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1.0 උඳකුඳතිතුභළගේ ඳණිවුඩය 
 

ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ උඳහධි භටමටභ දක්හ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරකේ ප්රධහන 

ජඹ්රවණඹ කේ. ඳසුගිඹ කර් දී සිසුන් 560 භග න විට 2016 දී මුළු ශිය ඇතුශත්වීම්  ංතයහ 592 

දක්හ ඉවශ කගොස ඇත. 

ආඹතනික භහකරෝචනඹ ව ළඩටවන් භහකරෝචනඹ වහ විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කකොමින් බහ 

විසින් සථහපිත කයන රද යහමුක් විලස විදයහරකේ තත්ත් වතික කටයුතු වහ මිණුම් දණ්ඩ කර බහවිතහ 

කයන රදී. කර්භහන්ත ක්ක්ර ප්රවිණඹන්කගන් භන්විත කමිටු වහ විඹභහරහ ප්රතියෙවගත කිරීම් දවහ 

කර්භහන්ත ක්ක්ර නිපුණඹන්කේ අදවස කඹොදහ ගළනීභ මූලික අංලඹක් න අතය අචහර්ඹරුන්කේ වහ 

ශියඹන්කේ ඳසු විඳයභ ‚ අබයන්තය අධයඹන විගණනඹ ව ලිපි කගොණු ඳහරන ඳේධතිඹක් සථහපිත කිරීභ 

ළනි ්රිඹහදහභඹන් ඔසක්  2016 කර් දී උඳහධිධහරින්ට රඵහ දුන් ළඩ ටවන් ර තත්ඹ ව භසථ 

උඳහධිධහරින්කේ තත්ඹ ළඩි දියුණු කිරීභට කටයුතු කයන රදී. 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විේඹහරකේ උඳහධි ප්රදහකනෝත්ඹ 2017  ජනහරි  භ කකොශම ඵණ්ඩහයනහඹක 

අනුසභයණ ජහතඹන්තය ම්භන්ත්ණ ලහරහකේ දී ඳළළත්වුනු අතය එහිදී  උඳහධි අකේක්කයින් 92 ක් දවහ 

උඳහධි ප්රදහනඹ කයන රදී. 2016 ර්කේ අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹන් දවහ ශ්රී රහංකික වහ විකේශීඹ 

විලසවිදයහරර ලිඹහඳදිංචි වී සිඹ ඳලසචහත් උඳහධි දවහ මූරයභඹ වහ ඳලසචහත් අධයඹන කටයුතු දවහ වඹ 

රඵහදීභ නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයංලකේ ද වඹ ඇති ආයම්බ කයන රදී. තද, 

අධයහඳන වහ ඳරිඳහරන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ කභභ ය තුශ ශ්රී  රංකහකේ ව විකේශීඹ ළඩමුළු, ම්භන්රණ වහ 

මුළු දවහ වබහගි වව. විලසවිදයහර අනධඹයන කහර්ඹ භණ්ඩරකේ පරදහයිතහඹ ළඩිදියුණු කිරීභ ව 

නහඹකත් ංර්ධනඹ ඉරක්ක කකොට කකටි කහලීන පුහුණු ළඩටවන් ද  රඵහ කදන රදී. 

විලස විදයහරකේ සිසුන්, ඔවුන්කේ අධයහඳන කටයුතු සිදු කයන අතය දීභ ප්රදර්ලණ වහ කනත් තයග දවහ ද 

වබහගි වව.   තද සිසුන් තභ වළකිඹහන් ප්රදර්ලනඹ කයමින් වහ  විලසවිදයහර ප්රජහ තුශ භගිඹ ප්රයර්ධනඹ 

කයමින්, ංසකෘතික වහ ආගමික කටයුතු රැක් ංවිධහනඹ කය තිබිණි. 

කභභ විලසවිදයහරඹ භගින් තහක්ණික ගුරු අධයහඳන, පුහුණු භධයසථහනඹ කශභනහකයණඹ, කහර්මික පුහුණු 

කශභනහකයණ වහ තක්ක්රුකරු පුහුණු ඳහඨභහරහ ජහතික ඩිේකරෝභහ ඳත්හකගන ඹහභට නිපුණතහ අංලකේ  

ංර්ධන ළඩටවන් දවහ උඳකහය විඹ. තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන බහවිතඹ වහ පුහුණු අංලඹ වහ 

වතික ඳර ව ඩිේකරෝභහ භටමටකම් ඳහඨභහරහ දවහ විඹ ංර්ධනඹ වහ ංකලෝධනඹ විලසවිදයහරඹ භගින් 

සිදු කයන රදී . 

2015 දී සථහපිත කයන රද ඵටංගර විලස විදයහර විදයහඹතනඹ භනන් NVQ  සුදුසුකම් 5 වහ 6 අනු ඩිේකරෝභහ 

ළඩටවන් රඵහදීභ දවහ කටයුතු 2016 කර් දී ්රිඹහත්භක විඹ. විලස විදයහර විදයහඹතනඹන්හි කභකවයුම් 

කටයුතු වහ අලය අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු ව ඳරිඳහරන වහ මූරය වහඹ විලස විදයහරඹ ඳඹහ 

ඇත. 

2016 කර් දී විලස විදයහරඹ විසින් හක්හත් කයගන්නහ රද සුවිකල්ෂී ඉරක්කඹන් යජකඹන්¸විලසවිදයහර 

ඳහරක භණ්ඩරකඹන් විලසවිදයහර ක්කයින්කගන් වහ සිසුන්කගන් රද වකඹෝගකේ ව කණ්ඩහඹම් 

ප්රඹත්නකේ ප්රතිපරඹකි. භභ  ඒ සිඹලු කදනහට ඔවුන්කේ විශිසට දහඹකත්ඹ කනුකන් මුළු වදතින් තුති පුදන 

අතය ව අනහගත ප්රණතහ ඉදිරිඹට කගනඹහභට ඔවුනට සුඵ ඳතමි. 

 

 

ආචහර්ඹ ටී.ඒ. පිඹසිරි 
උඳ කුරඳති 
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2.0 විහලවිදයළ ඳළක භණ්ඩය -2016 
ආචහර්ඹ ටී.ඒ. පිඹසිරි භවතහ 
උඳකුරඳති, ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයළරඹ (බහඳති)  

එන් ජී වළච් පී.සී. භවතහ 
අංක: 4/10, තකරකකොටු ත්ත 
කකොශම 05 
 

පී. යකන්පුය භවතහ 

කල්කම් 

නිපුණතහ ංර්ධන වහ ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයංලඹ 

"නිපුණතහ පිඹ" 354/2,  

නහයහකව්න්පිට 

ඇ.යු.සී. අතුකකෝයශ භවතහ 
බහඳති 
ජහතික ආධුනිකත් වහ කහර්මික පුහුණු අධිකහරිඹ 
 

ඩී.සී. දිහනහඹක භවතහ 
කල්කම් 
උස අධයහඳන අභහතයංලඹ 
18 කෝඩ් කඳකද, කකොශම 07 

තිරක් ද සිල්හ භවතහ 
ශ්රී රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනඹ 

ඒ.එම්.පී.බී. අතඳත්තු භවතහ 
අධයක් කජනයහල්,ංර්ධන මූරය කදඳහර්තකම්න්තු 
කල්කම්, මුදල් අභහතයංලඹ  
 කකොශම 1 

උත්ඳර කව්යත් භවතහ 
සිකරෝන් බිසකටම ලිමිටඩ්, වයිකරල් ඳහය 
ඳන්නිපිටිඹ 
 

කේ.ඒ. යංජිත් භවතහ 
අධයක් ජනයහල් 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීකම් කදඳහර්තකම්න්තු 
ඕල්කටම භහත, කකොශම 10 
 

ඉංජිකන්රු. ජඹන්ත කුභහය රංකහතිරක භවතහ 
ංසථහපිත ඉංජිකන්රුන්කේ ආඹතනඹ 
ශ්රී රංකහ (IESL) 

ජී. කවටමටිආයච්චි භවතහ 
බහඳති 
ශ්රී රංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිකහරිඹ 

එල්. ඩබ්. එස. කුරයත්න භවතහ 
පීඨහධිඳති / පුහුණු තහක්ණ පීඨඹ 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයළරඹ 

කේ.යි.පීරිස භවතහ 

බහඳති,ජහතික ආධුනිකත් වහ කහර්මික පුහුණු කිරීකම් 

අධිකහරිඹ 

ඩී ඩී ඩී. සුයවීය භවතහ  

පීඨහධිඳති/කහර්මික වහ ෘත්තීඹ තහක්ණ පීඨඹ 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයළරඹ 

දඹහයත්න ඩී. ගභකේ භවතහ 
6/12, භළලිඵන් ආයභ භහත 
ඵළේදගහන, කකෝටමකටම 

එස.ඒ. ලිඹනකේ භවතහ 
අධයක් - ප්රකේල, ප්රතීතන වහ තත්ත් වතික 
 අධයන බහ නිකඹෝජිත 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයළරඹ  

ඩී. ගුණයත්න භවතහ 
F / 16, ඇල්විටිගර භවල් නිහ 
නහයහකව්න්පිට 
කකොශම 08 

එස.පී.ආර් එස ජඹතිරක භවතහ 
අංල ප්රධහනී - විදුලිඵර වහ ඉකරක්කරොනික 
තහක්ණ කදඳහර්තකම්න්තු 
අධයන බහ නිකඹෝජිත 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයළරඹ 

ආර්. ෂසරැන්සිසකකෝ භවතහ 
අංක 55/12, ඩී.භළසිකනඩ් විදයහර ඳහය  

කහන  

නිල්මිණී දිඹකඵදනකේ භවත්මිඹ 

අධයක් ජනයහල් 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයළරඹ 

අරුණි ප්රිඹහ අලුත්කේ භවත්මිඹ 

ආයධිත හභහජික 

අධයක් මුදල් 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයළරඹ 
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3.0 අධ්යන වබළගේ කළර්ය භණ්ඩය 
ආචහර්ඹ ටී.ඒ.පිඹසිරි   උඳ කුරඳති¸ බහඳති 

නිල්මිණී දිඹකඵදනකේ මිඹ  - අධයක් ජනයහල් 

ආචහර්ඹ ඩී.ඩී.ඩී. සුයවීය  පීඨහධිඳති¸ කහර්මික වහ ෘත්තීඹ තහක්ණ පීඨඹ 

එල්.ඩබ්.එස. කුරයත්න භවතහ  පීඨහධිඳති¸ පුහුණු තහක්ණ පීඨඹ 

ඉංජිකන්රු ඩී. එස. කවටමටිආයච්චි  අධයක් -භහධය වහ කතොයතුරු කහ 

එස.ඒ. ලිඹනකේ භවතහ  අධයක් - ප්රකේල, ප්රතීතන වහ තත්ත් වතික 

භවහචහර්ඹ ජී.අයි.සී. ගුණර්ධන භවත්මිඹ 

 

පීඨකඹන් ඵහහිය නම් කයනු රළබ (2016 භළයි දක්හ), ම්භහනිත 

අධයහඳන භවහචහර්ඹ - ශ්රී රංකහ විෘත විලසවිදයහරඹ, නහර 

ඉංජිකන්රු  පී.ඩී යත්චන්ද්ර පීඨකඹන් ඵහහිය නම් කයනු රළබ (2016 භළයි දක්හ), හිටපු කේසඨ 
කථිකහචහර්ඹ (ඹහන්ත්රික ඉංජිකන්රු ), අංල ප්රධහනී (කෘෂිකහර්මික වහ ළවිලි 
ඉංජිකන්රු, ශ්රී රංකහ විෘත විලස විදයරඹ) 

ඉංජිකන්රු  ඩබ්.සී.සී.සුභතියත්න භවත්මිඹ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ¸ අංල ප්රධහනී (කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණ 
කදඳහර්තකම්න්තු/කර්භහන්ත වහ ෘත්තිඹ තහක්ණ පීඨඹ) 

ඉංජිකන්රු කේ.කක්. කහන්ති භවත්මිඹ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ¸ අංල ප්රධහනී(ඉදිකිරීම් තහක්ණ කදඳහර්තකම්න්තු  

/කර්භහන්ත වහ ෘත්තිඹ තහක්ණ පීඨඹ) 

එස.පී.ආර් එස ජඹතිරක භවතහ 
 

කේසඨ කථිකහචහර්ඹ¸ අංල ප්රධහනී (විදුලිඵර වහ ඉකරක්කරොනික තහක්ණ 
කදඳහර්තකම්න්තු/කර්භහන්ත වහ ෘත්තිඹ තහක්ණ පීඨඹ) 

ටී.කක්.භල්ත්ත භවත්මිඹ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ¸අංල ප්රධහනී(කතොයතුරු වහ න්නිකේදන තහක්ණ 

කදඳහර්තකම්න්තු/ පුහුණු තහක්ණකේද පීඨඹ) 

කකන්ස දිහනහඹක භවතහ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ¸ අංල ප්රධහනී¸ සිනභහ ව රඳහහිනී තහක්ණඹ 

/කර්භහන්ත වහ ෘත්තීඹ තහක්ණ පීඨඹ 

එම්. කත්නඵන්දු භවත්මිඹ කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික)¸ අංල ප්රධහනී(කෘෂිකර්භ ව ආවහය තහක්ණ 

කදඳහර්තකම්න්තු/කර්භහන්ත වහ ෘත්තිඹ තහක්ණ පීඨඹ) 

පුසඳහ යහජඳක් භවත්මිඹ කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික)¸ අංල ප්රධහනී(කශභනහකයණ අධයඹන 

කදඳහර්තකම්න්තු/ පුහුණු තහක්ණ පීඨඹ) 

ඉංජිකන්රු ගඹන්ති අරවකඳරුභ භවත්මිඹ අංල ප්රධහනී( නිසඳහදන තහක්ණ කදඳහර්තකම්න්තු/කර්භහන්ත වහ 

ෘත්තීඹ තහක්ණ පීඨඹ) 

එස.ඒ.එන්.ධනුසක භවතහ කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික)¸අංල ප්රධහනී¸(අධයහඳන වහ පුහුණු 

කදඳහර්තකම්න්තු 

/ පුහුණු තහක්ණ පීඨඹ) 

බුේධිභහ කරුණහයත්න කභනවිඹ කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික)¸අංල ප්රධහනී¸( බහහ අධයඹන කදඳහර්තකම්න්තු 

/ පුහුණු තහක්ණ පීඨඹ) 

භවහචහර්ඹ එස පී.කරුණහනහඹක භවත්මිඹ භවහචහර්ඹ (අධයහඳන තහක්ණ, අධයහඳන වහ පුහුණු කදඳහර්තකම්න්තු 

/ පුහුණු තහක්ණ පීඨඹ) 

ඳත්භලහන්ති යි. ගභකේ කභනවිඹ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ / පුහුණු තහක්ණකේද පීඨඹ 

 

වශබළගිවීභ   
එම්.ජී. ධර්භසිරි භවතහ අංල ප්රධහනී (විබහග ව ඇගයීම් අංලඹ) 

 

ඩබ්ලිේ.ජී.ජී.ප්රමිරහ භවත්මිඹ වකහය කල්තකහධිකහරී / පීඨ (අධයඹන බහකේ කල්කම්) 

එස.ආර්.එම්.පී. කකනවියත්න  කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික), ම්ඵන්ධීකහයක(ප්රභහණ ීකක්ණඹ 

තහක්ණකේදී) 
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4.0 ශෆඳින්වීභ 

4.1 ලෘත්තීය තළක්ණ විහලවිදයළය පිහිටුවීභ 
අ.කඳො.. උස කඳශ භහර්ගඹට පිටතින් විබය ශිය ශියහන් ඵහ ගත වළකිශ ශ්රී රංකහකේ ඇති කනත් 

විලසවිදයහරඹන් කගන් කනස ව විලසවිදයහරඹක් ඇති කිරීභට ත්භන් භහජඹ තුශ දීර්ඝ කහරඹක් ඳළති 

අලයතහ ඉටු කයමින් ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ පිහිටුන රදී.  

කම් න විට ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම් 5 භටමටභ කවෝ කනත් භහන සුදුසුකම් 

හිත ශිය ශියහන් ඵහ ගනී.  එභ සුදුසුකම් හිත සිසුන් අ.කඳො.. උස කඳශ සුදුසුකම් රත් ශිය 

ශියහන් කගන් කනස න්කන් ඔවුන් ළරකිඹ යුතු කර්භහන්ත නියහයණඹක්ද හිත ඩිේකරෝභහ භටමටකම් 

තහක්ණ ළඩටවනක් වදහයහ ඇති ඵළවිනි. ඒ අනුශ ප්රථභ උඳහධි ළඩටවන තුශ ශිය ශියහන්ට සිඹ 

විකල්ඥතහ ක්ක්රඹ තුශ ඩහ උස ෛේධහන්තික දළනුභක් රඵහ දීශ ඳරීක්ණහගහය තුශ න තහක්ණ 

උඳකයණ පිළිඵ ප්රහකඹෝගික අත්දළකීම් රඵහ ගළනීභට නියහයණඹ කකකර්.  එකභන්භ ළඩටවකන් 5 න 

ර්හර්ධකේදී ඔවුහු ප්රථභ උඳහධි පුහුණුරහීනන් ලකඹන් 6 භහසික කර්භහන්ත පුහුණුක්ද රඵති.  කභභ 

්රිඹහකහයකම් භගින් තහක්ණකේදීන් ලකඹන් කඳෝණඹ න කභභ ශිය ශියහකෝ අහන ර්හර්ධකේදී 

නිසඳහදන කක්න්ද්රගත කයගත්ශ කර්භහන්තකේ අලයතහ භත ඳදනම් වද ශිය යහඳෘතිඹක් ම්පර්ණ කයනු 

ඇත. 

ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම් (NVQ) යහමු ළකළසභ ්රිඹහත්භක වකේ ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ 

පිහිටුවීභටත් කඳයශ NVQ. 1-4 භටමටම් (වතිකඳර භටමටභ) ව 5-6 භටමටම් (ඩිේකරෝභහ භටමටභ) වඳුන්හ දීභත් 

භගිනි. කභභ විලසවිදයහරඹ පිහිටුවීභත් භගභශ එඹ උඳහධි භටමටභ න NVQ 7 භටමටභ දක්හ ව ගභන් ඳථඹ 

ම්පර්ණ කයයි. ඒ අනු NVQ‚ කවෝ NVQ කනොන ගභන් ඳථ ඔසක් ඳළමිකණන ඩිේකරෝභහධහරීන්ට දළන් 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරකේදී තහක්ණකේද විඹධහයහ තුශ උඳහධි රළබීභට අසථහ හිමි වී තිකබ්. 

4.2 විහල විදයළගේ අරමුණු  

 

(අ)ශිය ශියහන්ට තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීම් ඳේධතිඹ තුශ සිඹ දක්තහන් වහ 

වළකිඹහන් ඳදනම් කකොට කගන විලසවිදයහර අධයහඳනඹක් රඵහ ගනු පිණි ඔවුන්කේ ප්රගතිශීලී 

ංර්ධනකඹහිරහ වහඹ වීභශ 

 

(ආ) කර්භහන්ත ක්ක්රඹ තුශ ක්ඹ රන අතකර්භශ පුහුණු රඵන අඹ වහ ශික්කේද පුහුණු රඵහ දීභශ  

 

(ඇ) තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු වහ ‚ඳහඨභහරහ ව විඹ නිර්කේල ංර්ධනඹ 

කිරීකභහිරහ වහඹ වීභශ 

 

(ඈ) විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් වීභ වහ පිළිගත වළකි සුදුසුකම් ඇති තහක්ණික ක්කයින් වහ අධයඹන 

ඳහඨභහරහ ඉදිරිඳත් කිරීභශ  

 

(ඉ) ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම් හිත තළනළත්තන්ට සිඹ නිපුණතහ ඉවශ නංහ කගන අධයහඳන සුදුසුකම් 

අත්කය ගළනීභට අධයඹන ඳහඨභහරහ ඉදිරිඳත් කිරීභශ  

 

(ඊ) අතණ්ඩ ෘත්තීඹකේදී ංර්ධනඹ පිළිඵ යහේති ඳහඨභහරහ ඉදිරිඳත් කිරීභශ ව  

 

(උ) ඉදිකිරීම්ශ නිසඳහදන වහ ක්හ අංලඹන්හි ආඹතනද ඇතුළු කඳොදු ජනතහ වහ යහඳෘති ක්හ ළඳයීභ. 
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4.3 විහලවිදයළගේ වාංවිධළන ලුශය වශ අධයයන ඳළඨභළළ  
 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරකේ අබයන්තය යෙවඹ කහ ඇත්කත් කර්භහන්ත අංලඹ ළනි ක්ක්රර 

පිරිකේ ඉල්ලුභ පුයහරනු පිණි ව සිඹ ෘත්තීන්හි ළඩිදුය වහ ෘත්තීඹකේදී ංර්ධනඹ අකේක්හ කයන 

කඳොදු ජනතහකේ   අලයතහ ඉටු කයනු පිණි ඹ. ඒ අනුශ ඳරිඳහරන වහ මූරය අංලඹන්ට අභතයශ පීඨ කදකක් 

ව අතණ්ඩ ෘත්තී ඹකේදී ංර්ධනඹ වහ ව භධයසථහනඹක් ද පිහිටුහ ඇත. 

4.4 කර්භළන්ත ශළ ලෘත්තීය තළක්ණ පීඨය  
විලසවිදයහරකේ කභභ පීඨඹ පිහිටුන රේකේ කර්භහන්ත අංලඹ තුශ ක්ඹ කයන භධයභ භටමටකම් සිටින 

තහක්ණික පුහුණු රළබ අඹට සිඹ ෘත්තීඹ ප්රගභණඹ උකදහ දළනුභ වහ කුරතහ ර්ධනඹ කය ගළනීභට 

අසථහ රඵහ කදනු පිණි ඹ. එක් තහක්ණික ලකඹන් පුහුණු තළනළත්තන්ට සිඹ ක්ක්ර තුශ උඳහධි කවෝ 

ඉවශ සුදුසුකම් රඵහ ගළනීභට කභයට තුශ කිසිදු ඉඩප්රසථහක් කනොතිබුණි. කර්භහන්ත වහ ෘත්තීඹ තහක්ණ 

පීඨඹ භගින් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන උඳහධි ළඩටවන් කභභ හිදළ පුයනු ඇති අතය සිවිල්ශ ඹහන්ත්රික වහ විදුලි 

ළනි හම්ප්රදහයික තහක්ණික ක්කරර ඳභණක් කනොශ ඉදිකිරීම් ක්හශ ඹහන්රවිදයෘත් වහ ආවහය පිරිළකසුම් 

ළනි ඩහත් කභෝධහනිත ක්ක්රරද ත තත් ඉඩප්රසථහ විය කයයි. 

 

කර්භහන්ත වහ ෘත්තීඹ තහක්ණ පීඨඹ දළනට තහක්ණ ක්කරඹන්හි ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණකේදඹශ නිසඳහදන 

තහක්ණඹශ කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹශ ආවහය පිරිළකසුම් තහක්ණඹ, චිරඳට වහ රඳහහිනී නිසඳහදන 

තහක්ණඹ, ප්රභහණ ීකක්ණඹ ව ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ ඹන විඹ ක්ක්ර තුශ බී.කටක්. උඳහධිඹ කත භග 

ඳහදන උඳහධි ළඩටවන් 7 ක් කභකවඹයි. එකභන්භ කවෝටල් කශභණහකයණඹ පිලිඵ න උඳහධි 

ඳහඨභහරහක්  2017 කර්දී වදුන්හ දීභ වහ ආයම්බක  පිඹය ගන්නහ රදී. 

 

උඳහධි අකේක්ක භටමටකම්දී රඵහ කදන භහන ම්ඳත් ංර්ධන වහ යහඳෘති ක්හන්ට අභතය අධයඹන වහ 

විවිධ තහක්ණික ක්ක්රඹන්කේ ක්ක්ර ප්රවිණඹන් භග ම්ඵන්ධතහ සථහපිත  කිරීභ කර්භහන්ත ෘත්තීඹ 

තහක්ණ පීඨකේ ළදගත් ගකීභක් කේ. 

4.5 පුහුණු කිරීම් තළක්ණ පීඨය  
 

ගුරු අධයහඳනශ කතොයතුරු වහ න්නිකේදන තහක්ණ ව කශභනහකයණ ක්ක්රඹන්හි උස අධයහඳනඹ 

වහ ඉඩප්රසථහ ඇති කයනු පිණි පුහුණු කිරීම් තහක්ණ පීඨඹ පිහිටුහ ඇත.  කභභ පීඨඹ භගින් කභකවඹනු 

රඵන සිඹලුභ උඳහධි ඳහඨභහරහ නිර්භහණඹ කය ඇත්කත් භධයභ භටමටකම් තහක්ණකේදීන්ට වහ පුහුණුකරුන්ට 

සිඹ දළනුභශ කුරතහ වහ ආකල්ඳ ඉවශ භටමටභකට ර්ධනඹ කය ගනු පිණි න භංකඳත් විය කිරීකම් අභිප්රහඹ 

ඇති ඹ.  කම් න විට කභභ පීඨඹ ඩිේකරෝභහධහරීන්ශ තහක්ණ වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීම් අංලකේ 

පුහුණුකරුන් ව අදහශ ක්ක්රඹන්හි සුදුසුකම් රත් ඳහල් ගුරුරුන් වහ උඳහධි ළඩටවන් 5 ක් 

කභකවඹයි. 

කභභ පීඨඹ‚ බී.එඩ්. (කවත් අධයහඳනකේදී) උඳහධිඹ කත කඹොමු න උඳහධි ළඩටවන් 2 ක් ව බී.කටක් 

(කවත් තහක්ණකේදී) උඳහධිඹ කත කඹොමු න උඳහධි ළඩටවන් 4 ක් කභකවඹයි.  තහක්ණකේදඹ තුශ 

අධයහඳනඹ පිළිඵ ප්රථභ උඳහධිඹ (බී.එඩ්. කටක්)‚ තහක්ණකේද අධයහඳනඹ පිළිඵ ඉගළන්වීකම් වහ පුහුණු 
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කිරීකම් ක්රභකේද ඉගළන්වීභ පිළිඵ අධහනඹ කඹොමු කයයි. අකනක් බී.එඩ්. ළඩටවන න්කන් ඉං්රීසි බහහ 

ඉගළන්වීභ පිළිඵ බී.එඩ්. උඳහධි ළඩටවනයි. පීඨඹ විසින් 2016 දී කර්භහන්ත ංර්ධනඹ පිලිඵ න බී.කටක් 

(කවත් තහක්ණකේදී)  උඳහධි ළඩටවනක් ආයම්බ කය ඇත. 

 

කතොයතුරු වහ න්නිකේදන තහක්ණ ඳහඨභහරහ තුනභශ එනම් භෘදුකහංග තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. උඳහධිඹශ 

ජහර තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. උඳහධිඹ ව ඵහුභහධය වහ කබ්අඩවි නිර්භහණකයණ තහක්ණඹ පිළිඵ 

බී.කටක්. උඳහධිඹ 2016 ර්කේදීද තදුයටත් ්රිඹහත්භක විඹ.    

කභභ උඳහධි ඳහඨභහරහන්හි ප්රථභ ර් 3 තුශ ඳරිගණක විදයහශ භෘදුකහංග ංර්ධනඹශ කතොයතුරු ඳේධතිශ 

ඵහුභහධයශ කබ්අඩවි ංර්ධනඹ වහ ඳරිගණක ජහර පිළිඵ අධයඹන කටයුතු ඒකහඵේධ සිදු කකකර්. ඳසු 

භෘදුකහංග ංර්ධනඹශ කතොයතුරු ඳේධතිශ ඳරිගණක ජහරශ කබ්අඩවි ංර්ධනඹ වහ ඵහුභහධයයික නිසඳහදනඹ 

ඹන ක්ක්රඹන්හි විකල්ඥතහඹ රඵහ ගළනීභට අසථහ උදහ කකකර්.  එඹට අභතයශ කර්භහන්ත අංලඹ 

තුශ ඉල්ලුභට රිරන ඳරිදි කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ පිළිඵ බී.කටක් උඳහධි ළඩටවනක්ද වඳුන්හ කදන 

රදී. 

4.6 අඛණ්ඩ අධයළඳන භධයවහාළනය Continuing Education Centre 
 

අතණ්ඩ අධයහඳන භධයසථහනඹ නහහි කභභ විලසවිදයහරකේ ඩිේකරෝභහශ වතිකඳරශ කකටි ඳහඨභහරහශ 

අතණ්ඩෘත්තීඹකේදී ංර්ධන ළඩටවන් වහ කනත් යහේති ළඩටවන් කභකවඹවීභ වහ ඇති කයන රද 

අංලඹයි.  ඳහර්ලිකම්න්තු ඳනත භගින් ඵරඹ ඳයහ ඇති ඳරිදිශ කභභ විලසවිදයහරකේ පර් ආඹතනඹ ව ශ්රී රංකහ 

ජහතික තහක්ණික අධයහඳන ආඹතනඹ (NITESL) විසින් ආයම්බ කයන රද ඩිේකරෝභහ වහ වතිකඳර ළනි 

ඳහඨභහරහ වහ කකටි ඳහඨභහරහ ළනි අතණ්ඩ පුහුණු ඳහඨභහරහ කභභගින් ඉදිරිඹට කගන ඹයි. 

කකටිකහලීන ෘත්තීඹකේදී ංර්ධන ළඩටවන් අතරින්ශ පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීභ වහ තක්ක්රුකරුන් 

පුහුණු කිරීභට ප්රමුතත්ඹ දීභට නිඹමිත ඇත්කත් එභ ක්ක්ර වහ ඇති ඉල්ලුභ වහ අතයහලය ඵ 

කව්තුකනි. පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීකම් (TOT) ළඩටවන්  කර්භහන්ත ක්ක්රඹ තුශ වහ තහක්ණික වහ 

ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු ක්ක්රකඹහි ඉගළන්වීම් ක්ක්රඹ තුශ නියත වන්කේ ෘත්තීඹ ංර්ධනඹ වහ 

නිර්භහණඹ කය ඇත.  කභභ ඳහඨභහරහ ඩහත් ප්රහකඹෝගික කර දිලහභිමුත ඇති අතයශ ඇතළම් විට භවය 

ක්ක්රඹන්හිදී ඒහ ළඩිදුය පුහුණු වහ තත් එක් තිඹක කවෝ ති කදකක ළඩිදුය කහරඳරිච්කේදඹක් 

ඉදිරිඹට ්රිඹහත්භක කේ. 

තක්ක්රුකරුන් පුහුණු කිරීකම් ළඩටවන තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු ක්ක්රකේ සිඹලු 

යහජය වහ කඳෞේගලික පුහුණු ආඹතනරට ඉතහභත් ළදගත් කේ. ආධුනික තක්ක්රුකරුන් තෘතියික වහ 

ෘත්තීඹ අධයහඳන කකොමින් බහ විසින් කතෝයහ ගනු රළඵශ පුහුණු වහ අතණ්ඩ අධයහඳන භධයසථහනඹ 

කත කඹොමු කකකර්.  විලසවිදයහරකේදී ඔවුහු ආදර්ල අනුකයණ තක්ක්රුද ඇතුශත් තක්ක්රු ක්රභකේදඹ 

පිළිඵ ත්-දින පුහුණු ළඩටවනක් ම්පර්ණ කයති. 
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5.0 කර්භළන්ත ශළ ලෘත්තීය තළක්ණ පීඨය 

5.1 2016- ඇතුෂත් කර ගනු ෆබූ ශිය කළණ්ඩය  
නිසඳහදන තහක්ණඹශ ඹහන්රවිදයෘත්ඹශ කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹශ ආවහය පිරිළකසුම් තහක්ණඹ, චිරඳට 

වහ රඳහහිනි තහක්ණඹ, ප්රභහණ ීකක්ණඹ ව ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. උඳහධි ළඩටවන් 

වහ ශිය කහණ්ඩ 2 (තිකේ දිනර ව ති අන්ත) ශිය ශියහන් ඵහ ගළනීභ වහ ව අභිකඹෝගයතහ 

ඳරීක්ණඹ භනන් 2016  කඳඵයහරි භ 28 න දින සුදුසුකම් රත් අඹදුම්කරුන් 335 කදනකු ඵදහ ගන්නහ 

රදී. 

ලගුල 1- සිසුන් ඵදලළ ගෆනීභ - කර්භළන්ත ශළ ලෘත්තිය තළක්ණ පීඨය‚අධයයන ලර්ය 2016/2017 

 බී.කටක්. උඳහධි ළඩටවන ඳළළත්වීභ ලිඹහඳදිංචි ව ශිය ංතයහ 

පිරිමි කහන්තහ එකතු 

1.  නිසඳහදන තහක්ණඹ ති අන්තකේ 22 00 22 

2.  ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ    තිකේ දිනර 18 03 21 

3.  ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ  ති අන්තකේ 39 01 40 

4.  කගොඩනළගිලි ක්හ  තහක්ණඹ   තිකේ දිනර 13 06 19 

5.  කගොඩනළගිලි ක්හ  තහක්ණඹ ති අන්තකේ  28 12 40 

6.  ආවහය පිරිළකසුම් තහක්ණඹ  ති අන්තකේ 24 21 45 

7.  චිරඳට වහ රඳහහිනි තහක්ණඹ  ති අන්තකේ 28 03 31 

8.  බී.කටක්. ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ වහ 

ම්ඳත් කශභනහකයණඹ 

ති අන්තකේ 
53 08 61 

9.  බී.කටක්. ප්රභහණ ීකක්ණඹ ති අන්තකේ 40 16 56 

කර්භහන්ත වහ ෘත්තීඹ තහක්ණ පීඨකේ ලිඹහඳදිංචි ව ශිය ංතයහකේ මුළු එකතු 335 

 

5.2 ඳදනම් ලෆඩවටශන 
 

2016 භහර්තු 21 න දින තිකේ දිනර ළඩටවන වහ භහයම්බක උත්ඹ වහ දිලහනුගත කිරීකම් 

ළඩටවන ඳත්න රදී. තිකේ දින ළඩටවකන් කතෝයහ ගත් ශිය-ශියහන් වහ ගණිතඹශ කතොයතුරු 

තහක්ණකේදඹ වහ ඉං්රීසි ළනි අතයලය මූලික විඹඹන් වහ ව ඳදනම් ළඩටවන 2016 අකප්ර්ල් 04 දින 

ආයම්බ කයනු රළබ අතය එඹ 2016 අකප්ර්ල් භ 29 න දින අන් කයන රදී. 

2016 භහර්තු 19 න දින ති-අන්ත දිනර ළඩටවන වහ භහයම්බක උත්ඹ වහ දිලහනුගත කිරීකම් 

ළඩටවන ඳත්න රදී. ති-අන්ත ළඩටවකන් කතෝයහ ගත් ශිය-ශියහන් වහ ඳදනම් ළඩටවන 

ළඩටවන 2016 අේ කර්ල් 09 දින ආයම්බ කයනු රළබ අතය එඹ භළයි 15 න දින භහේත කයන රදී. 
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5.3 බී.ගටක්. උඳළධිය (වතිගේ දින ශළ වති-අන්ත) ලෆඩවටශන්  

අභිනකඹන් ලිඹහඳදිංචි ව තිකේ දින ශිය කහණ්ඩඹ (B1) වහ ති-අන්ත ශිය කහණ්ඩඹ (B2) වහ ව  අදහර 

උඳහධි ළඩටවන් පිළිකලින් 2016 භළයි 09 දින වහ 2016 අකප්ර්ල් 28 දින ආයම්බ කයන රදී. කදන කර් බී. 

1 ශිය කහණ්ඩකේ දශ එඹට භහන්තය බී. 2 ශිය කහණ්ඩකේද 3 න ර්හර්ධඹ 2016 භළයි 09 දින ආයම්බ 

කයන රදී. භසත 5 න ර්හර්ධඹ මුළුල්කල්භ අන් ය ශිය-ශියහන් කර්භහන්ත අංලකේ විවිධ 

සථහනඹන්හිදී කර්භහන්ත පුහුණු රළබව. 

සිඹලුභ බී.කටක් උඳහධි ළඩටවන් ර ශිය ගවණකේ ලුහුඬු විසතයඹක් ඳවත 2 ගුකේ දී ඇත:- 

 

ලගුල 2- ශිය ගශනය 

උඳළධි 
ඳළඨභළළ

ගේ නභ 

ඳෂමු ලියළඳදිාංචි ව ලර්ය 

2013  
ති අන්ත  

2014 
තිකේ දින 

2014 
වති අන්ත 

2015  

වතිගේ දින 

2015  

වති අන්ත 

2016  

වතිගේ දින 

2016  

වති අන්ත 

ඇතුෂත් කර ගත් 

ශිය වාංඛයළල 

ඇතුෂත් කර ගත් 

ශිය වාංඛයළල 

ඇතුෂත් කර ගත් 

ශිය වාංඛයළල 

ඇතුෂත් කර ගත් 

ශිය වාංඛයළල 

ඇතුෂත් කර ගත් 

ශිය වාංඛයළල 

ඇතුෂත් කර ගත් 

ශිය වාංඛයළල 

ඇතුෂත් කර ගත් 

ශිය වාංඛයළල 

පි
රි
මි

 

ක
හන්
ත
හ 

 

එ
ක

තු
ල

 

පි
රි
මි

 

ක
හන්
ත
හ 

එ
ක

තු
ල

 

පි
රි
මි

 

ක
හන්
ත
හ 

එ
ක

තු
ල

 

පි
රි
මි

 

ක
හන්
ත
හ 

එ
ක

තු
ල

 

පි
රි
මි

 

ක
හන්
ත
හ 

එ
ක

තු
ල

 

පි
රි
මි

 

ක
හන්
ත
හ 

එ
ක

තු
ල

 

පි
රි
මි

 

ක
හන්
ත
හ 

එ
ක

තු
ල

 

ගගොඩනෆගි
ලි ගවේලළ 

තළක්ණය 

25 09 34 13 03 16 24 12 36 13 06 19 25 04 29 13 06 19 28 12 40 

නිහඳළදන 
තළක්ණය 

25 01 26 00 00 00 11 03 14 13 00 13 12 03 15 00 00 00 22 00 22 

යළන්ත්රවිදු

ත් 

තළක්ණය 

36 01 37 17 00 17 39 02 41 14 0 14 35 02 37 18 03 21 39 01 40 

ආශළර 
පිරිවෆකසුම් 

තළක්ණය 

10 08 18 -- -- -- 22 13 35 -- -- -- 25 23 48 -- -- -- 24 21 45 

චිත්රඳට ශළ 
රඳලළහිනි 

නිහඳළදන 

තළක්ණය  

-- -- -- -- -- -- 33 03 36 -- -- -- 29 02 31 -- -- -- 28 03 31 

ඉදිකිරීම් 
තළක්ණ 

වශ වම්ඳත් 

කෂභනළක
රණය 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32 07 39 -- -- -- 53 08 61 

ප්රභළණ 

වමීක්ණ

ය 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28 21 49 -- -- -- 40 16 56 

එක් එක් 

ශියය 

කළණ්ඩය 
වශළ 

එකතුල 

96 19 115 30 03 33 129 33 162 40 06 46 186 62 248 31 09 40 234 61 295 

 

5.4 2016  ලර්ගේ පීඨය වශළ ගභගශයලන ද විබළග  

2016 කර් දී තිකේ දින වහ ති අන්ත ඳහඨභහරහ වහ ඳත්නු රළබ විබහග පිලිඵ කතොයතුරු ගු අංක 3 හි 

දක්හ ඇත. 
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ලගුල 3 - 2016 ලර්ගේ පීඨය වදශළ ගභගශයලන ද විබළග 

# බී.කටක්. උඳහධි 

ළඩටවන 

ලිඹහඳදිංචි 

ව ඳශමු 

ර්ඹ 

ඳළළත්වුණු 

අයුරු 

ර්හර්ධ 

අහන විබහගඹ 
ආයම්බක 

දිනඹ 

අන් ව 

දිනඹ 

1 ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 2014 ති අන්තකේ 3 ර්හර්ධඹ 06.02.2016 28.02.2016 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

චිරඳට වහ රඳහහිනි 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

2 ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 2014 තිකේ 

දිනර 

4 ර්හර්ධඹ 08.02.2016 26.02.2016 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

3 ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ  

2015 

 

තිකේ 

දිනර 

 

2 ර්හර්ධඹ 

 

22.02.2016 04.03.2016 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

4 ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 2013  

ති අන්තකේ 

 

6 ර්හර්ධඹ 

22.02.2016 04.03.2016 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

5 ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ 2015  

 

ති අන්තකේ 

2 ර්හර්ධඹ 07.05.2016 29.05.2016 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

ආවහය පිරිළකසුම් 

තහක්ණඹ 

චිරඳට වහ රඳහහිනි 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ වහ 

ම්ඳත් කරභනහකයණඹ 

ප්රභහණ ීකක්ණඹ 

6 ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ 2016  

 

ති අන්තකේ 

1 ර්හර්ධඹ 13.09.2016 30.09.2016 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

 

 

7 ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ 2015 තිකේ 3 ර්හර්ධඹ 13.09.2016 30.09.2016 
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නිසඳහදන තහක්ණඹ දිනර 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

8 ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ 2016 ති අන්තකේ 1 ර්හර්ධඹ 05.11.2016 20.11.2016 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

ආවහය පිරිළකසුම් 

තහක්ණඹ 

චිරඳට වහ රඳහහිනි 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ වහ 

ම්ඳත් කරභනහකයණඹ 

ප්රභහණ ීකක්ණඹ 

9 ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ 2014 ති අන්තකේ 4 ර්හර්ධඹ 05.11.2016 20.11.2016 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

ආවහය පිරිළකසුම් 

තහක්ණඹ 

චිරඳට වහ රඳහහිනි 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

10 ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ 2013 ති අන්තකේ 6 ර්හර්ධඹ 05.11.2016 20.11.2016 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ 

ආවහය පිරිළකසුම් 

තහක්ණඹ 

 

 

5.5 2016ලර්ගේ ඵළහිර කථිකළචළර්යලරු  
ඳවත කව්තුන් භත පීඨඹට ඵහහිය කථීකහචහයරුන්කේම්ඳත් දහඹකත්ඹ රඵහකගන ඇත∙ 
  

 සථිය අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරකේ ඌණතහඹ කව්තුකන් 

 අකනකුත් විලසවිදයහරර විවිධ ක්ක්රඹන්හි විේතුන් ව උස අධයහඳන ආඹතන භ  ඩහ 

ලක්තිභත් ඵතහඹක් සථහපිත කිරීභට. 

සිඹළුභ උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ පීඨඹ භනන් 2016 ය වහ ක්ඹට කඹොදහ ඇති ඵහහිය 
කථිකහචහර්ඹරුන්කේ විසතය 4 ගුකේ දක්හ ඇත. 
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ලගුල 4 - 2016 ලර්ගේ සියලු උඳළධි ලෆඩවටශන් වදශළ ගයොදළගත් ආරළධිත කථිකළචළර්යලරු 

# බී .කටක් .  උඳහධි ළඩටවන් ඳළළත්වුණු අයුරු ර්හර්ධඹ ඵහහිය කථීකහචහයරුන් 

1.  ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ තිකේ දිනර 1 08 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

2.  ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ ති  

අන්තකේ 

 

1 

 

35 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

ආවහය පිරිළකසුම් තහක්ණඹ 

චිරඳට වහ රඳහහිනි නිසඳහදන තහක්ණඹ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ ව මිඳත් 

කශභනහකයණඹ 

ප්රභහණ ීකක්ණඹ 

3.  ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ තිකේ දිනර 2 00 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

4.  නිසඳහදන තහක්ණඹ  

 

ති  

අන්තකේ 

 

2 48 

ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

ආවහය පිරිළකසුම් තහක්ණඹ 

චිරඳට වහ රඳහහිනි නිසඳහදන තහක්ණඹ 

5.  ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ තිකේ දිනර 3 20 

නිසඳහදන තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

6.  නිසඳහදන තහක්ණඹ  

ති  

අන්තකේ 

 

3 40 

ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

ආවහය පිරිළකසුම් තහක්ණඹ 

චිරඳට වහ රඳහහිනි නිසඳහදන තහක්ණඹ 

ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ ව මිඳත් 

කශභනහකයණඹ 

ප්රභහණ ීකක්ණඹ 

7.  නිසඳහදන තහක්ණඹ තිකේ දිනර 4 09 

ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

8.  නිසඳහදන තහක්ණඹ තිකේ දිනර 4 54 

ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 
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කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

9.  නිසඳහදන තහක්ණඹ තිකේ දිනර 6 02 

ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

10.  නිසඳහදන තහක්ණඹ ති  

අන්තකේ 

6 15 

ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 

 

5.6 බී.ගටක්. ශිය-ශියළලන් වශළ ප්රදළනය කරන ද නිදශවහ කිරීම්  
අධයඹන බහ විසින් අනුභත කයන රද නිදවස කිරීකම් ප්රතිඳත්තිඹ භත ඳදනම් සිසුන් විසින් අදහර නිදවස 

කිරීම් රඵහකගන ඇත.ප්රථභ උඳහධි ශිය-ශියහන් වහ නිදවස කිරීම් ප්රදහනඹ කිරීභ ප්රර්ධනඹ කයන රදී. 

ශිය-ශියහන් අදහශ නිදවස කිරීම් වහ රකහ ඵරන රේකේ ඔවුන්ට ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම් 6 භටමටභ 

කවෝ ඒ භහන කවෝ උස කනත් සුදුසුකම් තිබුකණ් නම් ඳභණි.  අදහශ ව භහන විඹ ඩිේකරෝභහ භටමටකම්දී 

හර්ථක ම්පර්ණ කය ඇකතොත් කභොඩියුර වහ නිදවස කිරීම් රඵහ කදන රදී. හක්ය ලකඹන් 

අදහශ ඩිේකරෝභහකේ මුල් පිටඳත ඉදිරිඳත් කයන කර නිඹභ කයන රදී. 

නිදවස කිරීම් අකේක්හ කශ ශිය-ශියහන් ප්රකදද කදකක් ඹටකත් ඉල්ලුම් කශ යුතු විඹ.1 න ප්රකදදකේ 

ශිය-ශියහන් වහ කේලන වහ ප්රහකඹෝගික ඳංතිරට වබහගි වීභ වහ ර්හර්ධ අහන විබහගද ඇතුළු 

ඇගළයීම්රට රක් කිරීභ කකකයන් නිදවස කයන රදී.  කකක් වුද කශ්්රණි හභහර්ථ හභහනයඹ ගණනඹ 

කිරීකම් කහර්ඹකේදී අදහශ කභොඩියුරඹ වහ ඔහු/ඇඹ කේ කහර්ඹහධනඹ හභහනය හභහර්ථඹකට භහන ඹළයි 

රකන රදී.  කදන ප්රකදදඹට අඹත් ව ශිය-ශියහන් කේලනරට වහ ප්රහකඹෝගික ඳංතිරට වබහගි වීකභන් 

නිදවස කකරුණි. එකවත් ඔවුන්ට අතණ්ඩ ඇගළයීම් ම්පර්ණ කිරීභට වහ ර්හර්ධ අහන විබහගඹන්ට කඳනී 

සිටීභට නිඹභ විඹ. ඳසු එභ ඇගළයීම්රදී ශිය-ශියහන් අත්කය ගත් කහර්ඹහධන භටමටම් ඔවුන්කේ කශ්්රණි 

හභහර්ථ හභහනයඹ ගණනඹ කිරීකම්දී ළරකිල්රට ගනු රළබීඹ. 

 

ඉවත වන් ව ප්රකදද කදක ඹටකත් නිදවස කිරීම් ප්රදහනඹ කයන රද ශිය ංතයහ රළයිසතු ඳවත දළක්කේ: 

 

ලගුල 5 - ඳෂමු ලර්ළර්ධය ගකගරන් නිදශවහ කිරීම් ද ශිය වාංඛයළල 

# බී.කටක්.  (ති අන්ත) ඳහඨභහරහ - 2015 නිදවස කිරීම් රද ශිය ංතයහ 

01 ප්රකදදඹ 02 ප්රකදදඹ 

1.  ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ 13 01 

2.  නිසඳහදන තහක්ණඹ 05 00 

3.  කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ 10 00 

4.  බී∙කටක්∙ ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ ව මිඳත් 

කශභනහකයණඹ 21 01 
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5.7 කළර්යය ඳදනම් කරගත් කර්භළන්ත පුහුණුල 
 

 

කහර්මික පුහුණු ඳදනම් කහර්ඹඹ කඵදහවළරීකම් කර්භහන්ත පුහුණු නහහි බී.කටක්. උඳහධි ළඩටවකන් භහ 6 

ක කහරඹක් හිත එකවත් ආවහය ළකසුම් තහක්ණ ඳහඨභහරහ දවහ කභඹ භහ 03 ක් ව ළදගත් ංයචකඹකි.  

කභභ කභොඩියුරඹ 5 න ර්හර්ධකේදී ඉදිරිඳත් කකකර්. ශිය-ශියහන් කර්භහන්ත පුහුණුකේ සථහනගත කයනු 

රඵන්කන් ජහතික ආධුනිකත් වහ කර්භහන්ත පුහුණු කිරීම් අධිකහරිඹ (NAITA) වහ ඒකහඵේධ ඔවුන්කේ පුහුණු 

සථහනගත කිරීම් කඹෝජනහක්රභඹ ඹටකත් ඹ. කහර්මික පුහුණු වහ සිසුන් ප්රකේලඹ වහ විසතයහත්භක 

තක්ක්රු කඹෝජනහ ක්රභඹක් කර ඳන්ති කශ්්රණිකේ හභහනයඹ (GPA) ංයචකඹ ංර්ධනඹ කයන රදී. 

5.8 ඳර්ගේණ 

 

කභභ පීඨකේ අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරකේ සිඹලුභ හභහජික හභහජිකහකෝ ඳර්කේණ කටයුතුර නිඹළකරමින් 

සිටිති. 2015 ර්කේදී කඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශ අඹ ඔවුන්කේ ඳර්කේණ හර්තහ රඵහදුන් අතය 2016 වහ න 

කඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කය ඳර්කේණ ඳත්යි. 2015 ර්කේ ඳර්කේණ කටයුතු අන් කශ අඹකේ ඳර්කේණ 

ප්රකහලන බහහිය කමිටුක් භනන් භහකරෝචනඹ කිරීකභන් අනතුරු, 2016 ළේතළම්ඵර් භ 01 ළනි දින 

ඳත්න රද හර්ෂික ඳර්කේණ ම්භන්රණකේදී ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ කදන රදී 

5.9 පීඨ භණ්ඩ රැවහවීම් 

එක් එක් භහඹ තුශ පීඨ භණ්ඩර රැසවීම් ඳත්න රදී. ඒ අනුව 2015 වර්ෂය තුළ රැස්වීම් 12ක් 

පවත්වා ඇත. 2015 ජනහරි 01 න දහ සිට ය 03 ක කහරඹකට අදහර න ඳරිදි ඳනකත් අංක v හි 

ගන්ති 25(9) විධිවිධහන ප්රකහය ඵහහිය පීඨ භණ්ඩර හභහජිකඹන් ඳත් කයන රදී. 

5.10 ශිය නිගයෝජිතයන්ගේ ගතොරතුරු 
 

ආර්.කක්.ඩී.ඩී. ආරිඹයත්න භවතහ (ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ - B1) ව ජී.ඩී. ජඹසිංව භවතහ (ආවහය ළකසුම් 

තහක්ණඹ - B2) 2015 ජලි භ කතක් පීඨ භණ්ඩරකේ ශිය නිකඹෝජිතයින් කර කටයුතු කයන රදී. ඉන්ඳසු 

එච්.ඒ.ඒ.ඒ. කවටමටිආයච්චි භවතහ (කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ - B1) ව ඩබ්.ඩී.පුසඳකුභහය භවතහ ( 

ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ - B2) එභ තනතුරු ර කටයුතු කයන රදී. 

 

5.11  ප්රදර්න ශළ තරඟ වශළ වශබළගිත්ලය 

පීඨකේ ශියඹන් ශ්රී රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනඹ විසින් ංවිධහනඹ කයන රද කටක්කනෝ 2015 

ප්රදර්ලනඹ වහ වබහගි වව. 

ශ්රී රංකහ කතොයතුරු තහක්ණ ආඹතනඹ විසින් ංවිධහනඹ කයන රද කයොකඵොටික් තය හ ලිඹ වහ 

කේසඨ කථිකහචහර්ඹ ව විදයෘත් වහ ඉකරක්කරොනික් තහක්ණ ප්රධහනී එස.පී.ඒ.ආර්.එස. ජඹතිරක 

භවතහ ඹටකත් වබහගි ව විලස විදයහලීඹ සිසුන් අකනකුත් පිළිගත් විලසවිදයහර භ  තය ළදී ප්රථභ 

සථහනඹ රඵහ ගත් අතය යන් වහ රිදී ඳදක්කභ දිනහගළනීභට භත් විඹ. 
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5.12  කළර්යභණ්ඩය ඵලළ ගෆනීම් 
 

ඉංජිකන්රු. ටී.ඩී. කදනගභ   කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 

ඉංජිකන්රු. ඩී. ටී. ගකන්කගොඩ   කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 

ජී.එම්.එස. ආර්.ජී. භහනඩු   කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 

ඩබ්.කක්. කභොයමුදලි    කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 

ඩබ්ලිේ.කක්. රංකහපුය    ප්රදර්ලක 

ජී.ඩබ්.ඒ. එස රක්මිණී   ප්රදර්ලක 

කක්.ජී. හන් භධුන්ත   යහඹනහගහය කහර්මික ශිල්පී 

 

5.13 කළර්යභණ්ඩ වාංලර්ධන ලෆඩවටශන් 

අභහතයහංලකේ ආංශික කුරතහ ංර්ධන ළඩටවන භගින් ංර්ධනඹ කයන රද භහන මිඳත් 

ංර්ධන ප්රතිඳත්ති විලසවිදයහරඹ විසින් ්රිඹහත්භක කයමින් සිටී. ඳවත වන් කහර්ඹ භණ්ඩර 

හභහජිකයින්කේ ධහරිතහ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ කකටි කහලීන කේශීඹ වහ විකේශීඹ ලකඹන් විවිධ 

පුහුණු ළඩටවන් වහ අසථහ රඵහ කදන රදී. 

කේශීඹ 

අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකකඹෝ ගු අංක 6හි ඳරිදි කේශීඹ පුහුණු ළඩටවන් ළඩමුළු රට 

වබහගි වව.  

ලගුල 6: අධ්යයන කළර්ය භණ්ඩ වළභළජිකයින් පුහුණු ලෆඩවටශන් වශළ වශබළගි වීභ (ගේශීය) 

පුහුණු කරුකේ නභ තනතුය පුහුණු ආඹතනඹ  පුහුණුකේ නභ පුවණු කහරඹ 

එස.ආර්. එම්. එස. 

කකනවියත්න මිඹ  

කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

කම්බි කඹොදහ දළඩි කර 

කකොන්ක්රීටම පිලිඵ වහ ඉදිකිරීම් 

ඇසතකම්න්තු පිලිඵ 

ම්භන්රණඹ 

දින 1 

ආචහර්ඹ ඩී.ඩී.ඩී 

සුයවීය භවතහ  

 

කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ 

ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

ඔබින නි වදමු කභකවභ දින 2 

ඩබ්.සී. සී. 

සුභතියත්න මිඹ 

කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ 

නවීන තහක්ණඹ 

පිළිඵ ආතර් සී 

ක්රහක් ආඹතනඹ 

නවීන ඉකරක්කරොනික විදයහ 

පිලිඵ CPD  ඳහඨභහරහ 

දින 3 

කේ කක්. කහන්ති 

මිඹ 

කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ 

නවීන තහක්ණඹ 

පිළිඵ ආතර් සී 

ක්රහක් ආඹතනඹ 

නවීන ඉකරක්කරොනික විදයහ 

පිලිඵ CPD  ඳහඨභහරහ 

දින 3 

ටී.ඩී.කදනගභ 

භවතහ 

කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

කකොශම විලස 

විදයහරඹ 

ඉගළන්වීභ පරදහයී කිරීභ 

(MaTE) 

දින 10 

ජී.එම්.එස.ආර්.ජී. 

භහනඩු මිඹ 

කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

කකොශම විලස 

විදයහරඹ 

ඉගළන්වීභ පරදහයී කිරීභ 

(MaTE) 

දින 10 

ඩබ්.කක්. කථිකහචහර්ඹ කකොශම විලස ඉගළන්වීභ පරදහයී කිරීභ දින 10 
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කභොයමුදලි මිඹ (ආධුනික) විදයහරඹ (MaTE) 

එම්.කත්නඵන්දු කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

රංකහ යහඹන 

ආඹතනඹ 

සහබහවික නිසඳහදිත ඳර්කේණ 

ර ෛජ විවිධහකහය ක්රභ 

දින 1 

සී.කේ.අකබ්වික්රභ 

භවතහ 

කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

රංකහ යහඹන 

ආඹතනඹ 

සහබහවික නිසඳහදිත ඳර්කේණ 

ර ෛජ විවිධහකහය ක්රභ 

දින 1 

ය.ඒ.එස .කක් 

එදිරිසිංව භවතහ 

කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

රංකහ යහඹන 

ආඹතනඹ 

සහබහවික නිසඳහදිත ඳර්කේණ 

ර ෛජ විවිධහකහය ක්රභ 

දින 1 

ජී.එම්.එස.ආර්.ජී. 

භහනඩු මිඹ 

කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

“ඉවශ උකින් යුත් 

කගොඩනළගිල්රක ඇලුමිනිඹම් 

වහ ජරනර නිසඳහදන” පිළිඵ 

ම්භන්රණඹ 

දින 1 

ජී.එම්.එස.ආර්.ජී. 

භහනඩු මිඹ 

කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

CADD රංකහ 

භධයසථහනඹ 

කඳෞේගලික භහගභ 

Revit MEP ති 10 

සිඹලභ කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 EBB පුහුණු 

ආඹතනඹ 

පිටසතය පුහුණු දින 3 

කේ කක්. කහන්ති 

මිඹ 

කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ 

ශ්රී  රංකහ ඵරලක්ති 

කශභණහකරුන්කේ 

ංගභඹ 

ඵරලක්ති කශභණහකරුන්කේ 

පුහුණු 

දින 5 

 

විකේශිඹ  

අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකකඹෝ ගු අංක 7හි ඳරිදි විකේශිඹ පුහුණු ළඩටවන් ළඩමුළු රට 

වබහගි වව.  

ලගුල 7: අධ්යයන කළර්ය භණ්ඩ වළභළජිකයින් පුහුණු ලෆඩවටශන් වශළ වශබළගි වීභ (විගේශිය) 

පුහුණු කරුකේ නභ තනතුය පුහුණු ආඹතනඹ  පුහුණුකේ නභ පුවණු කහරඹ 

ආචහර්ඹ ඩී.ඩී.ඩී 

සුයවීය භවතහ  

 

කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ 

II 

අභහතයංලඹ ජර්භනිකේ අධයහඳන චහරිකහක් 

වහ වබහගි වීභ 

දින 5 

ආචහර්ඹ ඩී.ඩී.ඩී 

සුයවීය භවතහ  

 

කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ 

II 

සීකල්ස 

ජනයජකේ භව 

කකොභහරිස 

කහර්ඹහරඹ,කකොශම 

 

සීකල්ස හි හුරුපුරුදු කිරීකම් 

ංචහයඹ 

දින 5 

ඉංජිකන්රු. එස. පී 

.ඒ.ආර්.සී. 

ජඹතිරක භවතහ 

 

කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ 

II 

කක්.එම්. එස.ඒ.ඩී. 

ඵණ්ඩහය භවතහ 

කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ 

II 

ශ්රී රංකහ ජහතික 

ගුන්විදුලිඹ,ශ්රී 

රංකහ(කකොරිඹහ) 

වඬ කළවීභ,උඳසිරැසිකයණඹ ව 

රඳහහිනී ළඩටවන් 

නිසඳහදන පුහුණු - කකොරිඹහ 

 

දින 14 

එම්.ඩබ්ලිේ.ඩී. 

භධුයංග භවතහ 

 

කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

භකඹෝකජෝ විලස 

විදයහරඹ 

ඳරිඝනක විදයහ වහ ඉංජිකන්රු 

ජහතයන්තය ම්කම්රනඹ 

දින 8 
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5.14 ඳහචළත් උඳළධි වශළ ශියත්ල ප්රදළනය 
ඳවත වන් අධයන කහර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹන් වහ අභහතයංලකේ ක්ක්ර නිපුණතහ ංර්ධන 

ළඩටවන ඹටකත් සිඹ ආචහර්ඹ උඳහධි ඳහඨභහරහ වළදෆරීභ වහ ශියත් රඵහ කදන රදී. විසතය ඳවත 

දළක්කේ. 

 

1. ජඹරහල් කත්තසිංව භවතහ - ආසිඹහනු තහක්ණ ආඹතනඹ - තහයිරන්තඹ 

2. එස.ඩී.ඒ. ංජී භවතහ - ආසිඹහනු තහක්ණ ආඹතනඹ - තහයිරන්තඹ 

3. භල්කහන්ති කත්නඵන්දු භවත්මිඹ - කකොශම විලස විදයහරකේ  උඳහධි අධයන පීඨඹ 

4. ඳන් භධුයංග භවතහ - MSc. ඉංජිකන්රු, කේයහකදණිඹ විලස විදයහරඹ (ඳහඨභහරහ ගහසතු ප්රතිපර්ණඹ 

කයන රදී) 

5.15 ප්රතීතනය 

ඳවත වන් උඳහධි වහ IESL ප්රතීතනඹ රඵහ ගළනීභට අලය අඹදුම්ඳත් 2016 අකප්ර්ල් භහකේ කඹොමුකයන 

රදී. 

 බී.ගටක්. නිසඳහදන තහක්ණඹ 

 බී.ගටක්. යළන්ත්රවිදුත් තළක්ණය 

 බී.ගටක්. ගගොඩනෆගිලි ගවේලළ  තළක්ණය 

5.16 ගඳොදු උඳළධි ප්රදළගනෝත්වලය - 2016 

විලසවිදයහරකේ උඳහධි ප්රදහකනෝත්ඹ 2017 ජනහරි 16 න දින ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ ජහතයන්තය 

ම්භන්රණ ලහරහකේදී ඳත්න රදී.කගොඩනළනලි ක්හ තහක්ණඹ, ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ වහ නිලසඳහදන 

තහක්ණඹ පිලිඵ බී.කටක් උඳහධිඹ වළදෆර කර්භහන්ත වහ තහක්ණ පීඨ ශිය ශියහන් 27 කදකනක් එදින 

උඳහධි රළබව. විසතය ඳවත 8 න ගුකහි දළක්කේ. 

ලගුල 8 - උඳළධිධළරීන් පිළිඵද විවහතර 

 

5.17  2017 හි ඉක්ක 

 
2017 / 2018 අධයඹන ර් වහ සිසුන් 340 ක් ඇතුරත් කය ගළනීභට ඵරහකඳොකයොත්තු කේ. 
 
 
 

6.0 පුහුණු කිරීම් තළක්ණ පීඨය (FTT)  
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ තුශ පුහුණු කිරීම් තහක්ණ පීඨඹ සථහපිත කය ඇත්කත් අධයහඳන වහ පුහුණු 

කිරීම් තහක්ණකේදි විකල්ෂීකයණ ක්ක්ර තුශ අධයඹන ළඩටවන් කභකවඹනු පිණිඹ. කභභ පීඨඹ 

උඳළධි ලෆඩවටශගන් නභ ශිය වාංඛයළල 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක් උඳහධිඹ 06 

නිසඳහදන තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක් උඳහධිඹ 06 

ඹහන්ර විදයෘත් තහක්ණඹ  15 

ශිය කළණ්ඩගේ එකතුල 27 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

22 
 

තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු අංලකේ පුහුණුකරුන් ව උනන්දුක් දක්න කනත් අඹ වහ 

කතොයතුරු වහ න්නිකේදන තහක්ණඹශ අධයහඳනඹශ ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ වහ කශභනහකයණඹ පිළිඵ 

බී.කටක් වහ බී.එඩ් උඳහධි කත භග කවළි කයන විවිධ ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කයයි. කභභ ළඩටවන් 

පිරිනභනු රඵන්කන්ශ  භළදි භටමටකම් තහක්ණිකකේදීන් වහ පුහුණුකරුන්ට සිඹ ක්හසථහනඹන්හිදී ඩහ 

කවොඳින් කහර්ඹ සිදු කිරීභටත්ශ උස අධයහඳන කටයුතු කය කගන ඹහභටත් වළකි නු පිණි ඔවුන්කේ දළනුභශ 

කුරතහ වහ ආකල්ඳ ඉවශ භටමටභකට ර්ධනඹ කයනු පිණි ඔවුන් වහ භංකඳත් විය කිරීකම් අභිප්රහඹ 

ඇතිඹ.  

 

තහක්ණ විදයහරලින් පිටන්නන්ශ ඳහල් ගුරුරුන් වහ තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු අංලකේ 

ගුරුරුන් ව ඩිේකරෝභහ භටමටකම් අලය සුදුසුකම් දයන අඹ වට සිඹ ප්රවීණතහන් උඳහධි භටමටභ කතක් 

ඉවශ නංහ ගළනීභ වහ කභභ උඳහධි ළඩටවන් විකල්කඹන් නිර්භහණඹ කය තිකබ්. 

 

ගණිතඹශ ඉං්රීසි වහ මූලික කතොයතුරු තහක්ණකේදඹ ළනි මූලික කභොඩියුර තුළින් කක්න්ද්රික දළනුභශ නිපුණතහ 

වහ ආකල්ඳ ඳයතයඹ පිඹනු පිණි ඳදනම් ළඩටවනක් නිර්භහණඹ කය ඇති අතය එඹ ෆභ ර්ඹකභ 

ළඩටවන ආයම්බකේදී එක් භහඹක කහරඹක් ඳළළත්කේ. 

2016/2017 අධයඹන ර්ඹ වහ ව ඒ ඒ උඳහධි ළඩටවන වහ ශිය ශියහන් අභිකඹෝගයතහ 

ඳරීක්ණඹක කහර්ඹ හධනඹ ඳදනම් කය කගන ඇතුශත් කය ගන්නහ රදී. ඒ පිළිඵ විසතය ඳවත දළක්කේ.  

 

ලගුල 9 -  ශිය ඵදලළගෆනීම් 2016/2017 අධයයන ලර්ය වදශළ උඳළධි ලෆඩවටශන්ලට ඇතුෂත් කර ගන්නළ ද ශිය වාංඛයළලන් 

# බී.කටක් උඳහධි ළඩටවන ඳළළත්වුණු 

ආකහයඹ 

ලිඹහඳදිංචි කය ගනු රළබ ශිය 

ංතයහ  

පිරිමි කහන්තහ එකතු 

1 ඵහුභහධය වහ කබ් තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. 

උඳහධිඹ  
තිකේ දිනර  

05 21 26 

2 භෘදුකහංග තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. උඳහධිඹ තිකේ දිනර 16 16 32 

3 ජහර තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. උඳහධිඹ තිකේ දිනර 16 16 32 

4 ඵහුභහධය වහ කබ් තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. 

උඳහධිඹ 
ති අන්තර  

17 17 34 

5 භෘදුකහංග තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. උඳහධිඹ ති අන්තර 16 11 27 

6 ජහර තහක්ණඹ පිළිඵ බී.කටක්. උඳහධිඹ ති අන්තර 27 04 31 

7 අධයහඳන තහක්ණකේදඹ පිළිඵ බී.එඩ්. උඳහධිඹ ති අන්තර 09 06 15 

8 ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ පිළිඵ බී.එඩ් උඳහධිඹ ති අන්තර 15 23 38 

9 කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ පිළිඵ බී.කටක් 

උඳහධිඹ  

ති අන්තර 
15 09 24 

පුහුණු කිරීම් තහක්ණ පීඨඹ (FTT) තුශ ලිඹහඳදිංචි කයන රද ශිය ශියහන්කේ මුළු එකතු     259 

 

6.1 ඳදනම් ලෆඩවටශන 
2016 භළයි 16 න දින භහයම්බක උත්ඹ වහ දිලහභිමුත කිරීකම් (අනුර්තනඹ කිරීකම්) ළඩටවන ඳත්න 

රදී.  තිකේ දින ළඩටවකන් කතෝයහ ගත් ශිය-ශියහන් වහ ගණිතඹශ කතොයතුරු තහක්ණකේදඹ වහ 
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ඉං්රීසි ළනි අතයලය මූලික විඹඹන් වහ ඳදනම් ළඩටවන 2016 අකප්ර්ල් 7 දින අයමන රදී. කභභ 

ළඩටවන 2015 භළයි  6 දින අන් කයන රදී. 

ති-අන්ත ළඩටවකන් කතෝයහ ගත් ශිය-ශියහන් වහ ව එභ ළඩටවන 2016 අකප්ර්ල් 09 දින ආයම්බ 

කයනු රළබ අතය එඹ  භළයි 15 දින භහේත කයන රදී. 

6.2 බී.ගටක් උඳළධි ලෆඩවටශන් (වතිගේ දිනල වශ වති අන්ත)  
ඳශමු අවුරුේකේහි ඳශමු අධයඹන හයඹ 2016 භළයි 16 න දින ආයම්බ කයන රදී.ති 16න් ඳසු, 1 අධයඹන 

හයකේ අන් විබහගඹ 2016 ළේතළම්ඵර් භ 13 සිට 30 ළනි දින දක්හ ඳත්න රදී. ඳශමු ය කදන 

අධයඹන හයඹ 2016 ඔක්කතෝඵර් භ 24 න දින ආයම්බ කයන රදී. 

ති අන්ත කණ්ඩහඹකම් උඳහධිකේ ප්රථභ ය  ඳශමු අධයඹන හයඹ 2016 භළයි භ 28 ළනි දින ආයම්බ කයන 

රදී. ති 22න් ඳසු, 1 අධයඹන හයකේ අන් විබහගඹ 2015 කනොළම්ඵර් භ 05 සිට කනොළම්ඵර් 20 න දින 

දක්හ ඳත්න රදී.ඳශමු ය කදන අධයඹන හයඹ 2016 කදළම්ඵර් භ 10 ළනි දින ආයම්බ කයන රදී. 

සිඹලු බී කටක් ඳශමු ය ව බී එඩ් උඳහධි ළඩටවන් රට සිසුන් ඵහ ගළනීකම් හයහංලඹ ඳවත ඳරිදි කේ. 

ලගුල 10 -බී ගටක් ඳෂමු ලවර වශ බී එඩ් උඳළධි ලෆඩවටශන් ලට සිසුන් ඵලළ ගෆනීගම් වළරළාංය 

උඳහධි නහභඹ ලිඹහඳදිංචි ර්ඹ 

2012 2013 2014 2015 2016 

ති

කේ 

දින 

ති

කේ 

දින 

ති 

අන්ත 

තිකේ 

දින 

ති 

අන්ත 

තිකේ 

දින 

ති 

අන්ත 

තිකේ 

දින 

ති 

අන්ත 

ජහර තහක්ණඹ 40 28 32 27 30 27 32 32 31 

ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ 
28 24 23 27 32 36 31 26 34 

භෘදුකහංග තහක්ණඹ 21 24 19 28 26 25 30 32 27 

අධයහඳන  තහක්ණකේදඹ 11 - - - 19 - 15 -- 15 

ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ, 

අධයහඳනකේදී 
26 - 37 - 37 - 38 -- 38 

කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ 
- - - - 11 - 22 -- 24 

ශිය කණ්ඩහඹම් තුශ 

එකතු 
126 76 111 82 155 88 168 90 169 

ර්ඹ තුර එකතු 126 187 237 256 259 

 

6.3 2016 දී පීඨය වශළ ඳලත්ලන ද විබළග 
ලගුල 11- 2016 - දී පුහුණු තළක්ණ පීඨය ඳලත්ලන ද විබළග 

# 

බී.කටක් උඳහධි ළඩ ටවන ඳශමු 

ලිඹහඳදිංචි 

ව ර්ඹ 

ඳළළත්වුනු 

අයුරු 

ර්හර්ධ අහන 

විබහගඹ 

ආයම්බඹ  භහේතිඹ 

1.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2013 

තිකේ 

දින  
ර්හර්ධඹ VI 23.02.2016 11.03.2016 
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2.  
ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ 

පිළිඵ බී.එඩ් උඳහධිඹ 
2013 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ V 06.02.2016 06.03.2016 

3.  
කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ බී.කටක් උඳහධිඹ 
2013 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ V 06.02.2016 06.03.2016 

4.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2014 

තිකේ 

දින 
ර්හර්ධඹ IV 08.02.2016 26.02.2016 

5.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2014 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ III 06.02.2016 06.03.2016 

6.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2015 

තිකේ 

දින 
ර්හර්ධඹ II 23.02.2016 11.03.2016 

7.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2015 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ II 07.05.2016 05.06.2016 

8.  
ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ 

පිළිඵ බී.එඩ් උඳහධිඹ 
2015 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ II 07.05.2016 05.06.2016 

9.  
කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ බී.කටක් උඳහධිඹ 
2015 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ II 07.05.2016 05.06.2016 

10.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2013 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ VI 10.09.2016 25.09.2016 

11.  
ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ 

පිළිඵ බී.එඩ් උඳහධිඹ 
2013 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ VI 10.09.2016 25.09.2016 

12.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2015 

තිකේ 

දින  
ර්හර්ධඹ III 13.09.2016 30.09.2016 

13.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2016 

තිකේ 

දින  
ර්හර්ධඹ I 13.09.2016 30.09.2016 

14.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2014 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ IV 05.11.2016 10.12.2016 

15.  
ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ 

පිළිඵ බී.එඩ් උඳහධිඹ 
2014 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ IV 05.11.2016 10.12.2016 

16.  
අධයහඳන තහක්ණකේදඹ 

පිළිඵ බී.එඩ්. උඳහධිඹ 
2014 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ IV 05.11.2016 10.12.2016 

17.  
කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ බී.කටක් උඳහධිඹ 
2014 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ IV 05.11.2016 10.12.2016 

18.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2016 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ I 19.11.2016 11.12.2016 

19.  
ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ 

පිළිඵ බී.එඩ් උඳහධිඹ 
2016 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ I 19.11.2016 11.12.2016 

20.  
කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ බී.කටක් උඳහධිඹ 
2016 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ I 19.11.2016 11.12.2016 

21.  
බී.කටක්. කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ 
2015 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ III 11.12.2016 08.01.2017 
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22.  
කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ බී.කටක් උඳහධිඹ 
2015 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ III 11.12.2016 08.01.2017 

23.  
ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ 

පිළිඵ බී.එඩ් උඳහධිඹ 
2015 

ති අන්ත 
ර්හර්ධඹ III 11.12.2016 24.12.2016 

 

6.4  ගඳොදු උඳළධි ප්රදළගනෝත්වලය-2016 
විලසවිදයහරකේ උඳහධි ප්රදහකනෝත්ඹ 2017 ජනහරි16 න දින ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ ජහතයන්තය 

ම්භන්රණ ලහරහකේදී ඳත්න රදී. පුහුණු තහක්ණ පීඨකේ අධයඹන කටයුතු ර නියත ව බී එඩ්  වහ බී 

කටක් උඳහධී රට අදහර අධයහඳන තහක්ණකේදී ,ඵහු භහධය වහ කබ් තහක්ණඹ‚ ජහර තහක්ණඹ වහ 

භෘදුකහංග තහක්ණඹ වදහයන රද ශිය ශියහන් 65 කදකනක් එදින උඳහධි රඵහ ගන්නහ රදී.විසතය ඳවත 

දළක්කේ. 

ලගුල 12- 2016  දී පුහුණු තළක්ණ පීඨගේ උඳළධි ප්රදළන 

උඳළධි ලෆඩවටශගන් නභ ශිය වාංඛයළල 

අධයහඳන තහක්ණකේදඹ උඳහධිඹ 02 

ඵහුභහධය වහ කබ් තහක්ණඹ උඳහධිඹ 27 

ජහර තහක්ණඹ උඳහධිඹ 20 

භෘදුකහංග තහක්ණඹ උඳහධිඹ 16 

ශිය කළණ්ඩගේ එකතුල 65 

 

6.5 අධයයන කළර්ය භණ්ඩය පිළිඵ විවහතර  
ඳවත දළක්කන සථිය අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර හභහජික හභහජිකහකෝ කේලන ඳළළත්වීභශ ප්රහකඹෝගික ළසි 
කභකවඹවීභශ ඳළරුම් වහ ලිඛිත ප්රලසනඳර පිළිකඹර කිරීභ වහ ඇගළයීභ ව අන් සිඹලු අධයඹන ්රිඹහකහයකම් සිදු 
කිරීකභහි නියත වව. 

 

ලගුල 13- පුහුණු තළක්ණ පීඨගේ උඳළධි ශළ ඩිප්ගෝභළ ලෆඩවටශන් ක්රියළත්භක කිරීගභහි නිරත අධයයන කළර්ය භණ්ඩය - 2016 

# නභ ශළ තනතුර ඳළඨභළළල ගභොඩියුය/ වියය 

1 එල්.ඩබ්ලියු.එස. 
කුරයත්න භවතහශ  
පීඨහධිඳතිශ කජයසඨ 
කථිකහචහර්ඹ II කශ්්රණිඹ,  
 

ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ පිළිඵ බී.එඩ්. 
උඳහධිඹ 
 

1.යහඳහරික වහ ෘත්තීඹකේදී 

න්නිකේදන කුරතහ  

2. ඳදයඹ 

2 එස.ඒ. ලිඹනකේ භවතහශ 
අධයක් (ඵහ ගළනීම් 
ප්රතීතන වහ තත්ත් 
ඳහරන) 
කජයසඨ කථිකහචහර්ඹ II  
 

බී.කටක්. උඳහධිඹ (කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණඹ) 

ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ පිළිඵ බී.එඩ්. 

උඳහධිඹ 

1. ඳරිගණක බහහ අධයඹනඹ  

2. විේත් කිඹවීභ වහ ලිවීභ  

3. විකේචනහත්භක කිඹවීභ වහ ලිවීභ 

3 යි.ජී. ඳේභලහන්ති 
කභනවිඹශ කජයසඨ 
කථිකහචහර්ඹ  
II කශ්්රණිඹ  
 

අධයහඳන තහක්ණඹ පිළිඵ බී.එඩ් 

උඳහධිඹ.   

බී.එඩ් (ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ) 
උඳහධිඹ  

1. ඉකගනුම් ක්රභ ඉගළන්වීභ I 

2. ඉකගනුම් ක්රභ ඉගළන්වීභ II 

3. පුහුණු වහ ඉගළන්වීභ 

4. ෘත්තීඹ ංර්ධනඹ 

5. ෘත්තීඹ භහර්කගෝඳකේලඹ වහ 

උඳකේලනඹ 
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ටී.කක්. භල්ත්ත 
භවත්මිඹශ 
කජයසඨ කථිකහචහර්ඹ II 
කශ්්රණිඹශ ප්රධහනීශ 
කතොයතුරු න්නිකේදන 
තහක්ණ අධයඹනහංලඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු වහ 
න්නිකේදන තහක්ණඹ)ශ  
බී.කටක් උඳහධිඹ(ඹහන්රවිදයෘත් 
තහක්ණඹ, නිසඳහදන තහක්ණඹ, 
කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ ) 

1. කබ් ළඩටවන් ම්ඳහදනඹ  

2. C++ පිළිඵ කබ් ළඩටවන් 

ම්ඳහදනඹ 

5 කක්.ජී.එන්.පී. යහජඳක් 
භවත්මිඹශ කථිකහචහර්ඹ 
(ඳරිහ), අංල 
ප්රධහනී/කරභනහකයණ 
අධයන අංලඹ 
 

බී.කටක්. උඳහධිඹ(නිසඳහදනඹ, කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ, ආවහය ළකසුම් 
තහක්ණඹ 

)  

1. ඳරිය කශභනහකයණඹ වහ පිරිසිදු 
නිසඳහදන 

2. කහර්ඹශ අධයඹනඹ වහ ශ්රභ විදයහ 

3. යහඳහය වහ ආර්ථික විදයහ 

4. ආර්ථික විදයහ පිළිඵ වළඳින්වීභ 

5. කශභනහකයණඹ වහ මූරයකයණඹ 
පිළිඵ වළඳින්වීභ 

6. භහන ම්ඳත් කරභනහකයණඹ 

7. කභකවයුම් කශභනහකයණඹ 

 

6 එස.ඒ.එන්. ධනුසක 
භවතහශ කථිකහචහර්ඹ 
(ඳරිහ)ශ 
ප්රධහනී- අධයහඳන 
අධයඹනහංලඹ  
 

අධයහඳන තහක්ණඹ පිළිඵ බී.එඩ්. 
උඳහධි ළඩටවනශ ඉං්රීසි බහහ 
ඉගළන්වීභ පිළිඵ බී.එඩ් උඳහධිඹශ 
 තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ 
පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහශ 
ප්රභහණ ීකක්ණඹ පිළිඵ ජහතික 
ඩිේකරෝභහශ ගුරු පුහුණු පිළිඵ 
ජහතික ඩිේකරෝභහ 
 

1. පර් උකඳේලහත්භක භහධය 

2. ඳර්කේණ ක්රභකේදඹ 

3. අධයහඳන කශභනහකයණඹ  
4. ඉකගනීභ ඇගයීභ 

5. අධයහඳනඹ අධීක්ණඹ කිරීභ 

6. රැකිඹහ සථහනකේදී ෘත්තීඹ ජීවිතඹ 
ඉකගනීභ වහ ඳත්හකගන ඹහභ 

  

7 කේ.ඒ.එම්.බී. 

කරුණහයත්න මිඹශ 

කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ) , 

අංල ප්රධහනී/බහහ අධයන 

බී.එඩ් උඳහධිඹ (ඉං්රීසි බහහ 

ඉගළන්වීභ)ශ 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ ) 

 

1. යවහරික හේ විදයහ 

2. ශ්රී රංකහ හහිතයඹ  

3. න්නිකේදන කුරතහ– I  

4. න්නිකේදන කුරතහ –2 

5. කඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ හහිතයඹ 

6. ප්රඵන්ධ 

7. න්නිකේදන නිපුණතහ (ඳදනම් ළඩ 
ටවන) 
 

8 පී. උරුතියන්ශ  
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ), 
අංල ප්රධහනී/ අතණ්ඩ 
අධයහඳන කක්න්ද්රඹ 

බී.කටක්. උඳහධිඹ (කතොයතුරු 
න්නිකේදන තහක්ණඹ)  
අධයහඳන තහක්ණඹ පිළිඵ බී.එඩ්. 
උඳහධි ළඩටවන  

1. දත්ත විලසකල්ණඹ ව 
ළරසුම්කයණඹ  

2. ජහරකයණඹ ළඩටවන්කයණඹ 
3. උස ජහරකයණඹ  
4. දත්ත මුදහඹ ළඩටවන්කයණඹ 

9 එස. නම්බුම් මිඹශ 
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ) 
 
 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු වහ 
න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ)  

1. කබ් තහක්ණඹ ව කඹදුම් 

2. ජහහ ළඩටවන්කයණඹ 

3. අන්තර්ජහර තහක්ණඹ දත්ත මුදහ 

ව ඇල්කගොරිතම් 

4. කබ් අතුරු මුහුණත 

නිර්භහණකයණඹ ව කඹදුම් 

භෘදුකහංග 

10 යි.එස. භනතුංග 
භවත්මිඹශ කථිකහචහර්ඹ 
(ඳරිහ)  

බී.එඩ් (ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීකම් 

තහක්ණඹ පිළිඵ)  

අධයහඳන තහක්ණඹ පිළිඵ බී.එඩ්. 

උඳහධි ළඩටවන 

1. මූලික ඉගළන්වීභ භහධය  

2. අධයහඳන භකනෝවිදයහ 

3. ෘත්තීකේදී ංර්ධනඹ 

4. ඉගළන්වීකම් පිළිකත් 
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11 ආර්.එම්.සී. අකෝක 
ඵන්දුර භවතහශ 
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ) 
 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු වහ 
න්නිකේදන තහක්ණකේදඹ)  
බී.කටක් උඳහධිඹ (කර්භහන්ත 
කශභනහකයණඹ) 
බී.කටක් උඳහධිඹ(ඹහන්රවිදයෘත් 
තහක්ණඹ, නිසඳහදන තහක්ණඹ, 
කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ ) 

1. ඳරිගණක ගෘවනිර්භහණ ශිල්ඳඹ වහ 

කභකවයුම් ඳේධති 

2. අංකිත විදයෘතඹ 
3. ජහර අතය භං ළකසුභ 
4. ජහර අතය ම්ඵන්ධ ඳහරනඹ 
5. ඳරිගණක ගෘවනිර්භහණ ශිල්ඳඹ වහ 

කභකවයුම් ඳේධති  

12 ටී.ආර්. විදහනඳතියණ 
භවත්මිඹශ කථිකහචහර්ඹ 
(ඳරිහ)ශ  

බී.කටක්. උඳහධිඹ (කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණඹ)  

බී.කටක් උඳහධිඹ(ඹහන්රවිදයෘත් 

තහක්ණඹ, නිසඳහදන තහක්ණඹ, 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ ) 

1. යහඹකත් ංර්ධනඹ වහ 
කශභනහකයණඹ  
2. තත් කශභනහකයණඹ 
3. අකරවි කශභනහකයණඹ 
4. කශභනහකයණ ්රිඹහලිඹ වහ  ඳරිචඹ  
  

13 ය. සිකල්වි මිඹශ 
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ)  

කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ පිළිඵ 

බී.කටක් උඳහධිඹශ 

බී.කටක් උඳහධිඹ(ඹහන්රවිදයෘත් 

තහක්ණඹ, නිසඳහදන තහක්ණඹ, 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ ) 

1. ගිණුම්කයණඹ වළදින්වීභ 

2. පිරිළඹ 

3. කශභනහකයණ ගිණුම්කයණඹ 

4.  කහර්මික ආර්ථික විදයහ ව 

කශභනහකයණඹ  

14 බී.එම්.ටී.ඩී. ජඹක්කය 
භවත්මිඹශ 
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ) 
 

බී.කටක් උඳහධිඹ(කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ) 

බී.කටක් උඳහධිඹ(ඹහන්රවිදයෘත් 

තහක්ණඹ, නිසඳහදන තහක්ණඹ, 

කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ, 

කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ) 

 

1. ඳර්කේණ ක්රභකේදඹ 
2. යහඳහය ංතයහනඹ I 

3. යහඳහය ංතයහනඹ II 

4. ංවිධහන වළසිරීභ 

15 එන්.එල්.බී. ඕධී මිඹශ 
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ) 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ)  

බී.කටක් උඳහධිඹ (නිසඳහදනඹ) 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 

 

1. යහඳෘති කශභනහකයණඹ 

2. උඳහඹභහර්ගික කශභනහකයණඹ 

3. කශභනහකයණ නයහඹ ව ඳරිචඹ 

 

16 දිළිණි යණසරිඹ මිඹශ 
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ) 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ) 

බී.එඩ් උඳහධිඹ (ඉං්රීසි බහහ 

ඉගළන්වීකම් තහක්ණඹ පිළිඵ)  

 

1. ජනන්නිකේදනඹ  

2. න්නිකේදනඹ කුරතහ   

3. නහටයඹ 

17 ඉංජිකන්රු එච්.පී.අයි.ඒ. 
ඳතියණශ 
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ) 

අධයන නිහඩු  

18 ඒ.එස.කක් විජඹර්ධන 
භවතහ 

කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ) 
 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ) 

 

1. දත්ත මුදහඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ 

2. භෘදුකහංග ඳරීක්හ කිරීභ ව 
විලසනීඹත්ඹ 

3. වියහ ජහහ 

4. භෘදුකහංග ළරසුම් ව නිර්භහණඹ 
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19 එන්.ඩබ්.කක්.ඩී.වී.පී. 
ඕඳහත මිඹශ කථිකහචහර්ඹ 
(ඳරිහ) 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ) 

 

  1. දත්ත මුදහඹ           කශභනහකයණ 

ඳේධති  

2. භෘදුකහංග ගුණහත්භකතහ සුයක්ණඹ 

3.කතොයතුරු තහක්ණඹ පිළිඵ ෘත්තීඹකේදී 
ගළටලු 

4. භෘදුකහංග ංර්ධන පිළිකත් 

20 ඒ.ඒ. ගුණර්ධන මිඹශ 
කථිකහචහර්ඹ (ඳරිහ)  
 

බී.කටක් උඳහධිඹ (කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ) 

 

1. න්නිකේදන කුරතහ  

2. දකුණු ආසිඹහනු ඉං්රීසි 

3. හේ විදයහ පිලිඵ වළඳින්වීභ 

4. යහඳෘතිඹ 
 

21 පී.එච්.එස.එස. විජඹයත්න 
භවතහශ(කජයසඨ 
ඉංජිකන්රු 
ඉගළන්වීකම් වකහය) 

  

 

6.6 පීඨගේ ආරළධිත කළර්ය භණ්ඩය - 2016 

2016 ර්ඹ තුශ පුහුණු කිරීම් තහක්ණ පීඨකේ උඳහධි කභකවඹවීභ වහ ඳවත වන් ඵහහිය කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ සිඹ ක්ඹ ළරසව. 
 
ලගුල 14- පුහුණු කිරීම් තළක්ණ පීඨගේ ඵළහිර කළර්ය භණ්ඩය - 2016 

# ම්ඳත්දහඹක ඳහඨභහරහ කභොඩියුරකේ නභ 

1 

ආචහර්ඹ රුන් 
අකබ්ක්කය 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ) 

1. කතොයතුරු ඳේධති ආයක්හ 

ව බහවිතඹ 

2. දත්ත න්නිකේදනඹ  

3. ජහර ඳේධති 

2 

ආචහර්ඹ උදිත ගුණක්කය 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. ඡහඹහරඳකයණඹ 
 

3 

ජී.කේ. ගුණර්ධන 
භවත්මිඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. යහඹක ජහර 

2. කෂෝකටෝනකේදඹ වහ තන්තු 

ප්රකහලකේදඹ 

3. පුළුල් ඳයහ (කරෝඩ්ඵෆන්ඩ්) 

ජහර 

4. අන්තර්ජහර භහරු කිරීභ 

5. අන්තර්ජහර යවුටඹ 
 

4 

එස.වික්රභනහඹක 

භවත්මිඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. කතොයතුරු ඳේධති 
කශභනහකයණඹ 

 

5 

ආචහර්ඹ එල්. යණතුංග 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

1. ඵහු භහධය දත්ත ළකසුභ 

2. කබ් අතුරු මුහුණත 
නිර්භහණකයණඹ ව කඹදුම් 
භෘදුකහංග 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

29 
 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 3. කබ් ළඩටවන්කයණඹ  

4. ේවිභහන ව ත්රිභහණ විරණ  

5. ඩිජිටල් ංඥහ ළකසුම් 
තහක්ණ ව රඳ ළකසුම් 

 

6 

එස.එන්.එස. බී. ඩබ්. 
ක්භසිංව භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. ෘත්තීඹ කෞතයඹ වහ 

ආයක්හ 

7 

ආචහර්ඹ ආනන්ද 

එදිරිසරිඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. යහඳහය ඳේධති නිර්භහණඹ 

2. භෘදුකහංග ංර්ධනඹ ව 
ඳරිණහභඹ 

3.  තත්කහලීන 
ළඩටවන්කයණඹ 

  

8 

තරිඳු ගභකේ භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. ගණිතඹ 

2. ඳරිඝණක ජහරකයණඹ 

9 

ඒ.ආර්. කප්ර්භරහල් භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන නිපුණතහ 

10 

ඒ.එස.එම්.නිඹහස භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ), 

බී.එඩ් උඳහධිඹ (ඉං්රීසි බහහ 

ඉගළන්වීකම් තහක්ණඹ පිළිඵ)  

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන 

නිපුණතහ 

2. කථිකහ විලසකල්ණඹ 

3. යහඳහය ව ෘත්තීඹ 

න්නිකේදන නිපුණතහ 

11 

එම්.පී.එම්.පී හවරතන්ත්රි 

භවත්මිඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන නිපුණතහ 

12 

ය.කක්.සුගතදහ භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. කතොයතුරු තහක්ණඹ  

2. ගණිතඹ 

3. ඵහුභහධය නිසඳහදන 

ංර්ධනඹ 

4. කතොයතුරු න්නිකේදන 

තහක්ණකේ මූලිකහංග I 

5. කතොයතුරු න්නිකේදන 

තහක්ණකේ මූලිකහංග II 

13 

යවිභහල් ඵණ්ඩහය භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ) 

1. ගණිතඹ 

 

14 
කක්.ඒ.චන්ද්රදහ භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ, ප්රභහණ ීකක්ණඹ) 

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන 

නිපුණතහ 
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15 ආර්.එම්.ඩී කයොවහන් 

භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ, ප්රභහණ ීකක්ණඹ) 

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන 

නිපුණතහ 

16 ය.ජී.එස.පුසඳරතහ 

භවත්මිඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- ( 

ආවහය ළකසුම් තහක්ණඹ) 

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන 

නිපුණතහ 

17 

ජී.ජඹචන්ද්රන් භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (චිරඳට වහ රඳහහිනි 

නිසඳහදන තහක්ණඹ ,ඹහන්රවිදයෘත් 
තහක්ණඹ 
) 

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන 

නිපුණතහ 

18 
සුජහතහ ඵණ්ඩහය භවත්මිඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ) 

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන 

නිපුණතහ 

19 

එස.ඊ.ජඹවීය භවත්මිඹ 
බී.කටක් උඳහධිඹ- (කගොඩනළගිලි ක්හ 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. ඉං්රීසි න්නිකේදන 

නිපුණතහ 

2. ඉං්රීසි න්නිකේදන 

නිපුණතහ I ව II 

20 
එස.අයි.බී.පුසකකගොඩ 

භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ) 

1. ඳේධති ඳරිඳහරනඹ 

2. වින්කඩෝස ක්හදහඹකඹ 
ඳරිඳහරනඹ 

3. ජහර ඳේධති 

21 

ප්රබහත් භයසිංව භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ඵහුභහධය වහ 

කබ් තහක්ණඹ) 

1. ජීවීකයණ තහක්ණඹ ව 
කඹදුම් 

 

22 

මිරු ගඹහන් භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ) 

1. රැවළන් යහිත න්නිකේදනඹ 
 

23 

භවහචහර්ඹ චහල්ස 

කනයත් භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. භකනෝවිදයහ 

24 භවහචහර්ඹ යහජහ ද අල්විස බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ)  

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 

 

 

1. බහනහ වහ ආතති 
කශභනහකයණඹ 

 

 

25 

යත් වික්රභසරිඹ භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ) 

1. දත්ත න්නිකේදනඹ 
 

26 

රලිත් න්ත භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ඵහුභහධය වහ 

කබ් තහක්ණඹ) 

1. ශ්රය වහ දෘය නිසඳහදන 

තහක්ණඹ 

2. ශ්රය වහ දෘය ංසකයණ 

ශිල්ඳ ක්රභ 

27 
එස.එස.වී ද සිල්හ 
භවත්මිඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ඵහුභහධය වහ 

කබ් තහක්ණඹ) 

1. කරහ වහ නිර්භහණ 
 

28 එම්.ටී.එම් සිරිකන් 

භවත්මිඹ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ඵහුභහධය වහ 

1. න්නිකේදන නිපුණතහ I ව 

II 
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කබ් තහක්ණඹ) 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (ඹහන්රවිදයෘත් 
තහක්ණඹ 
) 

29 
ඩබ්ලිේ.ඩී.කකනවියත්න 

භවතහ 
බී.එඩ් උඳහධිඹ (අධයහඳන තහක්ණඹ 

පිළිඵ) 

1. ජන න්නිකේදනඹ 

30 

ය.එම් යකඵල් භවත්මිඹ 
බී.එඩ් උඳහධිඹ (අධයහඳන තහක්ණඹ 

පිළිඵ) 

1. කඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ 

හහිතයඹ 

2. හහිතයඹ වළඳින්වීභ 

3. ශ්රී රහංකීඹ හහිතයඹ 

31 

පී. ඩබ්. යත් භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ) 

1. දත්ත න්නිකේදනඹ 
 

32 ය.එම්.එස.එස ඵණ්ඩහය 
භවතහ 
 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 
 

1. ආර්ථික විදයහ පිලිඵ 

වළඳින්වීභ 

33 
ඉංජිකන්රු. 

අයි.භවකරන්ද භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 
 

1. තහක්ණ කශභනහකයණඹ 

34 
අයි.එම්.පී.කක් 
ඉරන්කකෝන් භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 
 

1. තත් ඳහරන ක්රභ 

35 

එස.එස.පී.භහතයආයච්චි 

භවතහ    
බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 

1. කරභණහකරුන් වහ 

කතොයතුරු තහක්ණඹ 

2. ඉකරක්කරොනික හණිජයඹ 

ව කබ් තහක්ණඹ      

36 

 

ජී.එල්.ඩී. ජී.එස අේපුවහමි 

භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 

1. ඳරිඝණක ආශ්රිත නිර්භහණඹ 

ව නිසඳහදනඹ 

37  

පී.එස.පී අතඳත්තු භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 
1. මූරය කරභනහකයණඹ 

38 ඩී.ඩී විකේසිංව භවතහ 
 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 
1. යහඳහය ංතයහනඹ -I    

39 ඒ.ඉන්දික කරුණහයත්න 
භවතහ 
 

බී.කටක් උඳහධිඹ- (කර්භහන්ත 

කශභනහකයණඹ) 
1. කහර්මික වහ හණිජ නීතිඹ 

40 
දිමිත්රි අකබ්ගුණර්ධන 

භවතහ           

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ)  

1. කතොයතුරු ඳේධති 
කශභනහකයණඹ 
 

41 

 

ධනුසක විකේසිංව භවතහ 

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

තහක්ණඹ, ඵහුභහධය වහ කබ් 

තහක්ණඹ, භෘදුකහංග තහක්ණඹ) 

1. ජහර ඳරිඳහරනඹ 
 

42 
ඹසිත් අභයතුංග භවතහ     

බී.කටක් උඳහධිඹ-කතොයතුරු වහ 

න්නිකේදන තහක්ණඹ(ජහර 

1. රැවළන් යහිත න්නිකේදනඹ 
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තහක්ණඹ) 

43 ආචහර්ඹ රුණි 

කතන්නකකෝන් භවත්මිඹ         

බී.එඩ් උඳහධිඹ (අධයහඳන තහක්ණඹ 

පිළිඵ) 
1. ඳර්කේණ යහඳෘතිඹ     

44 ආචහර්ඹ සී.එල් 

අභයක්කය භවත්මිඹ        

බී.එඩ් උඳහධිඹ (අධයහඳන තහක්ණඹ 

පිළිඵ) 
1. ඳර්කේණ යහඳෘතිඹ    

45 භවහචහර්ඹ තනහයහේ   

භවතහ    

බී.එඩ් උඳහධිඹ (අධයහඳන තහක්ණඹ 

පිළිඵ) 
1. අධයහඳනික කරභනහකයණඹ 

 

6.7 බී.ගටක්. ශිය-ශියළලන් වශළ ප්රදළනය කරන ද නිදශවහ කිරීම් 

 

නිදවස කිරීම් ප්රදහනඹ කිරීභ පිළිඵ ප්රතිඳත්තිඹ සථහඳනඹ කයන රදී.  ශිය ශියහන්ට ජහතික ෘත්තීඹ 

සුදුසුකම් 6 භටමටකම් ඩිේකරෝභහ කවෝ භහන කවෝ උස සුදුසුකම් තිබුකණ් නම් ඳභණක් ඔවුන් නිදවස කිරීම් 

වහ සුදුසු කර රකන රදී.  ශිය ශියහන් ඩිේකරෝභහ භටමටකම්දී ඒ වහ භහන විඹඹක් හර්ථක 

ම්පර්ණ කය ඇතිනම් ඒහකේ කභොඩියුර වහ නිදවස කිරීම් ප්රදහනඹ කයන රදී.  සිඹ ඩිේකරෝභහකේ මුල් 

පිටඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට ශිය ශියහන්ට නිඹභ කයන රදී.   

 

නිදවස කිරීම් අකේක්හ කයන ශිය ශියහන් ප්රකදද 2 ක් ඹටකත් ඉල්ලුම් කශ යුතු විඹ. 01 න ප්රකදදකේ 

ශිය-ශියහන් වහ කේලන වහ ප්රහකඹෝගික ඳංතිරට වබහගි වීභ වහ ර්හර්ධ අහන විබහගද ඇතුළු 

ඇගළයීම්රට රක් කිරීභ කකකයන් නිදවස කයන රදී. කකක් වුද කශ්්රණි හභහර්ථ හභහනයඹ ගණනඹ කිරීකම් 

කහර්ඹකේදී අදහශ කභොඩියුරඹ වහ ඔහු/ඇඹ කේ කහර්ඹහධනඹ හභහනය හභහර්ථඹකට භහන ඹළයි රකන 

රදී. කදන ප්රකදදඹට අඹත් ව ශිය-ශියහන් කේලනරට වහ ප්රහකඹෝගික ඳංතිරට වබහගි වීකභන් නිදවස 

කකරුණි.  එකවත් ඔවුන් අතණ්ඩ ඇගළයීම් වහ ර්හර්ධ අහන විබහගඹන් ම්පර්ණ කශ යුතු විඹ.  ඒ අනු 

එභ ඇගළයීම්රදී ශිය-ශියහන් අත්කය ගත් කහර්ඹහධන භටමටම් ඔවුන්කේ කශ්්රණි හභහර්ථ හභහනයඹ 

ගණනඹ කිරීකම්දී ළරකිල්රට ගනු රළබීඹ.  

 

ඉවත වන් ව ප්රකදද කදක ඹටකත් නිදවස කිරීම් ප්රදහනඹ කයන රද ශිය ංතයහ රළයිසතු ඳවත දළක්කේ: 

 

ලගුල 15 -  ඳෂමු ලර්ළර්ධගයන් නිදශවහ කිරීභ ද ශිය වාංඛයළල 

# බී.කටක්.  (ති අන්ත) ඳහඨභහරහ - 2014 නිදවස කිරීම් රද ශිය ංතයහ 

01 ප්රකදදඹ 02 ප්රකදදඹ 

1. භෘදුකහංග තහක්ණකේදඹ  01 00 

2. කහර්මික කශභනහකයණ 

(න්නිකේදන කුරතහ වළය මුළු අධයඹන 

හයඹ නිදවස කයන රදී) 

04 00 

 

6.8 කර්භළන්ත පුහුණුල 

කර්භහන්ත පුහුණු නහහි භහ 6 ක කහරඹක් ඳතින බී.කටක්. උඳහධි ළඩටවන්ර ළදගත් ංයචකඹකි.  

විඹභහරහ යෘවඹ ඹළි කස කිරීකභන් ඳසුශ කභභ කභොඩියුරඹ 5 න ර්හර්ධඹ තුශ පිරිනභනු රළකබ්.   ජහතික 

ආධුනිකත් වහ කර්භහන්ත පුහුණු කිරීම් අධිකහරිකේ උඳහධි අකේක්ක සථහනගත කිරීකම් කඹෝජනහක්රභඹ 

ඹටකත් එභ අධිකහරිඹ භග ඒකහඵේධ ශිය ශියහන් සථහනගත කයනු රළකබ්.  
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6.9 කර්භළන්ත වම්ඵන්ධීකරණ කමිටු  

 එක් එක් උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ කර්භහන්ත ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු සථහඳනඹ කයන රදී. එභනන් එකී 

උඳහධිර නිසඳහදන ගුණහත්භක ඵ ඉවශ නළංවීභට අකේක්ෂිත උඳකදස රඵහ කදනු රළකබ්. කභභ කමිටු රැස වී 

ඇති අතය, එභනන් රළබුණු ප්රතිපර උඳහධි ඳහඨභහරහර ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභ වහ කඹොදනු ඇත. 

6.10 ඳළඨභළළ වශළ විය භළළල වාංගෝධනය කිරීභ 
 

පීඨඹ විසින් පිරිනභනු රඵන සිඹළුභ උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ විඹ නිර්කේල ංකලෝධනකේ  ඳශමු ටඹ 2016 දී 
ආයම්බ කය ඇත. 

 

6.11 ඳර්ගේණ 
අභිනකඹන් ඵහ ගනු රළබ නිරධහරින් ද ඇතුළු කභභ පීඨකේ අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරකේ සිඹලු 

හභහජිකකඹෝ ඳර්කේණ කටයුතු අයමහ තිකබ්.  2014 ර්කේදී ඳර්කේණ කඹෝජනහ බහය දුන් සිඹ හර්තහන්හි 

කකටුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කය තිකබ්.  

6.12 ඳර්ගේණ වම්භන්ත්රණය 
 

විලස විදයහරකේ ප්රථභ ඳර්කේණ ම්භන්රණඹ 2016 ළේතළම්ඵර් 01 න දින විලස විදයහර ශ්රණහගහයකේදී 
ඳත්න රදී. 
කභභ පීඨඹ භනන්  ම්භන්රණඹ වහ ඉදිරිඳත් කයණු රළබ ඳර්කේණ ඳත්රිකහ පිලිඵ කතොයතුරු ඳවත 

දළක්කේ. 

 

ලගුල 16- වම්භන්ත්රණය වශළ ඉදිරිඳත් කරණු ෆබූ ඳර්ගේණ ඳත්රිකළ පිලිඵල ගතොරතුරු 

# නභ ඳර්කේණ කඹෝජනහකේ නභ 

1 භවහචහර්ඹ ශිකයෝනිකහ පී 

කරුණහනහඹක 

තහක්ණික ගුරු පුහුණු වහ අන්තර් ජහරඹ වයවහ ්රිඹහත්භක 

ඳහඨභහරහ ංර්ධනඹට අලය වළකිඹහන් ළඩි දියුණු කිරීභ 

2 එල්.ඩබ්ලිේ.එස.කුරයත්න භවතහ ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරකේ උඳහධි අකේක්ක ශිය 

ශියහන් වහ වකඹෝගී ඉකගනුම් ක්රභ භගින් කිඹවීකම් 

අකඵෝධඹ ඉගළන්වීභ 

3 සුදත් ලිඹනකේ භවතහ හේ ෛලලිඹ: ඳරිණත ඉං්රීසි බහහ ඉකගන ගන්නන් තුශ ලිවීකම් 

දක්තහ ර්ධනඹ කිරීකම් ක්රභකේදඹක් කස කිරීභ 

 

4 ය.ශිකලල්වි භවත්මිඹ ෘත්තීඹ පුහුණු කහයූක්භතහ: කකොශම දිසත්රික්කඹ වහ ව සිේධි 

අධයනඹක් 

5 පී.උරුතියන් භවතහ භෘදුකහංග ක්ක්රකේ කතොයතුරු වහ න්නිකේදන තහක්ණඹ 

පිළිඵ උඳහධිධහරීන්කේ උඳරක්ණ පිලිඵ අධයනඹ 

6 සුයනි නම්බුම් භවත්මිඹ ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරකේ ඳශමු කර් කතොයතුරු 

න්නිකේදන තහක්ණ උඳහධි ඳහඨභහරහ වදහයන උඳහධි අකේක්කයින් 

විඹ දළනුමින් කනොකනස නිර්භහණඹ කිරීභ වහ ඊ-ඉකගනුම් 

ප්රකේලඹ 

 

 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

34 
 

6.13 පීඨ භණ්ඩ රැවහවීම් 
 

එක් එක් භහඹ තුශ පීඨ භණ්ඩර රැසවීම් ඳත්න රදී. ඒ අනු 2016 ර්ඹ තුශ රැසවීම් 12 ක් ඳත්හ ඇත.  

පීඨ භණ්ඩරකේ ශිය නිකඹෝජිතයින් ලකඹන් ඒ.එච්.ජී.කේ.එච්.චීකය භවතහ (A H G J H චීකය (භෘදුකහංග 

තහක්ණඹ) වහ එස. ඒ. ළමුකොන් භවතහ (කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ) පීඨකේ ශිය නිකඹෝජිතඹන් කර 

ශිය බහ විසින් නම් කයනු රළබව. 

6.14 වළමහික වභළජීය ලගකීභට අදළ ව ලෆඩවටශන් (CSR)  

 

 2016 කනොළම්ඵර් 26 සිට 28 දක්හ විරච්චිඹ අනු/කදුරුපිටිඹ අකලෝකභහරහ විදයහරකේ ඳහල් දරුන්ට 

උඳකහය කිරීභ වහ “සිසු සිතට සිසුරක් ” ඹනුකන් භහජ ගකීම් ළඩටවන දිඹත් කයන රදී. 

 ආයහධිත කේලන ංවිධහනඹ කිරීභ. 

 ඳහරිරික මිතිඹ විසින් රුක් කයෝඳණ ළඩටවනක් ඳත්න රදී. 

 තයි කඳොංගල්, අවුරුදු උත්ඹ, කක් උත්ඹ, නත්තල් උත්ඹ ඳත්න රදී. 

 කොලිකඵෝල් ශයතහලිඹ, කළයම් ශයතහලිඹ ඳත්න රදී. 

 විලස විදයහරඹට ම්ඵන්ධ මූරය වහ අධයහඳනික අලයතහන් ඇති අඹට උඳකහය කිරීභ වහ පීඨ 

භණ්ඩරඹ විසින් ්රිඹහකහයකම් ගණනහක් කඹෝජනහ කය ඇත. 

6.15 ප්රදර්නලට වශබළගි වීභ 
 

 පීඨකේ උඳහධි අකේක්ක සිසුන් කටක්කනෝ ශ්රී රංකහකේ විලසවිදයහරඹ නිකඹෝජනඹ කයමින් 2016 

ප්රදර්ලනඹ වහ වබහගි වී ඇත. 

 ඌ කල්රස විලස විලසදයහරඹ භනන් ංවිධහනඹ කයනු රළබ කයොකඵෝටික් තය හලිඹට සිසුන් 

දකදකනකුකගන් (10) යුක්ත කණ්ඩහඹභක් වබහගි විඹ. 

 රුහුණු විලස විලසදයහරඹ භනන් ංවිධහනඹ කයනු රළබ කයොකඵෝටික් තය හලිඹට සිසුන් 

තුන්කදකනකුකගන් යුක්ත කණ්ඩහඹභක් වබහගි විඹ. 

 

6.16 කළර්යභණ්ඩය ඵලළ ගෆනීම් 
 

 කක්.එම්.පී.බී.එම්.කඳකර්යහ භවත්මිඹ, 2016 ජුනි 1 න දින සිට ප්රදර්ලක තනතුය වහ ඵහ ගන්නහ රදී. 

 කජොවහන් ර්කඵ භවතහ, බහහ අධයන කදඳහර්තකම්න්තුට අනුයුක්ත සකේච්ඡහ ක්කකඹකු කර ඵහ 

ගන්නහ රදී. 

 

වප්තලළර්ෂික නිලළඩු කළය තු ගවේලය ඵළගෆනීභ 

ේත හර්ෂික නිහඩු ඹටකත් , භවහචහර්ඹ එම්. එස. කරුණහනහඹක භළතිනිඹ 2015 ළේතළම්ඵර් භ 07 ළනි 

දින ඵහ ගනු රළබ අතය , 2016 ළේතළම්ඵර් 6 දින ක්ඹ අන් කයන රදී. 
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6.17 කළර්ය භණ්ඩ වාංලර්ධන ලෆඩවටශන් 
පුහුණු ළඩටවන් වහ වබහගී ව අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර හභහජිකඹන්. 

විගදවහ - ඳහචළත් උඳළධි අධයයන 

 එල්.ඩබ්.එස. කුරයත්න   -  ආචහර්ඹ උඳහධි අකේක්ක විෘත විලසවිදයහරඹ‚ භළකල්සිඹහ - ර්හර්ධ 

වතයක (4) ඳහඨභහරහ ළඩ ම්පර්ණ කකොට ඇත. 

 එස. ඒ. ලිඹනකේ භවතහ - ආචහර්ඹ උඳහධි අකේක්ක විෘත විලසවිදයහරඹ‚ භළකල්සිඹහ - ර්හර්ධ 

වතයක (4) ඳහඨභහරහ ළඩ ම්පර්ණ කකොට ඇත. 

 ඉංජිකන්රු. එච්. පී. ඒ.  ඳතියණ භවතහ - Flinders විලස විලසවිදයහරඹ , ඕසකේලිඹහ හි කතොයතුරු 

තහක්ණඹ පිළිඵ ලහසරඳති උඳහධිඹ වදහයයි.  

විගදවහ ගකටි කළලීන පුහුණු 

ඳවත වන් නිරධහරීන් කකටි කහලීන විකේල පුහුණු ළඩටවන් වහ වබහගි වව. 
 
ලගුල 17 -විගදශීය පුහුණුල-පුහුණු තළක්ණ පීඨය 

නිශධහරිඹහකේ නභ පුහුණු ළඩටවකන් නභ කහර සීභහ  යට 

එල්.ඩබ්.එස. කුරයත්න භවතහ   අධයන චහරිකහ 11-06-2016 to 19-06-2016 ජර්භනිඹ 

එස.ඒ.එන්.ධනුසක භවතහ 

යි.ජී.ඳේභලහන්ති මිඹ 

යි.එස.භනතුංග මිඹ 

එස. ඒ. ලිඹනකේ භවතහ උස අධයහඳනකේ 

පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ 

පිළිඵ ම්භන්රණඹ 

28.08.2016 to 02-09-2016 

ඉඳුනීසිඹහ 

එල්.ඩබ්.එස. කුරයත්න භවතහ   නහඹකත් පුහුණු 

ළඩටවන 

 

21-08-2016 to 03-09-2016 සිංගේපරු 

එස. ඒ. ලිඹනකේ භවතහ 20-11-2016 to 03.12.2016 

ටී.කක්.භල්ත්ත මිඹ ංර්ධනඹ න යටල් 

වහ භළකක්රෝ ප්රතිඳත්ති 

පිළිඵ ම්භන්රණඹ 

11-10-2016 to 31-10-2016 

චීනඹ 

 

6.18 2017 වශළ ඉක්ක 

 

පීඨඹ විසින් 2016 ර්ඹ තුශ ඉදිරිඳත් කයන රද උඳහධි ළඩටවන් සිඹල්රභ ශිය ශියහන්ට උඳරිභ 

ප්රතිරහබඹ රළකඵන ඳරිදි ගුණහත්භකතහ සුයක්ණඹ භත ළඩි අධහයණඹකින් යුතු එශකමන ර්කේ දී 

පිරිනළකභනු ඇත. 

අධයහඳන කශභනහකයණඹ පිළිඵ ඳලසචහත් උඳහධි ළඩටවන ය 2017 දී ආයම්බ කිරීභට කඹෝජිත අතය 

අන්තර්ජහර භහදිලිඹ ඔසක් සිඹලු ඳහඨභහරහ වළදෆරීභට අලය ඹහන්රණඹ ළඩිදියුණු කිරීභට කටයුතු කයකගන 

ඹනු රළකබ්.  
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6.19 වියභළළ වාංලර්ධන ඒකකය 
 

ලගුල 18 - වම්පර්ණ කරන ද වියභළළ - SSDP 

# ම්ඵන්ධීකහයක විඹභහරහ අන්කර 

ළඩමුළු ගණන 

ප්රගතිඹ 

1 ඉන්දික පුසඳකුභහය භවතහ 

 
ඵතික් චිර ශිල්පිඹහ 06 95% ම්පර්ණ කය ඇත 

යහඳහය වකඹෝගීතහකරු 04 75% ම්පර්ණ කය ඇත 

කභෝල්කගොේහ ෆේදුම්කරු 02 20% ම්පර්ණ කය ඇත 

2 එම්.එස.එස රිහනහ මිඹ 

 

ක්ක්ර වකහය (නහන්තය)  05 90% ම්පර්ණ කය ඇත 

කතොයතුරු තහක්ණ ශිල්පී 

(කඳනීභ දුර්ර) 
05 90% ම්පර්ණ කය ඇත 

3 එස.ෆර මිඹ ඵහු-දක්තහ නඩත්තු කරුන් 12 95% ම්පර්ණ කය ඇත 

කයෝද කඳරගළසවීම් කහර්මික 
ශිල්පී 

05 80% ම්පර්ණ කය ඇත 

4 දිරන්ත යත්නහඹක භවතහ යහඹනහගහය වකහය 06 100% ම්පර්ණ කය 

ඇත,  

භහකරෝචනඹ කයයි 

5 එම්.බහයතී මිඹ කහර්මික භළනුම් ශිල්පී 

 
08 90% ම්පර්ණ කය ඇත 

6 යි.භනතුංග මිඹ කඳය ඳහළල් කශභනහකයණඹ 

(NVQL 5 ව 6) 

ළඩමුළු 

ම්පර්ණ කය 

ඇත 

100% ම්පර්ණ කය 

ඇත,  

භහකරෝචනඹ කයයි 

7  

ටී. ආර්. විදහනඳතියණ මිඹ 

ගිණුම් අංලඹ (NVQL 5 ව 6) 

 
0  කභකතක් ආයම්බ කය 

කනොභළත 

8 පී.යහජඳක් මිඹ 

 

ගඵඩහ අධීක්ක 

 
0  කභකතක් ආයම්බ කය 

කනොභළත 

9 ඩබ්ලිේ. කක්. කභොයමුදලි මිඹ 

 
ආයක්ෂිත ව සුඳරීක්ක 

ඳේධති කහර්මික ශිල්පී 
06 100% ම්පර්ණ කය 

ඇත,  

භහකරෝචනඹ කයයි 

10 ය.ඒ.කක් එදිරිසිංව භවතහ ජංගභ දුයකථන අලුත්ළඩිඹහ 

කිරීකම් ශිල්පී 

 

01 10% ම්පර්ණ කය ඇත 

11 එස.ඵණ්ඩහය භවතහ තිය මුද්රණකරු 0 කභකතක් ආයම්බ කය 

කනොභළත 

12 සී.කේ. අකබ්වික්රභ භවතහ ඇන්,පුටු,තිය ආදිඹ 

ඳඹන්නහ 

02 25% ම්පර්ණ කය ඇත 

13 එස.භහනඩු මිඹ ගිනි නින බටඹහ 06 100% ම්පර්ණ කය 

ඇත , භහකරෝචනඹ 

කයයි 

14 එම්. කකනවියත්න මිඹ කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණ 06 90% ම්පර්ණ කය ඇත 
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ශිල්පී 

 

15 එස.ඒ.එන්.ධනුසක භවතහ දිහ සුරැකුම් භධයසථහන 

වකහය 

0 රංගුගත කය ඇත , 

කභකතක් ආයම්බ කය 

කනොභළත 

 

7.0 අඛණ්ඩ අධයළඳන භධයවහාළනය (CEC) 
අතණ්ඩ අධයහඳන භධයසථහනඹ කභභ විලසවිදයහරකේ ආයම්බකේ සිටභ ඩිේකරෝභහශ වතිකඳරශ කකටි 

ඳහඨභහරහශ අතණ්ඩ ෘත්තීඹකේදී ංර්ධන ළඩටවන් වහ විලසවිදයහරකේ කනත් යහේති ළඩටවන් 

ම්ඵන්ධීකයණඹ කයමින් වහ කභකවඹමින් සිටී.  ඳනකතන් ඵරඹ ඳයහ ඇති ඳරිේකදන් එඹ කඳය ඳළති 

ආඹතනඹ ව ශ්රී රංකහ ජහතික තහක්ණික අධයහඳන ආඹතනඹ (NITESL) විසින් සිදු කයන රද කටයුතු 

අතණ්ඩ සිදු කයයි.  

 

කකටිකහලීන ෘත්තීඹකේදී ංර්ධන ළඩටවන් අතරින්ශ පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීභ (TOT) වහ 

තක්ක්රුකරුන් පුහුණු කිරීභ (ToA) කකකයහි විකල් අධහනඹක් රඵහ දී කභභගින් කභකවඹනු රඵන්කන්   

යුත්කත් එභ ක්ක්ර වහ ඇති ඉල්ලුභ වහ ඒහකේ අතයහලය ඵ කව්තුකනි. කභභ ළඩටවන් කර්භහන්ත 

ක්ක්රඹ තුශ වහ තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු අංලකේ ඉගළන්වීම් ක්ක්රඹ තුශ නියත වන්කේ 

ෘත්තීඹකේදී ංර්ධනඹ වහ නිර්භහණඹ කය ඇත.  කභභ ඳහඨභහරහ කහරඹ අනු ඉතහ කකටි ඒහ වුදශ ඒහ 

ඩහත් ප්රහකඹෝගික කර දිලහභිමුත ඇති අතයශ ළඵෆ කහර්ඹ ඳරියඹ අත්විම භ වහ ඉඩප්රසථහ රඵහ කදයි. 

7.1 ඩිප්ගෝභළ ලෆඩවටශන් 

 SSDD ලයළඳෘතිය 2016 

 

 තළක්ණික ගුරු අධ් යළඳනය පිළිඵල ජළතික ඩිප්ගෝභළල 

 

ලිඹහඳදිංචි සිසුන් ංතයහ =238  අහන විබහගඹට කඳනී සිටි සිසුන් ංතයහ =151 

 

 ගකටි කළලීන ලෆඩවටශන් 

# වතිකඹ කහර සීභහ වබහගි ව ංතයහ 

1 TOA (77)NVQ 05  15/02/2016-19/02/2016 12 

2 TOA(78) 14/03/2016-18/03/2016 37 

3 TOA 79 12/05/2016-15/05/2016 31 

4 TOA 80 13/06/2016-17/06/2016 33 

5 TOA 81 25/07/2016-29/07/2016 30 

6 TOA 82 19/09/2016-23/09/2016 35 

7 TOA 83 21/11/2016-25/11/2016 38 

8 TOA 84 19/12/2016-23/12/2016 34 

  එකතු 250 
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තක්ක්රුකරුන් පුහුණු කිරීකම් ළඩටවන (TOA)-250 

 

7.2 TVET ක්ගේත්රගේ තත්ල නළයකයින්- ඉක්කය-360 

 

7.3 කළර්මික පුහුණු කෂභනළකරණය (ITM) ඉක්කය 120 
704 පුහුණු භධයසථහනඹ කශභනහකයණඹ ඉරක්කඹ (TCM) 120 

 

 

ඩිප්ගෝභළ ලෆඩවටශන ආයම්බඹ 

 
ලියළඳදිාංචි 

ශිය වාංඛයළල 
පිරිමි  ගළවළණු පිරිමි  ගළවළණු වම්පර්ණ 

කිරීභ/ප්රගතිය 

ප්රභහණ ීකක්ණඹ පිළිඵ 
ජහතික ඩිේකරෝභහ 
2014-2016 

( අවුරුදු2 භහ 3) 

03-05-
2014 

50 37 13 37 13 අන් කිරීභ-

ජනහරි 2017 

# වතිකඹ කහර සීභහ වබහගි ව ංතයහ 

1 කහර්මික පුහුණු කශභනහකයණඹ (ITM) 14/03/2016-18/03/2016 29 

2 කහර්මික පුහුණු කශභනහකයණඹ (ITM) 11/07/2016-15/07/2016 27 

3 කහර්මික පුහුණු කශභනහකයණඹ (ITM) 03/10/2016-07/10/2016 22 

 එකතු 78 

# ළඩටවන 
කහර සීභහ වබහගි ව ංතයහ 

1 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 02/02/2016 17    

2 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 18/02/2016-19/02/2016  20 

3 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 28/04/2016-29/04/2016 24 

4 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 02/06/2016-03/06/2016 22 

5 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 07/07/2016-08/07/2016 22 

6 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 28/07/2016-29/07/2016 28 

7 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 18/08/2016-19/08/2016 25 

8 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 29/09/2016-30/09/2016 33 

9 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 08/12/2016-09/12/2016 26 

10 TVET ක්ක්රකේ තත් නහඹකයින් 22/12/2016-23/12/2016 20 

 එකතු 235 
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7.4 පුහුණු භධයවහාළන කෂභනළකරණය (TCM) - ඉක්කය-120 

 
ToT ළඩ ටවන - ශ්රී රංකහ හගය විලස විදයහරඹ - වබහගි ව ංතයහ - 22 
   

8.0 ඵලළ ගෆනීම්‚ ප්රතීතන වශ තත්ල වශතික කිරීගම් අාංය 

8.1 ශෆඳින්වීභ 
 

2014 ළේතළම්ඵර් භහකේ දී ඵහ ගළනීම්‚ ප්රතීතන ව තත් ඳහරන අංලඹ සථහපිත කයන රදී. එහි ඳශමු 

ය තුශ අතුරු යසථහ, කයගුරහසි, රීති ව ්රිඹහ ඳටිඳහටි ළනි දළනට ඳතින අලය කල්තන ංර්ධනඹ 

කිරීභ වහ එහි කදන ය තුශ දී විලස විදයහරඹට ඇතුශත් කය ගන්නහ සිසුන් ගණන ළඩි කය ගළනීභ,ප්රතීතන 

්රිඹහලි ව තත් වතික කිරීභ ආයම්බ කිරීභ පිලිඵ ක්රභකඹන් අධහනඹ කඹොමු කයන රදී. 

8.2 වභළනුඳළතික තත්ල වශතික රළමුල 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹට (UNIVOTEC) තත් වතික කිරීකම් යහමුක් ඳතී. යහමුකහි රක්ණ 

ව කහර්ඹඹන් ඳවත වන් ක්ක්ර වයවහ විලස විදයහරකේ ගුණහත්භකබහඹ තවරු කයයි. 

1.උඳහධි පිරිනළීකකම් ආඹතනඹක් වහ ෛනතික අලයතහ පිළිඵ කඳොදු පිළිගත් ප්රමිතීන්. 

2. කබෞතික ම්ඳත් පිළිඵ ප්රමිතීන් 

3. උඳහධි ළඩටවන් ර ප්රමිතීන් 

4. විලස විදයහරකේ ගුරුරුන්කේ වළකිඹහන් ව සුදුසුකම් 

5. ඳර්කේණ කිඹහකහයකම් 

6. අධයහඳනික ළඩටවන් කඵදහ වළරීකම් භහර්ග 

7. ඇගයුම් ්රිඹහ ඳටිඳහටි 

8. ශිය සුබහධනඹ 

 

2008 අංක 30 දයණ ඳහර්ලිකම්න්තු ඳනතින් සථහඳනඹ කයන රද ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ,  විලස 

විදයහරඹක් කර, ශ්රී රංකහ තුර උඳහධි පිරිනළීකකම් ආඹතනඹක් කර කටයුතු කිරීභට නීතිභඹ අලයතහඹන් 

ආයණඹ කයයි. 

# වතිකඹ කහර සීභහ වබහගි ව ංතයහ 

1 පුහුණු භධයසථහන කශභනහකයණඹ (TCM) 28/03/2016-01/04/2016 25 

2 පුහුණු භධයසථහන කශභනහකයණඹ (TCM)  08/05/2016-13/05/2016 26 

3 පුහුණු භධයසථහන කශභනහකයණඹ (TCM)  20/06/2016-24/06/2016 24 

4 පුහුණු භධයසථහන කශභනහකයණඹ (TCM)  22/08/2016-26/08/2016 26 

5 පුහුණු භධයසථහන කශභනහකයණඹ (TCM)  10/10/2016-14/10/2016 29 

 එකතු 130 
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එඹ විලස විදයහර නිර කබ් අඩවිඹ තුර ඳවත ඳරිදී වඳුන්හ දී ඇත. 

“2008 ර්කේ අංක 31 දයණ ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනත ඹටකත් සථහඳනඹ කයන රද අතය, ශ්රී 

රංකහකේ කනත් ඕනෆභ ජහතික විලසවිදයහරක් කර ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ විලසවිදයහරකේ භහන 

නීතිභඹ වහ ලහසරහලීඹ තත්ත්ඹන් ඳතී. යහජය ඳරිඳහරන, ඳශහත් බහ ව සකේල කටයුතු අභහතයංලකඹන් 

නිකුත් කයන රද යහජය ඳරිඳහරන චක්රකල්තන අංක 16/92 හි 6 ව 7 ගන්තිරට අනු ෘතීඹ තහක්ණ 

විලසවිදයහරඹ විසින් පිරිනභනු රඵන උඳහධි, විලස විදයහර ප්රතිඳහදන කකොමින් බහ ඹටකත් ඇති විලස 

විදයහර ලින් නිකුත් කයනු රඵන උඳහධි  වහ භහන රකනු රඵන අතය, කභභ විලස විදයහර කඳොදු යහජය 

භණ්ඩරකේ විලස විදයහර ංගභකේ ව/කවෝ ජහතයන්තය විලස විදයහර ංගභකේ රළයිසතුගත කය ඇත. 

විලස විදයහරඹ ළඩිදියුණු කිරීභට අලය අලයතහ රට අනුකර ඳරිඳහරන කගොඩනළගිල්ර,කේලන 

ලහරහ,පුසතකහරඹ,යහඹනහගහය,ශ්රණහගහය,ආඳනලහරහ ව කන්හසිකහගහය අන්තයගත  අතයලය 

ඹටිතරඳවසුකම්  සථහපිත කය කය ඇති අතය, ංර්ධනඹ කිරීභ සිදු කයනු රළකබ්. 

කභහි විසතය කය ඇති තත් ඳහරන කමිටු භනන් සිදුකයන කහර්ඹඹන් එකතු භනන් උඳහධි ඳහඨභහරහ ර 

ප්රමිතිඹ ව විලස විදයහරකේ මූලික අයමුණු ආයක්ණඹ කයනු රළකබ්. 

ඉවත වන් කර ඳනත භනන් කභභ විලස විදයහරකේ නිශධහරීන්,ඔවුන්කේ ගකීම් ව ඳරිඳහරන පිරිස වහ 

අකනකුත් විලස විදයහරර එභ පිරිස කකොටමඨහල රට භහන්තය හභනය ප්රමිතීන්රට අනුකර අධයන 

ළඩටවන් ඳත්හකගන ඹහභට නිඹභ කය ඇත. 

විලස විදයහරකේ නිශධහරීන් ඳවත ඳරිදී කේ. 

1. උඳ කුරඳති  

2. පීඨහධිඳතිරුන් 

3. අධයක් ජනයහල්  

4. අධයක් මුදල් 

5. අධයක් ජනභහධය වහ ප්රෘත්ති 

6. ප්රකේලඹ,ප්රතීතන වහ තත් වතික කිරීභ 

 ඳරිඳහරන ආඹතන න්කන්,  

1. ඳහරක භණ්ඩරඹ 

2. අධයන කවුන්සිරඹ  

3. ප්රකේලඹ,ප්රතීතන වහ තත් වතික කිරීකම් බහ -  

4. පීඨ භණ්ඩරඹ 

 (ඉවත වන් ආඹතනර ංයුතිඹ එකී ඳනකත් ඳළවළදිලි වන් කය ඇත.) 

අලය කයන ප්රමිතිඹ වතික කිරීභට ,කභභ නිශධහරීන්කේ කහයූඹන් කකටිකඹන් විසතය කය ඇත. කර්භහන්ත 

ව ෘත්තීඹ තහක්ණ පීඨඹ,පුහුණු තහක්ණ පීඨඹ ඹන පීඨ කදක ඹටකත්, අධයන ළඩටවන් ඳත්නු 

රළකබ්. විඹ ඒකක,ඉගළන්වීකම් ක්රභ,විබහග,ඇගයීම් ඇතුළු අධයන ඳහඨ භහරහ රට අදහර න සිඹළු ගළටළු 

පිළිඵ පීඨ භණ්ඩරරදී හකච්ඡහ කයනු ව අධීක්ණඹ කයනු රළකබ්. 
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පීඨ භණ්ඩරරදී ගනු රඵන නිර්කේල වහ තීයණ අධයන කවුන්සිරකේ අනුභළතිඹ වහ කඹොමු කයනු රළකබ්. 

අධයන කවුන්සිරඹ භනන් ගළටළු ර තත්ඹ ව ප්රභහණඹ ඳදනම් කය කගන අනුභළතිඹ රඵහකදනු රළකබ්. 

අධයන කවුන්සිරඹ ශ්රී රංකහකේ අකනකුත් හම්ප්රදහයික විලස විදයහරර කනටම භණ්ඩරඹට භහන න 

අතය,එහි ංයුතිඹ ව කහයූඹන් ළරකිල්රට ගනී. 

විලස විදයහර අධයන ආඹතනරට අදහශ, ඇතුශත් කය ගළනීකම් ක්රඹහ පිළිකශ ,අධයන ළඩටවන් ප්රතීතනඹ 

කිරීභ,ඵහ ගළනීකම් ඳටිඳහටි,අධයන ව ඳරිඳහරන ගළටළු පිළිඵ  ව විලස විදයහර හභහනය තත් වතික 

කිරීකම් ්රිඹහදහභඹන් පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභට අලය න විටදී ඵහ ගළනීම්,ප්රතීතන ව තත් ඳහරන 

කවුන්සිරඹ කත කඹොමු කයනු රළකබ්. 

විබහග ඳළළත්වීභ ව අධීක්ණඹ කිරීභ,උත්තය ඳර රකුණු කිරීභ ප්රතිපර ටවන් කිරීභ ව වතිකඳර 

නිකුත් කිරීභට අදහර ගකීභ විලස විදයහරකේ විබහග ව  ඇගයීකම් භධයසථහනඹට ඳළරී ඇත. 

විලස විදයහරකේ ්රිඹහත්භක තත් වතික කිරීකම් කමිටු  භහසික රැස න අතය එභනන් අකේක්ෂිත 

තත්ඹන් ව ප්රමිතීන් ඹටකත් අධයන ළඩටවන් ඳත්හකගන ඹහභට මූරපිරීභ ව ඒ වහ අදහශ ඳවසුකම් 

ව ශිය සුඵහධනඹ ළඩිදියුණුකිරීභ සිදු කයයි. කභභ කමිටු භනන් භහසික ප්රගති හර්තහක් අධයන 

කවුන්සිරඹ කත කඹොමු කයනු රළකබ්. 

ඉවත වන් නිරධහරීන් වහ ආඹතනර සිඹලුභ කහර්ඹඹන් ඳහරනඹ කයනු රඵන්කන් විලස විදයහරඹ භනන් 

අනුභත කයන රද ව ළඩිදියුණු කයමින් ඳතින අතුරු යසථහ,කයගුරහසි,නීති,්රිඹහ ඳටිඳහටි ව ප්රතිඳත්ති 

භහරහ භනනි. 

එභ කල්තනර අන්තර්ගතඹ ඳවත ඳරිදී කේ. 

 

අතුරු ලයලවහාළ 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ භගින් උඳහධි, ඳලසචහත් උඳහධි ඩිේකරෝභහ ව උස උඳහධි පිරිනළීකභ 

වහ අතුරු යසථහ. 

 විබහග ඳළළත්වීභ, ළයදි, දඬුම් ව අභිඹහචනහ ්රිඹහලිඹ වහ අතුරු යසථහ. 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරකේ සිසුන්කේ රැසවීභ වහ අතුරු යසථහ. 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරකේ කන්හසික වහ ශිය විනඹ වහ අතුරු යසථහ. 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ භගින් ප්රවීණතහ, මූලික වතික, වතික, උස වතික, ඩිේකරෝභහ 

ව උස ඩිේකරෝභහ ප්රදහනඹ කිරීභ වහ අතුරු යසථහ. 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරකේ උඳහධි ප්රධහකනෝත්කේ ්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ වහ අතුරු යසථහ. 

ගරගුළසි 

 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ භගින් තහක්ණික අධයහඳනකේදී උඳහධි පිරිනළීකභ වහ ව කයගුරහසි. 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ භගින් තහක්ණකේදී උඳහධිඹ පිරිනළීකකම් කයගුරහසි. 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ භගින් ප්රවීණතහ වතික,මූලික වතික, උස වතික, ඩිේකරෝභහ ව උස 

ඩිේකරෝභහ ප්රදහනඹ කිරීභ වහ ව කයගුරහසි. 
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නීති 

 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ භගින් තහක්ණික අධයහඳනකේදී උඳහධි පිරිනළීකභ වහ ව නීති. 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ භගින් තහක්ණකේදී උඳහධිඹ පිරිනළීකකම් නීති. 

  ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරකේ පීඨහධිඳතියකඹකු කතෝයහ ගළනීභ වහ ව නීති. 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරකේ අභිඹහචනහ භණ්ඩකරේ කටයුතු ඳත්හක ගන ඹහභ වහ නීති 

 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ භගින් ප්රවීණතහ වතික,මූලික වතික, උස වතික, ඩිේකරෝභහ ව 

උස ඩිේකරෝභහ ප්රදහනඹ කිරීභ වහ ව නීති. 

ක්රියළ ඳටිඳළටි 

 ්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ-ඇතුශත් කය ගළනීභ ව ලිඹහඳදිංචි කිරීභ. 

 ්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ-නිදවස කිරීම්. 

 ්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ-පිළිතුරුඳත් ව ප්රතිපර නළත ඳරීක්හ කිරීභ. 

8.3 ඇතුෂත් කර ගෆනීම් - 2016 
ලගුල 19- ශිය ලියළඳදිාංචිය පිළිඵල වළරළාංය -2016 

 උඳහධි ළඩටවන කණ්ඩහඹම් 2016 

ගළවළණු  පිරිමි එකතු 

1 බී.එඩ් උඳහධිඹ (අධයහඳන තහක්ණඹ පිළිඵ) BET B1 .. .. .. 

2 බී.එඩ් උඳහධිඹ (අධයහඳන තහක්ණඹ පිළිඵ) BETB2 6 9 15 

3 බී.කටක් උඳහධිඹ (කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ) BSTB1 6 13 19 

4 බී.කටක් උඳහධිඹ (කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ) BSTB2 12 28 40 

5 බී.එඩ් උඳහධිඹ (ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීකම් තහක්ණඹ 

පිළිඵ) 
ELTB2 

23 15 38 

6 බී.කටක් උඳහධිඹ (ආවහය ළකසුම් තහක්ණඹ) FPTB1 .. .. .. 

7 බී.කටක් උඳහධිඹ (ආවහය ළකසුම් තහක්ණඹ) FPTB2 21 24 45 

8 බී.කටක් උඳහධිඹ(චිරඳට වහ රඳහහිනි නිසඳහදන 

තහක්ණඹ) 
FTPTB2 

3 28 31 

9 බී.කටක් උඳහධිඹ (කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ) IMB1 .. .. .. 

10 බී.කටක් උඳහධිඹ (කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ) IMB2 9 15 24 

11 බී.කටක් උඳහධිඹ (නිසඳහදන තහක්ණඹ ) MAN B1 0 0 0 

12 බී.කටක් උඳහධිඹ (නිසඳහදන තහක්ණඹ ) MANB2 0 22 22 

13 බී.කටක් උඳහධිඹ (ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ) MECB1 3 18 21 

14 බී.කටක් උඳහධිඹ (ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ) MECB2 1 39 40 

15 බී.කටක් උඳහධිඹ (ඵහුභහධය වහ කබ් තහක්ණඹ) MMWB1 21 5 26 

16 බී.කටක් උඳහධිඹ (ඵහුභහධය වහ කබ් තහක්ණඹ) MMWB2 17 17 34 

17 බී.කටක් උඳහධිඹ (ජහර තහක්ණඹ) NETB1 3 27 30 
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ඳහඨභහරහ වහ ඇතුරත්න ශිය ංතයහ ඉවශ නළංවීභ වහ (විකල්කඹන් තිකේ දින ඳහඨභහරහ), 2017 

ර්කේ සිට අධයන කඳොදු වතික ඳර උසකඳශ විබහගඹ භනන්ද සිසුන් ඇතුශත් කය ගළනීභට තීයණඹ කයන 

රද අතය අලය සිඹළු අනුභළතිඹ පීඨ භණ්ඩරඹ,අධයන කවුන්සිරඹ,ඵහ ගළනීම් ,ප්රතීතන ව තත් වතික 

කිරීකම් කමිටු ව ඳහරක භණ්ඩරඹ භනන් රඵහ ගන්න රදී. කභභ ්රිඹහලිඹ 2016 ර්කේදී ආයම්බ කයන 

රදී. කතොයතුරු 2017 හර්ෂික හර්තහට ඇතුරත් කයනු ඇත.  

8.4 ප්රතීතනය 
විලස විදයහරකේ ්රිඹහත්භක උඳහධි ඳහඨභහරහ 3ක් වහ ශ්රී රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනකේ (IESL) ප්රතීතනඹ 

රඵහ ගළනීභට කඹොමුකය ඇත. 

 බී.කටක් උඳහධිඹ (ඹහන්රවිදයෘත් තහක්ණඹ) 

 බී.කටක් උඳහධිඹ (කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණඹ) 

 බී.කටක් උඳහධිඹ (නිසඳහදන තහක්ණඹ ) 

තෘත්තීඹ ව ෘත්තීඹ අධයහඳන කකොමින් බහ භනන් ඳවත වන් NVQ ඳහඨභහරහ ප්රතීතනඹ කයන රදී. 

 කහර්මික ගුරු අධයහඳන ජහතික ඩිේකරෝභහ (NVQ 5 භටමටභ) 

 ප්රභහණ ීකක්ණඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ (NVQ භටමටභ 6) 

 
2016 ර්කේදී ඳශමු අධයන විගණනඹ සිදු කයන රද අතය, 2017 හර්ෂික හර්තහකහි ඒ පිළිඵ විසතය 

ඇතුශත් කයනු රළකබ්. කම් අතය, විලස විදයහර අධයන ළඩටවන් වහ විලස විදයහර ප්රතිඳහදන කකොමිම් 

බහකේ  වතිකකයණඹ රඵහ ගළනීභ වහ අභහතයංල භටමටකභන් හකච්ඡහ කමින් ඳතින අතය, ළඩටවන් 

වහ විලස විදයහර ප්රතිඳහදන කකොමින් බහකේ ප්රතීතනඹ රඵහ ගළනීභට අධයන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ සදහනම් 

විඹ යුතු අලයතහ පිළිඵ දළනුත් කිරීභට ඵහගළනීම්,ප්රතීතන ව තත් වතික කිරීකම් අංලඹ විසින් ්රිඹහ 

කය ඇත. 

8.5 තත්ල වශතික කිරීභ 
 

විලස විදයහරකේ ඵහ ගළනීම්,ප්රතීතන ව තත් වතික කිරීකම් අංලඹ, විලස විදයහරඹ තුර ්රිඹහත්භක 

තත්ඹ ළඩිදියුණු කිරීකම් ළඩටවන් රට කභන්භ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයංලඹ ව තෘතීඹ ව ෘත්තීඹ 

18 බී.කටක් උඳහධිඹ (ජහර තහක්ණඹ) NETB2 4 27 31 

19 බී.කටක් උඳහධිඹ (භෘදුකහංග තහක්ණඹ) SOFB1 16 16 32 

20 බී.කටක් උඳහධිඹ (භෘදුකහංග තහක්ණඹ) SOFB2 11 16 27 

21 බී.කටක් උඳහධිඹ (ප්රභහණ ීකක්ණඹ) QS B2 16 40 56 

22 බී.කටක් උඳහධිඹ (ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ වහ ම්ඳත් 

කරභනහකයණඹ) 
CTRM B1 

.. .. .. 

23 බී.කටක් උඳහධිඹ (ඉදිකිරීම් තහක්ණඹ වහ ම්ඳත් 

කරභනහකයණඹ) 
CTRM B2 

8 53 61 

 එකතු 180 412 592 
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අධයහඳන කකොමින් බහ භනන් ්රිඹත්භක කයන ළඩටවන් රටද ්රිඹහකහරී වබහගි කේ. අංලඹ භනන් 

තෘත්තීඹ ව ෘත්තීඹ අධයහඳන පුහුණු ආඹතනර කහයූඹ භණ්ඩරඹ වහ"ප්රධහන පිඹය තුලින් තත්ඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ:තෘත්තීඹ ව ෘත්තීඹ අධයහඳන පුහුණු ක්ක්රකේ ඉදිරි භහත"නමින් කදදින පුහුණු 

ළඩටවනක් ්රිඹහත්භක කයමින් 2016 ර්ඹ තුරදී නිශධහරීන් 240ක් ඳභණ පුහුණු කයන රදී. අන්තර්ජහරඹ 

භනන් ඉගළනීභ පිළිඵ කභන්භ ඉගළනීම් කශභනහකයණ ඳේධතිඹ බහවිතහ කිරීභට කථිකහචහර්ඹරුන් 

සදහනම්කිරීභ,නතන දීඳයහේත අධයහඳන ක්රභකේ නළුරරු න ංඝටමටනඹ න අන්තර් ්රිඹහකහරී ,වකඹෝගී 

ඉගළනීම් ළඩිදියුණු කිරීභ වහ විලස විදයහරඹ තුර ToT  ළඩටවන් කදකක් ්රිඹහත්භක කයන රදී. අලුතින් 

සථහපිත විලස විදයහර අධයන ආඹතනර කහයූඹ භණ්ඩරඹ පුහුණු කිරීභට අලය ්රිඹහභහර්ග ගන්නහ රද 

අතය,එහි ප්රථිපරඹක් කර විලස විදයහර අධයන ආඹතන වකඹන් තුනකභ තත් කශභනහකයණ ඳේධති 

(QMS) සථහඳනඹ කයන රදී. 

අලුතින් සථහපිත කභභ අංලඹ භනන් ඳශමු ර් කදක තුර ගන්න රද මූලික ්රිඹභහර්ග ර ප්රතයක් ප්රථිපර 

2017 හර්ෂික හර්තහකේ ඉදිරිඳත් කයනු ඇත. එක්භ ඇතළම් ්රිඹහලි, කහයූඹන් ව පුත්ඳත් ලිපි 

ඳශකිරීභ,භ විඹභහරහ ්රිඹහකහයකම්,ඳර්කේණ ම්භන්රණ,කෞන්දයූසඹ ළඩටවන් ළනි අධයහඳන 

ආඹතනඹක තත්ඹ ළඩිදියුණු කිරීභට ෘජු දහඹක න ්රිඹහකහයකම් වහ කභභ අංලඹ ්රිඹහකහරී වබහගී 

වී ඇත. 

9.0 ඳරිඳළන අාංය 
 
ඳරිඳහරන අංලඹ භගින් අධයඹන ව ඳරිඳහරන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ අර්ථත් කර විලසවිදයහරකේ භහන 

ම්ඳත් කශභනහකයණඹ කයමින් හභහනය ඳරිඳහරන කටයුතු වහ විලස විදයහර කහර්ඹක්භ කභකවයුම් 

කටයුතු  ඳවසුකම් රයි. 

 

 කහර්ඹහර ලිපි කගොණු කරභණහකයණඹ 

 කතොයතුරු කොඹහ ගළනීභ වහ කභකවඹවීභ 

 ළඩටවන් කභකවඹවීභ 

 විදයෘත් ලිපින ‚ලිපිකගොණු ව ඳණීවුඩ හුභහරු ඇතුලු දිනඳතහ ඳරිඳහරන කටයුතු කභකවඹවීභ 

 විලස විදයහරකේ රැසවීම් කටයුතු‚මුඑ වහ අනිකුත් උත් ආදි කටයුතු ංවිධහනඹ කිරීභ   

 විවිධ ගභන් ආදිඹ ංවිධහනඹ කිරීභ 

 කහර්ඹහර ළඳයුම් ඳහරනඹ 

 විභසීම් කටයුතු සිදු කිරීභ වහ ප්රලසණ දවහ පිළිතුරු රඵහ දීභ 

 ලිඹවිලි ඒකක වහ කහර්ඹ භණ්ඩර රැසවීම් ංවිධහනඹ කිරීභ 

 ලිපිකගොණු නිඹමිත කේරහට කස කිරිභ වහ ඳත්හකගන ඹෆභ‚  ළඩටවන් ංවිධහනඹ කිරීභ 

‚ඒකක ඇගයීභ වහ යහඳෘති කස කිරීභ. 

නල ඵලළ ගෆනීම් 

 

ඳහරක භණ්ඩරඹ භනන් ඳවත වන් න ඳත්වීම් අනුභත කයන රදී. 
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ලගුල 20- නල ඵලළ ගෆනීම් 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

උවවහවීම් 

ඳහරක භණ්ඩරඹ භනන් අබයන්තය කහයූසඹ භණ්ඩරඹ වහ ඳවත වන් උසවීම් අනුභත කයන රදී. 
ලගුල 21- උවවහවීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

අසවීම් 

ඳහරක භණ්ඩරඹ විසින් ඳවත වන් අසවීම් අනුභත කයන රදී. 

ලගුල 22- අවහවීම් 

අංකඹ  නභ තනතුය අවහවීගම් දිනය 

1 කක්.කක්.ප්රන්න භවත්මිඹ ආශ්රිත නිශධහරී 20/01/2016 

2 
ඩී.ඩී විකේසිංව භවතහ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ 

(කශ්්රණිඹ I) 
3/10/2016 

3 
එම්.එම්.කක්.එස දිහනහඹක 
භවතහ 

නිසඳහදක 
5/6/2016 

4 එම්.ඩී.ඒ ප්රිඹදර්ලනී භවත්මිඹ කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 30/5/2016 

6 
ආචහර්ඹ ටී.ඒ පිඹසිරි භවතහ උඳ කුරඳති 

13/9/2016 

7 
ඩී එස. භයකව්හ භවත්මිඹ වකහය කල්තකහධිකහරී 

30/9/2016 

8 
අයි.එච්.එච් ඉසුරිකහ භවත්මිඹ කශභනහකයණ වකහය 2/11/2016 

9 
එම්.ඩී.ආර් යහංජලී භවත්මිඹ ආශ්රිත නිශධහරී 9/11/2016 

 

9.1 කළර්යභණ්ඩගේ වාංලර්ධනය වශළ අලවහාළ වෆඳයීභ.  
විලසවිදයහරකේ කහර්ඹභණ්ඩරඹ එහි හර්ථකත්කේ ප්රමුත හධකඹ කර වඳුනහකගන ඇත. උඳහඹභහර්ගක කර 

සිදු කයන්නහ ව කහර්ඹභණ්ඩර ංර්ධන ළඩටවන්‚දක්තහන්කගන් ඳරිපර්ණ ව නිරධහරීන් විලසවිදයහරඹ 

අංකඹ  තනතුය  ඳත්වීම් ගණන 

1 කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 04 

2 නිසඳහදක 01 

3 ප්රදර්ලක 03 

4 ආශ්රිත නිරධහරී 06 

5 කහර්මික නිරධහරි (විදයහගහයඹ) 01 

6 කශභනහකයණ වකහය 03 

අංකඹ  නභ තනතුය උවවහ වීගම් දිනය 

1  

එම්.ජී. ධර්භසිරි භවතහ  

කේසඨ  වකහය කල්තකහධිකහරී 1/6/2016 

2  

එන්.එල්.කේ.සී ලිඹනකේ භවතහ  

ආශ්රිත නිරධහරී 1/6/2016 

3 කක්. ජී. අරවේකඳරුභ භවත්මිඹ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ - (කශ්්රණිඹ-
II) 

1/6/2016 
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කත ආකර්ණඹ කය ගළනීභට කභන්භ නිපුණතහ හිත නිරධහරීන් විලසවිදයහරඹ කතභ යදහගනිමින් 

ඔවුන්කේ දක්තහ භත විලසවිදයහර විදයහඹතනකඹහි අභිභතහර්ථ කත කභකවඹවීභට උඳකහරී කේ. 

එක් එක් කදඳහර්තකම්න්තුට අනියුක්ත කයන රද පුේගරඹන් එකී මූකරෝඳහයික ළරළසභතුර අදහර 

කදඳහර්තකම්න්තුකේ වහ විලසවිදයහරකේ අයමුණු හක්හත් කයගත වළකිඵ වතික කයගළනීභට එකිකනකහට 

අලයන ඳරිදි ංර්ධන අසථහ රඵහදිභ විලසවිදයහලීඹ ඳරිඳහරනකේ අනිහර්ඹ ගකීභක් කේ. 

විලසවිදයහරකේ භහන ම්ඳත් ංර්ධන ප්රතිඳත්තිකේ මූලික අයමුණ න්කන් විධිභත් පුහුණු තුලින් 

ළඩිදියුණු කයගන්නහ දළනුභ‚ ආකල්ඳ වහ කුරතහ භගින් ඩහ කවොඳින් කහර්ඹ ඉටුකශවළකි නිරධහරීන් පිරික් 

බිහි කිරීභයි. කඳෞේගලික වහ ෘත්තිඹ ප්රර්ධනඹ ඉරක්ක කයගත් ළඩටවන් කත ඔවුන් කඹොමු කිරීභ තුලින් 

විලසවිදයහරකේ පරදහයිතහ ළඩි කිරීභට නහඹකත්ඹ ළඳයීභට ඔවුන්ට වළකි නු ඇත. 

ඒ අනු 2015 ර්කේ දී කහර්ඹභණ්ඩර ංර්ධනඹ පිළිඵ විකල් අධහනඹක් කඹොමු ව අතය විලසවිදයහලීඹ 

ප්රජහකේ දළනුභ වහ කුරතහ ර්ධනඹ කයගත් ධහරිතහ ංර්ධන  ළඩටවන් කනුකන් ළරකිඹයුතු මූරය 

ආකඹෝජනඹක් සිදුකයන රදී. එකභන්භ අධයඹන වහ අනධයඹන කහණ්ඩ කදකකහිභ නිරධහරීන්කේ ෘත්තිඹ 

ංර්ධනඹ වහ  කේශීඹ වහ විකේශීඹ පුහුණු ඳහඨභහරහන්ට ඔවුන් කඹොමුකකොට අනු්රවඹ දක්න රදී.    

 9.2 ඳහචළත් උඳළධි අධයන වශළ අනු්රශය දෆක්වීභ-ගේශීය 
 

අංකඹ  නභ තනතුය ඳහඨභහරහකේ නභ  ඳහඨභහරහ 

ගහසතු 

1 එම්.ඩබ්ලිේ.පී.භධුයංග 
භවතහ 

කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 

 
ඉංජිකන්රු විදයහ පිළිඵ විදයහකේදී 
උඳහධිඹ - කේයහකදණිඹ විලස විදයහරඹ 

 

රු. 205,700/- 

 

9.3 අධයන වළභළජිකයින් වශළ ගකටි කළලීන පුහුණු ඳළඨභළළ - විගේශීය වශ ගේශීය 
 

විලස විදයහරකේ භහන ම්ඳත් ංර්ධන ළරළසභ භනන් කතෝයහගත් අධයන කහයූඹ භණ්ඩර හභහජිකයින්ට  

නිඹභ කයන රද කේශීඹ ව විකේශීඹ පුහුණු ළඩටවන් වහ වබහගි වීභට අසථහ  රඵහ දීභට විලස 

විදයහරකේ ලකයතහ ංර්ධනඹ වහ න අයමුදර,නිපුණතහ ක්ක්රකේ ංර්ධනඹ වහ ව අයමුදර භනන් 

ප්රතිඳහදන රඵහ කදන රදී. 

2016 ර්කේ සිදුකර ප්රදහනඹන් පිළිඵ හයහංලඹ ගු 23 හි ව ගු 24 හි දළක්කේ. 

9.4 අනධයන වළභළජිකයින් වශළ ගකටි කළලීන පුහුණු කිරීම් 

කහර්ඹඹ භණ්ඩර විඹඳථඹ අනු, කතෝයහගත් විඹඹ ක්කත්ය වහ නිපුණතහ,දළනුභ ව ආකල්ඳ පිළිඵ 

කකටි කහලීන පුහුණු ළඩටවන් වහ වබහගි වීභට සිඹලුභ අනධ්ඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹට අසථහ රඵ දී 

ඇත. 

2016 ර්ඹ වහ හයහංලඹ ඳවත ගු 25  හි දක්හ ඇත. 

 

 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

47 
 

ලගුල 23- අධයන කළර්යය භණ්ඩය වශළ විගේ පුහුණුල 

පුහුණු ළඩටවකන් නභ කහර 

සීභහ 

දිනඹ ආඹතනඹ/පුහුණු කයන්නහ නහභඹ පුහුණු රඵන්නහ තනතුය 

ජර්භනිකේ අධයහඳන 

චහරිකහක් වහ වබහගි 

වීභ 

දින 10 2016.06.11- 

2016.06.19  

අභහතයංලඹ ආචහර්ඹ ඩී.ඩී.ඩී.සුයවීය  කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II, 

පීඨහධිඳති,කර්භහන්ත ව 

ෘත්තීඹ තහක්ණ පීඨඹ 

භවතහ එල්.ඩබ්ලිේ.එස.කුරයත්න කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II, 

පීඨහධිඳති,පුහුණු තහක්ණ 

පීඨඹ 

මිඹ යි.ජී.ඳේභලහන්ති කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II 

මිඹ යි.එස.භහනතුංග කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 

භවතහ එස.ඒ.එන්.ධනුසක කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 

සීකල්ස හි හුරුපුරුදු 

කිරීකම් ංචහයඹ 
දින 5 

 

2016.08.22-

2016.08.26 

සීකල්ස ජනයජකේ භව 

කකොභහරිස 

කහර්ඹහරඹ,කකොශම 

ආචහර්ඹ ඩී.ඩී.ඩී.සුයවීය  කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II 

භවතහ එස.පී.ඒ.ආර්.එස.ජඹතිරක කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II 

නහඹකත් පුහුණු 

ළඩටවන 

දින 13 2016.08.21-

2016.09.03 

ITE   අධයහඳන ක්හ -

සිංගේපරු 

භවතහ එල්.ඩබ්ලිේ.එස.කුරයත්න කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II, 

පීඨහධිඳති,පුහුණු තහක්ණ 

පීඨඹ 

උස අධයහඳනකේ 

පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ 

පිළිඵ ම්භන්රණඹ- 

ඉඳුනීසිඹහ 

දින 07 2016.08.28-

2016.09.02 

ආසිඹහනු පශදහයිතහ ංවිධහනඹ භවතහ එස.ඒ.ලිඹනකේ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II, 

අධයක්-ඵහගළනී,ප්රතීතන 

ව තත් වතික 

වඬ 

කළවීභ,උඳසිරැසිකයණඹ 

ව රඳහහිනී 

ළඩටවන් නිසඳහදන 

පුහුණු - කකොරිඹහ 

දින 14 2016.09.17-

2016.10.02 

ශ්රී රංකහ ජහතික ගුන්විදුලිඹ,ශ්රී 

රංකහ(කකොරිඹහ) 

භවතහ කක්.එම්.එස.ඒ.ඩී.ඵණ්ඩහය කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II 
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ංර්ධනඹ න යටල් 

වහ භළකක්රෝ ප්රතිඳත්ති 

පිළිඵ ම්භන්රණඹ 

දින 22 2016.10.11-

2016.10.31 

චීන භවජන මූව ආණ්ඩු මිඹ ටී.කක්.භල්ත්ත කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II 

තෘතීඹ ව ෘත්තීඹ 

අධයහඳන පුහුණු 

ආඹතනර භධයසථහන 

කශභණහකරුන් වහ 

ITE   අධයහඳන ක්හ -

සිංගේපරු 

,වකඹෝගීතහ භනන් 

්රිඹත්භක කර නහඹකත් 

පුහුණු ළඩටවන  

දින 14 2016.11.20-

2016.12.03 

කුරතහ ක්ක්ර ංර්ධන 

ළඩටවන 

භවතහ එස.ඒ.ලිඹනකේ කේසඨ කථිකහචහර්ඹ II 

 

 

ලගුල 24- අධයන කළර්යය භණ්ඩය වශළ ගේශීය පුහුණුල 

අංකඹ පුහුණු ළඩටවකන් නභ කහර සීභහ දිනඹ ආඹතනඹ/පුහුණු 

කයන්නහ 

පුහුණු රඵන්නහ තනතුය 

නහභඹ නභ 

1 ඳහරිරික ආයක්ණ 

්රිඹහලිකේ ලකයතහ 

කගොඩනළගීකම් ළඩටවන 

දින1 2016.01.19 කුරතහ ක්ක්ර 

ංර්ධන 

ළඩටවන 

මිඹ කක්.ජී.එන්.පී.යහජඳක් කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

2 කම්බි කඹොදහ දළඩි කර 

කකොන්ක්රීටම පිලිඵ වහ ඉදිකිරීම් 

ඇසතකම්න්තු පිලිඵ 

ම්භන්රණඹ 

දින1 2016.01.22 ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

මිඹ එස.ආර්.එම්.පී.කකනවියත්න කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

3 ඔබින නි වදමු කභකවභ දින 2 2016.03.23 ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

භවතහ ඩී.ඩී.ඩී.සුයවීය කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ II 
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4 නවීන ඉකරක්කරොනික විදයහ 

පිලිඵ CPD  ඳහඨභහරහ 
දින 3 

 

2016.06.28-

2016.06.30 

නවීන තහක්ණඹ 

පිළිඵ ආතර් සී 

ක්රහක් ආඹතනඹ 

මිඹ ඩබ්ලිේ.සී.සී.සුභතියත්න කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ II 

5 මිඹ කේ.කක්.කහන්ති කේසඨ 

කථිකහචහර්ඹ II 

6 නිපුණතහ ක්ක්රඹ ළඩිදියුණු 

කිරීකම් ළඩටවකනහි භහජ 

හධහයණත්ඹ ව සත්රී පුරු 

භහනහත්භතහඹ පිළිඵ 

ඇභතීභ 

දින 1 2016.07.26 SSD මිඹ සිකලල්වි කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

7 ඉගළන්වීභ පරදහයී කිරීභ 

(MaTE) 
දින 10 2016.10.06-

2016.12.22 

කකොශම විලස 

විදයහරඹ 

භවතහ ටී.ඩී.කදනගභ කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

8 භවතහ ඩී.ටී.ගකන්කගොඩ කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

9 මිඹ ජී.එම්.එස.ආර්.පී භහනඩු කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

10 මිඹ ඩබ්ලිේ.කක්.කභොයමුදලි කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

11 සහබහවික නිසඳහදිත 

ඳර්කේණ ර ෛජ 

විවිධහකහය ක්රභ 

දින 1 2016.09.30 රංකහ යහඹන 

ආඹතනඹ 

මිඹ එම්.කත්නඵදු කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

12 භවතහ සී.කේ.අකබ්වික්රභ කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

13 භවතහ ය.ඒ.එස.කක්.එදිරිසිංව කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

14 “ඉවශ උකින් යුත් 

කගොඩනළගිල්රක ඇලුමිනිඹම් 

වහ ජරනර නිසඳහදන” පිළිඵ 

දින 1 2016.10.07 ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

මිඹ ජී.එම්.එස.ආර්.පී.භහනඩු කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 
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ම්භන්රණඹ 

15  

ලිනක්ස ඳේධති ළරසුභ ව 

ඳරිඳහරනඹ 

දින 3 2016.11.28-

2016.11.30 

රංකහ අධයහඳනික 

ව ඳර්කේණ ජහරඹ 

භවතහ ඒ.එස.කක්.විකේර්ධන කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

16 Revit MEP ති 10 2016.08.16 CADD රංකහ 

භධයසථහනඹ 

කඳෞේගලික භහගභ 

මිඹ ජී.එම්.එස.ආර්.පී.භහනඩු කථිකහචහර්ඹ 

(ආධුනික) 

17 පිටසතය පුහුණු දින 3 2016.11.25-27 EBB පුහුණු ආඹතනඹ  සිඹළුභ කහයූඹ භණ්ඩරඹ  

 

 

ලගුල 25- අනධයන කළර්යය භණ්ඩය වශළ ගේශීය පුහුණුල 

අංකඹ පුහුණු ළඩටවකන් නභ කහර 

සීභහ 

දිනඹ ආඹතනඹ/පුහුණු කයන්නහ පුහුණු රඵන්නහ තනතුය 

නහභඹ නභ 

1 ඳහරිරික ආයක්ණ 

්රිඹහලිකේ ලකයතහ 

කගොඩනළගීකම් ළඩටවන 

දින 1 2016.01.19 කුරතහ ක්ක්රකේ 

ංර්ධන අංලඹ 

 

භවතහ ජී.ඩබ්ලිේ.ඵන්දුර්ධන වකහය මූරයහධිකහරී 

2 භවතහ සී.කක්.වික්රභසිංව ළඩ අධිකහරී 

3 කකොන්රහත් ව ප්රම්ඳහදන 

කරභනහකයණඹ පිළිඵ 

උස වතිකඳත් ඳහඨභහරහ 

දින 32 2016.02.18 ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

භවතහ ජී.ඩබ්ලිේ.ඵන්දුර්ධන වකහය මූරයහධිකහරී 

4 විෘත බිබ්ලිකඹෝ පුසතකහර 

සඹංක්රීඹ භෘදුකහංග 
දින 2 2016.02.25-

2016.02.26 

පුසතකහරඹ ව කතොයතුරු 

විදයහ පිළිඵ ජහතික 

ආඹතනඹ 

මිඹ ජී.ඩබ්ලිේ.උඳභහලිකහ කේසඨ වකහය 

පුසතකහරඹහධිඳති 

5 මිඹ ඒ.එස.ජී.ඒ.නිකයෝෂිණී වකහය 

පුසතකහරඹහධිඳති 

6 යහජය ප්රම්ඳහදනඹ ව 

ත්කම් කශභනහකයණඹ 

දින 1 2016.03.18 කුරතහ ක්ක්රකේ 

ංර්ධන අංලඹ 

භවතහ එස.ඒ.යංජිත් කරභනහකයණ 

වකහය 
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7 වහ යසථහභඹ යහමු 

 

 මිඹ එච්.අයි.ජී.ශ්රිඹහනි කරභනහකයණ 

වකහය 

8 භවතහ ඩී.ඩී.ඩබ්ලිේ.සිරිභහන්න කරභනහකයණ 

වකහය 

9 නිර ඵළංකු ගිණුම් ව කචක් දින 1 2016.04.07 ප්රහේ ක්හ කඳෞේගලික 

භහගභ 

භවතහ වී.සී.ඒ.ආදිකවටමටි කරභනහකයණ 

වකහය 

10 ආකල්ඳ වහ කුරතහ 

ංර්ධනඹ පිළිඵ 

ළඩමුළු- 2 කකොට 

දින 1 2016.05.13 භහන ම්ඳත් දියුණු කිරීකම් 

ආඹතනඹ 

 

මිඹ එම්.එස.එස.වී.ජඹර්ධන වකහය 

පුසතකහරඹහධිඳති 

11 භවතහ ජී.ඩී.අයි.පුසඳකුභහය ආශ්රිත නිශධහරී 

12 මිඹ ඩබ්ලිේ.ඒ.සුකන්රහ විදයහගහය තහක්ණික 

නිශධහරී 

13 මිඹ එන්.ඒ.ත්කතකගදය විදයහගහය තහක්ණික 

නිශධහරී 

14 භවතහ එස.ඒ.යංජිත් කරභනහකයණ 

වකහය 

15 භවතහ එන්.එල්.කේ.සී.එල්.ලිඹනකේ කරභනහකයණ 

වකහය 

16 මිඹ ජී.ජී.චමිරහ ප්රිඹංගනී කරභනහකයණ 

වකහය 

17 මිඹ පී.එල්.කක්.මුතුකුභහයණ කරභනහකයණ 

වකහය 

18 භවතහ ජී.කක්.ටී.ඒ.පිඹනන්ද කහයූහර වහඹක 

19 මිඹ එස.කක්.මිතහ චන්ද්රභහලි කහයූහර වහඹක 

20 කජනකර්ටය ්රිඹහකහරීත්ඹ 

ව නඩත්තු කිරීභ 
දින 2 2016.06.09-

2016.06.10 

ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

භවතහ සී.කක්.වික්රභසිංව ළඩ අධිකහරී 

21 භවතහ ආර්.පී.එල්.කඳකර්යහ කරභනහකයණ 
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වකහය 

22 ඔඵ ව ඔකබ් කණ්ඩහඹභ 

උනන්දු කයවීභ පිලිඵ 

දළනුත් කිරීකම් ළඩටවන 

දින 1 2016.06.16 ජහතික භහන ම්ඳත් 

ංර්ධන කවුන්සිරඹ 

මිඹ අයි.එන් කේදුරුකව්හ වකහය 

කල්තකහධිකහරී 

23  

න්නිකේදන කුරතහ 

දින 1 2016.06.23 කුරතහ ංර්ධන 

අයමුදර 

මිඹ ඩී.එස.භයකව්හ වකහය 

කල්තකහධිකහරී 

24 ජහතික භහන ම්ඳත් 

ම්භන්රණඹ 2016 වහ 

රළබුණු ආයහධනහ 

දින 1 2016.06.22 පුේගර කරභනහකයණඹ 

පිළිඵ ශ්රී රහංකික 

ආඹතනඹ 

මිඹ නිල්මිණී දිඹකඵදනකේ අධයක් කජනයහල් 

25 මිඹ අයි.එන් කේදුරුකව්හ වකහය 

කල්තකහධිකහරී 

26 ශ්රී රංකහ යහජය අංලකේ 

ගිණුම්කයණ ප්රමිතීන් 
දින 3 2016.07.08,09,

15 

ශ්රී රංකහ යහජය මූරය 

කරභනහකයණඹ පිළිඵ 

ංගභඹ 

මිඹ ඒ.පී.අලුත්කේ අධයක්-මූරය 

27 මිඹ ආර්.ඒ.එන්.ඩී.රඳසිංව අබයන්තය විගණක 

28 මිඹ ජී.ඒ.ඒ.කක්.දිල් රුක්ෂි වකහය මූරයහධිකහරී 

29 කහයූහලීඹ  ්රිඹහලිඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ:ලිපිකගොනු 

කශභනහකයණඹ 

දින 1 2016.07.20 කකොශම විලස විදයහරඹ මිඹ කක්.එස.කක්.ද.සිල්හ කරභනහකයණ 

වකහය 

30 මිඹ ඩබ්ලිේ.කක්.නිලහන්ති ආශ්රිත නිශධහරී 

31 මිඹ එන්.ඊ.ටී.අනුරුේධිකහ කරභනහකයණ 

වකහය 

32 රැකිඹහ දිවිකේ භඵයතහඹ 

 
දින 1 2016.07.21 කකොශම විලස විදයහරඹ මිඹ එස.ඒ.ඩී.ඒ.සී.ඳේභකුභහරි ළඩටවන්  නිශධහරී 

33 නිපුණතහ ක්ක්රඹ 

ළඩිදියුණු කිරීකම් 

ළඩටවන ඹටකත් භජ 

හධහයණත්ඹ ව සත්රී-

පුරු භහනහත්භතහඹ 

ළරකිල්රට ගළනීභ 

දින 1 2016.07.26 කුරතහ ංර්ධන 

අයමුදර 

මිඹ නිල්මිණී දිඹකඵදනකේ අධයක් කජනයහල් 
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34 ඩීල් කජනකර්ටය නඩත්තු 

කිරීභ 
දින 5 2016.07.30,31 

& 2016.08.06-

08 

ඉදිකිරීම් උඳකයණ 

පිළිඵ පුහුණු ආඹතනඹ 

භවතහ කක්.එම්.ආර්.සී.ප්රනහන්දු කහයූහර වහඹක 

35 ධනහත්භක ආකල්ඳර ඵරඹ දින 1 2016.07.28 ජීන කුරතහ ඇකඩමිඹ මිඹ කක්.එස.කක්.ද සිල්හ කරභණහකහය වකහය 

36 මිඹ ඩබ්ලිේ.ඒ.එස.සුගතඳහර කරභණහකහය වකහය 

37 මිඹ කක්.එම්.ජී.ජී.එස.ඩඹස කරභණහකහය වකහය 

38 මිඹ බී.එල්.සී.ජීනී කරභණහකහය වකහය 

39 මිඹ ඩී.ජී.කක්.සර්ණරතහ කරභණහකහය වකහය 

40 භවතහ කේ.සී.කකොඩිතුක්කු කරභණහකහය වකහය 

41 භවතහ කක්.ජී.ය.ඩබ්ලිේ.අකබ්ධීය කරභණහකහය වකහය 

42 භවතහ එස.එස.කව්හම් කරභණහකහය වකහය 

43 භවතහ එස.ආර්.කකොශමහයච්චි විදයහගහය තහක්ණික 

නිශධහරී 

44 භවතහ ඩබ්ලිේ.ජී.ඵන්දුර රිඹදුරු 

45 නහඹකත්කේ ඵරඹ ව කරහ 

පිළිඵ ංකල්ඳඹ 

 

දින 1 2016.07.29 ජහතික ශ්රභ අධයන 

ආඹතනඹ 

මිඹ එස.ඒ.ඩී.ඒ.සී.ඳේභකුභහරි ළඩටවන්  නිශධහරී 

46 භවතහ එස.එන්.පී.කක්.චන්දිභහල් කරභණහකහය වකහය 

47 භවතහ ඩී.ජී.අයි.පුසඳකුභහය ආශ්රිත නිශධහරී 

48 භවතහ ආර්.ඩී.පී.අයි.ප්රිඹදර්ලන ඳේධති ඳරිඳහරක 

49 භවතහ එන්.එල්.කේ.සී.ලිඹනකේ ආශ්රිත නිශධහරී 

50 අබයන්තය ව බහහිය 

ඳහරිකබෝගික ක්හ 
දින 2 2016.08.02-03 ජහතික ශ්රභ අධයන 

ආඹතනඹ 

මිඹ ඩබ්ලිේ.කක්.නිලහන්ති ආශ්රිත නිශධහරී 

51 මිඹ ඒ.එස.ඩබ්ලිේ.වික්රභසිංව කරභණහකහය වකහය 

52 භවතහ එල්.ඒ.ය.පී.පුසඳකුභහය ඳේධති ඳරිඳහරක 
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53 මිඹ අයි.එච්.වනි ඉසුරිකහ කරභණහකහය වකහය 

54 පරදහයි කහර්ඹහර 

කශභනහකයණ කුරතහ 

 

දින 3 2016.08.29-31 ජහතික ශ්රභ අධයන 

ආඹතනඹ 

මිඹ ජී.පී.භන්ති ආශ්රිත නිශධහරී 

55 මිඹ එච්.එස.පී.සුබහෂිණී ආශ්රිත නිශධහරී 

56 භවතහ එස.එච්.පී.කප්ර්භයත්න කරභණහකහය වකහය 

57 මිඹ කේ.එල්.ජී.ඩබ්ලිේ.ද සිල්හ කරභණහකහය වකහය 

58 ප්රම්ඳහදන ව කතොයතුරු 

තහක්ණ නිසඳහදන ඇගයීභ 

පිළිඵ ළඩමුලු 

දින 2 2016.08.30,31 නිපුණතහ ංර්ධන 

අයමුදර 

භවතහ සී.වීයසිංව විදුලි කහර්මික 

 

59 ෘත්තීඹ අභිෘේධිඹ වහ 

කම්කරු නීතිඹ 
දින 1 2016.09.01 ේරකන්ඵර්ේ 

කවොල්ඩින්ස කඳෞේගලික 

භහගභ 

භවතහ ජී.ඩී.අයි.පුසඳකුභහය ආශ්රිත නිශධහරී 

60 භවතහ ඒ.එම්.සී.ගුණයත්න කරභණහකහය වකහය 

61 ප්රම්ඳහදන ලකයතහ 

ංර්ධනඹ 
දින 5 2016.09.07-

09,2016.09.29,

30 

නිපුණතහ ක්ක්ර 

ංර්ධන ළඩටවන/ශ්රී 

රංකහ ඳරිඳහරන ංර්ධන 

ආඹතනඹ 

භවතහ ආර්.ඩී.නිලහන්ත වකහය මූරයහධිකහරී 

62 යහජය අංලකේ ක්හ ළඳයීභ 

ළඩිදියුණු කිරීභ වහ භහන 

ම්ඳත් කහයූබහයඹ 

දින 1 2016.09.28 ජහතික භහන ම්ඳත් 

ංර්ධන කවුන්සිරඹ 

මිඹ අයි.එන්.කේදුරුකව්හ වකහය 

කල්තකහධිකහරී 

63 මූරය තත්ඹන් ( අහන 

ගිණුභ ) 
දින 1 2016.10.27 ප්රහේ ක්හ කඳෞේගලික 

භහගභ 

භවතහ ආර්.ඩී.නිලහන්ත වකහය මූරයහධිකහරී 

64 හණිජ කගොඩනළගිලිර 

ඵරලක්ති ංයක්ණඹ 

 

දින 1 2016.11.01 ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

භවතහ සී.කක්.වික්රභසිංව ළඩ අධිකහරී 

65 භවතහ ආර්.පී.එල්.කඳකර්යහ කරභණහකහය වකහය 

66 ජරනර තහක්ණඹ (කන්හසික) 

 
දින 1 2016.11.10 ඉදිකිරීම් කර්භහන්ත 

ංර්ධන අධිකහරිඹ 

භවතහ එම්.ජී.එස.එම්.ගුණයත්න කහයූහර වහඹක 

67 භවතහ කක්.එම්.ආර්.සී.ප්රනහන්දු කහයූහර වහඹක 
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68 කර්භහන්ත අයගර, භහජ 

ආයක්ණඹ වහ රැකිඹහ අන් 

කිරීභ 

 

දින 2 2016.11.10 ප්රහේ ක්හ කඳෞේගලික 

භහගභ 

මිඹ ඩබ්ලිේ.එම්.ටී.ඩී.න්නිනහඹක ආශ්රිත නිශධහරී 

69 පරදහයී කයරූඹහර 

වහඹකකඹකු වීභ 
දින 1 2016.11.17 ේරකන්ඵර්ේ 

කවොල්ඩින්ස කඳෞේගලික 

භහගභ 

භවතහ ඩබ්ලිේ.එම්.සී.එස.එච්.ඵණ්ඩහය කහයූහර වහඹක 

70 භවතහ ය.එල්.ය.ඉන්දික කහයූහර වහඹක 

71 භවතහ එස.එච්.මිතහ චන්ද්රභහලි කහයූහර වහඹක 

72 භවතහ එම්.එල්.ඒ.ංජී කහයූහර වහඹක 

73 භවතහ ඩී.ඩබ්ලිේ.සී.ඩබ්ලිේ.කුභහය කහයූහර වහඹක 

74 භවතහ ඒ.ජී.සුනිල් ලහන්ත කහයූහර වහඹක 

75 භවතහ එච්.ඩී.එම්.ලිඹනහයච්චි කහයූහර වහඹක 

76 ගඵඩහ කශභනහකයණඹ ව 

මිරදී ගළනීකම් ක්රභකේද 

දින 2 2016.11.24,25 නිපුණතහ ංර්ධන 

අයමුදර 

භවතහ කක්.ඩී.ම්ඳත් ආශ්රිත නිශධහරී 

77 පරදහයී කශභනහකයණ 

කුරතහ 
දින 2 2016.11.28,29 නිපුණතහ ංර්ධන 

අයමුදර 

භවතහ ආර්.එස.ජඹවීය ආශ්රිත නිශධහරී 

78 භවතහ එච්.එම්.කක්.ආර්.බී.කිරිඇල්ර ආශ්රිත නිශධහරී 

79 මිඹ ඩබ්ලිේ.එම්.ටී.ඩී.න්නිනහඹක ආශ්රිත නිශධහරී 

80 මිඹ ඩබ්ලිේ.එස.විඹනකේ ආශ්රිත නිශධහරී 

81 මිඹ ඒ.ඩී.ඩී.තහරිකහ කරභණහකහය වකහය 

82 මිඹ ටී.ඒ.සී.එච්.නන්දසිරි කරභණහකහය වකහය 

83 මිඹ ජී.ඒ.එල්.එස.කුභහරි කරභණහකහය වකහය 

84 ෘත්තීඹබහඹ ජීන භ ක් 

කරසින් 
දින 1 2016.11.29 ජහතික භහන ම්ඳත් 

ංර්ධන කවුන්සිරඹ 

මිඹ අයි.එන්.කේදුරුකව්හ වකහය 

කල්තකහධිකහරී 

85 ශ්රී රංකහ භහන ප්රහේධන දින 1 2016.11.29 ජහතික භහන ම්ඳත් මිඹ නිල්මිණී දිඹකඵදනකේ අධයක් කජනයහල් 
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කරභනහකයණඹ ම්භහන 

ප්රදහනඹ -2016 

ංර්ධන කවුන්සිරඹ 

86 ලිනක්ස ඳේධති ළරසුභ ව 

ඳරිඳහරනඹ 

 

දින 3 2016.11.28-30 රංකහ අධයහඳන වහ 

ඳර්කේණ ජහරඹ 

 

භවතහ එල්.ඒ.ය.පී.පුසඳකුභහය ඳේධති ඳරිඳහරක 

87 භවතහ ආර්.ඩී.පී.අයි.ප්රිඹදර්ලන ඳේධති ඳරිඳහරක 

88 කඳෞේගලික ලිපිකගොනු 

කශභනහකයණඹ 

 

දින 2 2016.12.05,08 නිපුණතහ ංර්ධන 

අයමුදර 

මිඹ ඩබ්ලිේ.එම්.ටී.ඩී.න්නිනහඹක ආශ්රිත නිශධහරී 

89 පිටසතය පුහුණු දින 3 2016.11.25,26 EBB පුහුණු ආඹතනඹ මිඹ සිඹළුභ කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ආශ්රිත නිශධහරී 

90 කතොයතුරු ඳේධති 

කශභනහකයණඹ පුහුණු 

ළඩටවන 

දින 1 2016.12.22 ෘත්තීඹ තහක්ණ විලස 

විදයහරඹ 

භවතහ කක්.ඩී.ම්ඳත් ආශ්රිත නිශධහරී 

91 භවතහ ආර්.එස.ජඹවීය ආශ්රිත නිශධහරී 

92 භවතහ එච්.එම්.කක්.ආර්.බී.කිරිඇල්ර ආශ්රිත නිශධහරී 

93 මිඹ ඩබ්ලිේ.එම්.ටී.ඩී.න්නිනහඹක ආශ්රිත නිශධහරී 

94 මිඹ ඩබ්ලිේ.එස.විඹනකේ ආශ්රිත නිශධහරී 

95 මිඹ ඒ.ඩී.ඩී.තහරිකහ කරභණහකහය වකහය 

96 මිඹ ටී.ඒ.සී.එච්.නන්දසිරි කරභණහකහය වකහය 

97 මිඹ ජී.ඒ.එල්.එස.කුභහරි කරභණහකහය වකහය 
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10.0 මුය ප්රකළන 

 
 මුරය තත් ප්රකහලඹ 

 මුරය කහයූ හධන ප්රකහලඹ 

 මුදල් ප්රහව ප්රකහලඹ 

 ශුේධ ත්කම් කනසවීකම් ප්රකහලඹ 

 ප්රධහන ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති 

 ගිණුම් ටවන් 
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10.1 මූරය තත්ත් ප්රකහලඹ 
ගදවෆම්ඵර්  31 දිනට ටවන 2016 (රුපියල්) 2015(රුපියල්) 

ලත්කම්    

ජාංගභ ලත්කම්    

    

මුදල් වහ මුදල් භහන කේ 2 15,478,526 13,535,990 

අත්තිකහයම්ශ අඹවිඹ යුතු තළන්ඳතු 3 255,000 155,000 

කතොග  4,410,552 3,425,096 

කඳය කගවීම් 4 1,903,276 1,773,980 

කහර්ඹ භණ්ඩර ණඹ වහ අත්තිකහයම් 5 5,316,024 5,217,300 

ණඹගළතිකඹෝ වහ කනත් අඹවිඹ යුතු කේ 6 3,524,008 3,416,922 

  30,887,386 27,524,288 

ජාංගභ ගනොලන ලත්කම්    

    

ආකඹෝජන 7 22,579,037 16,245,739 

කේඳශශ පිරිඹත වහ උඳකයණ 8 1,377,035,600 736,629,684 

සිදුකකකයමින් ඇති ප්රහේධන කහර්ඹ  9 206,933,119 208,092,599 

අසඳෘලය ත්කම් 10 4,425,366  

  1,611,373,122 960,968,022 

මුළු ලත්කම්  1,642,260,508 988,492,310 

    

ඵෆරකම්    

ජාංගභඵෆරකම්    

    

කලින් රද අත්තිකහයම්  220,500 - 

කගවිඹ යුතු ගිණුම් වහ කනත් ගකීම් 11 18,591,272 18,693,005 

ආඳසු කගවිඹ යුතු කකටි-කහලීන තළන්ඳතු 12 2,275,578 1,761,853 

    

  21,087,350 20,454,858 

ජාංගභ ගනොලන ඵෆරකම්    

    

ඳහරිකතෝෂිකඹ වහ කන් කිරීභ 13 29,043,106 26,313,716 

ආඳසු කගවිඹ යුතු දිගු-කහලීන තළන්ඳතු 14 20,230,000 15,050,000 

    

    

  49,273,106 41,363,716 

    

මුළු ඵෆරකම්  70,360,456 61,818,574 

    

මුළු ශුේධ ලත්කම්  1,571,900,052 926,673,736 

    

ශුේධ ලත්කම්/ ගකොටවහබළරය    

ප්රහේධන දීභනහ 15 1,546,616,800 904,760,761 
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ප්රතයහගණන අතිරික්තඹ  31,804,597 32,834,938 

මුච්චිත අයමුදර 16 (7,100,357) (11,490,975) 

කනත් අයමුදල් 17 579,012 569,012 

මුළු ශුේධ ලත්කම්/ ගකොටවහබළරය  1,571,900,052 926,673,736 

පිටු අංක 51 සිට 54 දක්හ ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති වහ පිටු අංක 55 සිට 66 දක්හ ඇති ටවන් කම් මුරය 

ප්රකහලඹන්හිභ කකොටක් කේ. 

වශතිකය 

ඉවත මූරය ප්රකහල 2016.12.31 දිනට කභභ විලසවිදයහරකේ කටයුතු පිළිඵ වහ එදිකනන් අන් ර්ඹ 

වහ එහි අතිරික්තඹ කවෝ හි ඹ පිළිඵ තය වහ හධහයණ භතඹක් රඵහ කදන ඵ අපි වතික කයමු. 

 

භවහචහර්ඹ ජි.එල්.ඩි වික්රභසිංව     ඒ.පී අළුත්කේ 
උඳකුරඳති       අධයක් මුදල් 
 
 
 
ඳහරක භණ්ඩරඹ කභභ මූරය ප්රකහලඹන් පිළිකඹශ කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධකඹන් ගකීභ දයයි.  කභභ 

මූරය ප්රකහල අධයක් භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත කයනු රළබ අතයශ ඒ කනුකන් අත්න් කයනු රළකබ්. 

 

චන්ද්රයත්න විතහනකේ      ආචහර්ඹ ඩි.ඩි.ඩි. සුයවීය 
හභහජික       හභහජික 
 

2017 ළේතළම්ඵර් 26 න දින කකොශමදීඹ. 
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10.2 මය කළර්යවළධන ප්රකළය 
ගදවෆම්ඵර්  31 දිනට අලවන් ලර්ය වශළ ටවන 2016 (රුපියල්) 2015 (රුපියල්) 

ගභගශයුම් ආදළයභ    

පුනයහර්තන ප්රදහනඹ  180,172,500 152,385,000 

කහර්ඹ භණ්ඩර ංර්ධන ප්රදහනඹ  2,263,842 2,654,940 

නිපුණතහ අංල ංර්ධන ප්රදහනඹ 18 47,970,476 55,117,802 

    

අධයඹන කටයුතුලින් ආදහඹභ 19 1,686,745 8,105,191 

අඩුකශහ - අධයඹන කටයුතු භත ඍජු විඹදභ 20 1,190,995 3,949,167 

අධයඹන කටයුතුලින් ශුේධ ආදහඹභ  495,750 4,156,025 

උඳහධි ළඩටවන්ලින් ආදහඹභ 21 14,947,420 14,536,220 

කනත් ආදහඹම් 22 6,632,136 5,379,752 

විරම්බිත ආදහඹභ ක්රභක්ඹ කිරීභ 23 89,451,267 88,690,111 

    

මුළු ගභගශයුම් ආදළයභ  341,933,391 322,919,850 

 

ගභගශයුම් වියදම් 

   

ක්ක පිරිළඹ 24 128,787,410 112,235,038 

ගභන් විඹදම් 25 112,958 449,553 

ළඳයුම් වහ අලය කේ 26 6,638,114 6,128,922 

නඩත්තු විඹදම් 27 6,011,988 10,107,539 

ක්හ 28 59,397,634 49,441,886 

කදඳශශ පිරිඹත වහ උඳකයණ ක්ඹ කිරීභ වහ ක්රභක්ඹ 29 89,451,267 88,690,111 

    

නිපුණහත අංල ංර්ධන විඹදම් 30 47,970,476 55,112,802 

    

ප්රතිඳහදනඹන්ට කඳය මුළු කභකවයුම් විඹදම්/සථහය ත්කම් ඵළවළය කිරීකම් අරහබ  338,369,847 322,165,851 

ප්රතිඳහදනඹන්ට කඳය ශුේධ කභකවයුම් අතිරික්තඹ/ (හි ඹ)   3,563,544 753,999 

ඳහරිකතෝෂික ප්රතිඳහදනඹ  2,910,609 3,060,779 

ත්කම් ඵළවළයකිරීකම් ඳහඩු  438,226 747,520 

ප්රතිඳහදනඹන්ට ඳසු ශුේධ අතිරික්තඹ/ (හි ඹ)  214,709 (3,054,300) 

    

    

පිටු අංක 51 සිට 54 දක්හ ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති වහ පිටු අංක 55 සිට 66 දක්හ ඇති ටවන් කම් මුරය 

ප්රකහලඹන්හිභ කකොටක් කේ. 
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10.3 මුදල් ප්රලළශ ප්රකළය 
ගදවෆම්ඵර්  31 දිනට අලවන් ලර්ය වශළ 2016 (රුපියල්) 2015 (රුපියල්) 

ගභගශයුම් ක්රියළකළරකම් ගලතින් මුදල් ප්රලළශය වීම්   

   

හභහනය ්රිඹහකහයකම් කතින් අතිරික්තඹ/හි ඹ 214,709 (3,054,300) 

   

මුදල් ගනොලන වාංචනයන්   

විරම්බිත ආදහඹභ/ප්රහේධන ප්රදහන ක්රභක්ඹ කිරීභ (89,451,267) (88,690,111) 

ක්ඹ වහ ක්රභක්ඹ 89,451,267 88,690,111 

සථහය ත්කම් ඵළවළය කිරීකම්දී රහබඹ/අරහබඹ 438,226 747,520 

ඳහරිකතෝෂිකඹ 2,910,609 3,060,779 

විගණන ගහසතු  - 

   

කළරක ප්රළේධන ගලනවහවීම්ලට ගඳර ගභගශයුම් ළබය 3,563,544 753,999 

   

කතොගර (ළඩි)/අඩු වීභ (985,456) 8,808 

කහර්ඹ භණ්ඩර ණඹගළතිඹන්කේ (ළඩි)/අඩු වීභ (98,724) (467,714) 

ණඹගළතිඹන්කේ වහ අඹවිඹ යුතු කේහි (ළඩි)/අඩු වීභ (107,086) 2,840,433 

කඳය කගවීම්ර (ළඩි)/අඩු වීභ (129,295) (430,848) 

අත්තිකහයකම් (ළඩි)/අඩු වීභ - 35,427 

අඹවිඹ යුතු තළන්ඳතුර (ළඩි)/අඩු වීභ (100,000) (130,000) 

කල් ඇති රද අත්තිකහයම්  (ළඩි)/අඩු වීභ 220,500 - 

ආඳසු කගවිඹ යුතු තළන්ඳතුර (ළඩි)/(අඩු) වීභ 513,725 (1,457,875) 

කගවිඹ යුතු ගිණුම්ර ළඩි/(අඩු වීභ) (101,733) (544,501) 

   

කඳය ර්ඹ ම්ඵන්ධකඹන් ගළරපීභ  - 

ඳහරිකතෝෂික කගවීභ (181,219) (455,161) 

විගණන ගහසතු කගවීභ   

ගභගශයුම් ක්රියළකළරකම් ගලතින් ශුේධ මුදල් ප්රලළශය වීම් 2,594,256 152,568 

   

ආගයෝජන ක්රියළකළරකම් ගලතින් මුදල් ප්රලළශ   

 ඉඩම් (598,939,105) (8,442,547) 

 කගොඩනළගිලි (19,822,047) (24,093,813) 

 ප්රධහන කගොඩනළගිල්ර (47,670) (11,280,243) 

 ඳරිගණක (28,985,180) (2,994,500) 

 ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් (12,516,118) (5,389,735) 

 කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ (1,567,500) (261,500) 

 ඉගළන්වීකම් උඳකයණ (17,729,660) (11,276,818) 

 පිරිඹත වහ ඹන්ර (26,885,226) (6,555,416) 

 ්රන්ථ (2,972,765) (2,207,410) 

 කනත් ත්කම් (3,407,856) (1,476,366) 

 සිදු කකකයමින් ඇති කහර්ඹඹන්  (396,750) (38,566,099) 

                  සිදු කකකයමින් ඇති කහර්ඹඹන් - (භෘදුකහංග ංර්ධන) (3,368,770)  

 ආකඹෝජනඹ (6,333,298) (3,434,067) 

 පුසතකහර තළන්ඳතු 2,590,000 2,720,000 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

62 
 

 විදයහගහය තළන්ඳතු 2,590,000 2,720,000 

 ත්කම් ඵළවළය දීම්ලින් රද ආදහඹභ 347,617 488,629 

ආගයෝජන ක්රියළකළරකම් ගලතින් ශුේධ මුදල් ප්රලළශය වීම් (717,444,328) (110,049,885) 

   

මයකරණ ක්රියළකළරකම් ගලතින් මුදල් ප්රලළශය වීම්   

ප්රහේධන දහඹකත්ඹ - භවහ බහණ්ඩහගහයඹ 115,786,158 72,595,060 

ප්රහේධන ප්රදහන 600,996,450 39,365,584 

මුච්චිත අයමුදර  - 

කනත් අයමුදල් 10,000 9,500 

මයකරණ ක්රියළකළරකම් ගලතින් ශුේධ මුදල් ප්රලළශය වීම් 716,792,608 111,970,144 

මුදල් වහ මුදල් භහන කේහි ශුේධ ළඩි/(අඩු) වීභ 1,942,536 2,072,827 

කහරඳරිච්කේදඹ මුරදී මුදල් වහ මුදල් භහන කේ 13,536,990 11,463,163 

කළඳරිච්ගේදය අලවළනගේදී මුදල් ශළ මුදල් වභළන ගේ 15,478,526 13,535,990 

   

පිටු අංක 51 සිට 54 දක්හ ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති වහ පිටු අංක 55 සිට 66 දක්හ ඇති ටවන් කම් මුරය 

ප්රකහලඹන්හිභ කකොටක් කේ. 
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10.4 2016 ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වදශළ ශුේධ ලත්කම් ගලනවහ වීම් පිළිඵ ප්රකළය 
 මුච්චිත 

අයමුදර 

(රුපිඹල්) 

ප්රතයහගණන 

අතිරික්තඹ 

(රුපිඹල්) 

කනත් 

අයමුදල් 

(රුපිඹල්) 

ප්රහේධන ප්රධහන මුළු ශුේධ 

ත්කම් 

(රුපිඹල්) ටි.ඊ.ඩි.පී     

(රු.) 

බහණ්ඩහගහය  

(රු.) 

ජි.ඕ.පී.

ඒ.    

(රු.) 

යි.ඒ.එස.ඩි 

අභහතයංලඹ 

(රු.) 

ඩි.ටි.ඊ.ටි   

(රු.) 

කනොයහඩ් 

(රු.) 

එසශඩිශපී 

(රු.) 

ඩබ්.යු.එස.

සී.        

(රු.) 

එම්.ඕ.එ

ෂස.    

(රු.) 

එස.ඩි.ඩි. 

(රු.) 

විරම්ීනත 

ආදහඹභ   

(රු.) 

2015.01.01 දිනට 

කල්ඹ 

(5,543,438) 33,987,730 559,512 301,560,720 25,150,000 18,600 243,813,444 177,985,357 630,374 19,378,211 1,263,750 11,000 70,875,922 324,289,360 1,193,980,542 

ගළරපීම් (2,893,237) (1,152,792) 9,500 (291,000)      (751,808)    (841,342) (5,920,679) 

ක්රභක් ක්ඹ    (167,952,204) (19,800,000) (9,300) (62,283,850) (45,372,420) (474,582) (9,810,131) (947,812) (4,124) (1,461,236) (22,811,224) (330,926,887) 

ය දවහ 

දහඹකත්ඹ 

             72,595,060 72,595,060 

කහරඳරිච්කේදඹ 

වහ අතිරික්තඹ/ 

(හි ඹ) 

(3,054,300)              (3,054,300) 

2015.12.31 දිනට 

ගේය 

(11,490,975) 32,834,938 569,012 133,317,516 5,350,000 9,300 181,529,594 132,612,937 155,792 8,816,271 315,938 6,876 69,414,686 373,231,854 926,673,736 

2016.01.01 දිනට 

ගේය 

(11,490,975) 32,834,938 569,012 133,317,516 5,350,000 9,300 181,529,594 132,612,937 155,792 8,816,271 315,938 6,876 69,414,686 373,231,854 926,673,736 

ගළරපීම් 4,175,909 (1,030,341) 10,000  9,633,333  579,167       2,250,875 15,618,943 

ක්රභක් ක්ඹ    (28,157,790) (2,274,166) (1,860) (12,439,336) (11,226,059) (86,125) (2,421,482) (315,938)  (1,721,983) (28,745,206) (87,389,944) 

එකතුකිරීම්        595,500,000     5,496,450 5,496,450 600,996,450 

ය දවහ 

දහඹකත්ඹ 

             115,786,158 115,786,158 

කහරඳරිච්කේදඹ 

වහ අතිරික්තඹ/ 

(හි ඹ) 

214,709              214,709 

2016.12.31 දිනට 

කල්ඹ 

(7,100,357) 31,804,597 579,012 105,159,726 12,709,167 7,440 169,669,425 716,886,878 69,667 6,394,789 0 6,876 73,189,153 462,523,679 1,571,900,052 

පිටු අංක 51 සිට 54 දක්හ ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති වහ පිටු අංක 55 සිට 66 දක්හ ඇති ටවන් කම් මුරය ප්රකහලඹන්හිභ කකොටක් කේ. 
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10.5 මය ප්රකළයන්ට වටශන් 

ළරකිඹ යුතු ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති 

10.5.1ගඳොදු ප්රතිඳත්ති 

10.5.2 ලළර්තළකරණ අධිකළරිය 

ෘත්තීඹ තහක්ණකේද විලසවිදයහරඹ (මින් භතු විලසවිදයහරඹ ලකඹන් වළඳින්කන) 2008 අංක 31 

දයන ඳහර්ලිකම්න්තු ඳනත භගින් ංසථහගත කයන රද අතය එඹ යත්භරහනශ කරශ අංක 100 හි 

පිහිටහ ඇත. 

10.5.3 ප්රධළන ක්රියළකළරකම් 

 (අ) ප්රථභ උඳහධි ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

(ආ) ඳලසචහත් උඳහධි ළඩටවන ංර්ධනඹ කිරීභ 

(ඇ) ටිවීඊටි අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධ ඳර්කේණ ඳළළත්වීභ 

(ඈ) ටිවීඊටි ආඹතනකේ විඹභහරහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

(ඉ) උඳහධි විඹභහරහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

(ඊ) ඉකගනුම් ද්රය ංර්ධනඹ කිරීභ 

(උ) ෘත්තීඹකේදී ංර්ධනඹ වහ කකටි-කහලීන පුහුණු ළඩටවන්ශ ම්භන්රණ වහ ළඩමුළු 

ඳළළත්වීභ 

10.5.4 පිළිගයෂ කිරීගම් ඳදනභ 

(අ) පිළිඳළදීභ පිළිඵ ප්රකහලඹ 

කභභ මූරය ප්රකහල ශ්රී රංකහ යහජය ක්හ ගිණුම්කයණ ප්රමිතිරට අනුකර පිළිකඹශ කය ඇත.  

අනහයණඹ කය ඇති තළන්හිදී වළයශ ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති කඳය කහරඳරිච්කේදකඹහිදී බහවිතහ කයන 

රද ඒහට අනුකර කේ. 

කභභ මූරය ප්රකහල අතන්ඩ ඳළළත්භක් ඇති ඹන ඳදනමින් පිළිකඹශ කය ඇත්කත් ඉදිරි කහරඳරිච්කේදඹ 

(2015) තුශ කභභ ආඹතනඹ ඈය කිරීකම් අදවක් කනොභළති ඵළවිනි. 

 

(ආ) භළනීකම් ඳදනභ 

කභභ මූරය ප්රකහලඹන් ඓතිවහසික පිරිළඹ ඳදනමින් පිළිකඹශ කය ඇති අතයශ ප්රකහල කය ඇති 

තළන්හිදී වළය ටිණහකම්ර අගඹ කනසවීම් වහ ගළරපීම් කනොකකකර්. 

(ඇ) ්රිඹහකහරිත් වහ ඉදිරිඳත් කිරීකම් මුදල් ර්ගඹ 

 

මූරය ප්රකහලඹන් කභභ විලසවිදයහරකේ ්රිඹහකහරිත් වහ ඉදිරිඳත් කිරීම් මුදල් ඒකකඹ න ශ්රී රංකහ 

රුපිඹල්ලින් ඉදිරිඳත් කකකර්.  

 

කනත් කර ප්රකහල කකකර් නම් වළයශ ශ්රී රංකහ රුපිඹල්ලින් ඉදිරිඳත් කය ඇති සිඹලුභ මූරය දත්ත 

ආන්නතභ රුපිඹරට ටඹහ ඇත. 
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10.5.5 වන්වන්දනළත්භක ගතොරතුරු 

 

ත්භන් කහරඳරිච්කේදකේ මූරය ප්රකහල පිළිඵ අකඵෝධඹ ර්ධනඹ කයනු පිණි කඳය 

කහරඳරිච්කේදඹ ම්ඵන්ධකඹන් න්න්දනහත්භක කතොයතුරු අනහයණඹ කකකර්. 

 

මූරය ප්රකහලඹන්හි අයිතභඹන් ර්ගීකයණඹ කිරීභ කවෝ ඉදිරිඳත් කිරීභ ංකලෝධනඹ කකකයන 

අසථහන්හිදීශ ඩහ ඹවඳත් ඉදිරිඳත් කිරීභක් ඳඹනු පිණිශ න්න්දනහත්භක ංතයහන්ද ත්භන් 

ර්ඹට අනුකර න කර ඹළි ර්ගීකයණඹ කය ඇත. 

 

10.6 ලත්කම් ශළ ඒලළගේ තක්ගවේරු කිරීගම් ඳදනම් 

10.6.1 ගේඳෂ, පිරියත ශළ උඳකරණ 

(අ) ප්රති්රවණඹ වහ භළනීභ 

2009 ඔක්කතෝඵර් 12 දිනට ඳසු අත්කය ගනු රළබ කේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණ පිරිළකඹන් මුච්චිත 

ක්ඹ අඩු කශ අගඹට වන් කයනු රළකබ්. 

(ආ) පිරිළඹ 

 

කේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණර පිරිළඹ එහි ගළනුම් මිකරන් වහ එභ ත්කම්ර අකේක්ෂිත 

ප්රකඹෝජනඹ ගළනීභ වහ ්රිඹහකයන තත්ත්ඹට කගන ඒකම්දී ළඹ ව කය කවෝ විඹදම්ලින් 

භන්විත කේ.  සථිය සබහකේ ත්කම් අත්කය ගළනීභශ යහේත කිරීභ වහ දියුණු කිරීභ වහ ඳසු 

ළඹ ව විඹදභ ප්රහේධන විඹදභ ලකඹන් රකහ ඇත. 

 

(ඇ) ක්ඹ 

කේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණර ක්ඹ වහ ප්රතිඳහදනඹ ගණනඹ කයනු රඵන්කන් ඒහකේ 

ප්රකඹෝජනත් ආයුකහරඹ මුළුල්කල් ඳවත අනුඳහතිකලින් පිරිළඹ භත කවෝ තක්ක්රු භත යර 

කර්ඛීඹ ක්රභඹ බහවිතහ කයමිනි.  

 

 කගොඩනළගිලි   5% 

 භහයිම් තහේඳ   5% 

 තුය භර   5% 

 කභෝටර් හවන   25% 

 ඳරිගණක   25% 

 ගෘව බහණ්ඩ වහ ළේදුම්  10% 

 කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ  10% 

 පිරිඹත වහ උඳකයණ  10% 

 ඉගළන්වීකම් උඳකයණ  10% 

 ්රන්ථ    33.33% 

 කනත් ත්කම්   33.33% 

 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

66 
 

2013.12.31 දක්හ අත්කය ගත් ර්ඹ වහ මුළු ර්ඹ කනුකන්භ ක්ඹ ප්රතිඳහදනඹ කයන අතයශ ත්කම් 

ඵළවළය කයන ර්ඹ වහ කිසිදු ක්ඹ ප්රතිඳහදනඹක් කනොකකකර්. 2013 සිට ඉදිරිඹටශ ත්කම් ක්ඹ වීභ එඹ 

බහවිතඹට ඇති අසථහකේදී ඇයකමන අතයශ එඹ විකිණීභ/ඵළවළය කිරීභ වහ දයනු රඵන කර ර්ගීකයණඹ 

කයන දිනකේදී අන් කයි. 

 

2016 ර්කේ මිරට ගත් භගී ඵස යථඹ (අකලෝක් කල්රන්ඩ් -42 ෂිටම) බහවිතඹට ගත කනොවළකිඵවින් 

2016.12.31 දිනට පිරිළඹ කනොකගන ඇත. 

 

විලස විදයහරඹ වහ කස කයන රද ආඹතන ං්රවකේ පිරිළඹ කනත් ත්කම් ඹටකත් වඳුනහකගන ඇති 

අතය එඹ ්රිඹහට නළංවීභ වහ වළකි න විට ක්ඹ කඳහ වළකර්. 

10.6.2 ලත්කම් තක්ගවේරු කිරීභ 

(අ) ප්රතයහගණනඹ කයන රද කේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණ එභ ප්රතයහගණනඹ කයන රද අගකඹන් මුච්චිත 

ක්ඹ අඩු කකොට වන් කයනු රළබීඹ.  

(ආ) ප්රතයහගණනඹ කයන රද ත්කම්ර ආයුකහරඹ ඒ වහ ඳත් කයන රද කමිටු විසින් තීයණඹ කයන රද 

ඳරිදි ඳවත වන් කේ:- 

 

ගෘව බහණ්ඩ වහ ළේදුම්  අවුරුදු 08 යි. 

ඉගළන්වීකම් උඳකයණ  අවුරුදු 10 යි. 

කගොඩනළගිලිර ආයුකහරඹ අවුරුදු 20 ක් කර රකන රදී. 

 

2014.12.31 දිනට ශුනය කගන ඹන ටිණහකභක් තිබ අදහශ කේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණරට ඉතිරි 

ප්රකඹෝජනත් ආයුකහරඹ ඳත් කයන රද කමිටුක් විසින් නිර්ණඹ කයන රදු ඒ අනු ක්ඹ කයන 

රදී. 

 

 2014 සිට ආයුකළය 

ඳරිගණක (තක්ක්රු කයන රද) අවුරුදු 2 යි භහ 9 ½  

කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ (තක්ක්රු කයන රද) අවුරුදු 2 යි භහ 9 ½ 

ඳරිගණක (විලසවිේඹහර අයමුදල් ම්ඳහදිත) අවුරුදු 2 යි භහ 9 

කනත් ත්කම් (විලසවිේඹහර අයමුදල් ම්ඳහදිත) අවුරුදු 2 යි භහ 9 

 

2015.12.31 දිනට බහවිතඹට ගතවළකි ටිනහකභක් ඇති ත්කම්,  පිරිඹත වහ  උඳකයණර ඉතිරි ආයු කහරඹ 

තීයණඹ කයනු රළබුකේ ඳත් කයන රද කමිටුක් භගිනි. 

හවන (විලසවිේඹහර අයමුදල් ම්ඳහදිත)  මිරදී ගළනීකභන් ය 12ක් 

හවන (තක්ක්රු කයන රද)   මිරදී ගළනීකභන් ය 12ක් 

ඳරිගණක (විලසවිේඹහර අයමුදල් ම්ඳහදිත)  මිරදී ගළනීකභන් ය 06ක්  

ේයන්ථ (විලසවිේඹහර අයමුදල් ම්ඳහදිත)  මිරදී ගළනීකභන් ය 06ක් 

කනත් ත්කම් (විලසවිේඹහර අයමුදල් ම්ඳහදිත) මිරදී ගළනීකභන් ය 06ක් 
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10.6.3 ඳරිගල්ඛන 

පිරිළඹ වහ ශුේධ උඳරබ්ධි ටිණහකභ ඹන කදකකන් ඳවත අගඹ භත ඳරිකල්තන වන් කයනු රළකබ්.  

ශුේධ උඳරබ්ධි ටිණහකභ ඹනු හභහනය යහඳහරික කටයුතුරදී ඇසතකම්න්තුගත විකිණුම් මිකරන් 

ම්පර්ණ කිරීකම් වහ විකිණීකම් විඹදම් අඩු කශ විට අගඹයි. 

10.7 විශ්රළභ ඳළරිගතෝෂිකය වශළ ප්රතිඳළදනය  

 

විලසවිදයහරකේ ක්කේ නියුතු සිට ඇති සිඹලුභ ක්කයින් වහ 1983 අංක 12 දයන ඳහරිකතෝෂික කගවීකම් 

ඳනත ඹටකත් කගවිඹ යුතු න විශ්රහභ ඳහරිකතෝෂිකඹ වහ ප්රතිඳහදන රසහ ඇත.  ක්කඹකු කත කභභ 

ඵළයකභ ඳළනනගිනුකේ ර් 5 ක අතණ්ඩ ක්හකහරඹක් ම්පර්ණ කශ විට ඳභණකි. 

 

මුළු ඵළයකභ ඵහහිය අයමුදල් ම්ඳහදනඹ කිරීභ කවෝ ආයුගණකභඹ ගණනඹ කිරීභ සිදු කනොකකකර්. 

 

10.8 රජගේ ප්රදළන ශළ වශනළධළර 

 

ඇති ව විඹදම් වහ විලසවිදයහරඹට වහනිපයණඹ කයන යජකේ ප්රදහනඹන් ඒහ රළබුණු අසථහකේදී වඳුනහ ගනු 

රළකබ්. පුනයහර්තන සබහකේ  ප්රදහනඹන් මූරය කහර්ඹහධන ප්රකහලඹ තුශ ආදහඹම් කර වඳුනහගනු රඵන 

අතය ප්රහේධන සබහකේ  ප්රදහනඹන් විරම්බිත ආදහඹභ ලකඹන් ඵළය කකොටශ අදහශ ත්කකම් ප්රකඹෝජනත් 

ආයුකහරඹ මුළුල්කල් සථහය ඳදනමින් හර්ෂික ක්රභක්ඹ කකකර්.  

 

10.9 මය කළර්යවළධන ප්රකළය 

 

10.9.1 අදළයභ ශදුනළගෆනීභ 

 

(අ) පුනයහර්තන ප්රදහනඹ කතින් ව ආදහඹභ රළබුණු විට වඳුනහ ගළකන්. 

 

(ආ) ඳහඨභහරහ වහ ඩිේකරෝභහ ගහසතු රළබුණු විට වඳුනහ ගළකන්. 

 

(ඇ) විකල්ඥ-උඳකේලක ආදහඹභ අදහශ ්රිඹහකහයකභ ම්පර්ණ කශ විට වඳුනහ ගනු රළකබ්. 

 

(ඈ) කනත් ආදහඹම් උඳචිත ඳදනභ භත වඳුනහ ගළකන්. 

  

10.9.2 වියදභ 

 

විලසවිදයහරකේ එදිකනදහ කභකවයුම්රදී වහ කේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණ නඩත්තු කහර්ඹක්භ තත්ත්ඹක 

ඳත්හ ගළනීභ උකදහ ඇති න සිඹලු විඹදම් ර්ඹ වහ ව අතිරික්තඹ/ හි ඹ ගණනඹ කිරීකභහිරහ ආදහඹම් 

ප්රකහලඹට ආකේල කය ඇත.  
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10.10 මුදල් ප්රලළශ ප්රකළය 

 

මුදල් ප්රහව ප්රකහලඹ පිළිකඹශ කය ඇත්කත් „„ක්ර ක්රභඹ“ බහවිතහ කයමිනි.  මුදල් වහ මුදල් 

භහන කේට විලසවිදයහරකේ ඵළංකු ගිණුම්ර කල්ඹන් කගන් භන්විත කයි. 

 

10.11 අනළලරණයන් 

 

කල් ඳර දිඹනට ඳසු සිදුවීම් 

මූරය ප්රකහලඹන්හි ගළරපුම් කවෝ අනහයණඹන් අලය න සිදුවීම් කිසික් කල් ඳර දිනට ඳසු සිදු කනොවී ඹ. 

 

10.12 මය ප්රකළයන්ට වටශන් 
 ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශළ 2016 (රුපියල්) 2015 (රුපියල්) 

2 ඵෆාංකුල ගේ   

 රංකහ ඵළංකු - යත්භරහන   ගිණුම් අංක 0070308457 8,396,870 6,311,173 

 භවජන ඵළංකු - යත්භරහන  ගිණුම් අංක 080-1-001-3-0003120 3,509,707 3,652,868 

 7 දින කළවුම් තළන්ඳතු - භවජන ඵළංකු - යත්භරහන 3,571,949 3,571,949 

  15,478,526 13,535,990 

3 අත්තිකළරම් ශළ අයවිය යුතු තෆන්ඳතු    

 අත්තිකළරම්   

 විවිධ අත්තිකහයම්  - 

    

   - 

 අයවිය යුතු තෆන්ඳතු   

 ඇඳ තළන්ඳතු - උඳහධි ප්රදහකනෝත්ඹ 250,000 150,000 

 පුසතකහර තළන්ඳතු - කකොශම විලසවිදයහරඹ 5,000 5,000 

  255,000 155,000 

  255,000 155,000 

4 ගඳර ගගවීම්   

 යක්ණ වහ ලිඹහඳදිංචි ගහසතු 388,008 198,527 

 ඹන්ර පිරිඹත වහ උඳකයණ - කනත් - 943,997 

 ඵදුකුලී වහ රිඳනම් - ඵදු - 30,505 

 භෘදුකහංග ඹහත්කහලීන කිරීභ 1,063,750 201,983 

 විකේල ගභන් -අනිඹම් - 45,565 

 නඩත්තු - ඡහඹහපිටඳත් ඹන්ර/ හයුභන ඹන්ර වහ විදුලි කෝඳහනඹ 287,908 333,837 

 පුත්ඳත් වහ හය යහ 27,337 19,566 

 හභහජිකත්ඹ 136,273 - 

  1,903,276 1,773,980 

    

5 කළර්ය භණ්ඩ ණය වශ අත්තිකළරම්   

 ආඳදහ ණඹ 5,313,524 5,214,800 

 උත් අත්තිකහයම් 2,500 2,500 
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 විකල් අත්තිකහයම්   

  5,316,024 5,217,300 

6 ණයගෆතිගයෝ ශළ අයවිය යුතු ගේ   

 විවිධ ආදහඹම් 115,623 104,704 

    

 ආදහඹභ - විකල්ඥ උඳකේලකත්ශ පුහුණු වහ විඹභහරහ ක්හ - 1,242,688 

 කේඳශර කුලිඹ 102,850 41,600 

 සථිය තළන්ඳතුකේ කඳොළිඹ 818,707 592,561 

 කළවුම් තළන්ඳතුකේ කඳොළිඹ 260,003 116,748 

 පී.එම්.ය.එස. මුදලිකේ 3,400 3,400 

 පී.ඒ.කක්. ගණනහත් 7,000 7,000 

 ජහතික තරුණක්හ බහ 774,447 624,447 

 නිපුණතහ අංලකේ ංර්ධන ළඩටවන් 1,436,068 568,217 

 ජහතික පරදයිතහ කල්තම් කහර්ඹහරඹ 5,910  

 විලසවිදයහරහ විදයහතන  115,557 

  3,524,008 3,416,922 

7 ආගයෝජන (ආඳසු ගගවිය යුතු ශිය තෆන්ඳතු)   

 භවජන ඵළංකු - යත්භරහන 8,020,000 2,455,000 

 රංකහ ඵළංකු - යත්භරහන 14,559,037 13,790,739 

    

  22,579,037 16,245,739 

    

 

 

ගේඳෂ, පිරියත ශළ උඳකරණ 

 2016.01.01 

දිනට කල්ඹ 

ගළරපීභ එකතු කිරීභ ඵළවළය කිරීම් 2016.12.31 

දිනට කල්ඹ 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 

8.1 පුනරුත්ාළඳනය ශළ දියුණු කිරීම්      

ඉඩම් 4,633,190    4,633,190 

කගොඩනළගිලි 66,337,195  14,091,097  80,428,291 

ප්රධහන කගොඩනළගිල්ර 17,553,494  47,670  17,601,164 

කභෝටර් හවන 569,931    569,931 

ඳරිගණක 16,500    16,500 

ගෘවබහණ්ඩ වහ කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 2,022,586    2,022,586 

පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ 157,052    157,052 

භහයිම් තහේඳ 874,486    874,486 

්රන්ථ 225,000    225,000 

කනත් ත්කම් 432,035    432,035 

      

8.2 වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ      

ඉඩම් වහ ඉඩම් ළඩිදියුණු කිරීභ 10,941,738  596,939,108  609,880,843 

කගොඩනළගිලි 544,827,470  5,730,950  550,558,421 

යනිකෝකටක් තුය භර 11,190,627    11,190,627 
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කභෝටර් හවන 39,450,000   (700,000) 38,750,000 

ඳරිගණක 41,459,837  28,985,180 (606,000) 69,827,017 

ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 51,749,015  12,516,119 (707,920) 63,557,215 

කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 50,621,795  1,567,500 (84,000) 52,105,295 

ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 267,955,610  17,729,661 (1,144,500) 264,540,771 

පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ 43,096,266  21,388,777 (250,000) 64,237,043 

්රන්ථ 29,424,219  2,972,765  32,396,984 

කනත් ත්කම් 12,535,054 (525,000) 3,407,856 (84,500) 15,333,410 

අනු එකතුල 1,196,075,099 (525,000) 707,376,680 (3,588,920) 1,899,859 

 

කේඳශ, පිරිඹත වහ උඳකයණ - එස.එස.ඩී. 

 2016.01.01 

දිනට ගේය 

ගෆපීභ එකතු කිරීභ ඵෆශෆර කිරීම් 2016.12.31 

දිනට ගේය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 

8.1 අ . පුනරුත්ාළඳනය ශළ දියුණු කිරීම්      

ගගොඩනෆගිලි 6,992,138    6,992,138 

      

      

8.2  අ. වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ      

ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 537,342    537,342 

කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 1,322,720    1,322,720 

ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 2,425,999    2,425,999 

පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ   5,496,450  5,496,450 

කනත් ත්කම් 2,002,336    2,002,336 

      

අනු එකතුල 13,280,536  5,496,450  18,776,985 

එකතුල 1,209,355,635 (525,000) 712,873,130 (3,588,920) 1,918,114,844 
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මූරය ප්රකහලඹන්ට ටවන් 

ක්ය 2016.01.01 

දිනට ගේය 

ගෆපීභ කළච්ගේදය 

වදශළ එකතු 

කිරීභ 

ඵෆශෆර කිරීම් 2016.12.31 

දිනට ගේය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 

8.3 පුනරුත්ාළඳනය ශළ දියුණු කිරීම්      

කගොඩනළගිලි 7,639,408  3,449,738  11,069,143 

ප්රධහන කගොඩනළගිල්ර 1,423,400  880,058  2,303,458 

කභෝටර් හවන 254,517  142,483  397,000 

ඳරිගණක 13,625  2,875  16,500 

ගෘවබහණ්ඩ වහ කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 285,314  202,259  467,572 

පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ 59,293  15,705  74,999 

භහයිම් තහේඳ 393,519  43,724  437,243 

්රන්ථ 180,000  22,500  202,500 

කනත් ත්කම් 206,943  88,153  295,096 

      

8.4 වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ      

කගොඩනළගිලි 152,185,900 688,385 26,345,502  179,219,787 

යනිකෝකටක් තුය භර 3,357,188  559,531  3,916,720 

කභෝටර් හවන 34,100,000 (16,788,889) 3,299,167 (700,000) 19,910,278 

ඳරිගණක 28,237,413 (323,657) 7,313,591 (479,594) 34,747,753 

ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 26,559,060  5,376,675 (541,629) 31,394,106 

කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 29,779,245  5,190,255 (65,188) 34,904,312 

ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 136,171,149  26,660,085 (182,167) 162,349,067 

පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ 16,652,441  4,042,338 (250,000) 20,444,780 

්රන්ථ 26,157,904 (1,046,899) 1,754,834  20,865,839 

කනත් ත්කම් 7,606,396 (390,505) 1,706,478 (84,500) 8,839,869 

අනු එකතුල 471,264,715 (17,861,565) 87,295,951 (2,803,078) 537,896,025 

 

 

ක්ඹ - එස.එස.ඩී. 

 2016.01.01 

දිනට ගේය 

ගෆපීභ කළච්ගේදය 

වදශළ එකතු 

කිරීභ 

ඵෆශෆර කිරීම් 2016.12.31 

දිනට ගේය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 

8.3 අ. පුනරුත්ාළඳනය ශළ දියුණු කිරීම්      

ගගොඩනෆගිලි 355,552  349,607  705,159 

      

8.4 අ.  වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ      

ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 53,734  53,734  107,468 

කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 132,272  132,272  264,644 

ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 248,934  242,600  491,534 

පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ   276,324  276,324 

කනත් ත්කම් 670,744  667,445  1,338,190 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

72 
 

අනු එකතුල 1,461,236  1,721,983  3,183,219 

මුළු ක්ය 472,725,951 (17,861,565) 89,017,934 (2,803,078) 541,079,244 

      

මුළු ශුේධ අගය 736,629,684    1,377,035,600 

මූරය ප්රකහලරට ටවන් 

 ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශළ 2016 (රුපියල්) 2015 (රුපියල්) 

9 ගනොනිමි ලෆඩ   

 ගගොඩනෆගිලි 206,536,369 206,536,369 

 භෘදුකහංග ංර්ධන  1,556,230 

 උඳකයණ 396,750  

    

  206,933,119 208,092,599 

අසඳෘලය ත්කම් 

  2016.01.01 

දිනට ගේය 

ගෆපීම් එකතුකිරීම් ඵෆශෆරකිරීම් 2016.12.31 

දිනට ගේය 

(රුපියල්) 

10.1 පුනරුත්ාළඳනය ශළ දියුණු කිරීම්      

 ඳරිගණක භෘදුකළාංග   3,400,000  3,400,000 

       

10.2 අත්ඳත්කයගළනීම්      

 ඊඑල්ටි මුදුකහංග   1,525,000  1,525,000 

 වීඩිකඹෝ භෘදුකහංග  525,000   525,000 

       

 එකතුල  525,000 4,925,000  5,450,000 

 

ක්රභක්ඹ 

  2016.01.01 දිනට 

ගේය 

ගෆපීම් කළඳරිච්ගේදයට 

අදළෂ ක්රභක්ය 

කළඳරිච්ගේදයට 

අදළෂ ක්රභක්ය 

2016.12.31 

දිනට ගේය 

(රුපියල්) 

10.3 පුනරුත්ාළඳනය ශළ දියුණු 

කිරීම් 

     

 ඳරිගණක භෘදුකළාංග      

       

       

10.4 අත්ඳත්කයගළනීම්      

 ඊඑල්ටි මුදුකහංග   258,333  258,333 

 වීඩිකඹෝ භෘදුකහංග  191,301 175,000  366,301 

       

 මුළු ක්රභක් ක්ඹ  191,301 433,333  624,634 

       

 මුළු ශුේධ එකතු  191,301 433,333  624,634 
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මූරය ප්රකහලරට ටවන් 

 ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශළ 2016 (රුපියල්) 2015 (රුපියල්) 

11 ගගවිය යුතු ගිණුම්  18,591,272 18,693,005 

 උඳචිත වියදම්   

 ළටුේ වහ කේතන 344,844 126,987 

 ක්ක අර්ථහධක අයමුදරට දහඹක මුදල් 11,567 - 

 ක්ක බහයකහය අයමුදරට දහඹක මුදල් 2,892 - 

 ජීන විඹදම් දීභනහ 26,000 - 

 අතුරු දීභනහ 14,079 - 

 විකල් දීභනහ  33,333 - 

 අතිකහර 192,899 176,962 

 නිහඩු කනුකන් ළටුේ 20,976 14,613 

 ගභන් විඹදභ 2,995 5,457 

 දුයකථනඹ 114,116 65,036 

 අන්තර්ජහර ක්හ 562,722 49,745 

 විදුලිඹ 326,629 305,590 

 අභතය දීභනහ 1,257 - 

 ජරඹ 39,032 10,755 

 පුත්ඳත් වහ හය යහ 20,785 18,630 

 වබහගිකයින් වහ ආවහය  4,405 17,920 

 භහසික වහනිපුයක දීභනහ 1,257 - 

 නඩත්තු - හයුභන ඹන්ර වහ විදුලි කෝඳහනඹ  461,039 

 විකේල පුහුණුරහීන -ඩිබි  75,800 

 උඳහධි ප්රකදෝකනොත්  105,000 

 විවිධ  180 

 ෛනතික අඹකිරීම්  2,938 

 කනත් දීභනහ - කනත්  36,500 

 විකල්ඥ උඳකේලකත් විඹභහරහ වහ ක්හන්  318,600 

 කන්හසිකහගහයඹ  478,691 

 ප්රභහණ ීකක්ණ ජහතික ඩිේකරෝභහ  103,800 

 භහජීඹ අකරවිකයණඹ - ඩිබි 896,325  

 බී.කටක් ඉං්රීසි ගුරු පුහුණු 1,750 - 

 තහක්ණ වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීම් පුහුණුකරුන් වහ එන්.වී.කයෙ-5 - ඩිබි 539,743 471,460 

 බී.කටක්. - භෘදුකහංග තහක්ණකේදඹ 91,313 73,520 

 බී.කටක්. - ජහර තහක්ණකේදඹ 152,814 122,120 

 බී.කටක්. - කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණකේදඹ 47,711 427,344 

 බී.කටක්. - විදයෘත් ඹහන්ර තහක්ණකේදඹ 51,486 160,302 

 බී.කටක්. - ඵහුභහධයක තහක්ණකේදඹ 103,262 143,514 

 බී.කටක්. - චිරඳට වහ රඳහහිනී අධයඹනඹ 478,276 83,385 

 බී.කටක්. - කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ 8,166 5,880 

 බී.කටක්. - ඉදිකිරීම් තහක්ණකේදඹ 33,050 50,373 

 බී.එඩ්. - ඉං්රීසි බහහ පුහුණු කිරීම් තහක්ණකේදඹ 58,120 5,624 

 බී.කටක්. - ප්රභහණ ීකක්ණ  4,125 36,759 

 බී.එඩ්. - තහක්ණකේදඹ 3,910 19,520 
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 බී.කටක්. - නිසඳහදන තහක්ණකේදඹ 20,261 189,934 

 බී.කටක්. - ආවහය තහක්ණකේදඹ 5,775 82,660 

 බී.කටක්/බි. එඩ ලිඹහඳදිංචි ගහසතු  1,800 

 අතළති කතොග 97,125 - 

  4,313,000 4,248,438 

    

 ළටුඳ  38,601 76,409 

 කගවීම්රහීන ඵේද (ආදහඹක ඵේද)  82,658 40,375 

 යදහ ගළනීම්  13,342,464 13,827,783 

 විගණන ගළවහතු වශළ ප්රතිඳළදනය 500,000 500,000 

 ශිය සුබවළධන 314,548  

    

12 ආඳසු ගගවිය යුතු ගකටි කළලීන තෆන්ඳතු   

 කටන්ඩර් තළන්ඳතු 1,092,225 690,500 

 පුසතකහර තළන්ඳතු 340,353 310,353 

 විදයහගහය තළන්ඳතු 110,000 85,000 

 කන්හසිකහගහය තළන්ඳතු 733,000 676,000 

  2,275,578 1,761,853 

 

මූරය ප්රකහලඹන්ට ටවන් 

 ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශළ 2016 2015 

  රුපියල් රුපියල් 

13 ඳළරිගතෝෂිකය වශළ ප්රතිඳළදනය   

 2016.01.01 දිනට කල්ඹ 26,313,716 23,708,098 

 2016 ර්ඹ වහ ප්රතිඳහදනඹ 2,910,609 3,060,779 

 ඳහරිකතෝෂික කගවීභ (114,925) (421,053) 

 ගළරපුභ (66,294) (34,108) 

    

 2016.12.31 දිනට ගේය 29,043,106 26,313,716 

    

14 ආඳසු ගගවිය යුතු දිගු කළලීන තෆන්ඳතු   

 පුසතකහර තළන්ඳතු 10,120,000 7,530,000 

 විදයහගහය තළන්ඳතු 10,110,000 7,520,000 

  20,230,000 15,050,000 

15 ප්රළේධන ප්රදළනය   

 ප්රළේධන ප්රදළනය - කළර්මික අධයළඳන වාංලර්ධන ලයළඳෘතිය   

 වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ ලටිනළකභ ගෆපීම් ක්රභක්ය ගේය 

 කගොඩනළගිල්ර 13,365,794  4,629,144 8,736,650 

 තුය භර 11,190,627  3,916,719 7,273,908 

 ඳරිගණක 15,449,850 291,000 12,902,742 2,256,108 

 කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 44,958,211  30,657,062 14,301,149 

 ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 174,760,907  112,400,202 62,360,705 

 ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 31,558,455  21,327,249 10,231,206 
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 පුසතකහර ්රන්ථ 10,276,876  10,276,876  

 එකතුල 301,560,720 291,000 196,109,996 105,159,726 

 ප්රළේධන ප්රදළනය - භශළ බළණ්ඩළගළරය   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ලටිනළකභ ක්රභක්ය ගේය 

 වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ    

 කභෝටර් හවන 25,150,000 12,440,833 12,709,167 

 එකතුල 25,150,000 12,440,833 12,709,167 

 ප්රළේධන ප්රදළනය - ජී.ඕ.පී.ඒ.    

  ලටිනළකභ ක්රභක්ය ගේය 

 වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ    

 ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 18,600 11,160 7,440 

 එකතුල 18,600 11,160 7,440 

 ප්රළේධන ප්රදළනය - තරුණ කටයුතු ශළ නිපුණතළ වාංලර්ධන 

අභළතයළාංය 

 

 වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ ලටිනළකභ ක්රභක්ය ගේය 

 ඉඩම් වහ ඉඩම් ළඩිදියුනුකිරීම් 2,361,079  2,361,079 

 කගොඩනළගිල්ර 234,528,687 69,923,091 164,605,596 

 හවන 758,245 279,078 479,167 

 ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 6,018,283 3,862,000 2,156,283 

 ඳරිගණක 79,850 79,850  

 කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 67,300  67,300 

 එකතුල 243,813,444 74,144,019 169,669,425 

 ප්රළේධන ප්රදළනය - තෘතියික අධයළඳන ශළ පුහුණු කිරීම් 

ගදඳළර්ගම්න්තුල 

 

  ලටිනළකභ ක්රභක්ය ගේය 

 වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ    

 ඉඩම් 595,500,000  595,500,000 

 කගොඩනළගිල්ර 161,003,908 45,247,000 115,756,908 

 කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 80,401 62,638 17,763 

 පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ 44,792 44,792  

 ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 2,890,404 2,313,688 576,716 

 ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 13,789,614 8,794,350 4,995,264 

 ඳරිගණකඹ 170,432 130,205 40,227 

 කනත් ත්කම් 5,806 5,806  

 එකතුල 773,485,357 56,598,479 716,886,878 

 

මූරය ප්රකහලඹන්ට ටවන් 

ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශළ 

ප්රළේධන ප්රදළනය - ගනෝරළඩ්    

 ලටිනළකභ ක්රභක්ය ගේය 

වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ    

කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 306,823 239,036 67,787 

ඳරිගණකඹ 4,479 2,747 1,732 

ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 1,086 938 148 
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කනත් ත්කම් 317,986 317,986  

එකතුල 630,374 560,707 69,667 

ප්රළේධන ප්රදළනය - නිපුනතළ වාංලර්ධන ලයළඳෘතිය    

 ලටිනළකභ ගෆපීම් ක්රභක්ය ගේය 

වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ     

කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 1,033,344  681,552 351,792 

ඳරිගණකඹ 1,406,234 722,518 562,344 121,372 

ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 865,492  702,748 162,744 

ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 15,796,981  10,038,100 5,758,881 

කනත් ත්කම් 276,160 29,290 246,870  

එකතුල 19,378,211 751,808 12,231,614 6,394,789 

    

ප්රළේධන ප්රදළනය - ඩබ්.ය.එවහ.ඊ.    

 ලටිනළකභ ක්රභක්ය ගේය 

වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ    

ඳරිගණක 1,263,750 1,263,750  

එකතුල 1,263,750 1,263,750  

ප්රළේධන ප්රදළනය - මුදල් අභළතයළාංය    

 ලටිනළකභ ක්රභක්ය ගේය 

වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ    

ඳරිගණක 11,000 4,124 6,876 

එකතුල 11,000 4,124 6,876 

ප්රළේධන ප්රදළනය - නිපුණතළ වාංලර්ධන අාංය    

 ලටිනළකභ ක්රභක්ය ගේය 

වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ    

කගොඩනළගිල්ර 64,587,525 705,159 63,882,366 

පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ 5,496,450 276,324 5,220,126 

කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 1,322,720 264,544 1,058,176 

ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 537,342 107,468 429,874 

ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 2,425,999 491,534 1,934,465 

කනත් ත්කම් 2,002,336 1,338,190 664,146 

එකතුල 76,372,372 3,183,219 73,189,153 

   

 2016 2015 

විම්බිත ආදළයභ   

2016.01.01 දිනට කල්ඹ 373,231,854 324,289,360 

ර්ඹ වහ ප්රහේධන දහඹකත්ඹ - භවහ බහණ්ඩහගහයඹ 115,786,158 72,595,060 

ර්ඹ වහ ක්ඹ / ක්රභක් ගළරපීභ (26,494,333) (23,652,566) 

2016.12.31 දිනට ගේය 462,523,679 373,231,854 

මුළු ප්රළේධන ප්රධළන 1,546,616,800  

   

16 වමුච්චිත අරමුද   

 2016.01.01 දිනට කල්ඹ  (11,490,975) (5,543,438) 

 ගළරපුභ 4,175,909 (2,893,237) 
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 මුරය කහර්ඹ හධන ප්රකහලකඹන් භහරුකයන රද අතිරික්තඹ/ (හි ඹ) 214,709 (3,054,300) 

 2014.12.31 දිනට ගේය  (7,100,357) (11,490,975) 

    

17 ගලනත් අරමුදල්   

 පුසතකහර ංර්ධන අයමුදර 88,400 78,400 

 විලසවිදයහලීඹ ංර්ධන අයමුදර 170,485 170,485 

 කහර්ඹ භණ්ඩර ංර්ධන අයමුදර 3,812 3,812 

 විලසවිදයහලීඹ අයමුදර - විකල්ඥ උඳකේල ක්හන් 316,315 316,315 

  579,012 569,012 

18 නිපුණතළ ක්ගේත්ර වාංලර්ධන ප්රදළනය   

 පුනයහර්තන දහඹකත්ඹන් 47,970,476 55,117,802 

    

  47,970,476 55,117,802 

මූරය ප්රකහලඹන්ට ටවන් 

 ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශළ 2016 2015 

  රුපියල් රුපියල් 

19 අධයයන කටයුතුලලින් ආදළයභ   

 ඳළඨභළළ ගළවහතු   

 වීඩිකඹෝ නිසඳහදන තහක්ණකේදඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ  2,500 - 

    

 තහක්ණික ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ  5,600 1,600 

 තහක්ණික ගුරු අධයහඳනකේදඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ  108,100 - 

   - 

 ඉං්රීසි බහහ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ   10,000 

 රඳහහිනී ළඩටවන් නිසඳහදන තහක්ණකේදඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ  9,200 22,000 

 රඳහහිනී ඳලසචහත්-නිසඳහදන තහක්ණකේදඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ  8,800 4,000 

 ගුරු තහක්නඹ පිළිඵද ජහතික ඩි[ඩිේකරෝභහ  5,500 

 ප්රභහණ ීකක්ණඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ  92,000 1,760,000 

  226,200 1,803,100 

 විගේඥ උඳගේකත්ල ආදළයභ   

 උඳකේලකත් පුහුණු 364,688 4,834,141 

 උඳකේලකත් විඹභහරහ 4,000 324,350 

 උඳකේලකත් ක්හ 1,011,857 970,000 

 උඳකේලකත් කනත් 80,000 173,600 

  1,460,545 6,302,091 

 අධයයන කටයුතුලලින් මුළු ආදළයභ 1,686,745 8,105,191 

 අධයයන කටයුතු භත ඍජු වියදභ   

20 ඳළඨභළළ ගළවහතු (වියදභ)   

    

 තහක්ණික ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ 2,200 16,150 

 තහක්ණික ගුරු අධයහඳනකේදඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ 1,575  

    

   - 
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 ප්රභහණ ීකක්ණඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ 754,825 1,082,647 

 ප්රභහණ ීකක්ණඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ - දුයසථ   

 රඳහහිනී ඳලසචහත්-නිසඳහදන තහක්ණකේදඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ  29,725 2,000 

 රඳහහිනී ළඩටවන් නිසඳහදන තහක්ණකේදඹ පිළිඵ ජහතික ඩිේකරෝභහ 33,750 1,400 

    

  822,075 1,102,197 

    

    

 විගේඥ උඳගේකත්ල ගගවීම්   

 පුහුණු කිරීම් 120,320 2,036,045 

 විඹභහරහ 27,600 437,700 

 ක්හ 210,500 324,600 

 කනත් 10,500 48,625 

  368,920 2,846,970 

 අධයයන කටයුතු භත මුළු ඍජු වියදභ 1,190,995 3,949,167 

21 උඳළධි ලෆඩවටශන ගලතින් ආදළයභ 14,947,420 14,536,220 

 බී.එඩ්. තළක්ණ උඳළධි ලෆඩවටශන 347,720 398,800 

    

 බී.ගටක්. තළක්ණ උඳළධි ලෆඩවටශන   

 භෘදුකහංග තහක්ණකේදඹ 1,458,200 1,350,500 

 ජහර තහක්ණකේදඹ 1,501,600 1,309,200 

 කගොඩනළගිලි ක්හ තහක්ණකේදඹ 1,192,800 1,429,300 

 නිසඳහදන තහක්ණකේදඹ 591,600 310,210 

 ඵහුභහධයක තහක්ණකේදඹ 1,668,400 1,562,700 

 ඹහන්රවිදයෘත තහක්ණකේදඹ 900,100 1,627,010 

 ආවහය තහක්ණකේදඹ 1,343,400 1,260,000 

 චිරඳට වහ රඳහහිනී තිය යචන අධයඹනඹ 922,500 784,400 

 කර්භහන්ත කශභනහකයණඹ 542,800 467,600 

 ඉදිකිරීම් තහක්ණකේදඹ වහ ඳර්කේණ කශභනහකයණ 1,098,800 386,000 

 ප්රභහණ ීකක්ණඹ 1,197,800 975,000 

 ඉං්රීසි බහහ ඉගළන්වීභ 1,362,200 2,009,000 

 බී.එඩ්. වහ බී.කටක්. උඳහධි ලිඹහඳදිංචි ගහසර 819,500 666,500 

  14,599,700 14,137,420 

 

 

මූරය ප්රකහලඹන්ට ටවන් 

 ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශළ 2016 2015 

22 ගලනත් ආදළයම් රුපියල් රුපියල් 

 ණඹ කඳොළිඹ 226,594 216,465 

 ප්රහවනඹ  - 

 විවිධ 1,038,337 608,320 

 සථිය තළන්ඳතු කඳොළිඹ 1,102,012 992,373 

 කළවුම් තළන්ඳතු කඳොළිඹ 221,948 138,330 

 ගර්හිත ත්කම් අකරවිකඹන් රත් ආදහඹම්  202,656 
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 ගේඳෂ කුළිය   

 විඩිකඹෝ / උඳකයණ කුලිඹට දීභ   

 ඳරිශ්රඹ බහවිතහ කිරීභ 302,881 334,016 

 කේලන ලහරහ 311,203 50,469 

 ශ්රනහගහයඹ 64,063 - 

 නිරනිහ 879,521 605,679 

 කන්හසිකහගහයඹ 2,485,577 2,231,444 

  6,632,136 5,379,752 
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 කදළම්ඵර්  31 දිකනන් අන් ර්ඹ වහ 

2

3 

විරම්බිත ආදහඹභ ක්රභක්ඹ කිරීභ  

 සථහය ත්කම් 

අත්කය ගළනීභ 

භවහ 

බහණ්ඩහ-

ගහයඹ 

ටී.ඊ.ඩී.පී.. 

ප්රදහනඹ 

බහණ්ඩහ-

ගහය 

ප්රදහනඹ 

ජී.ඕ.පී.ඒ

. ප්රදහනඹ 

අභහතයහංල 

ප්රදහනඹ 

ඩී.ටී.ඊ.ටී. 

ප්රදහනඹ 

කනෝයහ

ඩ් 

ප්රදහනඹ 

ඩබ්.ය.එස.සී

. ප්රදහනඹ 

එස.ඩී.ඩී. 

ප්රදහනඹ 

එස.ඩී.පී. 

ප්රදහනඹ 

එකතු 

 කගොඩනළගිලි 4,642,123 668,290   11,546,97

3 

9,049,400     25,906,78

6 

 තුය භර  559,531         559,531 

 කභෝටර් හවන   2,274,16

7 

 100,000      2,374,167 

 ඳරිගණක 4,714,248 1,834,231   19,963 44,313 313 315,938  113,938 7,042,944 

 කහර්ඹහර 

උඳකයණ 

331,740 4,417,226    22,437 85,625  132,272 226,250 5,215,550 

 ඉගළන්වීකම් 

උඳකයණ 

4,832,394 17472,626   772,400 1,715,190   242,600 1,959,42

0 

26,994,63

0 

 ගෘව බහණ්ඩ වහ 

ළේදුම් 

1,622,542 3,153,839  1,860  394,719 187  53,734 121,875 5,348,756 

 කනත් ත්කම් 1,830,595        667,445  2,496,040 

 පිරිඹත වහ 

ඹන්කරෝඳකය

ණ 

3,965,434        276,324  4,241,758 

 පුසතකහර 

්රන්ථ 

1,960,376 52,047         2,012,423 

 පුනරුත්ථහඳන            
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ඹ වහ ළඩිදියුණු 

 කගොඩනළගිල්ර 3,447,996        349,607  3,797,605 

 ප්රධහන 

කගොඩනළගිල්ර 

880,058          880,058 

 ගෘව බහණ්ඩ වහ 

ළේදුම් 

           

 කහර්ඹහලීඹ 

උඳකයණ 

202,259          202,259 

 ඉගළන්වීම් 

උඳකයණ 

           

 ඳරිගණක 2,875          2.875 

 කභෝටර් හවන 142,483          142,483 

 කනත් ත්කම් 88,153          88,153 

 පිරිඹත වහ 

ඹනකරෝඳකය

ණ 

15,705          15,705 

 පුසතකහර 

්රන්ථ 

22,500          22,500 

 භහයිම් තහේඳ 43,724          43,724 

 එකතු 28,745,20

7 

28,157,79

0 

2,274,16

7 

1,860 12,439,33

6 

11,226,05

9 

86,125 315,938 1,721,98

2 

2,421,48

3 

87,389,94

7 

        යුනිකෝකටක් ත්කම් දවහ හර්ෂික ක්ඹ   2,061,320 

89,451,26

7 
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මූරය ප්රකහලඹන්ට ටවන් 

 කදළම්ඵර්  31 දිකනන් අන් ර්ඹ වහ 2016 2015 

  රුපිඹල් රුපිඹල් 

24 ගවේලක පිරිලෆය   

 ළටුේ වහ කේතන 46,310,045 44,827,471 

 ජීන විඹදම් දීභනහ 14,706,770 14,267,792 

 අතුරු දීභනහ 8,755,177 8,459,399 

 ක්ක අර්ථහධක අයමුදල් දහඹකත්ඹන් 8,603,686 8,150,910 

 ක්ක බහයකහය අයමුදල් දහඹකත්ඹන් 2,150,921 2,037,728 

 ං්රව දීභනහ 118,823  

 ඳහරිකතෝෂික කගවීභ 189,029 209,714 

 කනත් දීභනහ 1,030,250 901,250 

 අතිකහර 2,304,108 2,443,014 

 නිහඩු දින ළඩ වහ කගවීම් 131,786 132,930 

 දීභනහ - ඳහරක බහ 642,000 232,000 

 දීභනහ - ප්රහවන 154,500 105,000 

 දීභනහ - කහර්ඹභණ්ඩර දීභනහ 915,000 360,000 

 දීභනහ - කනත් 220,000 403,000 

 විේත් දීභනහ 12,931,074 9,510,223 

 ඳර්කේණ දීභනහ 3,944,077 4,198,589 

 විකල් දීභනහ 18,854,833 15,996,018 

 අභතය දීභනහ 4,110,464  

 භහසික වහනිපුයක දීභනහ 2,714,867  

  128,787,410 112,235,038 

    

25 ගභන් වියදම්   

 කේශීඹ   

 ගභන් විඹදම් 62,393 59,817 

 ංයුක්ත දීභනහ  3,149 

 විකේශීඹ   

 ගුන් ගහසතු  280,900 

 ංයුක්ත දීභනහ  34,551 

 අනිඹම් දීභනහ 45,,565  

 උණුසුම් ඇදුම් දීභනහ  59,766 

 කනත් 5,000 11,370 

  112,958 449,553 

26 වෆඳයුභ ශළ අලය ගේ   

 ලිපිද්රය - ඳරිඳහරන 1,964,575 1,850,315 

 කහර්ඹහරඹට අලය කේ  1,046 

 කහර්ඹහරකේ ඹන්රර ඳරිකබෝජන ද්රය 1,693,249 1,162,811 

 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (උඳකුරඳති) 238,060 291,150 

 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (අධයක් ජනයහල්) 222,246 250,590 

 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (පීඨහධිඳති පුහුණු තහක්ණ) 168,480 56,160 

 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (පීඨහධිඳති කර්භහන්ත වහ පුහුණු තහක්ණ) 140,400  

 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (නිරහවන ංචිතඹ) 977,020 1,280,550 
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 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (විදුලි ජනකඹ) 347,390 365,451 

 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (අධයක් - ජනභහධය) 112,320 191,820 

 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (අධයක් - මුදල්) 140,400  

 ඉන්ධන ප්රතිඳහදනඹ (අධයක් - ඒ.ඒ.කයෙ) 147,420 142,680 

 මුද්රණ ඳරිඳහරනඹ 17,895 1,260 

 මුද්රණ අධයනඹ 4,856  

 උඳකුරඳති/අධයක් ජනයහල්/ ඳහරක භණ්ඩරඹ ං්රව දීභනහ 79,404 88,297 

 නිරඇඳුම් 92,000 96,000 

 ෛදය ළඳයුම් 19,816 975 

 විවිධ ඳරිකබෝජන ද්රය 272,584 349,817 

    

  6,638,114 6,128,922 
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මූරය ප්රකහලඹන්ට ටවන් 

 කදළම්ඵර්  31 දිකනන් අන් ර්ඹ වහ 2016 2015 

  රුපියල් රුපියල් 

27 ලත්කම් අළුත්ලෆඩියළල ශළ නඩත්තුල   

 ලළශන   

 WPKH 6725 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 485,265 232,366 

 301-1501 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 29,053 106,612 

 19-6866 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 9,643 134,389 

 62-3743 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 86,295 470,295 

 62-4816 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 141,847 324,005 

    

 NA-2503 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 142,348 229,270 

 KO-4860 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 522,437 195,752 

 KR-1801 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 68,584 118,170 

 KR-7781 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 120,391 47,314 

 NB-3149 (ක්හශ ටඹර්ශ ඵළටරි වහ සුළු අළුත්ළඩිඹහ) 325,191 115,177 

    

 පිරියත, යන්ත්ර ශළ උඳකරණ   

 ඳරිගණක වහ උඳහංග 113,681 359,370 

 ඡහඹහ පිටඳත් වහ හයු භන ඹන්ර ව විදුලි කෝඳහන 1,683,779 1,559,257 

 ඉගළන්වීකම් උඳකයණ 35,247 9,776 

 විදුලි ජනකඹ 119,951 175,200 

 කහර්ඹහර උඳකයණ 148,431 5,738 

 කනත් 1,015,995 1,006,482 

 ගගොඩනෆගිලි ශළ ලූශ   

 කගොඩනළගිලි යෙවඹ 3,433 505,501 

 පුහුණු කිරීම් තහක්ණකේද පීඨඹ 391,290 51,200 

 කන්හසිකහගහයඹ 58,045 177,284 

 පුසතකහරඹ   

 කහර්ඹ භණ්ඩර නිරනිහ 14,222 2,459,451 

 කබෝජනහගහයඹ  456,034 

 පුසතකහර 39,000 - 

 කනත් 457,860 1,368,896 

    

  6,011,988 10,107,539 

    

28 ගවේලළ   

 ප්රලළශන   

 හවන කුලිඹ 82,054 462,851 

 තළඳළල් ගහසතු 296,664 132,316 

 දුයකථන 1,434,171 1,824,998 

 අන්තර්ජහර ක්ඹ 5,777,256 5,171,580 

 ෛනතික ගහසතු 160,729 349,948 

 විදුලිඹ 11,341,460 10,160,710 
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 ජරඹ 1,602,203 1,577,380 

 ඵදු 114,586 89,154 

 යක්ණ වහ ලිඹහඳදිංචි ගහසතු 501,916 755,636 

 විඹභහරහ ංර්ධනඹ 14,800 101,755 

 ආයහධිත කථිකහචහර්ඹ ගහසතු 17,266,578 10,392,212 

 ශිය පුහුණු  450,000 

 ශිය ශියහන් වහ ශියත්  64,827 

 ංසථහභඹ හභහජීඹ ගකීභ 511,956 510,641 

 ඉකගනුම් ද්රය 938,791 24,610 

 ප්රදහකනෝත්/ උඳහධි ප්රදහකනෝත්ඹ 894,831 1,284,041 

 ප්රචහයඹ (කශ ප්රචහයණඹ) 2,585,545 4,062,113 

 කහර්ඹ භණ්ඩර ංර්ධනඹ 2,263,842 2,654,940 

 ප්රකහලන 126,880 176,700 

 පුත්ඳත් වහ හය  යහ 264,541 237,252 

 උත් අසථහ වහ ඳරිතයහග 192,090 5,977 

 කගොඩනළගිලි බහයකහය ක්හ 6,226,365 5,249,250 

 ආයක්ක ක්ඹ 4,251,830 2,462,679 

 වබහගිකයින් වහ ආවහය 706,237 240,231 

 ප්රදර්ලන 230,174 139,315 

 ඳර්කේණ 428,908  

 ඳරිර්තන 62,528 50,309 

 හභහජිකත්ඹ 280,424 400,664 

 

මූරය ප්රකහලඹන්ට ටවන් 

 ගදවෆම්ඵර් 31 දිගනන් අලවන් ලර්ය වශළ 2016 2015 

  රුපියල් රුපියල් 

 භෘදුකහංග ඹහත්කහලීන කිරීභ 201,984 269,311 

 කර්භහන්ත පුහුණු 8,000 4,580 

 හභහජීඹ අකරවිකයණඹ 469,200  

 විවිධ 161,091 135,906 

  59,397,634 49,441,886 

    

29 ක්ය - වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ   

 කගොඩනළගිලි 26,345,502 26,552,988 

 තුය භර 559,531 559,531 

 කභෝටර් හවන 3,299,167 6,395,521 

 ඳරිගණක 7,313,591 6,648,668 

 ගෘවබහණ්ඩ වහ ළේදුම් 5,430,409 4,944,157 

 කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 5,322,527 5,272,093 

 ඉගළන්වීම් උඳකයණ 27,102,685 26,018,706 

 ්රන්ථ 1,754,834 3,038,635 

 පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ 4,318,663 3,339,099 

 කනත් ත්කම් 2,373,923 2,580,542 
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  83,820,832 85,349,940 

 ක්ය - වහාළලර ලත්කම් පුනරුත්ාළඳනය   

 කගොඩනළගිලි 3,799,345 2,531,844 

 ප්රධහන කගොඩනළගිල්ර 880,058 359,560 

 ඳරිගණක 2,875 4,125 

 කභෝටර් හවන 142,483 142,483 

 ගෘවබහණ්ඩ වහ කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 202,259 180,863 

 පිරිඹත වහ ඹන්කරෝඳකයණ 15,705 15,705 

 කනත් ත්කම් 88,153 39,366 

 භහයිම් තහේඳ 43,724 43,724 

 ්රන්ථ 22,500 22,500 

  5,197,102 3,340,171 

 කළඳරිච්ගේදය වශළ මුළු ක්ය 89,017,934 88,690,111 

    

 ක්රභක්ඹ   

 ක්රභක්ඹ - වහාළලර ලත්කම් අත්කර ගෆනීභ   

 අසඳෘලය ත්කම් 433,333  

 කහරඳරිච්කේදඹ දවහ මුළු ක්රභක්ඹ 433,333  

 මුළු ක්ඹ වහ ක්රභක්ඹ  89,451,267 88,690,111 

    

    

30 ගභගශයුම් වියදම් - නිපුනතළ වාංලර්ධන අාංය   

    

 විේතුන් වහ කකටිකහලීන ඳහඨභහරහ 687,874 706,708 

 තක්ක්රුකහය පුහුණු 1,124,446 1,134,372 

   - 

   - 

 විකේශීඹ පුහුණු 23,579,510 33,678,121 

 ජහතික නිපුණතහ සුදුසුකම් 5 තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන වහ පුහුණුකරුන් 

වහ  

5,017,933 4,738,734 

 විඹභහරහ ංර්ධනඹ 1,365,755 2,515,666 

 අධයනඹ කටයුතු අධික්ණඹ දවහ ඹහන්රණඹක් සථහපිත කිරීභ පීපීපී-යුසී-ඩිබි 22,710 - 

 තත්ත් වතික ඒකකඹ 739,287 6,150 

 විඹභහරහ ංර්ධන කර්භහන්තඹ 332,563 525,000 

 කර්භහන්ත පුහුණු කශභනහකයණඹ 462,264 715,055 

 හභහජීඹ අකරවිකයණඹ 3,755,485  

 ඳලසචහත් උඳහධිධහරීන්  10,690,649 11,025,696 

 අයි.ඉ.එස.එල්. පිළිගළනීභ රඵහගළනීභ 192,000 57,300 

 මුළු ගභගශයුම් වියදම් 47,970,476 55,112,802 

  - 5,000 
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විභසුම් අාංක වීටීලයි/බී/යවීටී/එසහඒ/ 2016/02 (2018.01.28 දිනෆති) වශළ පිළිතුරු. 

අාංකය 

 

විගණන විභසුභ පිළිතුරු 

2.2 මය ප්රකළන පිළිඵ අදශවහ දෆක්වීභ  

2.2.1 නීති රීති, ගරගුළසි ශළ කෂභනළකරණ  තීරණලට අනුක ගනොවීභ  

 

(අ) 

 

2008 අංක 31 දයන ෘත්තීඹ 
තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනත 

18 න ගන්තිඹ 

ඳහරක බහ රැසවීභ වහ මුදල් 
අභහතයංලකේ කල්කම් යඹහ කවෝ ඔහු 
විසින් නම් කයනු රඵන තළනළත්කතකු වහ 
ශ්රී රංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිකහරිකේ 
බහඳතියඹහ හභහජිකත්ඹ දළරිඹ යුතු 
වුද භහකරෝචිත ර්ඹ තුශදී ඳත්න 

රද රැසවීම් 11කින්ශ මුදල් අභහතයංලකඹන් 
නම් කශ නිරධහරිඹහ රැසවීම්  09 ක් වහ 
ද ශ්රී රංකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අධිකහරිකේ 

බහඳතියඹහ රැසවීම්  08 ක් වහ ද 
වබහගී වී කනොතිබුණි. ඒ අනු 
විලසවිදයහරකේ මූරය ඳහරනඹ 
ම්ඵන්ධකඹන් ඳහරක භණ්ඩරඹ විසින් 
ගන්නහ රද තීයණ ර පරධහඹකත්ඹ 
පිළිඵ විගණනකේදී ෆහීභකට 
ඳත්වීභට කනොවළකි විඹ. 

 

 

කභභ නිරධහරීන් ඳහරක භණ්ඩරඹ කත ඳත් නුකේ නිර 
ඵරකඹනි. ෆභ ර්ඹකභ මුරදී ඳහරක භණ්ඩර රැසවීම් 
ඳළළත්කන දිනඹන් හභහජික භවත්භ භවත්ීකන් කත දළනුම් දී 
ඇති අතයශ භහසික ඳහරක භණ්ඩර රැසවීම් ඳළළත්කන 
අසථහන්හිදී කන් කන් නළත දළනුම් දීභ සිදු කය ඇත. 

 

කභභ නිරධහරීන් නිර ඵරකඹන් ඳත් වන් නිහ හය තුනක් වබහගි 
කනොව ඳභණින් ඉත් කිරීභද කර කනොවළක. ෘත්තීඹ තහක්ණ 
විලසවිදයහර ඳනත අනුශ අභ හභහජික ංතයහ වබහගි වකේ 
නම්ශ ඉවත නිරධහරීන් කනොභළති ඳහරක භණ්ඩර රැසවීම් 
ඳළළත්විඹ කනොවළකි ඵ වන් කනොභළත. ඒ අනු රැසවීම් 
ඳත්හ ඇත. 

 

 

(ආ) 

 

ලස රී රංකහ ප්රජහතහන්ත්රික 
භහජහදී ජනයජකේ මුදල් 
කයගුරහසි ං්රවකේ මුදල් 

කයගුරහසි 571 

2010 කදළම්ඵර් 31 දිනට ඳළති හිමිකම් 
කනොඳෆ එකතු රු.1,266,275 ක් ව 
පුසතකහරශ විදයහගහය වහ කන්හසිකහගහය 
තළන්ඳතු ආදහඹභට ගළනීභට කටයුතු කය 
කනොතිබුණි. 

 

 

කම් දක්හ විලසවිදයහරඹ එහි සිසුන් වට ඔවුන්කේ තළන්ඳතු නළත 
ඉල්ලුම් කිරීභට නිලසචිත කහර සීභහක් දන්හ කනොභළත. කකක් 
වුද කභභ රු.1,266,275, ක් ව තළන්ඳතු 2017 ර්කේ දී ආදහඹභට 
ගළනීභට කටයුතු කයනු රළකබ්. 
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(ඇ) 

 

2013 ඔක්කතෝම්ඵර් 24 දිනළති 
මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන 

අභතයංලකේ  2013/2014 (ii) 
චක්රකල්තඹ 

විකේල පුහුණු ළඩටවනක් ම්පර්ණ 
කර සිඹළුභ නිරධහරීන් වබහගී ව 
ළඩටවන පිළිඵ හර්තහක් භහඹක් 
ඇතුශත ආඹතන ප්රධහනිඹහට ඉදිරිඳත් කශ 

යුතු ඵ දක්හ තිබුණද 2013 ර්කේ සිට 
විකේල ගත ව නිරධහරීන්  21 
කදකනකුකගන්  18 කදකනකු එළනි 
හර්තහ රඵහ දී කනොතිබුණි. 

 
 

 

2013 ර්කේ සිට විකේලගත වීශ අදහර ළඩටවන පිළිඵ 
හර්තහක් ආඹතනකේ ප්රධහනිඹහ කත රඵහ කනොදුන් නිරධහරීන් 
කත අදහශ හර්තහ රඵහ කදන කර දළනුම් දී ඇත.  

 

විකේලගත වීශ අදහර ළඩටවන පිළිඵ හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ 
කත රඵහ කනොදුන් නිරධහරීන් කත නළත විකේල පුහුණු 
අසථහන් රඵහ කනොදීභ ර්තභහනකේ සිදු කකකර්. 

 

 

 

3 මය වභළගෝචනය  

3.1 මය ප්රතිප 

ඉදිරිඳත් කයන රද මූරය ප්රකහලනඹ අනුශ විලසවිදයහරකේ 2016 කදළම්ඵර් 

31 දිකනන් අන් ර්ඹ වහ මූරය ප්රතිපරඹ රු.214,709 ක අතිරික්තඹක් 

ව අතය ඊට ප්රතිරපී ඉකුත් ර්කේ ඌනතහඹ රු.3,054,300 ක් වකඹන් 
ඉකුත් ර්ඹට හකේක් භහකරෝචිත ර්කේ මූරය ප්රතිපරකඹහි 
රු.3,269,009 ක ර්ධනඹක් ඇති වී තිබුණි. ක්ක පිරිළඹ රු.16,552,372 

කින් ළඩිවී නිපුණතහ ආංශික ංර්ධන ළඩටවකන් ප්රදහන රු.7,147,326 

කින් අඩුවුද    ර්කේ පුනයහර්තන  ප්රදහන රු.27,787,500 කින් ළඩිවීභ 
ඉවත ර්ධනඹට ප්රධහන ලකඹන් කව්තු වී තිබුණි. 

 

භහකරෝචිත ර්ඹ ව ඉකුත් ර් 04ක මූරය ප්රතපර වි්රව කිරීකම්දී  2012 
ර්කේ ඌනතහඹ  2013 ර්කේදී ළරකිඹ යුතු අතිරික්තඹක් ඵට ඳත්වී  

2014 ර්ඹ න විට  අතිරික්තඹ අඩු වී තිබනු අතය 2015 ර්කේ 
ඌනතහඹක් වහ භහකරෝජචිත ර්කේ නළත අතිරික්තඹක් ඵට ඳත වී 
තිබුණි. කකක් වුද මූරය ප්රතිපරඹට ක්ක ඳහරිශ්රමික වහ ජංගභ කනොන 
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ත්කම් වහ ව ක්ඹවීම් නළත ගළරපීකම්දී  2012 ර්කේ රු.139,569,752  

ක් ව දහඹකත්ඹ භහකරෝචිත ර්කේදී රු.216,650,852 ක් වී තිබුණි. 

4 ගභගශයුම් වභළගෝචනය  

4.1 කළර්ය වළධනය  

(අ) තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳන ක්ක්රකේ ඩිේකරෝභහ සුදුසුකම් රඵහගත් 
අඹ කත උස අධයහඳන අසථහන් රඵහ දීභ ෘත්තීඹ තහක්ණ 
විලසවිදයහරකේ ප්රධහන අයමුණයි. එකභ් තහක්ණික වහ ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ 
වහ විඹභහරහ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ දහඹක වීභශ විලසවිදයහරඹට ඇතුරත් 
කය ගළනීභ වහ පිළිගත වළකි සුදුසුකම් රළබ භධයභ භටමටකම් කහර්මික 
නිරධහරීන් වහ අධයන ඳහඨභහරහ ළඳයීභශ ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම්රත් 
අඹට ඔවුන්කේ නිපුණතහ උස කිරීභ වහ අලය ඳහඨභහරහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
වහ අතණ්ඩ ෘත්තීභඹ ංර්ධනඹ වහ යහේති ඳහඨභහරහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ද 
අයමුණු කේ. එකී අයමුණු ඉටුකය ගළනීභට අදහර ඳහඨභහරහ වහ තත්ත් 
වතික රඵහ ගළනීභ ම්ඵන්ධකඹන් ඳවත වන් නිරීක්ණ කයනු රළකබ්. 
 

 

(i) 2008 අංක  31 දයන ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනකතහි  21(i) 
ගන්තිඹට අනු ඇතුරත් කිරීභශ ප්රතීතනඹ කිරීභ ව තත්ත් වතික කිරීකම් 

බහ පිහිටුහ තිබ අතය එභ බහකේ  2010 භළයි 18 දිනළති තීයණඹ ප්රකහය 
විලසවිදයහරඹ ඳත්හකගන ඹනු රඵන ඉංජිකන්රු උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ ශ්රී 
රංකහ ඉංජිකන්රු ආතනකඹන් වහ අකනකුත් ඳහඨභහරහ වහ කභොයටුශ 
කේයහකදණිඹ වහ කකොශම විලසවිදයහර  භගින් ප්රතීතනඹන් රඵහ ගළනීභටත් ඊට 
අභතය විකේශීඹ පිලිගත් විලසවිදයහර ලින් ප්රතීතනඹන් රඵහ ගළනීභටත් 

තීයණඹ කය තිබුණි. කකක් වුද විලසවිේ ඹහරඹ පිහිටුහ ර්  07 ක 
කහරඹක් ගත වී තිබුණද අකේක්ෂිත ඳරිදි උඳහධි ඳහඨභහරහර ප්රතීතනඹන් 
රඵහ ගළනීභට කටයුතු කය කනොතිබුණි. 
 

ශ්රී රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනඹශ අදහර ඉංජිකන්රු උඳහධි ඳහඨභහරහ 
ප්රතීතනඹ කයන අතය අකනකුත් විලසවිදයහරඹන් වට තත් 
විලසවිදයහරඹක ඳහඨභහරහ ප්රතීතනඹ කිරීකම් ක්රභකේදඹක් කනොභළත. 

  

Building Services Technology, Mechatronics Technology, 
Manufacturing Technology ඹන කක්සර වහ කභභ 
විලසවිදයහරඹ භගින් ඳත්හකගන ඹන උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ ශ්රී 
රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනකඹහි ප්රතීතනඹ 2017.10.10 දින රඵහ 
කගන ඇත.  

 

(ii) නිපුණතහ ආංශික ංර්ධන ළඩටවන (SSDP) ඹටකත් විලස විදයහරඹ 
ඳත්හකගන ඹන ඳහඨභහරහ වහ ශ්රී රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනකේ වහ 

කේශීඹශ විකේශීඹ ෘත්තිභඹ ආඹතනලින් ප්රතීතනඹ රඵහ ගළනීභට  2015 වහ  

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ කඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ 
විලසවිදයහර ංගභකේ හභහජිකත්ඹ රඵහ කගන ඇත. කභභගින් 
අඳ විලසවිදයහරකඹන් පිරිනභන උඳහධිශ අකනකුත් කඳොදු යහජය 
භණ්ඩලීඹ විලසවිදයහර ක්හකේ හභහජිකත්ඹ දයණ විලසවිදයහර 
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2016 ර් වහ පිළිකලින් රු. 50,000 ක් වහ රු. 500,000 ක් ලකඹන් 
ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිබුණද විගණිත දිනඹ ව   2017 භහර්තු   02 දින න විටත් 
ප්රතීතනඹන්  රඵහ ගළනීභට විලසවිදයහරඹ අකඳොකවොත් වී තිබුණි. 

 

 

භගින් පිළිගළනීභට බහජනඹ කේ. 

2016 අකප්්රල් භහකේදී ශ්රී රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනකඹහි ප්රතීතනඹ 
වහ අඹදුම් ඳර ඉදිරිඳත් කයන රද අතයශ අදහර ඇගයීම් කිරීකභන් 
අනතුරුශ Building Services Technology, Mechatronics 
Technology, Manufacturing Technology ඹන කක්සර වහ 
කභභ විලසවිදයහරඹ භගින් ඳත්හකගන ඹන උඳහධි ඳහඨභහරහ 
වහ ශ්රී රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනකඹහි ප්රතීතනඹ 2017.09.08 දින 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ කත රඵහ කදන රදි. 

 

(iii) 2008 අංක  31 දයන ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනකතහි  21 (ආ) (ii) 
ගන්තිඹට අනු විලසවිදයහරඹට ඇතුරත් කිරීභශ ප්රතීතනඹ කිරීභ ව තත්ත් 
වතික කිරීකම් බහට  ශ්රී රංකහ ඉංජිකන්රු ආඹතනඹ කවෝ ශ්රී රංකහ 
ංසථහගත ඉංජිකන්රු ආඹතනඹ නිකඹෝජනඹ කිරීභ වහ ඳත් කයන රද ඳත් 
කශ හභහජිකඹන් අතුරින් අභ ලකඹන් එක් අකඹකු කවෝ ඇතුශත් න ඳරිදි 
ඳහරක භණ්ඩරඹ විසින් නම් කයනු රඵන ඳහරක භණ්ඩරකේ නිකඹෝජිතඹන් 
කදකදකනක් ඇතුශත් විඹ යුතු ඵ දක්හ තිබුණදශ භහකරෝචිත ර්කේ 
ඳත්න රද  තත්ත් වතික බහ රැසවීභට භණ්ඩරකඹන් එක් 
නිකඹෝජිතකඹක් ඳභණක් ඇතුශත් වී තිබුණි. 

 

ඇතුරත් කිරීභශ ප්රතීතනඹ කිරීභ ව තත්ත් වතික කිරීකම් බහ 
ඳළළත්වීභ වහ ආයම්බකේදී එක් භහජික භවත්භකඹකු ඳභණක් 
ඳත්කය රැසවීම් ඳත්න රදී.  

ර්තභහනකේශ ඇතුරත් කිරීභශ ප්රතීතනඹ කිරීභ ව තත්ත් වතික 
කිරීකම් බහ වහශ ඳනකත් අලයතහඹන්ට ගළරකඳන ඳරිදි 
හභහජික භවතුන් කදකදකනකු ඳත් කය ඇත.  

(ආ) උඳළධි ඳළඨභළළ ඳෆලෆත්වීභ  

(i) උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ සිසුන් ඵහ ගළනීභ ආයම්බ කශ 2010 ර්කේදී වහ  
2012 ර්කේදී පර්ණ කහලීන ඳහඨභහරහ පිළිකලින්  07 ක් වහ  08 ක් වහ 
සිසුන් ඵහකගන තිබුණද ශ භහකරෝජිත ර්ඹ න විට ඉන් ඳහඨභහරහ  05ක් 
කනුකන් ඳභණක් සිසුන් ඵහ කගන තිබුණු අතය අකනකුත් ඳහඨභහරහ 
වහ සිසුන් ඵහ කගන කනොතිබුණි. 

  

කභභ විලසවිදයහරකේ පර්ණකහලීන වහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
කනොශ රැකිඹහර නියුතු කනොන අඹට තිකේ දිනර වහ 
රැකිඹහර නියුතු අඹට  තිඅන්ත කර උඳහධි ඳහඨභහරහ ඳළළත්කේ. 
එඵළවින් කම් සිඹලුභ ඳහඨභහරහ පර්ණකහලීන කර ළරකිඹ යුතුඹ. 
කම් නිහ අලය ශිය උඳකේලන ඳළඹ ගණන එකභ භටමටකම් 
ඳත්හ ගළනීභට තිකේ දින ඳහඨභහරහ ර කකභසතයඹ ති 15 
ක් න අතය තිඅන්ත කකභසතයඹ ති  23 ක් කර ඳළළත්කේ. 
 

ශ්රමික කශකඳොර ඉල්ලුම් වහ විලසවිදයහරඹ තු වළකිඹහන් 
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ඳදනම් කය කගන ්රිඹහකහරී ළරසුභ ප්රකහය 2013, 2014 වහ 
2015 ඹන ර්ර න ඳහඨභහරහ වඳුන්හ දී ඇති අතය එභ 
ඳහඨභහරහ වහ සිසුන් ඵහ කගන ඇත. 

(ii) 2013 ර්කේ සිට පර්ණ කහලීන ඳහඨභහරහ රට අභතය ති අත්ත 
ඳහඨභහරහ (අර්ධකහලීන) කනුකන් ද සිසුන් ඵහ කගන තිබුණු අතය 

භහකරෝචිත ර්ඹ න විට පර්ණ කහලීන ඳහඨභහරහ  05ක් කනුකන් සිසුන් 
122 කදකනකු ද ති අන්ත ඳහඨභහරහ 13 ක් කනුකන් සිසුන්  462 කදකනකු 
ඵහකගන තිබ අතය පර්ණ කහලීන ඳහඨභහරහ වහ න ඳහඨභහරහ වඳුන්හ දී 
ම්ඳත් උඳරිභ අයුරින් බහවිතහ කශ වළකි න ඳරිදි සිසුන් ඵහ ගළනීභට 
කශභනහකයණඹ කටයුතු කය කනොතිබුණි. 

     

විලසවිේ ඹහරඹ පිහිටුවීකම් අයමුණ අනු 2016 ර්ඹ දක්හ උඳහධි 
ඳහඨභහරහ වහ සිසුන් ඵහ ගනු රළබුකේ NVQ – 5 භටමටභ කවෝ 
එභ භටමටභට භහන ඩිේකරෝභහධහරීන් කේ. ඔවුන් ළඩි කදකනකුට 
ඳවසුකන් රැකිඹහගතවීභට වළකි නිහ ඔවුන් තිකේ දින ර 
රැකිඹහකේ කඹකදමින් ති අන්තකේ උඳහධිඹ වළදෆරීභට කඳශකේ. ඒ 
නිහ ති අන්තකේ ළඩි සිසුන් ංතයහක් ඵහගන්නහ රදී. තිකේ 
දින ඳහඨභහරහ වහ ඉල්ලුම් කශශ සුදුසුකම් ළපිර සිඹලුභ 
අඹදුම්කරුන්ට උඳහධිඹ වළදෆරීභට අසථහ රඵහ දී ඇති අතයශ 
අකනකුත් ෘත්තීඹ අධයඹන වහ පුහුණු කිරීකම් ආඹතන ලින් 
පිටන NVQ ඩිේකරෝභහධහරීන්කේ ංතයහ අඩුවීභ කභභ  
ලිඹහඳදිංචි ව ශිය ංතයහ අඩු වීභට කව්තු වී ඇත. 
 

2017 ර්කේ සිට උස කඳශ විලසවිදයහර ප්රකේලඹ හිත සිසුන්ද 
ඵහ ගළනීකම් සුදුසුකභක් ලකඹන් රකන ඵට ප්රතිඳත්තිභඹ 
තීයණඹක් කගන ඇති ඵළවින්ශ 2017 ර්කේ සිට තිකේ දින වහ 
ති අන්ත උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ සිසුන්කේ ඉල්ලීභ අනු ඵහ 
ගළනීභ සිදු කේ. 

 

(iii) එක් එක් ඳහඨභහරහ වහ ඵහ ගතවළකි අභ සිසුන් ංතයහ කවෝ ඵහ 

කනොගළනීභ කව්තුකන්ශ භහකරෝචිත ර්ඹ තුශ ඳත්න රද ඳහඨභහරහ 09 
ක සිසුන් ඵහගළනීභ කන් කන් ළරකීකම්දී සිසුන් ඵහ කනොගළනීභ 

සිඹඹට 23 සිට සිඹඹට 100ක අභ භටමටභක ඳළතුණි. 

 

ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම් 5 රඵහ ගන්නහ සිසුන් කඵොකවෝ කදකනකු 
ඉක්භනින් රැකිඹහ ගත න ඵළවින් ඔවුන් රැකිඹහකේ නියුක්ත න 
අතය ඉ කගනීභට ළඩි කළභළත්තක් දක්යි. එඵළවින් තිඅන්ත 
ඳහඨභහරහ වහශ ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම් 5 හිත සිසුන්කගන් ළඩි 
ඉල්ලුභක් ඳතී. සිසුන්කේ ඉල්ලුභට ගළරකඳන අයුරින් ඳහඨභහරහ 
්රිඹහත්භක කය ඇති ඵළවින් ති අන්තකේ සිඹළුභ ඳහඨභහරහ 
්රිඹහත්භක කයනු රඵන අතය කභභගින් රැකිඹහ කයන අතයභ 
උඳහධිඹක් රඵහ ගළනීභට අසථහ රහ දී ඇත. කම් අනු 
විලසවිදයහරකේ අදහර අයමුණු ඉටු කය ගළනීභ වහ කටයුතු කය 
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ඇති ඵ ඳළවළදිලි කේ. 

 

(iv) භහකරෝචිත ර්ඹ තුශ විලසවිදයහරඹට ඵහගත් සිසුන්කේ ඳහඨභහරහ 

වළයඹහකම් ප්රණතහඹක් නිරීක්ණඹ විඹ. ඒ අනු ඳහඨභහරහ 11 ක් වහ 
ඵහ ගත් සිසුන් 342 කදකනකුකගන් සිසුන් 98 කදකනකු ර්ඹ තුශ 
ඳහඨභහරහ වළයකගොස තිබුණු අතය ඳහඨභහරහ කන් කන් ළරකීකම්දී 

වළයඹහකම් ප්රතිලතඹ සිඹඹට 12 සිට සිඹඹට 67 දක්හ ව ඳයහඹක ඳළතුණි. 
කභභ තත්ත්ඹ අභ කය ගළනීභ වහ සුදුසු ්රිඹහභහර්ග ගළනීභට 
කශභනහකයණඹ කටයුතු කය කනොතිබුණි. 

 

කභභ විලසවිදයහරකේ ලිඹහඳදිංචි න සිසුන්කගන් භවය සිසුන් ඳශමු 
කකභසතය ඳරීක්ණඹ වහත් කඳනී කනොසිට ඳහඨභහරහ අතයභළද 
වළයඹහභ සිදු කේ. තත් කකොටක් කකභසතය කීඳඹක ඳරීක්ණ වහ 
කඳනී සිට ඳසු ඳහඨභහරහ අතයභළද වළයඹහභ සිදු කේ. තත් කකොටක් 
කකභසතය ඳරීක්ණඹන්කගන්  විඹන් කීඳඹක් අභත් වීභ නිහ 
නළත විබහග (Repeat exam) වහ ඉදිරිඳත් සිඹ උඳහධිඹ ම්පර්ණ කය 
ගළනීභ සිදු කේ. 

භවය සිසුන්ශ ප්රථභයට ලිඹහඳදිංචි ව ර්කේදී කඳෞේගලික කව්තු භත 
සිඹ අධයඹන කටයුතු අතණ්ඩ කයකගන ඹහ කනොවළකි වීභ නිහ ශිය 
ලිඹහඳදිංචිඹ අතණ්ඩ ඳත්හකගන කගොසශ ඊර  ර්ඹක  ලිඹහඳදිංචි ව 
සිසුන් කණ්ඩහඹභක් භග නළත සිඹ අධයඹන කටයුතු ඳත්හකගන 
කගොස උඳහධිඹ ම්පර්ණ කිරීභද සිදු කේ.  

ළඩිහිටි අධයහඳනකේදී(Adult education) තභ කඳෞේගලික කව්තු භත සිඹ 
අධයහඳන කටයුතු අතයභළද වළයඹහභ හභහනය තත්ත්ඹකි. 

(ඇ) ඩිප්ගෝභළ ඳළඨභළළ ඳෆලෆත්වීභ 
 

 

(i) ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනතට අනු විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් කය 
ගළනීභ වහ පිළිගත වළකි සුදුසුකම් ඇති භධයභ භටමටකම් කහර්මික නිශධහරීන් 
වහ අධයන ඳහඨභහරහ ළඳයීභ විලසවිදයහරකේ අයමුණක් වුද ආංශික 
නිපුණතහ ංර්ධන යහඳෘතිඹ භගින් ඳත්නු රඵන ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහ  

(National  Diploma in Technical Teacher Education)  වළය කනත් 
ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහ වහ 2015 ර්කේ සිසුන් ඵහ කගන කනොතිබුණු 

අතය   2016 ර්ඹ කනුකන් කිසිඳු ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහක් වහ සිසුන් 
ඵහ කගන කනොතිබුණි. 

  

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරකේ කහර්ඹබහයඹ නුකේ උඳහධි 

භටමටකම් (NVQ 7) ඳහඨභහරහ ඳළළත්වීභ ඵළවින් ඩිේකරෝභහ 
ඳහඨභහරහ ආයම්බ කනොකිරීභට ඳහරනහධිකහරිඹ භගින් තීයණඹ 
කයන රදී.  ඩිේකරෝභහ භටමටකම් ඳහඨභහරහ ඳළළත්වීභ විලසවිදයහර 
විදයහඹතන භගින් සිදු කකකර්. කහර්මික ව ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ 

ම්ඵන්ධ ආඹතන ර ගුරුරුන් වහ න National Diploma in 
Technical Teacher Education ඳහඨභහරහ ඳභණක් ඳළළත්කේ. 

2015 ර්කේ ඳළති NDTPT, NDTPP ව NDQS  ඹන ඩිේකරෝභහ 
ඳහඨභහරහ කනුට එභ විඹන්ට අදහර උඳහධි ඳහඨභහරහ ආයම්බ 
කය ඳත්හකගන ඹහභ සිදු කේ.. 
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(ii) විලසවිදයහරඹ භගින් 2013 ර්කේ ඳත්නු රළබ ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම්    
05 භටමටකම් ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහ 02 ක් වහ එභ ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම්    
(NVQ)  2016 ර්ඹ අහනඹ නවිටත් රඵහ ගළනීභට කටයුතු කය 
කනොතිබීකභන් ඳහඨභහරහ වළදෆර සිසුන් කත ගුණහත්භකබහකඹන් යුත් 
ඳහඨභහරහ රඵහ දීභට විලසවිදයහරඹ අකඳොකවොත් වී තිබුණි. 

    

National Diploma in Technical & Vocational Education:- 

කභභ ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහ වහ NVQ 5 භටමටභ රඵහ දීභ 
ම්ඵණ්ධ ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ, තෘතීක වහ ෘත්තීඹ 
අධයහඳන කකොමින් බහ භග හකච්ඡහ කය, කභභ ඳහඨභහරහ 
NVQ භටමටභ හිත ඳහඨභහරහක් ඵට, TVEC ආඹතනඹ භගින් 
ප්රතීතනඹ කයන රදී. ඒ අනු කභභ ඳහඨභහරහ ආයම්බ කය ඳත්හ 
කගන ගිඹ අතය හර්ථක අන් කර සිසුන් වට ෘත්තීඹ 
තහක්ණ විලසවිදයහරඹ භගින් ඩිේකරෝභහ වතික ඳත් නිකුත් 
කයන රදී. 

කභභ සිසුන්  කත TVEC ආඹතනඹ භගින් නිකුත් කයන NVQ 5 
භටමටභ ට අදහර වතිකඹ රඵහ දීභ වහ TVEC ආඹතනඹ භගින් 
ඇගයීම් කටයුතු  කම් දිනර සිදු කයමින් ඳතී. ඇගයීම් කටයුතු 

හර්ථක සිදු කිරීකභන් ඳසු NVQ 5 භටමටභට අදහර වතිකඳත් 
TVEC ආඹතනඹ භගින් සිසුන් කත නිකුත් කකකයනු ඇත. 
 

National Diploma in English: - කභභ ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහ 2013 
ර්කේ සිට කභභ විලසවිදයහරකේ කනොඳත්න ඵළේ දළනුම් කදමි. 

B.Ed (ELT) උඳහධි ඳහඨභහරහ වඳුන්හ දී ඇත. 

(iii) ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහ භත් සිසුන් පිළිඵ ඳරීක්හකේදී ඳහඨභහරහ 03ක් වළය 
අකනකුත් ඳහඨභහරහ භත් වීකම් ප්රතිලතඹ අභ භටමටභක ඳළති අතය එඹ 

සිඹඹට 07 සිට සිඹඹට 47 දක්හ ව ඳයහඹක ඳළතිණි. එභ ඳහඨභහරහලින් 
අභත් න සිසුන් ම්ඵන්ධකඹන් නළත විබහග ඳළළත්වීකම් දීර්ඝ ප්රභහදඹක් 
ඳළති අතය ඳහඨභහරහ අතණ්ඩ ඳත්හ කනොතිබීභ ීකට කව්තු වී තිබුණු ඵ 
නිරීක්ණඹ විඹ. 

 

කභභ ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහ වදහයන රද භවය සිසුන් අන් 

විබහගකේ එක් විඹක් අභත් වීකභන් මුළු විබහගඹභ අභත් වීභ,  
අතන්ඩ ඇගයීම් රඵහ කනොදීභ, කර්භහන්ත ගත පුහුණුකහි පුහුණු 
හර්තහ රඵහ කනොදිභශ ආදි කව්තු නිහ ඳශමුය විබහගඹ අභත් විඹ. 

ඉන්ඳසු නළත විබහගකේදී (repeat exam) කභයින් කඵොකවෝ සිසුන් 
ංතයහක් සිඹ ඩිේකරෝභහ අන් විබහගඹ භත් ව අතය 2016 
ර්කේ ඩිේකරෝභහ ප්රධහකනෝත්කේදී ඩිේකරෝභහ වතික රඵහ 
ගන්නහ රදි. ඒ ම්ඵන්ධ විසතය ඳවත දළක්කන ඳරිදි කේ. 
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ඩිේකරෝභහ ආයම්බ කර 
දිනඹ 

විබහගඹ 
වහ 
ඉදිරිඳත් 
ව මුළු 
සිසුන් 
ගණන 

භත් 
ව  මුළු 
සිසුන් 
ගණන 

භත් ව 
සිසුන් 
ගණන 
ප්රතිලතඹක් 
කර 

NDTPT 

 

2013.02.02 26 12 46% 

NDPPT 

 

2013.02.02 28 17 61% 

NDQS – 

2013-2015 

2014-2016 

 

2013.03.03 

2014.05.03 

 

35 

41 

 

29 

22 

 

83% 

54% 

 

කභභ ඳහඨභහරහන්ට අදහර නළත විබහගඹ 2016 ර්කේ ඳළති 
අතය ඉල්රහ ඇති සිඹළුභ සිසුන් විබහගඹට කඳනී සිට ඇත. ඉන්ඳසු 
කිසිදු ඉල්ලීභක් සිසුන්කගන් සිදු කනොව අතය ීකට කලින් ය ර 
ඳළති සිඹලුභ ඩිේකරෝභහ ඳහඨභහරහන්හි ඉතිරි වී සිටින සිසුන් 
ඇත්නම් එභ සිඹලුභ සිසුන් කනුකන් එක් නළත විබහගඹක් 
(repeat exam) ඳළළත්වීභට තීයණඹ කය ඇත. කභභ ඩිේකරෝභහ 
ඳහඨභහරහ ර්තභහනකේ කභභ විලසවිදයහරඹ තුර කනොඳළළත්කේ. 

(ඈ) නිපුණතළ ආාංශික වාංලර්ධන ලෆඩවටශන (SSDP) ක්රියළත්භක කිරීභ.  

 ෘත්තීඹ පුහුණු ක්ක්රකේ අභිෘේධිඹ කනුකන් ්රිඹහත්භක න නිපුණතහ 

ආංශික ංර්ධන ළඩටවන ඹටකත්  2016 ර්ඹ කනුකන් විලසවිදයහරඹ 
කත රඵහ දී තිබ ්රිඹහකහරී ළරළසභට අනු ්රිඹහකහයකම් 10 ක් ්රිඹහත්භක 
කිරීභ වහ රු.මිලිඹන 254.2 ක් කන් කය තිබුණු අතය විලසවිදයහරඹ ඉන් 

්රිඹහකහයකම්  08 ක් ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ රු. මිලිඹන 157.4 ක් ළඹකය 
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තිබුණි. කම් ම්ඵන්ධකඹන් සිදු කයන රද විගණන ඳරීක්හකේදී ඳවත කරුණු 
නිරීක්ණඹ විඹ. 

(i) යහජය වහ කඳෞේගලික වවුල්කහරීත් විලසවිදයහර විදයහඹතන පිහිටුවීභ වහ 

NVQ 5,6 භටමටකම් පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ කනුකන් (Establish 
private and PPP University colleges to offer demand – driven NVQ 5,6  
level training programs) භහකරෝචිත ර්ඹ තුශ රු. මිලිඹන 01 ක් 
ප්රතිඳහදනඹ කය තිබුණ දශ අදහශ කහර්ඹඹන් ඉටුකය කනොතිබුණි. 

 

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරකේ එක තහඹකින් කතොයශ 
නිපුණතහ ආංශික ංර්ධන ළඩටවකනහි ්රිඹහකහරී ළරළසභ 
තුරට කභභ කටයුත්ත අන්තර්ගත කය ඇත. PPP Collegesශ 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනත ඹටකත් පිහිටුහ ඇති ආඹතන 
කනොකේ. කභභ විලසවිදයහරඹ භග නීතිභඹ ම්ඵන්ධතහඹක් 
කනොභළති එළනි ආඹතන කනුකන් මුදල් විඹදම් කිරිභ කභභ 
විලසවිදයහරඹට කර කනොවළක. 

 

(ii) ඳලසචහත් උඳහධි සුදුසුකම් රඵහ ගළනීභ වහ විලසවිදයහර විදයහඹතන ර 
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ද ඇතුරත් ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරකේ කහර්ඹ 

භණ්ඩරකේ නිරධහරීන් 17 කදකනකු වහ රු. මිලිඹන 17 ක මුදරක් 
කන්කය තිබුණද භහකරෝචිත ර්ඹ තුශ දීශ කිසිදු නිරධහරිකඹකුට ඳලසචහත් 
උඳහධි සුදුසුකම් වහ මූරය වහඹ රඵහදී කනොතිබුණු  අතය එභ මුදලින් 

ඳසුගිඹ ර්කේ ප්රතිඳහදන රඵහදී තිබු නිරධහරීන් 05 කදනහ කනුකන් රු. 
මිලිඹන  10.7ක් ළඹ විඹ කය තිබුණි. 

 

ඳලසචහත් උඳහධි ශියත් වහ විලසවිදයහර වහ විලසවිදයහර 
විදයහඹතන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ කතින් අඹදුම්ඳත් කළව අතය 
ඳලසචහත් උඳහධි අධයඹන කටයුතු වහ පිළිගත් විලසවිදයහරඹක 
ලිඹහඳදිංචිඹ හිත ඉල්ලුම්කයන රද සිඹළුභ අඹදුම්කරුන් කත 
කභභ අසථහ රඵහ දුන් අතයශ ඊට අලය මුදල් විඹදම් කයන රදී. 
ඳලසචහත් උඳහධි සුදුසුකම් ම්පර්ණ කිරීභ වහ ඉල්ලුම් කිරීභට 
ප්රභහණත් සුදුසුකම් හිත ආචහර්ඹ රුන්කේ හි ඹක්ද කභභ 
විලසවිදයහරඹ තුර ඳතී. 

ඇසතකම්න්තු ගතකයන රද ඳහඨභහරහ ගහසතු රට ඩහශ තය 

ලකඹන් ළඹ කිරීභට සිදු ව නිහ එභ   නිරධහරීන් 05 කදනහ කත 
ඳලසචහත් උඳහධි අසථහ රඵහ දීභ වහ ඇසතකම්න්තු කයන රද 
අගඹට ඩහ ළඹ කිරීභට සිදු විඹ. කභඹ විලසවිදයහරකේ භහන 
ම්ඳත් ංර්ධනඹ වහ කයන රද දිගුකහලීන ආකඹෝජනඹකි. 
විලසවිදයහරඹක අධයඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ංර්ධනඹ වහ 
කයනු රඵන ආකඹෝජනඹශ මුදල් ටිනහකමින් ඳභණක් ළරකිල්රට 
ගළනීභ හධහයණ කනොකේ. 

(iii) ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම් (NVQ) 5 වහ තෘතීඹ වහ අධයහඳනික පුහුණු  
(NVQ 5 for TVET Trainer) රඵහදීභ වහ භහකරෝචිත ර්ඹ තුර රු.මිලිඹන 
06 ක් කන්කය තිබුණදශ ඉන් රු. මිලිඹන  4.94 ක් ළඹ කය තිබුකණ්  2015 

2015 ර්කේ කදළම්ඵර් භහකේ දී 238 කදකනකු ද  2016 ර්කේ 
කනොළම්ඵර් භහකේ දී පුහුණු රහීනන් 152 කදකනකුද ඉවත වන් 
පුහුණුට ඵහකගන ඇත. 
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ර්කේ ඵහ ගත් පුහුණු රහීනන්  238 කදකනකු කනුකනි. 2016 ර්ඹ 
තුශදී පුහුණු රහීනන් ඵහ ගළනීභක් සිදු කය කනොතිබුණි. 

 

(iv) පිළිගත් විලසවිදයහරර භ කඳන්වීභ ඹටකත් විඹභහරහ ංර්ධනඹ 

(Develop Curricula with Industry Inputs and Guidance from Reputed 
Universities) කිරීභ කනුකන් ප්රතිඳහදිත රු. මිලිඹන  01ක මුදලින් 
රු.මිලිඹන 0.39 ක් ළඹ කය කවෝටල් කශභනහකයණ උඳහධි ඳහඨභහරහ 
ඳභණක් ංර්ධනඹ කය තිබුණි. 

 

කවෝටල් කශභනහකයණඹ වහ කළනඩහ කරෝක විලසවිදයහර 
ක්ඹ  අඳ වට ආධහය කශ ඵළවින් ඒ වහ ඹන විඹදභ අභ විඹ. 
අධයහඳන කශභනහකයණඹ පිළිඵ ඳලසචහත් උඳහධි ඳහඨභහරහකේ 
මූලික විලඹභහරහ ළකසීභ ජර්භනිකේ “කයිසරවුටන්” 
තහක්ණික විලසවිදයහරකේ (University of “Kaiserslautern”) 
උඳකේලකයකඹකුකේ වඹ ඇතිශ පුහුණු තහක්ණ පීඨකේ 
අධයහඳන වහ පුහුණු අධයඹන අංලකේ වබහගීත්කඹන් ළකසුණු 
අතය ඒ වහ ජර්භනිකේ උඳකේලකත්ඹ කනොමිකල් රළබුණි. 
ආවහයඳහන වහ ං්රව කටයුතු වහ ඳභණක් විලසවිදයහරඹ භගින් 
දයන රදී. එඵළවින් ඇසතකම්න්තු කයන රද මුදරට ඩහ අඩු මුදරක් 
ළඹ විඹ. 

 

 

(v) 

 

විලසවිදයහර විදයහඹතනර අධයන වහ ඳරිඳහරන කටයුතු කභකවඹවීභ වහ 

ඹහන්රණඹක් ළකසීභ (Establish mechanism to monitor academic and 
administrative quality in university colleges) කනුකන් ප්රතිඳහදිත 
රු.මිරඹන 5.5ක මුදලින් රු.මිලිඹන 5.496 ක් ළඹකය විලසවිදයහරඹ වහ   
Video Conference system ක් රඵහකගන තිබුණ ද විලසවිදයහරඹ ඹටකත් 
ඳත්නහ විදයහඹතනර එළනි ඳේධති විකය කනොතිබීභ කව්තුකන් 
අකේක්ෂිත අයමුණ ඉටුවී කනොතිබුණි. අභහතයංලකේ වහ විදයහඹතනඹන්හි   

Video conference system වහ ර්ඹ තුශ ප්රතිඳහදිත රු.මිලිඹන 20 
උඳකඹෝජනඹ කය කනොතිබුණි. 

 

විලසවිදයහරඹට Video Conference system එකක් මිරදී ගන්නහ 
රේකේ විකේශීඹ විලසවිදයහර ව ආඹතන භග හකච්ඡහ වහ 
ම්භන්රණ ඳළළත්වීභ වහඹ. එක්භ එඹ නිඹමු යහඳෘතිඹක් 
කර ්රිඹහත්භක කිරීභට තීයණඹ කයන රදී. කම් නිහ ඒ වහ 
කන්කය තිබ ප්රතිඳහදන කනත් අලය යහඳෘති වහ 
කඹොදහගළනීභට ද තීයණඹ කයන රදී. කභභ යඳෘතිකේ හර්ථකත්ඹ 
භත ඉදිරි කර් ඹහඳනඹ විලසවිදයහර විදයහඹතනඹට Video 
Conference system එකක් රඵහදීභටද තීයණඹ කය ඇත. 

 

 

4.2 කෂභනළකරණ ක්රියළකළරකම් 
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 විලසවිදයහරඹ වහ 2015 ර්කේ කස කයන රද ආඹතන ං්රවඹ 
භහකරෝචිත ර්කේ අහන දින න විටත් ්රිඹහත්භක තත්ත්ඹට ඳත් 
කිරීභට අලය කශභනහකයණ ක්හ කදඳහර්තකම්න්තු අනුභළතිඹ රඵහකගන 
කනොතිබුණි. 

   

 

4.3 ගභගශයුම් ක්රියළකළරකම්  

 

 

(අ) උඳළධි ඳළඨභළළ වශළ ඵළහිර ගේකයින් ඳත් කිරීභ. 

 

 

(i) ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹට අන්තර්්රවණඹ කයන රද සුදුසුකම් පුයහ 

කනොතිබ අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරකේ නිරධහරීන් 10 කදකනකුට 2010 
අකගෝසතු 09 සිට ර් 01 භහ  09 දින 22ක කහරඳරිච්කේදඹක්  වහ 
ඳලසචහත් අධයඹන කටයුතු කනුකන් විකේල ශියත් එකය පිරිනභහ තිබුණි. 
ඒ කව්තුකන් එභ කහරඳරිච්චේදඹ තුර විලසවිදයහරකේ අධයඹන කටයුතු 

ඳත්හකගන ඹහභ වහ ඵහහිය කේලක විඹදම් කර  2011 වහ 2012 
ර්රදී පිළිකලින් රු. 2,799,119ක වහ රු.5,210,428 ක අභතය පිරිළඹක් 
දළරීභට විලසවිදයහරඹට සිදු වී තිබුණි. 

 

ශ්රී රංකහ ජහතික කහර්මික අධයහඳන ආඹතනකේ කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 
කභභ විලසවිදයහරඹ ආයම්බඹත් භගභ විලසවිදයහරඹ කත 
අන්තර්්රවණඹ කයන රදි. කභභ අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 
විලසවිදයහරඹක අධයඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹක භටමටභට සුදුසුකම් 
හිත අඹ කනොකේ. විකල්කඹන්භ විලසවිදයහරඹක අධයඹන කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ විකේශීඹ විලසවිදයහරඹක අත්දළකීම් හිත වන් වීභ 
අතයලයඹ. ඒ වහ ආයම්බකේදීභ කටයුතු කිරීභ භගින් රළකඵන 
ප්රතිරහබඹ ඵහහිය කථිකහචහර්ඹරුන් කත මුදල් ළඹ කිරීභට ඩහ 
භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ කිරීභ ප්රහේධන ආකඹෝජනඹක් කර 
රකහ කටයුතු කය ඇත. 

 කභභ පුහුණු ළඩටවන් විලසවිදයහරයීඹ නිහඩු වහ ප්රදහන කමිටුකේ 
නිර්කේල හිත ඳහරක භණ්ඩරකේ අනුභළතිඹ රඵහ කගන ඇත. 
උක්ත විකේල පුහුණු වහ විඹදම් කහර්මික අධයහඳන ංර්ධන 
යහඳෘතිඹ  (TEDP) භගින් දයහ ඇත. 

විලසවිදයහරඹක ආයම්බකේ දී අධයඹන කහර්ඹභණ්ඩරකේ සුදුසුකම් 
ළඩි දියුණු කය ගළනීභට ඕනෆභ විලසවිදයහරඹක් ප්රමුතතහඹ කදනු 
රළකබ්.  කභභගින් විලසවිදයහරකේ ඳහඨභහරහර ප්රමිතිඹ ර්ධනඹ 
කේ. 

(ii) 2013 ර්කේ දී කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) තනතුය කනුකන් 17 කදකනකු කභභ විලසවිදයහරකේ 2010 ර්කේ තිඅන්ත ඳහඨභහරහ ඳභණක් 
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වහ උසවීම් රඵහ දී තිබුණ ද එභ ර්කඹදී ඵහහිය කේලක විඹදම් රු. 
8,043,300 ක ඉවශ අගඹක් කගන තිබුණු අතය එඹ කඳය ර්කේ ඵහහිය 

කේලක කගවීභ ව රු.5,210,428 භ  ළම කම්දී සිඹඹට 54 ක ළඩිවීභකි.  

 

ආයම්බ කර අතයශ 2012 ර්කේ තිකේ දින ඳහඨභහරහ ඳභණක් 
ආයම්බ කයන රදී. 2013 ර්කේ සිට තිකේ දින වහ තිඅන්ත ඹන 
උඳහධි ඳහඨභහරහ කහණ්ඩ කදකභ ආයම්බ කර අතය න උඳහධි 
ඳහඨභහරහ වඳුන්හ දීභද සිදු විඹ. ඒ අනු 2010 ර්කේ අධයඹන 
කටයුතු ආයම්බ කර කභභ විලසවිදයහරඹ තුශ 2013  න විට ර්  
3 ක සිසුන් කත උඳහධි ඳහඨභහරහන් හි ඉගළන්වීම් කශ යුතු 
නිහකන් ඳළති අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ප්රභහණත් කනොන 
නිහ වහ ක්ක්රකේ ප්රවීණඹන්කේ ක්ඹ රඵහ ගළනීභ අතයහලය 
නිහ කභක ් බහහිය කථිකහචහර්ඹරුන්කේ ක්ඹ රඵහ ගළනීභ 
කයන රදී. 

කභභ විගණන විභසුකභහි කඳන්හ ඇති කථිකහචහර්ඹ (ආධුනික) 
තනතුය රඵහ දුන් 17 කදනහ කභභ විලසවිදයහරඹ තුශ 
ගුරුවකහයරුන් ලකඹන් අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ තුශ ක්ඹ 
කයන රද නිශධහරීන් කේ. එඵළවින් තනතුරු නහභ කනස වුද  
කථිකහචහර්ඹ රුන්කේ ංතයහ කනස වී කනොභළත. 

(iii) භහකරෝචිත ර්කේදී උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ ඵහහිය කේලකයින්කේ 
දහඹකත්ඹ එක් එක් උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ නිර්කේශිත මුළු කේලන ඳළඹ 

ගණනින් සිඹඹට 55 ක් විඹ. ර්ඹ තුශ ඵහහිය කේලක කගවීම් කර 
රු.17,266,578 ක් දළරීභට විලසවිදයහරඹට සිදු තිබුණු අතය එඹ 2015 
ර්ඹට හකඳක් රු. 6,874,366 ක ළඩිවීභකි. ඒ අනු විලසවිදයහරඹ 
ඳත්නු රඵන ඳහඨභහරහන් වහ විලසවිදයහර අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරකේ 
දහඹකත්ඹ අභ භටමටභක ඳළතුණි. 

කභභ විලසවිදයහරකේ ඳත්නහ උඳහධි ඳහඨභහරහන්හි ඉගළන්වීම් 
කටයුතු වහ ප්රභහණත් අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් කනොභළති 
ඵළවින්ශ ක්ක්රකේ ඳරපුරුේද වහ නිපුණතහඹ හිත ප්රවීනඹන්කේ 
ක්ඹ රඵහ ගළනීභ තුලින් හි ඹ පිඹහ ගළනීභ සිදු කේ. 

 

(ආ) “ශ්රී රංකහකහි විලසවිදයහර ඳේධතිකඹහි අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ න 
අචහයධර්භ වහ අධයඹන ගවිභ” භළකඹන් 2015 භළයි 07 දිනළති අංක  
UGC/AC/QA Gen දයන විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන කකොමින් බහ චක්රකල්තඹ 
අනු අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ විලසවිදයහරඹ තුර ආචහය ධර්භ 
ඳේධතිඹක් ්රිඹහත්භක කිරීභට කටයුතු කර යුතු වුද ඒ අනු කටයුතු කය 
කනොතිබුණු ඵළවින්  එභනන් අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරකඹන් ඩහ කහර්ඹක්භ 
වහ පරධහයී  දහඹකත්ඹක්  රඵහ ගළනිකම් අසථහ අහිමි වී තිබුණි. 

ඒ අනු කටයුතු කිරීභට අලය පිඹය කගන ඇත. 
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(ඇ) ඳර්ගේණ දීභනළ ගගවීභ  

(i) 2014 කඳඵයහරි 11 දිනළති අංක 02/2014 දයන කශභනහකයණ ක්හ 
කදඳහර්තකම්න්තු චක්රකල්තකේ 4(ii) කේදඹට ප්රකහය ඳර්කඹණ හර්තහකහි 
ප්රගතිඹ දක්මින් ඳර්කේණ කටයුතු ආයම්බ කශ දින සිට භහ 6 ක් ඇතුරත 
කමිටු කත අතුරු හර්තහක් ඉදිරිඳත් කශ යුතු අතයශ නිරධහරීන් එක් 
හර්තහ ඉදිරිඳත් කය කනොතිබුණි. 

කම් න විට කභභ චක්රකල්තඹ අනු ්රිඹහත්භක කේ. 

 

(ii) ඳර්කේණඹන්  සිදු කිරීභ කනුකන් නිරධහරිකඹකු කත 2015 ර්කේ 
භහර්තු සිට 2016 ළේතළම්ඵර් දක්හ ඳර්කේණ දීභනහ කර රු.469,523ක් 
කගහ තිබුණ ද 2017 අකගෝසතු 27 දින න විටත් ඉවත චක්රකල්තකේ 4(iii) 
කේදඹ ප්රකහය අහන ඳර්කේණ හර්තහ ඉදිරිඳත් කය කනොතිබුණි.කකක් 
වුද කභභ නිරධහරිඹහ 2016 ළේතළභඵර් 13 දින  විලසවිදයහර ක්කඹන් 
ඉත් කගොස තිබුණි. 

කභභ ඳර්කේණඹ වහ කඹොමු වී ඇත්කත් හිටපු උඳකුරඳතිතුභහඹ. 
එභ ඳර්කේණකේ කහර සීභහ ය කදකකි. අදහර ය කදකක 
කහර සීභහ අන් වීභට ප්රථභ එතුභහ කභභ විලසවිදයහරයීඹ 
ක්කඹන් ඉත් න රදි.  

4.4 නිහක්රීය ශළ ඌන උඳගයෝජිත ලත්කම්  

 විලසවිදයහර තු අධයක් ජනයහල් නිර නි 2012 කනොළම්ඵර් සිට 
භහකරෝච්ත ර්ඹ අහනඹ දක්හ ප්රකඹෝජනඹට කනොකගන නිලසකහර්ඹ 
ඳළතුණි. 

කභභ නිර නි අළුත්ළඩිඹහ කකකයමින් ඳතී. අළුත්ළඩිඹහ 
කටයුතු අන් ව ඳසු එතුමිඹ නිර නිකහි ඳදිංචිඹට ඳළමිකණනු 
ඇත. 

4.5 ගකොන්ත්රළත් ක්රියළලලිය  

  

ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරකේ ඵහගන්නහ ශිය ංතයහ ළඩිකිරීභශ 
ආඹතනකේ ධහරිතහ ළඩිකිරීභශ ඉකගනුම් ඳරියඹ වහ ඳලසචහත් උඳහධි 

ඳළළත්වීභ අයමුණු කය ගනිමින් උඳකයණ වහ රු.මිලිඹන 150 ක්ද 
ඇතුශත් රු.මිලිඹන 359.9 ක පිරිළඹකට ඉදිකිරීභට කඹෝජිත තිබ ඉකගනුම් 
ම්ඳත් ංර්ධන භධයසථහනඹ (Learning Resources Development 
Centre) වහ මූලික ලකඹන් 2011 ර්කේදී රු.මිලිඹන 17.9 ක් වහ  ඉතිරි 
මුදල් 2012  ර්කේ සිට ර් 03 ක් දක්හ හර්ෂික ඇසතකම්න්තු ප්රතිඳහදන 
භගින් රඵහදීභටත් අනුභළතිඹ රළබී තිබුණි. එභ ප්රතිඳහදන ඇතුරත මුදල් 
කශභනහකයණඹ කය ගනිමින් කගොඩනළනලි ංකීර්ණකේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 

සිදුකර යුතු ඵට අංක. අභඳ /11/2152/539/017-1 දයන අභහතය භණ්ඩර 

 

කම් වහ අලය ළරසුම් අභහතයංලඹ කත කිහිඳතහක්භ 
අනුභළතිඹ වහ ඹළවද ගරු අභහතයතුභහ කනස වීභශ අභහතයංල 
කල්කම්තුභහ කනස වීභ ආදී කරුණු අනු කළබිනටම අනුභළතිඹ රඵහ 
ගළනීභ කල්ඹළවීභට කව්තු විඹ. නමුත් කභහි තිකඵන ඳංති කහභය 
සිඹල්රභ කේලණ වහ කඹොදහ ගන්නහ රද අතයශ භළදිරි 
ංකීර්ණඹ ඳභණක් අන් කශ කනොවළකි විඹ. 2017 කර්දී එහි 
සිඹළු කටයුතු නිභකිරීභ වහ අලය සිඹළුභ කටයුතු ම්ඳහදනඹ 
කය ඇත. 

 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

116 
 

තීයණඹ භගින් දන්හ තිබුණි. 2016 ර්ඹ අහනඹ නවිට ඉදිකිරීම් 
කනුකන් රු.මිරඹන 206.5 ක් ළඹ කය තිබුණද අනුභත ප්රතිඳහදනඹ ඉක්භව 

රු.මිරඹන 75 ක භළදිරි ංකීර්ණකේ අතිකර්ක ළඩ වහ ව විඹදභ වහ 

කළබිනටම අනුභළතිඹ කනොරළබීභ කව්තුකන්  2016 ර්ඹ තුර ඉදිකිරීම් 
කටයුතු කර කනොවළකි වී තිබුණි. කකක් වුද නිසි ළරසුභකින් වහ 
කහර්ඹක්භතහඹකින් යුක්ත කටයුතු කනොකිරීභ කව්තුකන් යහඳෘතිකේ 
කටයුතු ප්රභහද වී තිබුණු ඵ විගණනඹට නිරීක්ණඹ විඹ. 

4.6 කළර්ය භණ්ඩ ඳරිඳළනය  

 

(අ) 

 

කශභනහකයණ ක්හ කදඳහර්තකම්න්තුකේ අතිකර්ක අධයක් ජනයහල්කේ 
2009 ජුලි 27 දිනළති අංක DMS/E4/47/2/280/1 දයන ලිපිඹට ඳටවළනි  
2012 ඔක්කතෝම්ඵර් 12 දින ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹට කහර්ඹ භණ්ඩර 
අන්තර්්රවණඹ කිරීකම් දී අධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩරකේ 10 කදකනකු අනුභත 
ඵහ ගළනීකම් ඳටිඳහටිඹ අනු තනතුයට අලය අභ සුදුසුකම් පුයහ 
කනොතිබිඹ දී දයන්නහට කඳෞේගලික න ක්  තනතුරු ර පිහිටුහ තිබුණද ඒ 
වහ කශභනහකයණ ක්හ කදඳහර්තකම්න්තුකේ අනුභළතිඹක් රඵහ 
කනොතිබුණි. එක්භ ඉන් කථිකහචහර්ඹරුන් 05 කදකනකුකේ ඳත්නහ 
සුදුසුකම් අදහර විලසවිදයහර ලින් නහථ කයකගන කනොතිබුණි. 

 

 

 

එකට ඳළති විලසවිදයහරයීඹ කශභණහකහරීත්කේ තීයණඹක් භත 
එක් අධයඹන නිරධහරීන්ශ දයන්නහට  කඳෞේගලික න ක් අධයඹන 
තනතුරු වහ 08 කදකනකු අන්තර්්රවණඹ කකොට ඇත. අදහර 
යහජකහරීද ඉටුනුකේ ඳරිඳහරන අංලඹ වයවහඹ. විලසවිදයහරඹට 
අලුතින් ඵදහ ගන්නහ  නිරධහරීන්කේ අධයහඳන වතික ඳර නහථ 
කයහ ගළනීභ සිදු කයන නමුත් දළනට කඳෞේගලික ලිපි කගොනු ආශ්රිත 
සිඹලු යහජකහරී එක් කශභණහකයන වකහය නිරධහරිනිඹකකගන් 
සිදුන ඵළවින් යහජකහරි ඵහුරතහ භත කභක් දළනට 
විලසවිදයහරකේ සිටින අන්තර්්රවණඹ කයන රද සිඹළු 
නිරධහරීන්කේ වතික ඳර නහථ කිරීභ සිදු කිරීභට කනොවළකි වී 
ඇත. ඹථහ කහරකේ එභ කහර්ඹඹ ම්පර්ණ කිරීභට අලය පිඹය 
කගන ඇත. 

 

 

 

 

(ආ) දයන්නහට පුේගලික නක් කජයසඨ ගුරු වකහය තනතුකර් පිහිටුහ තිබුණු 
කථිකහචහර්ඹයඹකු කහර්මික අධයහඳන ංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටකත් විකේල 
ශීයත්ඹක් රළඵ ඳලසචහත් උඳහධි ඳහඨභහරහක් වළදෆරීභ වහ තහයිරන්තඹට 

අදහර නිරධහරිඹහ එභ ඳලසචහත් උඳහධිඹ 2012 ජුනි 01 දිනට 
ම්පර්ණ කශ යුතු ව අතය 2011 කදළම්ඵර් භහකේ ෛදය කව්තු 
භත නළත ශ්රී රංකහට ඳළමිණ තිබුණි. ෛදය වතික ඉදිරිඳත් 
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කගොස තිබුණද නිඹමිත කහරඹ තුර ඳලසචහත් උඳහධිඹ ම්පර්ණ කය කනොතිබුණු 
අතය එභ ශියත්ඹ කනුකන් ළඹ කර රු. 3,876,544 ක් වහ අතිකර්ක 
අධයඹන විඹදම් කර ඵහත් 154,503.43ක් (රු. 34,170) අඹ කයහ ගළනීභ 
ම්ඵන්ධකඹන්  විලසවිදයහරඹ කිසිදු පිඹයක් කගන කනොතිබුණි. 

කකොට ඔහු තහයිරන්ත උස අධයහඳන ආඹතනකේ සිඹ අධයඹන 
හය කල් දභහකගන තිබ අතය 2012.12.31 දින සිට විලසවිදයහරකේ 
ක්ඹට හර්තහ කයන රදි. 2017 කදළම්ඵර් භහකේ කභභ ඳලසචහත් 
උඳහධිඹ අන් කය අදහශ වතික ඳරකේ වතික කයන රද තය 
පිටඳතක් ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ කත රඵහ දී ඇත. 

 

(ඇ) අනුභත ඵහ ගළනීකම් ඳටිඳහටිඹට අනු සුදුසුකම් පුයහ කනොතිබිඹදී වහ 
ඳත්නහ සුදුසුකම් අදහර විලසවිදයහර භනන් තවවුරු කය ගළනීභකින් කතොය 
ගුරු වකහය නිශධහරිකඹකු 2013 ළේතළම්ඵර් 01 දින සිට ්රිඹහත්භක න 
ඳරිදි  කතොයතුරු තහක්ණික අංලකේ කතිකහචහර්ඹ (ආධුනික) තනතුයට ඳත් 
කය තිබුණි. 

 

කභභ නිරධහරිනිඹ කතොයතුරු තහක්ණඹ ම්ඵන්ධ ඳලසචහත් 

උඳහධිඹ 2012.01.01 දින රඵහ ඇති අතයශ  2008.04.07   දින සිට 
ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරකේ පර් ආඹතනඹ න ශ්රී රංකහ 
ජහතික කහර්මික අධයහඳන ආඹතනකේ වකහය කථිකහචහර්ඹ 
රිඹක් ලකඹන් ක්ඹ කය ඇත. 2013 අකගෝසතු භහකේදී  
ඳළළත්ව ම්මුත ඳරීක්ණකේදීශ අලය සුදුසුකම් ඳරීක්හ කය ඵරහ 
කථිකහචහර්ඹ ආධුනික තනතුය වහ අලස ඹ සුදුසුකම් පුයහ ඇති 
ඵළවින් ඇඹ එභ තනතුයට ඳත් කය ඇත. ඒ අනු ඇඹ ඵහගළනීම් 
ඳටිඳහටිඹට අනු අලය සුදුසුකම් පුයහ ඇත. 

අදහර විලසවිදයහර භගින් වතික නහථ කය ගළනීභ 2013 
ර්කේදී සිදු කය කනොතිබුණ අතය කම් න විට අදහර නහථ කය 
ගළනීම් කය ඇත. 

(ඈ) ඉන්දිඹහකහි විලසවිදයහරඹක ර් 2 ක ඳලසචහත් උඳහධිඹ ම්පර්ණ කය 
තිබුණු කථිකහචහර්ඹයකඹකුකේ උඳහධිඹ වහ ප්රතිපරර රංගුතහඹ එභ 
විලසවිදයහරකඹන් තවවුරු කය ගළනීභට කටයුතු කය කනොතිබුණි. 

 

කභභ නිරධහරිනිඹ ආධුනික කථිකහචහර්ඹ තනතුයට ඳත් කිරීකම්දී 
ළරකිල්රට කගන ඇත්කත් කළශණිඹ විලසවිදයහරකඹන් රඵහ කගන 
ඇති ඳංති හභහර්ථඹ හිත ප්රථභ උඳහධිඹ ඳභණි. එඵළවින් ඇඹකේ 
අදහර ඳලසචහත් උඳහධිඹ පිළිඵ ළරකීභක් කකොට නළත. 

ඉදිරිකේදී අදහර විලසවිදයහර ලින් වතික නහථ කය ගළනීභ 
කයනු රළකබ්. 

(ඉ) විලසවිදයහරකේ අනුභත ඵහගළනීකම් ඳටිඳහටිකඹහි 5.4(i) කේදඹට අනු 
අධයඹන කහණ්ඩඹට අඹත් තනතුරුරට ඵහ ගළනීකම් දී වහ උස කිරීකම්දී 
එභ ඳටිඳහටිඹට අනුකර විඹ යුතු ඵ දක්හ තිබිඹදී ඊට ඳටවළනි කගොඩනළගිලි 
ක්හ තහක්ණඹ පිළිඵ තහක්ණකේදී ඳහඨභහරහ වහ ඳලසචහත් උඳහධි 
සුදුසුකම්  ම්පර්ණ කය කනොතිබුණු  කථිකහචහර්ඹරිඹක 2016 ජුනි 01 දින 

අදහර තනතුය පිළිඵ නීතිඳති උඳකදස ද රඵහකගන ඇති අතය 
නිළයදි කිරීකම් පිඹය රට කඹොමු වී තිකබ්. 
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සිට කථිකහචහර්ඹ(ආධුනික) තනතුයට ඵහකගන තිබුණි. 

(ඊ) වකහය මුරයහධිකහරී තනතුය වහ ඵහ ගළනිකම් ඳරිඳහටිකේ 5.4.1කේදඹ 
අනු ඳත්නහ පුයේඳහඩු ලින් සිඹඹට 60 ක් ඵහහිය අඹදුම්කරුන් කතින් 
ඵහ ගත යුතු වුද‚ ඊට ඳටවළනි අනුභත කහර්ඹ භණ්ඩරකේ ඳළති 
පුයේඳහඩු තනතුරු 3  වහ අබයන්තය නිරධහරීන් ඵහකගන තිබුණි. 

විලසවිදයහරකේ අනුභත කහර්ඹභණ්ඩරකේ  වකහය මුරයහධිකහරි 
තනතුරු 3කි. ඉන් තනතුරු 2ක් ජහතික කහර්මික අධයහඳන 
ආඹතනකේ ක්කේ නියුතු සිටි  නිරධහරීන්, 2009.10.12 දින 
විලසවිදයහරඹට අන්තර්්රවනඹ කිරීකම්දීශ සුදුසුකම් පුයන රද  
නිරධහරීන් කදකදකනකු කත රඵහ දී ඇත. 

විලසවිදයහරකේ කහර්ඹඹන් ළඩි වීභත් භග පුයේඳහඩු ඳළති 
වකහය මූරයහධිකහරී තනතුය වහ  නිරධහරිඹකු ඳත්කය ගළනීකම් 
අලයතහඹ භත, අලය මූලික සුදුසුකම් පුයන රද අබයන්තය 
නිරධහරීන්ට අසථහ රඵහ දීභ වහ දළන්වීභක් භගින් අඹදුම්ඳත් 
කළන රදී. කභහිදී වකහය මූරයහධිකහරී තනතුය වහ 
අඹදුම්කරුන් කදකදකනකු අඹදුම්කය තිබුණි. ඔවුන් වහ 
ඵහගළනීම් ඳරිඳහටිකේ වන් ඳරිදි ලිඛිත විබහගඹක් ඳළළත්වු 
අතය අලය අභ රකුණු රට ඩහ රකුණු රඵහ ගත් නිරධහරිඹහ 
ම්මුත ඳරික්ණඹට කළන රදී. එහිදී රඵහ ගත් ප්රවීනතහ භත 
ඔහු එභ තනතුයට ඵහ ගන්නහ රදී.  

ඉදිරිකේදී සිදු කයනු රඵන සිඹළුභ ඵහගළනීම්ශ අනුභත ඵහ 
ගළනීම් ඳරිඳහටිඹට අනු සිදු කයන ඵ දන්මි. 

(උ) අධයක් ඳත්කිරීභ (ඇතුරත්කිරීභශ ප්රතීතනඹ කිරීභ ව තත්ත් වතිකකිරීභ)  

(i) 2008 අංක 31 දයන ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර ඳනකතහි 16 (1) 
ගන්තිඹට අනු විලසවිදයහරකේ අධයක් (ඇතුරත් කිරීභශ ප්රතීතනඹ කිරීභ 
ව තත්ත් වතික කිරීභ) තනතුයට ඳත්කිරීකම් දී කත්රීම් කමිටුක 
නිර්කේලඹ භත පර්ණ කහලීන නිරධයකඹක් ලකඹන් ඳහරක  භණ්ඩරඹ විසින් 

ඳත්කයනු රළබිඹ යුතුඹ. එකවත් එඹට ඳටවළනි 2014 අකගෝසතු 28 දිනළති 
අංක  UNIVOTEC/AC/SAL/112 දයන ලිපිඹ භගින් 2014 ළේතළම්ඵර් 01 
දින සිට ්රිඹහත්භක න ඳරිදි ර් 03 ක කහරඳරිච්කේදඹක් වහ තනතුය 
දයන්නහට පුේගලික නක් කජයසඨ කථිකහචහර්ඹ II තනතුයක කථිකහචහර්ඹ 
යකඹකුට දළනට දයන තනතුයට අතිකර්ක ලකඹන් විලසවිදයහරකේ අධයක් 
තනතුකයහි ඳත්වීම් රඵහදී තිබුණි. 

උක්ත තනතුය කභභ තනතුය වහ සුදුසුකම් පුයන රද අබයන්තය නිරධහරිඹකු 
ඳත් කිරීභ දවහ 2014 අකප්්රල් භහකේදී ඳර කයන රද අබයන්තය 
දළන්වීභක් භගින් අඹදුම්ඳත් කළදන රදි. ඒ දවහ අඹදුම්ඳත් කඹොමු 
කයන රේකේ කජයසඨ කථිකහචහර්ඹ (II) එස.ඒ. ලිඹනකේ භවතහ 
ඳභණි. 2014.07.05 දින ඳළති ම්මුත ඳරීක්ණකේදී අදහර 
ඳරීක්ණ භණ්ඩරඹ භගින් රකුණු 72 රඵහදී  එභ තනතුයට 
නිර්කේල කකොට තිබුණි.  

එභ නිර්කේලඹ එභ නිර්කේලඹ දවහ 52 න ඳහරක භණ්ඩර 
අනුභළතිඹ රඵහ කගන තිබු අතය 2014.08.27 දිනළති ලිපිකඹන් 
අභහතයංල අනුභළතිඹද රඵහ ගන්නහ රදි.  ඒ අනු 2014 ළේතළම්ඵර් 
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01 දින සිට  අදහර න ඳරිදි ඔහුට එභ ඳත්වීභ ය 3 ක 
කහරඳරිච්කේදඹක් වහ රඵහ කදන රදී. 

(ii) ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජකේ ආඹතන ං්රවකේ II 
ඳරිච්කේදකඹහි 13.1 (අ) ගන්තිඹට අනු නිරධහරිකඹකුට අතිකර්ක තනතුයක 
පර්ණ යහජකහරී ඉටුකිරීභට කවෝ එක් තනතුයකට ළඩි තනතුරු ගණනක 
යහජකහරී ඉටුකිරීභට අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහගත යුතු වුද ඊට 
ඳටවළනි විලසවිදයහරඹ පර්ණ කහලීන ්රිඹහ කර යුතු කථීකහචහර්ඹ වහ 
අධයක් තනතුරු කදක එකභ නිරධහරිකඹකුට ඳයහ තිබුණි. ඒ අනු 
කථිකහචහර්ඹ තනතුකර් ළටුේ වහ දීභනහ රට අභතය අධයක් තනතුකයහි 
ඳත්වීම් රද 2014 ළේතළම්ඵර් සිට එභ තනතුයට අදහර යප්රහදඹක් න 
හවන දීභනහ ව ඉන්ධන දීභනහ කගහ තිබ අතය විගණිත දිනඹ න 2017 
අකප්්රල් දක්හ කගව මුදර රු. 942,180 ක් විඹ. 

අදහර ඳත් කිරීභට අදහර සිඹලු විසතය හිත 2014.08.19 දින 
අභහතයංලඹට කඹොමු කකොට ඇති අතය 2014.08.27 දිනළති ලිපිකඹන් 
අදහර ඳත්වීභ දවහ අභහතයංල අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇත. 

විලසවිදයහරඹන්හි අධයඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹට අඹත් 
හභහජිකයින්ශ අධයඹන අංල ප්රධහනීශ පීඨහධිඳතිශ අධයක්ශ 
කන්හසිකහගහය ඳහරකශ ළනි නිරඹන්ටශ ය තුනක කහර 
ඳරිච්කේදඹකට ඳත් කිරීභ ම්ප්රදහඹ කේ. කභභ තනතුරු කවොඵනු 
රඵන්කන් අදහර අධයඹන කහර්ඹභණ්ඩර හභහජිකත්ඹ දයමින් 
සිටිඹදීභඹ. 

කභභ තනතුය 2008 අංක 31 දයණ ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහර 
ඳනතින් සථහපිත තනතුයක් න ඵළවින් අධයක්ක තනතුයට හිමි 
හවන වහ ඉන්ධන දීභනහ එභ තනතුයටද හිමි කේ. ඒ අනු අදහර 
දීභනහන් ඔහු කත කගහ ඇත. 

(ඌ) රත්භළන විහලවිදයළ විදයළයතනය වශළ ලෆඩඵන අධයක්කලරගයකු 

ඳත් කිරීභ 
 

(i) ආඹතන ං්රවකඹහි II ඳරිච්කේදකඹහි 13.1.2 වහ 13.4 ගන්තීන්ට අනු ළඩ 
ඵළලීකම් ඳත්වීභක් වහ ඳත් කයනු රඵන නිරධහරිඹහට අනුභත ඵහ 
ගළනීකම් ඳරිඳහටිඹට අනු ඳත්කිරීභ වහ ෆභ අතින්භ සුදුසුකම් තිබිඹ යුතුඹ. 
කකක් වුද අධයක් තනතුය වහ අලය සුදුසුකම් පුයහ කනොතිබුණු 

විලසවිදයහරකේ දයන්නහට පුේගලික න ක්  කථිකහචහර්ඹ  II    තනතුකයහි 
පිහිටුහ තිබ  කථිකහචහර්ඹයකඹකු  2016 ජලි 15 දින සිට ්රිඹහත්භක න 
ඳරිදි විදයහඹතනකේ  ළඩ ඵරන අධයක් තනතුයට ඳත්කය තිබුණු අතය ළඩ 
ඵළලීකම් ළටුේ ව ඉන්ධන දීභනහ ලකඹන් විදයහඹතනඹ විසින් කගහ තිබ 
මුදර රු. 179,100 ක් විඹ. 

කභභ නිරධහරී භවත්භහ දළනටභත් ෘත්තීඹ තහක්ණ 
විලසවිදයහරකේ කජයසඨ කථිකහචහර්ඹ යකඹකු ලකඹන් ක්ඹ 
කයන ඵළවින්ශ අලයතහඹ අනුශ එතුභහ වට 2016.07.15  දින 
තහකහලික ඳදනභ භත කභභ තනතුය පිරිනභන රදි. 

2017.01.31 දින දක්හ ඳභණක් එතුභහ එභ තනතුය දයන රදි.  

 

(ii) 2003 ජුනි 02 දිනළති අංක PED/12 දයන යහජය යහඳහය චක්රකල්තකඹහි 9.3.1 
(VI) කේදඹට අනු ළඩ ඵළලීකම් ඳත්වීභක් නිලසචිත  කනොව කහරඳරිච්කේදඹක් 
වහ ඳත් කනොකර යුතු ඵ දක්හ තිබිඹදී 2016 ජලි 14 දිනළති අංක 

යත්භරහන විලසවිදයහර විදයහඹතනකේ 2016 භළද බහගඹ න විට 
ශිය, ක්ක ව ඳහරනහධිකහයඹ අතය ඇති තිබ දළඩි අවනකහරී 
වහ ගළටළුකහරී තත්ත්ඹක් භනඹ කිරීභ උකදහ ඉතහ ඉක්භණින් 
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UVT/Admin/SAL/111 දයන ඳත්වීකම් ලිපිඹට අනු ඉදිරි අවිනිලසචිත 
කහරඳරිච්කේදඹක් වහ ඳත්වීම් රඵහ දී තිබුණි. 

 

කශයුතු අතයලය කහර්ඹඹක් ක් රකහ විලසවිදයහරයීඹ ඳහරක 
බහකේ අනුභළතිඹ ඹටකත් කභභ ඳත්කිරීභ කයන රදී. 

භහ තුනක කහරඹකින් අදහශ සිඹළු ගළටළුකහරී තත්ත්ඹන් භනඹ 
කිරීකභන් ඳසු අදහශ නිශධහරිඹහ විසින්භ උක්ත ළඩ ඵරන 
නිරකඹන් ඉල්රහ අසවීභ වහ විලසවිදයහරඹ කත දන්හ ඇති 
වුත් සුදුසු අකඹකු ඳත්කිරීභට විලසවිදයහරඹට කනොවළකි වීභ 
කව්තුකන් කභක් භහ 6 ව දින 15ක කහරඹක් ක්කේ 
කඹොදන රදි. 

කඳන්හ දී ඇති ඳරිඳහරනභඹ විධිවිධහනඹන්ට අනු මින් ඉදිරිඹට 
කටයුතු කිරීභට අදහශ අංල දළනුත් කයන අතය කඳෞේගලික ද ඒ 
වහ කටයුතු කයනු රළකබ්. 

5 ගිණුම් කටයුතුබළලය ශළ යශඳළනය  

5.1 අබයන්තර විගණනය  

 විලසවිදයහරකේ අබයන්තය විගණන අංලඹ කත ප්රභහණත් කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹක් අනුයුක්ත කය කනොතිබු අතය අබයන්තය විගණක වහ ලිපිකරු 
කශ්ර්ණිකේ නිරධහරීන් කදකදනකු ඳභණක් අනුයුක්ත කය තිබුණි.  

 

(අ) 2011 කදළම්ඵර් 23 දිනළති අංක DMA/ADM/2011/1-26 අංක දයන 
කශභනහකයණ විගණන කදඳහර්තකම්න්තු අධයක් ජනයහල්කේ ලිපිඹට වහ 
මුදල් කයගුරහසි 133 (2) (අ) (1) කකකයහි අධහනඹ කඹොමු කය 
විලසවිදයහරකේ වහ විදයහඹතනර ඉරක්ක හක්හත් කය ගළනීභශ කහර්ඹ 
හධනඹශ ගිණුම්කයණශ මූරය වහ කභකවයුම් අංලඹන්හි අබයන්තය ඳහරන 
ඇගයීම් ළනි ක්ක්ර ආයණඹ න ඳරිදි අබයන්තය විගණනඹ ළරසුම් කය 
කනොතිබුණි. තද භහකරෝචිත ර්ඹ වහ පිළිකඹර කයන රද විගණන 
ළරළසභට අනු ආයණඹ කිරීභට අකේක්ෂිත තිබු ක්ක්ර 14ක් අතුරින් 
විගණිත ක්ක්ර  2කට අදහර ර්ඹ තුශ විගණන හර්තහ 11ක් නිකුත් කය 
තිබුණ ද ඉන් හර්තහ 05ක් පුේගර ළටුේ තියණඹ කිරීභට අදහර නිකුත් කය 
තිබුණි. 

 

අබයන්තය විගණන ළරළසභ පිළිකඹර කය විගණන වහ 
කශභණහකයන කමිටු ව ඳහරක භණ්ඩර අනුභළතිඹ හිත ර්ඹ 
තුශ  අබයන්තය විගණන කටයුතු ්රිඹහත්භත වීභ සිදු කේ. ප්රහේධන 
කගවීම් ්රිඹහලිඹ කගවීම් කිරීභට ප්රථභ විගණනඹට රක් කිරීභශ 
ළටුේ ම්ඵණ්ධ මුහුණ දීභට සිදු න ගළටළු නියහකයණඹ කිරීභ 
වහ කගවීම් කිරීභට ප්රථභ විගණනඹ කිරීභශ කඳොදු යහඳහය පිළිඵ 
කහයක බහ කත ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපි කල්තණ හර්තහ 
පිළිකඹර කිරීභශ විගණකහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තුකන් විටින් විට 
ඉදිරිඳත් කයනු රඵන විගණන විභසුම් වහ පිළිතුරු ඉදිරිඳත් කිරීභ 
ළනි කටයුතු වහ  විගණන ළරළසකභහි අකනකුත් කටයුතු 
අබයන්තය විගණන අංලකඹන් ඉටු කේ. කගවීම් කිරීභට ප්රථභ 
විගණනඹට රක් කර විට නිරීක්ණඹ න අඩුඳහඩු නිළයදි කිරීභ 
සිදු න නිහ ඉදිරිඳත් කයනු රඵන විගණන විභසුම් ංතයහ 



  
ෘත්තිඹ තහක්ණ විලස විදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016 

 
  

121 
 

අඩුවීභ සිදු කේ. 

(ආ) ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ ඹටකත් ආයම්බ කර විලසවිදයහර විදයහඹතන 
06 හි අබයන්තය විගණන කහර්ඹඹන්හි ගකීභ කභභ අංලඹ කත ඳළරී 
තිබුණද විදයහඹතන ම්ඵන්ධකඹන් අතණ්ඩ විගණනඹක් සිදු කය කනොතිබුණි. 
භහකරෝචිත ර්ඹ තුශ අනුයහධපුය විලසවිදයහර විදයහඹතනඹ ඳභණක් 
විගණනඹ කය හර්තහක් නිකුත් කය තිබුණි. 

 

කභභ විලසවිදයහරකේද සිටිනුකේ වකහය අබයන්තයවිගණක 
යකඹකු ඳභණකි. ෘත්තීඹ තහක්ණ විලසවිදයහරඹ වහ කජයසඨ 
වකහය අබයන්තය විගණක තනතුයක් වහ අනුභළතිඹ 2014 
ර්කේ සිට කශභණහකයන ක්හ කදඳහර්තකම්න්තුකන් ඉල්ලුම් 
කරදශ කම් දක්හ රළබී කනොභළත. අබයන්තය විගණන අංලකඹහි 
ක්ඹ කයන සීමිත භහන ම්ඳත් ංතයහ උඳකඹෝගී කය ගනිමින් 
2016 ර්කේ එක් විලසවිදයහර විදයහඹතනඹක් ඳභණක් 
ඳරීක්හට රක් කයන රදී. 

ර්තභහනකේ කකොන්රහත් ඳදනභ භත ඳත් කය ඇති අබයන්තය 
විගණක යකඹකු භගින් විලසවිදයහර විදයහඹතනඹන්හි අබයන්තය 
විගණක කටයුතු සිදු කකකර්. 

5.2 ලළර්ෂික ලළර්තළ වබළගත කිරීභ  

  

2003 ජුනි 02 දිනළති අංක පීඊඩී/12 දයන යහජය යහඳහය චක්රකල්තකඹහි 6.5.3 
කේදඹ ප්රකහය විගණන හර්තහ භග හර්ෂික අහන ගිණුම් ඇතුරත් 

හර්ෂික හර්තහ බහහරකඹන් කසකය මූරය ර්ඹ අන් වී දින 150 ක් 
තුශ ඳහර්ලිකම්න්තුකේ බහගත කර යුතු වුත් විලසවිදයහරකේ 2015 ගිණුම් 
ර්ඹන් වහ හර්ෂික හර්තහ ඳහර්ලිකම්න්තුකේ බහගත කය කනොතිබුණි. 

 

2015 හර්ෂික හර්තහ - 2018.02.14  දින නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතයංලකේ අනුභළතිඹට කඹොමු කකොට ඇති අතය 
එඹ රද වහභ ඳහර්ලිකම්න්තුට කඹොමු කිරීභට කටයුතු කයනු 
රළකබ්. 

 

 

 

 

 

 

 


