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ලිපිනය   -  
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මලබ් ලංිඩවිය  -  www.vtasl.gov.lk 
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පිළිග න්වීම 

ගරු භහින්ද භයසිංව භළතිතුභහ 

නිපුණතහ ිංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතය 

 

 

 

ගරු ඇභතිතුභනි, 

 

ලවර්ෂි  ලංලවර්තවල ලං- ලං2014 

ශ්රී ලංා ව ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංිකා වයය 

 

1995 අිංක 12 දයණ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරි ඳනතත් 25 න ගන්තිඹ ව 1971 අිංක 38 

දයණ මුදල් ඳනතත් 14(2) C ගන්තිඹ ප්රකහය 2014 ර්තේ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ 

හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි. 

 

තභඹට  
විලසහසී, 

 

 

 

 

තේජර් තජනයහල් ගහමිණි තවට්ටිආයච්චි (විශ්රහමික) 

බහඳති / ප්රධහන විධහඹක නිරධහී  

ශ්රී  රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ   
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ිඳමේ ලංමමමශලර 
 

 

  

මගෝලීය ලංරැකියව ලංමලමෂමඳො ලංමහි ලංිලයතව ලං

වපුරවන ලංශ්රී ලංා වමක ලංරියවලීලී ලංශව ලං

නිර්මවණලීලී ලංපුණු අල ලංවඳයන ලංප්රමුඛතතම ලං

ආයතනය ලංවීම. 

 

ල්තීය ය ලංපුණු අ ලං ලංශව ලංිධයවඳන ලංක්මේරමයහි ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

නවීන ලංක්රමමකදයන් ලංශව ලංතවක්ණයන් ලංමඟින් ලං

පුද්ගයන් ලංතු ලංනිපුණතීලයන් ලංවාලර්ධනය ලං

 රමින් ලං ලංමගෝලීය ලංපුණු අ ලංශ්රම ලංලල්ලුම ලංවපුරවලීම ලං

පිණිව ලං ලංඳශසු ේ ලංව සීම. ලං 

ිඳමේ ලංමවේලවලන් ලංශව ලංඳශසු ේ ලංලශෂම ලංප්රමිතිය  ලං

තබව ගනිමින් ලංශව ලංමගෝලීය ලංරැකියව ලංප්රලණතවලයන් ලං

ලක්  ලං ර ලංගනිමින් ලංිපි ලංමමම ලංමමමශලර ලං

වවක්වතී ලං ර ලංගන්මනමුඛ. 



 

කහර්ඹඹන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ෘත්තීඹ පුහුණු ළඩටවන් කස කිීභ වහ ඵහහිය ආඹතනද ේඵන්ධ කය 

ගනිමින් තරුණ තරුණිඹන්ට අලය ෘත්තීඹ පුහුණු වහ නිපුණතහඹ රඵහ 

දිභ. 

 නිපුණතහ ඳහදක අන් ඇගයීේ ඳළළත්විභ, ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකේ 
වතික නිකුත් කිීභ, ෘත්තීඹ ඳීක්ණ ඳළළත්වීභ වහ හර්තහ නිකුත් කිීභ. 

 ජහතික ෘත්තීඹ ඳීක්ණ වහ අන් ඳීක්ණ ඳළළත්වීභ ව ජහතික 
ෘත්තීඹ සුදුසුකේ වතික නිකුත් කිීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු පිළිඵ ඳර්තේණ වහ ිංර්ධන ළඩටවන් තභතවඹවීභ. 

 ෘත්තීඹ භහර්තගෝඳතේලන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිීභ වහ උඳතේලන රඵහ 
දීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු රළබ තරුණ පිරිට ළඩිදුය පුහුණු රඵහදීභ, රැකිඹහගත 
කිීභ ව සඹිං රැකිඹහ ආයේබ කිීභ වහ අලය ඳවසුකේ රඵහදීභ. 

 



 

1995 අිංක 12 දයණ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහී ඳනත ඹටතත් ශ්රී රිංකහ  ෘත්තීඹ පුහුණු 

අ කහරිඹ සථහපිත කයන රදී. 

ශ්රී ලං ලංා ව ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංිකා වයමව ලංලයූශය 

1995 අිංක 12 දයණ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහී ඳනතත්  5 න ගන්තිඹට  අනු ඳත් කයනු 

රඵන බහඳතියඹකු , උඳ බහඳතියඹකු , ඇතුළු හභහජිකඹන් 12 තදතනකුතගන් ශ්රී රිංකහ 

ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ  ඳහරක භණ්ඩරඹ භන්විතඹ. 

2014.01.01 සට 2014.12.31 දක්හ ඳවත වන් ඳහරක භණ්ඩරඹ ක්රිඹහත්භක විඹ. 

 

  

 

 

 

01  ර්නල් ලංඑව්.ආර්.පී.රතීනවය (ආර්ඩබ්පී,ආර්එව්පී), 

ශ්රී ලංා ව ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංිකා වයය. 

 

වභවඳති 

02 පී.තක්. ඳතියණ භවතහ. 
ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ. 

උඳ බහඳති 

03 තක්.සී.ඒ. අරුණතේ සල්හ භවතහ. 
බහඳති, ජහතික ආධුනිකත් වහ කහර්මික පුහුණු කිීතේ අ කහරිඹ 

හභහජික 

04 එච්.ය.  තප්රේභතිරක භවතහ.  
අතිතර්ක තල්කේ (ගුණහත්භක ිංර්ධන), 
අධයහඳන අභහතයහිංලඹ 

හභහජික 

05 එේ.සී.ඩී. අභයතුිංග භවත්මිඹ.  
අතිතර්ක කේකරු තකොභහරිස ජනයහල්, 
කේකරු භවතල්කේ කහර්ඹහරඹ , 
කේකරු තදඳහර්තතේන්තු. 

හභහජික 

06 ඩබ්.ඒ.ජඹවික්රභ භවතහ.  
අතිතර්ක තල්කේ (මුදල් ව ඳහරන), 
තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ිංර්ධන අභහතයහිංලඹ. 

හභහජික 

07 ගීතහ තේනහයත්න භවත්මිඹ. 
අතිතර්ක තල්කේ (හණිජ), 
කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතයහිංලඹ 

හභහජික 

08 ටී.ඒ.එන්.එන් තප්රේභයත්න භවතහ. 
අධයක්, 
ජහතික ක්රභ ේඳහදන තදඳහර්තතේන්තු. 

හභහජික 

09 ආචහර්ඹ ඉහන්ත සරිඵේධන භවතහ. 
බහඳති, 
කශභණහකයණ අධයක් , 
ජහහ ඉන්සටිටියුට් තටක්තනොතරොජී. 

හභහජික 

10 එේ.එෂස.තක් නිහ තභනවිඹ 
වකහය අධයක්,අඹළඹ තදඳහර්තුතේන්තු , 
මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයහිංලඹ 

හභහජික 
 

11 තේන ගභතේ භවතහ 
භවජන ේඵන්ධීකහයක 

හභහජික 
 

12 සී.ඒ.නිතයෝ නදුන් භවතහ හභහජික 



 

ඳව  ලංමණ්ඩමව ලංලවර්තවල 

නිපුණතහ ිංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයිංලඹ ඹටතත් ක්රිඹහත්භක න තභභ ආඹතනඹ 1995 

අිංක 12 දයණ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහී ඳනත ඹටතත් පිහිටුන රදී. 2014 ර්තේදී 

ක්රිඹහත්භක ව ජහතික ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතන 07 ක්, දිසත්රික් ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහන 22 ක් වහ 

ග්රහමීය ඹ ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහන 221ක් තුලින් වහ භහජ ත්කහයක කහර්ඹඹක් ව ඵන්ධනහගහය වහ 

පුනරුත්ථහඳන භධයසථහන 14 කින් භන්විත භධයසථහන ජහරඹක් තුලින්තරුණ තරුණිඹන්ට 

කුරතහ පුහුණු රඵහතදනු රළබීඹ. 2014 ර්තේදී එහි ඳයභහර්ථඹන්ට අනුඅත්ඳත් කයගන්නහ රද 

ජඹග්රවණඹන් ඳවත ඳරිදි තේ. 

 දියින පුයහ පිහිටි පුහුණු භධයසථහන 250ක දී ඳහල් අධයහඳනඹ නිභහ කශ තරුණ 

තරුණිඹන්  26381කටත් ඵන්ධනහගහය රැවිඹන් 415 කටත් පර්ණ කහලීන ෘත්තීඹ පුහුණු 

රඵහදීභ. 

 ඒ ඒ ක්තේත්රඹන් හි නිඹළතරන්නන්තේ ෘත්තීඹ ිංර්ධනඹට වහ අභිභත ෘත්තීඹන්ට 

පිවිසීභට ඵරහතඳොතයොත්තු න්නන්1988 තදතනකු වහ  අර්ධ කහලීන පුහුණු රඵහදීභ. 

 පුහුණු හර්ථක අන් කර ආධුනිකඹන් තේශිඹ රැකිඹහ අසථහ 2918ක් විතේශීඹ 

රැකිඹහ අසථහ 100ක් වහ සඹිං රැකිඹහ 410ක් ලතඹන් ආධුනිකඹන් 3428ක් රැකිඹහ වහ  තඹොමු 

කිීභ. 

 යහඹකත් ිංර්ධන පුහුණු ළඩටවන් 27ක් ඳළළත්වීභ වහ සඹිං රැකිඹහ උත්ඳහදන 

මූරහයේබක ණඹ (SEPI) තඹෝජනහ ක්රභඹඹටතත් යහඳහය ආයේබ කය ඇති පුහුණුරහභින්74ක් දවහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 17.87ක් යහජය ඵළිංකු භගින් රඵහ දීභ. 

 NVQ සුදුසුකේ පුයන රද ආධුනිකඹන් 10514තදතනකු වහ Non NVQ ඳහකභහරහ භගින් 

සුදුසුකේ පුයන රද ආධුනිකඹන් 4944 තදතනකු වහ වතිකඳත් නිකුත් කිීභ. 

 භහන ේඳත් ිංර්ධන ළඩටවන ඹටතත් අධයඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ 

ළඩටවන් 64 ක් භගින් 1963 තදතනකුත් අනධයන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ ළඩටවන් 30ක් 

භගින් 428 තදතනකුත් වහ පුහුණු රඵහදීභ. 

 ෘත්තීඹ භහර්තගෝඳතේලන ළඩටවන් 3904ක් ඳළළත්වීභ භගින් 136663 තදතනකු 

ෘත්තීඹ පුහුණු පිළිඵද දළනුත් කිීභ. 

 ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකේ යහමු ඹටතත් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ඳහකභහරහ 84 ක් වහ  

තෘතීයික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන තකොමින් බහතේ ප්රතීතනඹ රඵහගළීමභ වහ තත් ඳහකභහරහ 271ක් 

දවහ සුදුසුකේ රඵහ ගළීමභ. තේ න විට ප්රතීතනඹ වී ක්රිඹහත්භකන ඳහකභහරහ ිංයහ 764 කි. 

 ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකේ NVQ 5/6 භට්ටතේ සුදුසුකභ වහ ප්රභහණ මීය ක්ණ ඩි්ලතරෝභහ 

ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ කය නහයහතවේන්පිට ජහතික ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතනතේ ක්රිඹහත්භක කිීභ. 

 ඳරිගණක තඹදවුේ වඹක (CAA) ඳහකභහරහ ව ජහතික තතොයතුරු න්නිතේදන තහක්ණ 

ශිල්පී (NCICT) ඳහකභහරහ ICT (Level 4) භට්ටභට ළඩිදියුණු කිීභ. 

 NDICT ඳහකභහරහ ICT (Level 5) ඵට ඳත් කිීභ ව එභ ඳහකභහරහ වහ තත් 

කශභනහකයණ ඳේධතිඹ සථහඳනඹ කිීතභන් ප්රතීතනඹ කිීභට අලයඹ කටයුතු සදහනේ කිීභ. 



 ICT (Level 5) ඳහකභහරහ LMS (Learning Management System) භඟින් ක්රිඹහත්භක 

කයවීභටත් ඒ භඟින් එභ ඳහකභහරහර ගුණහත්භකබහඹ ළඩිදියුණු කිීභටත් කටයුතු කය ඇත. 

 ළරසුේ ශිල්පී ඳහකභහරහ NVQ(Level 5) ඳහකභහරහක් තර ිංර්ධනඹ කිීභ. 

 සඹළුභ උඳතේලකරු වි භත් ඇගයීේ ක්රභතේදඹක් තුශ ඇගයීභ වහ උඳතේලකරුන් 

වහ නිපුණතහ ිංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටතත් දීභනහ තගවීභට කටයුතු කිීභ. 

 තතශතඳොතල් ටිනහකභ රු:800,000/- ක් න විදුලි කහර්මික (කර්භහන්ත) NVQ L-4 

ඳහකභහරහතේ පුහුණු ආධහයකඹක් තර තඹොදහ ගන්නහ Programmable Logic Controller (PLC) 

ඳේධතිඹක් රු: 250,000ක විඹදමින් තේක උඳතේලකයතඹකු නිඳදවීභ. 

 

 තභෝටර් කහර්මික ක්තේත්රතේ ඳහකභහරහක් න තභෝටර් යථ කහර්මික, තභෝටර් යථ විදුලි 

කහර්මික වහ තභෝටර් යථ හයුමීය කයණ ශිල්පී ඳහකභහරහ ර ඳරිගණක ආශ්රතඹන් තදෝ වඳුනහ 

ගළීමතේ Petrol Engine Training Panel පුහුණු ආධහයකඹක් රු: 450,000ක විඹදමින් උඳතේලක 

රුන් විසන් නිඳදවීභ. තභහි තශදතඳොර ටිනහකභ රු:2,300,000කි.  

 

 ආිංශික නිපුණතහ ිංර්ධන යඳෘතිඹ (SSDP) ඹටතත් භධයසථහන 08ක ිංර්ධන කටයුතු 

ආයේබ කිීභ වහ ඉන් 04ක් අන් කිීභ. 

 

 ඳහකභහරහ කඩිනමින් ආයේබ කිීභ වහ අලය උඳකයණ මිරදී ගළීමභට ක්තේත්ර 41ක 

අලයතහ වදුනහගත් අතය ඉන් ක්තේත්ර 21ක් වහ මිලිඹන 351ක් ටිනහ උඳකයණ මිරදී ගළීමභට 

අලයඹ කටයුතු කිීභ. 

 සිංග්ලපරුතේ Multiplier Training Of The Master Trainers Pedagogy Programme & 

Institute Of Technical Education ආඹතනඹ වහ එශම ඇති අතඵෝධතහ ගිවිසුේ ඳරිදි 

පුහුණුකරුන්තේ වළකිඹහන් ර්ධනඹ කිීතේ ළඩටවන භඟින් 18 තදතනකු පුහුණු කිීභ. 

 භෘේ  අ කහරිතේ නිශධහීන්තේ කුරතහ ර්ධනඹ කිීතේ පුහුණු ළඩටවන් ඹටතත් 

මූලික ඳරිගණක පුහුණු වහ නිරධහීන් 233ක් පුහුණු කිීභ. 

 ඳහල් තහක්ණ විඹ ධහයහ ක්රිඹහත්භක කිීභට ඳහල් 75ක් වහ උඳතේලකරුන් 

253ක් අර්ධකහලීන අදහර ඳහළල්හි තේඹට තඹදවීභ. 

 ඳරිගණක දෘඩහිංග ඳහකභහරහ වහ NVQ4 ඳහකභහරහ අන්තර්ගතඹට අභතය CISCO - 

IT ESSANTIAL (A+) අන්තර්ගතඹ ඇතුරත් කය ඉගළන්වීේ කටයුතු කිීභ. 

 සඹළුභ ඳරිගණක දෘඩහිංග උඳතේලකරු වහ CISCO - IT ESSANTIAL 

(A+)ඳහකභහරහ ඉගළන්වීභ වහ ඵරරත් උඳතේලක සුදුසුකභ රඵහ දීභ. 

 රූඳරහනය උඳතේශිකහන් NVQ Level 5 සුදුසුකභ වහ පුහුණු කිීභ භගින් ඔවුන්තේ 

දළනුභ ඹහත්කහලීන කිීභ. 

 සිංග්ලපරුතේ Republic Polytechnic Institute ආඹතනඹ වහ එශම ඇති අතඵෝධතහ 

ගිවිසුභට අනු පුහුණුකරුන්තේ වළකිඹහන් ර්ධනඹ කිීතේ ළඩටවන භගින් 30 තදතනක් 

පුහුණු කිීභ. ශ්රී රිංකහතේ ක්රිඹහත්භකන Cisco Networking Academy අතුරින් 2014 තර් 

ප්රමුඹහ වීභ. 



 තභෝටර් යථ කහර්මික ක්තේත්රතේ ඳහකභහරහ වදහයහ අන් කයනු රඵන ආධුනිකයින් 

රැකිඹහගත පුහුණුට තඹොමු කිීභ අයමුණු කය ගනිමින් “ඇතොසතේටඩ් තභෝටර් තේස” (AMW) 

භහගභ වහ එක් කටයුතු කිරිභ. 

 තන්චර්ස බියුටි ක්රිතේන් තඳෞේගලික භහගභ වහ එක් ඇති කයගත් අතඵෝධතහ ගිවිසුතේ 

තදළනි පිඹය ලතඹන් රූඳරහනය ක්තේත්රතේ නිඹළතරන උඳතේශිකහන් ද තදතනකු ඔවුනතේ 

නිපුණතහ ිංර්ධනඹට තහයිරන්තතේ විතේශිඹ පුහුණුට තඹොමු කිීභ. 

 තන්චර්ස බියුටි ක්රිතේන් තඳෞේගලික භහගභ වහ එක් ඇති කයගත් අතඵෝධතහ ගිවිසුභට 

අනු රුපිඹල් මිලිඹන 2කට ආන්න පුහුණු ද්රය රූඳරහනය ක්තේත්රතේ ඳහකභහරහන් වහ  

රඵහ දීභ. 

 ආඹතනික තතොයතුරු කශභනහකයණ ඳේධතිඹ ප්රතිිංර්ධනඹ කිීභ අයමුණු කයගනිමින් 

ජහහ උස තහක්ණික අධයහඳන ආඹතනඹ භඅ අතඵෝධතහ ගිවිසුභට එශමභ. 

  



 

2015 ලංලවර ලංවශව ලංල ඩවටශන් ලංශව ලංලක්  

 දියින පුයහ තරුණ තරුණිඹන් 32,260කට NVQ වතික ඳත්ර රඵහ දීභ වහ පර්ණ 
කහලීන ෘත්තීඹ පුහුණු රඵහ දීභ වහ 5330ක් Non NVQ ඳහකභහරහ වහ  පුහුණු 
රඵහ දීභ. 

 ඳහකභහරහ 147ක් ඳතීනඹ කිීභ වහ සඹලු භ ඳහකභහරහ ඉතගනුේ කශභනහකයණ 
ඳේධතිඹ භඟින් කඹහත්භක කයවීභ.   

 සඹළුභ ඳහකභහරහ වහ තත් කශභනහකයණ ඳේධතිඹ සථහපිත කිීභ. 

 තඳය ඳහල් ගුරු පුහුණු ඳහකභහරහ ආයේබ කිීභ වහ උඳතේලක/ උඳතේශිකහන් 
වහ පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ. 

 ආිංශික නිපුණතහ ිංර්ධන(SSDP) යහඳෘතිඹ ඹටතත් න භධයසථහන 5ක් ඉදිකිීභ 
වහ භධයසථහන 42ක් අළුත් ළඩිඹහ කිීභ. 

 තතෝයහගත් ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනර යහඳහය ඒකක 7ක් සථහඳනඹ කිීභ. 

 ෘත්තීඹ භහර්තගෝඳතේලනඹ පිළිඵ දියින පුයහ ඳහල් සසුන්, ඳහල් වළයගිඹ තරුණ 
තරුණිඹන්, ෘත්තීඹ පුහුණු රහභින්, තදභේපිඹන්, ගුරුරුන් වහ තනත් භහජ 
ිංවිධහන හභහජිකයින් දළනුත් කිීේ ළඩටවන් 3888 භගින් 145440 තදතනකු 
දළනුත් කිීභ. 

 හර්ථක පුහුණු අන් කයන පුහුණු රහභීන් යහඳහය ආයේබ කිීභට දිරිගළන්වීභක් 
තර යහඹකත් පුහුණු ළඩටවන් 50ක් ඳත්හ SEPI ණඹ තඹෝජනහ ක්රභඹ 
ඹටතත් 256 තදතනකු වහ යහඳහය ආයේබ කිීභට ව ඳත්නහ යහඳහය 
ිංර්ධනඹ වහ මූරය ඳවසුකේ රහ දීභ. 

 පුහුණු අන් කයන ආධුනිකඹන් 7000 ක් තේශිඹ රැකිඹහ වහ ද 500ක් විතේශීඹ 
රැකිඹහද 800ක් සඹිං රැකිඹහ ද වහ තඹොමු කිීභ. 

 පුහුණු අන් කයන ආධුනිකඹන් රැකිඹහ ගත කිීභ වහ ළඩිදුය පුහුණු අසථහ 
රඵහදීභ අයමුණු කයතගන රැකිඹහ තතශතඳොශ 15ක් තතෝයහගත් දිසත්රික් 15ක 
ඳළළත්වීභ. 

 පුහුණු රඵන ආධුනිකඹන්තේ දළනුභ කුරතහ ළඩි දියුණු කිීතේ අයමුණින් 
කර්භහන්තලහරහ නිීක්ණ චහරිකහ 60ක්ද, කුරතහ ිංර්ධන ළඩටවන් 40ක්ද 
ඳළළත්වීභ. 

 ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකේ (NVQ)වතික 15000ක්ද,ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකේ 
තනොන ඳහකභහරහ වහ (Non NVQ)2000ක්ද, තඳය ඉතගනුභ වඳුනහගළීමභ 
භඟින්RPL(NVQ)750 වහ වතික 17,750ක් නිකුත් කිීභ. 

 

 

 

 

ඉිංජිතන්රු(ආචහර්ඹ) රඹනල් පින්ටු භවතහ 

බහඳති / ප්රධහනවිධහඹකනිශධහරි 

ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ  



 

 

 

 
 

බහඳති   : කර්නල් එස.ආර්.පී.යත්නහඹක 

     (ආර්ඩබ්පී,ආර්එසපී)  

 උඳ බහඳති   : පී.තක්. ඳතියණ භවතහ    
 
අධයක් ජනයහල්  : එච්. චූරහිංගීම තඳතර්යහ මිඹ(2014.07.01 දින සට) 

තක්.තේ.තකෝයශතේභවතහ(ළ.ඵ)(2014.06.30 දින 
දක්හ)     

 අධයක්රු                  : 1.ඩබ්.ඩී. ප්රනහන්දු භවතහ (ළ.ඵ) 

2. ඩබ්.ඒ.යණවීය භවතහ (ළ.ඵ) (2014.06.30 දින දක්හ) 

3.සී.පී.තරොකුගර්ලඳත්ති භවතහ (ළ.ඵ) 

4. එල්.පී.භතනෝජහ එස. ඳතියණ තභනවිඹ (ේවීතීඹන 
ඳදනභ) 

5. එන්.එස.ඩි.නයත්න භවතහ (ළ.ඵ) (2014.07.31 
දක්හ) 

6. ආචහර්ඹ සේ කහ  ජී තේනහයත්න මිඹ(2014.08.01 
දිනසට) 

7. භන් කුරසරිඹ භවතහ(2014.07.01 දින සට) 
 

 ප්රධහන අබයන්තය විගණක : එච්.ය. කහරිඹේ භවතහ 
 
 නිතඹෝජය අධයක්රු        :    1. ඩබ්.ඒ.යණවීය භවතහ (2014.03.02 දක්හ) 

2. එන්. එස. ඩී. නයත්න භවතහ 

   3. ය.තක්. නන්ද භවතහ  

4. එන්.තක්. ඉතල්සිංව භවතහ  

5. තක්.යත් ආනන්ද භවතහ (2014.09.05 දක්හ) 

6 . ඩී.ආර්.එස.එල්. දනහඹක භවතහ 

7. එන්.ඩී.පී. ධේමික භවතහ 

8. ටී.ඩී.එස. ිංඝදහ භවතහ 

9. ඒ.තක්. ආයච්චිතේ භවතහ 

10. ඩබ්.ජී. විතේයත්න භවතහ 

11. ඊ.ඒ.ඩී.එස.තේනහයත්න භවතහ 

  



 

12.ජී.වී.පී.එන්.තඳතර්යහ භවතහ 

13.ආර්.එන්.තක්.එේ.තේ.තනවියත්න භවතහ 

14. එච්.පී. භනේත්ලරි භවතහ 

15. ඒ.එේ.ටී.එස. ආටිගර භවතහ 

16. එච්.පී.ඩබ්.තයොවහන් ප්රිඹන්ත භවතහ 

17. එච්.ටී.එස.වික්රභයත්න භවතහ 

18. එස.එේ. එදිරිසිංව මිඹ 

19. එේ.එේ.එන්.බී.භදුයසිංව භවතහ 
 

 
විතලේඥ උඳතේලකරු : 1.ඩී.එල්.යන්දුණු තප්රේභජඹන්ත භවතහ 

2.තක්.වී. තඳතර්යහ භවතහ 
 
 

 වකහය අධයක්රු           : 1. පී.එේ.තඳතර්යහ භවතහ 

2. ටී. විතනෝදයහජහ භවතහ 

3.ඒ.ඒ. ජබීර් භවතහ 

4. ඒ.එේ.ඒ. ජඹතිස භවතහ 

5. ජී.ඩී.ජඹසිංව භවතහ 

6. එච්.ටී.පී.ආර්.එස.විතේසිංව භවතහ 

7. ජී.ආර්.එේ.සී. කුරතුිංග මිඹ 

8. ඉන්දික ඵණ්ඩහය ළගන්තතල් භවතහ 

9. තක්.ඒ. රලිතධීය භවතහ (2014.09.15 දක්හ) 

10. ඩී.ඒ.එස.අතුතකෝයශ භවතහ 

11. වී.ජී.නිභල්සරි භවතහ 

12. පී.එන්.අතබ්සිංව භවතහ 

13. ජී.එල්.ඒ.පීරිස භවතහ 

14. යහධක්රිසණන් භයුයතන් භවතහ 

15. තක්.නියන්ජන් භවතහ 

16. ඒ.ඒ.ඩබ්.ජී.ආර්.ආර්. ඵණ්ඩහය භවතහ 

17. ආර්.එේ.ආර්. යත්නහඹක භවතහ 

 

 

 



  

18 බී.එච්.ඒ. තනල්න් භවතහ 33 එේ.බී. නලීේ භවතහ 

19 එස. භළේතේතගොඩ භවතහ 34 ආර්. ඳතියතේ මිඹ 

20 සී.තේ.විනදහනඳතියණ භවතහ 35 පී.පී. ප්රන්න භවතහ 

21 එච්.ඒ.පී. ගුණර්ධන භවතහ 36 එච්. එදිරිසිංව මිඹ 

22 එේ.ජී.ජී.භන් භවතහ 37 ඒ.ඒ.ඩි.ටී. ලහන්ත භවතහ 

23 තක්.ඩී.එන්. ද සල්හ භවතහ 38 ටී.වී.ඩබ්. තේප්රිඹ භවතහ 

24 ඩී.ඒ. ජඹයත්න භවතහ 39 ය.ජි.තේ.ප්රිඹදර්ලන භවතහ 

25 ජී.එච්.පී. දභඹන්ති මිඹ 40 ජි.එේ.එස. තඳතර්යහ භවතහ 

26 ආර්. සුනිල් භවතහ 41 ආර්.ඩි. ප්රදීපිකහ මිඹ 

27 එන්.එේ.වී.තක්. තවේයත් මිඹ 42 තේ.අයි.යු.පී. ගුණර්ධන තභනවිඹ 

28 පී.තේ. ජඹර්ධන මිඹ 43 තේ. විතේතුිංග මිඹ 

29 එස.එල්.ඒ.ප්රනහන්දු භවතහ 44 ඩබ්.එේ.ඒ.එස.එල්. විතේනහඹක මිඹ 

30 වී. කනගසුන්දයේ භවතහ 45 එච්.එල්. සසය භවතහ 

31 එේ.තක්.බී.ජඹතිරක භවතහ 46 ඩබ්. තක්. සුමිත් න්ත භවතහ 

32 එච්.එේ. ජඹන්ත භවතහ 47 ආර්. අහිරන් භවතහ 



 

 වර්යය ලංමණ්ඩ ලංමතොරතුරු 
ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ වහ 2014 ර්ඹට අනුභත කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 2366 කි. 
කශභණහකයන තේහ තදඳහර්තතේන්තුතේ ප්රතිඳහදනඹන්ට අනු 2014.12.31 දිනට තේතේ තඹදී 
සටි ිංයහ 1905 කි. 

 

 

 තනතුර ිනුමත ලං

 වර්යය ලං

මණ්ඩය 

ලවර ලං

ිලවවනය ලංලන ලං

විට ලං වර්යය ලං

මණ්ඩය 

ලර්ය ලං

ිලවවනමව ලං

පුරප්ඳවඩු ලං/ ලං

ිතියක්තය 

මවේලව ලං

 වණ්ඩය 

01 අධයක් ජනයහල් 1 1 0 HM 2-1 

02 අධයක් 6 6 0 HM1-1 

03 ප්රධහන අබයන්තය විගණක 1 1 0 

04 නිතඹෝජය / වකහය අධයක් 86 64 22 MM 1-1 

05 ීමති නිශධහී 1 1 0 

06 අබයන්තය විගණක 1 0 1 

07 ඉිංජිතන්රු 1 0 1 

08 ඳරිඳහරන නිශධහී 2 0 2 JM 1-1 

09 ඳීක්ණ වහ ඇගයීේ නිශධහී 12 0 12 

10 විභර්ලන නිශධහී 1 0 1 

11 ප්රහවන නිශධහී 1 0 1 

12 ළඳයුේ නිශධහී 1 1 0 

13 මුද්රණ නිශධහී 1 1 0 

14 අබයන්තය විගණන නිශධහී 3 1 2 

15 ඳේධති විලසතල්ක 1 0 1 

16 සුබහධක නිශධහී 1 1 0 

17 ගිණුේ නිශධහී 33 31 2 

18 තජයසක ළඩටවන් නිශධහී 10 0 10 

19 පුහුණු නිශධහී 67 59 8 

20 ඳර්තේණ නිශධහී 2 2 0 

21 ළශසුේ නිශධහී 2 2 0 

22 බහඳති වහ ව තඳෞේගලික 
වකහය 

1 0 1 

23 තඳෞේගලික වකහය* 7 5 0 



 

 දළනට සටින පුේගරයින්ට තඳෞේගලික  නතේ එභ තනතුය අනුභත කය ඇත. ඉන්ඳසු 

අතවෝස තේ.  

24 බහහ ඳරිර්තක 
(සිංවර/ඉිංග්රීස) 

1 0 1 MA 5-2 

25 බහහ ඳරිර්තක(සිංවර/තදභර) 3 0 3  

26 තජයසක උඳතේලක 131 17 114 MA 4 

27 ළඩටවන් නිශධහී 69 55 14 

28 විගණන වකහය* 3 3 0 

29 යහඳෘති  වකහය* 34 28 0 MA 3 

30 කහර්මික  වකහය 3 1 2 MA 2-2 

31 උඳතේලක 1364 1209 155 

32 ක්රිඩහ උඳතේලක 31 0 31 

33 ළරසුේ ශිල්පී 1 0 1 

34 ප්රභහණ මීය ක්ක 2 0 2 

35 කහර්මික නිරධහී(සවිල්) 5 0 5 

36 කශභණහකයණ  වකහය 191 170 21 MA 1-2 

37 වකහය උඳතේලක(LRUC)* 38 36 0 

38 අකුරු අමුණන්නහ (මුද්රණ) 3 1 2 

39 තන්හසකහගහය ඳහරක 2 0 2 

40 සුඳීක්ක (මුද්රණ) 1 0 1 

41 සුඳීක්ක ( තගොඩනළගිලි) 1 0 1 

42 රිඹදුරු  64 62 2 PL 3 

43 ගඵඩහකරු* 2 2 0 PL 2 

44 මුද්රණ වකහය 3 2 1 

45 තඳොත් ඵඳින්නහ (මුද්රණ) 2 1 1 

46 ඹන්ත්ර ක්රිඹහකරු (මුද්රණ) 2 1 1 

47 කහර්ඹහර වඹක 8 4 4 PL 1 

48 මුයකරු* 65 53 0 

49 කේකරු 95 84 11 

 එ තුල 

 

2366 1905 439  



 

  

 තනතුර ිනුමත ලං

 වර්යය ලං

මණ්ඩය 

ලවර ලං

ිලවවනය ලං

ලන ලංවිට ලං

 වර්යය ලං

මණ්ඩය 

ලර්ය ලං

ිලවවනමව ලං

පුරප්ඳවඩු ලං/ ලං

ිතියක්තය 

01 HM 2-1තජයේසක කශභනහකහය 
 
HM 1-1 තජයේසක කශභනහකහය 

08 08 0 

02 MM 1-1 කශභනහකහය 89 65 24 

03 JM 1-1 කණිසක කශභනහකහය 145 103 40 

04 MA 5-2 කශභනහකයණ වකහය  
බහහ ඳරිර්තක 

04 0 04 

05 MA 4 ක්රිඹහත්භක කිීතේ / උඳතේලන තේහ 203 75 128 

06 MA 3ආශ්රිත නිරධහීන්  34 28 0 

07 MA 2-2 කශභනහකහය වකහය- තහක්ණ 1406 1210 196 

08 MA 1-2 කශභනහකහය වකහය 
තහක්ණ තනොන 

236 207 27 

09 PL 3ප්රහථමික ශිල්පී 64 62 02 

10 PL 2 ප්රහථමික අර්ධ ශිල්පී 09 06 03 

11 PL 1 ප්රහථමික ශිල්පී තනොන 168 141 15 

 එ තුල 2366 1905 439 



 

 වර්ය ලංමණ්ඩය ලංපුණු අ ලංකිරීම 

2014 ර්ඹ තුර අධයඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරතේ 1963 තදතනකුතගන් අනධයඹන කහර්ඹඹ 

භණ්ඩරතේ 428  තදතනකුතගන් දළනුභ, කුරතහආකල්ඳ වහ ළඩිදියුණු කිීභටකටයුතු කයනු 

රළබීඹ. 

එතභන්භ ආිංශික ිංර්ධන යහඳෘතිඹ (SSDP) ඹටතත් ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකේ 7 භට්ටභ රඵහ 

ගළීමභ වහ උඳතේලකරුන් 07 තදතනකු ද ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකේ 5/6 භට්ටභ රඵහ ගළීමභ 

වහ උඳතේලකරුන් 99 තදතනක් තඹොමු කිීභට වළකි විඹ. 

එතභන්භ උඳතේලකරුන් 308 තදනකු වහ කර්භහන්ත ක්තේත්රඹන්ට අදහර නිපුණතහ 

ිංර්ධනඹ කිීතේ ළඩටවන් ඳත්නු රළබීඹ. 

 

 

  



 

විමද්ලීය ලංපුණු අල ලං- ලං2014 

 

 

 ශියත්ඹ යට වබහගි ව ිංයහ 

01 කහර්ඹඹ භණ්ඩර ිංර්ධන පුහුණු 
ළඩටවන 

සිංග්ලපරු 9 

02 විතලේ අලයතහ හිත පුේගරයින් 
ආර්ථිකභඹ ලතඹන් ඵරගළන්වීභ 

ජඳහනඹ 01 

03 සසතකෝ හභහජිකඹන්තේ හර්ෂික 
රැසවීභ 

සිංග්ලපරු 01 

04 තභෝටර් කහර්මික පුහුණු භධයසථහන 
නවීකයණඹ ව ළඩි දියුණු කිරිතේ 
පුහුණු ළඩටවන 

දකුණු තකොරිඹහ 01 

05 ෘත්තීඹ අධයහඳන කශභණහකයන 
පුහුණු ළඩටවන 
 

චීනඹ 02 

06 ඉල්ලුභ ඳතින කුරතහ ිංර්ධන 
පුහුණු ළඩටවන්වඳුනහගළීමභ 
 

ඉන්දිඹහ 01 

07 තභෝටර් කහර්මික කර්භහන්ත අිංලතේ 
පුහුණු ළඩටවන 
 

චීනඹ 04 

08 කහර්මික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ 
ආශ්රිත කහන්තහන් රැකිඹහගත 
කිීතේ පුහුණු ළඩටවන 
 

ඉන්දිඹහ 01 

09 උඳතේලක කුරතහ ළඩි දියුණු 
කිීභ 

සිංග්ලපරු 09 

10 රුඳරහනය පුහුණු ළඩටවන තහයිරන්තඹ 10 

11 ධහරිතහ ිංර්ධන පුහුණු ළඩටවන දකුණු තකොරිඹහ 06 

12 ඉන්ඩසට්රිඹල් ඉතරක්තරොනික් වහ 
උඳකයණ පිලිඵ ජහතයන්තය 
ළඩටවන. 

ඉන්දිඹහ 01 

13 ජර්භන්, භළතල්සඹහ පුහුණු ආඹතන 
පිලිඵ අධයඹන චහරිකහ 
 

භළතල්සඹහ 01 

14 උස තහක්ණ දළනුභ රඵහදීතේ 
උඳතේලක පුහුණු 
 

භළතල්සඹහ 06 

 එ තුල  53 



 

මද්ලීය ලංපුණු අල ලං(ිනධයයන ලං වර්යය ලංමණ්ඩය) ලං- ලං2014 

 

  

 පුණු අ ලංල ඩවටශන වශභවගි ලංවු ලං
වාතයවල 

01 කුරතහ ිංර්ධන පුහුණු 90  

02 ලං නළතනෝ තහක්ණඹ පිළිඵ පුහුණු(ඉදිකිීේ ක්තේත්රඹ)  3 

03 ලං කහර්ඹහර කශභණහකයන පුහුණු 92  

04 ලං නුතන කහර්ඹහර ඳරියඹ වඳුනහගළීමභ පිළිඵ 
කශභනහකයණ පුහුණු 

169  

05 ලං ෘත්තිඹ භහර්තගෝඳතේලන පුහුණු 74 

 එ තුල 428 



 

මද්ලීය ලංපුණු අල ලං(ිධයයන ලං වර්යය ලංමණ්ඩය) ලං– ලං2014 

 

 

  

 පුණු අ ලංල ඩවටශන වශභවගි ලංවු ලංවාතයවල 

01 න උඳතේලකරුන් පුහුණු  කිීභ 58 

02 පුහුණු ක්රභතේදඹ පිළිඵ  පුහුණු 204  

03 NVQ / CBT ක්රිඹහත්භක කිීතේ ළඩටවන 788  

04 සත්රී පුරු භහජබහඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 23  

05 කර්භහන්තගත  පුහුණු 41 

06 කුරතහ ිංර්ධන පුහුණු 786  

07 ලං යහඳහරික ළරසුේ ළකසීභ පිලිඵ පුහුණු 37 

08 ලං ඳරිගණක ඩි්ලතරෝභහ වහ තල්න කස කිීතේ පුහුණු 
ළඩටවන 

26  

 එ තුල 1963 ලං 
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ල්තීය ය ලංපුණු අල ලංවශව ලංඇතුතී ලංවීම ලං/ ිලවන් ලංකිරීම 

පුණු අලට ලංඇතුෂතී ලංව ලං

වාතයවල 

පුණු අල ලංිලවන් ලං ෂ ලං

වාතයවල 

 

ල්තීය ය ලංපුණු අ ලංල ඩවටශන් ලංරියවතීම  ලංකිරීම ලංතුලින් තරුණ 

තරුණියන්ට ලංල්තීය ය ලංපුණු අල ලංබවදීම 
 

විවිධ ක්තේත්ර 18 කට අඹත් ව පුහුණු ඳහකභහරහ 113 ක් ඹටතත් ක්රිඹහත්භක ව පුහුණු ළඩටවන් 1944 

කින්  ආධුනිකයින් 28,784 තදතනකු ආඹතනික පුහුණු වහ ඇතුශත් කයගනු රළබීඹ.ඊට අභතය 

කුරතහ ිංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිීභ තුළින් 2235 තදතනක් ව යහඹකත් 

ිංර්ධන ළඩටවන් භගින් 572 තදතනක් පුහුණු කයනු රළබීඹ. ඒ අනු 2014 ර්තේ පුහුණු 

වහ ඇතුරත්ව භසථ ආධුනික ිංයහ 31591 කි. 

ල්තීය ය ලංපුණු අල ලංවශව ලංඇතුතී ලංවීම ලං/ ලංපුණු අල ලංිලවන් ලංකිරීම 

 

 

 

 

 

 

* පුහුණු වහ ඇතුරත් ව ආධුනිකයින් ිංයහ 4494 තදතනකු 2015 තර්දී පුහුණු 

අන්කිීභට  නිඹමිතඹ.  

ර්ඹ 2012  
2013 

 

2014 

පුණු අලට ලංඇතුෂතී ලංවු ලංවාතයවල 32,855 31,907 31591 

පුණු අල ලංිලවන් ලං  ලංවාතයවල 27,469 26,869 21976* 



 

පුණු අ ලංක්මේර ලංවශව ලංආධුනි  ලංලල්ලුම ලං- ලං2014 

 ක්මේරය ඇතුතී ලංවු ලංආධුනි  ලං

වාතයවල 

1 කෘෂිකර්භ ළවිලි වහ ඳශු ේඳත් 49 

2 තභෝටර් යථ අලුත්ළඩිඹහ වහ නඩත්තු 2883 

3 තගොඩනළගිලි වහ ඉදිකිීේ 2847 

4 විදුලි,විදුත් ව විදුලි ිංතේල 3345 

5 ධීය වහ භත්ය ගහ 44 

6 ආවහය තහක්ණඹ 463 

7 භළණික් වහ සර්ණහබයණ 173 

8 තවෝටල් වහ ිංචහයක 1250 

9 තතොයතුරු තහක්ණ න්නිතේදනඹ වහ ඵහු භහධය තහක්ණඹ 7362 

10 ේ ආශ්රිත නිසඳහදන 68 

11 තරෝව වහ ලුහු ඉිංජිතන්රු 1243 

12 කහර්ඹහර කශභණහකයනඹ 116 

13 තනත් 56 

14 පුේගර වහ භහජ 3008 

15 මුද්රණ වහ ඇසුරුේ 60 

16 ශීතකයණ වහ හයුමීය කයණ 537 

17 තයදිපිළි වහ ඇඅළුේ 3982 

18 දළ ආශ්රිත 1298 

 එ තුල 28784 
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පුණු අලට ලංබදලවග නීම ලං- 2014 

පිරිමි  

ගළවළණු  
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පිරිමි  

ගළවළණු  

එකතු  

Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Non

පිරිමි  113 10945 4420 343 1601

ගළවළණු  18 2409 7142 235 1558
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පුණු අ ලංමධයව්ථවන ලංපිළිබ ලංමතොරතුරු 

ල්තීය ය ලංපුණු අ ලං

මධයව්ථවන 

දිව්ත්රික් ලංල්.පු.ම 

ජවති  ලංල්.පු.ආ 

 

පුණු අ ලංමධයව්ථවන ලංලයවප්තිය ලං 

2014 ර්තේ දියින පුයහ ක්රිඹහත්භක ව පුහුණු භධයසථහන ිංයහ ඳවත ඳරිදි තේ. එඹට 

අභතය ඵන්ධනහගහය 12 කත්, පුනරුත්ථහඳන භධයසථහන 02 කත් ෘත්තීඹ පුහුණු ඳහකභහරහ 

ඳළළත්විඹ. 

 

 

ල්තීය ය ලංපුණු අ ලංමධයවථ්වන ලංලයවප්තිය ලං2014 

  

ලර්ය 2012 2013 
 

2014 

ජවති  ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංආයතන 08 08 07 

දිව්ත්රික් ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංමධයව්ථවන 22 22 22 

ල්තීය ය ලංපුණු අ ලංමධයව්ථවන 235 232 221 

එ තුල 265 262 250 



 

ල්තීය ය ලංපුණු අ ලංමධයව්ථවන ලංලයවප්තිය ලං2014 

 

NVTI :ජවති  ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංආයතන 

DVTC : දිව්ත්රික් ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංමධයව්ථවන ලං 

VTC : ල්තීය ය ලංපුණු අ ලංමධයව්ථවන 

AT : ිනුබද්කාත ලං 

PC  : බන්ධනවගවර ලං 

Reh : පුනරුතීථවඳන ලංමධයව්ථවන 

ඳශහත දිසත්රික්කඹ ආඹතන ිංයහ 

NVTI DVTC VTC AT PC Reh Total 

බව්නවහිර ගේඳව - 1  14  1  1  - 17  

තකොශම 2  1  12  1  1  - 17  

කළුතය - 1  8  - 1  - 10  

ලයඹ පුත්තරභ - 1  6  - - - 7  

කුරුණෆගර - 1  9  - - - 10  

උතුර ඹහඳනඹ - 1 9  - - - 10  

කිලිතනොච්චිඹ - 1  4  - - - 5  

මුරතිේ - 1  2  - - - 3  

භන්නහයභ - - 2  - - - 2  

ේනිඹහ - 1  9  - - - 10  

න මගනහිර ත්රිකුණහභරඹ - 1  6  - - - 7  

භඩකරපු 1  - 13  - - - 14  

අේඳහය - 1  15  - - - 16  

දකුණ 

 

 

ගහල්ර 2  1  12  2  2  - 19  

භහතය 1  - 13  1  - - 15  

වේඵන්තතොට 1  1  11  - 1  - 14 

වබරගමුඛල කෆගල්ර - 1  9  - - 1  11  

යත්නපුයඹ - 1  12  - 1  - 14  

ඌල ඵදුල්ර 1  - 7  - 1  - 9  

තභොණයහගර - 1  9  - 1  - 11  

මධයම 

 

 

භවනුය - 1  11   - 2  - 14  

භහතතල් - 1  6  - - - 7  

නුයඑළිඹ - 1  5  - - - 6  

උතුරු ලංම ද අනුයහධපුය - 1  12  - - - 13  

තඳොතශොන්නරු - 1  5  - 1  1  8  

 එ තුල 7 ලං 22 ලං 221 5 ලං 12 ලං 2 ලං 269 ලං 



 

 

ල්තීය ය ලංමවර්මගෝඳමද්නය ලංශව ලංඋඳමද්නය 

දියින පුයහ පිහිටුහ ඇති ෘත්තීඹ භහර්තගෝඳතේලන වහ උඳතේලන ඒකක භඟින් තරුණ තරුණිඹන් 

වට ඔවුන්තේ රුචිකත්ඹ වහ සුදුසුකේ භත ගළරතඳන ෘත්තීඹ ක්තේත්ර තතෝයහ ගළීමභ වහ ශ්රී 

රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණ අ කහරිඹ භඅ තඳන්නු රළතබ්.  

ඒඅනු 2014 තර් දී ඳහළල් සසුන්, ඳහළල් වළයඹන්නන්, තදභේපිඹන්, ගුරුරුන් වහ ක්තේත්ර 

නිරධහරින් වහ ළඩටවන් 3904 ක්රිඹහත්භක කය136,663 තදතනකු දළනුත් කිීභට වළකි විඹ. 

  

ලක් ගත ලං

 ණ්ඩවයම 

ඳ ල තීවු ලං

ල ඩවටශන් ලං

වාතයවල 

වශභවගි ලංවු ලං

වාතයවල 

ඳහළල් සසුන් 1194 59512 

ඳහළල් 
වළයඹන්නන් 

837 30717 

තනත් 1873 46434 

එකතු 3904 136663 

ලර්ය 2012 2013 2014 

වශභවගි ලංවු ලංවාතයවල 121,452 115,736 136,663 



 

 

ල්තීය ය ලංමවර්මගෝඳමද්නය ලංශව ලංඋඳමද්නය  



 

 

රැකියවගත ලංකිරීම 

දිසත්රික් භට්ටමින් ක්රිඹහත්භක න රැකිඹහගත කිීතේ ළඩපිළිතර ඹටතත් ලිඹහඳදිිංචි විතේශිඹ වහ 

තේශීඹ රැකිඹහ ආඹතන භඟින් පුහුණුරහභින් 3428 තදතනකු රැකිඹහගත කයන රදි. ඉන් 2918 

තදතනකු තේශීඹ රැකිඹහ වහද 100 තදතනකු විතේශීඹ රැකිඹහ වහද 410 තදතනකු සඹිං රැකිඹහ 

වහද තඹොමු කයනු රළබිණි. තභභ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිීභ වහ තේශීඹ වහ විතේශීඹ 

රැකිඹහ ආඹතන 40 ක් ලිඹහඳදිිංචි කයන රදි. තභතේ පරදහයි තර රැකිඹහගත කිීභ තුලින් ජහතික 

ආර්ථිකඹට  රුපිඹල් මිලිඹන 5241 කින් ඳභණ දහඹකත්ඹක් රඵහදීභට ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අ කහරිඹට වළකිවිඹ. 

 

ිා ය පුණු අ ලංක්මේරය රැකියව ලංගත ලං  ලංවාතයවල 

මද්ලීය විමද්ලීය ව්ලයා එ තුල 

01. තගොඩනළගිලි වහ ඉදිකිීේ 293 24 26 343 

02. තභෝටර් යථ අලුත්ළඩිඹහ වහනඩත්තු 304 10 12 326 

03. විදුලි, විදුත් වහ විදුලි ිංතේල 477 24 39 540 

04. ශීතකයණ වහ හයු මීය කයණ 98 12 0 110 

05. අවහය තහක්ණඹ 57 5 4 66 

06. න්නිතේදනඹ වහ ඵහුභහධය තහක්ණඹ 335 5 22 362 

07. තවෝටල් වහ ිංචහයක 276 2 7 285 

08. තරෝව වහ ලුහු ඉිංජිතන්රු 218 13 4 235 

09. දළ ආශ්රිත 93 0 13 106 

10. භළණික් වහසර්ණහබයණ 16 1 1 18 

11. මුද්රණ වහ ඇසුරුේ 12 0 0 12 

12. කෘෂිකර්භඹ, ළවිලි වහ ඳශු  ේඳත් 8 0 12 20 

13. තයදිපිළි වහ ඇඅලුේ 513 0 89 602 

14. පුේගර වහ භහජ  212 4 181 397 

15. කහර්ඹහර කශභනහකයණඹ 6 0 0 6 

 එකතු 2918 100 410 3428 
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ව්ලයා 

 

රැකියව ලං ව්ථවඳනය ලං තුලින් ලං ජවති  ලං ආර්ථි යට ලං ද ක්වු ලං

දවය තීලය 

 

*(ත්ය යි  ලංශව ලංල්තීය ය ලංිධයවඳන ලංම ොමින් ලංවභවමක ලංශ්රම ලංමලමෂමඳො ලංවරරවල ලංශව ලංරැකියවගත ලං  ලං

ආයතනයන්හි ලංදතීත ලංමත ලං2014 ලංලර්මව ලංරැකියව ලංගත රන ලංද ලංපුණු අවභීන්වාතයවල ලංලවර ට ලංබන ලං

ආදවයම ලංදෂලමයන් ලංඇව්තමේන්තුගත ලං ලං ර ලංව ව් ලං ර ලංඇත.) 

 

 තේශීඹ විතේශීඹ සඹිං එකතු 

2012 3733 60 535 4328 

2013 4316 103 555 4974 

2014 2918 100 410 3428 
 

(භහජීඹ ඉල්ලුභ හිත ඳහකභහරහ වළය අතනකුත් ඳහකභහරහ වහ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අ කහරිඹ භඟින් රැකිඹහගත කර තතොයතුරු ඳභණි.) 

 

  

ලර්ගය ව්ථවඳනය ලං ෂ ලං

වාතයවල 

ජවති  ලංආර්ථි යට ලංද ක්වු ලං

දවය තීලය ලං(රු. ලංමිලියන) 

තේශීඹ රැකිඹහ 2918 4716.79 

විතේශීඹ රැකිඹහ 100 139.50 

සඹිං රැකිඹහ 410 384.99 

එ තුල 3428 5241.29* 



 

 

රවජය ලංශව ලංමඳෞද්ගලි  ලංආයතන ලංවශවේබන්ධතව ලංමත ලංශිල්පීය ලං

දක්තව ලංල ඩමුඛළු ලංඳ ල තීවීම 

 
ෘත්තීඹ පුහුණු ක්තේත්රතේ නිඹළතරන්නන්ට තභහතේ දළනුභ වහ කුරතහඹ ර්ධනඹ කය 

ගළීමභටත් තනස න ළඩ තරෝකතේ න තහක්ණික දළනුභ රඵහ දීභත් අයමුණු කයතගන තභභ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයනු රළතබ්.  

ඒ අනු 2014 ර්තේදී තඳෞේගලික අිංලතේ ආඹතන 04 ක වඹ ඇති තභළනි ළඩටවන් 29 

ක්  ක්තේත්ර 04 ක් වහ ඳළළත්වීභට වළකි වු අතය එභඟින් 2245 තදතනකුට තභ වළකිඹහන් 

ළඩිදියුණු කය ගළීමභට අසථහ ළරසනි. 

 

 

 ල ඩවටශන ල ඩවටශන් ලං

වාතයවල 

වශභවගි ලංවු ලං

වාතයවල 

ිනුග්රවශ  ලංආයතනය 

01 රූඳරහනය 12 1572 තන්චර්සබියුටි ක්රිතේන් 
පුේගලික භහගභ 

02 ටයිල් ඇතිීභ 11 430 රිංකහ ටයිල්ස භහගභ 

03 විදුලි කහර්මික 02 126 ACL තක්ඵල් භහගභ 

04 ඇළුමිනිඹේ 
ෂළබ්රිතක්ටර් 

04 117 සවිසතටක් ඇළුමිනිඹේ 
ලිමිටඩ් 

 එ තුල 29 2245  



 

  



 

 

ිලමබෝධතව ලංගිවිසුේ ලංිතීවන් ලංකිරීම 
 

ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ අයමුණු රඅහ කය ගළීමභ වහ ගත් විවිධ ක්රිඹහ භහර්ග අතය 

ෘත්තීඹ පුහුණ අසථහ  ළඩි දියුණු කිීභ වහ ගුණහත්භක බහඹ ළඩිකිීභ අයමුණු කය ගනිමින් 

2014 ය තුශ යහජය වහ තඳෞේගලික ආඹතන 07 ක් භඅ අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කයනු 

රළබීඹ. 

 

 

 

   

 අතඵෝධතහ ගිවිසුභ ආඹතනඹ 

01 ෘත්තීඹ පුහුණු ව භහර්තගෝඳතේලඹ තුලින් ශ්රී 
රහිංකීඹ තරුණ තකොටස වහ රැකිඹහ අසථහ 
උදහකය දීභ. 

තඵතයන්ඩිනහ ිංර්ධන තේහ 
භහගභ. 

02 ආඹතනික ේඳත් ළරසුේකයණඹ වහ තතොයතුරු 
කශභණහකයණ ඳේධතිඹ ප්රතිිංර්ධනඹ කිීභ වහ 
තදඳහර්ලතේ පුහුණු න්නන් වහ ළඩිදුය පුහුණු 
රඵහ දීභ. 

ජහහ උස තහක්ණික 
ආඹතනඹ. 

03 රූඳරහනය උඳතේලක රුන් වහ නිපුණතහ 
ිංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිීභ.  

තන්චර්ස බියුටි ක්රිතේන් 
ආඹතනඹ. 

04 තභෝටර් කහර්මික තහක්ණික තෂේත්රඹට අදහර න 
දළනුභ රඵහ දීභ. 

ඇතෝසතේටඩ් තභෝටර් තේස 
ආඹතනඹ. 

05 නළණර  භධයසථහනර ඳහකභහරහ වළදෆරූ සසුන් 
වහ පිලිගත් වතික ඳත්රඹක් පිරිනළමීය භ වහ 
නිඹමු යඳෘතිඹක් ආයේබ කිීභ. 

ශ්රී රිංකහ තතොයතුරු වහ 
න්නිතේදන තහක්ණ ඒජන්සඹ 
. 

06 කහර්මික අධයඳනඹ වහ ෘත්තීඹ වතඹෝගීතහ 
පුහුණු. 

දඹහල්ඵහේ අධයඳන ආඹතනඹ -
ඉන්දිඹහ 

07 තවෝටල් ක්තේත්රතේ රැකිඹහ අසථහ ඉවශ නළිංවීභ. ජර්භන් කහර්මික වතඹෝගීතහ 
ආඹතනඹ වහ තජට්වින් තවෝටල් 
තඳෞේගලික භහගභ. 



 

 

ලයලවවය තීල ලංවාලර්ධන ලංල ඩවටශන් ලංඳ ල තීවීම 

 

ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ තරුණ යහඹකයින් විඵර ගළන්වීතේ අයමුණින් 

යහඹකත් ිංර්ධන ළඩටවන් ඳත්නු රළතබ්. 2014 ර්තේදී දියින පුයහ ඳළති 

තභළනි ළඩටවන් 27ක් භඟින් 872 තදතනකු පුහුණු කිීභට වළකිවිඹ. 

තභළනි ළඩටවන් තුලින් රඵහගත් දළනුභ උඳතඹෝගි කය ගනිමින් යහඳහය ළශසුේ කස කය 

2014 ය තුරදී යහඹකත් පුහුණු රත් ආධුනිකයින් 74 තදතනකුට රුපිඹල් මිලිඹන 18 කට 

ආන්න මුදරක් ණඹ ලතඹන් භවජන ඵළිංකු, රිංකහ ඵළිංකු වහ ප්රහතේශීඹ ිංර්ධන ඵළිංකු ළනි 

යහජය  ඵළිංකු ලින් රඵහ ගළීමභට වළකි විඹ. එතර කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණතේ යහඳහයඹන් 

ආයේබකර තරුණ යහඹකයින් දියින පුයහ විසී සටී. 

 

  



 

 

ිභිමයෝග 
 නවීන තහක්ණඹ උඳතඹෝගි කය ගනිමින් පුහුණු කටයුතු කිීභ වහ වළකිඹහ ඇති 

උඳතේලකරුන්තේ හිඅකභ වහ ඔවුන්ට ඉවශ භට්ටතේ ළටුඳක් තගවීභට ඇති 

අඳවසුතහඹ. 

 පුහුණ ක්තේත්ර වහ රැකිඹහ අසථහ අතය ඇති තනොගළරපීභ අභ කය ගළීමභ. 

 තේහ ඳඹන ආඹතනඹක් තර යජඹ විසන් තන් කයන ප්රහේධන වහ පුනයහර්ථන 

ප්රතිඳහදන ප්රභහණත් තනොවීභ. 

 දියින පුයහ ක්රිඹහත්භක ෆභ ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනඹකටභ භහන භට්ටතේ ඳවසුකේ 

ළඳයීභට අතඳොතවොත් වීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුකේ ළඳයීභට ප්රභහණත් මූරය ඳවසුකේ 

තනොභළතිවීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණුතේ ළදගත්කභ පිළිඵ භහජඹ දළනුත් කිීභට පුළුල් ප්රචහයහත්භක 

ළඩටවන් දිඹත් කිීභට සදුවීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු ඳඹන තඳෞේගලික අිංලතේ ආඹතන වහ තයඅකහී කටයුතු කිීභට 

සදුවීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු ඳඹන යහජය තනොන ිංවිධහන වහ අතනකුත් ආඹතන භගින් ඳඹන 

ඳවසුකේ ළඩීවීභ නිහ ඒ අයුරින්භ ඳවසුකේ ළඳයීභට අඳවසුවීභ. 

 තරුණ තරුණිඹන් ෘත්තීඹ පුහුණු තකතයහි ආකර්ණඹ කය ගළීමභට විලහර ඳරිශ්රභඹක් 

දළීභට සදුවීභ. 

 ශ්රභ ඉල්ලුභක් ඇති ශිල්පීඹ භට්ටතේ ඳහකභහරහන්ට තරුණ තරුණිඹන්තේ ළඩි 

නළඹුරුතහඹක් තනොභළතිවීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

පිළිග න්වීම 

2014 ලංමදව ේබර් ලං31 ලංදිමනන් ලංිලවන් ලංව ලංලර්ය ලංවශව ලංමූය ලංලවර්තවල 

ශ්රී ලංා ව ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංිකා වයය 

භහතරෝචනඹට බහජනඹව ර්ඹ ඇතුශත භවබහණ්ඩහගහයඹ, අභහතයහිංලඹ, තනත් ආඹතන ව 

තේශීඹ වහ විතේශීඹ ඳරිතයහගශීලීන් විසන් ඳවත විසතය කය ඇති ඳරිදි රු. 1,205,438,203.21ක  මුලු 

ප්රදහනඹක් අ කහරිඹ තත මුදහවරිනු රළබීඹ. 

1.1 යජතේ ප්රදහන ප්රතිඳහදන (රු) මුදහවරින රද මුදර (රු) 

බහණ්ඩහගහය ප්රදහන - පුනයහර්තන 925,246,461.44 925,246,461.44 

බහණ්ඩහගහය ප්රදහන - මූරධන 204,500,000.00 204,500,000.00 

අභහතයහිංල - පුනයහර්තන ප්රදහන 8,968,566.40 8,968,566.40 

TVEC 392,024.88 392,024.88 

කරහපීඹ ධීය ජීතනෝඳහඹ ළඩටවන 66,331,150.49 66,331,150.49 

එකතු 1,205,438,203.21 1,205,438,203.21 

        

   

 

 

2014 තදළේඵර් 31 දිතනන් අන් ව කහරඹ වහ න මූරය හර්තහ අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ 

වහ තේ භඅ ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

ඳවත වන් ලිඹකිඹවිලි ඊට ඇතුශත් කය ඇත. 

 

1. 2014 තදළේඵර් 31 දිනට මූරය තත්ඹ දළක්තන හර්තහ 

2. 2014 තදළේඵර් 31 දිතනන් අන් ව ර්ඹ වහ මූරය කහර්ඹ හධන හර්තහ 

3. 2014 තදළේඵර් 31 දිතනන් අන් ව ර්ඹ වහ මුදල් ප්රහව හර්තහ 

4. 2014 තදළේඵර් 31 දිතනන් අන් ව ර්ඹ වහ ශුේධ ත්කේර තනසකේ දළක්තන 

හර්තහ 

5. මූරය හර්තහ වහ ටවන් 

 

 

 

 
නිභල් තඵෝඳතේ                            රලිත් ඩබ්.තක්.  ත්ලලිතේ 

බහඳති/ප්රධහන විධහඹක නිරධහී                            අධයක් (මුදල්)  

1.2  ආදහඹභ අඹළඹ කශ (රු) උඳඹන රද ආදහඹභ 
ශුේධ (රු) 

ආදහඹභ 150,000,000.00 150,861,992.18 



 

 

අධයක් භණ්ඩරඹ තනුතන් බහඳතිතුභහතේ ප්රකහලඹ 

2014 තදළේඵර් 31 දිතනන් අන් ව ර්ඹ වහ මූරය ප්රකහල  හර්තහ 

ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ 

 

2014 තදළේඵර් 31 දිතනන් අන් ව මූරය ර්ඹ වහ න ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ  

මූරය හර්තහ ශ්රී රිංකහ ගණකහ කහී ප්රමිතීන්ට අනු ව 1995 අිංක 12 දයන ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ 

පුහුණු අ කහරිතේ ව 1971 අිංක 38 දයන මුදල් ඳනතත් දක්හ ඇති ආකහයඹට පිළිතඹර කය ඇත. 

 

ත්කේ ආයක්හ කය ගළීමභට ව ගණුතදනුර හර්ථකත්ඹ ව කහර්ඹක්භතහඹ වළකිතහක් දුයට 

තවවුරු කයගළීමභ වහ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ විසන් නිඹභ කය ඇති මූරය ීමතිීති ව 

ක්රිඹහපිළිතත් අනුගභනඹ කය ඇත. අඳතේ උඳරිභ දළනුත්කභ අනු 2014 තදළේඵර් 31 දිතනන් 

අන්ව මුරය හර්තහ හර්ථක අන්දභට පිළිතඹර කය ඇති අතය එයින් ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අ කහරිතඹහි මූරය තත්ඹ පිළිඵ තය ව ප්රභහණත් තවළිදයේ කිීභක් ප්රදර්ලනඹ කයනු රඵයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

බහඳති/ ප්රධහන විධහඹක නිරධහී        

ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ 

අධයක් භණ්ඩරඹ තනුතන් 

  



 

 

ශ්රී ලංා ව ලංල්තීතිය ලංපුණු අ ලංිකා වයය 

2014 ලංමදව ේබර් ලං31 ලංදිනට ලංමූය ලංතතීලය ලංපිළිබ ලංප්ර වය 

  ිා ය 2014 (රු.) 2013 (රු.) 

ත්කේ           

ප්රර්තන තනොන  
ත්කේ 

          

තේඳර ඹන්ත්ර වහ 
උඳකයණ 

2 5,269,637,433.01     

5,349,052,697.50  

  

සදු තකතයමින් ඳතින 
ප්රධහන ළඩ 

3      

112,338,617.22  

      

31,684,035.26  

  

            

අතනකුත් මූරය ත්කේ           

සථහය තළන්ඳතු   25,000.00      

5,382,001,050.23  

        

25,000.00  

 

5,380,761,732.76  

            

ප්රර්තන ත්කේ           

ඵඩු තල්න 4       

28,088,609.22  

      

25,557,687.92  

  

රළබිඹ යුතු දෆ 5       

24,230,437.11  

      

23,788,391.94  

  

තේක භණ්ඩර ණඹ 6       

47,087,942.80  

      

40,142,375.20  

  

මුදල් වහ මුදල් භතඹන් 7       

72,814,017.76  

       

172,221,006.89  

    

58,099,799.84  

   

147,588,254.90  

            

මුලු ත්කේ     5,554,222,057.12    5,528,349,987.66  

            

භ තකොටස වහ ගකීේ           

            

මුච්චිත  අතිරික්ත  
(ඌණතහ) 

    

(686,636,233.28) 

    

(600,399,430.16) 

  

ප්රතයහගණ අතිරික්තඹ   2,319,991,544.97    2,319,991,544.97    

යජතේ ප්රධහන 8 19,253,677.14       18,807,318.76    

විරේබිත ආදහඹේ ප්රදහන 9 3,486,332,412.03  5,138,941,400.86  3,448,693,498.48  5,187,092,932.05  

            

ප්රර්තන තනොන ගකීේ           

            

ඳහරිතතෝශික මුදල් වහ 
තන් කිීේ 

10 282,918,383.10    282,918,383.10    234,264,486.19    234,264,486.19  

            

ප්රර්තන ගකීේ           

තගවිඹ යුතු දෆ 11 115,779,432.29       82,314,599.15    

උඳචිත විඹදේ 12 16,582,840.87  132,362,273.16     24,677,970.27    106,992,569.42  

            

භසථ හධහයණත්ඹ ව 
ගකීේ 

    5,554,222,057.12    5,528,349,987.66  

      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

නිමල් ලංමබෝඳමේ     

 

ලිතී ලංඩබ්.මක්.මප්ලිමේ   

වභවඳති/ ලංප්රධවන ලංවිධවය  ලං

නිධවරී       ිධයක් ලං(මුඛදල්)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංා ව ලංල්තීතිය ලංපුණු අ ලංිකා වයය 

2014 ලංමදව මිබර් ලං31 ලංදිනට ලංමූය ලංතතීලය ලංපිලිබ ලංප්ර වය 

(වියදේ ලංල ලංව්ලවභවලය ලංිනුල ලංලර්ගී රණය ලං ර ලංමඳන්නුේ ලංකිරීම) 

    විව්තරය වටශන 2014 (රු.) 2013 (රු.) 

තභතවයුේ ආදහඹභ    

පුනයහර්ථන ප්රදහන - භවහ බහණ්ඩහගහයඹ       925,246,461.44    836,596,383.50        

පුනයහර්තන ප්රදහන - අභහතයිංලඹ               500,000.00 

විරේබිත ආදහඹේ ප්රදහන   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං405,788,085.37    423,091,895.50         

    

තනත්  ආදහඹේ    

අතනකුත් ආදහඹේ 13  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං136,941,175.97         106,917,360.60         

නිසඳහදන ඒකක ආදහඹේ (ශුේධ) 14  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං13,920,816.21             16,951,706.28          

විතලේ යහඳෘති වහ රද මුදර 15  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං75,691,741.77               5,367,576.74           

මුලු ආදහඹභ     1,557,588,280.76    1,389,424,922.62  

 

තභතවයුේ විඹදේ 

   

කහර්ඹ භණ්ඩර පිරිළඹ 16      735,583,570.08       654,463,671.39  

ගභන් විඹදේ 17       13,443,233.99        13,530,671.76  

ළඳයුේ වහ බහවිතහ කයන රද ඳහරිතබෝජය 18       32,721,293.52        30,931,792.35  

නඩත්තු 19       28,178,541.54        28,227,751.88  

තකොන්ත්රහත්තු තේහ 20      135,716,461.52       124,061,410.31  

පුහුණු උඳකයණ        76,978,188.45        78,764,045.70  

කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු        10,788,417.67         6,753,779.56  

ප්රර්ධන වහ ෘත්තීඹ භහර්තගෝඳතේලනඹ        22,289,729.35        13,713,290.98  

රැකිඹහ සථහනගත කිීභ,ඳර්තේණ වහ 
යහඹදහඹකත්ඹ 

21       13,591,114.89         8,295,399.24  

සථහය ත්කේ මුදහවළීතේ ඳහඩු        30,119,556.24   

ක්ඹ වීභ    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං405,788,085.37      ලං ලං ලං ලං ලං ලං              423,091,895.50                  

අතනකුත් ක්රිඹහන්විත විඹදේ 22  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං62,750,201.47                  55,993,526.83  

විතලේ යහඳෘති වහ විඹදේ 23       75,691,741.77         5,367,576.74  

මූරය පිරිළඹ 24          184,948.02           190,226.74  

භසථ තභතවයුේ විඹදේ  
 

   1,643,825,083.88     1,443,385,038.98  

කහරඳරිච්තේදඹ වහ ශුේධ අතිරික්තඹ/ඌණතහ 
 

    (86,236,803.12)     (53,960,116.36) 

    

කලින් හර්තහ කය ඇති ඳරිදි එකතුවී ඇති 
අතිරික්ත/ඌණතහ තලේ ප්රකහලඹ 

  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(595,665,207.92)    (517,566,571.16) 

පර් ර්තේ ගළරපුේ 25      (4,734,222.24)   (28,872,742.64) 

ජනහරි 01 දිනට      (600,399,430.16)    (546,439,313.80) 

කහරඳරිච්තච්දඹ වහ අතිරික්තඹ/ඌණතහ      (86,236,803.12)     (53,960,116.36) 

තදළේඵර් 31 දිනට තලේඹ      (686,636,233.28)    (600,399,430.16) 



 

 

ශ්රී ලංා ව ලංල්තීතිය ලංපුණු අ ලංිකා වයය 

මුඛදල් ලංප්රලවශ ලංප්ර වය 

2014 ලංමදව ේබර් ලං31 ලංදිමනන් ලංිලවන් ලංලර්ය ලංවශව 

  2014 (රු.) 2013 (රු.) 

ක්රිඹහන්විත කටයුතු 
     

      කහරඳරිච්තේදඹ වහ 
අතිරික්තඹ/(ඌණතහ) 

 

(86,236,803.12) 

 

(53,960,116.36) 

 
පර් ර්ඹ වහ ගළශපීභ 

     

      
ගළරපීේ 

     
ක්ඹ වීේ   405,788,085.37  

 

423,091,895.50  

  
විරේබීත ආදහඹභ ක්ඹ කිීභට (405,788,085.37) 

 

(423,091,895.50) 

  ඳහඩු රඵන ත්කේ ඵළවළය 
කිීභට 30,119,556.24  

    
ඳහරිතතෝෂික වහ තන්කිීේ    59,613,604.56  

 

38,664,236.27  

  
තගන රද ඳහරිතතෝෂික (8,956,685.41) 

 

(4,917,577.26) 

  
පර් ර් ගළරපීභ (4,734,222.24) 

 

(28,872,742.64) 

  
රළබිඹ යුතු දෆර ළඩිවීභ/අඩුවීභ     2,234,154.83  

 

3,216,484.09  

  කහර්ඹ භණ්ඩර ණඹර 
ළඩිවීභ/අඩුවීභ (6,890,567.60) 

 

(226,755.87) 

  
තගවිඹ යුතුදෆ ර ළඩිවීභ/අඩුවීභ    33,464,833.14  

 

20,110,558.86  

  උඳචිත විඹදේ ර 
ළඩිවීභ/අඩුවීභ  (8,095,129.40) 

 

9,405,433.91  

  
ඵඩු තල්න ළඩිවීභ/අඩුවීභ (2,530,921.30)  94,224,622.82  2,186,296.74  39,565,934.10    

      ක්රිඹහන්විත කටයුතු ලින් රද 
ශුේධ මුදල් ප්රහවඹ 

 

7,987,819.70  

 

(14,394,182.26) 

 

      
ආතඹෝජන කටයුතු 

     

      තේඳර ඹන්ත්ර සත්ර ව උඳකයන 
මිරදී ගළීමභ (364,050,182.12) 

 

(173,101,494.83) 

  
සදුකයමින් ඳතින ළඩ  (80,654,581.96) 

 

10,831,068.70  

  ත්කේ සුදුසන් කිීභ වහ 
රද මුදල් 

     

7,557,805.00  

 

0.00  

  ආතඹෝජන කටයුතු ලින් 
රළතඵන මුදල් ප්රහව 

 

(437,146,959.08) 

 

(162,270,426.13) 

      
මුදල් කටයුතු 

     

යජතේ ප්රධහන මූරධන 
   

204,500,000.00  

 

135,000,000.00  

  

අනිකුත් ආදහඹේ ප්රදහන 
   

239,373,357.30  

 

14,128,247.33  

  
      මූරය කටයුතු ලින් රළතඵන 
ශුේධ මුදර 

 

   

443,873,357.30  

 

149,128,247.33    

      

මුදල් ව මුදල් භහිංකඹන් ළඩි වීභ / අඩු වීභ 
    

14,714,217.92  

 

(27,536,361.08) 

 

කහරඳරිච්තච්ද ඹ ආයේබතේදී මුදල් ව මුදල් භහිංකඹන් 
    

58,099,799.84  

 

85,636,160.92  

 ර්ඹ අහනතේදී මුදල් ව 
මුදල් භකඹන්  

    

72,814,017.76   
58,099,799.84    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ා ව ලංල්තීතිය ලංපුණු අ ලංිකා වයය 

2014 ලංලර්මයන් ලංිලවන් ලංව ලංලර්ය ලංවශව ලංශුද්ධ ලංආදවයමමහි ලංමලනව් ේ ලංපිළිබ ලංප්ර වය 

      

විව්තරය වමුඛච්චිත ලංිරමුඛද රජමව ලංප්රධවන ලංමූධන විේභීත ලංආදවයේ ලංප්රදවන ප්රතයවගණන ලංිතියක්තය එ තුල 

      2013 ජනහරි 
01 දිනට 
තලේඹ (517,566,571.16) 31,920,731.38  3,713,191,882.99  2,319,991,544.97  5,547,537,588.18  

      ආයේබක 
තලේඹ 
ගළරපීභ (28,872,742.64)       (28,872,742.64) 

නළත 
ප්රකහශිත 
ආයේබක 
තලේඹ (546,439,313.80) 31,920,731.38  3,713,191,882.99  2,319,991,544.97  5,518,664,845.54  

      ර්ඹ තුශ 
ප්රදහන 

 

135,000,000.00  

  

135,000,000.00  

      විරේබිත 
ආදහඹභට 
භහරුතයන රද 
මුදර,ප්රදහන 

 

(148,113,412.62) 158,593,510.99  

 

10,480,098.37  

      ර්තේදී 
ක්රභක්ඹ 
කිීභ 

  

(423,091,895.50) 

 

(423,091,895.50) 

      ර්ඹ වහ  
අතිරික්ත  
(ඌණතහ) (53,960,116.36) 

   

(53,960,116.36) 

      
2013.12.31 
දිනට තලේඹ 

(600,399,430.16) 18,807,318.76  3,448,693,498.48  2,319,991,544.97  5,187,092,932.05  

      2014 ජනහරි 
01 දිනට 
තලේඹ (595,665,207.92) 18,807,318.76  3,451,139,440.87  2,319,991,544.97  5,194,273,096.68  

      ආයේබක තලේ 
ගළරපීභ (4,734,222.24)   (2,445,942.39)   (7,180,164.63) 

ගළරපීේ කයන 
රද ආයේබක 
තලේඹ (600,399,430.16) 18,807,318.76  3,448,693,498.48  2,319,991,544.97  5,187,092,932.05  

      ර්ඹ තුශ රද 
ප්රදහන 

 

204,500,000.00  

  

204,500,000.00  

      විරේබිත 
ආදහඹභට 
භහරුකයන රද 
මුදර 

 

(204,053,641.62) 443,426,998.92  

 

239,373,357.30  

      ර්තේදී 
ක්රභක්ඹ 
කිීභ 

  

(405,788,085.37) 

 

(405,788,085.37) 

      ර්ඹ වහ 
අතිරික්ත 
(ඌණතහ) (86,236,803.12) 

   

(86,236,803.12) 

      2014.12.31 
දිනට තලේඹ 

(686,636,233.28) 19,253,677.14  3,486,332,412.03  2,319,991,544.97  5,138,941,400.86  



 

1. ලං ලංගි අේ ලංප්රතිඳතීති 

1.0 ආයතනි  මතොරතුරු 

1.1 ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ 

1995 අිංක 12 දයණ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණ  

අ කහී ඳනත ඹටතත් ශ්රී රිංකහතහි 

යසථහපිත  භණ්ඩරඹකි. 

1.2  

1.3 මූරය හර්තහන් භගින් ඉදිරිඳත් කය 

ඇති ටිනහකභ තනත් ආකහයඹකට දවන් 

තනොකශතවොත් ඳතින්තන් ශ්රී රිංකහ රුපිඹල් 

ලිනි.ළදගත් ගිණුේ පිළිඵ ප්රතිඳත්ති ඳවත 

දක්හ ඇත. 

1.4    මඳොදු ලංප්රතිඳතීති 

1.4.1 අනුකුරතහ ප්රකහලඹ. 

මූරය තත්ඹ පිළිඵ හර්තහ, මූරය කහර්ඹඹ 

හධන ප්රකහලඹ, ශුේධ ත්කේ ව මූරය 

ප්රහව හර්තහතහි ඇති තනසකේ  පිළිඵද 

ප්රකහලඹ දවහ ගිණුේ ප්රතිඳත්ති ව ටවන් 

(මූරය හර්තහ) පිළිතඹර කය ඇත්තත් ශ්රී රිංකහ 

යරත් ගණකහ කහීරුන්තේ ආඹතනඹ 

විසන් නිකුත් කය ඇති ශ්රී රිංකහ යහජය අිංලතේ 

ගිණුේ ප්රමිතීන්ට අනුකරඹ. 

1.4.2 පිළිතඹර කිීතේ ඳදනභ 

 ශ්රී රිංකහ රුපිඹල් ලින් පිළිතඹර කයනු රඵන 

මූරය හර්තහ පිළිතඹර කයනු රඵන්තන් 

තනත් ආකහයඹකින් ප්රකහල කරුනු 

තනොරළබුතවොත් උඳචිත ඳදනමින් න අතය 

මුල් පිරිළඹ ඹටතත්ඹ. 

1.4.3 ිංන්දනහත්භක තතොයතුරු 

අ කහරිඹ විසන් තඹොදහගනු රඵන ගිණුේ 

ප්රතිඳත්ති තනත් ආකහයඹකට ප්රකහලකය 

තනොභළත්තත් නේ, පුර් ර්තේ දී බහවිතහ 

කයන රද ඒහට භහනනු ඇත. ත්භන් 

ඉදිරිඳත් කිීභට අනුකර න ඳරිදි පුර් 

ර්තේ ඉරක්කේ ව ළකි නළත ප්රති 

ිංවිධහනඹ කය ඇත. 

1.4.4 තලේ ඳත්රතේ දිනඹට ඳසු සදුන 

කරුණු 

ගිණුේ ර ගළරපීභ සදු කර යුතු ආකහයතේ 

කරුණු කිසක් තලේ ඳත්ර දිනතේ සට සදු වී 

නළත. 

1.5 ඵදු 

යජතේ අයමුදලින් ක්රිඹහත්භක න  අ කහරිඹ 

රහබ ඉඳළයීභට ඵරහතඳොතයොත්තු තනොන 

ඵළවින් ආදහඹේ ඵදු       දවහ වි විධහන රහ 

නළත. 

1.5.1   විරේබීත ඵදු 

අ කහරිතඹහි ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ අනු 

කහරසීභහතහි තනස භත ඵදු ර ඵරඳෆභක් 

සදුවී නළත. එඵළවින් විරේබීත ඵදු දවහ 

ප්රතිඳහදන තඹොදහ නළත. 

1.6 ලතී ේ ලං තක්මවේරු ලං කිරීම ලං වශ ලං එහි ලං

මි අේ ලංඳදනම ලං 

1.6.1  සථහය ත්කේ වදුනහ ගළීමභ. 

ඳවත දවන් අසථහ රදී සථහය ත්කේ 

පිළිඵද අයිතභඹක පිරිළඹ වදුනහගත යුතුඹ. 

(අ)  ත්කභ භග ේඵන්ධවී ඇති 

අනහගත ආර්ථික ප්රතිරහබ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අ කහරිඹ තත ගරහ ඹහ වළකි වීභ. 

(ආ)  ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ දවහ න 

ත්කතභහි පිරිළඹ විලසහදහඹක අන්දභට 

භළනඵළලිඹ වළකි විභ. ෘත්තීඹ පුහුණු 

අ කහරිතඹහි ආයේබක මූරධනඹ 

රු.2,000.00කි. තකතේ තතත් සථහය 

ත්කේ වදුනහ ගළීමභ ආයේබක මූරධනඹ භත 

ඳභණක් යදහ තනොඳතින අතය ඒ දවහ ඳවත 

දවන් කරුණුද රකහ ඵළලිඹ යතුඹ. 

(i) ත්කතභහි ඵරහතඳොතයොත්තුන 

ප්රතඹෝජනත් ආයුකහරඹ. 

(ii) ත්කතභන් ඵරහතඳොතයොත්තුන 

ඳයභහර්ථඹ. 

(iii) ත්කතභහි කල් ඳළළත්භ. 

(iv)  ත්කභ ඳහරිතබෝජය එකක්ද නළේද ඹන 

ග 

1.6.2  ඵඩු ට්තටෝරු තල්න 

ඵඩු තල්න ඇගළයීේ කයනු රඵන්තන් කල් 

ඉකුත්ව ව අඩු ජනප්රිඹතහඹකින් යුත් 

අයිතභඹන්ට නිඹමිත ඉඩ රඵහ දීභක් සදු 

කිීතභන් ඳසු පිරිළඹට ව ශුේධ උඳරබ්  

ටිනහකභට අඩුතනි.ඵඩු තල්න ර්තභහන 

තත්ත්ඹට තගන ඒතේදී උඳචිත ව විඹදේ ව 

තකොන්තේස FIFO ඳදනමින් ඳවත දවන් ඳරිදි 

දක්හ ඇත. 

1. පුහුණු කිීතේ බහණ්ඩ -  පිරිළඹට 

2. ඵඩු තල්න   - පිරිළඹ 

3. අමුද්රය (මුද්රණ)  -  පිරිළඹට 

4. අනිකුත් ඳහරිතබෝජය ද්රය-පිරිළඹට 

1.6.3  තේඳර, ඹන්ත්ර සත්ර ව උඳකයණ. 

 (අ)       තේඳර, ඹන්ත්ර සත්ර ව උඳකයණ 

ප්රකහල කය ඇත්තත් පිරිළඹට තවෝ මුච්චිත 

ක්ඹ වීේ අඩුකිීතභන් ඳසු රළතඵන 

තක්තේරුටඹ. තේඳර ඹන්ත්ර සත්ර ව 

උඳකයණ වදුනහතගන ඇත්තත් ඹලි සථහඳනඹ 

කිීතභන්, සුදුසක් කිීතභන් තවෝ ඒහ 



 

බහවිතහ කිරිතභන් අනහගත ආර්ථික හස 

කිසක් ඵරහතඳොතයොත්තු තනොන අසථහ ර 

දීඹ. ත්කභ වදුනහගළීමතභන් සදුන කිසඹේ 

රහබඹක් තවෝ ඳහඩුක් ත්කභ වදුනහගනු 

රඵන ර්තේ ආදහඹේ හර්තහට ඇතුරත් 

කය ඇත. 

(ආ)  ක්ඹ වීේ 
ක්ඹ වීේ දවහ ප්රතිඳහදන ගණන්ඵරහ ඇත්තත් 
මිශදීගත් ර්ඹ දවහ ක්ඹ වීේ දවහ  
ප්රතිඳහදන රඵහදීතභනි. ඳවත වන් ක්ඹවීේ 
මිශ ගණන් අදහශ නු ඇත. 
ර්ගඹ 

- තගොඩනළගිලි ව ළඩිදියුණු කිීේ 5% 

- කහර්ඹහර උඳකයණ     10% 

- තභෝටර් යථ හවන   25% 

- ගෘව බහණ්ඩ ව විකිීභ  10% 

- පුහුණු  උඳකයණ   20% 

- ඹන්ත්රහගහය වහ ඹන්ත්ර   20% 

- ඳරිගණක උඳකයණ    20% 

- විදුලි උඳකයණ   20% 

(ඇ)  සදුතකතයමින් ඳතින මූරධන ළඩ. 

යහඳෘති තත්තේරු කයනු රඵන්තන් ේපර්ණ 

කයන රද ළඩර පිරිළඹ අනුඹ.  

1.6.4  රළබිඹ යුතු දෆ.  

රළබිඹ යුතු දෆ ප්රකහල කයනු රඵන්තන් 

අඹවඳත් වහ ළකහිත රළබිඹ යුතු දෆ වහ 

ප්රතිඳහදන තන්කයමිනි. ළක හිත ණඹ 

දවහ ප්රතිඳහදන රනු රඵන්තන් ණඹ මුදර 

දින 365  ඉක්භ වීභ ව ේපර්ණ මුදර රඵහ 

ගළීමභ ළකහිත න අසථහන් හිදීඹ. 

1.6.5.  මුදල් ප්රහව හර්තහතහි ඇති මුදල් 

ව මුදල් භකඹන් ළදුේ ගන්තන් ඵළිංකු 

තහි ඇති මුදල් ව ඳත්නහ ඵළිංකු අයියහ 

රට පිටසතයඹ. 

1.7  ලගකීේ ලංවශ ලංප්රතිඳවදන 

1.7.1  මූරය හර්තහ පිළිතඹර කිරිතේදී 

දළනගළීමභට ඇති සඹළු ගකීේ ළරකිල්රට 

තගන ඇත. 

1.7.2  කහර්ඹ භණ්ඩර ඳරිතතෝෂිත  

2007 ර්ඹ තතක් ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

භධයසථහනඹ ඳහරිතතෝෂිත දවහ තන් කිීේ 

සදු කයන රේතේ තේහ කහරඹ ර් 05 ක් 

ඉක්භව තේකඹන් වහ ඳභණි. තභභ 

ප්රතිඳත්තිඹ SLAS 16 ට අනුකර න ඳරිදි 2008 

ර්තේ සට තනස කය ඇත. ඳසුගිඹ හර්ඹ 

දවහ ව ප්රතිඳහදන තතොගඹ තඳය ර්ඹක 

ගළරපුේ ගිණුභට වය කය ඇත. 

තකතේ  තතත්, 1983 අිංක 12 දයණ 

ඳහරිතතෝෂිත මුදල් තගවීතේ ඳනත ප්රකහය තභභ 

ගකීභ අදහර න්තන් ය 05 ක අණ්ඩ 

තේඹක් ේපර්ණ කශ අසථහකදී ඳභණි. 

ඳහරිතතෝෂික ගකීභ දවහ අයමුදල් ඳඹනු 

රඵන්තන් භවහ බහණ්ඩහගහයඹ භගින් ඵළවින්  

ඳහරිතතෝෂික ගකීභ යහඳෘති ඒකක ණඹ 

ක්රභඹ භත තක්තේරු කයනු තනොරළතබ්. තභභ 

ගකීභ දවහ අයමුදරක් ඇතිකය තනොභළත. 

1.7.3.  අර්ථනිරූඳනඹ කය ඇති දහඹක 

ළරසුේ තේක අර්ථ හධක අයමුදර ව 

තේහ නියුක්තිකයින්තේ බහයකහය අයමුදර.  

අදහර යසථහපිත ව තයගුරහස ප්රකහය 

තේකයින් තේක අර්ථහධක අයමුදරට ව 

තේහ නියුක්තිකයින්තේ බහයකහය අයමුදර 

දවහ සුදුසුකේ රඵයි. 

1.7.4  යජතේ ප්රදහන ව වනහධහය 

(අ)  සඹ විඹදේ දවහ ආඹතනඹ 

ඵරහතඳොතයොත්තුන්නහව යජතේ ප්රදහන 

ගිණුේගත කයනු රඵන්තන් ඒහ රළතඵන 

ඳදනමිනි. පුනයහර්තන වහ ගිණුේරට අදහශ 

විඹදේ ඉදිරිඳත් කයනු රඵන්තන් ආදහඹේ ව 

විඹදේ ගිණුතේ ඵළයට න අතය මුරධන 

විඹදේ ළඹ අදහර ප්රදහන මුරධන ප්රහේධන 

ගිණුභට  2004 ර්ඹ තතක් ඵළය කයන රදී. 

තඳොදු යහඳහය තදඳහර්තතේන්තු විසන් නිකුත් 

කය ඇති භහර්ගඳතේල ප්රකහය 2005 ර්තේ 

සට ප්රහේධන ප්රදහන විරේබීත ආදහඹේ ප්රදහන 

ගිණුභට ඵළය කය ඇත. 

(ආ) ආයේබතේ දී ත්කේ රට අදහශ 

ප්රදහන ආඹතන තතින් රද ප්රදහන ඒහ 

ප්රතඹෝජනඹට ගන්නහ තතක් ගකීේ තර 

පිළිතගන ඇත. ප්රදහනතඹන් ප්රතඹෝජනඹට රඵහ 

ගන්නහ රදමුදර මුච්චිත ආදහඹේ ප්රදහනඹට 

භහරුකය ඉන්ඳසු ත්කතේ ප්රතඹෝජනත් 

ආයු කහරඹ තුරදී ක් භක්ඹ කයන රදි. 

1.7.5.  ප්රතිඳහදන ව අේබහය ගකිේ 

තලේඳත්ර දිනඹ න විට ඳත්තහ සඹළු ගකිේ 

දවහ ප්රතිඳහදන රනු රඵන අතය එතේ 

කයනු රඵන්තන් එළනි ගකීභක් ේඳත් 

ප්රහවඹකට තවේතු විඹ වළකි අසථහරදී ව 

එභ ප්රහවතඹහි ප්රභහණඹ අනු විලසහදහඹක 

ඇසතතේන්තුක් පිළිතඹර කශ වළකි විටදීඹ. 

ේඳත් ප්රහවඹ අරක තනොන්තන් නේ 

සඹලු අේබහය ගකීේ මුරය හර්තහන්හි 

ටවන 27 ඹටතත් තවලිදයේ කයනු ඇත. 

1.8  ආදවයේ ලංවශ ලංවියදේ ලංප්ර වය  



 

1.8.1 ආදහඹභ වදුනහගළීමභ 

ආදහඹභ වදුනහගනු රඵන්තන් ආර්ථික ප්රතිරහබ 

අ කහරිඹට ගරහ ඒභට වළකිතහක් දුයට ව 

ආදහඹභ ව උඳචිත ව ව උඳචිත විඹ වළකි 

පිරිළඹ විලසහදහඹක අන්දභට භළනඵළලිඹ 

වළකි අසථහන්හිදීඹ. ආදහඹභ භළන ඵරනු 

රඵන්තන් රළබි ඇති ව රළබිඹ වළකි හධහයණ 

ටිනහකභ අනුඹ. 

ආදහඹභ වදුනහගළීමභ දවහ ඳවත දවන් 

නිලසචිත නිර්නහඹකඹන් බහවිතහ කයනු රළතබ්. 

(අ)  පුනයහර්තන විඹදේ දවහ රළබී ඇති 

ප්රදහන. 

පුනයහර්තන විඹදේ දවහ භව 

බහණ්ඩහගහයතඹන් රළබි ඇති ප්රදහන ආදහඹභ 

තරට වදුනහ ගනු රළතබ්. 

(ආ)  ආයේබතේදී ආධහය රඵහතදන ආඹතන 

භගින් රළතඵන ප්රදහන ඒහ බහවිතඹට ගන්නහ 

තුරු වදුනහගනු රඵන්තන් ගකීේ ලතඹනි. 

ප්රදහනතඹන් ප්රතඹෝජනඹට ගනු රඵන මුදල් 

ප්රභහණඹ ආදහඹභට භහරු කයනු රළතබ්. 

(ඇ)  පුහුණු ඳහකභහරහලින් රළතඵන 

ආදහඹභ 

 පුහුණු ඳහකභහරහ ගහසතු දවහ න ආධුනික 

ගහසතු වදුනහගනු රඵන්තන් උඳචිත 

ඳදනමිනි. 

(ඈ)  ආධුනික නිඳළයුේ ඒකක භගින් 

රළතඵන ආදහඹභ  

ආධුනික නිඳළයුේ ඒකක ර ආදහඹභ 

වදුනහගනු රඵන්තන් උඳචිත ඳදනමිනි. 

(ඉ)  කුලී ආදහඹභ  

කුලී ආදහඹභ වදුනහගනු රඵන්තන් ඵදු කහර 

සීභහ ඳදනේ කය ගනිමිනි. 

(ඊ)  අනිකුත් ආදහඹේ වදුනහගනු රඵන්තන් 

උඳචිත ඳදනමිනි.  

1.8.2 විඹදේ වදුනහගළීමභ 

ආදහඹේ ව විඹදේ ගිණුතේ දී විඹදේවදුනහගනු 

රඵන්තන් උඳචිත ව පිරිළඹ ව නිලසචිත  

අයිතභඹන්තේ ඉඳළයීේ පිළිඵද ෘජු 

වබහගීත්තේ ඳදනමිනි.VTASL ඳත්හ 

තගන ඹහතේදී ව තේඳර, ඹන්තත්රෝඳකයණ 

කහර්ඹක්භ නඩත්තු කිීතේදී දළීභට සදුන 

සඹලු විඹදේ, ර්ඹ වහ අතිරික්තඹ තවෝ 

ඌණතහඹ රකහඵළලීතේදී ආදහඹභට එකතු 

කයඇත.

 



 

 

 

මූය ලංලවර්තවලට ලංවටශන්             

 2 මද්ඳ ලං

යන්රසර ලං
උඳ රණ 

         
රු. 

 
ලඩේ  

මගොඩන ගිලි ලංවශ ලං

ල ඩිදියු අ ලංකිරීේ 
මමෝටර් ලංරථලවශන 

ග්ශභවණ්ඩ ලංවශ ලං

වවිකිරීේ 
පුණු අ ලංඋඳ රණ 

 වර්යව ලං

උඳ රණ 
විදුලි ලං

උඳ රණ 
ඳයගණ  ලං

උඳ රණ 
යන්රවගවර ලංවශ ලං

යන්ර ලංසර 
මුඛලු ලංමුඛද ලං(රු) 

පියල ය ලංමශෝ ලං

ලටිනව ම 
                    

ර්ඹ 
ආයේබතේදී 

1,717,931,186.92  2,864,696,704.20  252,612,685.50  211,177,372.83  1,387,223,337.57  75,721,452.80  2,017,181.81  363,083,701.28  73,185,126.33  6,947,648,749.24  

ර්ඹ තුශදී 
එකතු කිීේ 

5,190,244.09  75,156,937.95  2,552,752.44  10,631,236.26  58,895,549.76  2,238,623.00  5,873,490.00  9,804,838.90  2,432,015.27  172,775,687.67  

ර්ඹ 
අහනතේදී 

1,723,121,431.01  2,939,853,642.15  255,165,437.94  221,808,609.09  1,446,118,887.33  77,960,075.80  7,890,671.81  372,888,540.18  75,617,141.60  7,120,424,436.91  

එ තු ලංව ලංක්ය ලංවීේ 
         

ර්ඹ 
ආයේබතේදී  

469,132,467.17  115,087,050.62  50,958,316.24  505,665,230.83  19,844,878.79  1,152,985.06  145,961,402.50  37,155,170.92  1,344,957,502.13  

ර්ඹ වහ 
ගහසතු  

123,536,058.75  35,019,596.83  17,085,029.28  188,090,729.30  5,811,519.70  1,347,539.35  45,385,427.54  7,692,394.14  423,968,294.89  

ර්ඹ 
අහනතේදී  

592,668,525.92  150,106,647.45  68,043,345.52  693,755,960.13  25,656,398.49  2,500,524.41  191,346,830.04  44,847,565.06  1,768,925,797.02  

ලිඛිත ලංලටිනව ම 
          

2013 තදළේඵර් 
31 දිනට 

1,723,121,431.01  2,347,185,116.23  105,058,790.49  153,765,263.57  752,362,927.20  52,303,677.31  5,390,147.40  181,541,710.14  30,769,576.54  5,351,498,639.89  

2013 තදළේඵර් 
31 දිනට 

1,717,931,186.92  2,395,564,237.03  137,525,634.88  160,219,056.59  881,558,106.74  55,876,574.01  864,196.75  217,122,298.78  36,029,955.41  5,602,691,247.11  

           

    2.1 ආරේභ  ලංමේයට ලංග ෂපීම  
       

පියල ය 
     

ක්ය ලංවීේ 
    

පියල ය ලංලර්ගය 
ග පුමුඛ ලංලට ලංමඳර ලං
ආරේභ  ලංමේය 

 රන ලංද ලංග පුේ 
ග පුේ ලංලට ලංඳසු ලං
ආරේභ  ලංමේය   

ලතී ේ ලංලර්ගය 
Opening   

Balance before 
adjustment 

ග පුමුඛ ලංකිරීමට ලං

ප්රථම ලංආරේභ  ලං

මශේය 

ග පුේ ලංකිරීමමන් ලංඳසු ලං
ආරේභ  ලංමේය 

මගොඩන ගිලි ලංවශ ලං
ල ඩිදියු අ ලංකිරීේ 

2,864,370,897.02  325,807.18  2,864,696,704.20  
  

තගොඩනළගිලි ව ළඩිදියුණු කිීේ 469,100,700.97  31,766.20  469,132,467.17  

එකතු 2,864,370,897.02  325,807.18  2,864,696,704.20  
  

එකතු 469,100,700.97  31,766.20  469,132,467.17  



 

මූරය හර්තහ ටවන් 

2.2 තක්තේරු තනොකයන රද ඉඩේ වහ තගොඩනළගිලි  

1. ඳවත වන් ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනඹන්හි ඉඩේ වහ තගොඩනළගිලි තක්තේරු කය තනොභළති ඵළවින් 
ඒහ හර්ෂික ගිණුේරට ඇතුශත් කය නළත. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ භහතතල්   -  භහතතල් 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ඹක්කරමුල්ර   - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ගිනිභළල්රගව   - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ අක්මීය භන   - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ තුයවිර    - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ කටහන    -   ගේඳව 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ කිරින්ද                       -   වේඵන්තතොට 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ සරිතඵෝපුය   -   වේඵන්තතොට 

ඉවත ඉඩේ ව තගොඩනළගිලි ර තක්තේරු කිීභ සදුතකතයමින් ඳතින අතය ඒහතඹහි අගඹ 2015 

ර්තේදී ගිණුේගත කයනු ඇත. 

2 . ඳවත වන් තගොඩනළගිලි ඉදිකය ඇත්තත් ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹට අඹත් තනොන ඉඩේ ර 
නිපුණතහ ිංර්ධන යහඳෘතිඹ භත ව අයමුදල් ලිනි. ඉවත ඉඩතේ ව තගොඩනළගිල්තල් තක්තේරු 
2015 ර්තේදී ඇතුශත් කයනු ඇත. 

  ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ බිිංගිරිඹ    - කුරුණෆගර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ තේඹන්තගොඩ   - ගේඳව 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ඹක්කරමුල්ර   - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ නිඹහගභ     - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ රුන්ළල්ර   - කෆගල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ කන්තතල්          -  ත්රිකුණහභරඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ වේඵන්තතොට    -  වේඵන්තතොට 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ සකඩු    - කලුතය 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ වල්දුමුල්ර    - ඵදුල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ළලිභඩ    - ඵදුල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ළල්රහඹ   - තභොනයහගර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ බිබිර     - තභොනයහගර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ මිහින්තතල්    -  අනුයහධපුයඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ගල්නෆ       - අනුයහධපුයඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ තබුත්තත්ගභ   - අනුයහධපුයඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ යහජහිංගනඹ   - අනුයහධපුයඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ මින්තන්රිඹ   - තඳොතරොන්නරු 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ඹටිඹන්තතොට   - කෆගල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ කිලිතනොච්චිඹ   - ඹහඳනඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ යත්භරහන    - තකොශඔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 සිදු ලංම මරමින් ලංඳලතින ලංප්රධවන ලංල ඩ-මගොඩන ගිලි 

           
   

 

අේඳහය 
 

  7,299,086.63               -    

 

ඵදුල්ර 
 

  3,777,930.55               -    

 

තකොශඔ 
 

  3,644,120.80               -    

 

පුත්තරභ 
 

 27,569,676.77               -    

 

වේඵන්තතොට 
 

 18,258,018.77      8,522,711.33  

 

භහතය 
 

    176,712.00      1,206,093.28  

 

ත්රිකුණහභරඹ 
 

  4,021,177.70             -    

 

යත්නපුය 
 

    158,920.50      1,059,539.25  

 

අනුයහධපුය 
 

    390,637.50   

 

 

කුරුණෆගර 
 

    221,247.00   

 

 

ඹහඳනඹ 
 

    450,892.50   

 

 

භහතතල් 
 

 34,935,846.55               -    

 

කළුතය 
 

  8,675,858.90   

 

 

නුය එළිඹ 
 

  1,994,057.55        968,460.19  

 

ගේඳව 
 

    339,733.50   

 

 

නුය 
 

     3,189,321.29  

 

නහයහතවේන්පිට - H/O 
 

    13,917,349.57  

 

ේනිඹහ 
 

     2,820,560.35  

 

ළතඩහි නියුතු ඹන්ත්රහගහය ව ඹන්ත්රසත්ර     424,700.00   

 

   

112,338,617.22     31,684,035.26  

4 භවණ්ඩ ලංලට්මටෝරු ලංමල්තන 

 

  

 

 

පුහුණු ද්රය 
 

  

21,040,848.67  

 

  19,309,798.56  

 

ලිපිද්රය 
 

  6,941,957.55      5,945,883.11  

 

අමුද්රය (මුද්රණ) 
 

     30,105.00         13,690.00  

 

අතනකුත් ඳරිතබෝජන ද්රය 
 

     75,698.00               288,316.25 

   

28,088,609.22  

 

  25,557,687.92  

      5  බිය ලංයුතු ලංදෑ 
 

   

 

ළඩටවන් වහ අත්තිකහයේ 
 

    120,450.00        46,200.00  

 

න්දි වහ තළන්ඳතු 
 

       485,778.72  

 

තළන්ඳතු 
 

    281,000.00        226,000.00  

 

ෘත්තිඹ පුහුණු ව ග්රහමීය ඹ කර්භහන්ත අභහතයහිංලඹ   3,930,931.24      4,097,520.24  

 

රළබිඹ යුතු හවන තේහ ආදහඹේ 
 

     58,921.00       538,133.73  

 

විවිධ ණඹගළතිතඹෝ 
 

        10,000.00  

 

තගවීේ 
 

     55,714.28      7,451,000.00  

 

රළබිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු  
 

 16,799,315.10     11,362,771.00  

 

රළබිඹ යුතු ආදහඹේ 
 

       148,741.33  

 

රළබිඹ යුතු යහඳෘති අයමුදල් 
 

     2,873,221.56  

 

රළබිඹ යුතු ළටු්ල 
 

    906,172.70        512,073.03  

 

ආදහඹතේ අඩුඳහඩු 
 

     11,732.00        151,732.00  

 

යහජය ිංවිධහන 
 

  3,035,710.16      4,144,544.97  

 

රළබිඹ යුතු තශ ව අනිකුත් දෆ 
 

1,028,962.43       501,680.00  

 

ටී ර්ට් වහ අත්තිකහයේ (පුහුණුන්නන්තේ) 
 

  4,968,169.60      2,361,442.40  

   

 31,197,078.51     34,910,838.98  

 

අඩුකරහ - තඵොල්ණඹ ප්රතිඳහදන 
 

(6,966,641.40)  (11,122,447.04) 

 

   24,230,437.11     23,788,391.94  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූය ලංලවර්තවලට ලංවටශන් 
  

  

Note 2014   2013 

   Rs.  Rs. 

6  වර්ය ලංමණ්ඩ ලංණය     

 

ර්තේ ආයේබක තලේඹ     40,197,375.20   39,915,619.33  

 

අඩුකරහ- ආයේබක ගළරපුේ තලේඹ         55,000.00     

 

 ගළරපුේ කර ඳසු තලේඹ     40,142,375.20   39,915,619.33  

  

   

 

 

එකතු කරහ- ර්ඹ තුර රඵහ තදන රද ණඹ     40,908,568.19   36,484,874.13  

  

 81,050,943.39  

 

76,400,493.46  

  

 

   

 

අඩුකරහ- ර්ඹ තුරදී ආඳසු තගවීේ 

   

(33,963,000.59) 

 

(36,258,118.26) 

  

 

 

 

 

 

ර් අහනතේ තලේඹ     47,087,942.80   40,142,375.20  

  

   

 7 මුඛදල් ලංශව ලංමුඛදල් ලංවම යන්    

 

 

ිංයණඹ න මුදල්    28,300.00  

 

යන්කහස 
       

 104,000.00  

  
104,000.00  

 

බ ාකුල ලංඇති ලංමුඛදල්    

 

 

භවජන ඵළිංකු  71,362,341.87  36,745,853.60  

 

රිංකහ ඵළිංකු         67,165.71   67,165.71  

 

තකොභර්ල් ඵළිංකු      1,249,962.15   11,433,695.72  

 

අතළති තචක්ඳත්          2,065.03   9,478,768.81  

 

අතළති මුදල්         28,483.00   242,016.00  

  

    72,814,017.76   58,099,799.84  

7.1 
යන්කහස 02ක් තරහන් ඵළිංකු තතින් තඹහග තර රළබී ඇත. එක් එක් යන් කහසතේ ඵය ග්රෆේ 8.02 න අතය ටිනහකභ 
කළයට් 22.03කි. 

8 රජමව ලංප්රදවන     

 

ර්ඹ ආයේබතේදී තලේඹ  18,807,318.76   31,920,731.38  

 

 

    

 එකතු කරහ- ර්ඹ තුරදි රළබුණු ප්රදහන   204,500,000.00   135,000,000.00  

 

 

 223,307,318.76   166,920,731.38  

 

අඩුකරහ- විරේබීත ආදහඹේ ප්රදහන 

 

(204,053,641.62) 

 (148,113,412.62) 

 

 

    

 ය අහන තලේඹ  19,253,677.14  

 

18,807,318.76  



 

 

මූය ලංලවර්තව ලං ලංවශව ලංවටශන් 
  

  

වටශන් 2014   2013 

   රු.  රු. 

9 විේබීත ලංආදවයේ ලංප්රදවන 

    

 

ර් ආයේබක තලේඹ 

 

3,451,139,440.87  

 

3,713,191,882.99  

 

අඩුකරහ-ආයේබක තලේ ගළරපුේ 
නළත ප්රකහශිත තලේඹ 

 

(2,445,942.39) 

 

      - 

 

තලේඹ 

  

3,448,693,498.48  

 

3,713,191,882.99  

 

එකතු කරහ- ර්ඹ තුශදී සදුකයන රද 
භහරුකිීේ 

9.1        

443,426,998.92  

 

158,593,510.99  

  

  

3,892,120,497.40  

 

3,871,785,393.98  

 

අඩුකරහ - හර්ෂික ක්රභක්ඹ 

  

(405,788,085.37) 

 

(423,091,895.50) 

 

ර් අහනතේ තලේඹ 
 

3,486,332,412.03  

 

3,448,693,498.48  

9.1 

විේබීත ලංආදවයේ ලංගි අමට ලංමවරු ර ලං

ය වීේ 

   

 

 

යජතේ ප්රධහන 

  

204,053,641.62  

 

144,465,263.66  

 

SSDP ප්රධහන 
       

 239,373,357.30  

 

14,128,247.33  

  

       

443,426,998.92  

 

158,593,510.99  

10 ඳවයමතෝෂි  ලංප්රතිඳවදන 

 

    

ර්ඹ ආයේබතේදී තලේඹ 

       

232,261,463.95  

 

200,517,827.18  

 එකතු කරහ - ර්ඹ තුශදී සදුකයන 
රද ප්රතිඳහදන 

 

  2,003,022.24  

 

       - 

 

තලේඹ 

        

234,264,486.19  

 

200,517,827.18  

 

එකතුකරහ - ආයේබක තලේ ගළරපුේ 

       

57,610,582.32  

 

38,664,236.27  

 

 

       

291,875,068.51  

 

239,182,063.45  

 අඩුකරහ - ර්ඹ තුශ සදුකයන රද 
තගවීේ 

        

(8,956,685.41) 

 

(4,917,577.26) 

 

ර් අහනතේදී තලේඹ 
       

282,918,383.10  

 

234,264,486.19  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

මූය ලංලවර්තවලට ලංවටශන් 
  

  

වටශන 2014   2013 

   
රු. 

 
රු. 

11 මගවිය ලංයුතු ලංදෑ 
    

 
විගණන ගහසතු 

 
   1,424,000.00  

 
1,386,000.00  

 
අඹකළමි තළන්ඳතු 

 
      25,000.00  

 
25,000.00  

 
තගවිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු 

 
     616,600.00  

 
203,750.00  

 
තළන්ඳතු 

 
     234,500.00  

 
374,800.00  

 
තේක අර්ථහධක අයමුදර 

 
   7,298,414.76  

 
6,884,798.53  

 
තේහ නියුක්තිකඹන්තේ බහයකහය අයමුදර 

 
   1,094,762.21  

 
1,032,936.52  

 
ඳහරිතතෝෂික අ බහයඹ 

 
   4,877,575.00  

 
3,846,950.00  

 
තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ අභහතයහිංලඹ    2,150,000.00  

  

 
තගවිඹ යුතු අතනකුත් දෆ  

 
  10,354,508.44  

 
3,565,490.05  

 
තගවිඹ යුතු යහඳෘති අයමුදල් 

 
  10,427,341.81  

 
13,269,016.67  

 
අත්තිකහයේ රළබීේ 

 
   1,514,600.00  

 
1,485,550.00  

 
ආඳසු තගවිඹ යුතු තටන්ඩර් තළන්ඳතු 

 
   1,763,120.39  

 
775,784.44  

 
යහගත් මුදල් 

 
  11,504,895.06  

 
13,650,102.94  

 
තගවිඹ යුතු ළටු්ල 

 
   7,259,521.93  

 
10,576,910.06  

 
තගවිඹ යුතු කහර්ඹ භණ්ඩර දිරි දීභනහ 

 
      69,360.00  

 
363,750.00  

 
ශිය යක්ණ තඹෝජනහක්රභඹ 11.1   12,309,000.00  

 
             -    

 
තශ ණඹහිමිඹන් 

 
  42,769,917.73  

 
24,151,166.58  

 
හවන තේහ ඒකකඹ 

   
594,435.00  

 
ළ.අ.වි.ළ.(W & O.P) 

 
      86,314.96  

 
128,158.36  

   
 115,779,432.29  

 
82,314,599.15  

      

      
11.1 ශිය ලංරක්ණ ලංමයෝජනව ලංක්රමය 

    

      

 
ර්ඹ ආයේබතේදී 

 
0 

  

      

 
එකතු කරහ - ර්ඹ තුශදී දහඹක මුදල්   12,337,500.00  

  

   
  12,337,500.00  

  

 
අඩුකරහ- ර්ඹ තුශදී තගවීේ      (28,500.00) 

  

      

 
ර් අහනතේ තලේඹ 

 
  12,309,000.00  

  



 

 

 

 

මූය ලංලවර්තව ලංවශව ලංවටශන් 
  

  

වටශන 2014   2013 

   

රු. 

 

රු. 

12 උඳචිත ලංවියදේ 
    

 

දළන්වීේ 
   

1,279,658.24  

 

රැකිඹහ භහර්තගෝඳතේලනඹ 
 

   270,980.00  

 

65,325.00  

 

විදුලිඹ 
 

 1,521,854.79  

 

2,158,241.83  

 

ඳීක්ණ වහ ඇගළයුේ 
 

    96,659.86  

 

529,765.55  

 

ඉන්ධන වහ ලිහිස තතල් 
 

    58,376.00  

 

4,750.00  

 

ීමඳහයක්ක තේහ 
 

   563,595.00  

 

363,907.65  

 

නඩත්තු 
 

 1,182,972.27  

 

1,370,128.52  

 

පුතු ඳතු වහ අයහ 
 

    23,350.00  

 

27,425.00  

 

තනත් 
   

          -    

 

අතිකහර දීභනහ වහ නිහඩු දින දීභනහ 
 

   818,410.53  

 

674,060.28  

 

තගවිඹ යුතු අර්ධකහලීන විඹදේ 
 

 4,437,918.17  

 

2,377,935.00  

 

ප්රර්ධන කටයුතු 
 

   233,743.00  

 

1,884,369.73  

 

කුලී වහ ඵදුකුලී 
 

    88,476.19  

 

317,521.04  

 

හය ප්රතේලඳත්ර 
 

   584,351.02  

 

709,060.64  

 

ආයක්ණ විඹදේ 
 

 2,705,145.00  

 

7,699,372.50  

 

විතලේ පුහුණු ළඩටවන් 
   

          -    

 

ආධුනික දීභනහ 
 

   569,137.00  

 

1,301,263.07  

 

දුයකථන 
 

 1,527,958.36  

 

2,662,770.08  

 

ෘත්තිඹ ඳීක්ණ 
   

          -    

 

ප්රහවන 
   

11,000.00  

 

ගභන් විඹදේ 
 

   507,673.54  

 

311,609.20  

 

ජරඹ 
 

   813,990.14  

 

493,806.94  

 

යහජකහී අසථහතේදී පුහුණු වහ තගවීේ 
 

   578,250.00  

 

436,000.00  

   

16,582,840.87  

 

24,677,970.27  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූය ලංලවර්තව ලංවශව ලංවටශන් 
  

  

වටශන් 2014   2013 

   
රු. 

 
රු. 

13 මලනතී ලංආදවයේ 
    

 
තන්තේසී ආදහඹේ 

 
  3,813,333.75  

 
2,269,834.85  

 
ඳහකභහරහ ගහසතු 

 
109,004,150.00  

 
82,518,000.00  

 
දදනික දිනතඳොත් 

 
  2,839,700.00  

 
2,728,100.00  

 
යහඹ ිංර්ධන ළඩටවන්      57,500.00  

 
68,500.00  

 
දඩ 

 
    217,798.40  

 
150,787.09  

 
නිමි බහණ්ඩ අතරවිඹ 

 
    184,611.00  

 
256,821.00  

 
ලහරහ ආදහඹේ 

 
  1,394,475.00  

 
2,541,755.60  

 
තන්හසකහගහය ගහසතු 

 
    366,800.00  

 
242,250.00  

 
යක්ණ හිමිකේ 

   
           -    

 
කතයගභ ිංචහයක ඵිංගරහ 

 
    415,695.00  

 
257,376.00  

 
ණඹ තඳොළිඹ 

 
  1,731,641.17  

 
1,610,094.95  

 
විවිධ 

 
  3,622,476.10  

 
2,839,185.31  

 
ආඳසු තනොතරන තටන්ඩර් තළන්ඳතු 

 
    684,500.00  

 
234,000.00  

 
හර්තහ තඳොත් 

 
  4,652,800.00  

 
3,733,300.00  

 
ලිඹහඳදිිංචි කිීතේ ගහසතු 

 
  6,174,600.00  

 
5,997,500.00  

 
කුලී ආදහඹේ 

 
    260,000.00  

 
120,000.00  

 
ළඳළයුේ ලිඹහඳදිිංචිඹ 

 
     75,500.00  

 
271,500.00  

 
ඉතිරිකිීතේ ගිණුතේ තඳොළිඹ 

 
  1,445,595.55  

 
1,078,355.80  

   
136,941,175.97  

 
106,917,360.60  



 

 

 

 

 

  

 

මූය ලංලවර්තව ලංවශව ලංවටශන් 
  

  

වටශන් 2014   2013 

   
 රු.  

 
 රු.  

14 නි්ඳවදන ලංඒ   ලංආදවයේ 
    

 
තක්ල වහ රූඳරහනය ආඹතනඹ 

   
145,182.05  

 
විබහග ගහසතු 

   
227,320.00  

 
තවෝටල් ඳහර 

 
     5,500.00  

 
86,165.00  

 
තනත් ආදවයේ 

 
   113,788.80  

 
701,411.66  

 
අර්ධ කහලීන ඳහකභහරහ ලින් රද ආදවයේ 

 
10,309,987.47  

 
12,772,398.81  

 
10%  ඉඳළයීේ 

 
   781,807.00  

 
           -    

 
මුද්රණ ඳහර-නහයහතවේන්පිට 

 
   537,125.75  

 
3,990.00  

 
ස්ලර තඵොජුන් - නහයහතවේන්පිට 

 
   307,073.44  

  

 
(RPL)    992,394.00  

 
1,476,213.50  

 
ෘත්තිඹ ඳීක්ණ 

 
    ලං ලං331,598.75  

 
388,525.96  

 
හවන තේහ 

 
   103,434.00  

 
173,190.00  

 
ASD    318,162.00  

 
634,372.60  

 
ෘ.පු.අ.ආවහය නිසඳහදන ආදහඹේ 

 
   119,945.00  

 
342,936.70  

   
13,920,816.21  

 
16,951,706.28  

      



 

 

  

 

මූය ලංලවර්තව ලංවශව ලංවටශන් 
  

  

වටශන 2014   2013 

   

 රු.  
 

රු. 

15 විමේ ලංලයවඳ්ති ලංවශව ලංිරමුඛදල් 
    

 

 

තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ිංර්ධන 

අභහතයහිංලඹ- තරෝක නිපුණතහ දිනඹ 
 

  2,591,364.65  

 

           -    

 

නිපුණතහ අිංලතේ ිංර්ධන තඹෝජනහ ක්රභඹ 
 

 66,331,150.49  

 

           -    

 

තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ිංර්ධන 

අභහතයහිංලඹ- උස තඳශ ශියඹන්තේ 

ළඩටවන්  

  6,377,201.75  

 

2,393,190.50  

 

TVEC 

 

    392,024.88  

 

813,255.74  

 

UNICEF 

   

697,500.00  

 

ශ්රී රිංකහ තභොබිතටල් 
   

    844,180.00  

 

ප්රහතේශීඹ ධීය ජීතනෝඳහඹ ළඩටවන් 
   

619,450.50  

   

75,691,741.77  

 

5,367,576.74  

16  වර්යය ලංමණ්ඩ ලංපියල ය 
    

 

තේ.අ.අ. ව තේ.නි.බහ.අයමුදර 
 

63,899,431.23  

 

61,106,534.42  

 

අතනකුත් දීභනහ 
 

232,938,543.56  

 

182,342,328.68  

 

විශ්රහභ දහඹක මුදල් 
 

196,971.80  

 

219,511.25  

 

ළටු්ල ව අතිකහර දීභනහ 
 

380,643,973.57  

 

372,131,060.77  

 

කහර්ඹඹ භණ්ඩර ඳහරිතතොෂික 
 

57,610,582.32  

 

38,664,236.27  

 

Gratuity surcharge 

 

    294,067.60  

  

   

735,583,570.08  

 

654,463,671.39  



 

 මූරය ලවර්තව වශව වටශන්     

  වටශන 2014  2012 

   රු.  රු. 

17 ගමන් වියදේ     

 ගෘවසථ  6,943,162.82  6,333,601.97  

 විතේල  4,469,131.17  5,035,231.52  

 නහතළන් විඹදේ  90,910.00  15,700.00  

 බහණ්ඩ මීය ක්ණ විඹදේ  1,940,030.00  2,146,138.27  

   13,443,233.99  13,530,671.76  

      

18 ව ඳයුේ වශ ිනිකුතී ඳයමභෝජන ද්රලය     

 ලිපිද්රය ව කහර්ඹහලීඹ අලයතහ  12,306,446.88  15,666,283.52  

 ඉන්ධන ව ලිහිසතතල්  16,385,790.11  12,760,176.03  

 තනත්  4,029,056.53  2,505,332.80  

   32,721,293.52  30,931,792.35  

      

19 නඩතීතුල     

 හවන  11,436,979.45  10,233,422.03  

 පිරිඹත ව ඹන්තත්රෝඳකයණ  6,613,800.55  7,015,395.83  

 තගොඩනළගිලි  10,127,761.54  10,978,934.02  

   28,178,541.54  28,227,751.88  

      

20 ම ොන්රවතී මවේලවලන්     

 විගණන ගහසතු  500,000.00  462,000.00  

 පුත්ඳත් දළන්වීේ  6,054,591.36  5,762,473.92  

 උඳතේලන ව ෘත්තීභඹ ගහසතු  1,895,094.12  1,415,689.12  

 විදුලිඹ  48,912,656.75  46,392,994.95  

 කුලී ගහසතු  405,000.00  243,286.00  

 යක්ණඹ  3,750,432.00  4,058,311.30  

 ඳවිත්රතහ තේඹ  7,848,685.02  5,098,937.81  

 පුත්ඳත් ව ගයහ  409,561.00  368,163.49  

 තළඳළල් ගහසතු  1,154,151.26  980,427.29  

 කුලී මුදල්  5,539,059.61  5,927,783.48  

 ආයක්ක ගහසතු  29,810,988.75  24,120,087.25  

 කහර්ඹ භණ්ඩර සුබහධන ව අනිකුත්  668,940.00  1,815,841.58  

 දුයකථන ගහසතු  15,092,851.93  14,514,920.76  

 ගභන් විඹදේ  4,433,434.10  3,446,403.38  

 ජරඹ  9,241,015.62  8,904,089.98  

 න්දි    550,000.00  

   135,716,461.52  124,061,410.31  

  



 

  

 

මූය ලංලවර්තව ලංවශව ලංවටශන් 
  

  

වටශන 2014 
 

2013 

   
 රු.  

 
රු. 

21 රැකියව ලංව්ථවඳනය,ඳර්මවණ ලංවශ ලංලයලවවය තීලය 
    

 
වීඹ භහරහ ිංර්ධනඹ     200,017.50  

 
    477,820.00  

 
තේහසථ පුහුණු ව විභර්ලනඹ  11,394,054.50  

 
  5,160,323.00  

 
යහඹකත් ළඩටවන්     935,279.89  

 
    928,800.65  

 
රැකිඹහ සථහඳනඹ     600,813.00  

 
    906,499.59  

 
ඳර්තේණ වහ තවුේ අධයඹන 

 
    284,655.00  

 
    572,650.00  

 
තඳෞේගලික භවජන ේඵන්ධතහඹ     176,295.00  

 
    249,306.00  

   
 13,591,114.89  

 
  8,295,399.24  

      
22 ිමනකුතී ලංමමමශයුේ ලංවියදේ 

   

 
ආවුද ව ඳහරිතබෝජනඹ   1,220,538.27  

 
  4,452,642.44  

 
නියවුල් තනොකශ ඳහකභහරහ ගහසතු   4,007,755.00  

 
  5,028,900.00  

 
ඳීක්ණඹ ව ඇගළයුේ   4,120,764.09  

 
 10,507,386.95  

 
ගරු දීභනහ     369,200.00  

 
    277,352.00  

 
දළඹට කිරුශ   3,019,567.00  

 
  2,749,109.39  

 
දනතික ගහසතු   1,244,566.00  

 
    267,500.00  

 
විවිධ   9,217,775.61  

 
  6,098,856.62  

 
තත්ත් කශභනහකයණඹ භහ ප්රතීතනඹ   2,199,848.53  

 
  2,100,724.02  

 
හයප්රතේල ඳත්ර   5,407,931.24  

 
  5,924,945.02  

 
විතලේ පුහුණු ළඩටවන්   1,221,715.40  

 
    449,694.53  

 
ආධුනික දීභනහ  26,848,035.33  

 
 16,001,675.86  

 
තනොමිතල් ඳත්න ඳහකභහරහ වහ ළඹ 

 
  1,372,850.00  

 
  1,229,900.00  

 
10% ට්ටේ පුහුණු ඳහකභහරහ වහ 

 
     36,400.00  

 
    110,700.00  

 
50 % ට්ටේ පුහුණු ඳහකභහරහ වහ  

 
  1,497,255.00  

 
    794,140.00  

 

ශියයින්තගන් රළබිඹයුතු ආඳසු අඹකයතගන 

තනොභළති යක්ණඹ  
    566,000.00  

  

 
නිදවස ඳහකභහරහ වහ යක්ණඹ       

 
    400,000.00  

  

   
 62,750,201.47  

 
 55,993,526.83  



 

 

 

මූය ලංලවර්තව ලංවශව ලංවටශන් 
   

  

වටශන 2014   2013 

   
 රු.  

 
රු. 

23 විමේ ලංලයවඳ්ති ලංවශව ලංවියදේ 
   

 
තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ිංර්ධන අභහතයහිංලඹ 

 

    

2,591,364.65   
         -    

 
නිපුණතහ අිංලතේ ිංර්ධන තඹෝජනහ ක්රභඹ 

 

   

66,331,150.49   
         -    

 
TVEC 

 
     392,024.88  

 
813,255.74  

 

තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ිංර්ධන 
අභහතයහිංලඹ- උස තඳශ ශියඹන්තේ ළඩටවන්  

   6,377,201.75  
 
2,393,190.50  

 
ශ්රී රිංකහ තභොබිතටල් 

   
  844,180.00  

 
UNICEF 

   
697,500.00  

 ප්රහතේශීඹ ධීය ජීතනෝඳහඹ ළඩටවන්    
619,450.50  

   

    

75,691,741.77   
5,367,576.74  

      
24 මූය ලංපියල ය 

    

 
ඵළිංකු ගහසතු 

 
     184,948.02  

 
190,226.74  

   

       

184,948.02   
190,226.74  

      
 

  



 

 
මූරය හර්තහ වහ ටවන් 
 

25.  පර් ර්තේ ගළරපීේ 

පර්ල ලංලර්මව ලංග පීේ ලංමවට ලංඳශත ලංවඑන් ලංල ඩි ලංවශ ලංිඩු ලංප්රතිඳවදන ලංගඳව ලංඇත. 

විසතයඹ වය ඵළය +/(-) 

ඳවයමතෝෂිත ලංවශව ලංප්රතිඳවදන (2,642,781.24) 639,759.00 (2,003,022.24) 

වියදේ- ලංමමොබිමටල් ලංවමවගම (844,180.00) - (844,180.00) 

මමොබිමටල් ලංවමවගම ලංවශව ලංවියදේ - 844,180.00 844,180.00 

උතීවල ලංිතීති වරේ (55,000.00) - (55,000.00) 

ශ රයවේ ලං-පර්ණ ලං වලීන 2013 (1,024,725.00) - (1,024,725.00) 

ශ රයවේ ලං- ලංපර්ණ ලං වලීන 2012 (747,800.00) - (747,800.00) 

ශ රයවේ ලං- ලංිර්ධ ලං වලීන 2013 (903,675.00)  (903,675.00) 

එ තුල (6,218,161.24) 1,483,939.00 (4,734,222.24) 

 

ඉවත ගළරපුේර ප්රතිපරඹක් ලතඹන් 2013 ර්තේ ඌණතහඹ   (49,225,894.12) න අතය එඹ 

රු. (53,960,116.36)ක් තරට ළඩිනු ඇත. 

26.  කළඳකිීේ වහ අවිනිලසචිත විඹදේ  

a) අ කහරිඹට එතයහි ීමතිභඹ ක්රිඹහභහර්ග 

 

ිකා රණය 
  
2014.12.31 2013.12.31 

මේ්ඨවකා රණය 07 - 

ිභියවචනවකා රණය - 01 

මශවකා රණය  - 02 

දිව්ත්රික් ලංිකා රණය 02 02 

 ේ රු ලංිකා රණය 03 04 

 ේ රු ලංමදඳවර්තමේන්තු ලංවිභවග - 05 

එ තුල 12 14 

 

b) මූධන ලං  ඳකිරීේ 

2014.12.31 දිනට ළරකිඹ යුතු මූරධන කළඳකිීේ කිසක් තනොවීඹ. 



 

 

 

27. ලංමද්ඳෂ ලං,යන්ර ලංශව ලංඋඳ රණයන්මේ ලංභවවිතයට ලංගත ලංමනොශ කි ලංියිතමයන්මේ ලංපියල ය ලංග පීම. 

2013/2014 ර්තේ ඳත්න රද ත්කේ මීය ක්ණතේදී  තන්තේසතේ දභනු රඵන අයිතභන් 

වඳුනහතගන ඇති අතය එභ ඇතළේ අයිතභඹන් 2013/2014 න විට තන්තේස කය තවෝ විනහලකය 

ඇත. එභ අයිතභඹන්තේ තඳොතත් ටිනහකභ 2015 ර්තේ  තේඳශ ,ඹන්ත්ර වහ උඳකයණ (සථහය 

ත්කේ) ගිණුභට ගශඳනු ඇත. 

 

28. මබොල්ණය ප්රතිඳවදන 

තඵොල්ණඹ ප්රතිඳහදන රු.6,966,641.40න් රු.6,775,037.37ක් රළබිඹ යුත්තත් තරුණ කටයුතු වහ 

නිපුණතහ ිංර්ධන අභහතයහිංලතඹන් ව රඵහගන්නහ රද ආයක්ක තේඹ තනුතන් න අතය ඒ 

වහ 2015 ර්තේදී තීයණඹක් ඵරහතඳොතයොත්තුතයි.  

 

29. ලංමගවිය ලංයුතු ලංTVEC  ලංලයවඳ්ති ලංිරමුඛද  

2014 තදළේඵර් 31 දින න විට TVEC  ලංයහඳෘතිතේ තලේඹ ව රු. 10,427,341.81 ඳහකභහරහ වහ 

ප්රදහනඹ කයන රදී. තේ නවිට අදහශ ඳහකභහරහ උඳකයණ  දළනටභත් මිරදී තගන ඇති  අතය එඵළවින් 

එභ උඳකයණ 2015 ර්තේදී හිරේ කයනු ඇත.  



 

ශ්රී ලංා ව ලංල්තීතිය ලංපුණු අ ලංිකා වයය 

2014 ලංමදව ේබර් ලං31 ලංදිනට ලංමේ ලංපියක්සුම  
      

විව්තරය ලං 

ිලවවන ලංමේය  

Dr.   Cr.  

ප්රවේධන ලතී ේ ිතී ර ග නීම     

ඉඩේ ව ඉඩේ ළඩිදියුණු කිීේ අත්කය ගළීමභ 1,750,201,814.06    

තගොඩනළගිලි ව ළඩිදියුණු කිීේ අත්කය ගළීමභ 3,004,791,266.98    

ඳරිගණක උඳකයණ අත්කය ගළීමභ 393,403,812.38    

විදුලි උඳකයණ අත්කය ගළීමභ 8,093,123.81    

ගෘවබහණ්ඩ ව විකිීේ අත්කය ගළීමභ 237,115,732.83    

තභෝටර් යථ හවන අත්කය ගළීමභ   291,798,022.58    

කර්ඹහර උඳකයණ අත්කය ගළීමභ   86,080,755.30    

පිරිඹත වහ ඹන්ත්ර සත්ර අත්කය ගළීමභ 83,541,670.56    

පුහුණු උඳකයණ අත්කය ගළීමභ 1,577,438,789.03    

ක්ය වීම වශව ප්රතිඳවදන    

තගොඩනළගිලි ව උඳකයණ ක්ඹ වීේ වහ ප්රතිඳහදන   702,979,260.87  

ඳරිගණක උඳකයණ ක්ඹවීේ වහ ප්රතිඳහදන    231,758,226.51  

විදුලි උඳකයණ ක්ඹවීේ වහ ප්රතිඳහදන   3,619,044.29  

ගෘවබහණ්ඩ ව විකිීේ ක්ඹවීේ වහ  ප්රතිඳහදන    84,950,584.25  

තභෝටර් යථ හවන  ක්ඹවීේ  වහ  ප්රතිඳහදන    184,742,694.36  

කහර්ඹහලීඹ උඳකයන  ක්ඹවීේ  වහ  ප්රතිඳහදන   31,698,834.17  

ඹන්ත්ර සත්ර  ක්ඹවීේ  වහ  ප්රතිඳහදන   52,586,386.16  

පුහුණු උඳකයන ක්ඹවීේ වහ  ප්රතිඳහදන   870,492,523.91  

සිදු ම මරමින් ඳලතින මූධන ල ඩ   

සදු තකතයමින් ඳතින තගොඩනළගිලි ුව 111,913,917.22    

සදුතකතයමින් ඳතින පිරිඹත ව ඹන්ත්ර සත්ර     424,700.00    

ආමයෝජන   

සථහය තළන්ඳතු        25,000.00    

බඩු මතොග   

පුහුණු උඳකයණ  21,040,848.67    

ලිපිද්රය     6,941,957.55    

අමුද්රය    30,105.00    

අතනකුත් ඳහරිතබෝජන       75,698.00    

 බිය යුතු ිමනකුතී දෑ   

ළඩ ටවන් වහ අත්තිකහයේ     120,450.00    

ත න්ඳතු 281,000.00    

තඹෞන කටයුතු ව නිපුණතහ ිංර්ධන අභහතයහිංලඹ         3,930,931.24    

රළබිඹ යුතු හවන තේහ ආදහඹභ     58,921.00    

කලින් කයන රද තගවීේ 55,714.28    

රළබිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු 16,799,315.10    

රළබිඹ යුතු ළටු්ල    906,172.70    

ආදහඹේ ඳහඩු 11,732.00    

යහජය ආඹතන  3,035,710.16    

රළබිඹ යුතු තශ ව අනිකුත් දෆ 1,028,962.43    



 

ටී ර්ට් වහ තගන රද අන්තිකහයේ  4,968,169.60    

තඵොල් ණඹ වහ ප්රතිඳහදන        6,966,641.40  

 ර්යය මණ්ඩ ණය   

ආඳදහ ණඹ 45,096,142.80    

උත් අත්තිකහයේ 1,991,800.00    

මුඛදල් ශව මුඛදල් වමවන දෑ    

යන්කහස  104,000.00    

බ ාකු ගි අේ   

අේඳහය 70,981.01    

අනුයහධපුය     56,234.63    

ඵදුල්ර 1,101,219.83    

භඩකරපු   658,827.84    

තකොශම 385,423.84    

ගහල්ර   521,535.50    

ගේඳව   56,237.79    

වේඵන්තතොට 262,026.55    

ප්රධහන කහඹහරඹ 63,846,773.82    

ඹහඳනඹ    204,795.63    

කළුතය 221,300.49                 

භවනුය       319,150.06    

කෆගල්ර  41,376.66    

කුරුණෆගර 199,612.85    

භහතතල්   249,158.89    

භහතය 207,496.29    

තභොනයහගර    79,365.89    

නුයඑලිඹ 283,032.74    

ජහ.ෘ.පු.භ - ඵේතේගභ    292,383.52    

ජහ.ෘ.පු.භ - මිරිේජවිර    365,902.36    

ජහ.ෘ.පු.භ - නහයතවේන්පිට 1,315,490.22    

ජහ.ෘ.පු.භ - නිඹහගභ       106,332.07    

ජහ.ෘ.පු.භ - ඔරුතගොඩත්ත   99,992.52    

ජහ.ෘ.පු.භ - යත්භරහන    447,614.65    

තඳොතරොන්නරු 78,085.08    
පුත්තරභ 

    169,814.02    

යත්නපුය    290,817.12    

ත්රිකුණහභරඹ 45,428.33    

වුනිඹහ  597,779.39    

තරල්ර     105,280.14    

 අතළති තචක්ඳත්     2,065.03    

අතළති මුදල් 28,483.00    

යජතේ ප්රධහන - මූරධන    19,253,677.14 

යජතේ ප්රධහන - පුනයහර්ථන   925,246,461.44  

විේබීත ආදවයේ ලංප්රදවන - පුනරවලර්ථන   405,788,085.37  

මලන් ෂ  වශ ිතියක්ත   

විරේබීත ආදහඹේ ප්රදහන    3,486,332,412.03  

ඳහරිතතෝෂික වහ ප්රතිඳහදන     282,918,383.10  

තඳය ඇගළයීේ අතිරික්ත   2,319,991,544.97  



 

මගවිය යුතු දෑ   

තගවිඹ යුතු විගණන ගහසතු       1,424,000.00  

අඹකළමි තළන්ඳතු      25,000.00  

තගවිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු      616,600.00  

නළන්ඳතු         234,500.00  

තගවිඹ යුතු තේ.අ.අයමුදර       7,298,414.76  

තගවිඹ යුතු තේ.බහ.අයමුදර    1,094,762.21  

තගවිඹ යුතු තේලන ගහසතු       4,877,575.00  

අතනකුත් තගවීේ   10,354,508.44  

තගවිඹ යුතු යහඳෘති අයමුදල්    10,427,341.81  

තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ිංර්ධන 
අභහතයහිංලතඹන් කලින් රද   

2,150,000.00  
 

කලින් රද අත්තිකහයේ       1,514,600.00  

ආඳසු තගන රඵන තටන්ඩර් තළන්ඳතු   1,763,120.39  

යහ ගළීමතේ මුදල්    11,504,895.06  

තගවිඹ යුතු ළටු්ල   7,259,521.93  

තගවිඹ යුතු කහර්ඹ භණ්ඩර දිරි දීභනහ   69,360.00 

තශ ණඹහිමිතඹෝ   42,769,917.73 

තගවිඹ යුතු ළ.අ.වි.ළ       86,314.96 

තගවිඹ යුතු ශිය යක්ණඹ   12,309,000.00 

උඳචිත වියදේ   

උඳචිත ෘත්තීඹ භහර්තගෝඳතේල    270,980.00  

උඳචිත විදුලිඹ   1,521,854.79  

එකතු ව ඳරික්ණ ව ඇගළයීේ       96,659.86  

උඳචිත ඉන්ධන ව ලිහිසතතල්   58,376.00  

උඳචිත ඳවිත්රතහ තේහ         563,595.00  

උඳචිත නඩත්තු    1,182,972.27  

උඳචිත පුත්ඳත් ව කරහඳ අයහ   23,350.00  

උඳචිත අතිකහර වහ නිහඩු දින ළටු්ල   818,410.53  

උඳචිත අර්ධකහලීන විඹදේ   4,437,918.17  

උඳචිත ප්රර්ධන විඹදේ    233,743.00  

උඳචිත කුලිඹ, රිඳනේ ව ඵදු          88,476.19  

උඳචිත හය ප්රතේලඳත්ර      584,351.02  

උඳචිත ආයක්ක ගහසතු   2,705,145.00  

උඳචිත ළටු්ල දීභනහ          569,137.00  

උඳචිත දුයකථන ගහසතු      1,527,958.36  

උඳචිත ගභන් විඹදේ    507,673.54  

උඳචිත ජර විඹදේ         813,990.14  

උඳචිත ළඩිදුය පුහුණුරහභී ගහසතු       578,250.00  

මලනතී ආදවයේ     

තන්තේසතඹන් රද ආදහඹේ    3,813,333.75  

ඳහකභහරහ ගහසතු   109,004,150.00  

දදනික හර්තහතඳොත්    2,839,700.00  

යහඹකත් ළඩටවන   57,500.00  

දඩ     217,798.40  

නිමි බහණ්ඩ අතරවිඹ    184,611.00  

ලහරහ ආදහඹේ    1,394,475.00  

තන්හසකහගහය ගහසතු     366,800.00  



 

කතයගභ ිංචහයක ඵිංගරහ      415,695.00  

ණඹ වහ තඳොලිඹ       1,731,641.17  

මිශ්ර ආදහඹේ         3,622,476.10  

ආඳසු තනොතගන තටන්ඩර් තළත්ඳතු     684,500.00  

හර්තහ තඳොත   4,652,800.00  

ලිඹහඳදිිංචි කිීතේ ගහසතු   6,174,600.00  

ආඳනලහරහ ආදහඹේ        260,000.00  

ළඳයුේකරුන්  ලිඹහඳදිිංචිඹ     75,500.00  

ඉතුරුේ ගිණුේ තඳොලිඹ   1,445,595.55  

නි්ඳවදන ඒ   ආදවයම   

තවෝටල් ඳහළර - අවිංගභ          5,500.00  

තනත් ආදහඹේ       113,788.80  

අර්ධකහලීන ඳහකභහරහ    10,309,987.47  

මුද්රණ ඳහර - නහයහතවේන්පිට     537,125.75  

තඳය දළනුේ ඳීක්ණ  ආදහඹේ    992,394.00  

තශද ඳීක්ණඹ       331,598.75  

හවන තේහ          103,434.00  

අහුගේභන කහර්ඹඹ භණ්ඩර පුහුණු විදයසථහනඹ       318,162.00  

ෘ.පු.ආ. ආවහය ආදහඹභ         119,945.00  

10%  ඉඳළයීේ       781,807.00 

ස්ලර තඵොජුන් නහයහතවේන්පිට         307,073.44  

විමේ ලයවඳ්ති වශව ිරමුඛදල්   
අ.තඳො. උ/තඳශ සසුන් වහ අභහතයහිංලතඹන් රද 
අයමුදල්             6,377,201.75  

TVEC කුරතහ තයඅහලි අයමුදල්     392,024.88  

SSDP  යඳෘතිතඹන් රද අයමුදල්    66,331,150.49  

තරෝක නිපුණතහ දින විඹදේ   2,591,364.65  

 වර්යය මණ්ඩ පියල ය   

තේ.අ.අ. විඹදේ    51,123,107.45    

තේ.නි.බහ.අ. විඹදේ 12,776,323.78    

තනත් විඹදේ (කහර්ඹඹ භණ්ඩර පිරිළඹ) 232,938,543.56    

විශ්රහමික දහඹක මුදල්   196,971.80    

ළටු්ල වහ අතිකහර දීභනහ 380,643,973.57    

කහර්ඹඹ භණ්ඩර ඳහරිතතෝෂික දීභනහ   57,610,582.32    

ඳහරිතතෝෂිත දීභනහ වහ ආඳසු තගවීේ 294,067.60    

ගමන් වියදේ    

ගභන් විඹදේ - ගෘවසථ  6,943,162.82    

ගභන් විඹදේ - විතේශීඹ  4,469,131.17    

නහතළන් විඹදේ    90,910.00    

බහණ්ඩ මීය ක්ණ විඹදේ 1,940,030.00    

ව ඳයුේ වශ ිනිකුතී ඳවයමභෝජන   

ලිපි ද්රය ව තනත්     12,306,446.88    

ඉන්ධන ව ලිහිසතතල් ගහසතු   16,385,790.11    

අනිකුත් ළඳයුේ      4,029,056.53    

නඩතීතු   

හවන නඩත්තු   11,436,979.45    

ඹන්ත්ර සත්ර නඩත්තු 6,613,800.55    

තගොඩනළගිලි නඩත්තු   10,127,761.54    



 

ම ොන්රවතී මවේලව   

විගණන ගහසතු - 1    500,000.00    

පුත්ඳත් දළන්වීේ - 1407C 6,054,591.36    

විතලේඥ ව ෘත්තීඹ ගහසතු 1,895,094.12    

විදුලි ගහසතු 48,912,656.75    

කුලී ගහසතු  405,000.00    

යක්ණඹ  3,750,432.00    

ඳවිත්රතහ තේඹ  7,848,685.02    

පුත් ඳත් ව අයහ     409,561.00    

 තළඳළල් ගහසතු 1,154,151.26    

කුලී, රිඳනේ වහ ඵදු    5,539,059.61    

ආයක්ණ ගහසතු - 1 29,810,988.75    

තේක සුබහධනඹ වහ අතනකුත්    668,940.00    

දුයකථන ගහසතු  15,092,851.93    

ප්රහවන විඹදේ - 1 4,433,434.10    

ජර ගහසතු 9,241,015.62    

රැකියව ලංගත ලංකිරීේ,ඳර්මවණ ලංශව ලංලයලවවය තීලය    

විඹභහරහ ිංර්ධනඹ     200,017.50    

ළඩිදුය පුහුණු වහ ඳසුවිඳයේ 11,394,054.50    

යහඹකත් ළඩටවන්     935,279.89    

රැකිඹහ ගත කිීේ -1   600,813.00    

ඳර්තේණ වහ තවුේ අධයන    284,655.00    

යහජය වහ පුේගලික ඵතහ    176,295.00    

ිමනකුතී ලංමමමශයුේ ලංවියදේ   

ආවුද වහ ඳරිතබෝජනඹ        1,220,538.27    

අනුභත වළයඹහේ 2014 - පර්ණ කහලීන         4,007,755.00    

විභර්නඹ වහ ඇගළයුභ -1       4,120,764.09    

ප්රහද දීභනහ       369,200.00    

දළඹට කිරුශ     3,019,567.00    

ීමති ගහසතු 1,244,566.00    

විවිධ විඹදේ        9,217,775.61    

තත්ත් කශභනහකයණඹ වහ ප්රතීතනඹ        2,199,848.53    

හය ප්රතේල ඳත්ර   5,407,931.24    

විතලේ පුහුණු ළඩටවන්     1,221,715.40    

ආධුනික දීභනහ  26,848,035.33    

තනොමිතල් ඳත්න ඳහකභහරහ වහ ළඹ     1,372,850.00    

10% ට්ටේ  පුහුණු ඳහකභහරහ වහ               36,400.00    

50% ට්ටේ  පුහුණු ඳහකභහරහ වහ 1,497,255.00    

තනොමිතල් ඳත්න ඳහකභහරහ වහ යක්ණඹ            400,000.00    

යක්ණතඹන් ආයණඹ තනොව      566,000.00    

විමේ ලංලයවඳ්ති ලංවශව ලංවියදේ   

TVEC කුරතහ තයඅහලි විඹදේ      392,024.88    

යුනිතෂස යඳෘතිඹ වහ විඹදේ 6,377,201.75    

අ.තඳො. උ/තඳශ යහඳෘතිඹ වහ විඹදේ     66,331,150.49    

ධීය ළඩටවන වහ විඹදේ    2,591,364.65    

මූය ලංපියල ය   

ඵළිංකු ගහසතු        184,948.02    

ඳහඩුරඵන ත්කේ ඵළවළය කිීභ       30,119,556.24    



 

 

 

  

පුහුණු අමුද්රය - 1   76,978,188.45    

කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු - Capacity Deve.       30,119,556.24    

ප්රචහයණ විඹදේ   76,978,188.45    

ෘත්තීඹ භහර්තගෝඳතේලනඹ       10,788,417.67    

ක්ඹ වීේ     18,989,277.88    

රහබ ව ඳහඩු A/C      3,300,451.47    

තඳය ර්ඹට ගළශපුේ     405,788,085.37   

 9,968,240,767.08  9,968,240,767.08  



 

 

ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ විගණන වහ කශභණහකයණ 

කමිටු කහර්ඹ හධනඹ 2014 
2014 ර්තේ විගණන වහ කශභණහකයන කමිටු රැසවීේ 06ක් ඳත්හ ඇති අතය විගණන වහ 

කශභණහකයන කමිටුතේ ිංයුතිඹ ඳවත ඳරිදි තේ. 

 

 කමිටු හභහජිකඹන් 

1. ටී.ඒ.ඩී.ඩී. තප්රේභයත්න භඹහ   කමිටු බහඳති 

2. තේන ගභතේ භඹහ   කමිටු හභහජික 

3. ඉහන්ත සරිඵේධන භඹහ   කමිටු හභහජික   

 

විගණන වහ කශභණහකයන කමිටු විසන් 2014 තර් දී තගන ඇති ළදගත් තීයණ ඳවත 

ඳරිදි තේ. 

 ඳතින පිළිතත් වහ ඳේධති පිළිඵ විගණන හර්තහ භඟින් තඳන්හ දි ඇති අඩුඳහඩු 

වහ දුර්රතහඹන් භඅවයහතගන පිළිතත් වහ ඳේධති ලක්තිභත් කිීභ. 

 

 යජතේ විගණන විභසුේ වහ තකටුේඳත් පිළිතුරු භහතරෝචනඹ කය පිළිතුරු ළකසීතේ 

ක්රභතේදඹ වි භත් කිීභ. 

 

 

 විගණන ළරසුේ වහ විගණන ළඩටවන භහතරෝචනඹ කිීභ වහ එඹ ක්රිඹහත්භක 

කිීභට අලය භඅතඳන්වීභ රඵහ දීභ. 

 

 අ කහරිතේ ගිණුේ ප්රතිඳත්තිඹ වහ අතනකුත් කහර්ඹඹන් ප්රලසථ භට්ටභකින් ඳත්හ 

ගළීමභට අලය උඳතදස රඵහ දීභ. 

  



 

 

  

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 
 

 
  
 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

ශ්රී ලංා ව ලංල්තීය ය ලංපුණු අ ලංිකා වයමව ලං2014 ලංමදව ේබර් ලං31 ලංදිමනන් ලංිලවන් ලංලර්ය ලංවශව ලං

ව ලං මූය ලං ප්ර ව ලං පිළිබ ලං 1971 ලං ිා  ලං 38 ලං දරණ ලං මුඛදල් ලං ඳනමතී ලං 14 ලං (2) ලං (සී) ලං ලගන්තිය ලං

ප්ර වරල ලංවිගණන ලංලවර්තවමක ලංනිරීක්ණ ලංලවර්තවල 

2.2.2 (අ)  තභභ රු.315,366.00 ක විඹදභ වහ රු.337,750.00 ක්  ටිනහකේ වු උඳකයණ 2015 ර්තේ දී 

සථහය ත්කේ තර ගිණුේ ගත කිීභට කටයුතු කයනු රඵයි. 

 (ආ)   තභඹ 2015 තර් ගිණුේර නිළයදි කිීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

(ඇ)   විගණන විභසුතභන් තඳන්හ දී ඇති කුලී විඹදේ තොඹහඵරහ 2015 ර්තේ දී ගිණුේ ගත කිීභට 
කටයුතු කයනු ඇත. 

 
 (ඈ)   විගණන විභසුතභන් තඳන්හ දී ඇති කුලී විඹදේ තොඹහඵරහ 2015 ර්තේ දී ගිණුේ ගත                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

කිීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
 

(ඉ)  තභභ රු.266,687.00 ටිනහ උඳකයණ අ කහරි ඳරිශ්රතේ ඳත්හ තගන ඹන VTA Holding භහගභට 
වි භත් තර නිකුත් කිීතේ නිතඹෝග භත නළත රඵහ ගළීමතේ අයමුණින් තහකහලික නිකුත් කයන 
රදේකි.VTA තවොල්ඩින්ස භහගභ විසන් අ කහරිතේ ඳරිශ්රඹ තුශ එභ භහගතේ කහර්ඹඹන් ඳත්හතගන ඹහභ 
ේඵන්ධතඹන් විදුලිඹ වහ ජරඹ බහවිතඹට අදහශ භහතරෝචිත ර්තේ (2014) සටි කශභණහකරිත්ඹ විසන් 
කිසදු අඹකිරිභක් සදු කය නළත. තකතේ වුද තේ න විට අදහශ භහගතේ තභතවයුේ කටයුතු තනුතන් 
අ කහරිඹ රඵහ දී තිතඵන ඳරිශ්රඹ ව අතනකුත් ඳවසුකේ ේඵන්ධතඹන් නිඹමිත මුදරක් අඹකිීභට කටයුතු 
තඹොදහ ඇත. තකතේ වුද 2015.12.31 දින සට තභභ භහගතේ සඹළුභ කටයුතු නතහ ඇති අතය දළනට 
ක්රිඹහත්භක න්තන් ආයක්ක තේඹ ළඳයීභක් ඳවිත්රතහ තේඹ ළඳයීභක් ඳභණි. තභභ භහගභ ඈය කිරිභ 
වහ ඉදිරි කටයුතු සදු කයමින් ඳති. 

 
 (ඊ)   නිළයදි කිීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

 
(උ)   තල්නතේ තඳන්හ ඇති හවන 4 ක හිමිකභ අ කහරිඹ තත ඳළරි තනොභළති  ඵළවින් එඹ සථහය 
ත්කේ ඹටතත් ගිණුේ ගත කය තනොභළති අතය ඉතිරි ත්රීවීල් ව ඹතුරු ඳළදි මිරදී තගන ඇත්තත් ත්රිවිරර් වහ 
ඹතුරු ඳළදි ඳහකභහරහ වහ  න ඵළවින් එඹ පුහුණ උඳකයණ ගිණේ ගත කය ඇත. 

 
(ඌ)   ඔඵතේ තේපී/ඊ/විටිඑ/ඒකිේ/13/37 වහ 2014.11.14 දිනළති සථහය ත්කේ ඳරික්හ විගණන 
විභසුතේ 2(ආ) අනු නිළයදි කිරිේ කය ඇති අතය එඹ පුණයහර්තන විඹදේ තර ගිණුේගත කිරිභ 
ගිණුේකයණ ප්රමිත අනු හධහයණ තනොතේ. තද එභ තගොඩනළගිල්තල් ටිනහකභ තභභ විඹදේ නිහ ළඩි වී 
ඇත. 
 (එ)   2015 තර් ගිණේර නිළයදි කිීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
 
 (ඒ)   පිළිතනොගනිමි. නිපුණතහ දිනඹ තනුතන් තඳොත් ශකුණු මුද්රණඹ කිීභ තභභ අ කහරිඹ  විසන් සදු 
තනොකශ අතය එඹ අභහතයිංලඹ භඟින් සදු කය ඇති ඵළවින්, තභභ ගණුතදනු අ කහරිඹ විසන් ගිණුේගත කිීභ 
අලය තනොතේ. 
2.2.3  තේ දක්හ රු.295,645 ක තගවීභක් ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ විසන් සදු තකොට තනොභළත.ඉදිරිතේදි  
තභළනි අඩුඳහඩු ඇති තනොවීභට කටයුතු කයමි.  
 
2.3 (අ)(i/ii)  භහතරෝචිත ර්තේ  රළබිඹ යුතු තලේඹ රු.මිලිඹන 31,197,078.23 න අතය තභඹ ඳවත 
වන් ඳරිදි තේ. ඒ අනු තභභ තලේ ලින් ළඩි මුදල් ප්රභහණඹක් තේ න විටත් නියවුල් කය ඇති අතය ඉතිරි 
තලේ නියවුල් කිීභ ේඵන්ධතඹන් අලය පිඹය ගනු ඇත. 
 
2.3(ආ)i  
 

ර් 1ට 
අඩු 

අත්තිකහයේ 120,450.00  
 
 
 
තේ න විට නියවුල් වී ඇත. 
 
 

ඉදිරිඹට කයන 
රද තගවීේ 

55,714.00 

රළබිඹ යුතු 
අදහඹේ 
(හවන 
නඩත්තු 
ඒකකඹ) 

58,921.00 



 

තනත් රළබිඹ 
යුතු ආදහඹේ 

1,028,962.43 

තළන්ඳතු 55,000.00 
තුය තඵෝතල් මිර දී ගළීමභට කයන රද 
තළන්ඳතු 

ටී ර්ට් වහ 
තගන රද 
අත්තිකහයේ 
මුදල් 

4,968,169.60 

2015 තර් අදහශ මුදල් රළබි ඇත. 
 

රළබිඹ යුතු 
ළටු්ල 

906,172.70 
රු.65,125.20ක් වළය ඉතිරි මුදල් 
තේ න විට නියවුල් වී ඇත. 

රළබිඹ යුතු 
ඳහකභහරහ 
ගහසතු 

13,620,425.10 

මින් 9,050,195.00 මුදල් තේන 
විට නියවුල් වී ඇති අතය 
රු.4570230.10 ඉදිරිතේ දී නියවුල්  
කයගළනිභට කටයුතු කයනු ඇත. 

ර් 1-4 
දක්හ 

රළබිඹ යුතු 
ඳහකභහරහ 
ගහසතු 

3,178,890.00 
මින් රු.522,365.00ක මුදරක් 
නියවුල් වී ඇති අතය ඉතිරි මුදර 
නියවුල් කිීභට කටයුතු කයනු ඇත.                                                                        

හිඅ අදහඹේ 
(ගහල්ර) 

11,732.00 
නියවුල් කිීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

තළන්ඳතු 124,000.00 

2013 තනොළේඵර් භ 08 දින 
කෆගල්ර දිසත්රික්ක භධයසථහනතේ 
විදුලිඹ රඵහ ගළීමභට අදහශ විදුලි 
ඵර භණ්ඩරඹට කයන රද 
තළන්ඳතුකි. 

ර් 5ට 
ළඩි 

තළන්ඳතු 102,000.00 
සලින්ඩර් මිරදී ගළීමභ වහ කයන 
රද තළන්ඳතු 

ආයක්ක  
තේහ ළඳයුභ 

3,035,710.16 

2001 ර්ඹට තඳය ආයක්ක 
තේහ ළඳයීභ තනුතන් රළබිඹ 
යුතු මුදල් ඹ.තේ ේඵන්ධතඹන් 
අභහතයිංලඹ භඟින් අදහර ආඹතන 
දළනුත් කය ඇති ඵළවින් තභඹ 
ඉදිරිතේදී අධයක් භණ්ඩරඹට 
ඉදිරිඳත් කය තීයණඹක් ගළීමභට 
කටයුතු කයනු රළතබ්. 

අභහතයිංලඹ   3,930 ,931.24 

තභභ මුදර තඳොත් ලිනු කඳහ 
වළීභට ඉදිරිතේ දී කටයුතු කයනු 
ඇත. 

  31,197 ලං,078.23  

 
(ආ)ii/iii  2016 ර්තේදී නියවුල් කිීභට කටයුතු කරුනු ඇත. 
 
 

විසතයඹ මුදර (රු.) ඳළවළදිලි කිීභ 

Audit Fees 1,424,000.00 තගවිේ කිරිභට කටයුතු කයනු ඇත. 
Cashier Deposit 25,000.00 තභඹ ය්ල තනතුය දයන නිරධහරිඹහ 

විසන් තඵන රද ඇඳ තළන්ඳතු 
මුදරකි.  

Course fee-
Payables 

616,600.00 නියවුල් කය ඇත. 

Deposit 234,500.00 තභඹ යත්භරහන ජහතික පුහුණු 
ආඹතනතඹන් තන්හසකහගහයඹ 
වහ සසුන් විසන් කයන රද ඇඳ 
තළේඳත් මුදරකි. 

EPF 7,298,414.76 නියවුල් කය ඇත. 

ETF 1,094,762.21 නියවුල් කය ඇත. 

Lecture Fees 4,877,575.00 නියවුල් කය ඇත. 



 

Other Payables  10,354,508.54 නියවුල් කය ඇත. 

Received in 
Advance 

1,514,600.00 නියවුල් කය ඇත. 

Refundable Tender 
Deposit 

1,763,120.39 තභභ ආඳසු තගවිඹ යුතු ඇඳ තළන්ඳතු 
මුදර වහ යහ ගත් මුදල් නිදවස 
කිරිභ සදු කයනුතේ 
අදහශඳහර්ලඹන්තගන් ඉල්ලිේ 
කිරිතභන් ඳසුඹ අදහශ ඳහර්ලඹන් 
විසන් ඉල්ලුේ තනොකයන ඳළයණි 
තලේ ආදහඹභට ගළරපිභට කටයුතු 
කය ඇත. 

Retention  Money 11,504,895.06 

Staff  Incentive 
payable  

69,360.00 නියවුල් කය ඇත. 

Trade Creditors 42,769,917.73 රු: 2,117,971.01ක මුදර වළය ඉතිරි 
මුදල් සඹල්ර නියවුල් කය ඇත. 

W & O. P 86,314.96  
නියවුල් කිරිභට කටයුතු කය ඇත. 

Ministry of youth 
affairs & skills 
development  
 
 

2,150,000.00 

Trainees  
insurance scheme 

12,309,000.00 අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ ඹටතත් 
ආධුනික ආයක්හ තනුතන් 
ඳත්හතගන ඹනු රඵන යක්ණ 
අයමුදරකි. 

Salary Payables 7,259,521.93 2015 දී නියවුල් කිරිභට කටයුතු 
කයනු ඇත. 

Project Funds 
Payable 

10,427,341.81 තභභ මුදර නියවුල් කිරිභට කටයුතු 
කයනු ඇත.  

 
 (ආ) iv 2016 ර්තේදී නියවුල් කිීභට කටයුතු කරුනු ඇත. 
 
2.4.(අ)i  විගණන විභසුතේ වන් ඳරිදි අදහශ උසවීේ රඵහදිතේදී  ඳත්වීේ තඳයදහතේ වීභක් සදුවී තනොභළති 
අතය අදහශ නිරධහීන් සුදුසුකේ රළබ දිනට උසවීේ රඵහ දී ඇත. කිසඹේ තේඹක තශ්රේණිතඹන් තශ්රේණිඹට 
උස වීේ රඵහ දීතේ දී අදහශ ඵහ ගළීමතේ ඳරිඳහටිතේ වන් සුදුසුකේ ේපර්ණ කයනු රඵන දිනඹට උස 
වීේ රඵහ දීභ කශ යුතු තේ. එතේ තනොවුතවොත් නිරධහරිඹහතේ භහන හිමිකේ පිළිඵ ගළටළුක් ඇතිවිඹ 
වළකිඹ. එඵළවින් ඊට අනුකර න ඳරිදි තභභ උස වීේ රඵහ දී ඇත. 
 
(අ)ii  අ කහරිඹ විසන් අතිකහර ේඵන්ධතඹන් ක්රිඹහ කයනු රඵන්තන් හ්ලපු වහ කහර්ඹහර තේක ඳණතතහි 
වි විධහන රට අනුකර න අතය ඒ අනු අදහශ ගණනඹ කිීේ සදු කය ඇත. 

 
(අ)iii පිළිගනිමි. තභභ නිරධහරිණිඹ ශ්රී රිංකහ ඳරිඳහරන තේතේ නිරධහරිණිඹකි. ඇඹ ේවීතීඹන ඳදනභ භත 
තභභ අ කහරිතේ අධයක් (ඳහරන) ලතඹන් යහජකහරි කයන රද අතය එභ යහජකහරි රට අදහශ තකටිකහලීන 
විතේල ශියත්ඹක් වහ ඇඹ වබහගී කයහ ඇත. තභභ විතේල ශියත්ඹ භගින් ඇඹ විසන් රඵහ ගන්නහ රද 
දළනුභ යහජය තේතේ ඇඹ දයණ ඕනෆභ තනතුයකදී ප්රතඹෝජණත් න ඵළවින් අදහශ ශියත්ඹ ඇඹ තත රඵහ 
දීභට එකට සටි කශභනහකහීත්ඹ විසන් කටයුතු කය ඇත. 

 
(අ)v  පිළිතනොගනිමි.2014 ර්තේ විතේල ගත ව ඳවත නේ වන් නිරධහරින් විතේල ගත න අසථහතේදි 
ඔවුන් විසන් අදහශ ගිවිසුේ අත්න් කය ඇත. මීය ට අදහශ ලිපිතගොනු දළනටභත් විගණනඹ තත ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

වී.ජී නිභල්සරි භවතහ 
ආර්.ඩී. ප්රදිපිකහ භවත්මිඹ 
සී.ඒ.එස. ආච්චි භවතහ 

 



 

2.4(ආ)i වහනි තල්නඹක් ආයේබ කය ඇති අතය විගණනඹ විසන් තඳන්හ දී ඇති අදහශ විසතය එහි ටවන්   
කිීභට කටයුතු කය ඇත.ඳවත වන් හවන අනතුරු ේඵන්ධතඹන් මු.තය. 104 ඹටතත් ඳීක්ණ 
ඳළළත්වීභට කටයුතු කය ඇත. මීය ට අදහශ විසතය ඳවත දළක්තේ. 

PC – 2221 තභභ හවනඹට අදහශ අනතුරු 3 ක් සදු වී ඇත. එභ අනතුරු 
රට අදහශ ඳීක්ණ සදු කය ඇත. 
PE – 1488 මු.තය. 104 ඹටතත් ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇත. 
PC – 5371 මු.තය. 104 ඹටතත්ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇත. 
PE – 1491 මු.තය. 104 ඹටතත්ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇත. 
NB – 3507 මු.තය. 104 ඹටතත් ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇත. 
32 -2836 මු.තය. 104 ඹටතත් ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇත. 
65 – 2226 මු.තය. 104 ඹටතත් ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇත. 
PE-1491    මු.තය. 104 ඹටතත් ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇත. 
PC-0997    මු.තය. 104 ඹටතත් ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇත. 

මීය ට අභතය විගණන විභසුතේ වන් අනිකුත් හවන අනතුරු ේඵන්ධතඹන් මු.තය.104 ඹටතත්ඳරික්ණ 
සදු තකොට අදහශ හර්තහ විගණනඹට ඉදිරිඳත් කිීභට කටයුතු කයමි. 

 
(ආ)ii  උඳරබ්ේ  තනොවු තළන්ඳතු පිළිඵ ඳරික්හකය අදහශ නිළයදි කිරිේ සදු කිරිභට  කටයුතු තඹොදහ ඇත. 
 
(ආ)iii  රදු ඳත් තඳොත් නිකුත් කිරිතේ දී එභ විසතය ටවන් කිීභ වහ තල්නඹක් නඩත්තු කිීභට අදහශ 

නිරධහරින්ට උඳතදස දී ඇත.  
 
(ආ)iv  අග්රිභ තලේ ඹහත්කහලීන ඳරික්හ කිීභට වහ අදහශ තල්න නඩත්තු කිීභ වහ නිශධහරින් තත 

උඳතදස රඵහ දී ඇත. 
  (ආ)v  තභභ ගිණුේ 1996 ර්තේ දී ආයේබ කය ඳත්හතගන ඹන ඵළිංකු ගිණේ තේ. 
 
  (ආ)vi  ඉදිරිතේදි තේ පිළිඵ කටයුතු කයනු ඇත. 
 
(ආ)vii තභභ තතොයතුරු ඇතුශත් තල්නඹක් ඳත්හතගන ඹන අතය විගණනඹට අලය අසථහක ඉදිරිඳත් 

කශ වළකිඹ. 
 
2.4(ඇ)  අතිකහර ළඩ විසතය ටවන් කිරිතේ තල්න නඩත්තු කිරිභට වහ ළඩ අන් කර ඵට ඳරික්හ 
කිරිතභන් ඳසු අතිකහර වහ තගවිේ කිරිභට කටයුතු කයන තරට අදහශ නිරධහරින් තත උඳතදස රඵහ දී 
ඇත.  

 
2.4(ඈ)  පිළිගනිමි.ආධුනික දිරි දීභනහ තගවීතේ දී 80% ඳළමිණීභ තනොභළති ආධුනිකඹන් වට තගවීභට කටයුතු 
තනොකයන තර උඳතදස දී ඇත. එභ උඳතදස රට ඳටවළණි කටයුතු කයනු රඵන උඳතේලක රුන්තගන් 
අදහශ මුදල් අඹ කය ගළීමභට පිඹය ගනු ඇත. 

 
2.4(ඉ) පිළිගනිමි.තේහ කහර්ඹක්භතහඹ ර්ධනඹ කය ගළීමභ ව අතයහලය තේහ තත්ත්ඹන් භත 
තභතේ ප්රහවන ඳවසුකේ රඵහ දී ඇත. තකතේ වු ද තේ වහ ඉදිරිතේදි අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ 
ගළනිභට කටයුතු කයමි. 

 
2.4(ඊ) පිළිගනිමි.ඉදිරිතේදී තභභ තත්ත්ඹ නිළයදි කිීභට කටයුතු කයමි.අදහශ නිශධහීන්තගන් අඹකිීභට 
කටයුතු කය ඇත. 

 
2.4(උ) තභභ නිරධහරින් තේතේ තඹොදහ ගනු රළබුතේ අ කහරිතේ අතයහලය යහජකහරි තනුතනි. එක් 
නිරධහරිතඹකු ඉඩේ ඳයහ ගළීමතේ කටයුතු වහත් අනික් නිරධහරිඹහ අ කහරිතේ භසත කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹට 
ේඵන්ධ විභර්ලන කටයුතු වහත් තඹොදහ ගන්නහ රදී. තභභ නිරධහරින් තදතදනහ තත තගහ ඇත්තත් 
ළටුඳක් තනො භහසක දීභනහකි. අදහශ නිරධහරින් ඵහ ගළීමභ ව ඔවුන්ට දීභනහ තගවීභ භඵන්ධතඹන් 
අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ තගන ඇත. 

 
2.4(ඌ) දළඹට කිරුශ ප්රදර්ලන කටයුතු වහ ළඩිදුය පුහුණු රඵන ආධුනිකයින් වළය ඒ න විට ඳහකභහරහ 
වදහයමින් සටි ආධුනිකයින්ද තඹොදහ ගළීමභට සදුවිඹ. එභ ආධුනිකයින්ට ආවහය ළඳයීභක් තවෝ ගභන් ගසතු 
තගවීභක් සදු තනොකර ඵළවින් එකට සටි උඳබහඳතියඹහතේ අනුභළතිඹ භත කුරුණෆගර වකහය අධයක් 
විසන් අදහශ තගවීේ සදුකය ඇත. 

 
2.4(එ)  ආධුනිකඹන් මුහුණ තදනු රඵන වදිස අනතුරුරදි වනඹක් ළරසීභ වහ අධයක් භණ්ඩර 
අනුභළතිඹ ඹටතත් තභභ යක්ණ ක්රභඹ  ආයේබකය ඳත්හතගන ඹනු රඵන අතය තභභ යක්ණ අයමුදරට 
අනුභළතිඹ රඵහ ගළනිභ වහ බහණ්ඩහගහයඹට ඉදිරිඳත් කය ඇත. 
 



 

 2.4(ඒ)i පිළිගනිමි.තනොඳභහ ඉදිරිඳත් කිීභට කටයුතු කයමි. 
 
2.4(ඒ)ii පිළිගනිමි.ඳශපුරුදු නිරධහරින්තේ තේඹ අතයහලයවීභ භත ඉතහභ සීමිත තනතුරු ිංයහක් 
ේඵන්ධතඹන් තභභ තත්ත්ඹ ඵරඳහන රදී. නිළයදි කිීභට කටයුතු කය ඇත. 
 
2.4(ඒ)iiiශ්රී රිංකහ ෘත්තිඹ පුහුණු අ කහරිඹ තත විවිධහකහයතඹන් ආධහය වහ ප්රධහනඹන් කයනු රඵන විවිධ 
විතේල ආඹතන ර නිතඹෝජිතයින් ඇතු ළු විතේල අමුත්තන් වහ අ කහරිතේ කටයුතු පිළිඵ ප්රචහයහත්භක 
ළඩටවන් (පුත්ඳත් හකච්ජහ) රට වබහගී න භහධය තේදීන්ට තේ ඹටතත් තිළිණ රඵහ දීභ සදු කය ඇත. 

 
2.4(ඔ)  ශ්රි රිංකහ ෘත්තිඹ පුහුණ අ කහරිතේ න්නිතේදන ජහරඹ පුළුල් කිරිතේ දි භධයසථහන 250 කට අ ක 
ප්රභහණඹකට සථහය දුයකථන රඵහ තදනු තනුට අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ ඹටතත් ජිංගභ දුයකථන රඵහ දී 
ඇති අතය ඒ අනු එභ බිල්ඳත් තගවිේ සදුකය ඇත. 
 
2.4(ඕ)   සථහය ත්කේ තල්ණඹ පිළිතඹර කිීතේ මූලික කටයුතු තේ න විට සදු කයමින් ඳතී. 
 
2.4(ක)  පිළිතනොගනිමි.තභහිදී  නිපුණතහ ිංර්ධන වහ  ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයහිංලඹ භඟින් තීයණඹ කයන රද 
නිර්ණහඹකඹන් තනස කිීභක් සදු කය නළත. එහිදී අධයක් (පුහුණු) තේ අදහශ ලිපිතඹන් අයමුණු තකොට 
ඇත්තත් අදහශ නිර්ණහඹකඹන් තදුයටත් උඳතකොටස රට තඵදහ අදහශ කහර්ඹඹන්හි සයුේ අධීක්ණඹක් 
සදුන ආකහයතඹන් තභතවඹවීභයි. 
 
2.4(ග) පිළිගනිමි.න කශභනහකහීත්ඹ ඳත්වීතභන් ඳසු අසථහ තදකකදී අධයක් භණ්ඩර රැසවීේ 
ඳළළත්වීභට කටයුතු කයන රද නමුත් එභ අධයක් භණ්ඩර රැසවීේ රදී ඉතහභත් තීයණහත්භක කරුණු 
යහශිඹක් හකච්ඡහට ගළීමභට සදු ව ඵළවින්, තභභ කහයණඹ අධයක් භණ්ඩරඹ තත තඹොමු කිීභට 
අසථහක් තනොරළබුනි. ඉදිරිතේ දී තභභ තත්ත්ඹ නිළයදි කිීභට කටයුතු කයමි. 

 
2.4(ජ)  නිඹමිත ධහරිතහඹට අඩුතන් ආධුනිකයින් ඵහතගන  ඳහකභහරහ ආයේබ කිීභට සදුන විතලේ 
අසථහ න්තන් භහජතේ අඩු ඉල්ලුභක් ඳතින එතවත් රැකිඹහ තශතඳොර තුර ළඩි ඉල්ලුභක් ඳතින 
ඳහකභහරහන්ඹ. නිදසුන් තර තඳදතර්රු, ජරනර, ඩු කහර්මික, ඳෆසසුේ ඹන ඳහකභහරහන් දළක්විඹ  වළකිඹ. 
තභභ ඳහකභහරහන්  නිභ කයන රද ආධුනිකයින් සඹළුභ තදනහ රැකිඹහ ගත වීභ සදුන අතය සඹිං රැකිඹහ 
තුලින් ජීතනෝඳහඹ භහර්ග කස කය ගළීමභට වළකි ඇත. 
එතේ වුද, 2014 ර්තේ ධහරිතහඹ අඩු ඳහකභහරහ වහ වීටීඒ/ටීආර්ඩී/ඩීඩීටී/එසඒඩී - 44 වහ 2014 
තනොළේඵර් 19 දිනළති ලිපිඹ භගින් අභහතයහිංල තල්කේතුභහතේ අනුභළතිඹ ඉල්රහ ඇත.  
2013 ර්තේ ඔඵතේ විගණන විභසුභට අනු ධහරිතහඹන් අඩු ඳහකභහරහ 492ක් ආයේබ කය ඇති අතය 2014 
ර්තේදී එඹ 290 දක්හ අඩු කය ගළීමභට භත් ඇත.ඳහකභහරහ අහන න විට වළයඹහේ පිළිඵ කරුණු 
ඳීක්හ කිීතේදී (වළයඹහේ ඳත්රිකහ) ඳවත වන් කරුණු තවවුරු විඹ. 

 
(I) රැකිඹහක් රළබීභ තවේතුතන් (තේශීඹ විතේශීඹ). 
(II)ළඩිදුය අධයහඳනඹ වහ තඹොමු වීභ. 
(III)දීර්ඝ කහලීන අීමඳ තත්ත්ඹන් තවේතුතන්. 
(IV)ඳවුතල් ආර්ථික ගළටළු තවේතුතන්. 

එතේ වුත් 2013 වළයඹහේ ප්රතිලතඹ 11% ව අතය එඹ 2014 ර්තේදී 7.49% දක්හ අඩු වී ඇත.ඉදිරිතේදී තේ 
ේඵන්ධ තදුයටත් උඳතේලක දීභනහ භත වළයඹහේ අභ කිීතේ වහ නිඹමිත ධහරිතහඹ යහ ගළීමභට 
උනන්දු කයහ ඇති අතය තේ තත්ත්ඹ තදුයටත් අඩු කය ගළීමභට වළකිනු ඇත. 

 
2.5  තභභ කහයණඹ ේඵන්ධතඹන් මුලික විභර්ලනඹක් සදු තකොට එහිදි අනහයණඹ වු කරුණු  අනු 
ගල්ර දිසත්රික් වකහය අධයක් වී.ජී.නිභල්සරි භවතහ තත තචෝදනහ ඳත්රඹක් නිකුත් තකොට ඔහුට විරුේධ 
වි භත් විනඹහනුකර ඳීක්ණඹක් ඳළළත්තමින් ඇත. එභ ඳීක්ණඹ අහනතේ දී ඳීක්ණ නිරධහරි 
විසන් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන නිර්තේල භත ක්රිඹහ තකොට, ඒ ේඵන්ධ විගණනඹට හර්තහ කයමි. 
 
3.1 2014 තදළේඵර් 31 අන් ර්ඹ දවහ අ කහරිතේ මුරය ප්රතිපරඹ මිලිඹන 86 ක ඌණතහඹක්   
තඳන්විභට ප්රධහනතභ තවේතු වුතේ ඳහරිතතෝෂිත තගවිේ  වහ මිලිඹන 57 ක් තන් කිරිභ ව සථහය ත්කේ 
(ඔරුතගොඩත්ත භධයසථෘනතේ තගොඩනළගිලි ) ඉත් කිරිතේන් සදු ඇති ඳහඩුයි. එභ භධයසථහනතේ 
ඉත්කිරිතේ ඳහඩු මිලිඹන 30 කි. 

 
3.2  භහතරෝචිත ර්ඹ අන් න විට අ කහරිතේ ඳළති නඩු පිළිඵ විසතයඹ ඳවත ඳරිදිතේ. 
      අ කහරිඹට එතයහි තේකයින් විසන් ඳයහ ඇති නඩු ිංඛ් ඹහ. 08 
 
 



 

අ කහරිඹට එතයහි ඵහහිය ඳහර්ලඹන් විසන් ඳයහ ඇති නඩු ිංයහ 02. 
 

 නඩු ඳයන 
රද ඳහර්ලඹ 

නඩු අිංලඹ ඳයහ ඇති අ කයණඹ ර්තභහන තත්ත්ඹ 

1. නදුන් විදුයිංග DMR/00050/08 දිහ අ කයණඹ, තකොශම විබහග තමින් ඳතී. 

2. යවි 
තඳොත්වර 

DMR 04044/2011 දිහ අ කයණඹ, තකොශම භථඹකට ඳත් කයන රදී. 

 
අ කහරිඹ විසන් ඳයහ ඇති නඩු ිංයහ 01 

 
 
2015 ළ්ලතළේඵර් න විට ඇති නඩු පිළිඵ විසතය අ කහරිඹට එතයහි ඳයහ ඇති නඩු 
 
 

 
අ කහරිඹ විසන් ඳයහ ඇති නඩු 

 නඩුල ලංඳලරන ලංද ලං

මවේල  

නඩු ලංිා ය ඳලරව ලංඇති ලංිකා රණය ලර්තමවන ලංතතීතීලය 

 
1. 

ඩී.එච්. එදිරිසිංව 
2/218/2010 

කේකරු විනිලසචඹබහ, 
තකොශම භථඹකට එශම ඇත. 

2. ආනන්ද තවේයත් 
2/260/2011 

කේකරු විනිලසචඹබහ, 
තකොශම භථඹකට එශම ඇත. 

3. සී.ඒ. යණසිංව 
2/අති/11/2011 

කේකරු විනිලසචඹබහ, 
තකොශම 

භථඹකට එශම ඇත. 

 
4. 

එස.ඒ.ඩී.තේ. 
චන්ද්රකුභහය 

2/අති/3668/2013 
කේකරු විනිලසචඹබහ, 
ඵත්තයමුල්ර 

විබහග තමින් ඳතී. 

5. අනුය විතේතේකය 
LT/M/26/32/208 

කේකරු විනිලසචඹබහ, 
භහතය 

අ කයණඹ විසන් නඩු නිසප්රබ කය 
ඇත. 

6. අ කහරිතේ තේතේ 
නියුතු උඳහ ධහීන් 
විසන් එකභ 
කහයණඹක් විතඹහි 
ේඵන් ත 
(Combine Matter) 
නඩු 5ක් ඳයහ ඇත. 

SCFR 141/2014 
SCFR 142/2014 
SCFR 143/2014 
SCFR 144/2014 
SCFR 145/2014 

තශ්රේසකහ කයණඹ 
අ කයණඹ විසන් නඩු නිලසප්රබ කය 

ඇත. 

7. භිංජුරහ කුභහරි 
සඹමුදලි ව තත් 
අඹ ඳයහ ඇති නඩු. 

SCFR 161/2014 තශ්රේසකහ කයණඹ භථඹක් වහ තඹෝජිතඹ. 

 
8. 

ඩී.එේ. ඹවේඳත් ව 
තත් අඹ ඳයහ ඇති 
නඩු 

SCFR 309/2014 තශ්රේසකහ කයණඹ විබහග තමින් ඳතී. 

 නඩු ඳයන රේතේ කුභන 
ඳහර්ලඹට විරුේධද ඹන ග 

 
නඩු අිංකඹ 

 
ඳයහ ඇති අ කයණඹ 

 
ර්තභහන තත්ත්ඹ 

 
1 

එස.ඒ.ඩී.තේ.චන්ද්රකුභහය DMR 
1029/2014 

දිහ අ කයණඹ, 
තකොශම 

විබහග තමින් ඳතී 

 නඩු ඳයන රද 
ඳහර්ලඹ 

නඩු අිංකඹ ඳයහ ඇති අ කයණඹ ර්තභහන තත්ත්ඹ 

1. එස.ඒ.ඩී.තේ.චන්ද්රකුභහය 2/අති/3668/2015 කේකරු විනිලසචඹ 
බහ, ඵත්තයමුල්ර 

විබහග තමින් ඳතී. 

2. පී.ඒ. යණසිංව 2/අති/11/2012 කේකරු විනිලසචඹ 
බහ, තකොශම 

භථඹකට එශම ඇත. අහන 
කළවීතේ දිනඹ 2015.10.30 

3. භිංජුරහ කුභහරි සඹමුදලි 
ව තත් අඹ 

SCFR 161/2014 
 

තශ්රේසකහ කයණඹ 
 

භථඹන් වහ තඹෝජිතඹ. 

4. ඩී.එේ. ඹවේඳත් ව 
තත් අඹ 

SCFR 309/2014 
 

තශ්රේසකහ කයණඹ 
 

විබහග තමින් ඳතී. 

5. නදුන් විදුයිංග DMR/00050/08 දිහ අ කයණඹ, 
තකොශම 

විබහග තමින් ඳතී. 



 

 
නඩු ඳයහ ඇත්තත් කුභන 
ඳහර්ලඹකට විරුේධද? 

 
නඩු අිංකඹ 

 
ඳයහ ඇති 
අ කයණඹ 

 
ර්තභහන තත්ත්ඹ 

 
එස.ඒ.ඩී.තේ. චන්ද්රකුභහය 

 
DMR 1029/2014 

 
දිහ අ කයණඹ, 
තකොශම 

 
විබහග තමින් ඳතී. 
 

  
2014 ර්තේදී ීමතීඥ ගහසතු ලතඹන් තගහ ඇති මුදල් ඳවත ඳරිදි තේ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
මීය ට අභතය අ කයණතේදී එශතමන රද භථඹන් ප්රකහය න්දි වහ තගවීේ ලතඹන් 2014 ර්ඹ 
තුශ ඳවත වන් ඳරිදි තගවීේ සදු කය ඇත. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

තභභ අ කහරිතේ අධයක් (මුදල්) තනතුතර් තේඹ කයමින් සට ළඩ තවනේ කයන රද S.A.D.J චන්ද්රකුභහය 
භවතහට අනුභළතිඹකින් තතොය ළටු්ල තගහ ඇේද ඹන්න ව ඊට අදහශ ගකියුතු නිරධහරින් කවුරුන්ද 
ඹන්න ේඵන්ධතඹන් මූලික විභර්ලනඹක් තකොට අනහයණඹ න කරුණු අනු ඉදිරි කටයුතු සදු කිීභ දවහ 
අධයක් (භහන ේඳත් වහ ඳහරන ) තත නිතඹෝග තකොට ඇත. 

 
4.1(අ)  ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ විසන් ඳත්න පුහුණු භධයසථහන නහගරික ප්රතේල ර තභන්භ 
තඵොතවෝ  ග්රහමීය ඹ ප්රතේල රද ක්රිඹහත්භක තේ. එක් ඳහකභහරහක් වහ ආධුනිකඹන් 15 ක් ඵහ ගනු රළබු ද 
ඉදිකිීේ ක්තේත්රතේ ආධුනිකයින් ිංයහ 10 ක් තර තීයණඹ කය ඇත. ඳහකභහරහ වළයඹහේ තඵොතවෝ විට 
අ කහරිතේ ඳහරනතඹන් තතොය සදුන්නකි. තභභ ඳහකභහරහ වළදෆීභට ඳළමිතණන ආධුනිකඹන් අතරින් 

 
නඩු අිංකඹ 

2014 ර්තේ ීමතීඥ ගහසතු තර තගහ 
ඇති මුදර 

1. 2/218/2011 රු. 73,000.00 

2. 2/260/2011 රු.  21,750.00 

3. 1/අති/11/2011 රු.  73,500.00 

4. 2/Ad/3668/2013 රු.131,250.00 

5. LT/M/26/32/2008 රු.  14,000.00 

6. SCFR 141/2014 
142/2014 
143/2014 
144/2014 
145/2014 

රු.447,750.00 

7. DMR 1029/2014 රු.  73,500.00 

8. DMR 04044/2011 රු.  76,500.00 

9. DMR 0050/08 රු.   81,850.00 

10.  ඳහරිතතෝෂික ඳනත ඹටතත් 
භතවේසත්රහත් අ කයණතේ 
ඳයහ තිබ 12032/5 දයණ නඩු 

රු.  5000.00 

11. ීමති උඳතදස රඵහ ගළීමභ 
ේඵන්ධ ීමතිඳති 
තදඳහර්තතේන්තු තගන රද 
ගහසතු 

රු.   15,750.00 

 මුළු එකතු රු ලං ලං ලං1,013,850.00 

  
නඩු අිංකඹ 

 
න්දි 

 
තනත් තගවීේ  

1. 2/218/2018 රු. 286,790.00  

2. 2/260/2011 රු.   87,000.00  

3. DMR 04044/2011  රු. 501,041.90 

 
රු. 273,790.00 

 
රු. 501,041.90 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරු. ලං774,831.00 



 

අ කහරිතේ ඳහරනතඹන් තතොය ඳහකභහරහ වළයඹහේ ලතඹන් තේශීඹ විතේශීඹ රැකිඹහ වහ පුහුණු නුපුහුණු 
ශිල්පීන් ලතඹන් තඹොමු වීභ, ආයක්ක තේඹට තඹොමුවීභ, දීර්ඝ කහලීන අීමඳ තත්ත්ඹන්, උස අධයහඳන 
වහ තඹොමුවීභ ආදී විවිධ හභහජීඹ කරුණු භත සදු තේ. තභභ ඳහකභහරහ වළයඹහතේ ප්රතිලතඹ 2013 ර්තේදී 
11% න අතය 2014 ය අහනතේ දී 7.49% ක් දක්හ අඩු කය ගළීමභට භත් ඇත. සසුන් ඵදහ ගළීමභ, 
ඳහකභහරහ ේපර්ණ කිීභ,  රැකිඹහගත කිීභ ආදි සඹළු කරුණු වහ ඊට අදහශ ළරසුේ වහ ඳර්තේණ කටයුතු 
වි භත් වහ කහර්ඹක්භ ඳත්හතගන ඹහභ ේඵන්ධතඹන් අදහශ අිංල තත නිස උඳතදස දී අධීක්ණඹ 
කිීතේ ළඩපිළිතරක් ක්රිඹහත්භක තේ. 
 
4.1(ආ)  2014 ර්ඹ තුශ අධයඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරතේ පුහුණු වහ ළඩටවන් ළශසුේ කිීභ 2013 ය 
අග බහගතේ දී සදු කයන රදී. එහි දී වඳුනහගත් පුහුණු  අලයතහඹ අනු ළඩටවන් 149 ක් ඳළළත්වීභට 
ළශසුේ කය තිබ අතය ඒ අනු පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ ආයේබ කයන රදී. මීය ට අභතය තරෝක ඵළිංකු 
වහ ආසඹහනු ිංර්ධන ඵළිංකු ආධහය ඹටතත් 2014 භළයි භ සට කහර්ඹඹ භණ්ඩර ෘත්තීඹ කුරතහ ළඩිදියුණු 
කිීභ ආයේබ කයන රදී. ආිංශික නිපුණතහ ිංර්ධනඹ ඹටතත් අඳතේ උඳතේලකරුන් වහ ද පුහුණු රඵහ 
දුන් අතය එහි දී ළඩ ටවන් 23 ක් වහ උඳතේලකරුන් 308 ක් වබහගී කයවීභට සදු ව ඵළවින්, එභ දින 
රදී ආඹතනික පුහුණු ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භක කිීභට තනොවළකි විඹ. 

 
4.1(ඇ)  2014 ර්තේ භහර්තගෝඳතේලන ළඩටවන් වහ ඉරක්ක නිඹභ කයන රේතේ දිසත්රික්ක ර සටිඹ 
යුතු ළඩටවන් නිශධහීන් ිංයහ ඳදනේ කයතගනඹ. නමුත්  එකී ය තුර දිසත්රික්ක වහ 
නිශධහීන්අලය ිංයහ තනොසටි ඵළවින් නිශධහරින් හිඅකභ භත අදහශ ඉරක්කඹන් තත රඅහවීභට 
තනොවළකි විඹ. නමුත් 2015 ය වහ ඉරක්ක නිඹභ කයනු රළබතේ සටින නිශධහීන් ිංයහ ඳදනේ 
කයතගන න අතය 2015 අතගෝසතු 31 න විට අදහශ ඉරක්කඹ පුයහ ඇත. 
 
4.1(ඈ) පිළිගනිමි.තභභ තත්ත්ඹ ඇතිවීභට තවේතුන් වතේ නිරධහරි හිගඹ, උතුරු නළතගනහිය රැකිඹහගත කර 
වළකි කර්භහන්තර හිගතහඹ, පුහුණුරහභින් රැකිඹහ තිතඵන සථහනරට ඹහභට ඇති අකභළත්ත, රැකිඹහගත වීේ 
නිස ඳරිදි හර්තහ තනොවීභ ආදි කරුණුර ඵරඳෆභයි.  තභභ ර්තේදි ඉරක්ක පුයහගළනිභ වහ උඳරිභ 
උත්හවඹ ගනු රළතබ්. 

 
4.1(ඉ)  යහඹකත් ිංර්ධන ළඩටවන් 45 ක් ඳළළත්වීභට ළරසුේ තකොට තිබුතණ් මිලිඹන 1.8 ක 
ඇසතතේන්තුගත මුදර ඳදනේ කය තගන තේ. නමුත් 2014 ය වහ බහණ්ඩහගහයතඹන් රළබ මුදර මිලිඹන 
01 කි. ප්රතිඳහදන ප්රභහණත් තනොව ඵළවින් අත්ලක්ෂිත ඉරක්කඹන් කයහ ඹෆභට තනොවළකි විඹ. 

 
4.1(ඊ)  යහඹකත් ිංර්ධන ළඩටවන් ඳළළත්වීභ අඩුවීභ තවේතුතන් 2014 තර් ණඹ රඵහදුන් 
ප්රභහණඹ අඩුවිඹ. නමුත් 2015 අතගෝසතු 31 න විට 98 තදතනකුට ණඹ රඵහදී ඇති අතය නිකුත් කශ මුළු ණඹ 
ප්රභහණඹ මිලිඹන 25.7 කි. 

 
4.1(උ)  පිළිගනිමි.ඉරක්කගත ළඩටවන් 07න් ළඩටවන් 02 ක් ඳභණක් ේපුර්ණ කිීභට වළකි වුතේ 
ළශසුේ, ඳර්තේණ වහ ිංර්ධන අිංලතේ උඳරිභ ධහරිතහඹ උඳතඹෝගී තකොට තගනඹ. විතලේතඹන්භ තභභ 
අිංලතේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඉතහ සීමිත ඳළතීභත් ඉරක්ක කයන රද ළඩටවන් ිංකීර්ණ සරූඳතේ ඒහ 
වීභත් නිහ තභභ තත්ත්ඹ ඇති විඹ. තභභ ර්ඹ තුශදී අිංලතේ තේඹ කයන රද නිශධහීන් උසවීේ රළඵ 
තනත් අිංලරට සථහන භහරු වීභත් මීය ට ඵරඳහන රදී. 

 
4.1(ඌ)  පිළිගනිමි. NVQ වතික නිකුත් කිරිභ ේඵන්ධතඹන් අත්ලක්ෂිත ඉරක්කතඹන් 75% ක් ේපර්ණ 
කයතගන ඇත. තභතේ 25% ක ඉරක්කඹක් ේපර්ණ කශ තනොවළකි වතේ ඳවත වන් තවේතුන් නිහඹ.  

01.ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ තනොවීභ. 
ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ වීභ වහ තෘතීයික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන තකොමින් බහ විසන් ප්රමිත කයන රද පුහුණු 
උඳකයණ, උඳතේලකතේ සුදුසුකේ ව ඳහකභහරහ ේඵන්ධතඹන් ඇති ලිපිතල්න නිළයදි ඳත්හතගන 
ඹහභ ඹන කරුණු පුයහ තිබිඹ යුතුඹ. තභහිදී ඵරඳහන ප්රධහන ප්රලසනඹ න්තන් අලය උඳකයණ ඳඹහ ගළීමතේ 
ගළටළුයි. තභභ තත්ත්ඹ 2015 තර්දී තඵොතවෝ දුයට පුයහ ගතවළකි නු ඇත. 
 

02. කර්භහන්තගත පුහුණු අතයතුය ආධුනිකඹන් පුහුණු වළයඹහභ. 
කර්භහන්තගත පුහුණු රඵන ආධුනිකඹන් ඳහකභහරහ වළය ඹහභ අභ කය ගළීමභ වහ ඔවුන්තේ කටයුතු 
ආන්න භට්ටමින්  අධීක්ණඹ තකොට ඔවුන් යහ ගළීමතේ පිඹයක් ලතඹන් අධීක්ණ කටයුතු ජහතික 
ආධුනිකත් ව කර්මික පුහුණු කිීතේ අ කහරිඹ භඟින් ඉටුකයහ ගළීමභට කටයුතු කය ඇත. 

 
4.2(අ)i  තභභ තගොඩනළගිලි ලින් අඩකට ළඩි තකොටක් 1960 දලකතේ ඉත්කය දියහගිඹ දළ යහමු හිත 
ගර්භිත තත්ත්තේ තගොඩනළගිලි ඒකක මුවඹකි. ඊට අභතය ඳසුකහලීන ඹකඩ තහ්ලඳ ව දළ උඳහිංග 
හිත ඇසඵළසටස තවිලි කයන රද ළඩවල් තගොඩනළගිලි 3ක් 1970 දලකතේ දී ඉදිකය ඇත. තභභ 
තගොඩනළගිලි ිංකීර්ණතේ ටිනහකභ තක්තේරු කර ත්රිපුේගර කමිටු තභභ තගොඩනළගිලි ර ඉදිකිීේ භඅ 
කහරහනුරූපි තගොඩනළගිල්තල් අඵරන් වීභ වහ ටිනහකභ ක්ඹ වීභ ද ළශකිල්රට තගන තගොඩනළගිලි 



 

ටිනහකභ තක්තේරු කය ඇත. එතභන්භ තභභ තගොඩනළගිල්ර කඩහ ඉත් කිීතේ යහඳෘතිඹ ඹටතත් නළත  
බහවිතඹට ගත වළකි ද්රය තභන්භ බහවිතඹට ගත තනොවළකි තගොඩනළගිලි අඳද්රය ද භුමිතඹන් ඉත් කර යුතු විඹ.  
තගොඩනළගිලි අඳද්රය නගය සීභහ තුර ඵළවළය කිීභ වහ නිතයහනුකුර අය ඇති සථහන ද තනොභළත. 
එතවයින් තගොඩනළගිල්තල් ටිනහකභ තීයණඹ කයන අසථහතේ තභභ අඳද්රය තකොශම නගය බහ සභහතන් 
ඉතට තගනතගොස නිතයහනුකුර ඵළවළය කිීභ ළශකිල්රට තගන ටිනහකභ තීයණඹ කය ඇත. 
 
එතවත් තකොන්ත්රහත් ආඹතනර නිරධහීන් තභතේ තගොඩනළගිලි කඩහ ඉත් කිීභ පිළිඵ ප්රභහණත් තයේ 
අධහනඹක් තඹොමු කිීතභන් තතොය හුතදක් තගොඩනළගිලිලින් රඵහගත වළකි ද්රය ප්රභහණඹන් පිළිඵ 
ඳභණක් රකහ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කය ඇත. එතේභ භවරු තකතේ තවෝ තකොන්ත්රහත්තු රඵහ ගළීමභට 
ඵරහතඳොතයොත්තුතන්ද අ ක මිරක් ඇතුරත් කය ඇත. තකතේ තතත් ඉවශභ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කර 
තදතදනහ තභභ තකොන්ත්රහත්තු රඵහ ගළීමභ ප්රතික්තේඳ කය ඇත. තේ අනු  උඳරිභ මිර ගණන් ඉදිරිඳත් කය 
තිබු තක්.ඒ. නිේටන් තඳතර්යහ ඹන අඹට රු. 4,325,000.00 ක මුදරකට තභභ යහඳෘතිඹ පිරිනභන රදී. 

 
(අ)ii  තභභ බහණ්ඩ තරොට්  කිීතභන් අනතුරු තදුයටත් පුහුණු අසථහ වහ තඹොදහගත වළකි බහණ්ඩ 
අලයතහඹ පිළිඵ ඔරුතගොඩත්තට ඳළමිණ ඳරික්හ කයන තරට දිසත්රික් වකහය අධයක්කරුන් තත 
පුහුණු අිංලඹ විසන් දන්න රදී. ඒ අනු ඉවත බහණ්ඩ දිසත්රික් අලයතහඹන්  වහ ඉත් කයතගන ඇති ඵ 
තඳතන්. ඉන් අනතුරු රිංසුකරුන්ට ඳරිශ්රතේ තනොභළති තරොට් වහ අදහශ අිංකඹ ඉදිරිතඹන් N/A (Not 
Available) තර ශකුණු කය තභ රිංසු ඉදිරිඳත් කයන තර දන්හ සටින රදී. බහණ්ඩ ඉත් කිීභ පිළිඵ 
තතොයතුරු තඵහ ගළීමභ එකට වකහය අධයක් (ඔරුතගොඩත්ත) වහ  ඔරුතගොඩත්ත ගඵඩහ නිරධහී විසන් 
සදුකය ඇත. 

 
(අ)ii  තරොට් අිංක 7,10,13,32,46,47,49,51 ඉවත විසතය කශ ඳරිදි රිංසුකරුන් විසන්  ඉදිරිඳත් කයන රද 
රිංසු තයඅකහරිත්ඹ භත රිංසු රඵහ ගළීමතේ අයමුණින් තඹොමුකශ රිංසු අගඹක් විඹ වළකි ඵ අනුභහන කශ 
වළකිඹ. එතවත් තභභ රිංසු ප්රදහනඹ කර ද තභභ බහණ්ඩ මිරදී ගළීමභ ප්රතික්තේඳ වී ඇති ඵළවින්, ඊශඅ ළඩිභ 
රිංසුකරු තත තටන්ඩයඹ ප්රදහනඹ කිීභට කටයුතු කය ඇත.   

  
4.2(ආ)  තවොයණ දිසත්රික් ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතන තගොඩනළගිල්ර, තරෝව තවඩු ආයණඹක් ව තරෝවභඹ 
යහමුක් හිත තගොඩනළගිල්රකි. තභඹ ඳළයණි තත් කර්භහන්ත ලහරහකි. තභහි කුළුණු වහ තරහද තරෝවභඹ තේ. 
විහදනඹ නිහ තභභ තරෝවභඹ H වහ I තේදර වයසකඩඹන් සඹල්රක්භ නිඹමිත ප්රභහණඹට ඩහ අඩු වී ඇත. 
එතවයින් තභභ හතන්තේද ර නහමික වයසකඩ නළත. හභහනයතඹන් නිඹමිත වයසකඩ ප්රභහණඹ අඩු ව තරෝව 
තේදඹන් නළත එභ නහමික වයසකඩ අලය සවිල් ඉදිකිීේ වහ බවිතහ කිීභට ඉිංජිතන්රු අනුභළතිඹක් 
තනොරළතඵන අතය, විහදනඹ ව තරෝවඹන් හභහනයතඹන් නළත බහවිතහ කයනුතේ උණු කය අමු ඹකඩ 
රඵහගළීමභ වහ ඳභණි. එතවයින් ඒහතේ තදන ටිනහකභ ළශකිඹ යුතු තර අප්රභහණ තේ. එතේභ  විටින් 
විට විවිධ නඩත්තු කටයුතු තවේතුතන් GI රැලි තවඩුද සඹල්රක්භ ඳහතවේ කුඩහ සදුරු හිත වී ඇත. භවය තවඩු 
ඉීේ, තළලීේ ව වළඩඹ තනසවීේ රට රක්වී ඇත. 
 
තභභ තත්ත්ඹන් තුශ වුද ඹේ තවඹකින් තභභ ද්රය නළත ප්රතඹෝජනඹට ගළීමභට ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් 
නේ එකින් එක ප්රතේලතභන් ගරහ ගඵඩහ කශ යුතුඹ. එතේභ තඳොශ වහයහ අත්තිහයේ තකොටස ද ගරහ ඉත් 
කශ යුතුඹ. තේ කටයුතු වහ ළඩි ශ්රභඹක් ළඹ න අතය එතවයින් අ ක විඹදභක් දළීභට ද සදුතේ. තභභ 
තගොඩනළගිල්ර තක්තේරු කයන රේතේ ත්රිපුේගර කමිටුක් භඟින් න අතය එභ  කමිටු ඉවත කරුණු 
සඹල්රක්භ භනහ ළශකිල්රට තගන තගොඩනළගිල්තල් ටිනහකභ තක්තේරු කය ඇති අතය, එභ ත්රිපුේගර 
කමිටු භනහ අතඵෝධඹකින් ව ඉවශභ ෘත්තීඹ බහඹකින් තභභ තක්තේරු කිීභ කය ඇති ඵද තභයින් 
තවවුරු තේ. 
එතවත් තභභ තගොඩනළගිල්ර කඩහ ඉත් කය ගළීමභ වහ රිංසු ඉදිරිඳත් කශ භවය අඹ තඵොතවෝ දුයට තභභ 
සඹලු කරුණු තේ ආකහයතඹන්භ රකහ තනොභළති ඵ තඳීම ඹන අතය විවිධ උඳක්රභ බහවිතහ කය නළත තභභ 
ද්රය ළඩි මිරකට අතරවි කිීභ, තකතේ තවෝ තභහට තටන්ඩයඹ රඵහගළීමභ ළනි අයමුණු තවේතුතන් ළඩි රිංසු 
මුදරක් ඉදිරිඳත් කය ඇති ඵ තඳතන්. ඉිංජිතන්රු ඇසතතේන්තුට ඩහ ඉවශ රිංසු 4ක් රළබීතභනුත් ඊට අඩු 
රිංසු     6 ක් රළබීතභනුත්, තකොන්ත්රහත්තු ප්රදහනඹ කයන අසථහතේදී ඉවශ මිර ඉදිරිඳත් කශ රිංසුකරුන් 
තකොන්ත්රහත්තු බහය ගළීමභ ප්රතික්තේඳ කිීතභනුත් තේ ඵ තවවුරු තේ. 
තභභ තගොඩනළගිල්ර කඩහ ඉත් කය ගළීමභ වහ සුදුසුකේ රළබ, ඉිංජිතන්රු ඇසතතේන්තුට ඩහ ළඩි රිංසු 
ඉදිරිඳත් කශ රිංසුකරුන් 4 තදනහටභ පිළිතලින් තභභ තකොන්ත්රත්තු පිරිනළමූ නමුත් එභ සඹලු තදනහභ විවිද 
තවේතුන් නිහ එඹ ප්රතික්තේඳ කයන රදී. 4 න උඳරිභ රිංසු ඉදිරිඳත් කශ රිංසුකරුද වදිසතේ ඇතිව ආර්ථික 
අඳවසුතහ තවේතුතන් තභභ මිරදී ගළීමභ පිළිගළීමභට තනොවළකි ඵ ලිඛිත දන්හ ඇත. තේ අසථහතේදී VTA 
holdings පුේගලික භහගතේ කශභනහකහය අධයක් විසන් කශ ඉල්ලීභට අනු එභ කඩහ ඉත් කිීතේ 
කහර්ඹඹ ඉිංජිතන්රු ඇසතතේන්තුට අනු VTA holdings ආඹතනඹ තත ප්රධහනඹ කයන රදී. 

 
4.2(ඇ)(i) උඳකයණ රඵහදීභට ළරසුේ තනොකශ භධයසථහන වහ උඳකයණ රඵහදීභ,  
තභභ කරුණු ඉදිරිඳත් කය ඇත්තත් තකොශම  දිසත්රික්කඹ  නිඹළදිඹක්  තර ඳීක්හ කිීතේන් ඵ අදහශ 
විගණන විභසුභ භගින් තඳන්හ දී ඇත. තකොශඔ දිසත්රික්කඹ තුශ තබ්කරි ක්තේත්රතේ NVQ Level -04 



 

ඳහකභහරහක් ඳතිනුතේ නහයහතවේන්පිට ජහතික ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනතේ ඳභණි. එඵළවින් දිසත්රික්කඹ 
තුශ ඳතින ආධුනික අලයතහඹ භත NVQ - 03 ඳහකභහරහන් NVQ - 04 තර  තශ්රේණිගත කය තදුයටත් 
එභ ඳහකභහරහන් දිසත්රික්කඹ තුශ යහ්ලත කිීතේ අයමුණින් ළල්රත්ත භධයසථහනඹට තභභ පුහුණු 
උඳකයණ රඵහ දී  ඇත. 

 
(ii)  අලය ප්රභහණඹට ඩහ විලහර ප්රභහණතේ උඳකයණ රඵහදීභ,  
 NVQ Level 4 ඳහකභහරහතේ නිසඳහදන ඒකක ආයේබ කිීභ වහ තභභ හසඳහන් තඹොදහ ගළීමභට ළරසුේ 
කය තිබුණි. 

 
(iii) එභ උඳකයණ තන්කය වඳුනහගළීමභට කටයුතු තනොකිීභ, 
2014 තර්දි තභභ අඩුඳහඩු නිරික්ණඹ වු අතය 2015 තර් එඹ භඅවයහ ගළනිභට අලය පිඹය තගන 
ඇත. 

 
(iv) අළුත්ළඩිඹහ කශ වළකි භට්ටතේ උඳකයණ ඉත්කය අළුතින්භ රඵහදීභ, 
යහජගිරිඹ ෘ.පු. භධයසථහනතේ ේවිත් ජර තබ්භ (Double bowl sink ) බහවිතඹට ගළීමභ වහ ජර 
ළඳයුභක් තනොතිබිණි. තභභ Double bowl sink බහවිතහ කිීභට අලය ජර ළඳයුභ රු. 80640 ක විඹදමින් 
සථහඳනඹ කය ඇත. තභභ විගණන විභසුතේ වන් ඳරිදි ජර කයහභඹ අළුත්ළඩිඹහ කය තනොභළත. එභ විඹදභ 
දයහ ඇත්තත් ජර ළඳයුභ සථහඳනඹ කිීභ වහ න අතය එභගින් පුහුණු කටයුතු තේ න විට හර්ථක 
කයතගන ඹනු රඵයි. NVQ Level 4 ඳහකභහරහතේ නිසඳහදන ඒකකඹ දවහ අලය උඳකයණ ර දවන් 
(chipendise122 ක් අයිතභඹන් ලතඹන්) ප්රතීතනඹ කිීතේ අලයතහඹ භත මිරදී තගන ඇත.NVQ Level 4 
ඳහකභහරහතේ නිසඳහදන ඒකකඹ වහ තභභ හසඳහන් තඹොදහ ගළීමභද සදු කය ඇත. 
අදහශ භධයසථහන තත ට්තටෝරු තඳොත් නිකුත් කය ඇති අතය, ඒහ ඹහත්කහලීන කිීභ පිලිඵ අධීක්ණඹ 
කිීභට දිසත්රික් වකහය අධයක්, පුහුණු නිරධහරි තත උඳතදස රඵහ දී ඇත. 
 
4.2(ඈ)  පිළිතනොගනිමි.තභභ අ කහරිඹ ඹටතත් ඳහරනඹ න ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහන 248 කට අදහශ ඉඩේ 
ඳයහ ගළීමතේ කටයුතු, ඉඩේ ඳනත අනු ව ඊට අදහශ අතනකුත් වි විධහනරට අනුකර ිංකීර්ණ ක්රිඹහ 
ඳටිඳහටිඹක් අනුගභනඹ කයමින් කශ යුතු කහර්ඹඹකි. ඒ අනු දිසත්රික් භධයසථහන වහ ග්රහමීය ඹ ෘත්තීඹ පුහුණු 
භධයසථහන පිහිටි ඉඩේ ේඵන්ධ දීර්ඝ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹකින් ඳසු විභසුතේ වන් ඳරිදී ඉඩේ අත්ඳත් කය 
ගළීමේ ව ඳයහ ගළීමේ සදු කය ඇත. එතේභ තභභ අ කහරිතේ ඳවත වන් භධයසථහනරට අදහශ ඉඩේ 
තභභ අ කහරිඹ තත ඳයහ දීභ වහ ඉඩේ වහ ඉඩේ ිංර්ධන ගරු අභහතයතුභහතේ අනුභළතිඹ රඵහ ගළීමභ 
පිණි ඉඩේ වහ ඉඩේ ිංර්ධන අභහතයහිංලතේ තල්කේ විසන් ඉඩේ තකොභහරිස ජනයහල්තේ නිර්තේල ඉල්රහ 
ඇත. අදහශ විසතය ඳවත දළක්තේ. 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
තභභ සඹළු කටයුතු ඉටු කයනු රළබුතේ ඉඩේ ඳයහ ගළනිතේ කටයුතු වහ ඵහ ගන්නහ රද නිශධහරිඹහ 
විසනි.ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහන ඳත්හතගන ඹන ඉඩේ ේඵන්ධතඹන් 
තගන ඇති ක්රිඹහභහර්ග ව එහි ර්තභහන තත්ත්ඹ. 

 
දිසත්රික්ක ර පිහිටුහ ඇති මුළු භධයසථහන ිංයහ 248 කි. ඒ අනු භධයසථහන පිහිටි ඉඩේර ර්තභහන 
තත්ත්ඹ ඳවත ඳරිදිඹ. 
 
 
 
 

ිනු ලං

ිා ය 

 

මධයව්ථවනය 

 

ප්රවමද්ශිය ලංමල් ේ ලං

ම ොට්ඨවය 

 

දිව්ත්රික් ය 

01 ගිනිභළල්රගව ෘ.පු.භ. ඵේතේගභ ගහල්ර 

02 ආණභඩු ෘ.පු.භ ආණභඩු පුත්තරභ 

03 භළයර ෘ.පු.භ දන්තකොටු පුත්තරභ 
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07 නක්කර ෘ.පු.භ. ඵඩල්කුඹුය තභොණයහගර 
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03. යජතේ ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන    

 තභභ යජතේ ඉඩේ අතරින් ඉඩේ 23 ක් 1995 අිංක 12 දයණ ෘත්තීඹ 
පුහුණු අ කහරිඹ පිහිටුවීතේ ඳනතත් 27 (1) ගන්තිඹ ඹටතත් ර්තභහන 
ඉඩේ අභහතයතුභහතේ ව මුදල් අභහතයතුභහතේ එකඅතහඹ භත අඳ 
අභහතයහිංලතේ විඹබහය අභහතයතුභහ භඟින් අති විතලේ ගළට් ඳත්රතේ ඳර 
කිීභ භඟින් ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹට ඳයහ තගන ඇත.. 
(ගළට් ඳත්ර අිංකඹ 1927/16 , 2015.08.10) 

 තද තභභ යජතේ ඉඩේ අතුරින් ඉඩේ 08 ක් වහ පිඹුරුඳත් කස තකොට 
ඇති අතය, එභ ඉඩේ අඳ අ කහරිඹට ඳයහ ගළීමභ වහ ඉඩේ 
අභහතයතුභහතේ එකඅතහඹ රඵහ තදන තර 2014.10.07 දිනළති 
ලිපිතඹන් ඉඩේ අභහතයහිංලතේ තල්කේතුභහ තත දන්හ ඇත. ඒ අනු 
ඉඩේ අභහතයහිංලතේ තල්කේතුභහ විසන් ගරු අභහතයතුභහතේ අනුභළතිඹ 
රඵහ ගළීමභට නිර්තේල රඵහ තදන තර 2014.11.18 දිනළති ලිපිතඹන් 
ඉඩේ තකොභහරිස ජනයහල් තත දන්හ ඇත. ඉඩේ තකොභහරිස ජනයහල් 
2015.04.01 දිනළති ලිපිතඹන් අදහර ප්රහතේශිඹ තල්කේරු දළනුත් කය 
ඇත.  

 අතනකුත් සඹළු ඉඩේ ඳයහ ගළීමභ වහ අදහශ ප්රහතේශිඹ 
තල්කේරුන්තගන් ඉල්ලීේ කය ඇත. 
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04. ඉඩේ ප්රතිිංසකයණ තකොමින් බහ තු ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන 
භධයසථහන     

 මින් ඉඩේ 2ක් දවහ මුදල් තගහ ඇති අතය ඒ දවහ ඔ්ලපු රඵහ තදන 
තරත්,.අතනක් ඉඩේ ශ්රිරිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණුඅ කහරිඹට ඳයහ 
තදන තර ඉඩේ ප්රතිිංසකයණ තකොමින් බහතේ එකඅතහඹ 
රඵහ තදන තරත් 2014.11.19 දිනළති ලිපිතඹන් ඉල්රහ ඇත. 

08 

05. ජහතික නිහ ිංර්ධන අ කහරිඹ තු ඉඩේ ර ඳත්හතන ඹන 
භධයසථහන 

01 

06. ශ්රි රිංකහ භවළලි අ කහරිඹ තු ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන                     

 තභභ ඉඩේ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹට ඳයහ ගළීමභ 
වහඅදහශ තන්හසක කශභණහකහයරුන්තේ නිර්තේල රඵහ 
ගළීමභට කටයුතු කය ඇත. 
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07. මූඳකහය මිති තු ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන - 

 ඳශහත් ඳහරන ආඹතන / මූඳකහය මිති තගොඩනළගිලි ර 
ඳත්හතගන ඹන ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහන වඹක් වහ න 
අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කය ඇති අතය අතනක් භධයසථහන 
තදකක් වහ අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කිීතේ කටයුතු සදු කය 
තගන ඹනු රළතබ්. 

08 

08. ඳශහත් ඳහරන ආඹතන තු ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන  

 ඳශහත් ඳහරන ආඹතන / මූඳකහය මිති තු තගොඩනළගිලි ර 
ඳත්හතගන ඹන ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහන වහ න 
අතඵෝධතහ ගිවිසුේ වඹක් අත්න් කය ඇති අතය තත් භධයසථහන 
ඳවක අත්න් කය ඇති ගිවිසුේ එන තරට දන්හ ඇත. අත්න් 
කය ඇති ගිවිසුේ අතය භධයසථහන තදකක් දළනට ඳයහ ගළීමභ වහ 
පිඹය තගන ඇත. තේ අතය කල් ඉකුත් වු ගිවිසුේක් නළත අළුත් 
කය එන තර ඉල්රහ ලිපි ඹහ ඇත. ඉතිරි භධයසථහන වතක් 
වහ අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කිීතේ කටයුතු සදු කය තගන 
ඹනු රළතබ්. 
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09. විවහයසථහන / තේසථහන තු ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන  

 විවහයසථහන / තේසථහන වහ තනත් ිංවිධහන තු තගොඩනළගිලිර 
ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන විසඅටක් ේඵන්ධතඹන් අතඵෝධතහ 

35 



 

 
4.2(ඉ)i  පිළිගනිමි. තභභ තත්ත්ඹ ඇතිවීභට තවේතු න්තන්, 

a.ආඹතනික පුහුණු කහරඹ තුර ආධුනිකඹන් ඳහකභහරහ වළයඹහභ 
b.කර්භහන්තගත පුහුණු කහරඹ තුර ආධුනිකඹන් ඳහකභහරහ වළයඹහභ 
c. ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ තනොවීභ ආදි කරුණුඹ.   
තභභ තත්ත්ඹ නිළයදි කිීභ වහ, 
a. රැකිඹහ සථහඳන, ෘත්තීඹ භර්තගෝඳතේලන වහ ප්රර්ධන අිංලතඹන් අලය පිඹය තගන ඇත. 
b. කර්භහන්තගත පුහුණු රඵන ආධුනිකඹන්තේ අධීක්ණ කටයුතු ජහතික ආධුනිකත් ව කර්මික 
පුහුණු කිීතේ අ කහරිඹ භඟින් ඉටුකයහ ගළනිභට කටයුතු කය ඇත. 
c. ප්රතීතනඹ තනොව ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ කිීභට අලය පිඹය තගන ඇත. 
 

(ඉ)ii  ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ කිීතේ ක්රිඹහපිළිතත න්තන් කිසඹේ ඳහකභහරහක් ආයේබ කිීතභන් ඳසු 
අලය ප්රමිත තත්ත්ඹට ඳත්කයතගන එභ ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ කය ගළීමභඹ. එඵළවින් ඳහකභහරහක් ආයේබ 
කිීභට තඳය ප්රතීතන තත්ත්ඹ රඵහ ගත තනොවළකිඹ. ඳත්හතගන ඹනු රඵන සඹළු ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ 
තනොවීභට තවේතු වතේ ඉවත කරුණුඹ. 

 
(ඉ)iii  පිළිතනොගනිමි.2013 ව 2014 යර ඳහකභහරහ ේපර්ණ කයන රද ආධුනිකඹන්තගන් ළඩි 

තකොටක් ඇගයීේ කය ඇත. අදහශ තතොයතුරු ඳවත දළක්තේ.  
   
 

 

 
 
 

(ඉ)iv  පිළිගනිමි.ආඹතනික පුහුණු ඳහකභහරහ ේපර්ණ කයන රද ආධුනිකඹන් කර්භහන්තගත පුහුණු 
අන් කිීතභන් ඳසු ඇගයීේ ඳත්හ නිපුණත්ඹ රඵහ ගන්නහ අඹට ඳභණක් වතික ඳත් නිකුත් තකතර්. 
තභහිදී වතිකඳත් නිකුත් තනොකිීභට තවේතු වී ඇත්තත් ඉවත අලයතහ ේපර්ණ තනොවීභ නිහඹ. තකතේ වුද 
එළනි ආධුනිකයින්ට නළත ඳීක්ණඹකට ඉදිරිඳත්වීතභන් වතිකඳත් රඵහගත වළකිඹ. 

 
4.2(ඊ)   තභළනි ඒකක තේ න විට දිසත්රික්ක ඳවක ඳභණ ක්රිඹහත්භක තේ. ඉදිරිතේ දී අනිකුත් දිසත්රික්  
භධයසථහනර   තභභ ඒකක පිහිටුවීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
 

ගිවිසුේ අත්න් කය ඇති අතය එක් භධයසථහනඹක අත්න් කය ඇති 
ගිවිසුේ එන තරට දළනුේ දී ඇත. එක් භධයසථහනඹක් වහ ඵදු 
ඉල්ලුේ ඳත්රඹක් අත්න් කය ඇත. ඉතිරි භධයසථහන ඳවක් වහ 
අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කිීතේ කටයුතු සදු කය තගන ඹනු 
රළතබ්. 

10. තනත් ිංවිධහන තු ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන 

 තනත් ිංවිධහන තු තගොඩනළගිලිර ඳත්හතගන ඹන 
භධයසථහන එතකොශවක් ේඵන්ධතඹන් අතඵෝධතහ ගිවිසුේ 
අත්න් කය ඇති අතය තත් භධයසථහන වතයක අත්න් කය ඇති 
ගිවිසුේ එන තරට දළනුේ දී ඇත. ඉතිරි භධයසථහන තුනක් වහ 
අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කිීතේ කටයුතු සදු කය තගන ඹනු 
රළතබ්. 
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11. පුේගරඹන් තු ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන  

 පුේගරඹන් තු තගොඩනළගිලිර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන 
වතයක් ේඵන්ධතඹන් අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කය ඇත. එභ 
භධයසථහන තදකක් දළනට ඳයහ ගළීමභ වහ පිඹය තගන ඇත. 
ඉතිරි භධයසථහන වඹක් වහ අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කිීතේ 
කටයුතු සදු කය තගන ඹනු රළතබ්. 

10 

12. තනත් ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහන   

 තභළනි ඉඩේ ර ඳත්හතගන ඹන භධයසථහනඳවක් 
ේඵන්ධතඹන් අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කය ඇති අතය එභ 
ඉඩේ ලින් වතයක් ඳයහ ගළීමභට පිඹය තගන ඇත.ඉතිරි 
භධයසථහන තදකක් වහ අතඵෝධතහ ගිවිසුේ අත්න් කිීතේ 
කටයුතු සදු කය තගන ඹනු රළතබ්. 
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ය  රඵහදුන් NVQ  වතික ප්රභහණඹ 

2013 7336 

2014 10514 



 

4.2(උ)  තභභ අ කහරිතේ ඉදිරි ක්රිඹහභහර්ග ක්රිඹහත්භක කිීතේ ළඩටවන් වහ ප්රධහන කහර්ඹහරඹ අතුළු 
සඹළුභ දිසත්රික්කඹන්හි කශභනහකයණ වකහය භට්ටභට ඉවශ නිරධහරින් වබහගි වු අතය කහර්ඹඹ භණ්ඩර 
තතොයතුරු අනු මුළු ප්රභහණඹ 1392 කි. ඒ අනු තේකයින් 1300 ක් වහ ආවහය ඇණවුේ කය ඇත. 
 
4.2(ඌ)  අභහතයහිංල ඉවශ නිරධහරින්, අධයක් භණ්ඩර භහජිකයින්, අධයක්කරුන්, විගණන අ කහරි 
ඇතුලු විතලේ පුේගරඹන් තත 2014 තර් විතලේ සහිටනඹක් තර රඵහ දීභට තභභ උඳකයණ රඵහ තගන 
ඇති අතය, රළබිේ වහ නිකුත් කිරිේ බහඳති කහර්ඹහර තතොග තඳොතතහි ඇතුශත් කය ඇත. 

 
4.2(එ)  පිළිගනිමි.තභභ හවනඹ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ අධයක්රුන් ඇතුළු භහණ්ඩලික 
නිශධහරින්තේ යහජකහරි ගභන් වහ තඹොදහ ගත් ඵළවින් දුයගභන් ඹහතේදී ඊට සුදුසු තර ආන කට්ටරඹක් 
විකිරිභට කටයුතු කය ඇත. එතේභ හවනතේ ආයක්හ වහ බුමුතුරුණු (CARPET) තඹදීභද සදු කය ඇත. 
එතේභ අනික්  හවනඹ මිරදී ගළීමතේදී විකය තිබ ආන දුය ගභන් වහ සුදුසු තනොවු ඵළවින්, සීරුභහරු කශ 
වළකි ආන විකිීභට කටයුතු කය ඇත. විතලේතඹන් තභභ හවනඹ බහඳති කහර්ඹහරතේ යහජකහරි කටයුතු 
වහ තඹොදහ ගත් අතය, අලය අසථහරදී විවිධ අිංල ප්රධහීමන් භඅ ක්ණික න්නිතේදන ේඵන්ධතහ 
ඳළළත්වීභ පිණි නවීන තහක්ණික න්නිතේදන උඳහිංග විකිීභට කටයුතු කය ඇත. 
විගණන විභසුතේ වන් ඳරිදි අලය පිරිවිතයඹන් ඹටතත් තේශීඹ ලතඹන් මිශ දී ගළීමතේ ක්රිඹහභර්ගඹක් 
අනුගභනඹ කයන රේතේ නේ තේශීඹ ලතඹන් කයන රද විකිීේරට ඩහ විලහර විඹදභක් දළීභට සදු නු 
ඇත. එඵළවින් අදහශ හවන මිරදී ගළීමතභන් ඳසු අලය විකිීේ තේශීඹ ලතඹන් සදු කයන රදී. තභභ 
හවනලින් ඉත් කයන රද ආන අ කහරිතේ දළනට ඳහවිච්චි කයන තනත් ෆන් යථ ර අඵරන් ව ආන 
තනුට විකිීභට අදවස කයන රද ඵළවින්, තභභ ආන ගඵඩහතේ ආයක්ෂිත තඵහ ඇත. 
 
 4.2(ඒ)  පිළිගනිමි.අදහශ විසතය ඳවත දළක්තේ. 
තභභ ආඳනලහරහ තගොඩනළගිල්ර තගොඩ නඅහ ඇති සථහනතේ 2010 ට තඳය තභෝටර් යථ විදුලි කහර්මික අිංලතේ 
ප්රහතඹෝගික කටයුතු වහ තඹොදහ ගත් අඩක් නිභ කයන රද තගොඩනළගිල්රක් ඳළතිණි. එභ අසථහතේදි ජහතික 
ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතනතේ නහයහතවේන්පිට සඳතේදි අිංලඹ ආයේබ කිීභට ළශසුේ කය තිබ අතය ඊට අලය 
ප්රහතඹෝගික මුළුතළන්තගඹ වහ එකට ආඳන ලහරහ ඳළති සථහනඹ තඹොදහ ගළීමභට තීයණඹ විඹ. ඒ අනු 
තභභ අඩක් නිභ කර තගොඩනළගිල්ර ආඳන ලහරහක් තර ිංර්ධනඹ කිීභට කටයුතු කයන රදී. 
එභ කහර්ඹඹ ආයේබ කය තිබ අසථහතේ එකට සටි බහඳතියඹහතේ උඳතදස ඳරිදි එභ භමිතේ උඳරිභ 
පරදහයිතහඹ රඵහ ගළීමභට වළකි න තේ තභභ තගොඩනළගිල්ර තදභවල් තගොඩනළගිල්රක් තර ිංර්ධනඹ 
කර යුතු ඵට තීයණඹ වතඹන් මූලික ඉදිකිීේ කයන රද ළකිල්ර ඳභණක් තිබිඹදී එතතක් ඳළති කහර්ඹඹ 
නතහ එභ තීයණඹට අනු නළත ිංතලෝ ත යහඳෘතිඹක් තර තදභවල් තගොඩනළගිල්රකට අදහශ මිර 
කළවුේ කය නළත කහර්ඹඹ අයමන රදී. 
තභභ අසථහතේදී අදහශ ර්ඹ තුර ප්රතිඳහදන තන්වීේ ද රකහ අතයලය ඳළති බිේ භවර ආඳන ලහරහට 
තඹොදහ ගත වළකි න තේ තභභ තගොඩනළගිල්තල් ඳශමු භවර දක්හ තකොන්ක්රිට් තට්ටු දභහ බිේ භවර ේපර්ණ 
කිීභ එභ කහර්ඹඹට අඩිංගු තිබුණි. 

 
එහිදී එභ යහඳෘතිඹ පිරිනළමූ ආඹතනඹ තගොඩනළගිල්තල් නිභහන් ඉටුකිීභ දීර්ඝ තර ප්රභහද කයන රද ඵළවින් 
වහ ඒ න විට ගරු ජනහ ඳතිතුභහතේ අභහතයහිංල ීමීක්ණ කටයුත්තක්ද සදහනේ ඳළති ඵළවින් කඩිනමින් 
එභ කහර්ඹඹ නිභ කිීභ වහ තභකී තකොන්ත්රහත්තු අත්හිටුහ අදහශ ආඹතනතඹන් ප්රභහද ගහසතු අඹ කිීභට 
කටයුතු කය වහ නළත මිර ගණන් කළහ බිේ භවර නිභ කිීභට කටයුතු කයන රදී. 
ඉන් අනතුරු 2013 යට තන්ව ප්රතිඳහදන ලින් ඳශමු භවරත් 2014 යට තන්ව ප්රතිඳහදන ලින් 
තදන භවරත් තගොඩනගහ ිංර්ධනඹට කටයුතු කයන රදී. 
තභභ කහර්ඹඹ තගොඩනළගිලි පුනරුත්ථහඳන කටයුත්තක් ලතඹන් ඉටු කර ඵළවින් වහ එක් යහඳෘතිඹක් තර 
එකය ප්රතිඳහදන තන් කිීභක් කර තනොවළකි ව ඵළවින් එක් එක් ර්තේදී එක් එක් භවර ඵළගින් ිංර්ධනඹ 
කිීභට පිඹයතගන තේ න විට ේපර්ණ තගොඩනළගිල්ර අන් කය ඇත. 

 
තභභ ඉදිකිීේ කහර්ඹඹ එකට ඳළති නහයහතවේන්පිට ජහතික ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතනතේ අබයන්තය 
තගොඩනළගිල්රක් නවීකයණඹ කිීභක් ව ඵළවින් නගය බහ අනුභළතිඹක් පිළිඵ කටයුතු තනොකයන රදී. 
තකතේ වද මූලික ඉදිකිීේ අලයතහ න හතහශ්රඹ, භවල් අතය ඳයතයඹ, තය්ලපු තඳර වහ ප්රතේල තදොයටු ර 
ඳළතිඹ යුතු අලයතහ ඉටු කය ඇත. විගණන විභසුතේ වන් ඳරිදි තභභ කහර්ඹඹ වහ රු.18,347,054.24 ක් 
තේ න විට ළඹ කය ඇති අතය දළනට ක්රිඹහත්භක න අන් අදිඹය වහ තේ න විට රු.2,771,620.08 ක් 
භඅ මුළු මුදර රු.21,118,674.32 ක් තේ න විට විඹදේ දයහ ඇත. තේ මුදර විඹදේ දයහ දශ ලතඹන් එක් 
භවරකට ර්ග අඩි 2366.25 ඵළගින් ව බිේ ප්රතේල 3ක් එනේ ර්ග අඩි 7098.75 ක් ආඹතනඹට තගොඩනළගිලි 
ඳවසුකේ ලතඹන් එක් කය තගන තිතබ්. ඉවත විසතය කය ඇති ඳරිදි තභභ තගොඩනළගිල්තල් බිේ භවතල් 
කුළුණු අර තඳොශතේ ඇති ව ඳළලුේ කිහිඳඹක් තවේතු තන් තභභ තගොඩනළගිල්තල් අනහයක්ෂිත තත්ත්ඹක් 
ඇති ව ඵට ළකඹක් ඇතිවීතභන් අනතුරු තභභ තගොඩනළගිල්රට අදහශ ුවහත්භක ළශළසභ යරත් 
ූවහත්භක ඉිංජිතන්රුයතඹකුතේ අධීක්ණඹට ඳත් තකොට ප්රහතඹෝගික බිේ භවතල් කුළුණු අර කළණීේ 
තකොට ඳීක්හ කයන රදී. එහිදී තභභ තගොඩනළගිල්රට අදහශ ඳහදේ අර ඳස පියවීතේදී පියවුේ ද්රය භඅ කළු 
ගල් මිශ්ර ඳළතීභ නිහ ඇති ව පියවුේ ර අහභහනය ේපීඩයතහ භත පියවුභ දුර්ර වීභක් නිීක්ණඹ විඹ. 
ඒ අනු බිේ භවතල් කුළුණු අර 6’x 6' ප්රභහණඹක් දක්හ ඳළයණි පියවුේ ඉත් කය විතලේතඹන් පිළිතඹර කර 



 

සතභන්ති භහධය පියවුභක් හිත කුළුණු අර පියවුභ කස කයන රදී. ඊට අභතය ලතඹන් කුළුණු ර ඳහදේ 
ළයගළන්නුේද එභ අසථහතේදීභ අභතය ලතඹන් ිංර්ධනඹ කයන රදී. ඒ අනු ඉදිරිතේදී තභභ තගොඩනළගිලි 
ළකිල්තල් සථහයිතහඹට ගළටළු ඇති විඹ තනොවළකි ඵ නහථ කය ඇත. 

 
4.2(ඔ)   ඳහකභහරහ තනොඳත්න උඳතේලකරුන් වහ තනත් ක්තේත්රඹක පුහුණු රඵහ දී ඳහකභහරහ 
ඉගළන්වීේ කටයුතු ර තඹදවීභට විකල්ඳ ක්රභතේදඹන් කස කය ඇති අතය, තේ භඵන්ධ පුහුණු අිංලඹ 
දළනුත් කයන තර සඹළු දිසත්රික් බහය වකහය අධයක්රුන් දළනුත් කය ඇත. 

 
4.2(ඕ)  2012, 2013 වහ 2014 ර්රට අදහශ අඹ විඹ යුතු රු 16,799,315.00 ඳහකභහරහ ගහසතු ලින් තේ 
න  විට රු 8,613,660 ක් අඹ කය තගන ඇති අතය, වදුනහතගන කඳහ වළය ඇති ඳහකභහරහ වළයඹහතේ ටිනහකභ  
රු. 958,900.00ක් තේ තදුයටත් අඹකයගත යුතු මුදර ගකි යුතු නිරධහරින්තගන් අඹකය ගළනිභට කටයුතු 
තකතයමින් ඳති. තද ඳසුගිඹ තර් අර්ධ කහලින ඳහකභහරහ ගහසතු ලින් අනුභත ඳහකභහරහ වළයඹහේ 
ටිනහකභ න රු 903678.00 ඳභණක් ගිණුේ ලින් ඉත් කය ඇත. තද උඳතේලකරුන්තගන් අඹකය 
ගතයුතු මුදල් එභ ඳහකභහරහ වළයඹහේ තුර අන්තර්ගත තනොතේ. 

 
4.2(ජ)i  කහර්ඹඹ භණ්ඩර තන්හසකහගහයඹ ඉදිකිීභ - නුයඑළිඹ යහඳෘතිතේ ළඩ අන් කය ඇත්තත් 
2015.07.13 දිනදී ඹ. ඒ අනු අදහශ කහර්ඹඹ ගිවිසුේ ගත කහරඹට ඩහ දින 141 ක් ප්රභහද වී ඇති අතය ඒ 
තනුතන් ප්රභහද ගහසතු තර තකොන්ත්රහත් ලිඹවිල්තල් 31.6.4 (page 50) තේදඹට අනු දිනකට රු. 960.96 ක් 
ඵළගින් දින 141 ක් වහ රු.135,496.36 ක මුදරක් තකොන්ත්රහත්කහය ඳහර්ලතඹන් අඹ කය ගළීමභට වළකින 
තේ තේ නවිට අන් බිල් ඳත තගවීේ කටයුතු වහ ඳරික්හ කයමින් ඳතී. 

 
(ජ)ii  ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ ේඵන්ධතඹන් 2015 ප්රේඳහදන ළශසුතේ තිබ මිරිේජවිර, 
තරල්ර, නුයඑලිඹ, තේඹන්තගොඩ, භහඳහකඩළ, තවල්තඵොඩ, බුල්නෆ, අගුණතකොරඳළරළස, කතයයිනගර්, 
බිිංගිරිඹ, ඇවළලිඹතගොඩ ඹන භධයසථහන රට අදහශ තගොඩනළගිලි ළශසුේ නිභ කය ඇති ඵ දන්මින් වහ ඒ 
වහ ප්රේඳහදන කටයුතු රට අනුභළතිඹ ඉල්රහ අතිතර්ක තල්කේ (ආිංශික නිපුණතහ ිංර්ධන) තත 
2014.09.03 දිනළති ලිපිතඹන් ඉල්ලීේ කය ඇත.  ඒ න විට එභ භධයසථහනරට අදහශ ළරසුේ වහ 
ඇසතතේන්තු එභ කහර්ඹඹ ඳයහ තිබු උඳතේලහත්භක ආඹතඹනඹ විසන් නිභකය තිබිණ. ඊට අදහශ තගවීේ එක් 
එක් කහර්ඹඹ වහ ඳවත ප්රතිලත භත සදු කයන රදී. 
 

i. සතු විදයහත්භක ළශසුේ තනුතන්  60% 
ii. ූවහත්භක ළශසුේ තනුතන්   60% 
iii. ඉිංජිතන්රු ඇසතතේන්තු පිළිතඹශ කිීභ  75% 

එභ කහර්ඹඹන් සඹල්ර අන් කය ප්රේඳහදන කටයුතු වහ සඹල්ර තඳශගසහ ඇති අසථහතේදී අතිතර්ක 
තල්කේ (ආිංශික නිපුණතහ වහ ිංර්ධන) විසන්  2014.10.01 දිනළති ලිපිතඹන් ඉවත භධයසථහන අතරින් 
තරල්ර, තවල්තඵොඩ, කතයයිනගර් ඹන භධයසථහනරට අදහශ ප්රේඳහදන ක්රිඹහලින් ඉටුකයන තර දන්හ 
ඇත. ඒ අනු කටයුතු කිීභ නිහ ඉවත භධයසථහන 9 න්  භධයසථහන 3ක ඉදිකිීේ ආයේබ කයන රදී. නමුත් 
ඉවත භධයසථහන නතඹහි කටයුතු අන් ඵළවින් උඳතේලහත්භක තේහ රඵහ ගළීමතේ ගිවිසුේ අනු එභ 
තේඹ තනුතන් තගවීේ කයන රදී.  

පුනරුත්ථහඳන 
භධයසථහන 

මුළු 
ඇසතතේන්තු 
මුදර  

%3 ප්රතිලතඹට 
තගවිඹ යුතු මුදර 
(ක්තේත්රතේ මිර 
ගණන් අනු) 

 ක්තේත්රපර ගණනඹට 
අනු තගව මුදර  

අ කහරිඹට 
රළබුණු  රහබඹ 

බුල්නෆ ෘ.පු.භ. 57,774,750.05 
1,733,242.50 390,637.50 1,342,605.00 

ඇවළලිඹතගොඩ 
ෘ.පු.භ 

34,938,761.95 
1,048,162.86 158,921.00 889,241.86 

තරල්ර ෘ.පු.භ. 33,790,241.58 1,013,707.25 176,712.00 836,995.25 

භහඳකඩළ ෘ.පු.භ. 52,518,976.50 1,575,569.30 334,751.00 1,240,818.30 

තවල්තඵොඩ ෘ.පු.භ. 19,023,905.65 5,70,717.17 104,715.00 466,002.17 

බිිංගිරිඹ ෘ.පු.භ. 34,256,793.00 1,027,703.79 221,247.00 806.456.79 

නුයඑළිඹ ෘ.පු.භ. 41,293,983.55 1,238,819.51 224,481.00 1,014,338.51 



 

පුනරුත්ථහඳන කහර්ඹඹ කර යුතු තගොඩනළගිලිර ඉදිකිීේ රට අදහශ ළරසුේ කස කිීභට තගනු රළබ 
මුදල් වහ තතශදතඳොර මිර ගණන් ළඳුභ ඳවත ඳරිදි තේ.  

 
percentage of paid amount from market rate 

                                  2,402,090.50      
                                                           x 100%  =  20.977% 
                                  11,450,562.89 
තේ අනු අ කහරිඹ ළරසුේ තනුතන් ළඹකය ඇත්තත් ඳතින තශදඳර  මිතශන් 21% ඳභණ මුදරකි. 

 
(ජ)iii  කුච්චතේලි ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතනඹ තවෝටල් ක්තේත්ර තේ පුහුණු ආඹතනඹකි. තභභ ආඹතනඹට 
අදහශ අිංතගෝඳහිංග පිළිඵ කල්පිත තගොඩනළගීතේදි ඒ වහ දශ ලතඹන් ර්ග අඩි 40,000 ක ඳභණ ර්ග 
ප්රභහණඹක ඉඩ කඩ අලය ඵ නිීක්ණඹ විඹ.  
ඉඩකඩ අලයතහඹ ඳදනේ උඳතේලහත්භක ආඹතන එකඅ ඒකක මිර ගනන් රකහ ඵරහ ගණනඹ කිීතේදි 
තේ වහ දශ ලතඹන් රු.3,465,000.00 ක මුදරක් ළඹ තතළයි අත්ලක්හ කයන රදී. නමුත් තභභ 
තගොඩනළගිල්ර ළශසුේ කිීතේදි මුළු ර්ග ප්රභහණඹ ර්ග අඩි 50,000 දක්හ ළඩි වී ඇත. තභඹ ඉදිකිීභ වහ 
තිබිඹ යුතු අභ අලයතහ භත ඳදනේ ව ර්ග ප්රභහණඹයි. ඒ අනු ළඩි ව ර්ග අඩි 10,000 ශකහ 
නිර්භහණකරුන්ට තගවිඹ යුතු රු.556.175.00 ක මුදරක් උඳතේලහත්භක ආඹතනඹකට තගවීභට සදු විඹ.  
තභභ කහර්ඹඹ ක්තේත්රතේ ේභත ප්රතිලත තගවීභට අනු වහ අ කහරිඹ ඳහදක කය ගත් තගවීේ ක් යභඹ පිළිඵ 
ිංන්දනහත්භක ඳවත දක්හ ඇත. 
 

 
(ජ)iv  ජහතික ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතනඹ - මිරිේජවිර න ළඩවල් තගොඩනළගිල්ර ඉදිකිීභට අදහශ 
තකොන්ත්රහත් ළඩ කටයුතු 2014 තදළේඵර් 31 දින දක්හත් අන් තනොවීභ තවේතුතන් තභභ ආඹතනඹ 
අ කහරිඹ තත ඉදිරිඳත් කය තිබු රු.2,130,677.83 ඳභණ රිංකහ ඵළිංකු භගින් ඉදිරිඳත් කර කහර්ඹ හධන 
ඵළඳුේකයඹ 2015 තඳඵයහරි 02 දින මුදල් ඵට ඳරිර්තනඹ කය අ කහරිඹ තත රඵහ තගන එභ ඵළදුේකයඹ 
අරිංගු කය ඇත. 
 
ඉන් අනතුරු එභ තකොන්ත්රහත් ආඹතනඹ තත තකොන්ත්රහත්තු අත්හිටුවීතේ නිතඹෝගඹක් අ කහරිඹ විසන් ඹහ 
ළඩබිතේ ඒ න විට තිබු සඹලු බහණ්ඩ සීල් තඵහ අ කහරිඹ බහයඹට තගන ඇත. තේ න විට තභභ කහර්ඹඹ 
පිළිඵ සහධීන හර්තහක් තගොඩනළගිලි ක්තේත්රතේ මුරය වහ ීමති උඳතේලහත්භක තේහ ඳඹන ආඹතනඹක් 
තතින් කළහ ඇති අතය එභ හර්තහ 2015 අතගෝසතු 25 දින අඳ තත රළබී ඒ අනු කටයුතු කිීභට 
තදඳහර්තතේන්තු ප්රේඳහදන භණ්ඩරඹ තත ඉදිරිඳත් කය ඇත. 
එභ තීයණඹට අනු තකොන්ත්රහත් ආඹතනඹ තත ඉදිකිීේ ීමතිීති ප්රකහය ප්රභහද ගහසතු අඹ කය ගළීමභ ව 
එභ ආඹතනඹට ආදහශ බහණ්ඩ වහ උඳකයණ නිදවස කිීභ සදුකිීභට නිඹමිතඹ. ඉන් අනතුරු තභභ 
තගොඩනළගිල්තල් ඉදිකිීේ අන් කිීභට අදහශ කහර්ඹඹ වහ මිර ගණන් කළහ ඉදිකිීේ කටයුතු නිභ 
කිීභට අත්ලක්හ තකතර්. 

 
(ජ)iv  තභභ යහඳෘතිඹ වහ 2012.05.10 දිනළති ලිපිඹ ප්රකහය එකට සටි බහඳතියඹහ විසන් දී ඇති 
අනුභළතිඹ භත වුනිඹහ දිසත්රික්කඹ භගින් ෘජුභ අමුද්රය  ඳඹහ තගන අදහශ කහර්ඹඹ ඉටු කයන රද අතය 
යහඳෘතිඹට අදහශ සඹළුභ ලිපිතගොනු වුනිඹහ දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ භගින් නඩත්තු තේ. ඉදිකිීේ ඒකකඹ භගින් 
සදු කයනු රළබුතේ තභභ ඉදිකිීේ කටයුතු අධීක්ණඹ කිීභ ඳභණි. 

 
4.2(ට)  පිළිතනොගනිමි.අවිංගභ තවෝටල් ඳහර අලුත්ළඩිඹහ කිීතේ කහර්ඹඹට අදහශ ඇසතතේන්තු මිලිඹන 
50 ඉක්භහ තිබු ඵළවින්, එභ කහර්ඹඹ ෘජුභ ආිංශික නිපුණතහ ිංර්ධන යහඳෘතිඹ භගින් තභතවඹනු 
රළබීඹ. 
ඒ අනු තභභ අලුත්ළඩිඹහ කටයුතු ේඵන්ධ තකොන්ත්රත්තු 2014 ඔක්තතෝඵර් 06 න දින ජී.වී.එේ. සල්හ 
ව පුත්රතඹෝ තත ප්රදහනඹ කය ඇත. 

කතයයිනගර් ෘ.පු.භ. 53,136,698.00 1,594,100.94 450,892.50 1,143,208.44 

තේඹන්තගොඩ 
ෘ.පු.භ. 

54,951,319.00 
1,648,539.57 339,733.50 1,08,806.07 

එ තුල 11,450,562.89 2,402,090.50 9,048,472.38 

පුනුරුත්තහඳන 
භධයසථහන 

මුළු 
ඇසතතේන්තු 
මුදර  

3%ප්රතිලතඹට 
තගවිඹ යුතු මුදර 
(ක්තේත්රතේ මිර 
ගණන් අනු) 

ක්තේත්රපර 
ගණනඹට අනු 
තගව මුදර 

අ කහරිඹට රළබුණු  
රහබඹ 

කුච්චතේලි ෘ.පු.භ. 422,700,768.80 12,681,023.06 4,021,177.70 8,659,845.36 



 

තභහි වන් තේකයින් තිතදනහතගන් තදතදනකු කේකරුන් න අතය එක් අඹකු උඳතේලකයඹකු තේ. 
තභභ භධයසථහනතේ ඳහකභහරහ ක්රිඹහත්භක තනොවු නමුත් තේ න විට නතහ දභහ ඇති ඹතුරු තල්ක 
ඳහකභහරහකට අදහශ උඳතේලකයතඹකු ඉන්තන්ට්රි ගත බහණ්ඩ නියවුල් කිීතේ කටයුතු වහ වඹ කය 
ගළීමභට තහකහලික අනුයුක්ත කය තිබු අතය භධයසථහනඹ පිරිසදු කිීතේ කටයුතු ව අතනකුත් කේකරු 
කටයුතු වහ කේකරුන් තදතදනකු අනුයුක්ත කය තිබුණි. නමුත් ඳවත වන් ඳරිදි එභ තේකඹන් තිතදනහ 
සථහන භහරු කය ඇත.  
 
   නභ            සථහන භහරු කශ දිනඹ       සථහන භහරු කශ සථහනඹ  

දිල්කහ දීපිකහ මිඹ           2014.08.18 තරල්ර ජහතික  ෘත්තීඹ පුහුණු  ආඹතනඹ 
භතවේස කපිර කුභහයභඹහ 2014.11.14 භහතය දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ 

     2014.12.02 ගහල්ර දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ 
තනළුේ කුභහරි මිඹ 2014.08.01 ගහල්ර දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ  
 

තබෝජනහගහය තේක ඳහකභහරහතේ උඳතේලක එේ.එච්.පී.එස.චන්ද්රරහල් භවතහ ඔහු බහයතේ තිබු ලිපිතල්න වහ 
බහණ්ඩ 2014.08.07 දින පුහුණු නිරධහී තත ලිඛිත බහය දී ඇත. සඳතේදී ඳහකභහරහතේ උඳතේලක ප්රිති රුන් 
කුභහය භවතහ 2014.07.17  දින ඔහු බහයතේ  තිබු බහණ්ඩ වහ උඳකයණ ලිඛිත බහයදී ඇත.තක්.තක්.ජී. ආනන්ද 
ලහන්ත රහල් භවතහ විසන් ඔහු බහයතේ තිබු බහණ්ඩ වහ ලිපි තල්න තබොජනහගහය තේක ඳහකභහරහතේ 
උඳතේලක ප්රබහත් චන්ද්රරහල් භවතහට බහයදී ඇති ඵ භධයසථහන බහය නිරධහරි විසන් තවවුරු කය ඇත. 
විගණන හර්තහතේ වන් කය ඇති ඳරිදි නළත බහය දීතේදී අඩුතන් රළබී ඇති තරොලි 01, අතින් තණතකොශ 
කඳන භළෂින් 01 ව තරොකු තබ්න් 01 ඹන බහණ්ඩ තකොේගර භධයසථහනතේ ඳළති තේහ අලයතහඹ 
තනුතන් නළත අවිංගභ භධයසථහනඹ තත රඵහතනොදී තකොේගර භධයසථහනතේභ තඵහ ගළීමභට කටයුතු 
කය ඇත. උක්ත බහණ්ඩ තකොේගර භධයසථහනතේ සුයක්ෂිත ඳතින ඵ තවවුරු කය සටින අතය ඒ වහ 
ගඵඩහ ප්රතිඳත්තිඹ අනුගභනඹ කයමින් අිංක 118374 ව 2014.07.17 දිනළති  නිකුතු නිතඹෝග  නිකුත්  කය 
ඇත. 
අවිංගභ තවොටල් ඳහතල් ඳළළත්තන අළුත්ළඩිඹහ කිීතේ කටයුතු නිහ වකහය අධයක්තේ උඳතදස භත 
අදහශ බහණ්ඩ රැතගන ඹහභට කටයුතු කය ඇති අතය ඒ ේඵන්ධ එභ භධයසථහනතේ තරොේ ටවන් තඳොතත් 
ටවන් තළබීතභන් ඳසු දිසත්රික් ගඵඩහට රැතගන ඒභට කටයුතු කය ඇත. ඳසු එභ බහණ්ඩ පුහුණු අලයතහඹ 
භත ඹක්කරමුල්ර පුහුණු භධයසථහනඹ තත 2014.01.06 දිනළති නිකුතු නිතඹෝග අිංක 16900 භගින් වි භත් 
නිකුත් කිීභට කටයුතු කය ඇත. 

 
4.2(ඩ)  විභසුතේ වන් ඳරිදි අත්තිකහයේ පිඹවීේ ප්රභහදඹන් සදු වී ඇත. ඉදිරිතේදී නිඹමිත දිනට අත්තිකහයේ 
තනොපිඹන නිරධහීන් ේඵන්ධ අබයන්තය චක්රතල් වි විධහන ඳරිදි අත්තිකහයේ පිඹන තුරු ගකි යුතු 
නිශධහරිඹහතේ ළටුඳ තහකහලික අත්හිටුවීභට ක්රිඹහ කිීභ භගින් අත්තිකහයේ පිඹහ ගළීමභට කටයුතු කයනු 
රළතබ්. ඒ ේඵන්ධ තනොඳභහ ක්රිඹහ කිීභ වහ විඹබහය නිරධහරිඹහට අලය උඳතදස රඵහතදන රදී. ඒ 
අනු ඉදිරිතේදී ප්රභහදඹකින් තතොය අත්තිකහයේ පිඹවීභට කටයුතු තඹොදහ ඇති ඵ තදුයටත් වන් කයමි. 
4.3 
4.3(අ)  ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ තදදකට අ ක කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් තේඹ කයනු රඵයි. තභභ 
විලහර කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ේඵන්ධතඹන් යහජය ආඹතනඹක් ලතඹන් අ කහරිඹ භගින් සුබහධන කටයුතු 
තනුතන් ඳසුගිඹ කහර කහනු තුශ කිසදු විඹදභක් දයහ නළත. තත්ත්ඹ එතේ තිබිඹ දී භහතරෝචිත 
ර්තේ  කේකරු දින රැළිඹට වබහගි වීභ වහ ප්රහවන ඳවසුකේ රඵහ තදන තර ෘත්තීඹ මිති විසන් 
කයනු රළබ ඵරත් ඉල්ලීභ රකහ ඵරහ දිසත්රික් කහර්ඹ භණ්ඩර වහ ප්රහවන ඳවසුකේ ළඳයීභට 
භහතරෝචිත ර්තේ  සටි කශභනහකහීත්ඹ විසන් පිඹය තගන ඇත. 
විගණනඹට තතොයතුරු ඉදිරිඳත් තනොකයන රද දිසත්රික් වකහය අධයක්රුන්තගන් ඒ පිළිඵ විභහ 
විගණනඹට හර්තහ කයමි. සුබහධන කහර්ඹඹක් තේ රකහ තභභ ටී ර්ට් රඵහදීභ එකට සටි 
කශභණහකහීත්ඹ  විසන් සදු කය ඇත. 

 
4.3(ආ)  ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිතේ පුහුණ කටයුතු වහ තඹොදහ ගළනිභට තනොමිතල් රඵහ දී  ඇති තභභ පුහුණු 
භධයසථහනතේ පුහුණුන්නන්ට ක්රිඩහ කිරිභ වහ  අභහතයහිංලඹ භගින් තොලිතඵෝල් ක්රීඩහ පිටිඹක් ළකසභ 
වහ තභභ මුදර රඵහ දී ඇති අතය තේ වහ අ කහරිතේ  මුදල් ළඹ  කය තනොභළත. 

 
4.3(ඇ)  2014 අතප්රේල් භ ඳළති සුර්ඹ උදහන ඵක්භවහ උතශර  ිංවිධහනඹ කයන රේතේ අභහතයහිංලතේ සඹළු 
ආඹතනර තේකඹන් වහ න අතය එහිදි අඳ අ කහරිඹ තනුතන් වහබහගි වු තේකඹන්තේ ආවහය 
ළඳයිභ තනුතන් එභ මුදර තගන රදී. තභඹට අභතය බහඳතියඹහ විසන් අලුත් අවුරුේද තනුතන්  
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ සුබඳළතුේ ඳත් ඹළවිභ වහ රු. 20841.00ක් විඹදේ දයහ ඇත. 

 
4.4(අ)  තභභ උඳකයණ ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ කය ගළීමතේදී අලය තේ. තභභ භධයසථහනතේ තවෝටල් ඳහරක් 
ආයේබ කිීභට තඹෝජිත තිබ ඵළවින් තබෝජනහගහය තේක ඳහකභහරහට අදහශ උඳකයණ රඵහ දී ඇත. නමුත් 
උඳතේලකයඹහ ඉල්රහ අසවී ඇති ඵළවින් ඳහකභහරහ ආයේබ කිීභට තනොවළකි විඹ. තේ වහ 
උඳතේලකරුන් ඵහ ගළීමභට පුත්ඳත් දළන්වීේ ඳශකශ අතය තවොටල් ක්තේත්රතේ නිපුණතහඹන් ඇති 
පුේගරයින් වහ ඳත්නහ අ ක ඉල්ලුභ භත තභභ තනතුරු වහ ආකර්ණ  භට්ටභ අභ තත්ත්ඹක් ඳතී. 



 

හිටපු උඳතේලකරුන් ද රැකිඹහතන් ඉත් ඹහභට තවේතු වුතේ ඳළති ළටු්ල පිළිඵ ෆහීභට ඳත් තනොවීභඹ. 
දළනට උඳතේලකරුන්ට දිී ගළන්වීතේ දීභනහක් තගනු රඵන ඵළවින් ඉදිීතේදී එභ තනතුරු වහ ඵහ 
ගළීමේ කශ වළකි තේ. ඒ අනු අදහශ ඳහකභහරහ ආයේබ කිීතභන් ඳසු විගණන විභසුතේ වන් උඳකයණ 
ප්රතඹෝජනඹට ගළීමභට වළකි නු ඇත.   
ඳරිගණක,භවන භළෂින් ව ඩු කහර්මීය කයණඹට අදහශ උඳකයණ ආදිඹ ේඵන්ධතඹන් ගඵඩහ මීය ක්තේදී 
රඵහ දී ඇති තීයණ අනු ඉත් කිීභට කටයුතු කය ඇත.  

 
4.4(ආ)  පිළිගනිමි.තභභ තත්ත්ඹ ඉදිරිතේදී නිළයදි කිීභට කටයුතු කයමි. 
 
 4.4(ඇ)  තභභ උඳකයණ අළුත්ළඩිඹහ කශ තනොවළකි තත්ත්තේ ඳතී.  
 
4.4(ඈ)  කහර්ඹහර ඳරිශ්රඹ නවිකයණඹ කිරිතභන් ඳසු ආකර්ණිඹ තඳනුභක් රඵහ ගළනිභ වහ අදහශ උඳකයණ 

මිරදි ගන්නහ රදී. 
 
4.4(ඉ)  තකොශඔ දිසත්රික්කඹ තුශ තබ්කරි ක්තේත්රතේ NVQ Level -04 ඳහකභහරහක් ඳතිනුතේ 
නහයහතවේන්පිට ජහතික ෘත්තීඹ පුහුණු භධයසථහනතේ ඳභණි. එඵළවින් දිසත්රික්කඹ තුශ ඳතින ආධුනික 
අලයතහඹ භත NVQ - 03 ඳහකභහරහන් NVQ - 04 තර  තශ්රේණිගත කය තදුයටත් එභ ඳහකභහරහන් 
දිසත්රික්කඹ තුශ යහ්ලත කිීතේ අයමුණින් ළල්රත්ත භධයසථහනඹට තභභ පුහුණු උඳකයණ රඵහ දී  ඇත. 

 
4.4(ඊ)  තභභ ඉඩභ මිශට ගනු රළබතේ ආිංශික නිපුණතහ ිංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටතත් තඹෝජිත න තවෝටල් 
ඳහර ඉදිකිීභ වහඹ. ඊට අදහශ හසතු විදයහත්භක ව ුවහත්භක ළශසුේ ව පිරිවිතය ඇතුශත් 
ඇසතතේන්තු 2013 ර්ඹ න විටත් කස කය තිබුනි. තභභ ඉඩතභහි තගොඩනළගිලි ඉදිකිීතේ කහර්ඹඹ 2015 
ර්තේ ආිංශික නිපුණතහ ිංර්ධන යහඳෘතිතඹහි න තගොඩනළගිලි ඉදි කිීේ ේඵන්ධ ළශසුභට ඇතුරත් 
කය  ඇත. තේ න විට ප්රේඳහදන කටයුතු වහ යහඳෘතිඹට ේඵන්ධ සඹළුභ ලිඹකිඹවිලි ආිංශික නිපුණතහ 
ිංර්ධන යහඳෘතිතේ ප්රේඳහදන අිංලඹ තත බහය දී ඇත. 

 
4.5(අ) ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ කිරිභ වහ අලය උඳකයණ මිරට ගළනිභට තභභ අයමුදල් රළබි තිබ අතය, තභභ 
මුදල් රළතඵන විටත්, අ කහරිතේ අයමුදල් තඹොදහ තගන ප්රතීතනඹ කිීභට අලය බහණ්ඩ වහ උඳකයණ රඵහ 
තගන තිබිණි.  තේ න විට ඳහකභහරහ තඵොතවොභඹක් ප්රතීතනඹ කයතගන ඇත.  ඒ අනු තභභ අයමුදල් 
බහණ්ඩහගහය ප්රහේධන ප්රතිඳහදන අයමුදරට භහරු කිීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
 
 4.5(ආ) තභභ ගිණුේ ේඵන්ධ ඉදිරිතේදි ගනු රඵන ක්රිඹහභහර්ග ඳවතින් වන් කයමි. 
 

ගිණූේ ලංිා ය ලං දිව්ත්රික් ය/ වර්යවය ලං ගනු ලංබන ලංරියවමවර්ගය ලං 

307 1 001 2 0000007 භහතය තභඹ භහතය දිසත්රික්කතේ යහඳෘති ගිණුභක් ඵළවින් 
ඉදිරිඹට ගණුතදනු සදුනු ඇත. 

119 100 140 004 520 ඔරුතගොඩත්ත ජහතික 
ෘත්තීඹ පුහුණ ආඹතනඹ  

දළනට ඳහකභහරහ තනොභළති අතය ඉතිරි තලේ මුදල් 
ප්රධහන කහර්ඹහලීඹ ගිණුභට භහරු කිරිභට කටයුතු 
තකතර්. 

165 199 මුද්රණ ඳහර 
නහයහතවන්පිට  

මුද්රණ කටයුතු දළනට ක්රිඹහත්භක න ඵළවින් ඵළිංකු 
ගිණභ ක්රිඹහත්භක තේ. 

122 496 500 1 ප්රධහන කහර්ඹහරඹ  අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ භත ඉදිරිතේදි 
අත්හිටුවිභට කටයුතු කයනු ඇත. 

119 100 183 693 214 ප්රධහන කහර්ඹහරඹ  තේ න විට ගිණේ අත්හිටුවිභට කටයුතු කය ඇත. 

 
තභභ ගිණේ ේඵන්ධ ඳවත ආකහයඹට කරුණ ඉදිරිඳත් කර වළක. 
 
 
 

ගිණූේ ලංිා ය ලං ියිතිය ලං විව්තරය ලං 

169 100 131 871 757 ගහල්ර මුද්රණ ඳහර  මුද්රණ ඳහතල් හණිජ කටයුතු සදුන අසථහරදි 
ගිණේ බහවිත කයනු රළතබ්. 

188 100 116 123 72  අවිංගභ තවොතටල් ඳහර  දළනට,අළුත්ළඩිඹහ කටයුතු සදුතමින් ඳතින ඵළවින් 
ගිණභ බහවිතහ තනොන අතය ඉදිරිතේදි කටයුතු ආයේබ 
වු විට ගිණුභ ක්රිඹහත්භක නු ඇත. 



 

071 100 113 320 678  ඔරුතගොඩත්ත  දළනට ඳහකභහරහ තනොභළති අතය ඉදිරිතේදි ඳහකභහරහ 
ආයේබ කිරිභට නිඹමිතඹ. එවිට ගිණභ ක්රිඹහත්භක නු 
ඇත. 

119 101 448 157 68 නහයහතවන්පිට 
රුඳරහනය ඳහකභහරහ 
ඇකඩමිඹ . 

ඉදිරිතේදි හ දළමිභට නිඹමිතඹ 

119 100 280 038 17  හවන නඩත්තු ඒකකඹට 
අදහශ නහයහතවේන්පිට  

දළනට අක්රිඹ ඳළළතිඹද නඩත්තු කටයුතු සදුන විට 
ගිණුතේ කටයුතු ක්රීඹ නු ඇත. 

 
4.6(අ)  පිළිගනිමි.තේ න විට ආදඹේ ඵරඳත්ර නිඹමිත කහරඹ තුශ රඵහ ගළීමභට අලය කටයුතු සදු කය ඇත. 
 
4.6(ආ)  පිළිගනිමි.තභභ භධයසථහනතේ බහණ්ඩ නළතිවීභ පිළිඵ යක්ණ න්දි රඵහ ගළීමභට අලය කටයුතු 
කයන රද නමුත්, එභ දිනඹ න විට යක්ණහයණඹ ඹහත්කහලීන කය තනොතිබු ඵළවින්, යක්ණ න්දි රඵහ 
ගළීමභට තනොවළකි විඹ. 
තකතේ වුද, තේ න විට ආයක්ක තේඹ ඳඹහ තනොභළති අ කහරිඹ තු සඹළුභ භධයහසථහන යක්ණඹ කය 
ඇත. 

 
4.6(ඇ)  පිළිගනිමි.අ කහරිඹ තු හවන ේඵන්ධතඹන් තභතතක් තභළනි සුතෝඳතබෝගි ේවිත් කහර්ඹඹ ඵදු 
තගවීභක් සදු කය නළත. ඊට තවේතු අ කහරිඹ තු ඩඵල් කළබ් යථ තනුතන් තභළනි ඵේදක් තගවිඹ යුතු ඵට 
දළනුේ දීභක් කය තනොතිබ ඵළවිනි. නමුත් තභෝටර් යථ තදඳහර්තතේන්තු භගින් අ කහරිඹ තු ඩඵල් කළබ් යථ 
රටද තභභ ඵදු මුදල් අදහශ ඵ දළන්ව ඵළවින් අදහශ දඩ මුදල්ද හිත ඵදු මුදල් තගහ ඇත. 
 
4.6(ඈ)  පිළිගනිමි.ශ්රී රිංකහ ිංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ යහජය අිංලතේ නිශධහීන් පුහුණු කිීතේ වහ 
උඳතේලන තේහන් ළඳයීතේ ශ්රී රිංකහතේ ප්රමුතභ යහජය ආඹතනඹ න අතය, තභභ අ කහරිතේ කහර්ඹඹ 
භණ්ඩර පුහුණු කිීතේ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිීභ තභන්භ කහර්ඹක්භතහ කඩයිේ ඳීක්ණ ඳළළත්වීභ වහ 
අනිකුත් උඳතේලන තේහන් රඵහ ගළීමභ ආදී කහර්ඹඹන් රදී එභ ආඹතනඹ භඅ එක් ක්රිඹහකයයි. එතේභ 
එභ ආඹතනඹ ඉවත කහර්ඹඹන් වි භත් ඉටු කිීභ තුළින් තභභ අ කහරිතේ විලසහඹ දිනහතගන තිතඵන වහ 
තභභ අ කහරිතේ චක්රඵතල් වහ වි  විධහන පිළිඵ අතඵෝධඹක් හිත ආඹතනඹක් ඵළවින්, තභභ 
අ කහරිඹට ඳරිඳහරන ිංග්රවඹක් කස කිීභ වහ යහජය ආඹතනඹක් වු ශ්රී රිංකහ ිංර්ධන ඳරිඳහරන 
ආඹතනඹට ඳයහ ඇත.  
   
ශ්රී රිංකහ ිංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹතනඹ යහජය ආඹතනඹක් ඵළවින්, විතලේ ගිවිසුභකට තනොඑශඹුනු ඵළවින්,  
කහර නිර්ණඹක් සදු කය නළත.  තේ න විට ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අ කහරිඹ වහ ව ඳරිඳහරන ිංග්රවතේ 
තකටුේඳතක් අ කහරිඹ තත ඉදිරිඳත් කය ඇත. 
තකටුේඳත් ඳරිඳහරන ිංග්රවඹ පිළිඵ ඳීක්හ තකොට, නිර්තේල ඉදිරිඳත් කිීභ වහ තේ න විට කමිටුක් 
ඳත් කය ඇත.  අදහශ කමිටුතේ නිීක්ණ රළබුණු ඳසු එභ නිීක්ණ අනු කශ යුතු ිංතලෝධන ඇතුශත් 
කයමින්  ඳරිඳහරන ිංග්රවතේ වි විධහන ේඵන්ධතඹන් අ කහරිතේ එකඅතහඹ දන්හ ඹළවීභට කටයුතු කයමි. 

   
4.7(අ)  2014 ර්තේදි තර්ඛිඹ අභහතයහිංලඹ ඇතුළු ඵහහිය අඹතන රට මුදහ වළය ඇත්තත් තේකඹන් අට 
තදතනකු ඳභණි. 
නමුත් තේ න විට එක් නිශධරිතඹකු තේතඹන් ඉල්රහ අස වී ඇති අතය අනිකුත් නිශධරින් වත් තදනහභ 
අ කහරිතේ තේඹට ර්තහ කය ඇත. 
හවන තදකට අදහශ විසතය ඳවත දළක්තේ. 
 
XH-4998- තභභ තභෝටර් යිකරඹ 2014 ර්තේදී තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ිංර්ධන අභහතයහිංලඹට 
අනුයුක්ත කය තිබ අතය ඳසු අභහතයහිංලඹ තනස වීභ භත තරුණ කටයුතු අභහතයහිංලඹට තහකහලික 
ප්රතඹෝජනඹ වහ අනුයුක්ත කය ඇත. තභභ තභෝටර් යිකරඹ ආඳසු රඵහ ගළීමභ වහ කටයුතු කය 
විගණනඹට හයතහ කයමි. 
 
PA-1227- තභභ හවනඹ තේ න විට අ කහරිඹ තත රඵහ තගන ඇත. 
  විවිධ ආඹතන තත නිදවස කය ඇති තේකඹන් තනුතන් තගහ ඇති ළටු්ල මුදලින් ළඩි ප්රභහණඹක් තේ 
න විට  අඹ කය තගන ඇති අතය, තදුයටත් අඹකය ගත යුතු රු.1,226,678.00ක ළටු්ල අඹ කය ගළීමභ වහ 
අලය ක්රිඹහභහර්ග තගන ඇත. 
 

 
 4.8(අ)  පිළි තනොගනිමි.2014 .12.31 දිනට අනුභත කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ - 2438කි. 
 එදිනට තථය කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ - 1905කි. 

තේ න විට කහර්ඹ භණ්ඩර විසතය ඳවත දළක්තේ. 



 

 ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං වර්ය ලංමණ්ඩ ලංමතොරතුරු ලං2015.08.31 ලංදිනට  

ිනු ලං

ිා ය 
ත තුර 

ිනුමත ලං වර්ය ලං

මණ්ඩය 

ලර්තමවන ලං වර්ය ලං

මන්ඩය 
පුරප්ඳවඩු වටශන 

1 අධයක් ජනයහල් 1 1 0   

2 අධයක් 6 5 1 01 Act. 

3 ප්රධහන අබයන්තය විගණක 1 1 0   

4 නිතඹෝජය / වකහය අධයක් 86 73 13   

5 ීමති නිශධහී 1 1 0   

6 අබයන්තය විගණක 1 1 0   

7 ඉිංජිතන්රු 1 0 1   

8 ඳරිඳහරන නිශධහී 2 2 0   

9 ඳීක්ණ වහ ඇගයීේ නිශධහී 12 6 6   

10 විභර්ලන නිශධහී 1 1 0   

11 ප්රහවන නිශධහී 1 0 1  01 Act. 

12 ළඳයුේ නිශධහී 1 0 1   

13 මුද්රණ නිශධහී 1 1 0   

14 අබයන්තය විගණන නිශධහී 3 1 2   

15 ඳේධති විලසතල්ක 1 0 1   

16 සුබහධක නිශධහී 1 1 0   

17 ගිණුේ නිශධහී 33 30 3   

18 තජයසක ළඩටවන් නිශධහී 10 5 5   

19 පුහුණු නිශධහී 74 56 18   

20 ඳර්තේණ නිශධහී 2 0 2   

21 ළශසුේ නිශධහී 2 2 0   

22 බහඳති වහ ව තඳෞේගලික වකහය 1 0 1   

23 තඳෞේගලික වකහය 7 5 0 තඳෞේගලික 

24 බහහ ඳරිර්තක(සිංවර/ඉිංග්රීස) 1 0 1   

25 බහහ ඳරිර්තක(සිංවර/තදභර) 3 0 3   

26 තජයසක උඳතේලක 146 17 129   

27 ළඩටවන් නිශධහී 69 64 5   

28 විගණන වකහය 3 2 0 තඳෞේගලික 

29 යහඳෘති  වකහය 34 15 0 තඳෞේගලික 

30 කහර්මික  වකහය 3 1 2   

31 උඳතේලක 1414 1222 192   

32 ක්රිඩහ උඳතේලක 31 0 31   

33 ළරසුේ ශිල්පී 1 0 1   

34 ප්රභහණ මීය ක්ක 2 0 2   

35 කහර්මික නිරධහී(සවිල්) 5 0 5   

36 කශභණහකයණ  වකහය 191 189 2   

37 වකහය උඳතේලක(LRUC) 38 33 0 තඳෞේගලික 

38 අකුරු අමුණන්නහ (මුද්රණ) 3 1 2   

39 තන්හසකහගහය ඳහරක 2 1 1   

40 සුඳීක්ක (මුද්රණ) 1 0 1   

41 සුඳීක්ක ( තගොඩනළගිලි) 1 0 1   

42 රිඹදුරු  64 64 0   

43 ගඵඩහකරු 2 2 0 තඳෞේගලික 

44 මුද්රණ වකහය 3 2 1   

45 තඳොත් ඵඳින්නහ (මුද්රණ) 2 1 1   

46 ඹන්ත්ර ක්රිඹහකරු (මුද්රණ) 2 1 1   



 

 
4.8(ආ)  ළටු්ල යහිත නිහඩු රඵහගන්නහ තේකයින් ේඵන්ධ විසතය විගණකහ ඳති තත හර්තහ කය ඇත. 
ළටු්ල යහිත නිහඩු රඵහ ගන්නහ උඳතේලකරුන් තත හර්ෂික ළටු්ල ර්ධක රඵහ තනොදීභටත් උසවීේ ව 
තනතුරු පිරිනළමීය තේ දී ඒහ රඵහ තනොදීභ තුළින් ගුණහත්භක තේඹක් රඵහ ගළීමභ වහ කටයුතු කය ඇත. 
 
4.8(ඇ)  පුහුණු කටයුතුර තනොතඹතදන උඳතේලකරුන් පුහුණු භධයසථහනර යහ තනොභළත .ධහරිතහඹ 
ළඩිකර වළකි ඳහකභහරහර ආධුනික ිංයහට ගළශතඳන ඳරිදි උඳතේලකරුන් තදතදතනකු අනුයුක්ත කය 
ඇත. 
 
ඳහකභහරහ ආයේබතඹන් ඳසු භහ 03කට ඩහ අඩු කහරසීභහකදී දරු ප්රසතිඹ වහ නිහඩු ගළීමභට නිඹමිත 
උඳතේශිකහන් තඹොදහ අලුතින් ඳහකභහරහ ආයේබ කිරිතේදි ඉතිරි ඳහකභහරහ කහරසීභහට උඳතේලකයඹකු 
තඹදවීභට ඳතින ප්රහතඹෝගික  ගළටළු නිහ ආධුනිකඹන්තේ පුහුණු කටයුතු ේපර්ණ කිරිතේ විලහර ගළටළු 
ඳළන නළගී ඇත. ඒ නිහ එළනි අසථහරදි එභ උඳතේශිකහ තනත් ඳහකභහරහකට අනුයුක්ත කය ඇත. 
තනොඑතේ නේ අතිතර්ක උඳතේලකරු භඟින් ඳහකභහරහ ආයේබ කයනු රඵයි. 
භවය ෘත්තීඹ පුහුණු ඳහකභහරහ ඳළළත්වු උඳතේලකරුන් පුහුණු කටයුතු සදුකර ෘත්තීන් වහ තදුයටත් 
ඉල්ලුභක් තනොභළති වීභ නිහ (ආධුනිකඹන් 05කට ඩහ අඩු වු) ඳහකභහරහ ආයේබ තනොකයන රදි. තභභ 
උඳතේලකරුන් වහ උඳතේලක හිඅඹක් ඳතින ෘත්තීන්හි පුහුණු රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත.  

 
4.8(ඈ)  පිළිගනිමි.තභභ තිතදනහ අතරින් එක් උඳතේලකයතඹකු අනුයුක්ත කය ඇත්තත් ප්රහවන කටයුතු 
රට අදහශ යහජකහරි කටයුතු තනුතනි.තත් උඳතේලක යතඹකු ඳහරන අිංලඹට අනුයුක්ත තභභ 
අ කහරිතේ හවන නඩත්තු  ඒකකතේ  කහර්මික ශිල්පිතඹක් ලතඹන් යහජකහරි කයනු රඵයි.    
එතේභ පුහුණු නිරධහරිඹකු ද ඳහරන අිංලඹට අඹත් හවන නඩත්තු ඒකකතේ නඩත්තු කටයුතු ද, මුදල් අිංලඹට 
අඹත් ගඵඩහතේ බහණ්ඩ තඵදහවළීතේ කටයුතු පිලිඵ අධීක්ණඹ ද කයනු රඵයි.  
ඒ අනු අදහශ උඳතේලකරු තදතදනහ ව පුහුණු නිරධහරි යඹහ තේඹ කයනු රඵන්තන් ඔවුන්තේ තනතුරු 
රට අදහශ කහර්ඹඹන්හිඹ. 

 
4.8(ඉ)  අධයක් ජනයහල් තනතුයට ඵහ ගළීමභ ේඵන්ධතඹන් යජතේ විගණන අිංලඹ විසන් තභභ 
අ කහරිඹ තත ඉදිරිඳත් කයන රද විගණන විභසුභට  අදහශ ඉදිරිඳත් කය ඇති පිළිතුරු ඳහදක තකොට තගන 
ඳවත වන් කරුණු ඉදිරිඳත් කයමි. 
අධයක් ජනයහල් තනතුය වහ ඵහ ගනු රළබ නිරධහරිණිඹ ඵහගළීමතේ ඳරිඳහටිඹට අදහශ අධයහඳන 
සුදුසුකේ පුයහ ඇත. නමුත් ඇඹ විසන් අතිතර්ක ඳලසචහත් උඳහ ඹක් රඵහ තිතබ්ද ඹන්න ේඵන්ධතඹන් කරුණු 
රකහ ඵරහ ඇත්තත් එභ තනතුයට අදහශ ඳත්න රද ුවගත ේමු ඳීක්ණතේ ඳීක්ණ භණ්ඩරඹ 
විසනි. එතේභ ඵහගළීමතේ ඳරිඳහටිඹ අනු ඇඹතත තිබිඹයුතු තේහ ඳශපුරුේද ේඵන්ධතඹන්ද කරුණු 
රකහ ඵරහ ඇත්තත් ද අදහශ  ුවගත ේමු ඳීක්ණ භණ්ඩරඹ විසනි. එතේභ එභ ුවගත ේමු 
ඳීක්ණ භණ්ඩරඹ විසන්  අධයක් ජනයහල් තනතුයට අදහශ ඳත්න රද ේමු ඳීක්ණතේදී ළඩිභ 
ශකුණු රඵහ ඇති අඹදුේකරුන් තදතදනහ තදන ේමු ඳීක්ණඹකට කළවීභට නිර්තේල කය 
තිබුණද,තදළනි ේමු ඳීක්ණඹක් ඳත්හ තනොතිබුණි. තත්ත්ඹ එතේ තිබිඹදී එකට සටි 
කශභණහකහීත්ඹ විසන් අදහශ නිරධහරිණිඹ අධයක් ජනයහල් තනතුයට ඵහගළීමභ ේඵන්ධ තීයණඹ 
තගන ඇත.  
 
එතේභ අධයක් (පුහුණු), අධයක් (ළරසුේ ඳර්තේණ වහ ිංර්ධන), අධයක් (ෘත්තීඹ භහර්තගෝඳතේලන 
රැකිඹහ සථහඳන වහ ප්රර්ධන), ඹන තනතුරු වහ ඵහගළීමේ ේඵන්ධතඹන් යජතේ විගණන අිංලඹ විසන් 
තභභ අ කහරිඹ තත තඹොමු කයන රද විගණන විභසුභට අදහශ ඉදිරිඳත් කයන රද පිළිතුරු ඳහදක තකොට 
තගන ඳවත වන් කරුණු දක්හ ඇත. 
ඉවත සඹළුභ අධයක් තනතුරු වහ ඵහ ගනු රළබ නිශධහරින්තේ සුදුසුකේ ඳීක්හ තකොට ඔවුන් එභ 
තනතුරු රට ඵහ ගළීමේ ේඵන්ධතඹන් නිර්තේල ඉදිරිඳත්තකොට ඇත්තත් එභ තනතුරු රට ඵහගළීමභ 
ේඵන්ධතඹන් ඳත්න රද ුවගත ේමු ඳීක්ණඹන්හි ඳීක්ණ භණ්ඩර විසනි. ඒ අනු එකට සටි 
කශභණහකහීත්ඹ විසන් අදහශ නිරධහරින් ඒ ඒ තනතුරු රට ඵහ ගළීමේ ේඵන්ධතඹන් තීයණඹ කය ඇත. 

 
නිතඹෝජය අධයක් රුන් ඵහ ගළීමභ. 

කශභනහකයණ තේහ චක්රතල් අිංක 30 භගින් කලින් ඳළති විවිධ ව ළටු්ල ක්රභඹන් කහණ්ඩ ගත කිීභක් සදු 
කයන රද අතය එභගින් වඳුන්හ තදන රද නිර්ණහඹක අනු තභභ අ කහරිතේ එකට ඳළති ඳවත වන් 
තනතුරු MM 1-1 කශභනහකහය තේහ ගණඹට ඇතුශත් කය ඇත. 
 

47 කහර්ඹහර වඹක 8 5 3   

48 මුයකරු 65 53 0 තඳෞේගලික 

49 කේකරු 95 92 3   

  එ තුල 2438 1957 442   



 

    • ඳරිඳහරන නිරධහී 
           •  අධයක් භණ්ඩර තල්කේ/ීමති නිරධහී 
            •    පුහුණු කශභනහකරු 
            •   ගණකහ කහී 
            •  වකහය අධයක් 
 
නිතඹෝජය අධයක් තනතුරු වහ උසවීේ රළබ තල්ණතේ දළක්තන නිරධහීන් ඳවත වන් දිනඹන්හි 
සට පුහුණු කශභනහකරු තනතුතර් II තශ්රේණිඹට ඳත් කය සටි නිරධහීන් තේ. 
   • එස.එේ. එදිරිසිංව මිඹ                           -            1998.03.10 
   • එච්.ඩබ්. තයොවහන් ප්රිඹන්ත භවතහ               -   2000.08.01 
   • එච්.ටී.එස. වික්රභයත්න භවතහ    -  1999.05.27 
   • එේ.එේ.එන්.බී. භධුයසිංව භවතහ            -  1999.06.14 
   • ඒ.තක්. ආයච්චිතේ භවතහ               -  1995.12.07 
   •    ආර්.එන්.තක්.එේ.තේ. තතනවියත්න භවතහ     -           2000.08.01 
   • එන්.තක්. ඉතල්සිංව භවතහ                 -  1998.03.23 
   • ජී.වී.පී.එන්. තඳතර්යහ භවතහ                 -  1999.05.17 
   • ඊ.ඒ.ඩී.එස. තේනහයත්න භවතහ     -  1999.06.17 
 
පුහුණු කශභනහකරු තනතුරු කශභනහකයණ තේහ ගණඹට අඹත් තනතුරු තේ. අ කහරිතේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 
ප්රතිුවගතකයණඹ කිීභට තඳය සටභ තභභ පුහුණු කශභනහකරු තනතුරු කශභනහකහය තේහ ගණතේ 
තනතුරු ලතඹන් ඳළති අතය එභ තනතුරු දයණ රද නිශධහීන් වට නිඹමිත තේහ කහරඹ ේපුර්ණ 
කිීතභන් ඳසු වනදහයි හවන ඵරඳත්ර රඵහ ගළීමතේ හිමිකභ ද තිබුණි. එතේභ ශ්රී රිංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 
අ කහරිතේ කහර්ඹ භණ්ඩර ප්රතිුවගතකයණතේදී පුහුණු කශභනහකරු තනතුරු ඹටඳත් තකොට එභ තනතුරු 
දළරූ නිශධහීන් වකහය අධයක් තනතුරු රට අන්තර්ග්රවණඹ කිීභ වහ ළටු්ල වහ තේක ිංයහ 
තකොමින් බහ භගින් අනුභළතිඹ තදන රදී. පුහුණු කශභනහකරු තනතුරු කශභනහකහය තේහ ගණතේ 
තනතුරු වු ඵළවින් එභ පුහුණු කශභනහකරු තනතුරු වහ ඳත්වීේ රළබු දිනඹ ඳදනේ තකොට තගන ඉවත 
වන් නිරධහීන් වට උසවිේ රඵහ දී ඇත. 
 
  වකහය අධයක් තනතුරු වහ ඵහ ගළීමභ 
 තභභ නිරධහරින් ඵහ ගළීමභ ේඵන්ධතඹන් ඳත්න රද ුවගත ේමු ඳීක්ණතේ ඳීක්ණ 
භණ්ඩරඹ විසන් කයන රද නිර්තේල අනු එකට සටි කරභනහකහීත්ඹ විසන් අදහශ ඵහ ගළීමේ සදු තකොට 
ඇත. 
  ීමති නිරධහරි තනතුය 
ඵහ ගනු රළබ නිරධහරිණිඹට එභ ඵහ ගළීමභ සදු කයන රද අසථහතේ ක්රිඹහත්භක ඳළති  ඵහ ගළීමතේ 
ඳරිඳහටිතේ වන් තේහ ඳශපුරුේද තනොභළති ඵ පිළිගනිමි. 
අනුභත කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ තුශ වකහය අධයක් (මුදල්) තනතුයක් අනුභත ඇත. ඒ අනු අදහශ ඵහ ගළීමේ 
සදු තකොට ඇත.  

 
 4.8(ඊ)i  පිළිගනිමි.තභභ නිරධහරින් ඵහ තගන ඇත්තත් භහතරෝචිත ර්තේ සටි කශභනහකහීත්ඹ විසනි. 
 
(ඊ)ii  පිළිගනිමි. තේ න විට වී.ටී.ඒ. තවෝල්ඩිිංස ආඹතනතේ ආයක්ක කටයුතු වහ  කිසදු 

උඳතේලකයතඹකු තඹොදහ නළත.  
 
4.8(උ)  පිළිගනිමි.භහතරෝචිත ර්තේ සටි කශභනහකහරිත්ඹ විසන් තභභ ඵහ ගළීමභ සදු තකොට ඇත. තේ 

න විට තභභ නිරධහරිණිඹ නහයහතවේන්පිට ජහතික ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතනඹට අනුයුක්ත තකොට ඇත. 
දදය ඳීක්ඹට ඉදිරිඳත් වී තනොඳභහ දදය හර්තහ ඉදිරිඳත් කයන තර  අදහශ නිරධහරිණිඹට 
දන්හ ඇත.  

 
5/5.1  ිංයුක්ත ළශළසභ කස කිීභ වහ රු. 1,240,000 ක් තගන රද ඵ පිළිගනිමි. 

ිංයුක්ත ළරළසභ කස කය දීභට ප්රභහද වු ඵ පිළිගන්නහ අතය ඒ වහ ඳවත කරුණු තවේතු විඹ.  
 

1. ිංයුක්ත ළරළසභ පිළිතඹර කිීභට අලය දත්ත වහ තතොයතුරු රඵහ ගළීමභ වහ සඹළු 
දිසත්රික්කර වහ ජහතික භධයසථහනර වකහය අධයක්රු කළහ රින් ය ළඩමුළු 
කිහිඳඹක් ඳළළත්වු අතය ළඩමුළු වහ දින කහනු තන් කය ගළීමතේදී ප්රභහදඹන් සදු 
විභ. 

2. ිංයුක්ත ළරළසභ කස කිීභට අලය මුලික දත්ත රැස කිීතේදි  ඹේ ඹේ ප්රභහදඹන් සදු 
වීභ. 

3. ිංයුක්ත ළරළසතේ දර පිටඳතක් කස තකොට NIBM ආඹතනඹ අඳ තත රඵහ දුන් ඳසු 
නළත අධයක් භණ්ඩර නිර්තේලඹන් රඵහ ගළීමතේදි ඹේ ඹේ ප්රභහදඹන් සදු වීභ. 



 

ඇගයිේ කමිටුක් ඳත් කය තනොභළති නමුත් අදහශ තගවීේ ේඵන්ධතඹන් කරුණු භහතරෝචනඹ තකොට සඹලු 
කරුණු අධයක් භණ්ඩරඹ තත  දන්හ ඇත. 
2018 ර්ඹ වහ ආධුනිකඹන් 50,000 ක් ඵහ ගළීමභට ඉරක්ක කයන රද අතය ඒ වහ  ිංයුක්ත 
ළශළසතේ ඳවත වන් උඳහඹ භහර්ගඹන් වඳුනහතගන ඇත.  
 

1. නිපුණතහ ිංර්ධන අයමුදර භඟින් ඳතින භධයසථහන ළඩිදියුණු කිීභ වහ න භධයසථහන 
ඉදිකිීභ තුලින් ඵහ ගන්නහ ආධුනිකයින් ිංයහ ඉවශ නිංහ ගළීමභ. 
2. ජහතයන්තය භහගේ භඅ ගිවිසුේ අත්න් කය ෘත්තීඹ පුහුණු තකසත්රඹට ආශ්රිත ජහතයන්තය 
දළනුභ ව රැකිඹහ අසථහ උදහකය ගළීමතභන් ආධුනිකයින්තේ ආකර්ලනඹ ඇති කය ගළීමභ. 
3. දියින පුයහ සටින ආධුනිකයින්තේ ඉිංග්රීස දළනුභ, භෘදු කුරතහ, ඳරිගණක දළනුභ ළඩි දියුණු 
කිීතභන් ඳහකභහරහර ගුණහත්භක ඵ දියුණු තකොට ඳහකභහරහ වහ ආධුනිකයින් ආකර්ලනඹ කය 
ගළීමභ. 

 4. භහජ තබ් අතඩවි ජහරඹ භඟින් ෘත්තීඹ පුහුණු පිළිඵ ප්රර්ධනඹ වහ ප්රචහයනඹ. 
 

5.2   2014 තදළේඵර් භ  අතිතර්ක ප්රතිඳහදන බහණ්ඩහගහයතඹන් අනුභත වු අතය ඉන්ඳසු අඹළඹ 
තල්ණඹ ිංතලෝධනඹ කයන රදී නමුත් එභ අඹ ළඹ තල්නඹ අධයක් භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් කිරිභට 
තනොවළකි වුතේ 2015 ය භළද දක්හ භ අධයක් භණ්ඩරඹ රැස තනොවුනු ඵළවිනි. එභ ිංතලෝ ත අඹ ළඹ 
තල්ණඹ අතය තය තල්ණඹ වහ ළරකිඹ යුතු විචරනඹක් තනොඳති. 

 
5.3(අ)   තභභ රිඹ අනතුය 2003 ර්තේ සදු වී ඇති අතය ර් 06 කට ඳසු එනේ 2009 තඳඵයහරි භහතේදී 
ඳීක්ණඹක් සදු කය ඇති ඵ පිළිගනිමි. තභඹට තවේතු වී ඇත්තත් එකට සටි ඳහරන අ කහරිඹ විසන් නිඹමිත 
ඳරිදි කටයුතු තනොකිීභයි. තේ න විට රිඹ අනතුයට අදහශ ලිපි තල්න හිත තගොනු ද අසථහන ගතවී ඇති 
අතය විගණනඹ විසන් තඳන්හ දී ඇති කරුණු ර නියදයතහඹ ඳහ ඳීක්හ කිීභට වළකිඹහක් නළත. ඒ 
අනු තභභ අරහබඹ ේඵන්ධතඹන් ඉදිරි කටයුතු කශ තනොවළකි තත්ත්ඹක ඳතී. තකතේ වුද විගණනඹ 
විසන් තඳන්හ දී ඇති ඳරිදි අ කහරිඹට සදු වී ඇති අරහබඹ ේඵන්ධතඹන් තිතදතනකුතගන් යුත් කමිටුක් ඳත් 
තකොට ඇති අතය එභ කමිටු භගින් තදනු රඵන නිර්තේල භත ඉදිරි ක්රිඹහභහර්ග ගළීමභට අත්ලක්හ තකතර්. 
 
5.3(ආ)i නිළයදි කිරිභට කටයුතු කයනු ඇත. 
 
  (ආ)ii   තභභ හවන ර අයිතිඹ අ කහරිඹ තත ඳයහ ගළීමභට කටයුතු කයමි. 
 
(ආ)iii   2015 බහණ්ඩ මික්ණ කටයුතුලින් ඳසු දළනට ඉතිරි ඇති ත්කේ ව ඉත් කශ ත්කේ තන 
තනභ සථහය ත්කේ තල්ණතඹන් වදුනහ ගත වළකි න අතය, ඒ අනු අදහශ ගළශපීේ සදු කිරිභට කටයුතු 
කයමි. 
 
5.3(ඇ)i  2011 ර්තේ සදුවු තභභ අනතුය ේඵන්ධතඹන් එභ අසථහතේ දී ඳරික්ණඹක් සදුකය නළත. නමුත් 
රිඹදුරු විසන් යදක් සදුතකොට ඇති ඵ අ කයණඹ තීන්දු තකොට ඇති ඵළවින් ව තතන ඳහර්ලඹට සදුවු 
අරහබඹ ේඵන්ධතඹන් නිලසචිත ක්රිඹහභහර්ගඹක් අනුගභනඹ කශ යුතු න ඵළවින් 2014 ජුලි 22 දින මු.තය.104 
ඹටතත් ඳීක්ණඹක් ඳළළත්වීභ වහ කමිටුක් ඳත්කය ඇත. අදහශ ඳීක්ණ කමිටු භගින් ඉදිරිඳත් කයන 
රද නිර්තේල න්තන්,  
 
                   (I) අදහශ රිඹදුරුට විරුේධ විනඹහනුකර කටයුතු කිීභ 

           (II)   උහවිඹ නිඹභ කයන රද දඩ මුදල් යක්ණහයණඹ භගින් තගවීේ කිීභට කටයුතු කිීභ. 
තේ ේඵන්ධතඹන් කරුණු තොඹහඵරහ ගනුරඵන ඉදිරි පිඹය විගණනඹට හර්තහ කයමි. 

 
(ඇ)ii   ඒ අනු රිඹදුරුට විරුේධ විනඹ පිඹය අනුගභනඹ කිීභට කටයුතු කයන අතය, අදහශ න්දි මුදල් 

යක්ණහයණතඹන්රඵහ ගළීමභට කටයුතු කය ඇත. 
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අ ත්කේ 
කශභනහකයණඹ 

සථහය ත්කේ තල්ණඹ පිළිතඹර කිීතේ මූලික කටයුතු තේ න විට සදු 
කයමින් ඳතී. 
 

ආ ගිණුේකයණඹ එදිතනදහ ගනුතදනු එදිනභ ඹහත්කහලීන න ගිණේකයණ ඳේධතිඹක් 
ක්රිඹහත්භක තකතර්. 
 

ඇ හවන ඳහරනඹ හවන ඳහරනඹ ේඵන්ධතඹන් වි භත් ළඩ පිළිතරක් ක්රිඹහත්භක කය 
ඇත. 2013 ර්තේදී වඳුන්හතදන රද යහජකහරි හවන ඉල්ලුේ කිීභ, 
ඵළටරි රඵහ ගළීමභ, ටඹර් තඹදීභ,හවන තේහ කිීභ, රිඹදුයන් තත 
හවන බහයදීභ ව බහයගළීමභ, හවන පිටතට ඹහභ ආදී කරුණු 
ේඵන්ධතඹන් වු ආකෘති ඳත්රඹක් තේ න විට ක්රිඹහත්භක තේ. එතේභ 
ප්රහවන අිංලතේ කටයුතු අධීක්ණඹ කිීභ වහ එභ අිංලඹ නිතඹෝජය 
අධයක්යතඹකුතේ ඳහරනඹට ඳත් තකොට ඇත. 
 

ඈ කහර්ඹඹ භණ්ඩර 
කශභනහකයණඹ 

න ප්රතිුවගතකයණ තඹෝජනහ ඹටතත් අනුභත තනතුරු වහ ඵහ 
ගළීමතේ ඳටිඳහටි කස තකොට කශභනහකයණ තේහ අධයක් 
ජනයහල්තේ අනුභළතිඹ රඵහ තගන ඇත. ඒ අනු තනතුරු පුය්ලඳහඩු 
ළඩි තකොටක් ේපර්ණ කය ඇත. අ කහරිඹ වහ න විනඹ 
යසථහක් තකටුේඳත් තකොට අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ වහ 
ඉදිරිඳත් කිීභට නිඹමිත ඇත. එතේභ ඳරිඳහරන ිංග්රවඹක් කස 
කිීතේ කටයුතු අන් අදිඹයට ඳත් වී ඇත . 
 

ඉ තතොග ඳහරනඹ එදිතනදහ තතොගඹ ඹහත්කහලීන න ඳරිගණක ඳේධතිඹක් ක්රිඹහත්භක තේ. 
 

ඊ ආධුනික පුහුණු 
කිීභ 

2015 ර්ඹ තුශ ආධුනිකඹන් 35,000 ක් ඳභණ පුහුණු කිීභට 
අත්ලක්ෂිතඹ. එතේභ ඳහකභහරහ ප්රතීතනඹ තකොට නිස ඳරිදි වතික ඳත් 
නිකුත් කිීභට අලය කටයුතු තකතර්. 
 

 


