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ග ොවිජන සංවර්ධන අරමුදල - 2014  

---------------------------------------- 

ග ොවිජන සංවර්ධන අරමුදගේ 2014 ගදසැම්බර් 31 දිනට මූල්ය ත්ත්තව ්රකාශනන  සහ එදිගනන් අවසන් 

වර්ෂ  සඳහශ වූ මූල්ය කාශර් සශධන ්රකාශනන  ,ස්කාන්ධ  ගවනසව්ීගම් ්රකාශනන  සහ මුදේ ්රවශහ ්රකාශනන  

හශ වැද ්ත ගිණුම්කාරණ ්රතිපත්තතිප සහ අගනුත්ත තැහැදිි  ිරීමගම් ගතොරතුරුවල් සශරශංන ිරන් සමන්විත 2014 

ගදසැම්බර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂ  සඳහශ වූ මූල්ය ්රකාශනන 2000 අංකා 46 දරන ග ොවිජන සංවර්ධන තනග්ත 

97(5) ව න්තිප  සමඟ සංග ෝජිතව ිර වි  යුතු ශ්රී ල්ංකාශ ්රජශතශන්්රිකා සමශජවශදී ජනරජගේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ාශග  154 (3) වයවස්ාශග  ඇතුළ්ත විධිවිධශන ්රකාශර මශග  විධශන   ටග්ත වි ණන  කාරන ල්දී  

 ගාෝක්ත මූල්ය ්රකාශනන ිළිබබඳ මශග  අදහස් දැක්වීම් හශ ිරීමක්ෂණ න් ගමම වශර්තශග  දැක්ග      

 

1.2 මූලය ්රකාශනන ස්බන්ධධගන්ධ කාමනනශකාරයග  ව ීමන   

        ------------------------------------------------------------------- 

         ගමම  මූල්ය ්රකාශනන ශ්රී ල්ංකාශ රශජය අංන ගිණුම්කාරණ ්රමිතතිපවල්ට අනුකූල්ව ිළිබග ල් ිරීමම හශ 

සශධශරණ ගල්ස ඉදිරිත්ත ිරීමම  සහ වංවශ ගහෝ වැරදි ගහේතුගවන් ඇතිප වි  හැිර ්රමශණශ්තමකා සශවදය 

්රකාශනන න්ග න් ගතොරවූ මූල්ය ්රකාශනන ිළිබග ල් ිරීමමට හැිර වනු ිළණිස අවනයවන අභ්යන්තර 

තශල්න  තීරණ  ිරීමම කාළමනශකාරණගේ ව කීම ග   

 

1.3    වි යකාගේ ව ීමන 

       --------------------  

මශග  වි ණන  මත තදනම්ව ගමම මූල්ය ්රකාශනන ිළිබබඳව මත ක් ්රකාශන ිරීමම මශග  ව කීම ග   

මශ විසින් උ්තතීමතර වි ණන ආ තන න්ග  ජශතයන්තර වි ණන ්රමිතතිපවල්ට (ISSAI 1000-1810) 

අනුරූත ශ්රී ල්ංකාශ වි ණන ්රමිතතිපවල්ට අනුකූල්ව මශග  වි ණන  සිදුකාරන ල්දී  ආචශර ධර්මවල් 

අවනයතශවන්ට මම අනුකූල්වන බවට සහ මූල්ය ්රකාශනන ්රමශණශ්තමකා සශවදය ්රකාශන න්ග න් 

ගතොරවන්ගන්ද  න්න ිළිබබඳ සශධශරණ තහවුරුවක් ල්බශ ැනීම ිළණිස වි ණන  සැල්සුම්කාර 

ක්රි ශ්තමකා කාරන බවට ගමම ්රමිතතිප අගකක්ෂශ කාරි.    

 

මූල්ය ්රකාශනනවල් දැක්ගවන අ  න් සහ ගහිබදර  ිරීමම්වල්ට උතකාශීමවන වි ණන සශක්ෂි 

ල්බශ ැනීම ිළණිස තරිතශටි ක්රි ශ්තමකා ිරීමම වි ණන ට ඇතුළ්ත ග   ගතෝරශ ්ත තරිතශටින්, වංචශ 

ගහෝ වැරදි ගහේතුගවන් මූල්ය ්රකාශනනවල් ඇතිපවි  හැිර ්රමශණශ්තමකා සශවදය ්රකාශන න්ග න් 

අවදශනම් තක්ගසේරු ිරීමම් වි ණකාග  විිරන්ච  මත තදනම් ග   එම අවදශනම් තක්ගසේරු ිරීමම් වල්දී, 

අවස්ාශගවෝචිතව උචිත වි ණන තරිතශටි සැල්සුම් ිරීමම ිළණිස අරමුදගේ මූල්ය ්රකාශනන ිළිබග ල් 

ිරීමම ට සහ සශධශරණ ගල්ස ඉදිරිත්ත ිරීමමට අදශළ වන්නශ වූ අභ්යන්තර තශල්න  වි ණකා 

සැල්ිරේල්ට  න්නශ නමු්ත අරමුදගේ අභ්යන්තර තශල්නගේ සලල්දශි.්තව  ිළිබබඳව මත ක් ්රකාශන 

ිරීමමට අදහස් ගනොකාරි.  කාළමනශකාරණ  විසින් අනු මන  කාරන ල්ද ගිණුම්කාරණ ්රතිපත්තතිපවල් 
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---------------------------------------------------------------------------
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උචිතභ්ශව  හශ ග ොදශ  න්නශ ල්ද ගිණුම්කාරණ ඇස්තගම්න්තුවල් සශධශරණ්තව  ඇ ැයීම ගමන්ම 

මුල්ය ්රකාශනනවල් සමස්ත ඉදිරිත්ත ිරීමම ිළිබබඳ ඇ ැයීමද වි ණන ට ඇතුළ්ත ග    

 

මශග  වි ණන මත  සඳහශ තදනමක් සැතයීම උගදසශ මශ විසින් ල්බශග න ඇතිප වි ණන සශක්ෂි 

්රමශණව්ත සහ උචිත බව මශග  වින්වශස ි. . 

 

1.4 තත්ත්වශ යනන කාම  නතන සඳහශ පදනන 

 ------------------------------------------- 

 ගමම වශර්තශග  2 2 ගේදගේ දක්වශ ඇතිප කාරුණු මත තදනම්ව මශග  මත  ත්ත්තවශ ණන  කාරනු 

ල්ැගේ  

 

2. මූලය ්රකාශනන 

-----------------  

2.1 තත්ත්වශ යනන කාම නතන 

 ---------------------------- 

 ගමම වශර්තශග  2 2 ගේදගේ දක්වශ ඇතිප කාරුණු වි න් වන බල්තෑම හැර, මූල්ය ්රකාශනන වි න් 2014 

ගදසැම්බර් 31 දිනට ග ොවිජන සංවර්ධන අරමුදගේ මූල්ය ත්ත්තව  සහ එදිගනන් අවසන් වර්ෂ  

සඳහශ එහි මූල්ය ක්රි ශකාශීම්තව  හශ මුදේ ්රවශහ ශ්රී ල්ංකාශ රශජය අංන ගිණුම්කාරණ ්රමිතතිපවල්ට අනුකූල්ව 

සතය හශ සශධශරණ ත්ත්තව ක් ිළිබිඹු  කාරන බව මශ දරන්නශ වූ මත  ග   

 

2.2       මූලය ්රකාශනන ිළිබනඳව අදහස  දක්වීන 

----------------------------------------  

2.2.1 පකහකදිලි ගනොකාම ගවනස කා්බ 

------------------------------ 

තහත සඳහන් ිරීමක්ෂණ කාරනු ල්ැගේ   

 

(අ)  අරමුදගේ මුදේ ගනේෂ   හශ භ්ශණ්ඩශ ශර ගතෝත අනුව මුදේ ගනේෂ  අතර 2008 වර්ෂගේ සිට 

තැවත එන රු 651,797 කා ගවනස හඳුනශග න  ිරරවුේ ිරීමමට කාටයුතු කාර ගනොතිපබුණි    

 

(ආ) ජතන් ග න් ආධශර වැඩ සටහන  ටග්ත ගබදශ දී තිපබුණු ට්රැක්ටර් සඳහශ අ වී ඇතිප වශරිකා මුදල්  

හශ ගරෝද 02 ට්රැක්ටර් ගේල්ර් ණ   ැතිප ගිණුගම් ගනේෂ මූල්ය ්රකාශනන සහ ඉදිරිත්ත කාළ 

උතගේඛන අතර ිළිබගවි න් රු  186,063 කා හශ රු 41,491 කා ගවනසක් ිරීමක්ෂණ  වි    

 

2.3 ලකබින යුතු හශ ග වින යුතු ගිණු්බ  

--------------------------------- 

තහත සඳහන් ිරීමක්ෂණ කාරනු ල්ැගේ   
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(අ)  1995 වර්ෂගේදී ග ොවිජන ගසේවශ මධයස්ාශන හශ ග ොවි සංවිධශන ගවත ල්බශ දී තිපබුණු ට්රැක්ටර් 

ගේල්ර් සඳහශ 2014 ගදසැම්බර් 31 දිනට අ වි  යුතු හිඟ වශරිකා මුදල්    රු 6,236,066 ක් වු 

අතර එ  අ කාර  ැනීමට  සුදුසු ක්රි ශමශර්  ග න  ගනොතිපබුණි  

 

(ආ) 2006 වර්ෂ ට ගතර හඳුනශග න තිපබුණු රු  450,000 කා ගතො  ඌනතශව  සම්බන්ධග න් 

ව ිරව යුතු ිරල්ධශරින්ග න් එම අල්ශභ්  අ කාර  ැනීමට කාටයුතු ගනොකාර දිගින් දි ටම මූල්ය 

්රකාශනනවල් එම වටිනශකාම ගතො  ඌනතශව ක් ගල්ස දක්වශ තිපබුණි  

 

(ඇ) ඉසින  න්ත්ර ල්බශදීගමන් අ කාර ්ත වශරිකා හශ බුේගඩෝසර් ගසේවශ ගවනුගවන් ල්ද මුදේ  

රු 10,746,805 ක් 2004 වර්ෂගේ සිට තැන්ත්ත ගිණුගම්  රඳවශග න තිපබු නමු්ත එම මුදේ 

ිරරවුේ ිරීමමට කාටයුතු කාර ගනොතිපබුණි  

 

ඈ) ග ොවිජන ගසේවශ මධයස්ාශන ගවනුගවන් ග වශ තිපබූ  රු  31,250 කා  වි ණන  ශස්තු සහ 

වනශතවිේලුව තඨකා ගරෝතන විදයශ ශර  ඉදිිරීමම සඳහශ 2012 වර්ෂගේදී ල්බශදී තිපබුණු        

රු  543,000 කා  අ්තතිපකාශරම් මුදේ  අ කාර  ැනීම සඳහශ සක්රී  වැඩිළිබගවල්ක් ක්රි ශ්තමකා 

කාර ගනොතිපබුණි  

 

2.4 නීති, රීති, ගරගුලශසි හශ කාමනනශකාරය තීරයවලට අනුකූල ගනොීන 

-------------------------------------------------------------------------- 

තහත සඳහන් නීතිප ීමතිප ගරගුල්ශසි හශ කාළමණශකාරණ තීරණ  නශදි ට අනුුතල් ගනොවීම වි ණනගේදී 

ිරීමක්ෂණ  වි    

 

නීතිප, ීමතිප හශ ගරගුල්ශසිවල්ට ග ොමුව 
----------------------------------- 

 අනුකූල් ගනොවීම 
-----------------  

 
(අ) ශ්රී ල්ංකාශ ්රජශතශන්්රිකා සමශජවශදී ජනරජගේ මුදේ 

ගරගුල්ශසි    සංග්රහ  

 

(i)   මුදේ ගරගුල්ශසි  371(5) 

  

  

 

 

සමශගල්ෝචිත වර්ෂගේ දී කාෘෂිකාර්ම තර්ගේෂණ හශ 

ිරෂත්ශදන සහකාශරවරුන්  පුහුණු ිරීමම සඳහශ 

අවස්ාශ 05 දී ග වශ තිපබූ අ්තතිපකාශරම් මුදි න් 

රු 269,753 ක් හශ  ම්බද වශීමමශර්  ජල් ්රමිතතිප 

තරික්ෂශ ිරීමම සඳහශ 2013 වර්ෂගේ  අවස්ාශ 15 

කාදී ල්බශ දී තිපබු අ්තතිපකාශරම් මුදි න් රු  222,918 

ක් අදශල් කාශර්  න් සම්පුර්ණග න් ඉටුිරීමම 

සඳහශ වැ ිරීමමිරන් ගතොරව අත රඳවශ ග න 

සමශගල්ෝචිත වර්ෂ  අවසශනගේදී මුදි න්   ිළ වශ 
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තිපබුණි  

  

 (ii)    මුදේ ගරගුල්ශසි 341 හශ  

 

        342(1) 

 ගතොදු ුතවිතශන්සි ගතෝත හශ අක්කාර බදු ුතවිතශන්සි 

ගතෝත සඳහශ උත ත්රිකාශ ගතෝත ගේඛන ක් 

විධිම්ත තරිදි තව්තවශග න ග ොස්  ගනොතිපබුණු 

අතර එම ගතෝත  ආරක්ෂිත සුරක්ෂිතශ ශර කා 

තැන්ත්ත කාර ගනොතිපබුණු බව ද ග ොවිජන ගසේවශ  

මධයස්ාශන ිර ැදි තරික්ෂශවල්දී ිරීමක්ෂණ  වි   

 

 

(ආ) 2006 ගදසැම්බර් 22 දිනැතිප අංකා PE/423 දරන  

රශජය මුදේ චක්රගේඛ  4(1) (ඇ) ව න්තිප  

     අනුමත අ වැ  ගේඛණග හි ඇතුළ්ත ගනොවූ 

මුද්රණ කාටයු්තතක් සඳහශ සමශගල්ෝචිත වර්ෂගේදී 

රු  598,080 කා වි දමක් කාර  තිපබුණි  

    

        

3.  මූලය සනශගල නනන 

---------------------- 
3.1 මූලය ්රතිලල  

---------------- 

 ඉදිරිත්ත කාරන ල්ද මූල්ය ්රකාශනන අනුව සමශගල්ෝචිත වර්ෂ  සඳහශ අරමුදගේ ගමගහයුම් ්රතිපලල්  

රු 15,096,452 කා අතිපරික්ත ක් වූ අතර, ඊට අනුරූපීව ඉුත්ත වර්ෂගේ අතිපරික්ත  රු 12,827,826 ක් 

වූග න් මුල්ය ්රතිපලල්ග හි රු  2,268,626 කා වර්ධන ක් ගතන්නුම් ගකාරුණි   

 

4. ගනගහයු්බ සනශගල නනන 

------------------------------ 

4.1 කාමනනශකාරය අකාශර්න්වෂනතශ 

-------------------------------------- 
තහත සඳහන්  ිරීමක්ෂණ කාරනු ල්ැගේ  

(අ) ජතන් ග න් ආධශර වැඩසටහන  ටග්ත කාෘෂිකාර්ම අමශතයශංන  විසින් ණ  තදනම  ටග්ත 

ල්බශ දුන් ට්රැක්ටර් සහ ජල් ගතොම්ත සඳහශ වශරිකා අ කාර අමශතයශංන  ගවත ිළ වීම අරමුදගේ 

ව කීමක් වුවද වශරිකා අ කාර ැනීම ඉතශ මන්ද ශමී ත්ත්තව කා තැවතිප අතර, 2014 ගදසැම්බර් 

31 දිනට  හිඟ වශරිකා මුදල් රු 413,601,692 ක් වි   ගමහි ඇතුළ්ත දිස්්රික්කා 12 ක් සඳහශ 

ල්බශදී තිපබුණු  ට්රැක්ටර් 27 ක් සඳහශ සමශගල්ෝචිත වර්ෂ  අවසශන  වන විටද ිරසිදු වශරිකා ක් 

අ කාරග න ගනොතිපබුණි  
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---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

 

(ආ) වවුිර ශව සහ අම්තශර දිස්්රික්කා වල් ග ොවීන් සඳහශ 2010 වර්ෂගේදී ල්බශ දී තිපබුණු 

රු 2,220,000 ක් වටිනශ වතුර ගතොම්ත 74 ක් ගවනුගවන්  අ වි  යුතු රු  1,561,120 කා මුදල් 

සඳහශ සමශගල්ෝචිත වර්ෂ  අවසශන  වන විට්ත  ිරසිදු වශරිකා ක් අ වී ගනොතිපබුණි  

 

4.2 ඌන උපගන ජිත වත්කා්බ  

 --------------------------   

 
අරමුදි න් රු 8,227,329 ක් වැ කාර ජල්ධශරශ අ්තගතෝත, ජල්ධශරශ ඇේබම් හශ  ම්බද වශරිමශර්  

අ්තගතෝත 41,300 ක් මුද්රණ  කාර තිපබුණද එි.න් රු 5,974,209 ක් වටිනශ   ්රකාශනන 36,582 ක් 

සමශගල්ෝචිත වර්ෂ  අවසශන  දක්වශම ගබදශ ගනොහැර ගදතශර්තගම්න්තුග  ජල් කාළමනශකාරණ 

අංනගේ තැවතුණි   අවනයතශව  ිළිබබඳව ිරසි පුගරෝකාාන ිරන් ගතොරව ගමගල්ස විනශල් ගතො  ක් 

මුද්රණ  කාර තිපබුණු බව වි ණනගේදී ිරීමක්ෂණ  වි   

 

5.  ගිණු්බ කාටයුතුභශවන සහ නහපශලනන 

-------------------------------------- 

5.1 අනවකන  පශලනන  

------------------ 

 

සමශගල්ෝචිත වර්ෂගේ  අ වැ   ත ආදශ ම්  සහ වි දම්, තාය  ආදශ ම් සහ වි දම් අතර සැල්ිර  යුතු  

විචල්න න් ිරීමක්ෂණ  වුග න්  අ වැ  ගේඛන  ලල්දශයී කාළමනශකාරණ තශල්න කාශරකා ක් ගල්ස 

ග ොදශග න ගනොතිපබුණු බව ිරීමක්ෂණ  වි   

 
 

6.      පද්ධති හශ පශලනන්ධ  

 ---------------------- 

වි ණනගේදී ිරීමක්ෂණ  වූ තද්ධතිප හශ තශල්න අඩුතශඩු වරින්වර ගකාොමසශරිස් ජනරශේවර ශග  

අවධශන ට ග ොමු කාරන ල්දී  තහත දැක්ගවන තශල්න ක්ගෂේත්ර න් ගකාගරහි විගනේෂ අවධශන  ග ොමු 

කාළ යුතුග   

 

(අ)  අ වැ  තශල්න  

(ආ) ව්තකාම් කාළමනශකාරණ  

(ඇ) තැන්තතු ගිණුම් ිරරවුේ ිරීමම 

(ඈ) ණ  අ කාර  ැනීම  

 

 

  

 

 

 

 


