
 

 

bxðfkareuh ld¾hhka ms<sn`o uOHu WmfoaYk ld¾hdxYh
uyje,s ixj¾Ok iy mßir wud;HdxYh
fkd'415" fn!oaOdf,dal udj;" fld<U 07" YS% ,xldj'
www.cecb.lk

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh

fkd'415" fn!oaOdf,dal udj;" fld<U 07" YS% ,xldj'

www.cecb.lk

jd¾Isl jd¾;dj
2013



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  2013 1uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  2013PB
uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  20131 1

 

 

            01 

          03 

            04 

           05 

          07 

          08 

          09 

          11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       39 
    

 
         52 

           66 

   ( .)  -      76 

 

 

           01 

         03 

          04 

          05 

         07 

         08 

          09 

         11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       40 
    

 

         53 

           67 

   ( .)  -      77 

01 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

11 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

53 

67 

77 

uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  20131 1

 

 

            01 

          03 

            04 

           05 

          07 

          08 

          09 

          11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       39 
    

 
         52 

           66 

   ( .)  -      76 

 

 

           01 

         03 

          04 

          05 

         07 

         08 

          09 

         11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       40 
    

 

         53 

           67 

   ( .)  -      77 

01 

03 

04 

06 

07 

08 

10 

25
 

26 

27 

28 

29 

39 

52
 

66 

76 

 

uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  20131 1

 

 

            01 

          03 

            04 

           05 

          07 

          08 

          09 

          11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       39 
    

 
         52 

           66 

   ( .)  -      76 

 

 

           01 

         03 

          04 

          05 

         07 

         08 

          09 

         11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       40 
    

 

         53 

           67 

   ( .)  -      77 

01 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

11 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

53 

67 

77 

uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  20131 1

 

 

            01 

          03 

            04 

           05 

          07 

          08 

          09 

          11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       39 
    

 
         52 

           66 

   ( .)  -      76 

 

 

           01 

         03 

          04 

          05 

         07 

         08 

          09 

         11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       40 
    

 

         53 

           67 

   ( .)  -      77 

uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  20131 1

 

 

            01 

          03 

            04 

           05 

          07 

          08 

          09 

          11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       39 
    

 
         52 

           66 

   ( .)  -      76 

 

 

           01 

         03 

          04 

          05 

         07 

         08 

          09 

         11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       40 
    

 

         53 

           67 

   ( .)  -      77 

01 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

11 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

53 

67 

77 

uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  20131 1

 

 

            01 

          03 

            04 

           05 

          07 

          08 

          09 

          11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       39 
    

 
         52 

           66 

   ( .)  -      76 

 

 

           01 

         03 

          04 

          05 

         07 

         08 

          09 

         11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       40 
    

 

         53 

           67 

   ( .)  -      77 uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  20131 1

 

 

            01 

          03 

            04 

           05 

          07 

          08 

          09 

          11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       39 
    

 
         52 

           66 

   ( .)  -      76 

 

 

           01 

         03 

          04 

          05 

         07 

         08 

          09 

         11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       40 
    

 

         53 

           67 

   ( .)  -      77 

01 

03 

04 

05 

07 

08 

09 

11 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

53 

67 

77 

uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  20131 1

 

 

            01 

          03 

            04 

           05 

          07 

          08 

          09 

          11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       39 
    

 
         52 

           66 

   ( .)  -      76 

 

 

           01 

         03 

          04 

          05 

         07 

         08 

          09 

         11 

   

         26 

          27 

          28 

        29 

          30 

1971  38    13(6)       40 
    

 

         53 

           67 

   ( .)  -      77 



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  2013 1

 
 

මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං | වාර්ෂික වාර්තාව 2013 1 
 

 

ංජිනේරු ඉශිල්දේාංරඉවිශිෂ්ටඉශ්රීඉකජාර්  
 

ශ්රී කාකාව ල ක  ව දේශයන්හි ජ ජාක ක ජානේශහි උ දේශයනස  ව ජකිරීම් ව දේෂ්ටත්වයව්  ාවා 

ශ ෞරවාදර්් ේවය වයාේාර  හිසාම් ල ශක  මජදකා රජ්  ල ව වාජ ජ වනශ්හි  ාර් ක  තව්ා 

මූකය ය්තස් ල වනශ්හි වර්ට 42 ක කිු  කාීනස  ත ාවර ජානේශහි උ ෂ්්පීය් කාර්්  ානස් ල 

 පුරාකයි. අේශේ ජානේශහි උ ෂ්්පීය් ද ලටතා අක දේනාක බහුකාර්් මවවැලි  ාවර්නස  ්ටිතකවුව 

වයාේික  වක දැව ව ශසැ ැලි ේවක ස අතර ැතැහි ට ් ශ්රී කාකාව ල ක  ව දේශයන්හි ජ දේදේනාාකෘකිත 

 මාජ  ව යර්ථික ්ටිතකවුව රාෂ්් ල  ාවර්නස් රීම්ම ණිජ   ජානේශහි උ ෂ්්පීය් ද ලටතා ැකල  

රීම්ම  ාවා වයාප්ත ත  ස  ව වර්නස්  ස .ත.   

 

අේශේ ඒකාබයන න ලක ්  ව ද ලටතා මඟිහි ශේලිව දමාව ජකදේදුලි ජා නේශහි උ (ශ්රී කාකාැසැශ ස ජර 

අප්රිකාව ව වාමාමාර් ව ජක   වේාදසැ  පාේාර ලටක  ව ේාමා මාක ජානේශහි උව අවේශේකෘ මාර් ව ේාක වව 

දු වමා් මාර් ව ු වහි ශතැටුේළව ද ත ශ ැඩසැගිලිව ශ ැඩසැගිලි  ව සා මාක ්ටිතකේවසුක වව 

දේනතවදේදයාකව ේම් ලටගා ාරව ශ ෞය යර ලටගව ශවරළ  ව  ා රව යර ලටක ්ටිතක වුවව 

දේශයන්හි ජ ශ්රී කාකා මව ශකැම ාමා ත කාර්්ාක ය ව වනශ්හි  ව දේනාක ේරා ් ල යවරග් කර  

කැශේ. අේශේ ප්ර සගතා ේරා ් තවදුර්වය ේාමා මාක අනය්සව  තවභාදේක   වේවය කළමසාකරග්ව 

සැවත ේකිාචි රීම්ශ ව  මාජ යර්ථික දර්නස්ව ප්රජා  ාවර්නසව ශතැරල  උ  ව  හිිවශේදස ජාකව 

දේශයනස  ව ජකිරීම් ව අවනයතා යවරග් කරයි.  තය වනශ්හිම ට ්ු  ජානේශහි උම්  ැකසු වව 

දේශයනස  ව ජකිරීම් ව අවනයතා ැකම තැසරීහි ජටු කර  ැපාම  ාවා  .ක  ය්තස් වහිශහි 

අේයි.  

 

ේනතචාවය  ැටු ව කාකේමාච්ශේදශේ ශවස ත ස ව  ව අේශේ ජසතාවශේ බකාශේැශරැවයල  දශද ා වස 

අේශේ ජාක ක බැඳි්ාවහි අේ අණ්ඩව  ා ලටාවය කරශ ස .ත.  අේ අේශේ  තවර්ග ජ්හික ් 

අබිමුව ට ටිස බැදේහි තවයවයවශ්හි අේ කර්මාහිතශ් ජ ිව්ැශකස ප්රබකයිහි අතර ට ී.. මජදකා ැ ජ 

පුහුණු දේස්  උක ප්ර සග්හි  ව ද  ත ජානේශහි උම් ද ලටතා  මඟිහි ට වය.ද හිසා ශේැදු  ව 

ශේෞය ලික ්ටිතකවුව  ව දේශ්ිගිතා ිවර්මාග් කරස අතරල ර ේමා ර් යර ලටා රීම්ශ ව 

ජාක ක අභිශ්ි තාවක් මුහුග  වම  ාවා ැ ජ ප්ර්වයස්හි වඩාවය බකවවය කර   .ත.  
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ංජිනේරු ඉශිල්දේාංරඉවිශිෂ්ටඉශ්රීඉකජාර්  
 

ශ්රී කාකාව ල ක  ව දේශයන්හි ජ ජාක ක ජානේශහි උ දේශයනස  ව ජකිරීම් ව දේෂ්ටත්වයව්  ාවා 

ශ ෞරවාදර්් ේවය වයාේාර  හිසාම් ල ශක  මජදකා රජ්  ල ව වාජ ජ වනශ්හි  ාර් ක  තව්ා 

මූකය ය්තස් ල වනශ්හි වර්ට 42 ක කිු  කාීනස  ත ාවර ජානේශහි උ ෂ්්පීය් කාර්්  ානස් ල 

 පුරාකයි. අේශේ ජානේශහි උ ෂ්්පීය් ද ලටතා අක දේනාක බහුකාර්් මවවැලි  ාවර්නස  ්ටිතකවුව 

වයාේික  වක දැව ව ශසැ ැලි ේවක ස අතර ැතැහි ට ් ශ්රී කාකාව ල ක  ව දේශයන්හි ජ දේදේනාාකෘකිත 

 මාජ  ව යර්ථික ්ටිතකවුව රාෂ්් ල  ාවර්නස් රීම්ම ණිජ   ජානේශහි උ ෂ්්පීය් ද ලටතා ැකල  

රීම්ම  ාවා වයාප්ත ත  ස  ව වර්නස්  ස .ත.   

 

අේශේ ඒකාබයන න ලක ්  ව ද ලටතා මඟිහි ශේලිව දමාව ජකදේදුලි ජා නේශහි උ (ශ්රී කාකාැසැශ ස ජර 

අප්රිකාව ව වාමාමාර් ව ජක   වේාදසැ  පාේාර ලටක  ව ේාමා මාක ජානේශහි උව අවේශේකෘ මාර් ව ේාක වව 

දු වමා් මාර් ව ු වහි ශතැටුේළව ද ත ශ ැඩසැගිලිව ශ ැඩසැගිලි  ව සා මාක ්ටිතකේවසුක වව 

දේනතවදේදයාකව ේම් ලටගා ාරව ශ ෞය යර ලටගව ශවරළ  ව  ා රව යර ලටක ්ටිතක වුවව 

දේශයන්හි ජ ශ්රී කාකා මව ශකැම ාමා ත කාර්්ාක ය ව වනශ්හි  ව දේනාක ේරා ් ල යවරග් කර  

කැශේ. අේශේ ප්ර සගතා ේරා ් තවදුර්වය ේාමා මාක අනය්සව  තවභාදේක   වේවය කළමසාකරග්ව 

සැවත ේකිාචි රීම්ශ ව  මාජ යර්ථික දර්නස්ව ප්රජා  ාවර්නසව ශතැරල  උ  ව  හිිවශේදස ජාකව 

දේශයනස  ව ජකිරීම් ව අවනයතා යවරග් කරයි.  තය වනශ්හිම ට ්ු  ජානේශහි උම්  ැකසු වව 

දේශයනස  ව ජකිරීම් ව අවනයතා ැකම තැසරීහි ජටු කර  ැපාම  ාවා  .ක  ය්තස් වහිශහි 

අේයි.  

 

ේනතචාවය  ැටු ව කාකේමාච්ශේදශේ ශවස ත ස ව  ව අේශේ ජසතාවශේ බකාශේැශරැවයල  දශද ා වස 

අේශේ ජාක ක බැඳි්ාවහි අේ අණ්ඩව  ා ලටාවය කරශ ස .ත.  අේ අේශේ  තවර්ග ජ්හික ් 

අබිමුව ට ටිස බැදේහි තවයවයවශ්හි අේ කර්මාහිතශ් ජ ිව්ැශකස ප්රබකයිහි අතර ට ී.. මජදකා ැ ජ 

පුහුණු දේස්  උක ප්ර සග්හි  ව ද  ත ජානේශහි උම් ද ලටතා  මඟිහි ට වය.ද හිසා ශේැදු  ව 

ශේෞය ලික ්ටිතකවුව  ව දේශ්ිගිතා ිවර්මාග් කරස අතරල ර ේමා ර් යර ලටා රීම්ශ ව 

ජාක ක අභිශ්ි තාවක් මුහුග  වම  ාවා ැ ජ ප්ර්වයස්හි වඩාවය බකවවය කර   .ත.  
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ප්රේෝධධ්ේාංරඉංක ාඉභිබෝ්රඉාංු 

 
 

දැ ලම 
 

 

“ශකික තවයවයවශේ ජානේශහි උම් ය්තස් ල කරා” 

 
 
 
ශමශවවර 

 
ම ටය වර් ්ාශේ ප්රන තත ුභභ ට යවේ්  ාවා   වේවය දේමාම අයුමාහි ේමාවරග් රීම්ම දශද ා 

ද ලවස කද දා්කවයව් ශව ශවහි පුද  කැබ, ජවළ අභිශප්රේරග් ල   ජත පුහුණු වා ද ලට රම 

බකකා් ල  මගිහි නූතස තා ලටග දේවේක්රම ශ්ැදා  ිවමිහි ජානේශහි උම් කාර්්්හි ජ,  ිව 

ිවර්මාග  ව ප්රමාග  ීක ලටග  ලශටේ්රශේ දේෂ්ටතතවයව් අවයේවය කර  ිවමිහි ශකික ම්ට්ශ ව 

ජානේශහි උම් ය්තස් ල කරා  මහි රීම්මයි. 

 
ජදකා - මනයම ජානේශහි උ දේශයනස කාර්්ාාන්.  වර්තමාසශේ ශ්රී කාකාශේ ේවක ස 

�්ාකාම්වයවශ්හි බහු ය්තිවකව ප්රශේනශ්හි පුශරි ාමි  වව ඒ ට ්ු  ශය් ජවිනහි 

ජකිමා්් ්ෑශ ව අභිකානශ්හි යුවය අභිශප්රේමාත විවයක ක්හි කණ්ඩා්මරීහි  ැදු වකවය අර ගය 

දේශයනස ය්තස්යි.   

 

ැම අභිශප්රේරග් අතයත්වය  මඟිහි ේැමිශගහිසරී - ැම අතයත් දනක  ශදකක්වය වඩා ශේර ට ් 

ශමම කිවයිශස ජ මුහුගත ශසැමැශකස  කකුණු රාෂ්් ල තැබ අතයත්රී: ැම අතයත් වර්තමාස 

 ාවර්වේත ශකික් අවකි රීම්ම් අසී උ  ව කාකශේ වැජඹුණු අතයත්රී. 

 

වා සාවක්ව ැම ශසැමැශකස  කකුණු ැම දුරාතයතශේ ද ලට ජානේශහි උම් දේක්රම්හි- ජීව් ර ජත 

ශමවක ව ශමහි ශසැව අේශේ නම්රශ් ජ කිව ්ස ් ව ශද් ල ශකට හි...... අේව ශේිටග් කරමිහි...... 

 ව අේශේ යවයම්හි් ජීව් කබා ශදමිහි තවමවය අේ  මඟ ේවතය.  තවද ැ් අේ දේට හි ශතිරා ශ ස 

.ක  පු උටයිහිශේ  ව කාහිතාවහිශේ අභිශප්රේරග් වර්නස් කරයි.  

 

ැවැිව අභිශප්රේරග්හි් මජදකා ජ ව අණි ජව් කබා ශදහිශසමු.  

 

ම 
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 13,044  

 2,089  

 15,133  

 1,852  
 610   342  

 11,543  

 1,509  

 13,051  

 1,624  
 696   404  

Construction
Revenue

Consultancy
Revenue

Consolidated
Revenue

Gross Profit Net Profit
Before Tax

Net profit after
Tax

සමූහේාංහිඉමූකයමාංඉවිේනේෂතර 

Group 2013 Rs. Mn Group 2012 Restated Rs. Mn

මූකයම් දේශනේටතා 

 

 සමූහාං මංපාර 

2013 
 

 උ.මි. 

2012 
ප්රක ප්රකාෂ්ත 

 උ.මි. 

2013 
 

 උ.මි. 

2012 
ප්රක ප්රකාෂ්ත 

 උ.මි. 
ජකිරීම් ව යදා්ම 13,044 11,543 13,042 11,543 

දේශයනස යදා්ම 2,089  1,509 2,089 1,509 

ඒකාබයන යදා්ම 15,133 13,051 15,131 13,051 

දළ කාභ් 1,852 1,624 1,717 1,560 

බදු ශේර ුභයන කාභ් 610 696 585 682 

බදු ේසු ුභයන කාභ් 342 404 328 396 

මුු  වවයක ව 19,356 16,821 16,179 14,430 

දා්ක ප්රාේනස් 0.50 0.50 0.50 0.50 

මුු   තකහින් 4,122 3,780 4,098 3,770 

මුු   තකහින  මල ලිතතාව් 19,356 16,821 16,179 14,430 

ජා ම වවයක ව 15,950 13,535 13,002 11,332 

ජා ම බැරක ව 15,022 12,776 11,876 10,419 
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අනය ලට මණ්ඩක් 

ංජින.ඉනිහරල්ඉරූදසජහඉමහතර 
සභරදති 

BSc. (Hons), PG Dip. (Hydro power) Norway, C. Eng., MIE   (SL),MICE 
(London), බක් වය මැ  වක උ 

1980  ව දේශයනකශ්කු ශක  ශප්ත රාශදජ ්  ර දේ්  ්    වබහින දේ්. 1981  ව මජදකා ් 
  වබහින දේ්. 1989 ට ් 1996 ද ලවා ප්රනාස  ත ාසභාර ජානේශහි උ ශක  ේවයදේ්. 1997 
ට ් 1998 ද ලවා මජදකා  ජ වයාේික  කළමසාක උශවකු ක්රි්ා කරස ක ව. EPC  අාන් 
කළමසාකරග් රීම්ම  ාවා අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාමා (ජානේශහි උ ප්ර  වේාදස  ව 
ජකිරීම් ව  ශක  ේවයදේ්. 2005  ව මජදකා  ජ  භාේක  ශක  ේවයදේ්.  
 

 

ංජින.එම්.ඒ.පී.ඉේහේමචරද්රඉමහතර 
�ාංරාර අඉභධ්ය ෂ 

F.I.E.D.(SL), M.I.E.E., M.I.Prod. 

B.C.C. කාකා  මා ශ ව  ජ ් පු  භාේක , කක වබු  ැ ල ශ වකර් ත  මා ශ ව  ජ්පු  භාේක  
 ව රාජය ෂටන ිවටතේාදස  ා ත ාශේ  ජ්පු කළමසාකරග අනය ලට, 2010 ජිව මා ශේ ව 
මනයම ජානේශහි උ දේශයනස කාර්්ාානශේ ක්රි්ාකාම් අනය ලට ශක  ේවයදේ්. 

 

එස්.එම්.එර.එල්.ඉේසේ ර රාංාඉමහතර 
භධ්ය ෂ 

BSc., Dip. Mgt., FCA, වරකවය  ගකාවේකාමා. 

1988  ව ශකිේශර්්ට දේටහි ශේෞය ලික  මා ම   වබහින  ව අතර 1994  ව 
අනය ලටවරශ්කු ශක  යයිසෑහිට්ප කහි ්ප්හි්ට ත .හි්  ඒීන්   ර්දේ  ත ශේෞය ලික 
 මා ම ්    වබහින දේ්. 2008  ව අනය ලටවරශ්කු ශක  මවවැලි  ා තකික ක ේදසම ්  
 මබහින  ව අතර 2004  ව අනය ලටවරශ්කු ශක  මනයම ජානේශහි උ දේශයනස 
කාර්්ාාන් ්    වබහින දේ්. ඔහු 2010 ට ් රාජය ෂටන   ා ත ාශේ  ව රාජය ෂටන 
ිවටතේාදස  ා ත ාශේ අනය ලටවරශ්කු ශක ද ක ් යුල  කරයි.  
 

 
ංජින.ඉරජිනත්ඉේප්රේමස අඉමහතර 
භධ්ය ෂ 
BSc.Eng.(Hons), MIE(SL), MSc.(Construction Mgt.) 

1981  ව දේනා්ක ජානේශහි උ ැ ත ාසභාර ජානේශහි උ ශක  මාර්   ාවර්නස අවේකාමා් ්  
  වබහින  ව අතර 1993  ව ේළාවයබා අවේශේකෘ මාර්  ශදේාර්තශ වහිල ශේ අනය ලට ශක ද 
 තවශයන ක ් යුල   ව ේළාවය භා අමාතයාානශේ වයාේික  අනය ලට ශක ද ේවය දේ්. 1993  ව 
දකුණු ේළාවය මාර්   ාවර්නස අමාතයාානශේ  ාමාසයාවේකාම් ශක  වැඩ භාර  හිසා ක ව. 
වර්ට 2003 ට ් ේළාවය  භා  ව ේළාවය ේාකස අමාතයාානශේ ජාක ක වයාේික  අනය ලට 
ශක  ක ් යුල  කර .ත. වර්තමාසශේ ව මාර්   ාවර්නස අවේකාමාශේ  ාමාසයාධීකාකාමා ශක  
ක්යුල  කරයි. වර්ට 2010  ව මනයම ජානේශහි උ දේශයනස කාර්්ාානශේ අනය ලටවරශ්කු 
ශක  ේවය කර .ත.  
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භධ්ය ෂ 

BSc., Eng MIE(SL), C. Eng. Appointed as Director  

1972 ට  ්  1991 ද ලවා තැේැ්ප  ව දේදුලි  ාශයන අමාතයාානශේ අනය ලට ශක  ේවය දේ්.  
ශ්රී කාකා ශ්ලිශකැ ව  ර්දේ  ත ලිමි  ් ්  ය්තස් ්   ාමාසයාවේකාම් ශක    වබහින  ව 
අතර  1992  ව අනය ලට මණ්ඩක  ාමානේකශ්කු ශක  ේවයදේ්. 2000 වර්ටශේ ව 
.ශ ිට ශේ ් ්  ිවේ ත ශප්ත ේර් ත  ඔයත ට ශකිහි ලිමි ් ්  ය්තස් ්    වබහින  ව අතර 
කළමසාකාර අනය ලට ශක  ක්රි්ා කරස ක ව. තැේැ්ප, දේදුලි  ාශයන  ව ශතැරල  උ 
තා ලටග අමාතයාානශේ ශ්පක ව ශක   ව  තිතය් අනයාේස  ව පුහුණු අමාතයාානශේ 
ශ්පක ව ශක  2001  ව ක ් යුල  කරස ක ව. වර්ට 2004  ව රාජය ශ ේවශ්හි දේරාම ශ ැ ත 
.ත. ශ්රී කාකා රූේවා ජපා  ා ත ාශේ මානය  ව ශතැරල  උ දේශයනකවර්ා ශක    ව 
අනය ලට මණ්ඩක  ාමානේකශ්කු ශක  ද ශ්රී කාකා ු වහි දේදුලි  ා ත ාශේ අනය ලට 
මණ්ඩක  ාමානේකශ්කු ශක  ේවය  ස .ත. ඒ අතරම  තවාධීකාස රූේවා ජපා  ා ත ාශේ අන ලට 
මණ්ඩක දේශයනකවරශ්කු ශක ද ක ් යුල  කර .ත. වර්ට 2011 ජසවාමා මා ශේ ව ඔහු 
මජදකා     ජ අනය ලට මණ්ඩක  ාමානේකශ්කු ශක   ව මජශ ේ   ජ දේනා්ක 
අනය ලටවරශ්කු ශක  ේවය දේ්. ඔහු කහිඩසශේ ිවටතේාදස ජානේශහි උ ය්තසශේ  ව 
දේදුලි ජානේශහි උ ය්තසශේ  ාමානේකශ් ල ද ශේ. 
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භධ්ය ෂ 

B.Com (Sp.) USJ. PGDMgt (PIM), MBA (PIM) SLAcS, APFA (Fellow), 
AAT (Associate)  

ශ්රී කාකා  ගකාවේකාමා ශ ේවශේ වර්ට 30 ක ේළපු උයද ල   ජතයි. ජාක ක ක්රම   වේාදස 
ශදේාර්තශ වහිල ශේ  ගකාවේකාමාවරශ්කුව රජශේ ද  ත පුහුණු ය්තස් වස ශ්රී කාකා 
 ාවර්නස ේමාේාකස ය්තසශේ දේශයනකවරශ්කුව ශකික බැාකු  ව යට ්ා  
 ාවර්නස බැාකු අරමුද්ප කැබ වයාේික වක වයාේික   ගකාවේකාරවරශ්කු  ව මූකය 
කළමසාකරවරශ්කුව රාජය වයාේාර ප්රක  ා තකරග ශකැමිටහි  භාශේ මුද්ප  ව 
ේමාේාකස අනය ලටවරශ්කුව ප්රමු අමාතයාානවක ප්රනාස  ගකාවේකාමාවරශ්කුව මුද්ප වා 
ක්රම   වේාදස අමාතයාානශේ භාණ්ඩා ාර ශමශවයු ව ශදේාර්තශ වහිල ශේ 
අනය ලට යදා් වව අනය ලට දේශයන යනාර කළමසාකරග්  ව අක ශර්ක අනය ලට 
ජසරා්ප දේශයන යනාර කළමසාකරගව රාජය ග්ව මූකය  ව ේමාේාකස ශක  රාජය මූකය 
කළමසාකරග  ලශටේ්ර්  ාවා දේමාම දා්ත ලව් ල ද ලවා .ත. 2012 වර්ටශේ ට ් 
මනයම ජානේශහි උ දේශයනස කාර්්ාානශේ අනය ලටවරශ්කු ශක  ේවය කර .ත.  

 

ආචර්යාංඉඑම්.එච්.එම්.පී.යූ.ඉේහේරත්ඉමහතර 
භධ්ය ෂ 

MBBS (Col.) 

වර්ට 2010 ට  ්  රා ම පුස උවය ාේස ශරිවශ්ප වවදය ිවකනාමාවර්ා ශක  ක ් යුල  
කරයි.  

වර්ට 2010  ව මනයම ජානේශහි උ දේශයනස කාර්්ාානශේ අනය ලටවරශ්කු ශක  ේවය කර 
.ත.  
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කළමසාකරග කණ්ඩා්ම 
ජානේ. ැහි. රූේට ාව මවතා   භාේක  

ජානේ. ැ ත.ැ ත. ැකිමා සර මවතා  දේනා්ක අනය ලට 

ජානේ. ශ ල.ැ්ප.ැ ත.  වබහිදු මවතා   ාමාසයාවේකාම් 

   

ජානේ. ැ ව.ඒ.සී. ශේශර්රා මවතා  ඒකාබ. අක .  ාමාසයාවේකාම් (C) / අක .  ාමාසයාවේකාම් 
(වයාේික   

ජානේ. ජී.ඩී.ඒ. ණි්ක කක මවතා  ඒකාබ. අක .  ාමාසයාවේකාම් (EPC) &  ව. ාමාසයා.(EPC-
WP 1) 

   

ජානේ. ැ්ප.ීය.ජී.ට ්පවා මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (EPC-WP 2) 

ජානේ. ැ ත.ීය.ීය. සාසා් ලකාර මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (EPC-දකුග  

ජානේ. ඒ.  ්පකැටි් මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (EPC-ඌව  ව  බර මුව  

ජානේ. ැච්.ැ ව. සහිදශ ේස මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (EPC-මනයම  

ජානේ. ඩී.යර්.මි්රා මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (EPC-දල  උ මැද  

ජානේ. ජී.යර්.ඒ.ැ ත. ු ගක කක මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (EPC-සැශ ස ජර  

ජානේ. ැච්.ැ ව.ැ ත.රූේට ාව ශම්.  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (EPC-යනාරක ශ ේවා  

ජානේ. යර්.ැ ව.ඩේ. රවයසා්ක මවතා  ශ ේව් යවරග්ැඅක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (EPC-දල ර  

ජානේ. ීය.ැ ව.ීය.සී. ු ගක කක මවතා  ශ ේව් යවරග්ැඅක .  ාමාසයාවේකාම් (EPC-ගිජ ශකැස  

ජානේ.ැච්.යර්.ඩේ.ශ ල.ශවහිශදජ ් මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (  වේව  

ජානේ.ඩේ.ඊ.ීය. රහිජහි කුමාර මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් ( බර මුව  

ජානේ.ැ ත.බී.ඒ.ඩී. ශ ේමට ාව මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (ශමැගරා ක  

ජානේ. යර්.ැහි.ශේශර්රා මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (දේශනේට වයාේික  -03)  

ජානේ. ඩේ.ඒ.යමා්ක කක මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (දල  උ මාර්   

ජානේ. ී..ඩී.දේක්රමරවයස මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (ජක   වේවය  

ජානේ. ශ ල.ැ්ප.ැ ත.යර්.  වබහිදු මවතා   වකාර අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (DRD) 

ජානේ. ීය.සී. නේසශ ේස මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (අවේශේකෘ මාර් , ු වහි ශතැටුේළ 
 ැළසු ව  ව පුහුණුරීම් ව  

ජානේ. ජී.ඒ.ඩී.ැ්ප.ශේ. ශ ශසදේරවයස මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (E & M) 

ජානේ. ැ ව. සවා ත මවතා   වකාරැඅක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (දේශනේට වයාේික  -01) 

 ිවිවර්මාග ෂ්්පීය ඩේ.ශ ල. කලිවය ශවේවශේ මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් ( ිව ිවර්මාග  

ලි්සශේ ශයදේකා ශම්.  ිවශ්ිජය  ාමාසයාවේකාම් (ප්රමාග  ීක ලටග  

ජානේ. ැ ත.ී..ශයවරාජහි මවතා  අක ශර්ක  ාමාසයාවේකාම් (දේශනේට වයාේික  -02)  

   

ශේ.ැ ව.බී. ජ් සර මවතා  ප්රනාස අභයහිතර දේ ගක 

ැ ත.ැච්.ැච්.සී.ය. ශ ේසාසා්ක ශම්.  පාක  ිවකනාම්ැඅනය ලට මණ්ඩක ශ්පක ව 

ශේ.ඩේ. රවයසා්ක මවතා  දේශයනකව මාසව   වේවය 

ය.ැහි.බී. මාවත ම මවතා  මූකය කළමසාක උ 
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අනය ලටවර්ාශේ වාර්තාව 
භධ්ය ෂඉම්ඩලකේ ඉ්ර්යිකාඉ්ර්යතර්ඉ-ඉ2013 

නීතිමාංඉතත්ත්්ාං 

මනයම ජානේශහි උ දේශයනස කාර්්ාාන් (මජදකා ව ජක   වේවය  ාවර්නස වයාේික   ාවා බහු-දේට් 
දේශයනස ශ ේවාවහි  ැේයීම  ාවා වර්ට 1973 අශප්රේ්ප ම  10 වැිව කිස ණි ජටුවස ක ව. ැ් වර්ට 
1957 අාක 49 දරග රාජය කර්මාහිත  ා ත ා ේසත ් ් ශවය  ණි ජටුවස කද වයව ත ාණිත ය්තස්රී.  

භධ්ය ෂඉම්ඩලකේ ඉාර්යාංඉභරරාං 

මනයම ජානේශහි උ දේශයනස කාර්්ාානශේ  භාේක වර්ා .ල ු වව අනය ලට මණ්ඩක් 
 ාමානේකයිහි 07 ශදශසකුශ හි  මහිදේත ශේ.  

අනය ලට මණ්ඩක  ාමානේකයිහි ේවත ේමාකි ශේ; 

 ජානේ. ැහි. රූේට ාව මවතා   -   භාේක  
 ජානේ. ැ ව.ඒ.ීය. ශවේමචහිද්ර මවතා  -  �්ාකාමා අනය ලට                                                                                                                                                                                                 
 ැ ත.ැ ව.ැහි.ැ්ප. ශ ේසාසා්ක මවතා -  අනය ලට 
 ජානේ. රානේවය ශප්රේමට මා මවතා   -  අනය ලට 
 ැච්.ැ ව. අනේවය චහිද්ර මවතා   -  අනය ලට 
 ජානේ. ැ ත.ැ ත. ැකිමා සර මවතා  -  අනය ලට 
 වවදය ැ ව.ැච්.ැ ව.ය.ීය. ශවේරවය මවතා -  අනය ලට 

 
රැස්වීම්ඉසහඉදැමිණීම 

2013 මූකය වර්ටශේ ව අනය ලට මණ්ඩක් රැ ත ස ව 12  ල ේවවයවා .ක  අතර අනය ලට මණ්ඩක 
 ාමානේකයිහිශේ ේැමිණීම ේවත ේමාකි ශේ. 

 ම තත්ත්්ාං 
2013 

ජස 
24 

ශේබ 
28 

මාර්ල  
29 

මැයි 
15 

මැයි 
21 

ජිව 
26 

ජලි 
18 

අශ ි 
30 

 ැප්ත  
27 

ඔ ල 
28 

ශද ැ 
07 

ශද ැ 
27 

ජානේ. ැහි. රූේට ාව මවතා  භාේක  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ජානේ. ැ ව.ඒ.ීය. ශවේමචහිද්ර මවතා 
�්ාකාමා 
අනය ලට 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ැ ත.ැ ව.ැහි.ැ්ප. ශ ේසාසා්ක මවතා අනය ලට √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

ජානේ. රානේවය ශප්රේමට මා මවතා අනය ලට - - √ - - - - - - - - - 

ැච්.ැ ව. අනේවය චහිද්ර මවතා අනය ලට √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ජානේ. ැ ත.ැ ත. ැකිමා සර මවතා අනය ලට √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

වවදය ැ ව.ැච්.ැ ව.ය.ීය. ශවේරවය මවතා අනය ලට √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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දේ ගස කමිටු වාර්තාව 
විගණ ඉාමිටුේේඉාර්යාංඉභරරාං  

මුද්ප වා ක්රම   වේාදස අමාතයාානශේ රාජය වයව ා් මාර්ශ ිේශයන්හි් අ ව දේ ගස කමිටුව 

ශමශව්ව  කැශේ. මාර්ශ ිේශයන්හි් අ වව ිව්ාමස් කරස කද පාක   ව ක්රි්ාේටිේාටිවක් 

අ ව ක්රි්ාේටිේාටි අ  මස් කර  කබස බව  වක ක කර  ැපාම  ාවා දේ ගස කමිටුව දේට හි 

අභයහිතර ේාකස  ව කාර්්  ානස්  මාශකිචස් කළ යුල  ශේ.  

දේ ගස කමිටුශේ කාර්් භාරශ් ජ ප්රනාස අා  ේවත ේමාකි දැ ලදේ් වැරී ශේ. 

1. අභයහිතර දේ ගස ඒකකශ් ජ ව ීම ව ිවනතච් රීම්ම  ව වාර්ෂික දේ ගස  ැකැ තම 
 මාශකිචස් රීම්ම. 

2. ය්තසශේ ට ්ු  ක්රි්ාකාරක ව  ාවා අභයහිතර ේාකස ක්රමශේද  මාශකිචස් රීම්ම 
ිවනතච් රීම්ම.  

3. ණිමාවැ් ඵකදායිවයව්  ව සා තක කාර දේ්ද ව යකි් බැවැර රීම්ම රීම්ම  ාවා ඒකකාර කාක 
අහිතර්හිශ හි කාර්්  ානස්  මාශකිචස් රීම්ම.  

4. බා ජර දේ ගකව උහි  මඟ   වබහිධීකාකරග් රීම්ම  ව දේ ගකාවේේක වර්ාශේ ැබා ජර 

දේ ගකව උහිශේ කළමසාකරග ලිණි අ ව ක්යුල  රීම්ම.  
5. වයව ත ා  වශරු කාට   ව චක්රශ්පවක් අ නක වහිශහිද ්හිස  ිවනතච් රීම්ම .   
6. ගිණමකරග ප්රමිතවක් අ නක වස බව  වක ක කර  ැපාම  ාවා මූකය ප්රකානස 
 මාශකිචස් රීම්ම.  

7. ප්රක කර්ීක් ක්රි්ාමාර්   ාවා අභයහිතර ැබා ජර දේ ගස වාර්තා වකළමසාකරග ලිණි 
 මාශකිචස් රීම්ම.    

8. රාජය වයව ා් ණිිනබා දේශයනක කාරක  භාශේ ිවර්ශයන ැමඟශේහි ස ව ක්රි්ාව් සැා සම 
 මාශකිචස් රීම්ම.   

9. වාර්ෂික වාර්තාව් .ල කවය රීම්ම  දවා කමිටුශේ ශ ැ්ා ැපා ව ණිිනබද වාර්තාව ල  ක ත 
රීම්ම. 
 

විගණ ඉාමිටුේේඉසජයුතිාං  
 
කමිටුශේ  භාේක වර්ා වනශ්හි ක්යුල  කරස භාණ්ඩා ාර ිවශ්ිනේතවර්ා  මඟ කමිටුව දේනා්ක 

ශසැවස අනය ලට මණ්ඩක  ාමානේකයිහි ක ශදශසකුශ හි  මහිදේත ශේ. දේ ගස කමිටුශේ 

 ාමානේකයිහි ේවත ේමාකි ශේ. 

 

ැච්.ැ ව. අනේවය චහිද්ර මවතා කමිටුශේ  භාේක  
ැ ත.ැ ව.ැහි.ැ්ප. ශ ේසාසා්ක මවතා අනය ලට 
වවදය ැ ව.ැච්.ැ ව.ය.ැහි.ීය. ශවේරවය මවතා අනය ලට 
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රැස්වීම්ඉසහඉදැමිණීම 

2013 මූකය වර්ටශේ කාර්්්හි ණිිනබාව  ාකච්ඡා රීම්ම  ාවා කමිටුව අව ත ා 09ක ව රැ ත  ස .ක  

අතර දේ ගස කමිටුශේ ේැමිණීම ේවත ේමාකි දේ්. 

 ම 
2013 

ජ  
21 

ේදෝ 
13 

භේප්රල් 
04 

මැයි 

09 
ජූනි 
27 

ජූලි 
29 

සැප් 
13 

ේ ෝැ 
01 

ේෙසැ 
04 

ැච්.ැ ව. අනේවය චහිද්ර මවතා √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ැ ත.ැ ව.ැහි.ැ්ප. ශ ේසාසා්ක මවතා √ √ √ √ - √ √ √ √ 

වවදය ැ ව.ැච්.ැ ව.ය.ැහි.ීය. ශවේරවය මවතා √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
කමිටු  ාමානේකයිහි් අමතරවව දේ ගකාවේේක වර්ාශේ ිවශ්ිනේතයිහිව  ාමාසයාවේකාමාවර්ාව ප්රනාස 

අභයහිතර දේ ගකව අභයහිතර දේ ගකව කමිටුශේ ශ්පක ව  ව දේශනේට යරාවේතයිහි අවනය 

අව ත ාවක ව රැ ත ස ව  ාවා  වභාකෘ  වව.  

�ාංරාරරාම්  

2103 මූකය වර්ටශේ ව කමිටුව ේවත  ාවහි කාර්්්හි ට දු කර .ත. 
1. කාර්්ාානශේ ශමශවයු ව ේාකසවක ප්රමාගවවයභාව්  මාශකිචස් කරස ක ව. 
2. කාර්්ාානශේ වයාව ත ාම් අවනයතාවක් අ නක සම   වබහිනශ්හි  මාශකිචස් ල ට දු 
කරස ක ව. 

ාමිටු්ටඉසහරාංඉෙැ වීම  

ඔවුහිශේ අවනයතා   වපූර්ග කර  ැපාම  ාවා කළමසාකාමාවයවශ්හි ශතැරල  උ  ව  වා් 

කමිටුව් කැබිණී.  

ෝරහිරඉවිගණා්ු ර  

මජදකා  ජ ශමශවයු ව  ව මූකයම් කාර්්්හි වා   වබහින බා ජර දේ ගකව උහිශේ ප්රකානස 

දේ ගස කමිටුව දේට හි භාර    කැශේ. 

නිගම ාං 

කාර්්ාානශේ ප්රක ේවයක වක් අ ව කාර්්ාානශේ ක්යුල  කළමසාකරග් වස බව් යු ලක   ව ත 

 වක ක් ල කාර්්ාානශේ ගිණු වකරග ප්රක ේවයක   ව ශමශවයු ව ේාකසවලිහි කබාශදස බව් 

දේ ගස කමිටුව  ෑහීම් ේවය ශේ.  

ැච්.ැ ව. අනේවය චහිද්ර 
 භාේක  – දේ ගස කමිටුව 
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 ඒාරබශධඉේ ොරතුරුඉසහඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිප 

1. ඒාරබශධ ේ ොරතුරු  
1.1 පිහිටීම සහ නීතිපමාං  ්ත්තවාං  

භධයභ ඉජිනේරු  උඳේශලන කාර්ඹාජලඹ   ර් 1957 අජක 49 දයණ යාජය කර්භාරත 
ජ්ථා ඳනේේ ප්රතිපඳාදන ඹ ටේේ  ්ථාපිත ශ්රි රජකාේප පි ටා ඇතිප යාජය ජ්ථාි.  
ජ්ථාේප ලිඹාඳදජචි කාර්ඹාරඹ ව ප්රධාන යාඳාක ක ්ථානඹ අජක 415  ේඵෞශධාේරෝක 
භාත  ේකොශම 07 ඹන ථ්ානේේ පි ටා ඇත  

2013 ේදැම්ඵර් භ 31 ැනි දනට ව එදේනර අර ව ර්ඹ වා භධයභ ඉජිනේරු  
උඳේශලන කාර්ඹාජලේේ  ඒකාඵශධ මූරය  ප්රකාලන  කාර්ඹාජලඹ ව එ ඳක ඳාලිත 
භාගම්ලිර (එක් ගේකර “මූවඹ” ේර වැඳිරේන) භරවිත ේප  

කාර්ඹාජලේේ සිඹළු භාගම්ර මූරය ප්රකාලන වා ේදැම්ඵර් භ 31 ැනි දේනර අර 
න ේඳොදු මූරය ර්ඹක් ඇත  

 
1.2 ප්රධරනඉ්රිාංරාරරාම්ඉසහඉේමේහම්ම්වසඉසභවවරවාං  

භධයභ ඉජිනේරු  උඳේශලන කාර්ඹාජලඹ ප්රධාන ලේඹර ඉදි.ීමම්   උඳේශලන ව ඕනෑභ 
ඉජිනේරු භඹ ම්ඵරනත ඉඹාකායකම් යාඳායඹර නියත සිපාර  

භධයභ ඉජිනේරු  ේ ා (ේඳෞශ ) භාගභ (භඉේ ) ම්පූර්ණේඹරභ භඉඋකා ට අඹේ 
ඳක ඳාලිත භාගභක් න අතය ශ්රි රජකා ල ර ේවෝ ඉර පිටත එභ තඹතනඹ විසිර ේවෝ මූව 
යාඳායඹක ේවෝ මූවඹක භාිනකේඹ ල ේර සිවි,   විදුලි ව ඹාරරික ඉජිනේරු  
ක්ේ ත්රඹර ඉදි.ීමම්-ැශසුම්  ටර්රකී ව ේනේ තකායේේ ඉදි.ීමම් කාර්ඹඹර ේභරභ 
ඒ වා ම්ඵරනත ේවෝ අනුඵශධ ේවෝ ඊට තනුජගික යාඳාය බායගැමේේම් ව ඉඹාේභක 
ි.ීමේම් නියත සිපාර  

 

2 සාසභ කිරීේම් ඳදනම    
2.1 අනුකූසවීේම්ඉප්රාරනනාං  

භධයභ ඉජිනේරු  උඳේශලන කාර්ඹාජලේේ ව මූවේේ මූරය ප්රකාලන වි්ීරර්ණ තදාඹම් 
ප්රකාලනඹ  මූරය තේේ ප්රකාලනඹ  භ ේකොට්ර ේන්වීේම් ප්රකාලනඹ ව මූරය 
ප්රාව ප්රකාලනඹ ේභරභ ගිණුම්කයණ ප්රතිපඳේතිප ව මූරය ප්රකාලන වා ටවර ලිරද  
භරවිත ේප  ේභභ මූරය ප්රකාලන ශ්රි රජකා යරේ ගණකානකාක ු ර විසිර නි ලේ කයන 
රද ශ්රි රජකා ගිණුම්කයණ ප්රමිතතිපරට (SLFRS ව LKAS) අනු ක් කය ඇත    

විේල ේඹර වර කය ේනොභැතිප නම් ඳක ඳාලිත භාගේභ මූරය ප්රකාලන  කාර්ඹාජලේේ 
ගිණුම්කයණ ප්රතිපඳේතිපරට අනුූලර න ේර ක් කය ඇත   
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2 සාසභ කිරීේම් ඳදනම (ංදිරිාංට) 

 
2.2 ඇගයීේම් ඳදනම  

මූරය තේේ ප්රකාලනේඹ භල  දැක්ේන  ේබෞතිපක අයිතභඹර වා වැය ඒකාඵශධ මූරය 
ප්රකාලන  ඓතිපවාසික පික ැඹ ඳදනභ භත ක් කය ඇත   

 ාධායණ ටිනාකභට අගඹන රද මූරය ේකම් ව මූරය ඵැයකම් ේශඳර   පික ඹත 
ව ඹරේත්රෝඳකයණ ර ාධායණ ටිනාකභ ජපකරභන දනට උඳක, පිත  පික ැඹ 

ේර වඳුනාගනු රැේේ  

 ප්රතයාරන අනාගතේේ අ අ්ඩ ප ඳැැේභක් ේර දගටභ ඳැීරභට මූවඹට ඇතිප 
වැි.ඹා කාර්ඹාජලේේ අධයක්ු ර විසිර ඇගීමභට රක් කය ඇතිප අතය යාඳායඹ 
ඈය ි.ීමේම් ේවෝ අර ි.ීමේම් අලයතාඹක් එ අ ේඳමේ ේගෝ ේනොභැත. 

 

2.3  ්රිාංරාරරීඉසහඉංදිරිඳ්තඉකිරීේම්ඉමුදල්ඉව්යගාං  

කාර්ඹාජලේේ ඉඹාකාීම දලද,  ර්ගඹ න ශ්රි රජකා ු පිඹ,  ලිර ඒකාඵශධ මූරය ප්රකාලන 
ඉදක ඳේ කය ඇත  

 
2.4       ඇසභ ේම්රතු සහ තීරදු වරවි ර කිරීම  

ශ්රි රජකා ගිණුම්කයණ ප්රතිපඳේතිප (SLFRSs) ර ට අනුූලර මූරය ප්රකාලන ක් ි.ීමභ 
වා  ේකම් ව ඵැයකම්  තදාඹම් ව විඹදම් ර ප්රතිපඳේතිප ව ාර්තාගත ප්රභාණඹර  
ේඹොදාගැමේභට ඵරඳෑම් ඇතිප කයන ීරරදු  ඇ්තේම්රල  ව උඳක, ඳන සිදු ි.ීමභ ට 
කශභනාකාක ේඹට සිදු ේප  තය ප්රතිපපර ේභභ ඇත්ේම්රල  රට පා ේන් විඹ වැක   

ඇ්තේම්රල  ව ත�ත උඳක, ඳන  ඳැයණි අේදැකීම් ව අදාර තේේඹර ඹටේේ 
ාධායණ ඹැයි වැ ේෙන ේනේ විවිධ ාධක භත ඳදනම් න අතය එ ප්රතිපපර විසිර ේනේ 
ප්රබඹරේගර ඳවසුේර ගභයභාන ේනොන ේකම් ව ඵැයකම් ර ඳතිපන ටිනාකම් 
ම්ඵරධේඹර ීරරදු ගැමේේම් අ ඳදනභ ක් කයනු රැේේ  

ඉදක ඹට ඹෑේම් ඳදනභ භත ඇ්තේම්රල  ව ඳාදක ව උඳක, ඳන අගඹනු රැේේ  
ජේලෝධනඹ ඵරඳානු රඵරේර එභ මූරය ර්ඹ වා ේවෝ ජේලෝධනේේ කාරඳක ්ඡේදදඹ 
වා ඳභණක් නම් ඇ්තේම්රල  ජේලෝධනඹ කයන රද කාරඳක ්ඡේදදේේ අ ද ර්තභාන 
ව අනාගත ඹන මූරය ර් ේදර්ගඹ වාභ ජේලෝධනඹ ඵරඳානු රඵරේර නම් 
අනාගත කාරඳක ්ඡේදදේේ අ ද ගිණුම්කයණ ඇ්තේම්රල  වා ජේලෝධන වඳුනාගනු 
රැේේ  

ඒකාඵශධ මූරය ප්රකාලන ර වඳුනාගනු රැූ  ප්රභාණඹර භත පාේ ැශි.ඹ ුතල  ඵරඳෑභක් 

ඇතිප ගිණුම්කයණ ප්රතිපඳේතිප ේඹොදාගැමේේම් ීරයණාේභක ීරරදු පිිබඵ ේතොයල ු  භල  

දැක්ේන ටවර ර ඇල රේ කය ඇත. 

තීරණර්තමාඉගිණුම්ාරණඉඇසභ ේම්රතු/ තීරදු සටහරඉඅජාාං පිටුඉඅජාාං 
ේකොරත්රාේ තදාඹභ  පික ැඹ ව නිභ කයන රද ප්රතිපලතඹ 09 28 09 30
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2 සාසභ කිරීේම් ඳදනම (ංදිරිාංට) 

 
2.4       ඇසභ ේම්රතු සහ තීරදු වරවි ර කිරීම (ංදිරිාංට) 

මූරය ප්රකාලන ර ්රයභඹ ීරු භාු ක් ප්රතිපපරඹ විඹ වැි. ැශි.ඹ ුතල  අදානභක් ඇතිප 
උඳක, ඳන ව ඇ්තේම්රල  අවිනිල්චිතතාඹර පිිබඵ ේතොයල ු  ඳවත ගුේ දක්ා 
ඇත: 

 

 

 

 

2.5       ගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපවසඉේවනසභවීම් 

 අ)ඉ අ්යථඉදැක්වඉප්රතිපසරවඉබැීමම් 

ප්රමිතතේඹ ඳතිපන භාු විේම් විීවවිධානඹරට අනුූලර භාගභ විසිර ේ ක ප්රතිපරාබ 
LKAS 19  (2011 ර්ේේ ප්රතිපේලෝනත) 2013 ජනාක  01 දන සිට ේඹොදා ගරනා ර අ   
ේන්වීේම් ප්රතිපපරඹක් ේර භාගභ ේම් නවිට එ අර්ථ දැක්ව ේ ක ප්රතිපරාබ 
ර්තභාන අගඹට භනිනු රැේේ  ේ ක ප්රතිපරාබ- LKAS 19 භඟිර නිර්ේශල කය ඇතිප 
යාඳිතිප ඒකක ඵැය පකරභේපදඹ (PUC)  බාවිතා කයමිතර අර්ථ දැක්ව ප්රතිපරාබ ඵැීමභ ්ාීවන 
තුතගණකු ර විසිර ාර්ෂික ගණනඹ කයනු රැේේ අර්ථ දැක්ව ප්රතිපරාබ ැරසුම් වා 
තුතගණක රාබ ව අරාබ ඒා සිදු ව කාරඳක ්ඡේදදේේ අ ේනේ වි්ීරර්ණ තදාඹම්ර 
ම්පූර්ණේඹර වඳුනාගනු රැේේ   

 

3. සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිප   

3.1 ඒාරබශධඉවීේම්ඉඳදනම  

(අ)  වයරඳරරඉසජේාංනයනාංඉ 

යාඳාය ජේඹෝජන අේඳේ කය ගැමේේම් පකරභේපදඹ බාවිතා කයමිතර අේඳේ කය ගේ දනට  
එනම් මූවඹට ඳාරනඹ ඳැයන රද දනට ගිණුම්ගත කයනු රැේේ  ඳාරනඹ ඹනු එ 
ඉඹාකායකම්ලිර ප්රතිපරාබ රඵා ගැමේභ පිණි ඹම් තඹතනඹක මූරය ව ේභේවුතම් 
ප්රතිපඳේතිප වැසියවීභ වා ඇතිප ඵරඹ ේප   ඳාරනඹ ඇගීමේම් අ  ර්තභානේේ අ ඉඹාේභක 
විඹ වැි. ඡරද අයිතිපඹ මූවඹ විසිර ැරි., රට ගනු රැේේ    
  
අේඳේ කය ගේ දනට මූවඹ විසිර ඳවත වර ඳක ද කීර්තිපනාභඹ අගඹනු රැේේ:    

 ඳයන රද ටිනාකේභ ාධායණ අගඹ; එකල  ි.ීමභ  
 අේඳේ කය ගරනා රද තඹතනේඹ වඳුනා ගරනා රද ඹම් ඳාරනඹ ේනොකයන අයිීරර 

ප්රභාණඹ; එකල  ි.ීමභ  
 යාඳාය ජේඹෝජනඹ ාක්ාේ කය ගරනා රශේශ අදඹය ලේඹර නම්  අේඳේ කය 

ගරනා රද තඹතනේේ කලිර ඳැතිප භ ේකොට් මිතකේභ ාධායණ අගඹ; අඩු ි.ීමභ  
 අේඳේ කය ගරනා රද වඳුනාගත වැි. ේකම් ව තේයෝපිත ඵැයකම්ර වඳුනා 

ගරනා රද ශුශධ අගඹ (ාභානයේඹර ාධායණ අගඹ)  

තීරණර්තමාඉගිණුම්ාරණඉඇසභ ේම්රතු/ තීරදු සටහරඉඅජාාං පිටුඉඅජාාං 
ේශඳශ  පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණ   15 30 
ේ ක ප්රතිපරාබ 22 33 
විරම්භීත ඵදු ඵැයකම් 14 29 
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.1 ඒාරබශධඉවීේම්ඉඳදනමඉ(ංදිරිාංට) 

(අ)ඉ  වයරඳරරඉසජේාංනයනාං(ංදිරිාංට) 

අතිපක ක්තඹ ඍණ ේන අ්ථාර අ ේක්,  කර මිතර අ ගැමේේම් ාසිඹක් රාබ අරාබේඹ 
වාභ වඳුනාගරනා ර අ  ඳයන රද ටිනාකභට ේඳය ඳැතිප ම්ඵරධකම් නියවු,  ි.ීමභ වා 
ම්ඵරනත අගඹර ඇල ශේ ේනොේප   එැනි අගඹර ාභානයේඹර රාබ අරාබේඹ 
වඳුනාගනු රැේේ  යාඳාය ජේඹෝජනඹ වා ම්ඵරධේඹර මූවඹ විසිර දයන රද  ණඹ ේවෝ 
භ ේකොට් සුරැ ලම්ඳේ නි ලේ ි.ීමභ වා ම්ඵරධ ේනොන ගනුේදනු පික ැඹ දැීමභක් ේර 
විඹදම් කයන ර අ  

 
 (ආ) අනුබශධි ඉආාං නඉ 

අනුඵශනත තඹතන ඹනු මූවඹ භගිර ඳාරනඹ න තඹතන ේප  ඳාරනඹ තයම්බ කයන රද 
දන සිට ඳාරනඹ අර න දන දක්ා අනුඵශනත තඹතනඹර මූරය ප්රකාලන මූවේේ 
මූරය ප්රකාලනඹර ඇල රේ ේප  මූවඹ විසිර ේඹොදාගරනා ප්රතිපඳේතිප භෙ ගැරීමභ වා 
අනුඵශනත තඹතන ර ගිණුම්කයණ ප්රතිපඳේතිප අලය අ්ථාර අ ේන් කයනු රැේේ  

 
 (ඇ) ඒාරබශධඉවීමඉම ඉංව්තඉාරනුඉසබනඉගනුේදනු  

අරතර්-මූව ේල ඹර ව ගනුේදනු ව අරතර් මූව ගනුේදනු ලිර ඳැන නගින ි.සිඹම් 
උඳරේන ේනොව තදාඹම් ව විඹදම් ඒකාඵශධ මූරය ප්රකාලන ක් ි.ීමේම් අ ඉේ කයනු 
රැේේ  භේකොට් ගිණුම්ගත තේඹෝිනතයිර භෙ ගනුේදනු රද ඳැන නඟින උඳරේන 
ේනොව රාබ තේඹෝජනඹට එේය තේඹෝිනතඹාට මූවේඹ ඇතිප කැභැේේේ ප්රභාණඹට 
ඉේ කයනු රැේේ  උඳරේන ේනොව අරාබ උඳරේන ේනොව රාබ ඉේ කයන රද අකායඹට 
භාන තකායඹි.ර ඉේ කයනු රඵන නදලේ එේ  සිදු කයනු රඵරේර අගඹ අඩුවීභ පිිබඵ 
ාක්ෂිඹක් ේනොභැතිප ප්රභාණඹ දක්ා ඳභණි  

 
3.2 විේශනඉමුදල්ඉගනුේදනු  
 

ගනුේදනු සිදුකයන අ්ථාේප අ ඳතිපන විනිභඹ අනුඳාතඹ අනු සිඹළු විේශල විනිභඹ 
ගනුේදනු ඉඹාකාීම දලද,  ර්ගඹ ට ඳක ර්තනඹ කයනු රැේේ  ාර්තාකයණ දනට ඳේනා 
්ථාමේඹ විනිභඹ අනුඳාතිපකඹ අනු විේශල දලද,  ලිර නාභකයණඹ කයන රද මූරයභඹ 
ේකම් ව ඵැයකම් ඉඹාකාීම දලද,  ර්ගඹට නැත ඳක ර්තනඹ කයනු රැේේ  

විේශල දලද,  ර්ගඹක ඳතිපන  ඓතිපවාසික පික ැඹට අගඹ කයනු රඵන දලද, භඹ ේනොන 
අයිතභ දල,  ගනුේදනු දනට ඳතිපන විනිභඹ අනුඳාත බාවිතා කයමිතර ඳක ර්තනඹ කයනු 
රැේේ  ටිනාකම් නිල්චඹ කයනු රඵන අ්ථාේප අ ඳැතිප විනිභඹ අනුඳාත බාවිතා කයමිතර 
දලද, භඹ ේනොන ේකම් ව ඵැයකම් ඳක ර්තනඹ කයනු රැේේ  ඳක ර්තන ේන 
ඇතිපකයලීභ වා ේව ල  ව අයිතභේේ රාබඹට ේවෝ අරාබඹට භගාමී දලද, භඹ ේනොන 
අයිතභ ඳක ර්තනඹ ි.ීමේභර ඳැන නඟින රාබඹ ේවෝ අරාබඹ වඳුනාගනු රැේේ  
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.3 මූසයමටඉව්තාම්ඉසහඉමූසයමාංඉබැරාම් 

(අ) වු්තඳරනඉේනොාසඉමූසයමාංඉව්තාම්  

මූවඹ විසිර තයම්බේේ අ ණඹ ව රැබිඹ ුතල  දෑ ව තැරඳල  ඒාේේ තයම්බක දනඹට 
වඳුනාගනු රැේේ අනි ලේ සිඹළු මූරය ේකම් ේභරේභ ේකොරත්රාේල ගත ප්රතිපඳාදන දවා 
ඳාර්ලඹක් ඵට ඳේන ාණිජ දනට තයම්බේේ අ වඳුනාගනු රැේේ  

ේකේභර රැේඵන මූරය ප්රාව දවා ඳතිපන ේකොරත්රාේල ගත අයිීරර ක, ඉ ලේ ව විට 
ේවෝ මූරයභඹ ේකේභ අයිතිපේඹ සිඹළුභ අදානම් ව ඳක දානඹර ැරි.ඹ ුතල  
ප්රභාණඹි.ර ඳයනු රඵන ගනුේදනුක අ මූරයභඹ ේකභ පිිබඵ ේකොරත්රාේල භඹ මූරය 
ප්රාවඹර රඵාගැමේේම් අයිීරර ඳයන විට අ මූවඹ විසිර මූරයභඹ ේකභ වඳුනා ේනොගමේ  
මූවඹ විසිර ඇතිප කයන රද ේවෝ යාගනු රැූ   ඳැරූ  මූරයභඹ ේකම් ර ි.සිඹම් 
ේඳොිබඹක් ේර ව ේකභක් ේවෝ ඵැයකභක් ේර වඳුනාගනු රැේේ  

ශුශධ ඳදනමිතර නියවු,  ි.ක භට ේවෝ එකවිටභ ේකම් උඳරේනකය ඵැයකභ නියවු,  ි.ීමභට 
ේවෝ අදව් කයනු රඵන අගඹර රප ි.ීමභට මූවඹට මේතිපභඹ අයිතිපඹක් ඳතිපන විට අ ව 
එැනි විටක අ ඳභණක් මූරයභඹ ේකම් ව ඵැයකම් රප කයන අතය ශුශධ අගඹ මූරය 
තේේ ප්රකාලනේඹ ඉදක ඳේ කයනු රැේේ  

මූවඹට භල  වර ුේඳරන ේනොකශ මූරයභඹ ේකම් ඳීර: ණඹ ව රැබිඹ ුතල  දෑ 
ව විි.ණිභ වා ඳතිපන මූරයභඹ ේකම්  
 

 (i) ණාංඉසහඉසැබිාංඉම්තුඉදෑ 

ණඹ ව රැබිඹ ුතල  දෑ, ඉඹාකාීම ේශඳරක් ල ර ප්රකාලඹට ඳේ ේනොකර ථ්ාය ේවෝ 
නිල්චඹ කරවැි. ේගවීම් ත මූරයභඹ ේකම් ේප  ි.සිඹම් අගඹ අඩුවීේම් අරාබ අඩුකය 
පරදාීම ේඳොළී පකරභේපදඹ බාවිතා කයමිතර තයම්බක වඳුනාගැමේභට භගාමී ණඹ ව රැබිඹ 
ුතල  දෑ පකරභක්ෂිත පික ැඹට අගඹනු රැේේ    

ණඹ ව රැබිඹ ුතල  දෑ, දලද,  ව දලද,  වා භාන දෑ, ම්ඵරනත ඳාර්ල ලිර රැබිඹ ුතල  දෑ 
ඇල ළු ණඹකය ව ේශද ව ේනේ රැබිඹ ුතල  දෑ ර තේඹෝජන ලිර භරවිත ේප  
 

(ii) මුදල්ඉසහඉමුදල්ඉහරඉසමරනඉදෑ  

 

දලද,  ව දලද,  වා භාන දෑරට දලද,  ේල ඹර අපජගු ේප  දලද,  ප්රාව ප්රකාලනේේ 
අලයතාඹ වා ඉ, ලුම් ි.ීමේම් අ නැත ේගවිඹ ුතල  ව මූවේේ දලද,  
කශභනාකයණේේ අලය ේකොටක් තනන ඵැජ ල අයියා දලද,  ව දලද,  වා භාන දෑර 
ජඝටකඹක් ේර ඇල රේ කයනු රැේේ  
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.3 මූසයමාංඉව්තාම්ඉසහඉමූසයමාංඉබැරාම්ඉ(ංදිරිාංට) 

(අ) වු්තඳරනඉේනොාසඉමූසයමාංඉව්තාම් )ංදිරිාංට(  

(iii) විකිණීමඉසහරඉඳවතිපනඉමූසයමාංඉව්තාම්  

විි.ණීභ වා ඳතිපන මූරයභඹ ේකම්  විි.ණීභ වා ඳතිපන ේර නාභකයණඹක කයන  
රද ව ේනේ ි.සිභ දලරයභඹ ේකභක් ේර ර්ීකකයණඹ ේනොකර ුේඳරන ේනොකශ 
මූරයභඹ ේකම් ේප  භේකොට් සුරැ ලම්ඳේ ර මූවඹ විසිර සිදු කය ඇතිප තේඹෝජන 
විි.ණීභ වා ඳතිපන මූරයභඹ ේකම් ේර ර්ීකකයණඹ කයනු රැේේ  දල,  
වඳුනාගැමේභට තදනරතය  ඒා ාධායණ ටිනාකභට අගඹනු රැේේ  එ ේන්කම් 
ේනේ වි්ීරර්ණ තදාඹම්ර වඳුනාගරනා අතය ාධායණ ටිනාකම් ජචිතේඹ 
භේකොට් ල ර ඉදක ඳේ කයනු රැේේ  තේඹෝජනඹක් වඳුනාේනොගේ විට  ේනේ වි්ීරර්ණ 
තදාඹම් ර දල්ඡචිත රාබඹ ේවෝ අරාබඹ  රාබ ඹට ේවෝ අරාබඹට භාු  කයනු රැේේ  
ේකේ ේතේ ඉඹාකාීම ේශඳශක ප්රකාිතත ේශඳශ මිතරක් ේනොභැතිප වීභ ේව ල ේර 
ාධායණ ටිනාකභ විල්ාමේඹ භැනිඹ ේනොවැි. භේකොට් ේභරම් ර තේඹෝජන 
පික ැඹට අගඹනු රැේේ   
 

(b) වු්තඳරනඉේනොාළඉමූසයමාංඉබැරාම් 

මූවඹ ේභරේභ ේකොරත්රාේල භඹ විනවිධානඹරට ේකොට්කු ේ ල න ේශ දනට 
ේනේ මූරයභඹ ඵැයකම් දලලිර වඳුනාගනු රැේේ   

එ ේකොරත්රාේල භඹ ඵැීමම් ඵැවැය කශ විට  අරජගු කශ විට ේවෝ ක,  ඉ ලේ ව විට මූවඹ 
මූරයභඹ ඵැයකභක් වඳුනාගනු ේනොරැේේ   

මූවඹ ුේඳරන ේනොකශ මූරයභඹ ඵැයකම් ේනේ මූරයභඹ ඵැයකම් කාඩ පඹට 
ර්ීකකයණඹ කයනු රැේේ එැනි මූරයභඹ ඵැයකම් ාධායණ අගඹ එකල  ි.ීමභ ඕනෑභ 
ිජු තේයෝඳණඹ කශ වැි. ගනුේදනු පික ැඹට තයම්බේේ අ වඳුනාගනු රැේේ  මූලීක 
වඳුනාගැමේභට භගාමී ේභභ මූරයභඹ ඵැයකම් පකරභක්ෂිත පික ැඹට භනිනු රැේේ   

ේනේ මූරයභඹ ඵැයකම්  ණඹ ව අතභාු   ේශ ව ේනේ ේගවිඹ ුතල  දෑ ලිර 
භරවිත ේප   

 

ේඳොදුඉේාොටසභඉප්රරග්ධනධනාං 

ේඳොදු  ේකොට් භ ේකොට් ේර ර්ීකකයණඹ කයනු රැේේ ේඳොදු ේකොට් නි ලේ ි.ීමභට 
ිජු තේයෝඳණඹ කශ වැි. ර්ධක පික ැඹ  ඵදු වැය භ ේකො ට් ලිර අඩු ි.ීමභක් ේර 
වඳුනාගනු රැේේ. 
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.4        අගාංඉඅඩුඉවීම  

3.4.1 වු්තඳරනඉේනොාළඉමූසයමාංඉව්තාම්  

රාබ ේවෝ අරාබ වයවා ාධායණ ටිනාකභට ේගන ේනොගිඹ මූරයභඹ ේකභක් එ අගඹ 
අඩු වී ඇතිප ඵට ඳයභාර්ථ ාක්ෂිඹක් ඳීරද ඹරන නිල්චඹ කය ගැමේභ වා එක් එක් 
ාර්තාකයණ දනට අගඹ කයනු රැේේ  ේකේභ තයම්බක වඳුනාගැමේේභර ඳසු අරාබ 
අ්ථාක් ඇතිප ව ඵට ව එභ අරාබ අථ්ාට එභ ේකේභ අනාගත දලද,  ප්රාව භත 
විල්ාමේඹ ඇ්තේම්රල  කශ වැි. ිණ ඵරඳෑභක් තිපූ  ඵට ඳයභාර්ථ ාක්ෂිඹ භඟිර 
ේඳරා ේදරේර නම් මූරය ේකභක අගඹ අඩු වී ඇත  

ණඹගැතිපේඹ ල විසිර ණඹ ේනොේගා ඳැවැය වැීමභ  එේ  ේනොේප නම්  මූවඹ විසිර ශකා 
ේනොඵරනු රඵන මූවඹට ෙ ඳතිපන ඹම් දලදරක් ේකොරේශසි භත ප්රතිපුවගත ි.ීමභ  
ණඹගැතිපේඹ ල ේවෝ නි ලේ කයරේන ල ඵජේකොේශොේබාඹට ඳේන ඵට ඇෙවීම් ේවෝ 
සුරැ ලභක් වා ඉඹාකාීම ේශඳශක් ේනොභැතිප වීභ මූරය ේකම් අගඹ අඩු වී ඇතිප ඵට 
න ඳයභාර්ථ ාක්ෂි රට ඇල රේ කර වැි. ේප  

ඊට අභතය  භේකොට් ඇඳකයඹක තේඹෝජනඹක් වා එ ාධායණ අගඹ එ පික ැඹට 
අඩු ැශි.ඹ ුතල  ේවෝ ක,  ඳතිපන ඳවශ ඹෑභ අගඹ අඩු වීේම් ඳයභාර්ථ ාක්ෂිඹක් ේප  

 
3.4.2 මූසයඉව්තාම්  

රැබිඹ ුතල  දෑ වා අගඹ අඩු වීභ පිිබඵ ාක්ෂි මූවඹ විසිර විේල ෂිත ේකම් භට්ටභි.ර 
ශකා ඵරනු රැේේ ඉවිේල ෂිත අගඹ අඩුවීභ වා සිඹළු තනි තනි ලේඹර ැශි.ඹ ුතල  
රැබිඹ ුතල  දෑ අගඹ කයනු රැේේ    

ේකේභ දල,  පරදායි ේඳොළී අනුඳාතඹට ට්ටම්කයන රද ඇ්තේම්රල ගත අනාගත දලද,  
ප්රාවඹර ර්තභාන ටිනාකභ ව එ ඳතිපන ටිනාකභ අතය ේන ේර ගණනඹ 
කයනු රඵන පකරභක්ෂිත පික ැඹට මූරය ේකභක් වා ම්ඵරධ අගඹ අඩුවීේම් අරාබඹක් 
භනිනු රැේේ  අරාබ  රාබ ේවෝ අරාබර වඳුනාගරනා අතය රැබි ුතල  දෑරට එේය 
 අභනා ගිණුේභ පිිබබිඹු කයනුඉසැේේ.ඉඅගඹ අඩු ව ේකභ භත ේඳොිබඹ අර ේනොකශ 
ට්ටභ ල ිබර අ්ඩ ප වඳුනාගනු රැේේ  භගාමී සිශනඹක් ේව ල ේර අගඹ අඩුවීේම් 
අරාබඹ අඩු ව විට  අගඹ අඩුවීේම් අරාබේඹ සිදු ව අඩු වීභ රාබ ේවෝ අරාබඹ වයවා ේර 
කයනු රැේේ  ඉ 

විි.ණීභ දවා ඳතිපන තේඹෝජන ඇඳකයභත අගඹ අඩුවීේම් අරාබ  ේනේ වි්ීරර්ණ 
තදාඹම් වඳුනාගරනා රද ව භේකොට්ර ාධායණ ටිනාකම් ේර ි.ීමම්ර ඉදක ඳේ 
කය ඇතිප  දල්ඡචිත අරාබ  රාබ ේවෝ අරාබඹට භාු  ි.ීමේභර වඳුනාගනු රැේේ   ේනේ 
වි්ීරර්ණ තදාඹම්ලිර ඉේ කයන රද ව රාබ ේවෝ අරාබේඹ වඳුනාගරනා රද 
දල්ඡචිත අරාබඹ  ඕනෑභ ප්රධාන නැත ේගවීභක් ව පකරභක්ඹ වැය අේඳේ කය ගැමේේම් 
පික ැඹ ව රාබ ේවෝ අරාබේඹ ේඳය වඳුනාගරනා රද ඕනෑභ අගඹ අඩුවීේම් අරාබඹක් 
අඩුි.ීමභ ර්තභාන ාධායණ අගඹ අතය ේනයි  කාලික ටිනාකභට තේයෝඳණඹ 
කශවැි. අගඹ අඩුවීේම් ේරි.ීමම්ර ේන්වීම්  ේඳොළී තදාඹම්ර ජඝටකඹක් ේර 
පිිබබිඹු කයනු රැේේ.  
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.4 අගාංඉඅඩුඉවීමඉ(ංදිරිාංට) 

3.4.3 මූසයමාංඉේනොවනඉව්තාම්  

ඵඩු ට්ේටෝු  ව විරම්භීත ඵදු ේකම් වැය මූවේඹ මූරයභඹ ේනොන ේකම් ර 
ඳතිපන ටිනාකම්  අගඹ අඩුවීභක් පිශඵ ි.සිඹම් ඇෙවීභක් ඳීරද ඹරන නිල්චඹ ි.ීමභ 
වා එක් එක් ාර්තාකයණ දනට අගඹනු රැේේ  එැනි ඹම් ඇෙවීභක් ඳීර නම් එවිට 
ේකේභ අඹකයගතවැි. ටිනාකභ ඇ්තේම්රල  කයනු රැේේ  
 
ේකභක ේවෝ දලද,  උේඳාදනඹ කයනු රඵන ඒකකඹක අඹකයගත වැි. ටිනාකභ බාවිතා 
ි.ීමේම් ටිනාකභ ව එ ාධායණ අගඹ අඩුකර විි.ණීභ වා න පික ැඹ ඹන ේභයිර 
ැඩි අගඹ ේප  බාවිතේේ ඳතිපන ටිනාකභ අගඹ ි.ීමේම් අ  දලදේර කාලික අගේඹ 
ර්තභාන ේශඳශ ඇගීමම් පිිබබිඹු කයන ඵදු-ේඳය ට්ටම් අනුඳාතඹක් ව ේකභට 
විේල ෂිත අදානභ බාවිතා කයමිතර ඇ්තේම්රල ගත අනාගත මූරය ප්රාව ඒාේේ ර්තභාන 
ටිනාකභට ට්ටම් කයනු රැේේ  අගඹ අඩු වීභ ඳීමක්ා ි.ීමේම් අලයතාඹ වා  ේකම් 
ේනේ ේකම් ේවෝ ේකම් කාඩ ප ර දලද,  ගරනේඹර විලාර ලේඹර ්ාීවන න 
අ්ඩ ප බාවිතේඹර දලද,  උේඳාදනඹ කයනු රඵන  ලපාභ ේකම් කාඩ පඹක ට එක් 
කාඩ පගත කයනු රැේේ (“දලද,  උේඳාදන ඒකකඹ”)  අගඹ අඩු වීභ ඳීමක්ා ි.ීමේම් 
අලයතාඹ වා යාඳාය ජේඹෝජනඹක් විසිර අේඳේකය ගරනා රද කීර්තිපනාභඹ 
ජේඹෝජනේඹ වඉඹා ලිර ප්රතිපරාබ රඵනු ඇතිප ඵට අේකක්ා කයන දලද,  උේඳාදන 
ඒකක රට ඳයනු රැේේ  
 
ේකභක ඳතිපන ටිනාකභ ේවෝ එ දලද,  උේඳාදන ඒකකඹ එ ඇ්තේම්රල  
අඹකයගතවැි. ටිනාකභ ඉක්භා ඹරේර නම් අගඹ අඩු වීේම් අරාබඹක් වඳුනාගනු රැේේ  
අගඹ අඩු වීේම් අරාබ  රාබ ේවෝ අරාබේඹ වඳුනාගනු රැේේ   
 
දලද,  උේඳාදන ඒකක රට අදාර වඳුනාගනු රඵන අගඹ අඩුවීේම් අරාබ ඒකක රට 
ඳයා ඇතිප ඹම් කීර්තිපනාභඹක ඳතිපන ටිනාකභ අඩු ි.ීමභ වා ඳශදල ේර කයනු රඵන 
අතය ඉර ඳසු ප්රභාණුූලර ඳදනමිතර ඒකකේඹ (ඒකක කාඩ පේඹ) ේනේ ේකම් ර 
ඳතිපන ටිනාකභ අඩු ි.ීමභ වා ේර කයනු රැේේ  
 
කීර්තිපනාභඹට අදාර අගඹ අඩුවීභක් ප්රතිපර්ත ේනොේප  අේන ලේ ේකම් ර ට අදාර  ේඳය 
කාරඳක ්ඡේදදර අ වඳුනාගේ අගඹ අඩුවීේම් අරාබේඹ ි.සිඹම් අඩුවිභක් ේවෝ තදුයටේ 
ේනොඳතිපන ඵට න ි.සිඹම් ඇෙවීභක් වා එක් එක් ාර්තාකයණ දනට අගඹනු රැේේ  
අඹකයගතවැි. ටිනාකභ නිල්චඹ ි.ීමභ වා බාවිතා කර ඇ්තේම්රල  ර ේනක් සිදු 
වී ඇේනම් අගඹ අඩුවීේම් අරාබඹ ප්රතිපර්ත ේප  අගඹ අඩුවීේම් අරාබඹක් වඳුනාේගන 
ේනොභැතිප නම්  ේකේභ ඳතිපන ටිනාකභ  ක්ඹවීේභර ේවෝ පකරභක්ේඹර ශුශධ 
නිල්චඹ කයනු රැබිඹ වැි. ඳතිපන ටිනාකභ ඉක්භා ේනොඹන ප්රභාණඹට ඳභණක් අගඹ 
අඩුවීේම් අරාබඹක් ප්රතිපර්ත ේප  
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.5 ේශඳස,ඉපිරිාං ඉසහඉාංරේරනඳාරණ  

3.5.1 හඳුනරගැනීමඉසහඉමැනීම  

ේශඳර  පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණ  පික ැඹ්ප්රතයාගණනඹ අඩුි.ීමභ දල්ඡචිත ක්ඹවීභ ව 
දල්ඡචිත අගඹ අඩුවීේම් අරාබඹරට ාර්තා කයනු රැේේ  ේශඳර  පික ඹත ව 
ඹරේත්රෝඳකයණඹර ඹම් අයිතභඹර වා ජපකරභන දනට ාධායණ ටිනාකභ 
උඳක, පිත පික ැඹ ේර ේඹොදා ගැමේභ වා ශ්රි රජකා ගිණුම්කයණ ප්රමිතත (SLFRS)  ඳශදල 
යට ේඹොදා ගැමේේම් අ SLFRS 1 ර වික, ඳ නිදව් ි.ීමභක් ඉ, ලීභ වා මූවඹ ීරයණඹ 
කයන ර අ  (ටවන15) 

ේශඳර, පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණඹර අයිතභඹක පික ැඹ එ ගේ මිතර ව ේකේභර 
අදව් කයන බාවිතඹ රඵා ගැමේභ දවා එඹ ඉඹාකාීම තේේඹට ේගන ඒභට අේයෝඳණඹ 
කර වැි. ඕනෑභ ිජු පික ැඹ ලිර භරවිත ේප  අදල්රයඹ ර පික ැඹ, ිජු ශ්රභඹ ව 
ේකේභර අදව ්කයන බාවිතඹ රඵා ගැමේභ දවා එඹ ඉඹාකාීම තේේඹට ේගන ඒභට 
අේයෝඳණඹ කර වැි. ේනේ ඕනෑභ පික ැඹ, ්ඹජ තැනුනු ේකම් ර පික ැඹට ඇල රේ 
ේප  ේශඳර, පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණඹර අයිතභඹක ේකොට් රට ේන ්ප්රේඹෝජය 
ජී කාර ඇතිප විට අ, ඒා ේශඳර, පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණඹර ේරව අයිතභඹර 
(ප්රධාන ජඝටක) ේර ගිණුම්ගත කයනු රැේේ     
 

3.5.2 ාල්බදුඉව්තාම්     

මිතකාීමේේේ සිඹළු අදානම් ව ප්රතිපරාබ ැරි.ඹ ුතල  ේරසිර මූවඹට ඳැේයන  
ක, ඵදු, මූරය  ක, ඵදු ේර ර්ීකකයණඹ කයනු රැේේ  මූලික වඳුනාගැමේේම් අ ක, ඵදු 
ේකභ එ ාධායණ ටිනාකභට පා අඩු ව අභ ක, ඵදු ේගවීම්ර ර්තභාන 
ටිනාකභට භාන ටිනාකභකට අගඹ කය ප්රාග්ධනධනිත කයනු රැේේ  මූලික වඳුනාගැමේභට 
තදනරතය, ේකභ එභ ේකභට ේඹොදාගතවැි. ගිණුම්කයණ ප්රතිපඳේතිපඹට අනුූලර 
ගිණුම්ගත කයනු රැේේ  
  

3.5.3  දනර රඉපිරිවැාං  

ේකොට වා ඵැීම ඇතිප අනාගත තර්ථීක ප්රතිපරාබ මූවඹට රැබිඹ වැි. රේර නම් ව එ 
පික ැඹ විල්ාමේඹ ේර භැනිඹ වැි. රේර නම් ේශඳර, පික ඹත ව 
ඹරේත්රෝඳකයණඹර අයිතභඹක ේකොටක් භාු ි.ීමේම් පික ැඹ අයිතභේඹ ඳතිපන 
ටිනාකේභ වඳුනාගනු රැේේ   භාු  කර ේකොටේ ඳතිපන ටිනාකභ වඳුනා ේනොගමේ   
ේශඳර, පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණඹර එදේනදා ේ ා විඹදම් දයනු රැූ ක් ේර රාබ 
අරාබේඹ වඳුනාගනු රැේේ   
 

3.5.4 හඳුනරේනොගැනීම  

ේශඳර, පික ඹත ව ඹරේ ේයෝඳකයණඹර අයිතභඹක ඳතිපන ටිනාකභ අඳවයණඹක අ 
ේවෝ එ බාවිතේඹර ේවෝ අඳවයණේඹර අනාගත ප්රතිපරාබ අේකක්ා ේනොකයන විට වඳුනා 
ේනොගමේ  වඳුනා ේනොගැමේේම් රාබ ේවෝ අරාබ, රාබ ේවෝ අරාබේඹ ේනේ තදාඹම් ල ශ 
වඳුනාගනු රැේේ   
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.5  ේශඳස,ඉපිරිාං ඉසහඉාංරේරනඳාරණ (ංදිරිාංට) 

3.5.5 ක්රමක්යාං  

ේශඳර, පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණඹර අයිතභඹක එක් එක් ේකොටේ ඇත්ේම්රල ගත 
ප්රේඹෝජය ජී කාර ඔ්ේ  යර ේර්ීයඹ පකරභඹ භඟිර රාබ ේවෝ අරාබේඹ පකරභක්ඹ 
වඳුනාගනු රැේේ  ක, ඵදු කාරසිභා අානේේ අ මූවඹට මිතකාීමේඹ රැේඵන ඵට 
ේව ල ාධක ත ඹම් නිල්චිත බාඹක් ඳතිපන විට අ වැය ක, ඵදු ේකම් ක, ඵදු 
කාරීරභා ේකටි වීභ ව ඒාේේ ප්රේඹෝජය කාර ඔ්ේ  පකරභක්ඹ කයනු රැේේ  බාවිතඹ 
වා ේඹොදාගත වැි. ඳතිපන විට අ ේකභක පකරභක්ඹ තයම්බ න අතය ේකභ 
විි.ණීභට තඵා ඇතිප (ේවෝ විි.ණීභට තඵා ඇතිප ේර ර්ීකකයණඹ කයන රද අඳවයණ 
කාඩ පඹක ට ඇල රේ කය ඇතිප විට) ේර ර්ීකකයණඹ කර දනඹ ව ේකභ 
වඳුනාේනොගරනා දනඹ ඹන දන ේදේකර දල,  දනඹට ේකභක පකරභක්ඹ අර ේප  
සිරනක්කය ඉපම් ව සිදු ේකේයමිතර ඳතිපන ප්රාග්ධනධන කාර්ඹඹර භත පකරභක්ඹ  අඹ 
ේනොේප  
 
ඇ්තේම්රල ගත ප්රේඹෝජය ජී කාරඹ ඳවත ඳක ද ේප: 

 
ව්තාම්ඉාරණ්ඩාං ප්රේාංනයයඉීවවඉාරසාං 
සිරනක්කය ේගොපනැගිලි ර්13.33 
කාර්ඹාර උඳකයණ ව ගිවබාඩ ප ව විි.ීමම් ර් 8  
ඉදි.ීමම් ේභරම් ව උඳකයණ ර් 4-5 
ේභෝටර් ාවන ර් 4 
පික ඹත ව ඹරත්රසූතත්ර ර් 5 
කරේට්නය ර් 5  
ඳක ගණක ර් 5  
පු්තකාර ේඳොේ ර් 8  

 

3.5.6 සිදුඉේාේරමිරඉඳවතිපනඉප්රරග්ධනධනඉාර්යාංාංර  

ාර්තාකයණ දනට ම්පූර්ණ ේනොකර ර්ඹ ල ර අ දයන රද ප්රාග්ධනධන විඹදම් සිදු ේකේයමිතර 
ඳතිපන ප්රාග්ධනධන කාර්ඹඹර ේර දක්ා ඇතිප අතය ර්ඹ ල ර ම්පූර්ණ කයන රද ව 
බාවිතඹට ගත වැි. ඳතිපන ප්රාග්ධනධන ේකම් ේශඳර, පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණ රට 
භාු  කය ඇත  
 

3.6         බඩුඉවට්ේටනරුඉ  

පික ැඹ ව ශුශධ උඳරේන ටිනාකභට අඩුේර ඵඩු ට්ේටෝු  තක්ේ ු  කයනු රැේේ  
පික ැඹ  ඵයතැූ  භධයඹන පික ැඹ ඳදනමිතර නිල්චඹ කයනු රඵන අතය එඹට ඵඩු ට්ේටෝු  
අේඳේ කය ගැමේභට ව ඒා ඳතිපන ්ථානඹට ව තේේඹට ේගන ඒභට දයන රද විඹදම් 
ඇල රේ ේප  
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.6 බඩුඉවට්ේටනරු (ංදිරිාංට) 

3.6.1    සිදුඉේාේරමිරඉඳවතිපනඉාර්යාංාංරඉ  

එදන දක්ා සිදු කයන රද ේකොරත්රාේ කාර්ඹඹර වා ේ ාදාඹකයිරේගර රඵා ගැමේභට 
අේකක්ෂිත බි,  ේනොකර දශ ටිනාකභ සිදුේකේයමිතර ඳතිපන ඉදි.ීමම් ේකොරත්රාේ ලිර 
නිේඹෝජනඹ ේප  විේල ෂිත යාඳිතිප වා ිජු ම්ඵරධ න සිඹළු විඹදම් ව ාභානය 
ේභේවුතම් ධාක තාඹ ඳදනම් කයගනිමිතර මූවේේ ේකොරත්රාේ කාර්ඹඹර දයන රද ්ථාය 
ව විචරය ේඳොදු කාර්ඹ පික ැඹ ේර ි.ීමභක් පික ැඹට ඇල රේ ේප  දයන රද පික ැඹ ව 
වඳුනාගේ රාබ එකල  කර විට ප්රගතිප බි, ඳේ ඉක්භන සිඹළු ේකොරත්රාේ දවා ේකේයමිතර 
ඳතිපන ඉදි.ීමම් ේකොරත්රාේ මූරය තේේ ප්රකාලනේේ ේශ ව අේන ලේ රැීමම්ර 
ේකොටක් ේර ඉදක ඳේ කයනු රැේේ  දයන රද පික ැඹ ව වඳුනාගේ රාබ එකල  කර විට 
රැේඵන අගඹ ප්රගතිප බි, ඳේ ඉක්භා ඹන විට, ේන මූරය තේේ ප්රකාලනේේ ේශ ව 
ේනේ ේගවිඹ ුතල  දෑර ේකොටක් ේර ඉදක ඳේ කයනු රැේේ  
 

3.7 ේසේවාඉප්රතිපසරවඉ 

(අ) අ්යථඉදැක්වඉදරාංා්තවඉසැසසුම් 

අර්ථදැක්ව දාඹකේ ැරසුභ ඳල්චාේ-රැි.ඹා ප්රතිපරාබ ැරැ්භක් න අතය එ අ 
දාඹකේඹ ේනභ අයදලදරකට ඹනු රඵන අතය ැඩිදුය දලද,  ේගවීභ වා තඹතනඹට 
මේතිපභඹ ේවෝ අර්ථකාීම ඵැීමභක් ේනොභැත  ේ කඹා විසිර ේ ඹ ඳඹනු රඵන 
කාරඳක ්ඡේදදේේ අ අර්ථ දැක්ව දාඹකේ ැරසුභට දාඹකේඹ දැක්වීභ වා න ඵැීමම් 
ේ ක ප්රතිපරාබ විඹදභක් ේර රාබ ේවෝ අරාබේඹ වඳුනාගනු රැේේ  අනාගත ේගවීම් ර 
දලද,  නැත ේගවිභක් ේවෝ අඩුි.ක භක් ඳතිපන ප්රභාණඹට ේඳයේගවුම් දාඹකේඹර 
ේකභක් ේර වඳුනාගනු රැේේ  

අ්යථඉ දැක්වඉ දරාංා්තවඉසැසසුම්ඉ -ඉේසේවාඉඅ්යථසරධාඉඅරමුදසඉසහඉේසේවරඉනිම්ක්තිපඉවරරාරරඉ
අරමුදස 
 
ේ ක අර්ථාධක අයදලදේ,  දාඹකේඹ ව ේ ා නිුතක්තිප බායකාය අයදලදේ,  දාඹකේඹ 
වා සුදුසුකම් ත සිඹළුභ ේ කයිර අදාර මේතිප ව ේයගුරාසි රට අනුූලර අදාර 
දාඹකේ අයදලද,  භඟිර තයණඹ ේප  මූවඹ විසිර ේ ක අර්ථාධක අයදලදරට ව 
ේ ා නිුතක්තිප බායකාය අයදලදරට ේ කඹාේග්ධන දශ ැටුේඳර පිිබේලිර 12% ව 3% ක 
දාඹකේඹක් දක්නු රැේේ  

 
 (ත)  අ්යථඉදැක්වඉප්රතිපසරවඉසැසසුමඉ-ඉඳරරිේ නෂිා  

අර්ථ දැක්ව ප්රතිපරාබ ැරසුභ ම්ඵරධේඹර මූරය තේේ ප්රකාලනේඹ වඳුනාගේ ඵැයකභ 
ාර්තාකයණ දනට අර්ථ දැක්ව ප්රතිපරාබ ඵැීමේම් ර්තභාන ටිනාකභ ේප  ේ ක ප්රතිපරාබ- 
LKAS 19 භඟිර නිර්ේශල කය ඇතිප යාඳිතිප ඒකක ඵැය පකරභේපදඹ (PUC)  බාවිතා කයමිතර 
අර්ථ දැක්ව ප්රතිපරාබ ඵැීමභ ්ාීවන තුතගණකු ර විසිර ාර්ෂික ගණනඹ කයනු 
රැේේ අර්ථ දැක්ව ප්රතිපරාබ ැරසුම් වා තුතගණක රාබ ව අරාබ ඒා සිදු ව 
කාරඳක ්ඡේදදේේ අ ේනේ වි්ීරර්ණ තදාඹම්ර දලපූර්ණේඹර වඳුනාගනු රැේේ  
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.7 ේසේවාඉප්රතිපසරවඉ(ංදිරිාංට) 

(ත)  අ්යථඉදැක්වඉප්රතිපසරවඉසැසසුමඉ-ඉඳරරිේ නෂිා (ංදිරිාංට) 

අභ ලේඹර ර් ල නකට යක් තුතගණක තක්ේ ු ි.ීමම් සිදු ි.ීමභට මූවඹ අේකක්ා 
කයයි  

අර්ථ දැක්ව ඵැීමේම් ර්තභාන ටිනාකභ රඵා ගැමේභ වා අලය උඳක, ඳන ශකා 
ඵරමිතර ඳාක ේතෝෂික ඵැයකභ යාඳිතිප ඒකක ඵැය පකරභේපදඹ (PUC)  බාවිතා කයමිතර අගඹ 
කයනු රැේේ  

ේකේ ේතේ, 1983 අජක 12 දයණ ඳාක ේතෝෂික ේගවීේම් ඳනත ප්රකාය ය ඳවක අ්ඩ ප 
ේ ා කාරඹක් ම්පූර්ණ ි.ීමේභර ඳසු ඳභණක් ේ කේඹ ල වා ඳාක ේතෝෂීක වා 
ඵැයකභ ඳැන නීක  

 
3.8 ේවරකිරීම්  

ඳසුගිඹ ඉඹාක ප්රතිපපරඹක් ේව ල ේර විල්ාමේඹ ඇ්තේම්රල  කර වැි. ර්තභාන 
මේතිපභඹ ේවෝ අර්ථකාීම ඵැීමභක් මූවඹට ඳතිපරේර නම් ව එභ ඵැීමභ නියවු,  ි.ීමභ වා 
තර්ථික ප්රතිපරාබ පිටතට ගැලීභක් අලය නු ඇතිප ඵ ේඳමේ ඹරේර නම් ේරි.ීමම් 
වඳුනාගනු රැේේ  ේරි.ීමම් ව ඵැයකම් ේල  ඳත්රේඹ වඳුනාගනු රැේේ  දලදේර කාලික 
අගේඹ ර්තභාන ේශඳශ ඇගීමභ පිිබබිඹු කයන ඵදු-ේඳය ට්ටම් අනුඳාතඹකට ව 
ඵැයකභට විේල ෂිත අදානභ බාවිතා කයමිතර අේකක්ෂිත අනාගත මූරය ප්රාව ට්ටම් 
ි.ීමේභර ේරි.ීමම් නිල්චඹ කයනු රැේේ  අර කශ ේනොවැි. ට්ටම් ි.ීමභ මූරයභඹ 
පික ැඹක් ේර වඳුනාගනු රැේේ. 

 
3.9 විසභතී්යණඉආදරාංම්ඉප්රාරනනාං  

3.9.1     ආදරාංම   

(අ) ංදිකිරීම්ඉේාොරරර්තඉ 

ේකොරත්රාේල  වා තයම්බේේ අ එකෙ ව දලදර එකල  ි.ීමභ ඒා තදාඹභක් රඵා ේදනු ඇතිප 
ඵට ව විල්ාමේඹ භැනිඹ වැි. න ඵ  ේඳමේ ඹන ප්රභාණඹට ේකොරත්රාේ කාර්ඹඹ  
මිතකම්ඳෑම් ව ප්රාද  අභනා ේගවීම් ර ඹම් ේන්කභක් ේකොරත්රාේ තදාඹභට ඇල රේ 
ේප  ඉදි.ීමම් ේකොරත්රාේල ක ප්රතිපපරඹ විල්ාමේඹට ඇ්තේම්රල  කර වැි. න වාභ  
ේකොරත්රාේල  ම්පුර්ණ කය ඇතිප අදඹයට භානුඳාතිපක ේකොරත්රාේ තදාඹභ රාබ ේවෝ 
අරාබේඹ වඳුනාගනු රැේේ  

එදනට සිදු කය ඇතිප කාර්ඹ වා දයා ඇතිප ේකොරත්රාේ පික ැඹ, ඇ්තේම්රල ගත දලළු 
ේකොරත්රාේ පික ැඹට දයන අනුඳාතඹට අනු ම්පූර්ණ කය ඇතිප අදඹය අගඹනු රැ ේේ   
ඉදි.ීමම් ේකොරත්රාේල ක ප්රතිපපරඹ විල්ාමේඹ ඇ්තේම්රල  කර ේනොවැි. ව විට, දයන 
රද ේකොරත්රාේ පික ැඹ නැත අඹකය ගත වැි. ප්රභාණඹ දක්ා ඳභණක් ේකොරත්රාේ 
තදාඹභ වඳුනාගනු රැේේ  
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.9 විසභතී්යණඉආදරාංම්ඉප්රාරනනාං (ංදිරිාංට) 

3.9.1     ආදරාංම  )ංදිරිාංට(  

(ආ) පඳේශනනඉේසේවරඉ 

ඉදි.ීමම් කාර්ඹර ත�ත උඳේශලන ේ ා ැඳීමේභර මූවඹ තදාඹම් උේඳාදනඹ කයනු 
රැේේ  ාර්තාකයණ දනට ගනුේදනුේප අදඹය ට භානුඳාතිපක උඳේශලන ේ ාලිර 
රැේඵන තදාඹභ රාබ ේවෝ අරාබේඹ වඳුනාගනු රැේේ  ම්පූර්ණ කය ඇතිප අදඹය සිදු කය 
ඇතිප කාර්ඹඹ භැමේේභර අගඹනු රැේේ  

3.9.2 ේඳොළීඉආදරාංම 

පකරභක්ෂිත පික ැඹට භනිනු රඵන සිඹළු මූරය ේභරම් ව විි.ණිභට ඇතිප ේර 
ර්ීකකයණඹ කර   ේඳොිබඹක් දයන මූරයභඹ ේකම් වා පරදාීම ේඳොළී පකරභේපදඹ (EIR) 
එනම් මූරය ේභරේභ අේකක්ෂිත තුත කාරඹ ේවෝ ඊට අඩු කාරඳක ්ඡේදදඹක් ඔ්ේ  ේවෝ 
ේඹෝගය අ්ථාර අ මූරය ේකේභ ේවෝ ඵැයකේභ ශුශධ ඳතිපන ටිනාකභට අනාගත 
දලද,  රැීමම් ේවෝ ේගවීම් තය ලේඹරභ ට්ටම්ගත කයනු රඵන ේඳොළී අනුඳාතඹ බාවිතා 
කයමිතර ේඳොළී තදාඹභ ේවෝ විඹදභ ාර්තා කයනු රැේේ  ේඳොළී තදාඹභ තදාඹම් 
ප්රකාලනේඹ මූරය තදාඹභට ඇල රේ කයනු රැේේ   

3.9.2 සරවරජනඉආදරාංම 

ේගවීභක් රැීමභට ඇතිප ේකොට්මිතඹරේග්ධන අයිතිපඹ තවවුු  කර විට රාබාජල තදාඹම් 
ගිණුම්ගත කයනු රැේේ  

3.9.3 ේවන්ත ආදරාංම් 

ේශඳර, පික ඹත ව ඹරේත්රෝඳකයණ ඵැවැය ි.ීමේම් රාබ ේවෝ අරාබ, ඵැවැය ි.ීමේභර රඵන 
දලද, , ේකම්ර ඳතිපන ටිනාකභ ව ම්ඵරනත විඹදම් අඩුි.ීමේභර ඳසු වඳුනාගනු 
රැේේ  

විේශල විනිභඹ රාබ ව අරාබ ශුශධ ඳදනමිතර ාර්තාකයනු රැේේ  

3.9.4 විාංදම් හඳුනරගැනීම  

(අ) ංදිකිරිම් සහ පඳේශනන පිරිවැාං   

අනාගත ේකොරත්රාේ ඉඹාකාීමේඹකට ම්ඵරධ ේකභක් උේඳාදනඹ ි.ීමේම් අ වැය 
ේකොරත්රාේ විඹදම් දැීමභක් ේර වඳුනාගනු රැේේ  ඉදි.ීමම් ේකොරත්රාේ වා න දලළු 
පික ැඹ එ තදාඹභට ඉක්භා ඇතිප ඵට අදව ්කයන විට අ අේකක්ෂිත අරාබ විඹදභක් ේර 
වඳුනාගනු රැේේ  

(ආ) ේවන්තඉවිාංදම් 

ර්ඹ වා රාබඹ ගණනඹ ි.ක ේම් අ යාඳායඹ කයේගන ඹෑේම් ව ේශඳර, පික ඹත ව 
ඹරේත්රෝඳකයණ කාර්ඹක්භ අුතක ර නපේල  ි.ීමේභ දයන රද සිඹළු විඹදම් තදාඹභට එක් 
කය ඇත  
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3 සැලකිය යුතු ගිණුම්කරණ පතිපත්ති  (ඉදිරියට) 

 
3.9 විස්තීර්ණ ආදායම් පකාශනය (ඉදිරියට) 

3.9.5      බදුකරණය  

(අ) වර්තමාන බදු  

වර්තමාන සහ ෙපර කාලපරිච්ෙඡ්ද සඳහා වන වර්තමාන ආදායම් බදු බැරකම් අයකරගත හැකි 
වන බවට අෙප්ක්ෂිත ෙහෝ ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙවත ෙගවන ලද පමාණයට 
අගයනු ලැෙබ්. එම පමාණය ගණනය කිරීෙම්දී ෙයොදා ගන්නා ලද බදු අනුපාත සහ බදු නීති 
පනවා ඇති ෙහෝ වාර්තාකරණ දිනට නිත# වශෙයන් පනවා ඇති ඒවා ෙව්. 

ආදායම් බදු සඳහා ෙවන් කිරීම්, මූල# පකාශන වල වාර්තාකර ඇති ආදායම් සහ වියදම් වල 
මූලාවයව මත පදනම්ව සහ ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් පතිපාදන වලට අනුකූලව ගණනය කර 
ඇත. 

සබැඳි විස්තර අදාල මූල# පකාශන සඳහා සටහන් වල අනාවරණය කර ඇත.  
 
(ආ) විලම්භීත බදු 

මූල# වාර්තාකරණ අවශ#තාවය සඳහා වත්කම් සහ බරකම් වල පවතින වටිනාකම් සහ 
බදුකරණ අවශ#තා සඳහා ෙයොදාගන්නා ලද  වටිනාකම් අතර තාවකාලික ෙවනස්කම් වලට 
අදාලව විලම්භීත බදු හඳුනාගනු ලැෙබ්. පහත සඳහන් දෑ සඳහා විලම්භීත බදු හඳුනාෙනොගනී: 

• ව#ාපාර සංෙයෝජනයක් ෙනොවන සහ ගිණුමකරණ ෙහෝ බදු අයකල හැකි ලාභයට ෙහෝ 
අලාභයට බලපෑම් ඇති ෙනොකරන ගනුෙදනුවකදී වත්කම් ෙහෝ බැරකම් වල ආරම්භක 
හඳුනාගැනීම මත තාවකාලික ෙවනස්කම්; 

• නුදුරු අනාගතෙය්දී පතිවර්ත ෙනොවනු ඇති බවට අදහස් කරනු ලබන පමාණයට 
අනුබද්ධිත ආයතන සහ හවුල්ව පාලනය කරන ආයතන වල ආෙයෝජනයන් හා සබැඳි 
තාවකාලික ෙවනස්කම්; සහ 

• කීර්තිනාමය ආරම්භෙය්දී හඳුනාගැනිම මත පැන නඟින බදු අයකල හැකි තාවකාලික 
ෙවනස්කම්. 

වාර්තාකරණ දිනට පනවා ඇති ෙහෝ නිත# වශෙයන් පනවා ඇති නීති පදනම් කර ගනිමින් 
ඒවා පතිවර්ත වනවිට තාවකාලික ෙවනස්කම් වලට ෙයොදාගත හැකි යැයි අෙප්ක්ෂිත බදු 
අනුපාතයට විලම්භීත බදු අගයනු ලැෙබ්. 

 

4 වාර්තාකරණ කාලපරිච්ෙඡ්දයට පසුව සිදු වන සිදුවීම්  

වාර්තාකරණ කාලපරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් සහ මූල# පකාශන නිකුත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය 
ලබා දුන් දිනය අතර සිදුවන හිතකර ෙහෝ අහිතකර සිදුවීම් වාර්තාකරණ කාලපරිච්ෙඡ්දෙයන් 
පසුව සිදුවන සිදුවීම් ෙව්.  

වාර්තාකරණ දින පසුව සිදුවන සිදුවීම් වල වැදගත්භාවය සළකා බලනු ලබන අතර සුදුසු 
ගැලපීම් ෙහෝ අනාවරණය කිරීම් අවශ# තැන්වලදී මූල# පකාශන වල සිදු කරනු ලැෙබ්. 
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3 සැලකිය යුතු ගිණුම්කරණ පතිපත්ති  (ඉදිරියට) 

 
3.9 විස්තීර්ණ ආදායම් පකාශනය (ඉදිරියට) 

3.9.5      බදුකරණය  

(අ) වර්තමාන බදු  

වර්තමාන සහ ෙපර කාලපරිච්ෙඡ්ද සඳහා වන වර්තමාන ආදායම් බදු බැරකම් අයකරගත හැකි 
වන බවට අෙප්ක්ෂිත ෙහෝ ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙවත ෙගවන ලද පමාණයට 
අගයනු ලැෙබ්. එම පමාණය ගණනය කිරීෙම්දී ෙයොදා ගන්නා ලද බදු අනුපාත සහ බදු නීති 
පනවා ඇති ෙහෝ වාර්තාකරණ දිනට නිත# වශෙයන් පනවා ඇති ඒවා ෙව්. 

ආදායම් බදු සඳහා ෙවන් කිරීම්, මූල# පකාශන වල වාර්තාකර ඇති ආදායම් සහ වියදම් වල 
මූලාවයව මත පදනම්ව සහ ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් පතිපාදන වලට අනුකූලව ගණනය කර 
ඇත. 

සබැඳි විස්තර අදාල මූල# පකාශන සඳහා සටහන් වල අනාවරණය කර ඇත.  
 
(ආ) විලම්භීත බදු 

මූල# වාර්තාකරණ අවශ#තාවය සඳහා වත්කම් සහ බරකම් වල පවතින වටිනාකම් සහ 
බදුකරණ අවශ#තා සඳහා ෙයොදාගන්නා ලද  වටිනාකම් අතර තාවකාලික ෙවනස්කම් වලට 
අදාලව විලම්භීත බදු හඳුනාගනු ලැෙබ්. පහත සඳහන් දෑ සඳහා විලම්භීත බදු හඳුනාෙනොගනී: 

• ව#ාපාර සංෙයෝජනයක් ෙනොවන සහ ගිණුමකරණ ෙහෝ බදු අයකල හැකි ලාභයට ෙහෝ 
අලාභයට බලපෑම් ඇති ෙනොකරන ගනුෙදනුවකදී වත්කම් ෙහෝ බැරකම් වල ආරම්භක 
හඳුනාගැනීම මත තාවකාලික ෙවනස්කම්; 

• නුදුරු අනාගතෙය්දී පතිවර්ත ෙනොවනු ඇති බවට අදහස් කරනු ලබන පමාණයට 
අනුබද්ධිත ආයතන සහ හවුල්ව පාලනය කරන ආයතන වල ආෙයෝජනයන් හා සබැඳි 
තාවකාලික ෙවනස්කම්; සහ 

• කීර්තිනාමය ආරම්භෙය්දී හඳුනාගැනිම මත පැන නඟින බදු අයකල හැකි තාවකාලික 
ෙවනස්කම්. 

වාර්තාකරණ දිනට පනවා ඇති ෙහෝ නිත# වශෙයන් පනවා ඇති නීති පදනම් කර ගනිමින් 
ඒවා පතිවර්ත වනවිට තාවකාලික ෙවනස්කම් වලට ෙයොදාගත හැකි යැයි අෙප්ක්ෂිත බදු 
අනුපාතයට විලම්භීත බදු අගයනු ලැෙබ්. 

 

4 වාර්තාකරණ කාලපරිච්ෙඡ්දයට පසුව සිදු වන සිදුවීම්  

වාර්තාකරණ කාලපරිච්ෙඡ්දය අවසානෙය් සහ මූල# පකාශන නිකුත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය 
ලබා දුන් දිනය අතර සිදුවන හිතකර ෙහෝ අහිතකර සිදුවීම් වාර්තාකරණ කාලපරිච්ෙඡ්දෙයන් 
පසුව සිදුවන සිදුවීම් ෙව්.  

වාර්තාකරණ දින පසුව සිදුවන සිදුවීම් වල වැදගත්භාවය සළකා බලනු ලබන අතර සුදුසු 
ගැලපීම් ෙහෝ අනාවරණය කිරීම් අවශ# තැන්වලදී මූල# පකාශන වල සිදු කරනු ලැෙබ්. 
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5 වාර්තාකරණ දිනට බලාත්මක ෙනොවන නමුත් නිකුත් කර ඇති නව 
ගිණුම්කරණ පමිත  

2014 ජනවාරි මස 01 වැනි දිෙනන් පසුව ආරම්භ වන වාර්ෂික කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා 
බලාත්මක වන නව පමිත, පමිත සඳහා ෙවනස් කිරීම් සහ අර්ථ දැක්වීම් ගණනාවක් ෙමම 
ඒකාබද්ධ මූල# පකාශන සකස් කිරීෙම්දී ෙයොදා ෙගන ෙනොමැත. සමූහය සදහා අදාල විය 
හැකි නව ගිණුම්කරණ පමිත පහත දක්වා ඇත. ෙමම පමිත ඉතා ඉක්මනින් ෙයොදා ගැනීමට 
සමූහය අදහස් කරනු ෙනොලැෙබ්. 

 

(i)  SLFRS 10 ඒකාබද්ධ මූල# පකාශන, SLFRS 11 හවුල් සංවිධාන, SLFRS 12 ෙවනත් 

ආයතන පිළිබඳ උනන්දුව අනාවරණය කිරීම  

ආෙයෝජිතෙයකු අනුබද්ධිත කල යුතුද යන්න පිළිබඳව නිශච්ය කිරීම සඳහා SLFRS 10 තනි 
පාලන ආකෘතියක් හඳුන්වා ෙදයි. එහි පතිඵලයක් ෙලස, සමූහයට එහි ආෙයෝජිතයින්ට 
අදාලව එහි ඒකාබද්ධ වීෙම් තීරණය ෙවනස් කිරීමට අවශ# විය හැකි වන අතර එය ෙමම 
ආෙයෝජිතයින් සඳහා වන වර්තමාන ගිණුම්කරණෙයහි ෙවනස්කම් සඳහා ෙහේතු විය හැක. 

SLFRS 11 යටෙත්, තවමත් වැදගත් සැලකිය යුතු ෙදයක් වුවද හවුල් සංවිධානයක ව®හය 
තවදුරටත් හවුල් සංවිධාන වර්ගය නිශ්චය කිරිෙම් පධාන සාධකය ෙනොවන අතර එබැවින් 
පසුව සිදු කරන ගිණුම්කරණය ෙව්. SLFRS 12 මඟින් යම්කිසි ආයතනයක අනුබද්ධිත 
ආයතන පිළිබඳ උනන්දුව, හවුල් සංවිධාන, සමාගම් සහ ඒකාබද්ධ ෙනොවූ ව®හගත ආයතන 
පිළිබඳ සියළු අනාවරණ අවශ#තාවයන් තනි පමිතයකට ෙගන එනු ලැෙබ්. සමූහය ෙම් වන 
විට අනුබද්ධිත ආයතන පිළිබද උනන්දුව, හවුල් සංවිධාන, සමාගම් සහ ඒකාබද්ධ ෙනොවූ 
ව®හගත ආයතන පිළිබඳ සියළු අනාවරණ අවශ#තාවයන් පවතින අනාවරණය කිරීම් සමඟ 
සැසඳීම අගයමින් පවතී. SLFRS 12 සඳහා ෙමම උනන්දුවීම් වල ස්වභාවය, අවදානම් සහ 
මූල# බලපෑම අනාවරණය කිරීම අවශ# ෙව්. 

 

(iii) සාධාරණ වටිනාකම මැනීම SLFRS 13   

සාධාරණ වටිනාක මනිනු ලබන්ෙන් ෙකෙසේද සහ SLFRS මුළුල්ෙල් වර්තමානෙය් පැතිර 
පවතින සාධාරණ වටිනාකම මැනීෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශ පතිස්ථාපනය කරන්ෙන් ෙකෙසේද 
යන්න පිළිබඳව තනි මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් SLFRS 13 මඟින් ලබාෙද්. ෙවනත්  SLFRSs  
මඟින් සාධාරණ වටිනාකම මැනීම් ෙහෝ අනාවරණය කිරීම් අවශ# ෙහෝ අනුදත් විට සීමිත 
ව#තිෙර්කයන්ට යටත්ව SLFRS 13 ෙයොදා ගනු ලැෙබ්. සමූහය වර්තමානෙය්දී එහි සාධාරණ 
වටිනාකම නිශ්චය කිරීෙම් කමෙව්ද සමාෙලෝචනය කරමින් සිටී. 
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3 සැසකිාංඉම්තුඉගිණුම්ාරණඉප්රතිපඳ්තතිපඉඉ(ංදිරිාංට) 

 
3.3 මූසයමටඉව්තාම්ඉසහඉමූසයමාංඉබැරාම් 

(අ) වු්තඳරනඉේනොාසඉමූසයමාංඉව්තාම්  

මූවඹ විසිර තයම්බේේ අ ණඹ ව රැබිඹ ුතල  දෑ ව තැරඳල  ඒාේේ තයම්බක දනඹට 
වඳුනාගනු රැේේ අනි ලේ සිඹළු මූරය ේකම් ේභරේභ ේකොරත්රාේල ගත ප්රතිපඳාදන දවා 
ඳාර්ලඹක් ඵට ඳේන ාණිජ දනට තයම්බේේ අ වඳුනාගනු රැේේ  

ේකේභර රැේඵන මූරය ප්රාව දවා ඳතිපන ේකොරත්රාේල ගත අයිීරර ක, ඉ ලේ ව විට 
ේවෝ මූරයභඹ ේකේභ අයිතිපේඹ සිඹළුභ අදානම් ව ඳක දානඹර ැරි.ඹ ුතල  
ප්රභාණඹි.ර ඳයනු රඵන ගනුේදනුක අ මූරයභඹ ේකභ පිිබඵ ේකොරත්රාේල භඹ මූරය 
ප්රාවඹර රඵාගැමේේම් අයිීරර ඳයන විට අ මූවඹ විසිර මූරයභඹ ේකභ වඳුනා ේනොගමේ  
මූවඹ විසිර ඇතිප කයන රද ේවෝ යාගනු රැූ   ඳැරූ  මූරයභඹ ේකම් ර ි.සිඹම් 
ේඳොිබඹක් ේර ව ේකභක් ේවෝ ඵැයකභක් ේර වඳුනාගනු රැේේ  

ශුශධ ඳදනමිතර නියවු,  ි.ක භට ේවෝ එකවිටභ ේකම් උඳරේනකය ඵැයකභ නියවු,  ි.ීමභට 
ේවෝ අදව් කයනු රඵන අගඹර රප ි.ීමභට මූවඹට මේතිපභඹ අයිතිපඹක් ඳතිපන විට අ ව 
එැනි විටක අ ඳභණක් මූරයභඹ ේකම් ව ඵැයකම් රප කයන අතය ශුශධ අගඹ මූරය 
තේේ ප්රකාලනේඹ ඉදක ඳේ කයනු රැේේ  

මූවඹට භල  වර ුේඳරන ේනොකශ මූරයභඹ ේකම් ඳීර: ණඹ ව රැබිඹ ුතල  දෑ 
ව විි.ණිභ වා ඳතිපන මූරයභඹ ේකම්  
 

 (i) ණාංඉසහඉසැබිාංඉම්තුඉදෑ 

ණඹ ව රැබිඹ ුතල  දෑ, ඉඹාකාීම ේශඳරක් ල ර ප්රකාලඹට ඳේ ේනොකර ථ්ාය ේවෝ 
නිල්චඹ කරවැි. ේගවීම් ත මූරයභඹ ේකම් ේප  ි.සිඹම් අගඹ අඩුවීේම් අරාබ අඩුකය 
පරදාීම ේඳොළී පකරභේපදඹ බාවිතා කයමිතර තයම්බක වඳුනාගැමේභට භගාමී ණඹ ව රැබිඹ 
ුතල  දෑ පකරභක්ෂිත පික ැඹට අගඹනු රැේේ    

ණඹ ව රැබිඹ ුතල  දෑ, දලද,  ව දලද,  වා භාන දෑ, ම්ඵරනත ඳාර්ල ලිර රැබිඹ ුතල  දෑ 
ඇල ළු ණඹකය ව ේශද ව ේනේ රැබිඹ ුතල  දෑ ර තේඹෝජන ලිර භරවිත ේප  
 

(ii) මුදල්ඉසහඉමුදල්ඉහරඉසමරනඉදෑ  

 

දලද,  ව දලද,  වා භාන දෑරට දලද,  ේල ඹර අපජගු ේප  දලද,  ප්රාව ප්රකාලනේේ 
අලයතාඹ වා ඉ, ලුම් ි.ීමේම් අ නැත ේගවිඹ ුතල  ව මූවේේ දලද,  
කශභනාකයණේේ අලය ේකොටක් තනන ඵැජ ල අයියා දලද,  ව දලද,  වා භාන දෑර 
ජඝටකඹක් ේර ඇල රේ කයනු රැේේ  
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31

11 36 .

foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
úia;SrK wdodhï m%ldYkh
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0                                 0                                 -                              (0)                                

11 36 . 

.

(1,083,035,301)      (234,753,626)         

. 
;

2015 25 

foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd
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0                                 0                                 -                              (0)                                

11 36 . 

.

(1,083,035,301)      (234,753,626)         

. 
;

2015 25 

foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H ;;a;aj m%ldYkh
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( 20)

.

11 36 .

foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uqo,a m%jdy m%ldYh



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201328 uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201328 29

31 

. . . .

2012 01 500,000             12,697,551       3,245,900,524    3,259,098,075    

( A) -                      -                      18,209,443          18,209,443          

2012 01 500,000             12,697,551       3,264,109,967    3,277,307,518    

( 29) -                      -                      396,282,499        396,282,499       
2012 -                      -                      96,622,595          96,622,595          

-                      (9,669,551)        9,669,551            -                        

2012 31 500,000             3,028,000          3,766,684,612    3,770,212,612    

2013 01 500,000             3,028,000          3,766,684,612    3,770,212,612    

-                      -                      328,222,120        328,222,120       
-                      -                      -                         -                        

2013 31 500,000             3,028,000          4,094,906,732    4,098,434,732    

. . . .

2012 01 500,000             12,697,551       3,247,819,226    3,261,016,777    

( A) -                      -                      18,209,443          18,209,443          

2012 01 500,000             12,697,551       3,266,028,669    3,279,226,220    

( 29) -                      -                      404,175,705        404,175,705       
-                      -                      -                         -                        

2012 -                      -                      96,622,595          96,622,595          
-                      (9,669,551)        9,669,551            -                        

2012 31 500,000             3,028,000          3,776,496,520    3,780,024,520    

2013 01 500,000             3,028,000          3,776,496,520    3,780,024,520    

-                      -                      342,221,729        342,221,729       
-                      -                      -                         -                        

2013 31 500,000             3,028,000          4,118,718,249    4,122,246,249    

A :

11 36 .

2011
. . 18,209,454 .
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foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
iufldgia fjkia ùu ms<sn`o m%ldYkh
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foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H m%ldYk i`oyd igyka ^bosßhg&
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foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H m%ldYk i`oyd igyka ^bosßhg&
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foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H m%ldYk i`oyd igyka ^bosßhg&



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201334 uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201334 35

31

395,979,023        528,870,657        306,896,851        462,019,676        

269,607                60,000                  269,607                60,000                  

3,187,221            5,830,814            3,187,221            2,231,650             

-                        -                        -                        -                         

23,368,376          36,544,774          11,650,020          18,740,207           

7,199,960            35,565,671          604,418                11,624,193           

01 228,787,990        203,004,443        228,787,990        203,004,443        

/( ) (1,331,068)           54,909,537          (1,331,068)           54,909,537           

227,456,922        257,913,980        227,456,922        257,913,980        

(23,452,024)         (29,125,990)         (23,452,024)         (29,125,990)         

31

;

10%
12%

0.01% - 0.15%
60

2013 01 LKAS 19-  , 
. , .

2013 31 , 
( .) . ,

2013 31
. 2014

, , 
/( ) .

Page 34

foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H m%ldYk i`oyd igyka ^bosßhg&
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31

( 24.1) 12,648,867,766  10,926,391,737  10,857,531,858  9,033,249,017     

( 24.2) 1,802,826,295    1,402,184,163    475,760,096        986,093,778        

3,768,792,440    951,095,780        3,768,792,440    756,638,966        
3,973,030,147    4,699,511,763    2,743,356,823    3,793,118,525     
4,209,970,258    4,833,237,386    3,657,367,563    4,041,787,838     

697,074,921        442,546,808        688,015,032        441,703,688        

915,677                2,194,902            915,678                2,194,903             

7,417,852            -                        7,417,852            -                         

29,408,835          303,832,483        26,721,535          204,744,811        

375,532                228,700                375,532                105,000                

1,578,059,935    976,607,953        308,058,001        702,123,702        

VAT -                        -                        -                        -                         

PAYE 2,203,247            8,174,708            2,203,247            8,174,708             

-                        5,598,635            -                        5,073,635             

184,445,217        105,546,782        130,068,251        63,677,019           

382,092,902        452,561,417        374,116,600        450,453,362        

267,791,716        259,871,110        256,524,029        254,002,864        

-                        31,791,200          31,791,200           

(94,859,808)         (362,130,826)      (92,000,000)         (362,130,826)       

(8,051,923)           -                        (7,529,200)           -                         
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foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H m%ldYk i`oyd igyka ^bosßhg&



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201336 uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201336 37

31

(5,155,549,499)    (3,935,925,846)   

(25,688,266)          (8,887,483)          

CESL 319,671,931         252,577,976       

(48,004,236)          (46,473,865)        

1,672,449             100,481,421       

55,739,420           

6,368,258             108,624,689       

2,070,545             

(500,000)               

320,245,239         

658,474               

4,004,901             4,004,901            5,360,901.00      5,360,901.00    

( )  ( ) 2013
31 . . . , . . . . , . .

.

. 
, . 

. , 19 26 .

LKAS 26 ' ’, , 
. , /

( ) .

, . . . . . . 
.
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foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H m%ldYk i`oyd igyka ^bosßhg&



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  2013 37uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201336 uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  2013 38

foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H m%ldYk i`oyd igyka ^bosßhg&



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201338 uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201338 39

( )

2013 31 

27 :

2012 2012 2012 2012

. . . . . .

-                     

A, B 141,365,778  4,258,960       137,106,818    141,365,778  4,258,960      137,106,818  

2012 137,106,818    137,106,818  

404,175,705  266,991,682  137,184,023    396,282,499  259,098,476  137,184,023  

A

2012 31 .
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foieïn¾ ui 31 jeks osfkka wjika jQ j¾Ih i#oyd

uOHu bxðfkare WmfoaYk ld¾hdxYh
uQ,H m%ldYk i`oyd igyka ^bosßhg&



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  2013 39uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201338

මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං 

1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර ඉ(ංිරිපාංට) 
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ඔව්  ැහ 
 

ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         
1. ශ ේෂ ඳත්රය 

     

 
1.1 

ශබෞතික වත්කම් ඳවතින ඵව සතයාඳනය රීම භ  
(ඉඩම්, ශගොඩනැගිලි, පිරියත සහ යන්ත්රසූතත්ර, ගඵඩා 
ආදිය.)      

  
1 

ශ ේෂ ඳත්ර දින  ියයු  ශබෞතික වත්කම්ව  
ශබෞතික සතයාඳනය ස ියදු කත තිශ ද?  

ඔව් - 
 

ියයු  වත්කම් සතයාඳනය 
කත ඇත 

  2 

ශ ේෂ ඳත්ර දින  ශබෞතික සතයාඳනය ස ියදු 
කත ශනොභැතිනම්, වත්කම් සතයාඳනය 
කතන  ද්ශද් අදියත ඳදනමින්ද එශසේ 
ශනොභැතිනම් අඛණ්ඩ ඳදනමින්ද? 

 - -  
සභහත ස අදියත ඳදනමින් 

ියදු කත ඇත 

  3 

ශඳොත් ප්රභායයන්, ශබෞතිකව සතයාඳනය 
කළ ප්රභායයන්, ිචල නයන්, ියදු කතන  ද 
සතයාඳනය රීම ම්වලින් අනාවතයය ව 
ිචල නයන් සම්ඵන්ධශයන් ගනු  ැබ පියවත 
ශඳන්නුම් කතන උඳශේඛන ඳම  සෂා රීම භ 
සහා ඳවතින්ශන්ද? 

 ඔව් -  
සතයාඳනය රීම ම් 

සම්පර්ය කත ඇති සෑභ 
ස්ථානයකභ 

  4 

නියභාකාතශයන් සම්පර්ය කත ශම් සභඟ 
ඉදිරිඳත් කත ඇති ඇමුණුභ 1 හි ශඳන්වා ඇති 
ඳරිදි ශබෞතික සතයාඳනය රීම භ  සම්ඵන්ධ 
තත්ත්වශයහි සාතාාං ය ස  ඵා ශදන්න  

 - -  ඇමුණුභ 1 ඵ න්න 

 1.2 
මුදේ වත්කම් තහවුරු රීම භ (ඵැාංකු ශ ේෂයන්, අ ස 
මුදේ ශ ේෂයන්, යයගැතියන්, අත්තිකාතම්, 
තැන්ඳතු, ආශයෝජන ආදිය.) 

     

  1 
මුදේ වත්කම්ව  ශ ේෂයන් බාතකරුවන් 
ිචියන් ශ ේෂ ඳත්ර දින  තහවුරු රීම භ අව ය 
වන්ශන්ද? 

 ඔව් -   

  2 
ශ ේෂ ඳත්ර දින  තහවුරුරීම ම් කැවා 
ශනොභැති නම්, වර්ෂය තුළ ශවනත් රීියයම් 
දිනක  තහවුරු රීම ම් කැවන්ශන්ද? 

 - -  
අදා  ශනොශව් 

 

  3 
 ැබුනු තහවුරු රීම ම් ිචගයන ඳම  සෂය 
සහා ඳවතින්ශන්ද?  ඔව් -  

ඉේ ා ියටින  ද තහවුරු 
රීම ම් ිචගයකවරුන් ශවත 
සෘජුවභ ඉදිරිඳත් කතනු 

ඇත 

 

මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං 

 ්යෂඉ1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර :  
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මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං 

1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර ඉ(ංිරිපාංට) 

මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං| වාර්ෂික වාර්තාව 2013 38 
 

     
ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         

 1.3 
ඵැතකම් තහවුරු රීම භ (ප්රාග්ධනධන සහ ජාංගභ 
ඵැතකම් ඇතුු ව ියයු  ඵැතකම්)      

 
 1 

ශ ේෂ ඳත්ර දින  ඵැතකම් තහවුරුරීම භ සහා 
කැවමින් ලිපි යවනු  ැබුශව්ද? 

 ඔව් -   

  2 
ශ ේෂ ඳත්ර දින  තහවුරුරීම ම් කැවා 
ශනොභැති නම්, වර්ෂය තුළ ශවනත් රීියයම් 
දිනක  තහවුරු රීම ම් කැවන්ශන්ද? 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  3 
 ැබුනු තහවුරු රීම ම් ිචගයන ඳම  සෂය 
සහා ඳවතින්ශන්ද? 

 ඔව් -  

ඉේ ා ියටින  ද තහවුරු 
රීම ම් ිචගයකවරුන් ශවත 
සෘජුවභ ඉදිරිඳත් කතනු 

ඇත 

 1.4 
වත්කම් හා ඵැතකම් හා සම්ඵන්ධ නීතිභය 
තත්ත්වය      

  1 
ශ ේෂ ඳත්රශයහි ශඳන්වා ඇති ියයු  වත්කම් 
සාංස්ථාව  අයත් ශව්ද?  ඔව් -   

  2 

ශ ේෂ ඳත්රශයහි ශඳන්වා ඇති රීියයම් 
වත්කභක හිමිකභ  සම්ඵන්ධශයන් නීතිභය 
තත්ත්වය ඳැහැදිලි ශනොභැතිනම්, එවැනි 
වත්කම්ව  ශතොතතුරු ශවනභ 
උඳශේඛනයක ඉදිරිඳත් කතන්න. 
උඳශේඛනය ස අමුයා ඇත. 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  3 
ශ ේෂ ඳත්රශයහි ශඳන්වා ඇති එ ස එ ස 
ඵැතකභ සම්ඵන්ධශයන් නීතිභය ඵැතකභ ස 
ඳවතින්ශන්ද? 

 ඔව් -   

  4 

රීියයම් ඵැතකභ ස සහා නීතිභය තත්ත්වය 
ශනොඳැහැදිලි නම්, එවැනි ඵැතකභක 
ශතොතතුරු ශවනභ උඳශේඛනයක ඉදිරිඳත් 
කතන්න. උඳශේඛනය ස අමුයා ඇත. 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  5 

නීතිභය ව ශයන් නි ල්ය කළද ශ ේෂ 
ඳත්රශයහි අනාවතයය ශනොකළ වත්කම් ශහෝ 
ඵැතකම් ඳවතින්ශන්ද? 
එශසේ නම්, එවැනි වත්කම් ශහෝ ඵැතකම්ව  
ශතොතතුරු ශවනභ උඳශේඛනයක ඉදිරිඳත් 
කතන්න. උඳශේඛනය අමුයා ඇත. 

 

 
 
 

 
නැත 

  

 
 
 
 

අදා  ශනොශව් 
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මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං 

1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර ඉ(ංිරිපාංට) 
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         
 

1.5 වත්කම් ත සශසේරු රීම භ      

 
 1 

ස්ථාවත වත්කම්, ශතොග ආදිය ත සශසේරු 
රීම ශම් ශතොතතුරු ද සවන ප්රකා න ඇමුණුභ 
2හි ශඳන්වා ඇති ආකෘති ඳත්රය අනුව සකස් 
කළ යුතුය. අදා  ප්රකා න ශම් සභඟ 
ඉදිරිඳත් කත ඇත. 

 - -  

වත්කම් සහ ශතොගව  
උඳශේඛන ඳවතී. 
ිචගයනය කතන 

අවස්ථාශව්දී ශතොතතුරු 
 ඵා දිය හැක. 

  2 

ඳසුගිය වර්ෂයන්හීදි ශයොදාගත් ඳදනභ සභඟ 
සැසඳීශම්දී රීියයම් වත්කම් වර්ගයක 
ත සශසේරු රීම ශම් ඳදනභ වර්ෂය තුළදී 
රීියයම් ශවනසක    ස වශේද? 

 නැත -   

  3 

වත්කම් ත සශසේරු රීම ශම්දී එවැනි රීියයම් 
ශවනස ස ියදු වී ඇත්නම්, එවැනි වත්කම්ව  
ශතොතතුරු සහ ශවනස්කම් ඇමුණුභ 3 හි 
ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රශයන්  ඵා දිය යුතු 
ශව්. නියමිත ඳරිදි සම්පර්ය කතන  ද 
ඇමුණුභ 3 යා කත ඇත. 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  4 

රීියයම් වත්කභ ස ත සශසේරු රීම ශම්දී ඳහත 
ශවනසක්ම් ඇතු ත් කත තිශ ද? 
(අ) මුදේ ශයදවීශම් ගාස්තු; 
(ආ) FEECs 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  5 
රීියයම් වත්කභ ස ත සශසේරු රීම ශම්දී, 
රීියයම් අනුඳාතනය රීම ශම් ඳදනභ ස භත 
රීියයම් වක්ර පිරිවැය ස එ සකත තිශ ද? 

 - නැත   

  6 

රීියයම් වත්කභක වටිනාකභ 
ඇස්තශම්න්තුකත තිශ  නම්, එවැනි 
වත්කම්ව  ශතොතතුරු, ඇස්තශම්න්තු රීම ශම් 
ඳදනභ සහ ඒ සහා ශහේතු ශවනම් 
උඳශේඛනයක ඉදිරිඳත් කතන්න.එවැනි 
උඳශේඛනය ස යා කත ඇත. 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  7 
ශකශතමින් ඳවතින වැඩ, සහතික කතන  ද 
වැඩ ඳදනභ භත නි ල්ය කතන්ශන්ද?  ඔව් -   

  8 

ශකොන්ත්රාත්කරුවන්  ශගවා ඇති රීියයම් 
අත්තිකාතභ ස වැඩ සහතිකය ස ශනොභැතිව 
ියදු කතමින් ඳවතින වැඩ ශ ස 
සළකන්ශන්ද? 

 - නැත   

  9 
ශකොන්ත්රාත්කරුවන්  හිඟව ඳවතින 
තවාගත් ියයු  මුදේ ඵැතකම් ය ශත් 
ශවනභ ද සවා තිශ ද? 

 ඔව් -   
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         

 
1.6 

ඵැතකම් සහ ශවන් රීම භව  ත සශසේරුරීම භ සහ 
ගයනය රීම ම්      

  
1 

ඳසුගිව වර්ෂශේදී ශයොදා ගත් ඳදනභ හා 
සැසඳිශම්දී ක්රභ සෂය, ශඵොේයය, යේ 
ඳැනීම්  ආදිය සහා ශවන් රීම භ ඇතුු ව 
රීියයම් ඵැතකම් ශහෝ ශවන් රීම ම් ගයනය 
රීම ශම් ශහෝ ත සශසේරු රීම ශම් ඳදනශභහි 
රීියයම් ශවනසක්භ ස ියදු වී තිශ ද? 

 - නැත   

  2 

එවැනි ඵැතකම්, ශවන් රීම ම් සහ ගයනය 
රීම ශම් සහ ත සශසේරු රීම ශම් ඳදනශභහි 
ශවනසව්ීම් පිළිඵ ශතොතතුරු ඇමුණුභ 4 හි 
ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රශයන්  ඵා ශදන්න. 
නියමිත ඳරිදි සම්පර්ය කතන  ද ඇමුණුභ 4 
ශම් සභඟ ඉදිරිඳත් කත ඇත. 

 - -  අදා  ශනොශව් 

 1.7 ශ ේෂ ඳම  සෂයය      

  1 
ශ ේෂ ඳම  සෂයය එකඟ වී ශනොභැතිනම්, 
ශවනස කවශර්ද? 

    එකඟයි 

 1.8 ඳා න ගිණුම්      

  1 

ඳවත්වාශගන යන ඳා න ගිණුම්ව  
ශතොතතුරු සහ ඳා න ගිණුම් ශ ේෂයන් සහ 
සිචස්තත ඳාලිත සභාගම් ශ ජත ශ ේෂයන් 
අතත ශවනස්කම් ඳවතී නම්, එභ ශවනස්කම්  
ඇමුයභ 5හි ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රය අනුව 
 ඵා ශදන්න. 

    උඳශේඛනය යා කත ඇත 

 1.9 ඵැාංකු සැසඳීභ      

  1  ඵැාංකු සැසඳුභ ශ ේෂ ඳත්ර දින  සකස් කත 
තිශ ද?  ඔව්    

  2 

සැසඳුශභහි ද සවා ඇති මුදේ ශඳොත් ශ ේෂය 
 ඵා ගැනීශම්දී ඵැාංකුව ිචියන් සෘජුව කතන 
 ද හත රීම ම් සහ ඵැත රීම ම් මුදේ ශඳොශතහි  
ඇතු ත් කත තිශ ද? 

 ඔව්    

  3 
භාස 06  ස ශහෝ ඊ  වැඩි කා ය ස තිස්ශසේ 
හිඟව ඳවතින ශගවීම් ඵැාංකුව ිචියන් හත 
රීම භ  නියමිව තිශ ද? 

  නැත   

  4 
සතියක  වඩා හිඟව ඳවතින නමුත් ඵැාංකුව 
ිචියන් ඵැත ශනොකළ ඵැත මුදේ ශඳොශතහි 
වාර්තා වී තිශ ද? 

  නැත   

  5 
ඉහත 2හි සහන් හත සහ ඵැත පිළිඵ 
ශතොතතුරු ශවනභ උඳශේඛනයක ඉදිරිඳත් 
කතන්න. 

 - -  අදා  ශනොශව් 
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ඔව්  ැහ 
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1.10 අිචනි ච්ිත ගිණුම්      

 
 1 

හඳුනාශනොගත් සහ සැසඳීභ සහ නිතවුේ 
රීම භ සහා ඳවතින අයිතභයන්ශගන් 
සභන්ිචත වන සහ හත ගිණුම් ශහෝ ඵැත 
ගිණුම් ශ ේෂ ඳත්රශයහි ඳවතින්ශන්ද? 

 නැත -   

  2 

ඇමුණුභ 5 හි ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රය අනුව 
එවැනි ගිණුම්ව  ශතොතතුරු  ඵා ශදන්න. 
ඇමුණුභ 5 නියමිත ඳරිදි සම්පර්ය කත ශම් 
සභඟ ඉදිරිඳත් කත ඇත. 

    අමුයා ඇත 

2 ශවළාභ, නිෂ්ඳාදනය, සාබ සහ අ ාබ ගිණුම්      

 2.1 ගිණුම්කතය ඳදනභ      

  1 
ආදායම් සහ අය උඳචිත ඳදනමින් 
ස කන්ශන්ද?  ඔව් -   

  2 
ියයු  ිචයදම් උඳචිත ඳදනමින් 
ස කන්ශන්ද?  ඔව් -   

  3 

ආදායභ ශහො ිචයදශභහි රීියයම් අයිතභය ස 
උඳචිත ඳදනභ භත ගිණුම්ගත ශනොකතන්ශන් 
නම්, එවැනි අයිතභ පිළිඵ ශතොතතුරු සහ 
එවැනි ක්රියාඳටිඳාටි සහා ශහේතු ශවනභ 
උඳශේඛනයක ඉදිරිඳත් කතන්න.ශභභ 
උඳශේඛනය අමුයා ඇත. 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  4 

ගිණුම්කතය ඳදනශභහි ශවනස්කභ ස ියදු ව 
අවස්ථාවකදී එවැනි ශවනසක්ම්ව  
ශතොතතුරු සහ වර්ෂයශයහි මූ ය ප්රතිප  භත 
එවැනි ශවනස්කම්ව  ඵ ඳෑභ ඇමුණුභ 8හි 
ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රශයන්  ඵා ශදන්න 

 - -  අදා  ශනොව් 

 2.2 ආදායභ ිචයදභ සභඟ ගැ පීභ      

  1 
ආදායභ ඉඳැයීභ සහා දතන  ද ියයු  
ිචයදම් ආදායභ  එශතහිව ස කා ඵ ා 
තිශ ද? 

 ඔව් -   

  2 
ිචයදශභහි රීියයම් අයිතභය ස ශනොස කා 
හැත තිශ ද?  නැත -   

  3 
ආදායශභහි රීියයම් අයිතභය ස ශනොස කා 
හැත තිශ ද?  නැත -   

  4 

ආදායශභහි ශහෝ ිචයදශභහි රීියයම් 
අයිතභය ස ශනොස කා හැත තිශ  නම්, 
එවැනි අයිතභ පිළිඵ ශතොතතුරු සහ ඒ 
සහා ශහේතු ශවනභ උඳශේඛනයක ඉදිරිඳත් 
කතන්න. 

 - -  අදා  ශනොශව් 
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

          2.3 ිචශ ේෂිත අයිතභ 
     

  1 
පුනතාවර්තී ශනොවන ස්වබාවශේ ශහෝ 
අසාභානය ශහෝ ිචශ ේෂිත ආකාතශේ ආදායම් 
අයිතභ තිශ ද? 

 - නැත   

   එවැනි අයිතභව  එකතුව කවශර්ද?  - -  අදා  ශනොශව් 

  2 
පුනතාවර්තී ශනොවන ස්වබාවශේ ශහෝ 
අසාභානය ශහෝ ිචශ ේෂිත ආකාතශේ ිචයදම් 
අයිතභ තිශ ද? 

 - නැත   

   එවැනි අයිතභව  එකතුව කවශර්ද?   - -  අදා  ශනොශව් 

  3 
ඉහත සහන් කතන  ද ිචශ ේෂිත අයිතභයන් 
හැත සභාශ ෝචිත වර්ෂය සහා  ාබය ශහෝ 
අ ාබය වන්ශන් කවත සද? 

 - -  අදා  ශනොශව් 

 2.4 ඇස්තශම්න්තු සහ ඳත් රීම ම්      

  1 

ආදායශභහි ශහෝ ිචයදශභහි රීියයම් 
අයිතභය ස ශහෝ එයින් රීියයම් ශකො ස ස 
ඇස්තශම්න්තුගත ඳදනමින් ගිණුම්ව   
ශගන තිශ ද? 

 - නැත   

  2 
අනුඳාතනය රීම ශම් රීියයම් ඳදනභ ස භත 
ශවනත් ගිණුම්වලින් භාරු රීම ම් ඇතු ත්වන 
ආදායම් ශහෝ ිචයදම් අයිතභය ස තිශ ද?  

 - නැත   

  3 

ඇස්තශම්න්තු ශහෝ අනුඳාතනය රීම භ ඳැන 
නැගී ඇති ිච , එවැනි අනුඳාතනය රීම භ සහ 
ඇස්තශම්න්තුව  ශතොතතුරු සහ 
ඇස්තශම්න්තු රීම භ සහ අනුඳාතනය රීම භ 
සහා ශහේතු සහ ඇස්තශම්න්තු රීම ශම් සහ 
අනුඳාතනය රීම ශම් ඳදනභ ශවනභ 
උඳශේඛනයක ඉදිරිඳත් කතන්න. 

 - -  අදා  ශනොශව් 

 2.5 ප්රාග්ධනධන සහ ආදායම් ිචයදභ      

  1 

ආදායභ  එශතහිව ස කා ඵැලූ ිචයදභ  
ගිණුම්ව  කා ඳරිච්ශේදය ඉ සභවා  යන 
ප්රති ාබ  ඵාශදනු  ඵන රීියයම් අයිතභ 
ඇතු ත් වන්ශන්ද? 

 නැත -   

  2 

මූ ය ගාස්තු ඇතුු ව ශතොග, ගඵඩා ශහෝ 
ස්ථාවත වත්කම් සභඟ සෘජුව සම්ඵන්ධවන 
රීියයම් ිචයදභ ස ස කා ඵ න  ද 
වත්කශභහි ඇතු ත් ශනොකත  ාබ අ ාබ 
ගිණුශභහි ශවනභ ස කා ඵ ා තිශ ද? 

 නැත -   

  3 

ස්ථාවත වත්කම් අත්ඳත් කත ගැනීභ හා 
සම්ඵන්ධ ශඳොළිය, අඩු රීම ම් සහ මූ ය 
ගාස්තු  ාබ අ ාබ ගිණුභ  ඇතු ත් කත 
තිශ ද? 

 නැත -   
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         
 

2.6  ාබ අ ාබ අයිතභව  ශවනස්වීම්      

 
 1 

ඳසුගිය වර්ෂය හා සැසඳීශම්දී  ාබ අ ාබ 
ගිණුශභහි ශඳන්වා ඇති අයිතභව  
ශවනසව්ීම් ශතොතතුරු ඇමුණුභ 9 හි ද සවා 
ඇති ආකෘති ඳත්රය අනුව  ඵා 
ශදන්න.නියමිත ඳරිදි සම්පර්ය කතන  ද 
ඇමුණුභ 9 ශම් සභඟ ඉදිරිඳත් කත ඇත. 

 - -  උඳශේඛනය අමුයා ඇත 

 2.7  ශවන් රීම ම්      

  1 

1971 අාංක 38 දතන මූ ය ඳනශතහි 
ිචධිිචධානව   අනුක ව ඳසුගිය ශ ේෂ ඳත්ර 
දින ද සවා  ාබ ශවන්රීම ම් අනුභත කත 
තිශ ද?  

 - -  අදා  ශනොශව් 

  2 

1971 අාංක 38 දතන මූ ය ඳනශතහි 
ිචධිිචධානව   අනුක ව වර්තභාන වර්ෂශේ 
 ාබව  ශයෝජිත ශවන්රීම ම් අනුභත කත 
තිශ ද? 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  3 

1971 අාංක 38 දතන මූ ය ඳනශතහි 
ිචධිිචධානව   අනුක ව අතිරි සතව  
ශවන්රීම ම් සහා අව ය අනුභැතිය සහා 
අදා  අභාතයාාං ය  ඉේ් ම් කත තිශ ද? 

 - -  අදා  ශනොශව් 

  4 

ශවන් රීම ම් සහා ඳවතින ශුද්ධ අතිරි සතය 
ගයනය රීම ශම්දී ඒකාඵද්ධ අතමුද   ඇති 
ියයු  අනිවාර්ය දායකත්වයන් ියදු කත 
තිශ ද? 

 ඔව් -   

 2.8 අයවැය හා සැසඳීශම්දී ශවනස්වීම්      

  1 

වර්තභාන කා ඳරිච්ශේදය සහා ගිණුම්ව  
ඳවතින අයිතභ සහ අයවැශයහි ඳවතින 
අයිතභ අතත ප්රධාන ශවනස්වීම් ඇමුණුභ 
10හි ද සවා ඇති ආකෘතිශයහි ඳැහැදිලි 
කතන්න. 

 

අඳශග්ධන ආයතනය ිචවෘත ශවළශඳොශළහි 
ඳවතින උඳශද් න සහ  ර්න්කී වයාඳෘති බාත 
ගනී. කාර්ය  ඵා ගැනීභ ශවළශඳොළ ඳැවතීභ 
සහ තතඟකාරිත්වය භත තා ඳවතී. එඵැිචන් 
යථානිරූපිත අයවැය ස සකස් රීම භ ියදු 
කළ ශනොහැක. 

  2 

අයවැය ප්රතිදාන ධාරිතාවය සහ සතය 
ප්රතිදාන ධාරිතාවය අකත ශවනභවීම් 
ඇමුණුභ 10 හි ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රශයහි 
ඳැහැදිලි කතන්න. 
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මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං 

1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර ඉ(ංිරිපාංට) 
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         3 �යාඳටිඳාටි      

 3.1 
ඳහත ිචෂයයන් සම්ඵන්ධශයන් ලිඛිත උඳශදස ්
ශහෝ අත්ශඳොත් සකස් කත තිශ ද?      

  (අ) මි දී ගැනීම්  ඔව්    

  (b) ිචරීණීම්  -   අදා  ශනොශව් 

  (c)  ැබීම්  ඔව්    

  (d) ශගවීම්  ඔව්    

  (e) ඵඩු වට්ශ ෝරු ඳා න රීම භ  ඔව්    

  (f) අයවැයකතයය  ඔව්    

  (g) ප්රාග්ධනධන ිචයදම් ඳා න රීම භ  ඔව්    

  (h) 
ආත සෂාව සහ වත්කම් කළභනාකතයය 
රීම භ  

ඔව් 
   

  (I) වැටුප්  ැයිස්තු  ඔව්    

  (j) ිචශද්  ිචනිභය ශවන්රීම ම්  -   අදා  ශනොශව් 

  (k) FEECs  -   අදා  ශනොශව් 

 3.2 
ඳහත ද සවා ඇති දඋ සහා ඳා න ගිණුම් ශඳොදු 
ශ ජතශයහි ඳවත්වාශගන යන්ශන්ද?      

  (a) ස්ථාවත වත්කම්  ඔව්    

  (b) ශතොග  ඔව්    

  (c) ශවළ යයගැතියන්  
ඔව් 

  
තනි තනි යයගැති ගිණුම් 
ඳවත්වාශගන යනු  ැශ  

  (d) ශසේවක යයගැතියන්  ඔව්    

  (e) ශවළ යයහිමියන්  
ඔව් 

  
තනි තනි යයගැති ගිණුම් 
ඳවත්වාශගන යනු  ැශ  

  (f)  ැබිය යුතු තැන්ඳතු  ඔව්    

  (g) ශගිචය යුතු තැන්ඳතු  ඔව්    

  (h) ශවනත් (ිචස්තත සභඟ)  ඔව්    

 3.3 අබයන්තත ිචගයනය ස ියදු වන්ශන්ද?  ඔව් -   
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මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං 

1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර ඉ(ංිරිපාංට) 
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         

 3.4 

මි දී ගැනීශම් ඇයවුම්, ශගවීම් වවුලත, ිචකුණුම් 
ඉශන් වොයිස්, මුදේ  ැබීම්, බාණ්ඩ  ැබීම්, බාණ්ඩ 
නිකුත් රීම ශම් ඇයවුම් වැනි ගිණුම්ව  මුේ 
ඇතු ත් රීම ම්ව   සහාය ද සවන ියයු  වැදගත් 
ලිපිශේඛන පිළිඵ සාංඛයාත්භක ඳා නය ස 
තිශ ද?   

 ඔව් -   

4 නීති, ශතගු ාිය ආදිය සභඟ අනුක  වීභ      

 
 1 

ඉදිරිඳත් රීම භ  අව ය ියයු  ආදායම් ඵදු 
 ැබීම් ඉදිරිඳත් කත තිශ ද?  

ඔව් 
   

  2 ආදායම් ඵදු ශගවීභ  හිඟව ඳවතීද?  ඔව්    

  3 
වටිනාකම් එකතු රීම ශම් ඵදු සම්ඵන්ධශයන් 
ශගිචය යුතු ියයු  මුදේ ප්රභායයන් නිිය 
ශව් ාව  ශගවා තිශ ද? 

 
ඔව් 

   

  4 
ශද්ශීය ආදායම් ඵදු ශනොශගවීභ 
සම්ඵන්ධශයන් දඩ මුදේ අයකත තිශ ද?  

ඔව් 
-   

  5 
සාප්පු හා කාර්යා  ශසේවක ඳනශතහි 
ිචධිිචධානයන්  අනුක  වී තිශ ද?  

ඔව් 
-  

ශයොදාගත හැරී 
අවස්ථාව දි 

  6 

ිචශද්  ිචනිභය සම් න්ධ වන 
ශකොන්ත්රාත්ව   ඇතු ත් වීශම්දී, භහ 
ඵැාංකුශවන්, ිචනිභය ඳා කශගන්, 
ක්රභසම්ඳාදන අභාතයාාං ශයන් සහ ශවනත් 
අධිකාරින්ශගන් අව ය අනුභැතිය  ඵාශගන 
තිශ ද? 

 ඔව් -   

  7 
ශම් වන ශත ස �යාව  නාංවා ශනොභැති 
අධය සෂ භණ්ඩ  තීතය තිශ ද?   නැත   

  8 
අනුක  ශනොව අභාතය භණ්ඩ , අභාතයාාං  
ශහෝ බාණ්ඩාගාත නිශයෝගය ස ඳවතීද?   නැත   

  9 
1971 අාංක 38 දතන මූ ය ඳනශතහි ියයු  
ිචධිිචධානයන්  අනුක  වී තිශ ද? ශේදව  
අාංක සහන් කතන්න. 

  -   

5 අ ාබ      

  1 
වර්ෂය තුළදී හඳුනාගත් සහ ිචදින්න  ියදු ව 
අ ාබ  ඇමුණුභ 11 හි සහන් ආකෘතිය 
ප්රකාතව  ඵා දිය යුතු ශව්. 

    අදා  ශනොශව් 
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1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර ඉ(ංිරිපාංට) 
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         6 අක්රිය සම්ඳත් 
     

 
1 

ක්රියාත්භක කළ හැරී රීියයම් පිරියත, යන්ත්රසූතත්ර 
සහ උඳකතය ක්රියාත්භක ශනොකත ඳවතීද?  - නැත   

 
2 රීියයම් පිරියත, යන්ත්රසූතත්ර සහ උඳකතය ඌන 

උඳශයෝජනය    සකත තිශ ද? 
 - 

නැත 
  

 3 
ඵැහැත රීම භ  නියමිත රීියයම් අතිරි සත, අනව ය 
ශහෝ යේපින වත්කම් ඳවතීද?  - 

නැත 
  

 4 
රීියයම් පිරියත, යන්ත්රසූතත් ත ආදී අයිතභයන් 
සිචරීම භ  නියමිතව ඳවතීද?  - 

නැත 
  

 5 

අක්රිය සම්ඳත්ව  ශතොතතුරු ඇමුණුභ 12හි ද සවා 
ඇති ආකෘති ඳශත්රයහි ද සවා ඇති ඳරිදි  ඵා දිය 
යුතුය. නියමිත ඳරිදි සම්පර්ය කතන  ද ආකෘති 
ඳත්රය ශම් සභඟ ඉදිරිඳත් කත ඇත. 

    අදා  ශනොශව් 

7 ඵැඳීභ සහ ශකොන්ත්රාත්      

 1 

ඇතු ත් ව ශකොන්ත්රාත් සම්ඵන්ධශයන් රීියයම් 
අධය සෂවතශයකු  ශහෝ සාංස්ථාව  රීියයම් 
ඵැඳියාව ස තිශ ද? එශසේ නම්, අධය සෂවරුන් 
ඔවුන්ශග්ධන ඵැඳියාවන් ප්රකා  කත තිශ ද? 

 - නැත  එවැනි ශකොන්ත්රාත් 

 1A සම්ඵන්ධිත ඳාර් ව සභඟ ගනුශදනු ඳැවතිණිද?  

ශම් වන ශත ස වයාඳාත ආතම්බ කත ශනොභැති 
භධයභ ඉාංජිශන්රු ශසේවා (ශඳෞද්.) ගිිචසුභ සහ 
සාාංගමික වයවස්ථාවලිය සහා කාර්යාාං ය 
දායකශයකු වී ඇත.(එ ස ශකො ස ස රු. 10/- 
ඵැගින්)  

 2 
ිචශද්  සැඳයුම්කරුවන් ශහෝ මි දීගන්නන් සභඟ 
ශකොන්ත්රාත්ව   ඇතු ත් වී තිශ ද?  - නැත   

 3 

මි දී ගැනීභකදී අවභය ශනොවන ඳාර් වයක  ශහෝ 
ිචරීණීභකදී ඉහළභ ඳාර් වය ශනොවන 
ඳාර් වයක  රීියයම් ශකොන්ත්රාත්තුව ස ප්රදානය 
කත තිශ ද? 

 - නැත   

 4 
ශකොන්ත්රාත් නි ල්ය රීම ශම්දී, ඳහත සහන් කරුණු 
සැ රීේ   ගනු  ැබුශව්ද?      

  (අ) ිචශද්  ිචනිභය පිරිවැය;     අදා  ශනොශව් 
  (ආ) යය  ශකොන්ශද්ිය     අදා  ශනොශව් 

 5 
ියදු කතන  ද කාර්යයන්හි අවසන් පිරිවැය මුේ 
ශකොන්ත්රාත්තුශව් වටිනාකභ ඉ සභවන මි දී ගැනීම් 
ශහෝ ප්රාග්ධනධන ිචයදම් සදහා ශකොන්ත්රාත් තිශ ද? 

 - නැත   

 6 

මුේ ශකොන්ත්රාත්තුව ප්රදානය රීම ශභන් ඳසුව 
ශ න්ඩත ශහෝ මි  ගයන් කැවීභරීන් ශතොතව 
රීියයම් ශකොන්ත්රාත්කරුශවකු ශහෝ 
සැඳයුම්කරුශවකු  අභතත කාර්යයන් ප්රදානය කත   
තිශ ද? එශසේ නම්, ප්රදානය කතන  ද කාර්යයන්හි 
වටිනාකභ කවශර්ද? 

 - නැත   
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මධ්යමඉංජිනේරු ඉපදේශන ඉාර්යාංරජනාං 

1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර ඉ(ංිරිපාංට) 
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         
 7 

මු දී එකඟ ව දින  වඩා නිභ රීම ශම් දිනය දීර්ඝ 
රීම භ  ියදු ව රීියයම් ශකොන්ත්රාත් ඳවතින්ශන්ද?  - නැත   

 8 
ශකොන්ත්රා සකරු ිචියන් අත්හත දැමූ ශකොන්ත්රාත් 
ඳවතීද?  - 

නැත 
  

 
9 

මි  ගයන් ශහෝ ශ න්ඩත කැිචභරීන් ශතොතව 
රීියයම් ඳාර් වයක  ශකොන්ත්රාත් ප්රදානය කත 
තිශ ද? 

 - 
නැත 

  

 10 
ශකොන්ත්රාත්තුශව් ශකොන්ශද්ිය උේ ාංඝනය කතන 
 ද ශකොන්ත්රාත්කරුවන් ශහෝ සැඳයුම්කරුවන් 
ියටීද? 

 - 
නැත 

  

 11 
සභාශ ෝචිත කා  ඳරිච්ශේදශේදී රීියයම් 
ශකොන්ත්රාත්කරුශවකු සභඟ ආතවු  ස ඇති වී 
තිශ ද? 

 - 
නැත 

  

 12 
මි ගයන් ශහෝ ශ න්ඩත කැවීභරීන් ශතොතව 
රීියයම් ශකොන්ත්රාත්තුව ස රීියයම් ඳාර් වයක  
 ඵා දී තිශ ද? 

 - 
නැත 

  

 13 
ශකොන්ත්රාත්කරුවන්, සැඳයුම්කරුවන් සහ 
මි දීගන්නන්ශගන් අයකතගත හැරී රීියයම් 
දණ්ඩන ශහෝ දඩ මුදේ තිශ ද? 

 - 
නැත 

  

 14 
වර්ෂය තුළදී ප්රදානය කතන  ද ශකොන්ත්රාත් පිළිඵ 
ශතොතතුරු ඇමුණුභ 13හි ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රය 
අනුව  ඵා දිය යුතුය. 

 - -  අදා  ශනොශව් 

8 ියදු කතමින් ඳවතින වයාඳෘති      

 1 
ියදු කතමින් ඳවතින ප්රාග්ධනධන වයාඳෘති පිළිඵ 
ශතොතතුරු ඇමුණභ 14 හි ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රය 
අනුව  ඵා දිය  යුතුය. 

 - නැත   

9 කඳා හැම ම්      

 1 
ඳහත ද සවා ඇති කරුණු සම්ඵන්ධශයන් රීියයම් 
මුදේ ප්රභායය ස වර්ෂය තුළදී කඳා හැත තිශ ද?      

  (අ) ිචකුණුම් සහා යයගැතියන්  - ඔව්   
  (ආ) ශසේවකයින්ශගන් හිඟව ඳවතින යය  - නැත   

  (ඇ) 
ශකොන්ත්රාත්කරුවන්ශගන් සහ 
සැඳයුම්කරුවන්ශගන් හිඟව ඳවතින යය  - නැත   

  (ඈ) ශවනත්ඳාර් ව වලින් හිඟව ඳවතින යය  - නැත   

   

ඇමුණුභ 15 හි ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රය 
අනුව කඳා හරින  ද මුදේ ප්රභායව  
ශතොතතුරු ඉදිරිඳත් කතන්න. නියමිත ඳරිදි 
සම්පර්ය කතන  ද ආකෘති ඳත්රය ශම් සභඟ 
ඉදිරිඳත් කත ඇත. 

 - -   
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         
10 අධය සෂ භණ්ඩ ය සහා ශතොතතුරු      

 1 
ඳහත ද සවා ඇති කරුණු සහා ක්රභවත් ශතොතතුරු 
අධය සෂ භණ්ඩ ය  ඉදිරිඳත් කත තිශ ද?      

  (අ) ශතොගශයහි ඳවතින ියයු  වර්ගශේ ඵඩු 
වට්ශ ෝරු  - -  වාර්ෂිකව 

  (ආ) යයගැතියන්,  - -  භාියකව 

  (ඇ) ප්රාග්ධනධන වයාඳෘති,  - -  අදා  ශනොශව් 

  (ඈ) නිෂඳ්ාදනය, ශසේවා සහ ිචකුණුම් සම්ඵන්ධ 
පිරිවැය ප්රකා න සහ  ාබ අ ාබ ගිණුම්  - -             ත්රත්රභාියකව 

  (ඉ) අයවැය අගයන්  එශතහිව තතය අගයන්හි 
ශවනසව්ීම්,  - -             ත්රත්රභාියකව 

  (ඊ) මුදේ පුශතෝකථන  - -             ත්රත්රභාියකව 

  
අධය සෂ භණ්ඩ ය ශවත නිතන්තතශයන් සඳයන 
ශවනත් ශතොතතුරු කවශර්ද?      

  

ඇමුණුභ 16හි ද සවා ඇති ආකෘති ඳත්රය අනුව 
අධය සෂ භණ්ඩ ය  නිතන්තතශයන් සඳයනු  ඵන 
ශතොතතුරු ඉදිරිඳත් කතන්න.නියමිත ඳරිදි 
සම්පර්ය කතන  ද ආකෘති ඳත්රය ශම් සභඟ 
ඉදිරිඳත් කත ඇත. 

 ඔව්   උඳශේඛනය අමුයා ඇත 

 
ඇමුණුම්ව  ද සවනු  ඵන ශතොතතුරු ඳහත ද සවා ඇති 
භාතෘකා ය ශත් ියතස් ශප්ළි ආකතය  වගුගත කළ යුතු 
ශව්.  

     

 ඇමුුමමඉ1      

  

 

1. වත්කශභහි ශරේණිය 

2. වත්කශභහි වර්ගය 

3. සතයාඳනය රීම ශම් වර්ගය 

4. සතයාඳනය කතන  ද මුු  වත්කම්ව  ප්රභායය 

5. හිඟයන්හි වටිනාකභ 

6. අතිරි සතයන්හි වටිනාකභ 

7. ශඳොත්ව  ග ඳන  ද හිඟ 

8. ශඳොත්ව  ග ඳන  ද අතිරි සතයන් 

9. ශ ේෂ ඳත්ර48දින  ගැ පිභ  ඇති හිඟ 

10.   ශ ේෂ ඳත්ර දින  ගැ පිභ  ඇති අතිරි සතයන් 

 
එය  ඵා දිය හැක 



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  2013 51uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201350
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1971ඉඅජාඉ38ඉදර ඉමූල්යඉද ේහිඉ13(6)ඉේේදාංඉප්රාරර ඉිණුම් ඉමම ඉංිරිපද්ඉ
ාළ යුතුඉ ර්යහර ඉ(ංිරිපාංට) 
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ඔව්  ැහ 

 
ේ  ් ේාටි පිළිතුරක් 

         
 ඇමුමමඉ2      

   

1. වත්කම් ිචස්තතය 
2. සෘජු පිරිවැය සහ ිචබාජිත පිරිවැය අතත ශවනස හඳුනාගැනීශම් 

පිරිවැය මූලිකාාංග  

එය  ඵා දිය හැක 

මි දී ගැනීශම් පිරිවැය 

     

 ඇමුුමමඉ3  

   

1. ඵැතකම් සහ ශවන්රීම ම්ව  ිචස්තත 

2. ත සශසේරු රීම ශම් ශහෝ ගයනය රීම ශම් මුේ ඳදනශභහි ිචස්තත 

3. මුේ ඳදනභ භත වටිනාකභ 

4. ත සශසේරු ගයනය රීම ශම් නව ඳදනශභහි ිචස්තත 

5. නව ඳදනභ භත වටිනාකභ 

6. වත්කම් භත ශවනසව්ීම්ව  ඵ ඳෑභ 

7. වත්කම් භත ශවනසව්ීම්ව  ඵ ඳෑභ 

8. ශවනත් ඵැතකම් සහ සාංචිත භත ශවනසව්ීම්ව  ඵ ඳෑභ 

 අදා  ශනොශව් 
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ධ්යම  ංජිනේරරු පදේශන  කාර්ාංාජනාං මම ංපකා  

ජල සම්දත් සජවර්ධ්  වයාදි ස සාහා ු -විෂාං 

ංජිනේරරු පදේශන  ේසේවා සැදයීම  සාහා 1973 

අේරේල් ම ම ස 12 වැනි දි  පිහිටුව  ලදී. එාං 1957 අජක 49 දර  

රාජය කර්ම ාරත සජසථාා ද ත ාංතේත් පිහිටුව  ලද 

වයවසථාාපිත යාංත ාංි.  

ශ්රී ලජකාේේ විනාලතම  සජවර්ධ්  වයාදි ස සම හරක 

රමුඛසසථාා ාං තත් කාර්ාංාජනාං ශ්රී ලජකාේේ විවිධ් ංජිනේරරුම ාං 

විෂාංාංරවල පුළුල් ම දරාසාංක රවීණතතාව්  සහිත රධ්ා  

පදේශන  යාංත ාං ේේ. ම හවැලි වයාදි සාං මශ්රී ලජකාේේ 

විනාලතම  තජතාේේ ජල තැලීම  සජවර්ධ් ාං ිරීම   ක්රිාංාවත 

 ැජවීණේම් එ්  රධ්ා  යාංත ාං්  ේලස ම ංපකා ක්රිාංා කර  

ලදී. රුපිාංල් ම බිලිාං  තත ක ේම ම  වයාදි ස ක්රිාංාවත 

 ැජවීණේම්දී කාර්ාංාජනාං අරතර්ජා සක පදේශනකයිර ිහිද 

ේදේ කු සම ඟ සහේාංෝගීව කතයුතු කර  ලද අතර ේම ම  

සහේාංෝගීතා තුලිර න්  සම ත් ංජිනේරරුම ාං නිපුතත්වාංර 

සහ රවීණතතාවර වැිදදියුු  කරේත  ඇත. රධ්ා  ජල විදුලි 

සහ වාරිම ාර්ත වයාදි ස යරිත වයාදි ස හා සම්ුරධ් යළාංළු 

ාංටිතලවුහ මරේේන ම ාර්ත, දාලම්, ේතොඩ ැගිලි සහ ජල 

සැදයුම්  සැලසුම් ිරීම  සහ අධී් ෂතාං ිරීම  සාහා 

කාර්ාංාජනාං වතිවයුතු විාං. සම ාජ යර්ථික අජන ම ැවත දදිජචි 

ිරීම , රජා සජවර්ධ්   සහ දාරිසරික අධ්යාං  ේම ම  රධ්ා  

වයාදි ස වල ාකාුශධ් ේකොතස්  විාං.  

 

 

 

 

මංපාරඉහිඉදසුබිම  

ම  
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ංජිනේරු  පදේශන  ේසේවා සැදයීම  සා ා 1973 අේරේල් ම ම ස 12 වැනි දි  පිහිටුව  ලදී. රධ්ා  
ාංටිතලවු  සජවර්ධ්  වයාදි ස සා ා දාාංකත්වාං ද් වා ඇත. වි් ේතෝරිාංාක ේකොත්ම ේල් මක 
රරේදණිතලක රරතැේේක ම ාුලු ඔාංක කැනිේාංොරක ේුෝවතැර ක සම  ළ වැවක කුකුේළේ තඟ ස  
ේකොත්ම ේල් ම වැනි වයාදි ස සා ා දාාංකත්වාං ද් වා ඇත.  

 
එහි යරම්භේේ යළත සථවාංජ මූලය ව  අතර සාර්ාකව ක්රිාංාකාරී වීණ ඇත. රජේේ යදාාංම් සා ා 
දාාංකත්වාං ලුා දී ඇත.  

 
450කාං විද වැිද ංජිනේරු වු රක 50කත වඩා වැිද ති  නිර්ම ාත ශිල් මපීර ස  500 කත වඩා වැිද 
තාකෂණික නිලධ්ාරිරේතර සම රවිත ව  පු ු ක දළපුු ුල ස  ං ළ අභිේරේරතාං්  සහිත ශ්රම  
ුලකාාං්  සතු ේේ.  
 
1995 දී ංදිිරීම් අජනාංත (EPC) වයාප්ත ව  ලදී. ේතොඩ ැගිලික ම  ාම ාර්තක නිද සථ ේවළා කලාදක 
යර්ථික ම ධ්යසථාා ක ේරෝ ල් මක කර්ම ාරත පදයා  යදිාං ංදිිරීේම හි නිරතව  ලදී.  

 
දිත කඅනුරාධ්පුරක තාල් මලක රත් පුරක ුුලල් මලක කරතේල් මක අම්දාරක ජාවත්තක ුත්තරමුඛල් මලක තම්ද ක 
ම  රතම  ස  ිලිේ ොච්චි ාං  රාේශය ාං කාර්ාංාල 12 තුන්ර දිවයි  පුරා ේම ේ යුම් කතයුතු යළුල කරනු 
ලැේේ.  
 
 

යුශධ්ේාංර දසු සජවර්ධ්  කාර්ාංාංර සා ා රජේේ ස ාාංකාංා විාං  
 පතුු  වසරතාං              පතුු  ම ාර්ත පු ු ත්ාාද  වයදි සාං 
  ැේත හිර  ේවෝදාං         තැටුම්වලිර ුලදෑම ත ල් වූ රේශනාංරහි  දියළ වයාදි සාං (CARE)   

 

ම ාලදිවයි ක ංරදිාංාවක එ් සත් රාජධ්ානිාංක තැරසානිාංාතක ු වරඩාවක  ැේත හිර අප්රිකානු කලාදාං 
වැනි අරතර්ජා සක ේවළාේදොළ සා ා 2007 වර්ෂේේ යළත ේාංොමුඛ විාං.  

 
හිතකර මූලය කාර්ාං සාධ් ාං්  ේදරනුම් කර  ලද රජාං සතු සාර්ාක වයවසාාංර (SOE) 20 
අතරත ලැයිසථතුතත වීණ ඇත.  
2005 වර්ෂේේ යළත ම ංපකා පිරිවැටුේම හි ස  ේවළාේදොළ ේකොතසථකාරිත්වේාංහි අසණ්ඩ 
වර්ධ් ාං්  ේදරනුම් කර  ලදී. LMD සඟරාවක රජාං සතු වයවසාාං ස  ේදෞශතලික සම ාතම්වල 
කාලී  වයාදාර ේතොරතුු ක කළම  ාකරත අද සථ ස  කාර්ාං සාධ් ාං පින්ුා ේතොරතුු  රභවාං් ව 
දව ස  රමුඛස වයාදාර සඟරාවි. මූලය  ා ේභෞ සක කාර්ාං සාධ් ාං දද ම් කර තනිිනර LMD 
සඟරාව වියළර රජාංඉසතු සාර්ාක වයවසාාංර 20්  වාර්ෂිකව ලැයිසථතුතත කරනු ලැේේ. 2011/12 ර 
අවසර වූ වර්ෂාං සා ා ම ංපකා ේ ොාම  රජාං සතු වයවසාාංර 20 අතරිර 12 වැනි සථාා ාංත 
ලැයිසථතුතත කර ඇත. 
 
2011 වර්ෂේේදී පූර්ත අයි සාං සතු දරිදාලිත සම ාතම ්  ව  ම ංේසේස මම ධ්යම  ංජිනේරු  ේසේවා 
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ංජිනේරු  පදේශන  ේසේවා සැදයීම  සා ා 1973 අේරේල් ම ම ස 12 වැනි දි  පිහිටුව  ලදී. රධ්ා  
ාංටිතලවු  සජවර්ධ්  වයාදි ස සා ා දාාංකත්වාං ද් වා ඇත. වි් ේතෝරිාංාක ේකොත්ම ේල් මක 
රරේදණිතලක රරතැේේක ම ාුලු ඔාංක කැනිේාංොරක ේුෝවතැර ක සම  ළ වැවක කුකුේළේ තඟ ස  
ේකොත්ම ේල් ම වැනි වයාදි ස සා ා දාාංකත්වාං ද් වා ඇත.  

 
එහි යරම්භේේ යළත සථවාංජ මූලය ව  අතර සාර්ාකව ක්රිාංාකාරී වීණ ඇත. රජේේ යදාාංම් සා ා 
දාාංකත්වාං ලුා දී ඇත.  

 
450කාං විද වැිද ංජිනේරු වු රක 50කත වඩා වැිද ති  නිර්ම ාත ශිල් මපීර ස  500 කත වඩා වැිද 
තාකෂණික නිලධ්ාරිරේතර සම රවිත ව  පු ු ක දළපුු ුල ස  ං ළ අභිේරේරතාං්  සහිත ශ්රම  
ුලකාාං්  සතු ේේ.  
 
1995 දී ංදිිරීම් අජනාංත (EPC) වයාප්ත ව  ලදී. ේතොඩ ැගිලික ම  ාම ාර්තක නිද සථ ේවළා කලාදක 
යර්ථික ම ධ්යසථාා ක ේරෝ ල් මක කර්ම ාරත පදයා  යදිාං ංදිිරීේම හි නිරතව  ලදී.  

 
දිත කඅනුරාධ්පුරක තාල් මලක රත් පුරක ුුලල් මලක කරතේල් මක අම්දාරක ජාවත්තක ුත්තරමුඛල් මලක තම්ද ක 
ම  රතම  ස  ිලිේ ොච්චි ාං  රාේශය ාං කාර්ාංාල 12 තුන්ර දිවයි  පුරා ේම ේ යුම් කතයුතු යළුල කරනු 
ලැේේ.  
 
 

යුශධ්ේාංර දසු සජවර්ධ්  කාර්ාංාංර සා ා රජේේ ස ාාංකාංා විාං  
 පතුු  වසරතාං              පතුු  ම ාර්ත පු ු ත්ාාද  වයදි සාං 
  ැේත හිර  ේවෝදාං         තැටුම්වලිර ුලදෑම ත ල් වූ රේශනාංරහි  දියළ වයාදි සාං (CARE)   

 

ම ාලදිවයි ක ංරදිාංාවක එ් සත් රාජධ්ානිාංක තැරසානිාංාතක ු වරඩාවක  ැේත හිර අප්රිකානු කලාදාං 
වැනි අරතර්ජා සක ේවළාේදොළ සා ා 2007 වර්ෂේේ යළත ේාංොමුඛ විාං.  

 
හිතකර මූලය කාර්ාං සාධ් ාං්  ේදරනුම් කර  ලද රජාං සතු සාර්ාක වයවසාාංර (SOE) 20 
අතරත ලැයිසථතුතත වීණ ඇත.  
2005 වර්ෂේේ යළත ම ංපකා පිරිවැටුේම හි ස  ේවළාේදොළ ේකොතසථකාරිත්වේාංහි අසණ්ඩ 
වර්ධ් ාං්  ේදරනුම් කර  ලදී. LMD සඟරාවක රජාං සතු වයවසාාං ස  ේදෞශතලික සම ාතම්වල 
කාලී  වයාදාර ේතොරතුු ක කළම  ාකරත අද සථ ස  කාර්ාං සාධ් ාං පින්ුා ේතොරතුු  රභවාං් ව 
දව ස  රමුඛස වයාදාර සඟරාවි. මූලය  ා ේභෞ සක කාර්ාං සාධ් ාං දද ම් කර තනිිනර LMD 
සඟරාව වියළර රජාංඉසතු සාර්ාක වයවසාාංර 20්  වාර්ෂිකව ලැයිසථතුතත කරනු ලැේේ. 2011/12 ර 
අවසර වූ වර්ෂාං සා ා ම ංපකා ේ ොාම  රජාං සතු වයවසාාංර 20 අතරිර 12 වැනි සථාා ාංත 
ලැයිසථතුතත කර ඇත. 
 
2011 වර්ෂේේදී පූර්ත අයි සාං සතු දරිදාලිත සම ාතම ්  ව  ම ංේසේස මම ධ්යම  ංජිනේරු  ේසේවා 
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මේදෞශ.  සම ාතම   පිහිටුවිනර ම ංපකා ඔවුරේේ ංදිිරීම් ් ේෂේත්රාං  වකරතාං කර  
ලදී.වර්තම ා ේේදී ම ංේසේස ම ංපකා හි ංදිිරීම් අජනාං ේලස ක්රිාංාත්ම ක ේේ.  

 

2013 වර්ෂේේ අත්දත් කරතර ා ලද කැපී ේදේ   ජාංග්ර ත 

ංජිනේරු  ේසේවාවල කැපීේදේ   ජාංග්ර ත සා ා ව  ේතෞරවාරවිත ංජිනේරු ඉ විශිෂ්ටතරඉ
සම්මර ාංඉ -ඉ 2013 ම ංපකා වියළර දි ා තර ා ලදී. ශ්රී ලජකාේේ යළටි  ංජිනේරු වු රේේ  රමුඛස 
විත්තීාං යාංත ාං ව  ශ්රී ලජකා ංජිනේරු  යාංත ාං (IESL) වියළර පිරි ම නු ලු  ේම ම  වාර්ෂික 
ංජිනේරු  විශිෂථතතා සම්ම ා ාං ම ඟිර ජා සක ංජිනේරු  ් ේෂේත්රේේ නිාංැේල  පුශතලයිර ස  
යාංත   ඳු ාතැනීම ත ල්  කරයි.   

 

 

 

 

ංදිිරීම් වයාදි ස 

 
 ේකොළඹ 07ක පිහිටි කාර්ාංාජනේේ මූලසථාා  සජකීර්තේාංහි ම ංපකා මූලසථාා -අදිාංර  II ‘ම  වැලි 
ම  ළ’ සැලසුම් ිරීේම්දී ස  ංදිිරීේම්දී සා් ෂාත් කර තර  ලද එහි කැපීේද   ජාංග්ර ත 
සා ා ම ධ්යම  ංජිනේරු  පදේශන  කාර්ාංාජනාං ේතෞරවාරවිත හරිතඉ ංදිකිරීම්ඉ විශිෂ්ටතරඉ
සම්මර ාංඉ–ඉ2013 දි ා තර ා ලදී.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2013 ව්යෂේේඉවිේනේෂතර 

2013ඉ සැප්තැම්බ්යඉ මසඉ 24ඉ වැනිඉ සි මරඉ ග්රෑර ඉ
ේහෝටඉලේේදීඉ මධ්යමඉ ංජිනේරු ඉ පදේශන ඉ
ාර්යාංරජනේේඉසරමර යරධිකාාරරීඉඉංජින ඉේේ එල් එස් ඉ
සහබරදුඉමහතරඉවිසිරඉආ්යථිාඉසජව්යධ් ඉඅමරතයඉ
ගු ඉ බැසිල්ඉ රරජදේෂඉ මැතිතුමරඉ අතිරඉ සම්මර ාංඉ
ලබරඉගත්ඉඅවස්ථරව  

 

මංපාරඉප්රධ්ර ඉාර්යාංරලාං- අදිාංර II 
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මේදෞශ.  සම ාතම   පිහිටුවිනර ම ංපකා ඔවුරේේ ංදිිරීම් ් ේෂේත්රාං  වකරතාං කර  
ලදී.වර්තම ා ේේදී ම ංේසේස ම ංපකා හි ංදිිරීම් අජනාං ේලස ක්රිාංාත්ම ක ේේ.  

 

2013 වර්ෂේේ අත්දත් කරතර ා ලද කැපී ේදේ   ජාංග්ර ත 

ංජිනේරු  ේසේවාවල කැපීේදේ   ජාංග්ර ත සා ා ව  ේතෞරවාරවිත ංජිනේරු ඉ විශිෂ්ටතරඉ
සම්මර ාංඉ -ඉ 2013 ම ංපකා වියළර දි ා තර ා ලදී. ශ්රී ලජකාේේ යළටි  ංජිනේරු වු රේේ  රමුඛස 
විත්තීාං යාංත ාං ව  ශ්රී ලජකා ංජිනේරු  යාංත ාං (IESL) වියළර පිරි ම නු ලු  ේම ම  වාර්ෂික 
ංජිනේරු  විශිෂථතතා සම්ම ා ාං ම ඟිර ජා සක ංජිනේරු  ් ේෂේත්රේේ නිාංැේල  පුශතලයිර ස  
යාංත   ඳු ාතැනීම ත ල්  කරයි.   

 

 

 

 

ංදිිරීම් වයාදි ස 

 
 ේකොළඹ 07ක පිහිටි කාර්ාංාජනේේ මූලසථාා  සජකීර්තේාංහි ම ංපකා මූලසථාා -අදිාංර  II ‘ම  වැලි 
ම  ළ’ සැලසුම් ිරීේම්දී ස  ංදිිරීේම්දී සා් ෂාත් කර තර  ලද එහි කැපීේද   ජාංග්ර ත 
සා ා ම ධ්යම  ංජිනේරු  පදේශන  කාර්ාංාජනාං ේතෞරවාරවිත හරිතඉ ංදිකිරීම්ඉ විශිෂ්ටතරඉ
සම්මර ාංඉ–ඉ2013 දි ා තර ා ලදී.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2013 ව්යෂේේඉවිේනේෂතර 

2013ඉ සැප්තැම්බ්යඉ මසඉ 24ඉ වැනිඉ සි මරඉ ග්රෑර ඉ
ේහෝටඉලේේදීඉ මධ්යමඉ ංජිනේරු ඉ පදේශන ඉ
ාර්යාංරජනේේඉසරමර යරධිකාාරරීඉඉංජින ඉේේ එල් එස් ඉ
සහබරදුඉමහතරඉවිසිරඉආ්යථිාඉසජව්යධ් ඉඅමරතයඉ
ගු ඉ බැසිල්ඉ රරජදේෂඉ මැතිතුමරඉ අතිරඉ සම්මර ාංඉ
ලබරඉගත්ඉඅවස්ථරව  

 

මංපාරඉප්රධ්ර ඉාර්යාංරලාං- අදිාංර II 
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 CHOGM 2013ඉසඳහර ුත්තරමුඛල් මල ජ කලා ේ් රද්ර දරිශ්රේාංහි  ව ද සුකම් ේතොඩ ැගිල් මල්  

ංදිිරීම  ස  දැව ස අධ්ය් ෂවු රේේ ේතොඩ ැගිල් මල අළුත්වැිදාංා ිරීම  යළුල කර  ලදී.   

මුඛළු පිරිවැාං ු .ිනලිාං  185්  වූ ේම ම  වයාදි සාං ම ාස ේදකක කාලාං්  තුළදී සාර්ාකව නිම  
කර  ලදී. 

 

 මහඉබැජකුවඉසඳහරඉේාංෝිනතඉබහුඉමහල්ඉබැජකුඉඅධ්යාං ඉමධ්යස්ථර ාං-ඉරරජගිරිාං 

ු .ිනලිාං  145්  වටි ා ේම ම  වයාදි සාංක ේදෞශතලික අජනාං සම ඟ තරඟකාරි ලජසු ම ඟිර 
ලුා තැනීම ත  ැි විාං. 

 

 

 

 

 

 

 

 ේකොළඹ විනථවවිදයාලේේ දවදය පීයාං සා ා පූර්ව-සාාංනික ේදදාර්තේම්රතුවක පුසථතකාලාංක 

යද  නාලාව ස  ංතැරවීණේම් ද සුකම්ක අදිාංර II - කාර්ාංාංර 1 ව  ම  ළ තට්ටුව ම ට්තම  ද් වා 

මසම්ම රත්රත නාලාව  ැර  

ු .ිනලිාං  810්  වටි ා ේම ම  වයාදි සාං, ේදෞශතලික අජනාං සම ඟ තරඟකාරි ලජසු ම ඟිර 

ලුා තැනීම ත  ැි විාං. 

 

 හම්බරේතොටඉේරෝහලඉංදිකිරීම 

ේම ම  වයාදි සාං, ේදෞශතලික අජනාං සම ඟ 

තරඟකාරි ලජසු ම ඟිර සාර්ාකව ලුා තැනීම ත 

 ැි වූ අතර  ම්ුරේතොත ංදිව  ම  ල් ම 10ක 

ේම ම  ේරෝ ල් ම ේතොඩ ැල් මේල් ම ංදිිරීම් කතයුතු 

ේම් ව  විත යළුල කරිනර දවතී. මුඛළු ේකොරත්රාත් 

මුඛදල ු .ිනලිාං  1ක399ි.   

 

 

මහඉබැජකුවඉසඳහරඉබැජකුඉඅධ්යාං ඉ
මධ්යස්ථර ාං - රරජගිරිාං 

 

හම්බරේතොටඉදිස්ත්රිේඉේරෝහලඉංදිකිරීම 
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පදේශන  වයාදි ස 

 ේසත්යළරිදාාං අදිාංර II වයාදි සාං සා ා ‘ICTAD විශිෂථත පදේශන  සම්ම ා ාං’ ලුා තැනීම ත 

සම ත් විාං. 

 

 

 

 

 

 පතුු ඉමර්යගඉපු ු ත්ථරද ඉවයෘදෘතිාං 

අනුරාධ්පුර යළත ං ළත ම  නුවර-ාංාද ාං මA009  ම ාර්තාං 

ඇතුළුව දිවයිේ හි පතුු  දළාේත් A ස  B  කාණ්ඩේේ 

ම ාර්ත 11්  පු ු ත්ාාද ාං ිරීම  ේම් ාංතේත් යළුල ේකේර්. 

2013 වර්ෂාං අවසා ාං ව  විත ේකොරත්රාත් දැේ් ජ 5්  

100%ක ේභෞ සක රත සාං්  වාර්තා කර  ලද අතර ේම ාං 

සැදසුම් කර  ලද නිම  ිරීේම් ංල් කාං ම80%  වැිද 

රම ාතාංිර අභිුවා ාංෑම ි. වයාදි සේේ අනිකුත් ම ාර්ත 

අළුත්වැිදාංා කතයුතුද ංතා ේ ොඳිර යළුල ේවිනර දවතී. 

2013ඉව්යෂාංඉඅවසර ාංඉව විඉචී ඉරජේේඉආධ්රරඉලැබූඉපතුු ඉදළරත්ඉමර්යගඉපු ු ත්ථරද ඉ

වයරදෘතිේාංහිඉසැලසුම්ගතඉංලේාාංඉව ඉ% අඉඅබවබවරඉාංන්රඉ.1 කඅාඉසම්ර්්යකඉාරඉ.ත ඉ 

 පතුු ඉදුම්රිාංඉමර්යගඉ ැවතඉංදිකිරීම  

a) මැදවච්චිාංඉ– මඩුඉදරරඉදුම්රිාංඉමර්යගාං - 2013.05.14 දි  නිම  කර ඇත.  

b) ඕමරත– දලරලිඉදුම්රිාංඉමර්යගාං - 100%්  නිම  කර ඇත. 

c) දලරලි – ාරාසරතුරාංඉදුම්රිාංඉමර්යගාං – 60% ්  නිම  කර ඇත. 2014 අේරේල් ම ම ාසාංත ේදර 

ාංාද ාං ද් වා ව  ුලම්රිාං ම ාර්තාං නිම  කරනු ඇත.  

d) ම ඩු - තදලයිම ර ාරම  ුලම්ර්ාං ම ාර්තාං – 75% නිම  කර ඇත. 

e) සජඥා ස  විුලලි සරේශන වයාදි සාං – 75% නිම  කර ඇත 

 

2013ඉ ව්යෂාංඉ අවසර ාංඉ ව ඉ විටඉ ංහතඉ වයරදෘතිාංඉ ාංටේත්ඉ සිදුඉ ාර ඉ ලදඉ ළු ඉඉ ංදිකිරීම්වලඉ

වටි රාමඉු  බිලිාං ඉ 4කි  

බත්තරළුල්ලඉපිහිටිඉේසත්සිරිදරාංඉඅදිාංර II 
දරිදරල ඉසජකී්යකාංඉ2013ඉව්යෂේේදීඉ
විශිෂ්ටතරඉසම්මර ාංඉදි රඉගර රඉලදී  

 
වයෘදෘතිඉපිරිවැාං:�ලු ඉන්ලිාං ඉ36. 0 
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මහනුවර –ාංරද ාං (A009) මර්යගාං 
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පු ු ත්ථාද ් ිරීම  ේම් ්ටේත් යළුල ේකේර්ෂ. 

2013 වර්ෂෂ් අවසා ් ව  විට ේකාරත්රාත් 

දැේ් ජ 5්  100%ක ේභෞ සක ප්රත ස්්  වාර්ෂතා 

කර  ලද අතර ේම ් සැදසුම් කර  ලද නිම  

ිරීේම් ංල් ක් (80%) වැිද ප්රම ාත්ිර 

අභිුවා ්ෑම ි. වයාදි සේේ අනිකුත් ම ාර්ෂත 

අළුත්වැිද්ා කටයුතුද ංතා ේ ාඳිර යළුල ේවිනර 

දවතීය. 

2013ඉව්ෂයාඉඅවසර යාඉව විඉචී ඉරජේේඉආධ්රරඉලැබූඉපතුු ඉදළරත්ඉ

මර්රඉ පු ු ත්ථරද ඉ වයරදෘතිේයාහිඉ සැලම්ම්රතඉ ංලඑායාඉ ව ඉ

86%ඉඅභිබවරඉයාමිරඉ91ක5%ාඉසම්ූ්ණඉාරඉඇතකඉ 

 පතුු ඉුම්රියාඉමර්රඉ ැවතඉංදිකිරීම  

a) මැදවච්චියාඉ– මඩුඉදරරඉුම්රියාඉමර්රයා  2013.05.14 දි  නිම  කර ඇත.  

b) ඕමරත– දලරලිඉුම්රියාඉමර්රයා - 100%්  නිම  කර ඇත. 

c) දලරලි – ාරාසරතුරයාඉුම්රියාඉමර්රයා – 60% ්  නිම  කර ඇත. 2014 

අේේල් ම ම ාස්ට ේදර ්ාද ් ද් වා ව  ුලම්ිම් ම ාර්ෂත් නිම  කරනු ඇත.  

d) මඩුඉ- තලලයිමර රරමඉුම්රියාඉමර්රයාඉ– 75% නිම  කර ඇත. 

e) සජඥරඉසහඉවිුලිඉසරේශනඉවයරදෘතියා – 75% නිම  කර ඇත 

 

2013ඉව්ෂයාඉඅවසර යාඉව ඉවිටඉංහතඉවයරදෘතියාඉයාටේත්ඉසිුඉාර ඉ

ලදඉමුළුඉංදිකිරීම්වලඉවටි රාමඉු කබිලියා ඉ64කික 

 

              

2013ඉව්ෂේේදීඉසර්ථාවඉසම්ූ්ණඉාර ඉලදඉවයරදෘති 

ඕමරත– දලරලි ුම්රියා 
මර්රයා 

මැදවච්චියා – මඩු දරර 
ුම්රියා මර්රයා 

මඩුඉ- තලලයිමර රරමඉ
ුම්රියාඉමර්රයා 
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පු ු ත්ථාද ් ිරීම  ේම් ්ටේත් යළුල ේකේර්ෂ. 

2013 වර්ෂෂ් අවසා ් ව  විට ේකාරත්රාත් 

දැේ් ජ 5්  100%ක ේභෞ සක ප්රත ස්්  වාර්ෂතා 

කර  ලද අතර ේම ් සැදසුම් කර  ලද නිම  

ිරීේම් ංල් ක් (80%) වැිද ප්රම ාත්ිර 

අභිුවා ්ෑම ි. වයාදි සේේ අනිකුත් ම ාර්ෂත 

අළුත්වැිද්ා කටයුතුද ංතා ේ ාඳිර යළුල ේවිනර 

දවතීය. 

2013ඉව්ෂයාඉඅවසර යාඉව විඉචී ඉරජේේඉආධ්රරඉලැබූඉපතුු ඉදළරත්ඉ

මර්රඉ පු ු ත්ථරද ඉ වයරදෘතිේයාහිඉ සැලම්ම්රතඉ ංලඑායාඉ ව ඉ

86%ඉඅභිබවරඉයාමිරඉ91ක5%ාඉසම්ූ්ණඉාරඉඇතකඉ 

 පතුු ඉුම්රියාඉමර්රඉ ැවතඉංදිකිරීම  

a) මැදවච්චියාඉ– මඩුඉදරරඉුම්රියාඉමර්රයා  2013.05.14 දි  නිම  කර ඇත.  

b) ඕමරත– දලරලිඉුම්රියාඉමර්රයා - 100%්  නිම  කර ඇත. 

c) දලරලි – ාරාසරතුරයාඉුම්රියාඉමර්රයා – 60% ්  නිම  කර ඇත. 2014 

අේේල් ම ම ාස්ට ේදර ්ාද ් ද් වා ව  ුලම්ිම් ම ාර්ෂත් නිම  කරනු ඇත.  

d) ම ඩු - තදලයිම ර ාරම  ුලම්ර්ෂ් ම ාර්ෂත් – 75% නිම  කර ඇත. 

e) සජඥා ස  විුලලි සරේශන වයාදි ස් – 75% නිම  කර ඇත 2013ඉ ව්ෂයාඉ

අවසර යාඉ ව ඉ විටඉ ංහතඉ වයරදෘතියාඉ යාටේත්ඉ සිුඉ ාර ඉ ලදඉ මු ඉ

ංදිකිරීම්වලඉවටි රාමඉු කබිලියා ඉ64කික 

 

              

2013ඉව්ෂේේදීඉසර්ථාවඉසම්ූ්ණඉාර ඉලදඉවයරදෘති 

ංදිතිරීම්ඉවයෘදෘති 

ඕමරත– දලරලි ුම්රියා 
මර්රයා 

මැදවච්චියා – මඩු දරර 
ුම්රියා මර්රයා 

මඩුඉ- තලලයිමර රරමඉ
ුම්රියාඉමර්රයා 



uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  2013 71uOHu bxcsfkare WmfoaYk ld¾hdxYh   jd¾Isl jd¾;dj  201370
මධ්යම ඉංජිනේරු උපනේශන කාර්ාංශර | වාර්ෂික වාර්ෂාව 2013 72

 

2013 වර්්නේදී සාර්්කව සම්පූර්් කරන ලද වයාපති 

ඉදිකිරීම්ප වයතපති 

 රජයේ රස පරීක්ර්ක යෙපාර්ෂයේන්තුව සඳහා කාර්ෂාලර්ක් සහ පරීක්ර්ණාගාර සංකීණෂර්ක්

සැලසුේ කිරීම සහ ඉදිකිරීම - බත්ර්රමුල්ල

යමම වයාපියේයේ මු ක යකාන්තරාත් වනාකාකම .මිලියනර්ක 10ක3කිි 

 සබරගමුව විශ්වවිෙයාලර්බ යබයනල්ල්  ර්

.මිලියනර්ක 633ක මු ක පිරිවැර්කින්ත වයවහාරික විෙයා ඨය ර් සඳහා යගාැකැල්ල්ලක්බ විවිෙයා 

යගාැකැල්ල්ලක්බ ශිර්ය යන්තවාිකකාගාර සහ ්රීැා පිනාර්ක් ඉදිකිරීම සාථකෂකව ම ම කර .ර්ි  

උපනේශන වයාපති 

යකාළඹ 7, ුරඟ ර්රඟ පිනායේ ප්රධාාක සසක යපළ සහ 

මණ්ැපර් අ කත්වැඩිර්ා කිරීම. 

ඕමේත– පලාලි දුම්පිර මාර්්ර මැදවච්චිර – මඩු පාර දුම්පිර 
මාර්්ර 

මඩු - තලලයිමේනාරම දුම්පිර 
මාර්්ර 

University of Sabaragamuwa

University of Sabaragamuwa බත්තරමුල්ල රජනේ රස පරීක්ර්ක 
නදපාත්නම්පේුව සඳහා කාර්ාල සහ 

පරීක්ර්ර්ාර්ාර සංකීර්්ර

සබරර්මුව විශ්වවිදයාලර 

මධ්යම ඉංජිනේරු උපනේශන කාර්ාංශර | වාර්ෂික වාර්ෂාව 2013 72

 

2013 වර්්නේදී සාර්්කව සම්පූර්් කරන ලද වයාපති 

ඉදිකිරීම්ප වයතපති 

 රජයේ රස පරීක්ර්ක යෙපාර්ෂයේන්තුව සඳහා කාර්ෂාලර්ක් සහ පරීක්ර්ණාගාර සංකීණෂර්ක්

සැලසුේ කිරීම සහ ඉදිකිරීම - බත්ර්රමුල්ල

යමම වයාපියේයේ මු ක යකාන්තරාත් වනාකාකම .මිලියනර්ක 10ක3කිි 

 සබරගමුව විශ්වවිෙයාලර්බ යබයනල්ල්  ර්

.මිලියනර්ක 633ක මු ක පිරිවැර්කින්ත වයවහාරික විෙයා ඨය ර් සඳහා යගාැකැල්ල්ලක්බ විවිෙයා 

යගාැකැල්ල්ලක්බ ශිර්ය යන්තවාිකකාගාර සහ ්රීැා පිනාර්ක් ඉදිකිරීම සාථකෂකව ම ම කර .ර්ි  

උපනේශන වයාපති 

යකාළඹ 7, ුරඟ ර්රඟ පිනායේ ප්රධාාක සසක යපළ සහ 

මණ්ැපර් අ කත්වැඩිර්ා කිරීම. 

ඕමේත– පලාලි දුම්පිර මාර්්ර මැදවච්චිර – මඩු පාර දුම්පිර 
මාර්්ර 

මඩු - තලලයිමේනාරම දුම්පිර 
මාර්්ර 

University of Sabaragamuwa

University of Sabaragamuwa බත්තරමුල්ල රජනේ රස පරීක්ර්ක 
නදපාත්නම්පේුව සඳහා කාර්ාල සහ 

පරීක්ර්ර්ාර්ාර සංකීර්්ර

සබරර්මුව විශ්වවිදයාලර 
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එහි යරම්භේේ යළත ම ංපකා ශ්රී ලජකාේේ විනාලතම  ංජිනේරු  පදේශන  යාංත ාං වීණම  සා ා වර්ධ් ාං වීණ ස  

පුළුල් ම වීණ ඇත. 1994 ව  තුු  එහි පිරිවැටුේම ර 80%කත දම ත දාාංකත්වාං දැ් වූ සැලිල් මල්  ද් ව  ලද 

රධ්ා  ් ේෂේත්රාං වූේේ ංජිනේරු  පදේශන ාංයි.ේකේසේේවතත්ක ංදිිරීම් අජනාං (EPC අජනාං) යරම්භ වීණේම ර 

දසුව  දසුගිාං වර්ෂ ිහිදේේදී පිරිවැටුේම හි ං් ම ර වර්ධ් ාං්  නිරී් ෂතාං විාං. වර්තම ා ේේදී EPC ම ඟිර 

පිරිවැටුම ත ද් ව  දාාංකත්වාං 95% ක ම ට්තම කත ලඟා වීණ ඇ ස අතර ේම ේ යුම්ක පදේශන  අජනේේ ම ට්තම  

ද් වා පුළුල් ම වීණ ඇත.  . 

 

 

 

 

මංපාරඉමූලයඉාර්යාංඉසරධ් ාං 
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අදරාංම්ඉේව ස්වීම 

ලරභාංඉේව සව්ීම 
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 ේතොඩ ැගිලි ේසේවාවර  ජල විුලලි ස  ුලන්  ස 

 ේරෝ ල් ම සජවර්ධ් ාං  විුලලිුල සම්ේරේෂතාං ස  ේුදා ැරීම  

 ති නිර්ම ාතාත්ම ක ේසේවාවර  ජල සම්දත් සජවර්ධ් ාං 

 වු ාත්ම ක සැලසුම්  තා් ෂත විතත /ේේලි යර් ෂත 

 රම ාත සීක් ෂත  විුලලි  ා ාංාරත්රික කාර්ාංාංර 

 ම ාර්ත ස  දාලම්  ංඩම් ම ැනීම් 

 ුලම්රිාං කාර්ාංාංර  ේතොරතුු  තා් ෂත (IT) 

 වරාාං/ේවරළ කාර්ාංාංර  දාරිසරික අධ්යාං  

 ගුවරේතොටුදළ සජවර්ධ්   වයාදි ස කළම  ාකරත 

 ජල සම්දාද  ස  ජලාදව    වි-තා් ෂණික විම ර්ෂ  ස  දරී් ෂතාතාර ේසේවා 

 

 

පුළුල් ම දරාසාංක ංජිනේරු ම ාං පදේශන , ංදිිරීම් ස  ේව ත් සම්ුරධිත ේසේවාවර ලුා දීම  

සා ා ද ත ද් වා ඇ ස විවිධ් විෂාං ් ේෂේත්රාංර නිේාංෝජ ාං කරනු ලු  ු -විෂාං විත් සකයිර ස  

තා් ෂණික කාර්ාං ම ණ්ඩලාංිර සම රවිත ව  න්  සම ත් ම ා ව සම්දත් දද ම ්  ම ංපකා සතුව 

දවතී:   

 යළවිල් ම ංජිනේරු  

 විුලලි ංජිනේරු  

 ාංාරත්රික ංජිනේරු  

 ති  නිර්ම ාත ශිල් මපීර 

 රම ාතසීක් ෂකයිර 

 IT විේනේෂඥයිර 

 මූලය විේනේෂඥයිර 

 තා් ෂණික ස කාරවු ර 

 Cad සැලසුම්කු වර 

විේනේෂිතඉේේෂේත්රඉසහඉේසේවරවර 

මර වඉසම්දත් 
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කාර්ාංාජනාංක රාජය අජනාං ු විෂාං ංජිනේරු  ශිල් මදේාංහි ේව සථ ිරීේම් සාධ්කාං්  ුවත දත් ුව 

දැ ැදිලි ව  ුව අතර රජාං ේවනුේවර ඕ ෑම  යදදා අවසථාාවකත රජාං ේවනුේවර ංතා කිද ිනර 

මුඛ ත දීේම්  ැිාංාව ස  ධ්ාරිතාවාං සහිත රාජය අජන යාංත ාං්  ේලස සර ාම  ලුා ඇත. ේව ත් 

යකාරාංිර සා ර කරරේර  ම්ක විවිධ් ංජිනේරු ම ාං විෂාං ් ේෂේත්ර නිේාංෝජ ාං කරිනර ු -විෂාං 

විත් සකයිර ස  තා් ෂණික කාර්ාං ම ණ්ඩලාංිර සම රවිත න්  සම ත් ම ා ව සම්දත් දද ම ්  සහිත 

එකම  රාජය අජන ංජිනේරු  යාංත ාං ේේ.යාංත ාං්  ේලස අදේේ යාංත ාං ංජිනේරු  ශිල් මදාං 

අභිුවා යළතීම ත පු ු  කර  ලශද්  ව  ුව සා ර කළ යුතු ව  අතර යාංත ාං්  ේලස ම ංපකා  

ේසේවාව සා ා කැදවූ ර සලල ංල් ක කරතත් කණ්ඩාාංම ්  ේලස කතයුතු කරනු ලැේේ. කණ්ඩාාංම  

 ම් වනේාංර තා් ෂණික/ංජිනේරු  කාර්ාං ම ණ්ඩලාං ස  තා් ෂණික ේ ොව  කාර්ාං ම ණ්ඩලාං 

වනේාංර රධ්ා  ේකොතසථ ේදකිර සම රවිත ේේ. ඔවුරත අදාල ් ේෂේත්රාංරහි පුළුල් ම දරාසාංක 

දළපුු ශද්  ස  ද් ෂතා සහිත තා් ෂත ස ාාංක තා් ෂත ස  ේල් මස  කතයුතු පින්ුා කාර්ාං 

ම ණ්ඩලාංිරක කාර්ාං ම ණ්ඩලාං සා ා ස ාාං ලුා ේශ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013
Technical 728 714 781 966 994
Non Technical 424 428 444 451 460
Total 1152 1142 1225 1417 1454

ේසේවා ේතොරතුු                     
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ම ධ්යම  ංජිනේරු  ේසේවා මේදෞශ.  සම ාතම  

අදේේඉපදරාංඉමර්යගාං:  

ඔවුරේේ අභිම තාර්ා සා් ෂාත් කර තැනීම  සා ා ම ංපකා ත ස ාාං දැ් වීණම  

ස  කාර්ාං  වරතාං ිරීම  

අදඉආරම්භඉාළඉේහේතුව: 

රජේේ ර සදත් සාං අනුව ාංිනරක ේම ොතරාතලක ුුලල් මලක ම  නුවර ස  අනුරාධ්පුර දිසථත්රි් කාංරහි 

ම ාර්ත දශධ් ස  දියළ දද ිනර පු ු ත්ාාද ාං ිරීේම් වයාදි ස භාරතැනීම  ම ංපකා යළුල කළ යුතුාං.  

ම ාර්ත  ැවත සැකසීේම් කාර්ාංාංර කිද ම් ිරීම  සා ා භාවිතා ිරීම ත ු .බිලිාං  4.6්  වටි ා 

ාංරත්රසූතත්ර ස  පදකරත රජාං වියළර ම ංපකාත ේම් ව  විතත් ලුා දී ඇත. කාර්ාංාංර  වකරතාං 

ිරීම  ස  කිද ම් ිරීම  සා ා ේම ම  කාර්ාංාංර ම ංපකා වියළර ම ංේසේස ත භාර දී ඇත. පිරිාංත ස  

ාංරේත්රෝදකරතවල සම සථත ේම ේ යුම් ම ංේසේස වියළර භාරේත  ඇත. 

අදේේඉදද ම: 

ම ංපකා හි පූර්ත අයි සාං සතු අනුුශධිත යාංත ාං්  ව  ම ධ්යම  ංජිනේරු  ේසේවා මේදෞශ.  සම ාතම  

මම ංේසේස  1982 අජක 17 දර  සම ාතම් ද ත ාංතේත් 2003 ේදසැම්ුර් ම ස 16 වැනි දි  සීිනත 

සම ාතම ්  ේලස සජසථාාතත කර  ලද අතර 2011 වර්ෂේේදී ේම ේ යුම් යරම්භ කර ඇත.  

අවධ්ර ාංඉේාංොළුඉාර ඉප්රධ්ර ඉඅරළුු: 

 � ලජකාව තුළ ේ ෝ අර තැ ක තනිව ේ ෝ  වුල් ම වයාදාරාංක සාම ාිනකේාංකු ේලස ේ ෝ සමූ ාංක 

සාම ාිනකේාංකු ේලස යළවිල් මක විුලලි ස  ාංාරත්රික ංජිනේරු  ් ේෂේත්රාංරහි ස  ා  ා සම්ුරධ් ේ ෝ ා 

 ා අනුුශධිත ේ ෝ අනුෂජගික යළාංළු යකාරේේ ංදිිරීම්-සැලසුම්ක තර්රකී ස  ේව ත් අකාරේේ 

ංදිිරීම් කාර්ාංාංර භාර තැනීම  ක්රිාංාත්ම ක ිරීේම් වයාදාර යළුල ිරීම . 

  � ලජකාව තුළ ේ ෝ අර තැ ක තනිව ේ ෝ  වුල් ම වයාදාරාංක සාම ාිනකේාංකු ේලස ේ ෝ 

සමූ ාංක සාම ාිනකේාංකු ේලස යළවිල් ම, විුලලි ස  ාංාරත්රිකක ේතොරතුු  තා් ෂත ස  දාරිසරික 

ංජිනේරු වර ේලස වයාදාර යළුල ිරීම  ස  එවැනි ංජිනේරු  ් ේෂේත්රාංරහි සැලසුම්ක නිර්ම ාතක 

ංදිිරීම් අධී් ෂත ස  කාර්ාංාංර ක්රිාංාත්ම ක ිරීම  ස  ා  ා සම්ුරධ් ේ ෝ ා  ා අනුුශධිත ේ ෝ 

අනුෂජගික යළාංළු යකාරේේ ේකොරත්රාත් භාර තැනීම  ස  ක්රිාංාත්ම ක ිරීම .  

 � ලජකාව තුළ ේ ෝ අර තැ ක තනිව ේ ෝ  වුල් ම වයාදාරාංක සාම ාිනකේාංකු ේලස ේ ෝ සමූ ාංක 

සාම ාිනකේාංකු ේලස යළවිල් ම, විුලලි ස  ාංාරත්රික, ේතොරතුු  තා් ෂත ස  දාරිසරික ංජිනේරු  

් ේෂේත්රාංරහි ස  ාංටිතල වු  සජවර්ධ්  ස  සම්දත් කළම  ාකරත ් ේෂේත්රාංරහි ස  ා  ා 

සම්ුරධ් ේ ෝ ා  ා අනුුශධිත ේ ෝ අනුෂජගික යළාංළු යකාරේේ වයාදි ස කළම  ාකරත භාර තැනීම  

ස  ක්රිාංාත්ම ක ිරීම .  
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මංේසේසඉහිඉඅධ්යේෂඉම්ඩලලාං: 
 
 
ංජින නිහරල්ඉරූදසිජහඉමහතර 
BSc. (Hons), PG Dip. (Hy-dro power) Norway, C. Eng., MIE (SL), MICE (London), 
ුලාංලත් ම ැනුම්කු ක ම ංේසේස හි කළම  ාකාර අධ්ය් ෂ. 

 

 

එම් ඒ පී ඉේහේමචරද්රඉමහතර 
F.I.E.D. (SL), M.I.E.E., M.I. Prod. E, ම ංේසේස හි අධ්ය් ෂ. 

 

එස් එම් එර එල් ඉේසේ ර රාංාඉමහතර 
Bsc.Dip. Mgt.,FCA, අජක 103 1/3, ද ේම ල් ම ම ාවත, චරත ම් වීණදිාංක ේකොළඹ 01 හි ටියුඩර් 
වීණ.ේදේර්රා මවරලත් තතකාධිකාරිවු ර  සම ාතේම හි වරලත් තතකාධිකාරිවරේාංි.ක ම ංේසේස හි 
අධ්ය් ෂ. 

 

ංජින ඉඑස් එස් ඉඑදිරිවීරඉමහතර 
BSc. Eng MIE (SL), C. Eng. ම ංේසේස හි විධ්ාාංක අධ්ය් ෂ 

 

 

ංජින ඉේේ එල් එස් ඉසහබරදුඉමහතර 
BSc.Eng.(Hons), MSc.Eng, PGDip.(Hyd). Msc. (Struct. Eng.), C.Eng (Econ), 
MIE(SL),MICE(London), M Cons E(SL), MSSE (SL), ම ංේසේස හි අධ්ය් ෂ 

 

 

ංජින බී ලබ් එර ඉරූදසිජහඉමහතර 
BSc.Eng., MSc.Eng, PGDip.,(Econ),MA(ECON), MIE(SL),MIEE,M Cons E(SL) 
ම ංේසේස හි අධ්ය් ෂ 

 

  

ංජින ජී ඩී ඒ ඉපිාංතිලාඉමහතර 
Bsc. Eng., PG Dip. (Const. Mgt.),  PG  Dip.  (Norway), C. Eng., MIE (SL), MASCE, 
ම ංේසේස හි අධ්ය් ෂ. 
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මංේසේසඉහිඉඅධ්යේෂඉම්ඩලලාං: 
 
 
ංජින නිහරල්ඉරූදසිජහඉමහතර 
BSc. (Hons), PG Dip. (Hy-dro power) Norway, C. Eng., MIE (SL), MICE (London), 
ුලාංලත් ම ැනුම්කු ක ම ංේසේස හි කළම  ාකාර අධ්ය් ෂ. 

 

 

එම් ඒ පී ඉේහේමචරද්රඉමහතර 
F.I.E.D. (SL), M.I.E.E., M.I. Prod. E, ම ංේසේස හි අධ්ය් ෂ. 

 

එස් එම් එර එල් ඉේසේ ර රාංාඉමහතර 
Bsc.Dip. Mgt.,FCA, අජක 103 1/3, ද ේම ල් ම ම ාවත, චරත ම් වීණදිාංක ේකොළඹ 01 හි ටියුඩර් 
වීණ.ේදේර්රා මවරලත් තතකාධිකාරිවු ර  සම ාතේම හි වරලත් තතකාධිකාරිවරේාංි.ක ම ංේසේස හි 
අධ්ය් ෂ. 

 

ංජින ඉඑස් එස් ඉඑදිරිවීරඉමහතර 
BSc. Eng MIE (SL), C. Eng. ම ංේසේස හි විධ්ාාංක අධ්ය් ෂ 

 

 

ංජින ඉේේ එල් එස් ඉසහබරදුඉමහතර 
BSc.Eng.(Hons), MSc.Eng, PGDip.(Hyd). Msc. (Struct. Eng.), C.Eng (Econ), 
MIE(SL),MICE(London), M Cons E(SL), MSSE (SL), ම ංේසේස හි අධ්ය් ෂ 

 

 

ංජින බී ලබ් එර ඉරූදසිජහඉමහතර 
BSc.Eng., MSc.Eng, PGDip.,(Econ),MA(ECON), MIE(SL),MIEE,M Cons E(SL) 
ම ංේසේස හි අධ්ය් ෂ 

 

  

ංජින ජී ඩී ඒ ඉපිාංතිලාඉමහතර 
Bsc. Eng., PG Dip. (Const. Mgt.),  PG  Dip.  (Norway), C. Eng., MIE (SL), MASCE, 
ම ංේසේස හි අධ්ය් ෂ. 

 

 

 


