


අධ්ක්ෂ විදුහල්පතිෂුපාෙපුෂ-ෂලං.ජ.කප.අ.ආයෙනයෂ-ෂ2015 

ලංකපෂ ජා්මෂ කපාාකෂඅි්පසෂආයෙනයෂ�ෂලංකපතවෂත්මෝාෂ කපාාකෂ පිෂ ඊෝෂ අදපලෂ අතනකුෂකත්්ෙෂෂ ුලෂ
නිපෙපුතයමෂන්ිමෂ කපාාකෂන්සකෂමික ත් ෂිලපෂ ිතිමිප ෂි ීෂකපාාකෂඅධ්පුනෂ ආයෙනයක.ෂ 1959ෂ
ුා්තෙයෂජා්මෂතමනිදෂජනිජයෂිපෂ�ෂලංකපෂිජයෂස්ිෂඇහකිිුෂ් ග්කෂසෂහිලයකෂු තයමෂත් ෂ්
ආයෙනයෂ ලංකපෂ ජා්මෂ අි්පසෂ  වි ලෂ නාමෂ ිුකෝෂ ලංකපෂ ි්නපි්නෂ ්මනලතෙෂ තවිි්ිෂ ්ධ් ෂ්
ු්නත ොුළෝෂඅයුෂ ාෂ පිිතෙෂසය් පුනයෂකිනෂලර. 

ආිමිතෙයෂ60ෂතදතනකතිමෂස්ම ෙෂීෂත්්යමෂකමනපය්කෝෂකපාාකෂිිකුෂලහපෂ ය ෂ්අිායපෂනිෝෂීෂ
ත්්ෂ ආයෙනතෙෂ  මකෂඅි පෂීතෙෂ 1958ෂ ුසතායෂ ිජයෂ ්්මෂ ිනිමකෂහසයෂ ස ප්ිමෂජනසලෂ කිෂ ලංි ෂ්

නිහිත්මෂුගෂත්ිෝෝෂතිමීෂජා් නතෙෂන ය්ුපරෙෂ්ා නසයෂතහමසයෂහසයෂි්ෂනනුලුෝෂ පිෂඅසුෂු් යපුෝෂ
අු ්ෂනිපෙපුතයමෂතිමෂකපාාකයමෂන්සකෂම ෂික ්ය.ෂත් ෂ්ආයෙනතයමෂිිකුෂල්වෂත්්යමෂිෝෂ
ලංකපෂි්නපෂි්නෂ්මනලතෙෂ්කයපෂිාෂීෂඅෙිෂඊෝෂඅ්ෙිුෂතන්යෂආයෙනෂුලෂත්ම්ෂ තන්යෂ්කයපෂ
සද පිෂතයො ෂි්ෝෂදෂඅුසය් ප ෂුවදපෂ ය. 

ලංකපෂි්නපෂි්නෂ්මනලතෙෂහසයෂි්ෂසෂ් පපයෂු් ි්ුෂස්ි ෂ්ිිකෂකපාාකයමතිෂඅු ්ෙපුදෂ ්ු ෂ ය.ෂ
ි්ෂඅු ්ෙපුයෂසිිපා්ෂසදි පෂ1974ෂ ුා්තෙයෂ�ෂලපංකයෂ දදුමෝෂකපාාකෂඅධ්පුනතෙෂනය්ා්ෝෂඅු ්ෂ
 යසෂුිගකමෂසිෙුෂත් ෂ්ආයෙනයෂලංකපෂ ජා් මෂකපාාකෂඅි්පසෂආයෙනයෂනාමෂුු්මෂු්්ෂයෂතුෙෂ
තිනෂිනෂ ලර.ෂ ුාෙ ප්නතෙයෂආයෙනයෂ ්්මෂ ගාපෂ කපානෂ ුපක ප්ලපුමෂ 10ෂ ුුුුවෂ ලහනෂ අෙිෂත් ෂ්
ුසතායෂත්්යමෂ450ෂතදතනකෂහඳ පුෂි්න්ෝෂකෝටලෂකිනෂලර.ෂත්යෝෂඅ්ෙි ෂුතකටෂකපානෂුපක ප්ලපෂ37ෂකෂ
තුවතුමෂත්්යමෂ2800ෂකෝෂු්පෂිිකුෂලහපෂය්ෝෂ ්ිකෂ ය.ෂත්්ෂුසිෂලලෂඅසහම ෂ්ආිමිෂකිනෂලදෂ
 ිතලම්පෂු පක්පලපුමෂී තෙෂත්කපතෙොනකෂජපහකෂ ිතලම ප්ුෂ(NVQ 5), ්ෙකිපෂිපෂ පුටෂසිකිපෂජපහකෂ
 ිතලම්පුමෂ(NVQ 5)ෂතව. 

ත්මෝාෂ කපාාකෂ පුක්පලපතවෂ ෙපපු්කෂ හ ෂු ු් ක ්ෂිපෂ වසසයෂ ්හෝාමෂුුුුපතිනෂ යප ෂ් සඳිපෂ නිනෂ
ුපිනෂඉතලකතෙොනකෂිිකෂඅං යෝෂියිඩෂ පුිනෂෙපක්පයෂිිකෂක ්ෂසඳ පිෂඅු ්ෂිිකෂවුකිපෂලහපෂ
යෂඇෙ.ෂිත්ම්ෂුපිනෂ වමෂඅං තෙදෂිිකෂකෝටලෂසංුාධනයෂසඳිපෂනිනෂිිකෂවුකිපෂතලසෂDigital 
Logic IC Boards සුයපෂඇෙ.ෂතුද මෂඅං තෙෂිිකෂකෝටලෂසංුාධනයෂවතදසපෂනුෂෙිෙෂක් තමෂයමෙෂයකෂ

දෂාදියහෂඅං යෂතුවතුමෂනිනෂ්ෂු ෂ නනෂිිකෂවුකිපයකෂදෂලහපෂයෂඇෙ.ෂි ෝෂඅ්ෙිුෂඅතනකුෂඅං ෂුලෂ
ුුු පුතිනෂයනෂිිකෂුපක ප්ලපුමෂු් ෂරටකෂක ෂ්සඳිපදෂඅු ්ෂිිකෂවුපං ෂිලහපෂයෂඇෙ. 

ෙුදෂ ආයෙනතෙෂ යටෙලෂ ුිගකමෂ සංුාධනයෂ ත්ම ෂ් ුපක ප්ලපෂ යපුුකපානෂ ක ්ෂ ලමමෂ කුපතෙෂ
ෙපපු්කිපුයෂ ්ු ෂරටකෂක ්ෝෂදෂනයුිෂි මනපෂලර. 

 

 

 පමෙෂ .ෂකදපපිුන 
අධ්ක්/ වි දුහ 
ලංකපෂජා් මෂකපාාකෂඅි්පසෂආයෙනයෂ
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ලංකා ජර්ම කාරාක මිකාස ආයතනය 

2015 වර් ෙය  උෙෙදක ්ණ්ලය 

 

 න්   

01 ප.ජ.දසනායක ්හතා - සිාඋත සා්විනි (මු ුවදනව්) සිාඋත 

02 ඒ.එස්.ඉලම්ගේ ්හතා මතෙරක ෙ කග, ිිපතා සංවරවන හා වා වය ිතී 
ම්ාතකාංදය  සා්ාජක 

03 ් කාමත ජයවරවන ාය මවකක් ෙජනනා , තාතදක හා වා වය මවකාඋන 
    ෙකොා්ම සිාව සා්ාජක 

04 ප.ඩ.බාලසූය ්හතා 
ප වාන වවායක ිලවාධ, � ලංකා ්්නා්්න ්ණ්ලය 

 

සා්ාජක 

05 එස්.ව.ෙහේ්මත  ්ාන ්හතා මවකක්, මද  ම්ාතකාංදය සා්ාජක 

06 ආර.සංජය වන්ම ්හතා   සා්ාජක 

07 ප. නමදදූ රපවරවන ්හතා නතඥ සා්ාජක 

08 දාමත බ.කිපාන න ්හතා මවකක් / විහ උත, ලංකා ජර්ම කාරාක මිකාස 
ආයතනය සා්ාජක 
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,xld-c¾uka ld¾ñl wNHdi wdh;kh 

wdh;kfha wruqKq yd ld¾hhka  

1. foaYSh iy cd;Hka;rhg wjYH lrk ksmqK ld¾ñl msrsila ìys lsrSu'  

2. fudag¾ ld¾ñl lafIa;%h yd wfkl+;a lafIa;% j,g wod,j mQ¾K ld,Sk mdGud,djka meje;aùu' 

3. mdie,a wOHdmkh wjika l, isiqka i|yd;a jD;a;sfhys kshe¨k whf.a oekqu j¾Okh lr.ekSu ioyd;a ld¾ñl 

oekqu ,ndoSfï wruqKska flá ld,Sk mdGud,d ikaOHd iy i;s wka; jYfhka meje;aùu' 

4. ndysr wdh;k j, yd msgia;r mqoa.,hskaf.a jdyk w¨;ajeähd lghq;= we;=¿ ksIamdok ld¾hhka iykodhs ñ, .Kka 

hgf;a bgq lsrSu' 

5. rdcH wdh;k" l¾udka; lafIa;%h iy ;%súO yuqOdfõ  b,a,Su mrsos úfYaI mdGud,d yd iïuka;%K meje;aùu' 

 

oelau: 

 

fufyjr : 

 

 

 

 

3. ch.%yKhka 

   (1)mQ¾K ld,Sk mdGud,dj i|yd wdOqkslhska 450 la 2015 fkdjeïn¾ ui n|jd .kakd ,oS' 

 

   (2),x'c'ld'w'wdh;kh-fnd/,a, YdLdj i|yd isiqka 50 la 2015 ud¾;= udifhaoS n|jd .ekSug yels úh'  

   (3) flá ld,Sk mdGud,d 37 la fjkqfjka isiqka 2800 la muK fuu jir ;=,oS n|jd .ekSug yels úh' 

  (4) fudg¹ ld¹ñsl cd;släsmaf,daudjg wu;rj fuldfg%dksla" YS;lrK jdhq iólrK ämaf,daud mdGud,djka wdrïN lsrSug 

      yels úh' 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ol+Kq wdishdfõ úYsIag;u fudag¾ ldrAñl mqyqKq wdh;kh njg m;aùu' 

 

Y%SS ,xldfõ fudag¾ ld¾ñl lafIa;%h i|yd j qúYsIag;u mqyqKq uOHia:dkhla f,I wjYHjk iïu; mj;ajd 

.ksñka"fudag¾ ld¾ïl yd Bg wod, jD;a;Ska ioyd l%udkql+, f,i ixj¾Okh jQ ;dlaIKh ;+,ska "mqyqKqjkakka ioyd 

by, uágfñ ld¾h idOkhg ,Õd ùug wod,j ieliqkq  kùk mqyqKqj iemhSu' 

 

ශිෂයින් වනයු සමනකරණ ඩි නෙලෝ්න පුි...........න
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      (6) wdh;kfha mj;ajdf.k hkq ,nk mdGud,djkaa Wiia uágulg f.k tau i|yd ld,Sk wjYH;djhkag wkqj kj  

 ;dlaIKfhka fyì hkaf;%damlrK ,nd .kakd ,oS' 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLC Work Bench PCB Routing Machine 

ණි  ණට්නින් පි   ්නව  සානන න යිනායානෙලෝනී් සමනිණිනෙලෝ්න පුින.....................න

 

ණිඩටරන  රු න් පි   ්නව  සානන න යිනායානෙලෝනී් සමනිණිනෙලෝ්න පුින.....................න

 

Training Platform For Gasoline Electrical Hybrid Power Engine System 

Hydraulic Advance Training Kit 

ුිසයරන් පි   ්නව  සානන න යිනායානෙලෝනී් සමනිණිනෙලෝ්න පුින.....................න

 
5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ld¾h idOkh 2015'01'01 isg 2015'12'31 olajd 

 

   igyk: 2015 j¾Ihg mQraK ld,Sk mdGud,djka fjkqfjka uQ,sl mqyqKqj ioyd kj wdOqkslhska 450 la fkdjeïn¾ udifhaoS 
    n|jd .kakd ,oS'                    
 

wkq 

wxl

h 

lafIa;% wkqj mqyqKqj 

iu;a 2011/2012lKavdhu 

 

පුර කාන්ා එකතු 

බ
ඳ
ු
ාග
ත
  
ම
ාණ

ෙ
ය
 

 
ත
ි
්
ත
ය
 ෙ
 
ෙ
 

බ
ඳ
ු
ාග
ත
 

ෙ
ම
ත
 

බ
ඳ
ු
ාග
ත
 

ෙ
ම
ත
 

බ
ඳ
ු
ාග
ත
 

ෙ
ම
ත
 

01 ෙමෝටර කාරරක ික (ුෙර 04)* 100 77 - - 100 77 77 % 

02 රකර්ර කාරරක ික (ුෙර 04)න* 40 39 - - 40 39 97.5% 

03 බ  විද ික (ුෙර 03 ½) 41 41 1 1 42 42 100% 

04 ුාය ෙසකරණ ණා ා්කරණ 
ික (ුෙර 03 ½)  40 32 1 1 41 33 80.5 % 

05 තන්ණ ික (ුෙර 03 ½) 23 23   23 23 100 % 

06 fuldfg%dkslaYs,amh(ුෙර 03 ½)  -  -  -  -  -  -  - 

07 ුාණන විද ික (ුෙර 03) 30 29   30 29 96.6% 

08 ඩෙක කාරරක ික (ුෙර 03) 18 15   18 15 83.3% 

09 ෙුක්න ික (ුෙර 03) 25 21   25 21 84% 

 
 ං.ජ.කා.අ.ආත්නත-ෙබොරක  

ිාඛාු 
       

01 
ුාණන විද ික (ුෙර 03) 

18 17 - - 18 17 94.4% 

02 
ුාණන ෙබෝ අඅතුත්තා ණා 

පන්ාු ික  (ුෙර 03) 32 27   32 27 84.3% 

Digital Logic IC Training Board 

් වානවිදන් පි   ්නව  සානන න යිනායානෙලෝනී් සමනිණිනෙලෝ්න පුින.....................න
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2016 jif¾ b,lal 

 wdh;khg ;;a;aj l<ukdlrK moaO;shla yd l<ukdlrK f;dr;=re moaO;shla ia:dms; lsrSu'න (න Quality 

Management System& Management Information System) 

 fudag¾ ld¾ñl mqyqKqj ,nk wdOqkslhska fjkqfjka Hybrid ;dlaIKh yÿkajd oSu' 

 my; ioyka mdGud,d yÿkajd oSu' 

o Auto AC Course 

o Advanced Industrial Automation Course 

o Advance Course in CNC Turn/Mill operator 

o Advanced CAD/CAM Training Course 

 

 නfj,aäka yd n, úÿ,s wxYfha mrSlaIKd.dr bos lsrSu' 

 wxY lsysmhl weianeiagia ;yvq bj;alr Al/Zn wdf,ams; ;yvq iú lsrSu'  

 YsIH fkajdisld.drhla bos lsrSu' 
 ාj m%d:usl mqyqKq wxYhla bos lsrSu' 
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,xld c¾uka ld¾ñl wNHdi wdh;kh - fudrgqj 

2015 foieïn¾ 31 Èkg uq,H ;;ajh ms<sno m%ldYkh 
 

úia;rh ig' 2015 2015 2014 2014 
      

j;alï           
cx.u fkdjk j;alï           
foam,"msßh; yd WmlrK 2 1,934,005,990  1,671,597,057  
wdfhdack 8 43,470,878  31,345,580  
wfkl=;a uQ,Huh j;alï       
     1,977,476,868  1,702,942,637 
cx.u j;alï         

p,kh fkdjk f;d.   6,383,077  6,383,077  

wdmkYd,d mqgq  f;d.   328,834  328,834  

;Ska; yd ,sms øjH f;d. 29 399,847  400,000  

,eìh hq;= wdodhu 26 767,981  837,450  

w;a;sldrï .sKqu 5 1,383,746  1,560,000  

cx.u .sKqu -  YS%',x'u'.'u' 7 1,133,529  1,133,529  

;ekam;=  4 272,000  272,000  

w;a;sldrï - ia:djr j;alï 30 658,897  700,560  

Kh .e;sfhda 3 4,746,794  4,199,935  

uqo,a yd uqo,a iudk oE 6 17,421,158  30,083,181  

     33,495,863   45,898,566  

uq¿ j;alï    2,010,972,731   1,748,841,203  

       
j.lSï         
cx.u j.lSï           

f.úh hq;= .sKqï 28 162,537  -  

WmÑ; úhoï 9 12,786,353  11,149,826  

Kh 10 438,731  354,835  

wdmiq f.úh hq;= ;ekam;= 11 569,671  133,710  

w¾Old,Sk mdGud,d - 2016   7,500,000  7,000,000  

Kh ysïfhda 27 4,312,105 25,769,397 3,292,779 21,931,150 

cx.u fkdjk j.lSï       

ú,ïNS; wdodhï 13 622,778,644  344,063,939  

f.úh hq;= mdßf;daIsl    125,337,526  96,860,229  

     748,116,170  440,924,168 

j.lSï tl;=j    773,885,567  462,855,318 

     1,237,087,164  1,285,985,885 

Y=oaO j;alï      

iuqÉÑ; wruqo,   845,275,098  845,275,098  

m%d.aOk ixÑ;h   4,407,578  4,407,578  

m%;Hd.Kk ixÑ;h  699,375,298  699,363,298  

mßj¾;k ixÑ;h 14 (311,970,810)  (263,060,089)  

     1,237,087,164  1,285,985,885 
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,xld c¾udkq ld¾ñl wNHdi wdh;kh fjkqfjka w;aika lf,a" 
  
 
 
  
 
 
 

  
  wOHlaI $ úÿy,am;s                                                                      .KldêldÍ 
       ,x'c'ld'w'wd'                                                                         ,x'c'ld'w'wd' 
^tï'ã'tia'î'lreKdr;ak&                                                                ^fÊ'ã'jhs'î' chisxy&                                                              
   
 

msgq wxl 20 isg 21 olajd ioyka .sKqï m%;sm;a;s yd msgq wxl 05 isg 20 olajd jQ igyka fuu uQ,H m%ldYKfha 
we;=,;ah' fuu uQ,H m%ldYK ms<sfh, lsrSu yd bosrsm;a lsrSu iïnkaOj wOHlaI uKav,h j.lsj hq;=fõ' fuu uQ,H 
m%ldYK wkqu; lr w;aika lrï' 

 
 
 
 
 
 
 
       iNdm;s                                                                               idudcsl 
    WmfoaYl lñgqj                                                               WmfoaYl lñgqj 
    ^ fÊ'jhs' mSrsia &                                                                   ^ mS'tka'.=Kj¾Oka& 
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,xld c¾uka ld¾ñl wNHdi wdh;kh - fudrgqj 
2015 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd jQ uQ,Hld¾h idOk m%ldYkh 

    
úia;rh ig' 2015 2014 

fufyhqï wdodhu       

        

NdKavd.dr m%odk - mqkrdj¾;k 12 170,000,000 132,488,000 
wfkl=;a wdodhï 15 9,336,782 11,605,373 
w¾Old,Sk mdGud,d wdodhï  1 10,785,582 9,692,500 
MTTC mdGud,d wdodhï 1AAA 284,678 733,567 
ú,ïNS; .sKqu i|yd udre lsÍï 13 97,908,992 59,916,696 
SSDP m%odk 38 12,738,630 11,027,462 
ksIaamdok Y=oaO wdodhu 16 1,000,191 2,047,660 
uq¿ wdodhu   302,054,855 227,511,258 
fufyhqï úhoï      
mqoa., mäkä 17 180,145,115 120,420,277 
.uka úhoï 18 88,181 91,185 
ld¾h uKav, mqyqKq yd ixj¾Ok 19 3,150,552 2,193,447 
.súiqï.; fiajd 20 11,600,849 13,201,896 
iemhqï yd Ndú;dl, mdßfNda.sl øjH 21 5,646,899 6,371,158 
kv;a;= úhoï 22 8,911,947 6,199,354 
laIh 2 114,769,154 79,571,821 
wfkl=;a mqkrdj¾;k úhoï 23 19,975,927 20,907,809 
mqyqKq wdïmkak 24 6,289,657 5,419,963 
uQ,H úhoï 25 387,295 302,775 
uq¿ fufyhqï úhoï   350,965,576 254,679,685 
fufyhqï lghq;= j,ska w;sßla;h $ 
W!K;djh 

  
(48,910,721) (27,168,427) 

lekaÜSaka f.dvke.s,a, lvd bj;a lsrSfï 
mdvqj 

  (14,543,557) 

w;s úfYaI úIhhka j,g fmr Y=oaO 
w;sßla;h$W!K;djh 

  
(48,910,721) (41,711,984) 

ld,mßÉfþoh i|yd Y=oaO 
w;sßla;h$W!K;djh 

  
(48,910,721) (41,711,984) 

fmr j¾I .e,mqï 32  12,935,165 
fmr j¾I .e,mqïj,ska miq Y=oaO 
w;sßla;h$W!K;djh 

  
(48,910,721) (28,776,819) 
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,xld c¾uka ld¾ñl wNHdi wdh;kh - fudrgqj 

2015 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd jQ uQo,a m%jdy m%ldYh 
    

úia;rh ig' 2015 2014 

fufyhqï lghq;= j,ska uqo,a m%jdyh       
fufyhqï lghq;= j,ska 
w;sßla;h$W!K;djh   (48,910,721) (27,168,427) 

bl=;a j¾I .e,mSï   - 12,935,165 
    (48,910,721) (14,233,262) 
lekaÜSaka f.dvke.s,a, lvd bj;a lsrSfï 
mdvqj 

  (14,543,557) 

uqo,a fkdjk p,khka     
laIh   114,769,154 79,571,821 
fmr jraI .e,mSï - laIh .e,mSï 32  (12,986,278) 
f.dvke.s,s bj;a lsrSï - lekaÜSaka   14,543,557 
mdßf;daIsl m%;smdok   41,363,455 15,035,955 
lQu laIh - ú,ïNS; wdodhï   (97,908,992) (59,916,696) 
   9,312,896 7,471,540 
    
f.úh hq;= .sKqfï jeäùu $ wvqùu   162,537 - 
WmÑ; úhoï jeäùu $ wvqùu   1,636,527 (21,847,894) 
cx.u j.lSï jeäùu $ wvqùu   2,039,183 (22,318,266) 
mdßf;daIsl f.ùï   (12,886,158) (1,210,964) 
ia:djr j;alï-Kh ysïfhda- YS;⁄jdhq              
f.dvke.s,a, 

  2,859,133 

cx.u j;alï jeäùu $ wvqùu   (259,473) (681,014) 
f;d. jeäùu $ wvqùu   153 (78,111) 
fufyhqï lghq;= j,ska Y=oaO uqo,a m%jdyh  5,665 (35,805,576) 
    
wdfhdack ld¾hhka j,ska uqo,a m%jdyh     
ia:djr j;alï w;am;a lr .ekSï   (377,178,087) (53,003,991) 
f.dvke.s,s boslsrsus     
    

 
  (377,172,422) (88,809,567) 

uQ,H lghq;= j,ska uqo,a m%jdyh     
wdfhdack jeäùu $ wvqùu   (12,125,298) 16,809,635 
ixÑ; $ m%d.aOk m%odk   376,635,697 81,999,262 
     
   (12,662,023) 9,999,330 
ld,mßÉfþoh wdrïNfha uqo,a iy uqo,a 
iudkoE 

  30,083,181 20,083,851 

ld,mßÉfþoh wjidkfha uqo,a iy uqo,a 
iudkoE 

  
17,421,158 30,083,181 
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 ,xld c¾uka ld¾ñl wNHdi wdh;kh - fudrgqj 
 2015 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ihg Y=oaO j;alï ialkaOh fjkiaùfï m%ldYkh 

       

  iuqÉÑ; wruqo, 
kej; w.h lsßfï 
ixÑ;h ú,ïNS; 

wdodhï 
mßj¾Ó; ixÑ;h m%d.aOk ixÑ;h 

 
 

m%;Hd.Kk 
ixÑ;h 

 

uq¿ .Kk 

wdrïNl fYaIh  
01-01-2015 845,275,098 344,063,939 (263,060,089) 4,407,578 

 
699,363,298 

 
1,630,049,824 

fmr jraIh iඳyd .e,mqï      
  

 

ld,mßÉfþoh i|yd Y=oaO 
w;sßla;h 

  (48,910,721)  
  

(48,910,721) 

m%d.aOk m%odk - NdKavd.drh   56,000,000   
  

56,000,000 

m%;Hd.Kk ixÑ;h     
  

 

SSDP ගිණුෙමන් ල  13,515,885   
  

13,515,885 

 උපකරණම- SSDP   307,107,812   
  

307,107,812 

jdyk     
 

12,000 
 

12,000 

  845,275,098 720,687,636 (311,970,810) 4,407,578 
 

699,375,298 
 

1,957,774,800 

wvql,d( udrelsÍï - uQ,Hld¾h 
idOk .sKqu 

  (97,908,992)   
  

(97,908,992) 

2015-12-31 Èkg fYaIh 845,275,098 622,778,644 (311,970,810) 4,407,578 
 

699,375,298 
 

1,859,865,808 
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      igyk 01              
                     w¾Old,Sk mdGud,d 

   2015 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd wdodhï yd úhoï .sKqu 
  igyk  2015 2014 

wdodhï   re' re' 

iïuqL mÍlaIK .dia;=   2,352,050 1,229,497 

mdGud,d .dia;= yd we;=,;aùfï .dia;=   41,596,786 42,075,762 

mdGud,d .dia; +)ämaf,daud 35  - 930,000 

b,a,qï ;ekam;= fmd,S 
  352,916  

NdKavd.dr ì,am;a i|yd fmd<S-
E.W.P.T 

 
 

 516,877 630,963 

úúO wdodhï 34  119,300 95,805 

ia:djr ;ekam;= i|yd fmd<S  E.W.P.T   1,171,222 1,446,380 

uq¿ wdodhu   46,109,151 46,408,407 

       

úhoï      

w¾Old,Sk yd wfkl=;a §ukd   31,088,555 32,146,586 

ämaf,daud mdGud,d oSukd- NVQ 36  542,421 602,664 

ix.%y §ukd   7,653 9,168 

,sms øjH   253,381 669,566 

;eme,a yd úÿ,s mKsjqv .dia;=   135,787 91,924 

nexl= .dia;=   31,730 36,030 

úoq,sh   2,297,083 2,312,940 

m%pdrKh   75,635 162,086 

uqoaor .dia;=    1,875 

mqyqKq wdïmkak   494,584 286,055 

wjodkï §ukd     

úúO úhoï   6,940 25,413 

uq¿ úhoï   34,933,769 36,344,307 

m%ido §ukd j,g fmr 
w;sßla;h$W!K;dj 

  
11,175,382 10,064,100 

wvql,d ( m%ido §ukd   (389,800) (371,600) 

      

w;sßla;h$W!K;djh   10,785,582 9,692,500 
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igyk - 01 ta 
,xld c¾udKq ld¾ñl wNHdi wdh;kh 

MTTC mdGud,d 
2015.12.31 osfkka wjika j¾Ih ioyd wdodhï yd úhoï jd¾;dj 

    re'                       re' 
 2015 2014 
wdodhu 
 

  

 
mdGud,d .dia;+ 
 
 

 
2,740,255 

 
2,724,355 

 
uqˆ wdodhu 
 
 

2,740,255 2,724,355 

 
úhou 
 

  

   
w¾O ld,Sk oSukd  679,586 655,580 
úfYaI mdGud,d oSukd 333,115 289,751 
,sms øjH 37,450 36,375 
jevm, WmlrK kv;a;+ 4,552 3,425 
nexl+ .dia;+   
oekaùï   
uqoaor nÿ  25 
mqyqKq WmlrK 28,200 22,475 
ld¾hd, Wmlrk kv;a;+   
c,h  31,602 32,233 
ÿrl:k  55,288 54,361 
úÿ,sh  1,285,784 896,563 
úúO úhoï   

uqˆ úhoï 2,455,577 1,990,788 

  
w;srsla;h 
 

284,678 733,567 
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igyk - 02                  

foam,"msßh; 
yd WmlrK 

bvï f.dvke.s,s wfkl=;a r:jdyk hka;% ,S nvq iú lsÍï ප සු්කකනම
ණපොත 

ld¾hd, 
WmlrK 

tl;=j 

  

,xcldwwd fnd. YdLdj ,xcldwwd fnd. YdLdj ,xcldwwd 

fnd
. 
Yd
Ld
j 

,xcldwwd 
fnd. 

YdLdj 
,xcldwwd fnd/,a, ,xcldwwd 

fnd. 
YdLdj 

,xcldwwd 
fnd. 
YdLd
j 

,xcldw
wd 

fnd. 
YdLdj 

,xcldwwd $ 
fnd/,a, 

msßjeh re' re'  re' re'     re' re' re' re' re' re'   re' re' 
re' 

2015-01-01 
Èkg fYaIh 

940,350,000 209,000,000 335,988,464 11,000,000 12,533,933  37,968,000 202,000 381,376,102 16,538,162 29,847,103 714,395 1,899,262  41,693,027 

 
 

400,170 

 
2,019,510,618 

 

tl;= lsrSï   14,714,074    12,000  34,444,334  3,672,722    3,117,782 
  

55,960,912 

tl;= lsrSï  
SSDP     3,455,717    288,814,162  15,270,986  1,663,270  12,013,040 

  
321,217,175 

2015-12-31 
Èkg fYaIh 940,350,000 209,000,000 350,702,538 11,000,000 15,989,650 - 37,980,000 202,000 704,634,598 16,538,162 48,790,811 714,395 3,562,532 - 56,823,849 

 
400,170 

 
2,396,688,705 

  laIh                
  

2015-01-01 
Èkg fYaIh   55,407,121 1,684,209 3,300,047  1,548,334 42,083 213,831,158 10,841,663 19,200,060 621,241   41,100,123 

 
337,522 

 
347,913,561 

j¾Ih ioyd wh 
lsrSï   33,951,103 1,100,000 3,044,768  9,542,500 50,500 35,962,195 2,028,619 2,134,866 28,175 474,816  3,066,406 

 
62,033 

 
91,445,981 

SSDP whs;u 
ioyd laIh 

        21,059,366  269,345  242,560  1,751,902 

  
23,323,173 

2015-12-31 
Èkg fYaIh - - 89,358,224 2,784,209 6,344,815 - 11,090,834 92,583 270,852,719 12,870,282 21,604,271 649,416 717,376 - 45,918,431 

 
399,555 

 
462,682,715 

  

Y=oaO w.h  
31.12.2015 

940,350,000 209,000,000 261,344,314 8,215,791 9,644,835 - 26,889,166 109,417 433,781,879 3,667,880 27,186,540 64,979 2,845,156 - 10,905,418 
 

615 
 

1,934,005,990 

       

 

 
 

15 



 
 

igyk 03      
Kh.e;s .sKqï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 
wfkl=;a Kh.e;shka 
 

4,692,208   4,692,208 4,199,935 

MTTC oSukd   54,586 54,586  

tl;=j 4,692,208 - 54,586 4,746,794 4,199,935 
      
igyk 04      

;ekam;=       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

bkaOk^wdrlaIl-fudrgqj úúO& 270,000   270,000 270,000 

úÿ,sh ^ks< ksjdih&   2,000 2,000 2,000 

tl;=j 270,000 - 2,000 272,000 272,000 
 
      
igyk 05      

w;a;sldrï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

W;aij w;a;sldrï 114,450   114,450 215,400 
úfYaI w;a;sldrï 597,500   597,500 609,500 

wdOqkslhskaf.a nexl= .sKqu 27,350   27,350 27,350 

fmd;a Kh   519,100 519,100 548,600 

foYSh ï,oSS .ekSï 125,346   125,346 159,150 

tl;=j 864,646 - 519,100 1,383,746 1,560,000 
 
 
      
igyk 06      

uqo,a yd uqo,a iudkoE       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 
re' re' re' re' re' 

wdmiq tjQ uqo,a weKjqï   2,400 2,400 2,400 

uqo,a $ nexl= fYaI 4,888,339  12,530,419 17,418,758 29,385,340 
nexl= fYaI ^ksIamdok&     1,462 

nexl=j - M.T.T.C     693,979 

tl;=j 4,888,339 - 12,532,819 17,421,158 30,083,181 
 
 
 

 

                
          16 



 
 

igyk 07 

Y%S ,x'u'.'u' cx.u .sKqu    2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 
Y%S ,x'u'.'u' cx.u .sKqu 1,133,529   1,133,529 1,133,529 

tl;=j 1,133,529 - - 1,133,529 1,133,529 
      
igyk 08      

wdfhdack    2015 2014 

  
,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

ia:djr ;ekam;= -P.F 3,125,691   3,125,691 5,107,749 
ia:djr ;ekam;= -E.W.P.T.   19,276,232 19,276,232 18,082,920 
b,a,qï ;ekam;=    12,352,917 12,352,917  
NdKavd.dr ì,am;a -E.W.P.T.   8,344,759 8,344,759 7,809,237 
ia:djr ;ekam;= -D.P.T. 371,279   371,279 345,674 

tl;=j 3,496,970 - 39,973,908 43,470,878 31,345,580 
      
igyk 09      

WmÑ; úhoï    2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 
f.úh hq;= jegqma $ 4093 1,118,791   1,118,791 592,386 
f.úh hq;= jegqma 305,920 59,291  365,211 365,211 
f.úh hq;= fiajl Ndrldr wruqo,a 441,785   441,785 332,347 
f.úh hq;= fiajl w¾:idOl wruqo,a 5,725,392   5,725,392 5,194,200 
wdOqksl iqNidOl     66,215 
SLNSS iñ;s 10,600   10,600 15,400 
w¾O ld,Sk oSukd )MTTC 54,586   54,586 228,665 
Y%S ,xld rlaIK ixi a:dj 5,041   5,041 5,041 
f.úh hq;= jD;a;Sh ix.ï odhl 13,407   13,407 15,327 
iqNidOl iñ;sh),x'c'ld'w'wd 34,157   34,157 52,457 
,x'c'ld'w'wd - l%Svd iñ;s 85,972   85,972 49,111 
wdOqksl - iqNidOl iñ;s 64,316   64,316 33,550 
wdOqksl a-f.úh hq;= rlaIK 49,125   49,125 367,800 
fmd;a Kh 45,839   45,839 41,583 
f.úh hq;= úY%du jegqma .sKqu 7,659   7,659 7,659 
uqoaor .dia;= 556   556 8,175 
WmÑ; úhoï - 4080$1 2,387,141   2,387,141 1,621,072 
nÿ 356,900 18,995  375,895 375,895 
f.úh hq;= nÿ 2,001   2,001  
w¾O ld,Sk §ukd   1,590,011 1,590,011 1,371,691 
wdpd¾h ix.uh - iï;s 3,800   3,800 9,300 
f.úh hq;= - 4048$5012 15,268   15,268 15,268 
cd;sl ksmqK;d oskh     9,873 
f.úh hq;= m%ido §ukd   389,800 389,800 371,600 

tl;=j 10,728,256 78,286 1,979,811 12,786,353 11,149,826 
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igyk 10      
Kh    2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 
re' re' re' re' re' 

w¾: idOl Kh-7075 
^Y%S,x'u'.'u')     124,003 

nexl= Kh-7070  438,731   438,731 230,832 

tl;=j 438,731 - - 438,731 354,835 
 
 
      
igyk 11      

wdmiq f.úh hq;= ;ekam;=    2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

wdmkYd,d fgkaaaaaaaaaaaaaaaav¾ 260,000   260,000 45,000 
fgkaaaaaaaaaaaaaaaav¾ 277,382   277,382 47,382 
;ekam;= - lsqvd msgsh 25,500   25,500 15,000 
;ekam;= - Y%jK Yd,d 1,000   1,000 1,000 
fgkav¾ kdu mqjre 5,000   5,000 5,000 
wn,s - fgkav¾     20,000 
iqn idOl ;ekam;= 789   789 328 

tl;=j 569,671 - - 569,671 133,710 
 
 
 
 
 

igyk 12   
NdKdvd.dr .sKqu 2015 2014 

  re' re' 

m%d.aOk m%odk 56,000,000 78,700,000 

mqkrdj¾:k m%odk 17,000,000 132,488,000 

uq¿ m%odk 226,000,000 211,188,000 
wvql,d - ú,ïNS; 
wdodhï 56,000,000 78,700,000 

 ldraHidOk .sKqu 170,000,000 132,488,000 
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igyk 13     
m%d.aOk ixÑ;h   2015   2014 

  yr ner tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' 

wdrïNl fYaIh   4,407,578   4,407,578 

        

b;sßh       

  - 4,407,578 4,407,578     4,407,578 

ú,ïNS; wdodhï      

wdrïNl fYaIh   344,063,939  321,981,373 
NdKavd.dr .sKqfuka 
,eîï   56,000,000  78,700,000 

mqia;ld, fmd;a     1,899,262 

jdyk    1,400,000 

SSDP .sKqfuka ,enSï  13,515,885   

WmlrK - SSDP  307,107,812   

10% ,d'$,dN .sKqug 
udrelsÍu 97,908,992   ( 59,916,696) 

tl;=j 97,908,992 720,687,636 622,778,644 344,063,939 
     
 
 
     
igyk 14     

mßj¾;k ixÑ;h   2015   2014 

   ner  ner 

wdrïNl fYaIh   (263,060,089)   (234,283,270) 
ld, mßÉfþoh i|yd 
Y=oaO w;sßla;h   (48,910,721)    
fmr j¾I .e,mqï    12,935,165 
ld, mßÉfþofhka miqj   
Y=oaO w;sßla;h $ 
W!K;djh      (41,711,984) 

tl;=j   (311,970,810)   (263,060,089) 
     

iuqÉÑ; wruqo,   2015   2014 

wdrïNl fYaIh   845,275,098   845,275,098 

       
tl;=j   845,275,098  845,275,098 
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igyk 15      
wfkl=;a wdodhï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

úNd. wdodhï 976,705    976,705 900,850 

.uka wjir m;% 31,972    31,972 43,874 

úúO wdodhï 1,219,613    1,219,613 769,083 

rlaIK fldñia       

jD;a;Sh mÍlaIK .dia;= 77,360    77,360 162,520 

fhda.H;d .dia;= 55,900    55,900 79,850 

NVQ mdGud,d .dia;= 145,400   145,400 119,652 

jsfYaI mdGud,d .dia;= 5,586,650    5,586,650 5,857,775 

wn,s o%jH úlsKSfuka 56,500   56,500 1,990,688 

wdmkYd,d l=,S 60,000 3,600   63,600 61,767 

Y%jKd.dr wdodhu 8,000    8,000 9,000 

we;=,;a ùfï .dia;= - YsIH mqyqKq 710,100    710,100 753,020 

iqn idOk wdodhï 11,661   11,661 17,789 

l%Svdx.k úhoï 126,000    126,000 122,700 

whs'iS'vS't,a'mdGud,d .dia;= 41,750    41,750  

;dlaIK úIh b.ekaõfï oSukd     508,400 

fgkav¾ .dia;= 193,000    193,000 104,000 

lsß y, l=,sh     36,000 

iaÓr ;ekam;= fmd,S 22,971    22,971 27,605 

lsß y, 9,600    9,600 40,800 

tl;=j 9,333,182 3,600 - 9,336,782 11,605,373 
 
 

igyk 16      
ksIamdok wxYh       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

ksIamdok wdodhu - mqoa.,sl 2,021,312   2,021,312 5,019,576 
wdmkYd,d mqgq     50,000 
ksIamdok wdodhu - S.L.T.B. 1,426,740   1,426,740 1,719,504 

wvq l,d - ksIamdok øjH (1,680,968)   (1,680,968) (3,935,667) 
        ;Ska; (50,000)   (50,000) (35,000) 

      Èß §ukd (716,893)   (716,893) (770,753) 

tl;=j 1,000,191 - - 1,000,191 2,047,660 
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igyk 17 

mqoa., mäkä       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

jegqma yd fõ;k - 17ta 115,819,533  - 115,819,533 87,947,962 
oSukd            - 17î 21,505,727   21,505,727 15,954,955 
mdßf;daIsl 41,363,455   41,363,455 15,035,955 
w;sld, ) uKav,Sh ksjdvq 12,784   12,784 103,148 
w;sld,  1,443,616   1,443,616 1,378,257 
tl;=j 180,145,115 - - 180,145,115 120,420,277 
 
      
igyk 17ta      

jegqma yd fõ;k       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

jegqma 79,016,526   79,016,526 56,446,946 

w;sf¾l §ukd^Ôjk wxl& 21,122,160   21,122,160 19,299,855 

fldka;%d;a jegqma 372,328   372,328 901,054 

fldka;%d;a w;sf¾l §ukd 12,425   12,425  

w¾:idOl wdh;kSh odhlh 12,236,875   12,236,875 9,040,070 

fiajl Ndrldr wruqo, 3,059,219   3,059,219 2,260,037 
  115,819,533  - 115,819,533 87,947,962 

 
igyk 17î      

§ukd       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 
;+¾Hjdol mqyqKq §ukd 243,000    243,000 204,900 
wjodkï §ukd 220,000    220,000  
bx.Ss%is .=re §ukd 862,150    862,150 889,975 
ld¾h idOk oSukd - SSDP       
ffoksl §ukd  1,467,247    1,467,247 147,015 

wdOqksl oSukd 18,713,330   18,713,300 14,713,065 

tl;=j 21,505,727 - - 21,505,727 15,954,955 
 

igyk 18      
.uka úhoï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

.uka úhoï 88,181   88,181 91,185 

úfoaY .uka úhoï      
tl;=j 88,181 - - 88,181 91,185 
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igyk 19      

ld¾h uKav, mqyqKq       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

kdhl;aj mqyqKqj     - 

f.dvke.s,s m%;sixialrK   33           2,504,978   2,504,978 2,066,239 

.=re$ ld¾h uKav, mqyqKq lsÍu 645,574   645,574 127,208 

úfoaY mqyqKqùï$ ixpdr      
tl;=j 3,150,552 - - 3,150,552 2,193,447 

 
 
      
igyk 20      

.súiqï.; fiajd       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

úÿ,s yd c, úhoï       - 20 ta 4,854,296  - 4,854,296 6,060,331 

;eme,a yd úÿ,s ixfoaY  - 20 î 1,109,877   1,109,877 720,718 

wdrlaIl úhoï 5,636,676   5,636,676 6,420,847 
 tl;=j 11,600,849 - - 11,600,849 13,201,896 

 
 
      
igyk 20ta      

úÿ,s yd c, úhoï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

úÿ,sh  3,465,132   3,465,132 5,149,552 

ks< ksji     - 

c,h 1,389,164   1,389,164 910,779 
tl;=j 4,854,296 - - 4,854,296 6,060,331 

 
 
igyk 20î      

;eme,a yd úÿ,s ixfoaY       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

;eme,a yd úÿ,s ixfoaY 1,066,394   1,066,394 690,128 

uqoaor 43,483   43,483 30,590 

ks< ksji $ cx.u ÿrl:k     - 

 tl;=j 1,109,877 - - 1,109,877 720,718 
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igyk 21 
 

Ndõ;d l, iemhqï yd 
mdßfNda.sl øjH 

      2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

,sms øjH 1,339,615   1,339,615 1,096,833 
bkaOk úhoï 4,307,284   4,307,284 5,274,325 
lS%vd NdKav      
bkaOk úhoï tï'à'à'iS'      

 tl;=j 5,646,899 - - 5,646,899 6,371,158 
 
 
      
igyk 22 
      

kv;a;= úhoï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

,S nvq iy ld¾hd,Sh WmlrK 818,584   818,584 425,990 
úÿ,s kv;a;=j 784,089   784,089 926,883 
jdyk kv;a;=j 1,807,163   1,807,163 1,261,595 
issú,aa kv;a;=j 2,338,200   2,338,200 2,210,780 
ks, ksji kv;a;=j 169,539   169,539 43,416 
jevfmd< WmlrK kv;a;=j 2,976,207   2,976,207 1,310,165 
WoHdk kv;a;=j 18,165   18,165 20,525 

 tl;=j 8,911,947 - - 8,911,947 6,199,354 
 

igyk 23      
wfkl=;a mqkrdj¾:k úhoï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

úúO úhoï               - 23ta 2,457,906   2,457,906 2,458,479 
iqNidOl úhoï          - 23î 838,289   838,289 1,097,721 
iuaslaIK úhoï     44,300 
 ixj;air  71,223   71,223 1,464,923 
ks, weoqus     19,600 
oehg lsre, m%o¾Yk úhoï     428,822 
m%o¾Yk úhoï 10,814   10,814 106,286 
iy;slm;a m%Odks; W;aij úhoï      

merKs f.dvke.s,s bj;a lsrSï     313,902 

ú.Kk .dia;= 14,400   14,400 74,000 
;dlaIK úIh b.ekaùu-mdie,a    
ioyd                        -37 257,410   257,410 359,295 
fgkav¾ úhoï     94,000 

23 

 



 
 

jd¾Isl jd¾;dj      
nÿ                        - 23iS 10,600   10,600  
rlaIKh                  - 23ã 648,052   648,052 605,423 
wfkl=;a oSukd           - 23ඊ 15,667,233   15,667,233 13,841,058 

 tl;=j 19,975,927 - - 19,975,927 20,907,809 
 
 
      

igyk 23ta      
úúO úhoï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

úNd. úhoï 1,241,614   1,241,614 934,684 
l%Svd 5,374   5,374  
mqj;am;a 123,623   123,623 55,645 
ix.%y úhoï 257,373   257,373 249,464 
mrSlaIK .dia;=      
wfkl=;a úúO úhoï 270,907   270,907 334,914 
wfkl=;a úúO úhoï     30,932 
ks, weÚï 151,600   151,600  
mqj;am;a oekaùï 407,415   407,415 852,840 
iïuka;%K úhoï      

 tl;=j 2,457,906 - - 2,457,906 2,458,479 
 
   
 
igyk 23î      

iqNidOl úhoï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

iqNidOl úhoï 419,695   419,695 652,218 

ffjoH ì,am;a 418,594   418,594 445,503 

wdOqksl iqNidOk      
 tl;=j 838,289 - - 838,289 1,097,721 

      
igyk 23iS      

nÿ       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

jeÜ - ,eìhhq;=    -  
uqoaor .dia;= 10,600   10,600  

 tl;=j 10,600 - - 10,600  
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igyk 23ã      

rlaIK       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

j;alï rlaIKh  604,189   604,189 583,822 
ud¾.ia: uqo,a rlaIKh 43,863   43,863 21,601 
jdyk      

 tl;=j 648,052 - - 648,052 605,423 
      
igyk 23 ඊ      

wfkl=;a oSukd       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

fgkav¾ lñgq /TEC oSukd 62,750   62,750  
ld¾h idOk oSukd           38     12,902,232   12,902,232 10,713,559 
WmfoaYl lñgq oSukd 451,300   451,300 531,000 
meñKSfï oSukd 1,141,312   1,141,312 1,150,917 
úfYaI mdGud,d oSukd 1,109,639   1,109,639 1,445,582 

 tl;=j 15,667,233 - - 15,667,233 13,841,058 
 
 
 

igyk 24      
mqyqKq øjH       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

mqyqKq ø%jH 6,289,657   6,289,657 5,419,963 
      

 tl;=j 6,289,657 - - 6,289,657 5,419,963 
 
 
 
 

igyk 25      
uQ,H úhoï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

nexl= .dia;= 387,295   387,295 302,775 
nexl= .dia;= - ksIamdok      
tï'à'à'iS' nexl= .dia;=      

 tl;=j 387,295 - - 387,295 302,775 
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igyk 26 

,eìh hq;= wdodhï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 
,eìh hq;= + ia:djr ;ekam;+ fmd<sh   459,294 459,294 481,384 
,eìh hq;=+ NdKavd.dr ì,am;a fmd<S   287,996 287,996 306,641 
,eìh hq;= ia:djr ;ekam;+ fmd<sh  
F.T 17,991    

17,991 
 
20,625 

lsrsy, úÿ,sh     6,800 
wdmkYd,d l=,sh 2,700   2,700  
lsß y, l=,sh     22,000 

 tl;=j 20,691 - 747,290 767,981 837,450 
      
      

igyk 27      
ia:djr j;alï Kh ysñfhda       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 
re' re' re' re' re' 

iaùäIa fÜ%äka 289,500   289,500 289,500 
fuÜfrdfmd,sgka bxcskshrska ^mqoa& iud.u 682,272   682,272 682,272 
frdlafj,a bkag¾keIk,a 32,121   32,121  
fjdag¾uka bxcskshrska ^mqoa& iud.u 54,540   54,540 54,540 
wdkkao lkaiag%laIka 47,511   47,511 47,511 
ikaoSma iaà,a 17,000   17,000 17,000 
ieúâfidaka 156,496   156,496 174,358 
wndkaia ^mqoa& iud.u 66,883   66,883 327,995 
wndkaia ^mqoa'& iud.u     111,809 
fu.d ysgraia 53,395   53,395 53,395 
Tsmka isiagus ^mqoa'& iud.u 1,477   1,477 185,460 
ihska fgla wevsjraghsiska 49,237   49,237 49,237 
tka.cs.ms bxcskshrska 752,068   752,068 237,888 
පIdkaia lkaiag%laIka 16,900   16,900 16,900 
fuÜfrdfmd,sgka ^mqoa'& iud.u 195,333   195,333  
bf,lafgQdirajs 731,626   731,626 443,348 
frdfglaia ^mqoa'& iud.u 173,939   173,939  
iS'vna,sõ'uelS ^mqoa'& iud.u 86,025   86,025  
Tar,a iud.u 64,943   64,943  
,Sud l%sfhaIka 109,867   109,867  
ඊ. fglaia ^mqoa'& iud.u     72,500 
«fuda  39,150   39,150 344,400 
ෆhsn¾ .a,dia bkaviaÜ%ia     18,300 
taaia lEï ^mqoa'& iud.u 90,835   90,835 90,835 
rejka ^mqoa'& iud.u 102,882   102,882  
fkags bxcskshrska 25,303   25,303 25,303 
Y%S úch bkaviag%Sia 18,161   18,161  

 
26 



 
 

kslsKs TfgdafïIka ^mqoa'& iud.u 268,316   268,316  
hqkhsgâ g%elag¾ia ^mqoa'& iud.u 38,068   38,068 38,068 
fcdaka ls,aia ldraHd,h 136,097   136,097  
tps.tus tkaagram%hsia 12,160   12,160 12,160 

 tl;=j 4,312,105 - - 4,312,105 3,292,779 

   
 
   

igyk 28      
f.úh hq;= .sKqï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

f.úh hq;= ksjdi Kh 162,537   162,537  

tl;=j 162,537 - - 162,537 - 
      
      
igyk 29      

f;d.       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

,sms øjH  49,847     49,847    
;Ska;  350,000   350,000 400,000 

tl;=j 49,847 350,000 - 399,847 400,000 
 

igyk 30      
ia:djr j;alï i|yd 

w;a;sldrï 
      2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

tka.cs.ms bxcskshrska mqoa' iud.u     700,560 
bxcskshrsk fglafkdl%dia mqoa' 
iud.u 658,897   658,897  

tl;=j 658,897 - - 658,897 700,560 
 
 
      
igyk 31      
p,kh fkdjk f;d. úl+kqï       2015 2014 

  ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

úl=Kqï jákdlu        

fmd;a jákdlu        

tl;=j - - - - - 
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igyk 32      
fmr j¾I .e,mqï       2015 2014 

 ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

fmr j¾I úhoï     (51,113) 

laIh fjka lsrSu     (28,865,401) 

laIh fjka lsrSu     41,851,679 

tl;=j - - - - 12,935,165 
 
 

igyk 33      
පුිමණකමණ් හකමියා මරහධල 
- පකගා මරහධල 

      2015 2014 

 ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

mqyqKq yd ixjarOk  2,504,979   2,504,979 2,066,239 
mqyqKq yd ixjarOk .sKqug 
udrelsrsus                    19     (2,504,979)   (2,504,979) (2,066,239) 

tl;=j - - - - - 
 
 
 

igyk 34      
jsjsO wdodhus - flgsld,sk       2015 2014 

 ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

úNd. .dia;=   60,300 60,300 34,400 

wfkl=;a wdodhï   59,000 59,000 61,405 

tl;=j - - 119,300 119,300 95,805 
 
 

igyk 35      
Vsmaf,daud mdOud,d wdodhus 
(tka.js.lsjs) 

      2015 2014 

 ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

mdOud,d .dia;=     831,000 

,shdmosxps .dia;=     99,000 

tl;=j - - - - 930,000 
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igyk 36      
Vsmaf,daුක mdOud,d úhoï 
(tka.js.lsjs) 

      2015 2014 

 ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

ndysr l:sldpdraH osukd   455,726 455,726 577,539 

wfkl=; ldraH uKav, osukd      

wfkl=; úhoï   86,695 86,695 25,125 

tl;=j - - 542,421 542,421 602,664 
 
 
 

igyk 37      
;dlaIK úIh b.ekaúu - 
(mdie,aa) 

      2015 2014 

 ,xcldwwd fnd/,a, w¾Old,Sk tl;=j tl;=j 

re' re' re' re' re' 

ksmqK;d ixj¾Ok wud;HdxYh 134,935   134,935  

b.ekaúfï oSukd 122,475   122,475 359,295 

wfkl=;a mqkrdj¾:k úhoï  23   (257,410)   (257,410) (359,295) 

tl;=j - - - - - 
 
 
 
 
 

igyk 38       
ksmqK;d ixj¾Ok mqyqKq 
jevigyka ( SSDP aa) 

 
 

 
2015 

 
2014 

 
 

 
2014 

 
2015 

 igyk ,eîï ,eîï igyk f.ùï f.ùï 

ldrah idOk oSukd  12,738,630 10,713,559 23 E 12,902,232 
 

10,713,559 
úúO ( merKs f.dvke.s,s bj;a 
lsrSï aa)   313,903   

 
313,903 

m%d.aOk úhoï  13,515,885  2 13,515,885 
 

tl;=j  26,254,515 11,027,462  26,418,117 
 

11,027,462 
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1.   ෙපා පපත 

 
1.1 පිළෙයල ෙ පදනම 
 
ගණ පපත ඇත 2015 ෙදසැබ 31 නට ෙශෂ පතය, එෙනන අවසන වෂය 
සඳහා වූ ආය පකාශය හක, ෙවනස්, මදල පවාහය සහ ලං.ජ.කා.අ.ආ. ෙය් සටහන 
ශලංකා ගණකාකරණ පතවලට අනකලව පිළෙයල කරන ල. 
 
ෙමම මල පකාශ ශ ලංකා පියල වලන ඉපත ෙකාට ඇත. 

 
1.2 ෙදශ මය ගනෙදන 

 
සියම ෙදශ මය අලවන ගනෙදන එම ගනෙදනව සිවූ අවස්ථාෙ පවතනා මය 
අනපාකය අනව ශලංකා පියල වලට පවතනය ෙකාට ෙමම මල පකාශ වල දකවා 
ඇත. 

 
1.3 ෙශෂ පත, ෙනන පසව සිවූ සි 

 
සියම පමාණාතමක ෙශෂ පත ෙනන පස සිවූ සි මල පකාශ පිළෙයල ෙ 
සැලලලට ගනනා ල. 
 
 

               2.    වතක හා ඒවා අගය ෙ පදනම 
 

2.1 ලංකා ජමන කාක අභස ආයතනය (ලං.ජ.කා.අ.ආ.) ලං.ග.ම. මධම ගමනාගමන 
මණඩලෙය් පුහණ ආයතනයක ෙලස පවතවා ෙගන ගය අතර එය 2004 අෙප්ල සි 
අට න සිට බලපැවැතෙවන ප පුණතා සංවධන, වෘතය හා කාක අධපන 
අමාතංශය යටෙත වවස්ථාපිත ආයතනයක බවට පවතනය කරන ල. (ෙශෂ 
ගැස ෙදනයක ප) ලං.ජ.කා.අ.ආ. ට අයතව බ වාහන ඇතලත වතක පාලක 
සභාෙ උපෙදස් වලට අනව අගය කරන ල. තවද තකෙස් ෙදපාතෙනතව මගන 
2013 වෂෙය් ඉඩ ද 2014 වෂෙය් වාහන ද  ගණනය කරන ල. පුස්තකාල 
ෙපාත වලට අනව ෙවාෙය්  අගය . 1,899,262.00 ක ෙලස ගණගත කර ඇත. 

 
2.2 ස්ථාවර වතක ළ ගනනා මාසෙය් සිට කෂය පපාදනය ෙකෙ. පහත සඳහන 

අනපාත අනව ෙදපල,පියත සහ උපකරණ සඳහා කෂය පපාදනය කරන ලැෙ. 
 
 

 වෂයකට 
ෙගාඩනැගල 10% 
ෙමට රථ වාහන 25% 
යනත 12.5% 
ලබඩ හා ස 10% 
කායාල උපකරණ 25% 

   අෙනකත උපකරණ      25%  
   පුස්තකාල ෙපාත       25% 
 
 

2.3 ෙශෂ පතෙය් කෙවන වතක සාමාන ෙමෙහය චකය තල ෙහ ෙශෂ පත ෙනන 
වෂයක ඇතලත යන ෙදෙකන පළමව එළ ෙඹන නට මදලන උපල ෙ යැ 
අෙප්කෂා කරන වතක ජංගම වතක ෙලස වගකරණය කර ඇත. 
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3. වග හා පපාදන 

 
                3.1   මල පකාශ පිළෙයල ෙ දනනා සියම වග ගණගත කර ඇ අතර 

 පවයැ දනනා සියමවග සඳහා පමාණවත පපාදන සලසන ල. 
  

 
3.2 ශාම පාෙතෂික 
  

1983 අංක 12 දරණ පා ෙතෂික ෙග පනත අනව, සපූණෙයන ෙගමට  උදගත 
 ඇ ශාම පාෙතෂික සඳහා මල පකාශ වල පපාදන සලසන ල. ශලංගම 
ජනතාකරණ අවස්ථාෙ (1990/12/28) ෙස්වෙය් යකතව සි ෙස්වකන සදහා ඊට 
අමතරව ෙස්වය කර ඇ වසරකට ස ෙදකක ශාම පාෙතෂික මදලක ශලංගම 
පාලක මණඩල පකා අංක 21/1994 යටෙත ෙවන කර ඇත.  
 
 
 

3.3   ලභත ආය 
 

මහා භාණඩාගාර අරමදල වලන ලැබණ පාගධන පන ලභත ෙලස සලකන අතර 
10% බැගන කපා හන ලැෙ. 

 

3.4   ෙස්වක අථ සාධක අය 
   

  ෙස්වක අථ සාධක අරමදලට ආයතනෙයන යකතවය 12% ක වන අතර, ආයතනෙය් 
ෙස්වකයනෙගන 08% ක ද ශලංගම ෙස්වකයනෙගන 10% ක ද බැගන කපා හන ලැෙ. 
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,xld c¾uka ld¾ñl wNHdi wdh;kh  

wdOqksl  mqoa., wk;+re yd m%;s,dN fhdackd l%uh 

2015 foieïn¾ 31 oskg uq,H ;;aj m%ldYkh 
 

 yr ner 

iuqÉÑ; wruqo,  7,203,025 

jdrsl wdodhu    358,725 

fmd,S wdodhu     407,908 
,eìh hq;+ jdrsl wdodhu     30,300  

ia:djr ;ekam;+ 6,803,924  

nexl+ fYaIh   986,711  

,eìh hq;+ fmd,sh   139,570  

fmr j¾I úhoï      8,503  

nexl= .dia;=        650  

úhoï   

  7,969,658 7,969,658 

 

 
 
  

,xld c¾uka ld¾ñl wNHdi wdh;kh  
wdOqksl  mqoa., wk;+re yd m%;s,dN fhdackd l%uh 

2015 foieïn¾ 31 osfkka wjika j¾Ih ioyd uq,H ld¾h idOk m%ldYkh 

  2015 2014 
wdodhu     
jdrsl wdodhu 358,725 367,800 
fmd,S wdodhu 407,908 385,579 

tl;+j 766,633 753,379 
    
 
úhou  650  
   

tl;+j 650 - 
    

w;srsla;h 765,983 753,379 
   
fmr j¾Ifha .e,mqï 8,503  
w;srsla;h 757,480 753,379 
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wdOqksl  mqoa., wk;+re yd m%;s,dN fhdackd l%uh 

2015  foieïn¾ 31 oskg uq,H ;;aj m%ldYkh 
j;alï 2015 2014 
      
ia:djr j;alï     
ia:djr ;ekam;+ 6,803,924 6,524,622 

    

    

cx.u j;alï   

nexl+ fYaIh 986,711 156,234 
,eìh hq;+ jdrsl wdodhu   30,300 367,800 
 ,eìh hq;+ fmd,S 139,570 154,370 

uqˆ j;alï 7,960,505 7,203,026 

    
    
j.lSï   
    
iuqÉÑ; wruqo, 7,203,025 6,449,647 

tl;+l,d - w;srsla;h 757,480 753,379 
    
uqˆ j.lSï 7,960,505 7,203,026 
   

 
 
 
 
   

wOHÌ$úÿy,am;s  .KldêldÍ 
,x'c'ld'w'wdh;kh  ,x'c'ld'w'wdh;kh 
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ලංකා ජර්ම කාරාක මිකාස ආයතනෙය 2015 ෙදසැම්ර 31 දෙනම ම සම  ර ය 
සඳහා ව  ලක පකාශන පි්ඳ  ව වකාණකා  ාරතා  (පිලි) 

1.2  ලක පකාශන සම්මනෙයම ක්්නාකනවෙය   ්් 

1.3 ව වකෙෙ   ්් 

1.4 ආයතනය සංසථ්ා ත කි් 

 ආයතනය සංස්ථා ත කි් සඳහා ව මදාල කනත ෙකකමකත 2017'03'10 දන නජෙය 
 ැසටකපෙය කල කන  ත. 

1.5 තතත ා වනය කල ්තය සඳහා කදන් 

2.  ලක පකාශන 

2.1 තතත ා වනය ක් ්තය 

2.2  ලක පකාශන පි්ඳ මදහස ්දැදැ් 

2.2.1 � ලංකා නාජක මංශ ගිමකනව පාා 

 � ලංකා නාජක මංශ ගිමකනව පාත 07 

ගිමකනව ප ාත  ලල මඅනල  න කනද ෙ දිනැගි ප තකා වනය කනඑ්  ටනාකම 
ප තකා වනය කන  ත. ත ද ද ය කන ම සම   ා යමෙපනකකනව හා පුි  ුකකනව 
 ල  ටනාකම ද එ් ම ත් ප තකා වනය කන ගිම  ලල  ැ ්ල ම ශක කලයල කනන 
් ත, ඉදන ගිම  ාරතා  ල එ්  ටනාකම ඉදනකත කි්ලපය න  මනා ් ත සඳහම කනා. 

2.2.2 ගිමකනව මණකාණ 

(ම) ාලල ත ුකකනව සදහා ෙ ැම කිෙමල නඳ ා  මනා ලද ි.288,741.00 ක  ටනාක් 
නයාත කනද ගිම ත කන, මදාල ගිම න ැනද කි්ලකලයල කනන ලද. 

 (ආ) තාද ව ව ය නානා  ඉ ැමැෙම නනත  න ුකෙවශක  ිම සඳහා ෙ ැ්ල ම්ාතකාංශෙයම 
ල්ා ල ාත බදිම ි.134,955.00 ද 2014  ර ය ම සානෙයල ඉාන වය. 2014  ර ෙයල ගිම 
පිෙයල කිෙමල එ්  ටනාක් ආදාය්ද ෙලස සලකා කලයල කි් නසා 2014  ර ෙය ආදාය් 
 ැඩෙයම ෙකම ා  ත. 2016  සෙර ගිම පිෙයල කිෙමල ේ් ෙදන ය න ැනද කි්ල කලයල 
කනන ලද.  

( ) ෙව්ය ාලල  ැ ම මතාකනම ගිෙම  ැඩපන සලහම  ාත ි.92,846.00 ක  ටනාක් 
කිද ා කන මදාල ගි් න ැනද කි් සදහා කලයල කනන ලද. 

2.2.3 කැහැදි ෙනදකල ෙ නසක්ම 

(ම) මතාකානම ේ ව  ල සදහම කන  ා ෙශඇ  න ැනදය.එෙසඇ නබත ෙලජනෙය සදහම 
ෙශඇ ෙයහ ි.177,900 ක ෙ නසද ක ව. ේ් ෙ නස 2015  ර ය ලලල දීව ෙදන යද 
ෙනද න මතන එ්  ර යල ෙකන දල ක ාන ගිමකනව ෙදන යක.ෙකන  ර   ලල ෙලජර 
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ගිම  ලල පලකත කිෙමල දීව ෙදන යම ෙම සදහා ්ලකා  ා මතන එ් ෙදන  න ැනද කන 
ෙලජන ෙශඇ ය න ැනද කි්ල පය න  මනා ්  සදහම කනා. 

(ආ)  ලක ප කාශන  ල කැ ා ි.261,511.00 ක ෙතද  ෙශඇ   ටනාකෙම කැ ා ෙ නස 2016  සන 
 ාර්ක ගිම පිෙයල කිෙමල න ැනද කනන ලද. 

 

2.2.4 ව වනය සඳහා සාද් ෙනදැ් 

ේදර්ල ශා ා ල ල්ා ල  ා වමත ෙතද ෙය ෙලජනයල මඅ  ෙශඇ ය ි.350,000.00 ක. 
ේ් වමත න ්කාදන කාරයයම සදහාද, ආධනක පුි  සදහාද ිාවතා කනන ලද. ම සාන 
ෙතද ය පි්ඳ ෙිෞාක ෙතද   ාරතා ද ල්ා ෙදන ෙලස මදාල නලනානමල දැඅම ල  ා 
මතන හැක ඉද්නම එ්  ාරතා  ව වකාණකා ෙ ත ල්ා ල්ල කලයල කනන ්  දම ා 
දටා. 

2.3 ලැබය යල ගිම 

(ම) ලංකා ජර්ම කාරාක මිකාස ආයතනය 2004  ර ය දද ා �.ලං. .්. යලෙත කැ ා 
ආයතනයක.එ් කාල ස්ාෙෙල ේම්ඊල කස කාාන ද �.ලං. .්.ල මයත ්ස් නථ හා එමනම 
මලත  ැඩයා කි් සදහා මක ආයතනයල ල්ා ල  ත. ආයතනෙය ආධනක/ආධනකා මල 
පාෙයනගක පුි ම ස්ථා ල්ා  ැ ්ල ෙම ලිම හැකයා  ලැහ  ා මතන,ඊල ම්තන  
ආයතනයල ආදාය්ද ුකයා  ැ ්ල ද හැකැ  ත. දි කාලයද ාස්ෙසඇ ේෙලස�.ලං. .්. 
්ස් නථ මලත  ැඩයා කි් ෙ අෙ ම ලැබය යල බදිම ෙනදලැත  ටනාකම  ිම ේ් 
වය ැා ෙශඇ ය සැකස  ත. 

 වය ෙශඇ  මය කන  ැ ් සදහා�.ලං. .්. ඩෙකන  ෙ ත නනමතනෙයම ිප ෙයදබ කන මය කන 
 ැ ්ල කලයල කන  ා නබත මවත  ර යමල මදාල ස්හන වය ෙශඇ යම මය කන  ැ ්ල 
ෙනදහැක  ක ව. �.ලං. .්. ප නාන කාරයාලෙය නලනාන ස්ඟ සාකච්ා කන ෙම සම්මන  
ත  ීනලත ්යා ්ාර   මනා ්  සඳහම කනා. 

 

(ආ) මදාල ෙසඇ ක ්හතාල 2015.07.13 දන දල 2016.01.12 දන දද ා ේනලර නථ තාද ව 
ඩිෙලන්ා කාප්ාලාෙෙ ම ශකතා සම්රව කි් සඳහා  න කර්ාමතශාලා පුි  ල්ා  ැ ් සඳහා 
2015 .08.14 දන කැ ා ුකෙවශක කාක රස්ැෙමල මඅ්ැාය ල්ා ල  ත. 

ේ් නලනානයා කාරාක මනකාකන හා පුි කිෙම ෙදකාරතෙමමලෙෙ කතැ් ලැහ ෙසඇ යල  ාරතා 
කි්ල නයාත  ාත දන  නවල ේ් ආයතනෙයහ  ර  ම සාන න ාණ කාලය ෙයල ාත ්ැවම ෙුල 
පිෙ ත පකාන  කලයල කි්ල ෙනදහැකව ්  2016.03.18 දනැා ිපය ්ිම දැඅම ල  ත. ේ් 
ෙසඇ කයාෙ ම ආයතනයල මය වය යල බද් ෙ ැ්ල කලයල කනන ෙලස දැඅම ල  ා මතන ෙුෙෙ 
ෙසඇ ා කාලයල හා කානෙතන්ක බද් ෙම  නෙතද නදහස් කන ෙනද්ැත. ඉදනෙයල ේ් බදල 
ෙුෙ ම ආයතනයල මය කන  ැ ්ල ම ශක කලයල කනන ් ද දම ා. 

එක් ම්ාතකාංශයද යලෙත කාලනය  න ආයතන 02 ද  න ්ැවම ත් ගවස් න  ෙසඇ ා ස්ථානයල 
කැ ි්ල කලයල කනන ෙලසල ේදු ඉ්ා්ද කන  ත. ඒ මඅ  ෙුෙෙ පුි ල මදාල  එ්ල  ා 
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ගවස් කාරාක මනකාකන හා පුි කිෙම ෙදකාරතෙමමල  ෙ ත ක නා  ත හැක ්  කාරාක 
මනකාකන හා පුි කිෙම ෙදකාරතෙමමල  2016.05.24 දනැා ිපෙයම දැඅම ල  ත. ඒ මඅ  
ගවසම ත බදල  න (ි.116,195.96) මක ආයතනය ෙ ත ෙ  න ෙලසල කාරාක මනකාකන හා පුි 
කිෙම ෙදකාරතෙමමල  ෙ ත 2016.07.07 දාතාම දැඅම ල  ා මතන ගවස් ක නා  ැ ් සඳහා එ් 
බදල ෙ ැ්ල ෙනදහැක ්  2016.07.25 දාතාම කාරාක මනකාකන හා පුි කිෙම 
ෙදකාරතෙමමලෙ හ මාෙරක මනකද  ජනනා් වදම ම්ාතකාංශ ේකම  ්ඇ ිපය ්ිම දැඅම ල 
 ා මතන මල ෙකනද ේ් ෙදකාරතෙමමලෙ හ ෙසඇ ය සඳහා කැාව ාත නලනාිමෙෙ ගවසම එ් 
ෙදකාරතෙමමල  ෙ ත ක නා ෙ න  ා ් ත මදාල නලනාි ්හතා වදම මදාල ගවස් කාරාක 
මනකාකන හා පුි කිෙම ෙදකාරතෙමමල  ෙ ත ක නා ෙදන ෙලසල කනන ලද ම යානනයද 
ම්ාතකාංශ ේකම ෙ ත ඉදනකත කන  ත. 

 

2.4  ා ිා, ෙනිලාද හා ක්්නාකනව වනව ලල මඅනල ෙනදැ් 

 2015  ර ෙය ිාණි සමද ව  ාරතා  පිෙයල කන පලකතද නජෙය ව වන මංශය  ෙ ත 
ල්ා ෙදන ලල. එෙලස් මකහනව ්යා ිෙය ක්බ පය න ෙලස ම්ි යකි හා යමප ෙකදලස් 
ලංකා කාරාක සං රනන ්ණිලය ෙ ත ල්ා ල්ලද කලයල කනන ලල. 

3.  ලක ස්ාෙලනනනය 

3.1  ලක පාිල 

4. ේෙහයම ස්ාෙලනනනය 

4.1 කාරය සානනය 

(ම) 2015 ෙදසැම්ර 31 දන  නවල ආයතනෙය කැ ැතව ්රව කාාන කාප්ාලා 9 ම - කාප්ාලා 3 
ද පවතනය කන ෙනදාබි. එ් කාප්ාලා 3 ම ේකාෙෙදනද කාප්ාලා  2016.11.07 දන පවතනය 
දී කන  ත. ා්න ට  ටවීම ද්කය හා ිස් එමනම යාමපව ද්කය සඳහා ජාාක නපවතා 
සම්ත TVEC ්ිම සකස් කන  තෙත 2016 ෙදසැම්ර ්සල ්ැවම දැනල ඒ ාෙය පවතනය කලයල 
සඳහා ම ශක ිප ේ න සකස් කනාම ක ව. ඒ මඅ  ආයතනෙය ක ත න කාප්ාලා 9 ම 7 ද ෙම 
 නවල පවතනය කන  ත. 

ේදර්ල ශා ාෙෙ ක ත ාෙ න යන " ේනලර නථ ේදඩ මලත ැඩයා පමතාි ද්කය" සඳහා 
2016.01 .05 දන පවතනය දී කන  ත. 

එ් ව වන නිද වෙය සඳහම කනද, කාප්ාලා සඳහා තෘා ක හා  ෘතවය මනකාකන ෙකදා ම 
සිාෙෙ ියාකදංදයද දී ෙනදකනන මතන, P1/0016 හා P1/0683 යලෙත තෘා ක හා  ෘතවය මනකාකන 
ෙකදා ම සිාෙෙ ේ් ආයතන 02 ියාකදංද කන  ත. ත ද මරන කාාන කැය 75, 150  ැන ඉතා 
ෙකටකාාන කාප්ාලා ්ැවම ඒ සඳහා ජාාක නපවතා සම්ත ස්ඟ  ලකා පවතනය දී කල 
ෙනදහැක ෙෙ. (ඒ ා ෙකටකාාන කාප්ාලා ෙෙ) 

 (ආ) කර්ාමත ෙද ්පෙය  ැඩ න ඉ්ලම සනලන කනද පුි නානතා   ැඩ කිෙම මනබිම 2016 
 සෙරල ආධනක ම 600 ෙදෙනක ්ඳ ා  මනා ලල. (2015  සෙර ්ඳ ා  මනා ලවෙව 500 ක) ත ද 
ේෙසඇ ආධනක ම සං කා   ැඩකනත්, ෙවනල ම ශක යටතල කහසකමද ෙම  නවල න් න්ෙයම 
 ැඩ කනෙ න යඅ ල්න මතන, පුි කලයල සඳහා ම ශක නැන යමපසප ආදය ල්ා ල  ත.ත ද එහ 
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නරෙවශෙය සඳහම පුි ම ස්ථා පඅ් කි් ෙකෙනහ ම නානය ෙයදබ කන 2015  සෙර දල “ 
ේනලර නථ  ාය සමකනව ද් ” ්ැෙයම න  කාප්ාලා දද ආනමි කනන ලල. 

( ) ප්ාව ත දසම සං කා ද ෙනද්ැා ්ැවම ඉාන කාප්ාලා  ආනමි කි්ල ෙනදහැක වය. 

(ඈ) ආයත ය කාරය ්ණිලය වණ්ත  පුි  හා සං රනනය කි් සඳහා වණ්ත පුි 
පාකතායද ආයතනය ලල ්යාත්ක ෙනදව ්ැවම 2016  ර ෙයල ඒ සඳහා පුි පාකතායද 
හඳම ා ල  ත. ේ් පුි පාකතාෙයහද  තැම කිි සංෙශනනනය වය යල  ක ාන ්  
නිද වය ව ්ැවම නැ ත සංෙශනනනය කි්ල කලයල කන  ත. 

මනකයන කාරය ්ණිල සා්ානක ම පුිැම සඳහා ෙයදබ කිෙමල ආධනක පුිැම කලයල ලල 
්ානා ්ල න ්ැවම එ් කාරය ්ණිලය පුි  ැිසලහම ලල ෙයදබ කිෙමල  තැම ී ්කනතා 
්ලෙෙ. එෙසඇව ද පුි පාකතායල මඅ  ආයතනෙය දයඅ් ෙසඇ ක මෙෙ කසලතා, හැකයා ම 
සහ ආක්ක  රනනය කි් පුි කාප්ාලා සඳහා ෙයදබ කි්ල කලයල කන ෙවමෙෙ දැඅ් 
යා තකාාන කි්ල කලයල කනඅ ලැෙර. 

(ඉ) එද එද කාප්ාලා සඳහා ෙකදත  ර ය හා ප්ාවය වනවය කි් පි්ඳ  ඒ ඒ මංශ පනා ම            
ෙ ත දම ා ම ශක ෙතදනලි ල්ා  ැ ්ල කලයල කන  ත. 
 
දැනල පස්තකාලය සල   ා ෙකදත කිද ා කන ිාවතයල  ත ෙනදහැක ෙකදත ඉ ත කි්           
නරෙවශ කි් සඳහා කාක ද කත කි්ල කලයල කන  ත. 
 
 ඉහත  ර  ල ආයතනය වදම ෙකදත ාලල ෙනද තතද, ආයතනය සඳහා ම්ාතකාංශෙය  ා ආංදක 
නපවතා සං රනන  ැිසලහන (SSDP) ්ිම ි. 1709235.18  ටනා ෙකදත ආයතනය  ෙ ත ල්ා ල 
 ත. 
 
4.2 ක්්නාකනව ්යාකානකම 
 
(ම) නද ව ෙයනජනා න්යල මදාල දැනල ක ාන පාලාි ල්ාලෙම න්, හැක ුකන් මයනම 
පාලාි ල්ාල්ල හැක න කනද සකස ්කි් සඳහා ෙයනජනා ඉදනකත කි්ල ම ශක කාක ද ්ිම 
සැකස් සඳහා ුකෙදස් ල්ා ල  ත. 

(ආ) තතත  ක්්නාකාන න්ෙය (QMS) සඳහා ව දයඅ  ාරතා 2016 ෙදසැම්ර ්ස TVEC ිාන ල 
 ා මතන 2017.01.17 දන ඊල ම ශක ඉදනකත කිම දී කනන ලල. 

( ) ෙයෞ න කලයල හා නපවතා සං රනන ම්ාතකාංශ ේකමෙෙ මංක 2/1/15/3/09 හා 2012/09/14 
දනැා ිපය ්ිම ඉදනෙයල ලංකා ජර්ම කාරාක මිකාස ආයතනය ෙ ත මනකද /වීහ්කා තනලන 
සඳහා කත කනන ෙතද 2012/09/18 දන දල මනකද /වීහ්කා තනලෙනහ  ැි ්ැා් සඳහා කත කන 
 ා මතන  ැි ්ැාෙම කතැ්ල මදාල  2014/02/19 දන කැ ා ුකෙවශ ්ණිල රස්ැෙමල  ත 
වනවයකල මඅ  ෙරෙය ම්ාතකාංශෙය මඅ්ැාය ්ත 2012/09/18 දන දල ්යාත්ක  න කනද  ැි 
්ැාෙම ල්නා  ෙ ැ්ල කලයල කන  ත.  

ව වන  ාරතාෙෙ ෙකම ා ල  ා ආයතන සංගහෙය 13:3 හ  ැි ්ැාෙම කත කි්ද කල යතෙත 
නතක කතැ්ද කනන ෙතද තා කාික පාකර්යද  ශෙයම ක්ි යමන හා එකඟ  න මතන ෙරෙය 
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ම්ාතකාංශ ේකමෙෙ 2012/09/18 දනැා ිපය ්ිමද  ැි ්ැාෙම තනලන ල්ා ල  තෙත 
තා කාික පාකර්යද  ශෙයන. 

ෙරෙය ම්ාතකාංශ ේකමෙෙ ුකෙදස් මඅ  මනකද /වීහ්කා තනලන පනැ් සඳහා මිකමතනක  
2016.01.07 දන මයීමකත කැඳව මතන එ් මයීමකත කැඳැ් ආයත ය නලනානෙයක වදම 
ෙශඇ ්පාණකනවය හබෙ හ ම ෙයන යකල ලද කල මතන ෙශඇ ්පාණකනවය වදම එය නශ්පිා කන  ත. 

1997 ෙක්න ාන 03 දනැා නාජක කනකාලන මංක 6/97, 2 හ  ැි ්ැාෙම කාලය ්ාස 03 ක ුකන්යකල 
යලත වය යල යැ  දද ා ාකවද එ් කාලය ලලල එ් පනිකාණ ෙනදපන න ලවෙව නම එ් තනලන ත  
ීනලත ල්ා  ැ ෙම ම ශකතා ය මදාල ම්ාතකාංශ ේකම නයා වදම ව්සා ්ැිය යලය යඅෙ ම 
දද ා  ා පාකාදනය ්ිම කැහැදි  අෙය ්ාස 03 ද ඉද් ා ව ද  ැි ්ැාෙම කතැ්ද කැ ාය 
හැකැ් වය යලය.ේයල ම්තන  නාජක කනකාලන හා ක්්නාකනව ම්ාතකාංශය ්ිම ක ත ා 
ෙ න යඅ ල්න ෙ ර මිවෙයහ “ නතන මසන කැන” ්ර ෙයහ  ැි ්ැාෙම ල්නා  යලෙත 2 
ව්සේහ දද ා  තෙත “ පනිකාණ තනලනක ්රව කාාන   ැි ්ැා් සඳහා කත කනන ලද 
නලනනෙයකෙෙ කතැම ිපෙය ෙකදක්ව කාලයද සඳහා මදාල තනලෙර  ැි ්ැා්ල කත කන  තද 
යමන සඳහම ෙනද න වල, ෙුල ෙ  න  ැි ්ැාෙම ල්නා  නාජක කනකාලන නනේ  06/97 මඅ  
්ාස 03 කල ස්ා වය යලද?” යඅෙ න. ඊල පිලි ෙලස  

“ ආයතන සංගහෙය VII  න කනචේදෙය 12:5:4 ුක   මාෙයහ වණවනාන සංෙශනනනය කනාම 
නකත කන  ා නාජක කනකාලන නනේ  6/97 ්ිම පනිකාණ තනලනක ්රව කාාන   ැි ්ැා් 
සඳහා කත කනන ලද නලනනෙයකල ල්නා ෙ ැ්ල මදාල එ් කනචේදෙය 12:5:1 ෙහන 12:5:2 ුක 
   මා සංෙශනනනය කන ෙනද්ැත. එ්ැවම එ්   මා යලෙත ෙ  අ ල්න ල්නා  ්ාස 03කල ස්ා 
කිෙම ම ශකතා ද ෙනද්ැත.” යඅෙ ම දද ා  ත. 

ඉහත තතත යමෙ ම කැහැදි  අෙය ්ාස 03 ඉද් ා ව ද යම පනිකාණ තනලනක  ැි ්ැාෙම 
හැකයා ද ක ාන ්  යමන මදහස් කනා. 

ආයතන සංගහෙය VII  න කනචේදෙය 12 හ පාකාදන මඅ   ැි ්ැාෙම කතැ් හා ල්නා ෙ ැ්ල 
කලයල කන  ත.  

(ඈ) මදාල නලනානයා ආයතනෙය පිෙ ත පකාන  2014.02.05 දන දල ආයත ය ෙසඇ ෙයම 
ඉ්ලා මස්ැ්ල කල ඉ්ා් ආයතනෙය ක්්නාකාිත ය ්ිම පිෙ න ෙුල හා න ාණ ල්ා 
 මනා ෙලසල දැඅම ල්ද කන ාකි. ඒමඅ  ෙු 2013 ෙදසැම්ර ්ාසය ලලල ෙුල හා න ාණ සහ 
ඉ්ලා මස්ැෙම දනය දද ා ෙුල හා න ාණ ල්ා ෙ න  ත. 

ම්ාතකාංශ මාෙරක ේකමෙෙ 2014.02.12 දනැා ිපයල මඅ  මදාල නලනානයා දය ඉ්ලා මස්ැෙම 
දනල ෙකනාල  ඉ්ලා මසැ්් ම ලංි කන  ැ ් සඳහා ිපයද ඉදනකත කන  ා ් ත එ් දනල පථ් 
මදාල මඅ්ැාය ල්ා ල  ා ් ත කැහැදි  න ්ැවම සහ මදාල ිපෙයහ ෙසඇ ය  ණිනයද දී කල 
යල ් ල ුකෙදස් ද ල්ා ල ෙනද්ැා ්ැවම ේම් ෙසඇ යල ෙනදකැාි කාලස්ා  ලල ෙුල හා 
න ාණ ල්ාෙ න ෙසඇ යල  ාරතා ෙනදකන ාත ්ැවම එ් නලනානයා ම ණි  ෙසඇ ය කල මෙයක 
ෙලස සලකා මදාල  ැකි හා ල්නා ල්ා ල  ා මතන මමතරගහව ෙයනජනා ්යාත්ක කිෙමල 
ක්්නාකනව ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමලෙ ම ලැහ ාත ුකෙදස් කනද මදාල නලනානයා HM 1 -1  ැකි 
න්යල ්ාි කි්ද කන ාත ්ැවම ඒ මඅ   ැකෙකහ පහ ක ා  ත. 
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�ලං ් යලෙත එහ කනකාලන න්ෙෙදයමල මඅ  ්යාත්ක ව ේ් ආයතනය ේෙතද ස් ාධන 
ආයතනයද ෙලස  නාක  ස්ථාකනය ැ ෙනද්ැා ්ැවම කනකාලන න්ෙෙදයම සම්මන  
 ැලඅකාි තතත යද ක ව.ආයතනෙය කතැම ල්ා ලෙමල ේම් ඉ්ලා මස්ැම, තනලි හැනයාම 
හා වශා්  ැමැම  ැන කලයල ලල ආයතන මනකද  ජනනා් දැඅ ත කි්ද ෙහද ුකෙදස ්ල්ා ලෙම 
කනනයද ෙම දද ා ආයතනය ලල ්යාත්ක ැ  ෙනද්ැත. 

4.3 ේෙහයම ්යාකානකම 

(ම) වශ්  වදකාල වදකායතන සඳහා මංදක නපවතා සං රනන  ැිසලහන යලෙත ලැහ ාත 
ි.367,957,867.00 ක  ටනා පුි ුකකනව නද කනද ඉමෙ මද ත කන  ා ්  සඳහම කනා. 
ස්ථා න  තකම ේ නය සහ මංශිාන නලනාිමල ිාණි ිාන ලෙම ේ න නජෙය ව වන 
නලනාිමල කිද ා කි්ලද ල්ා ෙදන ලල. 

(ආ) එද එද කාප්ාලා සඳහා ෙකදත  ර ය හා ප්ාවය වනවය කි් පි්ඳ  ඒ ඒ මංශ පනා ම            
ෙ ත දම ා ම ශක ෙතදනලි ල්ා  ැ ්ල කලයල කන  ත. 
 
     දැනල පස්තකාලය සල   ා ෙකදත කිද ා කන ිාවතයල  ත ෙනදහැක ෙකදත ඉ ත කි්           
නරෙවශ කි් සඳහා කාක ද කත කි්ල කලයල කන  ත. 
 
ඉහත  ර  ල ආයතනය වදම ෙකදත ාලල ෙනද තතද, ආයතනය සඳහා ම්ාතකාංශෙය  ා ආංදක 
නපවතා සං රනන  ැිසලහන (SSDP) ්ිම ි. 1709235.18  ටනා ෙකදත ආයතනය  ෙ ත ල්ා ල 
 ත. 
 

4.4 ්තෙභදයල ලණ ෙදන  ිෙදඅ  

 ෙම සම්මන  ආයත ය ුකෙවශක ්ණිලෙය සහ ව වන හා ක්්නාකනව කාක 
රස්ැෙමල සාකච්ා කනන ලල. එහල වනවය කනඅ ලැකෙෙ කමකි ෙකද්සානස් (ෙසඇ ක මරථසානක) 
 නයාෙෙ ුකෙදස් ල්ා ෙ න ෙම සම්මන  ඉදන පය න  ත යල ්  . ඒ මඅ  ෙම සම්මන  
ුකෙදස් ඉ්ලා කමකිල්ම ෙ ත ිපයද ෙයදබ කි්ල කලයල කනන ලල. 

4.5 න ්් ය හා ඌන ුක ෙයනනත  තකම 

ප්ාව ත ඉ්ලමකත ෙනදාත ්ැවම කාප්ාලා  ආනමි කි්ල ෙනදහැක වය. 

4.6 කාරය ්ණිල කනකාලනය 

(ම) ආයතනෙය කැ ා ෙසඇ ක පනිකාණ පනැ් සඳහා පදවන කල ප තකත දැමැම ලල මඅ  
ේ කාණකාි,  වකාණකාි, පස්තකාලයාණකා, නිතල සහකාන(දව්) යන තනලි සඳහා සමබ  
කිද ව කැ ැතව මතන ේ කාණකාි තනලන සඳහා ඉදනකත ව මයීමකි ම ම ශක  ික සීසකම 
සපනා ෙනද්ැා ්  සමබ  කිද වෙයල මනා නවය වය. ේ් තනලන සඳහා ෙකදමපාත කදන් ්ත 
මෙයක ්ඳ ා  ැ ්ල ක්්නාකනව ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමලෙෙ මඅ්ැායල ඉදනකත කන  ත. 

පස්තකාලයාණකා හා  වකාණකාි තනලි සඳහා ්ඳ ා  ැ ම දී කන  ත. නිතල සහකාන (දව්) 
තනලන සඳහා ෙකෙනක ෙතනනා  ැඅනද ෙු ෙසඇ ය සඳහා  ාරතා ෙනදකනන ලල. නැ තත ප තකත 
දැමැම කල කන ්ඳ ා  ැ ්ල කලයල කනඅ ලැෙර. 
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ව වන  ාරතාෙෙ ෙකම ා ල  ා සහකාන ේ කාණකාි, කනකාලන නලනාි සහ සහකාන 
ක්්නාකාන - කනකාලන හා ්ාන  සමකත යන තනලි සඳහා මිකමතන ුසසැ්ම ්ිම ේ් 
තනලි පනැ් සඳහා සමබ  කිද ව ක ත ා එ් තනලි පනැ්ල කලයල කන  ත. 

මල ම්තන  පනිකාණ ක ාන නෙයනජක මනකද /නෙයනජක වීහ්කා තනලන සඳහා ්ඳ ා  ැ ්ල 
ප තකත දැමැම කල කි්ල කලයල කනඅ ලැෙර. වශා් යාේම  ා න පනිකාණ සඳහා ම ශක 
්ඳ ා  ැ ම කි්ල ක්්නාකනව ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමලෙ ම මඅ්ැාය ඉ්ලා  ා මතන මඅ්ැාය 
ලැහේම කස ්ඳ ා  ැ ්ල ම ශක කලයල කනඅ  ත. 

(ආ) (i) �ලං ් කනකාලනය යලෙත කැ ා ම ණෙය ලංකා ජර්ම කාරාක මිකාස ආයතනෙය 
මිකමතන ව වන මංශෙය කලයල �ලං ් නලනානෙයක වදම ෙහද් ා  ා මතන, ආයතනය �ලං ් 
කනකාලනෙයම ්ැහැන ැේම මනලි , මදාල ෙරෙය ම්ාතකාංශය ්ිම ිාණිා ානය හනහා 
ආයතනයල ම ශක බද් ෙ ම කි්ද දී ැ  ත. එහල ආයතනය සඳහා මිකමතන ව වක තනලනක 
ම ශකතා ය ්ල ැ ාකි. ඒ මඅ , ෙරෙය ම්ාතකාංශෙය ුකෙදස් හා මඅ්ැාය කනද ප තකත දැමැම 
කල කන, මයීමකත කැඳැේම මනලි  කැ ා සමබ  කිද වෙය පාිල මඅ , වණ්ත ෙලස, ේ් 
නලනානනය 2008.01.24 දන ආයතනෙය ස්සන ෙසඇ යල V ෙශඇිෙය මිකමතන ගිම කිද ක ෙලස 
්ඳ ා ෙ න  ත. 

2008.09.29 දනැා DMS/C/1/PS/34 දනන ක්්නාකනව ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමල ිපෙයහ 07 ෙජදයල 
මඅ , නරෙවශ කන  ා න  තනලි සඳහා ්ඳ ා  ැ ෙම කනකාට සහ ුසස්ැෙම න් සකස් කන, ේ් 
ෙදකාරතෙමමලෙෙ මඅ්ැාය ල්ා  ත යලය. යඅෙ ම ක්වද දද ා  ත. 

2008.09.29 දනැා පා වහ තකනවය හා මමතරගහවය ිපය මඅ  මිකමතන ව වක තනලන න  
්ඳ ා  ැ ්ද ෙලස දද ා  ත.ේෙලස පා වහ තකනවයල ෙකන ආයතනෙය ෙසඇ ය කල 
ෙසඇ කයම කහකෙදෙනකල් මමතරගහව පාකාදන ඉහත සඳහම ිපය ්ිම ලැහ ෙනදාකි. 
එ්ැවම, ආයත ය ක්්නාකනවය වදම එෙලස මමතරගහව පාකාදන ෙනදලැත ෙසඇ කයම සඳහා 
හා මෙනකත  ැලඅ  ා ෙසඇ කයම සඳහාත 2014.06.03 හා 2014.07.10 ිප ්ිම ක්්නාකනව 
ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමල  ෙ ත ිවත  කිි ඉදනකත කනන ලල. 

එ් ිපයල පිලි  ශෙයම ක්්නාකනව ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමල  වදම නකත කල 2014.08.26 
දනැා ිපෙයහ 04  න ෙජදයල මඅ  න  ්ඳ ා  ැ ම කනකාට ල සඳහම සීසකම සමපරව කි් 
්ත පා වහ තකනවයල ෙකන ආයතනෙය ෙසඇ ෙය ෙයල දට ෙසඇ ක ම න  ්ඳ ා  ැ ම කනකාටයල 
මඅ  2008.07.01 දන දල මමතරගහවය, කනන ෙලසල දැඅම ල  ත. ඒ මඅ  ේ් නලනානනය 
 ලඅ  ත ත නලනාිම 2011.09.16 දන මඅ්ත ෙසඇ ක කාරය ්ණිල  ස්තෙමමල  මඅ  
මමතරගහවය කනන ලල. (පස්ථකාලයාණකා, V ෙශඇි ෙය මිකාස ඉංනෙමි, කන වක ජාල කනකාලක, 
සමකාදක නලනාි.........  ැන තනලි සඳහා ේෙලස මමතරගහවය කන  ත.) 

ේ් නලනානනය ්ඳ ා  ැ ් සඳහා කල කල ප තකත දැමැ්ල මඅ ද 2012.11.30 මඅ්ත ්ඳ ා 
 ැ ම කනකාටය මඅ ද 2014.07.30 මඅ්ත ්ඳ ා  ැ ම කනකාටෙය සංෙශනනනය මඅ ද මිකමතන 
ව වක තනලන සඳහා ම ශක ්ාහන සීසකම සමපරව කන  ත. 

(ii) න  ්ඳ ා  ැ ම හා ුසස්ැම කනකාටය මඅ්ත ැ්ල පථ් පනාන ඉංනෙමි-න ්කාදන හා 
නිතල තනලෙනහ නාජකාන ආ නවය සඳහා කත කන ාත ේ් නලනානයා ආ නව නාජකාිම ඉක කල 
නලනාිම ආයත ය ෙසඇ ා ම ශකතා ය මඅ  සමබ  කිද වයද ක ත ා ස්සන කිෙමල මදාල 
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තනලෙනහ ස්සන කි්ල කලයල කන  ත. මමතරගහවය කිෙමල ේ් නලනානයා කන ්ප 
ක්්නාකනව(JM 1-1)  ැකි තලෙයහ පහක ා  ත. 

්ඳ ා  ැ ම කනකාටය මඅ  ෙජක ්ප ක්්නාකනව (HM 1-1), පනාන ඉංනෙමි - න ්කාදන,ෙසඇ ා හා 
නිතල තනලනල ම ශක සීසකම සපනා ෙනද්ැා ්ැවම ේ් නලනානයා කන ්ප ක්්නාකනව (JM 
1-1)  ැකි තලෙය පහක ා  ත. 

(iii) ේ් නලනාිම වශා් ලැත දනය  න වල දයඅ් ෙසඇ ක ම සඳහා මමතරගහව ෙයනජනා 
්යාත්ක කිෙම ිප නකත ැ ාකවද ෙසඇ ක වෙනනනතා ෙහඇලෙ ම එ් ම ස්ථාෙෙල එ් ිප ලල 
මඅ   ැකි ෙ ැ් ්යාත්ක ෙනදැය. 

ඒ මඅ  ෙවම වශ් ල්න ම ස්ථාෙෙල මමතරගහවය ෙනදකනන ලද  ැකි මඅ  මදාල  ැකි හා ල්නා 
ෙ  ා  ත. 

නැ තත 2015.12.14 දාතාම මමතරගහව ිප නකත කන ඒ මඅ  ආයතනෙය දටන ෙසඇ ක ම  
 ැකි ෙ  ාම ක ාන මතන වශා් ලැත මයලද එෙලස හඟ  ැකි හා ල්නා ෙ වය යල   ත. 

ෙකෙසඇව ද මමතරගහවය සම්මන  නැ තත ්ල ැ  ා  ැලඅ සම්මනෙයම ක්්නාකනව ෙසඇ ා 
ෙදකාරතෙමමල  වදම ුකෙදස් ඉ්ලා  ා මතන එ් ුකෙදස් ලැහේම කස හා  ැකි ව වනය 
කිේම මනලි  ේ් ෙසඇ ක මෙෙ හඟ  ැකි හා ල්නා ල්ා දය හැකෙෙ. 

2008.07.01 දන දල මමතරගහව ෙයනජනා ්යාත්ක ැ් දීැ්ත ස්ඟ් කැ ා කැනි ෙශඇි  
න්යද මඅ  කලයල කල ෙනදහැකය. එෙසඇ් ක්්නාකනව ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමල  වදම ෙජක ්ප 
මිකාස ඉංනෙමි තනලි සඳහා ෙ න්  ැකි න්යද ල්ා ල ෙනද්ැත. පුි මංශිාන කනකාලන 
කලයල හා සම්මන තනලනද  න ෙජක ්ප මිකාස ඉංනෙමි තනලන ත ීනලත ක ත ා  ැ ් 
ආයත ය ම ශකතා යද ව ්ැවම න  ්ඳ ා  ැ ම හා ුසස්ැම කනකාටය ලල කන ්ප ක්්නාකනව 
ෙසඇ ා  වෙයහ I ෙශඇියල කත  මනම ෙජක ්ප මිකාස ඉංනෙමි ෙලස තනලි නා් ත කි්ල 
මඅ්ැායද ල්ා ෙ න ඒ මඅ  කලයල කන  ත. ක්්නාකනව ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමල  වදම 
ෙජක ්ප මිකාස ඉංනෙමි තනලන එ් තනලන දනමනාල ෙකෞව ික  නෙසඇ ක්වද ්යාත්ක 
කි්ල ුකෙදස් ල්ා ල  ත. 

ඉහත ෙකම ා ීම තතත ය මඅ  ්ඳ ා  ැ ම හා ුසසැ්ම කනකාටෙයහ සඳහම කනද කන ්ප 
ක්්නාකනව (JM 1-1) ෙසඇ ා  වෙයහ I ෙශඇියල කතැ් සඳහා කන ්ප ක්්නාකනව (JM 1-
1) ෙසඇ ා  වෙයහ II ෙශඇිෙය  සන 10 ක ෙසඇ ා කාලයද සපනාිය යල   ත. ෙජක ්ප මිකාස 
ඉංනෙමි තනලි දාිම කන ්ප ක්්නාකනව (JM 1-1) ෙසඇ ා  වෙයහ I ෙශඇියල කත කි්ල 
පාකාදන හා ැ ෙනද්ැත. 

එ්ැවම මදාල නලනාිම මිකාස ඉංනෙමි තනලනල කත ව දනය සලකා ෙසඇ ා කාලය  වනය කන 
 සන 10 ද සම්රව  න 2010   ර ෙය මදාල දනල I ෙශඇිෙය පහක ා  ත. 

2008.07.01 දන  නවලත මිකාස ඉංනෙමි තනලන දැර ේදවම මමතරගහවය කි්ල දී   මෙම 
ක්්නාකනව සහකාන (තාද ව) (MA 2-2) ෙසඇ ා  වෙයහය. නබත සංෙශනණත ්ඳ ා  ැ ම හා 
ුසස්ැම කනකාටය මඅ  සීසකම කිද ා කන 2008.07.01 දනල කන ්ප ක්්නාකනව (JM 1-1) 
.ෙසඇ ා  වෙයහ මමතරගහවය කනන ලල. ේදවමෙෙ ඉ්ා් IV ෙශඇියල ුසස්ැ් ලැත 
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2011.07.01 දනල කන ්ප ක්්නාකනව (JM 1-1) ෙසඇ ා  වෙයහ I ෙශඇි ෙයහ පහක න ෙලසය. 
නබත එෙසඇ කි්ල පාකාදනයද ෙනද්ැත. ේ් කාණිය ්ඳ ා  ැ ෙම හා ුසස්ැෙම කනකාටෙයහ 
පාකාදන මඅ  කන ්ප ක්්නාකනව (JM 1-1) ෙසඇ ා  වෙයහ II ෙශඇිෙය  සන 10 ද සම්රව 
කල දනල I ෙශඇිෙය පහක ා  ත.  සන 10 ක ෙසඇ ා කාලය  වනය කිෙමල මිකාස ඉංනෙමි V 
ෙශඇියල කත ව දනය සැලක්ලල ලද කන  ත. 

න  ්ඳ ා  ැ ම කනකාටය සහ මමතරෙ නහව ෙයනජනා ්යාත්ක ැ්ත ස්ඟ ඊල ෙකන කැ ා ෙශඇි 
න්යම මඅ  කලයල කල ෙනදහැකය. එෙසඇ් මමතරගහව ෙයනජනා ්යාත්ක කිෙමල  එ් 
ෙයනජනා ්යාත්ක ැ් ප්ාද ැ්ද සලකා ්ලා මිකාස ඉංනෙමි තනලන පහලව දනය කාදක 
කනෙ න  සන 10 ක ෙසඇ ා කාලය කදනම කනෙ න කන ්ප ක්්නාකනව (JM 1-1) I ෙශඇිෙයහ 
පහකැ්ලද කලයල කන  ත. 

ෙකෙසඇව ද මමතරගහව ෙයනජනා ්යාත්ක කිෙමල ්ල ැ  ා තතත යම සම්මන   ැඩීන 
ුකෙදස් ල්ා  ැ ් සඳහා ෙරෙය ම්ාතකාංශය සහ ක්්නාකනව ෙසඇ ා ෙදකාරතෙමමල නලනාිමද 
ස්ඟ ජාාක  ැකි ෙකදා ් ස්ඟ සාකච්ා දී ෙකෙනාම ක ාන මතන ජාාක  ැකි ෙකදා ් ්ිම 
ල්ා ෙදන ුකෙදස් කනද ඉදනෙයල කලයල කනඅ ල්න ්   ැඩීනලත දම ා. 

5. ගිම කලයලිා ය සහ යහකාලනය 

5.1 මිකමතන ව වනය 

 ව වන ෙද ්පයම 2014  ර ෙය මිකමතන ව වන සැලැස්්ල  ලලත කන  ත. 

�ලං ්ෙය ිායල මඅ   ්ිා කාලක ඉ ත ැේම කස න   ්ිා කාලකල  ්ිා  ිාන ල් 
සඳහා  ්ිා සමද වය මිකමතන ව වන මංශය වදම දී කල යල   ත. එ්ැවම 2015 
මිකමතන ව වන සැලැස්ේහ  ්ිා සමද වය සඳහා ානස් කැය 975 ද  ලලත කන 
මඅ්ත කන  ත. 

5.2 ෙනදවදස  ා ව වන ෙජද 

 ේ්  ්ෘීකාං  කවනාය 2010  සනල ස්ථාපත කන ්යාත්ක කල නබත ්යාත්ක කිෙමල 
්ලව  ැලඅ ෙහඇලෙ ම ්ලාෙකදෙනදතල ව සම්රව කාරයයම ඉකකන  ැ ්ල ෙනදහැක වය. 
එෙසඇ නබත ේ් කවනාය ිාවතෙයම  රත්ානෙයලද  ැකි සැකස්  ැන කාරයයම දී කනන 
්  සදහම කනා. 

6. කවනා හා කාලනයම 

ෙකම ා ල  ා කවනා හා කාලන ෙද ්ප ෙකෙනහ ම නානය ෙයදබ කන කලයල කනන ෙලස 
මදාල නලනාිම ෙ ත ුකෙදස් ල්ා ල  ත. 

 

 
මනකද /වීහ්කා 
ලං.ජ.කා.ම.ආයතනය. 
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