wpd; 
nghUshjhu nraw;ghLfs; Fwpj;J jiyapLtjw;F murhq;fj;jpw;F Vw;gl;lJ. 
vt;thwhapDk; ,yq;ifapYs;s muRf;Fr; nrhe;jkhd njhopy;Kaw;rpfspd; 
nrayhw;Wif gw;wp jpUg;jpg;gl KbahJ. mit murhq;fj;jpd; epjpia 
tPzhf nrytpLfpd;w gytPdkhd Nritia toq;Ffpd;w epWtdq;fshff; 
fUjg;gLfpd;wd. ,e;j epWtdq;fspd; tpidj;jpwdpd;ik kw;Wk; 
njhlu;r;rpahd el;lq;fisg; gjpthfpd;wik Mfpatw;wpd; fhuzkhf 
mtw;wpd;%yk; tupnrYj;Jtjw;F Vw;gLfpd;w Rikiaf; Fiwg;gjw;Fk; 
kpfTk; nraw;wpwd;kpf;f Nghl;bf;Fupa epWtdq;fshf me;j epWtdq;fspd; 

nraw;ghl;L eltbf;iffis kPsikg;Gr; nra;tjw;fhf 2015 Mk; Mz;L Mf];l; khjj;jpy; 
mjpfhuj;jpw;F te;j murhq;fj;jpdhy; murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;R 
jhgpf;fg;gl;lJ.  
 

tq;fp> fhg;GWjp> tpkhdNrit> ngUe;Njhl;lk;> tpUe;Njhk;gy; kw;Wk; N`hl;ly; Mfpa gy;NtW 
Jiwfspd; fPo;tUfpd;w 21 gpujhd fk;gdpfSk;> mtw;Wld; ,ize;j 31 epWtdq;fSk; murhq;f 
njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; njhopw;gLfpd;wd. 2016 Mk; Mz;by; tq;fp kw;Wk; 
fhg;GWjpj; Jiwfs; Kjw;nfhz;L mikr;rpd; tplag;gug;gpd;fPo;tUfpd;w epWtdq;fspd;%yk; 54.3 
gpy;ypad; &gh ,yhgk; rk;ghjpf;fg;gl;lJ. 06 murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd njhopy;Kaw;rpfSf;fhf 
25.4 gpy;ypad; &gh el;lk; gjpthfpAs;s mNjNtisapy;> ,yq;if tpkhdNrit ,jw;fhf gpujhd 
gq;fspg;igr; nra;Js;sJ. 
 
mikr;rpd;fPOs;s murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd njhopy;Kaw;rpfSf;fhf kWrPuikg;G 
epfo;r;rpj;jpl;;lnkhd;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. epu;thfj;ij tYT+l;Ljy; kw;Wk; murhq;fj;jpw;Fr; 
nrhe;jkhd njhopy;Kaw;rpfis Nkw;ghu;it nra;tjw;fhf rl;luPjpahd kw;Wk; epWtduPjpahd 
tiurl;lfnkhd;iw Vw;gLj;JtJ ,e;j kWrPuikg;G epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; gpujhd Nehf;fkhFk;. 
gq;Fjhuu;fSf;Fk;> murhq;fj;jpw;Fk; ed;ikfisg; ngw;Wj;jUfpd;w nraw;wpwd;kpf;f tu;j;jf 
njhopy;Kaw;rpfshf murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd njhopy;Kaw;rpfis Kfhik nra;jy; kw;Wk; 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd #onyhd;iw Vw;gLj;Jtjw;Fk;> tupnrYj;Jeu;fs;kPJ Rkj;jg;gLfpd;w 
Rikiaf; Fiwg;gJk; ,jd;Nehf;fkhFk;. murhq;fj;jpd; “cupj;Jupik” nraw;ghl;il 
Nkw;nfhs;tjw;fhf ikag;gLj;jg;gl;l gpupnthd;W jhgpf;fg;gl;l mNjNtisapy;> mjd;%yk; 
murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd njhopy;Kaw;rpfs; njhopw;gLfpd;w njhlu;Gila gpupTfSf;fhf 
nfhs;iffisAk;> fl;lisfisAk; jahupg;gjpy; <LgLtjw;F epuy; mikr;Rf;F tha;g;Gf; 
fpilf;fpd;wJ.  
 

nghUshjhuj;jpy; mj;jpahtrpakhd jiyaPl;Lg; gzpia Nkw;nfhs;fpd;w tq;fpj;Jiw gy 
rthy;fSf;F Kfq;nfhLf;fpd;wJ. murhq;f tq;fpfs; kw;Wk; mtw;wpd; gq;Fjhuu;fs; Gjpa ghry;III 
(Basel III)fl;lisfSf;F mikthf eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;wJ vd;gij 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf mtw;wpd; %yjdj;ij mjpfupf;Fk; Gjpa topKiwia murhq;fj;jpdhy; 
rpe;jpj;Jg; ghu;f;fNtz;bapUf;fpd;w mNjNtisapy;> jug;gLj;jy; epWtdq;fspd;%yk; mtw;wpd; 
juj;ij fPNojs;Stjidj; jLj;jy; Ntz;Lk;. tq;fpfspd; Nghl;bf;Fupa ,Ug;Gf;fhf kpff; 
Fiwe;j ,yhg vy;iyfisf;nfhz;ljhf njhopw;gLfpd;w njhopEl;gq;fis Vw;gLj;JtJ 
mtrpakhdjhFk;.  
 
tpkhd Nritfis kWrPuikf;Fk;NghJ kpfpd; yq;fh tpkhd Nritapd; nraw;ghl;il epWj;jp 
mjw;Fr; nrhe;jkhd tpkhdq;fSk;> rfy tpkhdg; gazq;fSk; ,yq;if tpkhd Nritapd;fPo; 
nfhz;Ltug;gl;lJ. ,yq;if tpkhd Nritf;fhf cghaj;jpl;l gq;Fjhuu; xUtiuj; NjLk; 
Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w mNjNtisapy; tpkhdNritia kWrPuikf;Fk; 
jpl;lj;jpd;fPo; tpkhdg; ghijfisAk;> tpkhdq;fisAk; nghUj;jkhd tpjj;jpy; jahupf;Fk; 
eltbf;iffSk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  
 

murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;Rf;F rthy;kpf;f nghWg;nghd;W xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. 
mikr;rpd; Nehf;fq;fis epiwNtw;wpf;nfhs;tjw;fhf vLf;fg;gl;l rfy Kaw;rpfSf;fhfTk; 
gjtpapdUf;F ed;wp njuptpg;gjw;F ehd; ,jid xU re;ju;g;gkhf vLj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.  
 
 

vuhd; tpf;ukuj;d 
murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;rpd; gpujpaikr;rH 
 





 
 

mikr;rpd; nrayhsupd; nra;jp 

 

ehl;bDs; fhzg;gLfpd;w nkhj;j njhopy; Kaw;rpfspdpilNa 
el;lkilfpd;w ngUk;ghyhd murhq;f njhopy; Kaw;rpfis xd;wpizj;J 
mtw;iw ,yhgk; ngWk; njhopy;Kaw;rpfshf khw;Wk; nghWg;G 
xg;gilf;fg;gl;Ls;s ,e;j mikr;ir jhgpj;J jw;NghJ Rkhh; 1½ 
tUlq;fs; fle;Js;sd. 
 

,e;jf; fhyg;gFjpapDs; ehl;bd; nkhj;j ngUshjhuj;Jf;F ghupa nryT 
Rikia Vw;gLj;jpa murhq;f njhopy; Kaw;rpfis kPs;fl;likg;G 
nra;Ak; eltbf;ifapd; gf;fk; ehk; jw;NghJ ftdj;ij 
nrYj;jpAs;Nshk;. 
 

,jd;NghJ mikr;rpd; fPo; fhzg;gl;l ngUe;Njhl;lf; fk;gdpfs; 5 
njhlu;ghf jw;NghJ mtw;wpy; fhzg;gLfpd;w gapu; epyq;fis mbg;gilahff; nfhz;L 
tifg;gLj;jYf;F cl;gLj;jp NkYk; ngUe;Njhl;l gapu;fis mNj tpjj;jpy; Ngzpf; 
nfhs;sf;$ba tpjj;jpy; fhzpfis me;j Nehf;fj;jpDs; NgZfpd;w mNjNtisapy; 
mjpfhpj;Jf; nfhs;sf;$ba Vida %yq;fs; gw;wp Muha;e;J> mjw;fhd murhq;f jdpahu; 
gq;Filikapd; fPo; eilKiwg;gLj;Jtjw;Fg; nghUj;jkhd nraw;wpl;lq;fs; milahsk; 
fhzg;gl;L tUfpd;wd. mjd; fPo; ,yhgj;ijg; gfpu;e;J nfhs;Sk; mbg;gilapy; rpwpa 
ePu;kpd;rhu epiyaq;fs;> Vida tptrha eltbf;iffs;> kpUf tsh;g;G nraw;wpl;lq;fs; 
Nghd;w nraw;wpl;lq;fis Cf;Ftpg;gjd; %yk; ngUe;Njhl;lj; Jiw Kfq;nfhLj;JtUk; epjpg; 
gpur;rpidfis ntw;wpnfhz;L me;jj; JiwfSf;Fg; Gj;Japuspf;Fk; Nehf;fj;ijf; 
nfhz;;Ls;sJ. ,jd;NghJ ,aw;if tsq;fis mjpf mstpy; ghJfhj;J epyj;ij rpwe;j 
Kfhikj;Jtj;jpd; fPo; gad;gLj;Jtjw;Fk;> gapu;fis gy;tifg;gLj;jy;> ,ilepiy gapu;fs; 
kw;Wk; cw;gj;jpfspy; juj;ij mjpfupg;gjw;Fk;> cw;gj;jpf;fhd ngWkjpia Nru;g;gjw;Fk; 
Njitahd topfhl;ly;fs; ,e;j mikr;rpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 
 

,yq;if tpkhd fk;gdp kw;Wk; kpfpd;yq;fh tpkhd fk;gdp gw;wp ftdj;jpy; nfhs;Sk;NghJ> 
me;jf; fk;gdpfSf;fhfTk;> kPs;fl;likg;G jpl;lk; xd;iw jahupg;gjw;Fk; me;j jpl;lj;ij 
mbg;gilahff; nfhz;Lk; me;jj; Gjpa ,yhgk; jUk; gaz Kbtplq;fis mjpfhpg;gjd; 
gf;fk; tpkhdf; fk;gdpfspy; fhzg;gLfpd;w gytpdq;fis vLj;Jf; $Wtjw;fhf cghaj;jpl;l 
cjtpahsupd; cjtpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fj; Njitahd MNyhridfs; toq;fg;gl;Ls;s 
mNj Ntisapy;> rhjfkhd KjyPl;lhsu;fspd; mgpg;gpuhaq;fSk; Nfhug;gl;Ls;sd.  
 

nghUshjhu mgptpUj;jpapd; nghUl;L murhq;f tq;fpfspy; gq;fspg;ig mjpfhpf;Fk; Nehf;fpy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w rpwpa msT tq;fpfis xd;wpizg;gJ gw;wp 2016k; Mz;by; tuT 
nryTj;jpl;l Kd;nkhopTfs; njhlu;gpy; tpNrl ftdj;ij nrYj;jp Ma;nthd;iw 
Nkw;nfhz;L> mjd; gupe;Jiufis nghUshjhu Kfhikj;Jtk; gw;wpa mikr;ruit FOTf;F 
rku;gpf;fg;gl;Ls;sd. tq;fpaplKs;s %yjd Njitfs; gw;wp tpupthf Muha;e;J jw;NghJ 
fhzg;gLfpd;w mgha epiyikgw;wp njhlu;Gila mjpfhupfSf;Fj; njhpag;gLj;jp tq;fp 
gw;wpa neUq;fpa Nkw;ghu;itia mikr;rpd; Kyk; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. 
 

,t;thwhd gpd;dzpapy; 2016k; Mz;bw;fhf mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; fhzg;gLfpd;w 
epWtdq;fspd; Kd;Ndw;wj;ij vLj;Jf;$Wfpd;w nrayhw;Wif mwpf;iff;fhf nra;jpnahd;iw 
toq;FtJ Fwpj;J ehd; kpfTk; kfpo;r;rpailfpNwd;. 
 

mNjNghd;W ,e;j rfy gzpfisAk; Nkw;nfhs;Sk;NghJ nfsut mikr;rupdJk;> gpujp 
mikr;ruplkpUe;Jk; fpilf;fpd;w topfhl;ly;fs; kw;Wk; xj;Jiog;G kpfTk; 
ngWkjpkpf;fjhFk;.vkJ topfhl;ly;fisg; gpd;gw;wp cjtp toq;Ffpd;w rfy epWtdq;fspdJ 
jiytu;fSf;Fk; vdJ ,jaG+h;tkhd ed;wpiaj; njhptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;. 
 

,e;j rfy gzpfspYk; vd;Dld; ,ize;J nraw;gl;L>vdf;F cjtp toq;fpa midj;J 
gjtpapdu;fSf;Fk; kPz;Lk; vdJ ,jaG+u;tkhd ed;wpfis njhptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. 
 
utPe;jpu N`th tpjhud 
murhq;f njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;rpd; nrayhsH 





 
 

mikr;rpd; fPOs;s epWtdq;fs; njhlHghd jfty;fs; 
 
 

tq;fp> epjp kw;Wk; fhg;GWjpg; gpupT 
 

• ,yq;if tq;fp 

jiytu;   - jpU. nuhdhy;l; ngNuuh 

 njh.Ng.,y.  -  011-2348877 
 njhiy efy;  -  011-2452033 

 kpd;dQ;ry;  -  chairman@boc.lk 

 

• kf;fs; tq;fp 

jiytu;   -  jpU. N`krpwp gpudhe;J 
njh.Ng.,y.  - 011-2329822 
njhiy efy;  -  011-2447473 

kpd;dQ;ry;  -  chaieman@peoplesbank.lk 

 

• Njrpa Nrkpg;G tq;fp 

jiytu;   -  jpU. m~;tpd; j rpy;th 

njh.Ng.,y.  - 011-2573334 
njhiy efy;  -  011-2574002 

kpd;dQ;ry;  -  chairman@nsb.lk 

 

• mur <l;L> KjyPl;L tq;fp 

jiytu;   -  jpU. jp];] [pdjh] 

njh.Ng.,y.  - 011-2573563 
njhiy efy;  -  011-2573346 

kpd;dQ;ry;  -  chairman@smib.lk 

 

• gpuhe;jpa mgptpUj;jp tq;fp 

jiytu;   -  jpU. vk;. gpurd;d gpNukuj;d 

njh.Ng.,y.  - 011-2035454 
njhiy efy;  -  011-2906877 

kpd;dQ;ry;  -  prasannah@rdb.lk 

 

• ,yq;if tPlikg;G mgptpUj;jp epjp tq;fp 

jiytu;   -  jpU. Mu;.N[. j rpy;th 

njh.Ng.,y.  - 011-2433901 
njhiy efy;  -  011-2470511 

kpd;dQ;ry;  -  chairman@hdfc.lk 

    secchairman@hdfc.lk   

  

• yq;fh Gj;u mgptpUj;jp tq;fp 

jiytu;   -  jpU. Utd; fhy;yNf 

njh.Ng.,y.  - 011-2821232 
njhiy efy;  -  011-2821020 

kpd;dQ;ry;  -  info@lankaputhra.lk 
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• ,yq;if Nrkpg;G tq;fp 

gjpy; jiytu;  -  jpU. Nf. mkurpq;` 

njh.Ng.,y.  - 011-2674700 

njhiy efy;  -  011-2674705/6 

kpd;dQ;ry;  -  info@slsbl.lk 

 

• ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; 

jiytu;   -  jpU. N`kf mku#upa 

njh.Ng.,y.  - 011-2323450 
njhiy efy;  - 011-2447742 

kpd;dQ;ry;  - email@srilankainsurance.com 

 
 

rptpy; tpkhd Nrit kw;Wk; N`hl;ly; gpupT 

• = yq;fd; tpkhd Nrit 

jiytu;   -  jpU. m[pj; la]; 

njh.Ng.,y.  - 019 -7331000 

njhiy efy;  -  019 - 7335100 

kpd;dQ;ry;  - chairman@srilankan.com 

 

• kp`pd; yq;fh jdpahu; epWtdk; 

jiytu;   -  jpU. m[pj; la]; 

njh.Ng.,y.  - 019 -7331000 

njhiy efy;  -  019 - 7335100 

kpd;dQ;ry;  -  chairman@srilankan.com 

 

• n`hl;ly; btyg;gu;]; yq;fh jdpahu; epWtdk; (PQ143) 

jiytu;   -  jpU. fpup~hd;j gpurhj; FNu 

njh.Ng.,y.  - 011-2433435 

njhiy efy;  -  011- 2446545 

kpd;dQ;ry;  -  hdl_hilton@sltnet.lk 

 
 

ngUe;Njhl;l kw;Wk; ifj;njhopy; epWtdq;fs; 
 

• kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jpr; rig 

jiytu;   -  jpU. fPHj;jp gz;lhu nfhlfk 

njh.Ng.,y.  - 011 2327088 

njhiy efy;  -  011-2446577 

kpd;dQ;ry;  -  sec.chairman@jedb.gov.lk 

 

• ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; 

jiytu;   -  jpU. jpyf; k`hehk 

njh.Ng.,y.  - 011 - 2438530 

njhiy efy; -  011  -2438635 

 kpd;dQ;ry;  -  slspc@sltnet.lk 
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• t/g vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp  

jiytu;;   -  jpU. epY jpy;`hu tp[ajhr 
njh.Ng.,y.  - 011-2698058 

njhiy efy;  -  011-2698057 

kpd;dQ;ry;  -  niluwijedasa@gmail.com 

 

 

• t/g FUehfy; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 

jiytu;   -  jpU. V.vk;. gpaNrhk cghyp 

njh.Ng.,y.  - 037-2229618 

njhiy efy;  -  037-2223191 

kpd;dQ;ry;  -  ampupali0707@yahoo.com 

 

• t/g rpyhgk; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 

jiytu;   -  jpU. Mrpup Fkhu N`uj; 

njh.Ng.,y.  - 032-2223210 

njhiy efy;  -  032-2222162 

kpd;dQ;ry;  -  cplfin5@gmail.com 

 

• t/g fy;Xah ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 

jiytu;   -  jpU. fPu;j;jp gz;lhu nfhlfk 

njh.Ng.,y.  - 063-5672848 

njhiy efy;  -  063-2240199 

kpd;dQ;ry;  -  info@galoya.lk 

 

• ,yq;if kuKe;jpupiff; $l;Lj;jhgdk; 

jiytu;   -  jpU. jk;rpwp gz;lhu fUzuuj;d 

njh.Ng.,y.  - 011-2871005 

njhiy efy;  -  011 - 2869843 

kpd;dQ;ry;  -  cashewco@dialogsl.net 
 

 
ifj;njhopy; gpupT 

 

• ,yq;if kl;ghz;lf; $l;Lj;jhgdk;  

mjpfhu rig -  jpU. upnad;rp ngNuuh 

njh.Ng.,y.  - 011-4063617 

njhiy efy;  -  011-4506415 

kpd;dQ;ry;  -  ceylonceramics.co@gmail.com 

 

• gprPrP fk;gdp 

jiytu;   -  jpU. vr;.vd;. ruj; mNgrpq;` 

njh.Ng.,y.  - 011-2435195 

njhiy efy;  -  011-2447139 

kpd;dQ;ry;  -  bcclankaltd@gmail.com 
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01. muRf;F nrhe;jkhd midj;J epWtdq;fspypUe;Jk; mDg;gg;gl;l 
me;epWtdq;fspd; nraw;wpwd;fis kjpg;gPL nra;tjw;fhd 
Fwpfhl;bfis mwpKfk; nra;Ak; Ntiyj;jpl;lk; njhlHghd 

fye;Jiuahly; 

 
 

 

02. mur ngUe;Njhl;l epWtdj;jpd; CopaHfSf;fhd ,og;gPl;bidg; 
ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 

 

 

 

03. = yq;fd; tpkhd Nritfs; ghlrhiyapd; gl;lkspg;G 
tpoh 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

05. FUzhfiy ngUe;Njhl;l epUtdj;jpd; CopaHfSf;F 
2016 Mk; Mz;Lf;fhfd  2016 වසර සඳහා  
Nghd]; nfhLg;gdit ngw;Wf; nfhLj;jy;  

 

 

04. gpd;dty ahidfs; ruzhyaj;jpw;F mUfhikapy; 
,yq;if ku Ke;jphpif $l;Lj;jhgdj;jpd; Gjpa tpw;gid 

epiyankhd;iw jpwe;Jitj;jy; 
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1. mwpKfk;  
 



150 
 

1. mwpKfk; 

 2015 Mf];l; khjk; 17 Mk; jpfjp eilngw;w nghJj; Njh;jiy mLj;J cUthd 
Gjpa murhq;fj;jpdhy; 2015 nrg;njk;gh; khjk; 06 Mk; jpfjp gpufldk; nra;ag;gl;l 
Gjpa mikr;nrhd;whf ,J cUthf;fg;gl;lJ. 

 

2015 nrk;njk;gh; 21 Mk; jpfjp gpufldk; nra;ag;gl;l 1933/13 Mk; ,yf;f th;j;jkhdp 
kw;Wk; 2015 etk;gh; khjk; 24 Mk; jpfjp gpufldk; nra;ag;gl;l 1942/10 Mk; ,yf;f 
mjptpNrl th;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mikr;rpd; gzpfs; kw;Wk; nraw;ghLfs; 
gw;wpa gl;baYf;F mika ,e;j mikr;Rf;F mur njhopy;Kaw;rpfs; kw;Wk; Fiwg; 
gad;ghl;Lr nrhj;Jf;fs; ngUk; vz;zpf;ifahd nghWg;Gf;fs; ifaspf;fg;gl;Ls;sd. 

 

,e;j mikr;Rf;F xJf;fg;gl;Ls;s epWtdq;fspd; vz;zpf;ifahdJ gpujhd 21 
epWtdq;fisAk;> Fiwg; gad;ghl;L nrhj;Jf;fSf;F chpjjhd 37 epWtdq;fisAk; 
cs;slf;fpajhf cs;sJ. 

 

mikr;rpd; fPo; gpd;tUk; nraw;ghLfis Nkw;nfhs;tJ Nehf;fhff; 

nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 

1. Muk;gj;jpy;> jw;NghJ fhzg;gLfpd;w rl;lj;Jf;Fs; epWtdq;fspd; 
epiyj;jpUj;jiy cWjp nra;jy;> Muk;g epjprhh; fl;Lg;ghL> Kfhikj;Jtf; 
fl;Lg;ghl;il];jhgpj;jy;> nrhj;Jf;fisg; ghJfhj;jy;> fzf;fha;Tf; fzf;Ff; 
$w;Wf;fs; kw;Wk; tUlhe;j mwpf;iffisj; jahh; nra;jy;. 

2. Gjpa njhopy;El;gk; kw;Wk; Gjpa Kfhikj;Jt Kiwapay;fis mwpKfk; nra;jy;. 

3. %yjdg; gpur;rpidf;Fj; jPh;T fhz;gjw;F kpfTk; tsh;r;rpaile;j Kiwfis 
mwpKfk; nra;jy;. 

4. ghJfhg;ghd tpahghuq;fshf njhpatUfpd;w mur njhopy;Kaw;rpfspy; 
fhzg;gLfpd;w vjph;fhy mr;RWj;jyfs;> ghjfkhd Nghf;Ffis ,dq;fhzy;> 
mtw;iw Fiwj;jy; kw;Wk; Gjpa cghaKiwapyhd nraw;ghLfis ,dq;fz;L 
tpNrl Gj;njOr;rpia Nehf;fpajhfr; nraw;gLjy;. 

5. nghUshjhu hPjpahf el;lk; ciof;fpd;w mur njhopy;Kaw;rpfis ,dq;fz;L 
mit xl;Lnkhj;j Njrpa nghUshjhuj;jpw;F gq;fspg;ig toq;ff;$ba tifapy; 
kPs; xOq;FgLj;jj; Njitahd Kiwapay;fis ,dq;fhzy; kw;Wk; Njitahd 
topfhl;ly;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 

mur njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mikr;rpd; nfsut mikr;ruhf fgPh; `~Pk; 
mth;fSk;> nfsut gpujpaikr;ruhf vuhd; tpf;ukuj;d mth;fSk;> mikr;rpd; 
nrayhsuhf utPe;jpu N`thtpj;jhuz mth;fSk; nraw;gl;L tUfpd;wdh;. ,e;j 
mikr;R nfhOk;G 01 vr;rpyd; rJf;fk;> cyf th;j;jf epiyaj;jpd;> Nkw;Ff; 

NfhGuj;jpd;>07 Mk; khbapYk;>fpof;Ff; NfhGuj;jpd; 36 Mk; khbapYk; 
jhgpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
 

 

 

 

Nehf;F 

RtPl;rkpf;f Njrj;Jf;fhf 
gyk;kpf;f mur 

njhopy;Kaw;rpfs; fl;likg;G  

 

nraw;gzp 
Njrpa nghUshjhuj;Jf;F gykhf 

,Ug;gJld;> ehl;Lf;F Rikaw;w mur 
njhopy;Kaw;rpfs; fyhrhuj;ij 

cUthf;Ftjw;fhf mh;g;gzpg;Gld; 
nraw;gly;. 
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1.1 mur njhopy; Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mikr;rpd; gzpfSk;> nraw;ghLfSk; 
 

• mur njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp tplak; rk;ge;jkhf 2015.09.21 Mk; jpfjpa 
1933/13Mk; ,yf;f kw;Wk; 2015.11.24 Mk; jpfjpa 1942/10 Mk; ,yf;f 
,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; mjptpNrl th;j;jkhdpapy; mur 
njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w 11 Mk; epuypy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s epahahjpf;f epWtdq;fs; kw;Wk; murhq;ff; 
$l;Lj;jhgdq;fspd; tplaq;fs; rk;ge;jkhd nfhs;iffs;> epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
kw;Wk; fUj;jpl;lqfisj; jahh; nra;jy;> gpd;dha;T kw;Wk; kjpg;gPL nra;jy;. 
 

• mur njhopy;Kaw;rpfs; Jiwapy; Gjpa mwpT kw;Wk; njhopy;El;gj;ij 
mwpKfk; nra;tjw;Fj; Njitahd trjpfisr; nra;jy;. 
 

• mur njhopy;Kaw;rpfspd; cw;gj;jpfspdJ juepakq;fs; kw;Wk; juj;ij 
Nkk;gLj;j Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 
 

• njhopy;Kaw;rpfis Njrpa nghUshjhug; Nghf;Fld; ,izg;gjw;fhd 
cghaKiwfisj; jahh; nra;jy;. 
 

• tsq;fis tpisjpwd;kpf;fthW gad;gLj;Jtjd; %yk; cs;ehl;L 
njhopy;Kaw;rpfis Njrpa nghUshjhuj;ij tYT+l;Ltjw;Fg; gad;gLj;jpf; 
nfhs;sj; Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 
 

• mur tq;fpfs;kw;Wk; epjp Kfth; epWtdq;fs; njhlh;ghd nghJ epUthf 
kw;Wk; xOq;FWj;jy; eltbf;iffs; 
 

• 2015.09.21 Mk; jpfjpa 1933/13 Mk; ,yf;f kw;Wk; 2015.11.24 Mk; jpfjpa 
1942/10 Mk; ,yf;f ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; mjptpNrl 
th;j;jkhdpapy; mur njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; 
fhzg;gLfpd;w 11 Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mur $l;Lj;jhgdq;fs;> 
epahahjpf;f rigfs; kw;Wk; murhq;fj;Jf;F chpj;jhd fk;gdpfspd; epjp 
epUthfk;. 
 

• 2011 ,d; 43 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; nghJj; jpiwNrhpapd; nrayhsUf;F 
chpj;jhd 2015.09.21 Mk; jpfjpa 1933/13Mk; ,yf;f,yq;if rdehaf 
Nrhryprf; Fbaurpd; mjptpNrl th;j;jkhdpapy; mur njhopy;Kaw;rpfs; 
mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w 11 Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 8 
MtJ tplaj;jpy; fhzg;gLfpd;w 37 epWtdq;fspd; Fiwg;gad;ghl;L 
nrhj;Jf;fis Gj;njor;nra;tJ njhlh;ghf epakdk; nra;ag;gl;Ls;s 
jFjptha;e;j mjpfhhpfspdhy; epiwNtw;wg;gLfpd;w eltbf;iffis 
xOq;FWj;JtJk;> fz;fhzpg;Gr; nra;tJk;.  
 

• mur njhopy;Kaw;rpfis Kfhikj;Jtk; nra;tjw;fhd epWtdr; 
rl;lfnkhd;iwj; jhgpj;jy;. 
 

• mur njhopy;Kaw;rpfis mgptpUj;jp nra;Ak; eltbf;iffs;. 
 

• 2015.09.21 Mk; jpfjpa 1933/13Mk; ,yf;f kw;Wk; 2015.11.24 Mk; jpfjpa 
1942/10 Mk; ,yf;f ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; mjptpNrl 
th;j;jkhdpapy; mur njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; 
fhzg;gLfpd;w 11 Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epWtdq;fSf;Fg; 
nghWg;gspf;fg;gl;Ls;s Vida midj;J tplaq;fs; njhlh;gpYkhd 
eltbf;iffs;. 
 

• 2015.09.21 Mk; jpfjpa 1933/13Mk; ,yf;f kw;Wk; 2015.11.24 Mk; jpfjpa 
1942/10 Mk; ,yf;f ,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; mjptpNrl 
th;j;jkhdpapy; mur njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; 
fhzg;gLfpd;w11Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epWtdq;fis fz;fhzpg;Gr; 
nra;jy;.  
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2. mikr;rpd; gphpTfs; 
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mur njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp mikr;R kw;Wk; 
mjd; gphpTfs; 

 
epUthfg; gphpT 

 
 

njh.Ng 
0112437812 

 
njhiyefy; 
 011 2437823 

 
 

 
fzf;Ffs; 

gphpT 

 
njh.Ng 
 011 2437845 
 
 

njhiyefy; 
 011 2331359 
 

 
jpl;lkply; gphpT 

 
njh.Ng. 
011 2331367 
 
 
 

njhiyefy; 
     011 2331347 

 

 
cs;sff; 

fzf;fha;Tg; 
gphpT 

njh.Ng. 
011 2331363 

 
njhiyefy; 
     011 2331373 

 

 

 
tq;fp kw;Wk; 
epjp gphpT 

 
 

njh.Ng. 
011 2332223 

 
njhiyefy; 
011 2332276 

 

ngUe;Njhl;l> 
tptrha 

ifj;njhopy; 
gphpT 

 

njh.Ng. 
011 3020275 

 
njhiyefy; 
     011 2331378 

 

mur njhopy;Kaw;rpfs; mgptpUj;jp 
mikr;R 

njh. Ng. - 011 2437805 / 

        0112437856 
 

njhiyefy; - 0112437823 

 
kpd;dQ;ry; 

minofpubenter@gmail.com 

fhg;GWjp> rptpy; 
tpkhd 

Nritfs; kw;Wk; 
tpUe;Njhk;gy;   

gphpT 

njh.Ng. 
011 2331356 
 

njhiyefy; 
011 2331376 

 

mailto:minofpubenter@gmail.com
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2.1 epUthfg; gphpT 

 

2.1.1 mwpKfk; 

mikr;rpy; ey;ynjhU epWtd epUthfr; #oiyg; NgzptUjy;> kdpj kw;Wk; ngsjPf 

ts Kfhikj;Jtk;> gjtpazpapdhpd; njhopy;rhh; Njitfis epiwNtw;wy; kw;Wk; 

mikr;rpd; Nritfis mKy;gLj;j cjtpaspj;jy; Mfpad epUthfg; gphptpd; gpujhd 

Nehf;fq;fshFk;.  

 

 

2.1.2 epUthfg; gphptpd; gzpfs; 

 
1. mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fis jahH nra;jy; 

2. ghuhSkd;w tpdhf;fs; 

3. nghJ kDf;FO rk;ge;jkhd flikfs; 

4. JiwrhH Nkw;ghHitf;FO rkk;ge;jkhd flikfs; 

5. mikr;rpd; cs;sf epHthfk; 

6. gjtpfis mq;fPfhpj;jy; 

7. Ml;Nrh;g;G xOq;Ftpjpfisj; jahh; nra;jy;. 

8. Ratpgu Mtzf; Nfhitfisg; NgzptUjy;. 

9. epakdk;> ,lkhw;wk;> gjtp cah;T Nghd;w eltbf;iffs 

10. xOf;fhw;W eltbf;iffs; 

11. gapw;Wtpg;Gf;fs; 

12. fl;blq;fs;> thfdq;fs; cs;spl;l ngsjPf tsq;fisAk; guhkhpj;jy; 

13. mikr;rpd; cj;jpNahfj;jHfspd; cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 
tpLKiwfs; njhlHghd gjpTfis Ngzy;.  

14. Nkyjpyf nryT> Nghf;Ftuj;Jr; nryT kw;Wk; Gifapuj gUtfhy 
gazr;rPl;L Nghd;wtw;iw toq;Fjy; 

 
15. mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspy; gzpahw;Wk; 

cj;jpNahfj;jHfspd; jdpg;gl;l kw;Wk; cj;jpNahfG+h;t ntspehl;L 
tpLKiwf;fhd mDkjpfis ngw;Wf; nfhLj;jy;. 
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2.2 jpl;lkply; gphpT  

 

2.2.1 mwpKfk; 

jpl;lkply; gphpthdJ mikr;Rf;F chpj;jhd epWtdq;fspd; ngWNgWfs;> tpidj;jpwd; 

kw;Wk; tpisjpwd; gw;wpa jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;sy;> gFg;gha;T nra;jy;> 

topelhj;jy; kw;Wk; kjpg;gPl;L eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;wJ. tUlhe;j 

nraw;wpl;lj;ijj; jahh; nra;jy;> tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;ifiaj; jahh; nra;jy; 

kw;Wk; Vida Kd;Ndw;w mwpf;iffisj; jahh; nra;J cah; kl;l Kfhikj;Jtk;> epjp 

kw;Wk; jpl;lkply; mikr;R cs;slq;fshf Vida epWtdq;fsplk; rkh;g;gpf;f eltbf;if 

Nkw;nfhs;fpd;wJ.  

 

2.2.2 jpl;lkply; gphptpd; gzpfs; 
 

1. epWtdj; jpl;lq;fs;> nraw;wpl;lq;fs;> tuT nryTj;jpl;lj; jpizf;fsk; 

Nghd;w Nghd;w ePz;lfhy/  FWq;fhy jpl;lq;fisj; jahh; nra;tjw;fhf 
mikr;rpd; gy;NtW gphpTfs; kw;Wk; mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w 
epWtdq;fSldhd xUq;fpizg;G. 
 

2. mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspdhy; 

epiwNtw;wg;gLfpd;w nraw;ghLfis topelhj;JtJk;> kjpg;gPL nra;tJk;. 

 

3. tUlhe;j Kd;Ndw;w mwpf;iffisj; jahh; nra;jy; kw;Wk; mtw;iw 

mikr;rpd; nrayhsh;> Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsk;> Njrpa tuT 

nryTj;jpl;lj; jpizf;fsk; kw;Wk; Cf;fk;nfhz;Ls;s Vida 

jug;gpdh;fSf;Fg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 

 

4. mikr;R rk;ge;jkhd tUlhe;j nraw;wpl;lj;ijj; jahh; nra;J tuT 

nryTj;jpl;l fye;Jiuahly;fspd; NghJ ghuhSkd;wj;jpy; rkh;g;gpj;jy;. 

 

5. gphptpd; juTf; fl;likg;igg; NgzptUjy;> ,w;iwg;gLj;jy; kw;Wk; 

mgptpUj;jp nra;jy;. 

 

6. tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;ifiaj; jahh; nra;J ghuhSkd;wk;> epjp 

mikr;R kw;Wk; fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjp MfpNahhplk; 

rkh;g;gpj;jy;. 
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2.3 fzf;Ffs; gphpT  

 

2.3.1 mwpKfk; 

,g;gphptpdhy; epjpr; Nritfis Mw;Wk; eltbf;iffis xUq;fpizg;Gr; nra;jy; kw;Wk; 
rk;ge;jg;gl;l gphpTfis xUq;fpizg;Gr; nra;tjd; %yk; mikr;Rf;F rhjfkhd epjprhh; 
jfty;fs; kw;Wk; epjp Kfhikj;Jtf; fl;likg;G jahh; nra;ag;gl;L Ngzptug;gLfpd;wJ. 
 

 

2.3.2 fzf;Ffs; gphptpd; gzpfs; 
 

1. gpujk fzf;fPl;L mYtyh; vd;w tifapy; mikr;rpd; nrayhsUf;F 
mikr;rpd; epjprhh; flg;ghLfis epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;Fk;> 
ghuhSkd;wj;Jf;fhd tifg;nghWg;Gf; $Wtjw;Fk; cjTjy;. 
 

2. murpd; epjpr; rl;lq;fs;> xOq;FtpjpfSld; ,iaGilajd;ikia cWjp 
nra;jy;. 
 

3. epjp Kfhikj;Jtk; cs;slq;fshf ey;ynjhU epjp Kfhikj;Jtf; 
fl;likg;igj; jhgpj;jy; kw;Wk; NgzptUjy;. 
 

4. epjp mwpf;iffs; kw;Wk; tuT nryTj;jpl;lj; Njitfisj; jahh; nra;jy;> 
,w;iwg;gLj;jy;> kPsha;T nra;jy; kw;Wk; fzf;Ffis KbTWj;Jtjw;fhf 
jpiwNrhp> mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fSldhd xUq;fpizg;G. 
 

5. epjpj; jpl;lkply; kw;Wk; tuT nryTj;jpl;lkply;. 
 

6. ,w;iwg;gLj;jg;gl;l kw;Wk; rhpahd epjp mwpf;ifapliy cWjp nra;jy;. 
 

7. mikr;rpd; nrhj;J Kfhikj;Jtk; njhlHghd midj;J nraw;ghLfisAk; 
epiwNtw;wy;. 
 

8. mikr;rpd; toq;fy; eltbf;iffis epiwNtw;wy;. 
 

9. mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspd; epjp eltbf;iffis nghJj; 
jpiwNrhpAld; xUq;fpizj;jy; kw;Wk; jPHkhdpj;jy;. 
 

10. mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspd; toq;fy; eltbf;iffs;kw;Wk; 
mtw;iw xUq;fpizj;jy; njhlHghf FOnthd;iw epakpj;jy; kw;Wk; 
Njitahd mDkjpfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 
 

11. mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspd; nrhj;J Kfhikj;Jtj;Jld; 
njhlHGila mikr;R kl;lj;jpyhd mDkjpiag; ngw;Wf; nfhLj;jy; kw;Wk; 
eltbf;if vLj;jy;. 
 

12. mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspd; tUlhe;j mwpf;iffisg; 
ghuhSkd;wj;jpy; rkh;g;gpj;jYk;> mJ rk;ge;jkhd eltbf;iffSk;.  
 

13. nghJj;jpiwNrhpapy; epjpfis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd epWtdq;fspd; 
Nfhhpf;iffis jpiwNrhpf;F tpz;zg;gpj;jy; kw;Wk; mJ njhlHgpyhd 
gzpfs;. 
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2.4 cs;sff; fzf;fha;Tg; gphpT  

 

2.4.1 mwpKfk; 

mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspd; rfy kl;lq;fspdhYk; 

epiwNtw;wg;gLfpd;w Nritfs; kw;Wk; gzpfis kPsha;T nra;jy;> mstply;> kjpg;gPL 

nra;jy; kw;Wk; cs;sff; fl;Lg;ghl;L Kiwapd; rk;gt Vw;Gilajd;ik njhlh;ghf 

mwpf;ifapLtjd; %yk; Kfhikj;Jtj;Jf;F cjTtJ cs;sff; fzf;fha;Tg; gphptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

2.4.2 cs;sff; fzf;fha;Tg; gphptpd; gzpfs; 

1. fzf;Ffs; kw;Wk; NtW mwpf;iffspd; ek;gfj;jd;ikia epr;rapj;Jf; 
nfhs;sy; kw;Wk; gad;gLj;jg;gl;Ls;s mq;fPfhpf;fg;gl;l fzf;fPl;L Kiwfs; 
%yk; rhpahd epjpf; $w;Wf;fisj; jahh; nra;tjw;Fj; Njitahd 
jfty;fs; toq;fg;gLfpd;wdth vd;gJ gw;wp Muha;jy;. 

 

2. jtWfs; kw;Wk; Nkhrbfis jLg;gjw;fhf mikr;rpd; kw;Wk; mjd; fPo; 
fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspy; mKy;gLj;jg;gl;Ls;s cs;sff; fl;Lg;ghl;L 
Kiwapd; ntw;wpfukhd jd;ikia kjpg;gPL nra;jy; kw;Wk; cs;sff; 
fl;Lg;ghl;il tYT+l;l cjTjy;. 

 

3. mikr;Rf;F Vw;Gila fzf;fha;T tpdhf;fs; njhlh;ghf chpa gphpTfspd; 
Clhf gjpy;fisg; ngw;Wf; nfhz;L fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpaplk; 
rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; murhq;f fzf;Ffs; FO kw;Wk; murhq;f 
njhopy;Kaw;rpfs; gw;wpa FOtpd; miog;Gfs; njhlh;ghf Njitahd 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tJk;> mjw;fhd mwpf;iffSf;F gjpy; 
mspg;gJk;. 

 

4. gjtpazpapdUf;F nghWg;gspf;fg;gl;Ls;s nghWg;Gf;fis epiwNtw;WtJ 
njhlh;ghf mth;fspd; nrayhw;Wifapd; juj;ij kjpg;gPL nra;jy;. 

 

5. mikr;R kw;Wk; mjd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fspd; nrhj;Jf;fs;> 
vy;yh tifapYk; el;lq;fs;> Nrjq;fspypUe;J ve;jsTf;Fg; 
ghJfhf;fg;gLfpd;wd vd;gJ gw;wp Muha;jy;. 

 

6. jhgd tpjpf; Nfhit> epjpg; gpukhzf; Nfhit> murhq;f epUthf 
Rw;wwpf;iffs;> jpiwNrhpapd; Rw;wwpf;iffs;> rdhjpgjp nrayfj;jpdhy; 
ntspaplg;gl;Ls;s Rw;wwpf;iffs; kw;Wk; NtW Rw;wwpf;iffs; kw;Wk; 
mwpTiufs; gpd;gw;wg;gLfpd;wdth vd;gJ gw;wp Muha;jy;. 

 

7. Njitahd re;jh;g;gq;fspy; tpNrl Gydha;Tfis elhj;jy;. 
 

8. fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jtf; FOf; $l;lq;fis elhj;Jjy;. 
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2.5 tq;fp kw;Wk; epjp gphpT 

 

2.5.1 mwpKfk; 

,g;gphpT mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w Kf;fpakhdnjhU gphpthFk;. 08 mur tq;fpfs; 

kw;Wk; mtw;wpd; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;w fk;gdpfspd;; epUthf kw;Wk; epjp 

eltbf;iffSf;Fj; Njitahd re;jh;g;gq;fspy; mq;fPfhuk; toq;FtJ ,g;gphptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

2.5.2 ,g;gphptpd; gzpfs; 

 

1. tq;fpg; gphptpd; mgptpUj;jpf;fhf nfhs;if hPjpahd MNyhridfis 

toq;Fjy;. 

 

2. nghUshjhuj;jpw;fhf tq;fpfspD}lhf fpilf;Fk; gq;fspg;gpid mgptpUj;jp 

nra;tjw;fhf mur tq;fpfis kWrPuikg;gJ njhlHgpy;nfhs;if hPjpahd 

MNyhridfis toq;Fjy;. 
 

3. mur tq;fpfspd; nraw;wpwd;kjpg;gpLjy; kw;Wk; Nkw;ghHit nra;jy;. 

 

4. tq;fpfspd; nraw;wpwid caHj;Jjy; kw;Wk; mt;tq;fpfspd; tha;g;Gf;fis 

mjpfhpj;jy; njhlHgpyhd topKiwfisghpe;Jiu nra;jy;. 

 

5. mur tq;fpfs; njhlHghd gpur;rpidfs; njhlHgpy; NtW mur epWtdq;fs;> 

fl;Lg;ghl;L epWtdq;fs; kw;Wk; NtW epWtdq;fs; Nghd;wtw;Wld; 

xUq;fpizj;jy;. 
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2.6 ngUe;Njhl;lq;fs;> tptrhak; kw;Wk; ifj;njhopy; gphpT  

 

2.6.1 mwpKfk; 

,g;gphptpd; %yk; ngUe;Njhl;lj; Jiw rk;ge;jkhd 07 ngUe;Njhl;lf; fk;gdpfs; kw;Wk; 

ifj;njhopy; Jiw rk;ge;jkhd 02 epWtdq;fspd; nraw;ghl;L eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. nfhs;iffis tFf;Fk; NghJ cjtpr; Nritfis Mw;WtJk;> 

rk;ge;jg;gl;l Vida epWtdq;fSld; xUq;fpizg;igg; NgzptUtJk;> epUthf 

eltbf;iffSf;F cjtp toq;FtJk; ,g;gphptpd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  

 

2.6.2 ,g;gphptpd; gzpfs; 

 

1. mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w ngUe;Njhl;lj; Jiw kw;Wk; ifj;njhopy; Jiwapd; 

nraw;ghl;L eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 

2. gy;NtW Clfq;fspd; %yk; fpilf;fpd;w Kiwg;ghLfs; njhlh;ghf eltbf;if 

Nkw;nfhs;sy;. 

 

3. el;lkhd epiyikapd; fPo; njhlh;e;Jk; nghJj; jpiwNrhpf;F Rikahf 

,Ue;JtUfpd;w epWtdq;fis kPs;xOq;FgLj;JtJ njhlh;ghd eltbf;iffis 

xUq;fpizg;Gr; nra;Ak; eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 

4. ngUe;Njhl;lj; Jiwapd; nrayhw;Wifia Nkk;gLj;Jtjw;fhd xUq;fpizg;G 

eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;. 

 

5. Fwpj;j epWtdq;fSf;F nfhs;ifrhh; topfhl;ly;fisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;. 
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2.7 fhg;GWjp> tpkhd Nritfs; kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; 

 

2.7.1 mwpKfk; 

 
,g;gphpT mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w Kf;fpakhdnjhU gphpthFk;.,yq;iff; fhg;GWjpf; 

$l;Lj;jhgdk; kw;Wk; mjd; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;w Jizf;fk;gdpfs;> gpujhd 02 

tpkhd fk;gdpfs; kw;Wk; xU cgruiz Nrit fk;gdp vd;gdtw;wpd; epUthf kw;Wk; 

epjp eltbf;iffSf;Fj; Njitahd re;jh;g;gq;fspy; mq;fPfhuk; toq;FtJ ,g;gphptpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 

2.7.2 ,g;gphptpd; gzpfs; 

 

1. fhg;GWjp> tpkhd Nritfs; kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; NritJiwapy; mur epWtdq;fs; 

vd;w tifapy; r%fg; nghWg;ig cWjp nra;tjw;fhf kpfTk; Nghl;bj;jd;ik 

tha;e;j tpNrl gq;fspg;gpid toq;fg;gLtij cWjp nra;jy;. 

 

2. Nkw;gb epWtdq;fs; njhlh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w kf;fspd; Kiwg;ghLfs; 

rk;ge;jkhd tprhuizfis Nkw;nfhs;sy;. 

 

3. [dhjpgjp nrayfk;> gpujk mikr;rhpd; mYtyfk; vd;gtw;wpd; Clhf tUfpd;w 

nghJ kf;fspd; Kiwg;ghLfs; rk;ge;jkhf rkh;g;gpf;fg;gLfpd;w tpdhf;fSf;F gjpy; 

mspj;jy;. 

 

4. Fwpj;j epWtdq;fspy; vOfpd;w rpf;fy;fs; rk;ge;jkhf murhq;f fzf;Ffs; FOf; 

$l;lq;fspy; gq;Nfw;wy;.  

 

5. ,g;gphpT njhlHgpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; nghJ kf;fspd; kDf;fs; njhlHgpy; 

eltbf;if vLj;jy;. 

 
6. mikr;ruit tpQ;Qhgdk; kw;Wk;nghUshjhu Kfhikj;Jtk; njhlHgpyhd 

mikr;ruit gj;jpuk; (CCEM Papers) vd;gtw;iw jahhpj;jy;. 
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3. ,t; mikr;rpd; fPo; 
fhzg;gLfpd;w epWtdq;fs; 
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mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fs; 

 

➢ tq;fp kw;Wk; epjp 
• ,yq;if tq;fp kw;Wk; mjd; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;w 10 fk;gdpfs; kw;Wk; ,izf; 

fk;gdpfs; 04  

• kf;fs; tq;fp kw;Wk; mjd; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;w 03 fk;gdpfs; (Jiz epUthff; 

fk;gdpfs; 05)  

• Njrpa Nrkpg;G tq;fp kw;Wk; mjd; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;w fk;gdp 

• mur <l;L KjyPl;L tq;fp 

• gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp 

• ,yq;if tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgdk; 

• yq;fh Gj;u mgptpUj;jp tq;fp 

• ,yq;if Nrkpg;G tq;fp 

 

➢ fhg;GWjp> rptpy; tpkhd Nritfs; kw;Wk; tpUe;Njhk;gy; Nritfs; 
• ,yq;iff; fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; kw;WK; mjd; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;w 06 

fk;gdpfs; (Jizf; fk;gdpfs; 03) 

• =yq;fd; tpkhd Nrit 

• kp`pd; yq;fh jdpahh; fk;gdp 

• N`hl;ly; btyg;gh;]; jdpahh; fk;gdp (PQ143) 

 

➢ ngUe;Njhl;lq;fs; kw;Wk; tptrha mbg;gilapyhd ifj;njhopy;fs;  
• kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jpr; rig 

• ,yq;if mur ngUe;Njhl;lq;fs; $l;Lj;jhgdk; 

• tiu. vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 

• tiu. FUehfy; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp  

• tiu. rpyhgk; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp  

• tiu. fy;Xah ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 

• ,yq;if kuKe;jphpiff; $l;Lj;jhgdk; 
 

o ifj;njhopy; 
• ,yq;if gPq;fhd; $l;Lj;jhgdk;  

• gprPrP fk;gdp 
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mikr;rpd; fPo; cs;sJk;> jkf;Ff; fPo; epUtfpf;fg;gLfpd;w 
fk;gdpfisf; nfhz;lJkhd epWtdq;fs;  

 

,yq;if tq;fp 
• Gugh;b btyg;kd;l; gp.vy;.rp. 

• kh;rd;l; Ngd;f; xt; =yq;fh vd;l; igdhd;]; gpvy;rp 

• tiu. gpxrp buty;]; jdpahh; fk;gdp 

• tiu. gpxrp nkNd[;kd;l; vd;l; rg;Nghh;l; rh;tpr]; jdpahh; fk;gdp 

• tiu. gpxrp Gugh;b btyg;kd;l; vd;l; nkNd[;kd;l; jdpahh; fk;gdp 

• tiu. n`hnly; fyk;G (1963) fk;gdp 

• tiu. rPNgd;f; n`hypNl N`hk;]; jdpahh; fk;gdp 

• tiu. vk;gp.v];vy; ,d;Rtud;]; fk;gdp 

• tiu. nfhynjdpa i`l;Nuhgth; jdpahh; fk;gdp 

• tiu. ,yq;if tq;fp (Anf) fk;gdp 

 
,izf; fk;gdpfs;  

• tiu. yq;fh rpf;FhpB]; jdpahh; fk;gdp 

• tiu. buhd;];nerdy; yq;fh nuNfhl;]; nrhYrd;]; jdpahh; fk;gdp 

• tiu. kpNufh nfg;gpuy; Nyd;l; jdpahh; fk;gdp 

• tiu. rP Ngd;f; vrl; nkNd[;kd;l; fk;gdp 

 

kf;fs; tq;fp 

• gPgy;]; yPrpq; vd;l; igdhd;]; gpvy;rp 

 gPgy;]; ,d;Rtud;]; gpvy;rp 

 gPgy;]; ikf;Nuh gpdhd;]; ypkpll; 

 gPgy;]; yPrpq; Gugh;b btyg;kd;l; ypkpll; 

 gPgy;]; gpyPl; nkNd[;kd;l; ypkpll; 

 gPgy;]; n`t;nyhf; Gugh;B]; ypkpll; 

• gPgy;]; kh;rd;l; igdhd;]; gpvy;rp 

• gPgy;]; buty;]; jdpahh; fk;gdp 

 

Njrpa Nrkpg;G tq;fp 

• vd;v];gp. gd;l; nkNd[;kd;l; fk;gdp ypkpll; 
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,yq;iff; fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk;  

• yp;l;Nuh yq;fh ypkpll; 

• ypl;Nuh Nf~; nlh;kpdy; yq;fh jdpahh; fk;gdp 

• yq;fh n`h];gply; NfhgNurd; gpvy;rp 

 yq;fh n`h];gply; laf;drp];l; gpvy;rp 

 

• nfndhtpd; n`hnuy;]; vd;l; ];gh 

• nkNd[;kd;l; rh;tpr]; fhg;GWjp jdpahh; fk;gdp  

• nfd;tpy; N`hy;bd;q;]; jdpahh; fk;gdp 

 rpNdh yq;fh n`hnly;]; vd;l; ];gh jdpahh; fk;gdp 

 n`yd;fh n`hnly;]; vd;l; ];gh jdpahh; fk;gdp 
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2011 ,d; 43 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; nghJj; jpiwNrhpapd; nrayhsUf;F 
chpj;jhf;fg;gl;Ls;s 1933/13 Mk; ,yf;f 2015.09.21 Mk; jpfjpa ,yq;if rdehaf 
Nrhryprf; Fbaurpd; mjptpNrl th;j;jkhdpg; gj;jphpifapy; mur njhopy;Kaw;rpfs; 
mgptpUj;jp mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w Fiwg; gad;ghl;Lr; nrhj;Jf;fs;.  

I. N`hl;nly; btygh;]; (yq;fh) ypkpll; (PQ 143)    ***   

II. Gwf;Nfhl;ilapy; mike;Js;s Mjdk; - rhkh;]; fsQ;rpak; * 

III. Gwf;Nfhl;il kw;Wk; ehuhN`d;gpl;bapy; mike;Js;s Mjdk; - yq;fh buf;lh;]; 
ypkpll;* 

IV. nfhy;Yg;gpl;bapy; mike;Js;s Mjdk; - kuKe;jphpiff; $l;Lj;jhgdk; Kd;dh; 
fhzg;gl;l fhzp * 

V. gj;juKy;iyapy; mike;Js;s Mjdk; - RrPh; neg; Gnuhn[f;l;]; gpiutl; ypkpll; * 

VI. nfhy;Yg;gpl;bapy; mike;Js;s Mjdk; - nrypd;Nfh nyrh; Gnuhgh;B]; ypkpll;   * 

VII. tiuaWf;fg;gl;l ngytj;j rPdpf; fk;gdp *** 

VIII. tiuaWf;fg;gl;l nrtzfy rPdpf; fk;gdp *** 

IX. gJisapy; mike;Js;s Mjdk; - fyk;G nfhkh;ry; fk;gdp *** 

X. rPNdh nuf;]; yq;fh ypkpll;  ** 

XI. n[f yq;fh ypkpll;   ** 

XII. gpiykd; ,d;l];hP]; (gpiutl;) ypkpll;** 

XIII. nfh];Nkh]; nkf;fp ,d;l];hP];  ** 

XIV. fhG+y; Ny]; (gpiutl;) ypkpll;** 

XV. ,d;lh; bNul; yq;fh (gpiutl;) ypkpll;* 

XVI. rPjh ngrd;]; (gpiutl;) ypkpll;** 

XVII. b.rp. vguy; (gpiutl;) ypkpll;** 

XVIII. ePby; fpuht;l; (gpiutl;) ypkpll;** 

XIX. i` ig ngrd; fhkd;l; (gpiutl;) ypkpll;** 

XX. nfhypd;]; fhkd;l; (gpiutl;) ypkpll;** 

XXI. &FZ Gjh vguy;]; (gpiutl;) ypkpll; ** 

XXII. rd;[a fhkd;l; (gpiutl;) ypkpll; ** 

XXIII. nkf;gh vguy; (gpiutl;) ypkpll;** 

XXIV. nah`pjh vNrhrpNal;];(gpiutl;) ypkpll;** 

XXV. ladkpf; FNyhjpq;(gpiutl;) ypkpll; ** 

XXVI. 609 nghypkh; vf;];Nghl;]; (gpiutl;) ypkpll; ** 

XXVII. nfh];Nfh nghypkh; yq;fh (gpiutl;) ypkpll;** 

XXVIII. fpNul; Nthy; jpnul; nkDngf;rhpd; (gpiutl;) ypkpll;  ** 

XXIX. Mjk;[p vf;];buf;rd;];(gpiutl;) ypkpll;  ** 

XXX. lhlh Gl; (gpiutl;) ypkpll;  ** 

XXXI. nud;ud; yq;fh(gpiutl;) ypkpll;** 

XXXII. upfhd; yq;fh (gpiutl;) ypkpll;   ** 

XXXIII. nfhk;Ngh];l; uth; nrhypArd;]; (gpiutl;) ypkpll; ** 

XXXIV. N`y;j; Gl; gpulf;l;]; (gpiutl;) ypkpll; ** 

XXXV. = tpuhf; (gpiutl;) ypkpll; ** 

XXXVI. Nuhayp vf;];Nghh;l;]; (gpiutl;) ypkpll;     ** 

XXXVII. nfhd;bnud;uy; td];gjP (gpiutl;) ypkpll;  ** 

 

 *       -   efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fg; nghWg;gspf;fg;gl;Ls;s epWtdq;fs;  
**      -   KjyPl;L Nkk;gLj;jy; rigf;Fg; nghWg;gspf;fg;gl;Ls;s epWtdq;fs;  
***   -    Vidad 
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4. mikr;rpd; fPo; cs;s 
gphpTfspd; nrayhw;Wiffs; 
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mikr;rpd; fPo; cs;s gphpTfspd; nrayhw;Wiffs; 

 

➢ tq;fp kw;Wk; epjp 

• mur tq;fp kPjhd tpkHrizfis Nkw;nfhs;Sjy; kw;Wk; nghUshjhu 
mgptpUj;jp njhlHgpy; mur tq;fpfspd; gq;fspg;gpid kjpg;gPLjy; njhlHgpy; 
tpNrl FOnthd;W epakpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

• mur tq;fp njhlHghd jfty;fs; midj;Jk; xd;wpizj;J Ma;T 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 

• rpW mstpyhd mur tq;fpfs; 05 IAk; gFg;gha;T nra;jy; njhlHgpyhd 
tuTnryT jpl;lk; njhlHghd mwptpid mur njhopy; Kaw;rpfs; 
mgptpUj;jp mikr;rpd; %yk; nra;ag;gl;l Fwpj;j ghpe;Jiu nghUshjhu 
Kfhikj;Jtk; njhlHghd mikr;ruitf;FOtpy; rkHg;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
mf;FOtpd; %yk; mj;jpl;lk; mq;fPfhpf;fg;gl;lJld;> mjid 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd nraw;wpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

 

• mur tHj;jf tq;fp 02 njhlHgpy; tphpthf;fg;gl;l Ma;tpid Nkw;nfhz;L> 
mJ njhlHghd jfty;fs; mikr;rUf;F Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

• mur tq;fpfspd; %yjd Njitg;ghL njhlHgpy; njhlHe;J Nkw;ghHit 
nra;ag;gl;;lJld;> jw;NghJ fhzg;gLfpd;w gpur;rpid njhlHgpy; 
rk;ge;jg;gl;l mjpfhhpfSf;F mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

• mur tq;fpfspd; epHthf rig kw;Wk; rpNu~;l Nkyhz;ik njhlHgpy; 
“,e;jpahtpy; epjpj;Jiwapy; rPHjpUj;jk;” vDk; jiyg;gpy; ,yq;if kj;jpa 
tq;fpAld; xd;wpize;J fUj;juq;nfhd;W elj;jg;gl;lJ. ,jw;F Njitahd 
tsq;fis ,e;jpa khepy tq;fpapd; jiytH kw;Wk; mjd; rpNu~;l 
mjpfhhpfs; toq;fpdH. 

 

• “rHtNjr tq;fp xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; nghUshjhu gpd;dilTf;F 
Kfq;nfhLf;Fk; jd;ik Nghd;wtw;iw ghpNrhjpj;jy; njhlHgpy; Gjpa 
El;gq;fis fz;lwpjYk; mjid eilKiwg;gLj;JtjpYs;s rthy;fSk;” 
vDk; jiyg;gpy; If;fpa uh[;[paj;jpd; epjp Nrit mjpfhurigapy; 
Nritf;F ,izf;fg;gl;l uzpy; ngNuuh mtHfs; %yk; fUj;juq;nfhd;W 
elj;jg;gl;lNjhL khepy tq;fp> ,yq;if kj;jpa tq;fp kw;Wk; fzf;fha;T 
epWtdq;fspd; rpNu~;l mjpfhhpfs; ,jw;fhf tutiof;fg;gl;bUe;jhHfs;. 

 
➢ tpkhd Nrit 

 

• fle;j jrhg;jk; KOtJk; = yq;fd; vahHiyd;]; kw;Wk; kp`pd; yq;fh 
tpkhd Nritfs; %yk; Fwpg;gplj;jf;f msT el;lk; Vw;gl;Ls;sJ. 
me;el;lj;ij Fiwg;gJ njhlHgpy; kWrPuikg;G jpl;lnkhd;iw jahhpf;f 
mikr;ruitapdhy; tpkhd epWtdq;fSf;F MNyhrid toq;fg;gl;lNjhL> 
mj;jpl;lj;jpid kWghprPyid nra;tJ njhlHgpy; kWrPuikg;Gf;FOnthd;W 
epakpf;fg;gl;lJ. 
 

• kWrPuikg;G jpl;lj;ij mbg;gilahff; nfhz;L ,af;f ghij kw;Wk; 
,af;f FOf;fspd; mgptpUj;jp nra;a tpkhd epWtdq;fSf;F 
mwpTWj;jg;gl;lJ.  
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• tpkhd epWtdq;fspy; fhzg;gLfpd;w FiwghLfs; eptHj;jpnra;tJ 
njhlHghd topKiwfshf murhq;fk; gq;FjhuHfis ,izj;Jf; nfhs;s 
KbT nra;jJ. mj;Jld; epjp MNyhrfH xUtiu epakpj;Js;sNjhL> 
NeHkiwahd KjyPl;lhsHfspd; ,yf;Ffis mwpf;ifaplTk; 
mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

• tpkhd Nritfs; gphptpd; el;lj;ij jtpHj;Jf; nfhs;Sk; nghUl;L kp`pd; 
yq;fh tpkhd epWtdj;jpd; ,af;fg;ghij kw;Wk; ,af;f FOf;fs; 
vd;gdtw;iw =yq;fd; tpkhd epWtdk; nghWg;Ngw;Ws;sJ. 

 
 

 
➢ kWfl;likg;G  

 

• njhpTnra;ag;gl;l cgha Kiwaw;w mur njhopy; Kaw;rpfis 
kWrPuikg;gjw;Fk;> mtw;wpd; nraw;wpwid mgptpUj;jp nra;J murpd; thp 
Rikia Fiwg;gjw;Fk; 2016 Mk; Mz;by; murpd; cs;ehl;L thpapd; %yk; 
jPHkhdpf;fg;gl;lJ. ,t; Ntiyj;jpl;lj;jpd; NghJ gq;F ifkhw;wy; 
njhlHgpy; gl;bay; gLj;j my;yJ MNyhrid toq;f xUtiu epakpf;f 
ghpe;Jiuf;fg;gl;L> njhpT nra;ag;gl;l Fwpj;j mur njhopy;fs; njhlHghf 
kjpg;gPL nra;jy; njhlHghf Kfhikj;Jt fzf;fPl;L epWtdq;fs; 3 I 
epakpj;jy; vd;gdit njhlHgpy; nghUshjhu Kfhikj;Jtk; njhlHgpyhd 
mikr;ruitf; FOtpd; mDkjp ngwg;gl;Ls;sJ. 

 

• mjd; nghUl;L 
 

1. tUkhdk; kw;Wk; nrhj;Jf;fs; kPjhd mwf;fl;lisapd; kjpg;gPl;L Kiwia 
gad;ghLj;JtJ njhlHgpy;tphpthf;fg;gl;l kjpg;gPl;il Nkw;nfhs;sy;. 

  
2. vjpHfhy KjyPl;lhsHfSf;fhf toq;FtJ njhlHghf tphpthd jfty;fis 

cs;slf;fpa mwpf;ifnahd;iw jahhpj;jy; 

mur njhopy;Kaw;rpfs; mikr;rpd; nrayhsH %yk; mDkjpf;fg;gl;l 03 
epWtdq;fspd; epjp MNyhrf Nritapidtoq;FtJ njhlHgpy;MNyhrid 
Nfhug;gl;Ls;sJ. 

 

• njhopEl;g kjpg;gPl;L FOtpy; kjpg;gPl;bd; mbg;gilapy; Ernst & Young 
epWtdk; njhpTnra;ag;gl;lJ. kjpg;gPl;il Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; ,Wjp 
mwpf;if kw;Wk; tpgu mwpf;if vd;gd 2017 [dthp khj eLg;gFjpapy; 
Kd;itf;fg;gl;lJ. 

 

• mur njhopy; Kaw;rpfspd; ,yf;fpid jahhpj;jy; kw;Wk; mur njhopy; 
Kaw;rpfs; njhlHgpy; fz;fhzpg;gjw;fhd nghWg;Gf;fis gfpHe;jspj;J> 
mur gq;Ffis nfhz;l gpujpepjpfs; vd;wtifapy; Nritahw;Wtjw;fhf 
mur njhopy; Kaw;rp rigapid mikj;jy; njhlHgpy; mur njhopy; 
Kaw;rp rl;lnkhd;W jahhpf;fg;gl;L tUfpwJ. 
 

• nghUshjhu Kfhikj;Jtk; njhlHgpyhd mikr;ruitf; FO %yk; 
epakpf;fg;gl;l Jiz mur njhopy; Kaw;rpfs; rig fye;JiuahlYld; 
njhlHGgLj;jy;. 
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• mur njhopy; Kaw;rpfspd; vjpHfhy gazk; njhlHgpy; fye;Jiuahl 
nfhOk;G gq;Fr;re;ij kw;Wk; mikr;R ,ize;J “mur njhopy; 
Kaw;rpfis Gjpa ghijf;F ,l;Lr;nry;yy;” njhlHgpy; 
fye;Jiuahlg;gl;lJ. ,e;Njhrpdpahtpd; mur tpahghuk; njhlHgpy; 
epakpf;fg;gl;l Kjy; mikr;rH fyhepjp ld;hp V. ngd; mtHfs; ,jw;fhd 
xj;Jiog;ig toq;fpAs;shH’  

 

• xUq;fpize;j Ml;rp> epjp mwpf;if> nrayhw;Wif Kfhikj;Jtk; 
njhlHgpyhd epGzHfSf;F gzpg;ghsH rigapy;> mur njhopy; 
Kaw;rpfspd; caHkl;l Kfhikj;Jt mjpfhhpfs; kw;Wk; mJ njhlHgpyhd 
mur mjpfhhpfspd; jpwd;fis tpUj;jp nra;tJ njhlHgpyhd 
gapw;rpNtiyj;jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

 
 

➢ tptrhak; kw;Wk; ifj;njhopy; 
 

• ngUe;Njhl;l kw;Wk; tptrhak; ifj;njhopy; gphpT rk;ge;jkhf fPo; Fwpg;gpl;l 
tpguq;fis Nrfhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 

 ,lq;fs; njhlHghd tpguq;fs; 
 

 CopaH Nrkyhg epjpak; kw;Wk; CopaH ek;gpf;if nghWg;G 
epjpak; njhlHghd tpguq;fs; 

 

 ,yhgk;/ el;lk; njhlHghd jfty;fs; 
 

 cw;gj;jp njhlHghd jfty;fs; 
 

 tUkhdk;> nryT kw;Wk; CopaHfs; njhlHghd tpguq;fs; 
 

 tPL kw;Wk; Vid trjpfs; njhlHghd jfty;fs; 
 

• rk;ge;jg;gl;l mjpfhhpfs; njhlHgpy; fye;Jiuahly;fs; 9k;> 
Ntiyj;jpl;lnkhd;Wk; elhj;jg;gl;lJ. 

 

 ngUe;Njhl;l epWtdq;fs; njhlHgpy; Kd;Ndw;w gFg;gha;T 
njhlHgpyhd fye;Jiuahly;fs; eilngw;wd. 

 ngUe;Njhl;l gphpT njhlHghd jpl;lq;fis jahH nra;jy; 

 Fiwe;j mstpy; gad;gLk; my;yJ gad;gLj;jg;glhj epyq;fs; 
njhlHgpy; Mf;fG+Htkhd nraw;wpl;lq;fis fz;lwpAk; 
Ntiyj;jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gl;Ls;sd. mJ nghUshjhu 
Kfhikj;jtk; njhlHgpyhd mikr;ruitf; FOtpd; mDkjpf;fhf 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. 
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5. ,t; mikr;rpd; fPo; fhzg;gLfpd;w 
epWtdq;fspd; Kd;Ndw;wk; 
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5.1 tq;fp kw;Wk; epjp 
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,yq;if tq;fp 
 

1. mwpKfk; 
 
 
1.1. epWtd kag;gLj;jy; 

,yq;if tq;fp 1988 Mk; Mz;bd; 30 Mk; ,yf;f tq;fpr; rl;lj;jpd; fPo; 
mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w tzpf tq;fpahfTk;> 1938 Mk; Mz;bd; 53 Mk; ,yf;f 
,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; 1939 Mk; Mz;L Mf];l; 01 Mk; jpfjp 
$l;bizf;fg;gl;lJ. ,t;tq;fpapd; KO cilikAk; ,yq;if 
murhq;fj;jpw;FupajhFk;.  

 
 

1.2. gpujhd nraw;ghLfs; 

tu;j;jf tq;fpapay;> gpuj;jpNaf tq;fpapay;> mgptpUj;jp epjpaply;> <l;L epjpaply;> 
Fj;jif epjpaply;;> KjyPl;L tq;fpapay;;> ,];yhkpa tq;fpapay;> tq;fpf; fhg;GWjp> 
epWtduPjpahd epjpaply;> Muk;g nfhLf;fy;thq;fy;> jq;f nghUl;fis 
mlFitj;jy;> fldl;il trjpfs;> fiufle;j tq;fpapay;> ntspehl;L ehza 
nraw;ghLfs;> ,yj;jpudpay; tq;fp kw;Wk; Vida epjpr; Nritfs; Mz;L 
fhyg;gFjpapy; tq;fpapd; gpujhd nraw;ghLfshff; fhzg;gLfpd;wJ.  

 
 

1.3. FOkf; fl;likg;G 

,yq;if tq;fpf; FOkk; 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; gj;J Jizf; 
fk;gdpfisAk;> ehd;F $l;Lf; fk;gdpfisAk; nfhz;bUe;jJ. Jiz kw;Wk; $l;L 
epWtdq;fspd; gpujhd nraw'ghLfs; fPNo njhFj;J jug;gl;Ls;sd. 

 

Jizf; fk;gdpfs; 

ngau; gpujhd nraw;ghLfs; 
cupik

% 

Nku;r;rd;l; ghd;f; xg; 
rpwpyq;fh md;l; gpdhd;]; 
gPvy;rp 
 

Fj;jif thliff; nfhs;tdT> epWtd kw;Wk; 
rpy;yiwf; fld;> epWtd MNyhrid Nrit> 
%yjd re;ij eltbf;iffs;> Ez;epjp> 
tptrhaf; ifj;njhopy; fld; trjpfs;> nrhj;J 
tpahghuk;> jq;fg; nghUs; <Litj;jy; kw;Wk; 
itg;Gf;fisg; nghWg;Ngw;wy; 

74.49 

g;nuhgu;b btnyhg;kd;l; 
gPvy;rp 

,yq;if tq;fp jiyik mYtyf fl;blj;jpd; 
cilikiag; NgZjYk;> guhkhpj;jYk; 
Kfhiknra;jYk;.  

95.55 

gP X rP g;nuhgu;b 
btnyhg;kd;l; md;l; 
nkNd[;kd;l; (gpiutl;) 
ypkpl;ll;  

nfhOk;G 03 ,y; mike;Js;s gPXrP Nku;rd;l; 
ltu; fl;blk;> fz;b rP ghd;f; `T]; fl;blk; 
vd;gtw;iw mYtyf ,ltrjpf;fhf 
thliff;F toq;Fjy;.  

100 

gP X rP l;uty;]; (gpiutl;) 
ypkpl;ll; 

tpkhdg; gaz Nritfs; rk;ge;jkhd 
eltbf;iffs; 
 

100 
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,yq;if tq;fp (A+Nf) 
ypkpl;ll; 

If;fpa ,uhr;rpaj;jpd; epjpr; Nrit 
mjpfhurigapd;fPo; gjpTnra;ag;gl;Ls;s 
mNjNtisapy;>itg;Gf;fisg; nghWg;Ngw;wy;> 
rpy;yiwr; Nritfspy; KjyPL> epWtd kw;Wk; 
,iz tq;fp trjpfisAk; tpahghu epjpr; 
Nrit eltbf;iffisAk; toq;Ffpd;wJ..  

100 

n`hl;nly;]; nfhOk;G (1963) 
ypkpl;ll; 

N`hl;ly; Nritfis toq;Fjy; 
 99.99 

rP ghd;f; n`hypNl N`hk;]; 
(g;iutl;) ypkpl;ll; 

ahj;jpupfu;fSf;F jq;Fkplq;fs;/ Xa;T 
tpLjpfs;> tpUe;jpdu; ,y;yq;fisg; guhkupj;jy; 

100 

vk; gP v]; vy; ,d;#tud;]; 
fk;gdp ypkpl;ll;  

vy;yh tifahd Mas; fhg;GWjp kw;Wk; 
rhjhuz fhg;GWjp 

62.66 

nfhynjdpa i`l;Nuh gtu; 
(gpiutl;) ypkpl;ll; 

ePu;kpd; cw;gj;jp 
 95.55 

gP X rP nkNd[;kd;l; md;l; 
rNghu;l; Nru;tp]]; (gpiutl;) 
ypkpl;ll; 

tq;fpf;F Kfhikj;Jt Nritfis toq;Fjy; 
(jw;NghJ nraw;ghl;L eltbf;iffs; ,y;iy) 
 

100 

$l;Lf; fk;gdpfs; 

rP ghd;f; mrw; kNd[;kd;l; 
(gpiutl;) ypkpl;ll;  

myFg; nghWg;G epjpak; kw;Wk; Vida 
jdpahu; KjyPl;Lj; njhFjp Kfhikj;Jtk; 

43.36 

l;uhd;]; ne~dy; yq;fh 
nuNfhul;]; nrhy;A+~d;]; 
(gpiutl;) ypkpl;ll; 

Mjd tpw;gid kw;Wk; Mjdq;fis 
thliff;F toq;Fjy; 

24.69 

yq;fh nry;fpAupB]; 
(gpiutl;) ypkpl;ll; 

gjpTnra;ag;gl;Ls;s gq;F jufuhtu;> gq;F 
tpahghuk;> fld; tpahghuk; 

41.60 

rju;d; btnyhg;kd;l; 
igdhd;~pay; fk;gdp 
ypkpl;ll; 

jw;NghJ nrw;ghl;L eltbf;iffs; ,y;iy 
 41.67 

 
 

1.4. Nrit epiyaq;fs; 

1400 ,w;Fk; $Ljyhd njhLif epiyaq;fs; ehlshtpa uPjpapy; Nrit toq;Fk; 
tiyaikg;ig tq;fp jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. Njrj;jpd; tq;fpahsuhf ,yq;if 
tq;fp ehLG+uhfTk; tpuptile;Js;s epiyapy; rfy thbf;ifahsu;fspdJk; 
gq;Ffspy; Njitfis epiwNtw;Wk; Nehf;fj;Jld; Gjpa eltbf;iffs; gytw;iw 
Muk;gpj;Js;s mNjNtisapy;> njhopEl;gj;ij ikakhff; nfhz;l re;jjpapdupd; 
Njitfs; Fwpj;J tpNrl ftdj;ijr; nrYj;jpAs;sJ. tq;fpapd; 2016 – 2018 
fhy vy;iyf;fhd epWtdj;jpl;lKk; b[pl;ly; njhopEl;gk; tq;fpkag;gLj;jy; 
eltbf;if Mfpatw;Wf;fhf cr;r mstpy; gad;gLj;jpf;nfhs;Sk; tpjj;jpy; 
jahupf;fg;gl;bUe;j mNjNtisapy; mjd;%yk; tq;fp b[pl;ly; Afj;jpw;F 
jpirKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.   
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gpd;tUk; ml;ltizapd; %yk; fle;j ehd;F tUlfhyg; gFjpapDs; Nrit 
toq;fy; epiyaq;fspd; guk;giy vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ.   
 

 2013 2014 2015 2016 

fpisfs; 567 573 578 580 

Vida Nrit epiyaq;fs; 49 47 47 48 

jd;dpaf;f nlyu; ,ae;jpuk; 523 540 549 678 

gz itg;G ,ae;jpuq;fs; (CDMs) - - 14 123 
rpwpa kw;Wk; eLj;ju msT 
njhopy;Kaw;rp myFfs; 14 15 15 15 

gpuhe;jpa fld; epiyaq;fs; (RLCs) - 2 9 11 

 
 
 

1.5. MszpapdH vz;zpf;if 

tq;fpapd; njhiyNehf;F kw;Wk; nraw;gzp Nehf;fq;fis mile;Jnfhs;Sk; 
gpujhd rf;jp> ve;jnthU rthy;fisAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; Mw;wy; cs;s 
gjtpapduhFk;. ,yq;if tq;fpapd; kdpjts Nehf;F epWtdj;jpd; cd;djj;ij 
Nehf;fp gq;fspg;Gr; nra;fpd;w Cf;fkspf;fg;gl;l cw;gj;jpj;jpwd;kpf;f> gyk;kpf;f 
kdpj tsj;ij cUthf;Fjy; vd;gd gpujhdNehf;fq;fshFk;.   
 
2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; tq;fpapd; gjtpapdupd; rf;jp gpd;tUkhW. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. murhq;fj;jpw;F toq;fg;gl;l gq;fspg;G 

2016 Mk; Mz;bd; brk;gu; khj ,Wjpapy; ,yhgg; gq;F kw;Wk; tup vd;wtifapy; 
murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;jg;gl;;l njhif &gh. 32.1 gpy;ypad; MFk;. ,J 
murhq;fj;jpd; ghupa cl;fl;likg;G trjpfspy; mgptpUj;jp fUj;jpl;lj;jpw;F 
toq;fg;gl;l cjtpfSf;F NkyjpfkhdjhFk;.  
 

tFg;G epiy 2016 

nghJ Kfhikahsu; kw;Wk; epWtd 
Kfhikj;Jtk;  

17 

epiwNtw;W  Kfhikj;Jtk; 50 

gpujhd  Kfhikahsu;fs; 90 

rpNu];l  Kfhikahsu;fs; 205 

fpis  Kfhikahsu;fs; kw;Wk; Vida 
cj;jpNahfj;ju;fs; 

3,149 

Kfhikj;Jt gapYeu;fs; 157 

gjtpepiy cjtpahsu; kw;Wk; rkkhd juq;fs;  3,335 

mYtyfg; gzp cjtpahsu; kw;Wk; rkkhd 
juq;fs; 

566 

nkhj;jk; 7,569 
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2. epjpr; nrayhw;Wif 

2015 Mk; Mz;by; tYthd nrayhw;Wifapd; gpd;du;> ,yq;if tq;fpf;F me;j 
tsu;r;rpg;Nghf;if njhlu;r;rpahf 2016 Mk; Mz;bYk;; Ngzptuf; $bajhf 
,Ue;jJ. 2016 Mk; Mz;by; &gh. 31.1 gpy;ypad; tupf;F Kd;duhd 
,yhgj;ijg;gjpTnra;jJ. ,J tq;fpapd; tuyhw;wpy; gjpthfpa mjp$ba tupf;F 
Kd;duhd ,yhgkhff; fhzg;gl;lJ.   

epjpr; Nrit toq;Fk; Kd;dzpahsuhf tYthdJk; tpNrlkhdJkhd epiyia 
,yq;if tq;fp ngw;Ws;sJ. &gh. 1.6 l;upy;ypaDf;Fk; $Ljyhd nrhj;ijAk;> 
&gh. 1.2 l;upy;ypaDf;Fk; $Ljyhd itg;G mbg;giliaAk; nfhz;l tYthd 
Ie;njhiff;F cupik Nfhup NkYk; Kf;fpakhd iky;fw;fs; gytw;iw 
tq;fpj;Jiwf;F Nru;j;jjd; %yk; xU l;upy;ypad; fld; kw;Wk; Kw;gz mstpidg; 
gjpTnra;tjw;F ,yq;if tq;fpapdhy; Kbe;Js;sJ.  

tUlj;jpDs; nraw;glhf; fld;fisfPo;kl;lj;jpw;Ff; nfhz;LtUtJgpujhd 
rthyhff; fhzg;gl;lJ.njhlu;e;Jk; ftdj;ijr; nrYj;jpajd; ngWNgwhf 2015 
Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; 4.3% rjtPjkhff;fhzg;gl;l nraw;glhf; fld; tPjj;ij 
2.9% tiu nfhz;Ltuf;$bajhf ,Ue;jJ.  

gpd;tUk; ml;ltiz tq;fpapd; gpujhd nrayhw;Wif Rl;bfspd; RUf;fj;ijf; 
fhl;Lfpd;wJ. 
 

     
&.kpy;ypad; 

  brk;gH2013 brk;gH2014 brk;gH2015 
brk;gH 
*2016 

tsHr;rp  
*     % 

nkhj;j tUkhdk; 127,464  126,546  131,502 153,869 17% 

nraw;ghl;L tUkhdk;  49,024  56,513  64,012 71,621 12% 
VAT kw;Wk; NBT ,w;Fg; 
Kd;duhd nraw;ghl;L ,yhgk; 18,420          24,343  30,095 37,466 24% 

tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 15,709  20,291  25,279  31,126 23% 

tupf;F gpd;duhd ,yhgk; 12,087  13,574  17,357  24,309 40% 

nkhj;j itg;Gf;fs; 842,070  933,966  1,082,337  1,256,589, 16% 

nkhj;j fld;fs; 755,385  777,505  870,730  1,048,347 20% 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 1,193,581  1,329,020  1,568,289  1,669,297 6% 

gq;Fjhuu;fspd; cupikg; gq;F 57,700  74,806  81,485  92,514 14% 

8,592 

6,333 

10,769 

12,737 
13,738 

2012 2013 2014 2015 2016

thpfs; (&gh gpy;.)

5,346 5,346 
6,846 

5,346 

18,346 

2012 2013 2014 2015 2016

gq;fpyhgf; nfhLg;gdT (&gh gpy;.)
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gpujhd tpfpjq;fs; 
     nrhj;Jf;fs; kPjhd jpUk;gy; 

(tupf;F Kd;du;) 1.4% 1.6% 1.7% 1.9% 
 cupik kPjhd jpUk;gy; (tupf;F 

gpd;du;) 22.2% 20.5% 22.2% 27.9% 
 tUkhdj;jpw;Fupa nryT 

tpfpjk; 49.1% 44.0% 44.7% 43.1% 
 %yjd NghJik tPjk; (ghry; 

II) 12.1% 13.6% 13.1% 11.6% 
 nkhj;j Kw;gzq;fSf;F 

nraw;glhf; fld; 4.3% 3.8% 4.3% 2.88% 
 

jputj;jd;ik tPjk; (cs;ehL) 27.7% 30.8% 28.2% 21.6% 
 

CopaUf;fhd ,yhgk; (&.000) 1,768  2,366  3,168  4,112 
  

*Fwpg;G :  
   2016 Mk; Mz;Lf;fhd juT nfhOk;G gq;Fr; re;ijf;F ,zq;fpajhffzf;fha;T 
nra;ag;glhj epjpf; $w;Wf;fspypUe;JvLf;fg;gl;Ls;sJ.2013– 2015 tiuahd juTfs; ,yq;if epjp 
mwpf;ifaplypd; juq;fSf;F ,zq;fpajhf ntspaplg;gl;l fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp 
mwpf;iffspypUe;J vLf;fg;gl;Ls;sd.  

 

 

 

2.1 gpujhd nryhw;Wifr; Rl;b 

 
2.1.1 nkhj;j nrhj;Jf;fs; 

2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; ,yq;ifapd; tq;fpj; Jiwapy; mjp$ba nrhj;J 
mbg;giliaf; nfhz;l tq;fpahf rhjid gilj;jJld;&.1.6 l;upy;ypad; nrhj;J 
mbg;gilnahd;iwAk; gjpTnra;Js;sJ. 2015 brk;gu; khjj;Jld; xg;gpLk;NghJ 

nrhj;Jf;fspy; 6% mjpfupg;nghd;iwf; fhl;Lfpd;wJ. tq;fpapd; nkhj;j nrhj;Jf;fyit 

xJf;fq;fs; Rkhu; 88% tl;biar; rk;ghjpf;Fk; nrhj;Jf;fshf ,Uf;fpd;w 

mNjNtisapy;> (epjp KjyPL 28%> fld; kw;Wk; Kw;gzk; 60%) mJ vkJ nrhj;J 
mbg;gilapd; tpidj;jpwid vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ. 
 
fLikahd Nghl;bf;F kj;jpapYk; nrhj;J mbg;gilapy; re;ijapd; jiyikj;Jtj;ij 
,yq;if tq;fpapdhy; ghJfhf;ff;$bajhf ,Ue;j mNjNtisapy;> 2016 nrg;lk;gu; 
khj ,Wjpapy; nrhj;Jf;fspd; re;ijg;gq;F 21% Mff; fhzg;gl;lJ. ( ,J tiu 
ngw;Wf; nfhz;l Gjpa re;ijj; juTfspd; mbg;gilapy;) 

 

re;ij gq;F nkhj;j nrhj;J (&. gpy) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

 -

 300

 600

 900

 1,200

 1,500

 1,800

2011 2012 2013 2014 2015 2016

මුළු වත්කම් (රු. බිලියන) වවවෙඳපල වකාටස

7%

28%

60%

5%

මුළු වත්කම් සංයුතිය

මුදල් සහ මුදල් හා සමාන දෑ
(මහ බ ැංකුව සතු ව ේෂයන් ද
ඇතුෙත්ව)

මූලය ආවයෝජන 

ශුද්ධ ණය සහ අත්ිකාරම්

වද්පෙ, පිරියත, උපකරණ සහ 
අවනකුත් වත්කම්

KO nrhj;J fyit 

gzk; kw;Wk; 
gzj;jpw;F rkkhdit 

epjp KjyPL 

fld; kw;Wk; 
Kw;gzq;fs; (NjwpaJ) 

nrhj;J> fl;blq;fs;> 
cgfuzq;fs; kw;Wk; 
Vida nrhj;Jf;fs; 

re;ij gq;F 
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2.1.2 nkhj;jf; fld;fs; 

2016 brk;gu; khj ,Wjpapy; 2015 Mk; Mz;bd; brk;gu; khjj;Jld; xg;gpLk;NghJ 20% 
tsu;r;rpAld; &gh. 1>048.3 gpy;ypadhff; fhzg;gl;l nkhj;jf; fld; kw;Wk; 

Kw;gzq;fs; tq;fpapd; nkhj;j nrhj;Jf;fspd; 60% Mff; fhzg;gl;lJ. 

 

ePz;l fhyf; fld;> jdpahs; fld;> tPl;Lf;fld; kw;Wk; tq;fp Nkyjpf gw;W vd;git 
,t;tsu;r;rpf;Fg; gq;fspg;Gr; nra;Js;s mNjNtisapy;> gpujhd fld; nfhLf;Fk; 
gpupthfpa eil mlFf; fld;> ,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdj;jpw;F fld; 
toq;Fjy; kw;Wk; murhq;fj;jpw;F fld; toq;Fjy; Mfpatw;wpy; gpd;dilnthd;iwf; 
fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. NkYk;> tq;fp fpis tq;fpapay; kw;Wk; epWtd uPjpahd 
tq;fpj; njhopypd; cr;rgl;r rkepiyiag; Ngzpf;nfhs;tjw;F ftdk; 
nrYj;jg;gl;Ls;s mNjNtisapy;> murhq;fj;jpd; nfhs;iffSf;F mikthf rpwpa 
kw;Wk; eLj;ju msT njhopy;Kaw;rpj; Jiwapy; fld;fspd; tsu;r;rp Fwpj;J ftdk; 
nrYj;jg;gLtJld; epWtd uPjpahd tq;fpg; gpupT cl;fl;likg;G trjp fUj;jpl;lq;fs; 
kw;Wk; mjDld; njhlu;Ggl;l fl;lhz;ik kw;Wk; fiu fle;j gpupTfSf;F 
Njitahd fld; Vw;ghLfs; njhlHgpy; mbg;gilf; ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

fld; kw;Wk; Kw;gz re;ij gq;fpy; Kd;Dupikiag; Ngzp 2016 nrg;lk;gu; khj 
,Wjpapy; 20% re;ijg; gq;Ff;F ,yq;if tq;fpapdhy; cupikNfhu Kbe;Js;sJ. 
jdpahs; Jiwapy; fld; msit gy;NtWgl;l topfspy; mjpfupg;gjw;F tq;fp 
cghaj;jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;jpAs;sJ. 

 

2.1.3 itg;Gf;fs; 
 

2015 Mk; Mz;by; itg;gpid tpUj;jpnra;tjw;F njhlu;r;rpahf Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Kaw;rpfspd; gydhf tq;fpj; Jiwapy; &gh xU l;upy;ypad; itg;G kl;lj;ijj; 
jhz;br; nrd;w KjyhtJ tq;fpahf ,yq;if tq;fp khwpAs;sJ. 2015 Mk; 
Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ 2016 Mk; Mz;by; itg;G kl;lk; 16% ,dhy; 
tsu;r;rpaile;jJ.  
 
jdJ muRilikapd; mbg;gilapy; fl;bnaOg;gg;gl;l ek;gpf;if fPu;j;jp mjpfhuk;> 
re;ij epiy> ehlshtpa fpisfspd; tiyaikg;G kw;Wk; tq;fp cs;ehl;L kw;Wk; 
ntspehl;L uPjpapy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s gy;NtW Nkk;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
Mfpatw;wpd; fhuzkhf itg;G kl;lj;ij mjpfupj;Jf; nfhs;sf;$bajhf ,Ue;jJ. 
2016Mk; Mz;L nrg;lk;gu; khj ,Wjpapy;  20% itg;Gf;fspd; re;ijg; gq;Fld; 
Kjyplj;ij tq;fpapdhy; Ngzf;$bajhf ,Ue;Js;sJ.   
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2.1.4 tUkhdk; 
 

tq;fpapd; nkhj;j tUkhdj;jpw;F gpujhd 
gq;fspg;gpid tl;b tUkhdk; 
toq;fpAs;sJ. mJ Kd;ida 
tUlj;Jld; xg;gpLk;NghJ 19% 
tsu;r;rpahFk;. ftdj;jpw;nfhs;sg;gl;l 
fhy vy;iyf;Fs; tpahghu epjp 
njhlu;ghd tpahghuq;fs; 
tPo;r;rpaile;jik fhuzkhf juF 
tUkhdk; Fiwtile;jikAk;> me;epar; 
nryhtzp tUkhdq;fspy; tPo;r;rpiaAk; 
fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. ,Ug;gpDk; 
gpujhdkhf ePz;lfhy fld;fs;> jdpahs; 
fld;> tpahghu epjp> Fj;jif kw;Wk; 
fld;fs; Nghd;wtw;wpypUe;jhd  tl;b tUkhdq;fs; mjpfupj;jjd; %yk; me;j 
epiyik rPuile;Js;sJ.  

 

2.1.5 nrytPdq;fs; 

tl;br; nryT fle;j tUlj;jpy; 
njhlu;Gila fhyg;gFjpAld; 
xg;gpLk;NghJ 21.5% tsu;r;rpiaf; 
fhl;bAs;sJld;> 2016 Mk; Mz;bd; 
,Wjpapy; &gh. 80.7 gpy;ypad;  
ngWkjpnahd;iwf; fhl;bAs;sJ. 
fhy itg;Gfspd; tl;br; nryT 
mjpfupj;jik ,e;j mjpfupg;Gf;Fg; 
gpujhdkhd fhuzkhf mike;jJ. 
tl;bay;yhj nryTfs; 2015 brk;gu; 
khjj;Jld; xg;gpLk;NghJ 7.2% 
,dhy; mjpfupj;Js;s 
mNjNtisapy;> tUkhdj;jpw;F 
nryTfspd; tPjhrhuj;jpy; tsu;r;rpnahd;iw fle;j tUlj;jpy; fhzf;$bajhf 
,Ue;jJ. NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;stpjkhf 2015 brk;gu; khj ,Wjpapy; fhzg;gl;l 
43.7% ,ypUe;J 42.3% tiu 2016 brk;gu; khj ,Wjpapy; mJ njhlu;e;Jk; 
tsu;r;rpailtijf; fhzf;$bajhf ,Ue;j mNjNtisapy;> nryT mbg;gilf;F 
Fiwe;j jhf;fj;Jld; tpahghuj;jpd; msit tpupTgLj;Jtjw;F tq;fpf;Fs;s 
Mw;wiy mJ gpujpgypf;fpd;wJ 

86%

5%
2%

7%

tUkhdk;

වපාලී ආදායම

ගාසේතු සහ වකාමිසේ
ආදායම

 වවෙඳවපාල ගනුවදනු/ 
මූලය ආවයෝජන වලින්
ලද ශුද්ධ ලාභ

වවනත් වමවහයුම්
ආදායම

67.5% 64.2% 68.3%

53.7%

51.1%
42.7%

49.1%
44.0% 43.7%

42.3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ආදායමට වියදම

tl;b tUkhdk; 

gq;fpd; 
%yk; ngw;w 
tUkhdk; 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

2011 2012 2013 2014 2015 2016

මුළු ත ම්පතු (රු. බිලියන) වවවෙඳපල වකාටස 

302 298 319 403 503 544

287 395
523

531
579

713

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

2011 2012 2013 2014 2015 2016

itg;Gf; fyit 

කාලීන

ජැංගම සහ 
ඉතුරුම්

KjyPL %yk; 
ngw;wtUkhdk; 

Vidait 

KO itg;G &.gp 

tUkhdj;jpw;fhd nryT 

re;ijg;gq;F 

fhy 
itg;Gf;
fs; 

eilKiw 
kw;Wk; 
Nrkpg;G 
itg;Gf;f
s; 



179 
 

 
2.2 gpujhd tPjhrhuk; 

 

2.2.1 ruhrupr; nrhj;Jf;fs;; nrhj;Jf;fs; kPjhd jpUk;gy; (RoAA) 

 

nrhj;Jf;fspd; ruhrupapd; mbg;gilapyhd 
ed;ikahdJ 2015 brk;gu; khjk; Kjy; 2016 
brk;gH khjk; tiu 1.7% ,ypUe;J 1.9% tiu 
cd;dj tsu;r;rpnahd;iwf; fhl;Lfpd;wJ. 
tq;fpapd; nrhj;Jf;fspy; ruhrupapd; 
mbg;gilapyhd ed;ik 2013 ,y; fhzg;gl;l 
rpwpjsT tPo;r;rpapidaLj;J> ntw;wpfukhd 
nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fspd; 
Kfhikj;Jt cghaq;fspd; JizAld; 2013 
Mk; Mz;bypUe;J njhlHr;rpahd tsHr;rpahd 
tsHr;rpg;Nghf;if fhl;Lfpd;wJ.   
 
 
2.2.2 ruhrup cupik kPjhd jpUk;gy; tPjk; (RoAE) 

 
2016 brk;gu; khj ,Wjpapy; tq;fpapd; 
cupikg; gq;fpd;  ruhrup mbg;gilapyhd 
ed;ik 27.9% gjpT nra;Js;s 
mNjNtisapy; mJ 2015 ,y; brk;gu; 
khjk; gjpthfpa 22.2% ,Yk; ghu;f;f 
Fwpg;gplj;jf;f mstpy; mjpfupg;nghd;iwf; 
fhl;bAs;sJ. cupikg; gq;fpd; ruhrup 
mbg;gilapyhd ed;ik rf tq;fpfSld; 
xg;gpLk;NghJ Nghl;bf;Fupa kl;lj;jpy; 
fhzg;gLfpd;w mNjNtisapy;>mjw;Fg; 
gpujhd fhuzk; nraw;ghl;L 
eltbf;iffspd; rfy kl;lq;fspYk; 
Ngzg;gl;l nryT tpidj;jpwdhFk;.  
 
 

2.2.3 %yjdg; NghJik tPjk; (CAR)  
 
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; gupe;Jiu 
nra;ag;gl;l %yjdg; NghJik mstpd;  
Nkyjpfkhd ngWkjpiaf; nfhz;ljhf 
,zq;Ftw;F tq;fpapdhy; Kbe;Js;sJ. 
%yjd tPjhrhuj;jpy; Fiwe;j 
ngWkjpahfpa 5% (kl;lk; I) kw;Wk; 10% 
(kl;lk; II) ,w;Ff; $ba ngWkjpnahd;iw 
tq;fpapdhy; Ngzg;gl;lJ. 2016 brk;gu; 
khj ,Wjpapy; tq;fpapd; %yjd NghJik 
tPjhrhuk; 11.6% Mff; fhzg;gl;lJ. 
Mz;bWjpapy; elg;G tUlj;jpd; 
,yhgj;ijr; Nru;f;Fk;NghJ %yjd 
NghJik tPjhrhuk; njhlu;e;Jk; 
tsu;r;rpailAk;.  
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2.2.4 nraw;glhf; fld; (NPA) 
 

nraw;glh Kw;gzq;fspd; tpfpjk; 2015 
brk;gu; khjk; Kjy; 2016 brk;gu; khjk; 
tiu 4.3% ,ypUe;J 2.9% tiu 
tPo;r;rpnahd;iwf; fhl;Lfpd;wJ. ,J fle;j 
fhyq;fs; KOtJk; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;l fld; mwtply; 
kw;Wk; fld; Nkw;ghu;it Nghd;w  
eltbf;iffspd; gpujpgydhFk;.  
 
 
 

3. tUlj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l tpNrl eltbf;iffs; 

2016 Mk; Mz;bDs; mile;Jnfhz;l Kf;fpakhd epjpr;nrayhw;Wiff;F Nkyjpfkhf 
tq;fpahdJ 2016 Mk; Mz;bDs; NkYk; gy Fwpg;gpl;Lf; $wf;$ba nraw;ghLfis 
epiwNtw;wpapUe;jJ. mtw;wpy; njupTnra;ag;gl;l eltbf;iffs; rpytw;wpd; tpguk; 
fPNo rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

3.1 b[pby; Afj;jpw;fhd Muk;gk; 

2016 Mk; Mz;bDs; tq;fp “BEST beyond 75 with digital touch” vd;w epWtd 

Cf;fj;jpid nfhz;ljhf 2016 – 2018 tUlq;fSf;fhf jahupf;fg;gl;l epWtdj;jpd; 
jpl;lj;jpd; Nehf;fq;fis mile;Jnfhs;tjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 
b[pby; kag;gLj;jy; nray;Kiwapy; 2016 Mk; Mz;bDs; tq;fp mile;Jnfhz;l 
ntw;wpfs; rpy fPNo jug;gl;Ls;sd. 

• IHRM njhFjpapypUe;J HCM njhFjpf;F KOikahf khWjy;. 
 

• Nkhrbfis jtpu;f;Fk; trjpfisf; nfhz;ljhf ml;ilj; njhFjp 
,w;iwg;gLj;jg; gl;lJ.  
 

• jd;dpaf;fg; gzg;gupkhw;w,ae;jpu tiyaikg;ig tpupTgLj;Jjy; kw;Wk; 
Nkk;gLj;Jjy;.801jd;dpaf;fg; gzg;gupkhw;w ,ae;jpuk; kw;Wk; gzitg;G 
,ae;jpuk; Mfpatw;iwf; nfhz;ljhf ,yq;ifapd; ghupa jd;dpaf;fg; 
gzg;gupkhw;w tiyaikg;ig tq;fp jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. 
 

• NkYk; ml;ilfisg; gad;gLj;Jjy; my;yJ gzj;ij itg;Gr; nra;jy; 
%yk; Kw;gjptpd;wp ,yq;if tq;fpapd; thbf;ifahsu;fSf;F jd;dpaf;fg; 

gzg;gupkhw;W ,ae;jpuj;jpD}lhf/ gz itg;G ,ae;jpuj;jpD}lhf gad;ghl;L 
tpiyg;gl;baiyr; nrYj;Jk; trjpfSk; nra;JnfhLf;fg;gl;Ls;sd.  
 

• Kfhikj;Jt jPu;khdq;fis vLf;Fk; cgfuz gyifAld; ,ize;j ,lH 
Kfhikj;Jt jPu;Tfis eilKiwg;gLj;Jjy;. 
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3.2 kdpj %yjd mgptpUj;jp 

vkJ Copau;fSf;fhf kpfTk; nghUj;jkhd gapw;rpfis Nkw;nfhs;tjw;fhf gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis kjpg;gPl;Lf;F cl;gLj;Jjy; kw;Wk; kPs tbtikj;jy; 
Mfpatw;Wf;F 2016 Mk; Mz;by; $Ljyhd ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ.  

 
Copau;fspilNa Neu;kiwahd #onyhd;iw fl;bnaOg;Gjy; ,e;j nray;Kiwf;F 
mbg;gilahf mike;Js;sJ. ,jdhy;; vjpu;fhy fpis Kfhikahsu;fis tpUj;jp 
nra;tjw;Fk; Copau;fspd; jpwikfs; kw;Wk; gytPdq;fis milahsq;fz;L mjw;F 
mtrpakhd gapw;rpaspj;jy;fis Nkw;nfhs;sf; $bajhf ,Ue;jJ. 

  
2016 Mk; Mz;bDs; 138 ntspehl;L gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; cl;gl 1>139 gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 41>532 kzpj;jpahyq;fs; KOtJk; 33>575 Copau;fspd; 
gq;Fgw;WjYld; ,lk;ngw;wJ.  

 

3.3 “5S” #oYf;F khWjy; 

rfy fpisfSk; 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; 5S #oYf;F khw;wg;gl;Ls;sd. ,e;j 
khw;wj;jpd; %yk; xOq;fikf;fg;gl;l kw;Wk; tpUg;gj;ijf; fl;bnaOg;gf; $ba #oy; 
%yk; thbf;ifahsu; Nrit kw;Wk; Nritapd; juk; Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,e;jr; 
#oy; Copau;fspd; njhopy;jpUg;jpia mjpfupg;gjw;Fk; mjdhy; tq;fpapd; 
nraw;ghLfis tpidj;jpwDlDk;> cw;gj;jpj; jpwDlDk; Nkw;nfhs;sTk; cjtpahf 
cs;sJ.  

 
,e;jr; nrad;KiwapD}lhf 12 fpisfSf;Fk;> 01 gpuNjr mYyfj;jpw;Fk; Njrpa 
cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;jpdhy; rpy tpUJfs; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 

3.4 ,yq;if tq;fpapy; ehzak; kw;Wk; tq;fp mUq;fhl;rpafk;  

2000 tUlq;fSf;Fk; Nkyhd gzg;ghpkhw;w kw;Wk; tHj;jf tuyhw;iwf; nfhz;lJk; 
Gjpa tq;fp Afj;jpw;fhf ,yq;ifapy; gzk; kw;Wk; tu;j;jfj;jpy; ,lk;ngw;w 
khw;wq;fs; Fwpj;J kf;fSf;Fj; njupag;gLj;Jjy; kw;Wk; nrOikg;gLj;Jjy; 
Mfpatw;iw Nehf;fhff;nfhz;L “,yq;ifapd; ehza kw;Wk; tq;fp mUq;fhl;rpak;” 
2016 Mf];l; khjk; 01Mk; jpfjpad;W tq;fpapd; 77MtJ Mz;L tpoh 
nfhz;lhl;lj;jpd; xUgFjpahf jiyik mYtyfj;jpy; 28 MtJ khbapy; 
jpwe;Jitf;fg;gl;lJ.  
 
,e;j mUq;fhl;rpafj;jpid ghu;itapLgtu;fSf;F ,yq;ifapy; fle;j fhyj;jpy; 
fhzg;gl;l gz;lg;gupkhw;w Kiw> tu;j;jfj; njhlu;Gfspd; ePz;l tuyhW> Kiwahd 
fhRKiwapd; Muk;gk; Nghd;wtw;iwAk; etPd tq;fpKiw kw;Wk; 21 Mk; E}w;whz;by; 
tzpfk; kw;Wk; tq;fp nraw;ghLfs; gw;wpa mwpitAk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.  
 
2016 Mf];l; khjk; 1 Mk; jpfjp Kjy; 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjp tiu 4200 ,w;Fk; 
mjpfkhdtu;fs; ,e;j mUq;fhl;rpafj;Jf;F tUif je;Js;sdu;. 
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3.5 gRik tq;fpkakhf;fy; 

,yq;if tq;fp gRik tq;fpkakhf;fYf;F ,izahf ,yj;jpudpay; fy;tp> cs;sfj; 
njhFjpfs; kw;Wk; nraw;ghLfis njhopEl;gj;jpd; %yk; tYt+l;Ljy;> fljhrp 
kPs;Row;rp %yk; ntspaplg;gLfpd;w fhgd; msitf; Fiwj;jy;>,y;j;jpudpay; fopT 
Kfhikj;Jtk;> #oy; el;ghd cgfuzj;ij jhgpj;jy;> kpd;rhu rpf;fd kpd;njhFjpia 
jiyik mYtyfj;jpYk; fpisfspYk; nghUj;Jjy;> njupTnra;ag;gl;l fpisfspy; 
kio ePiug; gad;gLj;Jjy; kw;Wk; gRikj; Njhl;lq;fis mikj;jy; Nghd;wtw;iw 
2016 Mk; Mz;bDs; Muk;gpj;J eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. 

 
,yq;if tq;fp fld; trjpfis toq;Fk;NghJ tof;fkhf #oy; el;G 
fUj;jpl;lj;jpw;fhf tpNrl ftdj;ijr; nrYj;Jfpd;wJ.  

 
njupTnra;ag;gl;l fpisfspy; #upa kpd;rhuj;ij mbg;gilahff; nfhz;l 
njhFjpiag; nghUj;Jjy; ,e;j gRik tq;fpkakhf;fypy; kw;WnkhU 
eltbf;ifahFk;. 

 

 

3.6 nfsutpg;G kw;Wk; tpUJfs;  

2016Mk; Mz;by; ,yq;if tq;fpapd; Kjyhk; ,yf;f kl;lj;ij njhlu;e;Jk; 
cWjpg;gLj;jp nfsut tpUJfs; gytw;iwg; ngw;Ws;sJ.  

• ,q;fpyhe;jpd; “The Banker” rQ;rpifapd; %yk; njhlu;r;rpahf ehd;fhtJ 
KiwAk; cyfpYs;s 1000 tq;fpfspilNa ,yq;if tq;fpAk; ngau; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s mNj Ntisapy; mjw;F mikthf ehl;by; KjyhtJ 
,lj;ijAk; cWjpg;gLj;jpAs;sJ. 
 

• Ngq;f; igdhd;]; yq;fh epWtdj;jpdhy; ,yq;ifapy; Kjyhk; ,yf;f 
tHj;jf ehkk; (tHj;jf ehkg; ngWkjp &gh. 41.4 gpy;ypad;) njhlu;r;rpahf 8 
MtJ KiwAk; tpUijg; ngw;Ws;sJ. 
 

• rpwe;j njhopy; toq;Feuhf “Empoyer Brand Instiutue” ,dhy; elhj;jg;gl;l 
2016 Mk; Mz;bd; Mrpahtpd; rpwe;j njhopy; toq;FeUf;fhd tpUJ 
tpohtpd;NghJ tpUJ toq;fg;gl;lJ. 
 

• njd; Mrpa gpuhe;jpaj;jpy; 2015 Mk; Mz;bw;fhd rpwe;j murhq;f tq;fpj; 
Jiwapd; Mz;lwpf;iff;F cupj;jhd tpUij 2016 Mk; Mz;Lf;fhd njd; 
Mrpa fzf;fhsu;fspd; tpUJ tpohtpy; toq;fg;gl;Ls;sJ. 
 
 

4. r%fj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;s gq;fspg;G 

kpf ntw;wpfukhd tUlnkhd;iwg; g+u;j;jpnra;Js;s ,yq;if tq;fp “Njrj;jtUf;F 
tq;fpahsH” Mf ehl;L kf;fspd; fy;tp> r%f epiyia mjpfupf;Fk; mNjNtis 
Njrpa kuGupikiaAk; #oiyg; ghJfhg;gjw;Fk; vg;nghOJk; eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;fpd;wJ. 
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4.1. ,aw;ifr; #oiyg; ghJfhj;jy; 

tq;fpahdJ Neptune Recyclers epWtdj;Jld; ,ize;J gadw;w fopTf; fljhrpfis 
kPs;Row;rp nra;tjw;fhd Ntiyj;jpl;lnkhd;iw fle;j tUlk; KOtJk; 
eilKiwg;gLj;jp As;sJ.  ,t;thW mfw;wg;gLfpd;w fljhrpfis #oYf;F el;ghd 
tpjj;jpy; kPs;Row;rp nra;tjd; %yk; ,aw;if tsq;fisg; ghJfhg;gjw;F tq;fpapdhy; 
gq;fspg;Gr; nra;af;$bajhf ,Ue;jJ.  

 
2016 Mk; Mz;bd; gadw;w fljhrp 95,272 fpNyh fpuhk; kPs;Row;rp nra;tjd; %yk;  

• tsu;e;j kuk; 1>620  

• vz;nza; 167>202 yPw;wu; 

• kpd;rhuk; 381>088 fpNyh thw;]; 

• ePu; 3>027>744 yPw;wu; 

• epyk; 286 fd kPw;wu; epuk;Gif 

• gRikf;$l thA 95>272 fpNyh fpuhk; Fiwtile;jik 
 

vd;w tifapy; #oy; ghJfhg;Gf;F tq;fpapdhy; gq;fspg;G nra;a Kbe;jJ. 

 

4.2. “`g;gdh 5Mk; Mz;L Gyikg;guprpy; fUj;juq;F” epfo;r;rpj;jpl;lk; 

ud;nfFS `g;gdh epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F ,yq;if tq;fp 16 tUlq;fSf;Fk; Nkyhf 
mDruiz toq;Ffpd;wJ. 5Mk; Mz;L Gyikg;guprpy; guPl;irf;fhf jahuhfpd;w 
rpWtu; rpWkpau;fSf;F rupahd topfhl;liy Nkw;nfhs;Sjy; (tpNrlkhf fpuhkpa 
gpuNjr rpWtu;fSf;F) ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; gpujhd Nehf;fkhFk;.  

xt;nthU epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; 5 Mk; Mz;L Gyikg;guprpy; guPl;irf;F Njhw;Wfpd;w 
khztu;fSf;Fk; me;j khztu;fspd; ngw;Nwhu;fSf;Fk; gps;isfSf;fhd rupahd 
#onyhd;iwAk; gps;isfspd; cs epiyia tsu;g;gjw;Fk; cupa 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fshf> ntt;Ntwhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 2If; nfhz;ljhf 
mike;Js;sJ.  

31>293 khztu;fspdJk; 21>221 ngw;Nwhu;fspdJk; gq;Fgw;WjYld; 2016 Mk; Mz;by; 
75 epfo;r;rpj;jpl;lq;fis,yq;if tq;fpapdhy; ntw;wpfukhf elhj;jf; $bajhf 
,Ue;jJ. 
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kf;fs; tq;fp 

 

1. mwpKfk; 
 

kf;fs; tq;fp 1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd;fPo; 1961 
[{iy 01 Mk; jpfjpad;W murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd tq;fpahf ,yq;ifapy; 
jhgpf;fg;gl;lJ. 737 tq;fp fpisfspD}lhf thbf;ifahsu;fspd; 17 kpy;ypad;fisj; 
jhz;ba fzf;Ffspd; nfhLf;fy; thq;fy; eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;w kf;fs; 
tq;fpapd; Nritf;F mu;g;gzkhfpAs;s gjtpapdu; Rkhu; 8249 MFk;. tq;fpapdhy; 
ehLG+uhTk; jhgpf;fg;gl;Ls;s jd;dpaf;f epjp gupkhw;w ,ae;jpuq;fspd; vz;zpf;if 
(ATM) 506 MFk;. kf;fs; tq;fp 03 Jizf; fk;gdpfisf; nfhz;ljhFk;. gPgy;]; 
yPrpq; md;l; igdhd;]; gPvy;rP> l;uty;]; (g;iuNtl;) ypkpl;ll; kw;Wk; gPgy;]; Nku;r;rd;l; 
igdhd;]; gPvy;rP vd;gd me;jj; Jizf; fk;gdpfshFk;.   
 
 

2016 Mk; Mz;Lf;fhf 20.8 gpy;ypad; &gh tupf;F Kd;duhd ,yhgj;ijAk; 15.0 
gpy;ypad; &gh tupf;Fg; gpd;duhd ,yhgj;ijAk; tq;fpapdhy; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ. 
2015 Mk; Mz;bYk; ghu;f;f 20 % tsu;r;rpnahd;iw vLj;Jf;fhl;b nkhj;j itg;G 
mbg;gil 01 l;upy;ypad; &gh ,yf;iff; 2016 Mk; Mz;by; fle;J nry;yf;$bajhf 
,Ue;jJ. 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; nkhj;jf; fld;fspdJk;> Kw;gzq;fspdJk; 
ngWkjp &.951 gpy;ypadhff; fhzg;gl;l mNjNtisapy;> ,J 2015 Mk; Mz;Lld; 
xg;gpLk;NghJ &.122 gpy;ypad; my;yJ 15% tsu;r;rpahFk;. mwtPLfis 
mjpfupj;Jf;nfhs;tjw;Fg; gad;gLj;jg;gl;l ntw;wpfukhd Kaw;rpfspD}lhf Kiwrhuh 

fld; tPjhrhuk; 1.9%apid Mff; Fiwe;jgl;r ngWkjpia milaf;$bajhf 
,Ue;jJ.   
 
 

2. gpujhd epjpr; nrayhw;Wif Rl;b gw;wpa xg;gPL  
 

 

ml;ltiz 01 
 

(rfy ngWkjpfSk; &gh kpy;ypad;fspy;) 
gpujhd epjpr; Rl;b 2016.12.31 2015.12.31 

Njwpa tl;b tUkhdk; 43>124 43,754 
Vida tUkhdk; 11,935 10,989 
nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk; 55,060 54,743 
tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 20,814 19.520 
tupf;F gpd;duhd ,yhgk; 14,995 12,598 
nkhj;j fld; kw;Wk; Kw;gzk; 
 

950,824 829,234 

nkhj;j nrhj;Jf;fs; 1,302,048 1,176,596 
nkhj;j itg;Gf;fs; 1,077,760 899,238 
%yjdk; kw;Wk; xJf;fq;fs; 59,649 49,495 
nkhj;jg; nghWg;Gf;fs; 1,242,400 1,127,100 
nrhj;Jf;fs; kPjhd ed;ikfs; (tupf;F Kd;du;) (%) 1.7% 1.8% 
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cupikfs; kPjhd ed;ikfs; (%) 27.5% 27.1% 
Kiwrhuhf; fld; tPjk; (%) 1.9% 2.4% 
fld;/ itg;G (%) 88.2% 92.2% 
Fiwe;j nryT itg;G/ nkhj;j itg;G (%) 44.8% 47.8% 
epjpak; my;yhj tUkhdk;/ Njwpa tUkhdk; (%) 21.7% 20.1% 
nraw;ghl;Lr; nryT/ Njwpa tUkhdk; (%) 59.9% 57.5% 
Njwpa tl;b vy;iy (%) 3.5% 4.0% 

 

 

tiuG 01 

,yhgj;jd;ik 

 

 

tiuG 02 

nkhj;j itg;G 
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tiuG 03 

KO nkhj;jf; fld; kw;Wk; Kw;gzk; 

 

 

 

 

 
tiuG 04 

Kiwrhuhf; fld; tPjk; 
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3. 2016 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l gpujhd nraw;ghLfs; 
 

tptrhak;> Rw;Wyh> tpahghuk;> tPlikg;G kw;Wk; epu;khzk;> re;ij epjp cl;gl gy 
Jiwfspy; Njrpa nghUshjhuj;jpw;F gq;fspg;ig toq;fp 2016 Mk; Mz;by; kf;fs; 
tq;fp njhlu;r;rpahd Kd;khjpupahd nrayhw;Wifapid vLj;Jf;fhl;bAs;sJ.  
 
 

3.1 KjyPL 
 
tq;fpapd; KjyPL mjd; jpiwNrup jpizf;fsj;jpdhy; Kfhik nra;ag;gLfpd;w 
mNjNtisapy;> jpiwNrup Kwpfs;> If;fpa mnkupf;f nlhyu; mgptpUj;jp Kwp kw;Wk; 
,yq;iff; Fbaurpd; Kwpfspy; KjyPL nra;tjd;%yk; tq;fp murhq;fj;jpd; 
mgptpUj;jp Muk;gj;jpw;F gq;fspg;Gr; nra;Js;sJ. 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; 
kf;fs; tq;fpapd; nkhj;j KjyPL &.250 gpy;ypad;fisj; jhz;bAs;sJ.  
 
 

3.2 fld; tpupthf;fk; 
 
fld; tpupthf;fk; tq;fpapd; Nju;r;rpngw;w njhlu;G tpw;gid gzpahsu;fspd; 
thbf;ifahsu;fis iff;nfhs;Sk; Mw;wy; mNjNghd;W jw;NghjpUf;fpd;w 
thbf;ifahsu;fSld; fhzg;gLfpd;w njhlu;Gfs; fhuzkhf mike;jd. jukhd 
fld;fs; mjpfupj;jik kw;Wk; cw;gj;jp nraw;ghLfis tpidj;jpwd;kpf;fjha; 
Mf;fpaik njhlHgpy; ftdk;nrYj;jpaik vd;gd tUlj;jpd; nkhj;j ,yhgk; 
mjpfupg;gjw;Ff; fhuzkhf mike;jJ.  
 
 

3.3 rpwpa kw;Wk; eLj;ju msT njhopy;Kaw;rp tq;fp eltbf;iffs;  
 
tq;fpapd; rpwpa kw;Wk; eLj;ju njhopy;Kaw;rpj; jpl;lq;fspd; tUlhe;j tpw;gidg; 
Guo;T &.kp.15 ,w;Fk; &.kp.600 ,w;Fk; ,ilapyhd tpahghu ,yf;iff; nfhz;bUe;jJ. 
rpwpa kw;Wk; eLj;ju msT njhopy;Kaw;rp epiyaq;fs; 23 MFk;. mjd; 
thbf;ifahsu;fspd; Njitfis epiwNtw;Wtjw;fhd Nfe;jpuepiyaq;fshf 
fhzg;gLfpd;wd. ,e;j kj;jpa epiyaq;fs; 3 gpuNjr tu;j;jf fld; myFfspdhy; 
NtWgLj;jg;gl;l ,yf;FfspD}lhf epu;tfpf;fg;gLfpd;wd. tUlj;jpDs; fld; 
cj;jpNahfj;ju;fspd; gapw;rpf;fhf (fld; kjpg;gPL> mgha Kfhikj;Jtk;> mwtPL 
Mfpa gFjpfspy;) ntt;Ntwhd gpupTfs; jhgpf;fg;gl;Ls;sd.  
 
 

3.4 Ez; epjpaply; 
 
Ez; epjpaplypy; Nkw;nfhs;sf;$ba tPjhrhuj;jpdbg;gilapy; epjpia toq;FtjD}lhf 
ehl;bd; nghUshjhuj;ij tYT+l;Ltjid jdJ ,yf;fhf kf;fs; tq;fp 
nfhz;Ls;sJ. ,e;jg; gpupT rhjhuzkhf epjp epWtdq;fspy; mgha epiyiaj; 
jhz;Ljy; kw;Wk; epahakhd tpiyapy; Kiwahd fld; tPjhrhuk; ,y;yhik 
vd;gtw;wpd;kPJ jq;fpAs;sJ. ehl;bd; xNunahU KjyhtJ tq;fpahf Ez;epjpaplypy; 
<LgLtjw;F kf;fs; tq;fp tptrhaf; ifj;njhopy;> ifj;njhopy; kw;Wk; tPlikg;Gf; 
ifj;njhopy; cl;gl gy gzpfSf;fhf epjp trjpfis toq;Ffpd;wJ.  
 
 
 
 
 



188 
 

3.5 murhq;f epWtdq;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s gq;fspg;G 
 
2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; kf;fs; tq;fp jdJ fld; njhFjpapy; 36% msit 
murhq;f epWtdq;fSf;F toq;fpAs;sJ. gpujhdkhf ,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdk;> ,yq;if kpd;rhurig> ,yq;if cuf; $l;Lj;jhgdk;> nfhOk;G 
nfhku;]y; cuf; fk;gdp kw;Wk; tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig vd;gd mtw;wpy; 
mlq;Ffpd;wd. ,jdpilNa ngUk;ghyhd fld;fs; epjpaikr;rpd; gpizapd; 
mbg;gilapNyNa toq;fg;gl;Ls;sd.   
 
 

4. murhq;fj;jpd; tUkhdj;jpw;fhd gq;fspg;G 
 

2016 Mk; Mz;by; Fj;jifg; gq;fpyhgk; kw;Wk; Fj;jif tupahf &.20 
gpy;ypad;fisj; jhz;ba gq;fspg;gpid toq;fpAs;s mNjNtis 2015 Mk; Mz;by; 
,e;jg; ngWkjp &.16.3 gpy;ypadhff; fhzg;gl;lJ.   
 
 

4.1 $l;LwTj; Jiwf;F cjtpaspj;jy; 
 

tq;fpahdJ $l;LwTr; rq;fq;fspd; cWg;gpdu;fSf;F tptrhak;> fhy;eiltsu;g;G> 
Efu;Tr; re;ij> kPd;gpb kw;Wk; tpNrl fUj;jpl;lq;fSf;fhf epjpia toq;Ftjw;F 
$l;LwT JiwfSld; ifNfhu;j;Js;sJ.  
 
 
 

5. epjpay;yhj jfty;fs; 
 

5.1 #oy; epiyahd gazj;jpd; Muk;gk;  
 

jkJ tpahghuj;jpd; nraw;ghl;bD}lhf #oYf;F ntspaplg;gLfpd;w fhgd; rjtPjk; 
gw;wp ftdk;nrYj;jf;$ba fhgd; Kfhikj;Jtk; gw;wp mwptpf;Fk; nghWg;igf;nfhz;l 
epjp fk;gdpahf jdJ #oy; epiyahd gazj;ij Muk;gpj;J Nkw;nfhs;s “gPg;gs;]; 
fpwPd; g;s];” nfhs;ifia Muk;gpg;gjw;F kf;fs; tq;fp mz;ikapy; eltbf;iffis 
Nkw;nfhz;lJ. ,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpDs; jdJ gRik thA rk;ge;jkhf jw;NghJ 
fhzg;gLfpd;w GRI G4 mwpf;ifaplypd; Clhf jkJ gjtpapdUf;Fk;> 
gq;Fupikahsu;fSf;Fk;> Vida jug;gpdu;fSf;Fk; rupahd mwpf;iffis 
toq;Ftjid cWjpg;gLj;Jk; nghWg;G kf;fs; tq;fpiar; rhu;e;jjhFk;.  

,e;j ,yf;fpid miltjw;fhf ,yq;ifapy; Kd;dzpapYs;s ,ize;j epiyepw;wy; 
gw;wpa jPu;T toq;Feu;fshfpa “fhgd; ghd;ry;bd; fk;gdp” cld; kf;fs; tq;fp 
ifNfhu;j;Js;sJ.  
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5.2 juT fsQ;rpag;gLj;jy; kw;Wk; Gyikr;nrhj;J tpahghuj; 
jfty; fUj;jpl;lk; 

 

Gjpa cyfpd; cau; njhopEl;gq;fs; fhuzkhf Jupjkhf khw;wkile;J tUfpd;w 
tq;fpkag;gLj;jy; kw;Wk; epjpr; Nritj; JiwAld; NjhNshL Njhs; epd;W 
Kd;Ndhf;fpg; gazpg;gij Muk;gpj;J kw;WnkhU cau; njhopEl;g vz;zf;fUf;fis 
vLj;Jf;nfhs;tjw;F kf;fs; tq;fp eltbf;ifnaLj;jJ. cyfpy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
tq;fpkag;gLj;jy; gjhifapdhy; gad;gLj;jg;gLfpd;w juT fsQ;rpag;gLj;jy; kw;Wk; 
Gyikr;nrhj;J tpahghu jfty; fUj;jpl;lkhfpa ,e;jj; njhopEl;g 
vz;zf;fUtpD}lhf epWtdj;jpd; fzpdpj;njhFjpapDs; mlq;fpa rfy 
jfty;fisAk; ikag;gLj;jg;gl;l jfty; njhFjpnahd;W Ngzp jPu;khdnkLg;gjw;fhf 
nghUj;jkhd kl;lj;jpy; me;jj; jfty;fis khw;Wtjw;F eltbf;iffis 
vLf;fg;gLtJ thbf;ifahsu;fspdJk; gq;Fjhuu;fisAk; xd;Nwhnlhd;W ,izf;fpd;w 
“Single Version of Truth (SVOT)” Njrpa jfty; njhFjpnahd;iw cUthf;Ftjd; 
%yNkahFk;. ,e;jf; fUj;jpl;lk; fle;j 2016 ngg;utup khjk; 10 Mk; jpfjpad;W 
fUj;jpl;l Kfhikj;Jt fpisapy; cj;jpNahfG+u;tkhf mwpKfg;gLj;jg;gl;;lJ.  

 

“SAS Data Warehouse” vDk; ngaupy; miof;fg;gLfpd;w ,e;j cau; njhopEl;g jPu;it 
mwpKfg;gLj;Jtjw;fhf “[];l; - ,d; - ilk; nlf;Ndhnyh[p];l; gpiuNtl; 
fk;gdpAld;” ,ize;Jnfhz;Ls;s kf;fs; tq;fp nkhj;jf; fUj;jpl;lj;ijAk; 
fl;bnaOg;Gk; cjtpahsuhf ,e;jpahtpd; “,d;Nfh l;iuk;” jdpahu; fk;gdpAld; 
,ize;Js;sJ. ,e;j Gjpa njhopEl;gk; mwpKfg;gLj;jg;gl;lijj; njhlu;e;J ghry; ii> 
kw;Wk; iii ,zf;fj;ij kf;fs; tq;fpapdhy; ngw;Wf;nfhs;sf;$bajhf ,Ue;jik 
tpNrlkhdjhFk;. 3 tUlq;fSf;Fk; Nkyhf eilKiwg;gLj;Jtjw;F cj;Njrpj;j ,e;j 
tpNrl jfty; njhopEl;gj;ij mwpKfg;gLj;Jtjd; %yk; tq;fpapd; cs;sf kw;Wk; 
ntspthupahd thbf;ifahsu;fSf;F kpfg; ngUk; ed;ikfs; Vw;gLfpd;wd. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 b[pl;ly; kag;gLj;jy; 
 

tq;fpkag;gLj;jy; kw;Wk; epjpr; Nritj; Jiwfs; Mfpatw;iw xd;wpizj;J 
cyfshtpa uPjpapy; ,lk;ngw;WtUfpd;w b[pl;ly; gupzhkj;Jld; NjhNyhL 
Njhy;epd;W Kd;Ndhf;fpg; gazpg;gjw;fhf kf;fs; tq;fpAk; b[pl;ly; kag;gLj;jy; 
fUj;jpl;lnkhd;iw Muk;gpj;Js;sJ. kf;fs; tq;fpapd; nkhj;j nraw;ghl;Lj; 
njhFjpiaAk; ,yf;fhff;nfhz;L Gjpa mwpKfg;gLj;jy; gytw;Wld; ,e;j b[pl;ly; 
khw;wk; mLj;JtUk; 12 khjq;fSf;Fs; tq;fpapDs; eilKiwg;gLj;jg;glTs;sJ. 
kf;fs; tq;fpapd; gPgy;]; nthap]; mg; cUthf;fj;Jld; Muk;gpf;fg;gl;l ,e;j 
b[pl;ly; khw;wj;jpD}lhf kw;WnkhU b[pl;ly; tq;fpkag;gLj;jy; jPu;Tj; njhlnuhd;iw 
thbf;ifahsu;fSf;F toq;Ftjw;F tq;fp jahuhfptUfpd;wJ.  
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Njrpa Nrkpg;G tq;fp 
1. mwpKfk; 

1972 Mk; Mz;by; ghuhSkd;w rl;lnkhd;wpd;%yk; jhgpf;fg;gl;l Njrpa Nrkpg;G 
tq;fpapd; Muk;gk; Nrkpf;Fk; tq;fp vz;zf;fU cyfpy; Njhd;wp 19 tJ E}w;whz;bd; 
Kjyiug;gFjp tiu ePz;L nry;fpd;w nry;te;ju;fSf;F khj;jpukd;wp rfy 
,yq;ifau;fSf;Fk; epjpr; Nritfis toq;Fk;nghUl;L mu;g;gzkhfpAs;s ePz;l 
tuyhw;iwf;nfhz;l 04 epWtdq;fis xd;wpizj;J Njrpa Nrkpg;G tq;fp 
jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. Njrpa Nrkpg;G tq;fp ,yq;if kf;fSf;F ,e;ehl;L mgptpUj;jpapd; 
jug;gpdu;fshf khWk; tpjj;jpy; Jiz epw;gjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpd;wJ. 
,jd; KO cupikAk; ,yq;if murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhf ,Uf;fpd;w ,e;j tpNrl 
Nrkpg;G ,yq;ifapy; itg;Gr; nra;ag;gl;bUf;fpd;w gzk; nrsghf;fpak;kpf;f 
,yq;ifnahd;iw ,e;ehl;L kf;fSf;F cupj;jhFtjw;fhf eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w 
Njrpa nfhs;if kw;Wk; Kidg;G vd;gtw;iw KjyPL nra;fpd;wJ.  
 
Njrpa Nrkpg;G tq;fp ,Jtiuapy; &.912 gpy;ypad; nrhj;J msitAk; &.657 
gpy;ypad; itg;G mbg;gilAlDk; vkJ ,yq;ifapy; ehd;fhtJ ghupa tq;fpahf 
vOe;Jepw;fpd;wJ. ,yq;ifau;fs; ngUk;ghyhNdhu; ,t;tq;fpAld; ifNfhu;j;jpUf;fpd;w 
mNjNtisapy; tpupthd epjpj; Njitfis epiwNtw;Wtjw;fhf KbTg; nghUl;fs; 
kw;Wk; Nritfs; gytw;iw mDgtpj;J tUfpd;wJ. 4>061 jghy; kw;Wk; cgjghy; 
mYtyf tiyaikg;Gf;fs; kw;Wk; 279 jd;dpaf;f gzg;gupkhw;w ,ae;jpu 
tiyaikg;GfSf;F Nkyjpfkhf 4>384 gjtpapdUld; ,t;tq;fp; 250 fpisfspD}lhf 
ehlshtpa tq;fpr; Nritapid toq;Ftjpy; <Lgl;L tUfpd;wJ. 
 
KO cupikAk; Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F cupj;jhd Jizf;fk;gdpahfpa vd; v]; gP 
gd;l; nkNd[;kd;l; fk;gdp murhq;f gpizaq;fspd; nfhLf;fy; thq;fy; 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; epakpf;fg;gl;l 
gpujhd Muk;g thbf;ifahsuhtu;.   
 

 
 

 

2. epjpr; nrayhw;Wif 
 

2.1 nrhj;Jf;fspd; juk;  
 

2015.12.31 Mk; jpfjpapy; KiwNa 3.46% kw;Wk; 3.35% Mfg; gjpthfpa tq;fpapd; 
nkhj;j kw;Wk; Njwpa nraw;glhf; fld; tPjhrhuk; 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; KiwNa 
1.55% kw;Wk; 1.47% tiu tPo;r;rpaile;jJ. mJ tq;fpj; Jiwapd; ruhrupahfpa 2.6 
,w;F Fiwe;j kl;lkhfTs;s mNjNtisapy;> kPsha;Tf; fhyg;gFjpapDs; 
kPl;bf;nfhs;s Kbahj jq;f fld; njhlu;e;Jk; tpw;gid nra;jik mjw;Fg; gpujhd 
fhuzkhf mike;jJ. &.9.1 gpy;ypad; ngWkjpiaf;nfhz;l nkhj;j nraw;glhf; fld; 
njhFjp 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; &.4.8 gpy;ypad;fs; tiu %yk; &.4.3 gpy;ypadhf 
tPo;r;rpaile;jJ. 
 
 

2.2 fld; kw;Wk; fpilf;fNtz;bait 

thbf;ifahsu;fSf;Fk;> tq;fpfSf;Fk; toq;fpa fld; 
kw;Wk;fpilf;fNtz;baitfisf; nfhz;l tq;fpapd; fld; njhFjpKd;ida 
tUlj;jpy; &. 272 gpy;ypadhff; fhzg;gl;l mNjNtisapy;> mJ 19.1% my;yJ &. 
52 gpy;ypad; tsu;r;rpnahd;Wld;2016 Mk; Mz;by;  &. 324 gpy;ypadhf khwpaJ.  
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jdpahu;fld; rk;ge;jkhfg; gjpthfpa 101.2% Jupj tsu;r;rpf;F gpujhd fhuzkhf 
mike;jJ Kg;gilapdUf;Fk;> tpNrl nrayzp cWg;gpdu;fSf;Fk; toq;fg;gl;l fld; 
trjpfshFk;. Vida tq;fpfSf;F toq;fg;gl;l fld; trjpfspy; Vw;gl;l &. 8 
gpy;ypad; tsu;r;rp tq;fpapd; epWtdf; fldpy; 12% tsu;r;rpf;Ff; fhuzkhf 
mike;jJ.   

 

2.2.1 rpy;yiwf;fld; 

nkhj;jf; fpisfspdJk; fld;njhFjp 2016Mk; ,Wjpapy; 24.7 rjtPj tsu;r;rp 
nahd;Wld; &gh. 177 gpy;ypad; tiu mjpfupj;Js;sJ.  

 
kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; tq;fpapd; jdpahu; fld; njhFjp Fwpg;gplj;jf;f msT 
tsu;r;rpnahd;iwg; gjpTnra;Js;s mNj Ntisapy;> Kd;ida tUlj;Jld; xg;gpLk; 
NghJ &gh. 36 gpy;ypad;fspdhy; mjpfupj;Js;sJ. ,jw;F Nkyjpfkhf tPl;L kw;Wk; 
nrhj;Jf;fld; njhFjpapy; Vw;gl;l tsu;r;rp &gh. 4.5 gpy;ypad; MFk;. 2016 Mk; 
Mz;bd; ,Wjpapy; <l;L Kw;gzk; Kd;ida tUlj;jpy; gjpthfpa &gh. 26.5 
gpy;ypadpypUe;J &gh. 19 gpy;ypad; tiu &gh. 7.5 gpy;ypad;fspdhy; tPo;r;rpaile;jJ. 
me;jf; fhyg;gFjpapy; <l;L njhFjp njhlu;gpy; gjpthfpa &gh. 7.5 gpy;ypad; jq;fg; 
nghUl;fis tpLtpj;Jf;nfhs;Sk; %yj;jpYk; tq;fpapd; rpy;yiwf;fld; njhFjpAk; 
&gh. 35 gpy;ypad;fspdhy; mjpfupj;Js;sJ. 

 

2.2.2 epWtdf;fld; 

,e;ehl;bd; Kd;dzp epjp epWtdq;fs; kw;Wk; murhq;f njhopy;Kaw;rpfSf;F 
tq;fpapdhy; epWtdf;fld; toq;fg;gLfpd;wJ. rjtPjk; xd;whf epWtdj;jpd; fld; 
njhlu;gpy; $Ljyhd gq;fspg;Gf; fpilf;fg;ngw;wpUg;gJ ,e;ehl;bd; Vida 
tq;fpfSf;F toq;fg;gl;l fld;fspd; %yNkahFk;. mJ tUl Muk;gj;jpy; gjpthfpa 
&gh. 8.1 gpy;ypadpypUe;J &gh. 31.8 gpy;ypad; tiu 34.2 rjtPj rLjpahd 
tsu;r;rpnahd;iwfhl;baJ. kPsha;T tUlj;jpy; cl;fl;likg;G trjp fUj;jpl;lj;jpw;F 
epjpia toq;Fk; eltbf;if Nkw;nfhs;sg;glhjjd; fhuzkhf murhq;fj; njhopy; 
Kaw;rpfSf;F toq;fg;gl;l fld;fspd; msT tPo;r;rpaile;jJ. 2016 Mk; Mz;L 
tq;fpapd; epWtdf;fld; njhFjp &gh. 11.1 gpy;ypad;fspdhy; tsu;r;rpaile;jJ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

epWtd hPjpahd 
fld; 

nraw;glhf; fld; 

fld; kw;Wk; nraw;glhf; fld; 

rpy;yiw fld; 

tUlk; 
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2.3 itg;Gf;fspd; mirT 

2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; tq;fpapdhy; &gh. 58.6 gpy;ypad; nkhj;j mirnthd;iw 
gjpTnra;Js;s mNjNtisapy;> mJ &gh. 68 gpy;ypad; Mfpa tUlhe;j mirT 
,yf;fpd; 86.2 rjtPjkhFk;. gpujhdkhf kPsha;T nra;ag;gl;l fhyg;gFjpapy; itg;G 
tl;b tPjq;fspy; Vw;gl;l mjpfupg;gpd; fhuzkhf fle;j tUlj;jpw;F cupa fhyg; 
gFjpapd; mirT 28.1 tPjk; my;yJ &gh. 12.9 gpy;ypad;fspdhy; mjpfupj;Js;sJ. 

 
thbf;ifahsu;fspd; itg;G gpujhd epjpia cUthf;Fk; %ykhff; fhzg;gLfpd;w 
mNjNtisapy;> 2015 Mk; Mz;by; &gh. 596 gpy;ypadhff; fhzg;gl;l 
thbf;ifahsu;fspd; itg;G 2016 Mk; Mz;by; 10.3 rjtPj tsu;r;rpAld; &gh. 657 
gpy;ypadhf khwpaJ. 2016 Mk; Mz;L brk;gu; mstpy; tq;fpapd; itg;G re;ijg;gq;F 
10.17%Mfg; gjpthfpaJ.  

 

 

 

 

2.4 tUkhdk; kw;Wk; ,yhgk; 

2015 Mk; Mz;Lf;Fupa fhyg;gFjpAld; xg;gpLk;nghOJ 2016 Mk; Mz;Lf;fhf 
tq;fpapd; Vat kw;Wk; tupf;F Kd;duhd nraw;ghl;L ,yhgk; 4% tsu;r;rpAld; &gh. 
16 gpy;ypad; tiu mjpfupj;jJ. me;jf; fhyg;gFjpf;fhf tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 
kw;Wk; tupf;Fg; gpd;duhd ,yhgk; KiwNa &gh. 13.2 gpy;ypad; kw;Wk; &gh. 9.5 
gpy;ypad; Mf gjpthfpaJ. ,e;j ,yhgk; fle;j tUlj;jpd; tl;br;nryT 19%My; 
mjpfupj;jjd; fhuzkhf itg;G tl;b tPjk; mjpfupf;Fk; ghjfkhd gpujpgypg;gpd; 
fhuzkhf Vw;gl;ljhFk;. mjdhy; Njwpa tl;b tUkhdk; 6%tPo;r;rpaile;j 
mNjNtisapy; mjd; gpujpgydhf Njwpa tl;b vy;iy 2015 ,y; gjpthfpa 
3.32%ngWkjpAld; xg;gpLk;NghJ 2.89% Mfg; gjpthfpaJ.  

 
nraw;glhj <l;L Kw;gzk; njhlu;gpy; eilKiwg;gLj;jg;gl;l Jupj tpLtpg;Gr; 
nraw;ghl;Lf;F ghjpg;G Vw;ghl;LfSld; tl;bia gjptspj;jy; &gh. 2 
gpy;ypad;fspdhy; tPo;r;rpaile;j mNjNtisapy; tpNrl fl;lzk; &gh. 1.3 
gpy;ypadpypUe;J &gh. 0.5 gpy;ypad; tiu tPo;r;rpaile;jjd; gpujpgydhf nkhj;j 
nraw;ghl;Lr; nrytpdq;fSk; &gh. 0.071 gpy;ypad; Fiwtile;jJ. Copau; rigapd; 
nrytpdk; mjpfupg;gjw;F gpujhd fhuzkhf mike;jJ kPsha;T tUlj;jpDs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l Gjpa Copau;fspd; Ml;Nru;g;G kw;Wk; epWtdj;jpd; Copau;fis 
tq;fpr; Nritf;F cs;sPu;j;jik Mfpatw;iw mbg;gilahff;nfhz;L Vw;gl;l rk;gs 
mjpfupg;ghFk;.  

itg;Gf;fspd; mjpfhpg;G 

itg;G itg;gpd; mjpfhpg;G 

tUlk; 

&
. 
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2016Mk; Mz;Lf;fhd Njrpa tuT nryTj; jpl;lj;jpd; %yk;  ngWkjp Nru;f;fg;gl;l 
tup kw;Wk; Njr epu;khz tup mjpfupf;fg;gl;lik tq;fpapd; tUkhdj;jpy; ghjfkhd 

jhf;fj;ij Vw;gLj;jpaJ. mJ nray;tYg; ngWfpd;w tl;b tPjk; 41% tiu 

mjpfupj;jjd; %yNkahFk;. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.5 gz mDg;gPL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tq;fpapd; gz mDg;gPL 2016 Mk; Mz;Lf;f ,yf;fhfpa &gh. 50 gpy;ypaidj; 
jhz;b tq;fpapd; gz mDg;gPL 2.9% tsu;r;rpAld; &gh. 51.5 gpy;ypadhf khwpa 
mNjNtisapy; 2015 ,y; 4. % Mfpa mjd; re;ijg; gq;F 2016 Mk; Mz;bd; 
,Wjpapy; 4.74% tiu mjpfupj;jJ. 

 
 

2.6 KjyPL 
 

Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; nrhj;J xJf;fq;fspy; 55.5% Kjpu;Tf;fhf itf;fg;gl;Ls;s 
epjp KjyPLfisf;nfhz;Ls;s mNjNtisapy;> 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; mjd; 
ngWkjp &.505.8 gpy;ypadhFk;. ,Ug;gpDk; KjyPL njhlu;gpy; Vw;gl;l nkhj;j 
mjpfupg;G 0.8% khj;jpuNkahFk;.  
 
 
 

tUkhdk; kw;Wk; ,yhgk; 

tUlk; 
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Kd;ida tUlj;Jld; xg;gpLk;NghJ murhq;f gpizaq;fs; njhFjp rpwpjsT 
tPo;r;rpaile;Js;s mNjNtisapy;> nkhj;j mjpfupg;G Vida tq;fpfSld; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l nfhLf;fy; thq;fy;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;wJ. gpukhzf; 
Fwpg;Gf;F mikthf tq;fp mjd; itg;Gf;fspy; Fiwe;jgl;rk; 60% murhq;f 
gpizaq;fspd; itf;fNtz;ba mNjNtisapy; KjyPl;Lj; njhFjp 
gy;tifg;gLj;jg;gl;ljd; fhuzkhf me;jg; ngWkjp 2015 brk;gu; khjj;jpy; gjpthfpa 
73.6% Kjy; 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; 66.4% tiu tPo;r;rpaile;Js;sJ.   
 

 
 

2.7 epjp epiyik 

 

2015.12.31 Mk; jpfjp kw;Wk; 2016 Mk; ,Wjpapy; tq;fpapd; nrhj;J mbg;gil 7% 
tsu;r;rpAld; &.912 gpy;ypadhf khwpaJ. itg;G xJf;fq;fs; mjd; gpujhd epjp 
cUthf;f %ykhff; fhzg;gl;l mNjNtisapy;> tUlj;jpd; ,Wjp miug;gFjpapy; 
&.06 gpy;ypad;fisr; rk;ghjpj;J tq;fp fld; re;ijfspy; Eioe;jJ. 
ntspg;gLj;jg;glhj fld; toq;fypd; gpujhd Nehf;fk; 2017 Mk; Mz;bd; 
eLg;gFjpapy; eilKiwg;gLj;jg;glTs;s cj;Njr ghry; III(Basel III) KjyPl;L 
NjitfSf;F ,izahf tq;fpapd; %yjd mbg;gil &.3 gpy;ypad; tsu;r;rpAld; 
&.6.2 gpy;ypad; tiu mjpfupj;Js;sJ.  
 

Kd;ida tUlj;Jld; xg;gpLk;NghJ 2016 Mk; Mz;Lf;fhf Vida nrhj;Jf;fspy; 
(tl;bay;yhj tUkhdq;fisr; rk;ghjpf;fpd;w nrhj;Jf;fs;) tsu;r;rp &.5.5 gpy;ypad; 

my;yJ 33% Mff; fhzg;gl;l mNjNtis rpNu];l gpui[fspd; itg;GfSf;fhf 
nrYj;jg;gl;l tl;bapd;nghUl;L jpiwNrupaplkpUe;J fpilf;fNtz;ba tl;b Vida 
nrhj;Jf;fspy; gpujhd gFjpahff; fhzg;gl;lJ. mjpy; tq;fpapd; nrhj;J tsu;r;rpia 
mjpfupg;gjpy; gq;fspg;Gr; nra;jNghjpYk; mJ tl;bay;yhj tUkhdq;fisr; 
rk;ghjpf;Fk; nrhj;Jf;fisg; gpujpgypj;jijg; Nghd;W 2015 Mk; Mz;by; 3..3% 

ngWkjpiag; ngw;w Njwpa nrhj;J rpwpjstpy; 2016 Mk; Mz;by; 2.9% tiu 
tPo;r;rpaile;J ghjfkhd jhf;fnkhd;iw Vw;gLj;Jtjw;Ff; fhuzkhf mike;jJ.    
 

 
 

2.8 jfty; njhopEl;gj;Jld; njhlu;Ggl;l Kd;Ndw;wk;  
 

fle;j ,uz;L jrhg;jq;fshfg; gad;gLj;jg;gl;l tq;fpkag;gLj;jy; nkd;nghUSf;Fg; 
gjpyhf Gjpa nkd;nghUnshd;iwg; gad;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld; kj;jpkkag;gLj;jg;gl;l 
juTf; fsQ;rpaj;ijj; jhgpg;gjw;fhf jifikfisg; ngw;Ws;s Nrit 
toq;Fdu;fspdhy; Kd;nkhopTfisf; Nfhup tq;fp kj;jpkkag;gLj;jg;gl;l tq;fpf; 
fpisj; njhFjpnahd;iw eilKiwg;gLj;jtjw;F cupa ngWif nray;Kiwia 
Muk;gpj;Js;sJ. mJ vkJ tq;fpapd; gpujhd nraw;ghl;Lld; ikag;gLj;jg;gl;l tq;fp 
eltbf;iffis b[pl;ly; kag;gLj;Jtjw;F cjtpahf ,Uf;Fk;.    
 
mNjNghd;W jd;dpaf;f gupkhw;w ,ae;jpuj;jpd; Mop rk;ge;jkhf Nkw;nfhs;sg;gl;l 
etPdkag;gLj;jy;> rpg; I mbg;gilahff;nfhz;l ml;ilfis toq;Ftjw;F 
tha;g;Gfis toq;Ffpd;w etPd ml;il Kfhikj;Jtj; njhFjpAld; ,ize;J gzk; 
,d;wpa r%fnkhd;wpy; Gjpa trjpfis mDgtpf;Fk; Mw;wiyg; gbg;gbahff; 
Fiwtilfpd;w vkJ gw;W ml;il nfhLf;fy; thq;fy; mbg;gilia 
mile;Jnfhs;sf; $bajhf ,Ue;jJ.   
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2.9 cw;gj;jpj;jpwd; mgptpUj;jp 
 

tq;fp Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;Jld; ,ize;J cw;gj;jpj;jpwd; mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;iw Muk;gpj;Js;s mNjNtisapy;> 5S vz;zf;fUit tq;fpapDs; 

eilKiwg;gLj;JtJ mjpy; cs;slq;fpAs;sJ. 5S vz;zf;fUtpd; KjyhtJ 

gbKiwahfpa “nra;up” 2016 Mk; Mz;by; nkhj;j tq;fp njhFjpfspYk; jiyik 
mYtyfj;jpd; tstpy; ntw;wpfukhf eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ.  
 
 
 
2.10 ntw;wp 

 
 Njrpa Nrkpg;G tq;fp itg;G kw;Wk; nrhj;Jf;fspd; xJf;fk; njhlu;gpy; ,yq;ifapy; 

ehd;fhtJ ghupa tq;fpahFk;. njhlu;r;rpahf 14 tJ KiwAk; 2016 Mk; Mz;by; 
%d;W A fld; tifg;gLj;jiyg; ngw;w ,e;ehl;bd; xNu tq;fp Njrpa Nrkpg;G 

tq;fpahFk;. 2015 ,y; vy; vk; B (LMD) rQ;rpif ,uz;L A rpd;dj;jpd; ngaiu 
nfhz;l juj;Jld; ,yq;ifapy; $Ljyhd kjpg;igg; ngw;Ws;s rpd;dj;jpd; 
ngau;fspilNa %d;whtJ ,lj;ij ,yq;if Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ.    

  
 kf;fspd; itg;G kw;Wk; mjd;kPJ rk;ghjpf;fg;gLfpd;w tl;bf;fhf epajpr;rl;lKiw 

100% murhq;f ghJfhg;ig toq;Ffpd;w ehl;bd; xNu tq;fpahfpa Njrpa Nrkpg;G 

tq;fp f;Nshgy; igdhd;]; (Global Finance) ,dhy; ,yq;ifapy; ghJfhg;ghd 
tq;fpahfg; gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

 
 

 mNjNtisapy;> mz;ikapy; ,lk;ngw;w 2015 nghUshjhu tpUJ tpohtpy; tq;fpapd; 
2015 Mk; Mz;Lf;fhd Mz;lwpf;ifapd; ehd;F njhFjpfSf;fhfTk; “rpwe;j” 
Mz;lwpf;iff;fhd tpUJk;>“,yq;ifapy; rpwe;j” Mz;lwpf;iff;F cupj;jhd cd;dj 
tpUijAk; ngw;Wf;nfhs;sf;$bajhf ,Ue;jJ. mNjNghd;W> 2016 Mk; Mz;bd; 
,yq;if mjpfhuk;ngw;w fzf;fhsu; epWtdj;jpd; tUlhe;j mwpf;ifg; Nghl;bapy; epjp 
epWtd tFjpapy; jq;f tpUijAk; njd;dhrpahtpd; fzf;fhsu; rq;fj;jpdhy; 
xOq;Fnra;ag;gl;l 2016 Mk; Mz;Lf;fhd tUlhe;j mwpf;if tpUJ tpohtpy; 
murJiw tq;fp epWtd tFjpapy; ,uz;lhk; ,lj;ijAk; tq;fpapd; 2015 Mk; 
Mz;Lf;fhd Mz;lwpf;iff;Ff; fpilj;Js;sJ.  

 
 
 

2.11 tq;fpapd; r%f tpUe;Njhk;gy; nghWg;Gf;fs; 
 

 

 ,e;ehl;bd; fy;tp kl;lj;ij mjpfupf;Fk; mgptpUj;jp Fwpj;J vt;tsT Kf;fpakhdJ 
vd;gij ehk; ed;whfg; Gupe;Jitj;Js;Nshk;. mjdhy; tq;fpapdhy; 
eilKiwg;gLj;jg;gl Ntz;Lnkd milahsk; fhzg;gl;l gpujhd epWtd r%f 
tpUe;Njhk;gy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; gytw;iw ehl;bd; khztu; r%fj;ij 
tYT+l;Ltjw;F <Lgl;L tUfpd;wJ. murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 
mikr;rplkpUe;J ghlrhiy gps;isfSf;F fzpdpfis toq;Fk; eltbf;if 2016 
Mk; Mz;bd; Kjyiug; gFjpapy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. gy;NtW Rfhjhu 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;fhf epjp uPjpahd mDruidia toq;FtjD}lhd kf;fspd; 
tho;f;ifj; juj;ijf; fl;bnaOg;Gtjw;Fk; tq;fp eltbf;iffis Nkw;nfhz;lJ. 
n`y;g; V[; fz; gupNrhjid Kfhk; mt;thwhdnjhU epfo;r;rpj;jpl;lkhFk;.  
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3. 2016 Mk; Mz;by; nkhj;j nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhf 
tq;fpapd; nghWg;Gf;fs;.  

 
3.1 tq;fp murhq;fj;jpw;F toq;fpAs;s gq;fspg;G 

 

 murhq;fj;jpw;F jdJ gq;fspg;ig toq;FtJ Njrpa Nrkpg;G tq;fp mj;jpahtrpakhf 
Nkw;nfhs;sNtz;bajhf ,Uf;fpd;wgbapdhy; tq;fp Fj;jif> tpNrl fl;lzq;fs;> 
gq;fpyhgk; kw;Wk; Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if epjpaj;jpw;F toq;fg;gl;l gq;fspg;ghf 
2016.12.31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhf &.kp.19,226 Njrpa 
mgptpUj;jpapd;nghUl;L toq;fpAs;sJ. mNjNghd;W tq;fpapdhy; nrYj;jg;gl;l 
nkhj;j tupapd; msT &.kp.6,572 Mff; fhzg;gl;l mNjNtisapy; tpNrl fl;lzkhf 
&.kp.533 fisr; nrYj;jpAs;sJ. NkYk; &.kp.95 Njrpa fhg;GWjp ek;gpf;if 
epjpaj;jpw;Fr; nrYj;jpAs;sJ.  

 
tq;fp ,Jtiu nrYj;jg;gl;l kpff; $Ljyhd gq;fpyhgj;jpd; msT 2016 Mk; 
Mz;by; nrYj;jg;gl;l mNjNtisapy; mjd; ngWkjp &.kp.12>026 MFk;. mNjNghd;W 
mgptpUj;jpf;fhf epjpaj;ij toq;FtjD}lhf murhq;fj;jpd; rhj;jpatsj;ij 
tYT+l;Ltjw;Fk; tq;fp xj;Jiog;ig toq;Ffpd;wJ.  
 
2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; &.gp.525 murhq;f gpizaq;fs; tq;fpf;F cupajhf 
,Ue;j mNjNtisapy; murhq;fj;jpd; mgptpUj;jp fUj;jpl;lq;fs; njhlu;gpy; 
Fwpg;gplj;jf;f gq;fspg;ig toq;fp mjpy; &.gp.467 fis jpiwNrup cz;bay;fspYk 
jpiwNrup gpiz KwpfspYk; KjyPLnra;Js;sJ.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  tpahghu mgptpUj;jp 
 

 kPsha;Tf; fhyg;gFjpapy; Ie;J Gjpa fpisfisAk; vl;L jd;dpaf;f gzg;gupkhw;wy; 
,ae;jpuq;fisAk; jhgpj;jjd; gpd;du; jw;NghJ tq;fpf;Fr; nrhe;jkhd nkhj;j Nrit 
fUkgPlq;fspd; vz;zpf;if 4>590 Mff; fhzg;gLfpd;w mNjNtisapy; 4>061 
ehlshtpa jghy; kw;Wk; cgjghy; mYtyf tiyaikg;Gk; mjpy; 
cs;slq;Ffpd;wgbapdhy; thbf;ifahsu;fSf;F kpf ,yFthf tq;fpia miltjw;F 
tha;g;gspf;fg;gl;Ls;sJ.  

 
 
 

murhq;fj;jpw;F toq;fpa gq;fspg;G 

&
. 
k
py
;y
pa
d
; 

tUlk; 

gq;fspg;G ,yhgk; 



197 
 

 2016.03.01 Mk; jpfjp Kjy; nray;tYg;ngWk; Kfkhf rfy gpujhd tq;fpf; 
fpisfSk; gpw;gfy; 6.00 kzptiuapYk; Vida fpisfs; gpw;gfy; 3..30 Kjy; 4.00 
kzptiuAk; jkJ nraw;ghLfis ePbj;Js;sJ vd;gij rhd;Wg;gLj;jtjw;F tq;fp 
eltbf;iffis Nkw;nfhz;lJ.  

 
2016 Nk khjk; Kjy; nray;tYg;ngWk; Kfkhf ehd;F fpisfs; gpw;gfy; 7.00 
kzptiu jpwe;Jitg;gjw;fhf guPl;rhu;j;j fUj;jpl;lnkhd;Wk;eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. 
mNjNghd;W kpfTk; tpidj;jpwd;kpf;f Nritnahd;iw toq;Ftjw;fhf VO tq;fpf; 
fpisfSk; ru;tNjr tq;fpf; fpisfSk; cghaj;jpl;lkhf Kf;fpakhd ,lq;fspy; 
kPsikg;Gr; nra;tjw;Fk; eltbf;ifnaLf;fg;gl;lJ.  

 
 

 ehLG+uhfTk; mike;Js;s 3>200 ,w;Fk; $Ljyhd jd;dpaf;f gzg;gwpkhw;wy; 
,ae;jpuq;fis xd;Nwhnlhd;W njhlu;GLj;Jfpd;w ,e;ehl;bd; ghupa nghJjd;dpaf;f 

gzg;gwpkhw;w ,ae;jputiyaikg;ghd (Common ATM Network)yq;fh Ng (Lanka Pay)  
cld; tUlj;jpd; Kjyiug;gFjpapy; tq;fpapdhy; ifNfhu;f;ff;$bajhf ,Ue;jJ.  

 
 tq;fp mjd; rfy b[pl;ly; njhFjpfSf;fhd Nkilnahd;whf njhopw;gLfpd;w 

kj;jpakag;gLj;jg;gl;l fpisj; njhFjpnahd;iw jhgpg;gjw;fhf Muk;g 
eltbf;iffis Muk;gpj;Js;sJ. mjid ntw;wpfukhf KbTUj;Jtjd;%yk; Njrpa 
Nrkpg;G tq;fpf;F mjd; thbf;ifahsu;fSf;F kpf Ntfkhd> nraw;wpwd;kpf;f 
Nritia toq;Fk; tha;g;Gf;fis toq;Ffpd;w mNjNtisapy;> cs;sf uPjpapy; 
juTfisr; Nrfupg;gjw;Fk; juTfis Kfhik nra;tjw;Fk; toptiffs; 
jpwf;fg;gl;Ls;sd.  

 
 kpff; $Ljyhd rf;jpiaf;nfhz;ljhf Fiwe;j tUkhdk; ngWk; efu>  gFjpasT 

efu kw;Wk; mbkl;lj;jpy; ,Uf;fpd;w thbf;ifahsu;fSf;F vkJ Nrkpg;G tq;fp 
NritfSf;F nfhz;Lnry;tjw;fhd ngh]; (POS),ae;jpuj;ij mbg;gilahff;nfhz;l 
Nrkpg;G itg;G mirT epfo;r;rpj;jpl;lnkhd;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;s mNjNtisapy;> 

mjw;F “NSB uPr;” vDk; rpd;dg; ngaiu toq;fpAs;sJ. “cq;fsJ Kftup vkJ 

KftupahFk;” vd;w nra;jpia thbf;ifahsu;fsplk; nfhz;Lnry;tJ mjd;;%yk; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. Njrpa rpf;fdk; kw;Wk; Nrkpg;gpd; ngWkjpia 
nrhy;ypf;nfhLj;j tq;fpahf thbf;ifahsu;fsplk; nrd;W mtu;fsJ Nrkpg;G 
itg;Gfis ghJfhg;gjidg; nghWg;Ngw;gJ ehshe;jk; jdJ fzf;Ffis gzitg;Gr; 
nra;tjw;F thbf;ifahsu;fis Cf;Ftpg;gJk; ,jd; gpujhd Nehf;fkhFk;.  

 
 tq;fpapd; Ie;J tUl Nrkpg;Gf; fzf;fpd;fPo; Kg;gil tPuu;fs;> tpNrl nrayzp 

kw;Wk; nghyp]; cWg;gpdu;fSf;fhfTk; tpNrl ed;ikfis nfhz;ljhf tpNrl 
Ie;JtUl fzf;if mwpKfg;gLj;Jtjw;Fk; tUlj;jpDs; tq;fp eltbf;iffis 
Nkw;nfhz;lJ.  

 

 

3.3 kdpjts mgptpUj;jpf;F tq;fpapd; gq;fspg;G  

2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; tq;fpapd; nkhj;jg; gjtpapdu; cWg;gpdu;fspd; 
vz;zpf;if 4384 MFk;.  
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3.4 kf;fspd; tho;f;ifj;juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhd fld; trjpfs; 
  

2016 Mk; Mz;bDs;&.gp. 25.7 ngWkjpiaf;nfhz;l 21>900 fld;trjpfis 
toq;FtjpD}lhf tq;fpapdhy; ghJfhg;Gj;Jiw Nritr; rigf;F fld; toq;FtJ 
Fwpj;J jdJ ftdj;ij nrYj;jpAs;sJ. tzpf tq;fpfsplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l mjp$ba tl;biaf;nfhz;l fldpd; fhuzkhf ghjpf;fg;gl;Ls;s 
ghJfhg;Gj; Jiw cWg;gpdu;fSf;F rYiffis toq;FtJ ,jd;%yk; 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. mNjNghd;W> tq;fpapdhy; fld; KiwAk; 
tpupTgLj;jg;gl;Ls;sJ. cau;fy;tpf;fhf toq;fg;gLfpd;w fld;Kiw kw;Wk; 
njhopw;gapw;rpf;fhf toq;fg;gLfpd;w fld;Kiw vd;gd mjpy; cs;slq;fpAs;sd. 
mNjNtisapy; Rw;Wyh fld;Kiw tq;fpapd; Xa;Tngw;w Copau;fSf;F jkJ 
jdpg;gl;l> kUj;Jt kw;Wk; cy;yhr Njitfis epiwNtw;Wtjw;Fj; Njitahd 
epjpr; rf;jpia toq;Ffpd;wJ.  

 
 epiyahd Gdu;tho;T vuprf;jpia gpurpj;jpailar; nra;tjD}lhf ehl;bDs; fhgd; 

cw;gj;jpiaf; Fiwf;Fk; murhq;fj;jpd; nraw;gzpf;F ,izahf rdhjpgjp 

mtu;fspd; jiyikapy; Muk;gpf;fg;gl;l Njrpa gzpahfpa “#upagy rq;uka” 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; cj;jpNahfG+u;t tq;fp cjtpahsu; vd;wtifapy; Njrpa Nrkpg;G 
tq;fpapdhy; jdJ jkJ tPl;bd; $iuapd;kPJ #upa kpd;fyj; njhFjpiag; 
nghUj;Jtjd; Clhf jkJ kpd;fl;lzj;ijf; Fiwj;Jf;nfhs;tjw;Fk; #oy; el;ghd 

tpjj;jpy; tho;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w egu;fSf;F epjpAjtpis toq;Ftjw;fhf ” NSB 
Eco Loan”  vDk; ngaupy; fld; jpl;lnkhd;iwj; jahupj;J mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. 

2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; &.kp.18.7 ngWkjpiaf;nfhz;l mt;thwhd 28 fld; 
trjpfis toq;fpAs;sJ.   

 
 

3.5 gzk; mDg;Gjy; 
 
 ,yq;if Gyk;ngau; Copau;fspdhy; nkhj;jj; Njrpa cw;gj;jpf;F 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w kpfg; ngUk; nghUshjhu gq;fspg;ig tq;fp kpfed;whf 
milahsk; fz;Ls;s mNjNtisapy;> mjd; tjptpl kw;Wk; tjptplky;yhj 
fzf;FfspD}lhf itg;G mirthf;fj;jpw;F Nkyjpfkhf gzmDg;Gjiy 
Nkw;nfhs;Sk;NghJ tq;fpaplKs;s rhj;jpatsj;ij mjpfupj;Jf;nfhs;tJ Fwpj;J 
tq;fpapdhy; ftdk;nrYj;jg;gl;Ls;sJ. ,yj;jpudpay; gzmDg;gPl;L trjpfis 
mwpKfg;gLj;jpaik> gupkhw;w epiyaq;fSld; Ngzg;gl;LtUfpd;w njhlu;Gfis 
tYT+l;bf;nfhs;Sjy; kw;Wk; jghy; mYtyfq;fSf;fhf ntspehl;Lg; gzq;fisr; 
nrYj;Jk; trjpfis toq;FtJ Nkw;Fwpg;gpl;l Nehf;fq;fis 
epiwNtw;wpf;nfhs;tjw;fhf vLf;fg;gl;l gpujhd eltbf;iffspw; rpythFk;. 2015 Mk; 
Mz;bd; ,Wjp miug;gFjpapy; tq;fpf;F gz mDg;gPL tpahghuj;jpy; <LgLtjw;fhf 
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpaspf;fg;gl;ljd; gpd;du; kPsha;T nra;ag;gLfpd;w 
fhyg;gFjpapy; rfy fpisfSk; mjpy; <LgLtjid Muk;gpj;Js;sJ.  
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mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp 

 

1. mwpKfk; 

,yq;ifapy; gioik tha;e;j murhq;f tq;fpahfpa mur <l;L KjyPl;L tq;fp 1975 Mk; 
Mz;bd; 13 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jhgpf;fg;gl;lJ> 1931 Mk; Mz;bd; 16 Mk; 
,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jhgpf;fg;gl;l ,yq;if murhq;fj;jpd; <l;L tq;fp kw;Wk; 1943 
Mk; Mz;by; jhgpf;fg;gl;l tptrha kw;Wk; fld; toq;fy; $l;Lj;jhgdk; Mfpa ,uz;L 
epWtdq;fisAk; ,izg;gjd; %yNkahFk;. mjd; gpufhuk; 1979 [dtup khjk; tq;fp 
jdJ tu;j;jf eltbf;iffis Muk;gpj;Js;sJ. mNjNghd;W> 1988 Mk; Mz;bd; 30 
Mk; ,yf;f tq;fpr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f kj;jpa tq;fpapdhy; 1998.04.27 Mk; 
jpfjpapypUe;J mDkjp ngw;w tpNrl tq;fpahfg; gjpT nra;ag;gl;lJ.  
 

md;wpypUe;J> Njrj;jpd; tPl;Lj; NjitfSf;F Kjyplj;ij toq;fp Gjpa tpahghu 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. mNjNghd;W> fle;j 75 tUlq;fs; KOtJk; 
Njrj;jpd; tPlikg;G tq;fpahFk;. Muk;g mgpg;gpuhaj;ijf; nfhz;ljhf tq;fpapdhy; 
jdJ tpahghu eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
 

tq;fpapd; nraw;ghl;L eltbf;iffis Nkk;ghl;Lf;F ,izahf tq;fpapd; nrhj;J 
mbg;gilia tYT+l;Ltjw;fhf tq;fp gy;NtW gpupTfSf;fhfTk; <Lgl;Ls;s 
mNjNtisapy;> xU gpupthf 1991 Mk; Mz;bypUe;J tq;fpapdhy; fhyj;jpw;Nfw;w 
itg;Gf;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; eltbf;if Muk;gpf;fg;gl;lJ. mNjNghd;W> me;j 
tUlj;jpNyNa thbf;ifahsu;fspd; trjpf;fhfTk; fld; Nkk;ghl;il kpfTk; 
tYT+l;LjiyAk; Nehf;fhff;nfhz;L khtl;lg; gpujpepjpfs; epakpf;fg;gl;ldu;. NkYk; 
2001 xf;Nlhgu; khjk; Kjy; tq;fpapdhy; Nrkpg;G itg;G  Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
mNjNghd;W> 1990 Mk; Mz;bypUe;J tq;fp jdJ fpis tiyaikg;ig 
tpahgpg;gjid Muk;gpj;Js;sJ. 
 

1.1 mjpfhuk; ngw;w tpahghu eltbf;if 

i. VNjDk; tptrha my;yJ njhopEl;ggzpfSf;fhf gad;ghl;bw;F vLj;jpUf;fpd;w 
my;yJ gad;ghl;bw;F vLf;ftpUf;fpd;w VNjDk; fhzpnahd;iw nfhs;tdT nra;jy; 
my;yJ Fj;jiff;Fg; ngWjy; my;yJ me;jf; fhzpapy; gapupLjy;> mgptpUj;jp 
nra;jy; my;yJ tpUj;jp nra;jy;. 
 

ii. VNjDk; tptrha my;yJ njhopEl;g gzpnahd;Wld; njhlu;Ggl;l gpuNahrdj;jpw;F 
vLf;fg;gl;Ls;s my;yJ gpuNahrdj;jpw;F vLf;fg;gltpUf;fpd;w VNjDk; fl;blnkhd;W 
njhopw;rhiynahd;iw Miynahd;iw> Ruq;fnkhd;iw> ,ae;jpunkhd;iw my;yJ 
cgfuznkhd;iwf; nfhs;tdT nra;jy; my;yJ Fj;jiff;F vLj;jy; my;yJ 
Ruq;fkWj;jy; my;yJ gOJghu;j;jy; my;yJ GJg;gpj;jy;. 
 

iii. tjptplnkhd;iwf; fl;baOg;Gtjw;fhf VNjDk; ,lnkhd;iwf; nfhs;tdT nra;jy; 
my;yJ Fj;jiff;F vLj;jy;.  
 

iv. tjptplnkhd;iwf; fl;bnaOg;Gjy;> gOJghu;j;jy;> GJg;gpj;jy; my;yJ tpupthf;Fjy;. 
 

v. tjptplnkhd;iwf; nfhs;tdT nra;jy; my;yJ Fj;jiff;Fg; ngWjy;. 
 

vi. re;ijapy; tpw;gid nra;tjw;fhf VNjDk; tptrha my;yJ njhopEl;g 
jahupg;nghd;iw my;yJ tu;j;jf nghUnshd;iwj; jahupj;jy; my;yJ Vw;ghL nra;jy;.  
 

vii. NkNy Fwpg;gplg;gl;l cg ge;jpfspilNa VNjDk; cg ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l 
VNjDk; gzpnahd;wpw;F njhlu;e;J> ,izahf my;yJ ,irthd VNjDk; 
gzpnahd;iwr; nra;jy;. 

 

viii. NkNy Fwpg;gplg;gl;l VNjDk; gzpnahd;wpd;NghJ me;jr; re;ju;g;gj;jpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s VNjDk; flndhd;iwr; nrYj;jp Kbf;Fk; gzpf;fhf ahNuDk; 
xUegUf;F tl;bf;F cl;gLj;jp fld; toq;Fjy;.  
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2. 2016.12.31tiuahd epjpr; nrayhw;Wif 
 

epjpr; nrayhw;Wif 2016.12.31 cld; KbTw;w fhyg;gFjp 

 kjpg;gPL (&.000) cz;ikahd 
(&.000) 

,yf;if 
miljy; 

tl;btUkhdk; 4,456,410 4,200,728 94% 
tl;br; nryT (2,511,780) (2,422,496) 96% 
Njwpa tl;b tUkhdk; 1,944,630 1,778,232 91% 
Njwpa fl;lzk; kw;Wk; 
juF tUkhdk; 

   144,000     130,100 90% 

nkhj;j nraw;ghl;L 
tUkhdk; 

 2,088,630 1,908,332 91% 

el;lq;fSf;fhd xJf;fk; 54,000 50,892 94% 
Njwpanraw;ghl;l 
%yjdk;/ tUkhdk; 

2,034,630 1,857,440 91% 

gjtpapdu; nryT (693,980) (640,701) 92% 
Vida nryT (407,820) (269,736) 66% 
tup kw;Wk; ntl; tupf;F 
Kd;duhd ,yhgk; 

932,830 947,003 102% 

ngWkjp Nru; 
mbg;gilapyhd tup 

161,950 173,228 107% 

Njr epu;khz tup 52,530 27,916 53% 
tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 718,350 745,859 104% 
tupr; nryTfs; 279,850 285,811 102% 
tupf;F gpd;duhd ,yhgk; 438,500 460,048 105% 

 

 

 

3. nrayhw;Wif 
 
 

3.1 epjpr; nrayhw;Wif  - 2016 Mk; Mz;L - nkhj;j tUkhdf; 
$w;Wf;F mikthf 

  
,yhgj;jd;ik 

 2016 2015   

&gh (000) 
mjpfhpg;G 

% 
tl;b tUkhdk; 

         4,200,728  3,879,028  8.29% 

tl;br; nryT 
      (2,422,496)     (2,057,337) 17.75% 

Njwpa tl;b tUkhdk; 
         1,778,232  1,821,691  -2.39% 

el;lq;fSf;fhd xJf;fk;            (50,892)        (106,577) -52.25% 

gjtpapdu; nryT 
         (640,701)        (698,834) -8.32% 

Vida nryT 
         (269,736)        (293,055) -7.96% 

tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 745,857 680,957 9.53% 

tupf;F gpd;duhd ,yhgk;             460,047           409,774  12.27% 
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2016 2015 

tsu;r;rp 
% 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;        35,306,384      34,231,576  3.14% 

fld; kw;Wk; Kw;gzk;        28,151,213      26,523,405  6.14% 

itg;Gf;fs;        28,843,759      27,836,411  3.62% 

nkhj;j KjyPL          6,379,213        7,070,580  -9.78% 

cupik %yjdk;          4,908,633        4,263,123  15.14% 

nkhj;jf; fld; tpLtpg;G          8,881,900        8,366,160  6.16% 

        

Rl;bfs; 2016 2015  

Njwpa tl;b tUkhd vy;iy 5.11% 5.65%  

cupik %yjdk; kPjhd 
nkhj;j ,yhgk; (ROE) 

10.03% 9.90%  

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 
kPjhdnkhj;j ,yhgk; (ROA) 

2.15% 2.11%  

 

 

3.2 nraw;glhf; fld; gw;wpa epiyik  
 

 2013 2014 2015 2016 
C.Nr.ep. 

fld; 

57.54% 54.63% 55.70% 57.90% 

<l;Lf; fld; 12.69% 11.25% 8.47% 6.70% 

epjpaf; fld; 0.32% 7.18% 8.77% 8.52% 

thfdf;fld; 4.27% 8.65% 18.01% 6.24% 

nrhj;Jf; 

fld; kPjhd 

jdpahs; 

fld; 

18.79% 15.63% 5.83% 3.48% 

nrhj;Jf;fld; - - 3.09% 2.68% 

kPs;epjpf; 

fld; 

3.51% 5.79% 6.07% 6.00% 

 

 
tq;fpapdhy; Kiwahf flid mwtpl;Lf; nfhs;Sk; Kiwiknahd;iwg; gpd;gw;wpa 
NghjpYk; Copau; Nrkyhg epjpaj;jpd; mbg;gilapy; nraw;glhj flid cau; 
ngWkjpnahd;iwf; nfhz;ljhf ngw;Wf;nfhs;tjw;F mbg;gilf; fhuzk; 
thbf;ifahsu;fspdhy; mtu;fspd; Nrkyhg epjpaj;jpd; epYitapy; cupafld; 
jtizfis mwtpl;Lf;nfhs;tjw;F ,lkspf;fg;gl;Ls;sgbapdhNyahFk;. 
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4 tsu;r;rptPjk; 
 

 
 
 

4.1 nrhj;Jf;fs;> itg;Gf;fs;> KjyPLfs; kw;Wk; fld; Kw;gzq;fs; 

(epjpr; nrayhw;Wif) 

 
 

 
 

❖ NkNy fhl;lg;gl;Ls;stpjkhf epjpj;Jiwapd; tsu;r;rpf;F ,izahf itg;G> 
KjyPL kw;Wk; KOr; nrhj;Jf;fspd; tsu;r;rpnahd;iw 2015 Mk; Mz;bd; 
,Wjpapy; mile;J nfhz;Ls;s mNjNtisapy;> kj;jpa tq;fpapdhy; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;l thbf;ifahsu;fspd; Nrkyhg epjpa kPjpapypUe;J 30% 
fld; thbf;ifahsu;fSf;F kPs;epug;gy; nra;Ak; Ntiyj;jpl;lj;jpd; fhuzkhf 
Copau; Nrkyhg epjpaj;jpdbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;w fld; tsu;r;rpapd; 
gpd;dilT nkhj;jf; fld; tsu;r;rpapYk; tPo;r;rpailtjw;F jhf;fk; 
nrYj;jpaJ.   

 

 

4.2 cupik %yjdj;jpdbg;gilapy; nkhj;jngWif 
 
 

 
 

❖ 2012 kw;Wk; 2013 Mk; Mz;Lfspy; fhzg;gl;l mjp$batl;b tPjhrhuq;fspd; fhuzkhf 
cupik %yjdj;jpd; mbg;gilapy; nkhj;j ,yhg tPjhrhuk; 17% ,ypUe;J 2013 ,y; 6% tiu 
tPo;r;rpaile;jJ. ,Ug;gpDk; 2014 Mk; Mz;bypUe;J ,e;j tPjhrhuj;jpy; tsu;r;rpnahd;W 
Vw;gl;l mNjNtisapy; 2016 Mk; Mz;by; mJ 10.03%  tiu tsu;r;rpaile;jJ. 
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5 2016 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l %yjd gzpfs; 
 
➢ rpwpa kw;Wk; eLj;ju tpahghuk; kw;Wk; Ez;epjpfld; jpl;lj;ij 

mwpKfg;gLj;Jjy;.  
 

➢ Fiwe;j tUkhdk; ngWNthUf;fhf tpNrlfld; jpl;lnkhd;iw 
mwpKfg;gLj;Jjy;. 
 

➢ fld; toq;Fk; eltbf;if Kiwapid Jupjg;gLj;Jk; Nehf;fpy; kjpg;gPL> 
rl;luPjpahdJk;> Vida Mtzq;fis tq;fpapd; jiyikapy; jahupf;Fk; 
Kiwia mwpKfg;gLj;Jjy;. 
 

➢ murhq;f kw;Wk; miur; rhu;G epWtdq;fSf;F (Rfhjhuk;> nghyp];> fy;tp) 
rfyUf;Fk; tPl;Lf;fld; kw;Wk; rfyUf;Fk; tq;fpf; fzf;F vd;w 
vz;zf;fUit fUg;nghUshff; nfhz;L tpw;gid Nkk;ghl;L eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;Sjy;.  
 

➢ kpfTk; ftu;r;rpfukhfTk;> thbf;ifahsu;fSf;F ifahStjw;F ,yFthd 
tpjj;jpYk; tq;fpapd; ,izag; gf;fj;ij kPz;Lk; kPsikj;jy;.  
 

➢ Njrj;jpd; tPl;Ltq;fpvd;wfUg;nghUismbg;gilahff;nfhz;LehLG+uhfTk; tPjpg; 
gpur;rhuNtiyj;jpl;lkhd;iweilKiwg;gLj;Jjy;.  
 

➢ kpfTk; rhjfkhd tsu;r;rpnahd;iw mile;J nfhs;Sk; Nehf;fpy; ISO9001 jur; 
rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhs;Sk; Nehf;fpy; ,yq;if juepu;za gzpafj;Jld; 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;. 

 
 
 

6 epWtd uPjpahd r%fg; nghWg;Gf;fs; 
 
➢ ehl;bd; njupTnra;ag;gl;l Fiwe;j trjpfisf; nfhz;l ghlrhiyfSf;F 

E}yf tsu;r;rpf;fhf cjtpnra;jy;. 
 

➢ tq;fpapd; Copau;fspdJk; xj;Jiog;Gld; ,aw;if mdu;j;jq;fSf;Fs;shd 
gpuNjrq;fspYs;s kf;fSf;F cjtp cgfhuq;fisr; nra;jy;.  
 

➢ GY}nkz;ly; gpuNjrj;jpy; Fiwe;j trjpfisf; nfhz;l murhq;fg; 
ghlrhiyahfpa GY}nkd;ly; ghlrhiyf;fhf G+uz trjpfisf; nfhz;l 
E}yfnkhd;iw toq;Fjy;.  
 

➢ thbf;ifahsu;fSf;F kpfTk; tpidj;jpwd;kpf;f Nritnahd;iw 
toq;Ftjw;fhf Nffhiy fpisia gpupnjhU ,lj;jpw;Ff; nfhz;Lnry;yy;.  
 

➢ Njrj;jpd; Nrkpg;G gof;fj;ij Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; ftu;r;rpfukhd tl;biaAk; 

gupRfisf; nfhz;l “#upacjhd” Nrkpg;G epfo;r;rpj;jpl;lj;ij rpq;fs 
Gj;jhz;L fhyj;jpy; eilKiwg;gLj;Jjy;.  
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gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp 

 

1. mwpKfk; 

2008 Mk; Mz;bd; 41 Mk; ,yf;f gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpr; rl;lj;jpd;fPo; 
jhgpf;fg;gl;l gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp Muk;gpf;fg;gl;l jpfjp 201.05.01 MFk;. ,jpy; 
Nritf;F mu;g;gzkhfpAs;s tpidj;jpwd;kpf;f njhopy;rhu; Copau; rignahd;wpd; 
%yk; etPdkag;gLj;jiyf;nfhz;l tq;fpr; Nritfis toq;FtjD}lhf gpuNjr 
r%f> nghUshjhu epiyia Nkk;gLj;Jtij Nehf;fhf;nfhz;L tYthd 
epjpepWtdkhf khwpaJ. mNjNghd;W ,jd; vjpu;fhy Nritahf nrsghf;fpak;kpf;f 
,yq;ifnahd;iw cUthf;Fk;nghUl;L gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpapd; %yk; kf;fis 
tYT+l;LtjhFk;. 

 
2. gpujhd nraw;ghLfSk; Fwpg;gplj;jf;f epjp ngWNgWfSk; 

 
 

2.1 ,yq;ifapd; nkhj;j gpuNjr nghUshjhu mgptpUj;jpapd;nghUl;L tptrhak;> 
ifj;njhopy;> tpahghuk;> tu;j;jfk;> fhy;eil tsu;g;G> kPd;gpb eltbf;iffs; 
Mfpatw;wpd; mgptpUj;jpia Nkk;gLj;Jtjw;Fk; ngz;fis tYT+l;Ltjw;Fk; 
Ez; epjp epWtdq;fSf;Fk; rpwpa kw;Wk; eLj;ju msT 
njhopy;Kaw;rpahsu;fSf;Fk; epjp mDruizia toq;Fjy;.  
 
 

2.2 epjpg; ngWNgWfs; 
&.  kpy;ypad; 

 2016 2015 2014 

tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 1274.22 1090.89 792.69 
tupf;F gpd;duhd ,yhgk; 652.81 626.19 544.89 
nkhj;j itg;Gf;fs; 104689.34 86324.10 72525.36 
Nrkpg;G 41957.37 36866.42 30121.93 
epiyahd 62731.97 49457.68 42403.43 
itg;Gf;fspd; tsu;r;rp 21% 19% 16% 
nraw;glhf; fld; 3050 3537.51 4734.57 
nkhj;jf; fld; epYit 106805.60 88396.44 62005.44 
KjyPL 20926.31 16385.29 27505.17 
gq;Fjhuu;fspd; %yjdk; 6263.03 5870.00 5333.72 
%yjdk; 1370.94 1370.94 1370.94 
nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 131381.81 107028.09 92267.05 
nrhj;Jf;fspd; tsu;r;rp 23% 16% 17% 

nrhj;Jf;fs;kPjhd ed;ik tPjk;(ROA) 1.07% 1.09% 0.93% 

%yjdk; kPjhd ed;ik tPjk; (ROE) 10.8% 11.2% 11.5% 

%yjd ,aysT tPjk; (CAR)    

 Tier 1 6.79% 7.23% 8.87% 

 Tier 2 9.41% 10.07% 9.26% 
jputr; nrhj;Jf;fs; tPjk; 21.20% 21.77% 35.51% 
nraw;glhf; fld; tPjk; 2.86% 4.0 7.6% 
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tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgd tq;fp 
 

 

1. mwpKfk; 

tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgd tq;fp Muk;gj;jpy; Njrpa tPlikg;G 
mgptpUj;jp mjpfhu rigr; rl;lj;jpd; fPo; fl;lll rq;fkhf 1938 Mk; Mz;by; 
];jhgpf;fg;gl;lJ. 

 
1997 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgd tq;fp 
rl;lj;jpd; fPo; 2000 Mk; Mz;L fl;bl rq;fk; mur $l;Lj;jhgdkhf khw;wg;gl;lJ.  
 
2003 Mk; Mz;L 15 Mk; ,yf;f tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgd tq;fp 
(jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; fPo; tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgd tpNrl 
tq;fpahf 2003 Mk; Mz;by; khw;wg;gl;l mNj Ntisapy;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
%yk; tpNrl tq;fpf;fhd mDkjpg; gj;jpukhdJ tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; 
$l;Lj;jhgd tq;fpf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 
2005 Mk; Mz;by; tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgd tq;fp nghJ kf;fSf;F 
Gjpa gq;Ffis toq;Ffpd;w rfy gq;FfisAk; nfhOk;G gq;Fg; gupkhw;wj;jpy; 
gl;bayplg;gl;l mNjNtis mit md;whl gq;Fr; re;ijapDs;  nfhLf;fy; 
thq;fy;fis Nkw;nfhs;fpd;wJ.  

 
2011 Mk; Mz;bd; 45 Mk; ,yf;f jpUj;jg;gl;l tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; 
$l;Lj;jhgd tq;fpr; rl;lj;jpd; fPo; tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgd tq;fpf;F 
1998 Mk; Mz;bd; 30 Mk; ,yf;f tq;fpr; rl;lj;jpd; 4 Mk; ,yf;f ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpahghug; gzpfis Nkw;nfhs;tjw;F mjpfhuk; fpilj;jJ. mjd; 
gpufhuk; tPlikg;G mgptpUj;jp epjpf; $l;Lj;jhgd tq;fpf;F tPlikg;G epjp 
eltbf;iffSf;F Nkyjpfkhf Fj;jif trjpfis toq;Ftjw;Fk;  jq;fg; nghUs; 
<l;Lf; fld;> tpahghuf; fld;fs; Nghd;wtw;Wf;fhf mDkjp fpilj;jJ. 

 

 

1.1 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; fhzg;gl;l  Vida jfty;fs; 

 fpis mYtyfq;fspd; vz;zpf;if – 38  

jd;dpaf;f nlyu; ,ae;jpuq;fs;  – 11 

gjtpazp     – 679 
 

2. nrayhw;Wif 

  2016 2015 tpj;jpahrk; tpj;jpahrk; 
nraw;ghl;Lg; ngWNgW &.kp &.kp &.kp % 
tUkhdk; 5,906 4,909 997 20% 

tl;b tUkhdk; 5,473 4,660 813 17% 

tl;br; nryT 3,509 2,539 970 38% 

tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 824 993 -169 -17% 

tup 443 500 -57 -11% 

tupf;F gpd;duhd ,yhgk; 381 493 -112 -23% 
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murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;jg;gl;l 
tUkhdk; 484 512 -28 -6% 

cupikahsu;fspd; %yjdk; 3,736 3,364 372 11% 

thbf;ifahsu;fspd; itg;G 32,123 28,593 3,530 12% 
thbf;ifahsu;fSf;F 
toq;fg;gl;l fld; kw;Wk; 
Kw;gzk; 31,052 27,316 3,736 14% 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 45,597 41,913 3,684 9% 

          

epjp tPjhrhuk;         
rhjhuz %yjdj;jpd; kPjhd 
ed;ikfs; 10.73 15.78   -32% 
rhjhuz nrhj;Jf;fs; kPjhd 
ed;ikfs; 0.87 1.29   0% 

gq;fpd; rk;ghj;jpak; (&.) 5.88 7.62   23% 

jputr; nrhj;Jf;fs; 29.9 35.03    15% 

Fiwe;jgl;r %yjd tPjk;5% 15.04% 13.67%   10% 

Fie;jgl;r %yjd tPjk;10% 13.69% 12.18%   12% 
          

Vida jfty;fs;         

fpisfspd; vz;zpf;if 38 38   0% 

gjtpazp 570 561   2% 

fld; tifg;gLj;jy; 
BBB(1Ka) 

Stable 
BBB +  
Stable     

mq;fPfupf;fg;gl;l vz;zpf;if 24,272 25950 -1,678 6% 

mq;fPfupf;fg;gl;l fld; njhif 11,887 9,977 1,910 19% 

itg;G tsu;r;rp vz;zpf;if 74,072 74,634 -562 1% 

itg;G tsu;r;rpj; njhif 2,986 4,126 -1,140 28% 

 

 

 

2.1 nrhj;Jf;fs; kw;Wk;     nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 
nghWg;Gf;fs; Kfhikj;Jtk; 
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2015 Mk; Mz;by; fhzg;gl;l 14.9 gpy;ypad; &gh nkhj;j nrhj;J msT 2016 Mk; 
Mz;by; 45.6 gpy;ypad; &gha; tiu 9% rjtPjj;jpdhy; tsu;r;rpaile;j mNj 
Ntisapy;  Kd;ida tUlj;jpy; fhzg;gl;l fld;  msthfpa 27.3 gpy;ypad; &gh 
njhif 2016 Mk;  Mz;by; 31 gpy;ypad; &gh tiuapy; 14% Mdhy; 
tsu;r;rpaile;Js;sJ. mj;Jld; thbf;ifahsu;fsplk; ,Ue;J jpul;lg;gl;l 
itg;Gj;njhif  32.1 gpy;ypad; &gh tiuapy; 12%Yk; %yjd epjpak; 3.74  
gpy;ypad; &gh tiuapy; 11%Yk; Kd;ida tUlj;Jld; xg;gpLk; NghJ mjpfupj;Jf; 
nfhs;sf; $bajhf ,Ue;jJ.  

 

2.2 thbf;ifahsu;fSf;F toq;fg;gl;l fld; kw;Wk; Kw;gzk;  
 

11887 gpy;ypad; &gh tPlikg;Gf; fld; njhif 2016 Mk; Mz;bDs; 24272  
thbf;ifahsu;fspilNa toq;fg;gl;Ls;s mNjNtisapy;> Kd;ida tUlj;jpy; 
toq;fg;gl;l njhif 9977 kpy;ypad; &ghthff; fhzg;gl;lJ. mjd; gpufhuk; 2016 Mk; 
Mz;bDs; 2015 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fld; kw;Wk; 
Kw;gzq;fs; toq;fspd; tsu;r;rp 19.14% MFk;. 

 

 
2.2.1 thbf;ifahsu;fsplkpUe;J jpul;lg;gl;l itg;Gf;fs;  

 
2016 Mk; Mz;bDs; 74072 thbf;ifahsu;fspd; %yk; jpul;lg;gl;l Njwpa itg;Gj; 
njhif 2986 kpy;ypad; &ghthFk;. 
 

 

2.3 ,yhgj; jd;ik 

 
 

 

 
re;ijapy; tl;b tPjk; mjpfupj;jjd; fhuzkhf Vw;gl;l jhf;fk; thbf;ifahsu;fSf;F 
ghjpg;ig Vw;gLj;jhj tpjj;jpy; Kfhik nra;jjd; fhuzkhf tUlj;jpDs; Njwpa 
,yhgj;jpd; gpd;dilnthd;W gjpthfpaJ. tPlikg;Gf; fld; nrYj;jy; ngUk;ghYk; 
thbf;ifahsu;fspd; khjhe;j rk;gsj;jpid mbg;gilahff; nfhz;L 
fhzg;gLfpd;wgbapdhy; tl;b tPjk; mjpfupj;Jr; nry;tjd; fhuzkhf Vw;glf; $ba 
ghjpg;G thbf;ifahsu;fSf;F  toq;fg;gLtJ rpukkhd tplakhFk;. 
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2.4 tUkhdg; gFg;gha;T 
 
 

 
 

 
2015 Mk; Mz;bDs; nkhj;j tUkhdk; 4909 kpy;ypad; &ghthff; fhzg;gl;l mNj 
Ntisapy; 2016 Mk; Mz;by;  mJ 5906 kpy;ypad; &ghthff; fhzg;gl;lJ. mjd; 
gpufhuk; tUkhdk; 997 kpy;ypad;fspdhYk; tl;br;nryT 970 kpy;ypad; &ghtpdhYk; 
2016 Mk; Mz;by; Kd;ida tUlj;Jld; xg;gpLk; NghJ tsu;r;rpaile;J 
fhzg;gl;lJ.vt;thwhapDk; tl;b tUkhdk; mjpfupj;jik rjtPjj;jpYk; ghu;f;f $ba 
Ntfj;jpYk; ghu;f;f tl;br; nryTfs; tsu;r;rpaile;jik fhuzkhf  tUlj;jpy; 
,yhgj;jpy; tPo;r;rpnahd;W fhzg;gl;lJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thpf;F Kd; ,yhgk; thpf;F gpd; ,yhgk; 
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yq;fhGj;u mgptpUj;jp tq;fp 
 
 

1. mwpKfk; 

1988 Mk; Mz;bd; 30 Mk; ,yf;f tq;fpr; rl;lj;jpd;fPo; jhgpf;fg;gl;lJk; 1982 Mk; 
Mz;bd; 17 Mk; ,yf;f fk;gdpr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd;fPo; cupa tpjj;jpy; epajpr; 
rl;lKiw mDkjpg;gj;jpuk;ngw;w tpNrl tq;fpahfpa yq;fhGj;u mgptpUj;jp tq;fp 
,yq;ifapy; r%f kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jpf;fhf trjpfis toq;Fk; 
mbg;gil Nehf;fj;ijf;nfhz;ljhf 2016 Mk; Mz;by; jdJ nraw;ghl;L 
eltbf;iffis Muk;gpj;Js;sJ. 
  
2016 Mk; Mz;L nfhOk;G> `k;ghe;Njhl;il> nghydWit> fz;b> ntd;dg;Gt> 
Nffhiy> kl;lf;fsg;G kw;Wk; jpUNfhzkiy Mfpa gpuNjrq;fspy; jhgpf;fg;gl;Ls;s 
vl;Lf; fpisfisf;nfhz;l tq;fpapd; fpis tiyaikg;gpDs; 2016 Mk; Mz;by; 181 
Copau;fs; Nritapy; <Lgl;bUe;jdu;.   
 
njhopy;Kaw;rpahsu;fs; gpujhd thbf;ifahsu;fshf ,Uf;fpd;w tpNrl tq;fp 
vd;wtifapy; mjd;%yk; fpuhkpa nghUshjhuj;jpy; Njrpa kl;lj;jpw;F cau;j;Jk; 
Njitia gy;tifg;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp Nehf;fq;fisAk; epiwNtw;wpf; 
nfhs;tjw;F ,izahf ru;tNjr juq;fis mile;Jnfhs;tjw;F ifnfhLg;gjw;fhf 
rfy nraw;ghLfSk; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wd. ehl;bd; rfy ifj;njhopy; 
Jiwfspd; %yKk; nkhj;jj; Njrpa cw;gj;jpapd; (GDP) tsu;r;rpf;F Neu;kiwahd 
jhf;fj;ijr; nrYj;Jfpd;wJ vd;gij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf tq;fpapd;%yk; mjd; 
fld; njhFjp jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  
 
JiwuPjpahd cs;slf;fk;> gpujhd nrayhw;Wifr; Rl;b kw;Wk; 2016 Mk; Mz;bd; 
,Wjpapy; tq;fpapd; epjpr; nrayhw;Wif gpd;tUkhW.  
 

2. epjpr; nrayhw;Wif- 2016 
 

 2016 nryT (cz;ik) 
- fzf;fha;T 

nra;ag;glhjit 
nkhj;j tUkhdk; (&gh kpy;) 732 

tl;b tUkhdk; 707 

tl;br; nryT 62 

Njwpa tl;b tUkhdk; (&gh kpy;) 645 

Vida tUkhdk; 25 

nkhj;j nraw;ghl;Lr; nryT (&gh kpy;) 292 

jdpahs; nryT 148 

Vida nryT 144 

tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 255 

gpujhd nrayhw;Wifr; Rl;b  

KjyPL (&. kp) 5,361 

itg;G (&. kp) 396 

fld; kw;Wk; Kw;gzk; (&. kp) 3,740 

nraw;glh Kw;gzk; (&. kp) 1,467 
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2.1 gpujhd nrayhw;Wifr; Rl;b (KPIs) 

gpujhd nrayhw;Wifr; Rl;b (KPIs) fzf;fha;T 
nra;ag;glhj-2016 

Njwpa tl;b vy;iy 7.6% 

tl;b tPjk; mz;zsthf 4% 

fld;/itg;G tPjk; 944.4% 

rhjhuz nrhj;Jf;fs; kPjhd ed;ikfs;-ROA(tupf;Fg; Kd;dH) 3.6% 

rhjhuz mstpd; kPjhd ed;ikfs;-ROE (tupf;Fg; gpd;du;) 5.3% 

nryT/tUkhd tPjk; 44.0% 

nkhj;j nraw;glhr; nrhj;Jf;fs;(NPA)tPjk; 39.2% 

Njwpa nraw;glhr; nrhj;Jf;fs; (NPA) tPjk; 19.5% 

jputr; nrhj;J tPjk; 1053.4% 

Muk;g %yjd tPjk; 75.5% 

nkhj;j %yjd tPjk; 76.3% 

fpisfspd; vz;zpf;if 8 

 
 

2.2 Jiw uPjpahd fld; ,izg;ghf;fk; 

Jiw 2016 

(&gh kpy;ypad;) % 
tptrhaf; ifj;njhopy; kw;Wk; 
kPd;gpb 812.63 21.73% 

cw;gj;jp 1,488.38 39.81% 

Rw;Wyh 230.25 6.16% 

Nghf;Ftuj;J 565.10 15.11% 

tPlikg;G 0.00 0.00% 

tu;j;jfk; 198.19 5.30% 

epjp kw;Wk; tpahghur; Nrit 9.08 0.24% 

cl;fl;likg;G trjpfs; 2.70 0.07% 

epu;khzk; 199.00 5.32% 

fldl;il 0.00 0.00% 

<L 30.75 0.82% 

Vidait   

Gjpa nghUshjhuk; 28.05 0.75% 

Vida Nritfs; 174.70 4.67% 

Neub murhq;fk; 0.00 0.00% 

Vidait 0.00 0.00% 

KO nkhj;jk; 3,738.84 100.00% 
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,yq;if Nrkpg;G tq;fp 
 

 

1. mwpKfk; 
 
t/g ,yq;if Nrkpg;G tq;fp 2006 Mk; Mz;by; [{iy khjk; tq;fpr; rl;lj;jpd;fPo; 
jhgpf;fg;gl;l fk;gdpr; rl;lj;jpd;fPo; $l;bizf;fg;gl;l tq;fpahFk;. mjd;gpd;du; 
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapdhy; Kwptile;j tiuaWf;fg;gl;l gpuKf 
Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tq;fpapd; nrhj;Jf;fisAk; nghWg;Gf;fisAk; 2007 Mk; 
Mz;L Mf];l; khjk; 01 Mk; jpfjp nghWg;Ngw;fg;gl;lJ.  
 
2008 khu;r; 10 Mk; jpfjpad;W tpNrl mDkjpg;gj;jpuk;ngw;w tq;fpahf tpahghu 
eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;ld. 2010.09.30 Mk; jpfjp epjp mikr;rpd;fPo; ,lk;ngw;w 
Ez; epjp epWtdkhfpa Njrpa mgptpUj;jp ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 
nrhj;Jf;fisAk; nghWg;Gf;fisAk; ,yq;if Nrkpg;G tq;fpf;F xUq;fpizj;jjd; 
gpd;du; tq;fpapy; fhzg;gl;l %yjdg; gw;whf;Fiwia epiwT 
nra;Jnfhs;sf;$bajhf ,Ue;jJ. mjd; gpd;du; 2011 Mk; Mz;by; tzpff; fld; 
toq;fy; Muk;gpf;fg;gl;l mNjNtisapy; Fj;jif kw;Wk; thlif jdpAupikf; fld; 
kw;Wk; jq;fg; nghUs; <l;Lf;fld; toq;fy; KiwNa 2012 kw;Wk; 2013 Mk; 
Mz;Lfspy; Muk;gpf;fg;gl;lJ.  
 
njhlu;e;Jk; tq;fp eltbf;iffis tpupTgLj;jp 2013 Mk; Mz;by; kd;dhu;> khj;jiw 
kw;Wk; mEuhjGuk; Mfpa gpuNjrq;fspy; ,yq;if Nrkpg;G tq;fpf; fpisfs; 
Muk;gpf;fg;gl;ld. itg;Gf;fisj; jpul;Ljy;> fld; toq;fy; (Ez;epjp> rpwpa kw;Wk; 
eLj;ju msT kw;Wk; tzpfk;> Fj;jif kw;Wk; thlifj; jdpAupikf; fld;> jq;fg; 
nghUs; <l;Lf;fld;)> gpuKf tq;fpapd; nraw;glhf; flid mwtpLjy; ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapd; ehzar; rigapdhy; Kd;nkhopag;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fikthf gpuKf 
tq;fpapy; itg;Gr; nra;jtu;fspd; nghWg;Gf;fisr; nrYj;JtJ ,yq;if Nrkpg;G 
tq;fpapd; Kd;dzp gzpahFk;. 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; tq;fpapd; nkhj;jg; 
gzpahsu;fspd; vz;zpf;if 123 MFk;.  
 
 

2. 2016 Mk; Mz;bd; nrayhw;Wif (fzf;fha;T nra;ag;glhj 
epjp mwpf;ifapd;gb) 

 
2.1 nkhj;j nrhj;Jf;fs; 

 
2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; tq;fpapd; nkhj;j nrhj;Jf;fs; &.kp.9100 MFk;. me;jf; 
fhyg;gFjpapy; nkhj;j jputr; nrhj;Jf;fs; &.kp.5775 Mff; fhzg;gl;l mNjNtisapy; 
mJ nkhj;j nrhj;Jf;fspd; 63% MFk;. epjp> jpiwNrup cz;bay;> jpiwNrup Kwpfs; 
kw;Wk; epjpr; re;ijapyhd KjyPL vd;gd jputr; nrhj;Jf;fisg; 
gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;wJ.    

 
 
 
 

2.2 fld; ngwy; 
 
2016.12.31 Mk; jpfjpapy; nkhj;jf; fld;ngwy; &.kp.1408 MFk;. mjpy; &.kp.1352 Njrpa 
mgptpUj;jp ek;gpf;if epjpaj;jpdhy; ru;tNjr epjp epWtdq;fspypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fld;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;w mNjNtisapy; vQ;rpa 
&.kp.56 gpuKf tq;fpapd; fld; ngwy; MFk;.  
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2.2.1 fld; kw;Wk; Kw;gzq;fs;; kw;Wk; mwtPLfs; 
 
2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; njhlu;Gila KO nkhj;j fld; epYit &.kp.3833 MFk;. 
me;jf; fld; epYitapy; &.kp.1311 Ez;epjp epWtdq;fspy; rpwpa njhopy;Kaw;rpahsu;fspd; 
tUkhdj;ij cUthf;Fk; eltbf;iffSf;fhf toq;fg;gl;l fldhf cs;s mNjNtisapy; 
&.kp.1452 tzpff; fld; (rpwpa kw;Wk; eLj;ju msT> jdpahs;> fy;tp> njhopy;> jq;fg; 
nghUl;fs;> Fj;jif kw;Wk; thlifj; jdpAupikf; fld;) vd;gtw;iwg; 
gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;wJ. mjw;F Nkyjpfkhf nkhj;jf; fld; epYitapy; 28% my;yJ 
&.kp. 1070 gpuKf rq;fpapy; ,Ue;J khw;wg;gl;l KOikahf xJf;fPL nra;ag;gl;l> nraw;glh  
fld; epYitahFk;. 
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2.2.2 Ez;epjpf; fld; 

 
tWikia xopg;gjw;fhf gad;kpf;f Kiwahf Ez;epjpf; fld; Kiwia 
mwpKfg;gLj;jf;$bajhf ,Uf;fpd;w mNjNtisapy;> epWtd uPjpahd nghwpKiwapd; 
%yk; fld; toq;Ftjd; %yk; tWikapypUe;J tpLgl;l r%fnkhd;iw cUthf;f 
KbAk; vd milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. tq;fpapdhy; kpfTk; ,yFthd 
Kiwiknahd;wpd; fPo; elg;Gr; re;ijapd; tPjhrhuq;fSf;Ff; Fiwthd tPjhrhuj;jpy; 
epjp trjpfs; toq;fg;gLfpd;w mNjNtisapy; Fwpg;gplj;jf;f epjp msnthd;iw 
kf;fs; epjp epWtdq;fspy; cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;Jtjw;Fk; rpwpa 
njhopy;Kaw;rp tUkhdj;ij cUthf;Fk; eltbf;iffis tpUj;jpnra;tjw;Fk; 
nrytplg;gLfpd;wJ. 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; Ez; njhopy;Kaw;rpahsu;fSf;F 
fld; toq;Ftjw;fhf r%fk; rhHe;j mikg;GfSf;F &.kp.1072 njhifnahd;W 
tq;fpapdhy; toq;fg;gl;Ls;sJ. ehLG+uhfTk; Fiwe;j tUkhdk;ngWk; FLk;gq;fspd; 
tho;f;ifj;juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,e;jf; fld; gq;fspg;Gr; nra;fpd;wJ. ,e;jf; 
fld;fs; rpwpa tptrhaf; fUj;jpl;lk;> fhy;eil tsu;g;G> tPl;Lf; ifj;njhopy;> rpwpa 
njhopy;Kaw;rpfs; Nghd;wtw;wpw;fhf toq;fg;gl;Ls;sd. njhopy;tha;g;gf;fis 
cUthf;Ftjw;fhf ehw;gjhapuj;jpw;Fk; $Ljyhd Ez; njhopy;Kaw;rpahsu;fSf;F 

fld; toq;fg;gl;Ls;s mNjNtis> mjpy; 80% Nky;khfhzj;jpw;F ntspapYs;s 
khfhzq;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s mNjNtis> tptrhaf; ifj;njhopy; kw;Wk; 
tptrhak; rhu;e;j eltbf;iffSf;fhf 45% toq;fg;gl;Ls;sJ.   
 
 
nghUshjhuj;jpd; Vida JiwfSf;fhfTk; mjhtJ rpwpa kw;Wk; eLj;ju msT 
njhopy;Kaw;rpahsu;fSf;fhf fld; toq;Ftjid tq;fp Vw;fdNt Muk;gpj;Js;sJ. 
,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; ,yf;F itf;fg;gl;l thbf;ifahsu;fs; gpujhdkhf 
fpuhkpa kf;fshf ,Uf;fpd;wgbapdhy; mtu;fSf;Fj; njupag;gLj;Jk; 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; fpuhkpag; gpuNjrq;fspy; elhj;jg;gLfpd;wd. 
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2.2.3 tu;j;jff; fld; 

 
tq;fpapdhy; tu;j;jf fld; eltbf;iffs; 2011 Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;l 
mNjNtisapy; 2016 Mk; Mz;by; mjp$ba tsu;r;rpnahd;iwg; gpujpgypj;Js;sJ. 
jw;nghOJ 08 tu;j;jff; fld;tiffs; njhopw;gLfpd;wd. mjhtJ “SLS jpupa” rpwpa 

kw;Wk; eLj;ju msT fld;jpl;lk;> “njhupd; njhu” njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jpf; fld;> 
rpwpa njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jpf; fld;> murhq;f kw;Wk; jdpahu;Jiw 
Copau;fSf;fhd jdpahs; fld;> fy;tpf; fld;> njhopw; fld;> kf;fs; Cf;Ftpg;G 
FOf; fld; jpl;lk; kw;Wk; <l;Lf; fld; vd;gdthFk;. 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; 
nkhj;jf; fld;njhFjp &.kp.1029 MFk;.    
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2.2.4 fld; mwtPL 
 
tq;fpapdhy; gpuKf tq;fpapd; fhyq;fle;j fld;fis mwtpLtJ njhlu;e;Jk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. Njhy;tpaile;j gpuKf tq;fpapd; tpahghu 
eltbf;iffs; tq;fpf;F xg;gilf;fg;gl;l re;ju;g;gj;jpy; mjd; fhyq;fle;j fldpd; 
msT &.kp.2143 MFk;. ,jpy; &.kp.1073 njhif 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; 
mwtplg;gl;Ls;sJ. fld; nrYj;Jtjidj; jtpu;j;Js;s fld;fhuu;fsplkpUe;J flid 
mwtpLtJ kpfr; rpukkhd xU gzpahf khwpAs;s mNjNtisapy; mt;thwhd 
fld;fhuu;fSf;nfjpuhf rl;luPjpahd eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; nraw;glhf; fld; epYit (gpuKf tq;fpapd; fld; 
epYit jtpu;e;j) &.kp.344 Mff; fhzg;gLfpd;w mNjNtisapy;>mJ fld; njhFjpapy; 
12.45% MFk;.  
 
 
2.2.5 Fj;jif kw;Wk; thlif nfhs;tdT fld; 
 
2012 Mk; Mz;bd; ngg;utup khjj;jpypUe;J Fj;jif kw;Wk; thlif jdpAupikf; 
fld; eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; Fj;jif kw;Wk; 
thlif jdpAupikf; fld; epYit &.kp.423 Mff; fhzg;gl;l mNjNtisapy; 
tUlj;jpDs; Fwpg;gplj;jf;f tsu;r;rpnahd;iw mile;Js;sJ.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 itg;Gf;fs; 
 

2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; tq;fpf;Fr; nrhe;jkhd nkhj;j itg;Gf;fs; &.kp.636.4 
MFk;. Fiwe;j kw;Wk; eLj;ju msT tUkhdq;fis cUthf;Fgtu;fs; tq;fpapd; 
,yf;Fr; re;ijahf njupTnra;ag;gl;Ls;sdu;. mjd;gpufhuk; mtu;fspd; 
NjitfSf;Fg; nghUe;jf;$ba tpjj;jpy; tpNrl itg;G cw;gj;jpfs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.  
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rpNu];l gpui[fSf;fhd “nre;Njt”> ngz;fSf;fhd “khdtP” kw;Wk; 

rpWtu;fSf;fhd “GFB” ,tw;wpy; gpurpj;jkhdjhff; fhzg;gLfpd;w fzf;F 
tiffshFk;. 2016 [dtup 01 Mk; jpfjpad;W “SLS jpypd” vDk; ngaupy; Gjpa 
rpWtu; Nrkpg;Gf; fzf;nfhd;W tpNrl rYiffisf;nfhz;ljhf mjhtJ 
rpWtu;fSf;Fk; ngw;NwhUf;Fk; MAs; fhg;GWjp> itj;jparhiy tpiyg;gl;bay;fisr; 
nrYj;Jjy;> mjp$ba tl;btPjq;fisf; nfhz;ljhf mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. NkYk; 
fpuhkpa kf;fspilNa itg;Gf;fis mjpfupf;Fk;Nehf;fpy; kf;fs; Cf;Ftpg;Gf; 
fld;jpl;lj;jpw;F ,izahf Nrkpg;G KiwAk; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 nkhj;j tUkhdk;> nraw;ghl;Lr; nryTfs; ,yhgj;jd;ik 
 
2016 Mk; Mz;Lf; fhyg;gFjpf;fhf tq;fpapd; tupf;F Kd;duhd ,yhgk; &.kp.464 
MFk;. me;jf; fhyg;gFjpapy; KOnkhj;j tUkhdk; &.kp.874 MFk;. tl;b tUkhdk; 
&.kp. 856 Mff; fhzg;gl;l mNjNtisapy; mJ nkhj;j tUkhdj;jpd; 98% MFk;. 
Vida tUkhdq;fs; &.kp.17 MFk;. 2016 Mk; Mz;by; tl;br; nrytpdk; kw;Wk; 
Vida nraw;ghl;Lr; nrytpdk; KiwNa &.kp.142 kw;Wk; &.kp. 214.3 Mff; 
fhzg;gl;lJ.  
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3. gpuKf tq;fp itg;ghsHfspd; nghWg;Gf;fis tpLtpj;jy; 
 

Njhy;tpAw;w t/g gpuKf Nrkpg;G kw;Wk; mgptpUj;jp tq;fpapd; itg;Gfisj; jpUg;gpr; 
nrYj;JtJ tq;fpapd; tpNrl gzpnahd;whf Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ. 
itg;Gf;fis tpLtpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F mikthf 2017 Mk; Mz;by; rfy 
itg;Gf;fisAk; nrYj;jp Kbf;fg;glTs;sd. 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; gpuKf 
tq;fpapd; itg;gPl;lhsuplkpUe;Jk; KjyPl;lhsu;fsplkpUe;Jk; ngwg;gl;bUe;j 
itg;Gf;fspy; &.kp. 1154 njhif itg;G nghWg;Gf;fis ,zf;fk; nra;Ak; 
jpl;lj;jpd;fPo; nrYj;jg;gl;Ls;sd.   
 
 
 
 
 

4. epWtdj;jpd; r%fg; nghWg;G epfo;r;rpj;jpl;lk; 
 
tq;fpapd; gpujhd Nehf;fk; tWikik xopg;gjw;fhf cjtpia toq;Ftjw;Fg; gjpyhf 
r%f kWtho;T kw;Wk; epjptrjpfis toq;Ftjd;%yk; mtu;fspdhNyNa jkJ 
mgptpUj;jpia mile;Jnfhs;tjw;F cjtpGuptjhFk;. Ez;epjpg; gpuptpdhy; fpuhkpa 
kf;fSf;F epjpg; gad;ghL rk;ge;jkhf njupag;gLj;Jk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; ghupa 
mstpy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,jw;F Nkyjpfkhf ,yq;if Nrkpg;G tq;fp 

&.400>000/= nrytpy; mEuhjGu fpisf;F Kd;dhy; Gj;ju; rpiy kw;Wk; kidAk;  
epWtd r%fg; nghWg;gpd;fPo; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F Nkyjpfkhf kJfk fy;tpf; 
Nfhl;lj;jpy; kpf gpd;jq;fpa ghlrhiyahfpa jpdpahty kfh tpj;jpahyaj;jpw;F 
gy;Clf fhl;rp ,ae;jpuk; kw;Wk; jpiu vd;gtw;iw guprspj;Js;sdu;.  
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,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; nfsut 
jiytu; jpU.Nf.mkurpq;f mtu;fspdhy; 
jpdpahty kfh tpj;jpahyaj;jpw;F 
gy;Clf fhl;rp ,ae;jpunkhd;iwAk; 
jpiunahd;iwAk; guprspf;Fk; epfo;T.  
 

 

 

 

 

  

 
 
 
,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; mEuhjGu fpisapd;  
jiyikapy; mEuhjGuj;jpy; jhgpf;fg;gl;Ls;s  
Gj;ju; rpiyAk; kidAk;.      
 

 

 

 

 

 

 
,yq;if Nrkpg;G tq;fpapd; Copau;fspdhy; 
nfhOk;Gkhtl;lj;jpy; ,lk;ngw;w 
nts;sj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F 
epthuzk; toq;Fk; epfo;T  
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5.2 fhg;GWjp> rptpy; tpkhdNritfs; 
kw;Wk; tpUe;Njhk;;gy; 
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tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; 

 

1. mwpKfk; 

murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; 
Ik;gJ tUl kuGupikiaf;nfhz;Ls;s ,yq;ifapd; ghupa kw;Wk; tYthd ,ize;j 
fhg;GWjp toq;Fduhf ,Uf;fpd;wgbapdhy;> Njrj;jpd; mgpkhdj;ij 
Kd;nfhz;Lnry;Yk; nghWg;G ,f;$l;Lj;jhgdj;jpw;F xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. MAs; 
fhg;GWjp epjpak; &.gp. 90.8 fisAk; gq;F %yjdk; &.gp. 06Mfpa &.gp.177 nrhj;J 
mbg;gil mjw;F gf;fgykhf cs;sd.  

2016 Mk; Mz;by; tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 
Njitahd %yjd msT tPjk; MAs; fhg;GWjpapy; 412 rjtPjj;jpidAk; MAs; 
my;yhj fhg;GWjpapy; 174.45 tPjj;ijAk; Ngzp te;Js;sJ.  

2017 Mk; Mz;L [dtup khjj;jpy; gplr; Nubq; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l 
fk;gdpapd; fldpd; msT gpd;tUkhW.  

 

fld; msT 
msTf;fhd jFjpwd; (jaTnra;J msTf;fhd 

mbg;giliaf; Fwpg;gpLf) 

AA(lka) 

- Njrpa ePz;lfhy msT 

- Nehf;F : epiyahd  

AA(lka) 
- Njrpa fhg;GWjpahsu;fspd; epjpr; rf;jpapd; msT 

- Nehf;F : epiyahd  

  jdJ jiyik mYtyfk; kw;Wk; fpisfspd;nghUl;L 2017 brk;gu; khjk; tiuapy; 
nry;YgbahFk; I v]; X ISO 9001:2008 juk;> Kfhikj;Jt njhFjpr; rhd;wpjo;fs; 
,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;sd.  

 
jiyik mYtyfj;jpYk; mjw;Fupa fpis mYtyfq;fspYk; MAs; kw;Wk; rhjhuz 
kPs;fhg;GWjp> cupikf; nfhLg;gdT kw;Wk; Jizr; Nritfisr; rhd;Wg;gLj;jy; 
vd;gd tplag;gug;gpy; cs;slq;Ffpd;wd. rfy gpupTfSf;Fk; fk;gdpapd; 
Nehf;fj;jpDs; cWjpahff; fhl;lg;gl;Ls;s jdpj;jdpahd Fwpf;Nfhs;fs; 
fhzg;gLfpd;w mNjNtisapy; me;jf; Fwpf;Nfhs;fis mile;Jnfhs;tjw;F rfy 
gpupTfSk; flikg;gl;Ls;sd. xt;nthU gpuptpYk; I v]; X njhopw;gLfpd;w rfy 
fpisfspYk; njspthff; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s jukhd nfhs;ifapDs; fk;gdpapd; 
kPs;rf;jp njspthfg; gpujpgypf;fpd;wJ. jukhd nfhs;if tiurl;lfj;jpDs; gjtpapdu; 
jkJ flikfis eilKiwg;gLj;Jfpd;wdu; vd;gij cau; Kfhikj;Jtj;jpdhy; 
rhd;Wg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  
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2. 2016 Mk; Mz;by; tUkhdr; nrayhw;Wif 

2016 Mk; Mz;by; kjpg;gPLnra;ag;gl;l &.kp. 27495 njhiff;F vjpuhf &.kp.27594 
nkhj;jj; jtizf; fhg;GWjpj; njhifia fk;gdpapdhy; mile;Jnfhz;Ls;sJ. ,jpy; 
MAs; fhg;GWjpapypUe;J &.kp.11894 fSk; MAs; my;yhj njhFjpapypUe;J &.kp.15700 
njhifAk; cs;slq;Ffpd;wJ.    

ml;ltiz 1: nkhj;j vOjg;gl;l jtizj; njhif xg;gPL 

njhFjp tsu;r;rp (%) mjpfupg;G 
&.kp 

2016 Mk; 
Mz;L&.kp. 

2015 Mk; 
Mz;L&.kp. 

MAs; fhg;GWjp 13.6% 1,424 11,894 10,470 

Mas; my;yhj 
fhg;GWjp 

11.7% 1,650 15,700 14,050 

nkhj;jj; 
jtizj; 
njhifapd; 
nkhj;jk; 

12.5% 3,074 27,594 24,520  

 

tiuG 1: nkhj;jj; jtizj; njhif – fk;gdp 

 

 

tiuG 2: nkhj;jj; jtizj; njhif – MAs; fhg;GWjp 

 

 

 

&. kp 

,t;thz;Lf;fhd 
xJf;fPL 

cz;ik 

fle;j Mz;L 

x
g
;g
PL
 

&. kp 

,t;thz;Lf;fhd 
xJf;fPL 

cz;ik 

fle;j Mz;L 

x
g
;g
PL
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tiuG 3: nkhj;jj; jtizj; njhif – MAs; my;yhj fhg;GWjp 

 

 

 

2.1 tupf;F Kd;duhd ,yhgj;jpDs; nrayhw;Wif 

2016 Mk; Mz;by; MAs; my;yhj fhg;GWjp eltbf;if kjpg;gPL nra;ag;gl;l tupf;F 
Kd;duhd ,yhgj;ijj;jhz;b &.kp.3039 ngWkjpiag; ngw;Ws;sJ.  

 

tiuG 4: fk;gdpapd; tupf;F Kd;duhd ,yhgk; 

 

 

 

tiuG 5: tupf;F Kd;duhd ,yhgk; - MAs; 

 

&. kp 

,t;thz;Lf;fhd 
xJf;fPL 

cz;ik 

fle;j Mz;L 
x
g
;g
PL
 

&. kp 

,t;thz;Lf;fhd 
xJf;fPL 

cz;ik 

fle;j Mz;L 

x
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&. kp 

,t;thz;Lf;fhd 
xJf;fPL 

cz;ik 

fle;j Mz;L 

x
g
;g
PL
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tiuG 6: tupf;F Kd;duhd ,yhgk; - MAs; my;yhj 

 

 

 

2.2 KjyPl;L tUkhdj;jpd; nrayhw;Wif 
 
 
2.2.1 KjyPl;l cghaj;jpl;lk; 

 
,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; KjyPl;L cghaj;jpl;lk;> ghJfhg;G> tUkhdk; 
kw;Wk; nrhj;Jf;fspd; tsu;r;rpf;fpilNa cd;dj ,zf;fj; jd;ikia 
mile;Jnfhs;tjw;fhf cWjpahfj; jahupf;fg;gl;Ls;s Nkw;nrhd;d ,yq;if 
fhg;GWjpr; rigapd; Vw;Gilajhf;fpf;nfhs;sf;$ba epakq;fspy; Vw;wj;jho;Tila 
KjyPl;Lf; nfhs;ifapD}lhf epjpaj;jpd; nghWg;Gf;fis epiwNtw;Wtjw;F 
cghaj;jpl;lk; ,yf;fhff;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
 
 

2.2.2 tl;btPj tPr;nry;iy 
 

 

 
 

 

 
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; epiyahd itg;G trjpfspd; tfpjhrhuk; kw;Wk; 
epiyahd fld; toq;fy; trjpfspd; tPjhrhuk; vd;gd jrk; Ik;gJ tPjk; tUl 
,Wjpapy; KiwNa 7% kw;Wk; 8.50% tiu ,uz;Ljlitfs; mjpfupf;fg;gl;lJ.  
 
 

7.20%

7.70%

8.20%

8.70%

9.20%

9.70%
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10.70%

11.20%
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mjd;gpufhuk; nrg;lk;gu; khjj;jpy; XusT tPo;r;rpailtjw;F Muk;gpf;f Kd;du; 
Mf];l; khj ,Wjptiuapy; jpiwNrup cz;bay; tPjhrhuk; mjpfupf;Fk;Nghf;F 
fhzg;gl;lJ. vt;thwhapDk; ru;tNjr ehza epjpaj;jpd; fld; trjpfs; fpilj;jik 
kw;Wk; Vida ntspehl;L fhRg;gha;r;ry;fSld; nryhtzp tPjj;jpd; ,Wf;fk; 
FiwtilAk; vd vjpu;ghu;f;fg;gl;l mNjNtisapy;> tl;btPjk; epiyahdjhf ,Uf;Fk; 
vd vjpu;ghu;f;fg;gl;lJ.  
 
 

2.2.3 gq;Fr; re;ij 

cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L Mfpa ,uz;L JiwfspYk; fhzg;gl;l rthy;kpf;f 
nghUshjhu epiynahd;iw Vw;gLj;jp gq;Fr; re;ijapy; tUlhe;j tPo;r;rp 9.66% tiu 
ePbj;jJ. vt;thwhapDk; njupTnra;ag;gl;l gpujhd fUkgPlq;fspy; kjpg;gPL nra;ag;gl;l 
ngWkjpfs; ftu;r;rpfukhdjhf ,Ue;jgbapdhy; xUtUl fhy vy;iyapy; gq;Fr; 
re;ijapy; tpiy mjpfupf;fpd;wik gw;wpa vjpu;ghu;g;G fhzg;gl;lJ. ntspehl;L 
KjyPl;lhsu;fis cs;ehl;L gq;Fr; re;ijf;F ftu;e;jPu;f;ff;$ba kjpg;gpwf;fk; 
nra;ag;gl;l njhif ,jw;F NkYk; cjtpahf ,Uf;Fk;.  

cs;ehl;L / ntspehl;L KjyPLfs; ,e;jf; fUkgPlq;fspy; gha;e;J te;jgbapdhy; 
gpujhdkhf tYthd fUkgPlq;fspy; tpNrlkhf ek;gfkhd KjyPl;L tl;b 
vjpu;ghu;g;Gkpf;fjhff; fhzg;gl;lJ.  

 

 
2.2.4 nrhj;Jf;fis NtWgLj;jy; 

 
MAs; epjpak;: 

epjpaj;jpd; mikg;G:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.2%

23.6%

7.4%

17.2%

0.7%

Government Securities

Equity

Term Deposits

Corporate Debt

Unit Trusts
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rhjhuz epjpak;: 
epjpaj;jpd; mikg;G: 

 
 

 

3. KjyPl;L nrayhw;Wif 
 

2016 Mk; epjpahz;bDs; &.kp.16668 nkhj;j KjyPl;L tUkhdnkhd;iw ,yq;if 
fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.  
 
2016 Mk; epjpahz;bDs; &.kp.7>953 KjyPl;L tUkhdnkhd;iw MAs; epjpaj;jpdhy; 
gjpTnra;Js;s mNjNtisapy;> me;jf; fhyg;gFjpapy; &.kp.8>715 KjyPl;L 
tUkhdnkhd;iw rhjhuz epjpaj;jpdhy; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ. vt;thwhapDk; 
nrg;lk;gu; kw;Wk; brk;gu; khjq;fspy; ypl;Nuh Nf]; yq;fh ypkpl;ll; kw;Wk; ypl;Nuh 
Nf]; Nlu;kpdu; yq;fh g;iuNtl; ypkpl;ll; Mfpatw;wplkpUe;J fpilj;j &.kp.6>750 
mjptpNrl gq;fpyhg tUkhdk; rhjhuz epjpaj;jpy; cs;slq;Ffpd;wJ.  
 
KjyPl;L tUkhd RUf;fk; 
 
 2015 2016 
 tho;f;if 

nfhLg;gdT 
nghJ 

nfhLg;gdT 
tho;f;if 
nfhLg;gdT 

nghJ 
nfhLg;gdT 

gzr;re;ij 201 135 247 109 

epiyahd tUkhdk;     

tl;b 6680 837 7868 1065 

%yjd mjpfhpg;G 66 25 3 - 

gq;F     

 1040 940 757 8124 

%yjd mjpfhpg;G (391) (124) (922) (583) 

nkhj;jk; 7596 1814 7953 8715 

 
 

16.4%

69.2%

9.7%

4.3% 0.4%

Government Securities

Equity

Term Deposits

Corporate Debt

Unit Trusts
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kPsspf;fg;gl;l %yjd gq;F njhlHghd gl;bay; 
2016 Mk; epjp Mz;L 
 

 
fpilj;jit 

kPsspf;fg;gl;l  
V. v];. gP. I 

tho;if -4.45 -9.66 

nghJ 0.68 -9.66 

nkhj;jk; -2.70 -9.66 

 

 

4. tpepNahfpj;jy; tpupthf;fk; 

2016 Mk; Mz;L> ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 17 
tyaq;fspd;fPo; G+NfhsuPjpahf 115 fpisfSk; 15 thbf;ifahsu;Nrit 
epiyaq;fSk; jhgpj;jJld; Muk;gkhfpaJ. vt;thwhapDk;> tpahghu msT 
Fiwe;jkl;lj;jpy; ,Ue;jgbahy; fl;Lehaf;f fpisia %btpLtjw;F Kfhikj;Jtk; 
jPu;khdnkhd;iw vLj;Js;s mNjNtis> mjd;gpufhuk; jw;NghjpUf;Fk; nkhj;jf; 
fpisfspd; vz;zpf;if 114 MFk;. `pq;Fuhf;nfhil> vy;gpl;ba kw;Wk; nfhr;rpf;fil 
fpisfs; thbf;ifahsu;fspd; trjpf;fhf $Ljyhd trjpfisf;nfhz;ljhf kPz;Lk; 
jhgpf;fg;gl;lJ.  
 
mNjNghd;W uhfik> gjtp guhf;fpukGu kw;Wk; gf%d Mfpa gpuNjrq;fspy; 2017 Nk 
31 Mk; jpfjpastpy; Gjpa fpisfisj; jpwg;gjw;Fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sd.  

 

 

5. ,iz epWtdq;fspd; r%fg; nghWg;Gf;fs; 

2016 Mk; Mz;L etk;gu; 15 Mk; jpfjp fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; Gyikg;guprpy; 
jpl;lj;jpw;F Gyikg; guprpy; toq;Fk; tpoh jhkiuj;jlhfk; fiyauq;fpy; ,lk;ngw;wJ. 
RgngJk; Gyikg;guprpYf;fhf tpz;zg;gpj;jpUe;j 25 khtl;lq;fspdJk; 
ntw;wpahsu;fSf;F 300 ,w;Fk; $Ljyhd Gyikg;guprpy;fs; toq;fg;gl;ld.  

2016 Mk; Mz;L etk;gu; Kjyhk; jpfjpad;W ,yq;if fhg;GWjpf; 
$l;Lj;jhgdj;jpdhy; Muk;gpf;fg;gl;l “gupRf;fhf mioAq;fs;” epfo;r;rpj;jpl;lk; etk;gu; 
30 Mk; jpfjpAld; KbtilAk; fhyj;jpw;F Kd;du; ,uz;L thu FWfpa fhyj;jpw;Fs; 
gjpyspf;fg;glhj miog;G (miscalls)500>000 ,w;Fk; $Ljyhf ftu;e;jPu;j;jypd;%yk; 
Fwpg;gplj;jf;f ntw;wpia mile;jJ.  
 
fUizia gug;Gtjw;fhf jdJ fhyj;jpy; xUrpy epkplq;fisg; ngw;W ,e;j cd;dj 
nraw;ghl;Lf;F 500000 ,w;Fk; $Ljyhd egu;fSf;F fpilf;ff;$bajhd tha;g;G 
,jD}lhf ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F fpilj;jJ. mjd;gpufhuk; ,yq;if 
fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; Ie;J kpy;ypad; &gh njhif kpfTk; Njitahd 
CRRT,ae;jpuj;ijf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf kfufk Gw;WNeha; epWtdj;jpw;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 
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“Gw;WNeha; epWtdj;jpd; Njitfs; kw;Wk; mjpy; rpfpr;ir ngWfpd;w Nehahsu;fs; 
gw;wpa njupag;gLj;Jtjid cUthf;fp kf;fspd; ftdj;ijf; ftUtjw;F ,yq;if 
fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; KbAkhf ,Ue;jJ vd;gij guprspg;gjw;F 
Nkw;nfhs;sg;gl;l miog;GfSf;fhd kpff; $Ljyhd gjpy;fspd; %yk; 
vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ” vd ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; Ngr;rhsu; 
njuptpj;jhu;.   
 
guprspg;gjw;fhf miof;Fk; fUj;jpl;lj;jpd;%yk; mjw;fhf kf;fspd; jiyaPl;ilg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf “gjpyspf;fg;glhj miog;G” gw;wpa Gjpa nghwpKiw 
gad;gLj;jg;gl;lJ. kf;fSf;F 1357 vDk; ,yf;fj;jpw;Fg; gjpyspf;fg;glhj 
njhiyNgrp miog;nghd;iw toq;ff;$bajhf ,Ue;j mNjNtisapy; mt;thW 
gjpyspf;fg;glhj xt;nthU miog;Gf;fhfTk; ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; 
Gw;WNeha; itj;jparhiyf;F &.10 itg; guprspf;fpd;wJ. miog;ghsupdhy; epjpg; 
gq;fspg;ig toq;fNtz;ba mtrpakpy;iy.  
 
thbf;ifahsu;fSf;F kpfr; rpwe;jJk; JupjkhdJkhd Nritnahd;iw 
toq;Ftjw;fhf jpBu; tpgj;J Nrjq;fs; guprPypf;fg;gLfpd;w ,yq;if fhg;GWjpf; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; Nkhl;lhu; thfd gpuptpy; njhopEl;g cj;jpNahfj;ju;fSf;Fk; jkJ 
Rfhjhu cupikfs; $l;bizg;ghsu;fSf;Fk; ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 
RRfp tifiar; Nru;e;j 132 Nkhl;lhu; irf;fps;fs; toq;fg;gl;ld. ,yq;if fhg;GWjpf; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; Kfhikj;Jtj;jpdhy; Nkhl;hu; irf;fps;fis toq;Fk; epfo;T 
mz;ikapy; jiyik mYtyfj;jpy; ,lkngw;wJ.  
 
jw;NghJ ehl;bd; fLikahd ftdj;jpw;Fs;shfpAs;s tPjp tpgj;Jf;fisf; 
Fiwg;gjw;Fk; mjd; ngWNgwhf ,lkngWfpd;w ,wg;Gf;fspd; vz;zpf;ifiaf; 
Fiwg;gjw;Fk; ,yq;if &gthfpdpf; $l;lLj;jhgdk; kw;Wk; ,yq;if nghyp]; 
jpizf;fsk; Mfpatw;wpdhy; Muk;gpf;fg;gl;l gpujhd tPjpg; ghJfhg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgj;jpdhy; tY Nru;f;fg;gl;lJ. 
 

 

6. gjtpapdu; eyd;Gup 

gjtpazp cWg;gpdu;fs; flikNeuj;jpy; khj;jpukd;wp mtu;fs; Xa;thfTk; 
FLk;gj;JlDk; ,Uf;fpd;w fhyj;jpy; kpf ed;whf ,Uf;fpd;whu;fs; vd;gij 
rhd;Wg;gLj;Jtjw;fhf gjtpapdupd;nghUl;L gy trjpfis toq;Ftjw;F 
eltbf;ifnaLf;fg;gl;Ls;sJ. tpLKiwiaf; fopg;gjw;F tpLKiw ,y;yq;fs;> 
epWtdj;jpd; Nghf;Ftuj;J trjpfs;> kuz ed;ik jpl;lk; kw;Wk; Copau;fspd; 
FLk;gq;fspYs;s gps;isfs; mNjNghd;W Vida cWg;gpdu;fSf;fhfTkhd 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fSk; ,jpy; cs;slq;Ffpd;wd.  
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=yq;fd; tpkhd Nrit 

 
 

1. 2016/2017 tUlj;jpw;fhd epjpr; nrayhw;Wif 
 
=yq;fd; tpkhdNritapd; 2016/2017 epjpahz;Lf;fhd epjpr; nrayhw;Wif fPNo 
ml;ltiz ,yf;fk; 01 ,d; %yk; 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; RUf;fkhff; 
fhl;lg;gl;Ls;sJ. tpNrl tplaq;fs; rpytw;iwj; jtpu 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpAld; 
KbTw;w 09 khjfhyj;jpw;fhd fk;gdpapd; epjpr; nrayhw;Wif tuTnryT nra;ag;gl;l 
nrayhw;Wifiaf; ftdj;jpw;nfhs;Sk;NghJ mjpfupg;nghd;iwf; fhl;baJ. fk;gdp 
kl;lj;jpy; &.kp.10237 Njwpa nraw;ghl;L el;lnkhd;W gjpthfpAs;sJ. ,e;jg; ngWkjp 

me;j tUlj;jpw;fhd tuT nryT nraw;ghl;L el;lj;jpYk;ghu;f;f &.kp.131 (01%) 
FiwthdjhFk;. 
 
ml;ltiz ,y. 01: epjpr; nrayhw;Wif – 2016/2017 epjpahz;L (2016 brk;gu; 
tiuahd 09 khjq;fs;) 
 

(&gh kpy;ypad;) 

 2016/17cz;ikg; 
ngWkjp (brk;gu; 
tiu) 

2016/17tuT nryT 
nra;ag;gl;l (brk;gu; 
tiu) 

NtWghL  

 

nkhj;j tUkhdk; 98,979 105,651 -6% 

nraw;ghl;L nryT (104,328) (110,960) 6% 

nraw;ghl;L el;lk; (5,349) (5,309) -1% 

epjpr; nryT (4,888) (5,059) 3% 

fk;gdpapd; Njwpa 
el;lk; (10,237) (10,368) 1% 

tpNrl tplaq;fs; (13,721) (238) -5,652% 

=yq;fd; Nflhpq; 
ypkpll; %ykhd 
gq;fpyhgk; 

3,095 2,000 55% 

fk;gdpapd; Njwpa 
el;lk; (20,863) (8,606) -142% 

 
Fiwtile;j vupnghUs; tpiyfs; tpkhdNritapd; nrayhw;Wifia mjpfupg;gjw;F 
gq;fspg;Gr; nra;jNghjpYk;> nfhOk;G re;ijf;fhf Nkyjpf nfhs;ssT kw;Wk; gpujhd 
rpy re;ijfspy; tpkhdg; gazf;fl;lzk; Fiwtile;jijj; njhlu;e;J tpkhdf; 
fk;gdpapd; tUkhdk; Fwpg;gplj;jf;f mstpy; tPo;r;rpaile;jJ.  
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2. 2016/17tUlj;jpy; rfy cghaj;jpl;l tpahghu myFfspdJ 
nrayhw;Wif Fwpg;gplj;jf;f mstpy; tsu;r;rpaile;jJ.  

 

=yq;fd; tpkhdf; fk;gdp 2016/17 epjpahz;by; gz;lhuehaf;f ru;tNjr 
tpkhdepiyaj;jpy; mbkl;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J 
&.kp.6025 Njwpa ,yhgnkhd;iwr; rk;ghjpj;Js;s mNjNtis> mJ njhlu;Gila 
fhyg;gFjpapy; tuT nryT kw;Wk; fle;j tUlj;jpy; rk;ghjpf;fg;gl;l ,yhgj;Jld; 
xg;gpLk;NghJ KiwNa 20% kw;Wk; 37% Kd;Ndw;wnkhd;iw vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ.    
 
=yq;fd; tpkhdf; fk;gdpf;F KO cupikiaAk; nfhz;Ls;s JizepWtdkhd 
=yq;fd; Nfl;lupq; g;iuNtl; ypkpl;ll; 2016 Mk; Mz;Lf;fhf &.kp.3095 tUlhe;j 
gq;fpyhgj;ijg; gjpTnra;Js;s mNjNtisapy;> 2016 brk;gu; khjkstpy; 
rk;ghjpf;fg;gl;l Njwpa tUkhdk; &.kp.2878 MFk;. ,J fle;j epjpahz;bYk;ghu;f;f 
Rkhu; 20% tsu;r;rpahFk;.  
 
 
 

3. tpkhdf; fk;gdpapd; nraw;ghl;Lf;fhd gpujhd 
nrayhw;Wifr; Rl;b (2016 brk;gu; tiu)  
 

 

gpujhd nrayhw;Wifr; Rl;b(KPI) 2016/17 
cz;ikg; 
ngWkjp 

2016/17 
tuTnryT 

NtWghL% 

gazpfs; VWtjw;fhd fhuzpfs; 
79.6% 78.3% 1% 

,Uf;fpd;w Mrdq;fspd; 
msTf;fhd nryT fp.kP. (CASK) – 
USC 

5.94 6.27 5% 

,Uf;fpd;w Mrdq;fspd; 
msTf;fhd tUkhdk; fp.kP.– USC 

5.07 5.28 -4% 

FWfpa njhFjp tpkhdk; - fp.kP.1 
,w;F xU gazpf;fhd nryT  

12.11 13.03 -7% 

mfz;l njhFjp tpkhdk; - fp.kP.1 
,w;F xU gazpf;fhd nryT 

12.97 12.85 1% 

 

 
mjpfupj;j Nghl;bj;jd;ik kw;Wk; gpujhd rpy re;ijfs; Mfpatw;Wf;F tUkhdj;jpw;F 
jhf;fk;nrYj;Jfpd;w gupkhw;wg; ngWkjp ghjfkhd Kiwapy; khw;wkile;jjd; 
fhuzkhf nkhj;j re;ij rk;ghj;jpak; Fiwtile;jNghjpYk;> ftdj;jpw;nfhs;sg;gl;l 
fhyg;gFjpf;fhf gazpfs; VWtjw;fhd fhuzp njhlu;e;Jk; vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
kl;lj;ijj; jhz;bapUe;jJ. ,Uf;fpd;w Mrdq;fspd; msTf;F fp.kP. (RASK)tUkhdk; 
kjpg;gPL nra;ag;gl;l ngWkjpapYk;ghu;f;f Fiwtile;jik re;ijf;F vjpu;kiwahd 
jhf;fnkhd;iw Vw;gLj;jpAs;sJ.  
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4. tpkhdg; gaz tiyaikg;G 
 
tpkhdf; fk;gdpia cw;gj;jpj;jpwd;kpf;fJk; epiyj;Jepw;ff;$baJkhd tpkhdf; 
fk;gdpnahd;whf khw;Wk; jug;gpdupd; topfhl;lYf;F mikthf> rpwe;j tpkhdg; gaz 
tiyaikg;G cghaj;jpl;lnkhd;iw milahsk; fhz;gjw;Fk; mjpfgl;rkhf tpkhdg; 
gazq;fspy; <LgLk;NghJ gy;NtW tu;j;jfuPjpahdJk;> nraw;ghl;L uPjpahdJkhd 
Vw;wj;jho;Tfspd; jhf;fj;ij kjpg;gPLnra;tjw;fhf tpgukhd tpkhdg; gaz 
tiyaikg;g kw;Wk; epjp khjpup nraw;ghLfs; gw;wp ftdj;jpw;nfhs;sg;gl;lJ.  

 
gy;NtW khjpupfspD}lhf (vupnghUs; tpiyNghd;w rpy nraw;ghl;L 
Vw;wj;jho;TfisAk; Vw;Gilajhf;fp) fle;jfhyk; kw;Wk; Kw;jpl;lkplg;gl;l 
nrayhw;WifiaAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp Fwpg;gplj;jf;f 03 fhy vy;iyf;fhf 
tpkhdg; gaz topfs; gFg;gha;T nra;ag;gl;ld.  
,jid mbg;gilahff;nfhz;L rpwpa kw;Wk; eLj;ju fhyj;jpy; R%f epiyf;F 
khw;Wk; Mw;wy; ,y;yhj rpy cghaj;jpl;lq;fs; jtpu;e;j gw;whf;Fiw nrayhw;Wif 
tpkhdg;ghij/ tpkhdg; gazq;fspd; vz;zpf;if vd;gd ,ilepWj;jg;gl;ld. 
mjd;gpufhuk; INuhg;gpa fz;lj;jpw;F gazpf;ftpUe;j tpkhdg; gazq;fs; 2016 
etk;gu; khjj;jpypUe;J ,ilepWj;jpaik gw;wp tpkhdf; fk;gdp mwptpj;jJ. ,jpy; 
ghup];> g;nuq;gu;l; kw;Wk; Nuhk; tiuahd tpkhdg;gaz topfSk; cs;slq;Ffpd;wd 
(Nuhk; tiuahd tpkhdg; gazq;fs; 2016 Nk khjj;jpypUe;J ,ilepWj;jg;gl;bUe;jJ).    
 
,zq;fpa Ne;ukiwahd gq;fspg;G kw;Wk; tsu;r;rpg;Nghf;F vd;gtw;wpd; fhuzkhf 
yz;ld; tiuahd tpkhdg; ghij tpkhdNritapd; xNunahU INuhg;gpa tpkhdg; 
ghijahf njhlu;e;Jk; nraw;gl;LtUfpd;wJ.  

 

• =yq;fd; tpkhd Nritapd; gpuhe;jpa tpkhdg; gaz tiyaikg;ig 
tYT+l;Lk; cghaj;jpl;l Nehf;fj;ijf;nfhz;ljhf 2016 etk;gu; khjj;jpypUe;J 
nray;tYg;ngWk; tpjkhf kpfpd; yq;fh tpkhdNritapd; gpujhd tpkhd 
gazg; ghijfSk; fk;gdpapd; tpkhd ghij tiyaikg;gpd;fPo; 
nfhz;Ltug;gl;lJ. lf;fh> g ;̀iud;> k];fl;> yh$u;> kJiu> fy;fj;jh> [fu;jh 
kw;Wk; rPnry;]; vd;gd ,e;j Gjpa gaz Kbtplq;fSf;Fs; 
cs;slq;Ffpd;wd. ,jw;F Nkyjpfkhf Xa;Tf;fhd gaz Kbtplq;fshf 
tpkhdg; gazq;fspd; vz;zpf;iff;fhf Vw;glf;$ba Nghf;Ffisf; 

ftdj;jpw;nfhz;L GAN jPTfs;> khiyjPT vd;gdTk; fk;gdpapd; tpkhdg;gaz 
tiyikg;Gf;Fs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.  

 

• upahj;jpw;F Nkyjpf ,uz;L tpkhdg; gazq;fSk; [pj;jhTf;F xU Nkyjpf 
tpkhdg; gazKk; thuhe;j tpkhdg; gaz vz;zpf;iff;F 
mwpKfg;gLj;jg;gl;ld. 
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5. thbf;ifahsupd; mDgtq;fis mjpfupj;jy; 
 

thbf;ifahsu;fSf;fhf toq;fg;gLfpd;w Nritia mjpfupg;gjw;fhf =yq;fd; tpkhd 
Nritapd;%yk; njhopEl;g fUj;jpl;lq;fs; gy eilKiwg;gLj;jg;gl;l mNjNtisapy; 
mjpy; gpujhd nraw;ghLfs; gpd;tUkhW. 
 

i. gy nkhopahw;wy; (08 nkhopfs;) kw;Wk; thbf;ifahsu; mZFifia  
mjpfupf;fg;gl;l njhiyNgrpAld; ,ize;j =yq;fd; tpkhdf; fk;gdp Gjpa 
,izaj;jsnkhd;iw Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. muG nkhopapy; jfty;fisf; 
Fwpg;gpLk; tpNrl Kf;fpaj;Jtj;ijf;nfhz;l mjd; KjyhtJ 
,izaj;jsk; 2016 [{iy 01 Mk; jpfjp Muk;gpf;fg;gl;lJ. Kjd;Kiwahf 
tpNrl tpkhdq;fs; jiuapwq;Fk; gf;fnkhd;W rfy gpujhd kj;jpafpof;F 
ehLfSf;fhfTk; cUthf;fg;gl;lJ. cyfshtpa juq;fSf;fpzq;fpajhf 
cau;juj;jpy; epu;khzpf;fg;gl;Ls;s Gjpa ,izaj;jsj;jpw;F ve;jnthU 
fzdp> nlg; my;yJ ];khu;l; njhiyNgrp Mfpatw;wpd;%yk; 
gpuNtrpf;ff;$bajhf ,Uf;fpd;wgbapdhy;> thbf;ifahsu;f;F ve;jnthU 
,lj;jpypUe;Jk; mtu;fsJ tpkhdg; gazq;fis ,yFthf 
Kfhiknra;Jnfhs;s KbAk;.  

 

ii. mbf;fb tpkhdg; gazq;fspy; <LgLfpd;wtu;fSf;F ifalf;f 
cgfuzq;fspd; Clhf KOikahd gazj;jpDs; cjtpGuptjw;fhf 

Nkk;gLj;jg;gl;l tpNrl gFjpfisf;nfhz;l “elkhLk; mg;” (Fly Smiles) 

nkd;nghUs; xd;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

 

6. tpkhdq;fspd; njhFjp 
 
kPsha;Tf;Fl;gl;l fhyg;gFjpapy; jw;Nghija re;ij epiyikfs; kw;Wk; 

thbf;ifahsu;fspd; Nehf;fq;fSf;F mikthf A350-900 tpkhdj;ij 

nraw;gLj;Jk; rhj;jpatsk; gw;wpa RahjPd kjpg;gPnlhd;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l ru;tNjr tpkhdr; Nrit MNyhrfu;fs; ,UtupdJ Nrit 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. A350-900 tpkhdq;fis nraw;gLj;jhjpUg;gjw;F fk;gdp 

vLj;jpUe;j jPu;khdj;ij cWjpg;gLj;jp mtw;wpd; nghUshjhu rhj;jpatsj;ijg; 
gFg;gha;Tnra;J Nkw;nrhd;d tpkhdq;fis jpUg;gp tpw;gidnra;jy; my;yJ 
Fj;jif xg;ge;jj;ij KbTUj;Jjy; Mfpatw;wpd;%yk; gad;ghl;bypUe;J 
ePf;Ftjw;F MNyhrfu;fs; ,UtUk; gupe;Jiunra;Js;sdu; (tpkhdf; fk;gdpapd; 
cj;Njr tpkhd tiyaikg;G fl;likg;gpd;fPo;).   
 

A350-900 tpkhdq;fis kPz;Lk; tpw;gid nra;jy;/ kPz;Lk; Fj;jiff;F toq;Fjy; 

Mfpatw;Wf;fhd gy khw;Wf;fs; gw;wp Njbg;ghu;j;jjd; gpd;du; =yq;fd; tpkhdf; 
fk;gdpapd; %yk; Fj;jiff; fk;gdpahfpa Aercap fk;gdpAld; fhzg;gLfpd;w 
Fj;jif xg;ge;jj;ij KbTUj;jp nryitf; Fiwg;gjw;fhd jpl;lj;ijf; 
ftdj;jpw;nfhz;L Nkw;nrhd;d Fj;jif xg;ge;jk; KbTUj;jg;gl;lJ. mf;Nlhgu; 
kw;Wk; etk;gu; khjq;fspy; xg;gilf;fNtz;ba %d;W tpkhdq;fSf;fhf Nritia 
KbTUj;Jk; xg;ge;jk; 2016 mf;Nlhgu; khjj;jpy; ifr;rhj;jplg;gl;lJ. 
 

tpkhdf; fk;gdpf;Fupa tpkhdj; njhFjpapd; Fiwe;j nkhj;j epiw (LGW) A330-
300 03 tpkhdq;fspy; xU tpkhdk; (MSN 1604) 06 khjq;fSf;fhf wet lease 

Kiwapd;fPo; 2016 Mf];l; khjj;jpypUe;J ghf;fp];jhd; ru;tNjr tpkhdNritf;F 

(PIA) Fj;jiff;F toq;fg;gl;lJ. 
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7. =yq;fd; tpkhdf; fk;gdpapd; epWtduPjpahd r%fg; 
nghWg;Gf;fs; 
 

=yq;fd; tpkhdf; fk;gdpapd; epWtduPjpahd r%fg; nghWg;Gf;fs; gpupthfpa 
=yq;fd; nfahu;]; 2016 Mk; Mz;bd; Kjy; 06 khjfhyj;jpDs; Kf;fpakhd 
fUj;jpl;lq;fs; gytw;iw Nkw;nfhz;Ls;sJ. mjpy; gpujhd fUj;jpl;lq;fs;> 

 

(i) =yq;fd; tpkhdf; fk;gdp Nky; kw;Wk; rg;ufKt khfhzq;fspy; ,lk;ngw;w 
nts;sj;jpd; fhuzkhf ghjpf;fg;gl;l gpuNjrq;fspYs;s kf;fSf;Fj; 
Njitahd epthuzq;fis toq;fpaJ. ,jd;NghJ mtu;fSf;fhf cyu; 
czT> jz;zPu; Nghj;jy;fs; kw;Wk; Milfs; toq;fg;gl;ld. 
ed;nfhilfisg; nghWg;Ngw;gjw;fhf gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiya 
tstpy; 24 kzpj;jpahyq;fs; KOtJk; jpwf;fg;gl;bUe;j Nrfupg;G 
epiyaq;fspy; Mapuf;fzf;fhd Copau;fspd; gq;fspg;G toq;fg;gl;lJ.  
 

(ii) =yq;fd; nfahu;]; ,uz;lhtJ KiwAk; N[u;kd; ehl;bd; n`Ndhtu;f;fpy; 

mike;Js;s ghlrhiyahfpa Gymnasium Isemhagen cld; ,ize;J 

nfg;gpj;jpnfhy;yht Mjhu itj;jparhiyf;F “reverse osmosis” FbePu; 
tbfl;Lk; njhFjpnahd;iw ntFkjpahf toq;fpAs;sJ.  

 
 

 
 

8. tpkhdg; gazg; gapw;rp 
 

,yq;if tpkhdNrit ghlrhiyapy; ,uz;lhtJ gl;lkspg;G tpoh 2016 Mk; 
Mz;L khu;r; khjk; 31 Mk; jpfjpad;W murhq;f njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 
mikr;ru; nfsut fgPu; `~Pk; mtu;fs;> Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tpkhdNrit 
mikr;ru; nfsut epky; rpwpghy B rpy;th mtu;fs;> =yq;fd; tpkhd Nritapd; 
jiytu; jpU. m[pj; la]; mtu;fs;> =yq;fd; tpkhdNritapd; gpujhd 
epiwNtw;W cj;jpNahfj;ju; nfg;ld;.jpU. RNud; uj;tj;j> tpkhdepiyaq;fs; kw;Wk; 
tpkhd Nritfspd; jiytu;> jpU.v];.v];.vjpuptPu mtu;fs;> ,yq;if tpkhd 
Nritapd; rptpy; tpkhdNrit mjpfhurigapd; gzpg;ghsu; jpU.gP.gP.[atPu 
mtu;fs; cl;gl tpUe;jpdu;fs; gyupd; gq;Fgw;WjYld; gz;lhuehaf;f Qhgfhu;j;j 
ru;tNjr khehl;L kz;lgj;jpy; (BMICH) ,lk;ngw;wJ.  
 
,jd;NghJ> Rkhu; 300 khztu;fs; tpkhdepiya gazpfisf; ifahSjy;> nfgpd; 
Nrit>Rw;Wg;gazk; kw;Wk; Rw;Wyh MNyhrid Nrit> tpkhdNrit 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk; nghwpapay; njhopEl;gNrit Nghd;w njhopy; gpupTfspy; 
gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ldu;.  
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kp`pd; yq;fh 
 

1. epjpr; nrayhw;Wif 
 
nrytpdj;Jld; xg;gpLk;NghJ tpkhdg; gazq;fspd; vz;zpf;if mjpfupj;jjd; 
fhuzkhf nraw;ghl;Lr; nryT mjpfupj;jNghjpYk; vupnghUs; nrytpdk; 
Fiwtile;jjd;%yk; tpkhdf; fk;gdpf;F ed;ikfs; fpilj;jd.  
 
tpkhdj; njhFjpf;Fr; nrhe;jkhd tpkhdq;fisg; guhkupj;jy;> gOJghu;j;jy; kw;Wk; 
xOq;FKiwg;gLj;Jjy; Mfpait njhlu;ghd Nkyjpf nrytpdq;fSf;fhd cz;ikr; 
nrytpdk; mjpfupj;jjd; fhuzkhf tpkhdq;fspd; guhkupg;Gr; nryT Fwpg;gplj;jf;f 
mstpy; mjpfupj;jJ.   
 
mjpfupj;j tpkhdg; gazq;fSld; xg;gpLk;NghJ tpkhdepiya gazpfisf; 
ifahSk; fl;lzk; jiuapwf;fy;> gwj;jy; kw;Wk; epWj;jpitj;jy; kw;Wk; 
gjtpazpapdu;f;fhd nrytpdq;fs; mjpfupj;Js;sd.  

 

 
 2015/16 2014/15 NtWghl;bd; 

% (&gh kpy;ypd;fspy;) 
vupnghUs; kw;Wk; 
vz;nza; 

3,600 4,453 19% 

tpkhdf; Fj;jiff; 
fl;lzk; 

1,511 1,359 -11% 

tpkhdg; guhkupg;G 2,914 1,748 -67% 
tu;j;f mwptpj;jy; 
kw;Wk; Nkk;ghl;L 
eltbf;if 

67 86 22% 

fhg;GWjpr; nryT 64 63 -3% 
tpkhd epiya 
gazpfs; 
ifahSiff; 
fl;lzk; 

1,038 707 -47% 

gwj;jy; 262 200 -31% 
jiuapwf;FjYk; 
epWj;jp itj;jYk; 

297 195 -53% 

gjtpapdu; nryT 888 690 -29% 
njhopw; fl;lzk; 7 9 28% 
Vida nryTfs; 2,494 2,095 -19% 
tu;j;jfk;> tpw;gid 
kw;Wk; epUthfr; 
nryTfspd; KO 
nkhj;jk;  

13,142 11,607 -13% 

 
Muk;gj;jpy; mDkjpr;rPl;L kw;Wk; mDkjpr;rPl;Lld; njhlu;Gglhj Vida 
tUkhdq;fspy; mjpfupg;nghd;W gjpthfpAs;sJ.  
 
gpujhdkhf me;epar; nryhtzp el;lk; Fiwtile;jik kw;Wk; fle;j tUlj;jpy; 
fhzg;gl;l jpiwNrup Kwpfis fhrhf khw;Wk;NghJ fpilj;j tl;b fl;lzq;fs; 
Mfpatw;wpd; fhuzkhf ,e;j tUlj;jpw;fhd Njwpa epjpr; nryT Kd;ida 
tUlj;jpYk;ghu;f;f Fiwtile;jJ.  
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Nkw;Fwpg;gpl;l mjpfupg;G kw;Wk; mjpfupj;j tUkhdq;fs; Mfpatw;wpd;%yk; 
tUlj;jpw;fhd gw;whf;Fiwia Fwpg;gplj;jf;f mstpy; Fiwf;ff;$bajhf ,Ue;jJ.  
 

 2015/16 2014/15 NtWghl;bd; 
% &gh kpy;ypd;fspy; 

tUkhdk; 11702 10262 14% 
tpw;gidr; nryT -11487 -10077 -14% 
tpw;gid kw;Wk; 
tpw;gid rhu;e;j 
nryT 

-1407 -1342 -5% 

epUthfr; nryT -247 -188 -32% 
Vida tUkhdk; 380 293 30% 
nraw;ghl;L el;lk; -1059 -1051 -1% 
Njwpa epjpr; 
nryT 

-193 -329 41% 

tUlj;jpw;fhd 
el;lk; 

-1252 -1381 9% 

 

 

2. 2015/2016 epjpahz;L 
 
kp`pd; yq;fh tpkhdf; fk;gdp 2016 khu;r; khjj;Jld; Kbtilfpd;w 

2015/16epjpahz;Lf;fhd nrayhw;Wif Fwpg;gplj;jf;fsT tsu;r;rpnahd;iwg; 

gjpTnra;Js;sJ. tuTnryT gw;whf;Fiwf; Fiwj;Jf;nfhz;l fk;gdp mjd; 
nraw;ghl;L vy;iyapy; Fwpg;gplj;jf;f tsu;r;rpnahd;iw mile;Js;sJ.  
 
 

 
 

3. tUkhd tsu;;r;rp 
 
tpkhdf; fk;gdp mjd; tUkhdj;ijf; fle;j tUlj;jpd; tUkhdkhfpa &.gp.10.25 

,ypUe;J &.gp.11.7 tiuapy; 14% ,dhy; mjpfupj;Jf;nfhz;Ls;sJ. Nkyjpf 

Mrdq;fspd; vz;zpf;ifAld; (tUlh tUlk; +9%) mjpfupj;j gazpfspd; 

EioTf;fhuzp tUkhdk; mjpfupg;gjw;Ff; fhuzkhf mike;jJ. mjpfupj;j 
Nghl;bj;jd;ikAld; rthyhff; fhzg;gl;l re;ij epiyikfspd;fPOk; gazpfis 

Nru;j;Jf;nfhs;Sk; fhuzp 2014/15Mk; Mz;bd; ngWkjpahfpa 73% ,ypUe;J 2015/16 
Mk; Mz;by; 75% tiu mjpfupj;Jf;nfhs;sf;$bajhf ,Ue;jJ.  
 

tUlj;jpDs; ruf;Fg; Nghf;Ftuj;J tUkhdKk; 41% tsu;r;rpiag; gjpTnra;jpUe;jJ.  

 
 2015/16 2014/15  %NtWghL 

&.kpy;ypad;fspy; 
gazpfs; 10727 9278 16% 
rkdhd tUkhdk; 506 647 -22% 
Nkyjpfg; gazg; 
nghjpfs; 94 71 32% 

ruf;Fg; 
Nghf;Ftuj;J 375 266 41% 

nkhj;j tUkhdk; 11702 10262 14% 
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4. nraw;ghl;L tiyaikg;G 
 
tUlj;jpDs; tpkhdf; fk;gdpapdhy; 2258 Ngha;tUfpd;w tpkhdg; gazq;fs; 
nraw;gLj;jg;gl;l mNjNtisapy;> tUl ,Wjpapy; mjd; nraw;ghl;L tiyaikg;gpw;F 
gpd;tUk; gaz Kbtplq;fs; cs;slq;Ffpd;wd.   

• g`Nud; 

• Gj;jfah> ,e;jpah 

• nrd;id> ,e;jpah 

• lhf;fh> gq;fshNj~; 

• [fhu;j;jh> ,e;NjhNdrpah 

• nfhy;fj;jh> ,e;jpah 

• yh$u;> ghfp];jhd; 

• khNy> khiyjPTfs; 

• k];fl;> Xkhd; 

• kJiu> ,e;jpah 

• rPnry;]; 

• thudhrp> ,e;jpah 
 
 

5. 2016/17 epjpahz;L 
 
kp`pd; yq;fh tpkhdNritapdJk;>=yq;fd; tpkhd NritapdJk; tpkhdg; 
gazq;fis xUq;fpizg;gjw;fhf 2016 Mk; Mz;by; ,yq;if murhq;fk; vLj;j 
jPu;khdj;jpw;fikthf fk;gdpapd; %yk; mjd; tpkhdg; gazq;fspd; nraw;ghLfs; 
2016 mf;Nlhgu; 31 Mk; jpfjpapypUe;J epWj;jg;gl;l mNjNtisapy;> rfy tpkhdg; 
gazq;fspdJk; nraw;ghLfs; =yq;fd; tpkhdf; fk;gdpapdhy; nghWg;Ngw;fg;gl;lJ.  
 
,e;jg; gzpAld; =yq;fd; tpkhdf; fk;gdpapd; %yk; fk;gdpapd; ehd;F Fj;jif 
tpkhdq;fspy; %d;W tpkhdq;fspd; nraw;ghl;L eltbf;iffs; Njitabg;gilapy; 
cupikkhw;wg;gl;lJ. 1971 Mk; Mz;bd; 45 Mk; ,yf;f Copau;fspd; Nritia 
KbTUj;Jk; (tpNrl Vw;ghLfs;) rl;lk; kw;Wk; 2003 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f 
rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;l rl;lj;jpd;fPo; Nkk;gLj;jg;gl;l xOq;Ftpjpfis 
mbg;gilahff;nfhz;L kp`pd; yq;fh fk;gdpapd; 173 Copau;fSf;fhfTk; Rakhf 

tpyfpf;nfhs;Sk; jpl;lnkhd;W (VRS) toq;fg;gl;lJ.  
 
mjd;gpufhuk;VRStoq;fg;gl;l 173 Copau;fspy; 168 Copau;fs; el;l<l;ilg; 
ngw;wf;nfhs;tjw;F cld;gl;L 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapypUe;J fk;gdpapypUe;J 
,uh[pdhkhr; nra;Js;sdu;. vQ;rpa Ie;J Ngupy; ,Utu; ,yq;if tpkhd Nritf;F 
Ml;Nru;g;Gr; nra;tjw;fhf kUj;Jt mDkjpia vjpu;ghu;j;jpUf;fpd;w mNjNtisapy; 
NkYk; ,Utu; mj;jpahtrpa Nritia epiwNtw;Wtjw;fhf 2017 khu;r; 31 Mk; 
jpfjptiu jq;fpapUf;fpd;w mNjNtisapy; me;j Copau; =yq;fd; tpkhd Nritapy; 
njhopiyg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gpj;Js;shu;.   
 
VRSjpl;lj;jpw;fhf &.kp.176.09 nrythfpaJ. kp`pd; yq;fh tpkhd Nrit 2017 [dtup 
01 Mk; jpfjpKjy; 2017 khu;r; 31 Mk; jpfjptiu njhopw;gl;bUf;Fkhapd; &.kp.393.30 
nrythfpapUf;Fk; vdf; fzf;fplg;gl;Ls;sJ.  
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6. 2016 Vg;uy; Kjy; mf;Nlhgu; tiuahd fhyg;gFjpf;fhd 
nrayhw;Wif 

 
mf;Nlhgu; 31 Mk; jpfjpAld; Kbtilfpd;w VO khjfhyj;jpw;fhf =yq;fd; tpkhdf; 
fk;gdp &.gp.8.0 tUkhdnkhd;iwg; gjpTnra;Js;sJ. rthy;kpf;f re;ijr; 
#o;epiyapd;fPOk; mjpfupf;fg;gl;l nfhs;ssT kw;Wk; mjpfupj;j gazpfs; VWk; 
fhuzpapd; (Load Factor)fhuzkhf fle;j tUlj;jpy; me;jf; fhyg;gFjpAld; 
xg;gpLk;NghJ mjpfupg;nghd;iw vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ.  
 
tpkhdr; Nritapd; %yk; cupa Neuq;fspy; 1722 tpkhdg; gazq;fs; 
nraw;gLj;jg;gl;l mNjNtisapy; mJ fle;j tUlj;jpd; me;jf; fhyg;gFjpAld; 

xg;gpLk;NghJ 50% tsu;r;rpahFk;. 80% Mff; fhzg;gl;l gazpfs; VWk; fhuzp 

fle;j tUlj;Jld; xg;gpLk;NghJ 6% mstpyhd mjpfupg;ghf ,Ue;jNghjpYk; fp.kp. 01 

,w;F gazpfspd; tUkhdk; RPK(If;fpa mnkupf;f nlhyu;fspy;) fle;j tUlj;jpYk; 

ghu;ff; 2% ,dhy; Fiwtile;Js;sJ.  
,e;jf; fhyg;gFjpapy; 476565 tpkhd Nritg; gazpfs; nfhz;Lnry;yg;gl;Ls;sdu;.  

,e;jf; fhyg;gFjpapy; fk;gdpf;F Vw;gl;l el;lk; &.kp.522.37 MFk;.  

fk;gdpapd; epjphz;L 2017 khu;r; 31 Mk; jpfjpAld; Kbtilfpd;wJ.   
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n`hl;Nly; btnyhgu;]; yq;fh ypkpl;ll; (PQ 143) 
 

 

1. mwpKfk; 
 

nfhOk;G `py;ld; N`hl;ly; cupj;jhfpd;w fk;gdpahfpa n`hl;Nly; btnyhgu]; 
yq;fh ypkpl;ll; (HDL) 2011 Mk; Mz;bd; 43 Mk; ,yf;f gw;whf;Fiw nrayhw;Wif 
kw;Wk; gw;whf;Fiw gad;ghl;L nrhj;Jf;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 2011 Mk; Mz;L 
etk;gu; 11 Mk; jpfjpad;W ,yq;if murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhfpaJ.  

jw;NghJ KOikahf murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fk;gdpnahd;whf njhopw;gLfpd;w 
N`hl;ly; btnyhg;gu;]; yq;fh ypkpl;ll; fk;gdpr; rl;lk; rhu;e;j gpukhdf; Fwpg;Gf;F 
mikthf njhlu;Gila nghUj;jkhd mjpfhupapdhYk;>murhq;fj;jpdhYk; 
epakpf;fg;gl;l gzpg;ghsu; rignahd;wpd;%yk; epu;tfpf;fg;gLfpd;wJ.  

N`hl;ly; btnyhg;gu;]; yq;fh ypkpl;ll; fk;gdpAld; Vw;gLj;jpf;nfhs;sg;gl;Ls;s 
cld;gbf;ifapd;fPo; nfhOk;G `py;ld; N`hl;lypd; nraw;ghl;L eltbf;iffs; 
`py;ld; ru;tNjr Kfhikj;Jtf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (Hilton International Management 

Corporation-Hilton World Wide)%yk; Kfhik nra;ag;gLfpd;wJ. 
 
N`hl;ly; btnyhg;gu;]; yq;fh ypkpl;ll; fk;gdpapdhy; Muk;gj;jpy; &.gp.05 
kjpg;gPl;bd;fPo; nfhOk;G `py;ld; N`hl;liy etPdkag;gLj;Jk; eltbf;if 
nghWg;Ngw;fg;gl;bUe;jJ. gbKiw gbKiwahf etPdkag;gLj;jy; eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;tjw;F vLf;fg;gl;bUe;j jPu;khdj;jpd; fhuzkhf &.gp.06 tiu mjpfupj;j 
,e;j mstpy; &.gp.04 ,yq;if tq;fp kw;Wk; tiuaWf;fg;gl;l rk;gj; tq;fp 
Mfpatw;wpd; ,ize;j fldpd; %yk; toq;fg;gLfpd;wJ.  
 
Kfhikj;Jt cld;gbf;iff;F mikthf N`hl;lypd; nraw;ghl;L eltbf;iffs; 
ed;whf Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wjh vd;gijg; ghu;g;gJ nfhOk;G `py;ld; N`hl;ly; 
cupj;jhfpd;w fk;gdp vd;wtifapy; HDL,d; gpujhd gzpahFk;.  

 

2. epjpr; nrayhw;Wif 
 

2.1 tpgukhd tUkhdf; $w;W ( 2016 brk;gu; khjj;Jld; 
KbTw;w 12 khjq;fSf;fhf) 

   

  

fzf;fha;T 
nra;ag;glhj  
12 khjq;fs; 
2016.12.31 

000 

fzf;fha;T 
nra;ag;gl;l 
09 khjq;fs; 
2015.12.31 

000 

tUkhdk;       2,540,680         1,571,704  

tpw;gidr; nryT        (440,698)         (280,647) 

nkhj;j ,yhgk;       2,099,982         1,291,057  

KjyPl;L tUkhdk;           26,132            41,957 

Vida fpilg;gdT kw;Wk; el;lk;           39,914             40,750  

epHthfr; nryT      (1,308,167) (831,538) 
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Nja;khdk;        (368,006)         (249,682) 

Vida nryTfs;        (318,067)         (200,213) 

epjpr; nryTfs;          (14,365)               (617) 

tupf;F Kd;duhd ,yhgk;          157,423             91,713  

tUkhd tupr; nryT          (15,284)          (65,104) 

tUlj;jpw;fhd ,yhgk;          142,140             26,609  

Vida tpgukhd tUkhdk;     

Copau; eyd;Gupg; nghWg;Gf;fhd ,yhgk;/(el;lk;)            (5,065)            (9,689) 

      
njhlu;Gila fhyj;jpw;fhd Vida tpgukhd 
tUkhdk;/(nryT), Njwpa tup            (5,065)            (9,689) 
njhlu;Gila fhyj;jpw;fhd KO tpgukhd 
tUkhdk;/(nryT)        137,074           16,920  

      

gq;nfhd;Wf;fhd rk;ghj;jpak; - Muk;g 0.07 0.01 

   1-35 tiuahd fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; kw;Wk; Fwpg;Gfs; ,e;j epjpf; 
$w;Wf;fSf;F Kf;fpakhd gFjpahFk;.  

 
 

2.2 2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; epjp epiyik gw;wpa 
$w;Wf;fs;  

 

fzf;fha;T 
nra;ag;glhj  

 

fzf;fha;T 
nra;ag;gl;l 

 

2016.12.31 

 

2016.12.31 

nrhj;Jf;fs; 
   eilKiway;yhj nrhj;Jf;fs; 
   nrhj;J> nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cgfuzq;fs; 7,449,960 
 

5,038,545 

Fj;jiff;Fg; ngwg;gl;Ls;s fhzp 6,681,237 
 

6,751,945 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;w %yjdg; gzpfs; 201,420 
 

1,313,612 

 
14,332,617 

 
13,104,102 

    eilKiwr; nrhj;Jf;fs; 
   jpiwNrupg; gl;bay;/ifapUg;G 51,488 

 
38,110 

tu;j;jfk; kw;Wk; Vida fpilf;f 
Ntz;bait 148,843 

 
150,235 

njhlu;Gila jug;gpdu; %yk; fpilf;f 
Ntz;ba njhif 1,767 

 
163 

Vida nrhj;Jf;fs; 194,597 
 

386,311 

eilKiwr epjpr; nrhj;Jf;fs; 202,661 
 

877,867 

fhR kw;Wk; tq;fp epYit 395,105 
 

215,214 

 
994,461 

 
1,667,900 

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs; 15,327,078 
 

14,772,002 
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cupikfs; kw;Wk; nghWg;Gf;fs; 
   gq;F cupikahsu;fspd; cupikfs; 
   gq;fpd; ngWkjp 20,466,456 

 
20,466,456 

xJf;fk; 21,896 
 

117,421 

jpuz;l el;lk; (6,714,327) 
 

(6,946,927) 

nkhj;jr; nghWg;Gf;fs; 13,774,025 
 

13,636,950 

    eilKiway;yhj nghWg;Gf;fs; 
   Xa;T+jpa ed;ikf; flg;ghL 125,326 

 
104,524 

js;spitf;fg;gl;l tupg; nghWg;Gf;fs; 461,017 
 

478,724 

 
586,343 

 
583,248 

    eilKiwg; nghWg;Gf;fs; 
   tu;j;jfk; kw;Wk; Vida nrYj;j 

Ntz;bait 614,417 
 

397,145 
njhlu;Gila jug;gpdu; %yk; fpilf;f 
Ntz;ba njhif 10,598 

 
15,865 

nrYj;j Ntz;ba tUkhd tup 1,443 
 

12,377 

tq;fp Nkyjpfg; gw;W 340,250 
 

126,414 

nkhj;j eilKiwg; nghWg;Gf;fs; 966,708 
 

551,801 

nkhj;jg; nghWg;Gf;fs; 1,553,051 
 

1,135,049 

nkhj;j cupikfs; kw;Wk; nghWg;Gf;fs; 15,327,076 
 

14,772,000 

    gq;nfhd;Wf;fhd Njwpa nrhj;J 6.73 
 

6.66 

 

 

3. 2016 Mk; Mz;by; gpujhd nrayhw;Wifr; Rl;bia (KPI) 
miltjw;fhd Kd;Ndw;wk; 

 

,ize;j jpl;lj;jpd; gpufhuk; gpujhd 
nrayhw;Wifr; Rl;b (KPI) 

KPI 
miltjw;fhd  
Kd;Ndw;wk;2015(

%) 

KPI 
miltjw;fhd  
Kd;Ndw;wk;2016 

(%) 

miw tUkhdk; 112 145 

czT kw;Wk; Fbghdk; %ykhd tUkhdk; 90 77 (Note) 

nkhj;j tUkhdk; 99 97 

nkhj;j nraw;ghl;L ,yhgk; 98 85 

Fwpg;G : ehs; KOtJk; njhopw;gLfpd;w cz;br; 
rhiyiag; G+u;j;jpnra;tJ jhkjkile;jgbapdhy; 
czT kw;Wk; Fbghd tiffs; %yk; fpilf;Fk; 
tUkhdk; Fiwtile;jJ.      
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epjp Kd;Ndw;wk; 
epjpahz;L Vg;uy; - khu;r; khjq;fspypUe;J rdtup 
– brk;gu; Mf khwpajd; fhuzkhf 2015 
epjpahz;L 09 khjq;fshFk;.  

2015  

9 khjq;fs;  

(000)                 

2016  

12 khjq;fs;  

(000)                

nraw;ghl;L tUkhdk; (brk;gu; 31 ,y; 
Kbtilfpd;w tUlj;jpw;fhf) 1,571,704  2,540,704  

tupf;F Kd;duhd ,yhgk;(brk;gu; 31 ,y; 
Kbtilfpd;w tUlj;jpw;fhf)             91,713            153,192  

tupf;F gpd;duhd ,yhgk;(brk;gu; 31 ,y; 
Kbtilfpd;w tUlj;jpw;fhf)             26,609            137,908  

nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;(brk;gu; 31 ,y;)    14,772.000     15,337,225  

nkhj;jr; cupikfs;(brk;gu; 31 tiu)    13,636,951     13,776,527  

nkhj;jg; nghWg;Gf;fs;(brk;gu; 31 tiu)       1,135,049        1,560,698  

jpuz;l el;lk; (brk;gu; 31 ,y;, njhlu;r;rpahf 
el;lkilfpd;w epWtdq;fs; njhlu;ghf) 

      6,946,927        6,711,754  

epWtduPjpahd nghWg;Gf;fs; (brk;gu; 31 
tiuCopau; ek;gpf;if epjpak;> Copau; Nrkyhg 
epjpak;> gzpf;nfhil Nghd;wit)  

              7,340  8,803                 
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5.3 ngUe;Njhl;lk; kw;Wk; 
tptrha mbg;gilapyhd 

ifj;njhopy; 
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kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jp rig 
 
 
 

1. mwpKfk; 

1975 Mk; Mz;bd; eilKiwg;gLj;jg;gl;l fhzp kWrPuikg;G (jpUj;jg;gl;l) 
rl;lj;jpd;%yk; fk;gdpf;F cupj;jhd rfy Njhl;lf; fhzpfSk; murhq;fj;jpw;F 
cupik khw;wg;gl;lJ. Njhl;lq;fs; kf;fs;kag;gLj;jg;gl;lijj; njhlu;e;J cupik 
khw;wg;gl;l fhzpfs; Kfhikj;Jt epWtdq;fs; gytw;wpw;F toq;fg;gl;;lgbapdhy; 
Njhl;lq;fspd; Kfhikj;Jtk; kpfTk; tpuptile;jJ. kf;fs; kag;gLj;Jtjw;F Kd;du; 
murhq;f Njhl;lf; fk;gdpapd; %yk; xUrpy Njhl;lq;fs; Kfhik nra;ag;gl;l 
mNjNtisapy;> 1972 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f murhq;f tptrhaf; $l;Lj;jhgdr; 
rl;lj;jpd;fPo; kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jpr; rig vd;Dk; ngaupy; Gjpa epWtdnkhd;W 
jhgpf;fg;gl;lJ. ,e;j ,uz;L epWtdq;fSf;Fk; Nkyjpfkhf kf;fs;kag;gLj;jg;gl;l 
Njhl;lq;fis Kfhik nra;tjw;Fg; Gjpa tpjj;jpyhd epWtdq;fs; Vw;gLj;jg;gl;ld. 
,jw;F Nky;gpupT (kiyaf $l;LwT Njhl;l mgptpUj;jp rig) kw;Wk; kf;fs; gpupT 
(kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jrig) vd;gd cupj;jhfpd;wd.   
 
 

 

2. kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jp rigapd; nrayhw;Wif - 2016 
 

  

2016     

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 

cz;ikg; 
ngWkjp 

NtWghL 
% 

2015 
cz;ikg; 
ngWkjp 

2015 kw;Wk; 
2016 ,w;F 
,ilapyhd 
NtWghL % 

tUkhdg; guk;gy; 
(n`f;Nlau;)     

Njapiy 3,672 3,672   3,742   

,wg;gu; 496.88  496.88   523   

njd;id 34 34   34   

      

gapu;r; nra;if           

gr;irf; nfhOe;J 
(fp.fp) 9,946,270 5,837,590 -41 8,330,721 -30 

Kbg;Gj; Njapiy(fp.fp) 2,273,400 1,332,599 -41 1,833,315 -27 

,wg;gu;(fp.fp) 367,490 352,169 -4 267,912 31 

njd;id(fha;) 32,200 58,031 80 31,438 85 

      

n`f;NlaUf;fhd 
tpisr;ry;(fp.fp)           

Kbg;Gj; Njapiy(fp.fp) 619 363   490   

,wg;gu;(fp.fp) 740 709   513   

njd;id (fha;) 958 1,727   936   
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Njwpa tpw;gid 
ruhrup (&gh)           

Njapiy 277 304 10 270   

,wg;gu; 249 196 -21 236   

njd;id 28 19 -31 22   

      

cw;gj;jpr; nryT 
(&gh)           

Njapiy 450 584   497   

,wg;gu; 285 264   305   

njd;id 200 104   165   

      

,yhg vy;iy (&gh)           

Njapiy -173 -281   -227   

,wg;gu; -36 -68   -69   

njd;id -173 -85   -142   

 

kjpg;gPl;Lg; ngWkjp cz;ikg; ngWkjp NtWghL%  
2015 

cz;ikg; 
ngWkjp 

2015 kw;Wk; 
2016 ,w;F 
,ilapyhd 
NtWghL 

% 

 2016     

tUkhdk; &gh &gh &gh 

Njapiy 629,267,727 404,455,324 -36 494,520,476 -18 

,wg;gu; 91,469,500 68,957,502 -25 63,200,931 9 

njd;id 885,500 1,104,509 25 704,286 57 

kf;fs; Njapiy 200,000,000 16,705,202 -92 15,071,522 11 

rpW gapu;j; Njhl;lk; 0 3,715,584   11,275,308 -67 

nkhj;jk; 921,622,727 494,938,121 -46 584,772,523 -15 

tpw;gidr; nryT           

Njapiy 1,023,022,084 778,515,510 -24 911,052,472 -15 

,wg;gu; 104,704,995 92,916,151 -11 81,620,368 14 

njd;id 6,448,249 6,063,178 -6 5,171,919 17 

kf;fs; Njapiy 186,885,938 13,504,680 -93 12,229,975 10 

rpW gapu;j; Njhl;lk; 0 2,804,653   1,792,141 57 

nkhj;jk; 1,321,061,266 893,804,172 -32 1,011,866,875 -12 
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nkhj;j nraw;ghl;L 
,yhgk;/ (el;lk;)           

Njapiy -393,754,357 -374,060,186 -5 -416,531,996 -10 

,wg;gu; -13,235,495 -23,958,649 81 -18,419,436 30 

njd;id -5,562,749 -4,958,669 -11 -4,467,633 11 

kf;fs; Njapiy 13,114,062 3,200,522 -76 2,841,547 13 

rpW gapu;j; Njhl;lk; 7,036,500 910,930 -87 9,483,167 -90 

nkhj;jk; -392,402,039 -398,866,052 2 -427,094,351 -7 

            

Nru;j;jy; - Vida 
nryTfs;           
jiyik mYtyfk; - 
tUkhdk; 98,905,150 76,650,747 -23 220,696,253 -65 

           

nkhj;j ,yhgk;/ 
(el;lk;) -293,496,889 -322,215,305   -206,398,098   

            

fopj;jy;/Nkyjpfr; 
nrytpdk;           

epUthfr; nryT 39,199,088 26,825,392 -32 26,178,859 2 

gjtpapdu; nryT 74,010,570 105,544,232 43 94,617,948 12 

Vida nryT 11,538,756 78,132,123 577 76,655,368 2 

nkhj;jk; 124,748,414 210,501,747 69 197,452,175 7 

            
epjpr; nrytpdj;jpw;F 
Kd;du; 
nraw;ghl;L,yhgk;/ 
(el;lk;) -418,245,303 -532,717,052   -403,850,273   

           
fopj;jy; : epjpr; 
nryT 29,415,084 31,243,961 6 39,682,028 -21 

            
tupf;F Kd;duhd 
,yhgk;/ (el;lk;) -447,660,387 -563,961,013   -443,532,303   

            

nraw;ghl;L ,yhgk;/ 
(el;lk;) -447,660,387 -563,961,013   -443,532,303   

            

jpiwNrup   496,179,820   618,500,000   

            
tUlj;jpw;fhd Njwpa 
,yhgk; kw;Wk; el;lk; -447,660,387 -67,781,193   174,967,697   

\ 
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,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; 

 

1. mwpKfk; 
 

1.1 ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;ijj; jhgpj;jy; 
,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; (SLSPC)1958 Mk; Mz;bd; 04 Mk; 
,yf;f rl;lj;jpd;fPo; jhgpf;fg;gl;lJ. gpd;du; mJ 1962 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;fr; 
rl;lk;> 1979 Mk; Mz;L 49 Mk; ,yf;f rl;lk; kw;Wk; 1985 Mk; Mz;bd; 34 Mk; 
,yf;fr; rl;lk; Mfpatw;wpd; %yk; jpUj;jg;gl;lJ. 

 
1.2 gapu;fs; 

 
khj;jis/ fz;b khtl;lq;fspy; mike;Js;s 12 Njapiyj; Njhl;lq;fSk; fhyp 
khtl;lj;jpy; mike;Js;s xU ,wg;gu; Njhl;lKk; ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; %yk; Kfhik nra;ag;gl;l 13 Njhl;lq;fspy; cs;slq;Ffpd;wd. 
epyg;gpuNjrq;fisf; ftdj;jpw;nfhs;Sk; NghJ ,jw;F 3>921.49 n`f;Nlau; Njapiyj; 
Njhl;lKk;> 127.47 n`f;Nlau; ,wg;gu; Njhl;lq;fSk; cupj;jhfpd;wd. tdg;gapu;> 
rpWgapu;> fhl;by; iftplg;gl;l/ nghUshjhuky;yhj epyk;> fl;blq;fs;/ tPl;Lj;Njhl;lk;/ 
tPjpfs; MfpadTk; cs;slq;fpa nkhj;j epyg;gpuNjrk; 9>966.19 n`f;Nlau;fshFk;.  
 
 
 

1.3 jiyik mYtyfk; 
 
nfhOk;G 01 Mjpghj tPjpapy;> ,yf;fk; 11 vDk; ,lj;jpy; mike;Js;s jiyik 
mYtyfj;jpy; 48 cj;jpNahfj;ju;fs; Nritapy; <Lgl;Ls;sdu;. $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiytu;/ gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;ju;>Ntiy nrayhw;Wif gzpg;ghsu; kw;Wk; 
nghJKfhikahsu; MfpNahupd; mYtyfk; jiyik mYtyfj;jpy; cs;sd.  
 
 
 

1.4 gpuNjr mYtyfk; 
 
$l;lj;jhgdj;jpd; gpuNjr mYtyfk; gd;tpy> fy;gp`py;y murhq;f Njhl;lj;jpy; 
mike;Js;sJ. gpujp nghJKfhikahsu;fs; (ngUe;Njhl;lk;) ,Utu; cl;gl Ie;J 
cj;jpNahfj;ju;fs; ,e;j mYtyfj;jpy; Nritahw;Wfpd;wdH. 
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1.5 epyj;jpd; msT - 2016 
 
$l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fhzpfspd; epyj;jpd; msTfs; gpd;tUkhW 
 
- kPs;eLif> ehw;WNkil kw;Wk; 

tsu;r;rpaile;j kuk; cs;spl;l Njapiyj; 

Njhl;lq;fs; 

- 3,921.49 n`f;Nlau; 

- ,wg;gu; - 127.47 n`f;Nlau; 

- vupnghUs; kuk;/ kuk; - 1,004.93 n`f;Nlau; 

- rpW gapu;fs; - 991.22 n`f;Nlau; 

- Vidait- fl;llk;> tPjp> jupR epyq;fs; 

Nghd;wit 

- 3921.08 n`f;Nlau; 

 nkhj;j epyq;fspd; msT - 9966.19 n`f;Nlau; 

 
 

1.5.1 Njapiy 
fz;b kw;Wk; khj;jis khtl;lq;fspy; mike;Js;s Njapiyj; Njhl;lq;fspd; 
epyj;jpd; msT gpd;tUkhW.  

- f;Nshdpq; nra;ag;gl;l 

Njapiyg; gapu; 

- 1,137.80 (n`f;Nlau;) - 42.63% 

- tpijfspd; %yk; 

elg;gl;l Njapiyg; gapu;  

- 1,530.94(n`f;Nlau;) - 57.37% 

- nkhj;j msT - 2,668.74(n`f;Nlau;) - 100.00% 
 

1.5.2 Njapiy epyq;fis tifg;gLj;jy; 

gapu;r;nra;iff;fhf ntspthup gapu;r;nra;ifahsu;fSf;F toq;fg;gl;bUe;j epyg; 
gpuNjrq;fs; cl;gl “tpiyr;ry; msT” mbg;gilahff;nfhz;L rfy 
Njhl;lq;fisAk; ftdj;jpw;nfhz;L 2016 Mk; Mz;by; Njapiyj; Njhl;lq;fs; 
tifg;gLj;jg;gl;l mNjNtisapy; mjd; tpguk; gpd;tUkhW.  

njhFjp tpiyr;rypd; msT epy msT – 
n`f;Nlau; 

"A"njhFjp fp.fpuhk; 1000 ,w;F Nky; 787.77 

"B"njhFjp; fp.fpuhk; 500-1000 808.78 

"C"njhFjp fp.fpuhk; 500 ,w;Ff; fPo; 1,072.19 

tUkhdj;ij cUthf;Ffpd;w 

nkhj;jj; Njapiyj; 

Njhl;lq;fspd; msT 
 

 2,668.74 
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gapu;r;nra;iff;fhf ntspthup 

gapu;r;nra;ifahsu;fSf;F 

toq;fg;;gl;l Njapiyj; 

Njhl;lq;fspd; msT 

(CnjhFjpapd; Njapiy 
ehw;Wg; gapu;) 

 1,177.93 

gapu;r;nra;iff;fhf ntspthup 

gapu;r;nra;ifahsu;fSf;F 

toq;fg;;gl;l gpuNjrk; cl;gl 

nkhj;j epy msT 

 3,846.67 

 

1.5.3 ,wg;gu; 

65.47 n`f;Nlau;fisf;nfhz;l Kjpu;r;rpaile;j gapu;r;nra;ifiaAk; 8.00 n`f;Nlau; 
msitf;nfhz;l Kjpu;r;rpailahj gapu;r;nra;if cl;gl fghyp gpuNjrj;jpy; 
mike;Js;s ty`e;Jt murhq;f Njhl;lj;jpy; ,wg;gu; gapu;nra;ag;gLfpd;wJ. ,wg;gu; 

ghy; tpisr;ry;Messors-Dipped Products Ltd (DPL) ,w;F tpw;gid nra;ag;gLfpd;wJ.  

 
 

1.6 njhopw;gil – 2016.12.31 Mk; jpfjpapy;  
 

epiwNtw;W cj;jpNahfj;ju;fs; Njhl;lg;gzpr; rig kw;Wk; ehshe;jk; rk;gsk; 
ngWfpd;w cj;jpNahfj;ju;fs; cl;gl $l;Lj;jhgdj;jpd; jw;Nghija njhopw;gil 
gpd;tUkhW.  

o nghJKfhikahsu;       01 
o gpujpg; nghJKfhikahsu;      02 
o jiyik mYtyfk; - epiwNtw;W cj;jpNahfj;ju;  

kw;Wk; gjtpapdu;        48 
o gpuNjr mYtyfj;jpd; gjtpapdu;     04 
o Njhl;l mj;jpal;rfu; kw;Wk; cjtpj; Njhl;l mj;jpal;rfu;  26 
o Njhl;l gjtpapdu;       190 
o cg nkhj;jk;        271 
o Njhl;lq;fspy; ,Uf;fpd;w ehshe;jk; rk;gsk; ngUk; Copau;fs; 3,278 
o KO nkhj;jk;        3,549 

 
 

1.6.1 ehshe;jk; rk;gsk;ngWk; Copau;fs; 
 

3278 njhopw;gilnahd;W ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgdj;jpy; cs;sdu;. 
(tjptpl Copau;fs; 3026 kw;Wk; tjptplky;yhj Copau;fs; 252 vd;wtifapy;)   

1.6.2 2016 rdj;njhif 
 

fz;b/ khj;jis/ fhyp khtl;lq;fspy; cs;s 13 Njhl;lq;fspdJk; Copau;fs; Rkhu; 
26>888 MFk;.  
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1.7 Njapiyj; njhopw;rhiyfs; 
 

fz;b/khj;jis khtl;lq;fspy; mike;Js;s nfNynghf;f> kplyz;l; kw;Wk; uq;fypad; 

Mfpa %d;W Njapiyj; njhopw;rhiyfspYk; CTCtif Njapiy 
cw;gj;jpnra;ag;gLfpd;wd. fly;kl;lj;jpypUe;J 600 kPw;wu;fs; Kjy; 1100 kPw;wu;fs; 
tiuahd cauj;jpy; ef;fpy;]; kiyj; njhlupy; ,e;jj; Njapiyj; njhopw;rhiy 
mike;Js;sJ. cw;gj;jpapd; ,Wjp Kbg;G epiyia mjpfupg;gjw;fhf 2016 Mk; 
Mz;by; Gjpa ,ae;jpuq;fis epWTtjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gl;Ls;sd.  
 

 

 
1.7.1 %lg;gl;l Njapiyj; njhopw;rhiyfs; 

 
NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhopw;ghl;L epiyapYs;s Njapiyj; njhopw;rhiyfSf;F 
Nkyjpfkhf $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; nrhe;jkhd gpd;tUk; Njhl;lq;fspy; nraw;glhj 
Njapiyj; njhopw;rhiyfs; cs;sd. $l;Lj;jhgdj;jpdJk; KjyPl;lhsu;fspdJk; 
mgptpUj;jpiaf; ftdj;jpw;nfhz;L me;jj; Njapiyj; njhopw;rihiyfs; gw;wpa 
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sf;$ba KjyPl;lhsu;fSf;F Fj;jiff;F Kfhikj;Jtk; 
jpl;lkpl;Ls;sJ.   
 

- nfhl;lfq;f ngUe;Njhl;lk; uq;fy 

- jq;fe;j ngUe;Njhl;lk; uj;Njhl;il 

- FNku ngUe;Njhl;lk; jtye;njd;d 

- `f;fy ngUe;Njhl;lk; jtye;njd;d 

- `{d;d];fpupa ngUe;Njhl;lk; vy;fLt 

- epNfhy;xa ngUe;Njhl;lk; uj;Njhl;il 

 
 
 
1.7.2 Njapiyj; njhopw;rhiyfspd; epiyia cau;j;Jjy; 

 
2016 Mk; Mz;by; mgptpUj;jp eltbf;iffSf;fhf nghJj; jp;iwNrupapdhy; 
mikr;rpD}lhf toq;fg;gl;l epjpAjtpiag; gad;gLj;jp jw;NghJ njhopw;gLfpd;w 03 
Njapiyj; njhopw;rhiyfs; Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sd.  
 
 
2016 Mk; Mz;by; me;jj; Njapiyj; njhopw;rhiyfSf;fhf nrytplg;gl;l njhif 
gpd;tUkhW.  
 

nfNynghf;f Njapiyj; njhopw;rhiy> kLy;nfNy -  &. 14,507,121 
kpl;yz;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> uj;Njhl;il  -  &.375,775 
uq;fy;y Njapiyj; njhopw;rhiy> uq;fy;y  -  &.697,650 
nkhj;jk;       -  &. 15,580,546 
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1.8 ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fr; 
nrhe;jkhd Njhl;lq;fspypUe;J ntspapYs;s Njapiyj; 
njhopw;rhiyfSf;F gr;irf; nfhOe;Jfis toq;Fjy; 

 
,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; %yk; cw;gj;jpnra;ag;gLfpd;w 
Njapiyf;fhf nfhOk;G Njapiy tpw;gidapy; Fiwe;j tpiy fpilf;fpd;wik kw;Wk; 
jw;NghJ njhopw;gLfpd;w %d;W Njapitj; njhopw;rhiyfspy; gr;irf; nfhOe;Jfis 
toq;Ftjw;fhf NghjpasT nfhs;ssT ,y;yhjjd; fhuzkhf mjpfupf;fpd;w 
Njapiyf;nfhOe;jpd; msit nfhs;tdT nra;gtu;fSf;F/ ntspapYs;s Njapiyj; 
njhopw;rhiyfSf;F toq;Ftjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gl;Ls;sJ. nfhs;tdT 
nra;gtu;fSf;F/ ntspapYs;s Njapiyj; njhopw;rhiyfSf;F gr;irf; 
nfhOe;Jfis toq;FtJ 2015 Mk; Mz;Lld; xg;gpLk;NghJ 2016 Mk; Mz;by; 
ghupasT mjpfupj;Js;sJ. 2015 Mk; Mz;bd; 50% Mff; fhzg;gl;l ngWkjp 2016 

Mk; Mz;by; 71% tiu Fwpg;gplj;jf;f mstpy; mjpfupj;jpUe;jJ.  
 
 
gr;irj; Njapiyf;nfhOe;J xU fpNyh fpuhKf;fhf fpilf;fpd;w njhifia 
mjpfupg;gjw;fhf ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgd Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 
gr;irf;nfhOe;J nfhs;tdT nra;gtu;fSld;/ Njapiyj; njhopw;rhiy 
cupikahsu;fSld; ,lk;ngw;w fye;Jiuahly;fspd; gpd;du; jpUg;jpfukhd 
ngWNgWfs; fpilj;Js;sd. 2016 Mk; Mz;bd; Kjy; xd;gJ khjq;fspy; ([dtup 
Kjy; nrg;lk;gu; tiu) fpNyh fpuhk; 01 ,w;fhf fpilj;j &.53.93 njhif 2016 
mf;Nlhgu; Kjy; brk;gu; tiuahd ,Wjpf;fhy vy;iyapy; &.75.95 rhjhuz 
ngWkjptiu mjpfupf;ff;$bajhf ,Ue;jJ.  
 

 
Nkw;Fwpg;gpl;l tpiy mjpfupg;gpd;NghJ gr;irf;nfhOe;J fpNyh fpuhk; xd;Wf;fhd 
tpiy &.22.02 rhjhuz ngWkjpapypUe;J (&.75.95 - &.53.93) mjpfupj;jjd; fhuzkhf 
2016 mf;Nlhgu; Kjy; brk;gu; khjk; tiu $l;Lj;jhgdj;jpd; fhRg;gha;r;rYf;F Rkhu; 
&.23.0 kpy;ypad; Nkyjpf tUkhdnkhd;iwr; Nru;f;ff;$bajhf ,Ue;jJ.  
 

 

 

2. Njhl;lq;fspYs;s Njapiy tpisr;ry; 
 
fle;j tUlj;Jld; (2015) xg;gpLk;NghJ 2016 Mk; Mz;by; gwpf;fg;gl;l Njapiy 
tpisr;rypy; tPo;r;rpnahd;W fhzg;gl;l mNjNtis mJ me;jf; fhyj;jpw;fhf 
kjpg;gPL nra;ag;gl;l mstpYk;ghu;f;f Fiwthd ngWkjpahFk;. fle;j tUlj;jpy; 
Njitahd tpjj;jpy; grisaplhik kw;Wk; Vida tptrha Kiwfspy; <Lgl;lik 
,jw;Ff; fhuzkhf mike;jd. vt;thwhapDk; 2016 Mk; Mz;by; Njapiyj; 
Njhl;lq;fSf;F grisapLtjw;F $l;Lj;jhgdk; &.kp. 15.766 fis nrytpl;Ls;s 
mNjNtisapy; Njapiyj; Njhl;lq;fspy; fisfis mfw;Wtjw;Fk; Blister Blight 
Nehiaf; fl;Lg;gLj;Jtjw;Fk; ,urhadg; nghUl;fisg; gad;gLj;Jtjw;fhf NkYk; 
&.kp.8.9 fis nrytpl;Ls;sJ.  
 

 

2.1 Njhl;lq;fspYs;s kuq;fis ntl;Ljy; 
 
2016 Mk; Mz;by; ntl;lNtz;bapUe;j kuq;fspd; vz;zpf;ifahf kjpg;gPL 
nra;ag;gl;bUe;j 5>205 kuq;fspy; 1>713 kuq;fs; ntl;lg;gl;Ls;sd. 2016 Mk; 
Mz;bDs; Njhl;lq;fspYs;s kuq;fis ntl;b tpw;gid nra;tjd;%yk; Rkhu; 
&.kp.84.3 tUkhdnkhd;W fpilj;Js;sJ.  
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3. tUlhe;j tpw;gidg;Guo;T 
 
epWtdj;jpd; tUlhe;j tpw;gidg;Gwo;T &.kp.550.00 ,w;Fk; &.kp.60.00 ,w;Fk; ,ilapy; 
fhzg;gl;lJ. xUkhjfhyj;jpw;Fj; Njitahd njhopw;gL %yjdk; &.kp. 55 ,w;Fk; 
&.kp. 600 ,w;Fkpilapy; fhzg;gl;lJ.  
 
mikr;rpD}lhf vOj;J%yk; rku;g;gpf;fg;gl;l Nfhupf;iff;fikthf 2016 Mk; Mz;by; 
epWtdj;jpd; nrytpdq;fSf;fhd khzpakhf $l;Lj;jhgdj;jpw;F epjpAjtp 
fpilj;Js;sJ. Copau;fspd; rk;gsk;> njhopyhsu;fspd; $yp Mfpatw;Wf;Fj; 
Njitg;gl;bUe;j epjpAjtp gw;whf;Fiwiar; nrYj;Jtjw;fhf 2016 Mk; Mz;by; 
,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; mikr;rpD}lhf nghJj; jpiwNrupapd; 
%yk; tpLtpf;fg;gl;Ls;s nkhj;jj; njhif &.kp.100.00 MFk;.  
 

 

3.1 epjp neUf;fb 
 
jw;NghJ el;lkile;j epiyapy; njhopw;gLfpd;w $l;Lj;jhgdj;jpd; re;ij 
tPo;r;rpailfpd;wik> Njhl;lq;fspy; cw;gj;jp Fiwtilfpd;wik> tptrha 
cs;sPLfspd; FiwghLfs; kw;Wk; cw;gj;jpr; nraw;ghLfis mjpfupg;gjd; 
gytPdq;fs; Mfpatw;wpd; fhuzkhf njhopw;gL %yjdj;ij cUthf;fpf;nfhs;tjpy; 
epjpneUf;fbf;F Kfq;nfhLj;Js;sJ.  
 
$l;Lj;jhgdj;jpd; ,yf;FfisAk; Nehf;FfisAk; mile;Jnfhz;L ,e;j 
epiyikapypUe;J tpLgLtjw;fhf jdpahu; kw;Wk; murhq;f gq;Filik (PPP),gapu; 
gy;tifg;gLj;jy;> ,Wjp cw;gj;jpfhd ngWkjpiar; Nru;j;jy;> kpifahfTs;s 
Copau;fis Njhl;lq;fSf;F ntspapYs;s cw;gj;jpj;jpwd;kpf;f fUj;jpl;lq;fspy; 
<LgLj;Jjy; kw;Wk; $l;Lj;jhgdj;jpd; epjpepu;thfj;ij kpfr; rpwe;j topf;Ff; 
nfhz;LtUjy; vd;gd Kd;nkhopag;gLfpd;wd.   
 

 
4. Copau;fSf;fhd $l;Lj;jhgdj;jpd; nghWg;Gf;fs;  

 
4.1 Copau; Nrkyhg epjpak;/ Copau; ek;gpf;if epjpak;/ rig / 

gzpf;nfhil 
 
,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; %yk; fle;j %d;W jrhg;jfhyk; 
KOtJk; Kfq;nfhLj;Js;s epjpneUf;fbapd; fhuzkhf 2016 etk;gu; khj ,Wjpapy; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; Copau;fSf;fhf gpd;tUk; tpjkhd &.kp.957.743 njhif 
nrYj;jNtz;bAs;sJ.  
 

Copau;Nrkyhg epjpak; (EPF/ ESPS/ CPPS) kw;Wk;  

Copau; ek;gpf;if epjpar; rig    -&.kpy;ypad;   788.9 
gzpf;nfhil       - &.kpy;ypad;  168.7 

nkhj;jj;njhif (etk;gu; khj ,Wjpapy;)   - &.kpy;ypad;  957.7 
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5. Vida nghWg;Gf;fs; 
 

Copau; Nrkyhg epjpak;/ Copau; ek;gpf;if epjpar; rig/ gzpf;nfhil nfhLg;gdT 

Nghd;w epWtdg; nghWg;Gf;fs; jtpu 2016 Mk; Mz;L etk;gu; khj ,Wjpapy; gr;irf; 
nfhOe;ijf; nfhs;tdT nra;Nthu;> Vida fld;fhuu;fs;> gris/ ,urhadg; 
nghUl;fis toq;Feu;fs; njhopw;rq;f mDruidj; njhif> Vida epWtdq;fspd; 
%yk; ngwg;gl;l fld;fs;> tq;fpf;fld;/ Nkyjpf gw;Wf;fhd tl;b Mfpatw;wpw;F 
nrYj;jNtz;ba NkYk; &.kp. 340.0 mstpyhd nghWg;Gf;fs; $l;Lj;jhgdj;jplk; 
cs;sd.   
 
 

6. gpujhd nrayhw;Wif Rl;b 
 
2016 Mk; epjpahz;Lf;fhf (2016 [dtup – brk;gu;) vjpu;ghu;f;fg;gLk; ngWNgWfisg; 
ngw;Wj;jUfpd;w gpujhd nrayhw;Wif Rl;b> njhlu;Gila tiuG vd;gd ,j;Jld; 
,izf;fg;gl;Ls;sJ)  

 

 

6.1 cw;gj;jpr; nryT (COP) 

 

njhlu;Gila fhyj;jpw;fhf &.391.84 vd kjpg;gPLnra;ag;gl;l cw;gj;jpr; nryT (COP) 
tpisr;ry; Fiwtile;jik njhopyhsu; $ypfs; mjpfupj;jik> gris> ,urhadg; 
nghUl;fs; Nghd;w cs;sPLfSf;fhd nryTfs; kw;Wk; Vida Njhl;lq;fs; rhu;e;j 
nryTfs; Mfpatw;wpd;fhuzkhf 2016 brk;gu; ,Wjpapy; Rkhu; &.443.58 mjp$ba 
ngWkjpiag; ngw;wJ.   

 

6.2 Njwpa tpw;gid ruhrupg; ngWkjp (NSA) 

 
12 Njapiyj; Njhl;lq;fisf; ftdj;jpw;nfhs;Sk;NghJ 2016 brk;gu; ,Wjpapy; nkhj;j 
Njwpa tpw;gid ruhrupg; ngWkjp &. 307.18 MFk;. vt;thwhapDk; me;jf; 
fhyj;jpw;fhf nfNynghf;f> kpl;yz;l;> uq;fy Mfpa njhopw;gLfpd;w Njapiyj; 
njhopw;rhiyfs; njhlu;gpy; xUq;fpize;j Njwpa tpw;gidr; ruhrupg; ngWkjp 

&.327.99 Mff; fhzg;gl;l mNjNtis mJ Nky; kj;jpa (W/M) cau;kl;l rhjhuz 
ngWkjpahfpa &.411.86 ,w;F kpfTk; Fiwthd ngWkjpahFk;. Njapiyj; 
njhopw;rhiyfspy; ,ae;jpuq;fs; juj;ijf;nfhz;buhik kw;Wk; gr;ir ,iyfspd; 
epiy juf;Fiwthf cs;sik Mfpatw;wpd; fhuzkhf Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 03 
Njapiyj; njhopw;rhiyfs; %yKk; cw;gj;jpnra;ag;gLfpd;w Njapiyf;F nfhOk;G 
Njapiy Vytpw;gidapy; Fiwe;j tpiy fpilf;fpd;wik ,jw;Ff; fhuzkhFk;. cupa 
fhyvy;iyapy; gris ,lhjjd; fhuzkhf gr;irj; Njapiyapd; juk; 
Fiwtilfpd;wJ. NkYk; njhopw;gLfpd;w 03 Njapiyj; njhopw;rhiyfspYk; cs;s 
,ae;jpuq;fis cupa juj;jpy; guhkupg;gjw;Fk; cile;j ,ae;jpuq;fSf;fhf Vida 
,ae;jpuq;fis toq;Ftjw;Fk; epjp ,y;yhjjd; fhuzkhf mit ey;y epiyapy; 
njhopw;gLtjpy;iy.   
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6.3 epjpf; $w;Wf;fs; - 2016 
 
2015 Mk; Mz;Lf;fhd fzf;Ffis epiwTnra;Ak;NghJ Vw;gl;l jhkjq;fspd; 
fhuzkhf $l;Lj;jhgdj;jpd; Kfhikj;Jtj;jpw;F 2016 Mk; Mz;Lf;fhd epjpf; 
$w;Wf;fisr; rku;g;gpf;f Kbahjepiy Vw;gl;Ls;sJ. 2014 Mk; Mz;L tiuahd 
fhyg;gFjpf;F khj;jpuNk epjpf; $w;Wf;fs; G+u;j;jpnra;ag;gl;Ls;sd. vt;thwhapDk; 2015 
Mk; Mz;bd; el;lkhfpa &.kp. 180.9 cld; xg;gpLk;NghJ 2016 etk;gu; khj ,Wjpapy; 
&.kp.134>264 Njwpa el;lnkhd;iw vLj;Jf;fhl;Lfpd;w tUkhdf; $w;wpd; tiuT xd;W 
,j;Jld; rku;g;gpf;fg;gLfpd;wJ.   
 
tUkhd $w;W – 2016 ([dthp njhlf;fk; etk;gH tiuahd fhyg;gFjp) 

tpguk; 
2016 

 
2015 

([dthp - 
etk;gH) 

 

([dthp - 
etk;gH) 

 
  

 
  

KbTj; Njapiyapd; msT (fp.fp) 1,252,571   1,520,192 

ug;ghpd; msT (fp.fp) 32,278   32,418 

 
  

 
  

 
  

 
  

tUkhdk; (&) 351,470,408 
 

395,562,829 

tpw;gid nryT (&) -529,382,234 
 

-601,145,334 

nraw;ghl;L ,yhgk;/ el;lk; (&) -177,911,826 
 

-205,582,505 

 
  

 
  

Vida tUkhdq;fs; (&)   
 

  

jiyik mYtyfk; (&) 33,255,666 
 

36,643,660 

Njhl;lq;fs; (&) 98,044,053 
 

76,646,788 

nkhj;j Vida tUkhdq;fs; (&) 131,299,719 
 

113,290,448 

 
  

 
  

Njwpa ,yhgk; (&) -46,612,107 
 

-92,292,057 

fop : nryT   
 

  

 
  

 
  

epHthf nryT - Njhl;lq;fs; (&) 41,885,325 
 

43,856,360 

epHthf nryT - jiyik mYtyfk;; (&) 11,031,079 
 

10,275,111 

CopaH nryTfs; - jiyik mYtyfk; (&) 28,087,231 
 

25,189,809 

epjp nryTfSf;F Kd; ,yhgk;/ el;lk; (&) -127,615,742 
 

-171,613,337 

 
  

 
  

fop   
 

  

epjp nryT - Njhl;lq;fs; (&) 3,411,294 
 

3,490,895 

epjp nryT - gpujhd mYtyfk; (&) 3,236,562 
 

5,853,196 

 
  

 
  

thpf;F Kd;duhd ,yhgk;/ el;lk; (&) -134,263,598   -180,957,428 
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7. Njhl;lq;fis kPs;fl;likg;Gr; nra;jy; 
 

 
7.1 fUj;jpl;lq;fSf;fhd mgpg;gpuhaj;ijj; njuptpj;jy; 

 
,f;$l;Lj;jhgd Kfhikj;Jtj;jpd; fPOs;s 13 Njhl;lq;fisAk; kPs;fl;likg;G 
nra;jy; njhlu;ghf mikr;rpy; ,lk;ngw;w gyRw;W fye;Jiuahly;fspd; gpd;du; 
fUj;jpl;lq;fSf;fhd tpz;zg;gq;fisr; rku;g;gpg;gJ gw;wpa Mu;tKs;s 
KjyPl;lhsu;fsplkpUe;J “fUj;jpl;lj;jpw;fhd tpUg;gq;fisj; njuptpg;gjw;fhf” 
murhq;f gj;jpupiffspy; mwptpj;jy; ntspaplg;gl;ld. mJ jw;NghJ 
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w mNjNtisapy; fpilf;fg;ngw;Ws;s tpz;zg;gq;fs; 
gzpg;ghsu;rigapd; mDkjpf;fhf mikr;rpD}lhfr; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sd.  
 
 

 

 

8. ,yf;F kw;Wk; Nehf;fq;fs; 
 

1. murhq;fj;jpdhy; my;yJ Vida egu;fspdhy; $l;Lj;jhgdj;jpw;F 
toq;fg;gl;Ls;s> cupik khw;wg;gl;Ls;s my;yJ iff;nfhs;sg;gl;Ls;s 
tptrha my;yJ Njhl;lf; fhzpfis Kfhik nra;jYk; Nkw;nrhd;d 
,lq;fspy; mjpfgl;r cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;JjYk;.   
 

2. jw;NghJ fhzg;gLk; gapu;r;nra;ifapid kWrPuikj;jy; my;yJ gapu; 
gy;tifg;gLj;jy; Mfpatw;wpd; %yk; tptrha gapu;fisf; $l;bizj;jYk; 
Kfhik  nra;jYk;.  
 

3. Nkw;nrhd;d fhzpfspy; fhy;eil tsq;fis Nkk;gLj;Jjy;.  
 

4. tptrha cw;gj;jpfisj; jahupj;jYk; tpw;gid nra;jYk;. 
 

5. Nkw;nrhd;d fhzpfspy; tptrha eltbf;iffSf;fhf fUtpfs;> cgfuzq;fs; 
kw;Wk; ,ae;jpuq;fisj; jhgpj;jy;> guhkupj;jy; kw;Wk; eilKiwg;gLj;jy;.  
 

6. murhq;fj;jpdhy; my;yJ Vida egu;fspdhy; $l;Lj;jhgdj;jpw;F 
toq;fg;gl;Ls;s> cupik khw;wg;gl;Ls;s tpahghuq;fis Kfhiknra;jy;> 
epu;tfpj;jy; kw;Wk; Nkw;ghu;itnra;jy;.  
 

7. $l;Lj;jhgdj;jpd; tpahghuq;fs; njhlu;ghd Mtz eltbf;iffs;> fzf;fPL 
kw;Wk; fzf;fha;T eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;.  
 

8. Njhl;l tpahghuq;fs; rk;ge;jkhd tpupthd Kfhikj;Jt Nritfis 
toq;Fjy;.  
 

9. me;jf; fhzpfisr; rpwe;jKiwapy; Kfhik nra;tjw;fhf Njitnadf; 
fUjg;gLfpd;w Nkw;nrhd;d eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;.  
 

10. $l;Lj;jhgdj;jpd; njhopw;ghL kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpw;F re;ju;g;gj;jpw;Nfw;g 
Vida tpahghuq;fspy; <LgLjy;.  
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tiuaWf;fg;gl;l vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 
 
 

 
1. mwpKfk; 

 
ngUe;Njhl;lj; Jiwia kPs;fl;likg;Gr; nra;Ak; jpl;lj;jpd; gFjpnahd;whf ,yq;if 
murhq;fj;jpdhy; ,e;jj; Jiw jdpahu; kag;gLj;jg;gl;l mNjNtisapy; 1992 Mk; 
Mz;L [{d; khjj;jpy; 22 gpuNjr Njhl;lf;fk;gdpfs; jhgpf;fg;gl;ld. ,e;j 
re;ju;g;gj;jpy; Kd;ida murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd kw;Wk; kf;fs; Njhl;l 

mgptpUj;jprig/ ,yq;if ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; %yk; 53 tUl Fj;jif 
xg;ge;jj;jpd;fPo; epu;tfpf;fg;gl;l ,e;jf; fk;gdp Njhl;l murhq;fj;jpd; %yk; cupik 
khw;wpj;jug;gl;lJ. ,e;j xt;nthU fk;gdpiaAk; Kfhik nra;tjw;fhf jdpahd 
Kfhikj;Jtg; gpujpepjpfs; epakpf;fg;gl;ldu;.  
 
ePz;lfhykhf ghupastpy; el;lkilfpd;w gpujhd Njhl;l Kfhikj;Jt 

epWtdq;fshfpa kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jprig (JEDB), ,yq;if murhq;f 

ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; (SLSPC) Mfpatw;Wf;fhf epjpAjtpia toq;fp 
nghJj;jpiwNrupf;F rYifia toq;Ftjw;Fk; jdpahu;Jiw Kfhikj;Jtj;jpD}lhf 
ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopYf;F Gjpa El;gKiwfisAk; vz;zf;fUf;fisAk; 
mwpKfg;gLj;Jk; eltbf;ifnahd;whf murhq;fj;jpdhy; ,e;jj; jPu;khdk; 
vLf;fg;gl;bUe;jJ. khj;jis> fz;b kw;Wk; ehtyg;gpl;b Mfpa gpuNjrq;fspy; 
mike;Js;s gy Njhl;lq;fs; ,e;j vz;zf;fUtpd;fPo; nfhz;Ltug;glhj 
mNjNtisapy; ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; kf;fs; 
Njhl;l mgptpUj;jprig vd;gtw;wpd;fPo; jLj;Jitg;gjw;F ,lkspf;fg;gl;Ls;sd. ,e;jg; 
gpuNjrq;fspYs;s ngUk;ghyhd Njhl;lq;fs; ehl;bd; Vida gpuNjrq;fspYs;s 
ngUe;Njhl;l gpuNjrq;fSld; xg;gpLk;NghJ Fiwe;j tpisr;riy jUfpd;w 
Njhy;tpAw;w nrhj;Jf;fshff; fUjg;gLtJ ,jw;Ff; fhuzkhf mike;Js;sd.  
 
KjyPl;lhsu;fis mijupag;gLj;Jk; ,e;jg; ghjfkhd fhuzj;jpd;fPOk; me;j 
Ntiyj;jpl;lq;fspd;fPo; jhgpf;fg;gl;l ,Wjpahd 23 MtJ gpuhe;jpa ngUe;Njhl;l 
fk;gdp Mfpa vy;fLt ngUe;Njhl;lf;fk;gdp 1993 [{iy 23 Mk; jpfjpad;W 
$l;Lj;jhgd kakhf;fg;gl;l mNjNtis Vida 22 gpuhe;jpa ngUe;Njhl;l 
fk;gdpAld; xg;gpLk;NghJ mJ kpfr;rpwpa myfhFk;. vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 
1987 Mk; Mz;bd; 23 Mk; ,yf;f fk;gdpr;rl;lj;pjd;fPo; jhgpf;fg;gl;Ls;s 
mNjNtisapy; ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F nrhe;jkhd 
my;yJ mjd; %yk; Kfhiknra;ag;gl;l gpd;tUk; 10 Njhl;lq;fSk; nfNynghf;f 
murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd Njhl;lj;jpy; 02 gpupTfisf; iff;nfhs;tjw;fhfTk; 2007 
Mk; Mz;L 07 Mk; ,yf;f Gjpa fk;gdpr;rl;lj;jpd;fPo; kPz;Lk; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.  
 
vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp jhgpj;jik gw;wp 1993 Mk; Mz;bd; [{iy khjj;jpy; 

ntspaplg;gl;l 776/93 Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhd mwptpj;jypd;%yk; 

ntspg;gLj;jg;gl;lJ. vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp gq;F cupikf;fhf gpuNtrpf;Fk; 
cupik murhq;fj;jpd; nghUl;L jpiwNrupapd; nrayhsiu rhu;e;jjhFk;.   
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2. vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpf;fhf gpujhdkhf 
xJf;fg;gl;l fhzpfs; (1993 Mk; Mz;L [{iy khjk; 23 
Mk; jpfjpa mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jy; ,yf;fk; 
776/13) 
 

Njhl;lk;/ miktplk; khtl;lk; gapu;r;nra;if nkhj;j epymsT – 
n`f;Nlau; (Fwpg;G 

,yf;fk; 01) 
1. gz;lhunghy> 

myt;t 
khj;jis Njapiy 283.00 

2. vy;fLt> vy;fLt khj;jis Njapiy> fpuhk;G 447.78 

3. `{Dfy> vy;fLt khj;jis Njapiy> fpuhk;G 264.73 

4. gpl;lfe;j> khj;jis khj;jis Njapiy 520.60 

5. uj;tj;j> cf;ftis khj;jis Njapiy> fpuhk;G 570.58 

6. nryfk> al;ltj;ij khj;jis Njapiy 255.00 

7. `Gf];gpba> 
kpb`f 

khj;jis ,wg;gu;> nfhf;Nfh> 
kpsF 

269.33 

8. kpy;ythd> nky;rpupGu khj;jis njd;id> 
nfhf;Nfh> ,wg;gu; 
kw;Wk; kpsF 

603.60 

9. ehye;j> klts 
cy;gj;j 

khj;jis ,wg;gu;> njd;id> 
kpsF 

496.27 

10. ney;y xy;y> 
gp`pk;Gt 

FUehfy; ,wg;gu;> 
kuKe;jpupif> kh 

358.00 

cg nkhj;jk;   4>068.89 

11. fgufy/nfhq;fy 
gpupT (nfNynghf;f 
murhq;fj; Njhl;lk;) 

khj;jis kuk; (A+fypg;l];) 217.00 
(Fwpg;G 02) 

nkhj;jk;   4>285.89 

 
Fwpg;G - 1 
fk;gdpf;F Fj;jiff;F toq;fg;gl;l fhzpfspd; msT 776/13 Mk; ,yf;f mjptpNrl 

tu;j;jkhd mwptpj;jypy; Fwpg;gplg;gl;buhj gbapdhy; NkNy fhl;lg;gl;Ls;s jfty;fs; 
ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;rpd;fPo; njhopw;gLfpd;w Njhl;l kWrPuikg;G 
myfpYs;s jfty;fspd; %yk; fzf;fPl;L eltbf;iffSf;fhfg; gpupj;njLf;fg;gl;lJ. 
 
 
Fwpg;G - 2 
nfNynghf;f Njhl;lj;jpy; 217 n`f;Nlau; fgufy kw;Wk; nghd;fy gpupTfs; 
jpUg;gpg;ngw;W ,yq;if murhq;f ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F cupik 
khw;wg;gl;lJ.  
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2.1 jw;NghjpUf;fpd;w gapu;r;nra;iff;F mikthf jw;Nghija 

fhzpfspd; msitg; gFg;gha;T nra;jy;. 

 

tpguk; nkhj;jg; gpuNjrk; 
(n`f;Nlau;) 

Njapiy     

tpijfspd; %yk; gapuplg;gl;l nrb         407.34    

xl;Lj;jhtuk;         458.44             865.78  

,wg;gu;     

tpijfspd; %yk; gapuplg;gl;l nrb         172.64    

xl;Lj;jhtuk;          103.72             276.36  

njd;id              315.18  

Nfhg;gp                  4.26  

nfhf;Nfh                54.26  

fpuhk;G                  6.00  

kpsF                14.23  

fUth                  2.30  

ku tsu;g;G                42.43  

kuKe;jpupif   10.60 
gapu;r; nra;iff;fhf ntsp 
gapu;;r;nra;ifahsu;fSf;F toq;Fk; 
vz;zf;fU (Njapiy)     

tpijfspd; %yk; gapuplg;gl;l nrb         323.33    

xl;Lj;jhtuk;           16.56             339.89  

Kjpu;tiltjw;F Kd;du; mfw;Wjy;              216.81  

ehw;WNkil                  4.50  
mgptpUj;jpf;fhf milahsk; fhzg;gl;l 
fhzpfs;              454.59  
Vida gpuNjrq;fs; (fhL> Gy;epyk;> fl;blk;> 
jupRepyg; gpuNjrk;)           1,446.17 

nkhj;j gapu;r;nra;if msT           4,053.36  

 

 

2.2 jw;Nghija njhopw;gil gFg;gha;T 

tFjp Njhl;lg; 
gpuNjrk; 

jiyik 
mYtyfk; 

nkhj;j 
vz;zpf;if 

epiwNtw;W cj;jpNahfj;jHfs; 14 11 25 
epiwNtw;W my;yhj gjtpapdu; 94 11 105 
Njhl;l Kfhikahsu;fs;         
epue;jukhdtHfs; 
jw;fhypfkhdtHfs; 

 
1,413 
133 

 
- 
- 

 
1,413 
133 

nkhj;j vz;zpf;if 1,654 22 1,676 
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10 tUlq;fSf;F Kd;du; %lg;gl;l 06 njhopw;rhiyfisAk; jw;Nghija fk;gdpf;Fr; 
nrhe;jkhfTs;sd. mjpy; 04 fk;gdpfs; Fj;jiff;F toq;fg;gl;Ls;s mNjNtis 
mjd; tpguk; gpd;tUkhW.  

njhopw;rhiyfs; jw;Nghija epiy Vida tplaq;fs; 

gz;lhunghy Njapiyj; 
njhopw;rhiy 

jdpahu; 
fk;gdpnahd;Wf;F 
Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ 

xg;ge;jj;ij kPwpajd; 
fhuzkhf vy;fLt 
ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 
kPz;Lk; ngwg;gl;lJ.  

vy;fLt Njapiyj; 
njhopw;rhiy %lg;gl;Ls;sJ  

gplfe;j Njapiyj; njhopw;rhiy %lg;gl;Ls;sJ  

uj;tj;j Njapiyj; njhopw;rhiy 

jdpahu; 
fk;gdpnahd;Wf;F 
Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ 

Fj;jif thlif 
nrYj;jg;glhjjd; fhuzkhf 
jpUg;gpg; ngWtjw;F 
jahu;epiyapYs;sJ 

gd;rynjd;d Njapiyj; 
njhopw;rhiy (uj;tj;j) 

jdpahu; 
fk;gdpnahd;Wf;F 
Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ 

2013 Mk; 
Mz;by;OESjdpahu; 
fk;gdpf;F 30 
tUlfhyj;jpw;F Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ.  

nryfk Njapiyj; njhopw;rhiy 

jdpahu; 
fk;gdpnahd;Wf;F 
Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ 

2002 Mk; Mz;by; upr;rl; 
nuhgu;l; jdpahu; fk;gdpf;F 
30 tUlfhyj;jpw;F 
Fj;jiff;F 
toq;fg;gl;Ls;sJ.    

 

3. ngsjPf kw;Wk; epjpr; nrayhw;Wif 

epfo;r;rpj;jpl;lk; my;yJ 
fUj;jpl;lk; nrayhw;Wif 

nkhj;j vz;zpf;if (kpy;ypad;) 

,yf;F 
(kpy;ypad;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 

(kpy;ypad;) 

Njapiy – nfhOe;J 
  
  

tUkhdk; (&.)          230.35           163.18  

nryT (&.)          315.57           236.87  

msT (fp.fpuhk;)              3.84               2.54  

,wg;gu; - ghy; 
  
  

tUkhdk; (&.)            25.58             16.28  

nryT (&.)            37.18             30.30  

msT (fp.fpuhk;)            0.102             0.076  

njd;id 
  
  

tUkhdk; (&.)            34.04             26.41  

nryT (&.)            23.93             19.81  

msT (Njq;fha;)              1.13               1.36  
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nfhf;Nfh 
  
  

tUkhdk; (&.)              3.80               1.33  

nryT (&.)              3.05               0.33  

msT (fp.fpuhk;)          0.0095           0.0014  

kpsF 

tUkhdk; (&.)              5.88               2.35  

nryT (&.)              3.53               0.37  

msT (fp.fpuhk;)          0.0088       0.004820  

ehdhtpj tUkhdk; tUkhdk; (&.)          200.64             30.04  

%yjdr; nryTfs; nryT (&.) 185.759 25.150 
 

 

 

3.1 2016 Mk; Mz;bd; gapu;fspd; tpisr;ry; - tiuG gFg;gha;T  
 

 
 
 
 

3.2 2016 ,y; tUkhdj;ijr; rk;ghjpj;jy; - gFg;gha;T  

 

 

 

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

Tea Rubber Coconut Cocoa Pepper

nkhj;jg; gapu; tpisr;ry; - 2016 
,yf;fpw;fikthf cz;ikg; (ngWkjp &.kp.)

Target Actual

wg;gH njd;id NfhNfh kpsF

,yf;F milT

Njapiy

 -

 100.00

 200.00

 300.00

Tea Rubber Ccocout Cocoa Pepper Sundry

nkhj;j tUkhdk; - 2016 ,yf;fpw;fikthf 
cz;ikg; ngWkjp &.kp.

Target Actual

Njapiy wg;gH njd;id NfhNfh kpsF NtW

,yf;F milT
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3.3 2016 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l nryTfs; gw;wpa tiuG 

– gFg;gha;T 

 

 

 

 

 

3.4 epjp epiyik 1993 – 2015      (&.) 
 

tUlk; 
tUlj;jpw;fhd 
nraw;ghl;L 

,yhgk; / (el;lk;) 

jpiwNrup 
khdpaj;Jldhd 

rPuhf;fk; 

jpuz;l ,yhgk; 
/ (el;lk;) 

1993   (16,158,428)  - (16,158,428) 

1994 (44,076,870) - (60,235,298) 

1995 (32,348,831) - (92,584,129) 

1996 (43,109,305) - (135,693,434) 

1997 (43,387,199) - (179,080,633) 

1998 (41,795,687) - (220,876,320) 

*1999 (5,305,734) - (226,182,054) 

2000 (16,884,862) - (243,066,916) 

2001 (32,661,127) - (275,728,043) 

2002 (72,197,231) 168,072,927 (179,852,347) 

2003 (83,139,468) - (262,991,815) 

2004 (78,472,241) 129,059,000 (212,405,056) 

2005 (35,075,378) 122,900,000 (124,580,434) 

2006 (49,489,141) 55,000,000 (119,087,479) 

2007 (39,331,272) 13,000,000 (145,466,197) 

2008              29,490,317  - (116,180,650) 

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

 350.00

Tea Rubber Coconut Cocoa Pepper Capital

nkhj;jr; nryT - 2016 ,yf;fpw;fikthf 
cz;ikg; ngWkjp &.kp.

Target Actual

Njapiy wg;gH njd;id NfhNfh kpsF NtW

,yf;F milT
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2009       (62,688,625) - (178,869,276) 

**2010 (4,965,702) - (148,597,533) 

2011 )29,733,796(  - )178,331,329(  

2012 )35,168,337(  - )213,499,666(  

2013 (64,949,088) - (278,448,754) 
2014 (66,227,840) 12,000,000 (336,676,594) 
2015 (26,922,929) 175,000,000 (184,599,523) 
Total (736,498,917) 488,031,927  

 
m) fzf;FfSf;fhf vLf;fg;gl;l jpiwNrup khdpaq;fspd; nkhj;jg; ngWkjp &. 
48803192/- MFk;. 
 
M) Kd;ida tq;fpahsuhfpa nryhd; tq;fp fk;gdpapd; %yk; mwtplg;gl;l jpuz;l 
tl;bahfpa &.kp. 25.9 I gjptspj;jjd; fhuzkhf 1999 ,y; el;lk; Fiwtile;jJ.  
 
,) Copau; ek;gpf;if epjp rigapd; %yk; jpuz;l fld; tl;bapd; jpuz;l 
fl;lzkhfpa &.35.06 kpy;ypad; Mfpa jpuz;bUe;j el;lj;ijg; gjptspj;jjd; 
fhuzkhf 2010 brk;gu; ,Wjptiuahd el;lk; Fiwtile;jJ.  
 
 
 

4. 2016 ,y; epjp epiyik 
 
 

4.1 2015 Mk; Mz;Lf;fhd nrayhw;Wif - brk;gu; 31 Mk; 
jpfjpAld; KbTw;w tUlj;jpw;fhdJ  
 

(&.) 

 2016  2015   

tpw;gidg; Guo;T    211,608,114      279,329,596 

nkhj;j ,yhgk; / (el;lk;)   (58,598,981)  (32,656,590) 

tupf;f Kd;duhd ,yhgk;/ (el;lk;)  (53,619,210)  (26,922,929) 

jpiwNrup khdpak;    75,831,000     175,000,000 

 
 

4.2  epjp epiyik 
 

eilKiway;yhj nrhj;Jf;fs;  930,347,329    897,597,079 

eilKiwr; nrhj;Jf;fs;    91,838,919    102,043,243 

nkhj;j nrhj;Jf;fs;    1,024,604,354    999,640,322 

eilKiwg; nghWg;Gf;fs;   427,911,563    469,420,205 

gq;Fupikahsu;fspd; epjpak;  351,580,922    329,369,132 

gq;fpd; ngWkjp    180,000,000    180,000,000 
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4.3 gpujhd Rl;bfs; 
 

gq;fpw;fhd rk;ghj;jpak; / (el;lk;) (&.) (2.97)      (1.50)  

gq;fpw;fhd Njwpa nrhj;Jf;fs; (&.) 19.53      18.29 

 

 

5. ngsjPf nrayhw;Wif - Njapiyg; gpupT 
 
 
5.1 2016 Mk; Mz;Lf;fhd Njhl;l kl;lj;jpyhd gr;irf; nfhOe;J 

tpisr;ry; 
 

Njhl;lk; 

2016 [dtup Kjy; brk;gu; tiu 
2015 [dtup Kjy; 

brk;gu; tiu 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjpf;Fk; 
cz;ikg; 

ngWkjpf;Fk; 
,ilapyhd % 

gapu; 
tpisr;ry;  
(fp.fpuhk;) 

2016 
kw;Wk; 
2015 

,ilapy;% 

gz;lhunghy        475,000   276,566  58%      404,335  68% 

vy;fLt  650,000   403,230  62%      695,268  58% 

`{Dfy       420,000       273,350  65%      341,314  80% 

gplfe;j     1,166,636       729,521  63%   1,095,869  67% 

uj;tj;j       725,000  421,183  58%      753,551  56% 

nryfk        400,000       244,980  61%      354,015  69% 

nkhj;jk;     3,836,636    2,348,830  61%   3,644,352  64% 

 
 

5.1.1 2016 Mk; Mz;Lf;fhf ntsp gapu;r; nra;ifahsu;fSf;F toq;Fk; 
khjpupf;F mikthf gr;irf; nfhOe;jpd; tpisr;ry; 

     

Njhl;lk; 

2016 [dtup Kjy; brk;gu; tiu 
2015 [dtup Kjy; 

brk;gu; tiu 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjpf;Fk; 
cz;ikg; 
ngWkjpf;Fk; 
,ilapyhd% 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

gz;lhunghy               12,000          4,839  40%         9,971  49% 

vy;fLt              30,000         15,247  51%        26,150  58% 

`{Dfy             20,000          9,437  47%        11,260  84% 

gplfe;j            177,000        68,071  38%     165,774  41% 

uj;tj;j            125,000         58,529  47%        88,205  66% 

nryfk              75,000        36,512  49%       61,661  59% 

nkhj;jk;            439,000       192,635  44%      363,021  53% 
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5.1.2 2016 Mk; Mz;Lf;fhd fk;gdpapd; nkhj;j Njapiyf; nfhOe;jpd; 
tpisr;ry;  

 

Njhl;lk; 

,e;jf; fhy vy;iy fle;j fhy vy;iy 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjpf;Fk; 
cz;ikg; 
ngWkjpf;Fk; 
,ilapyhd % 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

gz;lhunghy             487,000      281,405  58%     414,306  68% 

vy;fLt            680,000      418,477  62%      721,418  58% 

`{Dfy            440,000       282,787  64%     352,574  80% 

gplfe;j         1,343,636      797,592  59%   1,261,643  63% 

uj;tj;j            850,000      479,712  56%     841,756  57% 

nryfk            475,000       281,492  59%      415,676  68% 

nkhj;jk; 4,275,636  2,541,465  59% 4,007,373  63% 

 
 

5.1.3 2016 Mk; Mz;Lf;fhd Njapiyj; Njhl;lq;fs; uPjpapy; n`f;Nlau; 
xd;wpypUe;J cw;gj;jpahfpd;w Njapiy cw;gj;jp 
 
 

Njhl;lk; 

gapu; tpisr;ry; (fp.fpuhk;) n`f;Nlau; xd;wpw;fhd 
tpisr;ry; 

cz;ikg; 
ngWkjp  

cz;ikg; 
ngWkjp  

cz;ikg; 
ngWkjp  

cz;ikg; 
ngWkjp  

2016 [dtup 
Kjy; brk;gu; 
tiu 

2015 [dtup 
Kjy; brk;gu; 
tiu 

2016 [dtup 
Kjy; 
brk;gu; tiu 

2015 [dtup 
Kjy; brk;gu; 

tiu 

gz;lhunghy            276,566             404,335                 645               942  

vy;fLt            403,230             695,268                 390               673  

`{Dfy            273,350             341,314                 650               812  

gplfe;j             729,521          1,095,869                 876            1,190  

uj;tj;j             421,183              753,551                 546               979  

nryfk             244,980              354,015                 699            1,011  

nkhj;jk;          2,348,830           3,644,352                 613               928  
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5.2 ngsjPf nrayhw;Wif Vida gapu;fs; 
 
 

 

5.2.1 ,wg;gu; (,wg;gu; ghy;) gpupT 
 

   

Njhl;lk; 

2016 [dtup Kjy; brk;gu; tiu 
2015 [dtup Kjy; 

brk;gu; tiu 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 
(fp.fpuhk;) 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjpf;Fk; 
cz;ikg; 
ngWkjpf;Fk; 
,ilapyhd % 

gapu; 
tpisr;ry;  
(fp.fpuhk;) 

2016 
kw;Wk; 
2015 

,ilapy; 
% 

`Gf];gpba             30,000  
        

24,127  80% 
        

28,098  86% 

kpy;ythd               5,300  
          

9,039  171% 
          

8,546  106% 

ehye;j             67,000  
        

42,859  64% 
        

45,443  94% 

nkhj;jk;           102,300  76,025  74% 82,087  93% 
 

 

 

 

5.2.2 njd;id gpupT 
 

    

Njhl;lk; 

2016 [dtup Kjy; brk;gu; tiu 
2015 [dtup Kjy; 

brk;gu; tiu 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp (fha;;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 
(fha;) 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjpf;Fk; 
cz;ikg; 
ngWkjpf;Fk; 
,ilapyhd % 

kjpg;gPl;Lg; 
ngWkjp 
(fha;) 

cz;ikg; 
ngWkjp 
(fha;) 

`Gf];gpba             12,000  
        

11,641  97% 
          

3,116  374% 

kpy;ythd        1,140,000  
   

1,297,334  114% 
      

915,215  142% 

ehye;j             72,500  
        

50,583  70% 
        

51,317  99% 

nkhj;jk;        1,224,500  
   

1,359,558  111% 
      

969,648  140% 
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tiuaWf;fg;gl;l FUehfy; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 

 

 

1. mwpKfk;  

FUehfy; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 1982 Mk; Mz;bd; 17 Mk; ,yf;f fk;gdpr; 

rl;lj;jpd; %yk; jhgpf;fg;gl;l mNjNtisapy;> 1987 Mk; Mz;bd;  23 Mk; ,yf;f 

mur $l;Lj;jhgdk; my;yJ muRf;F nrhe;jkhd tpahghu epWtdk; nghJ epWtdkhf 

mgptpUj;jp nra;Ak; rl;l Vw;ghLfspd; fPo; 1992 Mk; Mz;L [_d; khjk;  18 Mk; 

jpfjp kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jpr; rigapdhy;  epu;tfpf;fg;gl;l fhzpfis 

xUq;fpizg;G nra;J KOikahd murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fk;gdp xd;whf 

,e;jf; fk;gdp  jhgpf;fg;gl;lJ. 1992.06.18 Mk; jpfjp Kjy; 2004.12.31 Mk; jpfjp 

tiu FUehfy; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp jdpahu; Kfhikj;Jt gpujpepjpfspdhy; 

epu;tfpf;fg;gl;lJ. 

 

Rkhu; 13 tUl fhykhf jdpahu; Kfhikj;Jt gpujpepjpapdhy; eilKiwg;gLj;jg;gl;l 

gytPdkhd Kfhikj;Jtg; gad;ghl;bd; fhuzkhf 2005 [dtup 1 Mk; jpfjp Kjy; 

ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;rpd; tplag; gug;gpd; fPo; fk;gdpapd; Kfhikj;Jtk; 

mg;NghJ fhzg;gl;l murhq;fj;jpdhy; nghWg;Ngw;fg;gl;lJ. FUehfy; ngUe;Njhl;lf; 

fk;gdp mikr;Rf;fs; gytw;wpd; fPo; njhopw;gl;Ls;s mNjNtisapy;> 2015 nrg;lk;gu; 

21 Me; jpfjp Kjy; murhq;fj; njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp mikr;rpd;  tplag; 

gug;gpd; fPo; nfhz;L tug;gl;Ls;sJ.  

 

gpujhdkhf njq;F kw;Wk; ,wg;gu; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;w fk;gdpnahd;whf 

FUehfy; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp> njhle;Jk; njhopw;gLtNjhL kl;Lkd;wp mjd; 

Kfhikj;Jt njhopw;ghLfs; ahTk; muRf;F ifaspf;fg;gl;lNjhL ,yhgj;ijAk; 

ngw;Ws;sJ. NkYk;> njhlu;r;rpahf 03 MtJ KiwAk; Njrpa kl;lj;jpy; jq;f tpUij 

ngw;Wf;nfhz;lik> njhlu;r;rpahf 04 MtJ Kiwahf ghupastpyhd cw;gj;jp 

(ngUe;Njhl;lk;) jq;f tpUij ngw;Wf; nfhz;lik kw;Wk; 2015 Mk; Mz;by; 

,yq;if Njrpa tu;j;jf rigapdhy;  xOq;F nra;ag;gl;l Njrpa tpahghu 

ntw;wpahsu; tpUJ 2015 Mk; Mz;by; ngUe;Njhl;l kw;Wk; tptrha tpahghuj;jpw;fhd 

nts;spg; gjf;fj;ij ngw;Wf;nfhz;lik Mfpatw;wpd; %yk; ehl;bd; tptrha 

tpahghuj; Jiw tuyhw;wpy; Gjpa mj;jpahankhd;iw Vw;gLj;jp tpahghu 

Kfhikj;Jtj;jpDs;  Fwpg;gplj;jf;f ntw;wpiaf; nfhz;ljhf murhq;f njhopy; 

Kaw;rpahsu;fSf;Fk;  jdpahu; njhopy; Kaw;rpahsu;fSld; Nghl;bapl KbAk; 

vd;gij vLj;Jf; fhl;bAs;sJ.  
 

njq;F> ,wg;gu; kw;Wk; tu;j;jfg; gapu; njhlu;gpy; ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

tptrha tpahghu tplaj; Jiwapd; fPo; FUehfy; ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapdhy; 2015 

Mk; Mz;by; ,yq;if ju epWtdj;jpd; SLS>ISO 9001:2008 rhd;wpjo; ngwg;gl;Ls;sJ. 
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2. fk;gdpapd; kdpj %yjdk; 
 

Copau;fspd; vz;zpf;if 

 jiyik 

mYtyfk; 

Njhl;lk; nkhj;jk; 

epiwNtw;W cj;jpNahfj;ju;fs; 10 22 32 

vOJeu; kw;Wk; mjw;Fr; rkkhd 

juk;> 
28 116 144 

rpw;W}opau;fs; kw;Wk; mjw;Fr; 

rkdhd juk;> 
19 35 54 

fhtyhsu;fs; kw;Wk; ehshe;j 

rk;gsk; ngWk; Copau;fs; 
0 938 938 

nkhj;jk; 57 1,111 1,168 

 

 

3. fhzp tpupthf;fy;.  

FUehfy;> fk;g`h> mEuhjGuk; Mfpa 3 khtl;lq;fspy; cs;s vl;L (08) Njhl;lq;fs; 

FUehfy; ngUe;Njhl;l fk;gdpf;F cupajhFk;. 1992 Mk; Mz;by; 6>555.03 n`f;Nlau; 

fhzp fk;gdpf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s mNjNtisapy;>  epajpr; rl;l xOq;FKiw> 

murhq;f/ kf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fSf;fhf 1438.88 n`f;Nlau; (22%) 

Vidatu;fSf;F cupik khw;wg;gl;ljd; fhuzkhf jw;NghJ fk;gdpf;Fr; nrhe;jkhf 

,Ug;gJ 5>116.15 n`f;Nlau; fhzpfs; khj;jpuNk MFk;. fk;gdpapd; fhzp tpupthf;fy; 

gpd;tUkhW: 

Njhl;lk; njq;F 
(n`f;Nla
u;) 

,wg;gu; 
(n`f;Nlau;) 

Vida 
gapu;fs; 
(n`f;Nlau;) 

gapu; 
nra;ag;glhj 
(n`f;Nlau;)) 

nkhj;j 
msT 
(n`f;Nlau;) 

mj;dfy;y 442.10 118.99 44.70 97.40 703.19 

jk;gnjdpa  398.14 - 11.05 52.99 462.18 

njhlq;f];ye;j 445.92 26.09 54.10 272.72 798.83 

`pupaha 766.70 - 78.30 135.21 980.21 

fl;Lfk;nghy 606.92 - 0.20 12.01 619.13 

FUehfy; 525.93 12.80 - 17.07 555.80 

k`aha 354.47 72.74 7.85 11.20 446.26 

ehuk;ky 457.31 3.79 28.70 60.75 550.55 

nkhj;jk; 3,997.49 234.41 224.90 659.35 5,116.15 

% 78.13 4.58 4.40 12.89  
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4. gapu; gy;tifg;gLj;jy;  

fhzpfspd; cw;gj;jpj; jpwid mjpfupg;gjw;fhf 2006 Mk; Mz;L Kjy; 

Njhl;lg;gapu;fs; kw;Wk; rpy;yiwg; gapu;fspD}lhf Nkyjpf gapu;r; nra;if 

nra;ag;gl;Ls;sJ.  

 

,dk; 
jhtuq;fspd; 

vz;zpf;if 

msT 

(n`f;Nlau;) 
,dk; 

jhtuq;fspd; 

vz;zpf;if 

msT 

(n`f;Nlau;) 

ghf;F 7,420 10.01 vYkpr;ir 1,100 2.23 

ahidf; 
nfha;ah 

415 5.60 kh 2,823 38.10 

kuKe;jpupif 17,009 229.54 nkq;$]; 50 0.68 

fUth 207,944 82.21 kuts;sp 29,200 3.94 

nfhf;Nfh 9,568 19.37 fhjpf;fha; 250 1.60 

Nfhg;gp 1,180 1.59 gg;ghrp 400 0.81 

l;fd;GUl; 1,073 2.89 kpsF 31,778 36.76 

KUq;if 782 1.58 md;dhrp 24,000 2.78 

J}upad; 3,035 40.96 uk;Gl;ld; 4,031 54.40 

nfha;ah 947 2.55 rPj;jhg;gok; 250 1.00 

gyh 3,789 51.13    

nkhj;j msT 1,456.66 

 

 

 

5. epjpr; nrayhw;Wif Kd;Ndw;wk;  

 

5.1 tUkhdk; kw;Wk;  Vida nraw;ghl;L tUkhdq;fs;  

2016 Mk; Mz;bw;fhf fk;gdpapd; tUkhdk; &. 472 kpy;ypad; (2015 - &. 492 

kpy;ypad;) Mff; fhzg;gl;l mNjNtisapy;> tUlj;jpy; Vida tpisr;ry;fs; 

%ykhd tUkhdk; &. 97 kpy;ypad; (2015 - &. 122 kpy;ypad;) MFk;. njq;F 

tUkhdk; &. 29 kpy;ypad;fspdhYk; ,wg;gu; tUkhdk; &. 0.7 kpy;ypad;fspdhYk; 

tPo;r;rpaile;Js;s mNjNtisapy;> Vida tUkhdk; &. 9 kpy;ypad;fspdhy; 

mjpfupj;Js;sJ. fle;j tUlj;Jld; xg;gpLk; NghJ njq;F cw;gj;jp mjpfupj;Js;s 

NghjpYk;> ,e;j tUlj;jpy; Njwpa tpw;gid tpfpjhrhuk; fle;j tUlj;jpYk; ghu;f;f 

tPo;r;rpaile;Js;sJ. 2016 Mk; Mz;by; Njq;fha; xd;wpw;fhd rhjhuz Njwpa 

tpw;gid tpfpjhrhuk; &. 24.71 Mff; fhzg;gl;l mNjNtisapy;> 2015 Mk; Mz;by; 

&. 31.21 Mff; fhzg;gl;lJ.  
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nkhj;j tUkhdj;jpy; 72% (2011 – 2015 tpfpjhrhuk;) toq;Ffpd;w njq;F fk;gdpapd; 

gpujhd tUkhd khu;f;fkhFk;. ,wg;gu; (10% - 2011 – 2015 tpfpjhrhuk;.) ,ilepiyg; 

gapu; njd;de; jz;L cl;gl kuk; kw;Wk; rpwpa tUkhd %yq;fs; (18% - 2011 – 2015 

tpfpjk;) Vida tUkhd %yq;fshFk;. 

 

 

5.1.1 njq;F  

2016 Mk; Mz;by; FUehfy; ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; Njq;fha; cw;gj;jp 16.6 

kpy;ypaidj; jhz;ba mNjNtisapy;> fle;j tUlj;jpy; 14.07 kpy;ypadhff; 

fhzg;gl;l njq;F cw;gj;jpAld; xg;gpLk; NghJ mJ 18% tsu;r;rpahFk;. 

Nkk;gLj;jgl;l tptrha Kiwikfs; kw;Wk; Kfhikj;Jt Kiwikfs; vd;gd 

cw;gj;jpapd; tsu;r;rpf;Fg; fhuzkhf mike;Js;sd. 

 

 

5.1.2 ,wg;gu;  

fle;j Ie;J tUlf; fhyg;gFjpapy; njhlu;r;rpahf tPo;r;rpaile;jpUe;j ,wg;gu; 

cw;gj;jp 2016 Mk; Mz;by; 2% My; tsu;r;rpaile;Js;sJ.  

 

 

5.1.3 Vida gapu;fs;. 

nkhj;j tUkhdj;jpy; Rkhu; 6% Vida gapu;fspd; %yk; toq;fg;gLfpd;wd. 22>943  

fpNyh fpuhk; Mfpa ,Jtiuapy;  mjpf kuKe;jpupif cw;gj;jp 2016 Mk; Mz;by; 

gjpT nra;ag;gl;Ls;s mNjNtisapy;> mJ ngWkjpapy; &gh 6>122>982.00 MFk;. 

mNjNghd;W ,Jtiu gjpthfpa mjp$ba  ,wk;Gl;lhd; cw;gj;jp ,e;j tUlj;jpy; 

fpilj;Js;s mNjNtisapy;> 1>995>312 ,wk;Gl;lhd; mstpd; ngWkjp &gh 

6>151>698.00 MFk;. 

 

Efu;T capu; nrhj;Jf;fspy; (kutiffs;) rhjhuz ngWkjpia  kjpg;gpl;ljd; %yk; 

Vw;gl;l ed;ikfs; fle;j tUlj;Jld; xg;gpLk; NghJ &gh 24 kpy;ypad; tPo;r;rpia 

vLj;Jf;fhl;bAs;s mNjNtisapy;> capu; nrhj;Jf;fis  kjpg;gpLk; NghJ Vida 

nraw;ghl;L  tUkhdq;fs; tPo;r;rpailfpd;wik me;j tPo;r;rpiag; gpujpgypf;fpd;wJ. 

 

6. tupf;F Kd;duhd ,yhgk; kw;Wk; tUlj;jpw;fhd ,yhgk;. 
 

 ,e;j tUlj;jpw;fhd ,yhgk; 18% My; FiwtilAk; NghJ tupf;F Kd;duhd 

,yhgk; 15% My;  tPo;r;rpaile;Js;sJ. ,yhgk; tPo;r;rpailtjw;F fk;gdpapd; 

tUkhdk; kw;Wk; Vida tUkhdq;fspd; tPo;r;rpAk; jhf;fk; nrYj;jpAs;sJ. epu;thf 

kw;Wk; nghJ  nryTfs; &gh 13.3 kpy;ypad; Fwpg;gplj;jf;f ngWkjpapy; 

tPo;r;rpaile;Js;sJ.  
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tl;b tUkhdk; &gh 12.3 kpy;ypad;fspdhy; mjpfupj;jik kw;Wk; epjpr; nryTfs; 

&gh 01 kpy;ypadhy; tPo;r;rpale;jik Mfpatw;wpd; fhuzkhf Njwpa epjp tUkhdk; 

&gh 13.4 kpy;ypad;fspdhy; mjpfupj;Js;sJ.  

 

7. epjp epiyik.  

nrhj;Jf;  iff;nfhs;sYf;fhf &gh 100 kpy;ypaDf;Fk; $Ljyhd njhif KjyPL 

nra;ag;gl;l mNjNtisapy;> gpujhdkhf tpisit juf; $ba capu; nrhj;Jf;fs;  

(Gjpa gapu;fis Vw;gLj;Jjy; kw;Wk; gapu;fisg; guhkupj;jy;) nrhj;Jr; nryT kw;Wk; 

cgfuzq;fSf;fhf epjp KjyPL nra;ag;gl;lJ. 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; 

fk;gdpapy; fhzg;gl;l eilKiw nrhj;Jf;fs; &gh 655 kpy;ypad;fshff; fhzg;gl;l 

mNjNtisapy;> mjpy; &gh 450 kpy;ypad; FWfpa fhy KjyPl;Lfspd; %yk; 

ngwg;gl;litahFk;. 2015 Mk; Mz;by;  fk;gdpapy; fhzg;gl;l eilKiw 

nrhj;Jf;fs; &gh 586  kpy;ypad;fshf fhzg;gl;l mNjNtisapy;> mjpy; &gh 415 

kpy;ypad;; FWfpa  fhy KjyPLfSf;fhf xJf;fg;gl;bUe;jJ. fk;gdpapd; eilKiw 

nghWg;Gf;fs; &gh Rkhu; 06 kpy;ypad;fspdhy; mjpfupj;Js;sJ. fk;gdpapd; gq;Ffs; 

&. 136 kpy;ypad;fspdhy; mjpfupj;Js;sJ. 2015 Mk; epjpahz;bw;fhf &gh 35 

kpy;ypad; gq;F ,yhgk; ,d;Dk; nrYj;jg;gl Ntz;bAs;sJld;> mg; ngWkjp 

cs;slq;fshf nghJ jpiwNrhpf;F ,d;Wtiu nrYj;jg;gl;Ls;s KOj; njhif &gh 

310 kpy;ypaDkhFk;.  
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tiuaWf;fg;gl;l rpyhgk; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 
 

1. mwpKfk; 
 
rpyhgk; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 1992 Mk; Mz;L [{d; khjk; 18 Mk; jpfjpa 719/15 
Mk; ,yf;f tu;j;jkhdg; gj;jpupifapd; gpufhuk; 1982 Mk; Mz;bd; 17 Mk; ,yf;f 
fk;gdpfs; rl;lj;jpd;fPo; murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fk;gdpnahd;whfj; 
jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;jf; fk;gdp 1987 Mk; Mz;bd; 23 Mk; ,yf;f murhq;f 
$l;Lj;jhgdk; my;yJ murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd njhopy;Kaw;rpia murhq;f 
fk;gdpahf khw;Wk; rl;lj;jpd; %yk; jdpahu; fk;gdpnahd;whf khw;wg;gl;lJ. gpd;du; 
me;jf; fk;gdp 2007 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpd; %yk; gPgP 703 ,d; fPo; 
kPz;Lk; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ. 

 
,e;j tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk; Gj;jsk; khtl;lj;jpYs;s rfy ngUe;Njhl;lf; 
fk;gdpfSf;Fk; nrhe;jkhd nrhj;Jf;fs; cjhuzkhf kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jp 
rigf;Fr; nrhe;jkhd rfy Njhl;lq;fSk;> rpyg ngUe;Njhl;lf; fk;gdpf;F cupik 
khw;wg;gl;lJ. mjd;gpd;du; kf;fs; Njhl;l mgptpUj;jp rig kw;Wk; rpyhg 
ngUe;Njhl;lf; fk;gdp vd;gd 53 tUlfhyj;jpw;F Fj;jif cld;gbf;ifnahd;iwr; 
nra;Jnfhz;ld.  
 
 

2. epjp nrayhw;Wif – 2016 
 

 

2016 2015 

&. &. 

tUkhdk; 383,089,914 399,365,998 

tpw;gid nryT -237,016,830 -250,617,694 

nkhj;j ,yhgk; 146,073,084 148,748,305 

Vida nraw;ghl;L tUkhdq;fs;  61,162,648 78,274,685 

epHthf nryT -102,587,457 -106,517,139 

Vida nraw;ghl;L nryTfs; -6,058,872 -13,492,529 

  

  

Vida nraw;ghLfs; %yk; ngw;w 
,yhgk; 98,589,402 107,013,322 

epjp tUkhdk; 12,470,842 9,803,760 

epjp nryT -32,073,496 -31,034,573 

epjp nrhj;Jf;fs; kPjhd el;lk; 
  thpf;F Kd;duhd ,yhgk; 78,986,748 85,782,509 

thp (thp xJf;fPL) -12,481,372 -9,610,612 

Mz;Lf;fhd ,yhgk; 66,505,377 76,171,897 

Vida tphpe;j tUkhdq;fs; 1,091,543 2,761,980 

Mz;Lf;fhd nkhj;j tphpe;j 
tUkhdq;fs;> epfu kthp 67,596,920 78,933,877 

gq;Ff;fhd tUtha; 3.33 3.81 
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3. 2016 tuT nryTj;jpl;lj;jpw;fikthf fsr; nraw;ghLfspd; 
nrayhw;Wif 

 

nraw;ghLfs; myF 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 
tUlhe;j 
kjpg;gPl;bf

d; 
gpufhuk; 

KbTUj;j
g;gl;l % 

2016/12/31 
Mk; jpfjp 
tiuahd 
cz;ikg; 
ngWkjp 
 

tUlhe;j 
kjpg;gPL 

fisfisf; 
fl;Lg;gLj;jy; iffshy; (%d;WKiw) n`f;Nlau; 3,283.62 3,609.97 91% 

 
,urhadg; nghUs; 
gad;ghL (,uz;L 
Kiw) 

n`f;Nlau; 1.28 35.00 4% 

 ,ae;jpuk; n`f;Nlau; 1,592.06 2,184.52 73% 
  n`f;Nlau;    
epyj;ijg; gd;gLj;jy; n`f;Nlau;     399.86 502.61 80% 
      

grisapLjy; 
iel;u[d;> 
nghl;lhrpak;> 
ngh];guR 

kuk; 92,303 300,867 31% 

 nlhyikl; kuk; 297,222 312,113 95% 

 
Y.P.M.gris (,uz;L 
Kiw) 

kuk; 3,179 8,804 36% 

 
Nrjdg; gris 
(,uz;L Kiw) kuk; 7,361 7,106 104% 

      
Njq;fha; kl;ilfis Gijj;jy; Fopfs; 9,290 14,700 63% 

      

kPs;eLif / Fiwepug;Gjy; fd;Wfs; 1,232 2,634 47% 
     
fhz; 
ntl;Ljy; Gjpa kPw;wu; 4,810 10,000 48% 

 kz;iz mfw;Wjy; kPw;wu; 4,131 13,000 32% 
      
Ntyp 
milj;jy; Gjpa kPw;wu; 

10,716 18,640 57% 

 gOJghu;j;jy; kPw;wu; 39,526 41,300 96% 

 jP ghJfhg;G Vw;ghLfs; 
 

kPw;wu; 
25,540 23,500 109% 

      

fhg;G njd;id Xiy 
(,uz;L Kiw)  477,785 455,547 105% 

 Njq;fha; kl;il  1,690   
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3.1 gapu; tpisr;ry; (Njq;fha;) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Vida nraw;ghLfs; 
 

4.1 Gjpa/,ileLif jhtu tpisr;ry; (n`f;Nlau;) 
 

Njhl;lg; gpuNjrk; Gjpa/ ,ileLif 
jhtu tpisr;ry; 
(n`f;Nlau;) 

gSf];ntt 175.00 

rpyhgk; gpuNjrk; 116.37 
jpTygpl;ba gpuNjrk; 114.00 
jk;ggd;dp gpuNjrk; 132.31 
gpq;fpupa gpuNjrk; 365.99 
khjk;ig gpuNjrk; 116.70 
nkhj;jg; gpuNjrq;fspd; 
vz;zpf;if 

1020.37 

 

 -
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 10,000,000
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Mz;L

2011 Mk; Mz;L Kjy; 2016 brk;gu; 
tiuahd gapu; tpisr;ry;

2016 2015 

2016.12.31 Mk; 
jpfjpapy; tUlhe;j kjpg;gPL 

fle;j tUlj;jpy; 
me;jj; jpfjpapy; 
gapu; tpisr;ry; 
gwpf;fg;gl;l 
Njq;fha;fspd; 
vz;zpf;if 

tUlhe;j kjpg;gPL 

16,522,290 14,734,000 12,517,083 16,105,000 
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4.2 rpyhgk; ngUe;Njhl;lf;fk;gdp ,ileLif gapu; kw;Wk; Gjpa 

gapu;fs; 

Mz;L Gjpa/ ,ileLif 
gapu; guk;gy; 
(n`f;Nlau;) 

fd;Wfspd; 
vz;zpf;if 

2005 54.35 8,592 

2006 44.50 7,791 

2007 0 0 

2008 33.94 5,354 

2009 101.10 14,039 

2010 107.93 14,668 

2011 128.17 17,245 

2012 266.84 31,220 

2013 173.76 20,915 

2014 146.56 15,573 

2015 40.00 5,622 

2016 46.00 1,759 

nkhj;j vz;zpf;if 1143.15 142,778 

 
 

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

g
uk
;g
y
; 
(n
`

f
;N
l
a
u;)

Njhl;lg; gpuNjrk;

2009 Kjy; 2016.12.31 tiu Gjpa/,ileLif 
gapu;eLif 
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5. fUj;jpl;lk; 
 
5.1 iffshy; ,dtpUj;jp nra;Ak; fUj;jpl;lk; 

 
iffshy; ,dtpUj;jp nra;ag;gl;l njd;dk; tpij gz;izfs; 2011 Mk; Mz;by; 
gSf];ntt Njhl;lj;jpy; jhgpf;fg;gl;lJ. ,t;thW cw;gj;jp nra;ag;gl;l njd;dk; 
fd;Wfs; ,ileLifahfg; gapuplg;gl;Ls;s mNjNtisapy; mit cau; 
tpisr;riyg; ngw;Wj;jUk; gz;Gfis vLj;Jf;fhl;b gykhf ed;F 
tpUj;jpailfpd;wJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mz;L 

nrd;wkd; gwpf;fg;gl;l tpij 
Njq;fha; tpisr;ry;  

ehw;WNkilapy; 
elg;gl;Ls;s 

tifiar; Nru;e;j 
G+f;fs; 

Njq;fha;fspd; 

vz;zpf;if 

 

Njq;fha;fspd; 

vz;zpf;if 

 
2014 1,976 17,452 17,112 

2015 1,956 13,446 13,446 

2016 1,816 11,273 10,017 

 

 

5.2 fpdpak Njhl;lg; gpuNjrj;jpy; mike;Js;s jdp tpijj; Njhl;lk; 

(njd;id Muha;r;rp epWtdk; (CRI) kw;Wk; rpyhgk; ngUe;Njhl;lf; 

fk;gdp (CPL) ,ilapyhd xUq;fpize;j fUj;jpl;lkhFk;)  

 
njd;id Muha;r;rp epWtdk;> rpyhgk; ngUe;Njhl;lf; fk;gdp ,ilapyhd 
xUq;fpize;j fUj;jpl;lkhf “fg;;Utd” tpijj; Njq;fha;/ njd;dq;fd;W 
jahupg;Gf;fhf ,e;jf; fUj;jpl;lk; 2012 Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;lJ. tYthf ed;F 
tsu;fpd;w njd;dk; fd;Wfspd; %yk; me;jf; fUj;jpl;lj;jpd; ntw;wp 
vLj;Jf;fhl;lg;gLfpd;wJ. 
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2.5 tUlq;fSf;Fs; G+ kyu;e;Js;s ,uz;L njd;dk; fd;Wfs;  

 

5.3 vUik khLfs; fUj;jpl;lk; 

gSf];ntt Njhl;lg; gpuNjrj;jpy; mike;Js;sJ.  

vUik khLfspd; vz;zpf;if  330 
fuit gRf;fspd; vz;zpf;if     45 

 

nkhj;j ghypd; msTk; japu; kw;Wk; Nahf;fl; Mf khw;wg;gLfpd;wd. neju;yhe;J 
cj;jpNahfj;ju;fspd; MNyhridfspd;gb gl;bfspdJk; ghypdJk; juj;jpid 
Nkk;gLj;Jk; eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ. ghy; fuf;Fk; ,ae;jpuj;ijf; 
nfhz;l ghy; fuf;Fk; ,lKk; vjpu;fhyj;jpy; epu;khzpf;fg;glTs;sd.  
 

 

5.4   nrk;kup MLfs; fUj;jpl;lk; 

gpq;fpupa Njhl;lg; gpuNjrk;  - fpdpak; tj;j 

nrk;kup MLfspd; vz;zpf;if   - 487 
nrk;kup Ml;Lg;gpOf;if ,ileLif kw;Wk; l;nufd; g;&l; 
gapu;r;nra;iff;fhfg; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 kuKe;jpupifg; gapu;r;nra;if 

jk;ggd;dp Njhl;lg; gpuNjrk; - n`f;Nlau;687.59 -kuk; 48116 (jdpg; gapu;r;nra;if) 
jk;ggd;dp Njhl;lg; gpuNjrk; - n`f;Nlau; 2.65 - kuk; 3239 (fyg;Gg; gapu;r;nra;if) 
gpq;fpupa Njhl;lg; gpuNjrk;  - n`f;Nlau; 38.20  - kuk; 3748   
rpyhgk; Njhl;lg; gpuNjrk;  - n`f;Nlau;45.12 - kuk; 1833  
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5.6 uk;Gl;lhd; gapu;r;nra;if 

jpTyg;gpl;ba Njhl;lg; gpuNjrj;jpy; Nfhg;gptj;j Njhl;lj;jpy; mike;Js;sJ. 
1996 kw;Wk; 2005 Mk; Mz;Lfspy; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ.  
nkhj;j kuq;fspd; vz;zpf;if 590 MFk;.  

 
5.7 kpsF gapu;r;nra;if 

jpTyg;gpl;ba Njhl;lg;gpuNjrj;jpy; tPu ep];]q;fKy;y Njhl;lj;jpy; mike;Js;sJ. 
1998 kw;Wk; 1999 Mk; Mz;Lfspy; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 
kpsF nfhbfspd; vz;zpf;if 1973 MFk;.  

 
5.8 fUth gapu;r;nra;if 

jpTyg;gpl;ba Njhl;lg; gpuNjrj;jpy; njhk;gtpd;d kw;Wk; ru];tjp Njhl;lq;fspy; 
mike;Js;sJ. 
2011 Mk; Mz;by; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ.  

kuq;fspd; vz;zpf;if 24,365 MFk;. 

 
gpq;fpupa gpuNjrj;jpd; nfhyKDXah kw;Wk; rpak;gyhz;Lt Njhl;lq;fspy; 
mike;Js;sJ. 
2011 Mk; Mz;by; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ.  
01 Vf;fu; - kuq;fspd; vz;zpf;if 3600 MFk;.  

 
 

5.9 l;nufd; g;&l; gapu;r;nra;if 
 
2008 Mk; Mz;by; gpq;fpupa gpuNjrj;jpy; gapu;nra;ag;gl;l gapu;r;nra;ifapd; %yk; 
fUj;jpl;lj;jpw;fhf KjyPL nra;ag;gl;l nkhj;jr; nryTfisAk;jhz;b epue;ju 
tUkhdnkhd;iwAk;> ,yhgnkhd;iwAk; vLj;Jf;fhl;bAs;s gbapdhy; ,e;jf; 
fUj;jpl;lk; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sthW Vida Njhl;lq;fSf;fhfTk; 
tpupTgLj;jg;gl;Ls;sJ.  
 

Njhl;lg; 
gpuNjrk; 

gapuplg;gl;;l 
tUlk;  

kuq;fspd; 
vz;zpf;if 

tpisr;ry; Vw;gl;Ls;s 
kuq;fspd; vz;zpf;if  

gSf];ntt 2011 50 50 

gpq;fpupa 2008/2012 2700 450 

jpTyg;gpl;ba 2011/2012 946 946 

khjk;Ng 2011 

/2012 
550 50 
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6. tpNrl ntw;wpfs; 
 
nfhLg;gdTf;fhf trjpfisr; nra;tjD}lhf epWtdj;jpd; nghWg;Gf;fis 
epiwNtw;Wtjd; %yk; epWtdj;jpd; Copau;fspd; eyd;fis cr;r mstpy; 
ghJfhg;gjw;F toq;fpa mu;g;gzpg;G kw;Wk; ftdj;ij milahsk; fz;L rpyghk; 
ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; jpTyg;gpl;ba Njhl;lg;gpuNjrj;jpy; fl;Lnfe;j 03 Mk; 
,yf;f Njhl;lj;jpw;fhf Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu tptfhuq;fs; 
mikr;rpd; Copau; ek;gpf;if epjpa rigapd; %yk; ghuhl;L tpUj;jpid 
toq;fpAs;s mtu;fSf;F Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpd; %yk; toq;fg;gl;l 
ed;ikfs; gytw;iwg; ngw;Wf;nfhs;Sk; re;ju;g;gk; fpilj;Js;sJ. 

 
 

 
 
 

7. 2016 Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;l tpNrl fUj;jpl;lq;fs;  
 

6.1 kioePiur; Nrfupf;Fk; fUj;jpl;lk; 
 
mgha Kfhikj;Jtj;jpw;fhf Kd;Dupikia toq;Ffpd;w kioePiur; Nrfupf;Fk; 
fUj;jpl;lj;jpd;%yk; kz;zpd; <uj;jd;ik mjpfupf;fg;gLfpd;wJ. ,jw;fhf 06 Njhl;lg; 
gpuNjrq;fspy; cs;s Fsq;fis mgptpUj;jp nra;J rfjpfis mfw;wg;gl;Ls;sd.     
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tiuaWf;fg;gl;l fy;Nyhah ngUe;Njhl;;l (jdpahu;) 
fk;gdp 

 

tiuaWf;fg;gl;l fy;Nyhah ngUe;Njhl;l (jdpahu;) fk;gdpapd; epjpahz;L Vg;uy; 1 
,ypUe;J mLj;j tUlj;jpd; khu;r; 31tiuahd fhyg; gFjpahFk;. 31khu;r; 2017 
Kbtile;j Mz;Lf;fhd Kd;Ndw;w mwpf;if gpd;tUkhW 

 

1. mwpKfk; 

fy;Nyhah ngUe;Njhl;lf; fk;gdp 2007 Mk; Mz;by; ,yq;if murhq;fk; kw;Wk; 

jdpahu; fk;gdpfs; gytw;wpd; xd;wpizg;Gld; Muk;gpf;fg;gl;lJ. mjpy; 51% 
ngUk;gq;F ,yq;if murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhf ,Uf;fpd;w mNjNtisapy;> vQ;rpa 

49%g;uTd; md;l; fk;gdp> yq;fhxupf;]; yPrpq; fk;gdp Mfpa ,uz;L epWtdq;fspdJk; 

cupj;Jupikapd; fPo; ,J njhopw;gLfpd;wJ. vt;thwhapDk;> epWtdj;jpd; 
eltbf;iffs; cj;jpNahfG+u;tkhf kPz;Lk; Muk;gpf;fg;gl;lJ 2009 Mf];l; 29 Mk; 
jpfjpad;W cld;gbf;ifnahd;wpy; ifr;rhj;jplg;gl;ljd; gpd;dNuahFk;. 
 
fy;Nyhah ngUe;Njhl;lf; fk;gdpahfpa vk;khy; ,e;j epWtdj;ijg; nghWg;Ngw;Fk; 
re;ju;g;gj;jpy; 13 tUlq;fSf;Fk; $Ljyhdfhyk; nraw;glhj epiyapy; fhzg;gl;l 
mNjNtisapy; ,e;jf; fhyg; gFjpapDs; ve;jnthU fUk;Gg; gapu;r;nra;ifAk; 
Muk;gpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. mNjNtisapy; ,e;j epyg;gug;gpy; gpujhd gapu;r; 
nra;ifahff; fhzg;gl;lJ new;gapu;r; nra;ifNa MFk;.  
 
ngUk; Kaw;rp kw;Wk; fhzg;gl;l gy tsq;fs; Mfpatw;iw mu;g;gzpj;J 13 
tUlq;fs; nraw;glhj epiyapy; fhzg;gl;l rPdpf; ifj;njhopy; epWtdj;ij 
gOJghu;j;J gy;NtW jilfSf;F kj;jpapy; fUk;ig miuf;Fk; eltbf;ifia 
2012,y;; Muk;gpj;J vk;khy; rPdp cw;gj;jp nra;ag;gl;lJ. epWtdj;jpd; gOJghu;j;jy; 
eltbf;iffSf;Fj; Njitahd epjp Vw;ghLfs;> ,yq;ifapd; 2 Kd;dz jdpahu; 
epWtdq;fshd g;uTd; vd;l; fk;gdp kw;Wk; yq;fhxupf;]; yPrpq; fk;gdp kw;Wk; rpy 
tq;fpfs; Mfpatw;wpd; %yk; toq;fg;gl;lJ.  

 
epWtdj;jpy; fhzg;gLfpd;w kJ tbkid Nkk;gLj;Jjy; epWtdj;jpd; xU 
fUj;jpl;lkhFk;. mjd; gpufhuk; ehnshd;Wf;F 21.5 fpNyhyPw;wu; Gjpa kJ tbkid 
epu;khzpg;Gg; gzpfs; 2017 [dtup 30k; jpfjp Kbtile;Js;sd. cw;gj;jp 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhd mDkjpg; gj;jpuj;jpid ngWtjw;F fk;gdp 
eltbf;if Nkw;nfhz;Ls;sJ..  

 
,e;j Ntiy eltbf;iffSf;fhf 2017.03.31 Mk; jpfjpapy; fy;Nyhah ngUe;Njhl;lf; 
fk;gdp KjyPL nra;Js;s ngWkjp mz;zsthf &.gp.7 MFk;.  
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2. epjp mwpf;ifapd; gb 2016/ 2017 Mz;bw;fhd epjpr; 
nrayhw;Wif 

 
tpguk; &gh 

tpw;gid 1,007,844,863.00 

epfu ,yhgk;/el;lk; (191,726,419.00) 

thpf;FKd;duhd ,yhgk;/el;lk;  (939,336,450.00) 

 
 
 
3. jw;Nghija epiy 
 

3.1 gapu;r;nra;ifg; guk;gy; 
 

4400 tptrhaf; FLk;gq;fspd; fPo; ePu;g;ghrd trjpfisf; nfhz;ljhf tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s 
epyg;gug;G Rkhu; 5200 n`f;Nlau;fs; MFk;. mJ tupg;gj;jhd;Nrid> fy;kLt> jPfthgpa> 
`pq;Fuhz kw;Wk; ePj;j vd;w tifapy; 05 gpujhd tyaq;fshfg; gpupf;fg;gl;Ls;sd. 166 
n`f;Nlau;fisf; nfhz;l Nfe;jpu Njhl;lg; gpupT kw;Wk; ePu;toq;fy; jpl;lj;jpd; %yk; ,e;j 
5200 n`f;Nlau; epyg;gug;gpYk; fUk;G gapu;r;nra;af;$ba msthfpa 4850 n`f;Nlau; 
epyg;gug;gpy; fUk;G gapu;r;nra;iff;fhd trjpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. ,e;jj; Njhl;lq;fs; ahTk; 
ePu;toq;fy; trjpfspd;fPo; gapu; nra;ag;gLfpd;wd.  
 

gapu;r;nra;if 
tyak; 

gapu; 
nra;af; $ba gpuNjrk; 

(n`f;Nlau;) 

fhzpj; Jz;Lfspd; 
vz;zpf;if 

tupg;gj;jhd;Nrid  1,067     947 

fy;kLt  1,233     926 

jPfthgp  1,034     870 

`pq;Fuhd     764     697 

ePj;j  1,104  1,001 

nkhj;jk;  5,202  4,444 

 

3.2 tpijf; fUk;G ehw;W Nkil 

fy;Nyhah ngUe;Njhl;l jdpahu; fk;gdpapd; tptrha tpQ;Qhd jpizf;fsj;jpd; %yk; 
2010 Mk; Mz;bypUe;J tpijf; fUk;G cw;gj;jp kw;Wk; gy;NtW gpupTfSld; 
njhlu;G nfhz;L fUk;Gg; gapu;r;nra;if rk;ge;jkhd gy;NtW Ma;Tfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;LtUfpd;wd. ,e;jg; gpuptpd; %yk; fUk;G Muha;r;rp epWtdj;jpy; 134 
,w;Fk; $Ljyhd fUk;G ,dq;fSk; kugZ khw;wj;ijNaw;gLj;jp vjpu;fhyj;jpy; 
gapu;nra;af; $bajhf Nkk;gLj;jg;gl;LtUfpd;wd. tptrha tpQ;Qhdj; 
jpizf;fsj;jplk; Rkhu; 159.25 n`f;Nlau; epyk; fhzg;gLfpd;wJ.  
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3.3 njhopw;rhiy 

njhopw;rhiy #oy;> nrayfk;> fsQ;rpak; njhopw;rhiy ghuk;;J}f;fp nghwpj;njhFjp 
Ntiyj;jsk; kw;Wk; fUk;Gg; ghzpjhq;fp Nghd;w fl;llq;fis cs;slf;fpAs;sJ. 
njhopw;rhiyapy; md;whlk; fUk;G miuf;Fk; nfhs;ssT 2000 nkl;upf; nlhd;fshFk;. 

  
3.4 rPdpj; njhopw;rhiy 

fUk;G miuf;Fk; nfhs;ssT -2>000 (ehnshd;Wf;F miuf;Fk; nlhd; msT) 
kpd;Dw;gj;jp– 2 nkfhNthl; (vjpu; fhyj;jpy; 10 nkfhNthl; tiu mjpfupf;Fk;)  
nghapyu; nfhs;ssT- 70 nk.nlh/kzp (15 bar 270c) 
Ntiyj;jsj;jpDs; $u;ikahf;fy;> JisapLjy; Nghd;w ,ae;jpuq;fSk; 
cs;slq;fpAs;sd.  
 
 
 
 

4. ,Jtiuahd nraw;ghLfs; 

epjpahz;L Vg;uy; 01 Mk; jpfjpapypUe;J mLj;j tUlj;jpd; khu;r; 31Mk; jpfjp 
tiuahFk;.  

nraw;ghLfs; 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
2016/17 

 

Gjpa gapu;r;nra;if 
(n`f;.) 153.1 565.2 1,380.30 1,562.35 563.74 387.37 220.1 

kPs; eLif 
gapu;r;nra;if 
(n`f;.) 

- - - 87.52 227.95 587.02 1,189.8 

nkhj;j 
gapu;r;nra;if 
(n`f;.) 

153.1 565.2 1,380.30 1,649.87 791.69 974.39 1,404.9 

gapu;r;nra;if 
guk;gy;  (n`f;.) 254.62 710.4 2,663.20 3,724.60 4,209.10 4,618.60 4,859.4 

njhlu;Ggl;Ls;s 
tptrhapfspd; 
msT 
(mjpfupf;Fk;)  

354 836 1,879 3,319 3,890 4,277 4,538 

gwpf;fg;gl;l 
fUk;gpd; msT 
(nk.njh)  

6,267.70 15,067.70 76,486.20 152,316.40 259,001.70 217,131.20 163,147.5 

miwf;fg;gl;l 
fUk;gpd; msT 
(nk.njh) 

- - 53,806 133,770 246,349 206,147 146,753.25 

re;ij rPdp 
cw;gj;jp (nk.nlh) - - 3,315 10,521 19,837 14,528 10,236.31 

nkhNy]]; 
cw;gj;jp (nk.nlh)  - - 2,680 6,942 11,431 10,348 7,528.69 

rPdpiag; 
gpupj;njLf;Fk; % - - 6.2 7.86 8.09 7.32 6.97 

nkhj;j KjyPL  
&.gp   1.433  1.722  3.011  3.198  5.304  7,003  
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5. gzpahsu;fspd; msT (31.03.2017 tiu) 

epiwNwNtw;Wj; 
juj;ijr; Nru;e;j 

cj;jpNahfj;ju;fspd; 
vz;zpf;if 

epue;ju 
gzpahsu;fsd; 
vz;zpf;if 

xg;ge;j 
mbg;gilapy; 

Nritahw;Wfpd;w 
gzpahsu;fspd; 
vz;zpf;if 

Neubahf 
epWtdj;Jld; 

njhlu;Ggl;bUf;fpd;w 
nkhj;j 

gzpahsu;fspd; 
vz;zpf;if 

46 142 629 817 

 
 

 

 
[ 

6. vjpu;fhy ,yf;Ffs; 
 
6.1  kJ tbkid fUj;jpl;lk; 

ehk; ehud; yhyh vd;Dk; ,e;jpaf; fk;gdpAld; 2014 Mk; Mz;L mf;Nlhgu; khjk; 17 
Mk; jpfjpad;W nfhOk;gpy; Vw;gLj;jpf;nfhs;sg;gl;l cld;ghl;L cld;gbf;iff;F 
mikthf ehnshd;Wf;F 21.5 fpNyhyPw;wu; Gjpa kJ tbkid epu;khzpg;Gg; gzpfs; 
2017 [dtup 30k; jpfjp Kbtile;Js;sJld; ,jw;fhd nkhj;jr; nryT &.kp. 800 
MFk;. ,t; Ntiy eltbf;iffis Muk;gpj;jjd; gpd;du; khjnkhd;Wf;F 500000 
yPw;wu; cw;gj;jp nra;tjw;Fk; mjd; %yk; khjnkhd;Wf;F &.kp.225 nkhj;j 
tUkhdnkhd;iwg; ngw;wf;nfhs;tjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,e; eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd mDkjpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 
,e;ehl;fspy; Njitahd eltbf;iffis Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  
 
 
 

6.2  kpd; rf;jp fUj;jpl;lk; 
jw;NghJ fhzg;gLfpd;w 02 nkfhNthl; kpd;Dw;gj;jpia 10 nkfhNthl; tiu 
mjpfupj;J njhopw;rhiy ghtid Nghf kPjpia Njrpa kpd;rf;jp cw;gj;jpf;F 
toq;Ftjw;Fj; jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. fUj;jpl;lj;ij 2017 [{iy khjkstpy; 
Muk;gpj;J 2019 Mk; Mz;L Vg;uy; khjkstpy; KbTUj;Jtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,jd; nkhj;jr; nryT &.gp. 2.5 fshFk;.  
 
 
 

6.3  Nrjdg; grisf; fUj;jpl;lk; 
njhopw;rhiyapypUe;Jk;> kJ tbikfspypUe;Jk; ntspNaw;wg;gLfpd;w fopTg; 
nghUl;fspd; %yk; Nrjdg; grisfis cw;gj;jp nra;jy; njhlHghf jw;NghJ 
fUj;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s mNjNtisapy;> 2017 [{iy khjkstpy; mjid 
KbTUj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wd. ,jd; nkhj;jr; nryT &.kp.100 fshFk;.  
 
 
 

6.4  Co2 fUj;jpl;lk; 

tbkidapy; fpilf;fpd;w ,ilepiy ngWNgwhfpa fhgdPnuhf;irl;il gpupj;J Rj;jk; 
nra;J re;ijf;F mDg;Gtjw;F vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. ,jd; Muk;g Ntiyfs; 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;s epiyapy;> 2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; ,jd; cw;gj;jp 
eltbf;iffis Muk;gpg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wd. ,jd; nkhj;jr; nryT &.kp.250 
MFk;.  
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,yq;if kuKe;jpupiff; $l;Lj;jhgdk; 
 
 

1. mwpKfk; 

,yq;if kuKe;jpupiff; $l;Lj;jhgdk; 1972 Mk; Mz;bd; 11 Mk; ,yf;f murhq;f 
tptrhaf; $l;Lj;jhgdr; rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo; 1973 Mk; Mz;bd; Nk khjk; 25 
Mk; jpfjpa 60/ 7 Mk; ,yf;fj;ijf; nfhz;l mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; 
gpufhuk; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. $l;Lj;jhgdj;jpd; Muk;gj;jpypUe;J murhq;fj; 
njhopy;Kaw;rpnahd;whfj; njhopw;gLfpd;w mNjNtisapy;> kuKe;jpupiff; 
ifj;njhopYf;fhf rfy NritfisAk; toq;Fk; eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w 
mNjNtis tu;j;jf eltbf;ifAk; ,yhgfukhd kl;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
,yq;if kuKe;jpupiff; $l;Lj;jhgdj;jpd; 2016.12.31 Mk; jpfjpAld; KbTw;w 
tUlj;jpy; nkhj;jg; gzpahsu;fspd; vz;zpf;if 193 MFk;.  

 

1.1 Nehf;fq;fs; 
 

1. kuKe;jpupif gapupLjy;> nrad;Kiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; tpw;gid nra;jy;> 
kuKe;jpupif cw;gj;jp nrad;Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; tpw;gid nra;jy; 
njhlu;ghd jpl;lq;fisj; jahupj;jYk;> eilKiwg;gLj;Jtjw;F MNyhrid 
toq;FjYk;.  
 

2. Nkw;Fwpg;gpl;l Nkk;gLj;Jk; Nehf;fj;Jld; tprhuiz kw;Wk; Ma;T 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sjy;.  
 

3. mJ njhlHgpyhd njhopEl;gk;> tpw;gid kw;Wk; Vida jfty;fisj; 
jpul;Ljy;> xOq;Fnra;jy;> ntspg;gLj;Jjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; me;j 
eltbf;iffspd;NghJ Vidatu;fSld; ,ize;J nraw;gLjy;.  
 

4. kuKe;jpupif kw;Wk; kuKe;jpupif cw;gj;jpr; nrad;Kiwf;fhf jhgpf;fg;gLfpd;w 
njhopw;rhiyfis jhgpf;fNtz;ba ,lk;> mtw;wpd; msT kw;Wk; njhopEl;gj; 
juq;fis cWjpg;gLj;Jjy; kw;Wk; Gjpa njhopw;rhiyfisj; jhgpg;gjw;Fk; 
Njitahd re;ju;g;gq;fspy; mg;NghjpUf;fpd;w njhopw;rhiyfis njhopw;gLj;jr; 
nra;jYk;.  
 

5. kuKe;jpupif kw;Wk; kuKe;jpupif cw;gj;jpfisf; nfhs;tdT nra;jy;> 
tpepNahfpj;jy;> tpw;gid nra;jy;> Vw;Wkjp nra;jy;. 
 

6. kuKe;jpupif gapupLjy;> nrad;Kiwg;gLj;Jjy; kw;Wk; tpw;gid nra;jy;> 
kuKe;jpupif cw;gj;jp nrad;Kiwg;gLj;jy; kw;Wk; tpw;gid nra;jy; gw;wpa 
Ntiyfis Nkw;nfhs;tjw;fhf Njitahd egu;fSf;F gapw;rpaspf;Fk; 
nghUl;L trjpfis toq;Fjy;.  
 

7. kuKe;jpupifg; gapu;r;nra;if> nrad;Kiwg;gLj;Jk; trjpfs; kw;Wk; tpw;gid 
nra;jy; Mfpatw;iw Nkk;gLj;Jtjw;fhf Njitahd Muk;g xOq;Ffis 
mikj;jy; kw;Wk; mtw;iw mikg;gjw;F cjtpaspj;jy;.  
 

8. kuKe;jpupif cw;gj;jpiag; gpur;rhuk; nra;jy; kw;Wk; tpw;gid nra;jy; 
Mfpatw;Wf;Fj; NjitahdJ vdf; fUjg;gLfpd;w eltbf;iffis vLj;jy;. 
cyfpd; re;ijfspy; me;j cw;gj;jpf;fhff; fhzg;gLfpd;w Nfs;tpia 
Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; me;jg; gzpf;fhf my;yJ mJrk;ge;jkhd my;yJ 
Jizg;gzpfSf;fhf gpur;rhu eltbf;iffSf;F epjpiag; gad;gLj;Jjy;. 
me;j eltbf;iffis epu;tfpj;jy; kw;Wk; me;j eltbf;iffSf;F 
cjtpaspj;jy; vd;gtw;iw Muk;gpj;J mjw;F mDruiz toq;Fjy;.  
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2. gapu;fs; 
 

 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Njhl;lq;fspy; gapuplg;gLfpd;w gpujhd gapu; 
kuKe;jpupifahff; fhzg;gLfpd;w mNjNtisapy;> njd;id kw;Wk; gg;ghrp 
,ilepiyg; gapu;fshf gapu;nra;ag;gLfpd;wd.  
 

2.1 gpuNjr mYtyfk;   cs;slq;Fk; khtl;lk; 
 

1. Gj;jsk; gpuNjr mYtyfk;   Gj;jsk;/ FUehfy;  

2. `k;ghe;Njhl;il gpuNjr mYtyfk; `k;ghe;Njhl;il/ ,uj;jpdGup 
3. mEuhjGuk; gpuNjr mYtyfk;  mEuhjGuk; 
4. ehye;j gpuNjr mYtyfk;   khj;jis/ nghydWit 
5. nkhduhfiy gpuNjr mYtyfk;  nkhduhfiy 
6. kfpaq;fid gpuNjr mYtyfk;;  fz;b/ gJis 
7. mk;ghiw gpuNjr mYtyfk;  mk;ghiw 
8. kl;lf;fsg;G gpuNjr mYtyfk;  kl;lf;fsg;G 
9. fpspnehr;rp gpuNjr mYtyfk; fpspnehr;rp/ Ky;iyj;jPT/ aho;g;ghzk; 

10. kd;dhu; gpuNjr mYtyfk;   tTdpah/ kd;dhu; 
 
 

2.2 Njhl;lq;fs;     mike;Js;s khtl;lk;  msT (Vf;fu;) 
1. fke;jSt Njhl;lk;   Gj;jsk;   548 
2. Gj;jsk; Mr;rpNftj;j Njhl;lk; Gj;jsk;   961 
3. vStd;Fsk; Njhl;lk;  Gj;jsk;   200 
4. `hb Njhl;lk;   kl;lf;fsg;G   365 
5. khd;Nfzp Njhl;lk;   kl;lf;fsg;G   423 
6. nfhz;lr;rp Njhl;lk;   kd;dhu;   6000 
7. G+efup Njhl;lk;   fpspnehr;rp   2000 
8. kL Njhl;lk;    kd;dhu;   955 
9. xahkL Njhl;lk;   mEuhjGuk;   200 

 
 
 

2.3 tpij Njhl;lk;   khtl;lk; msT (Vf;fu;) 
1. tpyr;rpa tpij Njhl;lk;   mEuhjGuk;   25 
2. ehye;j tpij Njhl;lk;   khj;jis   75 
3. kfXah tpij Njhl;lk;    mk;ghiw   81 
4. RJtJu Mu tpij Njhl;lk;  nkhduhfiy   50 
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2.4 kj;jpa ehw;WNkil cs;slq;Fk; khtl;lk; msT (Vf;fu;) 
1. kpfpe;jiy ehw;WNkil   mEuhjGuk;   2.5 
2. jk;Gs;is ehw;WNkil   khj;jis   03 
3. fke;jSt ehw;WNkil   Gj;jsk;   01 
4. `hb ehw;WNkil    kl;lf;fsg;G   01 
5. Fk;Gf;fd ehw;WNkil   nkhduhfiy   03 
6. mSj;juk; ehw;WNkil   gJis/fz;b   02 
7. re;jpufh ntt ehw;WNkil  ,uj;jpdGup/`k;ghe;Njhlil  0.5 

 

 

2.5 kuKe;jpupif nrad;Kiw epiyak; mike;Js;s khtl;lk; 

1. nejfKt nray;Kiw epiyak;  fk;g`h 
2. Gj;jsk; nray;Kiw epiyak;  Gj;jsk; 

 

 

2.6 Muha;r;rp epiyak; 

1. fke;jSt Muha;r;rp epiyak;  

2. Gj;jsk; Muha;r;rp epiyak;  
 

 

2.7 kuKe;jpupif tpw;gid epiyak; 

1. uh[fpupa kuKe;jpupif tpw;gid epiyak;  
2. nfhs;Sg;gpl;b kuKe;jpupif tpw;gid epiyak; 
3. gpd;dty kuKe;jpupif tpw;gid epiyak; 

4. mjpfhuk;ngw;w tpw;gid epiyaq;fs; -49 
 

 

2.8 Rw;Wyh gq;fshf;fs; 
1. Gj;jsk; Rw;Wyh gq;fsh 
2. `hb Rw;Wyh gq;fsh  

 
 

3. epjp nrayhw;Wif – 2016 
 

,yq;if kuKe;jphpif $l;Lj;jhgdk; mjd; tzpf eltbf;iffs; %yk; 
,yhgj;Jld; ,aq;Ffpd;w mNjNtis> 2016 Mz;by; 31.6 kpy;ypad; &gh Njwpa 
,yhgj;ijAk; mile;Js;sJ. 
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4. 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; gjtpazp 

 
mDkjpf;fg;gl;l  2016.12.31 Mk; jpfjpapy; 
gjtpazp    gjtpapdu; 

 
rpNu];l Kfhikj;Jt juk; (HM)  02   02 

eLj;ju Kfhikj;Jt juk; (MM)  07   05 

fdp~;;l Kfhikj;Jt juk; (JM)  26   20 

Kfhikj;Jt cjtpahsu;(MA)  122   95 

rpw;W}opau; juk;  (PL)     67   71 

nkhj;jk;     224   193 

 

mjw;F Nkyjpfkhf $l;Lj;jhgdj;jpd; nray;Kiw epiyaq;fs;> Njhl;lq;fs;> tpij 
Njhl;lq;fs; kw;Wk; kj;jpa ehw;WNkilfs; Mfpatw;wpy; khjhe;j 
Njitapdbg;gilapy; Rkhu; 350 nrf;Nuhy; njhopyhsu;fs; Nritapy; 
<LgLj;jg;gl;Ls;sdu;.  

 

5. 2016 Mk; Mz;by; eilKiwg;gLj;jg;gl;l mgptpUj;jp 
nraw;ghLfs; gw;wpa RUf;fkhd mwpKfk; 
 

 
5.1 kuKe;jpupif gapu;r;nra;if epthuz cjtpj;jpl;lj;jpd;fPo; 

4500 Vf;fupy; Gjpa gapu;r;nra;if  
 

,yq;ifapy; nkhj;j kuKe;jpupif gapu;r;nra;ifapd; epyg;gug;G mz;zsthf 142607 
Vf;fu;fshFk;. 2016 Mk; Mz;by; 18 khtl;lq;fspy; epthuz cjtpj;jpl;lj;jpd;fPo; 125 
gpuNjr nrayf gpupTfis cs;slf;Fk; tpjkhf xl;L kuKe;jpupif 2500 
Vf;fu;fspYk;> tpij kuKe;jpupif 2000 Vf;fu;fspYk; gapu; nra;ag;gl;Ls;sd. mjd;fPo; 
3298 ed;ikngWk; FLk;gq;fSf;F ed;ikfs; toq;fg;gl;Ls;sd. ,e;j epthuz 
cjtpj;jpl;lj;jpd; fPo; $l;Lj;jhgdj;jpd; kj;jpa ehw;WNkilfspy; xl;L kw;Wk; tpijf; 
fd;Wfs; 209125 cw;gj;jp nra;ag;gl;Ls;s mNjNtisapy;> mjpy; 180720 
xl;Lf;fd;WfSk; 78440 tpijf;fd;WfSk; gapu;r;nra;ifahsu;fSf;F 
toq;fg;gl;Ls;sd. 
    

 
 

5.2 kuKe;jpupif gapu;r;nra;if epfo;r;rpj;jpl;lk; - 2016 
 

 khtl;lk; xl;L kuKe;jpupif 
(Vf;fu;) 

tpij kuKe;jpupif 
(Vf;fu;) 

1 Gj;jsk; 400 - 
2 FUehfy; 300 - 
3 `k;ghe;Njhl;il 200 - 
4 mEuhjGuk; 550 - 
5 mk;ghiw - 400 
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6 gJis 150 - 
7 fz;b 25 - 
8 ,uj;jpdGup 25 - 
9 khj;jis 150 - 
10 nghydWit 150 - 
11 nkhduhfiy 250 - 
12 kl;lf;fsg;G 50 350 
13 jpUNfhzkiy 50 300 
14 tTdpah 50 200 
15 kd;dhu; 25 250 
16 Ky;iyj;jPT 75 300 
17 fpspnehr;rp 50 150 
18 aho;g;ghzk; - 50 

 nkhj;jk; 2500 2000 
 
 
 

5.3 kuKe;jpupifg; gapu; epthuz cjtpj;jpl;lj;jpw;fhf 
fd;Wfspd; cw;gj;jp 

kuKe;jpupifg; gapu;r;nra;if epthuz cjtp epfo;r;rpj;jpl;lk; jdpahu; Njhl;l 
cupikahsu;fs; MfpNahUf;Fj; Njitahd juj;jpy; rpwe;j Gjpa ,dq;fisf; 
nfhz;l 209125 xl;L kuKe;jpupif fd;Wfis $l;Lj;jhgdj;jpd; kj;jpa 
ehw;WNkilfspy; cw;gj;jp nra;ag;gl;Ls;sd.   

 
 

5.4 xl;L fd;Wfs; cw;gj;jp - 2016 

ehw;WNkil cw;gj;jpnra;ag;gl;l 
fd;Wfspd; msT 

toq;fg;gl;;Ls;s 
fd;Wfspd; msT 

fke;jSt 38602 24136 
jk;Gs;is 29768 17739 
kpfpe;jiy 79846 70260 
mSj;juk 19044 14787 
Fk;Gf;fd  18701 13548 
`hb 7401 7109 
re;jpufh ntt 15763 14733 
nkhj;jk; 209125 162312 
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      - jk;Gs;is ehw;WNkil-                   -kpfpe;jiy ehw;WNkil- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. kuKe;jpupifg; gapu;r;nra;ifia mgptpUj;jp nra;jy; 
 

6.1 $l;Lj;jhgdj;jpd; tpijj; Njhl;l mgptpUj;jp 

$l;Lj;jhgdj;jpd; tpijj;Njhl;l mgptpUj;jp rpwe;j tptrha Kiwikfisg; gpd;gw;wp 
Muha;r;rp juq;fSf;F ,zq;fpa tpjj;jpy; guhkupf;fg;gLfpd;wd. juj;jpy; rpwe;j xl;L 
kw;Wk; tpijf; fd;Wfis cw;gj;jp nra;tjw;fhf Njitahd jha; tpijfs; 
mz;zsthf 13.91 nkl;upf; nlhd;fs; cw;gj;jp nra;ag;gl;ld. kfhXah tpijj; 
Njhl;lj;jpy; 800 fd;Wfs; tsu;f;fg;gl;l mNjNtisapy;> RJtJu Mu tpijj; 
Njhl;lj;jpy; 500 fd;Wfis eLtjw;fhf epyj;ijg; gjg;gLj;Jk; eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  
 

6.2 jPtpu tptrha KiwikfSf;F mikthf 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jjy;  

,yq;ifapy; kuKe;jpupiff; ifj;njhopy; mgptpUj;jpf;fhf ,yq;if kuKe;jpupiff; 
$l;Lj;jhgdj;jpdhy; fisehrpdp epfo;r;rpj;jpl;lk;> Gjpa kuKe;jpupif ,dq;fis 
mwpKfg;gLj;Jjy;> Gjpa xl;L Kiwfis mwpKfg;gLj;Jjy; kw;Wk; mWtilf;Fg; 
gpd;duhd njhopEl;gk; gw;wpa gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy; vd;gd 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.  
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“n`Nyh ngy;l;];” Nehiaf; fl;Lg;gLj;Jjy;> jz;ilAk; NtiuAk; JisapLfpd;w 
tz;Lfis mopg;gjw;fhf fpUkpehrpdp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs ehLG+uhfTk; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;ld. $l;Lj;jhgdj;jpd; mgptpUj;jp nraw;ghLfspd;fPo; Gjpa 
kuKe;jpupif ,dq;fis mwpKfg;gLj;Jjy; kw;Wk; “n`Nyh ngy;l;];” Nehiaf; 
fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf Gjpa ,urhadf; fyit ntw;wpfukhf 
guPl;rpj;Jg;ghu;f;fg;gl;Ls;sJ. 

 

6.3 gapu;r;nra;if kWrPuikg;G / Gjpa gapu;r;nra;if kw;Wk; 
tpisr;ry; 

2016 Mk; Mz;bDs; nfhd;lr;rp Njhl;lj;jpDs; 150 Vf;fu; epyg;gug;G Gjpa 
gapu;r;nra;iff;fhf Rj;jk;nra;ag;gl;Ls;s mNjNtisapy; jw;NghJ Rkhu; 60 
Vf;fu;fspy; fd;Wfs; elg;gl;Ls;sd. 

vStd;Fsk; Njhl;lj;jpy; Rkhu; 05 Vf;fu;fspy; Gjpa gapu;r;nra;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  

rPuw;w fhyepiy epiyikfspd; jhf;fk; G+ gad;jUfpd;w fl;lj;jpy; ghjfkhd 
jhf;fj;ij Vw;gLj;jpajd; fhuzkhf $l;Lj;jhgdj;jpd; Njhl;lq;fspy; 109 nkl;upf; 
nlhd; Njhy; kuKe;jpupif tpisr;riyg; ngwf;$bajhf ,Ue;jJ.  

 
6.4 cs;ehl;L re;ijfisAk; tpw;gid Nkk;ghl;ilAk; 

tpupTgLj;Jjy;  

nray;Kiwf; ifj;njhopYf;fhd etPd njhopEl;gk;> njhopy; topfhl;b> gapw;rp kw;Wk; 
ngWkjp Nru;j;jy; Mfpatw;iwf; nfhz;ljhf Gjpa cw;gj;jpj; fd;W tu;j;jf 
kl;lj;jpy; re;ijf;F mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. kuKe;jpupif gor; rl;dp kw;Wk; kpsF 
G+rg;gl;;l kuKe;jpupif re;ijf;F mDg;gg;gl;Ls;sd.   

mjpfhuk;ngw;w 10 tpw;gid epiyaq;fisg; Gjpjhfj; jpwe;J itj;jjd; %yk; 
tpw;gid tiyaikg;G 49 mjpfhuk;ngw;w tpw;gid epiyaq;fs; tiu 
mjpfupf;ff;$bajhftpUe;jJ.  
,jw;F Nkyjpfkhf> 2016 Mk; Mz;by; tpw;gid kw;Wk; tpepNahf tiyaikg;ig 
gyg;gLj;Jtjw;fhf gpd;dty ahidfs; ruzhya tstpy; ,yq;if kuKe;jpupiff; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; Gjpa kuKe;jpupif tpw;gid epiyankhd;W jpwf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
 

6.5 nrad;Kiwf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp  
 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Njhl;lq;fspypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;w kuKe;jpupif 
tpisr;rYf;F Nkyjpfkhf re;ij Nghl;b tpiyapd;fPo; rpwpa msT kuKe;jpupif 
nrad;Kiwahsu;fsplkpUe;Jk;> tptrhapfsplkpUe;Jk; kuKe;jpupif cs;sPL 19.9 
nkl;upf; nlhd;fSk;> NjhYldhd kuKe;jpupif 21.94 nkl;upf; nlhd;fSk; nfhs;tdT 
nra;ag;gl;ld. 2016 Mk; Mz;bDs; Gj;jsk; kw;Wk; nejfKt njhopw;rhiyfspy; 
Njhy; kuKe;jpuif 152.6 nkl;upf; nlhd;fs; nrad;Kiw nra;ag;gl;l mNjNtisapy; 
kuKe;jpupif cs;sPL 30.94 nkl;upf; nlhd;fs; ngWkjp Nru;f;fg;gl;l cw;gj;jpahf 
tpw;gid nra;jjd; %yk; &.kp.84.59 tUkhdk; ngwg;gl;Ls;sJ.   
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6.6 kuKe;jpupifg; gapu;r;nra;ifapd; Muha;r;rp kw;Wk; 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

tak;g gy;fiyf;fofj;jpd; tptrha kw;Wk; ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt gPlj;Jld; 
,ize;J jhtu kpifcw;gj;jp> gris Kfhikj;Jtk;> tptrha kw;Wk; fpUkehrpdpf; 
fl;Lg;ghL> jhtuj;jpd; nrwpT> xl;L kw;Wk; tpij jhtu gapu;r;nra;if> tpisr;ry; 
kw;Wk; ,ilepiyg; gapu;r;nra;if gw;wpa Muha;r;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; njhlu;r;rpahf 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. ,e;jf; fhy vy;iyapDs; jhtu kpif cw;gj;jp kw;Wk; 
tptrha tpQ;Qhd uPjpahd Gjpa Muha;r;rpfs; ,uz;bidg; guPl;rpj;Jg;ghu;j;jy; kw;Wk; 
Ky;iyj;jPT kd;dhu; khtl;lq;fspy; tptrhapfSf;Fk; rpwpa msT 
njhopy;Kaw;rpahsu;fSf;Fk; nrad;Kiwg;gLj;jy; gw;wpa %d;W 
gapw;rpepfo;r;rpj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;l mNjNtisapy; mjpy; 65 tptrhapfs; 
gq;Fgw;wpdu;.  

Njrpa ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; mDruizAld; Ky;iyj;jPT kw;Wk; 
Gj;jsk; khtl;lq;fspy; tptrhapfSf;F mWtilf;Fg; gpd;duhd njhopEl;gk; gw;wpa 
gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;ld.  

 

7. kdpjts mgptpUj;jp 

2016 Mk; Mz;bDs; gzpahsu;fspd; Mw;wy; kw;Wk; njhopy;uPjpahd juq;fis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf Njitahd njhopw;gapw;rpfSk; topfhl;ly;fSk; $l;Lj;jhgdj;jpd; 
gjtpapdupy; 60 gzpahsu;fSf;F toq;fg;gl;Ls;sd.  
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,yq;if kl;ghz;lf; $l;Lj;jhgdk; 

 
 

1. mwpKfk; 

 

1957 Mk; Mz;bd; 49 Mk; ,yf;f murhq;f  ifj;njhopy; $l;Lj;jhgd fl;lisr; 

rl;lj;jpd; fPo; jhgpf;fg;gl;Ls;s Njrpa rpW ifj;njhopy; ,zf;fr; rigapd; %yk; 

guhkupf;fg;gLfpd;w XL kw;Wk; nrq;fy; gpupT 1972 Mk; Mz;by;  ,yq;if kl;ghz;lf; 

$l;Lj;jhgdj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

 
1990 Mk; Mz;by; $l;Lj;jhgdj;jpd; kl;ghz;lg; gpupT   kf;fs; kag;gLj;jg;gl;ljd; 

gpd;du; ,e;j XL kw;Wk; nrq;fy; gpupT ,yq;if kl;ghz;lf; $l;Lj;jhgdk; vDk; 

ngaupy; guhkupf;fg;gl;L tUfpd;wJ. 

 
,yq;if kl;ghz;lf; $l;Lj;jhgdk; 08 XL kw;Wk; nrq;fy; njhopw;rhiyfisAk;> 

fl;blj;ijAk; nfhz;l ntw;Wf; fhzpnahd;iwAk; (gq;fnjdpa) cs;slf;fpAs;sJ. 

,e;jj; njhopw;rhiy ,yq;ifapy;  vl;Lg; gpujhd khtl;lq;fspy; mike;Js;s 

mNjNtisapy;> ,jd; nkhj;j epyg;gug;G 416 Vf;fu;fshFk;. me;jj; njhopw;rhiyfs; 

mike;Js;s khtl;lq;fSk; ,yq;ifapy; Jupjkhf tsu;r;rpailfpd;w nghUshjhu 

epiyaq;fshf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 

 
me;jj; njhopw;rhiyfs; mike;Js;s ,lq;fs;> msT kw;Wk; jw;Nghija epiy 
gpd;tUkhW  

njhopw;rhiy gpuNjrk; msT ( Vf;fu;) epiyik 

,wf;fhkk; mk;ghiw 232 njhopw;gLfpd;wJ 
k`pq;fid k`pq;fid 94 njhopw;gLfpd;wJ 

c];ntt mk;gpypg;gpl;ba 19 njhopw;gLfpd;wJ 

al;bad khj;jiw 06 njhopw;gLfpd;wJ 

gpq;fpupa gpq;fpupa 03 njhopw;gLfpd;wJ 

Ntcl FUzhfy; 09 %lg;gl;Ls;sJ. 
vyahgj;Jt mEuhjGuk; 33 %lg;gl;Ls;sJ. 
xl;Lr;Rl;lhd; Ky;iyj;jPT 13 %lg;gl;Ls;sJ. 
gq;fnjdpa gq;fnjdpa 07 %lg;gl;Ls;sJ. 

 
Nkw;Fwpg;gpl;l njhopw;rhiyfspilNa jw;NghJ 05 njhopw;rhiyfs; khj;jpuk; 

njhopw;gLtNjhL> 03 njhopw;rhiyfs; %lg;gl;Ls;sd. Aj;jf;fhyg;gFjpapy; vy;.uP.uP.< 

,w;Fr; nrhe;jkhf ,Ue;j xl;Lr;Rl;lhd; Xl;Lj; njhopw;rhiy mjd; gpd;du; nrq;fy; 

fUj;jpl;lj;jpw;fhf rdr $l;LwT mgptpUj;jpr; rq;fj;jpdhy; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gl;bUe;jJ. 2015 Mk; Mz;L khu;r; 03  Me; jpfjp me;jj; njhopw;rhiy 

kPz;Lk; kl;ghz;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F cupik khw;wg;gl;Ls;sJ. 
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njhlu;e;Jk; ,e;jf; $l;Lj;jhgdk; el;lkile;jik kw;Wk; jpiwNrupapw;Fg; ghupa 

nryTr; Rikahf ,Ue;jik Mfpatw;wpd; fhuzkhf 2012 Mk; Mz;by; 

gjtpapdu;fSf;fhf rku;gpf;fg;gl;Ls;s Rakhd Xa;T el;l <l;Lj; jpl;lj;jpd; fPo; 497 

njhopyhsu;fs; el;l <l;ilg; ngw;Wf;nfhz;L tpyfpr;nrd;Ws;s mNjNtisapy;>  

jw;nghOJ 39 Ngu; khj;jpuk; epue;ju Copau;fshf vQ;rpAs;sdu;. ,e;jf; 

$l;Lj;jhgdj;ij kPs;fl;likg;Gr; nra;tjw;F my;yJ jdpahu; kag;gLj;Jtjw;F 

KjyPl;lhsu;fSf;F Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf mikr;ruitapdhy; 2011 etk;gu; 

khjk; 09  Mk; jpfjpad;W mikr;ruit gj;jpu ,yf;fk; 11/2068/553/018-1 ,d;  %yk; 

jPu;khdpf;fg;gl;Ls;s epWtdkhFk;. 

 
2016 Mk; Mz;bypUe;J ,e;j epWtdk; kPz;Lk; ,yhgkilAk; epWtdkhf 
khwpAs;sJ. 
 
 
 
 

2. epjpr; nrayhw;Wif 2016 (mz;zsthf) 
 

2.1 cw;gj;jp 

  2016 2015 2014 

cw;gj;jpapd; msT 
 

3,950,914 2,609,256 2,162,836 
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2.2 tUkhdk;  

  2016 2015 2014 

tUkhdk; (&gh) 148,208,950 88,369,371 80,095,642.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 ,yhg el;l mwpf;if 

  2016 2015 2014 

,yhgk; / el;lk; (&gh) 
 

16,786,082 -4,257,632.31 -12,683,458.16 
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gP. rP. rP yq;fh (jdpahH) fk;gdp 

 

1. mwpKfk; 

INuhg;gpa Njrj;jpd; KjyPl;lhsu;fspdhy; ,e;ehl;by; Muk;gpf;fg;gl;bUe;j 

gpupl;b~; rpNyhd; Nfhg;gNu~d; fk;gdp> njq;F ifj;njhopypd; mgptpUj;jpf;F 

,Uf;fpd;w Kf;fpaj;Jtj;ij ftdj;jpw;nfhz;L mg;NghjpUe;j murhq;fj;jpdhy; 

1971 Mk; Mz;bd; 35 Mk; ,yf;f tpahghuj;ijf; iff;nfhs;Sk; rl;lj;jpd;fPo; 

1972 Mk; Mz;by; murhq;fj;jpw;F cupik khw;wg;gl;Ls;sJ. mjd;gpd;du; 1987 

Mk; Mz;bd; 23 Mk; ,yf;f murhq;f $l;Lj;jhgdq;fis my;yJ muRf;Fupa 

tu;j;jf epWtdq;fis nghJf; fk;gdpahf khw;Wk; rl;lj;jpd;fPo; 1988 Mk; 

Mz;by; gPrPrP yq;fh ypkpl;ll; vDk; ngaupy; nghJf; fk;gdpahff; 

$l;bizf;fg;gl;Ls;sJ. 2016.12..31 Mk; jpfjpAld; Kbtilfpd;w 

tUlj;jpw;fhf gPrPrP yq;fh fk;gdpapd; epiwNtw;Wj; juj;ijr; Nru;e;j 

cj;jpNahfj;ju;fs; cl;gl nkhj;j Copau;fspd; vz;zpf;if 41 MFk;. 

2. gPrPrP cw;gj;jpfs;  
  
 Rj;jpfupf;fg;G cw;gj;jpfs;  :  gPrPrP Njq;fha; vz;nza;> Ff;]; N[ha; 

 thridr; rtu;f;fhuk;   :  re;Jd;> RNte;jpuh> Nfhy;lhu;> n`y;j; N[ha; 

 ryitr; rtu;f;fhuq;fs;   :  rtupd; ghu;> ];Ndhitl; 

 fpUkpehrpdp   :  igNdhy; 

 Rj;jpfupg;G    :  b];nth]; gTlu;> b];nth]; ypf;tpl;> 
     gP rP rP N`dl;th]; 

 

3. 2016.12.31 Mk; jpfjp tiuahd epjp Kd;Ndw;wk;  
       

        (&gh kpy;ypad;) 
 ,yf;F cz;ikahd 

 
Njwpa tpw;gid 163.87 123.7 
Vida tUkhdk;  52.80 62.62 
%yg;nghUl;fSf;fhd 
nryT 

121.78 98.86 

Neubahd nryT 14.23 13.62 
nkhj;j ,yhgk; 80.66 73.84 
nghJr; nryT 48.43 43.14 
fopj;jy; 1.20 1.70 
Njwpa ,yhgk; 31.03 29.00 
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4. 2016.12.31 Mk; jpfjpapy; ,yhgk;/ el;lk; kw;Wk; fld; tpguk; 
 (&gh. kpy;ypad;) 
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gP rP rP 3.206 8.190 1.896 1.635 7.074 8365 237.78 96.36 136.06 
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6.  epjp xJf;fk; 
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jiyg;G ,yf;fk;              - 158 

epfo;r;rpj;jpl;lk;              - 01 nraw;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lk;   

fUj;jpl;l ,yf;fKk;> ngaUk; - 01 mikr;rh; mYtyfk; 

nryTj; 
jiyg;G 

nrytpd tpguk; 
kjpg;gPL 2015 

 jpUj;jpa 
kjpg;gPL 2015 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 

vQ;rpa 
Vw;ghL 

nrytpd 
tpfpjk; (%) 

  kPz;LtUk; nrytpdk;            

  MSf;Fhpa Ntjdhjpfs;           

1001 rk;gsKk;> NtjdKk; 8,500,000.00 9,900,000.00              9,786,809.79  113,190.21                98.86  

1002 
Nkyjpf NeuKk;> tpLKiw 
jpd rk;gsKk;  3,500,000.00 3,500,000.00              2,733,021.00  766,979.00                78.09  

1003 NtW nfhLg;gdTfs; 8,200,000.00 9,100,000.00              8,945,197.01  154,802.99                98.30  

  gpuahzr; nrytpdk;           

1101 cs;ehL 1,000,000.00 1,450,000.00              1,035,124.75    414,875.25                 71.39  

1102 ntspehL  1,000,000.00 2,584,000.00              1,913,650.00  670,350.00                 74.06  

  toq;fy;           

1201 
vOJfUtpfs; kw;Wk; 
mYtyfj; Njitfs; 1,500,000.00 2,176,000.00              2,175,315.21    684.79                 99.97  

1202 vhpnghUs;  8,000,000.00 7,598,575.00              7,598,504.86                   70.14               100.00  

1203 czTk;> rPUilAk;  100,000.00 52,000.00                    52,000.00           -                 100.00  

  guhkhpg;Gr; nrytpdk;           

1301 thfdk; 3,000,000.00 6,508,000.00              6,507,448.73     551.27                 99.99  

1302 nghwpAk;> ,ae;jpurhjdKk; 500,000.00                             -                                      -              -                          -    

1303 fl;blKk;> eph;khzpg;Gk; 200,000.00                             -                                      -             -                          -    

  Nritfs;            

1401 Nghf;Ftuj;J 3,600,000.00 934,370.00                  934,362.90  7.10              100.00  

1402 jghYk;> njhlh;ghlYk; 2,600,000.00 1,269,000.00              1,139,171.51  129,828.49                89.77  

1403 kpd;rhuKk;> ePUk; 1,900,000.00 1,327,000.00              1,324,201.72  2,798.28                99.79  

1405 Vidad 1,000,000.00 2,100,000.00              1,998,451.90  101,548.10                95.16  
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Gduikg;Gk;> 
Nkk;gLj;jy;fSk;           

              

2001 fl;blKk;> eph;khzpg;Gk; 500,000.00 17,500,000.00            16,039,004.71    1,460,995.29                 91.65  

2002 nghwpAk;> ,ae;jpurhjdKk; 200,000.00 200,000.00                                   -      200,000.00                        -    

2003 thfdk; 2,300,000.00 2,355,000.00              2,352,295.43     2,704.57                 99.89  

  
%yjdr; nrhj;Jf;fspd; 
nfhs;tdT           

2101 thfdk;   -    35,000,000.00            35,000,000.00        -                 100.00  

2102 jsghlKk;> cgfuzKk; 1,000,000.00 11,500,000.00              9,984,470.65  1,515,529.35                 86.82  

2103 
nghwpAk;> ,ae;jpurhjdKk; 

1,000,000.00 3,965,000.00              3,961,037.24  

                      

3,962.76                 99.90  
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jiyg;G ,yf;fk;     - 158 

epfo;r;rpj;jpl;lk;            - 01 nraw;ghl;L epfo;r;rpj;jpl;lk;   

fUj;jpl;l ,yf;fKk;> ngaUk; - 02 epUthfk; kw;Wk; jhgdr; Nritfs; 

 

nryTj; 
jiyg;G 

nrytpd tpguk; 
kjpg;gPL 2015 

 jpUj;jpa 
kjpg;gPL 2015 nkhj;jr; nrytpdk; vQ;rpa Vw;ghL 

nrytpd 
tpfpjk;  (%) 

     

     

  kPz;LtUk; nrytpdk;            

  MSf;Fhpa Ntjdhjpfs;           

1001 rk;gsKk;> NtjdKk; 20,200,000.00 20,200,000.00 19,343,777.52 856,222.48 95.76 

1002 
Nkyjpf NeuKk;> tpLKiw 
jpd rk;gsKk;  2,300,000.00 2,300,000.00 1,209,305.31 1,090,694.69 52.58 

1003 NtW nfhLg;gdTfs; 20,000,000.00 20,000,000.00 17,814,790.58 2,185,209.42 89.07 

              

  
gpuahzr; nrytpdk; 

          

1101 cs;ehL 250,000.00 290,000.00 264,307.00 25,693.00 91.14 

1102 ntspehL  600,000.00 2,194,000.00      2,193,559.75                440.25  99.98 

              

  toq;fy;           

1201 
vOJfUtpfs; kw;Wk; 
mYtyfj; Njitfs; 1,600,000.00 2,230,000.00 2,229,734.17               265.83  99.99 

1202 vhpnghUs;  2,500,000.00 3,298,000.00 2,997,403.90 300,596.10  90.89 

1203 czTk;> rPUilAk;  30,000.00 30,000.00 30,000.00                       -    100.00 
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  guhkhpg;Gr; nrytpdk;           

1301 thfdk; 2,000,000.00 2,630,000.00 2,629,340.37               659.63  99.97 

1302 nghwpAk;> ,ae;jpurhjdKk; 1,000,000.00                         -                           -                          -                       -    

1303 fl;blKk;> eph;khzpg;Gk; 2,500,000.00                         -                           -                          -                       -    

              

              

  Nritfs;            

1401 Nghf;Ftuj;J 2,000,000.00 3,346,020.00 3,345,410.23               609.77  99.98 

1402 jghYk;> njhlh;ghlYk; 1,000,000.00 1,900,000.00 1,898,481.53 1,518.47 99.92 

1403 kpd;rhuKk;> ePUk; 1,750,000.00 895,000.00 790,450.25 104,549.75              88.32  

1404 
thlifAk;> cs;ehl;L 
thpAk; 97,500,000.00 91,395,000.00 91,360,347.46 34,652.54 99.96 

1405 Vidad 10,000,000.00 6,338,330.00 2,298,364.35 4,039,965.65 36.26 

1408     3,076,000.00 464,000.00 2,612,000.00 15.08 

  khw;wy;fs;           

1506 mur Copah;fSf;fhd 
Mjdf; fld; tl;b 

500,000.00 500,000.00 165,670.41 334,329.59 33.13 
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nryTj; 
jiyg;G 

nrytpd tpguk; 
kjpg;gPL 2015 

 jpUj;jpa 
kjpg;gPL 2015 nkhj;jr; nrytpdk; vQ;rpa Vw;ghL 

nrytpd 
tpfpjk;  (%) 

     

     

  %yjdr; nrytpdk;           

  
Gduikg;Gk;> 
Nkk;gLj;jy;fSk;           

2001 fl;blKk;> eph;khzpg;Gk;    10,000,000.00  23,000,000.00    10,250,170.34  12,749,829.66              44.57  

2002 nghwpAk;> ,ae;jpurhjdKk;         200,000.00  200,000.00                        -    200,000.00                    -    

2003 thfdk;      1,500,000.00  1,500,000.00      1,138,500.00  361,500.00              75.90  

              

  
%yjdr; nrhj;Jf;fspd; 
nfhs;tdT           

2102 jsghlKk;> cgfuzKk; 3,000,000.00 5,500,000.00      4,551,365.34  948,634.66              82.75  

2103 nghwpAk;> ,ae;jpurhjdKk; 1,500,000.00 5,047,000.00      5,046,164.90                835.10               99.98  

              

  
gjtpazpapdiug; 
gapw;Wtpj;jy;           

2401 gapw;Wtpj;jy; 700,000.00 2,197,000.00      2,196,336.33                663.67               99.97  

    182,630,000.00 198,066,350.00 172,217,479.74 25,848,870.26              86.95  
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jiyg;G ,yf;fk;     - 158 

epfo;r;rpj;jpl;lk;            - 02mgptpUj;jpr; nraw;ghLfs;   

fUj;jpl;l ,yf;fKk;> ngaUk; - 03mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 

 

cg 
fUj;jpl;lk; 

nryTj; 
jiyg;G epjpaPl;ly;  

nrytpd tpguk; kjpg;gPL 
2015 

 jpUj;jpa 
kjpg;gPL 
2015 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 

vQ;rpa 
Vw;ghL nrytpd 

tpfpjk;  (%)          
                  

      

  

          
mur tsq;fs; Kfhikj;Jtf; 
$l;Lj;jhgdk;  

1 2502 11 
KjyPLfs;  

          

12,000,000  

          

12,000,000  

          

3,000,000  

      

9,000,000                        25  

      
.= yq;fd; tpkhd Nritapd; 

Kjyhf;fk;           

2 2301 11 gq;Fhpik   

          

24,515,245  

        

24,515,245  

                     

-                        100  

        
          

12,000,000  

          

36,515,245     27,515,245    9,000,000                  75.35  
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jiyg;G ,yf;fk;     - 158 

epfo;r;rpj;jpl;lk;            - 02mgptpUj;jpr; nraw;ghLfs;   

fUj;jpl;l ,yf;fKk;> ngaUk; - 04mur epWtdq;fs;  

c
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; nrytpd tpguk; 

kjpg;gPL  

ep.gp. 66 kw;Wk; 
ep.gp. 69 ,w;F 
mikthd 
khw;wy;fs;> 
Fiwepug;G 
Vw;ghLfs; kw;Wk; 
Fiwepug;G 
kjpg;gPLfis 
xJf;fk; nra;jy;  
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  2015   2015   
          

      
yf;jpt nghwpapay; (jdpahh;) 
fk;gdp         

 

  

1 1503 11 
mur epWtdq;fs; 

          24,000,000    

            

24,000,000  

         

24,000,000  

                         

-    

           

100  

      
,yq;if kuKe;jphpiff; 
$l;Lj;jhgdk;             

2 1503 11 
mur epWtdq;fs; 

          53,000,000    

            

53,000,000  

         

48,000,000  

          

5,000,000  

       

90.57  

  2201 11 
mur epWtdq;fs; 

          40,000,000    

            

40,000,000  

         

40,000,000  

                         

-    

           

100  

      
,mng$/N[<bgp/vy;fLt 
ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;             

3 2501 11 
kPs;xOq;FgLj;jy;  

              662,527,820  

         

662,527,820  

       

662,527,820  

                         

-    

           

100  

           .          

                117,000,000        662,527,820          779,527,820    774,527,820  5,000,000   99.36  
 

j 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministry of Public Enterprise 

Development 

 

 
 

Annual Performance 

Report 

2016 

  

 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hon. Kabir Hashim 

Minister of Public Enterprise Development 

 

 

 

Hon. Eran Wickramaratne  

Deputy Minister of Public Enterprise Development 

 

 

 

Mr. Ravindra Hewavitharana 

Secretary to the Ministry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Hon. Minister’s Message 

 
On behalf of the Ministry of Public Enterprise Development, it is my 

great pleasure to present the Annual Performance Report  - 2016 of  

the Ministry of Public Enterprise Development. 

 

Many of the Sri Lanka’s State Owned Enterprises have been vested 

under the Ministry of Public Enterprise Development, which was set 

up to turn around these loss-making institutions. 

 

Sri Lanka’s economy, under the leadership of His Excellency 

President Maithripala Sirisena and the Honorable Prime Minister Ranil Wickremesinghe, is 

preparing to re-examine the role of the government in numerous SOEs including, hospitality, 

aviation and energy. 

 

My Ministry, with the leadership of the Secretary to the ministry has set about re-structuring 

our State Owned Institutions which have been an economic burden to the country. 

 

The Government of Sri Lanka is interested in working closely with the private sector, both 

domestically and internationally, through Public Private Partnerships in revamping our SOEs.  

Under the Ministry of Public Enterprise Development several SOEs have shown remarkable 

progress, including the state banks which have recorded. 

 

I am proud of the continued progress displayed by these companies and my Ministry, and I 

am confident that we will continue on this path. 

 

I wish my Secretary, the Ministry staff and all the State Owned Enterprises under my purview 

the very best for the upcoming year. 

 

 

Kabir Hashim 

Minister of Public Enterprise Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Hon. Deputy Minister’s Message 

 
State owned enterprises (SOEs) play an important role in an economy.  The 

rationale for the setting up of SOEs has been mainly on welfare concerns due 

to market failure.  Insufficient production of public goods and the existence 

of natural monopolies have led to the intervention of the government in 

economic activities.  However, the performance of SOEs in Sri Lanka has not 

been satisfactory.  They have been a financial drain on the government and 

have had a poor track record in terms of service delivery.  Due to the 

inefficiencies and continuous losses reported from these institutions, the 

government which took over in August 2015 set up the Ministry of Public 

Enterprise Development (MPED) to reorient strategic public enterprises so as 

to reduce the burden of these enterprises on the taxpayer and to turnaround their operations to make 

them more efficient and competitive.   
 

MPED has 21 operating parent companies and 31 subsidiaries under its purview in diverse sectors 

such as banking, insurance, aviation, plantations, hospitality and hospitals. In 2016, 15 SOEs, in the 

portfolio of the Ministry generated a profit of Rs. 54.3 billion, mainly led by the banking and 

insurance sectors.  Six SOEs reported losses amounting Rs. 25.4 billion, of which Sri Lankan Airlines 

was the main contributor.   

A reform programme has been launched in the Ministry to turnaround the SOEs under its purview.  A 

major component of the reform programme is the setting up of a legal and institutional framework to 

strengthen the governance and oversight of SOEs.  The objective of this reform is to create an 

environment in which SOEs are managed and operated as efficient commercial enterprises generating 

adequate returns to the shareholder, the government and reducing the burden on the taxpayer.  A 

centralized body would be set up to carry out the ‘ownership’ functions of the government thus 

releasing the line ministries to focus on formulating policy and regulation for the respective sectors in 

which the SOEs operated.   

The banking sector which play a crucial intermediary role in the economy is facing  with several 

challenges.  State banks and their shareholder the government would need to think of new ways of 

raising capital to ensure that they comply with the new Basel III regulations and prevent being 

downgraded by rating agencies and counterparties.  The emergence of disruptive technologies which 

operate on very low margins would require banks to innovate to stay competitive.   

In restructuring the airline sector, the operations of Mihin Air were discontinued and all the routes and 

fleet were taken over by Sri Lankan Airlines.  Efforts  to find a strategic partner for Sri Lankan 

Airlines are ongoing, while the rationalization of routes and fleets under the overall restructuring plan 

for the airline is continuing.   

The task of the Ministry of Public Enterprise Development is a challenging one.  I take this 

opportunity to thank the staff of MPED for all the efforts undertaken towards fulfilling the objectives 

of the Ministry. 
 

Eran Wickaramarathna 

Deputy Minister  

Ministry of Public Enterprise Development 





 
 

Secretary’s Message 
 

It has been nearly one and half years of period after establishing the Ministry of 

Public Enterprise Development which has been assigned the responsibility to 

bring the majority of non-profitable enterprises identified among all the 

country’s public enterprises, profitable. 
 

During this period, our consideration has been given towards the restructuring 

process of the public enterprises which have become an enormous burden to the 

entire economy of the country. 
 

Accordingly, the agricultural lands of the 05 plantations perform under the 

ministry have been classified and the lands that could be maintained with the available plantation 

crops will be conducted within the same purpose.  Also appropriate projects are being identified 

through a study of the potentials that could be developed through the Public Private Partnership 

(PPP). The objective of the process is to revive the plantation sector by encouraging projects such as 

mini hydro power plants, other agricultural activities and animal husbandry projects on profit-sharing 

basis to win the financial difficulties faced by the plantations. There, the ministry directs the 

plantations to utilize the lands under a good management by protecting the natural resources to the 

maximum, for diversification of crops and cultivation of intercrops, to increase the quality of 

productions and to add value to the productions (Value Addition).  
 

Considering Sri Lankan Airlines and Mihin Lanka, the Ministry has instructed to prepare a 

restructuring plan for the airlines and to seek the support of a strategic partner to increase new 

profitable routes and to address the weaknesses of the airlines based on the plan. Further the 

Expressions of Interest (EOI) have been invited from potential investors. 
 

With the aim of improving the contribution of the state banks towards the economic development and 

especially considering the 2016 budget proposal of joining the small scale banks, a study was done 

and the recommendations of the study was submitted to the Cabinet Committee on Economic 

Management (CCEM). Studying the capital requirements of the banks and making the relevant 

authorities aware of the prevailing risk conditions, the banks are being closely monitored by the 

ministry. 
 

With such background, I am pleased to give this message for the Performance Report 2016 which 

includes the progress of activities performed by the ministry together with the institutions under the 

purview of the ministry. 
 

The guidance and assistance of Hon. Minister and Hon. Deputy Minister in performing all these 

activities are highly appreciated. 
 

As well, I am grateful to all the heads of institutions that support us by following our guidelines. 
 

Further, the staff members who assist me in fulfilling all these functions together with myself are 

given my heart filled gratitude. 
 

 

Ravindra Hewavitharana 

Secretary  

Ministry of Public Enterprise Development 





 
 

Contact Details of the Institutions under the Ministry 
 

Bank and Finance  
 

• Bank of Ceylon 

Chairman - Mr. Ronald Perera 

Tel. No. - 011 2348877 

Fax No. - 011 2452033 

E mail - chairman@boc.lk 

 

• People’s Bank 

Chairman - Mr. Hemasiri Fernando 

Tel. No. - 011 2329822 

Fax No. - 011 2447473 

E mail - chairman@peoplesbank.lk 

 

• National Savings Bank 

Chairman - Mr. Ashwin De Silva 

Tel. No. - 011 2573334 

Fax No. - 011 2574002 

E mail - chairman@nsb.lk 

 

• State Mortgage and Investment Bank 

Chairman - Mr. Tissa Jinadasa 

Tel. No. - 011 2573563 

Fax No. - 011 2573346 

E mail - chairman@smib.lk 

 

• Regional Development Bank 

Chairman - Mr. S. Prasanna Premarathna 

Tel. No. - 011 2035454 

Fax No. - 011 2906877 

E mail - prasannah@rdb.lk 

 

• Housing Development Finance Corporation Bank of  

Sri Lanka 

Chairman - Mr. R. J. De Silva 

Tel. No. - 011 2433901 

Fax No. - 011 2470511 

E mail - chairman@hdfc.lk 

secchairman@hdfc.lk 

 

 

mailto:chairman@boc.lk
mailto:chairman@peoplesbank.lk
mailto:chairman@nsb.lk
mailto:chairman@smib.lk
mailto:prasannah@rdb.lk
mailto:chairman@hdfc.lk
mailto:secchairman@hdfc.lk


 
 

• Lanka Puthra development Bank 

Chairman - Mr. Ruwan Gallage 

Tel. No. - 011 2821232 

Fax No. - 011 2821020 

E mail  - info@lankaputhra.lk 

 

• Sri Lanka Savings Bank 

Acting Chairman - Mr. K. Amarasinghe  

Tel. No. - 011 2674700 

Fax No. - 011 2674705/ 6 

E mail  - info@slsbl.lk 

 

 

Insurance, Civil Aviation Services and Hospitality 

 

• Sri Lanka Insurance Corporation 

Chairman - Mr. Hemaka Amarasuriya 

Tel. No. - 011 2323450 

Fax No. - 011 2447742 

E mail  - email@srilankainsurance.com 

 

• Sri Lankan Airlines 

Chairman - Mr. Ajith Dias 

Tel. No. - 019 7331000 

Fax No. - 019 7335100 

E mail  - chairman@srilankan.com 

 

• Mihin Lanka (Pvt) Ltd 

Chairman - Mr. Ajith Dias 

Tel. No. - 019 7331000 

Fax No. - 019 7335100 

E mail  - chairman@srilankan.com 

 

• Hotel Developers Lanka (Pvt) Ltd (PQ143) 

Chairman - Mr. Krishantha Prasad Cooray 

Tel. No. - 011 2433435 

Fax No. - 011 2446545 

E mail  - hdl_hilton@sltnet.lk 

 

 

 

 

mailto:info@lankaputhra.lk
mailto:info@slsbl.lk
mailto:email@srilankainsurance.com
mailto:chairman@srilankan.com
mailto:chairman@srilankan.com
mailto:hdl_hilton@sltnet.lk


 
 

Plantation and Agro – Based 

 

• Janatha Estates Development Board 

Chairman - Mr. Keerthi Bandara Kotagama 

Tel. No. - 011 2327088 

Fax No. - 011 2446577 

E mail  - sec.chairman@jedb.gov.lk 

 

• Sri Lanka State Plantation Corporation  

Chairman - Mr. Thilak Mahanama 

Tel. No. - 011 2438530 

Fax No. - 011 2438635 

E mail  - slspc@sltnet.lk 

 

• Elkaduwa Plantations Company Limited  

Chairman - Mr. Nilu Dilhara Wijedasa 

Tel. No. - 011 2698059 

Fax No. - 011 2698057 

E mail  - niluwijedasa@gmail.com 

 

• Kurunegala Plantations Company Limited 

Chairman - Mr. A. M. Piyasoma Upali 

Tel. No. - 037 2229618 

Fax No. - 037 2223191 

E mail  - ampupali0707@yahoo.com 

 

• Chilaw Plantations Company Limited 

Chairman - Mr. Asiri Kumara Herath 

Tel. No. - 032 2223210 

Fax No. - 032 2222162 

E mail  - cplfin5@gmail.com 

 

• Gal Oya  Plantations Private Limited 

Chairman - Mr. Keerthi Bandara Kotagama 

Tel. No. - 063 5672848 

Fax No. - 063 2240199 

E mail  - info@galoya.lk 

 

• Sri Lanka Cashew Corporation 

Chairman - Mr. Dharmasiri Bandara Karunarathna 

Tel. No. - 011 2871005 

Fax No. - 011 2869843 

E mail  - cashewco@dialogsl.net 

mailto:sec.chairman@jedb.gov.lk
mailto:slspc@sltnet.lk
mailto:niluwijedasa@gmail.com
mailto:ampupali0707@yahoo.com
mailto:cplfin5@gmail.com
mailto:info@galoya.lk
mailto:cashewco@dialogsl.net


 
 

Industries 

 

• Ceylon Ceramic Corporation 

Competent Authority - Mr. Rienzie Perera 

Tel. No. - 011 4063617 

Fax No. - 011 4506415 

E mail  - ceylonceramics.co@gmail.com  

 

• BCC Lanka Limited 

Chairman - Mr. H. N. Sarath Abeysinghe 

Tel. No. - 011 2435195 

Fax No. - 011 2447139 

E mail  - bcclankaltd@gmail.com 
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01. A Program to introduce the Financial Performance 

Indicators in order to evaluate the institutions come 

under the preview of the ministry. 

 

 

2. Compensating to the employees of Sri Lanka State 

Plantation Corporation 

. 

 

 

 

3. Graduation of Sri Lankan Aviation College. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opening of the Sales Outlet of Sri Lanka 

Cashew Corporation at Pinnawala Elephant 

orphanage 

 

05. Giving bonus for the employees of Kurunegala 

Plantation for 2016. 
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1. Introduction 

The establishment of the Ministry of Public Enterprise Development is marked by the 

declaring of it as a new Ministry on 06th September 2015 by the new government that was 

formed after the General Election held on 17th August 2015. 

 

In terms of the functions and roles of this Ministry that were published in the Gazette 

Extraordinary No.1933/13 of 21 September 2015 and the Gazette Extraordinary No.1942/10 

of 24 November 2015, the Ministry has been assigned with the responsibility of a large 

number of public enterprises and underutilized assets.   

 

The number of entities assigned to the Ministry consists of 21 key institutes and 37 

underutilized assets. Also, 32 subsidiaries function under 21 key institutions.  
 

 

It has been aimed to implement the following activities under the Ministry:  
 

1. Ensuring the existence of institutes within their initial framework, establishing 

fundamental financial discipline and management discipline, securing assets, and 

getting audit accounts statements and annual reports prepared.   

 

2. Introducing new technology and new management methodologies. 

 

3. Looking for more advanced strategies to address the issue of capital.  

    

4. Identifying the future risks and unfavorable trends in the public enterprises which seem 

to be secure businesses, minimizing such risks and trends, and directing those 

businesses towards a revival through the identification of new strategic activities.    

   

5. Identifying the public enterprises that incur losses economically, identifying the 

methodologies to be followed in restructuring them so that they cloud contribute to the 

entire national economy and providing the necessary guidance for that.   

 

Hon. Kabir Hashim acts as the Minister in charge of the Ministry of Public Enterprise 

Development, while Hon. Eran Wickramaratne acts as the Deputy Minister and Mr. Ravindra 

Hewavitharana as the Secretary to the Ministry. The Ministry is situated at 07th Floor, West 

Tower, and 36th Floor, East Tower, World Trade Centre, Echelon Square, Colombo 01.  

  

 

 

 

 

 

 

   

Vision 
Contributing to the prosperity of 

our nation through efficient & 

effective public enterprises 

 

 

 

Mission 
To build a network of profitable & successful 

public enterprises which are pillars of 

strength of Sri Lanka’s economy 

 

 



305 
 

1.1 Functions and Roles of the Ministry 

• Developing policies, programmes and projects relating to the scopes of the statutory 

bodies and public corporations listed in Column II under the Ministry of Public 

Enterprise Development published in the Gazettes Extraordinary No.1933/13 of 

21.09.2015 and No.1942/10 of 24.11.2015 of the Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka relating to the subject of public enterprise development, and carrying out the 

follow-up activities and evaluation of such policies, programmes and projects. 

 

• Facilitating the introduction of new knowledge and technology into the field of public 

enterprises. 

 

• Taking necessary steps to improve the standards and quality of the products of public 

enterprises. 

 

• Developing strategies to integrate entrepreneurship into the stream of national 

economy. 

 

• Taking necessary measures to make use of the local enterprises to strengthen the 

national economy through effective utilization of assets. 

 

• Activities relating to general administration and operations of the state banks and 

financial agencies. 

 

• Financial administration of the public corporations, statutory boards and state owned 

companies listed in Column II under the Ministry of Public Enterprise Development 

published in the Gazettes Extraordinary No.1933/13 of 21.09.2015 and No.1942/10 of 

24.11.2015 of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. 

 

• Directing and monitoring the activities performed by the competent authorities 

appointed for the revival of the underperforming assets of the 37 institutes that are 

assigned to the Secretary to the Treasury under Act No.43 of 2011 and are listed 

under section 8 of Column II appearing under the Ministry of Public Enterprise 

Development published in the Gazette Extraordinary No.1933/13 of 21.09.2015 of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.  

 

• Establishing an institutional framework for the management of public enterprises.  

 

• Activities related to the development of public enterprises. 
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• Activities relating to all other subjects that are assigned to the institutions listed in 

Column II under the Ministry of Public Enterprise Development published in the 

Gazettes Extraordinary No.1933/13 of 21.09.2015 and No.1942/10 of 24.11.2015 of 

the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. 

 

• Monitoring the institutions listed in Column II under the Ministry of Public Enterprise 

Development published in the Gazettes Extraordinary No.1933/13 of 21.09.2015 and 

No.1942/10 of 24.11.2015 of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 
 

 

 

 

 

 

 

2. Divisions of the Ministry  
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Ministry of Public Enterprise Development and its 

Divisions  

 

 

Administration 

Division 

 

T. P.        
     011 2437812 

 

Fax 
 011 2437823 

 
 

 

Accounts 

Division 
 

T. P.        
 011 2437845 
 
 

Fax  
 011 2331359 
 

 

Planning 

Division 

 

T. P.         
     011 2331367 
 
 

Fax 
     011 2331347 

 

 

Internal Audit 

Division 

  

T. P.        
     011 2331363 
 

Fax 
     011 2331373 

 

 

Bank and 

Finance 

Division 
 

T. P.       
     011 2332223 

 

Fax 
     011 2332276 

 

Plantations 

and Agro-

Based Division 
 

T. P.          
     011 3020275 
 

Fax 
     011 2331378 

 

Ministry of Public Enterprise 

Development  

T. P  -  011 2437805 / 

  0112437856 
 

Fax   -  011 2437823 

 

Email - minofpubenter@gmail.com 

Insurance, 

Civil Aviation 

Services & 

Hospitality 

Division 
 
T. P.  
     011 2331356             
 

Fax 
     011 2331376 

 

mailto:minofpubenter@gmail.com
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2.1 Administration Division 

 

2.1.1 Introduction 

 

Maintaining a better institutional administration environment within the Ministry, managing 

the human and physical resources of the Ministry, fulfilling the professional requirements of 

the staff and extending assistance in providing the services offered by the Ministry are the 

main objectives of the Administration Division.  

 

 

2.1.2 Functions of the Administration Division  

 

1. Preparing Cabinet Memorandums.  

2. Preparing Parliament Questions. 

3. Duties relating to the Public Petitions Committee. 

4. Activities relating to the Sectorial Oversight Committee. 

5. Internal Administration of the Ministry. 

6. Getting the positions approved. 

7. Developing Recruiting Procedures.  

8. Maintaining Personal Files.  

9. Activities such as; Appointments, Transfers, Promotions.  

10. Disciplinary activities. 

11. Training. 

12. Maintenance of physical resources including buildings, vehicles. 

13. Domestic and foreign leave of Ministry Officials.  

14. Overtime, travelling expenses, and issuing season tickets for trains. 

15. Approving private leave and duty leave of the staff of the institutions under the 

Ministry, for foreign tours 

 

16. Issuing motor vehicle import permits on concessionary terms. 
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2.2 Planning Division 

 

2.2.1 Introduction 
 

Collecting information about the outcomes, efficiency and productivity of the institutions 

coming under the Ministry and analyzing, directing and evaluating such information are 

among the activities performed by the Planning Division. Preparing the annual action plan, 

the annual performance report, other progress reports and submitting them to the top 

management and other institutions including the Ministry of Finance are the other functions 

of the Division.  

 

 

2.2.2 Functions of the Planning Division: 

 

1. Coordinating with the other Divisions of the Ministry and the institutions coming 

under Ministry for the preparation of short-term / long-term plans such as institutional 

plans, action plans, and Budget Departments. 

 

2. Directing and evaluating the activities performed by the Ministry and the institutions 

coming under the purview of the Ministry. 

 

3. Preparing annual progress reports and submitting them to the Secretary to the Ministry, 

Department of National Planning, Department of National Budgets and to other 

interested parties. 

 

4. Preparing the Annual Action Plan relating to the Ministry and presenting it to 

Parliament during the consideration of the budget. 

 

5. Maintaining, updating and improving the database of the Division. 

 

6. Preparing the annual performance report and presenting it to Parliament, Ministry of 

Finance and to the Auditor General.      
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2.3 Accounts Division 
 

2.3.1 Introduction 

 

This division has developed and maintains an effective financial information and financial 

management system through the coordination of activities related to the provision of financial 

services with the coordination of relevant divisions.  
 

 

2.3.2 Functions of the Accounts Division 

 

1. Assisting the Secretary to the Ministry in fulfilling the financial obligations of the 

Ministry and being accountable to Parliament as the Chief Accounting Officer.  

 

2. Ensuring consistency with the financial laws, rules and regulations of the government.  

 

3. Establishing and maintaining a good financial accounting system including financial 

management.  

 

4. Preparing, updating, reviewing, financial reports and budgetary needs and coordinating 

with the Treasury and the institutions coming under the Ministry in setting accounts.  

 

5. Financial planning and budgeting. 

 

6. Ensuring timely and accurate financial reporting. 

 

7. Performing the duties of managing the assets of the Ministry. 

 

8. Performing the procurement activities of the Ministry. 

 

9. Coordinating and deducing the financial activities of the institutions coming under the 

ministry, with the Treasury.  

 

10. Coordinating the procurement activities of the institutions coming under the Ministry, 

appointing relevant committees, and granting required approvals.  

 

11. Granting Ministry level approvals relevant in managing the assets of the institutions 

coming under the Ministry. 

 

12. Presenting the Annual Reports of the institutions coming under the Ministry to the 

parliament and performing other related activities. 

 

13. Submitting the requests of the institutions to obtain Treasury funds, to the Treasury and 

performing related activities.  
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2.4 Internal Audit Division 

  
2.4.1 Introduction 

 

The duty of the Internal Audit Division is to review, assess and evaluate the services provided 

and functions performed by every tier of the Ministry and the institutions coming under the 

Ministry, and to assist the management by reporting the effectiveness of the internal 

administration system.  

 

2.4.2 Functions of the Internal Audit Division:  

 

1. Determining the reliability of the accounts and other reports and examining whether 

the information required for the preparation of accurate financial statements through 

standard accounting procedures is provided. 

 

2. Evaluating the effectiveness of the internal administration system in effect within the 

Ministry and the institutions coming under the Ministry in preventing misdeeds and 

frauds and extending assistance in strengthening internal administration. 

 

3. Obtaining answers from relevant Divisions with regard to audit queries relating to the 

Ministry and submitting them to the Auditor General, and performing necessary 

activities in relation to calling by the Committee on Public Accounts and Committee 

on Public Enterprises and providing answers relating to such reports. 

 

4. Evaluating the quality of the performance of the staff with regard to fulfilling the 

responsibilities assigned to them.  

 

5. Examining as to what extent the assets belonging to the Ministry and the institutions 

coming under the Ministry are protected from all forms of damage. 

 

6. Examining whether the establishments code, financial regulations, public 

administration circulars, treasury circulars, circulars issued by the presidential 

secretariat and other circulars and instructions are followed. 

 

7. Carrying out special investigations when required. 

 

8. Holding meetings of the Audit and Management Committee.        
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2.5 Bank and Finance Division 

 

2.5.1 Introduction 

This is one of the key divisions of the Ministry. Granting approval as required for the 

administration and financial affairs of the 08 state banks and their subsidiaries is carried out 

by this Division.   
 

 

2.5.2 Functions of the Bank and Finance Division: 

 

1. Provide policy advice to develop the banking sector. 

 

2. Provide policy advice on restructuring the state banks in order to improve their 

contribution to the economy. 

 

3. Evaluate and monitor the performance of the state banks. 

 

4. Recommend measures to improve the performance of the banks and build capacity 

within the banks. 

 

5. Coordinate with other government institutions, the regulator and other agencies on the 

issues relating to the state banks.   

 

6. Maintaining an updated database. 
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2.6 Plantation and Agro-based Division  

 

2.6.1 Introduction  

Operational activities of 07 plantation companies belonging to the estate sector and 02 

institutions belonging to the industrial sector are carried out by this Division. Providing 

ancillary services in policy making, maintaining coordination with the other relevant 

institutions and assisting in administration affairs are among the other activities carried out by 

this Division.  

 

2.6.2 Functions of the Plantation and Agro-based Division  

 

1. Carrying out the operational activities of the plantation industries sector and the 

industrial sector functioning under the Ministry.  

 

2. Taking actions  regarding the complaints received through various media. 

 

3. Carrying out necessary coordination related to restructuring  the institutions that have 

continuously been a burden to the Treasury by making losses.  

 

4. Carrying out necessary coordination in order to improve the performance of the 

plantation industries sector. 

 

5. Providing policy guidance for relevant institutions.    

 

6. Maintaining an updated database. 
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2.7 Insurance, Civil Aviation Services  and Hospitality 

Division 

 

 

2.7.1 Introduction 

 

This is one of the key divisions of the Ministry. This division is responsible for granting 

approval as required for the administration and financial affairs of the Sri Lanka 

Insurance Corporation and its subsidiaries, 02 main aviation companies and hospitality 

companies. 

 

 

2.7.2 Functions of the Aviation and Hospitality Division: 

 

1. Ensuring the provision of a highly competitive and special contribution in the field of 

banking  and finance while ensuring that the social responsibility as public institutes 

too, is fulfilled. 

 

2. Carrying out investigation in respect of the petitions received from the public against 

the aforesaid institutions. 

 
 

3. Providing answers to the queries  made by the President’s Office and the Prime 

Ministers' Office regarding the petitions received from the public.  

 

4. Attending the meeting of the committee on Public Accounts in relations to the arisen 

in relevant institutions. 

 

5. Performing the activities regarding the Public petitions received with relevance to 

these sectors. 

 
 

6. Preparing cabinet papers and papers that should be submitted to CCEM. (cabinet 

Committee on Economic Management) 
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Ministry  
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Institutions Coming Under the Ministry  

 
 

➢ Bank and Finance 

• Bank of Ceylon and its 10 subsidiaries and the 04 associated companies   

• People’s Bank and its 03 subsidiaries (05 sub-subsidiaries)  

• National Savings Bank and its subsidiary  

• State Mortgage and Investment Bank  

• Regional Development Bank  

• Housing Development Finance Corporation Bank of Sri Lanka 

• Lankaputhra Development Bank 

• Sri Lanka Savings Bank 

 

➢ Insurance, Civil Aviation Services and Hospitality 

• Sri Lanka Insurance Corporation and its 06 subsidiaries (03 sub-

subsidiaries)  

• Sri Lankan Airlines 

• Mihin Lanka Private Limited  

• Hotel Developers Lanka Private Limited (PQ143) 

 

 

➢ Plantation and Agro-based  

• Janatha Estate Development Board  

• Sri Lanka State Plantation Corporation  

• Elkaduwa Plantations Company Limited. 

• Kurunegala Plantations Company Limited. 

• Chilaw Plantations Company Limited.  

• Galoya Plantations Company Limited. 

• Sri Lanka Cashew Corporation 

 
 

o Industries  

• Ceylon Ceramics Limited (Bricks and Tiles Division)  

• BCC Lanka Limited 
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Institutions coming under the Ministry having Subsidiaries 

 

➢ Bank of Ceylon  

 

• Property Development PLC 

• Merchant Bank of Sri Lanka and Finance PLC  

• BOC Travels Company (Pvt.) Ltd.  

• BOC Management and Support Services (Pvt.) Ltd.  

• BOC Property Development and Management (Pvt.) Ltd. 

• Hotel Colombo (1963) Company Limited  

• CeyBank Holiday Homes (Pvt.) Limited 

• MBSL Insurance Company Limited 

• Koladeniya Hydropower (Pvt) Limited  

• Bank of Ceylon (UK) Company Ltd.  

 

  Associated Companies 
 

• Lanka Securities (Pvt.) Ltd. 

• Transnational Lanka Records Solutions (Pvt) Ltd.   

• Mireka Capital Land (Pvt.) Ltd. 

• CeyBank Asset Management Company Ltd.  

 

 

➢ People’s Bank 

 

• People’s Leasing and Finance PLC  

 People’s Insurance PLC  

 People’s Micro Finance Ltd.  

 People’s Leasing Property Development Ltd.  

 People’s Fleet Management Ltd.  

 People’s Havelock Properties Limited  

• People’s Merchant Finance PLC  

• People’s Travels Private Ltd.  
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➢ National Savings Bank  

 

• NSB Fund Management Company Ltd.  

 

 

➢ Sri Lanka Insurance Corporation  

 

• Management Services Insurance Private Ltd. 

• Litro Gas Lanka Private Ltd.  

• Litro Gas Terminal Lanka Private Ltd. 

• Lanka Hospital Corporation PLC 

 Lanka Hospitals Diagnostics PLC 

• Canowin Hotels and Spa  

• Canvil Holdings Pvt Ltd. 

 Sino Lanka Hotels and Spa Private Limited  

 Helanco Hotels and Spa Private Limited  
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Underutilized assets that are assigned to the Secretary to the Treasury under Act No.43 

of 2011 and are listed under the Ministry of Public Enterprise Development in the 

Gazette Extraordinary No.1933/13 of 21.09.2015 of the Democratic Socialist Republic of 

Sri Lanka 
 

i. Hotel Developers (Lanka ) Ltd. (PQ 143)       *** 

ii. Property situated at Pettah - Chalmers Granaries      * 

iii. Properties situated at Pettah and Narahenpita - Lanka Tractors Limited   * 

iv. Former Cashew Corporation Land - Situated at Kollupitiya     * 

v. Properties situated at Battaramulla – Suchir Neb Projects (Private) Limited  * 

vi. Properties situated at Kollupitiya – Ceylinco Leisure Properties Limited   * 

vii. Pelwatta Sugar Company Limited         *** 

viii. Sevanagala Sugar Company Limited        *** 

ix. Properties situated at Badulla – Colombo Commercial Company   *** 

x. Sinotex (Lanka) Ltd.          ** 

xi. Jaqalanka Limited          ** 

xii. Plymouth Industries (Private) Limited       ** 

xiii. Cosmos Macky Industries Limited        ** 

xiv. Kabool Lace (Private) Limited        ** 

xv. Intertrade Lanka (Private) Limited        * 

xvi. Seetha Fashion (Private) Limited        ** 

xvii. D.C. Apparel (Private) Limited        ** 

xviii. Needle Crafts (Private) Limited        ** 

xix. Hy Fashion Garments (Private) Limited      ** 

xx. Collins Garments (Private) Limited        ** 

xxi. Ruhunu Putha Apparels (Private)Limited       ** 

xxii. Sanjaya Garments (Private) Limited        ** 

xxiii. Macfa Apparel (Private) Limited        ** 

xxiv. Yobeedha Associates (Private) Limited       ** 

xxv. Dynamic Clothing (Private) Limited        ** 

xxvi. 609 Polymers Exports (Private) Limited      ** 

xxvii. Cosco Polymer Lanka (Private) Limited       ** 

xxviii. Great Wall Thread Manufacturing (Private) Limited      ** 

xxix. Adamjee Extractions (Private) Limited       ** 

xxx. Data Food (Private) Limited        ** 

xxxi. Tandon Lanka (Private) Limited        ** 

xxxii. Rican Lanka (Private) Limited        ** 

xxxiii. Composite Tower Solutions (Private) Limited      ** 

xxxiv. Health Food Products (Private) Limited       ** 

xxxv. Sri Chirag (Private) Limited         ** 

xxxvi. Royale Exports (Private) Limited        ** 

xxxvii. Continental Vanaspathi (Private) Limited       ** 

*       -   Institutions assigned to the Urban Development Authority   

**     -   Institutions assigned to Investment Promotion Board  

***   -   Other  
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Ministry 
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Progress of the Divisions under the Ministry - 2016 

 

➢ Banking and Finance Sector 

• A team of experts was appointed to conduct a review of the state banks and to assess 

their contribution to the development of the economy. 

 

• Relevant information on the state banks were collected and analyzed. 

 

• The Ministry of Public Enterprise Development (MPED) conducted a study of the 

budget proposal to rationalize the 5 small public sector banks and submitted their 

recommendations to the Cabinet Committee on Economic Management (CCEM). The 

proposal submitted by MPED was approved by CCEM and is in the process of 

implementing.  

 

• A comprehensive study of the 2 state commercial banks was conducted and the 

findings were presented to the Minister. 

 

• Continuous monitoring of the capital adequacy requirements of the state banks was 

carried out and the risks were communicated to the relevant authorities. 

 

• A seminar was jointly conducted with the Central Bank of Sri Lanka for Boards of 

Directors and senior management of state bank on “Financial Sector Reform in 

India”. The resource persons included the Chairperson and senior officers from the 

State Bank of India. 

 

• A seminar titled, “The Latest Developments and Implementation Challenges of 

International Banking Regulations and Stress Testing” was conducted by Mr. Ranil 

Perera, attached to the Financial Services Authority in UK. Senior managers of the 

state banks, Central Bank and audit firms were invited to attend. 

 

➢ Aviation Sector 

• Sri Lanka Airlines and Mihin Air Limited have accumulated significant loss over the 

last decade. To reduce the losses generated from this sector, the Cabinet of Ministers 

instructed the Airline to prepare a restructuring plan and a restructuring committee 

was appointed to review the plan submitted. 

 

• Base on the restructuring plan, the airlines were requested to rationalize their routes 

and fleets. 

 

• To address the weaknesses in the airlines, the government also decided to search for a 

strategic partner. A financial advisor was appointed and expressions of interest were 

called form positive investors.  

• With the view to minimize the losses in the aviation sector, the routes and fleet of 

Mihin Lanka were absorbed into Sri Lankan Airlines. 
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➢ Restructuring 

• The government budget for 2016 proposed to restructure selected non-strategic SOEs 

to improve the performance of the SOEs and reduce their fiscal burden. In the 

fulfillment of this mandate, the Cabinet Committee on Economic Management 

(CCEM) approved the appointment of three (3) management accounting firms to 

conduct the valuation of the selected SOEs that are to be listed on the stock exchange 

or to bring in a strategic partner. 
 

• Accordingly, the secretary of the Ministry of Public Enterprises Development 

(MPED) issued a request for proposal (RFP) calling for the procurement of financial 

advisory services form the three (3) approved firms to: 
 

i. Carry out a comprehensive valuation using earning based and asset based 

valuation methods. 

ii. Prepare a comprehensive information Memorandum to be issued to all 

prospective investors.  
 

• Based on the evaluation by the TEC, E & Y was selected. The valuation is being 

conducted and the final report as well as the draft information memorandum will be 

submitted by mid-January 2017. 
  

• A Public Enterprise Act is in the process of being drafted the objectives of SOEs and 

to set up the Public Enterprise Board (PEB) which will serve as the State Shareholder 

representative with oversight responsibility for SOEs.  
 

• Coordinated the meetings of Interim Public Enterprise Board appointed by the 

CCEM. 
 

• A forum titled “Reorientation of the Public Enterprise: The way forward” was 

conducted together with the Colombo stock Exchange to discuss the way forward for 

SOEs. The resource person was Dr. Tanri A Beng, Indonesia’s first Minister for 

State Owned Enterprises.  
 

• A training curricula to build the capacity of board members and senior management 

of state owned enterprise and relevant government officials in areas such as 

corporate governance, financial reporting, performance management etc. is in the 

process of being developed. 
 

 

➢ Plantation and industries 

• Collect details given below regarding plantation and industrial sector 

 Land details 

 EPF, ETF details 

 Profit and loss details 

 Production details 

 Revenue, expenditure and employee details 

 Housing and other facility details 

• Meetings and workshops 

 9 meetings and 1 workshop were conducted to relevant officials  

 One progress review meeting was conducted for each plantation   

 A strategic plan/ Guidance has been developed for plantation sector and a 

process has been implemented to find out productive potentials for the 

under-utilized and abounded lands. The relevant proposal has been 

submitted for the approval of the Cabinet Committee on Economic 

Management (CCEM). 
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5.1 Bank and Finance  
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Bank of Ceylon 
 
 

1. Introduction 
 

1.1. Incorporation 
 

Bank of Ceylon is a licensed commercial bank under the Banking Act No. 30 of 1988 

and amendments thereto and was duly incorporated on 1st August, 1939 under Bank of 

Ceylon Ordinance No.53 of 1938 and amendments thereto. The Bank is wholly owned 

by the Government of Sri Lanka.  

 

1.2. Principal activities 
 

Principal activities of the Bank during the year were commercial banking, personal 

banking, development financing, mortgage financing, lease financing, investment 

banking, Islamic banking, bank assurance, corporate financing, primary dealing, 

pawning, credit card facilities, off shore banking, foreign currency operations e-banking 

and other financial services. 

 

1.3. Group Structure 
 

The BOC Group consists with ten subsidiary companies and four associate companies 

as of end 2016. Below table summarizes the principal activities of subsidiary and 

associate companies. 
 

Subsidiaries 

Name Principal activity 
Holding 

% 

Merchant Bank of 

Sri Lanka & Finance PLC 

Leasing, hire purchase, corporate and retail 

credit, corporate advisory services, capital 

market operations, margin trading, micro 

financing, agricultural credit facilities, real 

estate, pawning operations and accepting 

deposits. 

74.49 

Property Development 

PLC 

Own, maintain and manage the Bank of Ceylon 

head office building 
95.55 

BOC Property Development 

&Management 

(Private)Limited 

Renting of office space of BOC Merchant 

Tower in Colombo 03 and Ceybank House in 

Kandy 

100 

BOC Travels 

(Private)Limited 
Engages in travel related services 100 
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Bank of Ceylon (UK) 

Limited 

Registered under the Financial Services 

Authority of United Kingdom and carry on 

certain regulated financial service activities 

including deposit taking, dealing in investments 

retail services, corporate and correspondent 

banking facilities and trade finance services 

100 

Hotels Colombo (1963) 

Limited 
Provides hotel services 99.99 

Ceybank Holiday Homes 

(Private) Limited 

Maintaining of pilgrims rests/ holiday homes/ 

guest houses 
100 

MBSL Insurance Company 

Limited 

Underwriting of all classes of life and general 

insurance 
62.66 

Koladeniya Hydropower 

(Private) Limited 
Hydropower generation 95.55 

BOC Management & 

Support Services 

(Private)Limited 

Provides management services to the Bank 

(Currently not in operation) 
100 

Associates 

Ceybank Asset 

Management Limited 

Management of unit trust funds and other 

private portfolios 
43.36 

Transnational Lanka 

Records Solutions 

(Private)Limited 

Renting properties and real estates 24.69 

Lanka Securities (Private) 

Limited 

Registered stock broker, engages in equity 

trading, debt trading and margin trading 
41.60 

Southern Development 

Financial Company Limited 
Not in operation 41.67 

 

 
 

1.4. Service Points  
 

Bank has well spread brick and mortar service network enabling customer access 

through over 1,400 touch points. As the Bankers to the Nation BOC always take the 

responsibility of fulfilling needs of all customer segments and many initiatives have 

been implemented to cater tech savvy generation by fueling banking activities through 

digitization front. The Bank’s Corporate Plan for three years period 2016-2018 was also 

enriched with the digital touch with a view to drive the Bank into new digital driven era. 
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Below table depicts the growth of the Bank’s service channel over period of four years. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Branches 567 573 578 580 

Other service points 49 47 47 48 

ATMs 523 540 549 678 

Cash Deposit Machines (CDMs) - - 14 123 

SME units 14 15 15 15 

Regional Loan Centers (RLCs) - 2 9 11 

 

 

1.5. No of Staff 
 

The Bank’s main strength is its staff, enriched with ability of taking any challenge and 

sailing the Bank to its vision and mission. BOC’s Human Resource (HR) vision is 

aimed at creating and sustaining a highly motivated, productive and empowered 

contribution towards corporate excellence. 

 

Following is the staff strength of the Bank as of year end 2016. 

 
Category 2016 

General Manager and Corporate Management     17 

Executive Management     50 

Chief Manager     90 

Senior Manager   205 

Branch Manager and other Officer Grades 3,149 

Management Trainees    157 

Staff Assistants and Allied Grades 3,335 

Office Assistants and Allied Grades    566 

Total 7,569 

 

 

1.6. Value to the Government 
 

Contribution made to the Government in way of dividends and taxes stood at Rs. 32.1 

billion as of December 2016. This is in addition to the assistance given to the large 

infrastructure development initiatives of the Government. 

8,592 

6,333 

10,769 

12,737 
13,738 

2012 2013 2014 2015 2016

Taxes (Rs. Bn)

5,346 5,346 
6,846 5,346 

18,346 

2012 2013 2014 2015 2016

Dividend Paid (Rs. Bn)
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2. Financial Performance 
 

Having delivered strong performance in year 2015, Bank of Ceylon has continued to 

maintain the growth momentum. The Bank recorded Rs. 31.1 billion Profit Before Tax 

(PBT) during 2016 which is the highest ever PBT recorded by the Bank. 

 

Bank of Ceylon has a unique position of strength as the leading provider of financial 

services. Having a strong balance sheet with over Rs. 1.6 trillion assets base and Rs. 1.2 

trillion deposit base, BOC has been able to add another benchmarked milestone to the 

Banking Industry by reporting Rs. One trillion loans and advances base during 2016. 

 

One of the key challenges during the year was to bringing down the NPA. As a result of 

the continuously focused effort, NPA was brought down to 2.9% comparing to 4.3% in 

2015 year end. 

 

Below table summarizes the Key Performance Indicators (KPIs) of the Bank. 

Rs. Million

December 

2013

December 

2014

December 

2015

  December    

* 2016

Growth     

%

Total Income 127,464     126,546     131,502     153,869    17%

Operating Income 49,024       56,513       64,012       71,621      12%

Operating Profit Before VAT and NBT 18,420       24,343       30,095       37,466      24%

Profit Before Tax 15,709       20,291       25,279       31,126      23%

Profit After Tax 12,087       13,574       17,357       24,309      40%

Total Deposits 842,070     933,966     1,082,337  1,256,589 16%

Total Gross Loans 755,385     777,505     870,730     1,048,347 20%

Total Assets 1,193,581  1,329,020  1,568,289  1,669,297 6%

Shareholder's Equity 57,700       74,806       81,485       92,514      14%

Key Ratios

RoA (Before Tax) 1.4% 1.6% 1.7% 1.9%

RoE (After Tax) 22.2% 20.5% 22.2% 27.9%

Cost to Income Ratio 49.1% 44.0% 44.7% 43.1%

Capital Adequacy Ratio (Basel II) 12.1% 13.6% 13.1% 11.6%

NPA to Total Advances 4.3% 3.8% 4.3% 2.9%

Liquidity Ratio (Domestic) 27.7% 30.8% 28.2% 21.6%

Profit/ Employee (Rs.000) 1,768         2,366         3,168         4,112        

 

Note 

* 2016 data have been extracted from the unaudited financial statements filled with Colombo Stock 

Exchange (CSE). Year 2013-2015 data have been extracted from published audited Financials complied 

with SLFRSs. 
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2.1. Key Performance Indicators  
 

2.1.1. Total assets 

 

As of end 2016, the Bank has recorded Rs.1.6 trillion assets base which is the largest in 

banking sector in Sri Lanka. Compared to December 2015, assets base has increased by 

6%. The total assets mix of the Bank comprises around 88% of the assets portfolio with 

interest earning assets (Financial Investments - 28%, Loans and Advances - 60%) which 

denotes the efficiency of our assets base.  

 

 

Despite the stiff competition, the Bank was able to maintain its market leader position 

in total assets of the banking sector. Market share of the total assets stood at 21% as at 

end of September 2016. (Latest market data, available as of to date) 

 

2.1.2. Gross loans 

 

Gross loans and advances stood at Rs.1,048.3 billion at the end of December2016, 

showing growth of 20% over December 2015 and accounted for 60% of the total assets 

of the Bank.  

 

Term loans, personal loans, housing loans and overdrafts contributed for the growth in 

spite significant declining in major lending areas such as pawning, advances to Ceylon 

Petroleum Corporation (CPC) and Government lending. Further, the bank has being 

concentrating on optimum mix of retail and corporate business and this also encouraged 

BOC to focus on its Small and Medium Enterprises (SME) sector portfolio aligned with 

the Government’s mandates while corporate banking portfolio focused its engagement 

with infrastructure projects and Corporate and Offshore lending. 
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BOC is the market leader in loans and advances possessing 20% share by the end of 

September 2016. The Bank has implemented strategies to improve its private sector 

through many avenues.  

 

 

2.1.3. Deposits 

 
The Bank’s continuous efforts on deposit mobilization came in to fruition during 2015 

keeping a land mark in the banking history by being the first bank to surpass Rs. One 

trillion deposits level. During 2016, Bank’s deposit level has increased by reflecting a 

growth of 16% over December 2015.  

 

The confidence instilled by its state ownership, brand franchise, market position and 

extensive branch network, healthy ratings together with various other promotional 

campaigns executed by the Bank both locally and overseas geared up the improvement 

of the deposit. The Bank has been able to preserve its number one position in the market 

and accounted 20% by September 2016. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Income 

 

The major contributor to the total income, 

interest income depicted 19% increase YoY 

basis. There was a decline in exchange 

income and commission income due to lower 

trade finance related business during the 

period under concern. But that was 

compensated by the increase in interest 

income mainly from term loans, personal 

loans, trade finance, leasing and loans.  
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2.1.5. Expenses  

 

Interest expenses stood at Rs.80.7 

billion at the end of 2016 reflecting an 

increase of 21.5% compared to 

corresponding period of previous year. 

This increase was mainly resulted from 

the increase in interest expenses on 

time deposits. Non-interest expense 

has gone up by 7.2% compared to  

December 2015 and the Cost to 

Income ratio that has been improving 

over the years as depicted in the chart 

has further improved from 43.7% to 42.3% from 2015 to 2016, reflecting bank’s ability 

to expand the scale of business with minimum impact to its cost base. 

 

 

2.2. Key Ratios 
 

 

 

2.2.1. Return on Average Assets 

(RoAA) 
 

The RoAA reflected a growth from 1.7% to 

1.9% from December 2015 to December 

2016. The Bank’s effective assets and 

liability management strategies have helped 

to achieve an upward trend in ROAA from 

2013 picking up the drop reported in the year 

2013.  
 

 

 

 

2.2.2. Return on Average Equity 

(RoAE) 
 

The RoAE of the Bank stood at 27.9% at the 

end of December 2016, reflecting a 

significant increase from 22.2% at the end of 

December 2015. Bank’s RoAE is very much 

competitive compared with peer banks 

mainly due to cost efficiencies maintained at 

each level of operation. 
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2.2.3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 

The Bank is above the regulatory diktats 

required for capital adequacy as directed by the 

Central Bank of Sri Lanka. Both Tiers I and 

Tier II capital (Core and total Capital 

Adequacy) are above the minimum requirement 

of 5% and 10%. At the end of December 2016, 

the Bank’s CAR stood at 11.6%. By 

incorporating the current year profit after 

finalizing the annual audit, this CAR would 

improve further. 
 

 

2.2.4. Non-Performing Advances 

(NPA) 
 

The Non Performing Advances ratio declined 

from 4.3% to 2.9% from December 2015 to 

December 2016. This was resulted through 

continuous recovery actions and credit 

monitoring process taken over the past period. 

 

 

 

3. Highlights of the Year 
 

In addition to the financial milestones, the Bank has accomplished remarkable activities 

during the year 2016 and key areas have been presented below.  

 

3.1. Digital Initiatives 
 

During the year 2016, the Bank was driven by the Corporate Plan 2016 -2018 under the 

theme of “Best beyond 75 with digital touch”. 
 

Bank continued its digitalization process during the Year 2016 and following are some 

of the achievements during the year. 
 

• Completely migrated from the previous IHRM system in to HCM system. 

• Card system was upgraded with new features including fraud guard. 

• Expansion and Enhancement of ATM network. Bank of Ceylon has the largest 

ATM network in Sri Lanka with total ATMs and CDMs of 801.  

• Further it was facilitated to pay utility bills through ATMs/CDMs for BOC 

customers without pre-registration by using card or depositing cash. 

• Implementation of Integrated Risk Management Solution with a Dashboard for 

management decision making. 
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3.2. Development of Human Capital 

 

During the year 2016, more attention was paid on training programmes by revisiting 

and re-designing them with an intention of providing the most suitable training 

opportunity for our employees. 

 

The intention behind this process was to use as a motivating tool to inculcate a positive 

culture among staff. Further through this process it was able to address the competency 

gaps among staff and skills and competencies of future managers in charge of branches 

were developed. 

 

During the year 2016, the Bank was able to conduct 1,139 training programmes totaling 

to 41,532 training hours with the participation of 33,575 employees. Among this, there 

were 138 overseas training programmes as well. 
 

 

 

3.3. Converting Bank to “5S” environment 
 

All branches were converted to “5S” environment by the end of year 2016. By this 

conversion, customer service and service quality has been improved due to orderliness 

and pleasant environment. This environment improves employee job satisfaction and it 

directs efficiency and effectiveness in Bank operations. 

 

This process was awarded by the National Productivity Secretariat by providing some 

awards to twelve branches and one province office. 
 

 

 

3.4. BOC Money and Banking Museum 
 

With a view to educate and enrich people with Sri Lanka’s history of money and 

commerce spanning two millennia, and its transition into the modern banking era, 

“BOC Money and Banking Museum was opened on 1stAugust 2016 in commemoration 

with the 77th anniversary of the Bank, is situated at the 28thfloor of the Head office. 

 

Visitors can discover Sri Lanka’s early bartering methods, long history of trade 

relations, and the emergence of a stylized local coinage, followed by the country’s entry 

into modern banking and its role in 21stcentury commerce and banking practices. 

 

From 1stAugust 2016 to 31stDecember 2016, 4,200 visitors have visited the museum. 
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3.5. Green Banking 
 

The Bank of Ceylon has been engaged in green initiatives such as E-learning, altering 

internal systems and processes to be tech-savvy, thereby achieving a minimized carbon 

footprint paper recycling, E-waste management, installing ecofriendly equipment, 

installing energy efficient lighting systems in branches and head office, maintaining 

green gardens at selected branches with rain water harvesting systems. BOC by practice 

gives special consideration towards environmentally friendly projects when granting 

loan facilities. The solar power system in selected branches is also a recent addition to 

the Bank’s Green Banking process. 

 

 

 

3.6. Awards and Accolades 
 

During 2016 also the Bank was recognized with many awards confirming its No. 01 

position. 

• Among the top 1,000 Banks in the world with the country rank No. 01 by “The 

Banker” UK Magazine – 4thconsecutive year. 

• No. 01 valued Brand in the country by Brand Finance Lanka (Brand value of Rs. 

41.4 billion) – 8thconsecutive year. 

• One of the Best Employers in “Asia Best Employer Brand Award 2016” by 

Employer Brand Institute. 

• Best Presented Annual Report (2015) – Public Sector Banking” – Winner at 

SAFA Awards 2016 

 

 

4. Contribution to the Society 
 

Having achieved fruitful year Bank of Ceylon always concern on its mandate of being 

Bankers to the Nation and many activities are in place to empower education, society and 

preserve the national heritage and nature. 
 

 

4.1. Preserving natural capital 
 

Over the years, the Bank has made an arrangement with Neptune Recyclers to recycle 

waste papers. By this recycling process, the Bank was able to recycle the waste paper in 

an environment friendly manner by saving the natural resources. With this arrangement 

during the year 2016, the Bank has recycled 95,272 kg of waste paper and contributed to 

save, 

• 1,620 fully grown trees 

• 167,202 Liters of oil 

• 381,088  kwh of electricity 

• 3,027,744 liters of water 

• 286 Cubic meter of land fill 

• Reduce Green House Gas Emission by 95,272 kg of Carbon equivalent 
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4.2. Hapana – Grade 5 Scholarship Seminar Programme 
 

Ran Kekulu Hapana Programme is being sponsored by Bank of Ceylon for more than 16 

years. The intention behind conducting this programme is to support Grade 5 students to 

face the examination by providing proper guidance (especially to provide guidance for the 

students in the rural areas.) 

 

Each seminar is comprised of two separate programmes, one for the students who are 

going to sit for Grade 5 scholarship and other programme for parents on how to create a 

suitable environment for child’s mental development and advocating thrift for the future. 

During the year 2016 the Bank has conducted 75 programmes with the participation of 

31,293 students and 21,221 parents.  
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People’s Bank 

1. Introduction  

The People’s Bank is a Government owned Bank, established under People’s Bank Act No. 

29 of 1961 on 1st July 1961 and is domiciled in Sri Lanka. People’s Bank has over 17 million 

customer accounts transacting business daily through 737 branches and 8,249 dedicated 

employees. The number of ATM machines stands at 506 spread across all corners of the 

island. Bank comprises three subsidiaries. The subsidiaries are People’s Leasing Finance 

PLC, People’s Travels (pvt) Ltd and People’s Merchant Finance PLC. 

People’s Bank has recorded Rs 20.8 billion profit before tax and Rs 15.0 billion profit after 

tax for the year 2016. The overall deposits base passed the Rs 1 trillion marks in 2016, 

showing 20% increase over 2015. The loan book grew by around Rs 122 billion or 15% over 

2015 and ending at Rs 951 billion as at year end 2016.  The non - performing loan (NPL) 

ratio reached an all-time low of 1.9% following a successful effort to improve recoveries. 

 

2. Comparison of Key Financial Performance Indicators 

 (all figures in Rs Milllions)  

Table 01 

Key Financial Indicators 31.12.2016 31.12.2015 

Net interest Income               43,124               43,754  

Other Income               11,935               10,989  

Total Income               55,060               54,743  

Profit before Tax               20,814               19,520  

Profit after Tax               14,995               12,598  

Total Gross Loans & Advances             950,824             829,234  

Total Assets         1,302,048         1,176,595  

Total Deposits         1,077,760             899,238  

Capital & Reserves               59,649               49,495  

Total Liabilities         1,242,400         1,127,100  

Return on Assets (before tax) % 1.7% 1.8% 

Return on Equity % 27.5% 27.1% 

Non - Performing Loan Ratio % 1.9% 2.4% 

Advances to Deposits % 88.2% 92.2% 

CASA/Total Deposits % 44.8% 47.8% 

Non Funded Income/Net Income % 21.7% 20.1% 

Operating cost/Net Income % 59.9% 57.5% 

Net Interest Margin % 3.5% 4.0% 
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Graph 01 

Profitability 

 

 

Graph 02 

Total Deposits 

 

 

Graph 03 

Total Gross Loans & Advances 

 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2012 2013 2014 2015 2016

Profit before Tax

Rs Mn

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

2012 2013 2014 2015 2016

 -
 100,000

 200,000
 300,000
 400,000
 500,000
 600,000
 700,000
 800,000
 900,000

 1,000,000

2012 2013 2014 2015 2016



339 
 

Graph 04 

Non - Performing Loan Ratio 

 
 

 

3. Key Activities Performed during the year 2016 

People’s Bank has shown continuous and exemplary performance during 2016, whilst 

contributing to the national economy in areas of agriculture, tourism, construction and 

housing and trade finance to name a few. 

 

3.1 Investments 

Investments of the Bank is managed by treasury department where the bank has contributed 

to the development initiatives of the government by way of investing in Treasury Bills, 

Treasury Bonds, USD Development Bonds and Government of Sri Lanka Restructuring 

Bonds. The Total Investment as at 31st December 2016 amounts to over Rs. 250 billion. 

 

3.2 Credit Expansion 

Credit expansion was driven by the Bank’s continuing efforts in up skilling employees in 

relationship driven marketing, which enabled customer acquisition as well as deepen 

relationships with existing customers. Focus was also placed on improving credit quality and 

generating process efficiencies which supported the overall profit growth during the year. 

 

3.3 SME Banking 
 

The Bank’s SME proposition is targeted to businesses with an annual turnover of between 

Rs. 15 million and Rs. 600 million. The 23 SME centers operate as dedicated hubs for 

serving the requirements of SME customers. These centers are monitored by 3 Regional 

Commercial Credit units through which targets are allocated.  
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During the year the division also placed emphasis on training credit officers on a range of 

SME lending aspects including credit evaluation, risk management, collection and 

monitoring.  

 

3.4 Micro financing 
 

Micro financing aims to empower the grassroots of the country’s economy through providing 

financing at affordable rates. This sector generally falls beyond the risk appetite of financial 

institutions and resultantly lacks access to formal credit at equitable rates. One of the first 

banks in the country to engage in micro financing, People’s Bank disburses micro financing 

facilities for multiple purposes including agriculture, industrial and cottage industries.  

 

3.5 Exposure to the State Owned Enterprises 

Exposure to the state-owned enterprises is 36%  of its total loan portfolio for the year 2016, 

mainly to Ceylon Petroleum Corporation (CPC), Ceylon Electricity Board (CEB), Ceylon 

Fertilizer Corporation (CFC), Colombo Commercial Fertilizer (CCF) and Road Development 

Authority (RDA) inter alia. Most facilities carry a guarantee from the Ministry of Finance. 

 

4. Contribution to Government Revenue 

In the year 2016 the bank contributed over Rs 20 billion as taxes, dividends and levies to the 

government. For the year 2015 the total contribution amounted to Rs 16.3 billion. 

 

4.1 Supporting the Co-operative Sector 

The Bank has partnered with the Co-operative sector to disburse funding to co-operative 

society members for multiple purposes such as agriculture, animal husbandry, consumer 

trading, fisheries and special projects among others. The facilities are disbursed at 

concessionary rates. 

 

5. Non - Financial Highlights 
 

5.1 People’s Bank begins environmental sustainability journey 

People’s Bank recently embarked on ‘People’s Green Pulse’ – environmental sustainability 

journey, thereby highlighting ‘Carbon Management’ as a key building block in becoming a 

Carbon Conscious Bank.  
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On this journey, the Bank will have the responsibility to ensure accurate reporting of its 

Greenhouse Gas (GHG) emissions to its employees, shareholders and other stakeholders 

through its existing GRI G4 reporting. 

To this end, the Bank has collaborated with Sri Lanka’s foremost provider of Integrated 

Sustainability Solutions – The carbon consulting company who will assist the Bank in 

achieving the status of a ‘Carbon Conscious Bank’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Data Warehouse & Business Intelligence Project launched.  

People’s Bank recently embraced another advanced technology concept that is adopted by 

global banking giants: a Data warehouse and business intelligence project with a view to 

establishing a heterogeneous information system that helps create a ‘single version of truth’ 

of customer and stakeholder portfolios. The project was officially kicked off on 10th February 

2016 at the Bank’s Project Management Office.  

In introducing this advanced next generation technology solution – “SAS Data Warehouse”, 

the Bank partnered with Just in time Technologies (Pvt) Ltd. together with its implementation 

partner, Info drive (Pvt) Ltd. India. People’s Bank will also achieve Basel II & Basel III 

compliance with the adoption of this latest technology solution. The project implementation 

which is spanned over 3 years would benefit both internal and external customers of the 

Bank.  
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5.3 Digitalization 

The bank has embarked on project on digitalization in order to keep abreast of the changes in 

the digital transformation in the financial and banking sector that is taking effect globally. 

The digital transformation of the bank will gradually take off with different applications 

being introduced at present, which will be rolled out over a span of 12 months. We have 

kicked off this transformation by introducing the People’s voice banking App and have lined 

up an array of digital banking solution to be launched over the coming year.  
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National Savings Bank 

 
 

1. Introduction  
 

The National Savings Bank was established in 1972 by an Act of Parliament, its beginnings 

reach as far back as the early 19th century, when the idea of a savings bank was first born. 

NSB was formed through the amalgamation of four long-standing institutions that were 

dedicated to provide financial services to all Sri Lankans not just the affluent. The Bank is 

also a conduit by which the people of Sri Lanka become stakeholders in the country’s 

development. The money deposited in this State-owned, specialized savings bank is 

reinvested to support national policies and initiatives that contribute to a prosperous Sri 

Lanka. It is the only Bank whose deposits and interest thereon are fully guaranteed by the 

Government of Sri Lanka.  

 

As at the time of writing, with assets standing Rs.912 Billion and deposit Base Rs.657 

Billion, we are the fourth largest bank in Sri Lanka. Majority of Sri Lankans choose to bank 

with us and enjoy access to products and services designed to meet comprehensive and 

diverse requirements. With 4384 staff, we operate through a network of 250 branches in 

addition to the 4,061 post offices and sub-post offices and 279 ATM network.  

 

NSB Fund Management Company is a premier Primary Dealer appointed by the Central 

Bank to transact in Government Securities and a wholly owned subsidiary of the National 

Savings Bank.  

 

2. Financial Performance  

 

2.1 Asset Quality  

 

The Bank’s Gross and Net NPL ratio which stood at 3.46% and 3.35% respectively at 

31.12.2015 has come down to 1.55% and 1.47% at 31.12.2016 which is well below the 

industry average of 2.6% mainly due to continuous disposal of non-redeemable Pawning 

articles during the period under review. Total NPL portfolio which stood at Rs.9.1Bn has 

declined by Rs.4.3 Bn to reach Rs.4.8 Bn at 31.12.2016.  
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2.2 Loans & Receivables  

 

The loan portfolio of the Bank, comprising loans and receivables to customers and loans and 

receivables to banks, saw a 19.1% or Rs.52 Bn increase from Rs. 272 Billion in the previous 

year, to Rs. 324 Billion in 2016. The rapid growth in Personnel Lending 101.2% due to 

disbursement of loans to three armed forces and to STF was the main contributor for this 

achievement. The 12% growth in corporate lending portfolio was dominated by growth in 

Loans to Banks which was Rs.8 Bn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Retail Lending  

 

Total retail loans portfolio rose by 24.7% to reach Rs. 177 Billion by the end of year 2016. 

During the period under review, the significant growth was recorded under Personnel 

lending, increased by 36 Bn over the previous year and became the largest loan portfolio of 

the Bank followed by the Rs.4.5 Bn increase in housing and property loans. Pawning advance 

portfolio has declined by Rs.7.5 Bn to Rs.19 Bn from Rs.26.5 Bn at the end of year 2016. 

Retail Lending portfolio has increased by Rs.35 Bn over the same period last year despite 

Rs.7.5 Bn redemption in Pawning portfolio.  

 

 

2.2.2 Corporate Lending  
 

The Bank’s corporate loans encompass major financial institutions and State Owned 

Enterprises (SOEs) of the country. As a percentage the highest increase in corporate loans 

were loans to Banks, which rose sharply by 34.2% to Rs. 31.8 Billion, up from Rs. 8.1 

Billion at the beginning of the year. Lending to state-owned enterprises, declined as funding 

for the SOE infrastructure projects were not disbursed during the period under review. 

Corporate lending portfolio has increased by Rs.11.1 Bn during the year 2016.  
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2.3 Deposit Mobilization  

 
The Bank recorded a total mobilization of Rs. 58.6 Billion at the end of year 2016, which 

is 86.2% of the annual mobilization target of Rs. 68 Billion. The mobilization has been 

increased by Rs.28.1% or 12.9 Billion over the same period last year mainly due to the 

increase in deposit interest rates during the period under review. Customer deposits were 

the leading source of funds, growing by 10.3%  from Rs. 596 Billion in 2015 to Rs. 657 

Billion in 2016. The Deposit Market share of the Bank stood at 10.17% as of December 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Income & Profits  
 

The Operating Profit before VAT and tax for the year ended 2016 rose by 4%, compared to 

same period 2015, to reach Rs. 16 Billion. Profit before tax (PBT) and Profit after tax (PAT) 

for the same period was reported at Rs. 13.2 Bn and Rs.9.5 Bn respectively. These profits 

were recorded amidst adverse impact on increasing deposit interest rates which increased the 

interest expenses by 19% over the previous year. Therefore the net interest income declined 

by 6% leaving the NIM at 2.89% against 3.32% at the end of 2015.  

 

With the accelerated redemption in non-performing Pawning advances, the impairment 

provision and interest write-off decreased by Rs.2 Billion while the total operating expenses 

decreased by Rs.0.071 Billion due to decrease in Special fee from Rs.1.3 Billion to Rs.0.5 

Billion.  Increase in Personnel expenses were mainly due to the new recruitments made 

during the period under review and salary increases due to absorption of out-source 

personals.  
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The increased VAT and NBT proposed by the National Budget 2016 also adversely affected 

to bottom line of the Bank by increasing the effective tax rate to 41%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Remittances  

 

The Bank has exceeded the remittances target of Rs.50 Bn for the year 2016 by 2.9% to reach 

Rs 51.5Bn remittances and has increased the market share from 4.22% in 2015 to 4.74% at 

the end of year 2016.   

 

 

2.6 Investments  

 

55.5% of NSB’s asset base consisted of financial investments held-to-maturity totaling Rs. 

505.8 Billion at 31.12.16. The total increase in investments was only 0.8%. The Government 

security portfolio marginally decreased over the previous year, and the entire increase 

represents mainly placements with other banks. The Bank should invest minimum 60% of 

funds mobilized in Government Securities by statute. As of 31.12.2016 it was 66.4% down 

from 73.6% in December 2015 due to diversification of Investment portfolio.  

 

 

2.7 Financial Position  

The Bank's assets base grew by 7% to reach Rs.912 Billion at the end of year 2016 compared 

to 31.12.2015. The main funding source was deposit mobilization and the Bank has ventured 

in to the Debenture market by raising Rs.6 Bn during the latter part of the year. The main 

focus of the Un-Quoted Debenture issue is to strengthen the Bank's Capital base in line with 

the proposed Capital requirement of Basel III to be implemented in mid-2017. In addition, the 

Bank’s Capital base was increased by Rs.3 Billion to reach Rs.6.2 Billion by transferring the 

Un-claimed deposits.  
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Growth in Other Assets (non interest earning assets) was Rs.5.5 Bn or 33% for the year 2016 

over the previous year mainly comprised on interest receivable from Treasury for the interest 

paid to Senior Citizen depositors. Although it was contributed for the increase in asset 

growth, it reflects non- interest earning assets and adversely impacted to decrease in NIM from 

3.3% in 2015 to 2.9% in 2016.  

 

 

2.8 IT  related improvements  
 

Bank initiated the procurement process for CORE banking solution by calling EOI from 

prospective solution providers to setting up centralized data repository intending to replace 

the existing Banking Software which operated for last two decades.  This will enable 

digitalization of banking functions centered round in core operations of our Bank.  

ATM switch upgrade paved the way for our growing Debit Card Population to enjoy modern-

day facilities of cashless society with amalgamating modern Card Management System 

enabling to issue chip base card.  

 

 

2.9 Productivity Improvement  

 

The Bank has initiated a Productivity improvement programe in collaboration with the 

National Productivity Secretariat which includes the implementation of 5S Concept. The first 

phase of the 5 S concept, “Seiri” was successfully implemented in the entire branch sector 

and the head office premises during the year 2016.  

 

2.10 Achievements  

 

The National Savings Bank is the 4th largest bank in Sri Lanka in terms of Deposit base and 

asset base. It is the only Bank to be awarded a “AAA (lka)” Fitch Rating for the 14th 

consecutive year in 2016. The bank has been awarded the AA+ brand rating by the LMD in 

year 2016 and is also recognized as the 3rd most valued brand in Sri Lanka.  

 

NSB is positioned as the safest Bank in Sri Lanka by Global Finance and, being the only 

Bank in the country which statutorily provides a 100% government-guarantee on people’s 

deposits with themselves plus interest due thereon.  

 

The Bank’s Annual Report 2015 has won four Best of Category awards and the “Best of Sri 

Lanka” Grand award at the recently concluded ARC Awards 2016. This was in addition to 

the “Gold award in Financial Institutions category” by CA Sri Lanka and “Second runner up-

Public Sector Banking Institutions” at the SAFA awards.  
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2.11 Bank’s Discharge of Corporate Social Responsibility (CSR)  

 

We understand the importance of uplifting the education level of the country for 

development. Hence major CSR projects identified by the Bank are related to assisting 

students. Donation of 525 computers to school children with Ministry of Public Enterprise 

Development was carried out during the first half of 2016.  

We also developed the living standards of the communities around us by sponsoring various 

health related programs and sponsoring the monthly Helpage Eye Camps is one of such 

program.  

 

 

3. Contribution to the overall Economic Development during 

 the Year 2016 

 

3.1 Contribution to the Government  

 

Contribution to the Government is a must for the Nation’s savings bank and NSB’s massive 

contribution towards national development by means of taxes, a special fee, dividends and 

contributions to the National Insurance Trust Fund for the year ended 31.12.2016 was 

Rs.19,226 Million. Total taxes paid was amounting to Rs. 6,572 Million while Rs. 533 

Million was paid as the special fee and another Rs.95 Million to the National Insurance Trust 

Fund. The Bank paid its highest ever dividend in 2016 which was Rs. 12,026 Million.  Also, 

NSB assists to strengthen the Government’s capacity by ensuring the availability of funds for 

development initiatives. The Bank has a Rs.525 Billion of Government securities portfolio as 

at 31st December 2016, out of which Rs.467 Bn was invested in Treasury Bills and Treasury 

Bonds, playing a prominent role in Government development projects.  
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3.2 Business Development  

 

Having opened Five new branches and placing eight ATM machines during the period under 

review, the Bank now has a total of 4,590 physical locations, through which customers are 

able to reach the Bank including 4,061 Post offices/Sub Post offices island wide.   

The Bank ensured that all main branches extended banking hours till 6.00 pm while all other 

branches extended their operations from 3.30 pm to 4.00pm w.e.f. 01.03.2016. A pilot project 

also has been launched to open four branches until 7.00pm w.e.f. May 2016.   

 

Seven branches and International Banking division have re-located during the year in 

strategic locations to provide a better customer service.  

 

The Bank has joined the country’s largest common ATM Network “Lanka Pay” connecting 

over 3,200 ATMs island wide during the first half of the year.   

 

The Bank began work on a core banking system that would serve as a platform for all its 

digital systems. Once completed, it will allow NSB to provide customers with faster, more 

efficient service while, internally, enabling the faster collection of data and management 

information.  

 

Taking point of saving banking to the under-banked urban/semi-urban grassroots with greater 

vigor, the Bank gave its point-of-sale machine-based savings mobilization operation, the 

brand name “Reach” and tag-lined it “Your Address is Our Address”. The prime objective' of 

this programe is to securely receive the savings deposits of customers by visiting them as the 

Bank which has taught the value of "thrift and saving" to the nation and encourage them to 

make cash deposits on a daily basis.  

 

The Bank has also introduced a special Five Year Savings account scheme for three Forces, 

Special Task Force and Police Personnel under the Pas AwuruduIthurum scheme with added 

values during the year.  

 

3.3 Contribution to Human Resources Development  
 

High quality human resources are a vital condition for the sustainable development of a 

country. The Bank has continued to develop the country’s human resources through 

substantial investments in the Bank workforce. The Bank had employed 4,384 at the end of 

year 2016. During the period under review, the Bank provided 923 employment opportunities 

and drew its staff from all parts of the country and from different social bases.  
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3.4 Loan Facilities to uplift the Living Conditions  

 

NSB concentrated efforts on providing loans for defense personnel, granting over 21,900 

loans amounting to Rs.25.7 Billion during the year 2016. The Bank’s aim was to relieve 

members of the armed forces of the burden of debt incurred from the higher interest loans 

obtained from commercial banks. The Bank also expanded its loan schemes; namely, the 

scheme for higher education, and vocational training.   

Through the “Charika” loan, greater focus was given to loan facilities for retirees to fulfill 

their personal, medical and leisure requirement.  

 

Aligning the NSB with the government’s mission of reducing the country’s carbon footprint 

through the promotion of sustainable energy generation, by being the Official Banking 

Partner of the President-led national event, “Soorya Bala Sangramaya”, the Bank designed 

and launched its own product - the “NSB Eco-loan - to financially assist those desirous of 

having a rooftop solar-power generation system installed at their homes, to save on their 

electricity bills, and go green at the same time. As at end of the Year 2016, 28 such loans 

were disbursed amounting to Rs.18.7 Million.  

 

 

3.5 Remittances  

 

The Bank recognizes the immense economic contribution made towards the Gross Domestic 

Production by Sri Lankan migrant workers and focused on enhancing its capabilities in 

handling inward remittances besides NRFC and RFC deposit mobilization. Introducing the e-

remittance facility, strengthening the relationships with exchange houses and extending the 

cash payout facility to Post Offices were among the key initiatives taken to fulfill this task. 

The Central Bank granted the approval to engage in the outward remittance business in the 

latter part of 2015 which was extended to all branches during the period under review. 
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State Mortgage and Investment Bank 

 

1. Introduction 

The State Mortgage & Investment Bank being one of the oldest banks of the nation was 

inaugurated as the Ceylon State Mortgage Bank (CSMB) on 6th December 1931 by 

Ordinance No. 16 of 1931. State Mortgage & Investment Bank was formed by the State 

Mortgage & Investment Bank Law No. 13 of 1975, amalgamating the Ceylon State Mortgage 

Bank and the Agricultural and Industrial Credit Corporation, established in 1943. The Bank 

commenced its operation on 1st January 1979. The Bank was recognized as a licensed 

specialized bank and the license was issued by the Central Bank of Sri Lanka on 27th April 

1998 in terms of the Banking Act No. 30 of 1998. 

 

Since then, deviating from the former lines of business, while paying much attention to the 

housing needs of the country, the Bank throughout its over seventy-five years of service, has 

evolved to become the Housing Bank to the Nation. 

 

With the expansion of the Banks activities, the Bank strengthened its resource base by 

venturing in to various other products. Thus in 1991, the Bank started accepting deposits. 

During the same year District Representatives were appointed from various districts to assist 

customers and to act as intermediaries between the Bank and the customers in promoting 

credit facilities. In October 2001, Pass-Book Savings product was introduced. After the 

1990's the Bank extended its services by opening new branches in main districts and in 2007 

bank expanded its reach by opening extension offices in key locations.  

 

1.1 Authorized Business 
 

i. Granting of the Loans subject to interest, for the purpose of; Purchase or lease of Land 

for the use of agriculture, Construction, repair or renewal of any building factory, 

mine machinery and equipment for the use of agriculture or industrial use; Purchase 

or lease of any land for the construction of dwelling houses, Construction, repair, 

renovation or extension of dwelling houses, Purchase or lease of dwelling houses 

Manufacture or operation of any agricultural or industrial project for sales in the 

market. Liquidation of any debts already incurred for any purpose mention above. 

 

ii. Grant loan  for the purpose of carrying out any scheme approved by the Minister for 

the purpose of development of agriculture or industry. 

 

iii. Carrying out any business or hire-purchase in machinery and equipment used in 

agriculture or industry. 
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iv. Participate in the management of any agriculture or industrial undertaking or any 

client for the protection of the interest of the bank. 

 

v. Act as technical adviser to any client of the bank or any agriculture undertaking. 

 

vi. Acquisition of the moveable and immovable property. 

 

vii. Provision of guarantee or indemnity. 

 

 

 

2. Financial Results for 2016 Against Budget (As per Draft 

Income Statement) 
 

           Rs. Mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As  per 

budget 2016 

 Actuals for  

year   ended 

2016 Achievements

Rs. Rs %

Interest income 4,456,410        4,200,728           94%

Interest expenses (2,511,780)      (2,422,496)         96%

Net interest income 1,944,630     1,778,232        91%

Fee and commission income 144,000          130,100             90%

Fee and commission expenses _ -                    

Net fee and commission income 144,000        130,100           90%

Other operating income (net)

Total operating income 2,088,630     1,908,332        91%

Impairment for loans and other losses 54,000            50,892               94%

Net operating income 2,034,630     1,857,440        91%

Personnel expenses (693,980)         (640,701)            92%

Other expenses (407,820)         (269,736)            66%

Operating profit/(loss) before value added tax (VAT) 932,830        947,003           102%

Value added tax (VAT) on financial services 161,950          173,228             107%

Nation Building Tax (NBT) 52,530            27,916               53%

Profit/(Loss) before tax 718,350        745,859           104%

Tax expenses 279,850          285,811             102%

Profit/(Loss) for the period 438,500        460,048           105%
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3. Performance 

 

3.1 Achievement in 2016 – As per Draft Financial Statement  

 

 

 

 

3.2 NPL Status 

 2013 2014 2015 2016  

EPF Loans 57.54% 54.63% 55.70% 57.90% 

Mortgage Loans 12.69% 11.25% 8.47% 6.70% 

IFA Loans 0.32% 7.18% 8.77% 8.52% 

Vehicle Loans 4.27% 8.65% 18.01% 6.24% 

Personal Loans 18.79% 15.63% 5.83% 3.48% 

Personal Loans 

property mortgage 

                        

-    

                        

-    

3.09% 2.68% 

Refinance Loans 3.51% 5.79% 6.07% 6.00% 

Rs (000)

PROFITABILITY 2016 2015
Growth 

%

Interest Income           4,200,728            3,879,028 8.29%

Interest Expenses          (2,422,496)          (2,057,337) 17.75%

Net Interest Income           1,778,232            1,821,691 -2.39%

Impairment Provision               (50,892)             (106,577) -52.25%

Staff Expenses             (640,701)             (698,834) -8.32%

Other Expenses             (269,736)             (293,055) -7.96%

Profit/(Loss) before Tax              745,857               680,957 9.53%

Profit/(Loss) after Tax              460,047               409,774 12.27%

ASSETS BASE 2016 2015
Growth 

%

Total Assets         35,306,384 34,231,576        3.14%

Total Loans and Advances         28,151,213 26,523,405        6.14%

Total Deposits         28,843,759 27,836,411        3.62%

Total Investments           6,379,213 7,070,580          -9.78%

Total Capital & Reserves           4,908,633 4,263,123          15.14%

Total Loan Disburesements           8,881,900 8,366,160          6.16%

RATIOS 2016 2015

Net Interest Margin 5.11% 5.65%

ROE 10.03% 9.90%

ROA 2.15% 2.11%

FINANCIAL  PERFORMANCE FOR THE YEAR 2016
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Despite of strict recovery actions adopted to reduce the prevailing higher NPL position of 

EPF, which remained at high mainly due to poor response of customers those who have   

willful defaulted the payment of monthly installments however, bank will not be incurred any 

credit risk on said loans, fact that all arrears installments on EPF can be claimed from the 

CBSL annually.  

 

4. Growth Ratio 
 

4.1 Assets, Deposit, Investment and Loans and Advances   

 

 

As shown above Asset base, deposit, investments have been increased in line with the finance 

sector growth and loans and advance has been increased consecutively up end of the year 

2015, thereafter Growth of the loans and advance   has been moderated during the year 2016 

due to early settlement of the EPF loans through 30% refund scheme of the EPF balance in 

CBSL.    

 

 

4.2 Return on Equity  

 

 

 

 

 

 

 

Return on Equity of the bank has been decreased from 17% in the year 2011and declined to 

6% in 2013 due to high interest cost prevailed in the market in 2012 and 2013, ROE has 

started escalate since 2014 and reached to 10.03% for the year ended 2016. 
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5. Major Activities Performed During the Year 2016 (01/01/2016 

to 31/12/2016) 
 

• Introduced loan schemes to finance Small and Medium enterprises and Micro 

business entities. 
 

• Introduced special loan schemes for Low Income Earners. 
 

• Introduced speedy and convenient loan offering to customers by providing legal, 

valuation and document preparation service from SMIB. 
 

• Business promotions to Government and semi government sector institutes (Health, 

Police, and Education Departments etc.) to promote and facilitate the concepts of 

‘House for all’ & ‘An Account for all’. 
 

• Re launched bank website in a customer friendly and attractive manner. 
 

• Conduct street promotions island wide to build/spread an enduring brand image of 

‘Housing Bank to the Nation in the heart and minds of individual and corporate 

customers. 
 

• Introduce ISO 9001 Standard in collaboration with Sri Lanka Institute of Standards 

(SLIS) and working on obtaining ISO 9001 to improve profitability and efficiency. 

 

 

6. CSR Events 
 

• Library development programs in island wide selected schools with lesser resources. 
 

• Special aid/concessionary programs were carried out by bank staff to help people in 

disaster affected areas. 
 

• Bloemendal School Project - A complete library was donated by the bank to 

develop the students’ knowledge, skills and attitudes. 
 

• Kegalle and Battaramulla branches were relocated with all facilities to provide a 

better and convenient service to customers in the region. 
 

• Sooriya Udana Special Avurudu Promotion’ was linked to New Year season with 

attractive gift schemes to promote savings habits of the nation. 
 

• Bank has opened new branch in Panadura to provide better and convenient service 

in near proximity for the customers in the region. 
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Regional Development Bank 
 

 

1. Introduction 
  

 

The Regional Development Bank was established on 01st May, 2010 under the Banking 

Act No. 41 of 2008. The bank, by providing an innovative banking service through an 

industrious and professional staff dedicated for service, became a strengthened financial 

institution with the objective of developing the regional socio-economic status. As well, 

the bank wishes to reinforce the people through regional development in order to build a 

prosperous Sri Lanka.  

 

 

2. Main Activities and Outstanding Financial Performance 
 

2.1 Enhancing the development of the fields of Agriculture, Industry, Trade, 

Commerce, Animal Husbandry and Fisheries for the entire regional economic 

development of Sri Lanka and providing financial support to micro financial 

institutions and small and medium scale entrepreneurs to empower women. 

 
         

2.2 Financial Performance 
 

 2016 2015 2014 

Rs.Million 

Profit before tax 1274.22 1090.89 792.69 

Profit after tax 652.81 626.19 544.89 

Total Deposits  104689.34 86324.10 72525.36 

Savings 41957.37 36866.42 30121.93 

Fixed Deposits  62731.97 49457.68 42403.43 

Deposit Growth 21% 19% 16% 
Non-Performing Loans  3050 3537.51 4734.57 

Total Debt Balance 106805.60 88396.44 62005.44 

Investments  20926.31 16385.29 27505.17 

Shareholders’ Capital 6263.03 5870.00 5333.72 

Capital 1370.94 1370.94 1370.94 

Total Assets  131381.81 107028.09 92267.05 

Asset Growth 23% 16% 17% 

Return on Average Assets (ROA) 1.07% 1.09% 0.93% 

Return on Equity (ROE) 10.8% 11.2% 11.5% 

Capital Adequacy Ratio (CAR)    

 Tier 1 6.79% 7.23% 8.87% 

 Tier 2 9.41% 10.07% 9.26% 

Liquid Asset Ratio  21.20% 21.77% 35.51% 

Non-performing Loan Ratio  2.86% 4.0 7.6% 
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Housing Development Finance Corporation Bank of Sri 

Lanka 

 

1. Introduction  
 

HDFC was incorporated as a Building Society in 1983 under the National Housing 

Development Authority Act.  

 

The Building Society was converted into a state corporation under parliament Act of Housing 

Development Finance Corporation of Sri Lanka Act NO.07 in 1997. 

 

In 2003, by amended act no.15 HDFC was converted in to a specialized Bank and the 

specialized banking license was issued to the HDFC by Central Bank of Sri Lanka. 

 

In 2005, HDFC Bank issued new shares to the public and all shares were listed in the 

Colombo Stock Exchange and they were daily traded in the trading floor.  

 

By HDFC Bank amended Act No.45 in 2011 the Bank was authorized to do the business that 

are listed in the schedule 04 of Banking Act no. 30 in 1988. Accordingly, the HDFC was 

granted permission to disburse leasing, pawning, business loan sect, other than the housing 

financing. 

 

1.1 Other information as at 31/12/2016 
 

Number of branches   - 38 

ATM     - 11 

Staff     -         679 

 

 

2. Financial Performance  
 

  2016 2015 Variance Change 

  LKR.Mn LKR.Mn LKR.Mn % 

Operational results         

Income 5,906 4,909 997             20  

Interest Income 5,473 4,660 813             17  

Interest Expenses 3,509 2,539 970             38  

Profit before Taxation 824 993 -169          (17) 

Provision for Taxation 443 500 -56          (11) 

Profit after Taxation 381 493 -112          (23) 

Revenue to the Governments 484 512 -29            (6) 
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Shareholders, Fund  3,736 3,364 372             11  

Deposits from Customers 32,123 28,593 3,530             12  

Gross Loans & Advance to 

Customers 31,052 27,316 3,736 
            14  

Total Assets 45,597 41,913 3,684               9  

          

Financial Ratios         

Return on Average shareholders' 

Fund ( % ) 10.73 15.78   
        (32) 

Return on Average Assets  ( % )             0.87  1.29            (33) 

Earnings ( Basic ) ( Rs. )             5.88              7.62             (23) 

Liquid Assets ( % ) 29.90  35.03             (15) 

Tier I  ( % ) - Minimum Required 

5 % 15.04% 13.67%   
            10  

Tier II ( % ) - Minimum Required 

10 % 13.69% 12.18%   
            12  

          

Other Information         

Branches 38 38                 -  

Employees ( No of Staff ) 570 561                 2  

Credit Rating - Fitch/Lanka  

Rating 

BBB(lk) 

Stable 

BBB+ 

Stable     

          

Operations during the year         

Loan Approvals -      No. 24,272 25,950 -1,678            (6) 

                                Amount 11,887 9,977 1,910             19  

Deposit Growth -     No. 74,072        4,634  -562            (1) 

                               Amount 2,986 4,126 -1,140          (28) 

 

 

2.1 Assets & Liability Management 

                                                                                                        Total Assets 
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The total assets of the bank has increased by 9% during the year to Rs. 45.6 bn. in 

2016 from 41.9 bn. in 2015 which has contributed by increase in total loan port folio 

by 14% to Rs. 31 bn. in 2016 from Rs. 27.3 bn. in 2015.  The total deposits of the 

bank has increased by 12% to 32.1 bn.  and shareholders funds has increased by 11% 

to 3.74 bn. 

 

 

 

2.2 Advance granted to customers 

 

In the year 2016, the bank has granted Rs.11,237 million new loan reflecting a 

19.14% increase compared to Rs.9,977 million in 2015, among 24,272 customers. 

 

 

2.2.1 Customer Deposits 

The bank has enhanced the savings base by Rs.2,986 million by promoting 74,072 

new savings customers during the year. 

 

 

2.3 Profitability of the Bank 

 

                           
    

The ROE & ROA have come down during the year due to interest rate stress. 

However, the bank has well managed funds to mitigate the negative result and taken 

actions to retain the interest rate stress without passing to the customers. 
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2.4 Income Analysis 

 

 
 

The total income has increased from 4,909 million to 5,906 million by Rs.997 million and 

same time  total interest expenses has increased by Rs. 970 million. The growth of interest 

expenses at a higher rate than the growth of interest income has negatively affected the profit 

in 2016.  However this burden has not passed to the customers and born by the bank.  

Therefore the net profit of the bank for the year has come down by 23%  from Rs. 493 

million to Rs. 381 million. 
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Lanka Puthra Development Bank 
 

 

1. Introduction  
 

Lankaputhra Development Bank is a licensed specialized bank which was established under 

the Banking Act No.30 of 1988 and duly incorporated in Sri Lanka under the provisions of 

Company's Act No.17 of 1982. The bank commenced its operations in year 2006 with the 

core vision to be the vibrant facilitator for the social and economic development in Sri Lanka. 

 

 

Lankaputhra Development Bank's  Branch Network as at 2016 consists with eight branches in 

areas  of Colombo , Hambanthota , Polonnaruwa , Kandy , Wennappuwa , Kegalle , 

Batticaloa and Trincomalee. 181 employees were employed during 2016. 

 

As a specialized bank the main customer of the bank is the entrepreneur and bank imposed all 

the operations to lend a hand to rural economical compact for attainments of uplifting to 

national level and then to encroach the international standards featuring consistent 

entrepreneurship for diversified development aspect. The bank has structured its lending 

products to ensure all the industrial sectors of the country entertained to perform well with 

making positive reflection towards Gross Domestic Production ( GDP ) becoming growth. 

 

 

The Sector exposure, KPI and financial performance of the bank as at end of the year 2016 is 

as follows. 

 
 

2. Financial Performance- 2016 

 
 

 Actual 2016      

Unaudited 

Total income(Rs.Mn) 732 

Interest Income 707 

Interest Expense 62 

Net Interest income (Rs.Mn) 645 

Other Income 25 

Total Operating Expenses (Rs.Mn) 292 

Personal Expenses 148 

Other Expenses 144 

Profit Before tax 255 

Key Performance Indicators  

Investments (Rs.Mn) 5,361 

Deposits (Rs.Mn) 396 

Loans & Advances (Rs.Mn) 3,740 

Non performing Advances (Rs.Mn) 1,467 
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2.1 Key Performance Indicators (KPIs) 

 
 

KPIs Unaudited -2016 

Net Interest margin 7.6% 

Interest spread Approx 4% 

Credit/Deposit ration 944.4% 

ROA (before Tax) 3.6% 

ROE (after tax) 5.3% 

Cost to income Ratio 44.0% 

Gross NPA Ratio 39.2% 

Net NPA Ratio 19.5% 

Liquid Asset Ratio 1053.4% 

Core Capital Ratio 75.5% 

Total capital Ratio 76.3% 

No.of Branches 8 

 

 

 

2.2 Sector wise Credit Concentration  
 

 2016 

Rs.Mn Percentage 

Agriculture & Fishing 812.63 21.73% 

Manufacturing 1,488.38 39.81% 

Tourism 230.25 6.16% 

Transport 565.10 15.11% 

Housing 0.00 0.00% 

Traders 198.19 5.30% 

Financial and Business Services 9.08 0.24% 

Infrastructure 2.70 0.07% 

Construction 199.00 5.32% 

Credit Card 0.00 0.00% 

Pawning 30.75 0.82% 

Others   

New Economy 28.05 0.75% 

Other Services 174.70 4.67% 

Direct Government 0.00 0.00% 

Other 0.00 0.00% 

Grand Total 3,738.84 100.00% 
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Sri Lanka Savings Bank Limited 
 

 

1. Introduction  
 

The Sri Lanka Savings Bank Limited (SLSB) was established in July 2006 under the Banking 

Act and incorporated under the provision of the Companies Act. The assets and liabilities of 

defaulted Pramuka Savings and Development Bank Ltd. (PSDB) were vested with the Bank 

on 1st August, 2007 by the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka.  

   

The Sri Lanka Savings Bank (SLS Bank) commenced business on 10th March 2008 as a state 

owned specialized bank.  Subsequently to meet bank minimum capital requirement, the 

National Development Trust Fund (NDTF), a Government owned Microfinance Institution 

was amalgamated on 30th September 2010. Further, Bank started Commercial Loan lending 

in year 2011 and expanded other lending products such as Leasing & Pawning in year 2012 

& 2013 respectively.  In the year 2013 the bank expanded with the new branch opening in 

Mannar, Matara & Anuradhapura. 

 

The major operations of the SLS Bank were deposit mobilization, granting of loans 

(Microfinance/SME and commercial credit), Leasing and hire purchase, pawning, recovery of 

non-performing assets of PSDB and settlement of liabilities of PSDB depositors in terms of 

the scheme formulated by the monitory Board of Central Bank of Sri Lanka. As at 

31.12.2016 there were 123 members employed by the bank. 

 

 

2. Performance in the Year 2016- Based on Bank Draft Accounts 

(Non Audited)  
 

 

2.1 The Total Assets  

 
The total assets of the Bank were Rs.9,100 million for the year end of 2016.  The total liquid 

assets were Rs.5,775 million.  The liquid assets represented 63% of the total assets.  The 

liquid funds are in the form of cash, placement with banks and government securities. 
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Micro Finance
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2.2 The Borrowings  

 
The borrowings amounted to Rs. 1,408 million as at 31st December 2016, which represents 

funds borrowed by NDTF from international funding agencies through the Government of Sri 

Lanka (amounting to Rs.1,352 million) and balance represented PSDB borrowings amounting 

to Rs.56 million. 

 

2.2.1 Loans & Advances and Recoveries 

 

Total gross loans as at 31st Dec 2016 was Rs. 3,833Mn of which Rs.1, 311Mn was the 

outstanding balance of loan granted by microfinance institutions for on-lending to micro 

entrepreneurs for income generating activities and Rs.1, 452Mn represented commercial 

credit (SME/Personal/educational /professional/pawning) and Leasing & HP. 28% of total 

gross loan portfolio of Rs.1, 070Mn accounted for non-performing loans transferred from 

PSDB for which full provisioning had been made. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Wise Loan Granting -2016  
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2.2.2 Micro-Credit  

 

Micro-credit is known as an effective tool for poverty alleviation and is defined as a credit 

provided to the “poor” free of collateral through institutionalized mechanism. The bank 

provides financial assistance below the prevailing market interest rates and the bank spends 

considerable sums of money for facilitating infrastructure development for CBOs and 

monitoring micro-entrepreneur income generating activities. 

 

The Bank has disbursed Rs.1072 million up to 31.12.2016 at the reducing interest rate to 

Community Based Organizations (CBOs) for lending to micro-enterprises.  These loans have 

contributed to uplift living standards of under-privileged people of the country. Further, loans 

have been granted for small agricultural projects, animal husbandry, cottage industries, and 

small business enterprises.  These credit facilities generated more than 40,000 micro-

enterprises which creating employment opportunities. The most outstanding feature was 80% 

of the loans have been granted outside the western province and 45% of the loans were 

granted for agriculture and agriculture related activities. 

 

A balance portfolio has been spread in all other sectors of the economy as well. Eg: SME 

sector. The target beneficiaries of SLS Bank are predominantly rural.  Therefore, 

beneficiaries’ awareness programmes were conducted in rural areas to promote micro credit.   

 

 

Branch Wise Loan Granting -2016  

 

58.18%

7.25%

12.51%

6.69%

6.43%
8.94%

Micro Finance
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A'pura

Matara

Mannar

Leasing Unit



366 
 

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

 90,000,000

Ja
n

u
ar

y

Fe
b

ru
ar

y

M
ar

ch

A
p

ri
l

M
ay

Ju
n

e

Ju
ly

A
u

gu
st

Se
p

te
m

b
e

r

O
ct

o
b

e
r

N
o

ve
m

b
e

r

D
e

ce
m

b
er

Commercial Lending 2016

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

Ja
n

u
ar

y

Fe
b

ru
ar

y

M
ar

ch

A
p

ri
l

M
ay

Ju
n

e

Ju
ly

A
u

gu
st

Se
p

te
m

b
e

r

O
ct

o
b

e
r

N
o

ve
m

b
e

r

D
e

ce
m

b
er

Micro Finance Disbursement during the year 
2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Commercial Credit 

 

The bank commenced its lending activities in 2011 and showed significant growth up to 

2016. There are eight types of commercial loans implemented at present.  Namely SLS Diriya 

SME Loans, “Door to door” entrepreneur development loans, micro entrepreneur 

development loans, personal loans for private & public sector employees, Educational Loan, 

Professional Loan, Praja Diriya (Group Micro loan) Loan and pawning etc. Total portfolio as 

at 31st December, 2016 was Rs. 1,029 million.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rs. 

Rs. 
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2.2.4 Recoveries 

 

The Bank continued its recovery activities on the recovery of non-performing advances of 

PSDB.  At the time business of PSDB was vested, the total gross non-performing portfolio 

was Rs.2,143 million.  The total fund realized through recoveries up to 31st December, 2016 

was Rs.1,073  million.  It was a difficult task to recover from the hard core defaulters the 

remaining non-performing advances of PSDB.  Therefore, the Bank has initiated firm legal 

action against such borrowers.  The total non-performing advances of the bank without PSDB 

loan portfolio were Rs.344 million as at 31st December, 2016 and represent 12.45%. 

 

 

2.2.5 Leasing & Hire Purchase  

 

The bank obtained leasing license and commenced its leasing and HP activities in February 

2012. The leasing and HP portfolio was Rs 423Mn as at 31st December 2016 and shows a 

significant growth during the 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Deposits  

 

Overall deposit base from customers were Rs.636.4 million as at December, 31, 2016.  The 

bank has selected its target market as middle and lower level income sector of the population. 

A range of deposit products with convenience and flexibility for the needs of the target 

market has been developed. 
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(Infants –“Buhuti” savings A/c, Ladies –“Manavi” savings A/c, Adults – “Sandewa” savings 

A/c) Further the bank resolved to leverage microfinance institutions for mobilization of 

deposits from their members. 

 

 The bank has launch new minor savings product named “SLS THILINA” on 01/01/2016. 

Bank aims to increase savings habit in rural and urban minor generation and added special 

benefits for accounts holders like life insurance for minor and parents, Critical illness cover, 

claim hospitalization bills, high interest rate etc. 

 

Further, the bank has started deposit mobilization for rural population named “Praja Diriya” 

combined with group loan scheme.  
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2.4 Total Income & Operational Expenses and profitability 

 

The profit before tax for the year ended 31.12.2016 was Rs.464 million.  The gross income of 

the Bank for the same period was Rs. 874 million.  The interest income which was Rs.856 

million represented 98% of the total income and the other income was Rs.17 million. 

 

The interest payments and the other operating expenses at the end of 31.12.2016 were Rs.142 

million and Rs.214.3 million respectively. 

 

                                                                                       

 

3. Settlement of Liabilities of PSDB Depositors 

 

The Bank makes a concerted effort to grant relief to depositors of the collapsed Pramuka 

Savings & Development Bank Ltd, as a special task, the due liabilities of the customers are to 

be settled by the year 2017, in terms of Liability Settlement Scheme formulated by Monitory 

Board of Central Bank of Sri Lanka. The Bank has been able to settle Rs. 1,154 Mn of  

Pramuka Liabilities (deposit liabilities and Money Market borrowings)as at 31.12.2016 out of 

Rs. 2,630Mn.  

 

4. Corporate Social Responsibility Programs 
 

One of the major objectives of the bank is alleviation of poverty by empowering the poor 

towards their own development through social mobilization and financial assistance without 

granting them charitable donations. 
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The microfinance division of the bank conducted a number of programmes in rural areas to 

promote financial awareness of rural population. Anuradhapura Branch of SLS Bank has    

re-constructed Bodhi Prakaraya and Shrine room at Anuradhapura under Bank CSR Project 

and spend Rs.400,000/-. Further, bank has donated a multimedia projector with screen to 

rural school at Thiniyawala Maha Vidyalaya Mathugama. 

 

 

 

 

 

SLS bank chairman Mr. K. Amarasinghe donated a 

multimedia projector with screen to Thiniyawala 

Maha Vidyala  

 

 

 

 

 

 

Anuradhapura Branch of SLS Bank re-constructed 

Bodhi Prakaraya and Shrineroom at Anuradhapura. 

 

 

 

 

 

 

 

Bank staff made donations to recent flood victims 

at Colombo District. 
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5.2 Insurance, Civil Aviation 

Services & Hospitality 
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Sri Lanka Insurance Corporation Limited 

 

1. Introduction 

State owned Sri Lanka Insurance Corporation Ltd is the largest and strongest composite 

insurance provider in Sri Lanka with a 50 years legacy and as such we are honored to carry 

on with us a nation’s pride. It is backed by an asset base that stands at around Rs. 177 Billion, 

Life Fund of around Rs. 87.3 Billion and Share Capital of 6 Billion. SLICL has maintained 

the required Capital Adequacy Ratio during 2016: in Life insurance, ratio being 427% and in 

Non-Life, 186% in 2015, SLICL declared the largest ever bonus to life policyholders 

amounting to Rs. 6.2 billion for 2015. Fitch Ratings Lanka upgraded the SLICL’s National 

Long-Term Rating and National Insurer Financial Strength (IFS) rating to ‘AA (Ika)’ from 

‘AA-(Ika)’ with stable outlook. RAM Ratings Lanka upgraded the SLICL’s claims paying 

ability rating from AA- to AAA with stable outlook. Amongst the many achievements we 

made in 2012, Annual Report 2011 was able to bag three accolades at the League of 

American Professionals (LACP) Vision Awards 2011 held in 2012, USA: Gold Award in the 

‘Insurance’ category, Bronze Award for the Most Improved Annual Report in the Asia-

Pacific Region and Placed among the Top 25 Sri Lankan Annual Reports. 

Also, we were able to bag the “Platinum Quality Award” at the 'International Quality Summit 

Award' organized by Business Initiative Directions, Madrid, Spain at New York, USA on 28 

May 2012. 

 

(LACP Vision Awards 2012) 

 

2. Revenue Performance in 2016 

The Company achieved a Gross Written Premium of Rs. 27,614 Million against the budgeted 

amount of Rs.27,495 Million in the year 2016. This includes Rs.11,894 Million from Life 

insurance and Rs. 15,720 Million from Non-Life category. 
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Table 1: Gross Written Premium Comparison 

Category  Growth 

(%) 

Increase 

 Rs. Mn 

Year 2016   

Rs. Mn 

Year 2015 

Rs. Mn 

Life Insurance  13.6% 1,424 11,894 10,470 

Non-Life  11.8% 1,670 15,720 14,050 

Total GWP  12.6% 3,094 27,614 24,520  

 

Graph 1: Gross Written Premium-Company 

 

 

Graph 2: Gross Written Premium-Life Insurance 

 

 

Graph 3: Gross Written Premium-Non-Life Insurance 

 

15,720 
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2.1 Performance in Profit Before Tax  

The Non-Life insurance business exceeded the budgeted PBT amounting to Rs. 6,196 Million 

in the year 2016.  

 

Graph 4: Profit Before Tax Company 

 

 

Graph 5: Profit Before Tax-Life 

 

 

Graph 6: Profit Before Tax-Non-Life 

 

 

 

13,820 
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2.2 Performance in Investments Income  

 

2.2.1 Investment Strategy  

 

The investment strategy of SLIC is geared to achieve the optimal balance among safety, 

income and asset growth. Through prudent investment management principles within 

applicable regulations of IBSL, the strategy is aimed at meeting the obligations of the Fund. 

 

 

2.2.2 Interest Rate Environment 

 

 
 

The Central Bank of Sri Lanka twice increased its Standing Deposit Facility Rate (SDFR) 

and Standing Lending Facility Rate (SLFR) by 50 basis points each to reach 7% and 8.5% 

respectively at the end of the year. 

 

Accordingly, Treasury Bill rate was on upward trend until the end of August before starting 

to drop slightly from September. However, with the receipt of the IMF loan facility and other 

foreign currency inflows, the pressure on exchange rate is expected to ease off and the 

interest rates are expected to stabilize. 

 

 

2.2.3 Equity Market 

The annual drop of the equity market extended up to 9.66%, resulting from the challenging 

economic condition prevailed in both local and external fronts. However, as valuations of 

selected key counters are getting attractive, expectations remains bullish in the one year time 

horizon. This will be further supported by the depreciated currency which may attract foreign 

investors to equities.  

Interest in fundamentally strong counters, particularly blue-chips, has remained buoyant as 

local/foreign investments were flowing into these counters. 
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2.2.4 Asset Allocation 

 

Life Fund: 

Composition of the Fund: 

 
 

General Fund: 

Composition of the Fund: 

 

 
 

 

3. Investment Performance 
 

SLIC recorded a total investment income of Rs. 16,668 million during FY2016. 
 

The Life Fund recorded an investment income of Rs. 7,953 million during FY2016 while the 

General Fund recorded an investment income of Rs. 8,715 million during the same period. 

However, it should be noted that the General Fund includes an extraordinary Dividend 

income of Rs. 6,750Mn received in September & December from Litro Gas Lanka Ltd and 

Litro Gas Terminal Lanka (Pvt) Ltd. 

51.2%

23.6%

7.4%

17.2%

0.7%

Government Securities

Equity

Term Deposits

Corporate Debt

Unit Trusts

16.4%

69.2%

9.7%

4.3% 0.4%
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Equity
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4. Distribution Expansion  

 
The year 2016 was begun with SLIC having 115 branches and 15 customer service centers  

geographically situated under 17 regions. However Management has taken a decision to close 

the Katunayake branch due to low business volume and accordingly, the total existing 

number of branches are 114. Hingurakgoda, Elpitiya and Kochchikade branches were 

relocated with more facilities for better customer convenience. Further, it is planned to open 

new branches in Ragama, Padavi Parakramapura and Bakamuna, by 31st March 2017. 

 

5. Corporate Social Responsibility  

On 15th November 2016, Sri Lanka Insurance scholarship scheme awards ceremony was 

held at the Nelum Pokuna Theatre. Over 300 scholarships were awarded to achievers from 25 

districts who applied for the Suba Pathum scholarship.  

 

Rs. Mn

Life Fund General Fund Life Fund General Fund

Money Market 201                    135                    247                    109                    

Fixed Income

Interest 6,680                 837                    7,868                 1,065                 

Capital Gains 66                      25                      3                         -                     

Equity

Dividends 1,040                 940                    757                    8,124                 

Capital Gains (391)                   (124)                   (922)                   (583)                   

Total 7,596                 1,814                 7,953                 8,715                 

FY2016 ActualFY2015 Actual

Investment Income (Summary)

FY2016

Portfolio Return ASPI Return

Life -4.45% -9.66%

General 0.68% -9.66%

Total -2.70% -9.66%

* Including Realized gains/losses, Unrealized 

gains/losses & Dividends.

*Excluding Lanka Hospital which is a Subsidiary.

Listed Equity Portfolio Return
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The ‘Call to Donate’ campaign, launched by Sri Lanka Insurance Corporation on November 

1, 2016 , has become an outstanding success, attracting over 500,000 missed calls within the 

short space of two weeks, long before its deadline of  30th November. This has enabled Sri 

Lanka Insurance to reach over 500,000 people to engage in this noble cause by taking a few 

minutes of their time to spread compassion. In return, it will make a donation of five million 

rupees to the National Cancer Institute, Maharagama towards a much-needed CRRT 

machine.  “The overwhelming response for Call to Donate shows that it has managed to 

attract the attention of the public, creating a wave of support and awareness about the needs 

of the Cancer Institute and the patients receiving treatment there,” a spokesperson for Sri 

Lanka Insurance said. The Call to Donate project used the novel mechanism of a ‘missed 

call’ to get public involvement for the project. People could give a missed call to the number 

‘1357’ and for every such missed call, SLI donates Rs. 10 towards the Cancer Hospital. The 

caller doesn’t have to make a financial contribution. 

 

Sri Lanka Insurance presented 132 Suzuki motor-cycles to Technical Officers of its Motor 

Department who inspect accident damages and to their Health Claim Coordinators to provide 

a better and more expeditious service to customers. The handing over of the keys by the SLIC 

Management took place at the head office recently.  

 

Sri Lanka Insurance powered a major road safety campaign launched by Sri Lanka 

Rupavahini Corporation and the Sri Lanka Police, to minimize road accidents and reduce the 

number of deaths caused as a result, which is currently a grave concern in the country. 

 

6. Staff Welfare 
 

A range of facilities are extended to staff to ensure that they are well taken of not only 

during working hours but also during their leisure and family times. These include 

providing bungalows for holidays, company transport facilities, death benefit schemes and 

programmes for children and other members of employees’ families. 
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Sri Lankan Airlines 

 
 

1. Financial Performance of the Year 2016/2017 
 

Financial performance of Sri Lankan Airlines for the financial year 2016/17 as at 31st 

December 2016 is summarized in Table 1 below. Company financial performance excluding 

the exceptional items reflected an improvement over the budgeted performance for the 9 

month period ended 31st December 2016. At Company level, a net operating loss of LKR 

10237 Mn was recorded. This is LKR 131 Mn (1%) lower than the budgeted operating loss 

for the same period. 

 

Table 1 : Financial Performance – Financial Year 2016/17 (9 months up to 

December 2016) 

 

 

Actual 2016/17 (Up 

to December) 

Budget 2016/17 (Up 

to December) Variance 

LKR Million 

Total Revenue 98979 105651 -6% 

Operating 

Expenditure 
(104328) (110960) 6% 

Operating Loss (5349) (5309) -1% 

Financial Cost (4888) (5059) 3% 

Net Loss – Company (10237) (10368) 1% 

Exceptional Items (13721) (238) -5652% 

Dividends from Sri 

Lankan Catering Ltd. 
3095 2000 55% 

Net Loss – Company (20863) (8606) -142% 

 

While the drop in fuel prices contributed to the airline’s improved performance, this benefit 

was significantly eroded with the airline’s revenue declining as a result of additional capacity 

to the Colombo market, accompanied by a drop in airfares in some of the key markets. 

 

 

2. Performance of all Strategic Business Units (SBUs) 

Significantly Improved in 2016/17 
 

Sri Lankan Ground Handling operations at BIA made a significant improvement in its 

performance by earning a net income of LKR 6025 Mn (for 2016/17 FY as of December 

2016) which was 20% and 37% better in comparison with the budget and last year (same 

period) respectively. 
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Sri Lankan catering Pvt LTD, a fully owned subsidiary of Sri Lankan Airlines, declared an 

annual dividend of LKR 3095 Mn for 2016 and earned net revenue of LKR 2878 Mn as of 

December 2016. This was nearly 20% higher than previous financial period. 

 

3. Key Performance Indicators of Airline operation (As of 

December 2016) 

 

KPI 
2016/17 

Actual 

2016/17 

Budget 

Variance 

% 

Passenger Cabin Factor 79.6% 78.3% 1% 

Cost per Available Seat Km (CASK) 

– USC 
5.94 6.27 5% 

Revenue Per Available Seat Km – 

USC 
5.07 5.28 -4% 

Narrow Body aircraft – Block hours 

per day 
12.11 13.03 -7% 

Wide Body aircraft – Block hours 

per day 
12.97 12.85 1% 

 

 

Passenger cabin factor consistently exceeded the expectations during the period under 

consideration despite the reduction in overall market yields due to intensified competition and 

adverse variations in exchange rate affecting the revenue in some of the key markets. The 

negative variance of the Revenue per Available Seat Km (RASK) compared to the budget 

was resulted by these negative market dynamics. 
 

 

 

4. Network 
 

In pursuance of the shareholder’s mandate to transform the airline in to a viable and 

sustainable entity, detailed route network and financial modeling activities were undertaken 

to identify the best possible future network strategies and to assess the impact from different 

commercial and operational variables in route optimization. 

 

A Route Analysis was carried out on various scenarios (flexing certain dynamic variables 

such as fuel price) for 3 significant periods representing historical and projected performance. 

Based on these findings an optimum flight schedule was developed. This resulted in the 

suspension of some non – strategic, consistently underperforming routes/ frequencies with no 

potential for recovery in the short medium term. Accordingly the airline announced the 

suspension of its scheduled flights to continental Europe effective November 2016. This 

consists of routes Paris, Frankfurt and Rome. (Rome Flights were suspended effective May 

2016). 
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London was retained as the only European route of the airline due to its consistent positive 

contribution and growth potential. 

 

• Complying with the strategic objectives of strengthening the regional network of Sri Lankan 

Airlines, key routes of Mihin Lanka were absorbed to the network with effect from 

November 2016. The new routes include, Dhaka, Bahrain, Muscat, Lahore, Madurai, 

Kolkata, Jakarta and Seychelles. In addition GAN Islands, Maldives was also added to the 

network considering its potential as a leisure destination to attract connecting traffic. 

 

•  Additional weekly frequencies were introduced to  Riyadh ( 2 additional weekly flights ) and 

Jeddah ( 1 additional flight  ) 
 

 

5. Customer Experience Enhancements 
 

Sri Lankan Airlines carried out a number of technology driven projects to enhance the service 

experience of   the customers and some of the key highlights were: 

 

i. Launch of the new mobile - friendly Sri Lankan Airlines Website with multilingual 

capabilities (8 languages) and enhanced customer reach. The particular importance was 

the launch of its very first Arabic language website on the 1st of July 2016. This is an 

important milestone for the airlines as it is the first time that personalized landing 

pages have been created for all of its key Middle Eastern markets. The new website 

has been designed to the highest global compatibility standards and also adapts to any 

interface desktop, Laptop, tab or smart phone, so that customers can easily manage 

their flights wherever they are. 

 

ii. Launch of New ‘Mobile App’ with advanced features for Frequent Flyers (Fly Smiles) 

to support the entire passenger journey through mobile devices. 
 

 

6. Fleet  
 

Services of two reputed international aviation consultants were obtained during the period 

under review in order to get an independent assessment of the viability of operating Airbus 

A350-900 Aircraft in the context of the prevailing market conditions and the expectations of 

the shareholder. Confirming the airline’ s decision of not operating the A350-900 aircraft, 

both consultants recommended the disposal of the said aircraft through remarketing or 

termination of lease agreement based on their analysis of economic viability. ( under the 

proposed network restructure of the airline) 

 

Following the exhaustion of number of options to remarket/ sublease the A350 – 900 aircraft, 

Sri Lankan Airlines terminated the lease agreement with the lessor AerCap for 4 aircraft 

following number of negotiations to minimize the cost of termination. The termination 

agreement for three aircraft to be delivered in October & November was signed in October 

2016. 
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One of the three Low Gross Weight (LGW) A330 –300 aircraft of Sri Lankan fleet (MSN 

1604) was wet – leased to Pakistan international Airlines (PIA) from August 2016 for a 

period of 6 months.  

 

 

 

7. Corporate Social Responsibility  

 

• Sri Lankan Cares, The Corporate Social Responsibility (CSR) arm of the airline, undertook 

several important projects in the first six months of year 2016. 

Some of the key highlights being: 

 

i. Sri Lankan Airlines pitched in to provide much needed assistance to victims of the 

devastating floods in the  Western Province and Sabaragamuwa Province. Dry rations, 

bottled water and clothing were provided to victims. A 24 – hour collection point was 

opened on the airline’s premises at Bandaranaike International Airport for supplies to be 

donated and thousands of employees contributed. 

 

ii. Sri Lankan Cares joined hands with Gymnasium Isernhagen, a school in Hannover, 

Germany for the second time to donate a “Reverse Osmosis” Drinking Water Filtration 

System to the Base Hospital in Kebithigollewa. 

 

 

 

8. Aviation Training   

 

• The second Graduation Ceremony of Sri Lankan Aviation College was held successfully on 

31st March  2016 at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) in 

the presence of Hon. Kabir Hashim – Minister of Public Enterprise Development, Hon. 

Nimal Siripala De Silva – Minister of Transport and Civil Aviation , Mr. Ajith Dias – 

Chairman, Sri Lankan Airlines, Capt. Suren Ratwatte – CEO, Sri Lankan Airlines, Mr. S. S. 

Ediriweera- Chairman, Airport and Aviation Services, Mr. P. P. Jayaweera – Director, Civil 

Aviation authority of Sri Lankan Airlines And other distinguished guests. 

 

Nearly 300 students graduated at this ceremony from number of Professional disciplines such 

as airport passenger handling, cabin services, travel & tourism consultancy, aviator 

management and engineering technical services. 
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Mihin Lanka 
 

1. Financial Performance 
 

In terms of expenditure, the airline benefited from a lower fuel cost, despite higher 

operational costs owing to increased flight frequencies. 

 

A significant increase in aircraft maintenance cost was incurred as a result of increased actual 

and provisioned maintenance requirements of the fleet and certain one – off expenses in 

relation to repair and overhaul activities. 

 

 

The increase in Ground handling charge, Navigation and overflying, Landing and parking 

and Staff costs were in relation to the increased flight frequencies. 

 

 
2015/16 2014/15  

Change % 
In LKR Million 

Fuel and oil 3,600 4,453 19% 

Aircraft lease charges 1,511 1,359 -11% 

Aircraft maintenance 2,914 1,748 -67% 

Advertising and promotion 67 86 22% 

Insurance expenses 64 63 -3% 

Ground handling charges 1,038 707 -47% 

Navigation and overflying 262 200 -31% 

Landing and parking 297 195 -53% 

Staff costs 888 690 -29% 

Professional fee 7 9 28% 

Other expenses 2,494 2,095 -19% 

Total cost of sales, marketing 

and administrative expenses 
13,142 11,607 -13% 

 

Other income recorded an increase, driven by higher ticket and non – ticket related ancillary 

revenues. 

 

The airline’s net finance cost for the year was lower than the prior year, primarily owing to a 

lower foreign exchange loss and due to the interest charge on encashment of treasury bonds 

that was present in the prior year. 
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The above, along with higher revenues, enabled a notable reduction in the deficit for the year. 

 

 
2015/16 2014/15  

Change % 
In LKR Million 

Revenue 11702 10262 14% 

Cost of sales -11487 -10077 -14% 

Sales and marketing expenses -1407 -1342 -5% 

Administrative expenses -247 -188 -32% 

Other income 380 293 30% 

Operating loss -1059 -1051 -1% 

Net finance cost -193 -329 41% 

Loss for the year -1252 -1381 9% 

 

 

2. FY2015/ 16 
 

Mihin Lanka recorded a notable improvement in performance during FY2015/16 ended at 

March 2016. The company reduced its deficit and achieved a significant improvement in its 

operating margin. 

 
 

3. Revenue Growth 
 

The airline increased its revenue to LKR 11.7 billion, from LKR 10.26 billion in the prior 

year – representing a 14% improvement. The increase in revenue was driven by additional 

seat capacity (+9%, year – over – year) and an increased Passenger Load Factor. 

 

The Passenger Load Factor improved from 73% in 2014/15 to 75% in 2015/16 – a notable 

achievement in spite of challenging market conditions with the advent of increased 

competitor capacity. 

 

Cargo Revenue recorded an improvement of 41% year – over – year. 

 

 
2015/16 

2014/15 

(Restated) Change % 

In LKR Million 

Passenger 10727 9278 16% 

Charter Revenue 506 647 -22% 

Excess baggage 94 71 32% 

Cargo 375 266 41% 

Total Revenue 11702 10262 14% 
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4. Operating Network 
 

During the year, the airline operated 2,258 scheduled round – trip flights. Its network at the 

end of year consisted of ; 

 

• Bahrain 

• Bodh Gaya, India 

• Chennai, India 

• Dhaka, Bangladesh 

• Jakarta, Indonesia 

• Kolkata, India 

• Lahore, Pakistan 

• Male, Maldives 

• Muscat, Oman 

• Madurai, India 

• Seychelles 

• Varanasi, India 

 

 

5. FY2016/ 17 
 A decision was made by the Government of Sri Lanka in 2016, to amalgamate the flight 

operations of Mihin Lanka with Sri Lankan Airlines. Accordingly, the airline ceased its flight 

operations on 31st October 2016 and all operational routes were taken over  by Sri Lankan 

Airlines. 

 

 Along with this process, Sri Lankan Airlines also took over the operation of three of four 

leased aircraft in Mihin Lanka’s fleet – with the consent of those lessors. A Voluntary 

Resignation Scheme (VRS) was offered to the remaining 173 employees of Mihin Lanka 

based on an enhanced version of the formula provided under the Termination of Employment 

of Workmen (Special Provisions) Act No. 45 of 1971, as amended be Act No 12of 2003. 

 

Out of the 173 employees that were offered the VRS, 168 employees accepted the 

compensation and resigned from Company on 31st December 2016. Of the remaining five, 

two employees are awaiting their medical clearances to be recruited be Sri Lankan Airlines, 

two others are being retained until 31st March 2017 to perform essential tasks and the other 

employee has sought employment with Sri Lankan Airlines. 

 

The cost for the VRS scheme was LKR 176.09 Million. The net loss that would be incurred if 

Mihin Lanka were to operate from 01st January 2017 to 31st march 2017 is projected at LKR 

393.30 million. 
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The Government of Sri Lankan in its capacity as the sole shareholder of the Company has 

also decided to seek a Public – Private Partnership for the Airline. Towards this end, 

Expressions of Interest have been invited and this process is on – going at present. In view of 

this, it has been decided that Mihin Lanka will continue to maintain its Air Operator 

Certificate (AOC) until 31st March 2017. 

 

 

6. Performance for the period of April – October 2016 
 

For the seven – month period ending on 31st October, the airline recorded a revenue of LKR 

8.0 billion. This represented as improvement over the same period of prior year, driven by an 

increase of capacity and a higher load factor – in spite of a challenging market environment. 

 

The airline operated 1722 scheduled flights during the period – a 50% increase over the same 

period  of prior year. Passenger load factor for the period was 80%, up 6 % points from the 

prior year, however the Passenger Yield per RPK (in US Dollar terms) was down 2% from 

the prior year levels. 

 

The airline carried 476565 passengers during the period. 

 

The net loss of the Company for the period was LKR 522.37 million. 

 

The Company’s financial year is due to end on 31st March 2017 
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Hotel Developers Lanka Ltd. (PQ 143) 

 

1. Introduction 

 
HDL currently operates as a fully owned Government Company, operated in terms of the 

Companies Act and its Articles of Association with a Competent Authority and a Board of   

Directors appointed by the Government.  

 

The operations of Hiton Colombo are managed be Hilton International Management 

corporation (Hiton World Wide) under a management agreement signed with HDL. In terms 

of the Management HDL has undertaken the refurbishment of Hilton Colombo with an initial 

buget of Rs 5 Bn. with the additional revenue generated from the Hotel Operations due to the 

secision to carry out a phased renovation, the Budget has been increased to Rs 6 Bn which 

will be funded partly by a syndicated load from the Bank of Ceylon and Samapath Bank Ltd 

amounting to Rs 4 Bn. 

 

As the Owning Company of Hilton Colombo, its main activities consist of looking after the 

property operated be the Hotel and monitoring the Hotel operations in terms of the 

Management Agreement on an ongoing basis. 

 
2. Financial Performance  

 

2.1 Statement of Comprehensive Income  

(For the Twelve Months Ended 31st  December, 2016) 

   

  

Unaudited 

12 months 

31.12.2016  

000 

Audit 09 

months 

31.12.2015 

000 

Revenue       2,540,680   1,571,704  

Cost of sales  (440,698)   (280,647) 

Gross profit  2,099,982   1,291,057  

Investment income           26,132        41,957  

Other gains and losses           39,914         40,750  

Administrative expenses   (1,308,167) (831,538) 

Depreciation (368,006)  (249,682) 

Other expenses (318,067)  (200,213) 

Finance costs    (14,365)         (617) 
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Profit before taxation          157,423        91,713  

Income tax expense        (15,284)  (65,104) 

Profit for the year       142,140        26,609  

Other comprehensive income     

Actuarial Gain /(loss) on employee benefit obligation    (5,065)      (9,689) 

Other comprehensive income/(expense)for the period, net of tax  (5,065)      (9,689) 

Total Comprehensive income/ (expense) for the period 
       137,074  

         

16,920  

Earnings per share - Basic  0.07 0.01 

   The accounting policies and notes from 1 to 35 from an integral part of these financial 

statement 
 

 

2.2 Statement of Financial Position as at 31st December, 2016 

 

 

Unaudited 

 

Audited 

 

31.12.2016 

 

31.12.2016 

Assets 

   

    Non- current Assets 

   Property, plant & equipment 7,449,960 

 

5,038,545 

Leasehold land 6,681,237 

 

6,751,945 

Capital work-in-progress 201,420 

 

1,313,612 

 

14,332,617 

 

13,104,102 

    Current Assets 

   Inventories 51,488 

 

38,110 

Trade and other receivables 148,843 

 

150,235 

Amounts due from related party 1,767 

 

163 

Other assets 194,597 

 

386,311 

Current financial assets 202,661 

 

877,867 

Cash and bank balances 395,105 

 

215,214 

 

994,461 

 

1,667,900 

Total Assets 15,327,078 

 

14,772,002 

    Equity and Liabilities  

   Shareholders' Equity 

   Stated capital 20,466,456 

 

20,466,456 

Reserves 21,896 

 

117,421 

Accumulated loss (6,714,327) 

 

(6,946,927) 

Total Equity 13,774,025 

 

13,636,950 
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Non - Current Liabilities 

   Retirement benefit obligations 125,326 

 

104,524 

Deferrend tax liability  461,017 

 

478,724 

 

586,343 

 

583,248 

    Current  Liabilities  

   Trade and other payables 614,417 

 

397,145 

Amounts due to related party 10,598 

 

15,865 

Income tax payable 1,443 

 

12,377 

Bank overdraft 340,250 

 

126,414 

Total Current Liabilities 966,708 

 

551,801 

Total Liabilities 1,553,051 

 

1,135,049 

Total Equity and Liabilities  15,327,076 

 

14,772,000 

    Net Assets per share 6.73 

 

6.66 

 

 

2.3 The Progress in Achieving the Key Performance Indicators 

(KPI) in 2016 

 

KPI as per Corporate Plan 

Prgress of 

achieving KPI 

2015 (%) 

Progress of 

achieving KPI 

2016 (%) 

Rooms Revenue 112 145 

Food And Beverage Revenue 90 77 (Note) 

Total Revenue 99 97 

Gross Operating Profit 98 85 

 

Note : There was a delay in completing the All Day Dining Restaurant, which 

impacted on the Food and Beverage Revenue. 
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Financial Progress                                                                                                                 

2015 financial year was only 9 months, due to 

change of Financial year from April to March to 

January to December in 2016 

2015 (000)                

9 months 

2016 (000)               

12 months 

Operating Income (to year ended at 31st  

December) 
1,571,704 2,540,704 

Profit before Tax (to year ended at 31st December) 91,713 153,192 

Profit after Tax (to year ended at 31st December) 26,609 137,908 

Total assets (to the date of 31st December) 14,772,000 15,337,225 

Total equities (to the date of 31st December) 13,636,951 13,776,527 

Total Liabilities (to the date of 31st December) 1,135,049 1,560,698 

Accumulated Loss (to the date of 31st December, 

with relevance to the continuous loss making 

institutes) 

6,946,927 6,711,754 

Statutory Liabilities (EPF, ETF, Gratuity etc., to the 

date of 31st December) 7,340 8,803 
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5.3 Plantation and Agro-based  
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Janatha Estate Development Board 

 

1. Introduction 

The Land Reform (Amendment) Law which came into effect in 1975, vested all company 

owned plantation lands, in the state. With this nationalization of the plantations, the 

management of estates were somewhat broad based, as the land vested was given over to 

several managing organizations. There was the State Plantations Corporation which managed 

a few plantations prior to the nationalization and a new organization by the name Janatha 

Estates Development Board was created in 1976 under the State Agricultural Corporations 

Act No.11 of 1972. In addition to these two organizations, new forms of organizations were 

created to manage some of the nationalized plantations. These included USA WASAMA (Up 

Country Co – operative Estates Development Board) and JANAWASA and electoral co – 

operatives. 

 

 

2. Janatha Estates Development Board Performance – 2016 

  

2016     

Budget Actual 
% 

Variance 

2015 

Actual 

2015 to 

2016 % 

variance 

Revenue  Extent (Ha)     

Tea 3,672 3,672   3,742   

Rubber 
496.88 496.88 

  523   

Coconut 34 34   34   

      

CROP           

Green Leaf (Kg) 9,946,270 5,837,590 -41 8,330,721 -30 

Made Tea (Kg) 2,273,400 1,332,599 -41 1,833,315 -27 

Rubber (Kg) 367,490 352,169 -4 267,912 31 

Coconut Nuts 32,200 58,031 80 31,438 85 

      

Yield per hectare (Kg)           

Made Tea (Kg) 619 363   490   

Rubber (Kg) 740 709   513   

Coconut Nuts 958 1,727   936   

      

Net Sales Average (Rs)           

Tea 277 304 10 270   

Rubber 249 196 -21 236   

Coconut 28 19 -31 22   
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Cost of Production (Rs)           

Tea 450 584   497   

Rubber 285 264   305   

Coconut 200 104   165   
      

Profit Margin (Rs)           

Tea -173 -281   -227   

Rubber -36 -68   -69   

Coconut -173 -85   -142   

 

  

2016     

Budget Actual 
% 

Variance 
2015 Actual 

2015 to 

2016 % 

variance 

Revenue RS Rs Rs 

Tea 629,267,727 404,455,324 -36 494,520,476 -18 

Rubber 91,469,500 68,957,502 -25 63,200,931 9 

Cocount 885,500 1,104,509 25 704,286 57 

Jana Tea 200,000,000 16,705,202 -92 15,071,522 11 

Minor Crops Estate 0 3,715,584   11,275,308 -67 

TOTAL 921,622,727 494,938,121 -46 584,772,523 -15 

Cost of Sales           

Tea 1,023,022,084 778,515,510 -24 911,052,472 -15 

Rubber 104,704,995 92,916,151 -11 81,620,368 14 

Coconut 6,448,249 6,063,178 -6 5,171,919 17 

Jana Tea 186,885,938 13,504,680 -93 12,229,975 10 

Minor Crops Estate 0 2,804,653   1,792,141 57 

TOTAL 1,321,061,266 893,804,172 -32 1,011,866,875 -12 

            

Gross Operational Profit / 

(Loss)           

Tea -393,754,357 -374,060,186 -5 -416,531,996 -10 

Rubber -13,235,495 -23,958,649 81 -18,419,436 30 

Coconut -5,562,749 -4,958,669 -11 -4,467,633 11 

Jana Tea 13,114,062 3,200,522 -76 2,841,547 13 

Minor Crops Estate 7,036,500 910,930 -87 9,483,167 -90 

Total -392,402,039 -398,866,052 2 -427,094,351 -7 

            

Add - Other Income           

            

Head Office - Income 98,905,150 76,650,747 -23 220,696,253 -65 

            

            

Gross Profit/ (Loss) -293,496,889 -322,215,305   -206,398,098   
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Less : Overheads           

Administration Expenses 39,199,088 26,825,392 -32 26,178,859 2 

Staff Cost 74,010,570 105,544,232 43 94,617,948 12 

Other Expenses 11,538,756 78,132,123 577 76,655,368 2 

TOTAL 124,748,414 210,501,747 69 197,452,175 7 

            
Operational Profit/ (Loss)              
Before Finance Charges                  

-418,245,303 -532,717,052   -403,850,273   

          

            

Less: Finance Cost 29,415,084 31,243,961 6 39,682,028 -21 

            

Profit/ (Loss)Before Tax -447,660,387 -563,961,013   -443,532,303   

            

Operational Profit/ (Loss) -447,660,387 -563,961,013   -443,532,303   

            

Treasury   496,179,820   618,500,000   

            

Net Profit & Loss for the 

year  -447,660,387 -67,781,193   174,967,697   
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Sri Lanka State Plantations Corporation 

 

1. Introduction 

 

1.1 Establishment  

The Sri Lanka State Plantations Corporation was established under Act No.4 of 1958,and 

later on was amended under subsequent Act Nos. 12 of 1962 , 49 of 1979 and 34 of 1985. 

 

1.2 Plantations 

The Sri Lanka State Plantations Corporation (SLSPC) manages 13 Plantations, out of which, 

12 Tea Plantations are situated in Kandy / Matale Districts and 01 Rubber Plantation in Galle 

District.  The Organization comprises of 3,921.49ha Tea and 127.47 ha of Rubber in extent. 

The entire extent of SLSPC Plantations, including Forestry, Minor Crops, Jungle, Abandoned 

/ Uneconomical Land, Buildings/Gardens/Roads, etc., has been 9,966.19 ha.  

 

1.3 Head Office 

The Head Office of the Organization is situated at No. 11, Duke Street, Colombo 01 and, 

comprises 48 officials. The Chairman/CEO, Working Director and Overlooking: General 

Manager have their offices in Head Office. 

 

1.4 Regional Office 

The Regional Office of SLSPC, is situated in Galpihilla State Plantation, Panwila. There are 

five (05) officials functioning in the Regional Office, which includes the 02 Overlooking: 

Deputy General Managers (Plantations). 
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1.5 Land Extent – 2016 

The SLSPC comprises the following extents :-  

- Tea including Replanting, Nurseries and Out-growers .. 3,921.49  Ha 

- Rubber   …    ..     127.47 ” 

- Fuelwood / Timber  …    .. 1,004.93  ” 

- Minor Crops  …    ..     991.22  ” 

- Others – Buildings, Roads, Jungle, Patna, Abandoned, etc.  3,921.08  ” 

- Total Land Extent …    ..  9,966.19  ” 

 

1.5.1 Tea 

There are twelve (12) Plantations situated in Kandy and Matale Districts comprising 2,668.74 

hectares Revenue Mature Tea Extent, as follows:- 

- V. P.  Tea   = 1,137.80 ha =   42.63% 

- Seedling Tea  = 1,530.94 ha =   57.37% 

- Total   = 2,668.74 ha = 100.00% 

 

1.5.2 Categorization of Tea Fields 

The categorization of Tea Fields in respect of all Plantations, based on “yield slabs”, was 

undertaken during the year 2016, including the extents released to out-growers, the details of 

which are follows :- 

Category 
Yield Slab Extent - ha. 

"A" Category Over 1,000 kg 787.77  

"B" Category 500 to 1,000 kg 808.78  

"C" Category Below 500 kg 1,072.19  

Total Revenue Tea Extent – ha   2,668.74  

ADD: Out-growers Tea Extent – ha 

(“C” Category Seedling Tea Fields)   

 

1,177.93  

Total Tea Extent including Out-growers - ha   3,846.67  
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1.5.3 Rubber 

Rubber cultivation is mainly in Walahanduwa State Plantation, Galle, where an extent of 

65.47 ha of Mature Rubber and 8.00 ha of Immature Rubber is cultivated.  The harvested 

produce of Latex Rubber is sold to Messrs. Dipped Products Ltd. (DPL). 

 

1.6 Manpower – As at 31.12.2016 

The Organization’s present manpower  resources including Executives, Plantations Staff and 

Daily Paid Workers are as follows:- 

o Overlooking: General Manager       01 

o Overlooking: Deputy General Manager -  Plantations    02 

o Head Office - Executives & Staff       48 

o Regional Office Staff        04 

o Superintendents (Excluding 02 O/l: DGM-Pl.) & Asst. Superintendents  26 

o Plantations – Staff                 190 

o Sub Total  …  …  …                      271 

o Plantations Daily Paid Workers  …  …         3,278 

o Grand Total  …  …  …             3,549

  

 

1.6.1 Daily Paid Workers - 2016 

The Sri Lanka State Plantations Corporation (SLSPC) comprises a work force of 3,278 

(Resident Workers 3,026 + Non Resident Workers 252). 

 

1.6.2 Population – 2016 

The worker population in all 13 Plantations in the Kandy/Matale/Galle Districts amounts to 

approximately 26,888. 
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1.7 Tea Factories 

There are 03 Tea Factories namely Kallebokke, Midlands and Rangallain Kandy / Matale 

Districts, which manufacture CTC type of tea. These Factories are located in the Knuckles 

Range at an elevation of 600 to 1,100 meters mean sea level (msl). Steps have been taken 

during the year 2016 to install new machineries to improve the quality of the end product. 

1.7.1 Closed Down Tea Factories 

In addition to the above 03 functioning Tea Factories, the SLSPC has 06 silent Factories in 

the following Plantations. The Management proposes to lease out them to prospective 

Investors, for the benefit of the Organization and Investors as well:- 

- Cottaganga S.P., Rangala 

- Dankande S.P., Rattota 

- Goomera S.P., Tawalentenna 

- Hagalla S.P., Tawalentenne 

- Hunnasgiriya S.P., Elkaduwa 

- Nikola Oya S.P., Rattota 

 

1.7.2 Upgrading of Tea Factories 

During the year 2016, upgrading of the 03 Tea Factories, which are presently functioning, 

were undertaken utilizing the financial grants released by the General Treasury for 

development activities through the Ministry. The following amounts have been spent during 

the year 2016 in respect of these 03 Tea Factories:- 

- Kallebokke Tea Factory, Madulkelle .. Rs.14,507,121 

- Midlands Tea Factory,  Rattota .. Rs.     375,775 

- Rangalla Tea Factory, Rangalla .. Rs.     697,650 

- Total …  …  .. Rs.15,580,546 
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1.8 Supply of Green Leaf from SLSPC Plantations to outside 

Factories 

Due to lesser prices for SLSPC’s tea produce in the Colombo Tea Auctions and inadequate 

factory capacity to accommodate the Plantations’ Green Leaf in the 03 Tea Factories, which 

are presently functioning, steps have been taken to supply increased quantum of Green Leaf 

from Plantations to outside Green Leaf Buyers / Factories.   

With regard to supply of Green Leaf to outside Buyers / Factories, there had been tremendous 

increase during the year 2016 compared to the previous year 2015. The quantity of Green 

Leaf supplied to outside Buyers / Factories, which stood at 50% of the total quantity 

harvested, had significantly increased to 71% in the year 2016.  

Commendable results have been obtained by the SLSPC subsequent to the discussions the 

SLSPC Management had with the Green Leaf Buyers / Factory Owners, with a view to 

increase the rate per kilo for the Green Leaf supplied. The average rate per kilo, which was 

approximately Rs.53.93 for the first 09 months of the year 2016 (i.e. January to September 

2016), has substantially increased to an approximate average rate of Rs.75.95 per kilo during 

the last 03 months of the season 2016 (i..e. October to December 2016) as a result of 

discussions held with the parties concerned. 

The resultant of the above increase in the average rate being Rs.22.02 per kilo Green Leaf 

(Rs.75.95 – Rs.53.93); has generated an additional income of approximately Rs.23.0 Mn to 

the Organization’s cash inflow in the months of October to December 2016.   

 

2. Harvesting of Tea Crop in Plantations 

When compared with the previous season (2015), the Crop harvested during the year 2016 

shows a decline and it is below the season’s estimated crop. This could be attributed to non-

application of fertilizer in the past years as required and adopting to other agricultural 

practices. However, in the year 2016, the Organization had spent Rs.15.766 Mn on fertilizer 

for tea fields and further Rs.8.9 Mn on chemicals for the control of Weeds and Blister Blight 

in tea fields.   
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2.1 Harvesting of Trees in Plantations 

The estimated number of Trees for harvesting during season 2016 was 5,205 Nos., a total of 

1,713 Nos. Trees have been harvested during the year 2016 in Plantations, which had realized 

an approximate income of Rs.84.3Mn. 

 

3. Annual Turn Over  

The annual turnover of the Organization ranges from Rs.550.00 Mn to Rs.600.00 Mn. The 

working capital needed for a month ranges from Rs.55.00 Mn to Rs.60.00 Mn. 

 

During the year 2016, the SLSPC has obtained financial assistance by way of grants, on 

written request through the Ministry (MPED); to meet the statutory dues. A total amount of 

Rs.100.00 Mn had been released to SLSPC by the General Treasury through the Ministry 

(MPED) during the year 2016 to meet the shortfall of funds required for the staff salaries, 

labour wages, etc.  

 

3.1 Financial Crisis 

The Organization is presently running at a Loss and facing financial crisis in generating 

working capital due to market downfall, low productivity in Plantations, lack of agricultural 

inputs and poor upgrading of manufacturing process.  

 

To overcome the above situation we suggest the Private Public Partnership (PPP), Crop 

Diversification, Value Addition to End Product, diverting excess workers to productive 

projects outside plantations and better way of financial control in the Organization, which 

will achieve the goals and objectives of this Organization.  
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4. Statutory Dues of Employees 
 

4.1 Employees’ Provident Fund / Employees’ Trust Fund / Gratuity 
 

Due to financial crisis faced by the SLSPC throughout the past 03 decades or so, the statutory 

dues of the SLSPC employees amounting to Rs.957.743Mn has been outstanding as at the 

end of November 2016, as detailed below:- 

- Provident Fund (EPF/ESPS/CPPS) and ETF -  .. Rs.788.9Mn 

- Gratuity  …  …   .. Rs.168.7Mn 

- Total (To end November 2016)   …   Rs.957.7Mn 

 

5. Other Liabilities 

Other than statutory dues such as Provident Fund, Employee’s Trust Fund (ETF) and 

Gratuity, the SLSPC has a further liability amounting to Rs.340.0Mn as at the end of 

November 2016 on account of Green Leaf Buyers, Sundry Creditors, Fertilizer / Chemical 

Suppliers, Trade Union Subscription, Loans obtained from other Organizations, Bank Loans / 

Overdraft Interests, etc.  

 

6. Key Performance Indicators 

 

6.1 Cost of Production 

The Cost of Production (COP) to end December 2016 has been high at Rs.443.58 when 

compared with the season’s estimated COP of Rs.391.84 due to lesser crop harvested, 

increased labour wages, cost of inputs such as fertilizer, chemicals, etc, and other plantation 

related expenses.  
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6.2 Nett Sale Average (NSA) 

To the end of December 2016 the overall todate NSA in respect of the 12 Tea Plantations has 

been approximately Rs.307.18. However, in respect of functioning Tea Factories namely 

Kallebokke, Midlands and Rangalla, the combined NSA for the season has been Rs.327.87, 

which is below the Western Medium (W/M) Elevation Average of Rs.411.86. This has been 

as a result of lesser prices obtained at the Colombo Tea Auctions for Teas produced in the 

above 03 SLSPC Tea Factories due to decline in quality of green leaf and poor standard 

factory machinery.  

The quality of green leaf has been poor due to non-application of fertilizer at regular 

intervals. Further, machinery in 03 functioning factories, are not in satisfactory condition due 

to lack to funds of maintain same in proper order and replacement of defective machinery 

with new ones.  

 

6.3 Financial Statements – 2016 

The Management of SLSPC is not in a position to submit the Financial Statement in respect 

of the year 2016 due to delay in completion of Annual Accounts for the year 2015. The 

Financial Statements have been completed only up to season 2014. The SLSPC is in the 

process of preparing the Financial Statements for the year 2015.  However, we attach 

herewith a draft copy of the Income Statement to end November 2016, which shows a net 

Loss of Rs.134.264 Mn compared to the previous year’s (2015) loss of Rs.180.9 Mn.   

INCOME STATEMENT - 2016 (Jan. - Nov. ) 

  Description 2016   2015 

  (Jan-Nov.)   (Jan-Nov.) 

Quantity - Made Tea (kg) 

               

1,252,571    

               

1,520,192  

Quantity - Rubber (kg) 

                     

32,278    

                     

32,418  

Revenue (Rs.) 

          

351,470,408  

 

          

395,562,829  

Cost of Sales 

        

(529,382,234) 

 

        

(601,145,334) 

Gross Operational Profit / ( Loss) 

       

(177,911,826) 

 

        
(205,582,505) 
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Other Income    

 

  

Head Office (Rs.) 

            

33,255,666  

 

            

36,643,660  

Estates (Rs.) 

            

98,044,053  

 

            

76,646,788  

Total Other Income (Rs.) 

          

131,299,719  

 

          

113,290,448  

    

 

  

Gross Profit / (Loss) (Rs.) 

          

(46,612,107) 

 

          

(92,292,057) 

    

 

  

Less: Expenditure   

 

  

Administration Expenses – Estates (Rs.) 

            

41,885,325  

 

            

43,856,360  

Administration Expenses - Head office (Rs.) 

            

11,031,079  

 

            

10,275,111  

Personnel Expenses - Head Office (Rs.)  

            

28,087,231  

 

            

25,189,809  

Operational Profit/(Loss) Before Finance 

Charges (Rs.)  

        

(127,615,742) 

 

        

(171,613,337) 

    

 

  

Less:   

 

  

Finance Cost – Estates (Rs.) 

               

3,411,294  

 

               

3,490,895  

Finance Cost - Head Office (Rs.) 

               

3,236,562  

 

               

5,853,196  

    

 

  

Profit / (Loss) Before Tax (Rs.) 

        

(134,263,598)   

        

(180,957,428) 

        

 

7. Restructuring of Plantations  

 

7.1 Expression of Interests for Projects 

Consequent to several rounds of discussion at the Ministry (MPED) with regard to 

restructuring the 13 Plantations coming under the purview of SLSPC’s management, an 

advertisement on “Expression of Interests for Projects” was published in public newspapers 

calling for investors who are keen to submit their applications in respect of project proposals. 

This process is presently in progress and applications already received are being submitted to 

the Board for attention and approval through the Ministry.  
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8. Goals and Objectives 

 

1. To manage agricultural and estate lands vested in, transferred or alienated to the 

Corporation by the Government or any other person or acquired by the Corporation, 

and to promote optimum  productivity on such lands; 

 

2. To co-ordinate and manage agricultural crops by rehabilitating existing crops or 

diversifying crops on such lands; 

 

3. To raise livestock on such lands; 

 

4. To process and sell agricultural produce; 

 

5. To establish, maintain and operate plant, equipment and machinery for agricultural 

purposes on such lands; 

 

6. To manage, administer and supervise business undertakings vested in, transferred or 

alienated to the Corporation by the Government or any other person, or acquired by 

the Corporation.  

 

7. To perform functions connected with secretarial work, accounting and audit in 

relation to the business of the Corporation; 

 

8. To provide a comprehensive management service in respect of its plantation business;  

 

9. To carry out all such measures deemed necessary in the interest of the proper 

management of such lands; and 

 

10. To carry out any other business incidental to the operation and management of the 

Corporation. 
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Elkaduwa Plantations Ltd 

 

1. Introduction  

 
 

The Government of Sri Lanka, as part of its restructuring plan for the Plantation Industry 

privatized this sector and in June 1992 incorporated 22 Regional Plantation Companies. Then 

the Government assigned these Companies, Estates that had been previously vested with the 

Government and managed by JEDB/SLPC on a 53 year lease agreement. Separate Managing 

Agents were also selected to manage each of these Companies. 
 

The decision taken by the government with of view a relive, the treasury of the burden of 

providing financial assistance to the two major Plantations Managing Organisation, Janatha 

Estate Development Board (JEDB) and Sri Lanka State Plantations Corporation (SLSPC) 

which have been incurring massive losses over a period of time and as a measure to introduce 

new techniques and concepts in to plantations industry this sector through private sector 

management. However the number of estates located In Matale, Kandy & Nawalapitiya area 

were not considered under this concept but allowed to remain with the SLSPC & JEDB. This 

was probably due to the fact that majority of the estates in this region were considered non-

viable properties which record low yields compared to other planting region of the Island. 
 

Despite these adverse reasons which would have certainly distracted investors, Elkaduwa 

Plantations Limited (EPL) was incorporated on July 23rd, 1993 being the 23rd and the last 

RPC established under this process and its smallest unit in comparison to the previous 22 

RPC’s. EPL was formed under the companies act No. 23 of 1987 and re registered under new 

companies act No.7 of 2007, to take over the following 10 Estates and 02 divisions in 

Kelebokka Estate Plantations owned and /or managed by the SLSPC.  
 

The notice in respect of formation of EPL was published in the Extra Ordinary Gazette 

Notification No. 776/13 of July 1993. The entry of the shareholding of EPL is held by 

Secretory to the Treasury on behalf of the states.  

 

 

2. Original Allocation of Land on EPL (Extra Ordinary 

Gazette Notification No. 776/13 – 23rd July 1993)  
 

Estate / Location District Crops Total Area 

(Ha) 

Ref Note 01 

1. Bandarapola, Alwatte Matale Tea 283.00 

2. Elkaduwa, Elkaduwa Matale Tea, Cloves 447.78 

3. Hunugala, Elkaduwa Matale Tea, Cloves 264.73 

4. Pitakanda, Matale Matale Tea 520.60 

5. Ratwatte Ukuwela Matale Tea, Cloves 570.58 
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6. Selagama, Yatawatte Matale Tea 255.00 

7. Hapugaspitiya, Metihakke Matale Rubber, Cocoa, 

Pepper  

269.33 

8. Millawana, Melsiripura Matale Coconut, Cocoa, 

Rubber & 

Pepper 

603.60 

9. Nalande, Madawala Ulpotha Matale Rubber, Coconut 

& Pepper 

496.27 

10. Nella Olla, Pihimbuwa Kurunegala  Rubber, Cashaw 

& Mango. 

358.00 

Sub Total   4,068.89 

11. Kabaragala/ Poangala 

Division (Kelebokke State 

Plantation) 

Matale Timber 

(Eucalyptus) 

217.00 

(Refer Note 

02) 

 

Total   4,285.89 

 

Note 01 

 

The extent of Land leased out to the company in not given in the Extra Ordinary Gazette 

Notice No. 776/13 and hence details indicated above were extracted from the information 

available in the ‘’Plantations Reform Unit’’ operated under the preview of the Ministry of 

Plantations Industries for the purpose of Company Accounts. 

 

Note 02 

 

Kabaragala & Poegalle Divisions with an extent of 217 Ha of Kelebokke Estate was divested 

and vested the Sri Lanka State Plantations Corporation in 1995. 

 

2.1 Present Land Extent analysis as per the existing crops 

Description Total (Hect) 

Tea       

    Seedling         407.34    

    V.P.         458.44             865.78  

Rubber     

    Seedling         172.64    

    Budded         103.72             276.36  

Coconut              315.18  

Coffee                  4.26  

Cocoa                54.26  

Cloves                  6.00  

Pepper                14.23  

Cinnamon                  2.30  

Timber  Planting                42.43  

Cashew                10.60 
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Out Growers Concept - Tea     

    Seedling         323.33    

    V. P.           16.56             339.89  

Immature Clearings              216.81  

Nurseries                  4.50  

Land Identified for Development              454.59  

Other areas (Jungle, Patna, Buildings, Abandoned area etc.)           1,446.17  

Total Extent of Plantations           4,053.36  

 

 

2.2 Peasant Work Force Analysis  

Category Plantations Head Office Total 

Executives 14 11 25 

Non-Executives / Staff 94 11 105 

Estate Labours 

    Registered 

    Casual 

 

1,413 

133 

 

- 

- 

 

1,413 

133 

Total 1,654 22 1,676 

 

Presently, the company owns six tea factories which were closed 10 years ago. However, four 

factories are being leased out and the details are given below. 

 

Name of the Factory Current Situation Remarks 

Bandarapola Tea Factory 
Leased Out to Private 

Company  

Re-acquired by the EPL due to 

beach of agreement 

Elkaduwa Tea Factory Closed down  

Pitakanda Tea Factory Closed down  

Ratwatte Tea Factory 
Leased Out to Private  

Company 

Willing to re-acquired due to 

non-payment of lease rental   

Pansalathenna Tea Factory 

(Ratwatte) 

Leased Out to Private 

Company 

Leased out in year 2013 to E. 

O. S. Organics (Pvt) Ltd for a 

period of 30 years. 

Selagama Tea Factory 
Leased Out to Private 

Company 

Leased out in year 2002 to 

Richard Roberts (Pvt) Ltd for a 

period of 30 years.   
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3. Physical & Financial Performance 

 

Programme & 

Project 
Performance 

Total (Mn.)  

Targets (Mn.) Actuals (Mn.) 

Tea - Green Leaf 

  

  

Income (Rs)          230.35           163.18  

Expenditure (Rs)          315.57           236.87  

Qty (kg's)              3.84               2.54  

Rubber - Latex 

  

  

Income (Rs)            25.58             16.28  

Expenditure (Rs)            37.18             30.30  

Qty (kg's)            0.102             0.076  

Coconut  

  

  

Income (Rs)            34.04             26.41  

Expenditure (Rs)            23.93             19.81  

Qty (Nuts)              1.13               1.36  

Cocoa 

  

  

Income (Rs)              3.80               1.33  

Expenditure (Rs)              3.05               0.33  

Qty (kg's)          0.0095           0.0014  

Pepper 

  

  

Income (Rs)              5.88               2.35  

Expenditure (Rs)              3.53               0.37  

Qty (kg's)          0.0088       0.004820  

Sundry Income Income (Rs)          200.64             30.04  

Capital Expenditure Expenditure (Rs) 185.759 25.150 

 

 

3.1 Graphical analysis of Crop harvested year 2016 
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3.2 Graphical analysis of Income earned during the year 2016 

 

 

 

 

 

3.3 Graphical analysis of Expenditure incurred during the year 2016 
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3.4 Financial Position 1993 – 2015 (Rs) 

 

Year Operational profit 

/(Loss) for the 

Year 

Adjustment for 

Treasury Grants 

Accumulated 

Profit / (Loss) 

1993    (16,158,428)  - (16,158,428) 

1994 (44,076,870) - (60,235,298) 

1995 (32,348,831) - (92,584,129) 

1996 (43,109,305) - (135,693,434) 

1997 (43,387,199) - (179,080,633) 

1998 (41,795,687) - (220,876,320) 

*1999 (5,305,734) - (226,182,054) 

2000 (16,884,862) - (243,066,916) 

2001 (32,661,127) - (275,728,043) 

2002 (72,197,231) 168,072,927 (179,852,347) 

2003 (83,139,468) - (262,991,815) 

2004 (78,472,241) 129,059,000 (212,405,056) 

2005 (35,075,378) 122,900,000 (124,580,434) 

2006 (49,489,141) 55,000,000 (119,087,479) 

2007 (39,331,272) 13,000,000 (145,466,197) 

2008              29,490,317  - (116,180,650) 

2009       (62,688,625) - (178,869,276) 

**2010 (4,965,702) - (148,597,533) 

2011 )29,733,796(  - )178,331,329(  

2012 )35,168,337(  - )213,499,666(  

2013 (64,949,088) - (278,448,754) 

2014 (66,227,840) 12,000,000 (336,676,594) 

2015 (26,922,929) 175,000,000 (184,599,523) 

Total (736,498,917) 488,031,927  

 

 

a) Total value of Treasury Grants charged to Accounts Rs. 488,031,927/- 

 

b) * Reduced loss 1999 is due to waving off Rs. 25.9 Mn accumulated interest charges by the 

former Bankers M/s. Seylan Bank Ltd.  

 

c)  ** Reduced to date loss as at end December 2010 is due to waiving off from the 

accumulated losses Rs 35.06 Mn. being Default Charges on Accrued Debenture Interest by 

ETF Board. 
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4. Financial Position in the year 2016 
(Rs.) 

4.1 Performance –  Year Ended  

31 December     2016   2015 

Turnover      211,608,114      279,329,596 

Gross Profit/ (Loss)     (58,598,981)     (32,656,590) 

Profit/ (Loss) After Tax    (53,619,210)     (26,922,929) 

Treasury Grants      75,831,000     175,000,000 

 

4.2 Financial Position   
(Rs.) 

Non-current assets     930,347,329               897,597,079 

Current Assets        91,838,919               102,043,243 

Total Assets             1,024,604,354    999,640,322 

Current Liabilities     427,911,563    469,420,205 

Shareholders’ Funds     351,580,922    329,369,132 

Stated Capital      180,000,000    180,000,000 

 

4.3 Key Indicators 

Earnings/(Loss) per share Rs    (2.97)      (1.50)  

Net Assets per share Rs    19.53      18.29 
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5. Physical Performance -   Tea Sector  

 
 

5.1 Green Leaf harvested on estate level for the year 2016  

 

 

Plantation 

January to December 2016 January to December 2015 

Estimate 

(Kg)  

Actual 

(Kg) 

Estimate 

Vs Actual 

% Crop (Kg) 

2016 Vs 

2015 % 

Bandarapola      475,000  276,566  58%       404,335  68% 

Elkaduwa 650,000  403,230  62% 695,268  58% 

Hunugala   420,000  273,350  65%  341,314  80% 

Pitakanda   1,166,636  729,521  63%   1,095,869  67% 

Ratwatta      725,000       421,183  58%       753,551  56% 

Selagama   400,000       244,980  61%       354,015  69% 

Total  3,836,636   2,348,830  61%         3,644,352  64% 

 

 

 

5.1.1 Green Leaf Harvested on Out Grower’s model for the 

year 2016 

 

 

 

Plantation 

January to December 2016 January to December 2015 

Estimate (Kg)  

Actual 

(Kg) 

Estimate 

Vs Actual 

% Crop (Kg) 

2016 

Vs 

2015 

% 

Bandarapola             12,000  

                  

4,839  40%                   9,971  49% 

Elkaduwa 

                

30,000  

                

15,247  51%                 26,150  58% 

Hunugala 

                

20,000  

                  

9,437  47%                 11,260  84% 

Pitakanda 

              

177,000  

                

68,071  38%               165,774  41% 

Ratwatta 

              

125,000  

                

58,529  47%                 88,205  66% 

Selagama 

                

75,000  

                

36,512  49%                 61,661  59% 

Total 

              

439,000  

              

192,635  44%               363,021  53% 
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5.1.2 Total Green Leaf harvested in the Company for the year 2016  

 

Plantation 

This Season Last Season 

Estimate (Kg)  

Actual 

(Kg) 

Estimate 

Vs Actual 

% Crop (Kg) 

2016 

Vs 

2015 

% 

Bandarapola 

              

487,000  

              

281,405  58%               414,306  68% 

Elkaduwa 

              

680,000  

              

418,477  62%               721,418  58% 

Hunugala 

              

440,000  

              

282,787  64%               352,574  80% 

Pitakanda 

           

1,343,636  

              

797,592  59%            1,261,643  63% 

Ratwatta 

              

850,000  

              

479,712  56%               841,756  57% 

Selagama 

              

475,000  

              

281,492  59%               415,676  68% 

Total 

           

4,275,636  

           

2,541,465  59%            4,007,373  63% 

 

5.1.3 Tea estates wise yield per hectare on made tea for the year 2016 

 

Plantation 

Crop (Kg) Yield per Ha (Kgs) 

Actual Actual Actual Actual 

Jan to Dec 

2016 Jan to Dec 2015 

Jan to Dec 

2016 

Jan to Dec 

2015 

Bandarapola             276,566              404,335              645               942  

Elkaduwa             403,230              695,268               390               673  

Hunugala             273,350               341,314               650               812  

Pitakanda             729,521            1,095,869               876            1,190  

Ratwatta             421,183               753,551              546               979  

Selagama             244,980               354,015               699            1,011  

Total          2,348,830            3,644,352               613              928  
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5.2 Physical Performance -   Other Crops  
 

5.2.1 Rubber (Latex) Sector 

 

   

Plantation 

January to December 2016 

January to December 

2015 

Estimate 

(Kg)  

Actual 

(Kg) 

Estimate 

Vs Actual 

% 

Crop (Kg) 
2016 Vs 

2015 % 

Hapugaspitiya           30,000          24,127  80%         28,098  86% 

Millawana             5,300            9,039  171%          8,546  106% 

Nalanda           67,000         42,859  64%         45,443  94% 

Total         102,300          76,025  74%         82,087  93% 

 

 

 

5.2.2 Coconut Sector 

 

    

Plantation 

January to December 2016 

January to December 

2015 

Estimate 

(Nuts)  

Actual 

(Nuts) 

Estimate 

Vs Actual 

% 

Crop 

(Nuts) 

2016 Vs 

2015 % 

Hapugaspitiya           12,000          11,641  97%          3,116  374% 

Millawana      1,140,000     1,297,334  114%      915,215  142% 

Nalanda          72,500         50,583  70%         51,317  99% 

Total      1,224,500    1,359,558  111%      969,648  140% 
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Kurunegala Plantations PLC 

 

 
1. Introduction  

 

Kurunegala Plantations Limited (KPL) was established under the Companies Act No. 17 of 

1982 in terms of the provisions of the Conversion of Corporations and Government Owned 

Business undertakings into Public Companies Act No. 23 of 1987 as a fully Government 

Owned Company on 18th June 1992 allocating estates then managed by the Janatha Estates 

Development Board under Board No. (V). From 18th June 1992 to 31st December 2004, KPL 

was managed by a Private Managing Agent. 

 

Due to poor management practices implemented by the private Managing Agent over a 

period of nearly 13 years, the then Government took-over the management of the Company, 

with effect from 01st January 2005 and was brought under the purview of the Ministry of 

Plantation Industries. 

 

KPL changed hands under several ministries and KPL was brought under the purview of the 

Ministry of Public Enterprise Development in 21st September 2015. 

 

Being predominantly a coconut and rubber producing company, KPL has not only recorded 

the highest profit since the establishment but also has created a new landmark in the history 

of Agribusiness Sector in the country by conquering the National Level Gold Award for the 

03rd consecutive year and by winning the Gold Award for the Large Category Producer 

(Plantations) for the 04th consecutive year and won the Silver Award for Plantation and Agri-

businesses at National Business Excellence Awards-2015, organized by the Sri Lanka 

National Chamber of Commerce proving that the State Sector too can compete with Private 

Business Enterprises in managing the Business Enterprises with outstanding success. 

 

The company obtained SLS ISO 9001:2008 Certification under the scope of Plantation 

Management and Agribusiness related to coconut, rubber and commercial crops from the Sri 

Lanka Standard Institution in the year 2015. 

 

 

2. Human Capital of the Company 
 

Cadre Summary 

 
Head Office Estates  Total 

Executives 10 22 32 

Clerical and Allied Grades 28 116 144 

Minor and Allied Grades 19 35 54 

Watchers & Check Roll Laborers  0 938 938 

Total 57 1,111 1,168 
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3. Distribution of Land 
 

The KPL Consists of 08 Area Estates spanning over 03 districts namely Kurunegala, 

Gampaha and Anuradhapura.  6,555.03 ha had been handed over to the company in 1992, at 

present only 5,116.15 ha is in possession of the company due to the alienation of 1,438.88 ha 

(22%) for statutory declaration and for the government/ public and other purposes. The Land 

distribution is shown below. 

 

Estate 
Coconut 

(ha) 

Rubber 

(ha) 

Other 

Cultivated  

(ha) 

Uncultivated 

(ha) 

Total Extent 

(ha) 

Attanagalla 442.10 118.99 44.70 97.40 703.19 

Dambadeniya 398.14 - 11.05 52.99 462.18 

Dodangaslanda 445.92 26.09 54.10 272.72 798.83 

Hiriyala 766.70 - 78.30 135.21 980.21 

Katugampola 606.92 - 0.20 12.01 619.13 

Kurunegala 525.93 12.80 - 17.07 555.80 

Mahayaya 354.47 72.74 7.85 11.20 446.26 

Narammala 457.31 3.79 28.70 60.75 550.55 

Total 3,997.49 234.41 224.90 659.35 5,116.15 

% 78.13 4.58 4.40 12.89  

 
 

 

4. Crop Diversification 
 

From 2006 onwards, emphasis on intercropping has been extended with the planting of 

horticultural crops and spices in order to increase the land productivity. 

 

Variety 
No. of 

Plants 

Extent 

(Acres) 
Variety 

No. of 

Plants 

Extent 

(Acres) 

Arecanut 7,420 10.01 Lime 1,100 2.23 

Avocado 415 5.60 Mango 2,823 38.10 

Cashew 17,009 229.54 Mangosteen 50 0.68 

Cinnamon 207,944 82.21 Manioc 29,200 3.94 

Cocoa 9,568 19.37 Nutmeg 250 1.60 

Coffee 1,180 1.59 Papaw 400 0.81 

Dragon Fruit 1,073 2.89 Pepper 31,778 36.76 

Drumstick 782 1.58 Pineapple 24,000 2.78 

Durian 3,035 40.96 Rambutan 4,031 54.40 

Guava 947 2.55 Sour sap 250 1.00 

Jack 3,789 51.13    

Total Extent 1,456.66 
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5. Financial & Operating Progress 
 
 

5.1 Revenue & Other Operating Income 

 

The revenue of the Company for the year 2016 is Rs. 472 million (2015 - Rs. 492 million) 

and the other operating income for the year is Rs. 97 million (2015 - Rs. 122 million). The 

coconut revenue came down by Rs. 29 million and rubber by 0.7 million. Other revenue was 

increased by 9 million. Although, the coconut production has increased when compared to 

last year, the net sales average (NSA) for the year prevailed at far below the last year. NSA 

for 2016 was Rs. 24.71per nut and for 2015 it was at Rs. 31.21 per nut.  

 

 

Coconut is the largest income provider of the Company representing 72% (Average of 2011-

2015) of the total income. The other sources of income are rubber (10% - Average of 2011-

2015), intercrops, timber inclusive of coconut timber and other sundry sources (18% - 

Average of 2011-2015). 
 
 

5.1.1 Coconut 
 

The coconut production of the KPL surpassed 16.6 million nuts in 2016 registering a 18% 

growth to 16.6 million nuts compared to 14.07 million nuts in the previous year. The 

improvement in production was attributed to improved agricultural practices and 

management. 

 

 
 

5.1.2 Rubber 
 

Rubber crop had been declined continuously during the last five years shown a 2% increase 

during the year 2016. 

 
 

5.1.3 Other Crops 
 

Other crops provide revenue of approximately 6% of the total. Highest ever cashew crop, of 

22,943 Kg amounting to Rs. 6,122,982.00 was recorded in the year 2016. Also, highest ever 

Rambutan crop of 1,995,312 fruits value of Rs. 6,151,698.00 was recorded in the same year. 
 

The gain arising from changing fair value of consumable biological assets (Timber Trees) 

shows Rs. 24 million decrease when compared with last year. The drop of other operating 

income reflects the said decrease in valuation of biological assets. 

 
 

 

6. Profit Before Tax & Profit for the Year-: 
 

Profit before tax was decreased by 15% where the Profit for the year was decreased by 18%. 

The decrease in revenue and other income caused to decrease in profits. Administration & 

General Expenses has considerably came down by Rs. 13.3 million. Net Finance income 

shows an increase of Rs.13.4 million. This is a result of increase of interest income by Rs. 

12.3 million and decrease of finance cost by 17 million.  
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7. Financial Position Structure-: 
 

More than Rs. 100 million was invested in acquisition of assets. Investments are primarily 

made on Bearer Biological Assets (Establishment of new plantations & maintaining of 

immature plantations) and Property Plant and Equipment. Current assets of the Company at 

the end of 2016 were Rs. 655 million out of which Rs. 450 million represents short term 

investments. These figures for 2015 are Rs. 586 million and Rs. 415 million respectively. The 

current liabilities were increased only by Rs. 06 million. The equity has been increased by Rs. 

136 million. The dividends of Rs. 35 million for financial year 2015 is yet to be paid; the total 

contribution to the General Treasury as dividends up to now is Rs. 310 million. 
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Chilaw Plantations Ltd 
 

1. Introduction  

Chilaw Plantations Company was established as a state-owned company by the Companies 

Act No.17 of 1982 in terms of Gazette No.719/15 of 18 June 1992. This was converted into a 

private company by the Conversion of Public Corporations or Government Owned Business 

Undertakings into Public Companies Act No. 23 of 1987. Later, the company was registered 

again under PB 703 by Act No. 07 of 2007.     

 

In terms of this gazette notification, all the plantation industry assets in the Puttalam District, 

i.e. all the estates belonged to Janatha Estate Development Board were transferred to Chilaw 

Plantations Company. Later a 53-year long lease agreement was entered into by Janatha 

Estate Development Board and Chilaw Plantations Company. 

 

2. Financial Performance – 2016 

 

 

2016 2015 

Rs. Rs. 

Revenue 383,089,914 399,365,998 

Cost of Sales (237,016,830) (250,617,694) 

Gross Profit 146,073,084 148,748,305 

Other Operating Income and Gains 61,162,648 78,274,685 

Administrative Expenses (102,587,457) (106,517,139) 

Other Operating Expenses (6,058,872) (13,492,529) 

Profit from Operations 98,589,402 107,013,322      

Finance Income 12,470,842 9,803,760 

Finance Expenses (32,073,496) (31,034,573) 

Impairment Loss on Financial Assets 

  Profit before Tax 78,986,748 85,782,509  

   Tax Expense (Provisions) (12,481,372) (9,610,612) 

Profit for the Year 66,505,377 76,171,897 

   Other comprehensive Income 1,091,543 2,761,980      

Total Comprehensive Income for the year, Net 

of Tax 67,596,920 78,933,877 

   Basic Earning Per Share  3.33 3.81 
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3. Performance of Field Activities as per the Budget 2016 
 

 

Activity Unit 

Physical Progress % completed 

on annual 

estimate 
Actual 

up to 

31/12/2016 

Annual 

Estimate 

Weeding Manual (3 rounds) ha 3,283.62 3,609.97 91% 

 Chemical (2 rounds) ha 1.28 35.00 4% 

 Mechanical ha 1,592.06 2,184.52 73% 

      

Harrowing ha 399.86 502.61 80% 

      

Manuring N.P.K palms 92,303 300,867 31% 

 Dolomite palms 297,222 312,113 95% 

 Y.P.M.(2 rounds) palms 3,179 8,804 36% 

 Organic Manure(2 

rounds) 

palms 
7,361 7,106 

104% 

      

Burying Husks pits 9,290 14,700 63% 

      

Infilling/ Re-supplying Vacancies seedlings 1,232 2,634 47% 

     

Draining New m 4,810 10,000 48% 

 De-silting m 4,131 13,000 32% 

      

Fencing New m 10,716 18,640 57% 

 Repairing m 39,526 41,300 96% 

 Opening fire gaps m 25,540 23,500 109% 

      

Mulching Frond (2 rounds) palms 477,785 455,547 105% 

 Husk palms 1,690   

 

 

3.1 Crop Harvested (Nuts) 
 

 

 

2016 2015 

As at 31.12.2016 Annual Estimate 
Crop harvested nuts 

Same date last year 
Annual Estimate 

16,522,290 14,734,000 12,517,083 16,105,000 
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4. Other Activities  

 
4.1 New Plantations and Under Plantations 

 

Estate  New/Under Plantations (Ha) 

Palugaswewa 175.00 

Chilaw Area  116.37 

Divulapitiya Area 114.00 

Thambapanni Area 132.31 

Bingiriya Area 365.99 

Madampe Area 116.70 

Total 1020.37 
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4.2 CPL Under Plantations and New Plantations 

 

Year New/Under 

Plantations extent 

(Ha) 

Number of 

Seedlings 

2005 54.35 8,592 

2006 44.50 7,791 

2007 0 0 

2008 33.94 5,354 

2009 101.10 14,039 

2010 107.93 14,668 

2011 128.17 17,245 

2012 266.84 31,220 

2013 173.76 20,915 

2014 146.56 15,573 

2015 40.00 5,622 

2016 46.00 1,759 

Total 1143.15 142,778 

 

 

5. Projects  
 

5.1 Hand Pollination project 

 
The Hand Pollinated seed nut nursery was established at Palugaswewa Estate in 2011. It is 

successfully continued to produce hybrid seedlings.  The seedlings thus derived and planted 

in the under plantations appear to be strong and well growing, promising and with all signs of 

a healthier and high yielding palms 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 



423 
 

 

Year 
Sanramon Seed Nuts Harvested Laid In Nursery 

Flowers Nuts Nuts 

2014 1,976 17,452 17,112 

2015 1,956 13,446 13,446 

2016 1,816 11,273 10,017 
 
 

5.2 Isolated Seed Garden at Kiniyama Estate (CRI-CPL joint 

project) 

This project was established in 2012 as CRI-CPL joint project to produce Hybrid 

‘Kapruwana’ Cultivation of Coconut Seed nuts / Seedlings.  

 

It is very successful and the growing seedlings appear to be strong and promising 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two seedlings flowering within 2.5 years 

 

 

5.3 Buffalo Project   
 

Located in Palugaswewa estate. 
 

No. of Buffaloes - 330 

No. of Milking cows - 45 
 

 
 

Upgrading the standards of the herd and diary is underway, in line with the 

advice of the Officials from Netherlands.  A milking parlor with milking 

machines would be constructed in due course.  

 

 

5.4 Sheep Project 
 

Bingiriya Area Estates - Kiniyama estate. 

No. of Sheep - 487 

Sheep dung is used for under plantations and dragon fruit. 
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5.5 Cashew Plantation 
Thambapanni Area Estates - 687.59 ha - 48116 plants (Mono crops) 

Thambapanni Area Estates - 42.65 ha - 3239 plants (Inter crops) 

Bingiriya Area Estates - 38.20ha  - 3748 plants 

Chilaw Area Estates  - 45.12 ha - 1833 plants 

 

 

5.6 Rambutan Plantations 
 

Situated  in Divulapitiya Area Estates  - Kopiwatte estate. 

Established in 1996 and 2005. 

Total number of palms - 590. 

   
 

5.7 Pepper Plantations 
 

Situated in Divulapitiya Area Estates - Weeranissankamalla estate. 

Established in 1998 and 1999. 

Total number of wines - 1973 
 

5.8 Cinnamon Plantations 
 

Situated in Divulapitiya Area Estates Dombawinna and Saraswathi estates. 

Established in 2011. 

Number of plants - 24,365. 

 

Situated in Bingiriya Area Estates Kolomunuoya and siyambalawewa estates 

Established in 2011 

1 acre - 3600 plants 

 

5.9 Dragon Fruit Plantations 
 

As the Project at Bingiriya planted in 2008 has shown good results by offering 

a steady income, profit having already surpassed the total expenditure / 

investment on this, this project was expanded to the other estates also as 

detailed below: 
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Estate 

Year  of 

planting Number of plants Number of plants in bearing 

Palugaswewa 2011 50 50 

Bingiriya 2008/2012 2700 450 

Divulapitiya 2011/2012 946 946 

Madampe 2011/2012 550 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Special Achievements 
 
Commendation award was awarded to Divulapitiya Area Estates, Katukenda No. 3 Estate of 

Chilaw Plantations Ltd. by the Employees’ Trust Fund Board of the Ministry of National 

Policies & Economic Affairs in recognition of the commitment & care to safeguarding the 

best interest of our own employees by discharging the statutory obligations through the 

facilitation of payments there by enabling them to take advantage of the many benefits 

offered by the Employees Trust Fund Board.  
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7. Special Projects Launched in 2016 
 

 

7.1 Rain water harvesting. 
 

Rain water harvesting is given priority as a risk management step and to increase the 

moisture content in the soils.   Tanks in the six Area Estates were developed and de-silted.   
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Galoya Plantations PLC 

 

Financial year of Galoya Plantations is considered from 1st April to 31st March on next year. 

According to that, the progress for the year 2016/17 is as below.  

 

1. Introduction 

Gal-Oya Plantations was formed in year 2007 as a joint venture between the Government of 

Sri Lanka and the consortium, where 51% of the ownership retains with the Government of 

Sri Lanka and 49% of the ownership to the consortium consists with Brown and Company 

PLC (BCL) and Lanka ORIX Leasing Company PLC (LOLC). However the activities for the 

refurbishment were commenced after year 2009 since the agreement signed on 29th of August 

2009. 

 

This factory was not operated for more than 13 years when we took over. During this period 

no any cane cultivations had been carried out and paddy was the major crop cultivated in 

these fields.  

 

During the time of closure, there were two attempts to re start operations of Hingurana Sugar 

factory, but was a total failure leaving a negative confidence among farmers and people in the 

Hingurana area. 

 

Much effort and resources were put in to renovate the sugar factory which was dysfunctional 

for more than 13 years and gain the confidence of the farmers in converting back to sugar 

cane. Despite the volume of work involved we managed to start factory operations within a 

short period and achieved sugar production in year 2012. The required investment for the 

refurbishment is completely taken from the credit facilities obtained from private companies 

& banks.  

 

Renovation of existing distillery plant was one of the refurbishments projects. The 

construction of the distillery having capacity of 21.5 KLPD was commenced in 2014 and will 

be completed in the end of January 2017. We are expecting distillery license for the 

commercial operation. 

 

As at 31.03.2017, total investment for the Gal Oya Project was Rs.7.0 Bn. 
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2. Financial Highlights for 2016/2017 as per the draft financial 

report  

 
 

Description Rs. 

Turnover 1,007,844,863.00 

Operational Profit/(Loss)              (191,726,419.00) 

Profit/ (Loss) before tax   (939,336,450.00) 

 

3. Present Situation of the Company 

 

3.1 Cultivation 

The plantation consists of approximately 5,200 ha of irrigated land allotted amongst 4,400 

families. The project area is divided into 5 major zones namely Varipathanchena, 

Galmaduwa, Deegawapi, Hingurana and Neetha. A nucleus estate with an extent of 166 ha of 

land with a water scheme will be supporting the 5200 ha land for sugar cane. Out of this 5200 

ha only 4,850 ha is cultivable. 

 

Location Cultivatable Extent (ha) Number of Allottees 

Varipathanchena  1,067     947 

Galmaduwa  1,233     926 

Deegawapi  1,034     870 

Hingurana     764     697 

Neetha  1,104  1,001 

 Total  5,202  4,444 
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3.2 Sugar cane Nursery 

Agronomy Division of GOPL has been producing seed cane and conducting research on 

various aspects of sugar cane agriculture since its inception in 2010. The division maintains 

over 134 SRI sugar cane clones as a source of future planting material and trail programs. 

The agronomy area consisted of approximately 159.25 ha.  

 

3.3 Factory 

The Factory complex comprises the secretariat building, stores, factory, gantry yard, 

foundry, furnace oil tank and molasses tank. Crushing capacity is 2000 MT per day of 24 

hours operation hours. 

Sugar Factory 

Crushing Capacity : 2000 TCD  

Power Generation : 2 MW (will be expanded) 

Boiler Capacity : 70 tons/hr (15 bar 270 C)  

Workshop including Lathes, Milling, Rolling, Grinding, Drilling etc. 

 

4. Progress Summary 
 

Activity 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

New planting (ha)  153.1 565.20 1,380.3 1,562.35 563.74  387.37  220.1 

Re-Planting (ha) -  -  -  87.52  227.95  587.02  1,189.8 

Total planting (ha)  153.1  565.20  1,380.3  1,649.87  791.69  974.39  1,409.9 

Revenue area (ha)  254.62 710.40 2663.20 3724.60 4209.10 4618.60 4,859.4 

No of farmers involved 

(cumulative)  
354 836 1,879 3,319 3,890 4,277 4,538 

Cane harvest (MT)  6,267.7  15,067.7  76,486.2  152,316.4  259,001.7  217,131.2  163,147.5 

Cane Crushed (MT)  - - 53,806 133,770  246,349  206,147  146,753.25 

Marketable Sugar 

Production  
- - 3,315 10,521  19,837  14,528  10,236.31 

Molasses Production 

(MT)  
- - 2,680  6,942  11,431  10,348  7,528.69 

Rendement %  - - 6.20 7.86 8.09 7.32 6.97 

Total Investment   1.433 bn 1.722 bn 3.011 bn 3.198 bn 5.304 bn 7.003 bn 
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5. Work Force (As at 31.03.2017) 

No. 

ofExecutive 

grade staff 

No. of 

Permanent Staff 

No. of contract 

basis staff 

Total No. of  Employees 

Directly joined with the 

Institution 

46 142 629 817 

 

6. Future Plan 

 

6.1 Distillery Project 

We have entered in to an agreement with an Indian Company called Naran Lala Ltd of India 

on 17th October 2014 in Colombo to build a new distillery plant. Constructions have 

completed on 30.01.2017 with the investment of Rs 800Mn. We are expecting distillery 

license for commercial operations. Once we got the license we expect to produce 500,000L 

per month & gross revenue of Rs.225 mn per month. 

 

 

6.2 Co-Generation Power Plant – 10 MW  
 

Existing 2 MW power generation plant in Galoya will be upgraded to a 10 MW and will sell 

excess electricity to the national grid. Project is expected to execute by July 2017 and 

complete by April 2019. Total investment for the project is Rs. 2.5 billion 

 

 

6.3 Production of Organic Fertilizer – 7000 MT  
 

All wastes from the sugar factory and distillery will be converted to organic fertilizer. Project 

has already been started and expected to complete by July 2017. Investment is Rs. 100 

Million. 

 

 

6.4 CO2 extraction project– 10T / day  
By product from the distillery will trapped and cleaned. Project ground work has already 

been started and operation will be outsourced. Project is expected to be completed at the end 

of 2017. Investment is Rs. 250 Million. 
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Sri Lanka Cashew Corporation 

 

1. Introduction 
 

Sri Lanka Cashew Corporation (SLCC) was established under the State Agricultural 

Corporations Act no: 11 of 1972 and as per the Extraordinary Gazette No.60/7 dated 25th 

May 1973.  From its inception, the Corporation is functioning as a public enterprise mainly 

providing services to the industry while engaging in commercial activities on a profit earning 

basis. 

 

 

1.1 Objectives 

 

1. Cultivation, processing and marketing of cashew and formulating plans with regard to 

the cashew production, processing and marketing and providing instructions for their 

implementation. 

 

2. Conducting investigations and research with the objective of enhancing the cashew 

cultivation, processing and marketing and its production, processing and marketing. 

 

3. Collecting, processing, publicizing and distributing technical, marketing and other 

information with regard to the cultivation, processing and marketing of cashew and its 

production, processing and marketing and liaising with others in the implementation 

of such activities. 

 

4. Determining the locations of cashew and cashew products processing factories, their 

extent and the technical standards and establishing new factories and activating 

existing factories when necessary. 

 

5. Purchasing, distributing, marketing and exporting cashew and cashew products. 

 

6. Facilitating the training of persons required for the cultivation, processing and 

marketing of cashew and its production, processing and marketing. 

 

7. Establishing the fundamental organizations required for the development of cashew 

cultivation, processing facilities and marketing and assisting in their establishment. 

 

8. Initiating measures as deemed necessary for the popularization of cashew products 

and their sale, promoting the existing demand for these products in the world markets, 

financing the promotional or any other incidental activities, controlling, assisting and 

sponsoring such activities. 
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2. Crops 
 

Cashew is the major crop cultivated in Sri Lanka Cashew Corporation plantations and 

coconut, papaw and etc. are cultivated as intercrops. 
 

2.1 Regional Offices     Districts Covered  
 

1. Puttlam Regional Office    Puttlam/Kurunegala 

2. Hambantota Regional Office    Hambantota/Ratnapura 

3. Anuradhapura Regional Office   Anuradhapura 

4. Nalanda Regional Office    Matale/Polonnaruwa 

5. Moneragala Regional Office    Moneragala 

6. Mahiyanganaya Regional Office   Kandy/Badulla 

7. Ampara Regional Office    Ampara 

8. Batticaloa Regional Office    Batticaloa 

9. Kilinochchi Regional Office    Kilinochchi/Mulaitivu/Jaffna 

10. Mannar Reional Office    Vavunia/Mannar 

 

2.2 Estates     District         Extent(Acres) 

 

1. Kamandaluwa Estate   Puttlam  548    

2. Puttalama Achchigewatte Estate Puttlam  961 

3. Eluwankulama Estate   Puttlam  200 

4. Hardy Estate    Batticaloa  365 

5. Mankerni Estate   Batticaloa  423 

6. Kondachchi Estate   Mannar  6000 

7. Poonerin Estate   Kilinochchi  2000 

8. Madu Estate    Mannar  955 

9. Oyamaduwa Estate   Anuradhapura  200  

 

2.3 Seed Gardens      District                Extent(Acres) 

 

1. Wilachchiya Seed Garden  Anuradhapura   25  

2. Nalanda Seed Garden   Matale    75 

3. Mahaoya Plant Seed Garden  Ampara   81 

4. Suduwathura Ara Seed Garden Moneragala   50 

 

 

2.4 Central Plant Nurseries  Extent(Acres) 

 

1. Mihintale Plant Nursery   2.5 

2. Dambulla Plant Nursery   03 

3. Kamandaluwa Plant Nursery   01 

4. Hardy Plant Nursery    01 

5. Kumbukkana Plant Nursery   03 

6. Aluththarama Plant Nursery   02 

7. Chandrika Wewa Plant Nursery   0.5 
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2.5 Cashew Processing Centres 

 

1. Nedagamuwa Processing Centre -  Gampaha 

2. Puttlam Processing Centre  -  Puttlam 

 

 

2.6 Research Units 

 

1. Kamandaluwa Research Unit 

2. Puttlam Research Unit 

 

 

2.7 Sales Outlets of the Corporation 

1. Rajagiriya 

2. Kollupitiya 

3. Pinnawala 

4. Franchise Shops – 49 

 

 

2.8 Circuit Bungalows 

1. Puttlam Circuit Bangalow 

2. Hardy Circuit Bangalow 

 

 

3. Financial Performance of the Cashew Corporation 
 

Sri Lanka Cashew Corporation is maintaining the profitability of it’s Commercial Activities 

and during the year 2016 recorded the Rs.31.6 Mn Net Profit. 

 

4. Staff as at 31.12.2016 
 

4.1     Approved Staff              Staff as at 31.12.2016 

 

Higher Management Grade (HM) 02    02 

 

Middle Management Grade(MM) 07    05 

 

Junior Management Grade(JM) 26    20 

 

Management Assistant Grade(MA) 122     95 

 

Minor Grade(PL)   67    71 

Total               224                                    193 
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In addition to this, approximately 350 check roll labourers have been employed in accordance 

with the monthly requirements at processing centers, estates, Seed Gardens and central plant 

nurseries of the corporation. 

 

5. Brief Description of the Development Activities carried out 

during the Year -2016 

 

5.1 New planting in 4500 acres under cashew subsidy programme 

 

The total extent of cashew cultivation is approximately 142607 acres in Sri Lanka.  In 2016, 

under the subsidy programme, 2500 acres of bud grafted cashew and 2000 acres of seedling 

cashew have been cultivated in 18 districts covering 125 Divisional Secretaries divisions.  

Under this programme 3298 farmers have been benefited.  Produced 209125 Budded and 

Seedling plants at Sri Lanka Cashew Corporation central nurseries and issued 180720 budded 

plants & 78440 seedling plants for growers through this subsidy programme. 

 

 

5.2 Cashew Cultivation Programme – 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District Budded Cashew 

(Acres) 

Seedling Cashew 

(Acres) 

1.Puttlam 400 - 

2.Kurunegala 300 - 

3.Hambanthota 200 - 

4.Anuradhapura 550 - 

5.Ampara - 400 

6.Badulla 150 - 

7.Kandy 25 - 

8.Ratnapura 25 - 

9.Matale 150 - 

10.Polonnaruwa 150 - 

11.Moneragala 250 - 

12.Batticaloa 50 350 

13.Trincomalee 50 300 

14.Vauniya 50 200 

15.Mannar 25 250 

16.Mullitiv 75 300 

17.Kilinochchi 50 150 

18.Jaffna - 50 

Total  2500 2000 
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5.3 Plant Production for Cashew Subsidy Programme 

209125 bud grafted plants of high quality new varieties were produced at central nurseries of 

the corporation and issued for the subsidy programme and to private estate owners. 

Production of Budded plants in 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

-Dambulla Nursery-                                                        -Mihintale Nursery- 

 

 

22708

27068

44940

48200
52472

55307
57736

0

25000

50000

75000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Year

Cashew Extent in Sri Lanka  

Extent (Ha) 

Hectares 

Nursery Produced plants Issued plants 

 

Kamandaluwa 38602 24136 

Dambulla 29768 17739 

Mihintale 79846 70260 

Aluththarama 19044 14787 

Kubukkana 18701 13548 

Hardy 7401 7109 

Chandrika wewa 15763 14733 

Total 209125 162312 
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6. Development of Cashew Cultivation  

 

6.1 Development of Corporation Seed Gardens   

The existing Seed Gardens maintained in accordance with Intensified Agricultural Systems to 

satisfy research standards.  Approximately 13.91 Mt. of mother seeds have been collected for 

the production of quality budded plants and seedling plants.  800 plants were planted at 

MayaOya Seed Garden and prepared the land at Suduwathura-ara Seed Garden for 500 

plants. 

 

6.2 Programmes on Intensified Agricultural Systems 

Sri Lanka Cashew Corporation conducts Pest Controlling programmes, Introduces new 

cashew varieties and new budding technologies and provides technical and post harvesting 

training for the development of cashew industry in Sri Lanka.   Pest control programmes are 

conducted to control Helopeltis attack and Stem and Root Borer attack in Island wide.  The 

corporation undertakes research activities on the release of new varieties, confirmation of 

new chemical and dosage for the major pest.   

 

6.3 Plant Rehabilitation/New Planting & Harvesting 

150 acres were cleared at Kondachchi plantation for new cultivation and planted 60 acres 

during the year 2016. 

05 acres of new planting has been done at Eluwankulama Plantation. 

109 Mt. of raw cashew nuts were collected from SLCC owned plantations even though the 

adverse weather conditions badly affected the flowering and fruit setting stages. 

 

6.4 Expansion of Local Market and Sales Promotion 

A range of new products have been introduced to the market in commercial quantities and a 

significant contribution has been made to introduce new technology, professional guidance, 

training and value addition to the processing industry. 

Chutney made by cashew apple and pepper coated cashew nuts were introduced to the 

market.   

10 new franchise shops have been newly opened enhancing the marketing network up to 49 

franchise shops.  In addition to this, a new sales outlet of Sri Lanka Cashew Corporation was 

opened at Pinnawala Elephant Orphanage to strengthen the Corporation’s marketing and 

distribution network during 2016. 
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6.5 Developments in the Processing Industry. 

19.9 Mt of cashew kernels and 21.94 Mt. of raw cashew were purchased from small scale 

entrepreneurs and growers at competitive prices in addition to the harvest collected from Sri 

Lanka Cashew Corporation Plantations.  152.6Mt. of raw cashew had been processed in 

Puttlam and Nedagamuwa Processing factories and earned Rs.84.59Mn.by selling 30.94Mt.of 

value added cashew kernels during the year 2016.  

 

 

 

6.6 Research & Development activities on cashew cultivation 

Research & Development activities have been carried out in the areas of plant breeding use of 

fertilizer, pest control of cashew crops, bud grafted and seedling cashew cultivation, 

harvesting and intercropping and other agronomic practices in collaboration with Faculty of 

Agriculture and Plantation Management of Wayamba University.  Conducted 02 new 

research trials were conducted on plant breeding and agronomy during the period and 

conducted 03 processing training programmes for farmers and small scale entrepreneurs in 

Mannar and Mullitiv Districts.  65 persons were participated. 

Training programmes were conducted on post-harvest technology for farmers in Mannar and 

Mullitiv Districts with NIPM. 

 

7. Human Resource Development 

Professional training and guidance have been provided to 60 employees during the year to 

enhance their capabilities and professional standards. 
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Ceylon Ceramic Corporation 
 

1. Introduction  
 

The Brick and Tile unit of the National Small Industries Corporation was first established 

under the state Industrial Corporation Act No.49 of 1957. Later, the Brick and Tile Unit of 

the State Industrial Corporation was incorporated into the Ceylon Ceramics Corporation in 

1972.   
 

In January 1990 Ceramics Component of the corporation was made a public entity whilst the 

Brick & Tile unit of the Corporation was continued under the name of Ceylon Ceramics 

Corporation. 
 

The Corporation owns a total of eight (08) factories and a vacant land which predominantly 

engaged in the manufacturing of clay based products such as Bricks & Roofing Tiles. The 

factories are located in eight principal districts of the country, clamming to an overall land 

extent of 416 acres. Majority of the factories located districts are recognized as fast growing 

economic centers of the country. 
 

The locations of 08 Bricks & Tile factories and the details of the factories, extents and the 

current status are given below:-  

 

 Factory Location Properties       Status 

❖ Eragama Ampara 232Acr   Operational  

❖ Mahiyanganaya Mahiyanganaya 94Acr      Operational 

❖ Uswewa Embilipitiya 19Acr           Operational 

❖ Yatiyana Matara 06Acr          Operational 

❖ Bingiriya Bingiriya 03Acr           Operational 

❖ Weuda Kurunegala 09Acr           Closed 

❖ Elayapattuwa Anuradhapura 33Acr Closed 

❖ Odduchuddan Mulativu 13Acr           Closed 

❖ Bangadeniya           Bangadeniya   07Acr          Vacant Land 

 

While only five factories out of the above are functioning now, three factories were closed 

down consequent, to the Voluntary Retirement Scheme offered to the staff. Accordingly 497 

members were paid off and only 39 permanent staff is remaining of which the details are 

given below.  

 

The Odduchuddan Factory which was in the hands of LTTE and then with SANASA co-

operative society was taken over after, the chairman assumed duties in March 03rd 2015.   
 

As a result of the continues losses made by this Corporation and since it was a heavy burden 

on the treasury, the Cabinet of Ministers has decided by Cabinet Paper No 11/2068/553/018- 

The chairman, dated 09th November 2011 to restructure or lease out this corporation to a 

private sector investor. 
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2. Financial Performance for the Year 2016 
 

2.1  Production 
 

 2016 2015 2014 

Production (Qty) 3,950,914 2,609,256 2,162,836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Revenue 
 

 2016 2015 2014 

Revenue (Rs.) 148,208,950 88,369,371 80,095,642.87 
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2.3 Profit & Loss Statement 

 

 2016 2015 2014 

Profit & Loss (Rs.) 16,786,082 (4,257,632.31) (12,683,458.16) 
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BCC Lanka (PVT) LTD 
 

1. Introduction  
 

In 1988, BCC Lanka Ltd was incorporated with the issue of 10,000,000 shares held by 

the General Treasury under conversion of Public Corporations and Government owned 

business undertakings into public corporations act No. 23 of 1987. 

 

Since then, the company has continued to function below its potential due to poor 

management controls resulting in worker unrest and a CRS was offered for all its 481 

workers in 2006. 

 

However with the change of government policy not to close down or sell off state 

enterprises, BCC Lanka Ltd commenced operations with a minimal staff in September 

2006 and has grown its business benefiting primarily from the goodwill associated 

with the company’s brand name and a committed management team. The total number 

of employees of BCC Lanka Ltd including Executives is 41 up to 31.12.2016.  

 

2. Main Product Lines of Bcc 
 

• Edible Oils  : BCC White Coconut Oil and Cooks Joy 

• Toilet Soap  : Sandal wood, Suvendra Herbal, Suvendra Floral 

• Laundry Soap  : Sovereign bar, Sno –Wite 

• Disinfectants  : Pynol 

• Washing Powder : Sno – Wite (1kg, 500g, 200g) 

• Dish Wash  : Both liquid & powder  

 

 

3. Financial Performance – As At 31st December, 2016  
 

(Rs. Mn) 

 Target Actual  

Net Sale  163.87 123.70 

Other Income 52.80 62.62 

Cost of Raw Materials 121.78 98.86 

Cost of Direct Expenses 14.23 13.62 

Gross Profit Margin 80.66 73.84 

Total Espenditure 48.43 43.14 

Depreciation 1.20 1.70 

Net Profit 31.03 29.00 
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3.1 Profit/ Loss and loans Details as at 2016.13.31 in Rs. MN 
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6. Allocation of Funds 
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Head No.     - 158 

Programme    - 01 Operational Programme 

Project Name and Title    - 01 Minister’s Office 

Object 

Code 
Category / Object Title 

Estimate Revised Total Balance Actual 

Expended 

Percentage 2016 Estimate 2016  Expenditure  Provision 

 Rs.  Rs  Rs.   Rs.   (%)  

 
Recurrent Expenditure           

 
Personal Emoluments           

1001 Salaries and Wages 8,500,000.00 9,900,000.00 9,786,809.79  113,190.21  98.86  

1002 Overtime and Holiday Payments  3,500,000.00 3,500,000.00 2,733,021.00  766,979.00  78.09  

1003 Other Allowances 8,200,000.00 9,100,000.00 8,945,197.01  154,802.99 98.30  

 
Travelling Expenses           

1101 Domestic 1,000,000.00 1,450,000.00  1,035,124.75  414,875.25  71.39  

1102 Foreign 1,000,000.00 2,584,000.00 1,913,650.00     670,350.00  74.06  

 
Supplies           

1201 Stationery & Offi. Requisites 1,500,000.00 2,176,000.00 2,175,315.21   684.79  99.97  

1202 Fuel  8,000,000.00 7,598,575.00     7,598,504.86  70.14  100.00  

1203 Diets & Uniforms 100,000.00 52,000.00 52,000.00           -     100.00  

 
Maintenance Expenditure           

1301 Vehicles 3,000,000.00 6,508,000.00   6,507,448.73     551.27  99.99  

1302 Plant, Machinery and Equipment 500,000.00 -             -              -        -    

1303 Building and Structures 200,000.00    -            -             -        -    
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 Services            

1401 Transport 3,600,000.00 934,370.00 934,362.90  7.10 100.00  

1402 Postal & Communications 2,600,000.00 1,269,000.00 1,139,171.51  129,828.49  89.77  

1403 Electricity and Water 1,900,000.00 1,327,000.00 1,324,201.72  2,798.28  99.79  

1405 Other 1,000,000.00 2,100,000.00  1,998,451.90  101,548.10  95.16  

 
            

 
Capital Expenditure           

 
Rehabilitation & Improvements           

2001 Buildings and Structures 500,000.00 17,500,000.00  16,039,004.71   1,460,995.29    91.65  

2002 Plant, Machinery & Equipment 200,000.00 200,000.00          -     200,000.00       -    

2003 Vehicles 2,300,000.00 2,355,000.00 2,352,295.43   2,704.57   99.89  

 
Acquisition of Capital Assets           

2101 Vehicles         -    35,000,000.00    35,000,000.00           -      100.00  

2102 Furniture & Office Equipments 1,000,000.00 11,500,000.00  9,984,470.65    1,515,529.35   86.82  

2103 Plant, Machinery & Equipment 1,000,000.00 3,965,000.00 3,961,037.24    3,962.76    99.90  

      49,600,000.00   119,018,945.00   113,480,067.41      5,538,877.59          95.35  
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Head No.     - 158 

Programme    - 01 Operational Programme 

Project Name and Title    - 02 Administrative and Institutional Service 

Object 

Code 
Category / Object Title 

Estimate Revised  Total      Balance  
Actual 

Expended 

Percentage 2016 Estimate 2016  Expenditure  Provision 

 Rs.  Rs  Rs.   Rs.   (%)  

 
Recurrent Expenditure           

 
Personal Emoluments           

1001 Salaries and Wages 20,200,000.00 20,200,000.00 19,343,777.52 856,222.48 95.76 

1002 Overtime and Holiday Payments  2,300,000.00 2,300,000.00 1,209,305.31 1,090,694.69 52.58 

1003 Other Allowances 20,000,000.00 20,000,000.00 17,814,790.58 2,185,209.42 89.07 

 
            

 
Travelling Expenses           

1101 Domestic 250,000.00 290,000.00 264,307.00 25,693.00 91.14 

1102 Foreign 600,000.00 2,194,000.00  2,193,559.75  440.25  99.98 

 
            

 
Supplies           

1201 Stationery & Offi. Requisites 1,600,000.00 2,230,000.00 2,229,734.17 265.83  99.99 

1202 Fuel  2,500,000.00 3,298,000.00 2,997,403.90 300,596.10  90.89 

1203 Diets & Uniforms 30,000.00 30,000.00 30,000.00                          -    100.00 
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Maintenance Expenditure           

1301 Vehicles 2,000,000.00 2,630,000.00 2,629,340.37 659.63  99.97 

1302 Plant, Machinery and Equipment 1,000,000.00 
                            

-    

                            

-    
                         -    

                  

-    

1303 Building & Structures 2,500,000.00 - - - - 

 
            

 
            

 
Services.           

1401 Transport 2,000,000.00 3,346,020.00 3,345,410.23 609.77  99.98 

1402 Postal & Communications 1,000,000.00 1,900,000.00 1,898,481.53 1,518.47 99.92 

1403 Electricity and Water 1,750,000.00 895,000.00 790,450.25 104,549.75 88.32  

1404 Rents & Local Taxes 97,500,000.00 91,395,000.00 91,360,347.46 34,652.54 99.96 

1405 Other 10,000,000.00 6,338,330.00 2,298,364.35 4,039,965.65 36.26 

1408 Lease Rental for Vehicle   3,076,000.00 464,000.00 2,612,000.00 15.08 

 
Transfers           

1506 Property Loan Interest to  500,000.00 500,000.00 165,670.41 334,329.59 33.13 

 
Public Servants           
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Capital Expenditure           

 
Rehabilitation & Improvements           

2001 Buildings and Structures 10,000,000.00  23,000,000.00   10,250,170.34  12,749,829.66 44.57  

2002 Plant, Machinery & Equipment 200,000.00  200,000.00      -    200,000.00     -    

2003 Vehicles 1,500,000.00  1,500,000.00 1,138,500.00  361,500.00     75.90  

 
            

 
Acquisition of Fixed Assets           

2102 Furniture & Office Equipments 3,000,000.00 5,500,000.00 4,551,365.34  948,634.66     82.75  

2103 Plant, Machinery & Equipment 1,500,000.00 5,047,000.00 5,046,164.90        835.10     99.98  

 
            

 
Capacity Building           

2401 Training & Capacity Building 700,000.00 2,197,000.00      2,196,336.33                663.67           99.97  

 
  182,630,000.00 198,066,350.00 172,217,479.74 25,848,870.26         86.95  
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Head No.     - 158 

Programme    - 02 Development Activities 

Project Name and Title    - 03 Development Programme  

 

Sub Object Fin. Category / Object Title Estimate Revised Total Balance 

Actual 

Expended 

Percentage 

Project Code Code   2016 
Estimate 

2016 
Expenditure Provision 

 

   
State Resources Management           

   
Corporation Ltd.           

1 2502 11 Investment 12,000,000     12,000,000       3,000,000  9,000,000                25  

   
Capitalization of Srilankan            

   
Airlines           

2 2301 11 Equity Contribution      24,515,245     24,515,245                -               100  

        12,000,000     36,515,245     27,515,245  9,000,000           75.35  
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Head No.     - 158 

Programme    - 02 Development Activities 

Project Name and Title    - 04 Public Institutes 

Sub  Object Fin. Category / Object Title Estimate Supplementary Revised   Total      Balance  

Actual 

Expended 

Percentage 

Project Code Code   2016   

Estimate 

2016 

 

Expenditure  Provision    

                    

   
Lakdiva Engineering Company              

   
(Pvt) Ltd.             

1 1503 11 Public Institutions     24,000,000      24,000,000     24,000,000                    -               100  

   
              

   
Sri Lanka Cashew Corporation             

2 1503 11 Public Institutions     53,000,000      53,000,000     48,000,000     5,000,000         90.57  

   
              

 
2201 11 Public Institutions     40,000,000      40,000,000     40,000,000                    -               100  

   
              

   
SLSPC, JEDB and Elkaduwa              

   
Plantion             

3 2501 11 Restructuring         662,527,820  662,527,820   662,527,820                   -               100  

   
     .          

   

  117,000,000        662,527,820  779,527,820  774,527,820    5,000,000         99.36  
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