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ගරු ඇභි තුභනි, 

ාර්ෂික ාර්තා - 2013 

ශ්රී රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායඹ 

 

1995  අවක12 දයක ශ්රීරවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරි ඳනමත් 25 න ගන්ි ඹ ව 1971 අවක38 

දයක මුදල් ඳනමත්14(2) සී ගන්ි ඹ ්රකහය 2013 ර්මේ ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ 

හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි. 
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 බහඳි , 

ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ. 
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වළඳින්වීභ 
1995 අවක 12 දයක ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරී ඳනත ඹටමත් ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 
අිතකහරිඹ සථහපිත කයන රදී. 
ශ්රී  රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායය  ූවඹ 

1995 අවක 12 දයක ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරී ඳනමත්  5 ගන්ි ඹට අනු ඳත් කයනු රඵන 
බහඳි යඹකු , උඳ බහඳි යඹකු , ඇතුළු හභහජිකඹන් 12 මදමනකුමගන් ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 
අිතකහරිමේ  ඳහරක භණ්ඩරඹ භන්විතඹ. 

01 කර්නල් එ්.ආර්.පී.යතීනාඹක(ආර්ඩබ්පී,ආර්එ්පී), 

ශ්රී රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායඹ. 

බාඳති 

02 පී.මක්. ඳි යක භවතහ. 
ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ. 

උඳ බහඳි  

03 මක්.සී.ඒ. අරුකමේ සිල්හ භවතහ. 
බහඳි  ජහි ක යධුනිකත් වහ කහර්මික පුහුණු කිරීම්බ අිතකහරිඹ 

හභහජික 

04 එච්.ය.  ම්රේභි රක භවතහ.  
අි මර්ක මල්ක්බ (ගුකහත්භක වර්ධන), 
අධෙහඳන අභහතෙහවලඹ 

හභහජික 

05 එ්බ.සී.ඩී. අභයතුවග භවත්මිඹ.  
අි මර්ක ක්බකරු මකොභහරිස මජනයහල්, 
ක්බකරු භවමල්ක්බ කහර්ඹහරඹ , 
ක්බකරු මදඳහර්තුම්බන්තු. 

හභහජික 

06 ඩබ්.ඒ.ජඹවික්රභ භවතහ.  
අි මර්ක මල්ක්බ (මුදල් ව ඳහරන), 
මඹෞන කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලඹ. 

හභහජික 

07 ගීතහ මේනහයත්න භවත්මිඹ. 
අි මර්ක මල්ක්බ (හණිජ), 
කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතෙහවලඹ 

හභහජික 

08 

 

 

ටී.ඒ.එන්.එන් ම්රේභයත්න භවතහ. 
අධෙක්, 
ජහි ක ක්රභ ්බඳහදන මදඳහර්තුම්බන්තු. 
 

හභහජික 

09 යචහර්ඹ ඉලහන්ත සිරිඵේධන භවතහ. 
බහඳි , 
කශභකහකයක අධෙක් , 
ජහහ ඉන්සටිටියුට් මටක්මනොමරොජී. 
 

හභහජික 

10 එ්බ.එෂස.මක් නිහ මභනවිඹ  
වකහය අධෙක්,අඹළඹ මදඳහර්තුම්බන්තු ,  
මුදල් වහ ක්රභ ්බඳහදන අභහතෙහවලඹ 
 

හභහජික 
 
 
 

11 මේන ගභමේ භවතහ. 
භවජන ්බඵන්ධීකහයක 
 

හභහජික 
 

12 සී.ඒ.නිමයෝ නදුන් භවතහ හභහජික 



 
 

 
  

ඳාරක භණ්ඩරය  ාර්තා 

1995 අවක 12 දයක ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරී ඳනත ඹටමත් පිටුටුන රද ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ 

පුහුණු අිතකහරිඹ ජහි ක ෘත්තීඹ පුහුණු යඹතන 08 ක්, දිසත්රික් ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහන 22 ක් වහ 

ග්රහමීය ඹ ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහන 232 කින් භන්විත භධෙසථහන ජහරඹක් තුිකන්තරුක 

තරුණිඹන්ට කුරතහ පුහුණු රඵහමදමින් සිටී. මඹෞන කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධනඅභහතෙවලඹ 

ඹටමත් ක්රිඹහත්භක න මභභ යඹතනඹ 2013 ර්මේදී එටු ඳයභහර්ථඹන්ට අදහශ ක්රිඹහකය ඳවත 

ජඹග්රවකඹන් අත්ඳත් කයගන්නහ රදී. 

 දියින පුයහ පිටුටි පුහුණු භධෙසථහන 262 කින්  ඳහල් අධෙහඳනඹ නිභහකශ තරුක 

තරුණිඹන් 25,928 කට පර්ක කහලීන ෘත්තීඹ පුහුණු රඵහ දීභ. 

 ඒ ඒ ක්මේත්රමේ නිඹළමරන්නන්මේ ෘත්තීඹ වර්ධනඹට ව අභිභත ෘත්තීන්ට පිවිසීභට 

ඵරහමඳොමයොත්තු න යධුනිකඹන් වහ අර්ධකහලීන පුහුණු ළඩටවන් 183 ක් තුළින් 2152 

කට ෘත්තීඹ පුහුණු රඵහ දීභ. 

 2012 මර් අහනමේ දී ව 2013 ්රථභ අර්ධ ර්ඹ අහනමේ දී පර්කකහලීන යඹතන 

පුහුණු නිභ කර පුහුණු රහභීන් 10,214 ක් වහ ළඩිදුය පුහුණු (OJT)රඵහදීභ. 

 පුහුණු අන් කශ යධුනිකයින් මේශීඹ රැකිඹහ අසථහ 4316 ක් විමේශීඹ රැකිඹහ අසථහ 

103 ක් සඹව රැකිඹහ 555 ක් ලමඹන් යධුනිකයින් 4974ක් රැකිඹහ වහ මඹොමු කිරීභ. 

 සුදුසුක්බ පුයන රද යධුනිකයින් 4684 මදමනකු වහ ජහි ක ෘත්තීඹ සුදුසුක්බ පිළිඵ 

වි ක ඳත් ද ජහි ක ෘත්තීඹ සුදුසුක්බ මනොන ඳහකභහරහ භගින් සුදුසුක්බ පුයන රද 

යධුනිකයින් 6361 මදමනකු වහ  වි ක ඳත් ද නිකුත් කිරීභ. 

 ෘත්තීඹ භහර්මගෝඳමේලනඹ පිළිඵ දියින පුයහ ඳහල් ශමුන්, මදභහපිඹන්, මඹොවුන් 

මේනහවක, මඹෞන භහජ වහ ගුරුරුන් දළනුත්කිරීම්බ ළඩටවන් 2178 ක් ඳළළත්වීභ 

භගින් 103‚441 මදමනකු ෘත්තීඹ පුහුණු පිළිඵ දළනුත් කිරීභ. 

 ජහි ක ෘත්තීඹ සුදුසුක්බ යහමු ඹටමත් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ඳහකභහරහ 152 ක් වහ 

තෘතීයික වහ ෘත්තීඹ අධෙහඳන මකොමින් බහමප ්රතීතනඹ රඵහ ගළීභ. 



 
 

 
  

 ඉන්දීඹහනු යජඹ වහ ශ්රී රවකහ යජඹ අතය ඇි  කයගත් අමඵෝධතහ ගිවිසුභට අනු ඉන්දිඹහනු 

Hindusthan Machine Tool International (HMTI) භහගභ වහ එක් නුයඑළිමේ 

මවල්මඵොඩ ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනඹ වර්ධනඹ කය පුහුණු ඳහකභහරහ යය්බබකිරීභ. 

 ජහි ක ෘත්තීඹ සුදුසුක්බ (NVQ) 05 භට්ටම්බ  ඩිප්මරෝභහ ඳහකභහරහ යය්බබකිරීභ අයමුණු 

කයගනිමින් උඳමේලකරුන් 07 මදමනකු NVQ 5/6 භට්ටම්බ ඳහකභහරහ පර්කකහලීන  

වළදෆරීභට මඹොමු කිරීභ. 

 කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු කිරීභ වහ විදෙසථහනඹක් පිටුටු වීභ. 

 ඉදිකිරි්බ ක්මේත්රමේ පුහුණු ඳහකභහරහන් ඩහත් ගුකහත්භක ඳළළත්වීභ වහ ඉදිකිරි්බ 

අබෙහ ව වර්ධන යඹතනඹ භග අමඵෝධතහ ගිවිසුභකට එශඹීභ ව එටු ඳශමු පිඹය 

මර ඉදිකිරි්බ ඹන්ත්ර ිලල්පීන් 20 මදමනකු පුහුණු කිරිභ. 

 භෘේිත අිතකහරිමේ නිශධහරින්මේ කුරතහ ර්ධනඹ කිරීම්බ ළඩටවන් ඹටමත් මූිකක 

ඳරිගකක පුහුණු වහ 223 ක් ද ඳරිගකක දෘඩහවග පුහුණු වහ ද 195 ක් පුහුණු කිරීභ. 

 ඳහල් දරු දළරිඹන් මනුමන් තහක්ක විඹ ධහයහ ක්රිඹහත්භක කිරීභට ඳහල් 160 ක් වහ 

උඳමේලකරුන් 188ක් අර්ධකහලීන යදහර ඳහමල් මේඹට මඹදවීභ. 

 උඳමේලකරුන්මේ කුරතහ වර්ධන ළඩටවන් ඹටමත් කර්භහන්ත ක්මේත්රමේ ්බඳත් 

දහඹකඹන් ද ්බඵන්ධ කයගනිමින් මකටිකහලීන ඳහකභහරහ 05 ක් තුළින් උඳමේලකරු 146 

මදමනකු වහ මේශීඹ පුහුණුත්, ඳහකභහරහ 02 ක් තුළින් 15 මදමනකුට විමේශීඹ පුහුණුත් 

රඵහ දීභ. 

 “පුහුණු ක්රභමපදඹ” පිළිඵ පුහුණු කිරීම්බ ළඩටවන් 09ක් තුිකන් පුහුණුකරුන් 

පුහුණුකයන්නන් (MasterTrainers) 41 මදමනක්ව උඳමේලකරුන් 75 මදමනක් පුහුණු 

කිරීභ. 

 සිවගප්පුරුමප Republic Polytechnic Institute යඹතනඹ වහ එශම ඇි  අමඵෝධතහ ගිවිසුභ 

ඳරිදි පුහුණුකරුන්මේ වළකිඹහන් ර්ධනඹ කිරීම්බ ළඩටවන භගින් 30 මදමනකු පුහුණු 

කිරීභ. 



 
 

 
  

 ඵන්ධනහගහය රැවිඹන්මේ සුඵහධනඹ වහ ඵන්ධනහගහය මදඳහර්තම්බන්තු වහ එක් 

රැවිඹන් 436 ක් වහ ෘත්තීඹ පුහුණු රඵහ දීභ. 

 සීභහටුත මන්චර්ස බියුටි ක්රිමේන් යඹතනඹ භග රඳරහනෙ උඳමේිලකහන්මේ නිපුකතහ 

වර්ධනඹ කිරීභ වහ අමඵෝධතහ ගිවිසුභක් අත්න් තළබීභ වහ එටු ඳශමු පිඹය ලමඹන් 

උඳමේිලකහන් 11 මදමනක් වහ එභ භහගම්බ අනුග්රවඹ ඇි  විමේශීඹ පුහුණු රඵහ දීභ. 

 පුහුණුරහභීන් සඹව රැකිඹහ වහ දිරිගළන්වීම්බ අයමුණින් ඳත්නු රඵන ෙහඹකත් 

වර්ධන ළඩටවන් ඳත්හ යහජෙ අවලමේ ඵළවකු භගින් 149 මදමනකුට රුපිඹල් මිිකඹන 31 

කට යන්න මුදරක් කඹ ලමඹන් රඵහදීභට වළකිවීභ. 

 ෘත්තීඹ භහර්මගෝඳමේලන නිශධහරින් වහ දින 03 ක කුරතහ ළඩිදියුණු කිරීම්බ ළඩටවන් 

02 ක් ඳළළත්වීභට වළකිවීභ. 

 Start and Improve Your Business (SIYB) යඹතනමේ අනුග්රවමඹන් ෙහඹකත් 

වර්ධන පුහුණුකරුන්මේ කුරතහ ්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 යඹතනික ඳර්මේක භගින් ෘත්තීඹ පුහුණු ළඩටවන් වර්ධනඹ වහ ක්රිඹහමූර 

ඳර්මේක 13ක්,ඉදිකිරී්බ මෂේත්රඹ වර්ධනඹට ඳර්මේක  01 ක් වහ මවු්බ අධෙඹන 01 ක් 

සිදුකයන රදි. 

 මේක සුඵහධනඹ මනුමන් යඹතනමේ සිඹලුභ මේකයින් යයකඹ න ඳරිදි සඹව 

ජීවිත යක්කඹ ක්රභඹක් ඇි  කිරිභ. 

 

 

 

        

 

 



 
 

 
  

2014 ය වා  ඩටවන් වා ඉරක්ක 

 දියින පුයහ තරුක තරුණිඹන් 28705 කට පුර්කකහලීන ෘත්තීඹ පුහුණු රඵහදීභ. 

 රැකිඹහන්ටු නියතවන් ව රැකිඹහ අමප්ක්කයින් 2980කට අර්ධකහලීන ෘත්තීඹ පුහුණු 

රඵහ දිභ. 

 ජහි ක ෘත්තීඹ සුදුසුක්බ යහමු ඹටමත් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ඳහකභහරහ 150 ක් වහ 

තෘතීයික ව ෘත්තීඹ අධෙහඳන මකොමින් බහමප ්රතීතනඹ රඵහ ගළීභ. 

 යසිඹහනු වර්ධන ඵළවකු (ADB) ෙහඳෘි ඹ ඹටමත්  

 එක් භධෙසථහනඹක ඳත්නු රඵන පුහුණු ඳහකභහරහ ගකන 10 කට ළඩින 
ඳරිදි පුහුණු භධෙසථහන 06 ක් වර්ධනඹ කිරිභ. 

 පුහුණු රහභීන්ට සඹව රැකිඹහ අසථහ ළඩිකිරීභට ෙහඳහය වර්ධන 
භධෙසථහන 07 ක් සථහපිත කිරිභ. 

 න පුහුණු භධෙසථහන 02 ක් ඉදිකිරිභ. 
 රුපිඹල් මිිකඹන 116 ක් ටිනහ පුහුණු උඳකයක රඵහදීභ. 
 ෘත්තීඹ පුහුණු කටයුතු කහර්ඹක්භ කයගළීභ වහ රුපිඹල් මිිකඹන 14 ක් 

ටිනහ හවන 02 ක් රඵහදීභ. 
 රුපිඹල් මිිකඹන 159ක් අධෙඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ ළටුප් වහ දීභනහ 

ලමඹන් රඵහදීභ. 
 මතොයතුරු කශභනහකයක ඳේධි ඹ ළඩිදියුණු කිරිභ වහ රුපිඹල් මිිකඹන 

05ක් ළඹකිරිභ. 

 උඳමේලකරුන් අභ ලමඹන් 300 ක් වහ කර්භහන්තගත පුහුණුත් භග අඛණ්ඩ 

ෘත්තීඹ වර්ධන පුහුණු ළඩටවන් රඵහ දීභ. 

 කර්භහන්ත ක්මේත්රමේ වහ සඹව රැකිඹහන් ටු නියුතු වන්ට ඔවුන්මේ නිසඳහදන ව මේහ 

ළඩිදියුණු කය ගළීභට ජහි ක භධෙසථහනඹන් ටු ඳර්මේක වර්ධන කමිටු (Research 

Development Cells) පිටුටු වීභ. 

 ෙහඹකත් වර්ධනඹ පිළිඵ දළනුත් කිරීම්බ ළඩටවන් ක් භගින් තරුක 

තරුණිඹන් 500 ක් දළනුත් කිරීභ. 

 ඉන්දිඹහනු යජඹ වහ ශ්රී රවකහ යජඹ අතය ඇි කය ගත් අමඵෝධතහ ගිවිසුභට අනු ඉන්දිඹහනු  

HMTI ෙහඳෘි මේ අනුග්රවමඹන් වුනිඹහ දිසත්රික්කමේ පුහුණු භධෙසථහනඹක් වර්ධනඹ 

කිරීභ. 

 

 

 

 

කර්නල් එස.යර්.පී.යත්නහඹක ( යර්ඩබ්පී,යර්එසපී) 

බහඳි  / ්රධහන විධහඹක නිශධහරි 

ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ 



 
 

 
  

ඉවශ වා යජක් කශභණාකයණ කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 

 
බහඳි   : කර්නල්එස.යර්.පී.යත්නහඹක 

 (යර්ඩබ්පී,යර්එසපී)  

උඳ බහඳි  : පී.මක්. ඳි යක භවතහ.(2013.04.29 දින සිට) 

 

අධෙක් මජනයහල් : මක්.මේ.මකෝයශමේභවතහ.(ළ.ඵ)(2013.11.06 දින සිට)
    

අධෙක්රු        : 1.ඩබ්.ඩී. ්රනහන්දු භවතහ. (ළ.ඵ) 

       2. ඩබ්.ඒ.යකවීය භවතහ. (ළ.ඵ) 

      3.සී.පී.මරොකුගරප්ඳත්ි  භවතහ. (ළ.ඵ) 

    4. එල්.පී.භමනෝජහ එස. ඳි යක මභනවිඹ. (ේවීතීඹක    
ඳදනභ) 

5.එන්.එස.ඩි.නයත්න භවතහ. (ළ.ඵ) (2013.05.16 දින 
සිට) 

්රධහන අබෙන්තය විගකක :   එච්.ය. කහරිඹ්බ භවතහ. 

නිමඹෝජෙ අධෙක්රු        : 1. මක්.යත් යනන්ද භවතහ. 

 2. එන්.මක්. ඉමල්සිවව භවතහ. (ළ.ඵ) 

 3. ය.මක්.නන්ද භවතහ.(ළ.ඵ) (2013.04.08 දින සිට) 

විමලේඥ උඳමේලකරු : 1.ඩී.එල්.යන්දුණු ම්රේභජඹන්ත භවතහ. 

  2.මක්.වී. මඳමර්යහ භවතහ. 

වකහය අධෙක්රු           : 1. එන්.ඩි.පී ධ්බමික භවතහ. 

 2. ඩී.යර්.එස.එල්. දනහඹක භවතහ. 

  3. පී.එ්බ.මඳමර්යහ භවතහ. 

   4. ටී.ඩී.එස. වඝදහ භවතහ. 

      5. ඒ.මක්. යයච්චිමේ භවතහ. 

   6. ඩබ්.ජී. විමේයත්න භවතහ. 

  7. ටී. විමනෝදයහජහ භවතහ. 

   8. ඊ.ඒ.ඩී.එස.මේනහයත්න භවතහ 

                                      9. ජී.වී.පී.එන්.මඳමර්යහ භවතහ. 



  10. ඒ.ඒ. ජබීර් භවතහ. 

  11. ඒ.එ්බ.ඒ. ජඹි ස භවතහ.  

  12. ජී.ඩී.ජඹසිවව භවතහ. 

  13.යර්.එන්.මක්.එ්බ.මේ.මනවියත්නභවතහ. 

  14. එච්.ටී.පී.යර්.එස.විමේසිවව භවතහ.(ළ.ඵ) 

  15. ජී.යර්.එ්බ.සී. කුරතුවග මිඹ. 

  16. එච්.පී. භන්බමප්රි භවතහ. 

  17. ඊ.ටී.එස. ඇතුගර භවතහ. 

  18. ඉන්දික ඵණ්ඩහය ළගන්තමල් භවතහ. 

  19.මක්.ඒ. රිකතධීය භවතහ. 

  20. එච්.පී.ඩබ්.මයෝවහන් ප්රිඹන්ත භවතහ. 

  21.ඩී.ඒ.එස.අතුමකෝයශ භවතහ. 

  22.වී.ජී.නිභල්සිරි භවතහ. 

  23.පී.එන්.අමබ්සිවව භවතහ. 

  24.එච්.ටී.එස.වික්රභයත්න භවතහ. 

  25.ජී.එල්.ඒ.පීරිස භවතහ. 

  26.යහධක්රිසකන් භයුයතන් භවතහ. 

  27.මක්.නියන්ජන් භවතහ. 

  28.ඒ.ඒ.ඩබ්.ජී.යර්.යර්. ඵණ්ඩහය භවතහ. 

  29.යර්.එ්බ.යර්. යත්නහඹක භවතහ. 

  30.බී.එච්.ඒ. මනල්න් භවතහ. 

  31.එස. භළේදමගොඩ භවතහ. 

  32.එස.එ්බ. එදිරිසිවව මිඹ. 

  33.සී.මේ.විනදහනඳි යක භවතහ. 

  34.එච්.ඒ.පී. ගුකර්ධන භවතහ. 

  35.එ්බ.ජී.ජී.භන් භවතහ. 

  36.මක්.ඩී.එන්. ද සිල්හ භවතහ. 

  37.ඩී.ඒ. ජඹයත්න භවතහ. 

  38.ජී.එච්.පී. දභඹන්ි  මිඹ. 

39.යර්. සුනිල් භවතහ. 

40.එච්.එ්බ.වී.මක්. මවේයත් මිඹ. 

41.පී.මේ. ජඹර්ධන මිඹ. 

42.එස. එල්.ඒ.්රනහන්දු භවතහ. 

43.වී. කනගසුන්දය්බ භවතහ. . 

44.එ්බ.මක්.බී.ජඹි රක භවතහ. 

45.එච්.එ්බ. ජඹන්ත භවතහ. 

46.එ්බ.බී. නලී්බ භවතහ.  

47. යර්. ඳි යමේ මිඹ. 

48.එ්බ.එ්බ.එන්.බී.භදුයසිවව භවතහ. 

 



කාර්ඹඹ භණ්ඩර යතොයතුරු 

ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ වහ 2013 ර්ඹට අනුභත කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 2256 කි. 
කශභකහකයන මේහ මදඳහර්තම්බන්තුමප ්රි ඳහදනඹන්ට අනු 2013.12.31 දිනට මේමේ මඹදී සිටි 
වඛෙහ1775 කි. 

 තනතුය අනුභත කාර්ඹඹ 

භණ්ඩරඹ 

ය අානඹ 

න විට කාර්ඹඹ 

භණ්ඩරඹ 

ර්ඹ අානය  

පුයප්ඳාඩු / 

අතියක්තඹ 

01 අධෙක් මජනයහල් 1 1 0 

02 අධෙක් 6 5 1 

03 ්රධහන අබෙන්තය විගකක 1 1 0 

04 නිමඹෝජෙ / වකහය අධෙක් 85 53 32 

05 ීි  නිශධහරී 1 1 0 

06 අබෙන්තය විගකක 1 0 1 

07 ඉවජිමන්රු 1 0 1 

08 ඳරිඳහරන නිශධහරී 2 1 1 

09 ඳරීක්ක වහ ඇගයී්බ නිශධහරී 12 0 12 

10 විභර්ලන නිශධහරී 1 1 0 

11 ්රහවන නිශධහරී 1 0 1 

12 ළඳයු්බ නිශධහරී 1 1 0 

13 මුද්රක නිශධහරී 1 1 0 

14 අබෙන්තය විගකන නිශධහරී   1 1 0 

15 ඳේධි  විලසමල්ක 1 0 1 

16 සුබහධක නිශධහරී 1 0 1 

17 ගිණු්බ නිශධහරී 33 27 6 

18 මජෙසක ළඩටවන් නිශධහරී 10 0 10 

19 පුහුණු නිශධහරී 64 23 41 

20 ඳර්මේක නිශධහරී 2 2 0 



 
 

 
  

 

 

⋆  දළනට සිටින පුේගරයින්ට මඳෞේගිකකන මේ එභ තනතුය අනුභත කය ඇත.ඉන්ඳසු අමවෝසි මප.  

21 ළශසු්බ නිශධහරී 2 2 0 

22 බහඳි  වහ ව මඳෞේගිකක 
වකහය 

1 0 1 

23 මඳෞේගිකක වකහය 7 6 0 * 

24 මජෙසක උඳමේලක 126 23 103 

25 ළඩටවන් නිශධහරී 69 53 16 

26 විගකන වකහය 3 3 0 * 

27 ෙහඳෘි   වකහය 34 33    0 * 

28 කහර්මික  වකහය 3 0 3 

29 උඳමේලක 1345 1152 193 

30 කශභකහකයක  වකහය 154 153 1 

31 වකහය  උඳමේලක 38 38 0 * 

32 අකුරු අමුකන්නහ (මුද්රක) 3 1 2 

33 මන්හසිකහගහය ඳහරක 2 1 1 

34 සුඳරීක්ක (මුද්රක) 1 0 1 

35 සුඳරීක්ක ( මගොඩනළගිික) 1 0 1 

36 රිඹදුරු 64 32 32 

37 ගඵඩහකරු 2 2 0 * 

38 මුද්රක වකහය 3 2 1 

39 මඳොත් ඵඳින්නහ (මුද්රක) 2 1 1 

40 භළෂින් ක්රිඹහකරු (මුද්රක) 2 1 1 

41 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 8 4 4 

42 මුයකරු 65 60 0 * 

43 ක්බකරු 95 90 5 

 එකතු 2256 1775 474 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ පුණු අ කිරීභ 

2013 ර්ඹ වහ කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ පුහුණු කිරීම්බ කටයුතු මනුමන් විමලේ අධහනඹක් 

මඹොමුකයමින් පිටුටවු කහර්ඹඹ භණ්ඩර විදෙසථහනමේ පුහුණු කටයුතු යය්බබ කයනු රළබීඹ. කහර්ඹඹ 

භණ්ඩරමේ දළනුභ , යකල්ඳ වහ කුරතහඹ ළඩි දියුණු කිරීම්බ අයමුණින් වවිධහනඹ කර පුහුණු 

ළඩටවන්  තුිකන් නිරධහරින් 1591 මදමනකු මේශීඹ පුහුණු ළඩටවන් වහ ද  44 මදමනකු 

විමේශීඹ පුහුණු ළඩටවන් වහ ද වබහගි කයන රදි. 

එක් එක් කහණ්ඩඹන්ටු නිරධහරින් මඵොමවෝ විට  මේශීඹ පුහුණු ළඩටවන් මදකකට  ඩහ වබහගි වු 

අතය මභභ නිරධහරින් අතුරින් 1125 මදමනකු අධෙඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹට අඹත් නිරධහරින් න 

අතය 466 මදමනකු අනධෙඹන කහර්ඹඹ භණ්ඩර නිරධහරින් මි . 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

වියේශීඹ පුණු අ - 2013 

 

 ිලෙත්ඹ යට වබහගි ව වඛෙහ 

01 HMTI ෙහඳෘි ඹ ඹටමත් ව ෘත්තීඹ 
පුහුණු භධෙසථහන වර්ධනඹ පිළිඵ 
ළඩටවන  

ඉන්දිඹහ 7 

02 පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීම්බ 
ළඩටවන 

සිවගප්පරු 12 

03 ඳරිගකක ජහරකයක ළඩමුළු ඉන්දුීසිඹහ 2 

04 උඳමේලක කුරතහ වර්ධන 
ළඩටවන 

දකුණු මකොරිඹහ 5 

05 ශ්රී රවකහ ඔසමරේිකඹහ වමඹෝගිතහ 
ළඩටවන 

ඔසමරේිකඹහ 1 

06 රඳරහනෙ ළඩමුළු තහයිරන්තඹ 11 

07 ෙහඹකත්ඹ පිළිඵ තහක්ක 
හුභහරු ළඩටවන 

ඉන්දිඹහ 02 

08 සුළු ඳරිභහක ෙහඳහය වර්ධන 
ළඩටවන 

ඉන්දිඹහ 1 

09 යසිඹහනු නහඹකත් ඳදන්බ ළඩටවන සිවගප්පරු 1 

10 ගුකහත්භක ගෘවසථ උඳකයක බහවිතඹ 
පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 

චීනඹ 1 

11 ඳහල් ඳේධි මේ පරදහයිතහඹ පිළිඵ 
ජහතෙන්තය ්බභන්ත්රකඹ 

ඉන්දුීසිඹහ 1 

 එකතු  44 



 
 

 
  

යේශීඹ පුණු අ (අනධඹන කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ - 2013) 

 

 පුණු අ  ඩටවන වබාගි වු ංඛා 

01 කශභකහකයක මතොයතුරු ඳේධි  නිශධහරීන්මේ 
පුහුණු ළඩටවන 

28 

02 උඳමේලන කුරතහ වර්ධන ළඩටවන 136 

03 විගකන විභසු්බ අභ කය ගළීභ ව යජමේ 
ගිණු්බ කටයුතු පිළිඵ ගකීභ ළඩිදියුණු කිරීම්බ 
ළඩටවන 

10 

04 අභිභහනත් යහජෙ මේඹක් වහ වු ළඩටවන 23 

05 නිර්භහකශීලී රැකිඹහ ්රි ඳත්ි  04 

06 ෙහඳහය පිළිඵ දළනුත්වීම්බ ළඩටවන් 15 

07 භහන ්බඳත් වර්ධනඹවහ  ඳර්මේක 
උඳමඹෝගී කයගළීම්බ පුහුණු  ළඩටවන් 

05 

08 ්රහවන කශභකහකයකඹ 01 

09 විනඹ ඳටිඳහටිඹ 01 

10 කහර්ඹහර කශභකහකයකඹ 82 

11 සඹව රැකිඹහ වහ කඹ ඳවසුක්බ ගළීභ පිළිඵ 
පුහුණු 

30 

12 අභිම්රේයක ළඩටවන  30 

13 සත්රී පුරු භහජ බහඹ පිළිඵ ළඩටවන 27 

14 කශභකහකයක ක්රිඹහිකඹ 25 

15 ළටුප් ඳරිර්තනඹ පිළිඵ ළඩමුළු 02 

16 කශභකහකයක වකහය පුහුණු ළඩටවන 24 

17 විධහඹක ගඵඩහ කශභකහකයකඹ 22 

18 විදුිකජනක ඹන්ත්ර බහවිතඹ වහ නඩත්තු පුහුණු 
ළඩටවන 

01 

 එකතු 466 

 

 



 
 

 
  

යේශීඹ පුණු අ (අධඹන කාර්ඹඹ භණ්ඩරඹ - 2013) 

 

 පුණු අ  ඩටවන වබාගි වු ංඛා 

01 උඳමේලක පුහුණු  ළඩටවන 60 

02 පුහුණුකරුකුමේ භූමිකහ 237 

03 උඳමේලකරුන් වහ දළනුභ ර්ධනඹ කිරීම්බ ළඩටවන 121 

04 වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරීම්බ ළඩටවන 69 

05 උඳමේලකරුන් මරේණිගත කිරීම්බ ළඩටවන 55 

06 ඇළුමිනිඹ්බ පිරිළකසු්බ උඳමේලක පුහුණු ළඩටවන 28 

07 පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීම්බ ළඩටවන 59 

08 ඳර්මේක  ක්රිඹහිකඹ පිළිඵ ළඩටවන 36 

09 කුරතහ වර්ධන   ළඩටවන 155 

10 පුහුණු ක්රභමපදඹ වදුන්හ දිභ 73 
 

 

11 සත්රී පුරු භහජ බහඹ පිළිඵ ළඩටවන 76 

12 උඳකයක රළයිසතු ළකසීම්බ පුහුණු ළඩටවන් 156 

 එකතු 1125 
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පුහුණුට ඇතුශත් ව වඛෙහ 

පුහුණු අන් කශ වඛෙහ 

්තීය ඹ පුණු අ  ඩටවන් ක්රිඹාතීභක කිරීභ තුලින් තරුණ 

තරුණිඹන්ට ්තීය ඹ පුණු අ රඵාදීභ 

විවිධ ක්මේත්ර 18 කට අඹත් ව පුහුණු ඳහකභහරහ 116 ක් ඹටමත් ක්රිඹහත්භක ව පුහුණු ළඩටවන් 1938 

කින් යධුනිකයින් 28,446 මදමනකු යඹතනික පුහුණු වහ ඇතුශත් කයනු රළබීඹ.ඊට අභතය 

කුරතහ වර්ධන ළඩටවන් වහ 2434 මදමනක් ව ෙහඹකත් වර්ධන ළඩටවන් 

වහ 1027 මදමනක් ෘත්තීඹ පුහුණු වහ ඇතුරත් විඹ.ඒ අනු යධුනිකඹන් 31541 මදමනකු 

ෘත්තීඹ පුහුණු වහ ඇතුරත් විඹ. 

්තීය ඹ පුණු අ වා ඇතුරතී වීභ / පිටවීභ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ර්ඹ 2011 2012  
2013 

 

පුණු අට ඇතුරතී වු ංඛා 33,792 32,855 31,541 

පුණු අ අන් කර ංඛා 30,077 27,469 26,869 
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ක්යේත්රය  ඉල්ලුභ - 2013 

 ක්යේත්රඹ ඇතුරතී වු 

ආධුනික 

ංඛා 

1 කෘෂිකර්භ ළවිික වහ ඳශු ්බඳත් 50 

2 මභෝටර් යථ අලුත්ළඩිඹහ වහ නඩත්තු 2686 

3 මගොඩනළගිික වහ ඉදිකිරී්බ 2880 

4 විදුික,විදුත් ව විදුික වමේල 3101 

5 ධීය වහ භත්ෙ ගහ 70 

6 යවහය තහක්කඹ 425 

7 භළණික් වහ සර්කහබයක 116 

8 මවෝටල් වහ වචහයක 1425 

9 මතොයතුරු තහක්ක න්නිමපදනඹ වහ ඵහු භහධෙ තහක්කඹ 7532 

10 ්බ යශ්රිත නිසඳහදන 70 

11 මරෝව වහ ලුහු ඉවජිමන්රු 1181 

12 කහර්ඹහර කශභකහකයකඹ 96 

13 මනත්  40 

14 පුේගර වහ භහජ 3047 

15 මුද්රක වහ ඇසුරු්බ 42 

16 ශීතකයක වහ හයුමීය කයක 483 

17 මයදිපිළි වහ ඇගළු්බ 4095 

18 දළ යශ්රිත 1107 

 එකතු 28,446 

 

ක්යේත්රඹන් වා ඳ ති ඉල්ලුභ - 2013 
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ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහන 

දිසත්රික් ෘ.පු.භ 

ජහි ක ෘ.පු.ය 

භධා්ාන පිළිඵ යතොයතුරු 

ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ තු පුහුණු භධෙසථහන වඛෙහ ඳවත ඳරිදි මප.මභඹට අභතය ඒ 

ඒ පුහුණු භධෙසථහනඹන්ට අනුයුක්ත ඵන්ධනහගහය 13 කත්, මඹොවුන් මේනහවක 06 කත් 

පුනරුත්ථහඳන භධෙසථහන 03 කත් පුහුණු ඳහකභහරහ ඳළළත්විඹ. 

 

  

ර්ඹ 2011 2012 2013 
 

්තීය ඹ පුණු අ භධ්ාාන 232 235 232 

දි්ත්රික් ්තීය ඹ පුණු අ භධ්ාාන 23 22 22 

ජාතික ්තීය ඹ පුණු අ ආඹතන 06 08 08 

එකතු 261 265 262 



 
 

 
  

්තීය ඹ භාර්යගෝඳයේලන වා උඳයේලන  ඩටවන් 

ඳ  තීවීභ 
 

දියින පුයහ පිටුටුහ ඇි  ෘත්තීඹ භහර්මගෝඳමේලන වහ උඳමේලන ඒකක භඟින් තරුක තරුණිඹන් 

වට ඔවුන්මේ රුචිකත්ඹ වහ සුදුසුක්බ භත ගළරමඳන ෘත්තීඹ ක්මේත්ර මතෝයහ ගළීභ වහ ශ්රී රවකහ 

ෘත්තීඹ පුහුණ අිතකහරිඹ භඟ මඳන්නු රළමබ්.  

මභභ ළඩටවන් රට අනු 2013 මර් දී ඳහළල් සිසුන්, ඳහළල් වළයඹන්නන්, පුහුණුන්නන් 

වහ ළඩටවන්2178 ක්රිඹහත්භක කය 103,441 මදමනකු දළනුත් කිරීභට වළකි විඹ. 

 

්තීය ඹ භාර්යගෝඳයේලන  ඩටවන් ක්රිඹාතීභක කිරීභ - 

2013 

 

 

 

  

ඉරක්කගත කණ්ඩහඹභ ඳළළත්වු ළඩටවන් 
වඛෙහ 

වබහගි වු වඛෙහ 

ඳා ල් සිසුන් 528 33,053 

ඳා ල් ව යඹන්නන් 386 17,505 

පුණු අන්නන් 337 12,192 

යනතී 927 40,691 

එකතු 2,178 103,441 

ර්ඹ 2011 2012 2013 

 

වබාගි වු ංඛා 108,607 121,452 103,441 
 



 
 

 
  

්තීය ඹ භාර්යගෝඳයේලනඹ වා උඳයේලනඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
  

රැකිඹාගත කිරීභ 
 

දිසත්රික් භට්ටමින් ක්රිඹහත්භක න රැකිඹහගත කිරීම්බ ළඩපිිකමශ ඹටමත් ිකඹහඳදිවචි විමේිලඹ වහ 

මේශීඹ රැකිඹහ යඹතන භඟින් පුහුණුරහභින් 4974 මදමනකු රැකිඹහගත කයන රදි. මභයින් 4316 

මදමනකු මේශීඹ රැකිඹහ වහද 103 මදමනකු විමේශීඹ රැකිඹහ වහද 555 මදමනකු සඹව රැකිඹහ 

වහද මඹොමු කයනු රළබිණි. මභභ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ මේශීඹ වහ විමේශීඹ රැකිඹහ 

යඹතන 40 ක් ිකඹහඳදිවචි කයන රදි. මභමේ පරදහයි මර රැකිඹහගත කිරීභ තුිකන් ජහි ක යර්ථිකඹට  

රුපිඹල් මිිකඹන 736  කින් ඳභක දහඹකත්ඹක් රඵහදීභට ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹට 

වළකිවිඹ.  

රැකිඹාගත කිරීභ පිලිඵ යතොයතුරු 
  

අනු 

අංකඹ 

දි්ත්රික්කඹ/ ජාතික ්තීය ඹ 

පුණු අ ආඹතනඹ 

යේශීඹ වියේශීඹ ්ඹං එකතු 

01 ්රධහන කහර්ඹහරඹ 62 2 0 64 

02 මකොශම 288 3 21 312 

03 ග්බඳව 117 0 0 117 

04 කළුතය  183 10 7 200 

05 නුය 297 9 40 346 

06 භහතමල් 131 3 22 156 

07 නුය එළිඹ 131 6 9 146 

08 ගහල්ර 243 13 43 299 

09 භහතය 242 0 0 242 

10 ව්බඵන්මතොට 181 2 43 226 

11 ඹහඳනඹ 0 0 0 0 

12 පනිඹහ 0 0 0 0 

13 ත්රිකුකහභරඹ 49 0 3 52 

14 භඩකශපු 132 0 0 132 

15 අ්බඳහය 73 0 13 86 

16 කුරුකෆගර 207 4 64 275 

17 පුත්තරභ 153 8 45 206 

18 අනුයහධපුයඹ 191 0 52 243 



 
 

 
  

19 මඳොමශොන්නරු 56 6 0 62 

20 ඵදුල්ර 73 2 3 78 

21 මභොකයහගර 164 1 68 233 

22 කෆගල්ර 352 8 25 385 

  23 යත්නපුය 155 3 39 197 

24 ජහ.ෘ.පු.ය. - නහයමවේන්පිට 333 12 9 354 

25 ජහ.ෘ.පු.ය. - යත්භරහන 157 2 7 166 

26 ජහ.ෘ.පු.ය. - 
ඔරුමගොඩත්ත 

0 0 0 0 

27 ජහ.ෘ.පු.ය. - නිඹහගභ 122 8 8 138 

28 ජහ.ෘ.පු.ය. - ඵේමේගභ 71 0 9 80 

29 ජහ.ෘ.පු.ය. - තරල්ර 65 1 6 72 

30 ජහ.ෘ.පු.ය. - මිරිේජවිර 44 0          0 44 

31 ජහ.ෘ.පු.ය. - භඩකශපු 44 0 19 63 

 එකතු 4316 103 555 4974 
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රැකිඹා ්ාාඳනඹ තුලින් ජාතික ආර්ථිකඹට ෙ ක්වු 

ොඹකතීඹ 
 

ර්ගඹ ්ාාඳනඹ කශ ංඛා ජාතික ආර්ථිකඹට 

ෙ ක්වු ොඹකතීඹ 

    (රු. මිලිඹන) 

මේශීඹ රැකිඹහ 4316 652.52 

විමේශීඹ රැකිඹහ 103 62.25 

සඹව රැකිඹහ 555 21.84 

එකතු 4974 736.61* 
 (2013 ර්ය  රැකිඹාගතකයනරෙ පුණු අරාභීන් ංඛා යකට රඵන ආොඹභ 

ෙශලයඹන් ඇ්තයේන්තු කය ක් කය ඇත.) 
 

 

 

(ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ භඟින් රැකිඹහගත කර මතොයතුරු ඳභණි.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මේශීඹ විමේශීඹ සඹව එකතු 

2011 5927 98 593 6618 

2012 3733 60 535 4328 

2013 4316 103 555 4974 



 
 

 
  

යාජ වා යඳෞේගලික ආඹතන භ  ේඵන්ධතා 

යගොඩන ගීභ භඟින් ශිල්පීඹ ෙක්තා  ඩි දියු අ කිරීභ වා 

 ඩමුළු ඳ  තීවීභ 
 

ෘත්තීඹ පුහුණු ක්මේත්රමේ නිඹළමරන්නන්ට තභහමේ දළනුභ වහ කුරතහඹ ර්ධනඹ කය ගළීභටත් 

මනස න මරෝකමේ න තහක්ණික දළනුභ රඵහ දීභත් අයමුණු කයමගන මභභ ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කයනු රළමබ්.  

ඒ අනු 2013 ර්මේදී යහජෙ වහ මඳෞේගිකක අවලමේ යඹතන 06 ක වඹ ඇි  මභළනි 

ළඩටවන් 31 ක්  ක්මේත්ර 06 ක් වහ ඳළළත්වීභට වළකි වු අතය 2434 මදමනකුට තභ වළකිඹහන් 

ළඩිදියුණු කය ගළීභට අසථහ ළරසිනි.  

 

 

  

 

 

  ඩටවන  ඩටවන් 

ංඛා 

වබාගි වු ංඛා අනුග්රාවක ආඹතනඹ 

01 රඳරහනෙ 15 1692 මන්චර්සබියුටි ක්රිමේන් 
පුේගිකක භහගභ 

02 ටයිල් ඇි රීභ 11 463 රවකහ ටයිල්ස භහගභ 

03 විදුික කහර්මික 01 110 ACL මක්ඵල් භහගභ 

04 ජරනර කහර්මික 01 55 ෆීනික්ස ඉන්ඩසට්රීස 

05 ත්රීවිල් /ඹතුරුඳළදි කහර්මික 01 37 මේවිේ පීරිස භහගභ 

06 ඇළුමිනිඹ්බ ෂළබ්රිමක්ටර් 02 77 රවකහ ටයිල්ස භහගභ / 
සවිසමටක් ඇළුමිනිඹ්බ 
ිකමිටේ 

 එකතු 31 2,434  



 
 

 
  

අයඵෝධතා ගිවිසුේ අතීන් කිරීභ 

ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ අයමුණු රඟහ කය ගළීභ වහ ගත් විවිධ ක්රිඹහ භහර්ග අතය 

ෘත්තීඹ පුහුණ අසථහ  ළඩි දියුණු කිරීභ වහ ගුකහත්භක බහඹ ළඩිකිරීභ අයමුණු කය ගනිමින් 2013 

ය තුශ විවිධ යහජෙ වහ මඳෞේගිකක යඹතන 06 ක් භඟ අමඵෝධතහ ගිවිසු්බ අත්න් කයනු රළබීඹ. 

 

 අයඵෝධතා ගිවිසුභ ආඹතනඹ 

01 තෘතීයික වහ ෘත්තීඹ අධෙහඳන 
ක්මේත්රමේ වළකිඹහන් වර්ධනඹ 
කිරීභ වහ දහඹක වීභ. 

මඹෞන කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙවලඹ 
ව සිවගප්පරු මඳොිකමටක්නික් ජහතෙන්තය භහගභ. 

02 මේහ නියුක්ි කඹන් මේමේ මඹදී සිටි 
යඹතනඹ පර් දළනු්බ දීභකින් මතොය 
හ දළමූ අසථහක ඔවුන් ට මූරෙ වහ 
මනත් යධහය ළඳයීභ තුිකන් ෘත්තීඹ 
පුහුණුක්/ ෙහඹකත් පුහුණුක් 
රඵහ දී ඔවුන් නළත රැකිඹහගත කිරීභට 
සදහන්බ කයවීභ. 

රභ හනහ අයමුදර වහ ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 
අිතකහරිඹ 

03 විලස විදෙහර ය්බ මනොරඵන ඳහළල් 
දරුන්ට ෘත්තීඹ පුහුණු ක්මේත්රමේ 
අභිභහනත් රැකිඹහකට භව මඳත් විය 
කිරීභ 

මකොශම යනන්ද විදෙහරඹ ව ශ්රී රවකහ ෘත්ි ඹ පුහුණු 
අිතකහරිඹ 

04 රැකිඹහ අමප්ක්ෂිතඹන් වහ මේහ 
මඹෝජකයින් අතය ව ්බඵන්ධතහඹ 
මගොඩනළගීභ. 

EDEX  යඹතනඹ වහ ශ්රී රවකහ  ෘත්ි ඹ පුහුණු 
අිතකහරිඹ 

05 මේශීඹ වහ විමේිලඹ ඉදි කිරි්බ 
ක්මේත්රමේ ඳි න මිනිස ඵර 
අලෙතහඹ පුයහලීභට ඉදිකරි්බ 
ඹන්ත්ර ව ඵය හවන ක්රිඹහකරු 
රමිකඹන් වහ මඳය දළනුභ වළඳුනුභ 
(RPL) ක්රභඹ භගින් ෘත්තීඹ සුදුසුක්බ 
(NVQ)වි කඹ රඵහදීභට කටයුතු 
කිරීභ. 

යවි කන්සට්රක්න් පුහුණු යඹතනඹ ව ශ්රී රවකහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ. 

06 ඉදි කිරී්බ ඹන්ත්ර ව ඵය හවන ඹන්ත්ර 
ක්රිඹහකරු පුහුණු කිරීභ. 

ඉදිකිරී්බ අබෙහ ව වර්ධන යඹතනඹ වහ ශ්රීරවකහ 
ෘත්තීඹපුහුණුඅිතකහරිඹ. 

 

 

  



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ාඹකතී ංර්ධන  ඩටවන් ඳ  තීවීභ 

 ෘත්තීඹ පුහුණ ක්මේත්රමේ නිඹළමරන්නන් වට කුඩහ වහ භධෙ ඳරිභහකමේ ෙහඳහයඹන් අය්බබ 

කිරීභට භඟ මඳන්වීභක් ලමඹන් ෙහඹකත් වර්ධන ළඩටවන් ඳත්නු රළමබ්. 2013 

ර්මේදී දියින පුයහ ඳළි  මභළනි ළඩටවන් 42ක් භඟින් 872 මදමදමනකු වහ මේඹ 

රඵහදීභට වළකිවිඹ. තද මතෝයහගත් ඳහකභහරහ වහ පුහුණු රඵමින් සිටින කහරඹ තුර “ඔමබ් 

ෙහඳහයඹ ගළන දළනගන්න(Know about Business) ළඩටවන” භඟින් 155 මදමනක් වහ 

ෙහඳහරික දළනුභ වහ කුරතහඹ රඵහ දීභට වළකිවිඹ. 

මභළනි ළඩටවන් තුිකන් රඵහගත් දළනුභ උඳමඹෝගි කය ගනිමින් ෙහඳහය ළශසු්බ කස කය 2013 

ය තුරදී ෘත්තීඹ පුහුණු රත් යධුනිකයින් 149 මදමනකුට රුපිඹල් මිිකඹන 31 කට යන්න 

මුදරක් කඹ ලමඹන් භවජන ඵළවකු, රවකහ ඵළවකු ළනි යහජෙ  ඵළවකු ිකන් රඵහ ගළීභට කටයුතු 

්බඳහදනඹ කය දීභට වළකිවීභ භඟින් ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹට තරුක ෙහඳහරිකයින් 

විඵර ගළන්වීභට වළකිවිඹ.  



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                             අභියඹෝග 

 නවීන තහක්කඹ උඳමඹෝගි කය ගනිමින් පුහුණු කටයුතු කිරීභ වහ වළකිඹහ ඇි  

උඳමේලකරුන්මේ ටුඟකභ වහ ඔවුන්ට ඉවශ භට්ටම්බ ළටුඳක් මගවීභට ඇි  අඳවසුතහඹ. 

 පුහුණ ක්මේත්ර වහ රැකිඹහ අසථහ අතය ඇි  මනොගළරපීභ අභ කය ගළීභ. 

 මේහ ඳඹන යඹතනඹක් මර යජඹ විසින් මන් කයන ්රහේධන වහ පුනයහර්ථන 

්රි ඳහදන ්රභහකත් මනොවීභ. 

 දියින පුයහ ක්රිඹහත්භක ෆභ ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනඹකටභ භහන භට්ටම්බ ඳවසුක්බ 

ළඳයීභට අමඳොමවොත් වීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුක්බ ළඳයීභට ්රභහකත් මූරෙ ඳවසුක්බ 

මනොභළි වීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණුමප ළදගත්කභ පිළිඵ භහජඹ දළනුත් කිරීභට පුළුල් ්රචහයහත්භක 

ළඩටවන් දිඹත් කිරීභට සිදුවීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු ඳඹන මඳෞේගිකක අවලමේ යඹතන වහ තයගකහරී කටයුතු කිරීභට සිදුවීභ. 

 ෘත්තීඹ පුහුණු ඳඹන යහජෙ මනොන වවිධහන වහ අමනකුත් යඹතනභගින් ඳඹන 

ඳවසුක්බ ළඩීවීභ නිහ ඒ අයුරින්භ ඳවසුක්බ ළඳයීභට අඳවසුවීභ. 

 තරුක තරුණිඹන් ෘත්තීඹ පුහුණු මකමයටු යකර්කඹ කය ගළීභට විලහර ඳරිරභඹක් 

දළරීභට සිදුවීභ. 

 රභ ඉල්ලුභක් ඇි  ිලල්පීඹ භට්ටම්බ ඳහකභහරහන්ට තරුක තරුණිඹන්මේ ළඩි 

නළඹුරුතහඹක් මනොභළි වීභ. 



 
 

 
  

ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ විගකන වහ කශභකහකයක 

කමිටු කහර්ඹ හධනඹ 2013 

2013 ර්මේ විගකන වහ කශභකහකයන කමිටු රැසවී්බ 04 ක් ඳත්හ ඇි  අතය විගකන වහ 
කශභකහකයන කමිටුමප හභහජිකඹන්මේ වයුි ඹ ඳවත ඳරිදි මප. 

කමිටු ාභාජිකඹන් 

එ්බ. එෂස. මක්. නිහ මිඹ    කමිටු බහඳි  

ඩබ්. යර්. ඒ. එන්. එස. විමේසිවව භඹහ කමිටු හභහජික 

සී. ඒ. නිමයෝන නඳුන් භඹහ   කමිටු හභහජික 

 

එ්බ. එෂස. මක්. නිහ මිඹ    කමිටු බහඳි  

ඩබ්. යර්. ඒ. එන්. එස. විමේසිවව භඹහ කමිටු හභහජික  

සී. ඒ. නිමයෝන නඳුන් භඹහ   කමිටු හභහජික 

මේන ගභමේ භඹහ     කමිටු හභහජික 

 

එ්බ. එෂස. මක්. නිහ මිඹ    කමිටු බහඳි  

මේන ගභමේ භඹහ     කමිටු හභහජික 

ඉහන්ත සිරිඵේධන භඹහ   කමිටු හභහජික 

 

ටී. ඒ. ඩී. ඩී. ම්රේභයත්න භඹහ   කමිටු හබහඳි  

මේන ගභමේ භඹහ     කමිටු හභහජික 

ඉහන්ත සිරිඵේධන භඹහ   කමිටු හභහජික 

විගකන වහ කශභකහකයන කමිටු විසින් 2013 මර් දී මගන ඇි  ළදගත් තීයක ඳවත ඳරිදි මප. 

 ඳි න පිළිමත් වහ ඳේධි  පිළිඵ විගකන හර්තහ භඟින් මඳන්හ දි ඇි  අඩුඳහඩු වහ 

දුර්රතහඹන් භඟවයහමගන පිළිමත් වහ ඳේධි  ලක්ි භත් කිරීභ. 

 යජමේ විගකන විභසු්බ වහ මකටු්බඳත් පිළිතුරු භහමරෝචනඹ කය පිළිතුරු ළකසීම්බ 

ක්රභමපදඹ විිතභත් කිරීභ. 

 විගකන ළරසු්බ වහ විගකන ළඩටවන භහමරෝචනඹ කිරීභ වහ එඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට 

අලෙ භඟමඳන්වීභ රඵහ දීභ. 

 අිතකහරිමේ ගිණු්බ ්රි ඳත්ි ඹ වහ අමනකුත් කහර්ඹඹන් ්රලසථ භට්ටභකින් ඳත්හ ගළීභට 

අලෙ උඳමදස රඵහ දීභ 

  

2013 අමගෝසතු දක්හ 

2013 අමගෝසතු ිකන් ඳසු 

 



 
 

 
  

පිළිග න්වීභ 

2013 යෙ ේඵර් 31 දියනන් අන් ව ර්ඹ වා මූර ාර්තා 

ශ්රී රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායඹ 

භහමරෝචනඹට බහජනඹව ර්ඹ ඇතුශත භවබහණ්ඩහගහයඹ, අභහතෙහවලඹ, මනත් යඹතන ව 

මේශීඹ වහ විමේශීඹ ඳරිතෙහගශීලීන් විසින් ඳවත විසතය කය ඇි  ඳරිදි රු, 976,619,780.24ක මුලු 

්රදහනඹක් අිතකහරිඹ මත මුදහවරිනු රළබීඹ. 

1.1 යජමේ ්රදහන ්රි ඳහදන (රු) මුදහවරින රද මුදර (රු) 

බහණ්ඩහගහය ්රදහන - පුනයහර්තන 875,000,000.00 836,596,383.50 

බහණ්ඩහගහය ්රදහන - මූරධන 185,000,000.00 135,000,000.00 

අභහතෙහවල - පුනයහර්තන ්රදහන 2,893,190.50 2,893,190.50 

යුනිමෂස 697,500.00 697,500.00 

TVEC 813,255.74 813,255.74 

කරහපීඹ ධීය ජීමනෝඳහඹ ළඩටවන 619,450.50 619,450.50 

එකතු 1,065,023,396.74 976,619,780.24 

           

2013 මදළ්බඵර් 31 දිමනන් අන් ව කහරඹ වහ න මූරෙ හර්තහ අධෙක් භණ්ඩර අනුභළි ඹ 

වහ ම්බ භඟ ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

ඳවත වන් ිකඹකිඹවිික ඊට ඇතුශත් කය ඇත. 

1. 2013 මදළ්බඵර් 31 දිනට මූරෙ තත්ඹ දළක්මන හර්තහ. 

2.  2013 මදළ්බඵර් 31 දිමනන් අන් ව ර්ඹ වහ මූරෙ කහර්ඹ හධන හර්තහ. 

3. 2013 මදළ්බඵර් 31 දිමනන් අන් ව ර්ඹ වහ මුදල් ්රහව හර්තහ. 

4. 2013 මදළ්බඵර් 31 දිමනන් අන් ව ර්ඹ වහ ශුේධ ත්ක්බර මනසක්බ දළක්මන 

හර්තහ 

5. මූරෙ හර්තහ වහ ටවන් 

 

 

 

 
කර්නල් එස.යර්.පී.යත්නහඹක (RWP,RSP)                           ඩී.පී.මරොකුගරප්ඳත්ි  

බහඳි /්රධහන විධහඹක නිරධහරී                                           අධෙක් (මුදල්)  

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

යදහඹභ 107,000,000.00 123,869,066.88 



 
 

 
  

2013 යෙ ේඵර් 31 දියනන් අන් ව ර්ඹ වා මූර ප්රකාල  ාර්තා 

ශ්රී රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායඹ 

 

2013 මදළ්බඵර් 31 දිමනන් අන් ව මූරෙ ර්ඹ වහ න ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ  

මූරෙ හර්තහ ශ්රී රවකහ ගකකහිතකහරී ්රමිතීන්ට අනු ව 1955 අවක 12 දයන ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ 

පුහුණු අිතකහරිමේ ව 1971 අවක 38 දයන මුදල් ඳනමත් දක්හ ඇි  යකහයඹට පිළිමඹර කය ඇත. 

 

ත්ක්බ යයක්හ කය ගළීභට ව ගණුමදනුර හර්ථකත්ඹ ව කහර්ඹක්භතහඹ වළකිතහක් දුයට 

තවරු කයගළීභ වහ ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනඹ විසින් නිඹභ කය ඇි  මූරෙ ීි රීි  

ව ක්රිඹහපිළිමත් අනුගභනඹ කයඇත.අඳමේ උඳරිභ දළනුත්කභ අනු 2013 මදළ්බඵර් 31 දිමනන් 

අන්ව මුරෙ හර්තහ හර්ථක අන්දභට පිළිමඹර කය ඇි  අතය එයින් ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අිතකහරිමඹටු මූරෙ තත්ඹ පිළිඵ තෙ ව ්රභහකත් මවළිදයප කිරීභක් ්රදර්ලනඹ කයනු රඵයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

බහඳි / ්රධහන විධහඹක නිරධහරී      භණ්ඩරමේ අධෙක් 

අධෙක් භණ්ඩරඹ මනුමන්  

ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ 

  



 
 

 
  

 

 

 

-------------------------      ----------------- 
කර්නල් එස.යර්.පී. යත්නහඹක (RWP,RSP)          සී.පී. මරොකුගරප්ඳත්ි  
බහඳි       අධෙක් මුදල්) 



 
 

 
  

 



 
 

 
  

 

ශ්රී රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායඹ 

මුෙල් ප්රාව ප්රකාලඹ 

                                2013 මදළ්බඵර් 31 දිමනන් අන් ර්ඹ වහ  

  2013 (Rs.) 2012 (Rs.) 

ක්රිඹහන්විත කටයුතු  
    

     කහරඳරිච්මච්දඹ වහ 
අි රික්තඹ /(ඌකතහ) 

 

(49,225,894.12) 

 

16,030,859.76  

පර් ර්ඹ භ  

ග රපීභ 
    

     ගළරපී්බ  
    ක්ඹ වී්බ 423,968,294.89  

 

479,812,995.76  

 විර්බබීත යදහඹභ 
ක්ඹ කිරීභට (423,968,294.89) 

 

(479,812,995.76) 

 ඳහරිමතෝෂිත වහ 
මන් කිරීභ 36,661,214.03  

 

36,206,831.95  

   මගන රද 
ඳහරිමතෝෂිත (4,917,577.26) 

 

(8,263,962.65) 

 පර් ර් ගළරපීභ (28,872,742.64) 

 

(16,137,540.01) 

 රළබිඹ යුතු දෆ ර ළඩි 
වීභ / අඩු විභ 540,284.09  

 

5,427,118.48  

 කහර්ඹෙ භණ්ඩරමේ 
ළඩි වීභ/ අඩු වීභ (281,755.87) 

 

(1,044,012.01) 

 මගවිඹ යුතු දෆ ර ළඩි 
වීභ / අඩු වීභ 20,110,558.86  

 

(31,051,659.97) 

 උඳචිත විඹද්බ ර 
ළඩි වීභ/ අඩු වීභ 9,405,433.91  

 

5,236,571.24  

 ඵඩු මල්ඛක ළඩි වීභ/ 
අඩු වීභ 2,186,296.74  34,831,711.86  (5,277,801.84) (14,904,454.81) 

ක්රිඹහන්විත කටයුතු 
ිකන් රද ශුේධ මුදල් 
්රහවඹ 

 

(14,394,182.26) 

 

1,126,404.95  

යමඹෝජන කටයුතු 
    මේඳර ඹන්ත්ර සත්ර ව 

උඳකයන මිරදී ගළීභ (173,101,494.83) 

 

(1,126,694,194.55) 

 සිදු කයමින් ඳි න 
ළඩ 10,831,068.70  

 

28,430,037.61  

 යමඹෝජන කටයුතු 
ිකන් රළමඵන මුදල් 
්රහව   (162,270,426.13)   (1,098,264,156.94) 

     මුදල් කටයුතු 
    

 

135,000,000.00  

 

475,900,000.00  

 අනිකුත් යදහඹ්බ ්රදහන 14,128,247.33  

 

617,692,338.21  

   
    මූරෙ කටයුතු ිකන් 

රළමඵන ශුේධ මුදර   149,128,247.33    1,093,592,338.21  

මුදල් ව මුදල් 
භහවකඹන් ළඩි වීභ / 
අඩු වීභ 

 

(27,536,361.08) 

 

(3,545,413.78) 

කහරඳරිච්මච්ද ඹ යය්බඵමේදී මුදල් ව මුදල් 
භහවකඹන් 85,636,160.92  

 

89,181,574.70  

ර්ඹ අහනමේදී 
මුදල් ව මුදල් 
භකඹන් 

  58,099,799.84    85,636,160.92  

     



 
 

 
  

 

වි්තයඹ මුච්චිත අයමුෙර යජය  ප්රධාන මූරනවිරේබීත ආොඹේ ප්රධාන ප්රතාගනණ ප්රධාන යන්කිරීේ එකතු

2012 ජනහරි 01 දිනට මලේඹ (517,459,890.91) 36,642,549.71 3,094,396,681.23 2,319,991,544.97 172,574,957.88 5,106,145,842.88 

පර් ර් ගළරපීභ (16,137,540.01)  (16,137,540.01)

ර්ඹ තුර රද ්රදහන 475,900,000.00 36,206,831.95 512,106,831.95 

විර්බබීත යදහඹභට භහරුකයන රද මුදර, ්රදහන (480,621,818.33) 1,098,314,156.54 617,692,338.21 

ර්මේදී ක්රභක්ඹ  කිරීභ (479,812,995.76) (479,812,995.76)

ර්ඹ වහ ඳහයන (ඌකතහ) 16,030,859.76 16,030,859.76 

ර්ඹ වහ මගවී්බ (8,263,962.65) (8,263,962.65)

ර්ඹ වහ උඳචිත

31-12-31 දිනට මලේඹ
(517,566,571.16) 31,920,731.38 3,712,897,842.01 2,319,991,544.97 200,517,827.18 5,747,761,374.38 

2013 ජනහරි 01 දිනට මලේඹ (517,566,571.16) 31,920,731.38 3,712,897,842.01 2,319,991,544.97 200,517,827.18 5,747,761,374.38 

යය්බබක  මලේඹ ගළරපීභ (28,872,742.64) 294,040.98 (28,578,701.66)

ගළරපී්බ කයන රද යය්බබක  මලේඹ 3,713,191,882.99 3,713,191,882.99 

ර්ඹ තුර රද ්රදහන  135,000,000.00 36,661,214.03 171,661,214.03 

විර්බබීත යදහඹභට භහරුකයන රද මුදර (148,113,412.62) 161,915,852.77 13,802,440.15 

ර්මේදී ක්රභක්ඹ  කිරීභ (423,968,294.89) (423,968,294.89)

ර්ඹ වහ ඳහයන/(ඌකතහ) (49,225,894.12) (49,225,894.12)

ර්ඹ වහ මගවී්බ (4,917,577.26) (4,917,577.26)

යය්බබක  මලේඹ ගළරපීභ

2013 මදළමිඵර් 31 දිනට මලේඹ
(595,665,207.92) 18,807,318.76 3,451,139,440.87 2,319,991,544.97 232,261,463.95 5,426,534,560.63 

ශ්රී රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායඹ

2013 ර්යඹන් අන් ව ර්ඹ වා ශුේධ ආොඹයභහි යන්කේ පිළිඵ ප්රකාලඹ



1.   ගි අේ ප්රතිඳතීති 

1.0 ආඹතනික යතොයතුරු 

1.1 ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු යිතකහරිඹ 

1995 අවක 12 දයක ශ්රී රවකහ 

ෘත්තීඹ පුහුක අිතකහරීඳනත 

ඹටමත් ශ්රී රවකහමටු ෙසථහපිත  

භණ්ඩරඹකි. 

1.2 මූරෙ හර්ථතහමටු 04 සිට 24 

දක්හ  ව පිටුර ඇි  ටවන් මූරෙ 

්රකහලඹට අලෙභ මකොටක් 

මරට ළදු්බ ගී. 

1.3 මූරෙ හර්තහන් භගින් ඉදිරිඳත් කය 

ඇි  ටිනහකභ මනත් යකහයඹකට 

දවන් මනොකශමවොත් ඳි න්මන් 

ශ්රී රවකහ රුපිඹල් ිකනි. 

1.4    යඳොදු ප්රතිඳතීති 

1.4.1 අනුකුරතහ ්රකහලඹ. 

මූරෙ හර්තහ, මූරෙ කහර්ඹඹ 

හධන ්රකහලඹ, ශුේධ ත්ක්බ ව 

මූරෙ ්රහව හර්තහමටු ඇි  

මනසක්බ  පිළිඵද ්රකහලඹ දවහ 

ගිණු්බ ්රි ඳත්ි  ව ටවන් 

(මූරෙ හර්තහ) පිළිමඹර කය 

ඇත්මත් ශ්රී රවකහ යරත් 

ගකකහිතකහරීරුන්මේ යඹතනඹ 

විසින් නිකුත් කය ඇි  ශ්රී රවකහ 

යහජෙ අවලමේ ගිණු්බ ්රමිතීන්ට 

අනුකරඹ. 

1.4.2 ශ්රී රවකහ රුපිඹල් ිකන් පිළිමඹර 

කයනු රඵන මූරෙ හර්තහ 

පිළිමඹර කයනු රඵන්මන් මනත් 

යකහයඹකින් ්රකහල කරුනු 

මනොරළබුමවොත් උඳචිත 

ඳදනමින් න අතය මුල් පිරිළඹ 

ඹටමත්ඹ. 

1.4.3 වන්දනහත්භක මතොයතුරු 

අිතකහරිඹ විසින් මඹොදහගනු රඵන 

ගිණු්බ ්රි ඳත්ි  මනත් 

යකහයඹකට ්රකහලකය 

මනොභළත්මත් න්බ, පුර් ර්මේ 

දී බහවිතහ කයන රද ඒහට 

භහනනු ඇත. ත්භන් ඉදිරිඳත් 

කිරීභට අනුකර න ඳරිදි පුර් 

ර්මේ ඉරක්ක්බ ව ළකි 

නළත වවිධහනඹ කය ඇත. 

1.4.4 මලේ ඳත්රමේ දිනඹට ඳසු සිදුන 

කරුණු 

යජමේ අයමුදර භත ක්රිඹහත්භක 

න අිතකහරිඹට රහබඹක් 

ඉඳළයීම්බ අමප්ක්හක් මනොභළි  

ඵළවින් යදහඹ්බ ඵදු දවහ 

විිතවිධහන මඹොදහ නළත. 

1.5      යජමේ අයමුදිකන් ක්රිඹහත්භක න  

අිතකහරිඹ රහබ ඉඳළයීභට 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනොන ඵළවින් 

යදහඹ්බ ඵදු       දවහ විිතවිධහන 

රහ නළත. 

1.5.1   විර්බබීත ඵදු 

අිතකහරිමඹටු ඵදු ්රි ඳත්ි ඹ අනු 

කහරසීභහමටු මනස භත ඵදු ර 

ඵරඳෆභක් සිදුවී නළත. එඵළවින්     

විර්බබීත ඵදු දවහ ්රි ඳහදන 

මඹොදහ නළත. 

1.6 තීකේ තක්යේරු කිරීභ ව එහි 

මි අේ ඳෙනභ  

1.6.1  සථහය ත්ක්බ වදුනහ ගළීභ. 

ඳවත දවන් අසථහ රදී සථහය 

ත්ක්බ පිළිඵද අයිතභඹක පිරිළඹ 

වදුනහගත යුතුඹ. 

(අ)  ත්කභ භග ්බඵන්ධවී ඇි  

අනහගත යර්ථික ්රි රහබ ෘත්තීඹ 

පුහුණු අිතකහරිඹ මත ගරහ ඹහ 

වළකි වීභ. 

(ය)  ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ දවහ 

න ත්කමභටු පිරිළඹ 

විලසහදහඹක අන්දභට භළනඵළිකඹ 

වළකි විභ. ෘත්තීඹ පුහුණු 

අිතකහරිමඹටු යය්බබක මූරධනඹ 

රු.2,000.00කි. මකමේ මතත් 

සථහය ත්ක්බ වදුනහ ගළීභ 

යය්බබක මූරධනඹ භත ඳභකක් 

යදහ මනොඳි න අතය ඒ දවහ 



 
 

 
  

ඳවත දවන් කරුණු රකහ ඵළිකඹ 

යතුඹ. 

(i) ත්කමභටු ඵරහමඳොමයොත්තුන 

්රමඹෝජනත් යයුකහරඹ. 

(ii) ත්කමභන් ඵරහමඳොමයොත්තුන 

කරුක. 

(iii) ත්කමභටු කල් ඳළළත්භ. 

(iv)  ත්කභ ඳහරිමබෝජන එකක්ද නළේද 

ඹන ග 

1.6.2  ඵඩු ට්මටෝරු මල්ඛන 

 ඵඩු මල්ඛන ඇගළයී්බ කයනු රඵන්මන් 

කල් ඉකුත්ව ව අඩු ජනප්රිඹතහඹකින් 

යුත් අයිතභඹන්ට නිඹමිත ඉඩ රඵහ දීභක් 

සිදු කිරීමභන් ඳසු පිරිළඹට ව ශුේධ 

උඳරබ්ිත ටිනහකභට අඩුමනි.ඵඩු 

මල්ඛන ර්තභහන තත්ත්ඹට මගන 

ඒම්බදී උඳචිත ව විඹද්බ ව මකොන්මේසි 

FIFO ඳදනමින් ඳවත දවන් ඳරිදි දක්හ 

ඇත. 

1. පුහුණු කිරීම්බ බහණ්ඩ-  පිරිළඹට 

2. ඵඩු මල්ඛන    - පිරිළඹ 

3. අමුද්රෙ (මුද්රක)   -  පිරිළඹට 

4. අනිකුත් ඳහරිමබෝජන ද්රෙ  -

පිරිළඹට 

1.6.3  මේඳර, ඹන්ත්ර සත්ර ව උඳකයක. 

 (අ)       මේඳර, ඹන්ත්ර සත්ර ව උඳකයක 

්රකහල කය ඇත්මත් පිරිළඹට මවෝ 

මුච්චිත ක්ඹ වී්බ රට ඩහ අඩු 

තත්මේරුටඹ. මේඳර ඹන්ත්ර සත්ර ව 

උඳකයක වදුනහමගන ඇත්මත් ඹික 

සථහඳනඹ කිරීමභන්, සුදුසක් 

කිරීමභන් මවෝ ඒහ බහවිතහ කිරිමභන් 

අනහගත යර්ථික හසි කිසික් 

ඵරහමඳොමයොත්තු මනොන අසථහ ර 

දීඹ. ත්කභ වදුනහගළීමභන් සිදුන 

කිසිඹ්බ රහබඹක් මවෝ ඳහඩුක් 

ත්කභ වදුනහගනු රඵන ර්මේ 

යදහඹ්බ හර්තහට ඇතුරත් කය ඇත. 

(ය)  ක්ඹ වී්බ. 

ක්ඹ වී්බ දවහ ්රි ඳහදන ගකන්ඵරහ 

ඇත්මත් මිශදීගත් ර්ඹ දවහ ක්ඹ 

වී්බ දවහ  ්රි ඳහදන රඵහදීමභනි. 

ඳවත වන් ක්ඹවී්බ මිශ ගකන් 

අදහශ නු ඇත. 

ර්ගඹ 

 මගොඩනළගිික ව ළඩිදියුණු කිරී්බ5% 

 කහර්ඹහර උඳකයක     10% 

 මභෝටර් යථ හවන   25% 

 ගෘව බහණ්ඩ ව විකිරීභ 10% 

 පුහුණු  උඳකයක   20% 

 ඹන්ත්රහගහය වහ ඹන්ත්ර   20% 

 ඳරිගකක උඳකයක    20% 

 විදුික උඳකයක    20% 

(ඇ)  සිදුමකමයමින් ඳි න මූරධන ළඩ. 

ෙහඳෘි  තත්මේරු කයනු රඵන්මන් 

්බපර්ක කයන රද ළඩර පිරිළඹ 

අනුඹ.  

1.6.4  රළබිඹ යුතු දෆ.  

රළබිඹ යුතු දෆ ්රකහල කයනු රඵන්මන් 

අඹවඳත් වහ ළකටුත රළබිඹ යුතු දෆ 

වහ ්රි ඳහදන මන්කයමිනි. ළක 

ටුත කඹ දවහ ්රි ඳහදන රනු 

රඵන්මන් කඹ මුදර දින 365  ඉක්භ 

වීභ ව ්බපර්ක මුදර රඵහ ගළීභ 

ළකටුත න අසථහන් ටුදීඹ. 

1.6.5.  මුදල් ්රහව හර්තහමටු ඇි  මුදල් 

ව මුදල් භතඹන් ළදු්බ ගන්මන් 

ඵළවකු මටු ඇි  මුදල් ව ඳත්නහ 

ඵළවකු අයියහ රට පිටසතයඹ. 

1.7  ගකීේ ව ප්රතිඳාෙන 

1.7.1  මූරෙ හර්තහ පිළිමඹර කිරිම්බදී 

දළනගළීභට ඇි  සිඹළු ගකී්බ 

ළරකිල්රට මගන ඇත. 

 



 
 

 
  

1.7.2  කහර්ඹ භණ්ඩර ඳරිමතෝෂිත  

2007 ර්ඹ මතක් ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ 

පුහුණු භධෙසථහනඹ ඳහරිමතෝෂිත 

දවහ මන් කිරී්බ සිදු කයන රේමේ 

මේහ කහරඹ ර් 05 ක් ඉක්භව 

මේකඹන් වහ ඳභණි. මභභ 

්රි ඳත්ි ඹ SLAS 16 ට අනුකර න 

ඳරිදි 2008 ර්මේ සිට මනස කය 

ඇත. ඳසුගිඹ හර්ඹ දවහ ව 

්රි ඳහදන මතොගඹ මඳය ර්ඹක 

ගළරපු්බ ගිණුභට වය කය ඇත. 

මකමේ  මතත්, 1983 අවක 12 දයක 

ඳහරිමතෝෂිත මුදල් මගවීම්බ ඳනත 

්රකහය මභභ ගකීභ අදහර න්මන් 

ය 05 ක අඛණ්ඩ මේඹක් 

්බපර්ක කශ අසථහකදී ඳභණි. 

ඳහරිමතෝෂික ගකීභ දවහ අයමුදල් 

ඳඹනු රඵන්මන් භවහ බහණ්ඩහගහයඹ 

භගින් ඵළවින්  ඳහරිමතෝෂික ගකීභ 

ෙහඳෘි  ඒකක කඹ ක්රභඹ භත 

තක්මේරු කයනු මනොරළමබ්. මභභ 

ගකීභ දවහ අයමුදරක් ඇි කය 

මනොභළත. 

1.7.3.  අර්ථනිරඳනඹ කය ඇි  දහඹක 

ළරසු්බ. 

 මේක අර්ථ හධක අයමුදර ව 

මේහ නියුක්ි කයින්මේ බහයකහය 

අයමුදර.  

අදහර ෙසථහපිත ව මයගුරහසි 

්රකහය මේකයින් මේක 

අර්ථහධක අයමුදරට ව මේහ 

නියුක්ි කයින්මේ බහයකහය අයමුදර 

දවහ සුදුසුක්බ රඵයි. 

1.7.4  යජමේ ්රදහන ව වනහධහය 

(අ)  සිඹ විඹද්බ දවහ යඹතනඹ 

ඵරහමඳොමයොත්තුන්නහව යජමේ 

්රදහන ගිණු්බගත කයනු රඵන්මන් 

ඒහ රළමඵන ඳදනමිනි. පුනයහර්තන 

වහ ගිණු්බරට අදහශ විඹද්බ ඉදිරිඳත් 

කයනු රඵන්මන් යදහඹ්බ ව විඹද්බ 

ගිණුම්බ ඵළයට න අතය මුරධන 

විඹද්බ ළඹ අදහර ්රදහන මුරධන 

්රහේධන ගිණුභට  2004 ර්ඹ මතක් 

ඵළය කයන රදී. මඳොදු ෙහඳහය 

මදඳහර්තම්බන්තු විසින් නිකුත් කය 

ඇි  භහර්ගඳමේල ්රකහය 2005 

ර්මේ සිට ්රහේධන ්රදහන විර්බබීත 

යදහඹ්බ ්රදහන ගිණුභට ඵළය කය ඇත. 

(ය) යය්බබමේ දී ත්ක්බ රට අදහශ 

්රදහන යඹතන මි න් රද ්රදහන 

ඒහ ්රමඹෝජනඹට ගන්නහ මතක් 

ගකී්බ මර පිළිමගන ඇත. 

්රදහනමඹන් ්රමඹෝජනඹට රඵහ 

ගන්නහ රදමුදර මුච්චිත යදහඹ්බ 

්රදහනඹට භහරුකය ඉන්ඳසු 

ත්කම්බ ්රමඹෝජනත් යයු කහරඹ 

තුරදී ක් භක්ඹ කයන රදි. 

1.7.5.  ්රි ඳහදන ව අ්බබහෙ ගකි්බ 

මලේඳත්ර දිනඹ න විට ඳත්තහ 

සිඹළු ගකි්බ දවහ ්රි ඳහදන 

රනු රඵන අතය එමේ කයනු 

රඵන්මන් එළනි ගකීභක් ්බඳත් 

්රහවඹකට මවේතු විඹ වළකි 

අසථහරදී ව එභ ්රහවමඹටු 

්රභහකඹ අනු විලසහදහඹක 

ඇසතම්බන්තුක් පිළිමඹර කශ වළකි 

විටදීඹ. 

්බඳත් ්රහවඹ අරක මනොන්මන් 

න්බ සිඹලු අ්බබහෙ ගකී්බ මුරෙ 

හර්තහන්ටු ටවන 27 ඹටමත් 

මවිකදයප කයනු ඇත. 

1.8  ආොඹේ ව විඹෙේ ප්රකාලඹ  

1.8.1 යදහඹභ වදුනහගළීභ 

යදහඹභ වදුනහගනු රඵන්මන් යර්ථික 

්රි රහබ අිතකහරිඹට ගරහ ඒභට 

වළකිතහක් දුයට ව යදහඹභ ව 

උඳචිත ව ව උඳචිත විඹ වළකි 

පිරිළඹ විලසහදහඹක අන්දභට 

භළනඵළිකඹ වළකි අසථහන්ටුදීඹ. 



 
 

 
  

යදහඹභ භළන ඵරනු රඵන්මන් රළබි 

ඇි  ව රළබිඹ වළකි හධහයක 

ටිනහකභ අනුඹ. 

 

යදහඹභ වදුනහගළීභ දවහ ඳවත 

දවන් නිලසචිත නිර්නහඹකඹන් බහවිතහ 

කයනු රළමබ්. 

 

(අ)  පුනයහර්තන විඹද්බ දවහ රළබී ඇි  

්රදහන. 

පුනයහර්තන විඹද්බ දවහ භව 

බහණ්ඩහගහයමඹන් රළබි ඇි  ්රදහන 

යදහඹභ මරට වදුනහ ගනු රළමබ්. 

 

(ය)  යය්බබමේදී යධහය රඵහමදන යඹතන 

භගින් රළමඵන ්රදහන ඒහ බහවිතඹට 

ගන්නහතුරු වදුනහගනු රඵන්මන් 

ගකී්බ ලමඹනි. ්රදහනමඹන් 

්රමඹෝජනඹට ගනු රඵන මුදල් 

්රභහකඹ යදහඹභට භහරු කයනු රළමබ්. 

 

(ඇ)  පුහුණු ඳහකභහරහිකන් රළමඵන 

යදහඹභ 

 පුහුණු ඳහකභහරහ ගහසතු දවහ න 

යධුනික ගහසතු වදුනහගනු රඵන්මන් 

උඳචිත ඳදනමිනි. 

 

(ඈ)  යධුනික නිඳළයු්බ ඒකක භගින් 

රළමඵන යදහඹභ  

යධුනික නිඳළයු්බ ඒකක ර යදහඹභ 

වදුනහගනු රඵන්මන් උඳචිත 

ඳදනමිනි. 

 

(ඉ)  කුලී යදහඹභ  

කුලී යදහඹභ වදුනහගනු රඵන්මන් ඵදු 

කහර සීභහ ඳදන්බ කය ගනිමිනි. 

 

(ඊ)  අනිකුත් යදහඹ්බ වදුනහගනු රඵන්මන් 

උඳචිත ඳදනමිනි.  

 

1.8.2 විඹද්බ වදුනහගළීභ. 

යදහඹ්බ ව විඹද්බ ගිණුම්බ දී විඹද්බ 

වදුනහගනු රඵන්මන් උඳචිත ව 

පිරිළඹ ව නිලසචිත  අයිතභඹන්මේ 

ඉඳළයී්බ පිළිඵද ෘජු වබහගීත්මේ 

ඳදනමිනි.VTASL ඳත්හ මගන 

ඹහම්බදී ව මේඳර, ඹන්මත්රෝඳකයක 

කහර්ඹක්භ නඩත්තු කිරීම්බදී 

දළරීභට සිදුන සිඹලු විඹද්බ, ර්ඹ 

වහ අි රික්තඹ මවෝ ඌකතහඹ 

රකහඵළලීම්බදී යදහඹභට එකතු කය 

ඇත. 

 



මූර ාර්තාට ටවන්         

2.යේඳර ඹන්ත්ර සත්ර 

උඳකයණ           
රු 

 ඉඩේ  
යගොඩන ගිලි ව 
 ඩිදියු අ කිරීේ 

යභෝටර් යාාවන 
ග්වබාණ්ඩ ව 

විකිරීේ  
පුණු අ උඳකයණ 

කාර්ඹාර 
උඳකයණ 

විදුලි උඳකයණ  
ඳයගණක 
උඳකයණ 

ඹන්තීය සතීය මුළු මුෙර (රු) 

පිය ඹ යවෝ ටිනාකභ 
                    

ර්ඹ යය්බබමේදි 

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

ර්ඹ තුරදී එකතු 
කිරී්බ 

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

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

එකතු ව ක්ඹ වීේ          

ර්ඹ යය්බබමේදි 
 

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

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

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

ලිඛිත ටිනාකභ           

2013 මදළ්බඵර් 31 
දිනට 

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

2012 මදළ්බඵර් 31 
දිනට 

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

           

    2.1 ආයේබක යලේඹට ග රපීභ 
       

පිය ඹ 
     

ක්ඹ වීේ 
    

පිය ඹ ර්ගඹ 
 ග රපුේ රට යඳය 

ආයේබක යලේඹ  
කයන රෙ ග රපුේ 

ග රපුේරට ඳසු 

ආයේබක යලේඹ   තීකේ ර්ගඹ 

ග රපුේ කිරීභට 

ප්යාභ ආයේබක 

යලේඹ 

කයන රෙ 

ග රපුේ 

ග රපුේ කිරීයභන් 

ඳසු ආයේබක 

යලේඹ 

යගොඩන ගිලි ව 
 ඩිදියු අ කිරීේ 

2,864,370,897.02  325,807.18  2,864,696,704.20  
  මගොඩනළගිික ව ළඩිදියුණු කිරී්බ 469,100,700.97  31,766.20  469,132,467.17  

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

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



මූරෙ හර්තහ ටවන් 
2.2 තක්මේරු මනොකයන රද ඉඩ්බ වහ මගොඩනළගිික  
 

1. ඳවත වන් ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනඹන්ටු ඉඩ්බ වහ මගොඩනළගිික තක්මේරු කය 
මනොභළි  ඵළවින් ඒහ හර්ෂික ගිණු්බරට ඇතුශත් කය නළත. 

2.  

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ භහතමල්    -  භහතමල් 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ඹක්කරමුල්ර  - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ගිනිභළල්රගව  - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ අක්මීය භන   - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ තුයවිර    - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ කටහන    -   ග්බඳව 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ කිරින්ද             -   ව්බඵන්මතොට 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ සිරිමඵෝපුය   -   ව්බඵන්මතොට 
ඉවත ඉඩ්බ ව මගොඩනළගිික ර තක්මේරු කිරීභ සිදුමකමයමින් ඳි න අතය ඒහමඹටු අගඹ 2014 

ර්මේදී ගිණු්බගත කයනු ඇත. 

2 . ඳවත වන් මගොඩනළගිික ඉදිකය ඇත්මත් ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹට අඹත් මනොන ඉඩ්බ ර 
නිපුකතහ වර්ධන ෙහඳෘි ඹ භත ව අයමුදල් ිකනි. ඉවත ඉඩම්බ ව මගොඩනළගිල්මල් 
තක්මේරු 2014 ර්මේදී ඇතුශත් කයනු ඇත. 
 

  ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ බිවගිරිඹ    - කුරුකෆගර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ මපඹන්මගොඩ   - ග්බඳව 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ඹක්කරමුල්ර   - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ නිඹහගභ     - ගහල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ රුන්ළල්ර   - කෆගල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ කන්තමල්          -  ත්රිකුකහභරඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ව්බඵන්මතොට    -  ව්බඵන්මතොට 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ සකඩු    - කලුතය 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ වල්දුමුල්ර     - ඵදුල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ළිකභඩ    - ඵදුල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ළල්රහඹ    - මභොනයහගර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ බිබිර     - මභොනයහගර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ මිටුන්තමල්     -  අනුයහධපුයඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ගල්නෆ       - අනුයහධපුයඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ තබුත්මත්ගභ   - අනුයහධපුයඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ යහජහවගනඹ    - අනුයහධපුයඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ මින්මන්රිඹ    - මඳොමරොන්නරු 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ ඹටිඹන්මතොට   - කෆගල්ර 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ කිිකමනොච්චිඹ   - ඹහඳනඹ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු  භධසථහනඹ යත්භරහන     - මකොශඔ 

  
 

 



 
 

 
  

මූර ාර්තාට ටවන් 
   

  

ටවන 2013 
 

2012 

 

  රු  රු 

3 සිදුයකයයමින් ඳතින ප්රධාන  ඩ     

 

අ්බඳහය 
 

-  
   5,326,588.42  

 

ඵදුල්ර 
 

-  
   3,661,609.30  

 

මකොශඔ 
 

-  
   1,818,015.75  

 

ගහල්ර 
 

-  
   2,525,829.30  

 

ව්බඵන්මතොට 
 

8,522,711.33              -    

 

නුය 
 

3,189,321.29  
   1,528,035.29  

 

භහතය 
 

1,206,093.28  
   2,431,370.26  

 

මභොකයහගර 
 

-  
   4,196,314.41  

 

යත්නපුය 
 

1,059,539.25              -    

 

නහයහමවේන්පිට - H/O 
 

13,917,349.57              -    

 

නිඹහගභ 
 

-  
   9,535,986.47  

 

නුය එළිඹ 
 

968,460.19  
   8,670,794.41  

 

වුනිඹහ 
 

2,820,560.35  
   2,820,560.35  

  

31,684,035.26 
 

  42,515,103.96  

    

 

 4 බාණ්ඩ ට්යටෝරු යල්ඛන 
  

 

 

 

පුහුණු ද්රෙ 
 

19,309,798.56  
  21,603,608.01  

 

ිකපිද්රෙ 
 

5,945,883.11  
   5,736,652.93  

 

අමුද්රෙ (මුද්රක) 
 

13,690.00  
     308,544.72  

 

අනිකුත් ඳහරිමබොජන ද්රෙ 
 

288,316.25  
   95,179.00  

   

25,557,687.92 
 

27,743,984.66  

    
 

 5 ර බිඹ යුතු ෙෑ 
 

  

 

 

ළඩටවන් වහ අත්ි කහය්බ 
 

46,200.00  313,494.92 

 

න්දි වහ තළන්ඳතු 
 

485,778.72  485,778.72 

 

තළන්ඳතු 
 

226,000.00  102,000.00 

 

ෘත්තීඹ පුහුණු ව ග්රහමිඹ කර්භහන්ත අභහතෙහවලඹ  4,097,520.24  4,097,520.24 

 

රළබිඹ යුතු හවනමේහ යදහඹ්බ 
 

538,133.73  93,614.73 

 

විවිධ කඹගළි මඹෝ 
 

10,000.00  10,000.00 

 

මගවී්බ 
 

7,451,000.00  9,076,745.41 

 

රළබිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු 
 

14,038,971.00  16,055,145.02 

 

රළබිඹ යුතු යදහඹ්බ 
 

148,741.33  10,200.00 

 

රළබිඹ යුතු ෙහඳෘි  අයමුදල් 
 

2,873,221.56  2,873,221.56 

 

රළබිඹ යුතු ළටුප් 
 

512,073.03  285,809.04 

 

යදහඹම්බ අඩුඳහඩු 
 

151,732.00  166,000.00 

 

යහජෙ වවිධහන 

 

4,144,544.97  4,144,544.97 

 

රළබිඹ යුතු මශ ව අනිකුත් දෆ 
 

501,680.00  413,248.46 

 

ටී ර්ට් වහ අත්ි කහය්බ (පුහුණුන්නන්මේ) 2,361,442.40  - 

   

37,587,038.98  38,127,323.07 

 

අඩුකරහ - මඵොල්කඹ ්රි ඳහදන 

 

(11,122,447.04)  (11,122,447.04) 

 

  26,464,591.94  27,004,876.03 



 
 

 
  

 

  

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

මූර ාර්තාට ටවන් 
  

 

  

ටවන 2013 2012 

   රු රු 

6 කාර්ඹඹ භණ්ඩර ණඹ    

 

ර්මේ යය්බබක මලේඹ  39,915,619.33  38,871,607.32  

 

එකතු කශහ - ර්ඹ තුර රඵහ මදන රද 

කඹ 

 

36,484,874.13  34,093,589.30  

  

 76,400,493.46  72,965,196.62  

 

අඩුකශහ - ර්ඹ තුරදී යඳසු මගවී්බ  (36,203,118.26) (33,049,577.29) 

 

ර්ඹ අහනමේ මලේඹ  40,197,375.20  39,915,619.33  

  

 

  7 මුෙල් වා මුෙල් භකඹන්  

  

 

වයකඹ න මුදල්  28,300.00  15,994.20  

  

 

  

 

යන් කහසි   104,000.00  104,000.00  

 

ඵ ංකුර ඇති මුෙල්  

  

 

භවජන ඵළවකු  36,745,853.60  62,551,319.11  

 

රවකහ ඵළවකු  67,165.71  10,615,674.52  

 

මකොභර්ල් ඵළවකු  11,433,695.72  12,337,819.05  

 

අතළි  මචක්ඳත්  9,478,768.81  4,850.00  

 

අතළි  මුදල්  242,016.00  6,504.04  

  

 58,099,799.84  85,636,160.92  

  

  

 
7.1 

යන්කහසි මදකක් මරහන් ඵළවකු මි න් තෙහග මර රළබී ඇත. එක් එක් යන් කහසිමේ ඵය 
ග්රෆ්බ 8.02න අතය ටිනහකභ කළයට් 22.03කි. 

  

  

 8 යජය  ප්රොන- ප්රාග්ධන   

 

 

ර්ඹ යය්බබමේදී මලේඹ  31,920,731.38  36,642,549.71  

 

 

  

  එකතු කශහ: ර්ඹ තුශදී රළබුණු ්රදහන  135,000,000.00  475,900,000.00  

 

 

 166,920,731.38  512,542,549.71  

 අඩු කශහ: විර්බබීත යදහඹ්බ ්රදහන   148,113,412.62  480,621,818.33  

 

 

  

  ය අහන මලේඹ  18,807,318.76  31,920,731.38  



 
 

 
  

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

මූර ාර්තා වා ටවන් 

   

 

  

ටවන 2013 
 

2012 

   රු.  රු. 

9.  විරේභිත ආොඹේ ප්රොන     

 

ර් යය්බබක මලේඹ  3,713,191,882.99   3,094,396,681.23  

 

එකතු කශහ - ර්ඹ තුරදී සිදුකයන රද 

භහරු කිරී්බ 

9.1 

161,915,852.77  

 

1,098,314,156.54  

  

 3,875,107,735.76   4,192,710,837.77  

  

 

 

 

 

 

අඩුකශහ - හර්ෂික ක්රභක්ඹ  (423,968,294.89)  (479,812,995.76) 

  

 

 

 

 

 

ර්ඹ අහනමේ මලේඹ 

 
3,451,139,440.87  

 

3,712,897,842.01  

      

 

එකතු කශහ - යය්බබක මලේ භහරු කිරී්බ 

 
      - 

 

294,040.98  

  

 3,451,139,440.87   3,713,191,882.99  

  

 

 

 

 

9.1 

විරේභිත ආොඹේ ගි අභට භාරු කය 

ඹ වීේ 

 

 

 

 

 

යජමේ යධහය- මූරධන  147,787,605.44   480,621,818.33  

 

අමනකුත් යධහය  14,128,247.33   617,692,338.21  

  

 161,915,852.77   1,098,314,156.54  

  

    

  

    

10 ඳායයතෝෂිත ප්රතිඳාෙන     

 ර්ඹ යය්බබමේදී මලේඹ  200,517,827.18   172,574,957.88  

 එකතු කශහ - ර්ඹ තුරදී සිදුකයන රද 

්රි ඳහදන 

 

36,661,214.03  

 

36,206,831.95  

 

 

 237,179,041.21   208,781,789.83  

 අඩු කරහ - ර්ඹ තුරදී සිදුකයන රද 
මගවී්බ  

 

(4,917,577.26) 

 

(8,263,962.65) 

 

 

 

 

 

  ර්ඹ අහනමේදී මලේඹ  232,261,463.95   200,517,827.18  



 
 

 
  

 
 
 
 
 

මූර ාර්තාට ටවන් 
   

 

  

ටවන 2013 
 

2012 

   
රු. 

 
 රු.  

11 යගවිඹ යුතු ෙෑ 
    

 
විගකන ගහසතු 

 
1,386,000.00  

 
500,000.00  

 
අඹකළමි තළන්ඳතු  

 
25,000.00  

 
25,000.00  

 
මගවිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු 

 
203,750.00  

 
70,300.00  

 
තළන්ඳතු  

 
374,800.00  

 
371,500.00  

 
මේක අර්ථහධක අයමුදර 

 
6,884,798.53  

 

                                         

-    

 

මේහ නියුක්ි කඹන්මේ බහයකහය 
අයමුදර  

1,032,936.52  
 

                                         

-    

 
ඳහරිමතෝෂිත අිතබහයඹ  

 
                                         

-     
109,908.80  

 
මේලන ගහසතු 

 
3,846,950.00  

 
2,456,100.00  

 
මගවිඹ යුතු අනිකුත් දෆ 

 
3,565,490.05  

 
19,754,603.35  

 
මගවිඹ යුතු ෙහඳෘි  මුදල් 

 
13,269,016.67  

 
11,792,407.24  

 
අත්ි කහය්බ රළබී්බ 

 
1,485,550.00  

 
585,150.00  

 
යඳසු මගවිඹ යුතු මටන්ඩර් තළන්ඳතු 

 
775,784.44  

 
799,784.44  

 
යහගත් මුදල්  

 
13,650,102.94  

 
18,398,224.90  

 
මගවිඹ යුතු ළටුප් 

 
10,576,910.06  

 
290,021.31  

 
මගවිඹ යුතු කහර්ඹ භණ්ඩර දිරි දීභනහ  

 
363,750.00  

 
197,384.00  

 
ිකපි ද්රෙ 

 
                                         

-     
41,626.00  

 
මශ කඹ ටුමිඹන් 

 
24,151,166.58  

 
6,051,315.59  

 
හවන මේහ ඒකකඹ 

 
594,435.00  

 
626,370.00  

 
ළ.අ.වි.ළ (W & O.P) 

 
128,158.36  

 
134,344.66  

   
82,314,599.15  

 
62,204,040.29  

 

  



 
 

 
  

 

  

 

 

 
   

 

 

මූර ාර්තා වා ටවන් 
   

  

ටවන 2013 
 

2012 

   
රු. 

 
 රු.  

12 උඳචිත විඹෙේ 
    

 
දළන්වී්බ  

 
1,279,658.24  

 
308,000.00  

 
රැකිඹහ භහර්මගෝඳමේලන 

 
65,325.00  

 
9,340.00  

 
විදුිකඹ 

 
2,158,241.83  

 
3,114,560.70  

 
ඳරීක්ක වහ ඇගයී්බ 

 
529,765.55  

 
300,961.56  

 
ඉන්ධන වහ ිකටුසිමතල් 

 
4,750.00  

 
36,672.76  

 
ීඳහයක්ක  මේහ 

 
363,907.65  

 
201,186.62  

 
නඩත්තු 

 
1,370,128.52  

 
704,438.52  

 
පුත්ඳත් වහ ඟයහ 

 
27,425.00  

 
8,405.00  

 
මනත් 

 
                                  

-     
250,170.00  

 
අි කහර දීභනහ ව නිහඩු දින දීභනහ  

 
674,060.28  

 
262,883.95  

 
මගවිඹ යුතු අර්ධකහලීන විඹද්බ 

 
2,377,935.00  

 
2,876,909.60  

 
්රර්ධන කටයුතු  

 
1,884,369.73  

 
203,863.88  

 
කුලී ව ඵදු කුලී 

 
317,521.04  

 
131,760.00  

 
හය ්රමපල ඳත්ර 

 
709,060.64  

 
1,020,201.34  

 
යයක්ක විඹද්බ 

 
7,699,372.50  

 
1,293,605.00  

 
විමලේ පුහුණු ළඩටවන් 

 
                                  

-     
20,000.00  

 
යධුනික දීභනහ 

 
1,301,263.07  

 
1,657,855.33  

 
දුයකතන 

 
2,662,770.08  

 
1,723,203.61  

 
ෘත්තීඹ ඳරීක්ක 

 
                                  

-     
43,644.00  

 
්රහවන 

 
11,000.00  

 
72,400.00  

 
ගභන් විඹද්බ 

 
311,609.20  

 
500,563.13  

 
ජරඹ 

 
493,806.94  

 
531,911.36  

 
ළඩිදුය පුහුණු වහ මගවී්බ 

 
436,000.00  

 

                                 

-    

   
24,677,970.27  

 
15,272,536.36  



 
 

 
  

 

 

මූර ාර්තා වා ටවන් 
   

 

  

ටවන් 2013 
 

2012 

   
රු 

 
 රු  

13 යනතී ආොඹේ  
    

 
මන්මේසි යදහඹ්බ 

 
2,269,834.85  

 
247,496.25  

 
ඳහකභහරහ ගහසතු 

 
82,518,000.00  

 
85,553,118.65  

 
දදනික දින මඳොත් 

 
2,728,100.00  

 
2,456,700.00  

 
ෙහඹ වර්ධන ළඩටවන් 68,500.00  

 

                                     

-    

 
දඩ 

 
150,787.09  

 
118,564.89  

 
නිමි බහණ්ඩ 

 
256,821.00  

 

                                     

-    

 
ලහරහ යදහඹ්බ 

 
2,541,755.60  

 
892,000.00  

 
මන්හසිකහගහය ගහසතු 

 
242,250.00  

 
68,800.00  

 
යක්ක ටුමික්බ 

 
                                     

-     
670,673.88  

 
කතයගභ වචහයක ඵවගරහ 

 
257,376.00  

 
211,045.00  

 
කඹ මඳොිකඹ 

 
1,610,094.95  

 
1,145,245.69  

 
විවිධ 

 
2,839,185.31  

 
7,571,167.36  

 
යඳසු මනොමගන මටන්ඩර් තළන්ඳතු 

 
234,000.00  

 
300,000.00  

 
හර්තහ මඳොත් 

 
3,733,300.00  

 
2,419,100.00  

 
ිකඹහඳදිවචි කිරීම්බ ගහසතු 

 
5,997,500.00  

 
5,759,200.00  

 
කුළී යදහඹ්බ 

 
120,000.00  

 
448,000.00  

 
ළඳයු්බ ිකඹහඳදිවචිඹ 

 
271,500.00  

 
60,000.00  

 ඉි රිකිරීම්බ ගිණුම්බ මඳොළිඹ  
1,078,355.80  

 

                                     

-    

   
106,917,360.60  

 
107,921,111.72  

  



 
 

 
  

 

 

මූර ාර්තා වා ටවන් 
  

 

  

ටවන 
                    

2013 
2012 

   
රු. රු.  

14 නි්ඳාෙන ඒකක ආොඹභ 
   

 
මක්ල වහ රඳරහනෙ යඹතනඹ  

 
145,182.05  2,106,181.32  

 
විබහග ගහසතු  

 
227,320.00  

                                     

-    

 
මවෝටල් ඳහර - අවවගභ 

 
86,165.00  505,150.16  

 
මනත් 

 
623,975.10  482,893.87  

 
අර්ධ කහලීන 

 
12,772,398.81  12,740,339.26  

 
මුද්රක ඳහර -ගහල්ර 

 
3,990.00     673,160.00  

 
මුද්රක ඳහර -නහයහමවේන්පිට 

 
- 12,006.74  

 
අන්වර - තරල්ර 

 
77,436.56  109,017.00  

 
RPL 

 
1,476,213.50  649,122.00  

 
ෘත්තීඹ ඳරීක්කඹ 

 
388,525.96  589,508.14  

 
හවන මේහ 

 
173,190.00  162,703.00  

 A.S.D. යදහඹභ  
634,372.60  

                                     

-    

 ෘ.පු.අ. යවහය නිසඳහදන යදහඹභ  
342,936.70  

                                     

-    

   
             

16,951,706.28  

              

18,030,081.49  

  



 
 

 
  

මූරෙ හර්තහ වහ ටවන්  

 

  

  

ටවන 2013 
 

2012 

   
රු. 

 
රු.  

15 වියලේ ාඳ්ති වා අයමුෙල් 
    

 
නළමගනටුය ඳශහත් මේහ 

 
                                    

-     
92,000.00  

 
HMTI ෙහඳෘි ඹ 

 
                                    

-     
2,803,595.26  

 
අන්තය ක්බකරු වවිධහනඹ 

 
                                    

-     
1,140,386.15  

 
මඹෞන කටයුතු ව නිපුකතහ වර්ධන  

 
2,393,190.50  

 

                                    

-    

 
්රමේශීඹ භත්ෙ ජීවී ළඩටවන 

 
                                    

-     
1,412,170.00  

 
TVEC 

 
813,255.74  

 
109,774.00  

 
යුනිමෂස  

 
697,500.00  

 
2,505,069.74  

 
World Vision 

 
                                    

-     
199,900.00  

 
WUSC 

 
                                    

-     
165,232.50  

 භත්ෙ ළඩටවන් අයමුදල්  
619,450.50  

 

                                    

-    

   
4,523,396.74  

 
8,428,127.65  

16 කාර්ඹඹ භණ්ඩර පිය ඹ 
    

 
මේ.අ.අ. ව මේ.නි.බහ.අයමුදර 

 
61,106,534.42  

 
62,141,663.14  

 
අමනකුත් දීභනහ 

 
182,342,328.68  

 

                                    

-    

 
විරහභ දහඹක මුදල් 

 
219,511.25  

 

                                    

-    

 
ළටුප් ව අි කහර දීභනහ 

 
372,076,060.77  

 
550,546,161.30  

 
කහර්ඹඹ භණ්ඩර ඳහරිමතෝෂික 

 
36,661,214.03  

 
35,555,980.76  

   
652,405,649.15  

 
648,243,805.20  



 
 

 
  

 මූරෙ ාර්තා වා ටවන්     

  Note 2013  2012 

   රු.  රු. 

17 ගභන් විඹෙේ     

 ගෘවසථ  6,333,601.97   7,106,938.93  

 විමේල  5,035,231.52   3,565,144.04  

 නහතළන් විඹද්බ  15,700.00                                      

-    

 බහණ්ඩ මීය ක්ක විඹද්බ  2,146,138.27                                      

-    

   13,530,671.76   10,672,082.97  

      

18  ඳයුේ ව අනිකුතී ඳයයබෝජන ද්ර     

 ිකපිද්රෙ ව කහර්ඹහලීඹ අලෙතහ  15,666,283.52   12,161,567.51  

 ඉන්ධන ව ිකටුසිමතල්  12,760,176.03   13,826,299.94  

 මනත්  2,505,332.80   1,495,248.52  

   30,931,792.35   27,483,115.97  

      

19 නඩතීතු     

 හවන  10,233,422.03   8,970,381.51  

 පිරිඹත ව ඹන්මත්රෝඳකයක  7,015,395.83   6,007,231.62  

 මගොඩනළගිික  10,978,934.02   12,271,264.28  

   28,227,751.88   27,248,877.41  

      

20 යකොන්ත්රාතී යේාන්     

 විගකන ගහසතු  462,000.00   556,064.00  

 පුත්ඳත් දළන්වී්බ  5,762,473.92   1,169,794.08  

 උඳමේලන ව ෘත්තීභඹ ගහසතු  1,415,689.12   2,607,000.00  

 විදුිකඹ  46,392,994.95   44,429,668.09  

 කුලී ගහසතු  243,286.00   1,009,950.00  

 යක්කඹ  4,058,311.30   4,530,342.39  

 ඳවිත්රතහ මේඹ  5,098,937.81   4,529,682.74  

 පුත්ඳත් ව ගයහ  368,163.49   369,259.00  

 තළඳළල් ගහසතු  980,427.29   720,206.55  

 කුලී මුදල්  5,927,783.48   6,165,960.81  

 යයක්ක ගහසතු  24,120,087.25   18,715,260.21  

 කහර්ඹ භණ්ඩර සුබහධන ව අනිකුත්  1,815,841.58   123,690.00  

 දුයකථන ගහසතු  14,514,920.76   13,281,222.73  

 ගභන් විඹද්බ  3,446,403.38   4,385,635.10  

 ජරඹ  8,904,089.98   8,445,538.44  

 න්දි  550,000.00                                      

-    

   124,061,410.31   111,039,274.14  

 



 
 

 
  

 

මූර ාර්තා වා ටවන් 
   

 

  

ටවන 2013 
 

2012 

   
රු. 

 
රු.  

21 
රැකිඹ ්ාාඳනඹ, ඳර්ය ණ ව 

ාඹකතීඹ     

      

 
විඹ භහරහ වර්ධනඹ 

                     

477,820.00   

                   

556,922.00  

 
ළඩිදුය පුහුණු ව ඳසුවිඳය්බ 

                  

5,160,323.00   

                        

919,600.00  

 
ෙහඹකත් ළඩටවන් 

                     

928,800.65   

                        

732,787.75  

 
රැකිඹහ සථහඳනඹ 

                     

906,499.59   

                        

190,742.50  

 
ඳර්මේක ව මවු්බ අධෙඹන 

 
                     

572,650.00   

                                       

-    

 
මඳෞේගිකක භවජන ඵතහඹ 

                     

249,306.00   

                        

241,019.00  

   
                  

8,295,399.24   
                  

2,641,071.25  

      
22 අයනකුතී යභයවයුේ විඹෙේ 

   

 යවුද වහ ඳරිමබෝජනඹ 
                  

4,452,642.44   

                   

10,522,573.87  

 
නියවුල්කශ ඳහකභහරහ ගහසතු 

                  

2,352,700.00   

                     

5,320,410.00  

 
ඳරීක්කඹ ව ඇගළයීභ 

               

10,507,386.95   

                   

10,926,749.70  

 
ගරු දීභනහ  

                     

277,352.00   

                     

1,106,127.30  

 
දළඹට කිරුශ 

                  

2,749,109.39   

                     

3,649,031.06  

 
දනි ක ගහසතු 

                     

267,500.00   

                     

1,104,242.00  

 
විවිධ 

                  

6,098,856.62   

                     

2,993,903.13  

 
තත්ත් කශභනහකයකඹ වහ ්රතීතනඹ 

                  

2,100,724.02   

                        

873,021.00  

 
හය ්රමපලඳත්ර 

                  

5,924,945.02   

                     

6,600,710.05  

 
විමලේ පුහුණු ළඩටවන 

                     

449,694.53   

                        

550,955.60  

 
යධුනික දීභනහ 

               

16,001,675.86   

                   

20,621,684.97  

 
පුහුණු ද්රෙ 

               

78,764,045.70   

                   

58,549,990.39  

 
මනොමිමල් ඳත්න ඳහකභහරහ වහ ළඹ 

 
                  

1,229,900.00   

                                       

-    

 
10% ට්ට්බ  පුහුණු ඳහකභහරහ වහ 

 
                     

110,700.00   

                                       

-    

 
50% ට්ට්බ  පුහුණු ඳහකභහරහ වහ 

 
                     

794,140.00   

                                       

-    

      

   
132,081,372.53               

 
122,819,399.07                



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූර ාර්තා වා ටවන් 
   

 

  

ටවන 2013 
 

2012 

   
රු. 

 
 රු.  

23 වියලේ ාඳ්ති වා විඹෙේ 
   

 
අන්තර් ක්බකරු වවිධහනඹ 

 
                               

-     
1,140,386.15  

 
නළමගනටුය ඳශහත් මේඹ 

 
                               

-     
92,000.00  

 
TVEC 

 
813,255.74  

 
109,774.00  

 
World Vision 

 
                               

-     
199,900.00  

 
HMTI  

 
                               

-     
2,803,595.26  

 
WUSC 

 
                               

-     
165,232.50  

 
UNICEF 

 
697,500.00  

 
2,505,069.74  

      

 

මඹෞන කටයුතු ව වළකිඹහ වර්ධන 
අභහතෙවලඹ  

2,393,190.50  
 

                                

-    

      

 
්රහමේශීඹ ධීය ජීමනෝඳහඹ ළඩටවන් 

 
619,450.50  

 
1,412,170.00  

      

   
4,523,396.74  

 
8,428,127.65  

      
24 මූර පිය ඹ 

    

 
ඳහරිමතෝෂික අිතබහයඹ 

 
                               

-     
186,727.55  

 
ඵළවකු ගහසතු 

 
190,226.74  

 
273,938.40  

   
190,226.74  

 
460,665.95  



 
 

 
  

මූර ාර්තා වා ටවන් 

25.  පර් ර්ය  ග රපීේ 
පර් ර්මේ ගළරපී්බ මරට ඳවත වන් ළඩි ව අඩු ්රි ඳහදන ගරඳහ ඇත. 

විසතයඹ වය ඵළය +/(-) 

ටුඟ ළටුප් 22,500,369.60 - (22,500,369.60) 

විඹද්බ- අවවගභ මවොමටල් ඳහර 14,268.00 - (14,268.00) 

විගකන ගහසතු 628,574.00 - (628,574.00) 

යයක්ක ගහසතු 3,543,655.00 - (3,543,665.00) 

දුයකථන ගහසතු - 820,196.64 820,196.64 

උඳමේලන ව ෘත්තීභඹ ගහසතු - 1,762,076.00 1,762,076.00 

අර්ධකහලීන  2012- වළයඹෆ්බ 1,661,150.00  (1,661,150.00) 

පර්ක කහලීන 2012- වළයඹෆ්බ 2,203,505.00  (2,203,505.00) 

ළඩිපුය ටවන් වී ඇි  ඳහකභහරහ ගහසතු 

යදහඹ්බ 

773,710.00  (773,710.00) 

අත්ි කහය්බ 129,773.68  (129,773.68) 

එකතු 31,455,015.28 2,582,272.64 (28,872,742.64) 

ඉවත ග රපුේර ප්රතිපරඹක් ලයඹන් 2012 ර්ය  අතියක්තඹ රු. 16,030,859.76ක් න අතය 

එඹ රු.12.841,882.88. (28,872,742.64 – 16,030,859.76) ක ඌණතාඹක් යරට යන්නු 

ඇත. 

26.  ක ඳකිරීේ ව අවිනිල්චිත විඹෙේ 

(අ) අකාකායඹට එයයහි නීතිභඹ ක්රිඹාභාර්ග 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ) මූරධන ක ඳකිරීේ 

2013.12.31 දිනට ළරකිඹ යුතු මූරධන කළඳකිරී්බ කිසික් මනොවීඹ. 

අකාකායණඹ 
  
2012.12.31 2013.12.31 

අභිඹාචනාකාකයණ 01 - 

භවාකාකයණඹ 02 - 

දි්ත්රික් අකාකයණඹ 02 02 

කේකරු අකාකයණඹ 04 05 

කේකරු යෙඳාර්තයේන්තු විබාග  05 - 

එකතු 14 07 



 
 

 
  

27. යේඳශ ,ඹන්ත්ර වා උඳකයණඹන්යග් බාවිතඹට ගත යනොව කි අිතතභඹන්යග් පිය ඹ ග රපීභ. 

2012 ර්මේ ඳත්න රද ත්ක්බ මීය ක්කමේදී  මන්මේසිමේ දභනු රඵන අයිතභන් 

වඳුනහමගන ඇි  අතය එභ ඇතළ්බ අයිතභඹන් 2013 න විට මන්මේසි කය මවෝ විනහලකය ඇත. එභ 

අයිතභඹන්මේ මඳොමත් ටිනහකභ 2014 ර්මේ  මේඳශ ,ඹන්ත්ර වහ උඳකයක (සථහය ත්ක්බ) 

ගිණුභට ගශඳනු ඇත. 

28. යඵොල්ණඹ ප්රතිඳාෙන 

මඵොල්කඹ ්රි ඳහදන වහ න රු.11,222,447.04 මුදිකන් රු.4,347,409.67ක ්රභහකඹක් කඳහ 

වළරීභට අධෙක්ක භණ්ඩරඹට අනුභළි ඹ රඵහ දී ඇි  අතය භවහ බහණ්ඩහගහය අනුභළි ඹ 

රඵහගළීමභන් ඳසු 2014 ර්මේදී ගිණු්බර ගළශපු්බ කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තු නු රළමබ්. 

මඹෞන කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙවලමඹන් රළබිඹ යුතු මලේඹ රු. 6,775,037.37ක් න 

අතය රළබිඹ යුතු යයක්ක මේහන් ්බඵන්ධ තීයකඹ 2014ර්මේදී රළමඵනු ඇත.ඒ පිළිඵ 

විසතය ඳවත වන් ඳරිදිඹ.  

 

 

 

29.අතීතිකායේ රු. 129,773.68  

නියවුල් මනොකයන රද අත්ි කහය්බ මලේඹ න රු.129,773.68 මුදර නිරධහරීන් විසින් ලහරීරික 

ඳරීක්හ කිරීභකින් ව තවරු කය ගළීභකින් ඳසු අධෙක් භණ්ඩරඹ විසින් එභ ිකඹවිල්ර 

භහමරෝචනඹ කිරිමභන් ඳසු 2013 අත්ි කහය්බ  ටුරප කිරීභට අනුභළි ඹ රඵහ දී ඇත. 

30. යගවිඹ යුතු TVEC  ාඳ්ති අයමුෙර  

2013 මදළ්බඵර් 31 දින න විට TVEC  ෙහඳෘි මේ මලේඹ ව රු. 10,427,341.81 ඳහකභහරහ 

වහ ්රදහනඹ කයන රදී. ම්බ නවිට අදහශ ඳහකභහරහ උඳකයක  දළනටභත් මිරදී මගන ඇි   

අතය එඵළවින් එභ උඳකයක 2014 ර්මේදී ටුරප කයනු ඇත.  

අංකඹ වි්තයඹ මුෙර (රු.) 

01 යතු කුරු සුනහමි (භහතය දිසත්රික්කඹ) 18,356.00 

02 GTZ සුනහමි 2,266,694.58 

03 මමෂේ ෙහඳෘි ඹ 80,714.00 

04 ්රවල සුනහමි ෙහඳෘි ඹ 172,606.22 

05 නිපුකතහ වර්ධන ෙහඳෘි ඹ 332,010.53 

06 භවමඳොශ මඹෝජනහ ක්රභඹ 140,189.00 

07 මුද්රක ඳහර - නහයහමවේන්පිට 1,300,438.84 

08 කුලී හවන තළන්ඳතු 10,000.00 

09 වපුතමල් නගය බහ - ඵදුල්ර 26,400.00 

 එකතු 4,347,409.67 



 
 

 
  

ශ්රී රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායඹ 

2013 යෙ ේඵර් 31 දිනට යලේ පියක්සුභ 

  

වි්තයඹ 
 අාන යලේඹ  

 ණඹකරු   ණඹකරු  

ප්රාග්ධන තීකේ අතීකය ග නීභ 
 

  

ඉඩ්බ ව ඉඩ්බ ළඩිදියුණු කිරී්බ අත්කය ගළීභ 1,723,121,431.01   

මගොඩනළගිික ව ළඩිදියුණු කිරී්බ අත්කය ගළීභ 2,939,853,642.15   

ඳරිගකක උඳකයක අත්කය ගළීභ 372,888,540.18   

විදුික උඳකයක අත්කය ගළීභ 7,890,671.81   

ගෘවබහණ්ඩ ව විකිරී්බ අත්කය ගළීභ 221,808,609.09   

මභෝටර් යථ හවන අත්කය ගළීභ 255,165,437.94   

කර්ඹහර උඳකයක අත්කය ගළීභ 77,960,075.80   

පිරිඹත වහ ඹන්ත්ර සත්ර අත්කය ගළීභ 75,617,141.60   

පුහුණු උඳකයක අත්කය ගළීභ 1,446,118,887.33   

ක්ඹ වීභ වා ප්රතිඳාෙන 
 

  

මගොඩනළගිික ව උඳකයක ක්ඹ වී්බ වහ ්රි ඳහදන 
 

         592,668,525.92  

ඳරිගකක උඳකයක ක්ඹවී්බ වහ ්රි ඳහදන 
 

         191,346,830.04  

විදුික උඳකයක ක්ඹවී්බ වහ ්රි ඳහදන 
 

              2,500,524.41  

ගෘවබහණ්ඩ ව විකිරී්බ ක්ඹවී්බ වහ  ්රි ඳහදන 
 

            68,043,345.52  

මභෝටර් යථ හවන  ක්ඹවී්බ  වහ  ්රි ඳහදන 
 

         150,106,647.45  

කහර්ඹහලීඹ උඳකයන  ක්ඹවී්බ  වහ  ්රි ඳහදන 
 

            25,656,398.49  

ඹන්ත්ර සත්ර  ක්ඹවී්බ  වහ  ්රි ඳහදන 
 

            44,847,565.06  

පුහුණු උඳකයන ක්ඹවී්බ වහ  ්රි ඳහදන 
 

         693,755,960.13  

සිදු යකයයමින් ඳතින මූරධන  ඩ 
 

  

සිදු මකමයමින් ඳි න මගොඩනළගිික ුව 31,684,035.26   

ආයඹෝජන 
 

  

සථහය තළන්ඳතු 25,000.00   

ඵඩු යතොග 
 

  

පුහුණු උඳකයක  19,309,798.56   

ිකපිද්රෙ 5,945,883.11   

අමුද්රෙ 13,690.00   

අමනකුත් ඳහරිමබෝජන 288,316.25   

ර බිඹ යුතු අයනකුතී ෙෑ 
 

  

ළඩ ටවන් වහ අත්ි කහය්බ 46,200.00   

න්දි වහ තළන්ඳතු 485,778.72   

තළන්ඳතු 226,000.00   

මඹෞන කටයුතු ව නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලඹ 4,097,520.24   

රළබිඹ යුතු හවන මේහ යදහඹභ 538,133.73   

විවිධ කඹගළි මඹෝ 10,000.00   

මගවී්බ 7,451,000.00   

රළබිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු 14,038,971.00   

රළබිඹ යුතු යදහඹ්බ  148,741.33   

රළබිඹ යුතු ෙහඳෘි  අයමුදල් 2,873,221.56   



 
 

 
  

රළබිඹ යුතු ළටුප් 512,073.03   

යදහඹ්බ ඳහඩු 151,732.00   

යහජෙ යඹතන  4,144,544.97   

රළබිඹ යුතු මශ ව අනිකුත් දෆ 501,680.00   

ටී ර්ට් වහ මගන රද අන්ි කහය්බ  2,361,442.40   

මඵොල් කඹ වහ ්රි ඳහදන 
 

            11,122,447.04  

කර්ඹඹ භණ්ඩර ණඹ 
 

  

යඳදහ කඹ 38,099,375.20   

උත් අත්ි කහය්බ 2,098,000.00   

මුෙල් වා මුෙල් භාන ෙෑ 
 

  

භහර්ගසථ මුදල් 28,300.00   

යන් කහසි 104,000.00   

ඵ ංකු ගි අේ 
 

  

අ්බඳහය 609,629.21   

අනුයහධපුය 132,951.34   

ඵදුල්ර 150,169.47   

භඩකරපු 103,979.89   

මකොශම 925,268.60   

ගහල්ර 931,639.85   

ග්බඳව 157,053.27   

ව්බඵන්මතොට 217,297.65   

්රධහන කහඹහරඹ 34,067,823.44   

ඹහඳනඹ 546,326.50   

කළුතය 619,833.41   

භවනුය 186,755.52   

කෆගල්ර 241,813.92   

කුරුකෆගර 105,362.44   

භහතමල්  265,374.23   

භහතය 131,389.44   

මභොනයහගර 101,039.78   

නුයඑිකඹ 325,744.89   

ජහ.ෘ.පු.භ - ඵේමේගභ 638,507.69   

ජහ.ෘ.පු.භ - මිරිේජවිර 1,017,621.34   

ජහ.ෘ.පු.භ - නහයමවේන්පිට 3,441,225.87   

ජහ.ෘ.පු.භ - නිඹහගභ 228,679.91   

ජහ.ෘ.පු.භ - ඔරුමගොඩත්ත 251,868.57   

ජහ.ෘ.පු.භ - යත්භරහන 1,714,609.79   

මඳොමරොන්නරු 193,512.84   

පුත්තරභ 413,613.31   

යත්නපුය 314,165.89   

ත්රිකුකහභරඹ 60,687.75   

වුනිඹහ 152,769.22   

 අතළි  මචක්ඳත්  9,478,768.81   

අතළි  මුදල් 242,016.00   



 
 

 
  

යජමේ ්රධහන - මූරධන 
 

            18,807,318.76  

යජමේ ්රධහන - පුනයහර්ථන 
 

         836,596,383.50  

අභහතෙහවලමඹන් රද මුදල් - දළඹට කිරුශ 
 

                 500,000.00  

විරේබීත ආොඹේ ප්රොන - පුනයාර්ාන 
 

         423,968,294.89  

යන්කශ  ව අතියක්ත 
 

  

විර්බබීත යදහඹ්බ ්රදහන  
 

      3,451,139,440.87  

ඳහරිමතෝෂික වහ ්රි ඳහදන 
 

         232,261,463.95  

මඳය ඇගළයී්බ අි රික්ත 
 

      2,319,991,544.97  

යගවිඹ යුතු ෙෑ 
 

  

මගවිඹ යුතු විගකන ගහසතු 
 

              1,386,000.00  

අඹකළමි තළන්ඳතු 
 

                    25,000.00  

මගවිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු 
 

                 203,750.00  

නළන්ඳතු 
 

                 374,800.00  

මගවිඹ යුතු මේ.අ.අයමුදර 
 

              6,884,798.53  

මගවිඹ යුතු මේ.බහ.අයමුදර 
 

              1,032,936.52  

මගවිඹ යුතු කි කහචහර්ඹ ගහසතු 
 

              3,846,950.00  

අමනකුත් මගවී්බ 
 

              3,565,490.05  

මගවිඹ යුතු ෙහඳෘි  අයමුදල්  
 

            13,269,016.67  

කිකන් රද 
 

              1,485,550.00  

යඳසු මගන රඵන මටන්ඩර් තළන්ඳතු 
 

                775,784.44  

යහ ගළීම්බ මුදල්  
 

13,650,102.94              

මගවිඹ යුතු ළටුප් 

 
10,576,910.06                

මගවිඹ යුතු කහර්ඹ භණ්ඩර දිරි දීභනහ 
 

 363,750.00                      

මශ කඹටුමිමඹෝ 
 

            24,151,166.58  

මගවිඹ යුතු හවන මේහ ඒකකඹ 
 

                 594,435.00  

මගවිඹ යුතු ළ.අ.වි.ළ 
 

                 128,158.36  

   උඳචිත විඹෙේ 
  

උඳචිත  දළන්වී්බ  1,279,658.24  

උඳචිත ෘත්තීඹ භහර්මගෝඳමේල 
 

                    65,325.00  

උඳචිත විදුිකඹ 
 

             2,158,241.83  

එකතු ව ඳරික්ක ව ඇගළයී්බ 
 

                529,765.55  

උඳචිත ඉන්ධන ව ිකටුසිමතල් 
 

                      4,750.00  

උඳචිත ඳවිත්රතහ මේහ 
 

                 363,907.65  

උඳචිත නඩත්තු 
 

              1,370,128.52  

උඳචිත පුත්ඳත් ව කරහඳ ඟයහ 
 

                    27,425.00  

උඳචිත අි කහර වහ නිහඩු දින ළටුප් 
 

                 674,060.28  

උඳචිත අර්ධකහලීන විඹද්බ 
 

              2,377,935.00  

උඳචිත ්රර්ධන විඹද්බ  
 

              1,884,369.73  

උඳචිත කුිකඹ, රිඳන්බ ව ඵදු 
 

                 317,521.04  

උඳචිත හය ්රමපලඳත්ර 

 
                 709,060.64  

උඳචිත යයක්ක ගහසතු 
 

              7,699,372.50  

උඳචිත ළටුප් දීභනහ  
 

              1,301,263.07  

උඳචිත දුයකථන ගහසතු 
 

              2,662,770.08  

උඳචිත ්රහවන ගහසතු 
 

                    11,000.00  



 
 

 
  

උඳචිත ගභන් විඹද්බ  
 

                 311,609.20  

උඳචිත ජර විඹද්බ  
 

                 493,806.94  

උඳචිත ළඩිදුය පුහුණුරහභී ගහසතු 
 

                 436,000.00  

යනතී ආොඹේ  
 

  

මන්මේසිමඹන් රද යදහඹ්බ  
 

              2,269,834.85  

ඳහකභහරහ ගහසතු 
 

 82,518,000.00                

දදනික හර්තහමඳොත්  
 

              2,728,100.00  

ෙහඹකත් ළඩටවන 
 

                   68,500.00  

දඩ 
 

                 150,787.09  

නිමි බහණ්ඩ අමරවිඹ 
 

                 256,821.00  

ලහරහ යදහඹ්බ  
 

              2,541,755.60  

මන්හසිකහගහය ගහසතු 
 

                 242,250.00  

කතයගභ වචහයක ඵවගරහ 
 

                 257,376.00  

කඹ වහ මඳොිකඹ 
 

              1,610,094.95  

මිර යදහඹ්බ  
 

              2,839,185.31  

යඳසු මනොමගන මටන්ඩර් තළත්ඳතු 
 

                 234,000.00  

හර්තහ මඳොත 
 

              3,733,300.00  

ිකඹහඳදිවචි කිරීම්බ ගහසතු 
 

              5,997,500.00  

යඳනලහරහ යදහඹ්බ 
 

                 120,000.00  

ළඳයු්බකරුන්  ිකඹහඳදිවචිඹ 
 

                 271,500.00  

ඉතුරු්බ ගිණු්බ මඳොිකඹ 
 

              1,078,355.80  

නි්ඳාෙන ඒකක ආොඹභ 
 

  

මක්ල ව රඳරහනෙ ඇකඩමිඹ 
 

                 145,182.05  

විබහග ගහසතු 
 

                 227,320.00  

මවෝටල් ඳහළර - අවවගභ 
 

                    86,165.00  

මනත් යදහඹ්බ  
 

                 623,975.10  

අර්ධකහලීන ඳහකභහරහ  
 

            12,772,398.81  

මුද්රක ඳහර - ගහල්ර 
 

                      3,990.00  

තරල්ර අන්වර 
 

                    77,436.56  

මඳය දළනු්බ ඳරීක්ක  යදහඹ්බ 
 

              1,476,213.50  

මශද ඳරීක්කඹ 
 

 388,525.96                      

හවන මේහ 
 

                 173,190.00  

අහුග්බභන කහර්ඹඹ භණ්ඩර පුහුණු විදෙසථහනඹ 

 
                 634,372.60  

ෘ.පු.ය. යවහය යදහඹභ 
 

                 342,936.70  

වියලේ ාඳ්ති වා අයමුෙල් 
 

  
අ.මඳො. උ/මඳශ සිසුන් වහ අභහතෙහවලමඹන් රද 
අයමුදල් 

 
            2,393,190.50  

TVEC කුරතහ තයඟහික අයමුදල් 

 
                 813,255.74  

යුනිමෂස ෙඳෘි මඹන් රද අයමුදල්  
 

                 697,500.00  

ධීය ළඩටවන ්බඵන්ධ අයමුදල් 
 

                 619,450.50  

කාර්ඹඹ භණ්ඩර පිය ඹ 
 

  

මේ.අ.අ. විඹද්බ 48,885,227.48   

මේ.නි.බහ.අ. විඹද්බ 12,221,306.94   

මනත් විඹද්බ (කහර්ඹඹ භණ්ඩර පිරිළඹ) 182,342,328.68   



 
 

 
  

විරහමික දහඹක මුදල් 219,511.25   

ළටුප් වහ අි කහර දීභනහ 372,076,060.77   

කහර්ඹඹ භණ්ඩර ඳහරිමතෝෂික දීභනහ 36,661,214.03   

ගභන් විඹෙේ  
 

  

ගභන් විඹද්බ - ගෘවසථ 6,333,601.97   

ගභන් විඹද්බ - විමේශීඹ 5,035,231.52   

නහතළන් විඹද්බ 15,700.00   

බහණ්ඩ මීය ක්ක විඹද්බ 2,146,138.27   

 ඳයුේ ව අනිකුතී ඳායයබෝජන 
 

  

ිකපි ද්රෙ ව මනත්  15,666,283.52   

ඉන්ධන ව ිකටුසිමතල් ගහසතු 12,760,176.03   

අනිකුත් ළඳයු්බ  2,505,332.80   

නඩතීතු 
 

  

හවන නඩත්තු 10,233,422.03   

ඹන්ත්ර සත්ර නඩත්තු 7,015,395.83   

මගොඩනළගිික නඩත්තු 10,978,934.02   

යකොන්ත්රාතී යේා 
 

  

විගකන ගහසතු - 1 462,000.00   

පුත්ඳත් දළන්වී්බ - 1407C 5,762,473.92   

විමලේඥ ව ෘත්තීඹ ගහසතු 1,415,689.12   

විදුික ගහසතු 46,392,994.95   

කුලී ගහසතු 243,286.00   

යක්කඹ 4,058,311.30   

ඳවිත්රතහ මේඹ 5,098,937.81   

පුත් ඳත් ව ඟයහ 368,163.49   

 තළඳළල් ගහසතු 980,427.29   

කුලී, රිඳන්බ වහ ඵදු 5,927,783.48   

යයක්ක ගහසතු - 1 24,120,087.25   

මේක සුබහධනඹ වහ අමනකුත් 1,815,841.58   

දුයකථන ගහසතු 14,514,920.76   

්රහවන විඹද්බ - 1 3,446,403.38   

ජර ගහසතු 8,904,089.98   

න්දි මගවී්බ 550,000.00   

රැකිඹා ගත කිරීේ,ඳර්ය ණ වා ාඹකතීඹ 
 

  

විඹභහරහ වර්ධනඹ 477,820.00   

ළඩිදුය පුහුණු වහ ඳසුවිඳය්බ 5,160,323.00   

ඹහඹකත් ළඩටවන් 928,800.65   

රැකිඹහ ගත කිරී්බ -1 906,499.59   

ඳර්මේක වහ මවු්බ අධෙන 572,650.00   

යහජෙ වහ පුේගිකක ඵතහ 249,306.00   

අයනකුතී යභයවයුේ විඹෙේ 
 

  

යවුද වහ ඳරිමබෝජනඹ 4,452,642.44   

අනුභත වළයඹහ්බ 2013 - පර්ක කහලීන 2,352,700.00  

විභර්නඹ වහ ඇගළයුභ -1 10,507,386.95   



 
 

 
  

 

 

  

්රහද දීභනහ 277,352.00   

දළඹට කිරුශ 2,749,109.39   

ීි  ගහසතු 267,500.00   

විවිධ විඹද්බ 6,098,856.62   

තත්ත් කශභනහකයකඹ වහ ්රතීතනඹ 2,100,724.02   

හය ්රමපල ඳත්ර 5,924,945.02   

විමලේ පුහුණු ළඩටවන් 449,694.53   

යධුනික දීභනහ 16,001,675.86   

පුහුණු උඳකයක 78,764,045.70   

මනොමිමල් ඳත්න ඳහකභහරහ වහ ළඹ 1,229,900.00   

10% ට්ට්බ  පුහුණු ඳහකභහරහ වහ 110,700.00   

50% ට්ට්බ  පුහුණු ඳහකභහරහ වහ 794,140.00   

වියලේ ාඳ්ති වා විඹෙේ 
 

  

TVEC කුරතහ තයඟහික විඹද්බ 813,255.74   

යුනිමෂස ෙඳෘි ඹ වහ විඹද්බ 697,500.00   

අ.මඳො. උ/මඳශ ෙහඳෘි ඹ වහ විඹද්බ 2,393,190.50   

ධීය ළඩටවන වහ විඹද්බ 619,450.50   

මූර පිය ඹ 
 

  

ඵළවකු ගහසතු 190,226.74   

කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු - Capacity Deve. 6,753,779.56   

්රචහයක විඹද්බ 11,135,066.23   

ෘත්තීඹ භහර්මගෝඳමේලනඹ 2,578,224.75  

ක්ඹ වී්බ 423,968,294.89   

රහබ ව ඳහඩු A/C 517,566,571.16   

මඳය ර්ඹට ගළශපු්බ 28,872,742.64   

  9,298,697,724.04 
         

9,298,697,724.04  



 
 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 
 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
  

  

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
  

 

 

 

 
 

 



 
 

 
  

  

 

 

 

 



 
 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 
 

  

 

 



 
 

 
  

 

 

 
 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 
 

 



 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

  



 
 

 
  

 

 

 

 

 
 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
  

ශ්රී රංකා ්තීය ඹ පුණු අ අකාකායය  2013 යෙ ේඵර් 31 දියනන් අන් ර්ඹ වා 

ව මූර ප්රකාල පිළිඵ 1971 අංක 38 ෙයණ මුෙල් ඳනයතී 14 (2) (සී) ගන්තිඹ 

ප්රකාය විගණන ාර්තායේ නිරීක්ණ ාර්තා     

2.2.1.(අ)  2014 ජුික 14 දින විගකන විභසු්බ අවක මේපී/ඊ/විටීඒ/ඒකිප /2013/15 ඹටමත් ම්බ වහ ඳළවළදිික 
පිිකතුරු රඵහ දී ඇත.ජනහරි 01 දින මේඹට ඵළදුක මේකයින්මේ ඳහරිමතෝෂික මන් කිරී්බ ගකනඹ කය 
මනොි බුණු අගඹ මර විභසුම්බ වන් නුමේ රු. 1,906,774.00ක් වුද එටු නිළයදි ටිනහකභ නුමේ රු. 
1,665,611.99 මුදරකි .එඹ මන් මන් වඳුනහමගන  2014  ර්මේ නිළයදි කිරීභට ම්බ න විට කටයුතු කය 
ඇත. 
තද මේහ කහරඹ නිළයදි ගකනඹ කය මනොි බීභ නිහ අඩුමන් දළක්ව අගඹ මර විභසුම්බ වන් 
නුමේ රු. 959,516.00 වුද එටු නිළයදි ටිනහකභ ව රු.902,666.00 මුදර මන් මන් වඳුනහමගන 2014 
ර්මේ නිළයදි කිරීභට ම්බ න විට කටයුතු කය ඇත. 
 (ය) එකඟ මමි  2014 ර්මේ මභඹ නිළයදි කිරීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
(ඇ)  මේකඹන්මගන් අඹවිඹ යුතු දුයකථන ගහසතු ්බඵන්ධමඹන් 2014 ජුික 25 දින විගකන විභසු්බ අවක  
මේපී/ඊ/විටීඒ/ඒකිප /2013/21 ඹටමත් ම්බ වහ ඳළවළදිික පිිකතුරු රඵහ දී ඇත.එමේභ  මභභ අගඹන් මන් 
මන් වඳුනහමගන නිළයදි කිරීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

දිසත්රික් කහර්ඹහර භගින් ළටුප් යටුත නිහඩු විසතය රඵහ ගළීම්බ දී සිදු වු ්රභහදඹන් භත 2013 ර්ඹට අදහශ 
ළටුප් යටුත නිහඩු අදහශ නිරධහරින්මගන් අඹකයගළීභ සිදු කය ඇත්මත් 2014 ර්මේදීඹ. එඵළවින් මභභ 
විසතය 2013 ර්මේ ගිණු්බ ගත වී නළත. මභභ ්රභහදඹ අභ මකොට ළටුප් යටුත නිහඩු අදහශ ර්ඹ තුශභ 
අඹකය ගළීභට විිතවිධහන මඹොදහ ඇත. 
(ඈ)  මභභ ත්රීවීරර් ව මභෝටර් යිකල් පුහුණු උඳකයක ඹටමත් ගිණු්බ ගත කය ඇි  අතය ම්බ ඹටමත්  මිර දී 
ගත් හවන ිකන් ඉතහ සීමිත මකොටක් අිතකහරිමේ ්රහවන ඒකකමේ ඇි  හවන ර සීමිත බහඹ භත 
අිතකහරිමේ ්රහවන අලෙතහ වහ ඉතහ සීමිත අසථහ රදී ඳභකක් ්රහවන කටයුතු වහ මඹොදහ මගන 
ඇත. හවන වතයක විටිනහකභ මදයක් ටවන් කිරීභ නිළයදි කිරීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
(ඉ) ්රහවන ඒකකමේ මේඹ කයන රද නිරධහරිඹකු විසින් යහජකහරී ඳළවළය වළරීභ, අක්රමිකතහ සිදු කිරීභ යදී 
මවේතු භත  අදහශ හවන ඵරඳත්ර රඵහ ගළීභට ්රභහද වීභ නිහ එභ යදහඹ්බ ඵරඳත්ර ්බඵන්ධ ගහසතු 2013 
ර්මේ ගිණු්බ ර ඇතුශත් කිරීභට වළකි වී නළත. 
 (ඊ) එකඟ මමි. 2014 ර්මේ අන් ගිණු්බ ර අදහශ ගළරපී්බ සිදු කය ඇත. 
(උ) එකඟ මමි. නිළයදි කිරීභට කටයුතු  කයනු ඇත. 
2.2.2 අදහශ මල්ඛන විගකනඹට ඉදිරිඳත් කයමි. 
2.3අ(i)  ර බිඹ යුතු ගි අේ 
මභභ රළබිඹ යුතු මලේඹ තුර මභටු ඳවත වන් ඳරිදි මලේ භන්විත මප .ඒ අනු මභභ මලේ ිකන් ළඩි 
මුදල් ්රභහකඹක් ම්බ න විටත් නියවුල් කය ඇි  අතය ඉි රි මලේ නියවුල් කිරීභ ්බඵන්ධමඹන් අලෙ පිඹය 
ගනු ඇත.  

 
අත්ි කහය්බ  46,200.00  

ම්බ න විට නියවුල් වී ඇත. 

 
ඉදිරිඹට කයන රද මගවීභ 
(හවන)  

7,451,000.00 

  
ඉදිරිඹට කයන රද මගවී්බ (ටී - 
ර්ට්) 

2,361,442.40 

  ර බිඹයුතු ආොඹේ 
 

ර් 1ට   
අඩු 

ඵළවකු මඳොළි 51931.33 

  අහුග්බභන 96,810.0 

  කුලී යදහඹ්බ 168,000.00 

  නිසඳහදන ඒකකඹ 38,800.00 

  විබහග ගහසතු 246,000.00 

  
වී.ටී.ඒ.මවෝල්ඩින්ේස 48,880.00 

  

 
රළබිඹ යුතු ළටුප් 512,073.03 

රු  .503,073 ක මුදරක් ම්බ න විට 
නියවුල් වී ඇි  අතය ,
රු .9,000.00 ක නිරධහරිමඹකුට 
රඵහ දුන් ළටුප් අත්ි කහයභක් න 



 
 

 
  

අතය එභ නිරධහරිඹහ දදෙ 
මවේතුන් භත නිහඩු රඵහ මගන ම්බ 
න මතක් මේඹට හර්තහ 
මනොභළත .එඵළවින් මභභ 
ටිනහකභ නිශධහරිඹහමගන් 
කඩිනමින් අඹකය ගළීභට 
කටයුතු කයනු ඇත. 

  තළන්ඳතු 124,000.00 

2013  මනොළ්බඵර් 08 දින 
කෆගල්ර දිසත්රික් භධෙසථහනමේ 
විදුිකඹ රඵහ ගළීභට අදහශ විදුික 
ඵර භණ්ඩරඹට කයන රද 
තළන්ඳතුකි. 

  
රළබිඹ යුතු යදහඹ්බ (හවන 
නඩත්තු ඒකකඹ) 

538,133.73 

මඹොවුන් මේනහවකඹ      
රු.19,110.00 
මඹෞන කටයුතු වහ       
රු.33,361.00 
නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලඹ 
එකතු                        

රු.52,471.00 
 
ඉවත වන් මුදර වළය ඉි රි 
මුදල් සිඹල්ර රළබී ඇි  අතය ම්බ 
මුදර අඹකය ගළීභ 
්බඵන්ධමඹන් අදහශ යඹතන 
දළනුත් කය ඇි  අතය 2014 
ර්ඹ අන් වීභට මඳය නියවුල් 
කය ගළීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

 
රළබිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු 10,81,856.00  

රු  .6,407,721.00 ක මුදර ම්බ න 
විට නියවුල් වී ඇි  අතය ,ඉි රි 
රු .4,414,135.00 ක මුදර ඉදිරිමේදී 
නියවුල් කයගළීභට කටයුතු කයනු 
ඇත . 

  

 
22,505,126.49 

 
 

 

ර්1– 
5දක්හ 
 

රළබිඹ යුතු ඳහකභහරහ ගහසතු 3,217,115.00 

රු  .1,219,342.72 ක මුදර ම්බ න 
විට නියවුල් වී ඇි  අතය ,ඉි රි 
රු .1,997,772.28 ක මුදර ඉදිරිමේදී 
නියවුල්  කය ගළීභට කටයුතු 
කයනු ඇත . 

ටුඟ යදහඹ්බ (ගහල්ර) 11,732.00 
නියවුල් කය ගළීභට කටයුතු 
කයනු ඇත. 

ටුඟ යදහඹ්බ (වුනිඹහ) 140,000.00 නියවුල්කය ඇත. 

රළබිඹ යුතු මුදල් (භඩකරපු) 2,839.73 
නියවුල් කය ගළීභට කටයුතු 
කයනු ඇත. 

  3,371,686.73   

ර් 5ට 
ළඩි 
  
  
  
  
  

තළන්ඳතු 102,000.00 
සිිකන්ඩර් මිරදී ගළීභ වහ 
කයන රද තළන්ඳතු 

න්දි මගවීභ 485,778.72 නියවුල් කයඇත. 

GTZ සුනහමි 2,266,694.58 මභභ මලේඹන් මඳොත් ිකන් ඉත් 
කිරීභට අධෙක් භණ්ඩරඹට 
අනුභළි ඹ රළබී ඇි  අතය, 
බහණ්ඩහගහය අනුභළි ඹ රඵහ 

Sirup ෙහඳෘි ඹ (ගහල්ර) 80,714.50  

French සුනහමි 12,606.22  

යතුකුරු සුනහමි 18,356.00 



 
 

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

නිපුකතහ වර්ධන ෙහඳෘි ඹ 332,010.53 ගළීභ වහ ඉදිරිඳත් කය ඇත .
එභ අනුභළි ඹ රඵහ ගළීමභන් ඳසු 
2014 ර්මේ අන් ගිණු්බ 
කස කිරීම්බ දී ගිණු්බ රට 
ගළරපීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

වපුතමල් නගය බහ 26,400.00 

හවන කුලී තළන්ඳතු 10,000.00 

අභහතෙහවලඹ (භවමඳොශ 
්රදර්ලනඹ) 140,189.00 

මුද්රක ඳහර (නහයමවේන්පිට) 1,108834.81  

මුද්රක ඳහර (නහයමවේන්පිට) 191,603.43 

නහයහමවේන්පිට මුද්රක ඳහර 
මි න් යහජෙ යඹතන විසින් 

2005 මර්දී ඉටු කය ගන්නහ 
මුද්රක මේහන් වහ අඹවිඹ යුතු 
මුදල් න අතය අභහතෙහවලඹ 
භඟින් අදහශ යඹතන දළනුත් කය 
ඇත .නමුත් මභභ මලේඹන් ඉතහ 
ඳළයණි ඵළවින් අඹකය ගළීභ 
ගළටළු වගත තත්ත්ඹක් ඳි  .
එඵළවින් මභඹ ඉදිරිමේදී අධෙක් 
භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් කය 
තීයකඹක් ගළීභට කටයුතු කයනු 
රළමබ්. 

 
 
 
යයක්ක මේහ ළඳයුභ 
 
 
 
 
 

3,226,702.43 

2001 ර්ඹට මඳය යයක්ක 
මේහ ළඳයීභ මනුමන් රළබිඹ 
යුතු මුදල් ඹ .ම්බ ්බඵන්ධමඹන් 
අභහතෙහවලඹට දන්හ අභහතෙහවලඹ 
භඟින් අදහශ යඹතන දළනුත් කය 
ඇත .නමුත් මභභ මලේඹන් ඉතහ 
ඳළයණි ඵළවින් අඹකය ගළීභ 
ගළටළු වගත තත්ත්ඹක් ඳි  .
එඵළවින් මභඹ ඉදිරිමේදී අධෙක් 
භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් කය 
තීයකඹක් ගළීභට කටයුතු කයනු 
රළමබ් . 

අභහතෙහවලඹ 3,54,334.94  

මභභ අඹවී්බ ෘත්තීඹ පුහුණු වහ 
ග්රහමීය ඹ කර්භහන්ත අභහතෙහවලමේ 
කහර්ඹහර ඳරිරඹ මන් කිරීභ 
මනුමන් දයහ ඇත .ම්බ පිළිඵ 
ඳහර්ිකම්බන්තු මඳොදු කහයක 
බහමපදී හකච්ජහ කයන රද අතය 
අභහතෙතවලමේ එභ මුදර අඹකය 
ගළීභට මවෝ එමේ මනොවුනමවොත් 
එභ මුදර මඳොත් ිකන් කඳහ 
වළරීභට කටයුතු කයන මර 
දන්න රදි .මභඹ ම්බ න විට 
අධෙක් 
 භණ්ඩර අනුභළි ඹ රඵහ මගන 
බහණ්ඩහගහයඹට ඉදිරිඳත් කය ඇි  
අතය එභ අනුභළි ඹ රඵහ 
ගළීමභන් ඳසු 2014 ර්මේ 
අන් ගිණු්බ කස කිරීම්බ දී 
ගිණු්බ රට ගළරපීභට කටයුතු 
කයනු ඇත. 

  

                                                                      
11,710,225.16  

මුළු 

එකතු 
                                                                 37,587,038.38  

 



 
 

 
  

(අ)(ii) රළබිඹ යුතු යදහඹ්බ මලේ ම්බ ර්ඹ අන් වීභට ්රථභ අඹකය ගළීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
(අ)(iii) මභභ මුදර අඹකය ගළීභ වහ අදහශ නිශධහරිඹහ මත දන්හ ඹහ ඇත. 

(ය)(i) මභභ මගවිඹ යුතු මලේඹ තුර මභටු ඳවත වන් ඳරිදි මලේ භන්විත මප .ඒ අනු 
මභභ මලේ ිකන් ළඩි  මුදල් ්රභහකඹක් ම්බ න විටත් නියවුල් කය ඇි  අතය ඉි රි මලේ නියවුල් 

කිරීභ ්බඵන්ධමඹන් අලෙ පිඹය ගනු ඇත. 

  

(ය)(ii) 2012 ර්මේ ශ්රී රවකහ වචහයක ්රර්ධන යඹතනමඹන් රළබුණු රු.1,000,000 ක මුදර ළරසිමන් 
යඹතනඹට මගවී්බ කිරීභට අලෙ ඵළවින් මභමර ගිණු්බ ර මඳන්නු්බ කය ඇත.තෘතීයික වහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු මකොමින් බහමන් ඳහකභහරහරට උඳකයක මිරදී ගළීභ වහ රඵහ දී ි බ මුදල් 
නියවුල් කිරීභට අදහශ නිශධහරීන්ට උඳමදස දී ඇත. 

 

වි්තයඹ මුෙර (රු.) ඳ ව දිලි කිරීේ 

Audit Fees 
 

1,386,000.00 
 

462,000 ක මුදරක් නියවුල් කය ඇි  අතය ඉි රි මුදර 
නියවුල් කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 

Cashier Deposit 
 

25,000.00 
 

මභඹ යප් තනතුය දයන නිශධහරීඹහ විසින් තඵන රද 
ඇඳ තළන්ඳතු මුදරයි. 

Course Fee-
Payables 

203,750.00 
 

නියවුල් කය ඇත. 

Deposit 
 

374,800.00 
 

මභභ මුදර යත්භරහන ජහි ක ෘත්තීඹ පුහුණු 
යඹතනමේ මන්හසිකහගහයඹ වහ සිසුන් විසින් කයන 
රද තළන්ඳතු මුදරකි .මභභ මුදර අදහශ සිසුන්ට මගවී්බ 

කයන මර නිශධහරීන් දළනුත් කය ඇි  අතය ඉි රිඹක් 
වුමවොත් එඹ යදහඹභට ගළීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

EPF 6,884,798.53 නියවුල් කය ඇත. 

ETF 1,032,936.52 නියවුල් කය ඇත. 

Lecture Fees 3,846,950.00 නියවුල් කය ඇත. 

Other payables 3,565,490.00 නියවුල් කය ඇත. 

Project Funds 
Payable 
 

13,269,016.67 
 

මභභ මුදිකන් රු.10,815,342.00ක නියවුල් කිරීභ ගළටලු 
වගත තත්ත්ඹක් ඳතී .මකමේ වුද අදහශ ගකි 

යුතු නිශධහරීන් ම්බ ්බඵන්ධ දළනුත් කය ඇත. 

Received in 
Advance 
 

1,485,550.00 
 

මභඹ නියවුල් කය ඇත. 

Refundable Tender 
Deposit 
 

775,784.44 
 

යඳසු මගවිඹ යුතු ඇඳ තළන්ඳතු වහ යදහ ගත් මුදල් 
නිදවස කිරීභ සිදු කයනුමේ අදහශ ඳහර්ලඹ විසින් 
ඉල්ලී්බ කිරීභ සිදු කර ඳසුයි .ම්බ වහ අදහශ 

ඳහර්ලඹන් මත ්රි චහය මනොදක් න්මන් න්බ එභ 
මලේඹන් යදඹභට ගළරපීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

Retention Money 
 

13,650,102.94 
 

Salary Payables  
 

10,576,910.06 
 

මභභ මුදිකන් රු :4,022,744.57 ම්බ න විට මගවීමි කය 
ඇි  අතය ඉි රිඹ බහණ්ඩහගහයමඹන් මුදල් රළබීමභන් 

ඳසු මගවීමි කිරීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

Staff Incentive 
Payable 
 

363,750.00 
 

නියවුල් කය ඇත. 

Trade Creditor 
24,151,166.58 

 
මින් රු.2,193,156.00ක මුදර වළය ඉි රි මුදල් සිඹල්ර 

නියවුල් කය ඇත. 

Vehicle Service 
Unit Payable  

594,435.00 
 

නියවුල් කය ඇත. 

W & O.P  
 

128,158.40 
 

මභඹ නියවුල් කිරීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

Total 
82,314,599.14 

 
 



 
 

 
  

(ය)(iii) මභභ කඹටුමි මලේඹන් නියවුල් කිරීභ ගළටලු වගත තත්ඹක් ඳි න ඵළවින් ම්බ වහ අලෙ 
පිඹය ගළීභට  අදහශ නිරධහරීන්ට උඳමදස දී ඇත. 

 
(ය)(iv) යඳසු මගවිඹ යුතු මටන්ඩර් තළන්ඳතු නිදවස කිරීභ සිදු කයනුමේ අදහශ ඳහර්ලඹන් විසින් එභ  මුදල් 

ඉල්ලු්බ කිරීභ සිදු කර ඳසුඹ .මටන්ඩර් තළන්ඳත් මුදල් ඉල්ලු්බ කයන මර දන්හ ඹන අතය ඒ 
වහ ්රි චහය මනොදක්න්මන් න්බ එභ මලේ අදහඹ්බ ගිණු්බ රට ගළරපීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
යහ ගත් මුදල් නිදවස කිරීභ සිදු කයනුමේ ඉදිකිරී්බ කටයුතු අන් කය ගිවිසුම්බ වන් 
යකහයඹටයි .එමේ නිදවස කිරීම්බදී නඩත්තු කහර සීභහ තුරදී වඳුනහගත් අඩුඳහඩු අදහශ ඳහර්ලඹන් 
විසින් නිභ කය ි බිඹ යුතු අතය එභ මුදල් නිදවස කයන මභන් ඔවුන් විසින් ඉල්ලීභක්ද සිදු කය ි බිඹ 
යුතුඹ .එමේ ඉල්ලු්බ මනොකයන රද යහ ගත් මුදල් ත දුයටත් අන් ගිණු්බ ර මඳන්හ ඇි  අතය 
ම්බ ්බඵන්ධමඹන් මකොන්ත්රහත්කරුන් දළනුත් කිරීභට කටයුතු කයන අතය ඒ වහ ්රි චහය 
මනොදක්න්මන් න්බ එභ මලේ අදහඹ්බ ගිණු්බ රට ගළරපීභට කටයුතු කයනු ඇත. 
 

2.4අ(i) පිළිගනිමි.  කඩිනමින් හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභට කටයුතු කයමි. 
 
(අ)(ii) එකඟ මනොමමි. 

මුදල් ඳනමත් 13(7)A ගන්ි ඹ ්රකහය හර්තහ ව මුදල් ඳනමත් 14(2)C ගන්ි ඹ ්රකහය හර්තහ 
ඹන හර්තහ මදකභ මභභ අිතකහරිඹ මත එහ ඇත්මත් 2014.12.05 දහතමිනි. ඒ අනු 13(7)A 
ගන්ි ඹ ්රකහය හර්තහමප වන් කරුණු  ්බඵන්ධමඹන් පිළිතුරු ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහක් 
රඵහදී නළත. තත්ත්ඹ එමේ ි බිඹදී  13(7)A ගන්ි ඹ ්රකහය හර්තහ ්බඵන්ධමඹන් ගළීභට 
මඹෝජිත පිඹයඹන් විගකකහිතඳි  මත ඉදිරිඳත් කය මනොභළි  ඵ 14(2)C හර්තහමප වන් කය 
ඇත. 
 

(ය)( i) අිතකහරිඹ විසින් අි කහර ්බඵන්ධමඹන් ක්රිඹහ කයනු රඵන්මන් හප්පු වහ කහර්ඹහර මේක ඳකමතටු   
විිතවිධහන රට අනුකර න අතය ඒ අනු අදහශ ගකනඹ කිරී්බ සිදු කය ඇත. 

 
(ය)(ii) පිළිමනොගනිමි.කහර්ඹහර මපරහමන් ඳසු කයන රද යහජකහරි මනුමන් දීභනහ ිකන් 10% ක් 

අඹකය යදහඹභට ඵළය කයන මර සිඹළුභ අවල ්රධහනින් මත දන්හ ඇත. ඒ අනු අදහශ අඹකිරී්බ 
සිදු මකමර්. මභළනි අභතය දීභනහ ිකන් 10% ක් අඹ මනොකයන අසථහ පිළිඵ තදුයටත් ඳරික්හ 
මකොට අදහශ නිරධහරින්මගන් එභ මුදල් අඹකය ගළීභට ඉදිරි කටයුතු කය ඇත. 

 
(ය)(iii) පිළිගනිමි.  අදහශ ගභන් විඹද්බ වුචර්ඳත් වහ ්රභහද ගහසතු අඹකිරීභකින් මතොය මුදල් රඵහගළීභ 

්බඵන්ධමඹන් අදහශ වකහය අධෙක් මගන් නිදවට කරුණු විභහ ඇත. ඒ අනු ඉදිරි කටයුතු සිදු 
කයනු රළමබ්. 
 

(ය)( iv)  පිළිමනොගනිමි.මේක අවක 407 ව 695 දයක මේකඹන් මත මගන රද කඹ අඹදු්බඳත් ව ඊට 
අදහශ  ඇඳකරු ්රකහල ඳරීක්හ කිරීම්බදී ඳළවළදිික මඳී ඹන්මන් ළයදීභකින් මදන ඇඳකරුමේ 
්රකහලඹ ඉයකින් කඳහ ඇි  නමුත් එභ කඹ මගොනුමප අළුත් ඇඳකරු ්රකහල අමුකහ ඇි  ඵයි. එඹ 
විගකනමේදී ඳරීක්හට රක්කය නළත. 
මේක අවක 1388 දයක මේකඹහ මත මගන රද කඹ ඉල්ලු්බ ඳමතටු ඇඳකරුමේ ්රකහලමඹටු 
වන් මතොයතුරු මඳෞේගිකක ිකපිමගොනු භගින් ඳරීක්හ කය ඇත. එඹ විගකනමේදී ඳරික්හට 
බහජනඹ වී නළත. 
 

(ඇ)( i) මභභ හවන අනතුරු ්බඵන්ධමඹන් මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්ක ඳළළත්වීභට කටයුතු කය ඇත. මීය ට 
අදහශ විසතය ඳවත දළක්මප. 
PC – 2221 මභභ හවනඹට අදහශ අනතුරු 3 ක් සිදු වී ඇත. එභ අනතුරු රට අදහශ ඳරීක්ක සිදු 

කය ඇත. 
56 – 4647 මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත.  
PE – 1488 මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 
PC – 5371 මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 
PE – 1491 මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 
KI – 2558 මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 
NB – 3507 මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 
32 -2836 මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 
65 – 2226 මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 



 
 

 
  

59 – 0219  මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 
KR – 1063  මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇත. 
වහනි මල්ඛනඹක් යය්බබ කය ඇි  අතය විගකනඹ විසින් මඳන්හ දී ඇි  අදහශ විසතය එටු ටවන් 
කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 
 

(ඇ)( ii) මභභ තළන්ඳත් කර නමුත් උඳරබ්ිත මනොවු මචක් ඳත් වහ මුදල් ඇනවු්බ ඉතහ ඳළයණි ගනුමදනු න 
ඵළවින් ඒ ්බඵන්ධමඹන් තීයකඹක් ගළීභට අඳවසු වී ඇි  අතය මකමේ නමුදු මභභ ගණුමදනු 
නියවුල් කිරීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

 
(ඇ)(iii)  පිළිගනිමි.  නිළයදි කිරීභට කටයුතු කයමි. 
 
(ඇ)( iv)  එකඟ මමි.මභභ තත්ත්ඹ නිළයදි කය ඇත. 
 
(ඇ)(v) සුළු මුදල් අග්රිභඹ ඳරික්හ කිරීභට ගකි යුතු නිරධහරිඹකු ඳත්කයන අතය  ඒ වහ මල්ඛනඹක් 

නඩත්තු කිරීභට උඳමදස දී ඇත. 
 
(ඇ) (vi)  මභභ ගිණු්බ 1996 ර්මේදී යය්බබ කය ඳත්හ මගන ඹන අතය ඒ වහ බහණ්ඩහගහය අනුභළි ඹ 

රඵහ ි මබ් දළයි මොඹහ ගළීභට අඳවසු වී ඇත .මභභ ගිණු්බ යහජෙ ඵළවකුකට භහරු කිරීභට ඉදිරිමේදී 
කටයුතු කයනු ඇත. 

 
(ඇ)(vii) මභභ මතොයතුරු ඇතුශත් මල්ඛනඹක් ඳත්හමගන ඹන අතය විගකනඹට  අලෙ අසථහක 

ඉදිරිඳත් කශ වළකිඹ. 
 
(ඈ)( i) පිළිගනිමි.   මභභ තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 
 
(ඈ)(ii)   මභළනි අසථහන් විගකන විභසු්බ තුිකන්ද අඳ මත දළනු්බ දී මනොභළි  අතය එළනි අසථහන් 

්ර්බඳහදන කටයුතු රදී සිදු වී මනොභළි  ඵද ත දුයටත් වන් කයමි. 
 
(ඉ)(i)    ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ ,ඳහකභහරහ ඳළළත්වීම්බදි ්රධහන නිර්කහඹකඹක් ලමඹන් එභ 

ෘත්තීඹ වහ රැකිඹහ මශදමඳොමල් ඳි න ඉල්ලුභ පිළිඵ රකහ ඵරනු රඵයි. ම්බ අනු අඩු 
යධුනිකඹන් වඛෙහක් ටුත වුද දළනට රැකිඹහ මශදමඳොමල් විලහර ඉල්ලුභක් ඳි න ඉදිකිරී්බ 
ක්මේත්රඹ වහ මරෝව යශ්රිත ක්මේත්රඹන්ටු ඳහකභහරහ ඳළළත්වීභට කටයුතු කය ඇත. ඳහකභහරහ ර අභ 
යධුනික වඛෙහ තීයකඹ කිරීභ පිළිඵ ඵරතර භහ මත රඵහ මදන මර අභහතෙහවල මල්ක්බ 
මි න් ඉල්ලීභක් කය ඇත. 

 
(ඉ)(ii)  හර්තහමප දළක්මන ඳරිදි ඳහකභහරහ වළයඹහභ අභ කය ගළීභට කටයුතු කය ඇත .ඊට අභතය 

්රභහකත් ධහරිතහමඹන් යුතු ඳහකභහරහ යය්බබ කිරීභ වහ අදහශ ඳහකභහරහන්ට යධුනිකඹන් 
යකර්ලකඹ කය ගළීභ ෘත්තීඹ භහර්මගෝඳමේලන කටයුතු ඩහත් යකර්ලණීඹ භට්ටමින් සිදු කිරීභ ,
පුහුණු භධෙසථහන නවීකයකඹ කිරීභ ,නවීන පුහුණු උඳකයක මිරදී ගළීභට කටයුතු කිරීභ, 
උඳමේලකරුන් පුහුණු කිරී්බ යදී ක්රිඹහභහර්ග අනුගභනඹ කය ඇත. 

(ඊ)     පිළිමනොගනිමි. සිඹළුභ අි කහර මගවී්බ ්බඵන්ධමඹන් ඳහරන මල්ඛනඹක් (Control Register) ගිණු්බ 
අවලමේ ඳත්හමගන ඹනු රඵයි. අි කහර දීභනහ අඹදු්බ ඳත් අනුභත කිරීම්බදී ඳහරන අවලමේ ඊට 
අදහශ මල්ඛනඹක් ඳත්හමගන ඹන අතය අමනකුත් අවලඹන්ටු එළනි මල්ඛන ඳත්හ ගත යුතු ඵට 
උඳමදස දී ඇත. එමේභ මීය ට අදහශ විගකන විභසුම්බ වන් කය ඇි  ඳරිදි අදහශ විසතය අි කහර 
මල්ඛනඹට ඇතුශත් කිරීභට කටයුතු කයමි. අි කහර මේමේදී කයන රද ළඩ ්රභහකඹ පිළිඵ 
ෆහීභට ඳත් වීමභන් ඳසු ඳභකක් අි කහර අඹදු්බ ඳත් අනුභත කයනු රළමබ්. එමේභ අි කහර මගවී්බ 
රට අදහශ වුචර් ඳත් වි ක කය ඇත. 

 
(උ)       අිතකහරිමේ භහණ්ඩිකක නිරධහරිමඹකු ද ඇතුළු කමිටුක් භගින් හවනර ඉන්ධන දළවීභ ඳරීක්හ 

මකොට අලෙ ්රමිතීන් පිටුටුහ ඇත. හවනර ඉන්ධන ඳරිමබෝජනඹ පිළිඵ ව තුරනඹ කිරි්බ, මභකී 
්රමිතීන් රට අනුකර සිදු මකමර්. 

 
(ඌ)   මභභ චක්රමල්ඛමේ විිතවිධහන අදහශ නුමේ විරහමික යහජෙ නිශධහරින් මකොන්ත්රහත් ඳදනමින් නළත 

මේමේ මඹොදහ ගළීම්බදීඹ. මභභ නිශධහරින් මදමදනහ මේමේ මඹොදහ මගන ඇත්මත් අතෙලඹ 
යහජකහරී ඉටු කයහ ගළීභ වහ ඳළරු්බ යහජකහරි ඳදනමිනි. විමලේමඹන්භ මභභ නිශධහරින් 



 
 

 
  

මදමදනහ ඳළරු්බ ඳදනමින් යහජකහරි වහ මඹොදහහ ගනු රළබුමප විභර්ලන කටයුතු වහ ඉඩ්බ ඳයහ 
ගළීම්බ කටයුතු වහඹ. අිතකහරිමේ දළනට සිටින කහර්ඹ භණ්ඩරඹ භඟින් මභභ කටයුතු ඉටු කයහ 
ගළීභ අඳවසු විඹ. 

 
(එ)  හර්තහමප වන් ඳහරිමතෝෂික මුදල් මගවී්බ ්රභහද වී්බ අසථහ 35 පිළිඵ විසතය දක්හ මනොභළි  

නිහ ්රභහද වීභට මවේතු ඉදිරිඳත් කිරීභ අඳවසුඹ. මකමේ වුද දිසත්රික් කහර්ඹහර භගින් අලෙ විසතය 
මගන්හ ගළීම්බදී ව අදහශ නිරධහරින් බහයමේ ඇි  ඵඩු ඵහටුයහදිඹ ව ිකපි මල්ඛන බහයදීම්බදී සිදු 
න ්රභහදඹන් නිහ ඳහරිමතෝෂික මුදල් මගවීභ ඹ්බ ඹ්බ අසථහ රදී ්රභහද වී ඇතත් මභභ තත්ත්ඹන් 
ශක්හ ගළීභ පිණි අලෙ ක්රිඹහභහර්ග මගන ඇත. 

(ඒ)  පිළිගනිමි.  මනොඳභහ ඉදිරිඳත් කිරීභට කටයුතු කයමි. 
 
(ඒ) (ii) පිළිගනිමි.  2010 මර් විගකන වහ කශභනහකයක කමිටු රැසවී්බ 02 ක්  ඳළළත්වීභට මවේතු වුමේ 

2010 අම්රේල් භ ඳළළි  අධෙක් භණ්ඩරඹ විසුරුහ නළත න අධෙක් භණ්ඩරඹ රැසවමේ 
2010.09.27 දින වීභඹ.  එඵළවින් එකී ර්මේ රැසවී්බ 02 කට ඳභකක් සීභහ විඹ. 2011 මර් රැසවී්බ 
04 ක් ඳළළත්ව අතය  නළත 2012 මර් රැසවී්බ ඳළළත් වීභට සිදු වමේ හය 02 ක් ඳභණි. එඹට ද 
මවේතු වුමේ 2012 අමගෝසතු භසින් ඳසු ඳළි  අධෙක් භණ්ඩරඹ විසුරුහ නළත න අධෙක් 
භණ්ඩරඹ 2013 භළයි භ රැසවීභ ඹ. ඒ අනු අඳ විසින් 2013 ය  තුර රැසවී්බ හය 04 ක් ඳත්න 
රදී. මභමේ සීමිත රැසවී්බ හය ගකනක් තුරදී අඳ විසින් හර්ෂික විගකන ළරසුභ වහ විගකන 
ළඩටවන අිතකහරිමේ ජහි ක ෘත්ි ඹ පුහුණු භධෙසථහන වහ දිසත්රික් ෘත්ි ඹ පුහුණු භධෙසථහන ර 
විගකන හර්තහ, යජමේ විගකන විභසු්බ 09 ක් වහ 13 (7) (A) හර්තහක් භහමරෝචනඹට රක් කිරීභ 
සිදු කයන රදී. 

2012 වහ 2013 ර්ර  අබෙන්තය විගකන හර්තහ පිිකමිකන් 10 ක් වහ 19 ක් රඵහ දුන් අතය 2012 යට 
අදහශ හර්තහ ිකන් 05 ක් 2013 මර් ඳළි  විගකන වහ කශභනහකයක කමිටු රැසවී්බ රදී භහමරෝචනඹට 
රක් කයන රද අතය 2013 යට අදහශ විගකන හර්තහ ිකන් හර්තහ 06 ක් 2013 වහ 2014 ය ර ඳළළත්ව 
විගකන වහ කශභනහකයක කමිටු රැසවී්බ රදී  භහමරෝචනඹට රක් කයන රදී.  ඒ අනු ර් මදකටභ අදහශ 
විගකන හර්තහ 29 කින් හර්තහ 11 ක් භහමරෝචනඹට රක් කයන රද අතය  එභ ය 02 තුර ඳළළත්ව 
විගකන වහ කශභනහකයක කමිටු රැසවී්බ ගකන 06 කි. 
ඊට අභතය කශභනහකහරිත් අලෙතහඹ භත ඳයන රද විමලේ විභර්ලන  යරමඹන් ළකස හර්තහ 
කශභකහකහරීත්ඹට ඉදිරිඳත් කයන රදී. කශභකහකහරීත්ඹ විසින් භහමරෝචනඹට රක් කර ඵළවින් එකී 
හර්තහ විගකන වහ කශභනහකයක කමිටු රැසවී්බර භහමරෝචනඹට ඉදිරිඳත් කය නළත.  
2010-2012 ෆභ හර්ෂික හර්තහකභ විගකන වහ කශභනහකයක කමිටු රැසවී්බ මතොයතුරු වන් කය ඇත. 
 
(ඒ)(iii)  හර්ෂික සථහය ත්ක්බ මීය ක්ක හර්තහ සථහය ත්ක්බ මල්ඛනඹ භඟ ළඳීභ ්රහමඹෝගික ඉතහ 

අඳවසු කහර්ඹඹකි. 
 
(ඒ)(iv)  හර්තහමප වන් න ඳරිදි මේකයින් 22 කු ඵහටුය යඹතන රට අනුයුක්ත කය නළත. අදහශ විසතය 

ඳවත දළක්මප. 

අවකඹ  තනතුය නිදවස කශ යඹතනඹ 

69 ිකපිකරු / ඹතුරු මල්ඛක ඳහර්ිකම්බන්තු  

390 ෙහඳෘි  වකහය ජනහිතඳි  මල්ක්බ කහර්ඹහරඹ. 

60 අධෙක් ජනයහල් 2014.01.15 දින ඉත්වී ඇත. 

27 විගකන වකහය ජනහිතඳි  කහර්ඹහරඹ. 

733 උඳමේලක අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

830 මේසක උඳමේලක එභ. 

7664 උඳමේලක (මකොන්ත්රහත්) 2014.01.14 දින ඉත්වී ඇත. 

7679 උඳමේලක (මකොන්ත්රහත්) අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

7882 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2013.08.05  මේමඹන් ඉත් වී ඇත. 

7773 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2014 ර්මේ ඉත් වී ඇත. 

7691 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

7690 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2014.01.05 දින ඉත්වී ඇත. 

7703 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2013.12.31 දින ඉත්වී ඇත. 

7702 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2013.04.24 දින ඉත්වී ඇත. 

8014 ක්බකරු 2013.12.31 දින ඉත්වී ඇත. 

7689 ක්බකරු අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 



 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

ඉවත මල්ඛනඹට අනු ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණ අිතකහරිමේ යහජකහරි ඉටුකිරීම්බ ඳදනමින් මඹෞන කටයුතු වහ 
නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලඹට ම්බ න විට අනුයුක්ත කය ඇි  මේක වඛෙහ 01කි. මනත් ඵහටුය 
යඹතන රට මුදහ වළය ඇි  වඛෙහ 04 මදමනකි. මේමඹන් ඉත්වී ඇි  වඛෙහ 09 කි. නළත අිතකහරිමේ 
මේඹට හර්තහ කය ඇි  වඛෙහ 07 කි.  
ඵහටුය යඹතන රට අනුයුක්ත කය ඇි  නිරධහරින් එමේ අනුයුක්ත කිරීභ වහ මඹෞන කටයුතු ව 
නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලමේ මල්ක්බ විසින් අනුභළි ඹ රඵහ දී ඇත. 

 
(ඒ)(v)   පිළිගනිමි. ඳශපුරුදු නිරධහරින්මේ මේඹ අතෙහලෙ වීභ භත ඉතහභ සීමිත තනතුරු වඛෙහක් 

්බඵන්ධමඹන් මභභ තත්ත්ඹ ඵරඳහන රදී. නිළයදි කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 
 
(ඔ)         ශ්රි රවකහ ෘත්ි ඹ පුහුණ අිතකහරිමේ න්නිමපදන ජහරඹ පුළුල් කිරිම්බ දි භධෙසථහන 250 කට අිතක 

්රභහකඹකට සථහය දුයකථන රඵහ මදනු මනුට අධෙක් භණ්ඩර අනුභළි ඹ ඹටමත් ජවගභ 
දුයකථන රඵහ දී ඇි  අතය ඒ අනු එභ බිල්ඳත් මගවි්බ සිදුකය ඇත. 

 
3.1  මූර ප්රතිපර 
2013 මදළ්බඵර් 31 දිමනන් අන් ර්ඹ වහ අිතකහරිමේ මූරෙ ්රි පරඹ පිරීහීභට ්රධහනභ මවේතු වුමේ 
බහණ්ඩහගහයඹ විසින් අනුභත කයන රද අඹළමඹන් රු :38,403,616.50 මුදරක් මනොරළබීභ නිහඹ .එමේභ මභභ 
ටිනහකභ තුර ඳහරිමතෝෂික වහ මන් කයන රද රු :36,661,214.00 මුදර ද ඇතුරත් ි බීභ නිහ මභමර 
මඳන්නු්බ කයනු ඇත. 

 

3.2     භහමරෝචිත ර්ඹ අන් න විට මේකඹන් විසින් ඳයන රළබු නඩු 07 ක් ි බු අතය ම්බ න විට 
එභ වඛෙහමන් නඩු 03 ක් අන් වී ඇත .අදහශ විසතය ඳවත දළක්මප .  

අනු 
අවකඹ 

නඩුඳයනරද 
මේකඹහමේ නභ 

නඩු අවකඹ ඳයහ ඇි  අිතකයකඹ ර්තභහන 
තත්ත්ඹ 

01 ඩී.එස .එදිරිසිවව 2/218/2011  ක්බකරු විනිලසචඹ 
බහ ,මකොශම 

භථඹකට ඳත් 
කයන රදී. 

02 යනන්ද මවේයත් 2/260/2011  ක්බකරු විනිලසචඹ 
බහ ,මකොශම 

භථඹකට ඳත් 
කයන රදී. 

03 පී.ඒ .යකසිවව 1/ අි /11/2011  ක්බකරු විනිලසචඹ 
බහ ,මඵොරැල්ර 

විබහග මමින් 
ඳතී. 

04 එස.ඒ.ඩී.මේ.චන්ද්රකුභහය CA/WRIT/441/2011 අභිඹහචනහිතකයකඹ  ,
මකොශම 

අභිඹහචකඹහ 
විසින් නඩු 
ඉල්රහ අසකය 
ගන්නහ රදී. 

05 එස.ඒ.ඩී.මේ .චන්ද්රකුභහය 2/ අි /3668/2013  ක්බකරු විනිලසචඹ 
බහ ,මකොශම 

විබහග මමින් 
ඳතී. 

06 එච්.ඒ .නන්දහි  WP/HCCA/GPA/37/2010/LT ඳශහත්ඵද අභිඹහචනහ 
භවහිතකයකඹ 

නඩු අන් වී 
ඇත. 

07 අනුය විමේමේකය LT/M/26/32/2012 ක්බකරු විනිලසචඹ 
බහ ,භහතය 

විබහග මමින් 
ඳතී. 

 
යඹතනඹට විරුේධ ඵහටුය ඳහර්ල විසින් නඩු 02 ක් ඳයහ ඇි  අතය ඉන් එකක් ම්බ න විට භථඹකට ඳත් 
වී ඇත. 

7697/1917 රිඹදුරු මඹෞන කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන 
අභහතෙහවලඹ. 

7180/1888 උඳමේලක (සථිය) අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

1552 උඳමේලක (සථිය) ජහි ක තරුක මේහ බහ 

8077 උඳමේලක (මකොන්ත්රහත්) 2013.09.15 ඉත්වී ඇත. 

619 ක්බකරු ( ්රි පයකඹ) අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

අනු  
අවකඹ 

නඩු ඳයන රද 
මේකඹහමේ නභ 

නඩු අවකඹ ඳයහ ඇි  අිතකයකඹ ර්තභහන තත්ත්ඹ 

01 නදුන් විදුයවග DMR/00050/2008 දිහ අිතකයකඹ ,මකොශම විබහග මමින් ඳතී. 

02 යවි මඳොත්වර DMR/04044/2011 දිහ අිතකයකඹ ,මකොශම භථඹකට ඳත් කයන රදී. 



 
 

 
  

මේකඹන් මදමදමනකු විසින් අිතකහරිඹට විරුේධ ඳයන රද නඩුකදී ක්බකරු උහවිඹ විසින් රඵහ දුන් 
තීන්දු අිතකහරිඹට ඵයඳතර අහසි වගත තීන්දුක් වු ඵළවින් එභ නඩු තීන්දුට විරුේධ භවහිතකයකමේ 
අභිඹහචනඹක් මගොනු කිරීභට කටයුතු කයන රදී .එටුදී එකට සිටි ීි  නිරධහරිනිඹ විසින් අභිඹහචනඹක් 
ඉදිරිඳත් මනොකයන මර ීි ඳි  මදඳහර්තම්බන්තු විසින් උඳමදස දී ඇි  ඵ වන් මකොට එකට සිටි 
බහඳි තුභහ මත ිකපිඹක් ඉදිරිඳත් කය ඇි  නමුත් ,ීි ඳි  මදඳහර්තම්බන්තු විසින් එළනි උඳමදක් රඵහ දී 
ඇි  ඵට ිකඛිත හක්ෂිඹක් මනොභළත . මකමේ වුද ක්බකරු උහවිඹ භඟින් රඵහ මදන රද නිමඹෝගඹ අනු 
අදහශ මේයින්ට රු  .5,469,015.00 ක මුදරක් ළටුප් වහ දීභනහ ලමඹන් මගවීභට සිදු වීභ නිහ එකට සිටි 
කශභකහකහරීත්ඹ විසින් අදහශ අභිඹහචනඹ මගොනු කිරීභට කටයුතු කය ඇත .භවහිතකයකඹ විසින් ක්බකරු 
උහවිඹ විසින් රඵහ දුන් තීන්දු එමරභ සථීය කයන රද ඵළවින් අදහශ මේයින්ට එභ මුදර මගවීභට සිදු විඹ. 
හර්තහමප වන් ඇි  ඳරිදි එක් මේකමඹකුට රු .455,520.00 මගවීභට සිදු විඹ .එමේ මගවීභට සිදු වුමේද 
ක්බකරු උහවිඹ භඟින් රඵහ දුන් තීන්දුකට එමයටු භවහිතකයකඹට ඉදිරිඳත් කයන රද අභිඹහචනමඹන්ද 
මඳය තීන්දුභ සථීය කයන රද ඵළවිනි .තද එක් මේකමඹකුට රු .87,000.00 ක් මගහ ඇත්මත් ඔහු විසින් 
අිතකහරිඹට එමයටු ඳයන රද නඩු භථඹට ඳත් වු නිහඹ. 
ීි ඥ ගහසතු ලමඹන් රු.1,329,741.00 මුදරක් මගහ ඇත්මත් ඳවත වන් නඩු ්බඵන්ධමඹනි. 

 
 

 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 (අ)   2013 ර්මේ ක්මේත්ර 18 ක් තුර ඳහකභහරහ 77 කට යධුනිකඹන් 33,882 ක් ඵහ ගළීභට අමප්ක්හ 

කය ි බ අතය යධුනිකඹන් 28,446 ක් ඵහමගන ි බුණි. 
මභටු පුහුණුට ඵහ ගළීම්බ ඉරක්කඹ ලමඹන් වන් කය ඇත්මත් පර්ක කහලීන වහ අර්ධ කහලීන 
ඳහකභහරහ මදකටභ මප. 2013 ය වහ පුහුණු ඉරක්ක ළරසු්බ කයනුමේ 2012 ය අහනමේදීඹ. මභටුදී 
ඉදිරි මර් අලුි න් යය්බබ කිරිභට ඵරහමඳොමයොත්තු න ඳහකභහරහ වහද ඉරක්ක ළරසු්බ ඇතුරත් කයන 
අතය එමේ ළරසු්බ කශ භවය න ඳහකභහරහ යය්බබ කිරිභට මනොවළකිවු අසථහද විඹ. ඊට ්රධහන මවේතු වමේ 
ඉරක්කගත ඳහකභහරහ වහ උඳමේලකරුන් ඵහ ගළීභට මනොවළකි වීභ වහ පුහුණු උඳකයක මිරදී ගළීභට 
මනොවළකි වීභඹ. 
2013 මර්දි උඳමේලකරුන් ඵහ ගළීම්බදි ඔවුන්මේ මූිකක ළටුඳ රු. 14,000 කට යන්න විඹ. එභ 
ළටුඳට ෘත්තීකයින් ලමඹන් මක්සත්රමේ නියුතු ිලල්පීන් උඳමේලක තනතුරු රට ඳළමිණිභ ඉතහභත් සීභහ 
ටුත විඹ. මභභ ගළටළු දිගින් දිනටභ ඳළතීභ නිහ ඒ පිළිඵ කරුණු අධෙඹනඹ කිරිමභන් ඳසු මඹෞන 
කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලඹ විසින්, කහර්ඹඹහධනඹ භත උඳමේලක තනතුරු වහ දිරි 
දීභනහක් රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත. න ඳහකභහරහ වහ උඳකයක මිරදී ගළීභට මටන්ඩර් කළදවුද ඒ 
වහ මිර ගකන් ඉදිරිඳත් කිරීම්බ ඳළි  ගළටළු තත්ඹන් නිහ නිසි ්රමිි ඹකින් යුතු උඳකයක කට්ටර නිසි 
මපරහට මිරදී ගළීභට මනොවළකි විඹ. ම්බ මවේතුමන්ද ඊට අදහශ ඳහකභහරහ යය්බබ කිරිභට මනොවළකි විඹ. 
යමට් ඉදිරි ළරසු්බ රකහ ඵළලීම්බදී ඉදිකිරි්බ ක්මේත්ර මේ විලහර රැකිඹහ ඉල්ලුභක් ඇත. එභ මවේතු නිහ 
ඳහකභහරහ යය්බබ කිරිභට ළරසු්බ කයන රදි. නමුත් ශ්රී රහවකික භහජමේ හභහජීඹ, වසකෘි ක මවේතන් නිහ 
ඉදිකිරී්බ, ලී ළඩ යදි ක්මේත්ර ර ඳහකභහරහ වහ යධුනිකඹන් ඵළඳීභ ඉතහ අඩු භට්ටභක ඳතී. 

 
(ය)  අලෙ ඇගයී්බ සිදු කය NVQ වි ක නිකුත් කයනු රඵන්මන් ්රතීතනඹ ව ඳහකභහරහ වහ ඳභණි. 

ඳහකභහරහ ්රතීතනඹ වහ පුහුණු හර්ථක ඳත්හමගන ඹෆභට උඳකයක වහ ළඩවල් ඳවසුක්බ 
ි බීභ මූිකක අලෙතහඹකි. පුහුණු උඳකයක මිරදී ගළීභ වහ ්රි ඳහදන ්රභහකත් ඳරිදි 
බහණ්ඩහගහයමඹන් මනොරළබීභ නිහ ්රතීතනඹ කිරීභට මනොවළකි විඹ. පඵළවින් පභ ඳහකභහරහ ර 
යධුනිකයින් වහ විබහග ඳළළත්වීභට මනොවළකි විඹ.  මඳය මර් ( මදළ්බඵර් භ ඳත්න රද 
විබහග වහ) වි කඳත් නිකුත් කයනු රඵන්මන් ඳසු මර් ඵළවින් අමප්ක්ෂිත ඉරක්ක ඉක්භඹහභට 
වළකිඹ. 

අනු අවකඹ නඩු අවකඹ 2013 ර්මේ මගහ 
ඇි  ීි ඥ ගහසතු 

01 2/218/2011  රු.140,464.00 

02 2/260/2011  රු .325,391.00 

03 1/ අි /11/2011  රු .196,928.00 

04 CA/WRIT/441/2011 රු. 522,858.00 

05 DMR/04044/2011 රු . 75,000.00 

06 WP/HCCA/GPA/37/2010/LT රු .15,000.00 

07 LT/M/26/32/2012 රු. 10,000.00 

08 DMR/00050/2008 රු.44,100.00 

මුළු එකතු රු . 1,329,741.00 



 
 

 
  

 
(ඇ) විගකන විභසුම්බ දක්හ ඇි  දත්තඹන් න 2013 මර් ඵහගත් යධුනික වඛෙහ 28,446, 

වළයගිඹ වඛෙහ 3,186 වහ ්රි ලතඹ 11.2% ළරසු්බ අවලමේ දත්තඹන්ට අනු නිළයදිඹ. නමුත් එටු 
නළතත් දක්හ ඇි  2013 ය අහනමේ ඳහකභහරහ වළයඹහම්බ ්රි ලතඹ 21.69% විඹ මනොවළක. 

ශ්රි රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ විසින් ඳත්න පුහුණු භධෙසථහන නහගරික ්රමේල ර මභන්භ මඵමවෝ 
ග්රහමීය ඹ ්රමේලර ද ක්රිඹහත්භක මප. මභභ එක් ඳහකභහරහක් වහ යධුනිකඹන් 15 මදමනකු ඵහ ගනු රඵන 
අතය ඉදිකිරි්බ ක්මේත්රමේ ඳහකභහරහ වහ අභ වඛෙහ 10ක් මර තීයකඹ කය ඇත. මභභ ඳහකභහරහ 
වළදෆරීභට ඳළමිමකන යධුනිකඹන් අතරින් කුඩහ පිරික් ්රහමේිලඹ ඳි න ඳවත වන් විවිධ හභහජිඹ 
මවේතුන් නිහ පුහුණුමන් ඉත්න අසථහ ඇත. එන්බ මේිලඹ වහ විමේිලඹ රැකිඹහ වහ නුපුහුණු ිලල්පින් 
ලමඹන් මඹොමු වීභ, ත්රිවිධ වමුදහ මේඹට එකතු වීභ, දීර්ඝ කහලීන අීඳ තත්ත්ඹන්, උස අධෙහඳනඹ 
වහ මඹොමු වීභ, අතුටුදහඹක වළසිරී්බ තත්ත්ඹන් නිහ ඉත් කිරි්බ, වදිසි අනතුරු ිකන් මිඹඹහභ වහ 
අකර්භකෙ තත්ත්ඹට ඳත්වීභ, විහව වීභ, ඳවුමල් ගළටු්බ වහ ගළටලු තත්ත්ඹන්, ගභන් අඳවසු යදි විවිධ 
භහජයීඹ කරුණු භත ඳහකභහරහ වළයඹහ්බ සිදු මප. මභළනි කරුණු අිතකහරිමේ ඳහරනමඹන් ඵළවළය වු ඒහඹ. 
මභභ මවේතුන් නිහ ඳහකභහරහ වළයඹන වඛෙහමප ්රි ලතඹ 11% ඵ හර්තහමප දක්හ ඇත. ඒ අනු 
යධුනිකඹන් 15 මදමනකු ඵහ ගන්නහ ඳහකභහරහක වළයඹහම්බ වඛෙහ යධුනිකඹන් මදමනකුටත් ඩහ අඩු 
වඛෙහකි. මකමේ නමුත් ම්බ ්රි ලතඹ 10% දක්හ අඩු කය ගළීභට විවිධ ක්රීඹහභහර්ග මගන ඇත. ඒ අතරින් 
අධුනිකයින් වහ ෘත්තීඹ භහර්මගෝඳමේලන අවලඹ විසින් භහර්මගෝඳමේලන සිදු කිරිභ, මදභහපිඹන් වහ 
දළනුත් කිරිම්බ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ, වනදහයි මිරට ශ්රි රවගභ හය ඳ රමපල ඳත්ර රඵහදීභ යදී විවිධ 
ක්රිඹහභහර්ග අනුගභනඹ කය ඇත. 

 
(ඈ)  පුර්ක කහලීන පුහුණු නිභ කයන යධුනිකයින් 16,800 ක් ළඩිදුය පුහුණු වහ මඹොමු කිරිභට 

ළරසු්බ කයන රදි. තෘි යික වහ ෘත්තීඹ අධෙහඳන මකොමින් බහමප නිර්කහඹකඹන්ට අනු NVQ 
4 භට්ටභ වහ පුහුණු රළබු     යධුනිකයින් ට ළඩිදුය පුහුණු අනිහර්ඹ වුද NVQ 3 න මවෝ 2 
න භට්ට්බ වහ පුහුණු රළබුන්ට එඹ අනිහර්ඹ මනොමප. මකමේ මතත් පුර්ක කහලීන NVQ 
කුභන භට්ටභක වළදෆරුත් ඒ සිඹළුභ යධුනිකයින්ට ළඩිදුය පුහුණු රඵහදීභට ෘත්තීඹ පුහුණු 
අිතකහරිඹ උත්හව දයයි. 

භවය ෘත්තීන් වහ මේිලඹ වහ විමේිලඹ ඳි න විලහර රැකිඹහ ඉල්ලුභ භත පුර්ක කහලීන පුහුණු 
අන් කශ විගභ, ඔවුන් ළඩිදුය පුහුණුට මනො රැකිඹහටභ ඵහ ගන්නහ අසථහද ඇත. (උදහයක 
කිටුඳඹක් ලමඹන් ඹන්ත්ර ිලල්පි, ලී ළඩ ිලල්පි (මගොඩනළගිික), ලී ළඩ ිලල්පි (ගෘව බහණ්ඩ), ඉදිකිරි්බ ිලල්පි 
(මඳදමර්රු), ඳළසසු්බ ිලල්පි, මභෝටර් යථ ෆේදු්බ ිලල්පි, මභෝටර් යථ පින්තහරු ිලල්පී ළනි ඳහකභහරහ) 
ඊට අභතය භවය ෘත්තීන් (උදහවයක ලමඹන් මට්රර්) වහ ළඩිදුය පුහුණු අසථහ ඉතහභත් සීමිත අතය 
එභ යධුනිකයින් මඵොමවෝ මදමනක් යඹතනර මනො සඹව රැකිඹහ ර නියත ක්මේත්රමේ ්රවීනයින් ඹටමත් 
(නිසර ඳත්හමගන ඹන) ළඩිදුය පුහුණුවී්බ වදහයි . මභභ වඛෙහ යඹතනර පුහුණු මනොරඵන ඵළවින් 
නිලසචිත ගකන් ගළී්බ සිදු මනොමප.  
තද අගනුරින් ඵළවළය ්රමේලර භවය ෘත්තීන් වහ ඳත්න පුහුණු ඳහකභහරහ රට රැකිඹහ අසථහ 
මවෝ ළඩිදුය පුහුණු අසථහ එභ ්රහමේිලඹ නගය ර මනොභළත. ඒහ ඇත්මත් අගනුය මවෝ ඊට යන්න 
්රමේලරඹ. යමට් මුල් ඵළමගන ඇි  භහජ, වසකෘි ඹ යකල්ඳ භත, අගනුරින් ඵළවළය ්රමේලර පුහුණු 
ඳහකභහරහ වළදෆරු භවය යධුනිකයින් නිසින් ඵළවළය ළඩිදුය පුහුණුට මඹොමු කිරිභට ඔවුන් වහ ඔවුන්මේ 
මදභහපිඹන් අකභළි  න අසථහද ඇත. ම්බ මවේතු නිහද ඔවුන් ළඩිදුය පුහුණුට මඹොමු කිරිභට අඳවසු වී 
ඇත. මකමේ මතත් ම්බ වහ විදු්බ මර පුහුණු භධෙසථහන ර ඳත්න මදභහපිඹ රැසවී්බ රදී මභභ 
කරුක පිළිඵද යධුනිකයින් වහ මදභහපිඹන් දළනුත් කිරිභට කටයුතු කය ඇි  අතය ඒ භගින් මභභ ගළටළු 
අභ කය ගළීභට ක්රිඹහභහර්ග මගන ඇත. 
ඊට අභතය මඹෞන කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලඹ විසින් ගන්නහ රද ්රි ඳත්ි  තීන්දුක් භත 
2014 මර් සිට යධුනිකයින් ළඩිදුය පුහුණු වහ මඹොමු කිරිභට ජහි ක යධුනිකත් වහ කහර්මික පුහුණු 
කිරිම්බ අිතකහරිඹ ඹටතට ඳයහ ඇත. 

 
(ඉ) පිළිගනිමි.   පුහුණු වහ ඵහ ගන්නහ වඛෙහමන් ළඩි වඛෙහක් ඳරිගකක ක්මේත්රමේ 

යධුනිකයින් මප. ඳරිගකක ඳහකභහරහ වදහයන්නන් මඵොමවෝ මදමනක් උස අධෙහඳනඹට මඹොමු වීභ, 
මූිකක ඳරිගකක දළනුභක් රඵහ ගළීභට ඳභකක් ඳහකභහරහ වළදෆරීභ යදී මවේතු නිහ ඔවුන් රැකිඹහ 
වහ ඹහභට භළිකකභක් දක්යි. තද ඳරිගකක ක්මේත්රමේ රැකිඹහ සීභහ ටුත වීභද තත් මවේතුකි.  
(මර් පුහණුට ඇතුශත් වු යධුනික වඛෙහ 29064 ක් න අතය එයින් මතොයතුරු තහක්ක 
ක්මේත්රඹට ඇතුශත් ව වඛෙහ 7093 කි).  

මයදිපිළි ඇඟලු්බ නිසඳහදන අවලමේ ඳහකභහරහට  2012 දී ඇතුශත්වී ඇි  යධුනික වඛෙහ  4445 කි. මභභ 
ඳහකභහරහ වහ ළඩි ලමඹන් රැකිඹහ වහ මඹොමු මනොන අතය තභ මඳෞේගිකක කහර්ඹඹන් (ගෘවසථ) 
ඉටුකයහ ගළීභ වහ මඹොමු මප . 



 
 

 
  

දුය ඵළවළය යධුනිකයින් රැකිඹහ සුරඵ ඳි න මකොශමට ඳළමිණිභට ඇි  අකභළත්ත ,එකභ රැකිඹහක 
මනොරැඳීභ ,උතුරු නළමගනටුය දිසත්රික්ක ර ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹට අඹත් නිශධහරීන්මේ ටුඟඹ, ඳහකභහරහ 
වහ ළරකිඹ යුතු ්රභහකඹක් යයෂක අවලමේ අඹ ඇතුශත් වීභ. මුසික්බ ජහි ක යධුනිකහන් රැකිඹහ ගත 
විභට ඇි  අකභළත්ත යදිඹ ද රැකිඹහ ගත විභ අඩුවීභට මවේතු වී ඇත. තද රැකිඹහ ගත ව ඇතළ්බ පිරිකමේ 
මතොයතුරු රඵහ ගළීභට අඳවසු වීභද තත් මවේතුකි.  

 
(ඊ) විභසුභට අදහශ පිිකතුරු ඳවත ඳරිදි මප. 
 
 

වි්තයඹ අයප්ක්ෂිත 

ඉරක්ක 

තා යන යනට යවේතු 

1.ඳර්මේක 
Researches 
 
 
 

5 1 4 ඉරක්ක කයන රද ඳර්මේකඹන්මගන් එක් 
ඳර්මේකඹක් ඳභකක් සිදු කර ඵ පිික ගනිමි. 
එඹට මවේතු ඉරක්ක කයන රද ඳර්මේක 
රට අභතය කරභනහකයක අලෙතහඹ භත 
අමනකුත් ඳර්මේකඹන් සිදු කිරීභට සිදු විඹ. 
1. කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු  අලෙතහඹන් 

වදුනහ ගළීම්බ ඳර්මේකඹ 
2. ෘත්තීඹ පුහුණු අධෙහඳනමේ ්රි රහබ 

වදුනහ ගළීම්බ ඳර්මේකඹ 

2.මීය ක්ක  
Surveys  
 
 
 

2 1 1 අමප්ක්ෂිත ඉරක්කඹ කයහ රගහ වීභට මනොවළකි 
ව ඵ පිළිගනිමි. එඹට මවේතු ඳර්මේක 
කටයුතු බහය සිටි එකභ නිරධහරිඹහ  
කරභනහකයක අලෙතහ භත ඔරුමගොඩත්ත 
ෘත්තීඹ පුහුණු යඹතනමේ ව අහුග්බභන 
කහර්ඹ භණ්ඩර විදෙසථහනමේ යහජකහරී කටයුතු 
වහ අනුයුක්ත කිරීභ. 

3.ක්රිඹහමූර ඳර්මේකඹන් 
Action Researches  
 
 
 

17 13 4 ක්රිඹහ මූර ඳර්මේකඹන් 4ක් ඉටු කිරීභට 
මනොවළකි ව ඵ පිික ගනිමි. මභටුදී මභභ 
කහර්ඹඹ ඳර්මේක අවලමේ අධීක්කඹ ඹටමත් 
ඒ ඒ දිසත්රික්කඹන් ර මේඹ කයනු රළබ 
උඳමේලකරුන් මත ඳයහ ි බුණි. එභ 
උඳමේලකරුන් මේහ අලෙතහඹ භත සථහන 
භහරු කයනු රළබ මවයින් ඉරක්ක පුයහ 
ගළීභට මනොවළකි විඹ. 

4.න ඳහකභහරහ වදුනහ 
ගළීම්බ ෙහඳෘි  හර්තහ 
ිකවීභ 
Write project proposals 
fornew courses 

1 _ 1 ඉටු කිරීභට මනොවළකි ව ඵ පිිකගනිමි. මභභ 
ෙහඳෘි  හර්තහ මනුට යඹතනමේ 
අලෙතහඹ භත අවවගභ මවෝටල් ඳහර පිටුටු 
වීභට අදහර ෙහඳෘි  හර්තහ කන රදී. 

5.්රෘත්ි  ඟයහ  
News Bulletin  
 
 
 

2 1 1 එක ගයහක් ඳරකිරිභට මනොවළකි වීභ 
පිිකගනිමි. 2013 අග බහගමේ එටු කටයුතු නිභ 
කය 2014 මුල් කහර්තුමප ්රකහලඹට ඳත් කයන 
රදී. 

6. ඡහඹහ අධෙනඹ 
Tracer Studies 
 
 

1 _ 1 ඉරක්ක කයන රද ඡහඹහ අධෙඹනඹ සිදු කිරීභට 
මනොවළකි ව ඵ පිිකගනිමි. ඉවත වන් කර 
ඳරිදි ඳර්මේක අවලඹ බහය සිටි එකභ 
නිරධහරියඹහට කරභනහකයක අලෙතහඹ 
භත ඳයහ ි බ මනත් යහජකහරි කටයුතු නිහ 
එඹ ්බපර්ක කය ්රකහලඹට ඳත් කිරීභට වළකි 
වමේ 2014 ර්මේ භළද බහගමේදීඹ. 

 



 
 

 
  

(උ) (i)  2013 යට මන් ව ්රි ඳහදන ්රභහකත් මනොව ඵළවින් කඹ රඵහදීභ ළඩි කය ගළීභට න්බ දින 08 
ෙහඹකත් වර්ධන ළඩටවන් ඳළළත්වීභට ්රමුඛත්ඹ දිඹ යුතුඹ  .එඵළවින් KAB 
(Knowledge about business) ළඩටවන් ඳළළත්වීභ අඩුකිරීභ නිහ එටු ්රගි ඹ අඩු වී ඇත. 

 
(උ) (ii) මීය ට ඵරඳහන රද මවේතු කිටුඳඹකි. එඹ ඳවත ඳරිදි මප. 

A. මූරෙ ඳවසුක්බ ළඳයීම්බදී ඉරක්කඹ පිළිමඹශ කයනු රඵන්මන් ෙහඹකත් වර්ධන 
ළඩටවන් ඉරක්කඹ ඳදන්බ කයමගන මප. ෙහඹකත් වර්ධන ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 
වහ ්රි ඳහදන ්රභහකත් මනොවීභ නිහ ඉරක්කඹට ඩහ ළඩටවන් 08 ක් අඩුමන් ඳත්හ 
ඇත. ඊට මූරෙ ඳවසුක්බ ළඳයීභ අඩුවීභ ඵරඳහ ඇත. 

B. SEPI කඹ රඵහ දීම්බදී ඵළවකු ිකන් ඳනනු රඵන දළඩි ීි රීි  වහ ඇඳ සුරැකු්බ මකොන්මේසි නිහ 
කඹ රඵහ ගළීභ අඩු වීභට මවේතු මප .තද  SEPI  කඹ ඳවසුකභට අභතය මනත් අඩු මඳොළී 
කඹ ඳවසුක්බ ඳි න ඵළවින් ඒ වහද  කඹ රහභීන් මඹොමු වී ඇත. 

C. ෙහඹකත් වර්ධන ළඩටවනට මඹොමුන ඇතළ්බ පිරිස ෙහඳහය යය්බබ කය ඇි  මවයින් 
ඔවුන් කඹ රඵහ ගළීභ ්රි ක්මේඳ කයයි .ඇතළ්බ යධුනිකයින් තභ දළනුභ ර්ධනඹ කය ඔවුන් 
තු මුදිකන් ෙහඳහය යය්බබ කිරීභට මඳශඹීභ නිහද කඹ නිකුත් වීභ අඩු වී ඇත. 
 

(ඌ) 2013 මර් ක්රිඹහකහරී ළරළසභට අනු ළඩටවන් 40 ක් ඳළළත්විඹ යුතු වු අතය ළඩටවන් 31 ක් 
ඳත්හ ඇත. එභ මර් අනුග්රවකත්ඹ රඵහ ගළීභට ඵරහමඳොමයොත්තු ව මඳෞේගිකක අවලමේ 
යඹතන මඵොමවෝභඹකින මූරෙ අනුග්රවකත්ඹ මනොරළබීභත්, ඇතළ්බ යඹතන ර අබෙන්තය 
කශභකහකහරිත්ඹ මනස වීභත් භත, අමප්ක්ෂිත අනුග්රවකත්ඹ මනොරළබීභත් මීය ට මවේතු විඹ. 

 
4.2(අ)  මභභ රිඹ අනතුය 2003 ර්මේ සිදු වී ඇි  අතය ර් 06 කට ඳසු එන්බ 2009 මඳඵයහරි භහමේදී 

ඳරීක්කඹක් සිදු කය ඇි  ඵ පිළිගනිමි. මභඹට මවේතු වී ඇත්මත් එකට සිටි ඳහරන අිතකහරිඹ විසින් 
නිඹමිත ඳරිදි කටයුතු මනොකිරීභයි. ම්බ න විට රිඹ අනතුයට අදහශ ිකපි මල්ඛන ටුත මගොනු ද 
අසථහන ගතවී ඇි  අතය විගකනඹ විසින් මඳන්හ දී ඇි  කරුණු ර නියදෙ තහඹ ඳහ ඳරීක්හ 
කිරීභට වළකිඹහක් නළත. ඒ අනු මභභ අරහබඹ ්බඵන්ධමඹන් ඉදිරි කටයුතු කශ මනොවළකි 
තත්ත්ඹක ඳතී. මකමේ වුද විගකනඹ විසින් මඳන්හ දී ඇි  ඳරිදි අිතකහරිඹට සිදු වී ඇි  අරහබඹ 
්බඵන්ධමඹන් ගකී්බ නිලසචඹ කිරීම්බ කමිටුක් ඳත් මකොට ඇි  අතය එභ කමිටු භගින් මදනු රඵන 
නිර්මේල භත ඉදිරි ක්රිඹහභහර්ග ගළීභට අමප්ක්හ මකමර්. 

 
    (ය)   ඉදිරිමේදී නිඹමිත දිනට අත්ි කහය්බ පිඹවීභට කටයුතු කයන මර අවල ප් යධහීන් දළනුත් කය 

2014.08.2   දින  ිකපිඹක් නිකුත් කය ඇි  අතය ,එමේ මනොවුන මවොත් නිශධහරීන්මේ ළටුප් දළනු්බ 
දීභකින් මතොය අත්ටුටු වීභට කටයුතු කයනු ඇත .එභ නිහ ඉදිරිමේදී මභළනි ්රභහදඹන් සිදු මනොවීභට 
වළකි ෆභ පිඹයක්භ අනුගභනඹ කය ඇත. 

  
(ඇ) (i) එක් එක් භධෙසථහන රට යමපනික මනොමඹකුත් ර්ගඹන්මගන් T shirt ඳළර යධුනික 

යධුනිකහන් පුහුණු වහ ඳළමිණිමභන් අවිිතභත් ඵක් භහ මත නිරික්කඹ වුමඹන් ,ශ්රී රවකහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ දියින පුයහභ විසිරි සිටින යධුනික යධුනිකහන් ඒකිඹ බහඹකින් යුක්ත 
T shirt ඳළර පුහුණු ඳහකභහරහ වහ 2013 ර්මේ සිට වබහගි කයවිඹ යුතු ඵ ්රි ඳත්ි භඹ 
තීයකඹක් බහඳි  ⁄ ්රධහන විධහඹක නිරධහරි මර භහ විසින් ගන්නහ රදී. 

ඒ අනු ම්බ ්බඵන්ධ අධෙක් භණ්ඩරඹට කරුණු ඳළවළදිික කය අධෙක් භණ්ඩර ඳත්රිකහක් 2014 
මදළ්බඵර් භ ඳත්න අධෙක් භණ්ඩර රැසවීභට ඉදිරිඳත් කය යයක අනුභළි ඹ රඵහ ගළීභට කටයුතු 
කයනු ඇත. 
්ර්බඳහදන දළනුභළි  සුදුසු කහර්ඹ භකඩරඹක් මනොභළි  වීභ භත මභභ ක්රිඹහිකඹ සිදු වී මනොභළි  ඵ පිිකගනිමි .
මභභ කරුණු මකමයටු ම්බ න විට විමලේ අධහනඹක් මඹොමු කය ්ර්බඳහදන කටයුතු වහ මනභ වකහය 
අධෙක් තනතුයක් ඇි  කය ඵහ ගළීභට කටයුතු කයනු ඇත .ඒතුිකන් මභභ දුර්රතහ භග වයහ ගත වළකි 
නු ඇත . එමේභ 2014 ර්මේ සිට නිඹමිත ඳරිදි ගිවිසුභට අදහශ මකොන්මේසි ඇතුරත් කය ,කස කය මභළනි 
තත්ත්ඹන් හීදි ගත වළකි උඳරිභ පිඹයඹන් ගළීභට කටයුතු කයනු ඇත. 

   
 (ඇ)(ii)  පිළිගනිමි 
 

 (ඇ)(iii) එඹ ගඵඩහ  බහයකරුමේ දුර්රතහඹක් ඵ පිිකගනිමි .ම්බ ්බඵන්ධ අදහර ගඵඩහ යහජකහරි කටයුතු  
ඉටු කයන නිශධහරීන්ට නිඹමිත ඳරිදි අදහර යහජකහරි කටයුතු ඉටු කයන මර භහ විසින් උඳමදස දී 
ඇත .එමේභ ම්බ ්බඵන්ධ ඉදිරිමේදී නියන්තය අධීක්කඹක් සිදු කයන මර අදහර ගකි යුතු 
නිශධහරීන්ට උඳමදස දී ඇි  ඵ ත දුයටත් වන් කයමි. 



 
 

 
  

 
(ඈ) ෘත්තීඹ පුහුණු ඳහකභහරහ හර්ථක ඳළළත්වීභ වහ පුහුණු ද්රෙ ්රභහකත් ඳරිදි රඵහ ගළීභ වහ ඒහ 

නිසි අසථහරදී අදහශ පුහුණු අබෙහ වහ මඹොදහ ගළීභ ඉතහ ළදගත් මප. 
ම්බ වහ ෆභ ඳහකභහරහක් යය්බබමේදීභ පුහුණු ද්රෙ මිරදී ගළීභටත් එඹ උඳරිභ ලමඹන් 
ඳහකභහරහ යය්බබ කය එක් භක් ඇතුරතදීත් අන් කයන මරත් දිසත්රික් කහර්ඹහර මත 
උඳමදස රඵහදී ඇත. 

ඒ අනු හර්ෂික පුහුණු ළරළසභට අනු යය්බබ කශ පුහුණු ඳහකභහරහ වහ ඉරක්කගත යධුනික වඛෙහට 
අනු ඵහුතයඹක් ඳහකභහරහ වහ පුහුණු ද්රෙ මිරදී ගළීභට කටයුතු කයනු රළමබ්. නමුත් සඳමපදී, මබ්කරි 
ිලල්පී ළනි ඳහකභහරහර පුහුණු ද්රෙ දීර්ඝ කහලීන ගඵඩහකය තඵහ ගළීභට මනොවළකි නිහ ඒහ වහ 
දදනික මවෝ මකටිකහලීන ඳදනභ භත පුහුණු ද්රෙ මිරදී ගී.තද භවය ඳහකභහරහරට අදහශ පුහුණු ද්රෙ 
්බභත ්රභහකමේ දිගින්, ඵරින් ළනි තත්ත්ඹන් ඹටමත් නිසඳහදනඹ  මකමර්. උදහවයකඹක් ලමඹන් 
ඇලුමිනිඹ්බ පිරිළකසු්බ කහර්මික, ඳෆසසු්බ ිලල්පි, ඹන්ත්ර ිලල්පි යදී ඳහකභහරහර පුහුණු ද්රෙ දිග ඵහර් ලමඹන් 
නිසඳහදනඹ මකමර්. මභටුදි එභ ්බභත දිග ්රභහකමඹන් මකොටක් මිරදී ගළීම්බදී මුළු මුදරට යන්න 
මුදරක් ළඹමප. එඵළවින් එභ ඵහර් එකභ මිරදී මගන එභ අි රික්ත ්රභහකඹ ඊශග ඳහකභහරහ වහ මඹදහ 
ගන්නහ අසථහ ඇත. 
මකමේ නමුත් යධුනිකඹන් පුහුණු අබෙහ වහ මඹදහමනොමගන ඉි රින පුහුණු ද්රෙ මතොග ඊරග 
කණ්ඩහඹ්බර යධුනිකයින්මේ පුහුණු කටයුතු වහ මඹොදහගී.  ඊට අභතය පුහුණු ද්රෙ නිසි ්රමිි මඹන් 
යුතු නිසි මපරහට, නිසි ්රභහකඹන්මගන් මිරදී ගළීභට උඳමදස රඵහදී ඇි  අතය ඒ පිළිඵද මොඹහ ඵළලීභට 
කටයුතු කය ඇත. තද ම්බ වහ ඳළි  ක්රභමපදඹන් ඩහත් ක්රභත් කිරිභට කටයුතු කය ඇත. 

 
(ඉ)(i) එක්ත් ජහතීන්මේ යවහය වහ කෘෂිකර්භ වවිධහනමේ ්රජහ ධීය ජීමනෝඳහඹ  ළඩ ටවන් යධහය 

ඹටමත්  ධීය අභහතෙහවලඹ වහ ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ එක් උඩප්පු වහ කල්පිටිඹ 
්රමේලර ජීත් න ධීය ්රජහ මනුමන් ක්රිඹහත්භක කර ළඩටවනක් ව මභඹ තහකහිකක 
ඳදනමින් රඵහ ගත් සථහන ර ක්රිඹහත්භක කයන රදී. මභභ ළඩටවමන් ෙහඳෘි  කහරඹ අන්වීභ 
නිහ ්රි ඳහදන මනොභළි වීභ භත අදහශ පුහුණු භධෙසථහන ක්රිඹහත්භක මනොවීඹ.මඳොදුමප ඳහකභහරහ වළය 
ඹන ්රි ලතඹ 10% ත් 12% අතය ඳතී. එමවත් භවය ඳහකභහරහ රඋඳමේලකරුන් ඉල්රහ අසවීභ 
මවේතුමන් ව සිසුන්මේ විවිධ මඳෞේගිකක කරුණු භත ඳහකභහරහ කීඳඹක වළයඹහම්බ ්රි ලතඹ ඉවශ 
මගොස ඇි  අතය ම්බ න විට මභභ වළයඹහම්බ ්රි ලතඹ අඩුකය ගළීභට කටයුතු කයමින් ඳතී.  

 
(ඉ)(ii) වි ක ඳත් රඵහ ගළීභට ඳළමිමකන මර අදහශ යධුනිකඹන් වට දළනු්බ දී ඇතත් මභභ වි ක ඳත් 

රඵහ ගළීභ වහ ඔවුන් මනොඳළමිණීභ නිහ ඒහ ඔවුන් මත රඵහ දීභට මනොවළකි වී ඇත, එඵළවින් 
එභ වි කඳත් රඵහ ගළීභට මනොඳළමිමකන යධුනිකඹන් වට තළඳළල් භහර්ගමඹන් වි ක රඵහ 
දීභට කටයුතු සිදු මකමයමින් ඳතී. 

 
(ඉ)(iii) ම්බ න විට මභභ උඳකයක ිකන් ළඩි ්රභහකඹක් රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත. එමේභ අනිකුත් 

උඳකයක ඉදිරිමේදී රඵහ දීභට කටයුතු කයමින් ඳතී. ඳහකභහරහ මනොඳළළත්වීභ ව මනත් මවේතුන් 
භත අි රික්ත න උඳමේලක රුන් ඉල්ලුභක් ඇි  ඳහකභහරහ රට අදහශ පුහුණු මකොට එභ 
ඳහකභහරහ රට අනුයුක්ත කිරීභට ළශසු්බ කය ඇත. 

1535 - සිවවර ඹතුරු ිකඹන ඳහකභහරහ ඳළළත්වු උඳමේිලකහකි. ඉවත ඳරිදි මනත් ඳහකභහරහක් වහ 
අනුයුක්ත කිරීභට කටයුතු කයමි. 
7565 – කශභනහකයක මේහ මදඳහර්තම්බන්තුමප අවක DMS/1680 දයක වහ 2013.12.17 දිනළි  ිකපිඹ භගින් 
මභභ අිතකහරිමේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ අනුභළි ඹ රඵහදීම්බදී වකහය උඳමේලක තනතුය එභ තනතුරු 
දයන්නන්ට මඳෞේගිකක නමේ කශභනහකයක මේහ ගකඹ (MA 1-2) ඹටමත් අනුභත කය ඇත. ඒ අනු 
මභභ නිරධහරිනිඹ කහර්ඹහර යහජකහරී  කටයුතු ඉටුකිරීභ වහ මඹොදහ ඇත.  
1040 - සුඳමපදී උඳමේිලකහක් න මභභ උඳමේිලකහ මුහුදුකටු ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනමේ සඳමපදී 
ඳහකභහරහට අනුයුක්ත කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 

 
(ඊ)(i) ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ විසින් රිඹදුරු ඳහල් 11 ක් ඳත්හමගන ඹනු රඵන අතය මභභ 

රිඹදුරු ඳහල් භගින් ඵය හවන  ව ළවළල්ලු හවන ඵරඳත්ර රඵහදීභ අමප්ක්හ මකමර්. ඳහකභහරහ 
කහරඹ භහ 03 කි. ඒ අනු එක් ඳහකභහරහකට යධුනිකඹන් 15 මදමනකු ටුත  යකට ඳහකභහරහ 
04 ක් මභමවඹවීම්බ අමප්ක්හමන් 2013 ය වහ එක් භධෙසථහනඹක් භගින් යධුනිකඹන්  60 
මදමනකුට පුහුණු රඵහ දීභට අයමුණු කයන රදී. ඒ අනු හර්තහමප වන් ඳරිදි ඉරක්ක ගත 
වඛෙහන් තීයකඹ කය ඇත. 

මභටුදී අනුයහධපුය රිඹදුරු  ඳහර ්බඵන්ධමඹන් ඉරක්ක ගත වඛෙහ 135 ක් මර තීයකඹ කයනු රළබුමප 
අඳනඹන වර්ධන භණ්ඩරඹ භගින් යධුනිකඹන් 100 ක් ඉදිරිඳත් කිරීභට එකඟ ි බු ඵළවිනි. එමේභ 



 
 

 
  

කරවචිකුඩි වහ අහුග්බභන ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනඹන්ටු රිඹදුරු ඳහල් ක්රිඹහත්භක මනොවු ඵළවින් එභ 
භධෙසථහන රට අදහශ ඉරක්ක නිඹභ කය නළත. නමුත් අඳනඹන වර්ධන භණ්ඩරඹ භගින් එභ 
භධෙසථහන රට අදහශ  යධුනිකඹන් ඉදිරිඳත් කිරීභ නිහ කරවචිකුඩි වහ අහුග්බභන භධෙසථහනඹන්ටු 
තහකහිකක රිඹදුරු පුහුණු ඳහකභහරහ ඳත්න රද අතය ඒ වහ යන්න භධෙසථහනඹන්ටු 
උඳමේලකරුන්මේ වඹ රඵහ ගන්නහ රදී. එමේභ අහුග්බභන රිඹදුරු පුහුණු ඳහකභහරහ ම්බ න මතක්  
ක්රිඹහත්භක ඳතී. 
ඉවි න් වන් කශ ඳරිදි රිඹදුරු පුහුණු රඵහදීභ වහ ඒ ඒ භධෙසථහන ්බඵන්ධ ඉරක්ක නිඹභ කයන රද 
නමුත් මභභ අිතකහරිඹට ඳහරනඹ කශ මනොවළකි වු මවේතු භත එභ ඉරක්ක පුයහගත මනොවළකි විඹ.ම්බ 
්බඵන්ධමඹන් වු ්රධහනතභ කහයකඹ වුමේ මකොශම - නහයහමවේන්පිට, පුත්තරභ - භහයවිර, නහගවිල්ලු, 
අනුයහධපුය, ව්බඵන්මතොට - මිරිේජවිර ඹන රිඹදුරු ඳහල්ර උඳමේලකරු ඉල්රහ අසවීභයි. එමේභ භහතය 
තරල්ර භධෙසථහනමේ මේඹ කශ උඳමේලකයඹහ විරහභ මගොස ඇත. ඉල්රහ අසවු ව විරහභ ගන්නහ රද 
උඳමේලකරු මනුමන් න උඳමේලකරු ඵහ ගළීභ වහ කටයුතු කයන රදී. නමුත් රිඹදුරු 
උඳමේලකරු ලමඹන් ඵහගනු රඵන්මන් මභෝටර් යථ ්රහවන මකොභහරිස ජනයහල් විසින් නිකුත් කයනු 
රඵන රිඹදුරු උඳමේලක ඵරඳත්රඹ ටුත අඹළුන් න අතය එළනි අඹළුන් වට මඳෞේගිකක අවලමේ විලහර 
ඉල්ලුභක් ඳතී. එඵළවින් රිඹදුරු උඳමේලක තනතුයට අදහශ ළටුප් ඳරිභහකඹ අනු සුදුසුක්බරත් 
උඳමේලකරුන් ඵහ ගළීභ දුසකය වී ඇත.  
එමේභ අ්බඳහය රිඹදුරු පුහුණු ඳහමල් මේඹ කයන රද රිඹදුරු පුහුණු උඳමේලකයඹහ සිඹ යහජකහරි නිසි ඳරිදි 
ඉටු මනොකිරීභ භත අනුයහධපුය දිසත්රික් භධෙසථහනඹට දුව්බ සථහන භහරුක් රඵහදීභට සිදුවිඹ ඵල්රඳහන 
පුහුණු භධෙසථහනමේ උඳමේලකයඹකු මේඹ කශ නමුත් රිඹදුරු පුහුණුට අනුයුක්ත කය ි බු 53-6448 
දයක ෆන් යථඹ ඉතහ අඵරන් තත්ත්මේ ි බු අතය එඹ අළුත්ළඩිඹහ වහ මඹොමු කයන රදී. නමුත් ම්බ න 
විට 52-1446 දයක ෆන් යථඹ අනුයුක්ත කය ඇත. 
අහුග්බභන වහ ග්බඳව රිඹදුරු පුහුණු භධෙසථහන වහ එක් උඳමේලකයඹකු අනුයුක්ත කය ඇි  අතය ඔහු 
කහර්ඹඹ චක්රඹකට අනු මේඹ කයනු රඵයි. ඒ අනු 2013 ර්මේදී මභභ භධෙසථහන 02 න් යධුනිකඹන් 
22ක් පුහුණු කය ඇත. 
මකොේගර භධෙසථහනඹට උඳමේලකයඹකු අනුයුක්ත කය ඇි  අතය යධුනිකයින් 31 මදමනකු ඳහකභහරහ 
්බපර්ක කය ඇත. 
අනුයහධපුය භධෙසථහනඹ ්බඵන්ධමඹන් යධුනිකඹන් 135 මදමනකු පුහුණු කිරීභ ඉරක්ක කයනු රළබුමප 
අඳනඹන වර්ධන භණ්ඩරඹ භගින් ක්රිඹහත්භක ෙහඳෘි ඹක් ඹටමත් යධුනිකඹන් 100 මදමනකු ඉදිරිඳත් 
කිරීභට නිඹමිත ි බු ඵළවිනි. නමුත් අමප්ක්ෂිත ඳරිදි අදහශ යධුනිකඹන් ඉදිරිඳත් මනොකිරීභ භත ව 
උඳමේලකයඹහමේ ඉල්රහ අසවීභ භත යධුනිකඹන් පුහුණු කිරීභට වළකි මනොවීඹ.  
ඉවත වන් කරුණු රට අභතය ඉරක්ක ගත කයන රද යධුනික වඛෙහ ඵහ ගළීභට මනොවළකි වු 
තත් අි මර්ක කහයකඹක් නුමේ මභෝටර් යථ යඥහ ඳනමත් වමලෝධනඹන් අනු එක එල්මල් ඵය හවන 
ඵරඳත්ර රඵහගළීභට මනොවළකි වීභයි. ම්බ නිහ ඵය හවන පුහුණු වහ ඉදිරිඳත් න වඛෙහ අඩුවී ඇත. 
මකමේ වුද ම්බ න විට නහයහමවේන්පිට, තරල්ර, ව්බඵන්මතොට - මිරිේජවිර ඹන භධෙසථහන රට අළුි න් 
උඳමේලකරු ඵහමගන ඇත. අ්බඳහය, පුත්තරභ ඹන රිඹදුරු ඳහල් වහ උඳමේලකරු ඵහ ගළීභට 
පුත්ඳත් දළන්වී්බ භගින් අඹදු්බඳත් කළහ ඇත. 
(ඊ)(ii) රිඹදුරු පුහුණු ඳහල් වහ හවන තෙ ලමඹන් අනුයුක්ත කය ඇත්මත් හවන 29 කි.ඊට අදහශ 

විසතය ඳවි න් දළක්මප. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

භධෙසථහනඹ මන්කයන රද හවන වඛෙහ 

ඵස යථ  ත්රී මයෝද යථ  ෆන් යථ ඹතුරු ඳළදි 

නහයහමවේන්පිට - 1 1 - 

මකොේගර  - 1 1 1 

මපඹන්මගොඩ 1 1 - 1 

අහුග්බභන - 1 1 1 

කෆගල්ර (ඵල්රඳහන) - 1 1 1 

තරල්ර 1 1 1 1 

මිරිේජවිර - 1 1 1 

නින්දවර් - 1 1 1 

භහයවිර - 1 - 1 

අනුයහධපුයඹ - 1 1 1 

එකතු 02 10 08 09 

මුළු එකතු    29 



 
 

 
  

ඉවත ගු අනු අදහශ රිඹදුරු පුහුණු ඳහල් වහ ඵසයථ 02 ක් අනුයුක්ත කය ඇි  අතය ෆන් යථ 08ක්,  
ත්රී මයෝද යථ 10 ක් ව ඹතුරු ඳළදි 09 ක් අනුයුක්ත කය ඇත. ඒ අනු ්බපර්ක හවන වඛෙහ 29 කි. 
 
(ඊ)(iii) කෆගල්ර භධෙසථහනඹට උඳමේලකයඹකු අනුයුක්ත කය ි බු නමුත් රිඹදුරු පුහුණු වහ අනුයුක්ත 

කය ි බු ෆන් යථඹ අඵරන් තත්ත්මේ ඳළතීභ භත යධුනිකඹන් ඵහ ගළීභට මනොවළකි විඹ. 
එමේභ අ්බඳහය භධෙසථහනමේ මේඹ කයන රද උඳමේලකයඹහමේ මේඹ අතුටුදහඹකවීභ භත 
ඔහුට දුව්බ සථහන භහරුක් රඵහ දී ඇත.  

අනුයහධපුය භධෙසථහනඹ ්බඵන්ධමඹන් යධුනිකඹන් 135 මදමනකු පුහුණු කිරීභ ඉරක්ක කයනු රළබුමප 
අඳනඹන වර්ධන භණ්ඩරඹ භගින් ක්රිඹහත්භක ෙහඳෘි ඹක් ඹටමත් යධුනිකඹන් 100 මදමනකු ඉදිරිඳත් 
කිරීභට නිඹමිත ි බු ඵළවිනි. නමුත් අමප්ක්ෂිත ඳරිදි අදහශ යධුනිකඹන් ඉදිරිඳත් මනොකිරීභ භත ව 
උඳමේලකයඹහමේ ඉල්රහ අසවීභ භත යධුනිකඹන් පුහුණු කිරීභට වළකි මනොවීඹ. 

 
(ඊ)(iv) මභභ හවන අනුයුක්ත කය ඇත්මත් රිඹදුරු ඳහරක් යය්බබ කිරීභ වහ මභෝටර්යථ ්රහවන     

මදඳහර්තම්බන්තු විසින් අනුභත කය ඇි  ්රමිතීන්ට අනුඹ. 
 
(උ)(i) අදහශ න්දි මුදල් රඵහමගන මනොභළි  හවන 04 කුභක් ද ඹන්න විසතය කය මනොභළි  ඵළවින් පිළිතුරු   

ළඳයීභ අඳවසු වී ඇත. 
 
(උ)(ii) 2011 ර්මේ සිදු වු මභභ අනතුරු ්බඵන්ධමඹන් එභ අසථහමපදී ඳරික්කඹක් සිදු කය නළත. නමුත් 

රිඹදුරු විසින් යදක් සිදු මකොට ඇි  ඵ අිතකයකඹ තීන්දු මකොට ඇි  ඵළවින් ව මතන ඳහර්ලඹට 
සිදු වු අරහබඹ ්බඵන්ධමඹන් නිලසචිත ක්රිඹහභහර්ගඹක් අනුගභනඹ කශ යුතු න ඵළවින් 2014 ජුික 22 
දින මු.මය. 104 ඹටමත් ඳරීක්කඹක් ඳළළත්වීභ වහ කමිටුක් ඳත්කය ඇත. අදහශ ඳරීක්ක 
කමිටු භගින් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන නිර්මේල අනු ඉදිරි කටයුතු කිරීභට අමප්ක්ෂිතඹ. 

 
(ඌ)(i) පිළිගනිමි. මින්ඳසු පර් අනුභළි ඹ රඵහගළීභ අනිහර්ඹ ඵ වකහය අධෙක් මත දන්හ ඇත. එමේ 

මනොභළි  ඳහකභහරහ යය්බබ මනොකයන මර ද දන්හ ඇත. 
 SOT 5 අනු තෙ විඹද්බ හර්තහක් අධෙක් (පුහුණු) ව අධෙක් (මුදල්) මත ඉදිරිඳත් කය 
මනොි බීභ.  
 පිළිගනිමි. මභභ තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභට කටයුතු කය ඇත. මභභ තෙ විඹද්බ හර්තහ ඳසු 
ඉදිරිඳත් කය ඇත. 
 SOT 2 අනු ඳාකභාරා ිකඹහඳදිවචි කය වමක්ත අවකඹක් රඵහ මනොගළීභ. 
 පිළිගනිමි. මභභ තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභට කටයුතු කය ඇි  අතය අනුභළි ඹ රඵහගළීභ අනිහර්ඹ 
ඵ වකහය අධෙක් මත දන්හ ඇත. 
 ඇසතම්බන්තු ර ඇතුශත් පිටහය විඹද්බ ව රහබඹ ්රධහන කහර්ඹහරමේ ගිණුභට ඵළය මනොකිරීභ. 
 පිළිගනිමි. මභභ තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 
 භහ 06 කට යක් හර්තහක් ඉදිරිඳත් මනොකිරීභ. 
 පිළිගනිමි. මභභ තත්ත්ඹ ඉදිරිමේ දී නිළයදි කිරීභට කටයුතු කයමි. 

 
(ඌ)(ii) මභභ හවනඹ නහයහමවේන්පිට ජහි ක ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනඹට අනුයුක්ත කය ි බුක ද හවන 

ඌනතහ මවේතුමන් දිසත්රික් භධෙසථහන අධීක්ක කටයුතු වහ ද මඹොදහ ගන්නහ රදී. ඒ අනු 
අි මර්ක ඉන්ධන රඵහ මගන ඇත්මත් ්රධහන කහර්ඹහරමඹන් සිදු කයන දිසත්රික් අධීක්ක කටයුතු 
වහ මප. 

නහයහමවේන්පිට ජහි ක ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනඹට අනුයුක්ත කය ඇි  හවනඹ භගින් එභ භධෙසථහනමේ 
ව කහය අධෙක් ට නිමේ සිට කහර්ඹහරඹට ඳළමිණිභට ව යඳසු ඹහභට ්රහවන ඳවසුක්බ රඵහ ගළීභ 
වහ කිසිමේත්භ අනුභළි ඹක් දී නළත. එමවත් යහජකහරි මපරහමන් ඵළවළය විවිධ යහජකහරි අලෙතහඹන් වහ 
විමලේ අලෙතහ මවේතුමන් මඵොමවෝ අසථහන්ටු අි මර්ක මපරහක් පුහුණු භධෙසථහනමේ රැඳී සිටිභට 
සිදුවීභ භත එභ අසථහන්ටුදී එභ භධෙසථහනඹ වහ මන් මකොට ඇි  හවනඹ ්රහවන අලෙතහ පුයහ 
ගළීභට මඹොදහ ගළීභට අසථහ රඵහ දී ඇත. ඊට ඳරිඵහටුය විධහඹක භට්ටම්බ නිශධහරීන්ට කණ්ඩහඹ්බ 
්රහවන ඳවසුක්බ රඵහ දීභ වහද මභභ හවනඹ ්රමඹෝජනඹට ගන්නහ ඵළවින් එභ කණ්ඩහඹ්බ ්රහවන 
කටයුතු නිභ වීමභන් ඳසු නළත හවනඹ ්රධහන කහර්ඹහරඹ මත මගන ඒභට අභතය ඉන්ධන ළඹමන ඵළවින් 
එඹ යහත්රී කහරමේ දී වකහය අධෙක් යමඹකුමේ නිමටු ගහල් කය තළබීභට අලෙ කටයුතු රහ ඇත. 

 
(එ) හර්තහමප වන් බහකඩ යයක්ෂිත ගඵඩහ කය ඇි  අතය විගකන අසථහ න විට හර්ෂික 

බහණ්ඩ මීය ක්කඹ සිදු කයමින් ඳළි ණි. ම්බ න විට එභ කටයුතු අන් ඇි  ඵළවින් එටු ඳසු 



 
 

 
  

කටයුතු රදී  බහණ්ඩ මීය ක්ක භණ්ඩර නිර්මේලඹ අනු ක්රිඹහ කය අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට මවෝ ඉත් 
කිරීභට කටයුතු කයනු රළමබ්. 

 
(ඒ) සුළු මුෙල්  

දළනට ක්රිඹහත්භක “Busy” ඳරිගකක ගිණු්බ ඳේධි ඹ අනු සුළු මුදල් ළඹ කයන යකහයඹ පිළිඵ 
ටවන් තළබීභක් සිදු න ඵළවින් ඊට ඵහටුය සුළු මුදල් මඳොතක් බහවිතහ කය නළත. නමුත් විගකන 
විභසුමභන් මඳන්හ දී ඇි  ඳරිදි සුළු මුදල් අග්රිභඹ ්බඵන්ධමඹන් වු සුළු මුදල් මඳොතක් යය්බබ කය 
ඇත. 

ඳරිගකක ඳේධි ඹට අනු සුළු මුදල් පිළිඵ ගිණු්බ තළබීභ සිදු කයනු රඵන්මන් සුළු මුදල් අග්රිභඹ ්රි පර්කඹ 
කයන අසථහමප ඵළවින් එභ දිනට මලේඹ පිළිමඹශ මකමර්. සුළු මුදල් මගවී්බ රට අදහශ වුචර් අවක කයනු 
රඵන්මන් ද සුළු මුදල් ්රි පර්කඹ කිරීභ වහ එභ වුචර් ඳත්ර ඳරිගකක ගත කයනු රඵන අසථහමප දීඹ. ඒ 
අනු විගකන අසථහමප දී භවය වුචර් ඳරිගකක ගත කය මනොි බීභ භත අවක කය නළත. 

 
ඳාකභාරා ගා්තු වා විවිධ ආොඹේ ර බීේ ටවන් කිරීභට යල්ඛනඹක් ක් යනොකිරීභ. 
ඳහකභහරහ ගහසතු වහ විවිධ යදහඹ්බ ලමඹන් යඹතනඹට රළමඵන මුදල් එදිනභ මවෝ ඊට ඳසු දින ඵළවකු ගත 
කිරීභට කටයුතු කය ඇත. ම්බ ්බඵන්ධ ටවන් ඳරිගකක ඳේධි ඹට ඇතුශත් මකමයන ඵළවින් ම්බ වහ 
මනභ මල්ඛනඹක් ඳත්හ ගළීභක් සිදු මනොමප. මභභ ඳරිගකක ඳේධි ඹ භගින් ඕනෆභ අසථහක මුදල් 
රළබී්බ, ඵළවකු ගත කිරී්බ ව අත ඉි රි මලේඹ ඳරික්හ කර වළක. මකමේ වුද විගකන උඳමදස භත ම්බ 
්බඵන්ධමඹන් මල්ඛනඹක් යය්බබ කය ඇත. 

 
අතීතිකායේ පිඹවීභ   -    එකඟ මමි. 
අත්ි කහය්බ පිඹවීභ පිළිඵ විසතය අත්ි කහය්බ රඵහ ගත් පුේගර ගිණු්බ අනු ඳරිගකක ඳේධි මේ නිසි ඳරිදි 
ඇතුශත් කය ඇත. අත්ි කහය්බ ලමඹන් රඵහ ගත් මුදර, අත්ි කහය්බ රඵහ ගත් දිනඹ ව විඹද්බ පිඹ වු දිනඹ 
්බඵන්ධමඹන් ්බපර්ක විසතය එභ ගිණු්බ ර ඇතුශත් මප. මකමේ වුද ම්බ න විට අත්ි කහය්බ 
්බඵන්ධමඹන් මල්ඛනඹක් නිසි මර නඩත්තු මකමර්. 

 
නිඳ්ාෙන ඒකකඹ ේඵන්ධ ඵ ංකු ගි අභ 
මභභ මුදල් භධෙසථහනඹ මත රළබී ඇත්මත් ඳවත වන් යදහඹ්බ මුරඹන්මගනි. 

 යධුනිකඹන්මේ මන්හසික තළන්ඳතු,  

 අර්ධ කහලීන ඳහකභහරහ යදහඹ්බ, 

 ඵහටුය කහර්ඹඹන් මනුමන් රළමඵන යදහඹ්බ ලමඹනි.  
මන්හසික යධුනිකඹන් ඉත් ඹහම්බ දී මන්හසික තළන්ඳතු මුදල් යඳසු මගවිඹ යුතුඹ. එමේභ අර්ධ කහලීන 
ඳහකභහරහ වහ රළමඵන මුදිකන්, එභ ඳහකභහරහ මභමවඹවීභ වහ අලෙ අමු ද්රෙ මිරදී ගළීභ ව අදහශ 
අමනකුත් විඹද්බ දළරිඹ යුතු න අතය ඵහටුය කහර්ඹඹන් මනුමන් රළමඵන මුදිකන් එභ කහර්ඹඹන්ට අදහශ 
විඹද්බ දළරිඹ යුතු මප. ඒ අනු ඉවත කහර්ඹඹන්ට අදහශ විඹද්බ දළරීභට වළකි නු පිණි අදහශ මුදල් ජවගභ 
ගිණුම්බ තළන්ඳත් කය ඇත. එඵළවින් එභ මුදල් භධෙසථහනමේ මනත් අලෙතහ වහ ඳරිවයකඹට ගළීම්බ 
වළකිඹහක් නළත. අදහශ ඵළවකු මලේමඹන් අලෙ විඹද්බ දළරීමභන් ඳසු ඉි රි න මුදල් මභභ අිතකහරිමේ 
විඹද්බ වහ උඳමඹෝගී කය ගනු රළමබ්. 2013/12/31 දින න විට අදහශ ගිණුම්බ ි බු මුදල් මලේමඹන් ම්බ න 
විට රුපිඹල් මිිකඹනඹක මුදරක් ්රධහන කහර්ඹහරමේ ගිණුභට භහරු කය ඇත. 
භකට හභහනෙ විඹදභ රු. 75,000/- ක් ඳභක මප. මභභ විඹද්බ දයනු රඵන්මන් ඉවත වන් කශ ඳරිදි 
අර්ධකහලීන ඳහකභහරහ වහ  අනුභත විඹද්බ දළරීභට ව ඵහටුය කහර්ඹඹන් ්බඵන්ධමඹන් වු අනුභත විඹද්බ 
දළරීභ මනුමනි. එමේභ මන්හසික තළන්ඳතු යඳසු මගවී්බ ද කය ඇත. 

 
ර බුනු ආොඹේ යඳොතීඳතී ර ටවන් කිරීයේ දුර්රතා 
මභභ යදහඹ්බ රළබී ඇත්මත් 2013 ර්මේ ඳශමු අර්ධමේ ඳහකභහරහ ගහසතු ලමඹනි. යධුනිකඹන් ඵහටුය 
යඹතන රට විතළන්වීභ ශක්හ ගළීභ වහ 2013 ර්මේ මුල් අර්ධමේ ඳහකභහරහ ගහසතු 2012 ර්මේ 
මදළ්බඵර් භහමේ දී අඹකය ගළීභට කටයුතු කයනු රළමබ්. මභභ මුදල් 2012 ර්මේ දීභ ඵළවකු ගත කයනු 
රළබුමේ න්බ 2013 ර්මේ ඳහකභහරහ ගහසතු 2012 ර්ඹට අදහශ ගිණු්බ ගත වීභක් සිදු මප. මභඹ ශක්හ 
ගළීභ වහ අදහශ මුදල් 2013 ර්මේ ඵළවකු ගත කිරීභට කටයුතු කය ඇත. මකමේ වුද මභභ තත්ත්ඹ 
ශක්හ ගළීභ වහ මභළනි රළබී්බ තළන්ඳත් කිරීම්බ ගිණුභක් (Reserved in Advance A/C) ඳත්හ මගන 
ඹනු රළමබ්. 

 
 

 

 



 
 

 
  

අනුක්රමික අංක පිළියරට ර බීේ රදුඳතී මුෙල් යඳොයතී ටවන් යනොකිරීභ 
මභමේ රදුඳත් අවක මනස වීභට මවේතු නිසඳහදන ඒකක ගිණුභ මනුමන් එක් ගිණුභකුත්, යධුනික මුදල් 
රළබී්බ මනුමන් එක් ගිණුභකුත් ඳත්හමගන ඹන ඵළවින් එභ ගිණු්බ මදක මනුමන් රදුඳත් මඳොත් මදකක් 
මඹොදහ ගළීභ නිහ ඹ. නමුත් එභ තත්ත්ඹ දළනට ්බපුර්කමඹන්භ නිළයදි කය ඇත. 

 
රදුඳතී කිහිඳඹක එකතුක් එකය ටවන් කිරීභ 
එකඟ මමි. මභභ තත්ත්ඹ දළනට නිළයදි කය ඇත. 

 
රදුඳතී අංක යනොකිරීභ 
එකඟ මමි. මභභ තත්ත්ඹ දළනට ්බපුර්කමඹන්භ නිළයදි කය ඇත. 

 
ඔ(i)(අ) ඳහකභහරහන් අතය භළද ඳහකභහරහ වළය ඹන යධුනිකඹන් වඛෙහ අභ කය ගළීභ වහ ඳවත 

වන් ක්රිඹහභහර්ග මගන ඇත . 
යධුනිකඹන් ඳහකභහරහන් අතය භළද ,ඳහකභහරහ වළයඹහම්බදී ඒ වහ පුහුණු අවලඹ මි න් 
අනුභළි ඹක් රඵහ ගත යුතු ඇත .ඒ වහ ක්රභමපදඹන් ක්රිඹහත්භක කය ඇත .මභටුදී අනුභළි ඹක් 
මනොමගන යධුනිකඹන් වළය ඹන අසථහන්ටුදී ,යධුනිකඹන් මි න් අඹවිඹ යුතු මුදල් 
උඳමේලකයඹහමගන් අඹකය ගළීභට කටයුතු කයනු රළමබ්. 
උඳමේලකරුන් වහ රඵහ මදන රු  .8,000.00 ක දිරි දීභනහ වහ එක් නිර්කහඹකඹක් මර 
යධුනිකයින් ඳහකභහරහ වළය ඹෆභ රකන අතය ඒ භඟින් මභභ ්රි ලතඹ අභ කය ගළීභට කටයුතු 
කය ඇත. 
ඳහකභහරහ අතයතුය ,යධුනිකයින් ඳහකභහරහ වළයඹහම්බ ්රි ලතඹ අභ කය ගළීභට අලෙ ක්රිඹහ 
භහර්ග ගන්නහ මර දිසත්රික්  /ජහි ක භධෙසථහන බහය වකහය අධෙක්රුන් භඟින් අදහශ 
උඳමේලකරුන් මත දන්හ ඇත. 
ඹ්බ ඳහකභහරහක යධුනිකයින් 5 මදමනකු මවෝ ඊට ළඩිමඹන් වළයමගොස ඇි  අසථහරදී දිසත්රික් 
 /ජහි ක භධෙසථහන බහය වකහය අධෙක්යඹහ භඟින් අදහශ උඳමේලකයඹහ මත අහදහත්භක 
ිකපි නිකුත් කිරීභ භඟින් ඉවත කරුකට අදහශ වහනිඹ අභ කය ගළීභට කටයුතු කය ඇත. 
ඉවත කරුකට අදහශ මගන ඇි  ක්රිඹහභහර්ග ,චක්රමල්ඛනඹක් භඟින් නිකුත් කිරීභට ඉදිරිමේදී 
කටයුතු කයනු රළමබ්. 
 

ඔi(ය) අර්ධ හර්ෂික ඳත්නු රඵන ඳහකභහරහ එක් අර්ධ ර්ඹක ඳභකක් ඳත්හ උඳමේලකරු පුහුණු 
භධෙසථහන ර නිලසකහර්ඹ යහ සිටින ඵට හර්තහමප වන් කය ඇි  නමුත් එඹ නිළයදි 
මනොමප. ඇත්ත ලමඹන්භ සිදු වී ඇත්මත් ්බපර්ක ර්ඹක් වහ ළරසු්බ කයන රද ඳහකභහරහ ර 
මුල් මකොට මුල් අර්ධ ර්මඹත් එභ ඳහකභහරහමපභ මදන මකොට ඊශඟ අර්ධ ර්මඹත් 
ඳළළත්වීභට කටයුතු කිරීභ ඹ. නිදසුන් මර ඳවත වන් ඳහකභහරහ මඳන්හ දිඹ වළක. 

1. ඹතුරුඳළදි වහ ත්රීමයෝද කහර්මික ිලල්පි 
2. මඳදමර්රු වහ ජරනර කහර්මික (ඉදිකිරී්බ ිලල්පි)                                              
3. රඳරහනෙ වහ මකොණ්ඩහ මභෝසතය ිලල්පි  
4. මභෝටර් යථ ෆේදු්බ වහ පින්තහරු ිලල්පි 

ඒ අනු ඹතුරු ඳළදි වහ ත්රී මයෝද කහර්මික ිලල්පී ඳහකභහරහමප ඹතුරු ඳළදි කහර්මික ිලල්පී අළුත්ළඩිඹහ මකොට 
මුල් අර්ධ ර්මේත් ත්රී මයෝද කහර්මික ිලල්පී මකොට මදන අර්ධ ර්මේත් එකභ උඳමේලකයඹහ භගින් 
ක්රිඹහත්භක කිරීභට කටයුතු කය ඇත .මභභ ක්රිඹහ පිළිමර අනු උඳමේලකරු නිලසකහර්ඹ යහ සිටීභක් සිදු 
මනොමප. 
තද ඉදිරි අර්ධ ර්මේදී ,දරු ්රසි ඹ වහ ්රසි  නිහඩු රඵහ ගළීභට ඵරහමඳොමයොත්තු න උඳමේිලකහන් 
සිටින අසථහ රදී ,ඒ මවේතුට අදහශ කහර සීභහ න විට මනත් උඳමේිලකහක් මඹොදහ ගළීභට මවෝ ඵහ 
ගළීභට මනොවළකි න අසථහ රදී එභ ඳහකභහරහ ර ගුකහත්භක බහඹ යයක්හ කය ගළීභ වහ ,නළත 
මදන අර්ධ ර්මේදී යය්බබ මනොකය උඳමේිලකහ මනත් භධෙසථහනඹක අදහශ ඳහකභහරහ මත 
අනුයුක්ත කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 

 
ඔi(ඇ) හර්තහමටු වන් භධෙසථහන වහ ඳහකභහරහ ර උඳරිභ ධහරිතහ ඉක්භහ පුහුණු රඵහ දී ඇි  ඵ 

වන් මප. මභභ ඳහකභහරහරට ඒ ඒ ්රමේල ර ි මඵන ඉල්ලුභ භත යධුනික ඳළමිණීභ මවේතුමන් 
පුහුණු රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත. මඵොමවෝ අසථහ ර ඊට රිරන උඳකයක, උඳමේලකරුන්ට 
රඵහ දී ඇත. තද ඵන්ධනහගහය රදී ඳත්න ඳහකභහරහ රදී වි ක ඳත්රඹට ඩහ ඔවුනට 
නිපුකතහඹ රඵහ දීභ අලෙ ඵ මඳන්හ දී ඇි  ඵළවින් ඒ වහ ක්රිඹහ කය ඇත.ඊට අභතය ළිකඔඹ 
භධෙසථහනමේ ඉදිකිරී්බ ිලල්පී ඳහකභහරහ එකය ඳහකභහරහ මදකක් ඳත්හ ඇි  අතය ඒ වහ 
උඳමේලකරුන් මදමදමනකු මඹොදහ ඇත. මභඹට සමපච්ඡහ වවිධහනඹක් අනුග්රවඹ දක්හ ඇත. තද 



 
 

 
  

යධුනික ගකන 10 මර දක්හ ි බුන ද ඉල්ලුභ අනු ්බඳත් ඳතී න්බ ළඩිපුය ්රභහකඹක් පුහුණු 
කිරීභට වළකිඹහ ඇත. 

ඔ(i)(ඈ) 2013 ර්මේ භවය ඳහකභහරහ ඳළළත්වීභට ඉරක්ක කයන රද නමුත් උඳමේලකරු මනොභළි  වීභ 
ත් එභ ඳහකභහරහ යය්බබ කිරීභට මනොවළකි විඹ. නමුත් ම්බ න විට අලෙතහඹ ඳරිදි උඳමේලකරු 
ඵහ මගන ඇත. උඳමේලකරුන්ට දිරි දීභනහ මගවීභ තුළින් තදුයටත් මභභ ගළටළු නියහකයකඹ 
කය ගළීභට කටයුතු කය ඇි  අතය උඳමේලක වචිතඹක් යය්බබ කය ඇත.  ඒ අනු ඉරක්ක ගත 
්රභහකඹන්ට අනුකර පුහුණු ඳහකභහරහ මභමවඹවීභට වළකිඹහ රළබී ඇත. 

 
ඔ(i)(ඉ) ළටුප් යටුත නිහඩු රඵහගන්නහ මේකයින් ්බඵන්ධ විසතය විගකකහිතඳි  මත හර්තහ කය ඇත. 

ළටුප් යටුත නිහඩු රඵහ ගන්නහ උඳමේලකරුන් මත හර්ෂික ළටුප් ර්ධක රඵහ මනොදීභටත් 
උසවී්බ ව තනතුරු පිරිනළමීය ම්බ දී ඒහ රඵහ මනොදීභ තුළින් ගුකහත්භක මේඹක් රඵහ ගළීභ වහ 
කටයුතු කය ඇත. 

 
ඔ(ii)(අ) මීය ට අදහශ විගකන විභසුමභටු, 2011 ර්ඹ වහ ිකඹහඳදිවචි වු යධුනික වඛෙහ 29,251 මර 

ටවන් කය ඇත. එඹ නිළයදිඹ. 2012 ර්මේ ිකඹහඳදිවචි වු වඛෙහ 29,064 ක් මර ටවන් කය 
ඇි  නමුත්, මභභ වඛෙහ ඇතුශත 2012 ර්මේ වඹ භහසික ඳහකභහරහ වළදළරීභ වහ ිකඹහඳදිවචි වු 
යධුනිකයින් මභන්භ ්බපර්ක ර්ඹට අදහශ ඳහකභහරහ වළදළරීභ වහ (එන්බ හයුමීය කයක ළනි) 
ිකඹහඳදිවචි වු යධුනිකඹන් ද ඇතුරත් ඹ. 2011 වහ 2012 ඹන ර් ර ිකඹහඳදිවචි වු යධුනිකයින් 
වඛෙහ ඇතුශත අර්ධ කහලීන ඳහකභහරහ වළදළරීභ වහ ිකඹහඳදිවචි වු යධුනිකඹන්, ය 1 ½ දක්හ 
ඳළළත්මන ඳහකභහරහ වහ ිකඹහඳදිවචි වු යධුනිකයින් ද (මභෝටර් කහර්මික ඳහකභහරහ ළනි ) 
ඇතුශත්ඹ. ඒ අනු විගකනඹ විසින් මඳන්හ ඇි  58,315 ක් වු යධුනිකඹන් වඹ භහසික ඳහකභහරහ 
වහ ිකඹහඳදිවචි වු යධුනිකයින් ඳභකක් මනොමප. ඒ අනු 2011 ර්මේ I වහ II අර්ධ ර් ර වහ 
2012 ර්මේ I න අර්ධ ර්මේ ිකඹහඳදිවචි වු යධුනික වඛෙහට ඉවත වන් කණ්ඩහඹ්බ ද 
ඇතුශත්  ඇත. එඵළවින් 2011 ර්මේ ව 2012, I න අර්ධ ර්ඹ වහ වඹ භහසික 
ඳහකභහරහන්ට අදහශ ිකඹහඳදිවචි වු යධුනික වඛෙහ 19,300 කි. එභ යධුනිකයින්මගන් 16,399 ක් 
ඳහකභහරහ ්බපර්ක කය ඇත. ඳහකභහරහ ්බපර්ක කිරීමභන් ඳසු එභ යධුනිකයින් අදහශ ක්මේත්ර ර 
ළඩබි්බ පුහුණු වහ මඹොමු කයන අතය එභ පුහුණු කහරඹ අහන වීමභන් ඳසු මඳය ඇගයීභට 
රක් මකමර්. ඒ අනු විගකනමඹන් මඳන්හ දී ඇි  ඳරිදී ඳහකභහරහ අන් වු විග මඳය ඇගයීභක් 
සිදු මනොමප. 

 
ඔ(ii)(ය) මීය ට අදහශ විගකන විභසුම්බ දක්හ ඇි  දත්ත නිළයදිඹ. ඒ අනු ඳහකභහරහ 703 ක් මනුමන් 

යධුනිකයින් 8048 මදමනකුට වි කඳත් රඵහ දී නළත. මීය ට ්රධහන මවේතු වමේ ඳහකභහරහ ්රතීතනඹ 
මනොවීභයි. ඳහකභහරහන් ්රතීතනඹ වීභ වහ ඒ ්බඵන්ධමඹන් තෘතීයික වහ ෘත්තීඹ අධෙහඳන 
මකොමිභ (TVEC) විසින් නිඹභ කය ඇි  ඳරිදි උඳකයක, මල්ඛන, මගොඩනළගිික ව ඊට අදහශ 
අනිකුත් අලෙතහ ්රතීතන භට්ටභට ි බිඹ යුතුඹ. අිතකහරිඹ විසින් මභමවඹනු රඵන භවය 
ඳහකභහරහ ්රතීතන භට්ටභට ඳත්හ ගළීභ වහ විලහර විඹදභක් දළරීභට සිදු න අතය 2011 වහ 
2012 ර් ර ්රි ඳහදන මනොරළබීභ භත අදහශ ඳහකභහරහ රට අලෙ ඳවසුක්බ රඵහ දීභට මනොවළකි 
විඹ. නමුත් ම්බ න විට මභභ ඳහකභහරහ 703 න් ඳහකභහරහ 420 ක් ්රතීතනඹ කය ඇත. එමේභ 
්රතීතනඹ මනොවු භවය ඳහකභහරහ ්බඵන්ධමඹන් විබහග ඳළළත්වීභ වහ තෘතීයික වහ ෘත්තීඹ 
අධෙහඳන මකොමිභ (TVEC) අය රඵහ මනොදීභ භත, ඳහකභහරහ රට වබහගී වු යධුනිකඹන් වට 
හධහයකඹ ඉටුකිරීභ වහ RPL (මඳය වළඳුනු්බ ඉමගනු්බ) ක්රභඹට අනු විබහග ඳළළත්වීභට කටයුතු 
කයන රදී. එභ යධුනිකයින් වට වි කඳත් රඵහ දීභ ම්බ න විට යය්බබ කය ඇත. 

 
ඔ(ii)(ඇ) ඳහකභහරහ අන් කශ සිඹළුභ යධුනිකයින්ට එමේ ඳහකභහරහ අන් කශ ඵට වි ක නිකුත් 

මකමර්. 
 
(ඕ)(i) අවවගභ න මවෝටල් ඳහර ඉදිකිරීභ වහ කළනු රළබු උඳමේලහත්භක මේහ මටන්ඩයඹ 

2011.12.28 දින Green Teck Consultant යඹතනඹට රඵහ දී ි බු අතය නිඹමිත කහරඹ තුශ එටු 
ළරසු්බ කස කිරිභට මනොවළකි වුමේ ඒ වහ අලෙ වු ඳහවශු ඳරීක්ක හර්තහ ්රභහද වීභ ඹ. එභ 
කහර්ඹඹ ජහි ක මගොඩනළගිික ඳර්මේක වවිධහනඹ මත රඵහ දී ි බුණි. ඊට අභතය මභභ ළරසුභ 
කස කිරීම්බ දී එටු අබෙන්තය වහ ඵහටුය මඳනුභ සිප තහක් ඳභක එකට සිටි කශභකහකහරිත්ඹ 
විසින් වමලෝධනඹ කිරීභ මවේතුමන් අලෙ ළරසු්බ පිළිමඹර කිරීභට අභතය කහරඹක් ගත විඹ.  
මභභ ෙහඳෘි ඹට අදහශ ්රභහක ඳත්රඹ දශ ලමඹන් පිටු 300 ක ඳභක විලහර මල්ඛකඹක් න අතය 
ඊට අදහශ ළරසු්බ A0 ්රභහකමඹන් අඳින රද ළරසු්බ 50 ක ඳභක මල්ඛකඹකි. මභකී මල්ඛන අදහශ 
ිකපි මගොණු තුශ මගොණු ගත කශ මනොවළකි ඵළවින් ඉදිකිරී්බ ඒකකමේ ගඵඩහ මකොට ඇත. මභභ 



 
 

 
  

ෙහඳෘි මේ ළරසු්බ කයකඹට අදහශ කටයුතු ්බපුර්කමඹන් නිභ වී ඇි  අතය මභභ කහර්ඹඹට අදහශ 
ඉවත මල්ඛන ර භෘදුකහවග (Soft Copy) ද ඉදිකිරී්බ ඒකකඹ මත රළබී ඇත. 
 

(ඕ)(ii) අදහශ මගොඩනළගිල්මල් ඉදිකිරී්බ කටයුතු යය්බබ කිරීභට ඳහවශු ඳරීක්හ අතෙහලෙ වු ඵළවින් ජහි ක 
මගොඩනළගිික ඳර්මේක වවිධහනඹ භගින් ඳහවශු ඳරීක්හ සිදුකය ඒ වහ මුදල් මගනු රළබීඹ. 
නමුත් එභ ෙහඳෘි ඹ මනුමන් ද ජහි ක ක්රභ්බඳහදන මදඳහර්තම්බන්තුමප අනුභළි ඹ මනොරළබුණු 
ඵළවින් එභ ඉදිකිරී්බ කටයුතු ඇයඹිභට මනොවළකි විඹ. 

 
(ක)(i) භවනුය දිසත්රික්කමේ මප්යහමදණිඹ දිසත්රික් ෘත්තීඹ පුහුණු භධෙසථහනමේ මඹෝජිත යඳනලහරහ ව 

ඳන්ි  කහභය මගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීම්බ මකොන්ත්රහත්තු 2011 මර් සීභහටුත චහන්ස ඉවජිනිඹරින් 
(පුේගිකක) භහගභට  රු. 7,640,176.43ක මුදරකට පිරිනභන රදී. ම්බ වහ එභ යඹතනඹට 
රු.1,528,035.00ක අත්ි කහය්බ මුදරක් ද රඵහ දී ඇත. මභභ යඹතනඹ මභභ කහර්ඹඹ නිඹමිත 
්රමිතීන්ට අනුකර ඉටුකිරීභට අමඳොමවොත් වීභ මවේතුමන්උඩුභවමල් මකොන්ක්රීට් පුරු 
මඹදීමභන් අනතුරු මකොන්ත්රහත්තු අත්ටුටුමින් එභ ෙහඳෘි ඹ අන් කයන රදි. 

ඉන් අනතුරු මභභ අසථහ න විට ගනු රබ තීයක අනු ම්බ වහ තදුයටත් කරයුතු ළඩිදියුණු කිරී්බ 
ඇතුශත් මභභ මකොන්ත්රහත්තු 2013 මර් රු.8,306,430.30ක මුදරකට සීභහටුත එදිරිවීය කන්සට්රක්න් 
පුේගිකක භහගභට ්රදහනඹ කයන රද අතය ම්බ වහ 2013 මර් අත්ි කය්බ මුදල් මර රු.1,661,286.00 
ක මුදරක්ද මගහ ඇත. මභටු ඉදිකිරී්බ කහරසීභහ දින 120 ක් න අතය 2013-11-20 දින ළඩ බිභ යය්බබ කය 
ඇත. අදිඹය මදකකින් ඉටුකරද එකභ මගොඩනළඟිික ෙහඳෘි ඹක් මවේතුමන් 2013 ය වහ “ මකරීමගන 
ඹන ළඩ ” මර මභභ ෙහඳෘි මේ අදිඹය මදක වහභ මගහ ඇි  ඉවත මගවී්බ මදමකටු එකතු, එන්බ 
රු.3,189,321.00 ක මුදර ගිණු්බර මඳන්හ ඇත. 
මභභ ෙහඳෘි ඹ, 2014 භහර්තු භ අන් වීභට නිඹමිත ි බුනද, ෙහඳෘි ඹ යය්බබමේභ කශයුතු කහර්ඹඹ ව 
මඳය මඹද මකොන්ක්රීට් පුරු වහ කරයුතු පිළිඹ්බ මඹදීභ ඉටුකිරීභට ්රභහද වීභ නිහද , මප්යහමදණිඹ - 
ගන්මනෝරු භහර්ගමේ පුලුල් කිරීම්බ වහ වර්ධනඹ කිරීම්බ  කටයුතු වහ  මදඳ ඳස කණ්ඩි කළපීභ  
මවේතුමන් ළඩ බිභට හවන භගින්ද්රෙ ්රහවනඹ කර මනොවළකි වීභ  මවේතුමන්ද , න ළසිකිික ඳේධි ඹ 
දහ බහවිතඹට ගන්නහතුරු ි මඵන ළසිකිික ඳේධි ඹ කඩහ ඉත් කිරීභට , මනොවළකි ව මවයින් ඒ වහ ්බඵන්ධ 
ඉි රි ළඩ  කිරීභ ්රභහද වීභ මවේතුමන්ද, අඹවඳත් කහශගුකඹ මවේතුමන්ද ඉදිකිරී්බ කටයුතු ්රභහද ව අතය , 
මභඹට අභතය  මකොන්ත්රහත් යඹතනමේ අකහර්ඹක්භතහඹ මවේතුමන්ද ළඩ නිභ කිරීභට ්රභහද වීඇත. 
මභභ ්රභහදඹට හධහයක මවේතන් මනුමන් තහක්ණික ඇගයී්බ කමිටු නිර්මේල අනු ්ර්බඳහදන කමිටුමප 
තීයකඹ ඳරිදි මකොන්ත්රහත් යඹතනඹට සුදුසු වහ ්රභහකත් කහරදිගුක් රඵහදීභට නිඹමිත අතය, මකොන්ත්රහත් 
යඹතනමේ අකහර්ඹක්භතහඹ මවේතුමන් සිදුන ්රභහදඹ වහ ්ර්බඳහදන ිකඹවිල්මල් Section 5 schedule 
ටු 31.6.4late completion ගන්ි ඹ ඹටමත් දිනකට මකොන්ත්රහත් මුදමරන් 1/4000ක් ඵළගින් ්රභහද ගහසතු 
අඹකය ගළීභට නිඹමිතයි.(අහන මගවී්බ සිදුකයන අසථහමපදී). 

 
(ක)(ii) මභභ ෙහඳෘි ඹ වහ 2012.05.10 දිනළි  ිකපිඹ ්රකහය එතට සිටි බහඳි  යඹහමේ අනුභළි ඹට 

අනු වුනිඹහ දිසත්රික්කඹ භඟින් ෘජුභ අමුද්රෙ වහ පුහුණු රභඹ ඳඹහමගන අදහශ කහර්ඹඹ ඉටු 
කයන රද අතය ෙහඳෘි ඹට අදහශ සිඹළුභ ිකපිමගොනු වුනිඹහ දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ භඟින් නඩත්තු මප. 
ඉදිකිරී්බ අධීක්කඹ ඉදිකිරී්බ ඒකකඹ භඟින් සිදුකයන රදී. 

 
(ක)(iii) මභභ ෙහඳෘි ඹ නිභ කිරීභ වහ දින 150 ක කහරඹක් රඵහ දී ි බු අතය මඹෝජිත ළඩ අන් කිරීම්බ 

දිනඹ 2014/04/05 දින නමුත් ම්බ දක්හ මභභ ඉදිකිරීම්බ කහර්ඹඹ නිභ වී මනොභළි  අතය අදහශ 
මකොන්ත්රහත් යඹතනඹ විසින් රඵහ දී ඇි  2014/06/06 දිනළි  ිකපිඹට අනු මභභ කහර්ඹඹ නිභ කිරිභ 
2014/08/07 දින දක්හ කහර දිගුක් රඵහ මදන මර ඉල්රහ ඇත. එභ ිකපිඹට පිළිතුරු ලමඹන් අඳ 
විසින් මභභ කහර්ඹඹ ඳහරනඹ කර මනොවළකි හධක මනුමන් ්රභහද වු කහරඹ වහ දින 35ක් රඵහ 
දී ි බු අතය අදහශ ඉදිකිරීම්බ කහර්ඹඹ අන් කිරීභට අනුභත කර දිනඹ 2014/05/10 මප. ඔවුන් විසින් 
ඉල්රහ ඇි  කහර දිගු න 2014/08/07 දින දක්හ දින 89කට ්රභහද කහර අරහබඹක් අඹ කිරීභටද 
ළඩි දුයටත් අඳ විසින් දන්හ ඇත. 

නමුත් 2014/08/07 දින න විටද මභභ ඉදිකිරී්බ කහර්ඹඹ නිභ මනොවු මවයින් 2014/08/18 දින එභ යඹතනමේ 
හභහනෙහිතකහරි වහ ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ නිරධහරීන් භග ඳළි  හකච්ඡහට අනු මභභ 
ඉදිකිරී්බ කහර්ඹඹ නිභ කිරීභට 2014/10/26 දින දක්හ කහරඹක් රඵහ මදන මර අදහශ භහගම්බ 
හභහනෙහිතකහරී විසින් ඉල්ලී්බ කය ඇත. 2014/05/10 දින සිට ්රභහද ගහසතු අඹකිරීම්බ මකොන්මේසිඹට ඹටත් 
2014/10/26 දින දක්හ ඉදිකිරී්බ කහර්ඹඹ නිභ කිරීභට කහරඹ රඵහ මදන රදි. 
ඒ අනු මකොන්ත්රහත් කහරඹ  2014/ 10/26 දක්හ වු කහර දිගු න විටද මකොන්ත්රහත්තු අන් කය 
මනොි බුණු මවයින් 2014/11/04 දින අඳ විසින් කරුණු විභහ අදහශ යඹතනඹ මත ිකපිඹක් ඉදිරිඳත් කයන 
රදි. 



 
 

 
  

මටන්ඩර් භණ්ඩරමේ උඳමදස ඳරිදි 2014/11/26 දින ඉවත මකොන්ත්රහත්තු අත්ටුටුවීභට පිඹය ගන්නහ රදි. ඊට 
පිළිතුරු ලමඹන් එභ යඹතනඹ විසින් 2014/11/30 දින ඉදිරිඳත් කයන රද ිකපිඹ භගින් ෙහඳෘි ඹ නිභ කිරීභට 
2014/12/31 දක්හ කහරඹක් රඵහමදන මභන් ඉල්රහ ඇත.  අදහශ ිකපිඹ ද අලෙ උඳමදස වහ මටන්ඩර් 
භණ්ඩරඹ මත 2014/12/05 දින ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

 
(ග)(i) විගකනඹ විසින් මඳන්හ දී ඇි  ඳරිදි අදහශ නිරධහරින්මේ දුයකථන විඹද්බ ්බඵන්ධමඹන් මගවී්බ 

කය ඇත්මත් මභභ අිතකහරිඹ වහ ක්රිඹහත්භක කයන රද න්නිමපදන ජහරඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට 
මඳයදීඹ. මභභ කහයකඹට අදහශ විගකන විභසුම්බ වන් නිරධහරින් ි මදනහට රු. 55,727.00 ක 
මුදරක් අි මර්ක මගහ ඇි  ඵ දළක්මප. මභටුදී 2012/01 චක්රමල්ඛමේ විිතවිධහන ්රකහය 
අිතකහරිමේ බහඳි යඹහමේ භහසික දුයකථන විඹද්බ සීභහ න්මන් රු. 12,500කි .ඒ අනු 
ර්ඹකට රු. 150,000.00 ක විඹදභක් දළරිඹ වළක. 2013 ර්මේදී බහඳි යඹහ මනුමන් දයහ 
ඇි  දුයකථන විඹදභ රු.138,541.70 කි. එමේභ ්රධහන අබෙන්තය විගකක මත මන්කය ඇි  
සීභහ භහසික රු. 6,000.00 කි. ඒ අනු ඔහුට හර්ෂික රු.72,000.00 ක විඹදභක් දළරිඹ වළකිඹ. 
2013 ර්මේදී ්රධහන අබෙන්තය විගකක මනුමන් දයහ ඇි  දුයකථන විඹදභ රු. 40,014.45 කි. 
මභටු වන් අමනක් නිරධහරිඹහ න්මන් ළඩ ඵරන අධෙක් (පුහුණු) මප. ඔහුමේ නිතෙ තනතුය 
නිමඹෝජෙ අධෙක් වු ද අධෙක් (පුහුණු) තනතුමර් ළඩ ඵළලීභ මනුමන් අදහශ චක්රමල්ඛඹ 
්රකහය භහසික සීභහ න්මන් රු. 6,000.00 කි. ඒ අනු හර්ෂික රු. 72,000.00 විඹදභක් දළරිඹ වළකි 
අතය 2013 ර්මේදී ඔහුමේ දුයකථන විඹදභ රු. 23,969.74 කි. නමුත් න්නිමපදන ජහරඹ පුළුල් 
කිරීභ ඹටමත් දුයකථන රඵහදීමභන් ඳසු මභභ දුයකථන වහ මගවී්බ කය නළත. 

(ග)(ii) න්නිමපදන ජහරඹ පුළුල් කිරීභ ඹටමත් ම්බ වහ අධෙක් භණ්ඩර අනුභළි ඹ රඵහ මගන ඇත.
  
ග(iii)   පිළිගනිමි.  එකට සිටි කශභනහකහරීත්ඹ විසින් මභභ අඹකිරී්බ සිදු කය නළත. ම්බ න විට මභභ 
නිරධහරින් මේමඹන් ඉත් ඇි  ඵළවින් මභභ මුදර ඔවුන්මගන් අඹකයගළීභට වළකිඹහක් නළත. ඒ අනු 
ම්බ ්බඵන්ධමඹන් සුදුසු ක්රිඹහභහර්ගඹක් තීයකඹ මකොට ඉදිරි කටයුතු කයනු රළමබ්. 

 
(ජ) රු:782,092.00 ටිනහකභ ත්ක්බ මල්ඛකමේ ටවන් කිරීභ නිළයදි කිරීභට කටයුතු කයමි. 
 
(ත) අර්ධ කහලීන ඳහකභහරහ ඳළළත්වීභ මනුමන් උඳමේලකරුන්ට මගවී්බ සිදු කයනුමේ මභභ වළයඹහ්බ 

සිඹල්ර ළරකිල්රට මගන චක්රමල්ඛ අනු සිදු කර යුතු අඩු කිරී්බ සිඹල්ර සිදු කිරීමභන් ඳසුඹ. 
අර්ධකහලීන ඳහකභහරහක් ඳළළත්වීභ වහ අභ යධුනික වඛෙහ 10 කි. අභ වඛෙහට ළඩිමඹන් 
ඵහමගන ඳහකභහරහ ඳළළත්වීම්බදි ළඩිපුය ඵහගත් යධුනිකඹන්මගන් අඹකයනු රඵන ගහසතු 
රහබඹ මප. එමේ ළඩිපුය ඵහමගන ඇි  අර්ධකහලීන ඳහකභහරහ ිකන් යධුනිකඹන් අභ වඛෙහ 
ඉි රින ඳරිදි ළඩිපුය අඹ වළයඹහම්බදි එභ ළඩිපුය යධුනිකඹන්මේ ඳහකභහරහ ගහසතු 
උඳමේලකරුන්මගන් අඹකයනු මනොරළමබ්. 

මකමේ මතත් අභ යධුනික වඛෙහ ඵහමගන එභ වඛෙහමන් යධුනිකඹන් ඳහකභහරහ වළයගිඹ අසථහ 
රදි එභ යඹතීඹ ඳහඩුට භහනුඳහි ක උඳමේලකරුන්මේ දීභනහ අඩු කිරිභට කටයුතු කය ඇත.  

 
(ද) පිළිගනිමි. ඉඩ්බ ඳයහ ගළීභ ඹටමත් අදහශ ඉඩ්බ ඳයහ ගළනිභ සිදු කයන අතය හවන ර අයිි ඹ 

අිතකහරිඹ මත ඳයහ ගළීභටද කටයුතු කයමින් ඳතී. ශ්රි රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ ෘත්තීඹ 
පුහුණු භධෙසථහන 246 ක් න අතය  එභ භධෙසථහන පිටුටහ ඇි  ඉඩ්බ පිළිඵද විසතය ඳවත ඳරිදි මප. 

ඔප්පු භඟින් විිතභත් ඳයහ දී ඇි  භධෙසථහන වඛෙහ      -  04 
අත්ඳත් කයගළීම්බ ඳනත ඹටමත් කටයුතු කය ඇි  භධෙසථහන වඛෙහ   -  02 
යජමේ ඉඩ්බ ර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන වඛෙහ      -120 
ඉඩ්බ ්රි වසකයක මකොමින් බහ තු ඉඩ්බර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන - 08   
ජහි ක නිහ වර්ධන අිතකහරිඹ තු ඉඩ්බර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන   - 01 
ශ්රී රවකහ භවළික අිතකහරිඹ තු ඉඩ්බර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන වඛෙහ -  13 
මූඳකහය මිි  තු ඉඩ්බර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන වඛෙහ   -  08 
ඳශහත් ඳහරන යඹතන තු ඉඩ්බ ර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන වඛෙහ  -  20 
විවහයසථහන වහ මේසථහන තු ඉඩ්බ ර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන  -  35 
මනත් වවිධහන තු ඉඩ්බර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන    -  18 
පුේගරඹන් තු ඉඩ්බර වහ මනත් ඉඩ්බර ඳත්හමගන ඹන භධෙසථහන  -  17 
             මුළු එකතු  - 246 

4.3 (අ) සර්ඹ උදහනඹ වහ මගන රද මුදර අභහතෙහවලමේ ්රි ඳත්ි  තීයකඹක් භත කයන රද අනුග්රවඹක් 
න අතය ,අිතකහරිමේ අනහගත ගභන් භඟ පිිකඵ දළනුත් කිරීම්බ ළඩටවන අිතකහරිමේ බහඳි  
යඹහමේ අනුභළි ඹ භත සිදු කයන රේදකි. 



 
 

 
  

 
(ය)(i) පිළිගනිමි. මර්ඛීඹ අභහතෙහවලඹ විසින් අභහතෙ භණ්ඩර වමේලඹක් 2014.07.10 දින ඳළි  අභහතෙ 

භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් කය ඇි  අතය එටුදී අභහතෙ භණ්ඩරඹ විසින් තීයකඹ මකොට ඇත්මත් ි  
මදකකට කල් තළබිභටඹ. නමුත් ඊට ඳසුට ඳළි  යජඹ මනස වීභ භත අදහශ අභහතෙ භණ්ඩර 
වමේලඹ අභහතෙ භණ්ඩරඹ මත ඉදිරිඳත් නළත. 

 
(ය)(ii) යකින් යඳසු මගවීම්බ ඳදනභ භත කහයක ්රහේධනඹක් මර රු.මිිකඹන 02 ක මුදරක් ශ්රී රවකහ 

ෘත්තීඹ පුහුණු අධීකහරිඹ විසින් 2014 ර්මේදී VTA Holdings භහගභට රඵහ දී ඇත. මභභ මුදර 
පිඹවීභට භහගභ විසින් ම්බ න විට ක්රිඹහ කය ඇත. යවහය ළඳයු්බ අවලඹ ක්රිඹහත්භක න්මන් ශ්රී 
රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ ඹටමත් ඵළවින් එටු මේඹ වහ අිතකහරිමේ මේකඹන් මඹොදහ 
ඇත. සඳමපදී වහ මබ්කරි ඳහකභහරහ වදහයන යධුනිකඹන් වට ්රහමඹෝගික පුහුණු රඵහ මදන්මන් 
මභභ අවලඹ භගිනි. 

(ඇ) හර්ෂික සථහය ත්ක්බ මීය ක්ක හර්තහ සථහය ත්ක්බ මල්ඛනඹ භඟ ළඳීභ ්රහමඹෝගික ඉතහ 
අඳවසු කහර්ඹඹකි. 

 
(ඈ) හර්තහමප දළක්මන මේකඹන් 11 මදනහට ඳහරිමතෝෂික මුදල් මගවී්බ රට අදහශ විසතය ඳවත 

වන් කයමි. 

මේ.අ. 
අවකඹ 

නභ 
ඉත් වු 
දිනඹ 

ඳහරිමතෝෂික 
මගවු දිනඹ 

මනත් කරුණු 

1124 
අයි.ඒ.ඒ.යි.එල්. 
මඳමර්යහ භඹහ 

2012.08.19 2014.02.27 
ඳහරිමතෝෂික  මුදල් මගහ ඇත. 

1222 ඒ.එ්බ.ජමිල් භඹහ 2011.10.11  

සමපච්ජහමන්  මේඹ වළය ගිඹ 
නිරධහරිමඹකු න අතය අිතකහරිඹට 
අඹවිඹ යුතු මුදර රු. 65,206.67 කි. 
මභොහුමේ ඳහරිමතෝෂික මුදර රු. 
184,789.50 කි. අසථහ කිටුඳඹකදි 
එභ අඹවි්බ නියවුල් කයන මරත් 
නළතමවොත් ඳහරිමතෝෂික මුදිකන් 
අඩුකය ගළනිභට  එකගතහඹ පර 
කයන මරත් දන්හ ඇතත්, 
නිරධහරිඹහ කිසිදු ්රි චහයඹක් දක්හ 
නළත. ඳහරිමතෝෂික මුදල් නිදවස කිරිභ 
වහ අඹවි්බ අඹකය ගළනිභ පිළිඵද 
උඳමදස රඵහ ගළනිභට නිි  නිරධහරි 
මත මඹොමු කය ඇත. 

6481 
ඩබි.එච්. මින්ද 
න්ත භඹහ 

2012.10.15  

අසථහ කිටුඳඹකදී භහ 11 ක මේහ 
ඛණ්ඩනඹක් ඇත. ඳහරිමතෝෂික මුදල් 
ටුමිකභ පිළිඵ ක්බකරු 
මකොභහරිසමේ උඳමදස ඉල්රහ ඇත. 
මභොහුට ඳහරිමතෝෂික ටුමි මනොන ඵ 
හකච්ජහමපදී දළනු්බ මදන රදී. ිකඛිත 
උඳමදස අමප්ක්හමන් සිටි. 

699 ඩබි. ඒ. ඉදුනිල් භඹහ 2013.06.05 - 

ටුමි න ඳහරිමතෝෂික මුදරට ඩහ ළඩි 
මුදරක් අිතකහරිඹට අඹවිඹ යුතු ඇත. 
ඳහරිමතෝෂිකමඹන් අඹවි්බ අඹකය 
ගළීභට එකගතහඹ  රඵහ දී ඇත. ඒ 
අනු ඔහුට මගවිභට ඳහරිමතෝෂික 
මුදරක් ඉි රි මනොමප. ඉදිරි කටයුතු 
වහ මගොණු ්රධහන අබෙන්තය 
විගකක මත මඹොමු කය ඇත. 

1816 
ඒ.ඒ.එච්.අයි. අභයතුවග 
මිඹ. 

2013.08.15 2014.03.03 
ඳහරිමතෝෂික  මුදල් මගහ ඇත. 

1440 
එ්බ.එස එ්බ. නවුහේ 
භඹහ 

2013.11.08 - 
ෙහජ අධෙහඳන වි ක ඉදිරිඳත් 
කිරිභ භත මේමඹන් ඳව කර අමඹකු 



 
 

 
  

 
4.4(අ) පුත්තරභ දිසත්රික් කහර්ඹහරමේ බහවිතඹට මනොමගන නිසක්රිඹ උඳකයක වහ අයිතභ තඵහ 

මනොි බුනි.ඳහකභහරහ යය්බබ කිරිමභන් ඳසු උඳමේලකරුන් වදිසිමේ අසවී ඹහමභන් ඇි  වු 
පුයප්ඳහඩු වහ උඳමේලකරුන් ඵහ ගළීභට මනොවළකි විඹ. එභ ඳහකභහරහ වහ බහවිතහ කයන 
උඳකයක නළත ඳහකභහරහ යය්බබ කයන මතක් ගඵඩහ කය ි බිණි. ඳරිගකක මභොනිටර් 14 ව 
භවන භළෂිභ ක්රිඹහ වියටුත තත්ත්මේ ඒහ වු අතය ඒහ අලුත් ළඩිඹහ කිරිභට අලෙ කටයුතු වහ 
දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ මත මගනවිත් ි බුණි. මකමේ මතත් එභ උඳකයක අලුත්ළඩිඹහ වහ 
ඳරික්හ කිරිම්බදි ඒහ අලුත්ළඩිඹහ කිරිභට මනොවළකි තත්ත්මේ ඳි න ඵ වදුනහගන්නහ රදි. 
එඵළවින් ඒහ මන්මේසි කිරිභට කටයුතු කය ඇත. 

ඩු කහර්මික ඳහකභහරහමප උඳකයක සිඹල්රභ පුහුණු කටයුතු වහ ෆභ විටභ බහවිතහ කයනු මනොරළමඵන 
අතය ඳහකභහරහමප කහරටවනට අනු ඒ ඒ දිනඹන්ටුදි පුහුණු රඵහ මදන කහර්ඹඹන් භත උඳකයක බහවිතහ 
මකමර්. 

 
(ය) යමට් ෘත්ි කඹන් වහ ඳි න ඉල්ලුභ වහ ඉදිරි අලෙතහඹන් භත පුහුණු ඳහකභහරහ යය්බබ 

කිරිභට ළරසු්බ කය ඇත. ඊට අදහශ පුහුණු උඳකයක රඵහ දීභ, උඳමේලකරුන් ඵහ ගළීභ යදි 
කටයුතු කයනු රළමබ්. මභටුදි අදහශ ෘත්තීඹ ඳහකභහරහ යය්බබ කිරිභට අලෙ උඳමේලකරුන් ඵහ 
ගළීභ වහ දීඳ ෙහප්ත ඉල්ලු්බඳත් කළදන රද නමුත් අලෙ සුදුසුක්බ ටුත පුේගරඹන් ඉදිරිඳත් 
මනොවීඹ. ම්බ මවේතුමන් උඳමේලකරුන් ඵහ ගළීභට මනොවළකි විඹ. (කීඳ තහක් පුත්ඳත් 
දළන්වී්බ භගින්ද ඉල්ලු්බඳත් කළන රදි.) 

 
(ඇ) මුද්රක  ඳහළමල් වන් උඳකයක 02 , සුනහමි අසථහමපදි මුහුදු තුය ගළලීභට වසුවී ඇත. එටුදි මභභ 

උඳකයක ර ඇි  ඉමරක්මට්රොනික ඳේධි  රට වහී සිදු වී ඇත. එභ ඹන්ත්ර අලුත්ළඩිඹහ කය ගළීභ 
වහ සුදුසු යඹතනඹක මේඹ රඵහ ගළීභට උත්හව දළරුද ඒ වහ කිසිදු යඹතනඹක් ඉදිරිඳත් වී 
මනොභළත. මභමේ ක්රිඹහ වියටුත , අලුත් ළඩිඹහ කිරිභට මනොවළකි උඳකයක තදුයටත් යදහ මනොමගන 
එඹ මන්මේසි කිරිභට අලෙඹ කටයුතු මඹොදහ ඇත. 

 
(ඈ)  ෙහඳෘි මඹන් රළබුණු රු.800,000 ක් වු පුහුණු  ද්රෙ මතොග මඳොත් ර ටවන් කිරිමභන් මතොය 

අනහයක්ෂිත මගොඩ ගහ ි බීභ ්බඵන්ධ ්රභහකත් මතොයතුරු මනොභළි වීභ මවේතුමන් මොඹහ 
ඵළලීභට අඳවසු අතය ම්බ ්බඵන්ධ ළඩි විසතය අමප්ක්හ කයමි. 

 
(ඉ) ඹහඳනඹ දිසත්රික්කමේ  යධුනිකඹන්මේ ඳළි  ඉල්ලුභ භත එභ ඳහකභහරහ යය්බබ කිරිභට උඳකයක 

රඵහ දී ි බුණි. නමුත් එභ ඳහකභහරහමප උඳමේලන කටයුතු වහ සුදුසුක්බ රත් දමිශ භහධෙඹ 
උඳමේලකයඹකු ඵහ ගළීභට මනොවළකි වීභ නිහ ඳහකභහරහ යය්බබ කිරිභට මනොවළකි වී ඇත. 

 
(ඊ) ෆන් යථඹ අහුග්බභන කහර්ඹ භණ්ඩර විදෙසථහනමේ ඳත්හ මගන ඹනු රඵන රිඹදුරු පුහුණු 

ඳහකභහරහ වහ මඹොදහ ඇත. රිඹදුරු පුහුණු වහ මභභ හවනඹ මභෝටර් යථ හවන 
මදඳහර්තම්බන්තුමප  ිකඹහ ඳදිවචි කය ඇත. 

(උ)       පිළිගනිමි 

ඵළවින් ඳහරිමතෝෂිකඹ ටුමි නළත. 

851 
මක්.එල්.ඩී.යර්.පී. 
මමනවියත්න භඹහ 

2013.02.20 2014.04.07 
ඳහරිමතෝෂික  මුදල් මගහ ඇත. 

1947 
මක්.එල්.යර්.ප්රිඹවකය 
භඹහ 

2013.07.31 - 

මභභ නිරධහරිඹහමේ ඳත්වි්බ දිනඹ  
2008.08.12  මප. ඒ අනු ය  05 
ක මේහ කහරඹක් ්බපුර්ක කය 
මනොභළි  ඵළවින්, ඳහරිමතෝෂික මුදල් 
වහ ටුමික්බ මනොභළත.  

1977 පී.එ්බ.ජඹන්ත භඹහ 
දළනට මේමේ මඹදි සිටින උඳමේලකයමඹකි. 

 

7272 ඒ.ඒ.අජහරි භඹහ 2012.11.01 2014.02.25 
ඳහරිමතෝෂික  මුදල් මගහ ඇත. 
 

1653 
ටී.එ්බ.එස.මක්. 
අමබ්මකෝන් මිඹ 

2012.08.09 - 

අිතකහරිඹට අඹවිඹ යුතු මුදර 
මනුමන් ඇඹමේ එකගතහඹ 
භත ඳහරිමතෝෂික මුදර ටුරප කය 
ඇත. ඒ අනු මගවිභට ඳහරිමතෝෂික 
මුදරක් ඉි රි මනොමප. 



 
 

 
  

ඌ(i) හර්තහමප දළක්මන උඳකයක 05 න් 02 ක් දළනටභත් පුහුණු කටයුතු වහ ්රභහකත් අදහශ  
ඳහකභහරහ වහ රඵහ දී ඇත. මකමේ වුද අදහශ  උඳකයක අලුත් ළඩිඹහ කිරීභ වහ විලහර මුදරක් 
ළඹ න ඵළවින් දළනට ඒහ යධුනිකයින් වට උඳකයක වඳුන්හදීභ (Display)  වහ බහවිතහ මප. 
ඉි රි උඳකයක දළනට ඳහකභහරහමප ඉගළන්වීභ වහ ෘජු ඵර මනොඳහන ඵළවින් එභ උඳකයක ද  
යධුනිකයින්ට වඳුන්හදීභ (Display)   වහ බහවිතහ මප. 

මභභ භධෙසථහනමේ ඳහකභහරහ වහ පුටු ්රභහකත් ඇි  ඵළවින් මභභ පුටු ිකන් මකොටක් අලුත්ළඩිඹහ 
කය කළුතය දිසත්රික්කමේ ඳහකභහරහ වහ ම්බ න විට ඹහ ඇි  අතය බහණ්ඩ මීය ක්ක ඳසු කටයුතුරදී එභ 
නිර්මේල භත ඉි රි පුටු ඉත් කිරී්බ කයනු රළමබ්. 
මභටු වන් කඵේ අලුත්ළඩිඹහ කයමින් ඳි න අතය දළනටභත් ඉන් කඵේ 20 ක් අලුත්ළඩිඹහ කය 
යධුනිකයින්මේ මන්හසිකහගහයඹට රඵහ දී ඇත. ඉි රි කඵේ අලුත්ළඩිඹහ කය පුහුණු ඳහකභහරහන්මේ 
අලෙතහඹ ඳරිදි ඒහට රඵහ මදනු රළමබ්. 
ගුන් විදුික වහ රුඳහටුනි ඳහකභහරහමප පුහුණු උඳකයක 26, 2013 බහණ්ඩ මීය ක්කඹට ඉදිරිඳත් කය ඇි  
අතය එටු ඳසු කටයුතු සිදු කිරීභට නිඹමිත ඵළවින් එටුදී එභ කමිටුමප නිර්මේල භත අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට මවෝ 
ඉත් කිරීභට කටයුතු කයනු රළමබ්. 
මභෝටර් කහර්මික පුහුණු ඳහකභහරහට අදහශ බහවිතඹට ගත මනොවළකි පුහුණු උඳකයක 14 ්බඵන්ධමඹන් ද 
බහණ්ඩ මීය ක්කමේ ඳසු කටයුතු රදී ක්රිඹහභහර්ග ගනු රළමබ්. 
ඩු කහර්මික ඳහකභහරහට අදහශ උඳකයකඹන්මගන් අඩක් ම්බ න විට අලුත්ළඩිඹහ කය ඇි  අතය ඉි රි 
උඳකයක අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට කටයුතු කයමින් ඳතී.  ඹන්ත්රක අවලමේ උඳකයක අලුත්ළඩිඹහ වහ මඳය 
කටයුතු සිදු කයමින් ඳි න අතය ඳත්නහ ්රි ඳහදන  භත අලුත්ළඩිඹහ කයනු රළමබ්. 

 
ඌ(ii) ඳෑ්සුේ ශිල්පී ඳාකභාරාට අල යනොන උඳකයණ 04 
ම්බහ මභභ  භධෙසථහනඹට  National Technical Teacher Training College (UNIVOTEC) භගින් රඵහ දී 
ඇි  උඳකයක මප. ම්බහ ඳහකභහරහමප පුහුණු කටයුතු වහ අතෙහලෙ මනොන අතය දළනට යධුනිකයින්ට 
්රදර්ලක උඳකයක මර බවිතහ මප. 
යභෝටර් කාර්මික ඳාකභාරායේ උඳකයණ 17 
මභෝටර් කහර්මික ඳහකභහරහට එභ බහණ්ඩ අලෙ මනොන ඵළවින් මනත් භධෙසථහනඹන්ටු අලෙතහඹ ඳරිදි 
රඵහදීභට කටයුතු කයනු රළමබ්. 
මභභ බහණ්ඩ රට අදහශ මඳදමර්රු වහ ජරනර කහර්මික ඳහකභහරහ දළනට මභභ භධෙසථහනමේ 
මනොඳළළත්මන ඵළවින් එභ බහණ්ඩ ඉන්මන්ට්රි මල්ඛක වහ මබෞි ක ළඳී්බ කටයුතු අන් ඇි  ඵළවින් 
අදහශ ඳහකභහරහ ඳත්නු රඵන මනත් භධෙසථහනඹකට රඵහ දීභට කටයුතු කයනු රළමබ්. 

 
ඌ(iii) උදෙහන අරවකයක ඳහකභහරහට අලෙ උඳකයක 22 න් 3ක් ම්බ න විට රඵහ දී ඇත. අමනකුත් 

උඳකයක මභභ ඳහකභහරහ ්රතීතන කටයුතු ඹටමත් වඳුනහ මගන ඇි  ඵළවින් ඉදිරිමේදී රඵහ මදනු ඇත. 
ඹන්ත්ර ිලල්පී ඳහකභහරහමප උඳකයක 16 කට අදහශ ඒකක 30, 2014 උඳකයක මිරදී ගළී්බ ඹටමත් 
මිරදී ගළීභට කටයුතු කය ඇත.  

ICT ඳහකභහරහ වහ ම්බ න විට ඳරිගකක 5ක් රඵහ දී ඇි  අතය ඉි රි 5 ද කඩිනමින් රඵහ මදනු රළමබ්.  
ඩු කහර්මික අවලඹට ක්බමප්ර් 01 ක් 2014 ්ර්බඳහදන ළරළසම්බ මිරදී ගළී්බ ඹටමත් රඵහ මදනු රළමබ්. 
විගකනඹ විසින් මඳන්හ දී ඇි  උඳකයක කහර්භහන්ත ලහරහ උඳකයක කහර්මික ිලල්පී ඳහකභහරහමප පුහුණු 
කටයුතු වහ අලෙ මනොන අතය ඒහ Pneumatic Technician – NVQ 4 ඳහකභහරහට අලෙ උඳකයක 
මප. එඵළවින් කර්භහන්ත ලහරහ උඳකයක කහර්මික ශීල්පි ඳහකභහරහ NVQ 4 ඳහකභහරහක් මර ඳත්හමගන 
ඹහභට ඉවත උඳකයක වඳුනහමගන ඇි  ඵළවින් ඒහ රඵහ ගත් ඳසු කර්භහන්ත ලහරහ උඳකයක කහර්මික ශීල්පි 
ඳහකභහරහ Pneumatic Technician NVQ 4 ඳහකභහරහ මර ඉදිරිමේදී ඳත්නු රළමබ්.       ළශසු්බ ිලල්පී 
ඳහකභහරහට අලෙ උඳකයක ම්බ න විට රඵහ දී ඇත. 
 
4.5 අයමුෙල් ඌන උඳයඹෝජනඹ 

ආඹතනඹ මුෙර (රු.) ඳ ව දිලි කිරීේ 

තෘි යික වහ ෘත්ි ඹ අධෙහඳන 
මකොමින් බහ 

221,675.00 නියවුල් කය ඇත. 

තෘි යික වහ ෘත්ි ඹ අධෙහඳන 
මකොමින් බහ 

10,427,342.00 මභභ මුදර නියවුල් කිරීභ ගළටලු වගත 
තත්ත්ඹක් ඳතී .මකමේ වුද අදහශ ගකි යුතු 
නිශධහරීන් ම්බ ්බඵන්ධ දළනුත් කය ඇත. 

UNICEF 2,090,000.00 නියවුල් කය ඇත. 

මනත් 53,000.00 නියවුල් කය ඇත. 



 
 

 
  

4.6(අ) පිළිගනිමි.  මභභ  ්රභහදඹ ශක්හ ගළීභට කටයුතු කයන මර අදහශ නිරධහරින්ට අහද කය ඇත. 
ඉදිරිමේදී මභභ ්රභහදඹ සිදු මනොවීභට ග ඵරහ ගනිමි. 

 
(ය) ම්බ ්බඵන්ධමඹන් මු.මය 104 ඹටමත් ඳරික්කඹක් ඳත්හ න්දි රඵහ ගළීභට ඉදිරිඳත් කය ඇි  

අතය මභමතක් රඵහ දී මනොභළත. ම්බ ්බඵන්ධමඹන් ඳසු විඳය්බ කටයුතු සිදු කයමින් ඳතී. 
 
(ඇ) අිතකහරිමේ ්රධහන ගඵඩහමප ඇි  ටඹර්, ටියුබ්, ඵළට්රි ළනි හවන රට අදහශ බහණ්ඩ ඌනතහඹක් 

මනොභළි  අතය එභ බහණ්ඩ මිරදී මගන අදහශ තළන්රට නිකුත් කය ඇි  නමුත් එඹට අදහශ බින්කහේ 
ඳත් ඹහත්කහලීන මනොකිරීභ නිහ මභළනි තත්ත්ඹක් මඳන්නු්බ මප .මකමේ නමුදු මභභ බින්කහේ 
ඳත් නිසි ඳරිදි ඹහත්කහලීන කය විගකනඹට ඉදිරිඳත් කිරීභට කටයුතු කයනු රළමබ්. 

 
4.7(අ) හර්තහමප වන් න ඳරිදි මේකයින් 22 කු ඵහටුය යඹතන රට අනුයුක්ත කය නළත. අදහශ විසතය 

ඳවත දළක්මප. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඉවත මල්ඛනඹට අනු ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණ අිතකහරිමේ යහජකහරි ඉටුකිරීම්බ ඳදනමින් මඹෞන 
කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලඹට ම්බ න විට අනුයුක්ත කය ඇි  මේක වඛෙහ 01 
කි. මනත් ඵහටුය යඹතන රට මුදහ වළය ඇි  වඛෙහ 04 මදමනකි. මේමඹන් ඉත්වී ඇි  
වඛෙහ 09 කි. නළත අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇි  වඛෙහ 07 කි.  
ඵහටුය යඹතන රට අනුයුක්ත කය ඇි  නිරධහරින් එමේ අනුයුක්ත කිරීභ වහ මඹෞන කටයුතු ව 
නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙහවලමේ මල්ක්බ විසින් අනුභළි ඹ රඵහ දී ඇත. 
 

(ය)  පිළිමනොගනිමි.  දළනට තරුක මේහ බහට ඳභකක් එක් උඳමේලකයඹකු අනුයුක්ත කය ඇත. 
  
(ඇ)  පිළිගනිමි.   ම්බ න විට එක් මේකමඹක් ඉත්වී ඇත. 

අවකඹ  තනතුය නිදවස කශ යඹතනඹ 

69 ිකපිකරු / ඹතුරු මල්ඛක ඳහර්ිකම්බන්තු  

390 ෙහඳෘි  වකහය ජනහිතඳි  මල්ක්බ කහර්ඹහරඹ. 
 
 

60 අධෙක් ජනයහල් 2014.01.15 දින ඉත්වී ඇත. 

27 විගකන වකහය ජනහිතඳි  කහර්ඹහරඹ. 

733 උඳමේලක අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

830 මේසක උඳමේලක එභ. 

7664 උඳමේලක (මකොන්ත්රහත්) 2014.01.14 දින ඉත්වී ඇත. 

7679 උඳමේලක (මකොන්ත්රහත්) අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

7882 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2013.08.05  මේමඹන් ඉත් වී ඇත. 

7773 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2014 ර්මේ ඉත් වී ඇත. 

7691 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

7690 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2014.01.05 දින ඉත්වී ඇත. 

7703 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2013.12.31 දින ඉත්වී ඇත. 

7702 ක්බකරු (මකොන්ත්රහත්) 2013.04.24 දින ඉත්වී ඇත. 

8014 ක්බකරු 2013.12.31 දින ඉත්වී ඇත. 

7689 ක්බකරු අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

7697/1917 රිඹදුරු මඹෞන කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන 
අභහතෙහවලඹ. 

7180/1888 උඳමේලක (සථිය) අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 

1552 උඳමේලක (සථිය) ජහි ක තරුක මේහ බහ 

8077 උඳමේලක (මකොන්ත්රහත්) 2013.09.15 ඉත්වී ඇත. 

619 ක්බකරු (්රි පයකඹ) අිතකහරිමේ මේඹට හර්තහ කය ඇත. 



 
 

 
  

(ඈ) ්රි පර්කඹ මනොවු ළටුඳ අඹකය ගළීභ ්බඵන්ධමඹන් කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු අභහතෙහවලඹ මත 
දිගින් දිගටභ ඉල්ලීභ කශ ද එභ අභහතෙහවලඹ විසින්  ්රි පර්කඹ කයනු රළබුමප එභ අභහතෙහවලමේ 
අදහශ තනතුයට නිඹමිත ළටුඳ ඳභණි. අි මර්ක ළටුප් ්රභහකඹ එභ අභහතෙහවලමඹන් කිසිමේත්භ අඹ 
කය ගත මනොවළකි වීභ භත එඹ නිරධහරිනිඹමගන් අඹ කය ගළීභ සිදු කශ මනොවළක. භන්දඹත් එභ 
ළටුඳ ඇඹමේ මභභ අිතකහරිමේ තනතුයට ටුමි න ළටුඳ ඵළවිනි. භසථ ලමඹන් රකන විට එභ 
ළටුප් මගවීභ ්බඵන්ධමඹන් යජඹට අරහබඹක් සිදුවී මනොභළි වීභ රකහ ඉදිරි ක්රිඹහභහර්ග ගත් ඵ 
කහරුණික දළනු්බ මදමි. 

 
4.8(අ) විගකන හර්තහමප දක්හ ඇි  2013 ර්ඹට අදහශ කහර්ඹ භණ්ඩර තත්ත්ඹ ඳවත ඳරිදි නිළයදි විඹ   

යුතුඹ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
*භහණ්ඩිකක කහණ්ඩඹට අඹත් එක් තනතුයක් පුේගිකක න මේ අනුභත කය ඇත. එඵළවින් එඹ 
පුයප්ඳහඩු තනතුරු වඛෙහට ඇතුරත් කය මනොභළත. 
** මනත් කහණ්ඩඹට අඹත් තනතුරු වඹක් පුේගිකක න මේ අනුභත කය ඇත. එඵළවින් එභ 
තනතුරු  වඹ පුයප්ඳහඩු තනතුරු වඛෙහට ඇතුරත් කය මනොභළත. 

අනුභත කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ තුර තනතුරු පුයප්ඳහඩු ඳළතීභට මවේතු ව කරුණු :- 
කශභනහකහයක මේහ චක්රමල්ඛ අවක 30ටු විිත විධහන අනු ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ කහර්ඹඹ 
භණ්ඩරඹ ්රි ුවගතකයක මඹෝජනහ පිළිඵ ජහි ක ළටුප් වහ මේක වඛෙහ මකොමින් බහ ව 
කශභනහකයක මේහ මදඳහර්තම්බන්තු භඟ දීර්ඝ ලමඹන් හකච්ජහ කිරීමභන් ඳසු 2013.12.17 න දින 
කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ අනුභත කයන රදි. 
ඉවත ගුමප සිඹළුභ තනතුරු වහ ඵහ ගළීම්බ ඳරිඳහටිඹ අනුභත වී ඇත්මත් 2014.03.18 න දින දීඹ. එභ 
ඵහ ගළී්බ ඳරිඳහටිඹ අනුභත න මතක් පුයප්ඳහඩු තනතුරු වහ ඵහ ගළී්බ කිරීභට වළකිඹහක් මනොවීඹ. 
ඵහ ගළී්බ ඳරිඳහටිඹ අනුභත වීමභන් ඳසු අිතකහරිමේ සිඹළු තනතුරු පුයප්ඳහඩු පියවීභට අලෙ කටයුතු සිදු 
කයන රදි. ඒ අනු, ර්තභහන තත්ත්ඹ ඳවත ඳරිදි මප. එමේභ ම්බ න විට ජනහිතඳි යකඹක් ්රකහලඹට 
ඳත් කය ඇි  ඵළවින්, ඵහ ගළී්බ කටයුතු තහකහිකක නතය කය ඇත. 

 
 

 
 
 
 
 
* භහණ්ඩිකක කහණ්ඩඹට අඹත් තනතුරු මදකක් පුේගිකක න මේ අනුභත කය ඇත. එඵළවින් එඹ පුයප්ඳහඩු 
තනතුරු වඛෙහට ඇතුරත් කය මනොභළත. 
** මනත් කහණ්ඩඹට අඹත් තනතුරු විසක් පුේගිකක න මේ අනුභත කය ඇත. එඵළවින් එභ තනතුරු විස 
පුයප්ඳහඩු තනතුරු වඛෙහට ඇතුරත් කය මනොභළත. 
මීය ට අභතය මරෝක ඵළවකු වහ යසිඹහනු වර්ධන ඵළවකුමප මූරෙ අනුග්රවඹ ඹටමත් ක්රිඹහත්භක යවිලක 
නිපුකතහ වර්ධන ළඩටවන වහ අනුභත වී ඇි  කහර්ඹඹ භණ්ඩරමේ 2014 ර්ඹට අදහශ ඵහ ගළී්බ 
ජනහිතඳි යකමඹන් ඳසු සිදු කිරීභට කටයුතු කය ඇත. එභ ළඩටවන ඹටමත් අළුි න් අනුභත කහර්ඹඹ 
භණ්ඩරඹ වහ  ඵහ ගළී්බ ඳරිඳහටි කස කය අනුභළි ඹ වහ කශභනහකයක මේහ මදඳහර්තම්බන්තුට 
ඉදිරිඳත් කය ඇත. අදහශ අනුභළි ඹ රළබීමභන් ඳසු එභ පුයප්ඳහඩු තනතුරු පියවීභට අලෙ කටයුතු සිදු කයනු 
රළමබ්. 

 
(ය)(i) 2013 ජනහරි භහඹ න විට ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ අධෙක් භණ්ඩරඹ ක්රිඹහත්භක 

මනොි බ අතය ඒ මවේතුමන් මභභ මේඹ රඵහ ගළීභ වහ අභහතෙහවල මල්ක්බමේ අනුභළි ඹ 
ඉල්රන රදී .මුල් අසථහමප දී ම්බ වහ අනුභළි ඹ රඵහ දිඹ මනොවළකි ඵ අභහතෙහවල මල්ක්බ විසින් 
දන්හ ි බු නමුත් ,ඳසු බහඳි යඹහ විසින් අභහතෙහවල මල්ක්බ වමුවී කරුණු ඳළවළදිික කය දීභ භත 

 අනුභත තතෙ පුයප්ඳහඩු 

විධහඹක  08 05 03 

භහණ්ඩිකක  228 119 108 * 

මනත්  2020 1649 365 ** 

 2256 1773 476 

 අනුභත තතෙ පුයප්ඳහඩු 

විධහඹක  08 08 0 

භහණ්ඩිකක  230 164 64 * 

මනත්  2024 1689 315 ** 

 2262 1861 379 



 
 

 
  

අභහතෙහවල මල්ක්බ ම්බ වහ 2013/01/01 දින සිට භහ 4 ක කහරඹකට අනුභළි ඹ දී ඇත. ඉඩ්බ 
ඳයහ ගළීම්බ කටයුතු මභතය්බ මකටි කහරඹක් තුශ නිභ කශ මනොවළකි වු ඵළවින් අධෙක් 
භණ්ඩරමේ අනුභළි ඹ ඇි  ඔහු තදුයටත් මේමේ මඹොදහ ගන්නහ රදී. 

 
(ය)(ii) ඉඩ්බ ඳයහ ගළීම්බ කහර්ඹඹ ඉතහ සුළු කහරඹකින් අන් කශ වළකි කහර්ඹඹක් මනොන අතය ඇතළ්බ 

විට ඉඩ්බ අත්කය ගළීම්බ ඳනත ඹටමත් ඳයහ ගළීභක් කිරීභට ර් ගකනහක් ගත මප . යජමේ 
ඉඩ්බ ඳනත ඹටමත් මවෝ ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹ ඳනත ඹටමත් මවෝ මභභ ඉඩ්බ ශ්රී රවකහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිඹට ඳයහ ගළීම්බ කහර්ඹඹට ද ෆමවන කහරඹක් ගත මප .එමේභ ඒ වහ 
ඉඩ්බ විඹඹ පිළිඵ නිපුකත්ඹක් ඇි  අ මඹකුමේ මේඹ රඵහ ගළීභට සිදු මප. 2013 /01/01 දින 
සිට 2013 /04/30 දක්හ අභහතෙහවලමේ මල්ක්බ විසින් ද ,ඉන් අනතුරු 2013 /0 5 /01 දින සිට මභභ 
මේඹ රඵහ ගළීභට ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ අධෙක් භණ්ඩරඹ අනුභත කය ඇත්මත් 
එභ කරුණු රකහ ඵළලීමභන් අනතුරුඹ. එමේභ ඉන්ධන දීභනහ මන් ලමඹන් මනොමගහ සිඹලු 
දීභනහ ඇතුශත් එක් දීභනහක් ලමඹන් මගවීභට අධෙක් භණ්ඩරඹ  තීයකඹ කයන රදී. 

 
(ය)(iii) ශ්රී රවකහ ෘත්තීඹ පුහුණු අිතකහරිමේ අබෙන්තය කහර්ඹ භණ්ඩරමේ නිරධහරිමඹක් මනොන ඵළවින් වහ 

උඳමේලක යමඹකු මර අනුයුක්ත කය ඇි  ඵළවින් දිනඳතහ ඳළමිණීභ අත්න් මනොකයන අතය 
මගවී්බ කයනු රළබුමප භහසික ඉදිරිඳත් කයනරද ්රගි  හර්තහ ඳදන්බ කයමගනඹ. මකමේවුද 
2014.06.01 දිනසිට ඔහු මේමඹන් ඉත්වී ඇත. 

 
(ඇ)(i) මභඹ ඵහ ගළීභක් මනො යහජකහරි ඳළරීභක් භත මේහ රඵහ ගළීභක් ඳභණි.මභභ නිරධහරිඹහමේ 

මේඹ රඵහ ගන්නහ කහරකහනු න විට මභභ අිතකහරිමේ විභර්ලන කටයුතු බහය ක්රිඹහකයන රද 
නිරධහරිණිඹ මේමඹන් ඉත් මගොස සිටි අතය මනොඳභහ ඉටුකරයුතු විනඹහනුකර ඳරීක්ක 
්බඵන්ධ කටයුතු අි ලයින්භ ්රභහද වී ි බුණි. මභභ තත්ත්ඹ භත යහජෙ ඳරිඳහරන අභහතෙහවලඹ 
භගින් ඳහරනඹ න විනඹ ඳරීක්ක නිරධහරි වචිතමේ භහජිකමඹකු ද න ව යහජෙ මේමේ ය 
30 කට අිතක මේහ ඳශපුරුේදක් ටුත වු මභභ නිරධහරිඹහමේ මේඹ රඵහ ගළීභට මඳයසිටි 
බහඳි යඹහ විසින් කටයුතු කය ඇත. 

 
(ඇ)(ii) මභභ නිරධහරිඹහ විසින් ඉටු කර යුතු   යහජකහරි කහර්ඹඹන් පිළිඵ විසතයහත්භක කහර්ඹඹ ඳළරීභක් 

(යහජකහරි ළඩ ඳළරී්බ විසතයඹ) භමේ අවක ADM/ASSI/18/2012-1/INVවහ 2012/11/02 දිනළි  
ිකපිඹ භගින් සිදු කය ඇත. එභ යහජකහරි ළඩ ඳළරීම්බ ිකපිඹ භගින් මභභ නිරධහරිඹහ මත නිලසචිත 
කහර්ඹඹ ඳළරීභක් සිදුකය ඇි  අතය දදනික සිදුකර යුතු කහර්ඹඹන් පිළිඵ ිකඛිත දළනු්බ දීභක් සිදු 
කිරීභ ්රහමඹෝගික මනොමප. මභටු දී මුිකක විභර්ලන ඳළළත්වීභ යදී විමලේ යහජකහරි ඳයන රද අසථහ 
රදී ඒ ්බඵන්ධ ිකඛිත නිමඹෝග ඔහු මත රඵහ දී ඇි  අතය ඊට අදහශ ිකපි අදහශ ිකපි මගොනු ර 
මගොනු ගත කය ඇත.ෆභ භහඹක් අහනමේදීභ කහර්ඹඹ ්රගි ඹ පිළිඵ හර්තහක් මභභ නිරධහරිඹහ 
විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇි  අතය එභ හර්තහ මඳෞේගිකක ිකපිමගොනුමප මගොනුගතකිරීභ ්රමඹෝගික 
මනොන ඵළවින් මනත් මගොනුක මගොනු ගත කය ඇත. විගකනඹට අලෙ අසථහක දී අදහශ 
ිකපිමගොනු ඉදිරිඳත් කශ වළක. 

 
ඇ(iii) අදහශ මේහ කහරඹ දීර්ඝ කිරීභ අධෙක් භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත කය ඇත්මත් 2014/02/25 න දින 

ඳළි  අධෙක් භණ්ඩර රැසවීම්බ දීඹ. ඒ අනු මේහ දීර්ඝ කිරීභ ්බඵන්ධමඹන් අධෙක් භණ්ඩර 
අනුභළි ඹ රඵහ ගළීභ වහ ගත වී ඇත්මත් දින 14 ක කහරඹක් ඳභණි. නමුත් අදහශ මේහ දීර්ඝ 
කිරීම්බ ිකපිඹ නිකුත් කය ඇත්මත් 2014/04/25 දින ඵ පිළිගනිමි. 

 
ඇ(iv) මභභ නිරධහරිඹහමේ මේඹ 2014/04/30 දිමනන් අන් කය ඇත. මභභ අිතකහරිමේ විභර්ලන 

නිරධහරි තනතුය වහ නිරධහරිමඹකු ඵහ ගළීභ පිණි පුත්ඳත් දළන්වී්බ ඳශමකොට අඹදු්බඳත් 
කළහ ුවගත ්බමුඛ ඳරීක්කඹක් ඳත්න රද නමුත් ඉදිරිඳත් වු අඹදු්බකරුන් අතරින් 
තනතුමර් යහජකහරි කිරීභ වහ සුදුසු ඳශපුරුදු අඹදු්බකරුකු ්බඵන්ධමඹන් අදහශ ්බමුඛ ඳරික්ක 
භණ්ඩරඹ ෆහීභකට ඳත් මනොවු ඵළවින් සුදුසකු මතෝයහ ගළීභට මනොවළකි විඹ. ඒ අනු නළත යක් 
ඵහටුය ව අබෙන්තය අඹදු්බඳත් කළහ ඇි  අතය දළනට ්රකහලඹට ඳත් කය ඇි  ජහි ක 
භළි යක කහරඹ අන් වීමභන් ඳසු ්බමුඛ ඳරික්ක ඳළළත්වීභට නිඹමිතඹ. 

 
(ඈ) රු.160,000/= ක් ළඹකය මේකඹන් 04 මදමනකු වහ පුහුණුවී්බ රඵහදී ඇත්මත් CISCO ඳහකභහරහ 

ඳළළත්වීභ වහ මප. 
 



 
 

 
  

5.1 2013 – 2016 දක්හ න වයුක්ත ළරළසභ.  ඹහත්කහලීන කයන රද මභභ වයුක්ත ළරළසභ 
2012.12.03 දින මඹෞන කටයුතු වහ නිපුකතහ වර්ධන අභහතෙවලඹ මත ඉදිරිඳත් කය ඇත. 
එකට ඳහරක භණ්ඩරඹක් ද ඳත් වී මනොි බුණු අතය න වයුක්ත ළරළසභක් කසකය ඹළවීභට 
කශභනහකයක අලෙතහඹක් ඳළි  ඵළවින් ඵහටුය යඹතනඹන්මගන් විභසී්බ ද කයනු රළබීඹ. එභ 
කහර්ඹඹ වහ නිසි ්රි චහය මනොරළබුණු අතය 2013.09.30 දින ඹහත්කහලීන කය ි බු වයුක්ත 
ළරළසභ වහ ඳහරක භණ්ඩර අනුභළි ඹ රළබුණි. 

 
5.2 එකඟමමි  2013 ර්මේ අබෙන්තය විගකන ළරළසභ වහ අබෙන්තය විගකන ළඩටවන් වහ 

අනුභළි ඹ රඵහමගන ඇත්මත් 2013.06.21 දින ඳත්න රද 160 න අධෙක් භණ්ඩර රැසවීම්බදී ඹ. 
මභමේ ්රභහදවීභට මවේතු වුමේ 2012.08.10 දින ඳළළත්ව 158 ළනි අධෙක් භණ්ඩර රැසවීමභන් ඳසු 
න අධෙක් භණ්ඩරඹ රැසවමේ 2013.05.12 දින න අතය එභ රැසවීභට ඉදිරිඳත් ි බ අධෙක් 
භණ්ඩර ඳත්රිකහ ්රභහකඹන් ළඩිව ඵළවින් ඉි රි අධෙක් භණ්ඩර ඳත්රිකහ ශකහ ඵළලීභ ඊශඟ රැසවීභට 
කල් තළබ ඵළවිනි. 

2012 මර් ඉරක්ක කර එමවත් ක්රිඹහත්භක මනොකර ළඩටවන් වහ ්රමුඛතහඹ ඇි න යකහයඹට 
ක්රිඹහත්භක කිරීභට 2013 මර් විගකන ළරසුභට ඇතුරත් කය ඇත. 

 
5.3 2013 ර්මේ අඹළඹ මල්ඛනඹ පිිකමඹර කයන අසථහමපදී ඳහරක භණ්ඩරඹක් ඳත් කය මනොි බු 

ඵළවින් එඹ බඳි යඹහමේ අනුභළි ඹ ඹටමත් 2012.12.17 දින අභහතෙහවලඹ මත ඉදිරිඳත් කය ඇත.  
තද වමලෝිතත අඹළඹ මල්ඛනමඹන් සිඹඹට 633 ක ළනි විලහර විචරනඹක් මඳන්නු්බ කයනු 
මනොරළමබ්. 

 
6(අ) අන් ගිණු්බ වහ ළමදන ඹහත්කහලීන කයන රද සථහය ත්ක්බ මල්ඛනඹක්ඳත්හමගන ඹහභට 

කටයුකු කයනු  රළමබ්. 
 
6(ය) එදිමනදහ ගනුමදනු එදිනභ ඹහත්කහලීන න ගිණු්බකයක ඳේධි ඹක් ක්රිඹහත්භක මකමර්. 
 
6(ඇ) හවන ඳහරනඹ ්බඵන්ධමඹන් විිතභත් ළඩ පිළිමරක් ක්රිඹහත්භක කය ඇත. 2013 ර්මේදී 

වඳුන්හමදන රද යහජකහරි හවන ඉල්ලු්බ කිරීභ, ඵළටරි රඵහ ගළීභ, ටඹර් මඹදීභ,හවන මේහ කිරීභ, 
රිඹදුයන් මත හවන බහයදීභ ව බහයගළීභ, හවන පිටතට ඹහභ යදී කරුණු ්බඵන්ධමඹන් වු 
යකෘි  ඳත්ර ක්රභඹ ම්බ න විට ක්රිඹහත්භක න අතය හවන ඳහරනඹ තදුයටත් විධීභත් කිරීභ වහ 
දත්ත ඳේධි ඹක් (Data base) කස කිරීභ යය්බබ කය ඇත. 

 
6(ඈ)  න ්රි ුවගතකයන මඹෝජනහ ඹටමත් අනුභත තනතුරු වහ ඵහ ගළීම්බ ඳටිඳහටි කස මකොට 

කශභනහකයක මේහ අධෙක් ජනයහල්මේ අනුභළි ඹ රඵහ මගන ඇත. ඒ අනු තනතුරු පුයප්ඳහඩු 
ළඩි මකොටක් ්බපර්ක කය ඇත. අිතකහරිඹ වහ න විනඹ ෙසථහක් මකටු්බඳත් මකොට යහජෙ 
ෙහඳහය මදඳහර්තම්බන්තුමප අනුභළි ඹ වහ ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

 
6 (ඉ) ම්බ වහ අබෙන්තය ඳහරනඹ ලක්ි භත් කය ඇත. 
 
6(ඊ) 2015 ර්ඹ තුශ යධුනිකඹන් 35,000 ක් ඳභක පුහුණු කිරීභට අමප්ක්ෂිතඹ. එමේභ ඳහකභහරහ 

්රතීතනඹ මකොට නිසි ඳරිදි වි ක ඳත් නිකුත් කිරීභට අලෙ කටයුතු මකමර්. 
 


