
 
 

  
 

  

 
ශ්රී ලංකා ස ලංභ ාගසය ලංර්ශක   ලං- ලං2012 

 
ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව ම ලං න් ස ලං්පාදමය ක ලං ු ල ලංකං  ලංශ්රී ලංකා ම ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක ලං

දිමයිභ හි ලංආ්ශථි  ලංබම ලං්ම මජීක ලං්ාම්ශධ ක ස ලංපිළිබිඹු ලං ුමි ස ලං2011 ලංම්භ්ශ ලංදී ලංවූ ලං

62.5 ලංසිට ලං2012 ලංම්භ්ශ ලංදී ලං66.8 ලංක් ලංයක්මම ලංසිකකට ලං6.8 ලංකි ස ලංම්ශධ ක ලංවික. ලං ලංංහු ම  ලං

ය්ශක කක් ලං ම  ලං භ   ලං භ්ාගමය ලං ය්ශක ක””, ලං ආ්ශථි  ලං බම ලං මයමදමක   ලං දක ්ුක, ලං    ලං

ජීවිතභේ ලං කබ ලං දකමකත්  ලං ්බ ලං ් ම  ලං ආ්ශථි  ලං කටිතක ලං දබසු පා ලං ක  ලං උද ලං ය්ශක  ලං

තු කි ස ලං්  සවිත ලංභේ.  2011 ලංම්ු ලංම  ලංභතක් ලංශ්රී ලංකා ම ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක ලං මික  ලං

බම ලංදළමත් ලං ට්ටපා ලං්ඳබම ලංවිචකයක ස ලං26 ලංක් ලං න් ස ලං ින ල ලංකකීයක. ලං  ලං ුට ලංතුළ ලංසිදු ලංවූ ලං

ආ්ශථි  ලංභම ්්වීපා ලංමඩමත් ලංසූක්ෂ  ලංභක් ලංග්රබයක ලං ුත ලංබකකි ලංවිචකයක ස ලං මික  ලං

 ට්ට  ලං්ඳබම ලං දමික  ලංංකවි ස ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව ම ලං ම ලංවිචකයක ස ලං 16 ලං ක් ලං 2012 ලං

ම්භ්ශ ලංදී ලංශ්රී ලංකා ම ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක ලංය ක ලංකිීම  ලං්ඳබම ලංතතුළත් ලං ු  ලංකදී. ලං ලං

ආ්ශථි , ලංමයමදමක   ලංදක ්ුක, ලංභ්ාය, ලං ධයමද ක ලං්බ ලංආ්ශථි  ලංකටිතක ලංදබසු පා ලං

ක  ලං ාක ලං්ඳබම ලං ම ලංවිචකයක ස ලංබුන සමම ලංදීභ හි ලංප්රිකලකකක් ලංභක් ලංභ   ලංය්ශක ක ලං

 න් ස ලංුභටහි ලංතත්ත්මක ලංමඩමත් ලංභබොඳි ස ලංිනරූද ක ලංභේ. ලං ලං ලංඒ ලං  ලම, ලං2012 ලංම්ු ලං්ඳබම ලං

ශ්රී ලං කා ම ලං භ්ාගමය ලං ය්ශක ක ලං විචකයක ස ලං 42 ලං ක් ලං (තමුණු  ලං 1) ලං ගමවිතම ලං  ුමි ස ලං

භොඩ ම ලංතත. ලං 

්ායම  ලංභයදම්ශතභපා සතුම 
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උද ලංය්ශක  ලංතුභ හි  ලංසිදුවූ ලංම්ශධ ක ස ලංභබේතුභම ස ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක ලංභ   ලං මක ලං

දක ච්භේයක ලංතුළ ලංදී ලංම්ශධ ක ලංවික. ලං ලංභපා ලං තක  ස ලං් ම  ලංආ්ශථි  ලංකටිතක ලංදබසු පා ලංඋද ලං

ය්ශක භකහි ලං  කපී ලං භදභ   ලං ම්ශධ කක් ලං ිනීමක්ෂයක ලං  ළ ලං බකකි ලං වූ ලං  තු, ලං 2011 ලං

ම්භ්ශ ලං දී ලං සිකකට ලං 6.7 ලං කි ස ලං ම්ශධ ක ලං වූ ලං එක ලං 2012 ලං ම්භ්ශ ලං දී ලං සිකකට ලං 8.2 ලං කි ස ලං

ම්ශධ ක ලංවික. ලං ලං2012 ලංම්භ්ශ ලංදී ලංආ්ශථි  ලංබම ලංමයමදමක   ලංදක ්ුක ලංඋද ලංය්ශක ක ලංසිකකට ලං

5.3 ලංකි ස ලංම්ශධ ක ලංවූ ලං තු, ලං   ලංජීවිතභේ ලංකබ ලංදකමකත්  ලංඋද ලංය්ශක ක ලංසිකකට ලං6.9 ලං

කි ස ලංම්ශධ ක ලංවික. ලං ලං2011 ලං්බ ලං2012 ලංම්ු ලං්ඳබම ලංශ්රී ලංකා ම ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක ලංබම ලං

එහි ලංඋද ලංය්ශක  ලංතු  ලං්ායම ලං්ටබ  ලං1 ලංහි ලංයක්මම ලංතත. 

 

 ාඛ් ලං ස ලං ටහන ලං1 

ශ්රී ලංකා ස ලංභ ාගසය ලංර්ශක   ලං2011 ලං– ලං2012 

 2011 2012 
ම්ශධ ක ලං

2012/11 

ශ්රී ලංකා ම ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක 62.5 66.8 6.8 

ආ්ශථි ක ලංබම ලංමයමදමක   ලංදක ්ුක ලංඋද ලංය්ශක ක 66.4 69.9 5.3 

   ලංජීවිතභේ ලංකබ ලංදකමකත්  ලංඋද ලංය්ශක ක 56.1 59.9 6.9 

් ම  ලංආ්ශථි  ලංකටිතක ලංදබසු පා ලංඋද ලංය්ශක ක 65.1 70.4 8.2 

 

ශ්රී ලං කා මභේ ලං ්බ ලං එහි ලං ්   ලං දළමත   ලං ් ්ත් ලං භ්ාගමයක ලං තත්ත්මක ලං තක්භ්ේු  ලං

කිීම  ලං්ඳබම ලංවූ ලං්ායුක්ත ලංය්ශක ක  ලං මකයතමමක ලං්ුරුමීම  ලංපිිස් ලං2008 ලංම්භ්ශ ලංදී ලං ලං

ශ්රී ලංකා ම ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක ලංබුන සමම ලංභය  ලංකදී. ලං ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක ලං න් ස ලං මික  ලං

ප්රිකදත්ික ලං ්පාදමය ක සට, ලං ප්රමභීයක ලං  ධි මීමමකට ලං ්බ ලං මයමදමු ලං බම ලං ප්ර ම ලං

භ ොට්් ුම ස ලං ්ඳබම ලං මඩමත් ලං දක පූ්ශය ලං ය්ශක කක් ලං ්කදභේ. ලං  ලං දළමත්මක ලං

ප්රංකතමමක ස ලං බම ලං දුංකතමමක ස ලං බුන ම ලං කීම ටත්, ලං උ්්් ලං තත්ත්මකක් ලං ළාම ු ලං

කීම  ලං්ඳබම ලං මකය ලංම  ලංප්රිකදත්ික ලං්පාදමය කට ලං්බ ලංප්රමභීයක ලංවිෂ තමම ස ලං කර ු ලං

කීම ටත් ලං ඒ ලං තුළි ස ලං ුභට් ලං ් ංු ලං ්ාම්ශධ කට ලං  භද සවී ටත් ලං භ   ලං ය්ශක ක ලං

ගමවිතම ලං ළ ලංබක . ලං ලං 

 

දළමත් ලං ට්ටපා ලං්ඳබම ලංවූ ලංශ්රී ලංකා ම ලංභ්ාගමය ලංය්ශක ක ලංදදික භේ ලංදී ලංිනව ත් ලංභ භු ල ලං

තත. 
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රූප ලං ටහන ලං1 

ශ්රී ලංකා ස ලංභ ාගසය ලංර්ශක   ලං200  ලං– ලං2012 
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භ්ාගමය ලංය්ශක ක

ආ්ශථි  ලංබම ලංමයමදමක   ලං
දක ්ුක ලංඋද ලංය්ශක ක

   ලංජීවිතභේ ලංකබ ලංදකමකත්  ලං
උද ලංය්ශක ක

් ම  ලංආ්ශථි  ලංකටිතක ලං
දබසු පා ලංඋද ලංය්ශක ක
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තමුණු  ලං1 

ශ්රී ලංකා ස ලංභ ාගසය ලංර්ශක භ  ලංිචලකය ් 
 

උප ලංර්ශක   අා   ිචලකය ් 

ආ්ශථි   ලංහස ලං

ව්යසපසක  ලං

පක ර  

ආ්ශථි ක 

1. ඒ  ලංුරීක ලංය.භී.ින. 

2. භ්ේමම ලංිනයුක්ික ලං  ලදමතක 

3.  විධි ත් ලං ාකභේ ලංමකටුප් 

4. දුගී ලංව ටුපාං ලංප්රිකකතක 

5. ් ්්ත ලංදිමයි /දළමත් ලංදමක භගෝන්  ලංමික ලංය්ශක ක ලං(දළමත් ලං
උීධ  ක) 

6. භීයක ලංදිකක  ලංකිීමපා ලංය.භී.ින. ලංභේ ලංප්රිකකතකක් ලංභක්* 

7. ්ෘජු ලංවිභීක ලංආභකෝ  * 

8. විභීක ලංභ්ේමම ලංිනයුක්ික ක සභේ ලංභප්රේෂය* 

මයමදමක   ලං

දක ්ුක 

9.  ්ශ ම සතකමකම ලංය , ලංුරීකක ස ලං1,000 ලං ට ලං(ඝ ත්මක) 

10. ංකාව  ලංකමම ලංය , ලංුරීකක ස ලං100,000 ලං ට ලං(ඝ ත්මක) 

11. මයමදමු ලංදමත්මම ලංභ  ලංකමභපා ලංදබසුම ලංභරේිසත ලංකිීමභපා ලං
ය්ශක ක* 

12. භංොල් ලංයක ලං  ලදමතක* 

13. මමිස  ලංංකාව  ලංවිසි ස ලං ෘික ්ශ ක ලංබම ලංීවමු, ලං ්ශ ම සත ලංබම ලං
භ්ේමම ලං ාක ලං්ඳබම ලංකංමදු ස ලංයක ලංබම ලං ත්ික මුපා* 

ජන ලං

ජීිචතභ  ලං

 හපැව්ැත්ම 

භ්ායක 

14. ු භේ ලංආභුෝයකමකම ලංතඳ ස ලංය , ලංුරීකක ස ලං1,000 ලං ට ලං 

15. ු භේ ලංවමයය ලංිනකධමීම ස ලංය , ලංුරීකක ස ලං100,000 ලං ට 

16.  කර ලංංු ලං්හිත ලංඋදත් ලං්ායමම, ලං්ජීවී ලංඋදත් ලං1,000 ලං ට 

17. ඒ  ලංුරීක ලංභ්ාය ලංවිකය * 

 ධයමද ක 

18. ම්ශ ලංකිභකෝ ලංමීටුක ට ලංතික ලංදම්ල් ලං්ායමම ලං(ඝ ත්මක) 

19. සිසු/ගුු ලං  ලදමතක 

20. ීවිතීයි  ලං ධයමද භේ ලංිනකකීම  

21.  .භදො.්. ලං(්ම.භද.) ලං් ත් ලං  ලදමතක ලං්බ ලංවික්මවියයමක ලං
තතුළත්වීපා, ලංුරීකක ස ලං100,000 ලං ට 

22. දාග්රිසි ලං මධය ලංදාික ලං්හිත ලංදම්ල් ලංප්රිකකතක 

23. ඒ  ලංුරීක ලං ධයමද  ලංවිකයපා* 

ධ ක 

24. මමබ  ලං්ායමම, ලංුරීකක ස ලං1,000 ලං ට ලං(මමබ  ලංහිමි  ) 

25. සුපික  ලංභමභළඳ්කල් ලං්ායමම, ලංුරීකක ස ලංයක ලංකක්ෂක ට ලං
(ඝ ත්මක) 

26. භුදි ලංභ්ෝය  ලංක සත්ර, ලංයත ුය, ලංඋුන ස ලං( ්්, ලංවිදුි,, ලං
භූමිභතල්) ලංබම ලංවිදුි, ලංදා ම ලංතික ලංව ටුපාං ලංප්රිකකතක* 

27. ිනමම්මක ලං යිිකක ලං  ලම ලංව ටුපාං ලංප්රිකකතක* 

විභ ෝයක 28.  ් ට ලං්ම ම ය ලංසි  ම ලංභප්රේක්ෂ යි ස ලං්ායමම, ලංමු  ලං
  බ භේ ලංප්රිකකතකක් ලංභක් 
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29. ගුම සවිදුි, ලංක සත්ර, ලංරූදමමහිීම ලංක සත්ර, ලංVCD ්බ ලංDVD ක සත්ර ලං
හිමි ලංව ටුපාං ලංප්රිකකතක* 

30. ්ා්් ෘික  ලං ටයුතු ලංබම ලංවිභ ෝයම්්මමය ලං ටයුතු ලං්ඳබම ලං
ව ටුපාංක  ලං්ම ම ය ලං මසි  ලංවිකය * 

දක ්ුභේ ලං

ගුයමත්   ලංංම 

31. ක්ම්  ලංභුෝ ලං්ඳබම ලංප්රික මු ලංකකූවම ස ලං්ායමම, ලංුරීකක ස ලං
1,000 ලං ට 

32. ඒ  ලංුරීක ලං දුු ලංයාු ලංදක භගෝ  ක 

33.  ්ක ලංදමත් ලංකිීම  ලං  ලම ලංව ටුපාං ලංප්රිකකතක ලං(ට්රකක්ට්ශ ලං න් ස ලං
එ තු ලංකිීම , ලංමකකීම  ලංභබෝ ලංපිි,්්සී , ලංභදොභබොු ලං් දී )* 

 මසජ ලංආ්ශථි  ලං ටිතක ලං

පහසු ම් 

34. විදුි,ංකක ලංතික ලංව ටුපාං ලංප්රිකකතක 

35. දුු ථ  ලං්පාං සධතම ලං්ායමම, ලංුරීකක ස ලං1,000 ලං ට ලං
(ඝ ත්මක) 

36.  බම ම්ශ ලංඝ ත්මක 

37. මම්ශතමත ලං දුමධ ලං්ායමම, ලංුරීකක ස ලං1,000 ලං ට ලං
(ඝ ත්මක) 

38.  ගී ලංකිභකෝමීටු ලං(කා , ලංභදාීි, , ලංශ්රී ලංකා ම ලංදුපාක ක ලං
භ්ේමක)* 

39. ආුක්ිකත ලංදමීමක ලං ක ලංදබසු පා ලං්හිත ලංව ටුපාං ලංප්රිකකතක 

40. දක ය  ලංක සත්ර ලංතික ලංදම්ල් ලංප්රිකකතක/දක ය  ලංක සත්ර ලංහිමි ලං
ව ටුපාං ලංප්රිකකතක/ කය්ක ලංආකත  

41.   සත්ශ මක ලංබම ලංවියුත් ලංතකද ක ලංදබසු පා ලංුරීකයි ස ලං 
1000 ලං ට* 

42. භ්ායමුක්ිකත ලංමකසිකිි, ලංදබසු පා ලංතික ලංව ටුපාං ලංප්රිකකතක* 

*2012 ලංම්භ්ශ ලංසිට ලංතතුළත් ලං ළ ලංවිචකයක ස 


