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දෆක්ම වශ යමයශලර 

 

දෆක්ම 

“දළනුභ වහ විදයහ ඳදනේ කයගත්මක  

ංර්ිපත යටක තත්මකත්මකඹට  

ශ්රී රංකහ ඳත්මක ිරීමභ.” 

 

යමයශලර 

“මලික වහ ප්රහබඹෝගික ඳර්බේණ ප්රර්ධනඹ   

මරයනඹ වහ ඳවසුකේ ළඳීමභ ව අීකක්ණඹ ව  

ශ්රී රංකහබේ භහන ේඳත්මක ර්ධනඹ තුලින්  

දළනුභ වහ විදයහ ඳදනේ කයගත්මක  

ංර්ිපත යටක තත්මකත්මකඹට ශ්රී රංකහ ඳත්මකිරීමභ. ” 
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අරමුණු 

 

 ඉවශ භට්ටබේ පරදහීමතහඹන්බගන් යුක්ත විද්තුන්ට අභතය බඳෞද්ගලික අංලබේ 

වහ කර්භහන්ත අංලබේ නිබඹෝජිතඹන්බේ වබහීතත්මකඹ ජහතික ඳර්බේණ බහ 

බත රඵහ ගළනීභ; 
 

 උස ඳර්බේණ උඳහිප වහ ලිඹහඳදංචි සිටින ඳර්බේණ සිසුන්බේ අලයතහ 

ළඳීමබභන් සිඹළුභ විදයහත්මකභක දළනුේ ක්බ රඹන්ී  මලික වහ යවහිකක 

ඳර්බේණ ප්රර්ධනඹ වහ භහන ේඳත්මක ංර්ධනඹට ඳවසුකේ තති ිරීමභ; 
 

 යහජය අංලබේ ෆභ විදයහත්මකභක ඳර්බේණ තඹතනඹකටභ ඳර්බේකන්න්බේ 

ඳර්බේණ ප්රඹත්මකනඹ ළරසුේ ිරීමභ වහ ේඵන්ීකකයණඹ ිරීමභ; 
 

 යහජය අංලබේ විදයහත්මකභක ඳර්බේණ වහ ංර්ධන තඹතනඹන්ී  තනි තනි 

ඳර්බේණ කටයුතුරට ඳවසුකේ ළඳීමභ ව කහර්ඹ හධනඹ තගළීමභට රක් කය 

එකී ඳර්බේණරට අලය මුදල් බඹදීමභට කලින් කරට ජනහිපඳති කහර්ඹහරඹ 

භඟින් භවහ බහණ්ඩහගහයඹට නිර්බද්ල ිරීමභ; 
 

 යහජය අංලබේ විදයහත්මකභක ඳර්බේණ වහ ංර්ධන තඹතන වහ විලසවිදයහරර 

ඳර්බේකන්න් අතය උඳහිප ප්රදහනඹ අයමුණු බකොට ්රිඹහත්මකභක බකබයන 

වබඹෝීතතහ ඳර්බේණ ළඩටවන් ප්රර්ධනඹ  වහට අලය මුදල් බඹදීමභ වහ 

වහට ඳවසුකේ ළරසීභ; 
 

 කර්භහන්ත  විලසවිදයහර ව යහජය අංලබේ විදයහත්මකභක ඳර්බේණ ව ංර්ධන 

තඹතන අතය ඳළළත්මකබන වබඹෝීතතහ ළඩටවන් ප්රර්ධනඹ වහ ව වහ 

ඳවසුකේ ළරසීභ; 
 

 හර්ථක ඳර්බේණ වහ නීමකයණඹන් වහ ජහතික භට්ටබේ පිළිගළනීභ වහ 

ප්රදහනඹන් සිදුබකබයන ්රභ තති ිරීමභ; 
 

 ශ්රී රංකහබේ ජහතික ංර්ධන අලයතහන්ට පරදහීම ප්රතිාහයඹක් දක්න විදයහ වහ 

තහක්ණ ඳර්බේණ ංසකෘතිඹක් වහ ප්රජහක් බඳෝණඹ ිරීමභ වහ ඳත්මකහබගන 

ඹහභ; 

  



 

3 ජහතික ඳර්බේණ බහ-හර්ෂික හර්තහ 2014 

 

කවුන්සිය 
 

වභළඳති 

1. භවහාහර්ඹ හිතනහදුය ජනක ද සිල්හ 

 

අයනකුත් වළමළජිකයින් 

2. භවහාහර්ඹ කහමිනී නිර්භරහ බභන්ඩිස 

3. භවහාහර්ඹ තනන්ද යජිත වි්රභසිංව 

4. භවහාහර්ඹ බව භහ භහරනී කුමල්බගොඩ කංකහනේ ඳතියණ 

5. භවහාහර්ඹ බව භන්ති යණසිංව 

6. භවහාහර්ඹ විබේරූඳබේ න්ධයහ සුබරෝානහ විබේසුන්දය 

7. භවහාහර්ඹ රක්ෂභන් බරොන්්  යත්මකනහඹක 

8. භවහාහර්ඹ අවුබර්ලිඹහ බජනිෂර් බඳබර්යහ 

9. භවහාහර්ඹ බදල්ගවත්මකතබේ යහේ කුභහර් බෝභබද් බදල්ගවත්මකත 

10. භවහාහර්ඹ වියංජිත්මක ප්රිඹහන් බොරභන් ඩඹස 

11. භවහාහර්ඹ කතියගහභනහතන් කන්දහමි 

12. භවහාහර්ඹ අරුණි තිරකයත්මකන 

13. තාහර්ඹ නන්ද අභයබ කය 

14. තාහර්ඹ බයොවහන් ප්රන්ත බඳබර්යහ 

15. තාහර්ඹ ගරඵඩ තයච්චිබේ සිිකභල් බප්ර භකුභහය 

16. ඉංජිබන්රු බභොක්බවි බප්ර ලිස භවතහ 

 

භළණ්ඩළගළර නියයෝජිත 

17. දර්ලනහ බ නහනහඹක මිඹ  
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කළර්ය මණ්ඩය 
 

2014.12.31 දිනට 

 

විධහඹක බල්කේ    එේ.සී. යහජඳක් 

ගණකහිපකහීම     එන්.එස. බව හගභ 

වකහය ගණකහිපකහීම cum 

ඳර්බේණ නිරධහීම     එස.බක්. ගේබව හ 

විදයහත්මකභක නිරධහීම    එේ.එස. භහලිඹළද්බද්  

විදයහත්මකභක නිරධහීම    පී.බක්.ව.එස.තර්. බනෝනිස 

විදයහත්මකභක නිරධහීම    එස. යත්මකාන්ද්ර 

විද් ඹහත්මකභක නිරධහීම    බක්.එන්. ධර්භසිික 

විදයහත්මකභක නිරධහීම    එන්.බක්. දහනහඹක 

ගිණුේ නිරධහීම     ව.බක්.ඩී.එේ. බඳබර්යහ 

ගිණුේ වකහය     ව.ඊ.බක්. දඹහයත්මකන 

ළඩටවන් වකහය    සී. භධුභහනි 

ළඩටවන් වකහය    එස.එච්.එස. ප්රිඹංකය 

ිකඹදුයන්     බක්.බක්.ටී. රුන් 

ිකඹදුයන්     එස. බප්ර භකුභහය 

 

ජහතික තධුනිකත්මක වහ කහර්මික පුහුණු අිපකහිකබේ පුහුණු අබයහරහී ටී. භධුලහනි  



 

5 ජහතික ඳර්බේණ බහ-හර්ෂික හර්තහ 2014 

 

වභළඳතිතුමන්යේ ඳණිවුඩය 
 

ජහතික ඳර්බේණ බහබේ 2014 ර්ඹ වහ න හර්ෂික හර්තහ  ඳහර්ලිබේන්තුබේ බහගත 

ිරීමභ වහ ඉදිකඳත්මක කයනුබේ ඉභවත්මක තුටිනි. ශ්රී රංකහබේ යහජය අංලබේ විදයහත්මකභක ඳර්බේණ 

මරයඹනඹ ිරීමබේ ප්රමුතතභ තඹතනඹ නුබේ ජහතික ඳර්බේණ බහන්. විචිරත්මක ජහතික 

විදයහත්මකභක ව තහක්ණික ප්රජහක් බගොඩනළංීමභ අයමුණු කය ගනිමින්  විදයහ වහ තහක්ණ 

ක්බ රබේ ඳර්බේණ ව ංර්ධන කටයුතු ළරසුේ ිරීමභ  ේඵන්ීකකයණඹ ව ව වහ 

ඳවසුකේ ළඳීමභ වහ යජඹට වහඹ රඵහදීභට බභභ තඹතනඹ පිහිටනු රළඵ තත. ජහතික 

ඳර්බේණ බහබේ ප්රධහන කහර්ඹඹන් නුබේ ඳර්බේණ බඹෝජනහන් කළීමභ  තගළීමභට 

රක්ිරීමභ වහ ව වහ මරයහධහය රඵහදීභ ව ශ්රී රහංිරක විදයහඥයින්න්බේ හර්ථක ඳර්බේණ ව 

නබෝත්මකඳහදනඹන් ජහතික ලබඹන් පිළිගළනීභට රක්ිරීමබේ ඳද්ධතිඹ ළඩිදයුණු ිරීමභ ව ේභහන 

ප්රදහනඹ ිරීමභන්. 

 

බභභ ර්බේදී අඳ විසින් “ඉරක්ක භත ඳදනේ වූ ඵහුවිඹහනුඵද්ධ ඳර්බේණ ළඩටවන” තයේබ 

කයනු රළබිණි. ජහතික විදයහ වහ තහක්ණ හර්තහ භඟින් වනානහගනු රළඵ තති ඳර්බේණ ව 

ංර්ධන භළදවත්මකීමේ වහ අලය න ළදගත්මක ක්බ ර10ක් අතුිකන් බතෝයහගනු රළබ බභභ 

ඳර්බේණ යහඳෘන්න් එක් යහඳෘතිඹක් වහ රු. මිලිඹන 50ක ප්රදහනඹක් ව ඳස අවුරුදු කහර 

සීභහක් රඵහබද්. 2014/2015 වහ යහඳෘති 5ක් මරයනඹ බකිකණි. ිරික නිසඳහදනඹ අතින් 

සඹංබඳෝෂිත තත්මකත්මකඹ ශඟහකය ගළනීභ  ර්ඳ වි වහ ප්රතිවික් ළඩිදයුණු ිරීමභ  ප්රජහ 

ංවිධහනඹ ව බඩංගු බයෝගඹ ඳහරනඹ වහ වකහඵද්ධ හවක කශභනහකයණඹ  උතුරු භළද 

ඳශහබත්මක ඳළතිය බගොස තති වනානහ බනොගත්මක නිදන්ගත කුගඩු බයෝගඹට බව තු පිළිඵ අන්තර් 

විඹහනුඵද්ධ අධයනඹ ව බද්ලගුණ තත්මකත්මකඹන්ට ගළශබඳන කෘෂිකහර්මික ශිල්පීඹ ්රභඹක් 

ළඩිදයුණු ිරීමභ.  

 

යහජය ඳර්බේණ ව ංර්ධන තඹතනඹන්ී  ව විලසවිදයහරඹන්ී  විදයහඥයින්න් ව බඳෞද්ගලික 

අංලඹ අතය වබඹෝීතතහඹ වහ ඳවසුකේ ළඳබඹන යහජය-බඳෞද්ගලික වබඹෝීතතහ ළඩටවන 

වහ බඳෞද්ගලික අංලඹ භඟින් බඹොදන රද මුදල් වහ භහන මුදරක් බඹදීමභ වයවහ එඹ අතණ්ඩ 

ඉදිකඹට රැබගන ඹන රදී. බභභ යහඳෘන්න් භඟින් විනාේ බොඹහ ගත යුතු ඳර්බේණ ක්බ රඹන් 

ව වහබේ හණිජභඹ විබඹන් ඳළවළදලි වනානහගළබන්. දළනට සිදු බකබයන යහඳෘති බර 

ල්රඳට්ට බයසින නිසඳහදනඹ  සන තධහයක නිසඳහදනඹ  ඳශතුරු භළසි විකර්කඹක් 

නිසඳහදනඹ ව වුනිඹහබේ ජර ඳවිරහගහය ඳද්ධතිඹක් ංර්ධනඹ ිරීමභ ඹනහදඹ සිදුබකබර්. 

අන්බේක භත ඳදනේ වූ ඳර්බේණ ප්රදහන ළඩටවන භඟින් ජහතික ංර්ධනඹ ව විදයහ වහ 

තහක්ණ වළිරඹහන් ංර්ධනඹ ිරීමභ වහ අදහශත්මකඹක් දක්න නබෝත්මකඳහදක යහඳෘන්න් වහ 

මරයහධහය ළඳීමභ සිදුබකබර්. බභභ බර්දී යහඳෘති 23ක් වහ මරයහධහය රඵහබදනු රළබිණි. 

බභහිදී ළරිරඹ යුතු නිීමක්ණඹක් න්බන්  අන්තබේදී බභන් බනො  ත්මකභනදී ප්රධහන උඳකයණ 
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වහ අයමුදල් ඉල්රහ ඉදිකඳත්මක නුබේ බඹෝජනහ ිරහිඳඹක් ඳභණක් ඵත්මක එන්න් ගභය නුබේ 

බඵොබවෝභඹක් විදයහගහය ෆබවන තයේ දුයට උඳකයණලින් භන්විත න ඵත්මකඹ. ඳසුගිඹ ය 

15ක කහරඹ තුශදී අඳබේ යහජය විලසවිදයහර ව ඳර්බේණ ව ංර්ධන තඹතනඹන්ී  

ඳර්බේණ ඹටිතරඹන් වහ මරයහධහය ඳඹහදීබේ ජහතික ඳර්බේණ බහබේ ප්රතිඳත්මකතිඹ නිසි 

ප්රතිපර උදහකය දී තති ඵ අඳබේ විලසහඹන්.  

 

කීර්තිභත්මක ජහතයන්තය ජර්නරඹන්ී  ඳශ වූ ප්රකහලනඹන් භත ඳදනේ විදයහත්මකභක කුරතහන් 

තගළීමභට රක්ිරීමභ ජහතික ඳර්බේණ බහබේ ළදගත්මක කහර්ඹබහයඹක් බේ. ය 6ක් මුළුල්බල් 

අතඳසු වූ විදයහත්මකභක ප්රකහලනඹන් වහ ජනහිපඳති ේභහන ප්රදහබනෝත්මක 2ක් බභභ බර්දී 

ඳළළත්මකීමභට අපි කටයුතු කබශමු. ජනහික භදී ඳත්මකනු රළබ මින් ඳශමුළන්න  ශ්රී රහංිරක 

තඹතනඹන්ී  බ ඹ කයන ශ්රී රහංිරක විදයහඥයින්න් 451 බදබනකු බත 2007  2008 ව 2009 ඹන 

ර්ඹන්ී දී ප්රකහලඹට ඳත්මකකයනු රළබ විදයහත්මකභක ප්රකහලනඹන් බනුබන්ද ේභහන ප්රදහනඹ ිරීමභ 

වහ ඳත්මකනු රළබිණි. ඔක්බතෝේඵර් භදී ඳත්මකනු රළබ බදළන්බන්දී විදයහඥයින්න් 236 බදබනකු 

බත 2010  2011 ව 2012 ඹන ර්ඹන්ී දී ප්රකහලඹට ඳත්මකකයනු රළබ විදයහත්මකභක ප්රකහලන වහ 

ජනහිපඳති ේභහන ප්රදහනඹ කයනු රළබිණි. 

 

අහන ලබඹන්  තහක්ණ වහ ඳර්බේණ අභහතය ගරු ඳහලී  ාේපික යණක භළතිතුභහට ව 

අභහතයහංල බල්කේ ධහයහ විජඹතිරක භවත්මකමිඹට  ඔවුන් විසින් රඵහදුන් වහඹඹ ව දිකගළන්ීමභ 

බනුබන් ජහතික ඳර්බේණ බහබේ සතූතිඹ පිිකනළමීභට කළභළත්මකබතමි.  

 

 

විදයහබජයෝති භවහාහර්ඹ එච්. ජහනක ද සිල්හ 

බහඳති 
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විධළයක යේකම්යේ ලළර්තළල 
 

2014 ර්ඹ වහ න ජහතික ඳර්බේණ බහබේ හර්ෂික හර්තහ ඔඵ බත පිළිගළන්වූබේ 

ඉභවත්මක තුටිනි. බගීමගිඹ ර්ඹ තුශදී ජහතික ඳර්බේණ බහබේ ්රිඹහකහයකේ පිළිඵ දළනුභක් ඔඵ 

බත බේ තුළින් රළබබ්ඹළන් අබේක්හ කයමි.  

 

ජහතික ඳර්බේණ බහ ඹනු  විචිරත්මක ජහතික විදයහත්මකභක ව තහක්ණික ප්රජහක් බිහිිරීමබේ 

අයමුණ බඳයදළික විදයහ වහ තහක්ණ ක්බ රබේ ඳර්බේණ වහ ංර්ධනඹන් ළරසුේ ිරීමභ  

ේඵන්ීකකයණඹ ව ඳවසුකේ ළඳීමභ වහ යජඹට වහඹ රඵහබදන යහජය තඹතනඹිර. ජහතික 

ඳර්බේණ බහබේ ප්රමුතතභ කහර්ඹඹ නුබේ විදයහත්මකභක ඳර්බේණ ව ංර්ධන තඹතනඹන්ී  

ව උස අධයහඳන තඹතනඹන්ී  ඳර්බේකන්න් බත ඳර්බේණඹන් සිදුිරීමභ වහ ප්රදහනඹන් 

පිිකනළමීභන්. 

 

බභභ ළදගත්මක අභිභතහර්ථඹන් ශඟහකය ගනු ස  2014 ර්ඹ තුශදී ජහතික ඳර්බේණ බහ විසින් 

ඳවත ළඩටවන් ්රිඹහත්මකභක කයනු රළබිණි. අන්බේක භත ඳදනේ වූ ඳර්බේණ ප්රදහන 

ළඩටවන  යහජය-බඳෞද්ගලික වබඹෝීතතහ ළඩටවන  ඉරක්ක භත ඳදනේ වූ ඵහුවිඹහනුඵද්ධ 

ඳර්බේණ ප්රදහන ළඩටවන  විදයහත්මකභක ප්රකහලනඹන් වහ ජනහිපඳති ේභහන  භහජ සුබහධන 

ළඩටවන ව භවජන දළනුත්මක ිරීමබේ ළඩටවන.  

 

අන්බේක භත ඳදනේ වූ ඳර්බේණ ප්රදහන ළඩටවන ඹනු  අභ ඳිකඳහරන ඳිකඳහටීන් ඹටබත්මක 

ඳර්බේණඹන් සිදුිරීමභ වහ විදයහඥයින්න් බත ඳවසුකේ ඳඹහබදනු රඵන තයඟකහීම ප්රතිඳහදන 

බඹෝජනහ ්රභඹිර. 2014 මරය ර්ඹ තුශදී න ප්රදහනඹන් 23ක්  දළඩි තගළීමේ ්රිඹහලිඹිරන් 

අනතුරු සිදු බකිකණි. ප්රදහනඹන් 150කට අිපක ංතයහක් ්රිඹහත්මකභක ඳන්. ප්රදහනඹන් 17ක් 

ේඵන්ධ අහන තගළීමේ ්රිඹහලිඹ ේපර්ණ කයනු රළඵ තත.  

 

2012 බර්දී තයේබ කයනු රළබ යහජය-බඳෞද්ගලික වබඹෝීතතහ ළඩටවන වයවහ බඹොමු කයනු 

රළබබේ තර්ථිකඹ වහ ෘජු දහඹකත්මකඹක් දක්න ඉල්ලුභ භත ඳදනේ වූ ඳර්බේණ බතඹ. 

බගීමගිඹ ර්ඹ තුශදී යහජය-බඳෞද්ගලික වබඹෝීතතහ යහඳෘන්න් 4ක් ්රිඹහත්මකභක විණි. ය තුශදී 

න EoI කළනු රළබ අතය  රද EoI 9 තගළීමභට රක්ිරීමබභන් අනතුරු මරයහධහය ළඳීමේ 

වහ 2ක් බතෝයහගනු රළබිණි. 

 

2013 බර්දී  ඉරක්ක භත ඳදනේ වූ ඵහුවිඹහනුඵද්ධ ඳර්බේණ ළඩටවන තයේබ කයනු රළබ 

අතය උග්ර ජහතික ගළටළු වහ ඳර්බේණ වහ ංර්ධන භළදවත්මකීමභ වයවහ දගුකහී න විනාේ බොඹහ 

ගළනීභ බභභඟින් අබේක්හ බකබර්. තහක්ණ වහ ඳර්බේණ අභහතයහංලඹ විසින් වනානහගනු රළඵ 

තති ළදගත්මක ක්බ රඹන් 10 භත බභභ ළඩටවන ඳදනේ ීම තත. බභභ ළඩටවන ඹටබත්මක 

සිදුබකබයන ප්රදහනඹන් රු. මිලිඹන 50ක් දක්හ සිදුබකබයනු තති අතය ය 5ක කහර සීභහක් 
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මුළුල්බල් ්රිඹහත්මකභක නු තත. පර් බඹෝජනහන් 60ක් රළබී තති අතය විසතයහත්මකභක 

බඹෝජනහන් ඉදිකඳත්මක ිරීමභ වහ බේහ අතුිකන් 21ක් බතෝයහගනු රළබිණි. විසතයහත්මකභක 

බඹෝජනහන් අතුිකන්  මරයඹනඹ වහ 5ක් බතෝයහගනු රළබිණි. 4ක් වහ පර්ණ ලබඹන් 

මරයහධහය රඵහබදනු රළබිණි. ිරික නිසඳහදනඹ අතින් සඹංබඳෝෂිත තත්මකත්මකඹට ශඟහීමභ  ප්රති වික් 

නිසඳහදනඹ  බඩංගු හවක ඳහරනඹ  උග්ර කුගඩු බයෝගඹ ව කෘෂිකහර්මික බඵෝග ඹන බභභ 

යහඳෘන්න් 5 දළඩි තගළීමබේ ්රිඹහලිඹිරන් අනතුරු බතෝයහගනු රළබිණි. 

 

විදයහත්මකභක ප්රකහලන වහ ජනහිපඳති ේභහන බඹෝජනහ ්රභඹ ේඳහදනඹ බකොට තත්මකබත්මක  

ඳර්බේණ අංලබඹන් ජහතයන්තය තත්මකත්මකඹන් කයහ ශඟහ ීම තති විදයහඥයින්න් නිසි තගළීමභට 

රක්ිරීමබේ මුතය අයමුණ බඳයදළික කය ගනිමිනි. 2014ජනහික භදී 2007  2008 ඹන ර්ඹන්ී  

විදයහත්මකභක ප්රකහලනඹන් වහ ජනහිපඳති ේභහන ප්රදහබනෝත්මකඹ ඳත්මකනු රළබුණු අතය එක් එක් 

ර්ඹන් වහ ේභහනරහීන් ංතයහ පිළිබලින් 304  343 වහ 324 විඹ. ඹළිත්මක 2014 ඔක්බතෝඵර් 

භදී 2010  2011 ව 2012 ර්ඹන්ී  විදයහත්මකභක ප්රකහලනඹන් වහ ජනහිපඳති ේභහන 

ප්රදහබනෝත්මකඹ ඳත්මකනු රළබිණි. බභභ විදයහත්මකභක ප්රකහලනඹන් බනුබන් පිිකනළබභන 

ජනහිපඳති ේභහන ප්රදහබනෝත්මකඹ වහ අතිගරු ජනහිපඳතිතුභන් වබහීත විණි.  

 

සුබහධන ළඩටවන් 4ක් ඳත්මකනු රළබ අතය  බභභ ළඩටවන් අන්බේක භත ඳදනේ වූ 

ප්රදහනඹන්ී  ප්රතිපරඹන් විණි. මුද්ර විලසවිදයහරබඹහි අතථය නහවික පුහුණු භ් ඹසථහනඹක් 

සථහඳනඹ ිරීමභ  දක්ෂිණ බයශඵඩ දුේිකඹ කහරටවබනහි භහර්ගගත දඹත්මකිරීමභ  තළරසීමිඹහ ව 

බරේබටොසඳන්බයොසිස ඹන බයෝග පිළිඵ දළනුේත්මක ිරීමබේ ළඩටවන් ඳළළත්මකීමභ ඹන බභභ 

ළඩටවන්ඹ. 

 

ටිනහ ඳර්බේණ ප්රතිපරඹන් ජනතහ බත බඵදහවළීමභ වහ භවජන දළනුේත්මක ිරීමබේ 

ළඩටවන ඳත්මකනු රළබබ්. එබභන්භ  පුත්මකඳත්මක ලිපි 40කට අිපක ංතයහක් ප්රකහලඹට ඳත්මකකයනු 

රළබිණි. 

 

2011-2013 ර්ඹන් වහ ජහතික විදයහ ව තහක්ණ බකොමිභ විසින් නිකුත්මක කයනු රළඵ තති 

කහර්ඹහධන භහබරෝාන හර්තහබහි  ජහතික ඳර්බේණ බහබහි භසත කහර්ඹහධනඹ 

“ලක්තිභත්මක” බර නිර්ණඹ කයනු රළඵ තත. 2013 ර්ඹ වහ න විගණකහිපඳති හර්තහබහි 

ජහතික ඳර්බේණ බහ පිළිඵ අන් භතඹ බර දක්හ තත්මකබත්මක “තය ව යුත්මකිර වගත 

ඵන්”. 

 

බගීමගිඹ ර්ඹන්ී දී ජහතික ඳර්බේණ බහබේ ්රිඹහකහයකේ වයවහ විවිධ අයුිකන් විදයහඥයින්න් 

දිකගළන්ීමභ ව විභත්මක ිරීමභ සිදුබකිකණි. ජහතික ංර්ධනඹ කයහ බඹොමු වූ ගභන් භඟක් ඔසබ  

ඳර්බේණ බභබවඹීමභ ව ඳර්බේණ ප්රර්ධනඹ උත්මකබත්මකජනඹ ිරීමභටත්මක බභභඟින් ජහතික 

ඳර්බේණ බහ බත වළිරඹහ රළබී තත. 
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ජහතික ඳර්බේණ බහබේ ප්රදහන භඟින් සිදුකයන ඳර්බේණඹන් තුලින් දයණ තබඹෝජනඹන්ට 

ඉවශ ප්රතිරහබඹක් රළබඵන ඳිකද ඳර්බේණඹන් ඉටුකයන ඵට ගඵරහ ගළනීභට ජහතික ඳර්බේණ 

බහබේ කහර්ඹහරබඹහි අපි බනොභ කළඳීම සිටිමු.  

 

ජහතික ඳර්බේණ බහ ඉවශ තරඹකට රැබගන ඹහභ වහ අඳ දයණ ප්රඹත්මකනඹන්ී දී ව වහ සිඹ 

අනගි දහඹකත්මකඹ රඵහදුන් බහබේ හභහජිකන්න්ටත්මක, බභභ ය තුරදී අඳ වට දුන් වහඹ 

බනුබන් භවහ බහණ්ඩහගහයඹට ව තහක්ණ වහ ඳර්බේණ අභහතයහංලඹටත්මක භහබේ සතූතිඹ 

පිිකනළමීභට කළභළත්මකබතමි.  

 

 

මනීළ සී. රළජඳක්ෂ 

විධහඹක බල්කේ
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ඳසුගිය ලර් 3ට අදළෂ මූය සුවිය ීතතළලයන් 
ළඩටවන් (්රබභෝඳහඹන්)  බබෞතික ප්රගතිඹ මරයභඹ ප්රගතිඹ 

රු. මිලිඹන 

 දර්ලකඹ 2012 2013  2014* 2012 2013 2014* 

ජහතික ඳර්බේණ බහබේ බඳොදු 

ඳිකඳහරනඹ 

    9.48 10.815 14.87 

        

ඳවත ළඩටවන් වහ ංර්ධන 

තධහය  

    229.02 245.77 232.89 

        

ඉරක්ක භත ඳදනේ වූ ඵහුවිඹහනුඵද්ධ 

ඳර්බේණ ළඩටවන  

(ළඩටවන 2014 බර්දී තයේබ 

කයන රදී) 

ළඩටවන් 

ංතයහ 

  ළඩටවන් 5ක් තයේබ 

බකිකණි 

   

        

බඳෞද්ගලික යහජය වබඹෝීතතහ 

ළඩටවන (ළඩටවන 2013 බර්දී 

තයේබ කයන රදී)  

ළඩටවන් 

ංතයහ 

 ළඩටවන් 4ක් තයේබ 

බකිකණි 

ළඩටවන් 1ක් තයේබ 

බකිකණි 
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අන්බේක භත ඳදනේ වූ ඳර්බේණ 

ප්රදහන ළඩටවන  

බතෝයහගත්මක 

ඳර්බේණ ප්රදහන 

ගණන 

 

තාහර්ඹ උඳහිප / 

දර්ලනඳති උඳහිප 

සිසුන් 

ඳර්බේණ ප්රදහන 

58 පිිකනළමීභ  

 

තාහර්ඹ උඳහිප / 

දර්ලනඳති උඳහිප 

67ක් පිිකනළමීභ 

ඳර්බේණ ප්රදහන 41 

පිිකනළමීභ  

 

තාහර්ඹ උඳහිප / 

දර්ලනඳති උඳහිප 36ක් 

පිිකනළමීභ 

අන්බේක භත ඳදනේ වූ 

ප්රදහන 23ක් පිිකනළමීභ  

 

- - - 

        

විදයහත්මකභක ප්රකහලන ළඩටවන වහ 

ජනහිපඳති ේභහන 

ඳත්මකනු රළබ 

උත්මක වහ 

ේභහනරහී 

විදයහඥයින්න් ංතයහ 

2007, 2008 ව 

2009 වහ 

විදයහඥයින්න්ට 

ේභහන ප්රදහනඹ 

ිරීමබේ දත්මකත 

ගඵඩහ ේඳහදනඹ 

ිරීමබේ කහර්ඹඹ 

ේපර්ණ කයන රදී 

විදයහත්මකභක ප්රකහලන 

වහ ජනහිපඳති 

ේභහන ප්රදහනඹ 

ිරීමබේ උබශර වහ 

සදහනේ ීමභ අතණ්ඩ 

සිදු බකිකණි 

2007, 2008, 2009 

(විදයහඥයින්න් 451), 2010, 

2011, 2012  (විදයහඥයින්න් 

236) ර්ඹන් තයණඹ 

කයමින් විදයහත්මකභක 

ප්රකහලනඹන් වහ 

ජනහිපඳති ේභහන 

ප්රදහබනෝත්මකඹන් 2ක් 

ඳත්මකන රදී 

- - - 
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බනත්මක ළඩටවන් ේපර්ණ කයනු 

රළබ ්රිඹහකහයකේ 

- දළඹට ිරරුශ 

ංර්ධන 

ප්රදර්ලනඹ වහ 

වබහීත විඹ  

මුද්ර විලසවිදයහරබඹහි 

පුහුණු ළඩටවන 

සථහඳනඹ බකබර් - 

භවහාහර්ඹ එන්.ඩී. 

බකොඩිකහය / ජහ:ඳ:: 

ප්රදහන 11-065 

ූවහත්මකභක 

ඉංජිබන්රුභඹ ඉදිරීමේ 

වහ කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ මලික 

ේභන්රණඹ 

භවනුයදී ඳළළත්මකීමභ 

වහ ජහතික 

ඳර්බේණ බහ 

භඟින් ඳවසුකේ 

රහබදනු රළබිණි - 

තාහර්ඹ පී.බී.තර්. 

දහනහඹක / ජහ:ඳ:: 

ප්රදහන 11 - 106  

භවහාහර්ඹ සී. ලිඹනබේ 

ව වදය එේ. 

බවට්ටිතයච්චි විසින් 

නජ ශරු ඳීමක්හ 

ළඩටවන පිළිඵ 

බෞතය අභහතයහංලඹ 

භඟ හකච්ඡහ 

මුද්ර විලසවිදයහරබේ නහවික 

පුහුණුරහීන් වහ 

භහකෘතිඹ දඹත්මක ිරීමභ - 

භවහාහර්ඹ එන්.ඩී. 

බකොඩිකහය / ජහ:ඳ:: ප්රදහන 

11-065 

දුේිකඹ භීතන් වහ 

බතොයතුරු රඵහගළනීබේ 

බබ් බඳෝටරඹක් දුේිකඹ 

බදඳහර්තබේන්තුබේ ව 

බකොශම විලසවිදයහරබේ 

ඳිකගණක ඳහළල් 

වහඹබඹන් දඹත්මක ිරීමභ / 

තාහර්ඹ බක්. ද සිල්හ / 

ජහ:ඳ:: ප්රදහන 12-075 

කුරුණෆගර දසත්රික්කබේ 

ඳළතිය ඳතින තළරමීසිඹහ 

බයෝගඹ පිළිඵ භවජනතහ 

දළනුේත්මක ිරීමභ වහ 

බෞතය හඹනඹක් ව 

දළනුේත්මක ිරීමබේ 

ළඩමුළුක් ඳහළල් සිසුන් 

වහ ඳත්මකනු රළබිණි 

විබල ඹන් වනානහගළනීභ  

- - - 
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ඳත්මකන රදී. එඹ 

ප්රතිඳත්මකතිඹක් බර 

ළඩිදයුණු ිරීමභ වහ 

ඔවුන්බේ එකඟත්මකඹ 

ඳශවිණි. (ජහ:ඳ:: 

ප්රදහන 08 – 08 ව 11 

– 160) 

දළඹට ිරරුශ ංර්ධන 

ප්රදර්ලනඹ වහ 

වබහීත විඹ 

බයෝග නිර්ණඹ  ජරහලඹන්ී  

තුන් පිළිඵ අධයඹනඹ 

ිරීමභ පිළිඵ විබල  

අධහනඹ බඹොමුකයමින් ශ්රී 

රංකහබේ කනාකය භධයභ 

ඳශහත්මකී  ිකක්ට්ස තහදන 

පිළිඵ ංගත අධයඹනඹ  

බේ ේඵන්ධ දළනුේත්මක 

ිරීමබේ ළඩටවන් 

භවනුයදී ඳත්මකන රදී 

එකතු     238.5 256.585 247.76 

*තහකහලික
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ජළතික ඳර්යේණ වභළයේ ලෆඩවටශන් 

 

ඉක්ක මත ඳදනම් ව බහුවියළනුබද්ධ සුවිළ ඳර්යේණ ප්රදළන: 
 

ගළටලු පිළිඵ අබඵෝධතහඹ ඉවශ නළංීමභ බවෝ ංකීර්ණ ගළටලු විහී භ වහ හුබදකරහ 

ඳර්බේණ වයවහ වළිරඹහ රළබඵනුබේ අල්ඳ ලබඹනි. ඵහුවිඹහනුඵද්ධ ප්රබේලඹක් අනුගභනඹ 

ිරීමබභන් හභහනය සීභහන්ට ඳිකඵහහිය ගළටූනන් නළත අර්ථදළක්ීමභ ව දුසකය ගළටලු අලුතින් 

අබඵෝධ කයගළනීභ වයවහ විනාේ කයහ එශළඹීභටත්මක වළිරන ඳිකද ඵහුවිධ විඹඹන් බතින් සුදුසු 

ඳිකද ඹේ දහඹකත්මකඹක් රඵහ ගළබන්.   

 

බභභ ළඩටවන 2013 ර්බේදී තයේබ කයන රද අතය තහක්ණ වහ ඳර්බේණ අභහතයහංලඹ 

විසින් බඹෝජිත ඳර්බේණ වහ ංර්ධන භළදවත්මකීමේ ඉතහ කඩිනමින් අලය න ළදගත්මක අංලඹන් 

10ක් වහ අනුගත ්රිඹහත්මකභක බකිකණි.  

 

යහජය විදයහත්මකභක ඳර්බේණ වහ ංර්ධන තඹතන ව විලසවිදයහරඹන්ී  ඳර්බේක පිිකස බතින් 

පර් බඹෝජනහ කළන රදී. තර්ථික ංර්ධනඹ  භහජ සුබහධනඹ ව යබටහි ඳහිකිකක 

තියයබහඹ අයමුණු කයගනිමින්  ජහතික ලබඹන් අදහශත්මකඹක් හිත ගළටූනන් විහී භ බකබයහි 

බභභ ඉරක්ක භත ඳදනේ වූ ඵහුවිඹහනුඵද්ධ ඳර්බේණ යහඳෘති වයවහ අබේක්ෂිතඹ.   

 

ප්රතිඳත්මකති/ ්රබභෝඳහඹ බවෝ නිසඳහදන ංර්ධනඹ වහ අලය දළනුබභහි ඳතින ප්රධහන ඳයතයඹන් 

විහී භ  බද්ලබඹහි ප්රගභනඹ වහ ඵහධක බවෝ අභිබඹෝග එල්ර බකබයන ගළටලු විහී භ බභභ 

යහඳන්න්ී  අයමුණු බේ. ඳර්බේණ ප්රතිපරඹන් ප්රතිඳත්මකති  ්රබභෝඳහඹඹන්  නිසඳහදන/ ්රිඹහලි 

ංර්ධනඹ බත ඳිකර්තනඹ ිරීමභ ව වහ පිළිඵ අබඵෝධඹක් රඵහගළනීභ වහ න ගභන් 

භඟ ඳළවළදළි වනානහගත යුතුඹ.   

 

තහක්ණ වහ ඳර්බේණ අභහතයහංලබේ ජහතික ඳර්බේණ වහ ංර්ධන ප්රතිඳත්මකති හර්තහ (ළදගත්මක 

ක්බ ර 10) භඟ අනුගත බමින් ප්රමුත ක්බ රඹන් ිරහිඳඹක් බතින් බඹෝජනහ කළනු රළබිණි. 

එක් ප්රදහනඹක ටිනහකභ මිලිඹන 50ක් න අතය ය 5ක කහරසීභහක් තුශ බභභ ප්රදහනඹන් 

සිදුකයන්. ජහතික ඳර්බේණ බහ විසින් ළරිරඹ යුතු අන්දබේ භවජන මුදල් ප්රභහණඹක් බභභ 

යහඳෘන්න් වහ තබඹෝජනඹ කයන බවන්න්  බේ වහ මරයනඹ ඉතහ ඉවශ තයඟකහීම ඳදනභිරන් 

සිදුකබයනු තත. ය 5ක කහරඹකට ඳසු ළරිරඹ යුතු අන්දබේ ප්රතිපරඹක් රඵහදීබේ වළිරඹහක් 

තති ඵට ජහතික ඳර්බේණ බහ විසින් රකනු රඵන යහඳෘන්න්ී  කණ්ඩහඹභක් ලබඹන් 

එක් ්රිඹහ කශ වළිර කුරතහ හිත ඉතහ සුදුසු ඳර්බේකන්න් බතෝයහගළනීභට ජහතික ඳර්බේණ 

බහ විසින් කටයුතු බකබයනු තත. ඳර්බේණඹන්ී  විවිධ අංලඹන් පිළිඵ කණ්ඩහඹබේ 

හභහජිකන්න් විසින් භගහමී බර කටයුතු ිරීමබේ හසිඹ බභභ ඵහුවිඹඹන් භත බක්න්ද්රගත වූ 

යහඳෘති වයවහ උදහනු තත.    
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ප්රදහනබඹහි බභබවයුේ බඵොබවෝදුයට භහන නුබේ අන්බේක භත ඳදනේ වූ ප්රදහනඹන්ටඹ. බකබ  

වුද  ප්රධහන අන්බේක තනතුයට අභතය නිබඹෝජය නහඹකබඹකුද ඳත්මකබකබයනු තත. බභභ 

ප්රදහනඹන් සිදුිරීමබභන් අනතුරු  ප්රකහශිත ප්රතිපරඹන් ශඟහකය ගන්නහ ඵට වතික කයනු ස 

විිපභත්මක ව දළඩි න්නිීමක්ණඹන්  සුඳීමක්ණඹන් ව තගළීමේ ඹටතට බභභ යහඳෘන්න් 

ඳත්මකබකබයනු තත.    

 

රළජය යඳෞද්ගිකක වශයයෝීතතළ ලෆඩවටශන: 
 

ශ්රී රංකහ තසිඹහබේ තලසාර්ඹඹ ඵට ඳත්මකීමබේ අයමුණ පුයහගළනීබේදී ව වහ අබේක්හ 

බකබයන තර්ථික ංර්ධනබඹහි අතයහලය බකොටක් න, බගෝී ඹ බශඳශ තුශ 

තයඟකහීමත්මකබඹන් යුතු ටිනහකේ එක් කශ නිසඳහදන වහ බ හන් ළඩිදයුණු ිරීමභට විදයහ වහ 

තහක්ණ ක්බ රබේ ඳර්බේණ වහ ංර්ධනඹන් භවත්මක බ  ඉවල් නු තත. බභභ අයමුණ 

හක්හත්මක කය ගළනීභ වහ, ශ්රී රංකහ තුශ සිදු බකබයන ඳර්බේණ, තර්ථිකබේ ප්රගභනඹට 

ඉවල් න යබටහි ප්රධහන කර්භහන්තඹන්ී  අලයතහන් පුයහරන ඉල්ී ේ භත ඳදනේ වූ 

ඳර්බේණ විඹ යුතුඹ. 

 

යහජය ඳර්බේණ වහ ංර්ධන-බඳෞද්ගලික කර්භහන්ත-වබඹෝීතතහ (PPP) ළඩටවන භඟින්, 

යබටහි තර්ථික ංර්ධනඹ බකබයහි දහඹකත්මකඹක් රඵහ බදන ඳිකද ඳර්බේණ වහ ංර්ධන 

්රිඹහකහයකේ ව කර්භහන්තඹන්ී  ප්රධහන වවුල්කරුන් ේඵන්ධ ිරීමභ සිදුබකබර්.විදයහ වහ 

තහක්ණ ක්බ රබේ ඳර්බේණ වහ ංර්ධනඹන් ප්රර්ධනඹ තුලින් අඳනඹන බහණ්ඩ ඉවශ නළංීමභ, 

අඳනඹන බහණ්ඩ විවිධහංීතකයණඹ ව තනඹන තබද්ලක ප්රර්ධනඹ ඹනහදඹ වයවහ තර්ථික 

ංර්ධනඹ ශඟහකය ගළනීබේ වළිරඹහ ඳන්. නය බවෝ ඩහ බවො තත්මකත්මකබේ නිසඳහදන, ්රිඹහලි, 

බ හන්, ටිනහකේ එක්ිරීමේ, හණිජභඹ වළිරඹහන් හිත තහක්ණික ගළටළු විඳීභ ඹනහදඹ 

බකබයහි බඹොමුවූ නබෝත්මකඳහදක ඳර්බේණඹන් බභභ ළඩටවන වහ රකහ ඵළබරනු තත. 

විවිධ අංලඹන් අතය තති කයගනු රඵන වබඹෝීතතහඹන් තුලින් කර්භහන්තභඹ ඳර්බේණ ව 

ංර්ධන අලයතහඹන් වහ විනාේ බොඹහගනු පිණි අඳබේ ඳර්බේණ විබල ඥයි ඥයිහණඹ, 

විඹදේ, බ හන් ව ඳවසුකේ ඩහ පරදහීම අයුිකන් බඵදහවදහ ගළනීභට වළිරඹහ රළබබ්. බභභ 

වබඹෝීතතහඹන් වයවහ යහජය අංලබේ ඳර්බේණ ව ංර්ධන ්රිඹහකහයකේී  කහර්ඹක්භතහඹ 

ළඩිදයුණු බකබයනු තති අතය ව වහ ගතන කහරඹද අභ නු තත. යහජය අංලබේ 

වබඹෝීතතහඹ හිත යහඳහයඹක් භඟින් දයනු රළබ ඳර්බේණ වහ ංර්ධන විඹදේ වහ අදහර ඵදු 

වන රඵහදීභ වයවහ බඳෞද්ගලික අංලබේ වබහීතත්මකඹ දිකගළන්බේ. ජහතික අලයතහඹන් වහ 

ඳර්බේණ භත ඳදනේ වූ විනාේ රඵහදීභ වහ ජහතික ඳර්බේණ බහ විසින් යජඹ-බද්ශීඹ 

තඹතන-අභහතයහංල-විලසවිදයහර-ඳර්බේණ වහ ංර්ධන තඹතන-බඳෞද්ගලික අංලඹ-කුඩහ වහ 

භධය ඳිකභහණ යහඳහය ක්බ රඹ ඹන අංලඹන් වහ කටයුතු බකබර්.  
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අන්යේක මත ඳදනම් ව ඳර්යේණ ප්රදළන  
 

ශ්රී රංකහබේ යහජය තඹතන ව විලසවිදයහර විසින් සිදු බකබයන ඳර්බේණ වහ ංර්ධන 

්රිඹහකහයකේ වහ ප්රධහන ලබඹන් මරයහධහය ළඳබඹනුබේ යහජය තඹතනික ප්රතිඳහදන, තයඟකහීම 

ප්රදහන ව ඳර්බේණ බකොන්රහත්මකතු ළනි විවිධ ප්රබඹන් බතිනි. ජහතික ඳර්බේණ බහබේ 

ඳර්බේණ ප්රදහන ළඩටවන තයේබ කයනු රළබබේ විදයහඥයින්න්වට අභ නිරධහීමහදී අතබඳීමේ 

ඹටබත්මක සිඹ ඳර්බේණ කහර්ඹඹන්ී  නිඹළී භට ඉඩ ප්රසථහ රඵහ දීබේ අයමුබණනි. 

 

ජහතික ඳර්බේණ බහබහි ඳර්බේණ ප්රදහන ළඩටවන වයවහ යජබේ තඹතන වහ ඳර්බේණ 

ව ංර්ධන ්රිඹහකහයකේ සිදු ිරීමභ පිණි තයඟකහීම ප්රදහනඹන් රඵහ දීභ සිදු බකබර්. බභභ 

ළඩටවන ්රිඹහත්මකභක වූ කහරසීභහ තුර එඹ භනහ ංවිිපත කයනු රළබිණි. බභභ ප්රදහනඹන් 

පිළිඵ හර්ෂික දළන්ීමේ ඳශබකබයන අතය, විදයහත්මකභක අංග, ජහතික ංර්ධනඹ වහ තති 

අදහරත්මකඹ ව ජහතයන්තය ඟයහන්ී  බභභ බොඹහගළනීේ ඳශීමභ ඹන කරුණු භත තගීමභ සිදු 

බකබර්. අඹළදුේඳත්මක දළඩි තගීමබේ ්රිඹහලිඹකට රක් බකබර්. බතෝයහගනු රඵන බඹෝජනහන් වහ 

සුදුසු ප්රතිඳහදන බන්ිරීමේ පිළිඵ බහ විසින් න්යණඹ බකබයනු තති අතය බභභ ප්රතිඳහදන භවහ 

බහණ්ඩහගහයබේ සිට ෘජුභ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්මකභක ිරීම බේ තනි ගකීභ දයණ ප්රධහන විභර්ලකඹහ 

බත රඵහබද්. උඳකයණ ව ඳහිකබබෝගික ද්රය තදඹ වහ බභභ ප්රතිඳහදන බන්බකබර්. එක් එක් 

යහඳෘතිඹ වහ යඳෘති ඵළංකු ගිණුභක් විෘත බකබයන අතය ජහතික ඳර්බේණ බහ විසින් 

සිඹළු ගණුබදණු සුඳීමක්ණඹ බකබර්. නිරධහීමහදී අතබඳීමේ අභ භට්ටභක තඵහ ගිනිමින් බභභ 

අයමුදල් ප්රබඹෝජනඹට ගළනීභ වහ ළරිරඹ යුතු අන්දබේ නභයශීී තහඹක් බේ වයවහ 

විදයහඥයින්න්ට රළබබ්. සුඳීමක්ණඹ ව තගළීමේ බහ ව ජහතික ඳර්බේණ බහබහි කහර්ඹහරඹ 

භඟින් සිදු බකබර්. 

 

ත්මකභනදී ප්රදහනඹ බකබයනු රඵන ප්රදහනඹන් සබහබඹන් විවිධහකහය න ඵ බභහිදී වන් කශ 

යුතුඹ. විදයහ ව තවහය, ජරඹ, ඳිකයඹ වහ ඵරලක්ති ඹන ක්බ රඹන් පිළිඵ ඳර්බේණ 

මරයඹනඹ ිරීමභට අභතය ජහතික ඳර්බේණ බහ   විසින්   ජහතික   තබේක්ෂනඹ,   හිකභහර්ග 

ඳද්ධන්න්, නජීීම ව ඳිකය හිතකහමී ංාහයක කර්භහන්තඹ, කථන ඳිකර්තන, ඉදිරීමේ ව ගෘව 

නිර්භහණ ශිල්ඳඹ, දුේිකඹ ගභනහගභනඹ, ක්රීඩහ ව තත්මක බඵොබවෝභඹක් ක්බ රඹන්ී  ඳර්බේණ ද 

භෆතක සිට මරයඹනඹ බකබර්. 

 

අන්බේක භත ඳදනේ වූ ඳර්බේණ ප්රදහනඹන්ී  අභතය ප්රතිපරඹක් බර තාහර්ඹ උඳහිප / 

දර්ලනඳති උඳහිප බිහිකයමින් ඳර්බේණ ප්රතිපර පිළිඵ ළඩි අධහනඹක් බඹොමු ිරීමභ වහ 

ත්මකභන් කවුන්සිරඹ විසින් බභභ ය තුරදී තාහර්ඹ / දර්ලනඳති උඳහිප ජනනඹ ිරීමභ පිළිඵ ළඩි 

අධහනඹක් බඹොමු කයන රදී. 

 

භවජනතහට ව බනත්මක ප්රතිරහී ඳහර්ලඹන් වහ උඳිකභ ප්රතිපර රඵහබදන අයුිකන් බභභ 

ළඩටවන වළඬගසහ ගළනීභ වහ න නීති ීමන්න් ව භහර්බගෝඳබද්ලනඹන් විලහර ංතයහක් 

කවුන්සිරඹ විසින් වනාන්හබදනු රළබිණි. 



 

17 ජහතික ඳර්බේණ බහ-හර්ෂික හර්තහ 2014 

 

විදයළත්මක ප්රකළන ලෆඩවටශන වශළ ජනළිපඳති වම්මළන  
 

ඳර්බේණ වහ ජනහිපඳති ේභහන ප්රදහනඹ ිරීමබේ ළඩටවන 2001 බර්දී තයේබ කයනු 

රළබබේ ජහතයන්තය තරඹ කයහ ශඟහවූ විදයහඥයින්න්ට බුහුභන් දළක්ීමභ, ජහතික විදයහත්මකභක 

නිසඳහදනඹන් ඉවශ නළංීමභ ව බුද්ිපගරනඹ ළශළක්ීමභ ඹන අභිභතහර්ථඹන් බඳයදළිකඹ. 1991 

සිට 2009 දක්හ ප්රකහලනඹන් එළිදළක්ීමභ පිළිඵ ජහතික ංතයහබල්තන භඟින් බඳන්හ බදන්බන් 

ඉවශ නළඟීබේ ප්රනතහබඹහි මරහයේබඹ විඹ වළිරඹ. 

 

බභභ ේපර්ණ බඹෝජනහ ්රභඹ ඳදනේීම තත්මකබත්මක විදයහ උපුටහ දළක්ීමබේ සචිඹ භතඹ (SCI). SCI 

ඹනු, විදයහ භත තති බකබයන ඵරඳෆභ ව උස තත්මකත්මකඹ වහ අදහර බරෝකබේ ඉවශභ 

තත්මකත්මකබඹහි රහ ළරබකන විදයහත්මකභක ඟයහන්ී  දත්මකත ගඵඩහන්. බභබර SCI විසින් ර්ඹකදී 

ලිපි 12 000 000ක් ඳභණ අඩංගු බරෝකබේ ඟයහ 3700ක් ඳභණ විලසබල්ණඹට රක් බකබර්. 

 

භහජ විදයහ වළරුණුබකොට අබනකුත්මක සිඹළුභ “ංකීර්ණ” විදයහ බත්මකභහන් ඳර්බේණ ේභහන 

ප්රදහන බඹෝජනහ ්රභඹ භඟින් තයණඹ බකබයන අතය විදයහ උපුටහ දළක්ීමබේ සචිබඹහි දක්හ තති 

ශ්රී රහංිරක ලිපිනඹක් හිත කතුයබඹකු විඹ යුතුඹ. කවුන්සිරඹ භඟින් SCIE ළරිරල්රට ගනිමින් 

ජර්නර ව විඹ කහණ්ඩඹන්ී  ඵරඳෆේ හධකඹ භඟින් බභභ නිර්ණහඹකන්න් බනස ිරීමභට 

රක්කයනු රළබිණි.  

 

2014 ර්ඹ තුශදී ේභහන ප්රදහබනෝත්මක 2ක් ඳත්මකනු රළබ අතය 700කට අිපක විදයහඥයින්න් 

පිිකකට 2007-2012 ර්ඹන්ී දී සචිගත ජර්නරඹන්ී  ඳශමු සිඹ ප්රකහලනඹන් වහ ේභහන 

පිිකනළමිණි. 

 

යලනත් ලෆඩවටශන්  
 

සුබහධන ළඩටවන් - තහක්ණ වහ ඳර්බේණ අභහතයහංලබේ බභබවඹීමභ ඹටබත්මක ෆභ 

කහර්තුකටභ යක් භවජනතහ බත ඳර්බේණ ප්රදහනඹන්ී  ප්රතිරහබඹන් රඵහදීබේ අයමුණින් 

සුබහධන ළඩටවන් ඳත්මකනු තත. 

 

භවජන දළනුේත්මක ිරීමබේ ළඩටවන් - තභ ඳර්බේණඹන් විදයහඥයින්න් විසින් භහබරෝානඹ 

බකබයනු රඵන ඟයහන්ී  ඳශිරීමභ වහ ප්රදහනරහීන් දිකගන්නු රළබබ්. ව අතයභ විදයහඥයින්න් 

විසින් සිදු කයනු රඵන ඳර්බේණඹන් පිළිඵ භවජනතහ දළනුේත්මක ිරීමභ අයමුණු කයගනිමින් 

සිඹ බොඹහගළනීේ පුත්මකඳත්මකර ඳශිරීමභ වහ විදයහඥයින්න්ට ඳවසුකේ රහ දීභ ජහතික 

ඳර්බේණ බහ විසින් සිදු බකබර්. 
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ප්රධළන අලවහාළ - 2014 

ඉක්ක මත ඳදනම් ව බහුවියළනුබද්ධ සුවිළ ඳර්යේණ 

ප්රදළන 
 

බභභ ර්ඹ තුශදී ඉරක්ක භත ඳදනේ වූ ඵහුවිඹහනුඵද්ධ ප්රදහනඹන් තයේබ කයනු රළබ අතය 

යහඳෘති 5ක් වහ ේභහන ප්රදහනඹ බකිකණි. 

 

 

  

 

බභහිදී පිිකනභනු රළබ ප්රදහනඹන් වූබේ; 

 

 ශ්රී ාකළයේ යඩා ර යරෝග ලළශකයින් ලන Aedesaegypti වශ Ae.albopictus ඳළනය කිරීම 

වශළ ප්රජළලන් කකරළී  කිරීම වශ වයමෝධළනික ලළශක කෂමනළකරණය  IVM) 

 

(ප්ර:අ: භවහාහර්ඹ ඩබ්ලිේ අබබ්වි්රභ ව නිබඹෝජය ප්ර:අ: තාහර්ඹ එේ වපුබගොඩ  කළශණිඹ 

විලසවිදයහරඹ) 

 

   

ප්රථභ ඉරක්ක භත ඳදනේ වූ ඳර්බේණ ප්රදහන 3 තයේබ ිරීමභ. 
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 ශ්රී ාකළයේ වර්ඳයින් දහිකිරීම් වශළ බහුවායුජතළ ප්රතිවි ලර්ගයක් ලෆිදදියුණු කිරීම 

 

(ප්ර:අ: ව නිබඹෝජය ප්ර:අ: - භවහාහර්ඹ අන් ගයහේභන ව තාහර්ඹ ව දංබගොල්ර  බේයහබදණිඹ 

විලසවිදයහරඹ) 

 

 

 

 

 කිරි නිහඳළදනය අතින් වහලයායඳෝීත තත්ත්ලය ෂඟළකර ගෆනීම වශළ කිරි කර්මළන්තය 

ලෆිදදියුණු කිරීම 

 

(ප්ර:අ: ව නිබඹෝජය ප්ර:අ: - භවහාහර්ඹ මිසක පී බී විජඹගුණර්ධන විසින් අත්මකන් තඵනු 

රළබිණි ව තාහර්ඹ බක් භී ඳහර  බේයහබදණිඹ විලසවිදයහරඹ) 
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 යරෝග නිධළනය යවොයළ යනොගත් උග්ර ලකුගු  යරෝගය ිළිබබ ශ්රී ාකළයේ අාගවම්පූර්ණ 

අධයයනයක් 

 

(ප්ර:අ: තාහර්ඹ තර් එල් තර් ාන්ද්රජිත්මක ව නිබඹෝජය ප්ර:අ: තාහර්ඹ බේ ජී එස යණසිංව  

බේයහබදණිඹ විලසවිදයහරඹ) 

 

 

 

 

 ශ්රී ාකළයේ යද් රණ තත්ත්ලයන්ට ගෆයඳන යබෝග ප්රයදද වශ ලගළකිරීයම් ිලේීයය ්රම 

ලෆිදදියුණු කිරීම ශරශළ ආශළර සුරක්ෂිතතළලය වශතික කිරීම 

 

(ප්ර:අ: - තාහර්ඹ ඩබ්ලිේ එේ ඩබ්ලිේ ීමයබකෝන් ව නිබඹෝජය ප්ර:අ: තාහර්ඹ ඩී එේ බේ බී 

බ නහනහඹක  ක්බ ර බඵෝග ඳර්බේණ ව ංර්ධන තඹතනඹ  භවඉලුේඳල්රභ) 
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යඳෞද්ගිකක රළජය වශයයෝීතතළ ලෆඩවටශන: 
 

බභභ කහරසීභහ තුරදී යහජය බඳෞද්ගලික වබඹෝීතතහ ළඩටවන අතණ්ඩ ්රිඹහත්මකභක බකිකණි.    

 

්රිඹහකහයකේ 2012 2013 2014 

රළජය-යඳෞද්ගිකක වශයයෝීතතළලය වශළ ද EOI 

වාඛ්යළල 

59  9 

විවහතරළත්මක යයෝජනළලන් ඉදිරිඳත් කිරීම වශළ 

යතෝරළගත් EOI වාඛ්යළල 

17 1 4 

බඳෞද්ගලික අංලඹ භඟ ඳවසුකේ ඳඹහගත යුතු 

වබඹෝීතතහඹන් ංතයහ 

6 - 1 (2 හකච්ඡහ 

බකබයමින් ඳන්) 

අලය මුළු මුදර රු. මි. 156 - රු. මි. 20.2 

බඳෞද්ගලික අංලය භඟින් ඳඹනු රළබ මුදර  

(දශ ලබඹන් 50%) 

රු. මි. 78 - රු. මි. 10.1 

 

දෆනට ක්රියළත්මක රළජය යඳෞද්ගිකක වශයයෝීතතළලයන්… 

 

ඳර්යේණ වශකරු ලයළඳිති නළමය 

තාහර්ඹ අනිල් ගුණතිරක 

ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ 

Locally developed respiratory care products  

තර්.එේ. ධර්භදහ 

කහර්මික තහක්ණ තඹතනඹ 

Formulation of a Para- pheromone from local 

varieties of Ocimum sanctum for the control of fruit 

and melon flies 

තාහර්ඹ එස.එේ.සී.යූ.පී. සුඵසිංව 

ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ 

Variation of naturally and artificially induced agar 

wood resin content and quality of Gyrinopswalla for 

commercial extraction and its nursery establishment  

භවහාහර්ඹ බයෝේ ජඹසිංව 

බකොශම විලසවිදයහරඹ 

Investigation into the effect of drinking and cooking 

water with reduced fluoride content and hardness, on 

the prevalence, incidence and severity of chronic 

kidney diseases of uncertain aetiology (CKDu) in a 

selected G.N. Division in Vavuniya District 

 

 

 



 

22 ජහතික ඳර්බේණ බහ-හර්ෂික හර්තහ 2014 

 

ජළතික ඳර්යේණ වභළයේ අන්යේක මත ඳදනම් ව ඳර්යේණ 

ප්රදළන ලෆඩවටශන: 
 

2014 ර්ඹ තයේබ වූබේ ජහතික ඳර්බේණ බහබේ ඳර්බේණ ප්රදහන ව තාහර්ඹ උඳහිප පුහුණු 

ළඩටවන වහ පුත්මක ඳත්මක දළන්ීමභක් ඳශිරීමභ වයවහ අඹළදුේඳත්මක කළීමබභනි. බභභ දළන්ීමභ 

සිඹළුභ විලසවිදයහර පීලඹන් ඳර්බේණ වහ ංර්ධන තඹතන අතය බඵදහවිකන රදී.  

 

2014 බඳඵයහික 28 දන අඹළදුේඳත්මක බහයගළනීබේ කහරඹ නිභහට ඳත්මක වූ අතය අඹළදුේඳත්මක 150ක් 

රළබී තිබුණි. ඳශමු කහර්තු තුශදී දළනට ්රිඹහත්මකභක ප්රදහනඹන්බේ හර්ෂික ප්රගති හර්තහන් තගළීමේ 

වහ ඹන රදී. 2013 බර්දී බතෝයහගනු රළබ ප්රදහනඹන් 2ක් ද බභභ ර්ඹ තුශදී මරයඹනඹ 

බකිකණි. 

 

බභභ ක්බ රඹ පිළිඵ විබල ඥයි දළනුභිරන් යුතු තගළීමේකරුන් බත බභභ අඹළදුේඳත්මක ඹනු 

රළබිණි. හකච්ඡහ භණ්ඩර වයවහ  ජහතික ඳර්බේණ බහ විසින් තදුයටත්මක අඹළදුේඳත්මක ඳීමක්හට 

රක්බකොට ඉවශ භට්ටබේ විදයහත්මකභක කුරතහඹක් ව ජහතික අදහරත්මකඹක් බඳන්නුේ බකබයන 

අඹළදුේඳත්මක  ප්රදහනඹ වහ බතෝයහගනු රළබිණි.    

 

ක්රියළකළරකම 2012 2013 2014 

ඇගයීයමන් ඳසු මූයනය වශළ යතෝරළගත් 

අයෆදුම්ඳත් වාඛ්යළල 
61 28 21 

මූයයනය කරනු ෆූ  ප්රදළන වාඛ්යළල 58 26+15* 21+2* 

බහණ්ඩහගහය ප්රතිඳහදන වයවහ පිිකනභනු රළබ 

ප්රදහනඹන්ී  මුළු ටිනහකභ 
රු. මි.  220 රු. මි. 183 රු. මි. 84.2 

*පර් ර්බේදී බතෝයහගනු රළබ ප්රදහනඹන්  

 

 

ඉදිකඳත්මක කයනු රළබ අඹළදුේඳත්මක අතිකන් 14% (21/150) ක් ඳභණක් බතෝයහගනු රළබිණි. බතෝයහගනු 

රළබ අඹළදුේඳත්මක මරයනඹ වහ භවහබහණ්ඩහගහයඹ බත බඹොමු කයන රදී. 

  

බභභ ර්ඹ තුශදී  2014 ර්බේදී ඉදිකඳත්මක කයනු රළබ අඹළදුේඳත්මක තසුබයන් ඳර්බේණ ප්රදහන 

21ක් මරයඹනඹ කයනු රළබ අතය එභ ප්රදහනඹන්ී  කටයුතු තයේබ බකිකණි. 
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Research Grants Funded in 2014: 

Grant 

No. 

Principal Investigator & 

Institution 
Project Title 

13-15 Dr. M. Y. U. Ganehenage 

University of Peradeniya 

Utilization of Environmental pollutants and Biomass 

Byproducts for the production    of Biofuels and 

Industrial Chemicals using Heterogeneous Nano 

Catalysts  

13-59 Dr. S. Kodithuwakku 

University of Peradeniya 

Effect of endocrine disrupturing fungicide “Mancozeb” 

(metalethylene-bis- dithiocarbamate) on human 

endometrial  receptivity and fertility  

14-13 Dr. V. Y. Waisundara 

Institute of Fundamental 

Studies 

"In vitro assay-guided Identification of Functional Food  

and Nutraceuticals from Sri  Lankan Plant Products" 

14-15 Prof. J. B. Ekanayake 

University of Peradeniya 

"DC networks for Energy Efficiency and Renewable 

Additions" 

14-16 Dr. W. R. M. de Silva 

University of Colombo 

Hydroxyapatite (HAp) coated iron oxide nanoparticles 

for controlled and targeted delivery of drugs for cancer 

and other diseases 

14-19 Dr. D. A. L. Leelamanie 

University of Ruhuna 

Assessment of Municipal Solid Waste Compost (MSWC) 

as a soil amendment with respect to physicochemical 

and biological aspects and development of  

management strategy for potential constraints 

14-23 Dr. H. M. Y. C. Mallikarachchi 

University of Moratuwa 

"Multi-scale modelling of fibre composites, carbon 

nanotube systems  and thin films" 

14-27 Dr. M. G. Sathiadas 

University of Jaffna 

Study on body fat and its relation to Non Communicable 

Disease related metabolic derangement in Sri Lankan 

children 

14-38 Dr. S. F. Jayamanne 

University of Kelaniya 

"The impact of a pharmacist-led patient management in 

improving chronic non communicable diseases in rural 

and urban outpatient settings in Sri Lanka" 

14-43 Dr. R. Premathilake 

University of Kelaniya 

"Investigating the precursors and appearance of 

banana and rice cultivation in Sri Lanka: with the 

background of long-term climate and environmental 

changes" 

14-45 Dr. E. Corea 

University of Colombo 

Determination of resistance mechanisms and the genes 

coding for such resistance in  clinically significant 

Enterobacteriacae  isolated from urine at a state 

tertiary  care referral hospital and a privatehospital in 

Sri Lanka 
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Grant 

No. 

Principal Investigator & 

Institution 
Project Title 

14-61 Dr. C. I. Clayton 

Institute of Fundamental 

Studies 

The effect of six pesticides on development, behavior 

and immune response in the Asian  hive bee, 

Apiscerana 

14-67 Dr. S. R. Samarakoon 

IBMBB 

"  Cancer stem cells targeted  drug leads  from Sri 

Lankan endemic plants for  breast  cancer  

14-69 Dr. G. S. A. Gunawardena 

University of Colombo 

Determination of genetic variants associated with G6PD 

enzyme deficiency in selected Sri Lankan populations 

14-72 Dr. B. S. S. Seneviratne 

University of Colombo 

How the Genetic Diversity is Produced in Mountains of 

SriLanka and its Implications for the Management of  

Montane Biodiversity 

14-79 Dr. M. D. S. T. de Croos 

Wayamba University of Sri 

Lanka 

Generation of new knowledge for a  sustainable 

industry: blue swimming crab fishery off northern Sri 

Lanka 

14-94 Prof. S. H. P. P. Karunaratne 

University of Peradeniya 

Dengue vector control in Sri Lanka: Occurrence of `kdr’ 

type mutations and wolbachia in Aedes vector 

mosquito populations, and the effect of insecticide 

fogging on insect pollinators 

14-

105 

Dr. R. S. Kalupahana 

University of Peradeniya 

"Identification of the prevalence of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) in pig farms, farm 

employees and characterization of isolates in selected 

areas of Sri Lanka" 

14-

117 

Dr. H. M. V. G. Herath 

University of Peradeniya 

"Functional and Comparative Genomics  of Grain 

Number, Plant Height, and Heading date 7 (Ghd7) in Sri 

Lankan Rice Varieties and Its Role  in Conferring 

Abiotic Stress Tolerance 

14-

123 

Prof. S. R. Munasinghe 

University of Moratuwa 

Quadrotor-Wing Novel Hybrid Unmanned Aerial 

Vehicle with vertical take-off and landing capability 

14-

125 

Dr. H. P. Sooriyaarachchi 

University of Ruhuna 

Influence of Tropical Environmental  conditions and 

materials on plastic shrinkage    cracking of concrete 

14-

134 

Dr. J. J. Wijetunge 

University of Moratuwa 

Integrated Probabilistic Analysis and Assessment of the 

Risks of Inundation from Tsunami, Storm Surges and 

Sea Level Rise for Vulnerable Coastal Areas of Sri Lanka 

14-

139 

Prof. R. A. Attalage 

University of Moratuwa 

Performance based approach for building indoor  

thermal comfort of naturally ventilated buildings in Sri 

Lanka 
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විදයළත්මක ප්රකළන වශළ ජනළිපඳති වම්මළන ප්රදළනය කිරීයම් 

ලෆඩවටශන  
 

බභභ ර්ඹ තුශදී  විදයහත්මකභක ප්රකහලනඹන් වහ ජනහිපඳති ේභහන ප්රදහබනෝත්මක 2ක් 

ඵත්මකතයමුල්ර බෝටර්ස වේී දී 2014 ජනහික 17 ව 2014 ඔක්බතෝඵර් 31 ඹන දනඹන්ී දී 

ඳළළත්මකවිණි.  

 

ඳශමු ප්රදහබනෝත්මකබේදී 2007  2008 ව 2009 ඹන ර්ඹන්ී දී සචිගත ජර්නරඹන්ී  සිඹ 

ප්රකහලනඹන් ඳශ වූ විදයහඥයින්න් 451 බදබනකුට තහක්ණ වහ ඳර්බේණ අභහතය ගරු ඳහලී  ාේපික 

යණක භළතිතුභන් විසින් ේභහන ප්රදහනඹ බකිකණි.   

 

බදනු ඳළති ේභහන ප්රදහබනෝත්මකඹ වහ ප්රධහන තයහිපත අමුත්මකතහ බර වබහීත වූ අතිගරු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහිපඳතිතුභන් අතින් 2010  2011  2013 ර්ඹන් වහ විදයහඥයින්න් 236 

බදබනකුට ේභහන පිිකනළමිණි. 

 

බභභ ේභහන ප්රදහබනෝත්මක ද්විත්මකඹභ ජනහිපඳති බල්කේ කහර්ඹහරබේ ව තහක්ණ වහ 

ඳර්බේණ අභහතයහංලබේ වබඹෝීතතහබඹන් ව ජහතික ඳර්බේණ බහබේ ංවිධහනබඹන් 

ඳත්මකනු රළබිණි. තහක්ණ වහ ඳර්බේණ අභහතයහංලබේ බල්කේ ධහයහ විජඹතිරක භළතිණිඹ ව 

ඳර්බේණ වහ ංර්ධන තඹතනඹන්ී  ව විලසවිදයහරඹන්ී  ප්රධහනීන්ද බභභ ප්රදහබනෝත්මකඹන් 

2භ වහ වබහීත වූව.   

 

2014 ජනහික 17 දන ඳත්මකනු රළබ විදයහත්මකභක ප්රකහලන වහ ජනහිපඳති ේභහන 
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2014 ඔක්බතෝඵර් 31 දන ඳත්මකනු රළබ විදයහත්මකභක ප්රකහලන වහ ජනහිපඳති ේභහන 

ප්රදහබනෝත්මකඹ 
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මළධය වශ වාලර්ධන ලෆඩවටශන්: 
 

යමම කළසීමළල තුෂදී සුභවළධන ලෆඩවටශන් 4ක් ක්රියළත්මක යකරිණි. 

 භවජනතහ වහ තත්මකත්මකබඹන් උස ප්රහවන බ හන් ළඳීමභ වහ දුේිකඹ ගභනහගභන 

ප්රලසතිකයණ ඳද්ධතිඹක් (ප්රධහන අන්බේක: තාහර්ඹ කසුන් ද බොන්හ  බකොශම 

විලසවිදයහරීමඹ ඳිකගණක ඳහර) 

 

ඳශමු කහර්තුබේ සුබහධන ළඩටවන: දුේිකඹ ගභනහගභන ප්රලසතිකයණ ඳද්ධතිඹ හර්ථක 

නිර්භහණඹ කය 2014 ජුනි 27 න දන බකොශම 07  බකොශම විලසවිදයහරීමඹ ඳිකගණක ඳහර 

(UCSC) තුශදී දඹත්මක කයන රදී. බභභ අසථහ වහ අධයක්/ බකොශම විලසවිදයහරීමඹ 

ඳිකගණක ඳහර  විධහඹක බල්කේ/ ජහතික ඳර්බේණ බහ  හභහනයහිපකහීම / ශ්රී රංකහ දුේිකඹ 

බදඳහර්තබේන්තු  තයහිපතන්න්  ශියන්න් තතුළු පිිකක් වබහීත වූව. www.slrail.lk වයවහ 

ඳිකගණක ව ජංගභ දුයකථන තසුබයන් දක්ෂිණ දුේිකඹ භහර්ගබේ දුේිකඹ ගභනහගභනඹ 

පිළිඵ තය බේරහන් රඵහගළනීබේ වළිරඹහ දුේිකඹ භීතන් වහ උදහ ීම තත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

භවහාහර්ඹ ගිවහන් භයනහඹක/ අධයක්-UCSC 

ඳළමිණ සිටි පිික අභතමින් 

භනීහ යහජඳක් භවත්මකමිඹ ජහතික ඳර්බේණ 

බහබහි ප්රතිරහබඹන් පිළිඵ බප්ර ක්කන්න් 

දළනුේත්මක කයමින් 

බී ව පී තිකඹයත්මකන භවතහ ජහතික 

ඳර්බේණ බහ යහඳෘතිබඹහි 

ළදගත්මකකභ බඳන්හබදමින්  

යහඳෘතිබඹහි ප්රධහන අන්බේක තාහර්ඹ කසුන්  

ද බොන්හ බභභ යහඳෘතිබඹහි ප්රතිපර ඳළවළදළි 

කයමින් 
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 විදුවයුර - නළවිකයින් වශළ නළවික අධයළඳනය බළදීයම් රිමළන ිළිබඹුවකලකින් නිර්ත ත අතාය 

ඳරිවරයක් 

 

ේභහනරහී විදුයුය නහවුක භහකෘතිබඹහි නතභ නිසඳහදනඹ ශ්රී රංකහ මුද්ර 

විලසවිදයහරබේදී ්රිඹහත්මකභක බකිකණි. 2014 බර්දී බභහි භහයේබක උබශර ඳත්මකනු රළබ 

අතය ජහතික ඳර්බේණ බහබහි බදළනි සුබහධන ළඩටවන න්බන් බභඹන්. ශ්රී රංකහ 

මුද්ර විලසවිදයහරඹ ව බකොශම විලසවිදයහරීමඹ ඳිකගණක ඳහර විසින් බභභ භහකෘතිඹ 

තදුයටත්මක ළඩිදයුණු ිරීමභ වහ අබඵෝධතහ ගිවිසුභකට එශළඹිණි. ශ්රී රංකහ ජහතික ඳර්බේණ 

බහබහි මරයඹනඹ ඹටබත්මක බභභ භහකෘතිඹ ළඩිදයුණු බකිකණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.slrail.info බබ් අඩවිඹ දඹත්මක කයමින් 

බභභ ප්රතිපරබඹහි ජංගභ අතුරු 

මුහුණත 
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බඳති/ මුද්ර විලසවිදයහරඹ ව අධයක්/ UCSC 

විසින් අබඵෝධතහ ගිවිසුභක් අත්මකන් ිරීමභ 

භහකෘති උඳබද්ලක විසින් උඳකයණබඹහි 

්රිඹහකහීමත්මකඹ ඳළවළදළි කයමින් 

අතථය බනෞකහබහි තතුශත ව නහවික 

භහකෘතිබඹහි අතුරු මුහුණත 
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(2014 බනොළේඵර් 5 ඵදහදහ  බ් ලි මියර්) 

 

(2014 බනොළේඵර් 5 ඵදහදහ  බ් ලි නිේස)  
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 කුරුණග දිවහරික්කයේ ඳෆතිර ඳලත්නළ තෆසීත යළ යරෝගය ිළිබබ මශජනතළල දෆනුම්ලත් 

තිරීම. 

 

තළරසීමිඹහ බයෝගඹ පිළිඵ භවජනතහ දළනුේත්මක ිරීමබේ ළඩටවන 2014 බනොළේඵර් 14 

දන  ිරිකඵත්මකබගොඩ  විවහයභවහබද්ීම ඵහලිකහ ඳහබල්දී ඳත්මකන රදී. එඹ ංවිධහනඹ කයනු 

රළබබේ යහගභ  උතුරු බකොශම ශික්ණ බයෝවබල් තළරසීමිඹහ වකකඹ විසිනි. කළශණිඹ 

විලසවිදයහරබේ වදය පීලබේ  භවහාහර්ඹ අනුජ බප්ර භර්ධන බභභ ළඩටවබනහි ප්රධහන 

ේඳත්මක දහඹකඹහ බර වබහීත විඹ. බභභ ළඩටවන 2014 විදයහ තිඹ ළභීමභ නිමිත්මකබතන් 

ජහතික ඳර්බේණ තඹතනඹ විසින් මරයනඹ කයනු රළබබේ සිඹ එක් සුබහධක ළඩටවනක් 

ලබඹනි. ඹ අවුරුදු 16-18 දක්හ වූ ඳහල් සිසුන් බභහි ප්රතිරහීන් වූව.  

 

 විය යන් ශඳුනළගෆනීම, යරෝග නිර්ණය, යබෝවීම, ජළ වත්ත්ල අධයනය ිළිබබ විය  

අලධළනය යයොමුකරත න් ශ්රී ාකළයේ කඳුකරයේ මධයම ඳෂළයති  රික්සසි ආවළදනයන්ී 

ලවාගත අධයනය. 

 

ජහතික ඳර්බේණ බහ විසින් සිේළනි කහර්තුබේ සුබහධන ළඩටවන බර “ඝර්භ කරහපීඹ 

බයෝග පිළිඵ දළනුේත්මක ිරීමබේ ළඩමුළු” භවනුයදී ඳත්මකනු රළබිණි. බභහි අයමුණ වූබේ, 

ිකකට්සි තහදන, ර්ඳන්න් දසල ිරීමභ, බවඳටන්ටිස, පිසසුඵලු බයෝගඹ, උණන්නිඳහතඹ, 

බරන්සභහනිඹහසිස, බඩංගු ව මී උණ ඹන බයෝගඹන් පිළිඵ ජනතහ දළනුේත්මක කයීමභන්. බභභ 

ළඩමුළු ජහතික ඳර්බේණ බහබේ අනුග්රහවකත්මකඹ ඹටබත්මක බේයහබදණිඹ විලසවිදයහරබේ 

ඝර්භ කරහපීඹ වදය විදයහ පිළිඵ ඳර්බේණ භධයසථහනඹ භඟින් ංවිධහනඹ කයනු 

රළබිණි.    
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බභභ ළඩමුළු වහ ේඳත්මක දහඹකන්න් බර භවහාහර්ඹ තර් පී ීම බේ යහජඳක්  භවහාහර්ඹ එස 

ව එේ කුරයත්මකන  වදය ඩබ්ලිේ ව ටී ව ජඹරත්මක  භවහාහර්ඹ ව ජඹසිංව  වදය එේ ඳතියබේ  

වදය ංජීනී බෂොන්බ කහ  වදය යූ යශඳනහ  වදය එේ ඳතියබේ ව වදය සුසිජි 

වි්රභසිංව වබහීත වූව.  

 

බෞතය නිරධහීමන් (භවජන බෞතය ඳීමක්ත  ඳවුල් බෞතය බ විකහන්)  ග්රහභබ ක 

නිරධහීමන්  භෘද්ිප නිඹහභකන්න් ව කෘෂිකර්භ නිරධහීමන් බභහි ඉරක්කගත කණ්ඩහඹේ විඹ. 

 

 

 

  
ළඩමුළුබේ දර්ලන 
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ලළර්ෂික ගිණුම් - 2014 
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2014 ය වා මූරය ප්රකාලන 

 

මූරයභඹ තත්ත්ඹ පිළිඵ ප්රකාලනඹ 

මූරයභඹ කාර්ඹාධන ප්රකාලනඹ 

මුදල් ප්රාව ප්රකාලඹ 

ශුද්ධ ත්කම්/ හිමිකම් යනව්ීම් පිළිඵ ප්රකාලඹ 

මූරය ප්රකාලන පිළිඵ ටවන් 
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2014  2013 (ගරඳන රද) 

 
ටවන් රු.  රු. 

ත්කම් 
 

   

  

   

ජංගභ ත්කම් 
 

   

මුදල් වා මුදල් භාන දෑ 
 

7,523,325.29  3,464,852.86 

වියලේ අත්තිකායම්  150,000.00  75,000.00 

රැබිඹ යුතු දෑ 
 

-  - 

ඉන්යන්ට්රි 
 

   

පර් යගවීම් 3.10 300,000.00  400,000.00 

TO ැඩටවන  204,255,570.48  - 

ජා:ඳ:: ප්රදාන 
 

234,128,737.79  354,392,389.88 

ජා:ඳ:: යාජය, යඳෞද්ගලික වයඹෝගීතා ැඩටවන  16,312,471.71  41,948,125.00 

යනත් ජංගභ ත්කම් 
 

   

  

462,670,105.27  400,280,367.74 

ජංගභ යනොන ත්කම් 
 

   

රැබිඹ යුතු දෑ 
 

   

ආශ්රිතඹන්යආ ආයඹෝජන 
 

   

යනත් මූරය ත්කම් 3.09 480,000.00   480,000.00 

යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ 3.07  223,731,467.85   201,871,941.71 

ඉඩම් වා යගොඩනැගිලි 
 

   

අ්ඳෘය ත්කම් 
 

   

යනත් මූරය යනොන ත්කම් 
 

   

  

225,211,467.85   202,351,941.71 

මුළු ත්කම් 
 

 686,881,573.12   602,632,309.45 

  
   

ගකීම් 
 

   

  
   

ජංගභ ගකීම් 
 

   

යගවිඹ යුතු දෑ 3.11  471,908.25   601,220.68 

  

 471,908.25   601,220.68 

ජංගභ යනොන ගකීම් 
 

   

යගවිඹ යුතු දෑ 
 

   

  

-  - 

මුළු ගකීම් 
 

471,908.25  601,220.68 

ශුද්ධ ත්කම් 
 

686,409,664.87  602,031,088.77 

  

   

ශුද්ධ ත්කම්/ ක්න්ධඹ 
 

   

  

   

ප්රාආධනඹ වා දාඹකත්ඹ; 
 

   

යනත් යාජය ආඹතන 
 

   

ංචිත 
 

   

මුච්චිත අතිරික්තඹ/ (හිඟඹ) 
 

686,409,664.87  602,031,088.78 

සුළු යකොට් අයිතිඹ 
 

   

මුළු ශුද්ධ ත්කම්/ ක්න්ධඹ 
 

686,409,664.87  602,031,088.78 

 

ටවන: රු. 3,487,046.00ක් ව මුච්චිත අයමුදර වා ගැරපීම් සිදුකයන රදී. 

 

යභභ මූරය ප්රකාලන පිළියඹර ිරීමයම් වා ඉිරරිඳත් ිරීමයම් ගකීභ බා තුඹ. 

බා යනුයන් අත්න් තඵන රදී. 

 

 

භවාචාර්ඹ එච්.යේ. ද සිල්ා  එම්.සී. යාජඳක්  එන්.එ.් යවේාගභ 

බාඳති/ ජාතික ඳර්යේණ බා  විධාඹක යල්කම්  ගණකාධිකාීම  

ජාතික ඳර්යේණ බා - ශ්රී රංකා 
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2014  2013 

 
ටවන් රු.  රු. 

ආදාඹම් 
 

   

පුනයාර්තන රැබීම් - ජා:ඳ:: ඳරිඳාරනඹ 3.08ඈ  14,884,700.00   9,867,000.00 

මූරධන ප්රදාන   681,770.44   - 

පුනයාර්තන රැබීම් - ඳර්යේණ වා ංර්ධන  3.08ඇ  155,499,984.99   145,865,650.50 

යනත් රැබීම් 
 

 970,485.58   673,000.00 

මුළු ආදාඹභ 
 

 
172,036,941.01 

 
156,405,650.50 

  
   

විඹදම් 
 

   

පුද්ගර යේතන  
 

6,646,904.68  6,155,020.34 

ඳර්යේණ වා ංර්ධන 3.08අ 125,419,003.04  116,822,400.19 

ැඳයුම් වා නභය ද්රය 
 

2,795,756.05  1,829,320.58 

ක්ඹ විඹදම් - ජා:ඳ:: ප්රදාන 3.08ආ 30,080,981.95  29,043,250.31 

ක්ඹ - ජා:ඳ:: කාර්ඹාර උඳකයණ 
 

681,770.44  609,577.85 

යනත් විඹදම් 
 

5,361,072.66  4,293,341.19 

මූරය පිරිැඹ  
 

12,750.00  10,500.00 

මුළු විඹදභ  
 

170,998,238.82  158,763,410.46 

අතිරික්තඹන් ආශ්රිතඹන් වා යන්කයන යකොට  
 

- 
 

- 

කාරච්යේදයේ අතිරික්තඹ/ (හිඟඹ)  
 

1,038,702.19 
 

(2,357,759.96) 

යන් කශා: 
 

 
 

 

ඳාරන අ්තිත්යේ හිමිකායත්ඹට  
 

1,038,702.19 
 

(2,357,759.96) 

සුළු යකොට්කරුන් 
 

- 
 

- 

  
1,038,702.19  (2,357,759.96) 

 

පිටු අංක 06 සිට 14 දක්ා ඇති ටවන්ද යභභ මූරය ප්රකාලනඹන්යආභ යකොටිර. 

යවන් භඟින් අඩුවීම් දක්ා ඇත. 

 

ටවන: රු. 3,487.046.00ක් ව මුච්චිත අයමුදර වා ගැරපීම් සිදුකයන රදී. 
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2014  2013 

 

රු.  රු. 

යභයවයුම් ක්රිඹාකායකම්ලින් න මුදල් ප්රාවඹ    

 
රැබීම් 

   

ඵදු    

භවා බාණ්ඩාගායයඹන් රැබීම් (පුනයාර්තන) 14,884,700.00  9,867,000.00 

භවා බාණ්ඩාගායයඹන් රැබීම් (ංර්ධන ආධාය) 236,034,583.00  217,447,000.00 

බාණ්ඩ වා යේා අයරවියඹන්    

නිභ කශ ප්රදානඹන්යගන් රැබීම් 82,297,386.92  28,649,245.14 

යඳොලී රැබීම්    

යනත් රැබීම් 970,485.58  673,000.00 
 
යගවීම් 

  
 

යේකඹන් වා මුදල් යගවීභ (6,646,904.68)  (6,155,020.34) 

විශ්රාභ ඳාරියතෝෂික     

ැඳයුම්    

ඳර්යේණ ප්රදාන වා යනත් ැඩටවන් (314,250,684.42)  (243,541,990.07) 

යඳොලී යගවීම්    

යනත් යගවීම් (8,221,872.57)  (5,991,506.75) 

යභයවයුම් ක්රිඹාකායකම්ලින් න ශුද්ධ මුදල් ප්රාවඹ 5,067,693.83  947,727.98 

 
   

ආයඹෝජන ක්රිඹාකායකම්ලින් න මුදල් ප්රාවඹ    

ඳරිඹත වා උඳකයණ මිරදී ගැනීභ (935,921.40)  (991,125.87) 

පිරිඹත වා උඳකයණ විිරණීයභන් රැබීම් 1,700.00   

ආයඹෝජන විිරණීයභන් රැබීම්    

වියද්ල මුදල් සුරැකුම්ඳත් මිරදී ගැනීභට    

ආයඹෝජන ක්රිඹාකායකම්ලින් න ශුද්ධ මුදල් ප්රාවඹ (934,221.40)  (991,125.87) 

 
   

මූරය ක්රිඹාකායකම්ලින් න මුදල් ප්රාවඹ    

ණඹ ගැණුම් යනුයන් රැබීම්    

ණඹ ගැණුම් ආඳසු යගවීභ    

යජඹට යඵදාවැීමම්/ රාබාංල    

මූරය ක්රිඹාකායකම්ලින් න ශුද්ධ මුදල් ප්රාවඹ -  - 

 
මුදල් වා මුදල් භාන දෑහී ශුද්ධ ැඩිවීභ/ (අඩුවීභ) 

 
 

4,133,472.43 

 

(43,397.89) 

ර්ඹ ආයම්බයේ මුදල් වා මුදල් භාන දෑ 3,539,852.86  3,583,250.75 

ර්ඹ අානයේ මුදල් වා මුදල් භාන දෑ 7,673,325.29  3,539,852.86 

  

පිටු අංක 06 සිට 14 දක්ා ඇති ටවන්ද යභභ මූරය ප්රකාලනඹන්යආභ යකොටිර. 

යවන් භඟින් අඩුවීම් දක්ා ඇත. 

  

  

ජාතික ඳර්යේණ බා - ශ්රී රංකා 
2014 යදැම්ඵර් 31 ිරයනන් අන් ර්ඹ වා මුදල් ප්රාව ප්රකාලඹ 
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මුච්චිත අතිරික්තඹ 
යවෝ හිඟඹ  

එකතු 
මුළු ශුද්ධ ත්කම් /  

හිමිකම් 

 
රු. රු. රු. 

    2013 යදැම්ඵර් 31 ිරනට යලේඹ 602,031,088.78 602,031,088.78 602,031,088.78 

ආයම්බක යලේඹට ගැරපීභ 3,487,046.34 3,487,046.34 3,487,046.34 

ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති යන්වීභ 
   අ 605,518,135.12 605,518,135.12 605,518,135.12 

2014 වා ශුද්ධ ත්කම්/ ක්න්ධයේ යනව්ීභ 
   යද්ඳශ ප්රතයාගණනයඹන් රැබීම් - - - 

ආඹතනයේ උඳකයණ හුභාරුයන් රද මුදර - - - 

ආයඹෝජන ප්රතයාගණන අරාබ - - - 

වියද්ල යභයවයුම් හුභාරු යන්වීම් - - - 

    
    ශුද්ධ ත්කම්/ ්කන්ධයඹහි ෘජු වඳුනාගත් ආදාඹභ 
(ශුද්ධ අගඹ) 

79,852,827.57 79,852,827.57 79,852,827.57 

    කාරච්යේදයේ (හිඟඹ)/ අතිරික්තඹ 1,038,702.19 1,038,702.19 1,038,702.19 

    කාරච්යේදඹ වා වඳුනාගත් මුළු ආදාඹභ වා විඹදම්ර 
ටිනාකභ (ආ) 

80,891,529.76 

 
80,891,529.76 80,891,529.76 

    2014 යදැම්ඵර් 31 ිරනට යලේඹ ඉිරරිඹට යගනගිඹා 
(අ+ආ) 686,409,664.88 686,409,664.88 686,409,664.88 

     

පිටු අංක 06 සිට 14දක්ා ඇති ටවන්ද යභභ මූරය ප්රකාලනඹන්යආභ යකොටිර. යවන් භඟින් අඩුවීම් දක්ා ඇත. 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා - ශ්රී රංකා 
2014 යදැම්ඵර් 31 ිරයනන් අන් ර්ඹ වා ශුද්ධ ත්කම් / හිමිකම් යනව්ීයම් ප්රකාලඹ 
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1. ංයුක්ත යතොයතුරු 

 

1.1 යඳොදු 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා (ජා:ඳ::) අංක 1514/28 දයණ 

අතිවියලේ ගැට් ඳත්රඹ භඟින් ආණ්ඩු්රභ යා්ායේ 33 න 

ගන්තිඹ ඹටයත් ජනාධිඳති නියඹෝගඹක් න වියලේ 

ආඹතනඹක් යර පිහිටුනු රැඵ ඇත.  

 

ජාතික ඳර්යේණ බා, යකොශම 07, යඵෞද්ධායරෝක 

භායත් අංක 380/97 ඹන ්ාානයේ පිහිටා ඇති යාජය 

ආඹතනඹිර.  

 

මූරය ප්රකාලන යදැම්ඵර් 31 ිරයනන් අන් න යඳොදු මූරය 

ර්ඹකට ක්යකොට ඇත. 

 

1.2  ප්රධාන ක්රිඹාකායකම් ව යභයවයුම්හී ්බාඹ 

 

අංක 1514/28 දයණ අතිවියලේ ගැට් නියේදනඹ භඟින් 

ආණ්ඩු්රභ ය්ාායේ 33 න ගන්තිඹ ඹටයත් ජනාධිඳති 

නියඹෝගඹක් භත ජාතික ඳර්යේණ බායහි කාර්ඹඹන් 

දක්ා ඇත. වන්යකොට ඇති අයමුණු පුයා ගැනීභ වා 

ඳවත දැක්යන ප්රධාන ැඩටවන් යභභ ය තුශදී 

ක්රිඹාත්භක කයන රදී. 

 

ඳර්යේණ ප්රදාන ව ආචාර්ඹ උඳාධි ැඩටවන 

- යාජය අංලයේ ඳර්යේණ වා ංර්ධන ආඹතනඹන්හී 

ඳර්යේණඹන් ව ඳල්චාත් උඳාධි අධිශියත් මූරයනඹ 

ිරීමභ. යභභ ර්ඹ තුරදී යභභ ැඩටවන “අන්යේක භත 

ඳදනම් ව ඳර්යේණ ප්රදාන ැඩටවන” යර එක් 

ැඩටවනක් යර ඒකාඵද්ධ යකරිණි. 

 

විදයාත්භක ඳර්යේණ වා ජනාධිඳති ම්භාන 

- ශ්රී රාංකීඹ ඳර්යේකයින් ව ඳර්යේණ ආඹතන වා 

පිළිගැනීභක් රඵාදීභ. 

යභභ ය තුරදී යභභ ැඩටවයනහි නාභඹ “විදයාත්භක 

ප්රකාලන වා ජනාධිඳති ම්භාන” යර යන් කයණු 

රැබිණි. 

 

යඳෞද්ගලික යාජය වයඹෝගීතා ැඩටවන 

-  ඒකාඵද්ධ ප්රයේලඹක් වයවා යඳෞද්ගලික / යාජය අංලයේ 

ඳර්යේණ අලයතාඹන් මූරයනඹ ිරීමභ. 

 

යඳෞද්ගලික අංලයේ වයඹෝගීතා ැඩටවන වයවා 

යඳෞද්ගලික අංලයේ ආයඹෝජන සිදු යකයයන අතය යභභ 

ර්ඹ තුර යාජය-යඳෞද්ගලික වයඹෝගීතා යාඳෘති 4ක් 

ක්රිඹාත්භක ඳැැත්විණි. ඒ අනු, 2014 යදැම්ඵර් 31 ිරනට 

යභභ යඳෞද්ගලික වයඹෝගීතා ගිණුම්හී යලේඹන් 

රු.4,597,368.63ක් විඹ. 

 

යනත් ංර්ධන ැඩටවන් 

-  ජාතික ඳර්යේණ බායහි අයමුණු පුයා ගැනීභ වා 

අලය යනත් ැඩටවන් 

ඉරක්ක භත ඳදනම් ව ඵහුවිඹානුඵද්ධ සුවිලාර යාඳෘති 

ැඩටවන 

සිඹ මූරයඹන ප්රතිඳත්ීනන් ංයලෝධනඹ ිරීමභට, ජාතික 

ඳර්යේණ බා ක්රිඹායකොට ඇති අතය ඒ ඹටයත් ඉරක්ක 

භත ඳදනම් ව ඳර්යේණ යාඳෘීනන් මූරයනඹ ිරීමභ වා 

ප්රමුතත්ඹ හිමිනු ඇත. ෑභ ර්ඹකභ, යාජය විදයාත්භක 

ඳර්යේණ වා ංර්ධන ආඹතනඹන්හී ව විල්විදයාරඹන්හී 

ඳර්යේණ කණ්ඩාඹම් යතින්, යයටහි ආර්ථික ංර්ධනඹ, 

භාජීඹ සුබාධනඹ ව ඳාරිරික තියයබාඹ අයමුණු 

කයගනිමින් ජාතික ගැටළු විඳීභ යකයයහි යඹොමු ව ඉරක්ක 

භත ඳදනම් ව ඵහුවිඹානුඵද්ධ ඳර්යේණ යාඳෘීනන් 

මූරයඹනඹ ිරීමභ වා පර් යඹෝජනා කැනු රැයබ්. ය 

5ක කාරසීභාක් තුර පිරිනැයභන යභභ එක් ප්රදානඹක 

ටිනාකභ රු. මිලිඹන 50ක් දක්ා නු ඇත. ජාතික විදයා 

තාක්ණ ප්රතිඳත්ති ාර්තා වා අනුකරත්ඹ දක්මින් 

ප්රමුතතා ක්යේත්ර ිරහිඳඹක් යතින් යඹෝජනා කැනු ඇත. 

 

1.2 නිකුත් ිරීමභ වා අයඹ රඵාදීභ 

 

2014 යදැම්ඵර් 31 ිරයනන් අන් ර්ඹ වා ජාතික 

ඳර්යේණ බායහි මූරය ප්රකාලනඹන් නිකුත් ිරීමභ වා 

බයේ ාභාජික භණ්ඩරයේ අයඹ ........................... ිරන 

රඵා යදන රදී. 

 

2.    ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ීනන් 

 

2.1   ක ්ිරීමයම් ඳදනභ 

ජාතික ඳර්යේණ බා - ශ්රී රංකා 
2014 යදැම්ඵර් 31 ිරයනන් අන් ය වා මූරය ප්රකාලන වා ටවන් 
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ශ්රී රංකා යරත් ගණකාධිකාීමරුන්යආ ආඹතනඹ විසින් 

නිකුත් කයනු රැබූ ශ්රී රංකා යාජය අංලයේ ගිණුම්කයණ 

ප්රමිීනන් (SLPSAS) වා අනුකර මූරය ප්රකාලන ක්යකොට 

ඇත. 

 

2.1.1  අනුකරතා ප්රකාලඹ 

 

ජාතික ඳර්යේණ බායහි මූරය ප්රකාලනඹන් ශ්රී රංකා 

යරත් ගණකාධිකාීමරුන්යආ ආඹතනඹ විසින් නිකුත්යකොට 

ඇති ශ්රී රංකා යාජය අංලයේ ගිණුම්කයණ ප්රමිීනන් (SLPSAS) 

වා අනුකර පිළියඹර යකොට ඇත.  

 

2.1.2  ැරිරලිභත්බාඹ 

 

ජාතික ඳර්යේණ බාට සිඹ ක්රිඹාකායකම්හී අතණ්ඩ 

නිඹැලීභ වා ම්ඳත් තිබීභ පිළිඵ ජාතික ඳර්යේණ 

බායේ කවුන්සිරඹ ෑහීභකට ඳත්වී ඇත. තද, ද්රයභඹ 

අවිනිල්චිතතාඹක් පිළිඵ කවුන්සිරඹ දැනුත් වී යනොභැත. 

 

2.1.3 භැනීයම් ඳදනභ 

 

මූරය ප්රකාලන ඓතිවාසික පිරිැඹ ඳදනභට පිළිගත් 

ගිණුම්කයණ මූරධර්භඹන්ට අනුකර ක්කය ඇති අතය 

යභභ ගිණුම් වා ඵරඳාන උද්ධභන ාධකඹක් වා ිරසිඳු 

ගැරපීභක් කය නැත. 

 

2.1.4 යභයවයුම් වා ඉිරරිඳත් ිරීමයම් මුදල් ඒකකඹ 

 

මූරය ප්රකාලන ශ්රී රංකායේ රුපිඹල් ලින් ඉිරරිඳත් කයන 

අතය ජාතික ඳර්යේණ බායහි යභයවයුම් මුදල් ඒකකඹද 

එඹ යේ.  

 

සිඹලුභ මූරය යතොයතුරු ශ්රී රංකායේ රුපිඹල් ලින් ඉිරරිඳත් 

කය ඇති අතය යනත් යරිරන් දක්ා යනොභැත්යත් නම් 

ආන්න තඹට දක්නු රැයබ්. 

 

2.4 ැදගත් ගිණුම්කයණ විනිලච්ඹක්, ඇත්යම්න්තු ව 

උඳකල්ඳනඹන් 

 

මූරයභඹ තත්ඹ පිළිඵ ප්රකාලනඹන්හී නියඹෝජනඹ වී ඇති 

ඹම් ඹම් ධායණ අගඹන් භැනීයම්දී සිදුකශ උඳකල්ඳනඹන් ව 

ඇ්තයම්න්තු ව මූරයභඹ කාර්ඹාධනඹ පිළිඵ 

ප්රකාලනයඹහි ගා්තු ප්රභාණඹන් අනු මූරයභඹ ප්රකාලනඹන් 

විචරය යේ. මූරයභඹ ප්රකාලන ටවන්හී යවලියකොට ඇති 

ත්කම් ව ඵැයකම්හී ධායණ අගඹන් වා ප්රභාණාත්භක 

ගැරපීම් සිදුවීයම් ැරිරඹ යුතු අන්දයම් අදානභක් යභභඟින් 

ප්රතිපර නු ඇත. 

 

SLPSAS ප්රමිීනන් වා අනුකර න ඳරිිර මූරය ප්රකාලන 

ඉිරරිඳත් ිරීමයම්දී, ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ීනන් ක්රිඹාත්භක ිරීමභ 

ව ත්කම්, ඵැයකම්, ආදාඹම් වා විඹදම් යර ාර්තා කශ 

අගඹන්ට ඵරඳාන විවිධ විනිල්චඹන්, ඇ්තයම්න්තු ව 

උඳකල්ඳනඹ ිරීමභ වා කශභනාකයණඹන් අලය යේ. 

 

විනිල්චඹන් වා ඇ්තයම්න්තු ඓතිවාසික අත්දැකීම් වා 

අ්ාානුකර ාධායණ ඹැයි විල්ා කශ වැිර අයේක්ාන් 

ැනි යනත් ාධක භත ඳදනම් යේ. එඵැවින්, තය අත්දැකීම් 

වා ප්රතිපරඹන් යභභ විනිල්චඹන් වා ඇ්තයම්න්තුලින් 

යන් විඹ වැිරඹ. 

 

3.  ැදගත් ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ීනන්හී ායාංලඹ 

 

ඳවත දැක්යන සිඹළු ගිණුම්කයණ ප්රතිඳත්ති යඳය ර්ඹ වා 

ංගත යේ. 

 

භවය ංංදනාත්භක යතොයතුරු ර්තභාන ර්යේ 

යතොයතුරු වා ගැරපීභ පිණි අලය අ්ාාන්හිදී ඹලි 

ර්ගීකයණඹ කය ඇත. 

 

3.1 වියද්ල මුදල් 

 

සිඹළු වියද්ශීඹ හුභාරු ගණුයදනු එභ ගණුයදනු සිදුන 

ිරනයේ ඳැැති විනිභඹ අනුඳාත අනු යභයවයුම් මුදල් 

ඒකකඹට ඳරිර්තනඹ කයනු රැයබ්. 

  

3.2  ත්කම් වා ත්කම් අගඹ ිරීමයම් ඳදනභ 

 

ත්කම් ර්ගීකයණයේදී යලේ ඳත්රයේ ජංගභ ත්කම් යර 

දක්නුයේ ාභානය යභයවයුම් ච්රඹ යවෝ ාර්තාකයණ ිරන 

සිට ය ඹන යදයකන් අඩු කාරඹ තුශ මුදල් ිරීමභ අයේක්ා 

කශ වැිර මුදල් වා ඵැංකු යලේඹන්ඹ.  

 

ජාතික ඳර්යේණ බා - ශ්රී රංකා 

2014 යදැම්ඵර් 31 ිරයනන් අන් ය වා මූරය ප්රකාලන වා ටවන් 
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3.2.1 යද්ඳශ පිරිඹත වා උඳකයණ 

3.2.1.1  මූලික වඳුනාගැනීභ 

 

යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ අයිතභ පිරිැයඹන් ම්මුචිත 

ක්ඹ අඩුකශ අගඹට භනිනු රැයබ්. යද්ඳශ, පිරිඹත වා 

උඳකයණ පිරිැඹට ත්කම් අත්ඳත් කයගැනීභට යවෝ 

ඉිරිරීමභට ෘජුභ දයණ රද අ්ාානුකර පිරිැඹන් භඟ 

මිරදී ගැනීයම් යවෝ ඉිරිරීමයම් පිරිැඹ, ඹම් ත්කභක් එහි 

අයේක්ෂිත බාවිතඹ වා ක්රිඹාකාීම තත්ඹට යගන ඒභට වා 

එභ ත්කම් පිහිටුවීභට, ැඩබියම් ඹලි ප්රති්ාාඳනඹට වා 

ගරා ඉත් ිරීමයම් පිරිැඹ ඇතුරත් යේ. අදාර උඳකයණයේ 

ක්රිඹාකාීමත්ඹට මූලික න මිරදී ගත් භෘදුකාංගඹන්ද එභ 

උඳකයණයේ යකොටක් යර ප්රාආධනිත යකයර්. ඹම් යද්ඳශ, 

පිරිඹත වා උඳකයණ යකොට් වා විවිධ පරදායී ජී 

කාරඹක් ඳතින විටදී ඒා යනභ යද්ඳශ, ඳරිඹත වා 

උඳකයණ අයිතභ යර ගිණුම් ගත කයයි. 

 

ජාතික ඳර්යේණ බායේ ප්රදාන භඟින් මිරදී ගන්නා යද්ඳශ, 

පිරිඹත වා උඳකයණ ත්කම් ඳයායදන යතක් යවෝ ඉත් 

කයන යතක් ජාතික ඳර්යේණ බායේ යද්ඳශ, පිරිඹත වා 

උඳකයණර යකොටක් යර තාකාලික වඳුනා ගැයන්. 

 

ඳවත 3.2.1.3 හි නිඹභ කය ඇති ඳදනභ භත ම්මුචිත ක්ඹ 

ගණනඹ යකයර්. 

 

3.2.1.2.  අනුරූඳ පිරිැඹන් 

 

යකොට තුලින් අනාගත ආර්ථික ප්රතිරාබ ජාතික ඳර්යේණ 

බා ප්රදානඹන්ට අයේක්ා කශ වැිර නම් වා එහි පිරිැඹ 

විල්ාදායී යර භැනිඹ වැිර නම් එභ අයිතභයේ ධායණ 

අගයඹහි යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ අයිතභඹ ඹලි 

විිරීමයම් පිරිැයඹහි යකොටක් යර වඳුනාගනී. යම් වා 

විඹදම් ඳීමක්ා ිරීමම් වා යන් යන් ගිණුම්ගත ිරීමභ 

ඇතුරත් යේ. 

 

යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ දදනික යේා ිරීමයම් පිරිැඹ 

රාබ වා අරාබඹන්හිදී විඹදභක් යර වඳුනාගැයන්. 

 

ආයම්බයේදී තක්යේරු කයනු රැබූ කාර්ඹ ාධන භට්ටභ 

භඟින් අයේක්ෂිත අනාගත ආර්ථික ප්රතිරාබඹන් ප්රති්ාාඳනඹ 

යවෝ නඩත්තු ිරීමභ වා යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ 

අළුත්ැඩිඹා යවෝ නඩත්තු ිරීමයම් ගා්තු ඇතුරත් අයනකුත් 

සිඹළු විඹදම් යර වඳුනාගැයන්. 

 

3.2.1.3  ක්ඹ 

 

ක්ඹ වඳුනාගනු රඵන්යන් ්ාාය ත්කම්හී පිරිැඹ භත 

ඳදනම් ගණනඹ කයනු රැබූ රාබඹ වා අරාබඹ අනුයි. යභභ 

පිරිැඹන් ඇ්තයම්න්තු කයනු රැබූ පරදායී ජී කාරඹක් පුයා 

කඳාවැීමභ වා යභයර සිදු යකයර්. 

 

ත්කම් ඒා ඳරිවයණඹ වා රඵාදුන් ිරනයේ සිට 

ඇ්තයම්න්තුගත පරදායී ජී කාරඹ පුයා ෘජු යර්තා ඳදනභ 

භත රාබ වා අරාබ අනු වඳුනාගැයන්. ර්තභාන වා 

ංන්දනාත්භක කාරච්යේද වා ඇ්තයම්න්තුගත පරදායී 

ජී කාරඹක් වා ප්රතිලතඹන් ඳවත ඳරිිර යේ. 

 

විවිධ ත්කම්  ය 2     50.00% 

වැඳි ගෑරුේපු වා පිඟන් යකෝේඳ  ය 3     33.33% 

කාභය වණ යයිර  ය 3     33.33% 

ආයක්ෂිත උඳකයණ  ය 3     33.33% 

පුද්තකාර යඳොත්  ය 3     33.33% 

 

ඳරිගණක, මුද්රණ ඹන්ත්ර වා උඳාංග  ය 5     20% 

ගණක ඹන්ත්ර වා ඔයයරෝසු   ය 5     20% 

ඵර ැඳයුම් උඳකයණ   ය 5     20% 

පිත්තර අයිතභ   ය 5     20% 

යභෝටර් ාවන   ය 5     20% 

 

ායු භන ඹන්ත්ර/ යේේපු  ය 10     10 % 

යගොඩනැගිලි  ය 10     10 % 

දීර්ඝ කශ වැිර ත්කම්  ය 10     10 % 

ඹන්යත්රෝඳකයණ වා යභරම්  ය 10     10 % 

කාර්ඹාර උඳකයණ  ය 10     10 % 

ශීතකයණ  ය 10     10 % 

අන්තර්ජාර විිරීමම්  0 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා ප්රදාන භඟින් මිරදී ගන්නා යද්ඳශ, 

පිරිඹත වා උඳකයණඹන් අයේක්ෂිත පරදායී ජී කාරඹන් පුයා 

එභ ත්කම් ඳයා යදන යතක් යවෝ ඉත් කයන යතක් 

ර්තභාන වා ංන්දනාත්භක කාරච්යේද වා ඳවත 

දැක්යන පරදායී ජී කාරඹක් වා ප්රතිලතඹන් ඳදනම් 

කයයගන ක්ඹ කයනු රැයබ්. 

ජාතික ඳර්යේණ බා - ශ්රී රංකා 
2014 යදැම්ඵර් 31 ිරයනන් අන් ය වා මූරය ප්රකාලන වා ටවන් 
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යාඹනාගාය උඳකයණ (1 ර්ඹ) ය 10      10% 

යාඹනාගාය උඳකයණ (2 ර්ඹ) ය 5        20% 

 

ක්ඹ ිරීමයම් ්රභ, පරදායී කාරඹක් වා අයලේ ටිනාකම් 

ාර්තාකයන ිරනඹට ඹලි අගඹ කයනු රැයබ්. 

 

3.2.1.2.  යලේ ඳත්රයඹන් කඳාවැීමභ 

 

යද්ඳශ, පිරිඹත යවෝ උඳකයණ ධායණ අගඹන් යවෝ ඕනෑභ 

අනුරූඳ පිරිැඹක්, එහි බාවිතඹ යවෝ ඉත්ිරීමයභන් ිරසිඳු 

අනාගත ආර්ථික ප්රතිරාබඹක් අයේක්ා කශ යනොවැිර විටදී 

යවෝ එඹ ඉත් ිරීමයම්දී යලේ ඳත්රයඹන් කඳාවැයර්. එයර 

ත්කම් යලේ ඳත්රයඹන් ඉත් ිරීමභ තුලින් (ඉත් ිරීමයම් 

ශුද්ධ ආදාඹභ වා ත්කම්හී ධායණ අගඹන් අතය යන යර 

ගණනඹ කයනු රැබූ) රද රැබීම් ව ඳාඩු රාබ ව අරාබ 

යර (මූරයභඹ කාර්ඹාධන ප්රකාලනඹන්හී) ත්කම් යලේ 

ඳත්රයඹන් ඉත්කශ ව රැබීම් ආදාඹම් යර ර්ගීකයණඹ 

යනොකශ ය තුරදී වඳුනාගැයන්.  

 

3.2.2.  අඳ්ෘය ත්කම් ව ්රභක්ඹ 

 

අ්ඳෘය ත්කම් අනාගත ආර්ථික ප්රතිරාබ ජාතික ඳර්යේණ 

බාට අයේක්ා කශ වැිර නම් වා එහි පිරිැඹ විල්ාදායී 

යර භැනිඹ වැිර නම් ඒා අ්ඳෘය ත්කම් යර 

වඳුනාගනී. යභභ ත්කම් යලේ ඳත්රයේදී පිරිැයඹන් ම්මුචිත 

්රභක්ඹ අඩුකශ අගඹට දක්යි. ්රභක්ඹ රාබඹට යවෝ 

අරාබඹට වඳුනාගන්යන් අ්ඳෘය ත්කම් ඒා බාවිතඹට 

සදානම් ිරන සිට ඒායේ පරදායී ජී කාරඹ පුයා ෘජු යර්ඛීඹ 

්රභඹටඹ. 

 

3.2.3.  යතොග 

 

යතොග ඓතිවාසික පිරිැඹ ඳදනමින් භනිනු රැයබ්. 

 

3.2.4.  යශ වා යනත් රැබිඹ යුතු දෑ 

 

යශ වා යනත් රැබිඹ යුතු දෑ ඒායේ ඇ්තයම්න්තුගත 

උඳරබ්ධි කශ වැිර ප්රභාණඹන් අනු දක්නු රැයබ්. 

3.2.5.  ජාතික ඳර්යේණ බා ප්රදාන  

 

ජාතික ඳර්යේණ බා ප්රදානඹන්යගන් ය ගණනාක් පුයා 

ප්රදානඹ කශ ඳර්යේණ ප්රදානඹන්යආ මුළු එකතු 

නියඹෝජනඹ යේ. 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා ප්රදානඹන්යගන් දයණ විඹදම් ඒා ඇති 

න කාරච්යේදයේ විඹදම් යර, එභ විඹදම් ෘජු අත්ඳත්  

කයගැනීම් වා ෘජු දාඹකවීභ, ඉිරිරීමභ යවෝ ත්කම් 

නි්ඳාදනඹ ඹන අ්ාාන්හිදී යද්ඳශ, පිරිඹත වා 

උඳකයණඹන්හී යකොටක් යේ වඳුනාගන්නා අ්ාාන්හීිර 

වැය යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ අයිතභඹන් යකොටක් යර 

ඒා ඉත් ිරීමයම් යවෝ ඳැීමභ සිදුයකයයන යතක් ආදාඹම් 

ප්රකාලනයේ වඳුනාගනී. 

 

අත්ඳත් කයගැනීභ, ඉිරිරීමභ යවෝ ත්කම් නි්ඳාදනඹට දයණ 

විඹදම් වැය අයනකුත් විඹදම්, විඹදභ දයණ යර්දී ආදාඹම් 

වඳුනාගන්නා අතය ඳර්යේණ ප්රදානඹන් වා රැයඵන මුදල් 

ෘජුභ ම්මුචිත මුදරට ප්රාආධනිත යකයර්. 

 

ඳර්යේණ ප්රදානඹන්යගන් දයණ විඹදම්, විඹදම් යර 

ආදාඹම් ප්රකාලනයේ විඹදම් වඳුනාගන්නා අදාර 

කාරච්යේදඹට අදාර පුනයාර්තන ආදාඹයභහි යකොටක් 

යර ආදාඹයභහි වඳුනාගැයන්. 

 

3.3  ඵැයකම් 

 

ඵැයකම් ර්ගීකයණයේදී යලේ ඳත්රයේ ජංගභ ඵැයකම් යර 

දක්නුයේ ඉල්ලීභ භත යගවීම් ඹටතට ාර්තා කයන ිරන සිට 

යක් තුරදී ගැයනන යලේඹන්ඹ. ජංගභ යනොන ගකීම් 

නුයේ ාර්තාකයන ිරන සිට යකට ඳසු ඉල්ලුභ භත 

යගවීම් ඹටතට ගැයනන යලේඹන්ඹ.  

 

මූරය ප්රකාලන ැකසීයම්දී යලේ ඳත්ර ිරනට සිඹලු වඳුනාගත් 

ගකීම් ගිණුම්ගත කයනු රැයබ්. 

 

3.3.1.  යේා නියුක්තිකඹන්යආ අර්ාාධක අයමුදර වා 

යේා නියුක්තිකඹන්යආ බාය අයමුදර 

 

අදාර ය්ාාන් වා නීතිීමීනන් වා අනුකර, යේා 

නියුක්තිකඹන්යආ අර්ාාධක අයමුදල් දාඹකත්ඹන් වා 

ජාතික ඳර්යේණ බා - ශ්රී රංකා 
2014 යදැම්ඵර් 31 ිරයනන් අන් ය වා මූරය ප්රකාලන වා ටවන් 
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යේා නියුක්තිකඹන්යආ බය අයමුදල් දාඹකත්ඹන් වා 

යේකයින් සුදුසුකම් රඵයි. යම්ා මූරය කාර්ඹාධන 

ප්රකාලනයඹහි දක්ා ඇත්යත් විඹදභක් යරසිනි. 

යේක අර්ාාධක අයමුදර වා අඩුිරීමම් ඳවත ඳරිිර යේ. 

  යේයඹා  12% 

  යේකඹා  8% 

යේක බාය අයමුදර වා අඩුිරීමම් ඳවත ඳරිිර යේ. 

  යේයඹා 3% 

 

3.3.2.  යශ ව යනත් යගවිඹ යුතු දෑ 

 

යශ වා යනත් යගවිඹ යුතු දෑ පිරිැඹට දක්නු රැයබ්. 

 

3.4. මූරය කාර්ඹාධන ප්රකාලනඹ 

 

මූරය කාර්ඹාධන ප්රකාලනඹ (ආදාඹම් ප්රකාලනඹ) ඉිරරිඳත් 

ිරීමභ වා විඹදයම් ්බාඹ අනු දැක්වීයම් ්රභඹ යඹොදා 

ගනී. 

 

3.4.1  ආදාඹම් 

 

රකා ඵරන කාරච්යේදඹ තුශ පුනයාර්තන වා ප්රාආධන 

විඹදම් වා යජයඹන් රැයඵන ප්රදානඹන් පිළියලින් ආදාඹම් 

ප්රකාලනඹට වා ම්මුචිත අයමුදරට වඳුනාගනී. ඳර්යේණ 

ප්රදානඹන්යගන් දයණ විඹදම්, විඹදම් යර ආදාඹම් 

ප්රකාලනයේ විඹදම් වඳුනාගන්නා අදාර කාරච්යේදඹට අදාර 

පුනයාර්තන ආදාඹයභහි යකොටක් යර ආදාඹයභහි වඳුනා 

ගැයන්. ශුද්ධ විකුණුම් යවෝ යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණර 

ධායණ අගඹ හුභාරු උත්ඳාදනඹන් භඟ ැඳීයභන් 

ීනයණඹ න යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ අයිතභඹන් ඉත් 

ිරීමයම් යවෝ ඳැීමභ තුලින් අත්න රාබ වා ඳාඩු රාබයේ යවෝ 

අරාබයේ වඳුනාගැයන්. 

 

3.4.2.  විඹදම් 

 

ජාතික ඳර්යේණ බා යභයවයුම් වා දයණ රද ෑභ 

විඹදභක්භ යර් රාබඹ/ අරාබඹ වඳුනාගැනීයම්දී ආදාඹභට 

ගනු රැයබ්. අළුත්ැඩිඹා වා නැත ඇයඹීම් අදාර විඹදභ දයණ 

රද කාච්යේදයේ රාබඹ/ අරාබඹට ආයයෝඳණඹ යකයර්. 

 

ඳර්යේණ ප්රදාන භඟින් දයණ විඹදම්ද එභ විඹදම් ෘජු 

අත්ඳත් කයගැනීම් වා දාඹක වීභ, ඉිරිරීමභ යවෝ ත්කම් 

නි්ඳාදනඹ ඹන අ්ාාන්හිදී යද්ඳශ, පිරිඹත වා 

උඳකයණඹන්හී යකොටක් යේ වඳුනාගන්නා අ්ාාන්හිදී 

වැය ඳර්යේණ වා ංර්ධන විඹදම් යර දයණ රද 

කාරච්යේදයේ ආදාඹම් ප්රකාලනයේ වඳුනාගනී. 

 

වියද්ල මුදල් ගණුයදනු ඳරිර්තනඹ තුලින් න රාබ වා 

අරාබඹන්යගන් භන්විත මූරය ආදාඹම් වා විඹදම් එඹ 

වටගත් අ්ාායේදී රාබ වා අරාබ යර වඳුනාගනී. 

 

කුලී ආදාඹභ උඳචිත ඳදනභ භත වඳුනාගැයන්. 

අයනකුත් ආදාඹම් උඳචිත ඳදනභ භත වඳුනාගැයන්. 

 

3.5.  යලේ ඳත්ර ිරයනන් ඳසු සිද්ීනන් 

 

සිඹලු ප්රභාණාත්භක යලේ ඳත්ර ිරයනන් ඳසු න සිද්ීනන් 

ශකන රද අතය අදාර ඳරිිර ගැරපුම් වා යවළිදයේ ිරීමම් 

අදාර ටවන්හී දැක්වීභ භඟින් සිදු කයන රදී. 

 

3.6  මුදල් ප්රාව ප්රකාලඹ  

 

ෘජු ්රභඹ යඹොදායගන මුදල් ප්රාව ප්රකාලනඹ ක් කයනු 

රැයබ්. 
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 3.7     යද්ඳශ, පිරිඹත වා උඳකයණ 

  

 3.7.1.  දශ ඳත්නා ප්රභාණඹන්  

 

2013.12.31 ිරනට 
යලේඹ 

යඳය යර් 
ගැරපීම් 

එකතු ිරීමම්/ 
ඳැීමම් 

ඉත්ිරීමම්/ 
ඳැීමම්* 

2014.12.31 ිරනට 
යලේඹ 

පිරිැඹ රු.  රු. රු. රු. 

ජා:ඳ:: කාර්ඹාර ත්කම් 9,415,534.48 - 935,921.40 188,397.50 10,163,058.38 

ප්රදානඹන්හී ප්රධාන උඳකයණ 223,978,422.97 - 70,011,074.07 47,789,561.07 246,199,935.97 

ප්රදානඹන්හී සුළු උඳකයණ 26,470,552.25 - 11,105,874.24 2,518,315.12 35,058,111.37 

මුළු - ත්කම් 259,864,509.70 - 82,052,869.71 50,496,273.69 291,421,105.72 

 
  

 3.7.2.  ක්ඹ  

 

 

2013.12.31 ිරනට 
යලේඹ 

යඳය යර් 
ගැරපීම් 

එකතු ිරීමම්/ 
ඳැීමම් 

ඉත්ිරීමම්/ 
ඳැීමම් 

2014.12.31 ිරනට 
යලේඹ 

 රු.  රු. රු. රු. 

අඩු කශා : ක්ඹ වා යන්ිරීමම්  -    

ජා:ඳ:: කාර්ඹාර ත්කම් 6,446,015.64 - 681,770.44 180,847.50 6,946,938.58 

ප්රදානඹන්හී ප්රධාන උඳකයණ 44,920,527.30 126,482.10 24,576,942.87 19,216,413.17 50,407,539.11 

ප්රදානඹන්හී සුළු උඳකයණ 6,626,025.03 50,101.51 5,504,039.08 1,845,005.45 10,335,160.17 

එකතු - ක්ඹ වා යන්ිරීමම් 57,992,567.97 176,583.61 30,762,752.40 21,242,266.12 67,689,637.86 

  

 

 3.7.3  PPEහී ශුද්ධ යඳොත් ටිනාකභ 

 2014 2013 

 රු. රු. 

ජා:ඳ:: කාර්ඹාර ත්කම් 3,216,119.80 2,969,518.84 

ප්රදානඹන්හී ප්රධාන උඳකයණ 195,792,396.85 179,057,895.65 

ප්රදානඹන්හී සුළු උඳකයණ 24,722,951.20 19,844,527.22 

එකතු 223,731,467.85 201,871,941.71 
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3.08  පුනයාර්තන රැබීම්  

 2014  2013  

 රු.  රු.  

3.08        ඳර්යේණ ව ංර්ධන     

ප්රදානරාීනන්යආ ඳාරියබෝගික ද්රය 46,207,860.83  34,508,642.74  

TO ැඩටවයනහි විඹදම් 777,240.80  -  

ප්රදානරාීනන්යආ ඳල්චාත් උඳාධි දීභනා 40,758,732.97  41,068,001.18  

ප්රදාන ව ැඩටවන් ඳරිඳාරන 1,809,057.04  3,088,236.89  

හුභාරුයන් රද මුදර 29,201,580.70  31,802,714.60  

PPP ැඩටවන් විඹදම් 720,972.40  4,286,951.00  

PASR ැඩටවන් විඹදම් 3,150,000.00  110,509.10  

ප්රදානරාීනන්යආ ගභන් විඹදම් 2,793,558.30  1,957,344.68  

3.08අ 125,419,003.04    116,822,400.19   

     

3.08ආ ප්රධාන ව සුළු උඳකයණඹන්යආ ක්ඹ 30,080,981.95  29,043,250.31  
3.08ඇ 155,499,984.99  145,865,650.50  

     

බාණ්ඩාගාය පුනයාර්තන නිදව ්ිරීමභ     

ජනාීම සිට යදැම්ඵර් 14,884,700.00  9,867,000.00  

     

බාණ්ඩාගායඹට ආඳසු ඹැවීභ -  -  

3.08ඈ 14,884,700.00  9,867,000.00  

     

මුළු එකතු (3.09ඇ + 3.09ඈ) 170,384,684.99  155,732,650.50  

 

3.09  යනත් මූරය ත්කම් 

 

  

 

 
2014  2013 ගරඳන රද 

 
රු.  රු. 

යගොඩනැගිලි කුලී තැන්ඳතු 375,000.00  375,000.00 

යගොඩනැගිලි කුලී තැන්ඳතු (IFS) 90,000.00  90,000.00 

දුයකාන තැන්ඳතු 15,000.00  15,000.00 

ප්රාවන තැන්ඳතු -  - 

එකතු 480,000.00  480,000.00 

 

3.10 පර් යගවීම් 

 

  

 
 

2014  2013 

 
රු.  රු. 

 

  

 යගොඩනැගිලි කුලී 300,000.00  250,000.00 

යවෝටල් වා අත්තිකායම් යන්ිරීමම් -  150,000.00 

 
  

 එකතු 300,000.00  400,000.00 
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3.11  යගවිඹ යුතු  දෑ 

    

 

2014  2013 

 

රු.  රු. 

යගවිඹ යුතු දුයකාන ගා්තු  72,989.24   45,713.84 

යගවිඹ යුතු විදුලි ගා්තු  85,910.01   59,503.84 

යගවිඹ යුතු ජර ගා්තු  6,833.00   1,045.24 

යගවිඹ යුතු යනත් දෑ  208,400.00   494,957.76 

යගවිඹ යුතු විගණන ගා්තු   97,776.00   - 

 -  - 

 -  - 

එකතු 471,908.25  601,220.68 
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