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හිමිකම් රක්ෂණ අරමුදල - 2014  

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

හිමිකම් රක්ෂණ අරමුදලේ 2014 ලදසැම්බර් 31 දිනට ල ේෂ පත්රය සහ එදිලනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වු ආදයම් 

හා වියදම් ගිණුම,  මුදේ ප්රවාහ ප්රකා නය හා වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපපත්තිප සහ අලනකුත් පැහැදිලි කිරීලම් 

ල ොරතුරුවල සාරාාං යකින් සමන්වි  2014 ලදසැම්බර් 31 දිලනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වු මූලය ප්රකා න 

1998 අාංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිාංචි කිරීලම් පනලත් 67 වගන්තිපය ප්රකාරව පනවන ලද ියලය ග වල 11 

වගන්තිපය සමඟ සාංලය ජි ව කියවිය යුතු ශ්රී ලාංකා ප්රජාා ාත්්රික සමාජාවාී ජානරජාලේ ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාල  

151(1) වයවසථාාල  තතුතත් විිවවිාාන ප්රකාර මාල  විාානය යටලත් විගණනය කරන ලදි  යලා ක්  මුලය 

ප්රකා න පිළිබඳව මාල  අදහසථ දැක්වීම් හා ියරීක්ෂණයන් ලමම වාර් ාල  දැක්ල    

 

1.2 මුලය ්රකශන  මම්න්ධයෙන්ධ කමන ශකරණෙ  ගකීමන  

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

ලමම මුලය ප්රකා න ශ්රී ලාංකා රාජාය අාං  ගිණුම්කරණ ප්රමිතිපවලට අනුකූලව පිළිලයල කිරීම හා 

සාාාරණ ලලස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වාංචා ලහ  වැරදි ලහේතුලවන් තතිප විය හැකි ප්රමාණාත්මක සාවදය 

ප්රකා නයන්ලගන් ල ොරවු මූලය ප්රකා න පිළිලයල කිරීමට හැකිවනු පිණිස අව යවන අ්යන් ර 

පාලනය තීරණය කිරීම කතමනාකරණලේ  වගකීම ල   

 

1.3 විකණකෙේ ගකීමන 

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

මාල  විගණනය ම  පදනම්ව ලමම මුලය ප්රකා න පිළිබඳව ම යක් ප්රකා  කිරීම මාල  වගකීම ල   

මා විසින් උත් රී ර විගණන ආය නයන්ල  ජාා යන් ර විගණන ප්රමිතිපවලට  (ISSAI 1000 - 

1810) අනුරූප ශ්රී ලාංකා විගණන ප්රමිතිපවලට අනුකූලව මාල  විගණනය සිදුකරන ලී  ආචාර ාර්මවල 

අව ය ාවන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මුලය ප්රකා න ප්රමාණාත්මක සාවදය ප්රකා යන්ලගන් 

ල ොරවන්ලන්ද යන්න පිළිබඳ සාාාරණ  හවුරුවක් ලබා ගැනීම පිණිස විගණනය සැලැසුම්කර 

ක්රියාත්මක කරන බවට ලමම ප්රමිතිප අලකක්ෂා කරි  

 

මුලය ප්රකා නවල දැක්ලවන අගයන් සහ ලහළිදර  කිරීම්වලට උපකාරීවන විගණන සාක්ි  ලබා 

ගැනීම පිණිස පරිපාටි ක්රියාත්මක කිරීම විගණනයට තතුතත් ල   ල  රාගත් පරිපාටින් , වාංචා ලහ  

වැරදි ලහේතුලවන් මුලය ප්රකා නවල තතිපවිය හැකි ප්රමාණාත්මක සාවදය ප්රකා නයන්ලගන් අවදානම් 

 ක්ලසේරු කිරීම් විගණකල  විිය ථචය ම  පදනම් ල   එම අවදානම්  ක්ලසේරු කිරීම්වලී , 

අවසථාාලව චි ව උචි  විගණන පරිපාටි  සැලසුම් කිරීම පිණිස අරමුදලේ මුලය ප්රකා න පිළිලයල 

කිරීමට සහ සාාාරණ ලලස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාල වන්නාවු අ්යන් ර පාලනය විගණක සැලකිේලට 

ගන්නා නමුත් අරමුදලේ අ්යන් ර  පාලනලේ සඵලදායීත්වය පිළිබදව ම යක් ප්රකා  කිරීමට අදහසථ 

ලනොකරි  කතමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්රතිපපත්තිපවල උචි ්ාවය හා 

ලයොදාගන්නා ලද ගිණුම්කරන තසථ ලම්න්තුවල සාාාරණත්වය තගැයීම ලමන්ම මුලය ප්රකා නවල 

සමසථා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ තගැයීමද විගණනයට තතුතත් ල    
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මාල  විගණන ම ය සඳහා පදනමක් සැපයීම උලදසා මා විසින්  ලබාලගන තතිප විගණන සාක්ි  

ප්රමාණවත් සහ උචි  බව මාල  වි ථවාසයි   

 

2. මුලය ්රකශන  

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

2.1 නතන 

------ 

මුලය ප්රකා නවලින් 2011  ලදසැම්බර් 31 දිනට හිමිකම් රක්ෂණ අරමුදලේ මුලය  ත්ත්වය සහ 

එදිලනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මුලය ක්රියාකාරීත්වය හා මුදේ ප්රවාහ ශ්රී ලාංකා රාජාය අාං  

ගිණුම්කරණ ප්රමි වලට අනුකූලව ස ය හා සාාාරණ  ත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වු 

ම ය ල    

 

 

3  මුලය මනශෙල න න 

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

3.1 මුලය ්රතිඵලල  

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

ඉදිරිපත් කරන ලද මුලය ප්රකා න අනුව සමාලල චි  වර්ෂය සඳහා වු මුලය ප්රතිපඵලය රු 5,284,088 ක 

අතිපරික් යක් වු අ ර, ඊට අනුරූපිව ඉකුත් වර්ෂලේ  අතිපරික් ය රු 4,054,626  ක් වුලයන් මුලය 

ප්රතිපඵලලයහි රු 1,229,462  ක වර්ානයක් ලපන්නුම් ලකරුණි  ඉකුත් වර්ෂයට සාලකක්ෂව 

සමාලල චි  වර්ෂලේ හිමිකම් ලියාපදිාංචි කිරීලම් ආදායම රු 1,051,652  කින් හා ආලය ජාන ලපොළී 

ආදායම රු 177,423 කින් ඉහතයාම ලමම වර්ානයට ප්රාාන ව ලයන් ලහේතුවී තිපුණණි    

 

 

4        ෙනෙෙයුම් මනශෙල න න 

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

4 1        කශර්නමශය න 

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

4 1 1 අරමුදෙේ ක්රිනශකශීත්ගන  

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

(අ)  1998 අාංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිාංචි කිරීලම් පන  අනුව ඉඩම් ලියාපදිාංචි කිරීලම්ී සිදු වන 

අලා් සඳහා වන්දි ලගවීමට ලමම අරමුදල 2010 වර්ෂලේ සිට ක්රියාත්මක වුවද, ලපොදු ජාන ාව 

ලම් පිළිබඳව දැනුවත් ලනොවීම ලහේතුලවන් සමාලල චි  වර්ෂය ල ක් කිසිදු වන්දියක් ලගවා 

ලනොතිපුණණි  
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---------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

(ආ) ඉකුත් කාලය තුත අරමුදලේ ලමලහයුම් කටයුතු සිදු ලනොවීම ලහේතුලවන් ලියාපදිාංචි ගාසථතු 

ආදායලමන් සියයට 10 ක් මාසිකව අරමුදලට මාරු කිරීලම් ගණුලදනුව පමණක් සිදු වී තිපුණණි ඒ 

කටයුත්  සඳහා ියතාාරින් 6 ලදලනකු ලයදවීම ියසා ඔවුන්ල  පාරිශ්රමික හා කතමණාකරන 

කමිටු ීමනා ලගවීලම් කාර්යය පමණක් සිදු වී තිපුණණි  අරමුදලේ සීමි  වූ කාර්ය්ාරයන් 

අියකුත් කාර්යයන් ලමන්ම රාජාකාරී පැවරීම තුළින් ඉටු කරවා ගැනීලම් හැකියාව ලනොසලකා 

ප්රාාන ගණකාිවකාරී තතුු  ියලාාරින් 06 ලදලනකු සඳහා මූලික වැටුලපන් 1/6ක ීමනාව ම  

යලා ක්  කාර්යය ඉටු කිරීමට ලයදවීම ඵලදායී ලනොවන බව ලපනී යි  

  

 

5. ගිණුම් කටයුතුභශගන ෙශ නෙපශල න 

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

5 1     අනගැන ෙේඛ නන පශල න 

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

අයවැය ග  අගයන් හා  ාය අගයන් අ ර සියයට 11 සිට සියයට 100 ක විචලනයක් ියරීක්ෂණය වු 

බැවින් අයවැය ලේඛනය ඵලදාි පාලන කාරකයක් ලලස ්ාවි ා කර ලනොතිපුණ බව ියරීක්ෂණය විය   

 

 

 

 

 


