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2017.03.23 දින පැලති 194 මලනි කෂ නාකරණ  ණ්ඩ රැව්වීමම්දී අනු ත කරන දී. 
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අධයක්ෂුමියඹේ   කහර්ඹ භහේ රෝචනඹ 

 

(අ)  ේ කටි වළදින්වීභ 

ජහතික වහ ජහතයන්තතය ලමඹන්ත ඉතහ සුවිමල ීව ිළිගත්  ඡහතික තහක්  ිප්ලමර භහ ළ  

ටවන ( එන්ත.ඩී.ටී.) අධයඹන ඳහමභහරහ ්රිඹහ් භක රීමේම  ප්රමුඛ  අධයඹන ආඹතනඹරී 

මභොයටු විලසවිදයහර තහක්ණික ආඹතනඹ. 

2016 ර්ඹ ආඹතනඹ ඳ් හමතන ඹනු රඵන 16 ළනි ර්ඹ මේ. ආඹතනමේ කටයුතු 

්රිඹහ් භක රීමේම  බ මඵොමව  ෂ්සකයතහඹන්තට මුඛණ   මදනු රළව  ද ආඹතනඹ සකීඹ 

ජහතික ම හ භහමර චිත ර්ඹ තුර  බ ද කළඳවීමභන්ත ්රිඹහ් භක කයන ර බ. 

 

(ආ)  ජඹග්රවණ 

විඹ ධහයහ නභඹක් එන  යහඹන, මයදිිළිග, මඳොලිභර්, සිවිල්, විෂ්ලිඹ, ඉමරක්මරොනික්, 

නහවික,ඹහන්තත්රික ව නහවුක මනුමන්ත සිසුන්ත 351 ක් 2016 ජනහරි භ ආඹතනඹට 

ඇතුර්  කය තන්තනහ රද අතය නක සිසුන්ත දවහ කිපන  ඉංග්රිසි ඳහමභහරහ හර්ථක 

ඳ් න රදි.ආඹතනමේ අධයඹන කටයුතු අධයහඳන කහරටවන්ත අනු ඳ් න 

රදි.ිප්ලමර භහ ඳහමභහරහ හර්ථක නිභ කශ ිප්ලමර භහධිමේ සිසුන්තට ිප්ලමර භහ ප්රදහනඹ 

රීමේම  උ් ඹ ජහතික ආධුනික්  කහර්මික පුණ ණු අධිකහරිමේ වමඹ තඹ ඇති 

නිඹමිත දින ඳ් න රදි.සිඹලු භ තුන්ත න ය සිසුන්ත දවහ ව කහර්මික පුණ ණු ළ  

ටවන ළරසු  කයන රද ඳරිදි ජහතික ආධුනික්  කහර්මික පුණ ණු අධිකහරිමේ 

වමඹ ගීතහ ඇති ඳ් න රදි. 

 

(ඇ)  අභත්වීභ වහ හධහයණීඹකයනඹ 

මභොයටු විලසවිදයහර තහක්ණික ආඹතනඹ 2000 ර්මේ සථහිළත වීමභන්ත අනතුව  එඹ 

ඹ  ඹ  සීභහන්තට රක් වීම  මව තුමන්ත එහි ංර්ධනඹ ප්රභහ හ් භක ව ගු හ් භක 

ලමඹන්ත රක්හලී ඹ.සිසුන්ත ඇතුර්  රීමේභ දලක කීඳඹක්භ 350 ට සීභහ ව අතය තිමඵන 

ඳවසුක  විලසවිදයහරඹ භත මඵදහ තළමේම   බ සීභහන්ත ඳළනවී ම  මව තුමන්ත 2016 

ර්මේ  බ ද එභ ං යහ  එමර භ ඳළතුනි.එභ මව තු නිහ විඹ භහරහ අම්ලක්ෂිත 

ඳරිදි මුඛලුභනින්ත භ ප්රර්ධනඹ රීමේභ කහර්ඹ භ්ඩ රඹට ව සිසුන්තට ද අඳවසු කහර්ඹඹක් 

විඹ. බර්ඝ කහලීන ඳළත එන මභභ ඵහධහට ඉතහ භ උචිත විෂ්භ නුමේ අම්ලක්ෂිත ඳරිදි 

ආඹතනඹ නළත සථහිළත රීමේභ ව ංර්ධනඹ රීමේභ ඹ. 
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(ඉ)   අනහගත ළරළසභ 

ආඹතනමේ අනහතත ළරසු  මඹ ජිත විමල  ංර්ධන යහඳිතිඹ භත ඵළ බ ඇත.මභභ 

යහඳිතිඹ ඹටම්  ජහතික තහක්ණික ිප්ලමර භහ ළ ටවන දවහ ඇතුර්  කය තනු 

රඵන ශිය ං යහ 350 සිට 1000 දක්හ ළිප රීරිභට ළරසු  කය ඇත.ජහතික 

තහක්ණික ිප්ලමර භහ විඹ භහරහ කර්භහන්තතඹන්ත හි අනහතත අභිමඹ තඹන්තට  මුඛණ   

 බභට වළරී න ඳරිදි ඹහ් කහලින රීමේභ ව ඉවශ භට්ටභකට මතන ඒභ සිෂ් මකමයනු 

ඇත.මතොයතුව  තහක් ඹ, ප්රභහ  ීකක් , ඹන්ත්ර ඉමරක්මරොනික විදයහ ව ගුන්ත 

තභන්ත විදයහ ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ, ජහතික තහක්ණික ිප්ලමර භහ ළ ටවනට ඇතුර්  

රීමේභට ළරසු  කය ඇත.ත ද ජහතික තහක්ණික ිප්ලමර භහ ළ  ටවන හර්ථක නිභ 

කය ඇති අඹට ඳලසචහ්  ිප්ලමර භහ ළ  ටවන්ත ආය බ රීරිභට ද ළරසු  කය ඇත. 

 

(ඊ)   තහක්ෂණික ආඹතනඹ න සථහනගත කිරීේ ේ යහඳියඹ 

උස අධයහඳන අභහතයංලඹ ව ජහතයන්තතය ඉදි රීමේ  සුංධහනඹ (මඳ ්)) ංර්ධනකව  

අතය ගිවිසුභ අ් න්ත රීමේමභන්ත ඳසු මව භහතභ දිඹතභ ඳරිශ්රමේ තහක්ණික ආඹතනඹ න 

සථහනතත රීමේභ ව ංර්ධනඹ රීමේම  යහඳිතිඹ 2014 ර්ඹ අහනමේ  බ ආය බ 

විඹ.  

භහමර චිත ර්ඹ තුර  බ යහඳිති ්රිඹහන්ත හර්ථක අදහර විඹ ඳථඹ ඹටම්  ඳවත 

දවන්ත ඳරිදි ඉටු විඹ. 

 ශ්රී රංකහ, මව භහතභ දිඹතභ ඳරිශ්රමේ  තහක්ණික ආඹතනඹ දවහ න 

මතො නළගිලි ංකීර් ඹට ඹටිතර ඳවසුක  ළඳයීභ. 
 

 ම්)ලන ලහරහරට, ඳරිඳහරන ංකීර් ඹට, යහඹනහතහය ළ මඳොර දවහ 

උඳකය  මතොයතුව  තහක්  උඳකය ,හවන ආදිඹ ළඳයීභ ව වි රීමේභ. 
 

 කහර්ඹහර භ්ඩ ර පුණ ණු රීමේභ වහ ංර්ධනඹ. 
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පටුන 

1 ද්ැක්  පිළිබඳ වටශන 1 

2 ම මශලර පිළිබඳ වටශන 1 

3 ආයතනමේ අරමුණු 2 

4 ජාතික තාක්ණ ඩිප්මෝ ා පාඨ ාාමේ ඉතිශාවය 3 

5 ම ොරටුල වි්ලවිද්යා තාක්ණ ආයතනය නැලත පිටුටුම   වශ වරලර්යනය 

කිරීමේ ලයාපිතිය 
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1. දළක්ෂභ 
 

තහක්ණික අධයහඳනඹ ිළිගඵ විශිසම භධයසථහනඹක් ඵට ඳ් රීමේභ. 

 

 

2. ේ භේ වය ප්රකහලඹ 
කරහඳමේ ්රිඹහශීලී තහක්ණික ආඹතනඹක් ඵට ඳ් රීමේභ මභන්තභ රි 

රහංකීඹ ප්රජහමග් අධයහඳනඹ, ආර්ථික ව භහජීඹ දියුණු වහ ක්රීඹ 

දහඹක් ඹක් රඵහ බභ. 

 භහජමේ ව කර්භහන්තතකය මේ අලයතහ පුයහලීභ වහ 

රතහවිඹ වළරී, නභයතහමඹන්ත යුතු කහර්ඹක්භ තහක්ණික 

අධයහඳනඹක් ව පුණ ණු රඵහ බභ. 

 

 නයකය  ව නිර්භහ ශීලී ඳරියඹක් මතො නළගීභ. 

 

 ි් තීඹ අලයතහ වහ කර්භහන්තත මක්්රඹ ව යහඳහරික ප්රජහ 

භත ්රිඹහශිලි ංහදඹක් ඇතිරීමේභ. 

 

 තව  යින්තවට භහජයීඹ ආර්ථික භහර්තඹන්ත වහ විිත න 

අසථහන්ත පුු ල් රීමේභ. 
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3.  ආඹතනේ ේ අයමුණු 
 

 

1) නූතන, ඳලසචහ්  - ්)විතියික තහක්ණික ආඹතනඹක් භත අනුකූර න මබ තික 

ඳරියඹක් සථහිළත රීමේභ. 

2) භහජමේ ව කර්භහන්තතකය මේ අලයතහඹන්ත පුයහලිඹ වළරී භව් වු ශිය 

ප්රජහට නභයතහමඹන්ත රතහවිඹ  වළරී ඉතළන්තවීම  ව ුසරතහ පුණ ණු රීමේම  ්රභ 

මේදඹක් නිර්භහ ඹ රීමේභ. 

3) ප්රහමඹ ගික උචිත න ඳර්මේ  දිරිතළන්තමන ඳරියඹක් සථහිළත රීමේභ ව 

නයකය  ව නිර්භහ ශිලි් ඹ දවහ උනන්තෂ් කයවීභ. 

4) අමන නය ලමඹන්ත හසිදහඹක ලක්තිභ්  වු වවුල් ඵදතහඹක් මතො නළගීභ ව 

කර්භහන්තතඹන්තහි නිඹළලීභ 

5) සුෂ්සුක  ර්  ්රිඹහශිලි ක්ඩ හඹභක් ර්ධනඹ රීමේභ 

6) ශියයින්තමග් පර්  ංර්ධනඹක් ප්රර්ධනඹ මකමයන ඳරියඹක් නිර්භහ ඹ රීමේභ 

7) ආඹතනමේ සිඹු භ මක්්රඹන්තහි ත් ඹ ව කහර්ඹක්භතහඹ වතික මකමයන 

කශභනහකය  ඳ්)ධතිඹක් ර්ධනඹ රීමේභ.   
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4.   ජහයක තහක්ෂණික ඳහඨභහරහේ ේ ඉයවහඹ පිළිඵ  ේ කටි විසතයඹක්ෂ ව 

ේ භොයටු විලසවිදයහරඹත තහක්ෂණික ආඹතනඹ සථහපිත කිරීභ. 

ජහතික තහක්ණික ිප්ලමර භහ ඳහමභහරහමේ (එන්ත.ිප.ටි) මුඛරහය බඹ භයදහන රංකහ කහර්මික 

විදයහරමේ  බ ඇතිවුන අතය එඹ 1940 තනන්ත දක්හ වු කහරඹකට දි ඹනු රළමේ. එහි රන්ත න්ත 

විලසවිදයහරමේ .එ.එස.සී (ඉංජිමන්තව ) උඳහධිඹට සිසුන්ත සුදහන  කයන, ර් වතයක 

තහක්ණික ිප්ලමර භහ ඳහමභහරහට අභතය කනිසම කහර්මික නිරධහරි මදර් 

ඳහමභහරහන්ත ්රිඹහ් භක කයන ර බ. කනිසම කහර්මික නිරධහමේ ඳහමභහරහ ඉතහ මවොද 

ිළිගතළනිභක් රද භධයභ භට්ටම  ඳහමභහරහක් වු අතය මභභ ඳහමභහරහ අන්ත කශ අඹ 

ය මට් ඉංජිමන්තව   මක්්රමේ ංර්ධනඹ වහ මඵොමව  මයින්ත දහඹක වව. 

1960 ර්මේ බ මභොයටු, කටුඵළ්)මදහි ප්රහ මඹ ගික තහක්ණික ආඹතනඹ ිළහිටුවීභ්  භතභ 

කනිසම කහර්මික නිරධහමේ (එන්ත.ිප.ටී) ඳහමභහරහ භයදහමන්ත සිට මභොයටුට භහව කයන ර බ. 

කළන හ යජමේ ආධහය ඇති (අයි.පී.ටී) ිළහිටු වුමේ ප්රහමඹ ගික මුඛරහශ්ර හිත භධයභ භට්ටම  

ඉංජිමන්තව  තහක්  ඳහමභහරහ නිර්භහ ඹ රීමේභ ව ්රිඹහ් භ රීමේභටඹ. 

1966 ර්මේ  බ ප්රහමඹ ගික තහක්ණික ආඹතනඹ, රංකහ කහර්මික මකොලීජිඹ මර උස 

කයන රද අතය ඳහමභහරහ යහ්ලතිඹ්  භතභ මේත්  ංර්ධනඹක් ද ඇතිවිඹ. රංකහ 

තහක්ණික මකොලීජීඹ ර් ඳවක කහරඹක් වහ වු තහක්ණික ිප්ලමර භහ ඳහමභහරහක් 

ආය බ කයන ර බ. තද මේ.ටී.ඕ ඳහමභහරහ ංමල ධනඹ මකොට ඹහන්තත්රික පුණ ණුක්ද 

ඇතුර්  මකොට, එඹ ය තුනක ජහතික ිප්ලමර භහ ඳහමභහරහක් ඵට ඳ්  කයන ර බ. ම  

ංර්ධන ්රිඹහකහමේ් ඹ්  භඟ, රංකහ තහක්ණික (සී.සී.ටී) එකභ විලසවිදයහරඹ ඹටම්  වු, 

භ්ඩ ඳඹක් ඵට 1972  බ උස කයන ර බ. එතළන්ත සිට උස අධයහඳන අභහතයංලඹ 

මනුමන්ත එන්ත.ඩී.ටී ඳහමභහරහ, විලසවිදයහරඹ විසින්ත ඳ් නු රළ.එඹ. 1987  බ එන්ත.ඩී.ටී 

ඳහමභහරහ, 1978 අංක 16 දය  ඳනත අනු විලසවිදයහරමේ අබයන්තතය ඳහමභහරහක් ඵට 

ඳ් වු අතය මභභ ඳහමභහරහට ඇතුර්  වීම  සුෂ්සුක  වුමේ ජී.සී.ඊ උස මඳශ භ් වීභඹ. 

මභොයටු විලසවිදයහරඹ ඹටම්  ්රිඹහ් භකන (අයි.ටී.යු.එ ) 2000 මර් අංක 3 දය  ආඥ 

ඳනත ඹටම්  සථහිළත කයන ර්)ම්) එන්ත.ඩී.ටී ව එඹට භහන්තතය ඳහමභහරහ මුඛලික ලමඹන්ත 

්රිඹහ් භක රීමේභටඹ. තහක්ණික ආඹතනඹ, කශභ හකයන භ්ඩ රඹක් ඹටම්  ්රිඹහ් භක 

න අතය, ඳහමභහරහර සහධීන ංමල ධනඹන්ත වහ ඉවල්න, මබ තික ලමඹන්ත 

මන්ත ිළහිටුන රඵන ආඹතනඹක් මර ිළහිටුවීම , කහර්ඹ බහයඹ ඉටුවීභ එභ භ්ඩ රමඹන්ත 

අම්ලක්හ  මකමර්. මේ.ටී.ඕ / එන්ත.ිප.ටී  පුර්  කයන රද අඹ ජහතිමේ ංර්ධන ්රිඹහලිඹට 

අතිවිලහර ලමඹන්ත දහඹක් ඹක් රඵහ මදති, එන්ත.ඩී.ටී ඳහමභහරහමන්ත පුු ල් අධයහඳනඹක් 

ව පුණ ණුක් රඵහ මදන අතය භධයභ භට්ටම  කහර්මික කටයුතු ඉටුරීමේභට අලය 

වළරීඹහන්තද රඵහමදයි. තද එඹ ළිපෂ්ය ලක්තිභ්  ඳදනභක් ද ඇති කයනු රළමේ. යමට් 

ඳ් නහ භධයභ භට්ටම  ඳහමභහරහර ත් ඹ භනින මිනු  ද්ඩ ඹක් ඵටද භනහ 

ිළිගතළමේභක් මර එන්ත.ඩී.ටී ඳහමභහරහ ඳ්  ඇත.  
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ජහයක තහක්ෂණ ඩිප්ේ රෝභහ ළඩටවන පිළිඵ ේ කටි වළඳින්වීභක්ෂ 

මභභ  ඳහමභහරහමේ මුඛලික අයමුඛ  නුමේ අඳ ය මටහි කහර්මික මක්්රඹට අලය න විවිධ 

මක්්රරට අදහර ඉංජිමන්තව  ිප්ලමර භහධහමේන්ත ිහහිරීරිභඹ. ආඹතනඹ ජහතික තහක්  

ිප්ලමර භහ ළ ටවන, 350 මුඛු  ශිය ං යහකට විඹධහයහ නභඹක් ඹටම්  ්රිඹහ් භක 

කයනු රඵයි. අදහර විසතය ඳවත වන්ත ඳරිදි මේ. 

යහඹනික ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ   25 
සිවිල් ඉංජි මන්තව  තහක් ඹ    80 
විෂ්ලිඹ ඉංජි මන්තව  තහක් ඹ    40 
විදයෘ්  වහ විෂ්ලි ංම්)ල ඉංජි මන්තව  තහක් ඹ 40 
නහවික ඉංජි මන්තව  තහක් ඹ    15 
ඹහන්තත්රික ඉංජි මන්තව  තහක් ඹ   60 
නහවුක අධයඹන තහක් ඹ    15 
මඳොලිභර් තහක් ඹ     25 
ම්ලකර්භ වහ මයදිිළලි තහක් ඹ   50 
 
මභඹට අභතය වමුඛදහන්තට ව විලසවිදයහර අනධයඹන කහඹයූ භ්ඩ රඹ වහ ශියයින්ත 

ඳස මදමනක් උඳරිභ ලමඹන්ත ඇතුර්  කය තළමේභට ඉ  රසනු ඇත. 
 
ජහතික තහක්  ිප්ලමර භහ ළ ටවන වහ සිසුන්ත ඇතුශ්  කය තළමේභ එඹටභ ආමේනික 

වු ්රිඹහලිඹක් තුලින්ත සිෂ්මේ. යජමේ තළට් ඳ්රමේ මත යහත්  ප්රතිඳ් ති ඳ්ර ව මේ අ විඹ 

තුර ඳශන ප්රසි්)ධ දළන්තවීභක් භගින්ත අඹෂ් ඳ්  කළනු රළමේ. ඳසුගිඹ ජී.සී.ඊ උස මඳශ 

අ ්ඩ  මතයක් මඳනි සිටි සිසුන්ත ම  වහ අඹෂ්  රීමේභට සුෂ්සුක  රඵති. ඉමඩ් සමකොර් 

දිසත්රික්ක / විමල  ුසරතහ මන්තරීමේභ (විලසවිදයහර ඇතුශ්  රීරි  මභන්ත) ව විවිධ විඹ 

ධහයහන්තට ඇති ඔවුන්තමග් භනහඳඹ ඳදන  කයත්  ශියයින්ත ඇතුර්  කයතනු රළමේ. 
 
ඳරිපුර්  ිප්ලමර භහධහරිඹුසමතන්ත මුඛලික අම්ලක්හ කයනුමේ ි් තිභඹ ඉංජිමන්තව යඹුස 

මව  කශභනහකව ුස ව මක්්රඹ / ළ ඳර භට්ටම  ශ්රභ ඵරකහඹ අතය ඳ් නහ 

 ඵන්තධීකහයක මර කටයුතු රීමේභයි. මභභ ්රිඹහදහභඹ තුලින්ත ිප්ලමර භහධහරිඹහට තභන්ත 

ි් තීභඹ මර වළ තසහ තළමේභට්   ඵන්තධීකය  ව කශභනහකය  ුසරතහඹන්ත 

දියුණු කයතළමේභට්  අලය මේ. ඔණ  / ඇඹ තභහ මත යහත්  විඹ මක්්රඹ ිළිගඵ භනහ 

අමඵ ධඹක් රඵහතත යුතුඹ. මභභ අමඵ ධඹ තුලින්ත ඔණ  / ඇඹ ි් තීභඹ 

ඉංජිමන්තව යඹුසමග් නයකය ඹ / නිර්භහ  ඇතයීභට වළරීන අතය තභ වහඹකයින්ත 

භත අදවස ණ භහව කය නයකය ඹ / නිර්භහ ඹ ඹථහර්ථඹක් ඵට ඳ් කර වළරීනු ඇත. 
 
මභභ ඳහමභහරහ දෆ අවුව ෂ් අධයඹන කටයුතු වහ න අතය එක් අවුව ෂ් කර්භහන්තත 
පුණ ණුරීන්තද භන්තවිතඹ. ඳශමුඛ යට අදහර විඹඹන්ත භහන්තතය ඵ, සථහය් ඹ ව 

මුඛලික විදයහන්ත ිළිගඵ ශියඹහමග් දළනුභ ව ඔණ  / ඇඹ මත යහතනු රළව  විමල  විඹධහයහ 

අධයඹනඹ වඳුන්තහ  බභ වහඹ. මභඹ ඉංජිමන්තව  විදයහ අබයහ වහ අලය මුඛලික 

ුසරතහඹන්ත මවලිදයේ කයනු ඇත. (උදහ: ළ මඳොර තහක්  ඉංජිමන්තව  ළරසු ) එක් 

විඹ ධහයහක් වහ ශියඹහ විසින්ත මත යහතනු රළව  අධයඹන මක්්රඹට අදහර එකක් මව  
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ඊට ළිප මක්්ර විඹඹක් රඵහමදනු ඇත. (උදහ: සිවිල් ඉංජිමන්තව  විඹ ධහයහ වහ සිවිල් 

ඉංජිමන්තව  අධයඹන අංලඹ විසින්ත මතො නළගිලි ඉදිරීමේභ උතන්තනු රළමේ.) 
 
ඳවත වන්ත කව ණු මව තුමන්ත ඳශමුඛ මර් බ ඉංග්රීසී බහහ අනිහර්ඹ මේ. 
 

1 ිප්ලමර භහධහරිඹුසමග් ි් තීමඹන්ත  ඵන්තධීකය  කටයුතු ඉතහ ළදත්  කහර්ඹ 
බහයඹක් ඉටුකයයි. එනිහ සිසුන්ත තභ අමඵ ධ කය තළමේභ, කථනඹ, ව හර්තහ ලිවීභ 

ිළිගඵ ුසරතහඹන්ත ළිප දියුණු කය තත යුතුඹ. 
 

2 ජහතික තහක්  ිප්ලමර භහ ඳහමභහරහ මුඛු මුඛනින්තභ ්රිඹහ් භක මකමයනුමේ ඉංග්රීසි 

භහධයමඹනි. මඵොමව  සිසුන්ත ජී.සී.ඊ උස මඳශ දක්හ තභන්තමග් ඉමතමේ  කටයුතු කය 

තිමඵන්තමන්ත සිංවර මව  මදභශ භහධයමඹන්ත න මවයින්ත ඒ අඹමග් ඉංග්රීසි බහහ 

ිළිගඵ ප්රවීන් ඹ මඵොමව  මයින්ත මනස න අතය දියුණු කය තළමේභට මඵොමව  

ඉ ක  ඇත. 
 

මදන මර් විඹඹන්ත තුර ප්රධහන ලමඹන්ත ඇතුශ්  නුමේ මත යහත්  අධයඹන 

මක්්ර තුර විවිධ ඉංජිමන්තව භඹ නයහඹහ් භක සිෂ්වී ර නියත සිටිභඹ. 
 
මතන ර්ඹ මඹොදහමතන ඇ් ම්  කර්භහන්තතමඹහි නියතවී රඵන අ් දළකී  රඵහ 

තළමේභ වහඹ. ිළලිත්  කර්භහන්තත ආඹතනඹන්තහි බ රඵහමදන පුණ ණු ංවිධහනඹ 

කයනු රඵන්තමන්ත ව අධීක් ඹ කයනු රඵන්තමන්ත ජහතික ආධුනික්  ව කහර්මික 

පුණ ණු අධිකහරිඹ (NAITA) ව මභොයටු  විලසවිදයහරමේ තහක්ණික ආඹතනමේ 

කර්භහන්තත පුණ ණු බහය කථිකහචහර්ඹයඹහ විසිනි. 
 
ය 3 ක ඉමතමේමභන්ත ව පුණ ණුවීමභන්ත අනතුව  භ් න සිසුන්ත වට 

විලසවිදයහරඹ විසින්ත අනුභත කය ඇති ුසරතහ නිර්නහඹක අනු හභහනය,  භහන 

මව  විශිසම ලමඹන්ත ජහතික තහක්  ිප්ලමර භහ ප්රදහනඹ කයනු රළමේ. 
 
රුසණු අනු නිමේක්නඹ මකමයන අධයඹනඹක බ මවලිදයේ වී ඇති ඳරිදි ජහතික 

තහක්  ිප්ලමර භහ රඵහඹන අඹමතන්ත එම  අධයඹන කටයුතු අන්ත කය යක් 

තුර රැරීඹහ නියුක්ත වීභ 100% ඵ මඳන්තනු  මකමර්. 
 
මභොයටු විලසවිදයහරමේ තහක්  අංලමේ දළනට ්රිඹහ් භක න න විඹ කරහ 

ඉදිරිඳ්  කයනු රළව මේ 2005 ර්මේ  බ ඳශමුඛ ය සිසුන්ත වහ න අතය මදන 

ය සිසුන්ත වහ 2006 ර්මේ බ ඹ. එහි අයමුඛ  වුමේ, කර්භහන්තත මර කමේ 

ර්තභහන තහක්  දියුණු වහ භතහමින, සිසුන්ත මත යහත්  විඹධහයහන්තහි 

ඔවුන්තමග් දළනුභ පුු ල් රීමේභඹ.  
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5. ේ භොයටු විලසවිදයහර තහක්ෂණ ආඹතනඹ නළත පිටුටුවීභ ව රර්ධනඹ 

කිරීේ ේ යහඳියඹ 

5.1    ේ ඳොදුේ ේ ගත්කර 2016 අහනඹ දක්ෂහ යහඳියේ ේ ප්රගයඹ 

I. මුඛලික වෂ්නත්  මකොන්ත්  යහ් කව  (CATIC) විසින්ත ්රිඹහ් භක කයන රද කහර්ඹඹන්ත 

2014.07.31 දින අන්ත කයන ර බ. යහඳිතිමේ කටයුතු ඉදිරිඹට්  කයමතන ඹහභ 

දවහ්  මුඛරය ප්රතිඳහදන ම්)ශිඹ ඵළංුසලින්ත රඵහතළමේභ දවහ්  විකල්ඳ ළරසු  ව 

න මකොන්ත්රහ් කව  මර International Construction Consortium (ICC) කළිහනට් 

අභහතය භ්ඩ රඹ විසින්ත 2014.09.18 දින අනුභත කයන ර බ. (කළිහනට් ඳත්රිකහ අංක 

14/1148/ 521/032 ව 2014.08.14 දය ) 

 

II. අදහර යහඳිති කටයුතු ිළිගඵද ප්රදහන ලිිළඹ මකොන්ත්රහ් කව  (ICC) මත 2014.10.09 

දින නිුස්  කයන ර බ. 

 

III. මුඛලික මකොන්ත්රහ් කව  (CATIC) ඔවුන්තමග් සිඹු  මල් න / හර්තහ මුඛලික ිළටඳ් ද 

භවය අභතය ිළටඳ් ද භත ංකල්ිළත රූඳ ටවන්ත භවය විසතයහ් භක රූඳ 

ටවන්ත, ඉංජිමන්තව  හර්තහ, යහඹනහතහය උඳකයන දවහ වු මුඛලික කටයුතු ආදිඹ 

2014.10.15 දින උස අධයහඳන අභහතයංලඹට බහය මදන ර බ. ඉක්ිහති ම  සිඹල්ර 

න මකොන්ත්රහ් කව  (ICC) මත බහය මදන ර බ. 

 

IV. න මකොන්ත්රහ් කව  (ICC) 2014.10.16 දින සුබ නළකතින්ත ඉදිරීමේ  ඳරිශ්රඹ මත 

ඳළමි  ඉදිරීමේ  කටයුතුර මුඛරහය බඹක් මර මතො නළගිල්රක මකොන්තක්රීට් 

අ් තිහයමභන්ත සථහිළත කයන ර බ. යහඳිති ආය බක රැසවීභ 2013.10.23 දින 

ඳ් න ර බ. 

 

V. සිඹු  අධයඹන ව අනධයඹන මඳමදස හිත ප්රධහන මතො නළගිලි ංකීර් ඹ, ශිය 

මන්තහසිකහතහය, විවිධ ම හන්ත දවහ වු ලහරහ, කහර්ඹ භ්ඩ ර නිහ, ආතන්තතුක 

නිහඹ, මශද ංකීර් ඹ ව අබයන්තතය භහර්ත ජහරඹ දළනටභ්   පර්  කය 

ඇත. 

 

VI. යහඳිතිඹට අදහර මන්  ප්රධහන කටයුතු එන  ඹන්ත්ර සු්ර, උඳකය , දළ බහ්ඩ  

ආදිඹ මිර බ තළමේභ ව විරීමේභ අන්ත රීමේභට ආන්තනඹ. 

 

VII. යහඳිතිමේ කහර්ඹ භ්ඩ ර පුණ ණු රීමේ  ්රිඹහලිමේ කටයුතු අන්ත කය ඇත. 

 

VIII. යහඳිතිමේ හිමිකව මග් කහර්ඹ භ්ඩ රඹන්ත යඳිති ංර්ධනඹ දවහ වු කහර්ඹ 

භ්ඩ රඹ්   අතය විසතයහ් භක  යහඳිති ප්රතති භහමර චන / තීය  තළමේම  

තිඳතහ රැසවී  අ න්ත  යහඳිති හිමිකව මග් කහර්ඹහරඹ්  ංර්ධනඹ මකමයන 

කහර්ඹ භ්ඩ රඹ්  අතය ඳළතිඹද මභභ ළ  ිළලිමරට ප්රධහන යහඳිති 

නිශධහරින්තමග් නිර යහජකහරිඹ අ ්ඩ  ඳළළ් වීම  ප්රභහදඹ්  මව තුමන්ත ඵහධහ 

ඇතිවිඹ. 
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5.2  භහේ රෝචනඹට ේ ඹොමුන ර්ඹ ුමරදී යහඳියඹට අදහර ළරකිඹ යුුම ජඹග්රවන 

 

I. ආඹතනමේ ඳරිඳහරන ව අනධයඹන  කහර්ඹ භ්ඩ රඹ දවහ ඳරිපුර්  පුණ ණු ළ  

ටවනක් ්රිඹහ් භක රීමේභ 

 

මභභ ළ ටවන ඵයතමුඛ විලසවිදයහරඹට ව ඌ මල්රස විලසවිදයහරඹට ඹනු 

රළව  අධයඹන චහරිකහ භත භහ්ලතවිඹ. 

II. ජහතික තහක්  ිප්ලමර භහ ඳහමභහරහමේ විඹ භහරහ හර්ෂික ්රභඹ මනුට හය 

්රභඹට මනස රීමේම  තීය ඹ තනු රළව මේද අධයඹන කහර්ඹ භ්ඩ ර පුණ ණු 

ළ ටවමන බඹ. 

 

මුඛල් ව මදන හය දවහ විඹ භහරහක්  පර්  මකොට අධයඹන කහර්ඹ භ්ඩ රඹ 

විසින්ත ිළලිමතන ඇත. 
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6. ආඹතනේ ේ කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ 

 

 

1 එේ.එේ.පි.ඩි භයේ ේකය භවත්ියඹ  අධයක්ෂ - තහක්ෂණික ආඹතනඹ 

2 භහධ  ේ ේසුේ ර්න්ද්ර භවතහ උස අධයහඳන අභහතයරල ේ මකේුමභහේ   

නහියත 

3 ඒ.ඩබ් ේ ේ නවියත්න භවතහ නහවික විඹබහය ඇභයුමභහේ   අභහතයරල 

ේ මකේුමභහේ   නහියත 

4 ආර්.එේ.ඒ.පි භයදිහකය භවත්ියඹ ජහයක ආධුනිකත් ව කර්භහන්ත පුහුණු 

අධිකහරිේ ේ බහඳයුමභහේ   නහියත 

5 භවහචහර්ඹ 

ේ ක්ෂ.ේ ක්ෂ.සි.ේ ක්ෂ  

ේ ඳේ ර්යහ පිඨහධිඳයත ඉරජිේ න්රු පිඨඹ 

6 භවහචහර්ඹ එේ.එම ද සිමහ  ඳහඨහධිඳයත හසුම විදයහ පිඨඹ 

7 Archt. ඇසලි දි ේ ොස ඳහරක බහ නිේ ඹෝජිත  
 

8 භවහචහර්ඹ එස.එේ.ඒ නහනහඹක්ෂකහය බහතන බහ නිේ ඹෝජිත 

9 ආචහර්ඹ ටි.ඒ.ජි ගුණේ ේකය  ේ භොයටු විලසවිදයහරේ ේ තහක්ෂණික    

 ආඹතනේ ේ අධයඹන භණ්ඩරේ ේ නිේ ඹෝජිත 10 එස.එම  ජඹසරිඹ භවත්ියඹ 

11 ආචහර්ඹ ඒ.එේ.එන් අරගිඹන්න   විලසවිදයහර ප්රයඳහදන ේ කොියන් බහ   

  නිේ ඹෝජිත  

 

12 

13 

ේ ේ.ේ ක්ෂ 

භවහචහර්ඹ ේ ේ.ආර් 

 

රරකහයරක භවතහ 

ලුකස 
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7. ආඹතනේ ේ නිශධහරීන් 

අධයක්ෂ    එ .එ .ිළ.ිප භයම කය භව් මිඹ 
B.Sc. (Eng.) (Moratuwa), 
M. Eng. (Moratuwa), 

  MPhil (Moratuwa) 

  

නිේ ඹෝජය ේ මකකහධිකහරි  මක්.සි ංජිමේ මඳමර්යහ භව් මිඹ 
  BSc. (Hons)(Sri J' pura),  

  PGDBM (Colombo) 

  MBS (Merit)(Colombo) 

 

නිේ ඹෝජය මුරයහධිකහරි  පුය්ලඳහඩුවි ඇත. 
 

 

ේ ජයසඨ වකහය ේ මකකහධිකහරි එස.ආර්.එස උම්)ශි භව් මිඹ  

     BSc. (Agri.) (Ruhuna) 

      Mphil (Agri.) (Peradeniya) 

 

ේ ජයසඨ වකහය මුරයහධිකහරි  එස.ිළ.ිප ිළරිස භව් මිඹ 
     B.Com (Sp)-KLN,  

PGDIP (Pub. Mgt.)-SLIDA, 

  CBA 

 

 

තළඳළම ලිපිනඹ   තහක්ණික ආඹතනඹ 

     මභොයටු විලසවිදයහරඹ 

     කටුඵළ්)ද, 

     මභොයටු, 

  ශ්රී රංකහ. 

 

 

දුයකථන අරක  මඳොෂ්     :011 2650301/340 /441/534/671  

   ෂළක්ස     :  011 2650565 

  අධයක්    :  011 2650064 

  නිමඹ ජය මල් කහධිකහරි  :   011 2650427 

  මජයසම වකහය මුඛරයහධිකහරි: 011 2650565
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 7.1 රවිධහන ළරළසභ - 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ 

ේ ජයසඨ වකහය 

ේ මකකහධිකහරී  

අධයඹන භණ්ඩරඹ අධයක්ෂ 

අරල ප්රධහන සිවිම 

ඉරජිේ න්රු තහක්ෂණ 

අරලඹ 

 

නිේ ඹෝජය 

ේ මකකහධිකහරී 

ේ ජයසඨ වකහය 

මරයහධිකහරී 

මුදම අරලේ ේ 

අනධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ  

අනධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

අධයඹන   අධයඹන වහඹක කහයූය 

භණ්ඩරඹ 

අරල පුධහන විදුලි විදයෘත් 

ව විදුලි රේ ේල 

ඉරජිේ න්රු තහක්ෂණ අරලඹ 

අරල ප්රධහන යහඹනිකත 

ේ ඳොලිභර් ව 

ේ ප්කර්භ ඉරජිේ න්රු 

තහක්ෂණ අරලඹ 

අරල ප්රධහන 

විඹහන්තය අධයඹන 

අරලඹ 

අරල ප්රධහන ඹහන්්රික 

ඉරජිේ න්රු තහක්ෂණ 

ව භළරිටයිේ අධයඹන 

අරලඹ 

නිේ ඹෝජය 

මුරයහධිකහරි 
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8. කහර්ඹ භණ්ඩර ව සිසුන්  පිළිඵ විසතය 

අධයඹන අරල ඳහඨභහරහ මුළු ශිය 

රකයහ 
මුළු අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 
මුළු 

අනධයඹන 

කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 
සිවිම ඉරජිේ න්රු තහක්ෂණ ජහතික 

තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ  

245 කථිකහචහර්ඹව  
P –06 
V- 02 
C-01 
උඳම්)ලකව  
T – 03   V-10 

 
 P- 01 

ඹහන්්රික ඉරජිේ න්රු තහක්ෂණඹ ව 

නහවුක අධයඹනඹ 
ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

248 කථිකහචහර්ඹව  
P – 07 
C- 01 
V- 06 
APO – 02 
IMarEST  L -06  
උඳම්)ලකව  
T – 04   V-22 
ඵහහිය 
කථිකහචහර්ඹව  

VL -06 

 
 
 
 

 P- 01 

ේ ඳොලිභර්ත ේ යදිපිලි ව යහඹනික 

ඉරජිේ න්රු තහක්ෂණඹ 
ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

283 කථිකහචහර්ඹව  
P – 09 
V- 11 
උඳම්)ලකව  
T – 04 
V – 07 

 
 
 

T- 01 

විදුලිඹත ඉේ රක්ෂේ රොනික ව විදුලි 

න්ේ ේල ඉරජිේ න්රු තහක්ෂණඹ 
ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

242 කථිකහචහර්ඹව  
P – 09 
V- 03 
උඳම්)ලකව  
T – 08 
V – 06 

T- 02 

අන්තර්විඹ භහරහ අධයඹනඹ ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

350 කථිකහචහර්ඹව  
P – 08 
C- 01 
T- 01 
V- 02 
උඳම්)ලකව  
T – 03   V – 01 

T- 02 

 

P – සථිය      APO - වකහය යහඳිති නිශධහමේ 

C-  මකොන්ත්රහ්     IMarEST  L - IMarEST   කථිකහචහර්ඹ 

T- තහකහලික    V- ඵහහිය 
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8.1 ේ ේශිඹ සිසුන් පිළිඵ විසතය 

ආඹතනඹට සිසුන්ත 350 ක් ඇතුර්  කයතනු රඵන අතය මක්්ර 9 රීන්ත භන්තවිත මේ. එන  යහඹනික, 

ම්ලකර්භ, මඳොලිභර්, සිවිල්, විෂ්ලිඹ, විදයෘ්  වහ විෂ්ලි න්තම්)ල, නහවික, ඹහන්තත්රික වහ නහවුක මේ.  

අධයඹන අරලඹ ඳහඨභහරහ භහධයඹ සිසුන් 

ඇුමරත් 

කිරීභ 

2016 

ඳශමු 

ය 

සිසුන් 

ේ දන 

ය 

සිසුන් 

ේ තන 

ය 

සිසුන් 

උඳහධිධහරීන් 

රකයහ 

සිවිම ඉරජිේ න්රු 

තහක්ෂණ. 
ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

ඉංග්රීසි 81 81 83 81 82 

ඹහන්්රික ඉරජිේ න්රු 

තහක්ෂණඹ ව 

නහවුක අධයඹනඹ 

ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

ඉංග්රීසි 90 87 77 84 79 

ේ ඳොලිභර්ත ේ යදිපිලි 

ව යහඹනික 

ඉරජිේ න්රු 

තහක්ෂණඹ 

ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

ඉංග්රීසි 100 100 97 97 80 

විදුලිඹත 

ඉේ රක්ෂේ රොනික ව 

විදුලි න්ේ ේල 

ඉරජිේ න්රු 

තහක්ෂණඹ 

ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

ඉංග්රීසි 80 81 77 84 76 

අන්තර්විඹ භහරහ 

අධයඹනඹ 
ජහතික 
තහක්ණික 
ිප්ලමර භහ 

ඉංග්රීසි      

එකුම   351 349 334 346 317 
 

8.2 අධයඹන වහ අනධයඹන කහර්ඹ භණ්ඩර පිළිඵද විසතය 

කහර්ඹ භණ්ඩර 

ර්ගඹ 

ළටුප් ඳරිභහණඹ අනුභත ේ ේක 

රකයහ 

ඳයන 

ේ ේන 

රකයහ 

පුයප්ඳහඩු 

අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

U-AC 3 to U-AC 5 45 37 08 

U-AC 1 to U-AC 2 20 20 - 

ේ ජයසඨ කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

U-EX 1 to U-EX 3 
(Administrative & Financial Staff) 

04 03 01 

U-EX 1 to U-EX 3 
(Other Executive Staff) 

01 - 01 

අධයඹන වඹක 

කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

U-AS 1 02  02 

U-AS 2 13 01 12 

තහක්ෂණික කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

U- MT 1 05  05 

ලිපිකරු වහ භහන U-MN 1 15 12 03 

U-MN 4 01 01 - 

ප්රහථියක කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

U-PL 1 to U-PL 3 07 04 03 
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9. ඳර්ේ ේණත න නිඳළයුේ ව ප්රකහලන පිළිඵ විසතය 
 

මභොයටු විලසවිදයර තහක්  ආඹතනමේ කහර්ඹ භ්ඩ රඹ විසින්ත කයන රද ඳර්මේ  කටයුතු ර 

මොඹහතළමේ  ම්)ශීඹ ව විම්)ශීඹ ලමඹන්ත ඉදිරිඳ්  කය ඇති අතය වහ ප්රකහශිත ඇත. 

ේ මකකරු ඳ්රිකහේ ේ භහතිකහ ේභන්ත්රණඹ 
ආරිඹයත්න ඒ.ඒ.ටී.ේ ක්ෂ. 
ේ ෝභයත්න එේ.සී.ඩබ්ලිේ. 
මඳරේ   එස. 
ලිඹනේ   එන්.එේ.වී.ේ ක්ෂ. 
කරුනහනහඹක එම. 
 

හණිජභඹ මඳොලිභර් මිශ්ර ඹ 
උඳමඹ ගී කය තනිමින්ත සබහවික 
යඵර් රීරි ඳටරඹ ලක්තිභ්  
රීමේභ.  

ශ්රී රංකහ ඉංජිමන්තව ව න්තමග් 
ආඹතනමේ හර්ෂික ළසිඹ 2016 

අේ බ්ේ කෝන්  ේ ක්ෂ.එේ.ඩබ්ලිේ. 
පුරචිේ වේහ එච්.ේ ක්ෂ.ජී. 
නහනහඹක්ෂකහය  එම.ඩී.ේ ේ.එෂස. 
මුනිදහ ේ ේ.ඩී. 
 

වළරීඹහන්ත මන්ත මන්ත  
දළක්වීභ ව කහයික 
මනොවළරීඹහන්ත හිත 
මිනිසුන්තමග් ්රිඹහකහයක  ඉටු 
රීමේභ සීභහ රීමේභ. 

ඳශමුඛ න මර ක දියහඵහධ ව 
පුනව ් තහඳන  භන්ත්ර ඹ 
2016 මකොශම ශ්රී රංකහ 

අේ බ්ේ කෝන්  ේ ක්ෂ.එේ.ඩබ්ලිේ. 
පුරචිේ වේහ එච්.ේ ක්ෂ.ජී. 
නහනහඹක්ෂකහය  එම.ඩී.ේ ේ.එෂස. 
මුනිදහ ේ ේ.ඩී. 
 

කඹ මමවහ කයන ්රිඹකහයක  
දවහ කහයික ෂ්ඵරතහඹන්ත ඇති 
අඹ මන්ත කය දළක්වීභ. 

අයි.ටී.ය.එ . හර්ෂික ඳර්මේ  
 බහ ඹ 2016 

අභයේ ේකය ඒ.එච්.එම.ේ ක්ෂ. 
අේ බ්ේ කෝන් ේ ක්ෂ.එේ.ඩබ්ලිේ. 

ප්රති්රිඹහ් භක න ව විසිමේ ඹන 
 යි උඳමඹ ගී කය තනිමින්ත 
මඳොලිමඹසටර් විසමක ස ඳළේරික් 
මුඛද්ර ඹ රීමේභ. 
 

අයි.ටී.ය.එ . හර්ෂික ඳර්මේ  
 බහ ඹ 2016 

දිහනහඹක ජී.ේ ක්ෂ. 
ේ ඳේ ර්යහ ඩබ්ලිේ.පී.එස.ේ ක්ෂ. 
න්නිආයච්චි ටී. 
 

දයහ තත වළරී එමභන්ත භ 
දහචහයභඹ නිසඳහදනඹ අ්  
ඹන්ත්ර කර්භහන්තතමඹහි සි්)ධි 
අධයඹනඹරී. 
 

දයහ තත වළරී මයදි ිළිග ව 
ඇතලු  තයහ - සප්රින්තතර් ඕඳන්ත 

සුේ ර්ක එස.එච්.ය. 
ේ ඳේ ර්යහ ඩබ්ලිේ.පී. එස.ේ ක්ෂ. 

ශ්රී රහංකීක මයදිිළිග කර්භහන්තතමේ 
සභහර්ට් මයදිිළිග ිළලිඵද දළනු්  
රීමේ   ඵන්තධ විභර්ලනඹක්.  

17 න ජහතයඹන්තතය ඳලසචහ්  
උඳහධි ඳර්මේ   භන්ත්ර ඹ 
2016- උස අධයහඳන පීමඹ 
කළර ඹ විලසවිදයහරඹ 

ජඹුමරග ජී.ේ ක්ෂ. 
භර්ටිේ නෝ එස.එේ.එන්.ඩී. 
අභයසිරව බී.එේ. ඩබ්ලිේ.පී.ේ ක්ෂ. 

 ශ්රී රංකහ ඉංජිමන්තව ව න්තමග් 
ආඹතනමේ හර්ෂික ළසිඹ 2016 
 
 

වීයේ කෝන් ඒ.ඩී. තහක්ණික ආඹතනමේ සිසුන්ත 
අයමුඛණු කය ත්  ඉතළන්තවී  උස 
භට්ටභකට මතන ඒම  ප්රඹ් නඹ 
මූලික තක්ම ව ක් මර 
මඳ සටර් ඳත්රිකහ ප්රදර්ලනඹක් 
ඳළළ් වීභ. 

තහක්ණික ආඹතනමේ හර්ෂික 
ඳර්මේ   බහ ඹ 2016 
 
 

   භන්ත්ර  ඳත්රිකහ 
 8 න ජහතයඹන්තතය ජර  ඳ්  
ව ඳරිය  
හම්ලක්තහඹ IPWE 2016 
ජනහරි 4-6 මකොශම ශ්රී රංකහ. 
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ඳර්ේ ේණත න නිඳළයුේ ව ප්රකහලන පිළිඵ විසතය 

ේ මකකරු ඳ්රිකහේ ේ භහතිකහ ර්ගඹ ේභන්ත්රණඹ ප්රකහලනඹ 
බද්රහනි ේ තෝයේ දණිඹ  
උත්ඳරහ පින්ේ ටෝ 
ඵන්ත් භේ වේසරී  
විේ ේේ ේකය එන්.ටී.එස. 

ිළරිසිෂ් ජරඹ වයවහ 
ජී්  වීම  දියුණු ශ්රී 
රංකහමේ ිළරිසිෂ් 
ජරඹ ඇසුමයන්ත ශ්රී 
රංකහමේ 
ඌස හධික කරහපීඹ 
ඳහදක මර් හ 
අධයඹනඹරී. 
 

 භන්ත්ර  
ඳත්රිකහරී. 

8 න ජහතයඹන්තතය ජර 
 ඳ්  ව ඳරිය  
හම්ලක්තහඹ IPWE 
2016 ජනහරි 4-6 
මකොශම ශ්රී රංකහ 

බද්රහනි ේ තෝයේ දණිඹ  
භලික්ෂ යණසිරව  

ශ්රී රංකහ භහඔඹ දිතට 
නහතමේකකය ඹ 
ිළලිඵද විභසිලිභ්  
ප්රජහමග් අදවස ව 
තළටලු  
 

මඳෝ  
ඳරිච්මේදඹරී. 

ඳරිච්මේද 9, 
නහතරික භඵය 
ංර්ධනඹ, 
ජී්  න නතය දවහ 
විකල්ඳ ව ්රභමේද, 
ජී්  විඹ වළරී නතය, 
සප්රීන්තතර්, ජර විදයහ 
ව තහක්  
පුසතකහරඹ. 

ඵන්ත් භේ වේසරී  
විජයි පී සින්  
බද්රහනි ේ තෝයේ දණිඹ  
 

භඵය නහතරික 
ංර්ධනඹ - එඹ 
මිතයහක් ද 
ඹථහර්තඹක් ද  

ග්රන්තථ ඳරිච්මේදඹරී. ඳරිච්මේද 1, 
නහතරික භඵය 
ංර්ධනඹ, 
ජී්  න නතය දවහ 
විකල්ඳ ව ්රභමේද, 
ජී්  විඹ වළරී නතය, 
සප්රීන්තතර්, ජර විදයහ 
ව තහක්  
පුසතකහරඹ 

ඵන්ත් භේ වේසරී  
විජයි පී සින්  
බද්රහනි ේ තෝයේ දණිඹ  
 

ජී්  වීභට වළරී 
නතය දවහ භඵය 
ංර්ධනඹ ිළණි 
විකල්ඳ ව ්රභමේද 
භහ්ලති හකයඹ ඹ.  
 

ග්රන්තථ ඳරිච්මේදඹරී. ඳරිච්මේද 35, 
නහතරික භඵය 
ංර්ධනඹ, 
ජී්  න නතය දවහ 
විකල්ඳ ව ්රභමේද, 
ජී්  විඹ වළරී නතය, 
සප්රීන්තතර්, ජර විදයහ 
ව තහක්  
පුසතකහරඹ 

බද්රහනි ේ තෝයේ දණිඹ  
ඩබ්ලිේ.එේ.යි.එන්.යසිකුභහරි 

සුු  හරි භහර්ත ජරහල 
නළත නතහ 
සිටුවීභ.ම  ිළිගමද 
විමල  උනන්තෂ්ක් 
දක්න අඹමග් අදවස 
ිළිගමද අධයඹනඹක් 

 භන්ත්ර  
ඳත්රිකහරී. 

ශ්රී රංකහ 
ඉංජිමන්තව ව න්තමග් 
ආඹතනමේ හර්ෂික 
ළසිඹ  

කණ්ඩේබි ජී.ඩබ්ලිේ.ටී.සී. සිමභන්තතිමඹන්ත 
ලක්තිභ්  කයන රද 
මඳොමශොට 
 ඵන්තධ ිහ් ති 
දවහ ළ  මකොටස 
නිඹභ රීමේභ. 

 ශ්රී රංකහ 
ඉංජිමන්තව ව න්තමග් 
ආඹතනමේ හර්ෂික 
ළසිඹ ඔක්මත ඵර් 2016 
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ඳර්ේ ේණත න නිඳළයුේ ව ප්රකහලන පිළිඵ විසතය 

 

කතින් 
 

ඳ්රිකහේ ේ භහතිකහ මුළු 

ේ ක්ෂ.එේ.යණසිරි 1. මූිප (ිළඹන්ත) කස රීමේම  
ඹන්ත්රඹක් නිර්භහ ඹ රීමේභ. 

2. අු  ඳළවළති හ් තු ඹක  දවහ 
හ් තු ඹක  ප්රභහ ඹ ළිප රීමේභ.  

හර්ෂික ඳර්මේ   බහ ඹ 
2016 
මභොයටු විලසවිදයහර 
තහක්ණික ආඹතනඹ. 

එේ.අයි.ආර්.ටී.ප්රනහන්දු මේතීඥව න්තමග්ඉ   භළමේම  දළනුභ 
ව ඉ   භළමේම  මේතීඥව න්තමග් 
දළනුභ භහනතහඹ  ඵන්තධ උහවි 
මකොමින්ත විසින්ත නිුස්  කයන ඉ   
ිළිගමද නිමඹ තර හර්ථක් ඹ.  

තහක්ණික ආඹතනමේ හර්ෂික 
ඳර්මේ   බහ ඹ 2016 
 

ජී.ජී.ජඹයත්න ඹන්ත්රර ක ඳනඹ කල් ඇති 
වෂ්නහ තළමේභ.  

තහක්ණික ආඹතනමේ හර්ෂික 
ඳර්මේ   බහ ඹ 2016 
 

ේ ේ.එේ.පී.ගුණේ ේකය 6-REXOS: Upper Limb Exoskeleton 
Robot with Improved pHRI   

තහක්ණික ආඹතනමේ හර්ෂික 
ඳර්මේ   බහ ඹ 2016 
 
 

එන්.වී.කුරයත්න මයොමට  ඹන්ත්රමඹහි මද  වෂ්නහ 
තළමේභ දවහ ඳරිත ක ඳදන  ව 
්රභඹ. 

තහක්ණික ආඹතනමේ හර්ෂික 
ඳර්මේ   බහ ඹ 2016 
 
 
 

පී.ඩී.සී.කුභහය පී.ඩී.සී.ුසභහය, එස.මක්.මක්.සුයවීය, 
එච්.එච්.ඊ.ජඹවීය, ඒ.එ .මුඛහතික්, 
ටී.ආර්.ආරිඹය් න. 
“ජරඹ රනකය ඹ දවහ 
කහර්ඹක්භ හසඳ නවයනඹ, හිව  
එිගමඹන්ත තහඳඹ යදන ෂ්සකය ප්රම්)ල 
ව දියින්ත“ 

ඵරලක්ති ඉංජිමන්තව  
ජහතයඹන්තතය තයහ 
2016/03 මලුභ 6 
ිළටු 13 – 18 

 පී.ඩී.සී.ුසභහය, එ .පී.එස.වියහේ. 
එච්.එච්.ඊ.ජඹවීය, ඒ.එ .මුඛහතික්, 
ටී.ආර්.ආරිඹය් න. 
හසඳ උ් ඳහදනඹක් තුර මරො ර 
්රිඹහකහමේ් ඹ අනු උස ් මේ 
ඵරඳෆභ ිළලිඵද අ් වදහ ඵළලී  
ඳමේක්හ රීමේභ.   

හර්ෂික ඳර්මේ   බහ ඹ 
- මකොශම විලසවිදයහරඹ 
2016/10 

 එ .පී.එස.වියහේ, පී.ඩී.සී.ුසභහය, 
එච්.එච්.ඊ.ජඹවීය, ටී.ආර්.ආරිඹය් න. 
 “Feasibility study on constructing 
a heat battery for parabolic 
trough solar thermal energy 
planet” 
 

හර්ෂික ඳර්මේ   බහ ඹ 
- මකොශම විලසවිදයහරඹ 
2016/10 

ේ ේ.බී.භයසිරව ශ්රී රංකහමේ ඵරලක්ති ඳදන  ව 
අලු් ළිපඹහන්තට ඹට්  යහඳිති 
දවහ ිළරිසිෂ් ංර්ධන ්රභමේද 
අනුර්තනඹ රීමේභ. 

තහක්ණික ආඹතනමේ හර්ෂික 
ඳර්මේ   බහ ඹ 2016 
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ඳර්ේ ේණත න නිඳළයුේ ව ප්රකහලන පිළිඵ විසතය 

 

කතින් 
 

ඳ්රිකහේ ේ භහතිකහ මුළු 

එස.එේ.කන්නන්ගයත 

එන්.ඩබ්ලිේ.එන්.දඹහනන්දත 

සුමුදු කුභහයේ  ත එයන්ග 

ප්රනහන්දු. 

Evaluating Effects of haptic 
feedback in virtual Reality 
Simulators for Laparoscopy 
Skill Development.  

ජී වදය මයොමඵොටික්ස 
ිළලිඵද ජහතයඹන්තතය 
 ම රනඹ ජනි 26 – 29 
සිංත්ලපව   

භරජුර වික්රභයරක 

(අයි.ටී.ය.එේ.)ත නුන් 

තයරගත චුමය උදඹරග 

ශ්රී රංකහමේ මුඛණ ෂ් තයංත ලක්තිඹ 
උ් ඳහදනඹ ිළලිඵද හභහනය 
ප්රහමඹ ගිකතහ මවීම  
අධයඹනඹ. 

ආසිඹහ විදයහ කවුන්තරමේ 16 
න  ම රනඹ. මකොශම 

ටී.ඵමයහනේ  ත 

එස.කුභහයඩුත 

ඒ.එස.ේ යොද්රිේ ගො. 

“Comparison of three Under-
Frequency Load Shedding 
Schemes referring to the 
Power System of Sri Lanka.”  

ශ්රී රංකහ ඉංජිමන්තව ව න්තමග් 

ආඹතනඹ XLIX(01) 
ිළටු අංක 4-25,2016 
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10.   ළඩටවන්ත ේභන්ත්රන ව ළඩමුළු පිළිඵ විසතය 

ළඩටවන් 

ේභනත්රණ  ළඩමුළු 
 

ඳළළත්වුණු දින වබහගී වේ ෝ අදවස දළක්ෂවීේ 

තහක්ෂණික 

ආඹතනඹට විඹ 

භහරහ රර්ධනඹ 

අධයඹන ළඩටවන් 

ජනහරි 8 ව 9, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 
භ්ඩ රඹ 

 ඳ්  දහඹකයින්ත: 
ආචහර්ඹ ටී. ඒ.ජී. 
ගු ම කය භඹහ 
ආචහර්ඹ ගු මව හ මිඹ  
එස.එන්ත.නයිල්ස භඹහ 

ඳහඨභහරහ ළඩි 

දියුණු කිරිභ දවහ 

ප්රධහන මර ද්රය 3ක්ෂ 

විලසේ මණඹ කිරීභ. 

ජනහරි 28, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 
භ්ඩ රඹ 

 ඳ්  දහඹක : 
 
ය සිංව භඹහ 

අධයඹන වඹ  

කහර්ඹ භණ්ඩරේ ේ 

කහර්ඹබහයඹ ව 

එේ.අයි.එස. 

12 ව 13 මඳඵයහරි, 
2016 

ඳරිඳහර වඹක කහර්ඹ 
භ්ඩ රඹ 

 ඳ්  දහඹකයින්ත: 
ම භසිරි ද සිල්හ භඹහ 
භහින්තද මඳමර්යහ භඹහ 
ප්රහ්) මඳමර්යහ භඹහ 
මුඛදඹ නහනහඹක්කහය භඹහ 

ියනි ටළබ් 17 25 මඳඵයහරි, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 
 ඳ්  දහඹක් ඹ 
පී.එස.ඹටඳහන මිඹ  
 

ටුඩළ ගළන 

ළරකිලිභත් න්න. 

1 භහර්තු, 2016 එන්.ඩී.ටී.ේ දන ය 

සිසුන් දවහ 

 ඳ්  දහඹක: 
දිල්ලහන්ත මභොමවොභඩ් භඹහ 
 

ළරසුේ ව 

ක්රිඹහත්භක කිරීේ 

තක්ෂේ ේරු කිරීේ 

29 අමප්ර ල්, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
දිල්ව ක්ෂි මඳමර්යහ මිඹ  
 

ශිය රර්ධනඹ  04 අමප්ර ල්, 2016 එන්.ඩී.ටී.ඳශමු ය 

සිසුන් දවහ 

 ඳ්  දහඹක: 
භවහචහර්ඹ ුසසුභහ 
කව  හය් න මිඹ  
අයවින්තද විතහන භඹහ 

අයි.ටී.ය.එේ.අධයඹන 

ළඩ ටවන් දවහ 

විඹ භහරහ 

රර්ධනඹ 

7 භළයි, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹකයින්ත: 
ආචහර්ඹ ටී. ඒ.ජී. 
ගු ම කය භඹහ 
ප්රිඹංතමේ භයම කය මිඹ 
 

විඹ භහරහ 

රර්ධනඹ 

26 භළයි, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹකයින්ත: 
.එ.ඒ.එස.ප්රිඹංකහ මිඹ 
එස.එ .කන්තනන්තතය භඹහ 
 

හය ක්රභඹ 2 ජනි, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹකයින්ත: 
භවහචහර්ඹ සුකී ඒකය් න 
ආචහර්ඹ රිනිකහ වීයසිංව 
මිඹ 

විලසවිදයහර 

යසථහ 1978 

අරක 16 දයන 

විලසවිදයහර ඳනතත 

ආඥහ ඳනත්ත නීය ව 

ේ යගුරහසි 

18 ජනි, 2016 ඳරිඳහර වහඹක කහර්ඹ 
භ්ඩ රඹ 

 ඳ්  දහඹකයින්ත: 
ම භසිරි ද සිල්හ භඹහ 
හිටපු මල් කහධිකහමේ, 
මභොයටු විලසවිදයහරඹ වහ 
විිත විලසවිදයහරඹ 
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ළඩටවන්ත ේභන්ත්රන ව ළඩමුළු පිළිඵ විසතය 

ළඩටවන් 

ේභනත්රණ  ළඩමුළු 
 

ඳළළත්වුණු දින වබහගී වේ ෝ අදවස දළක්ෂවීේ 

කහර්ඹහර 

කශභණහකයණ ක්රභ 

(ේ දදිනකි) 

29 ජනි, 2016 
8 ජලි, 2016 

ඳරිඳහර වහඹක කහර්ඹ 
භ්ඩ රඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
ඒ.එච්.තභමග් භඹහ 
 
 
 
 

SPT ර දිගුක්ෂ  
භවහචහර්ඹ සුකීේ   

ඳවසුකභක්ෂ 

30 ජනි, 2016 
 

අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
 ේලිේ.ඒ.එස.මක්.මඳමර්යහ 
භඹහ 
  
 

දිඹගභ න ඳරිේ ෙේ 

තහක්ෂණික 

ආඹතනඹ 

රර්ධනඹ කිරීභ 
 

25 අමත සතු, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹකයින්ත: 
ආචහර්ඹ ටී. ඒ.ජී. 
ගු ම කය භඹහ 
 

තහක්ෂණික 

ආඹතනේ ේ සිසුන්ේ   

ේ ඳෞේගලිකත්ඹ 

දියුණු කිරීභ - 

ළඩමුළු 

25 අමත සතු, 2016 එන්.ඩී.ටී.ේ දන ය 

සිසුන් 

 ඳ්  දහඹක: 
විකහලස ිළල්මරයි භඹහ 
 

උස අධයහඳනඹ - 

ඉගළන්වීේ ේ වයක 

ඳත්රඹ 

21  භහර්තු - 22 
මනොළ ඵර්. 2016 
 

  ඳ්  දහඹක: 
ඩී.එන්ත.ගු ම කය භඹහ 
 

භළනීේ කදවුය  මදළ ඵර් 2016 එන්.ඩී.ටී.ේ දන ය 

ඉරජිේ න්රු සිසුන් 

හර්ෂික ්රිඹහලිඹරී 

මරය 

කශභණහකයණඹ 

31 අමත සතු, 2016 අධයඹන වහඹක කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
මක්.ඒ.ඩී.පුසඳකීර්ති - 
මූරයහධිකහමේ මභොයටු 
විලසවිදයහරඹ 
සුජී මයොද්රිමතො - මජයසම 
වකහය මූරයහධිකහමේ 
මභොයටු විලසවිදයහරඹ 

ඵහටුය සථහනර 

පුහුණු වීේ  

16,17 ව 18 
ළ්ලතළ ඵර්, 2016 

අධයඹන වහඹක කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 
Wild drift 3610 

 

 

තහක්ෂණික 

ආඹතනඹ අධයඹන 

ඳහඨභහරහ දවහ විඹ 

භහරහ රර්ධනඹ 

7 ඔක්මත ඵර්, 2016 අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
ආචහර්ඹ ටී. ඒ.ජී. 
ගු ම කය භඹහ 
ප්රිඹංතමේ භයම කය මිඹ 
 

භහන ේඳත් 

කශභණහකයණඹ 

වළදින්වීභ 

14 ඔක්මත ඵර්, 2016 අධයඹන වහඹක කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
භන්තත ය් නහඹක භඹහ - 
කශභ හකය  
උඳම්)ලක, 
කශභ හකය  ඳලසචහ්  
උඳහධි ආඹතනඹ 
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ළඩටවන්ත ේභන්ත්රන ව ළඩමුළු පිළිඵ විසතය 

 

ළඩටවන් 

ේභනත්රණ  

ළඩමුළු 
 

ඳළළත්වුණු දින වබහගී වේ ෝ අදවස දළක්ෂවීේ 

ඵහටුය සථහනර 

පුහුණු වීේ 

28, 29, 30 
ඔක්මත ඵර්, 2016 

අධයඹන කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 
Wild drift 3610 

 

 
 
 
 

විනඹ ක්රිඹහභහර්ග 

ව කේකරු නීයත 

විනඹ ඵරහධිකහරිඹත 

ළයදි ක්රිඹහ හර්තහ 

කිරීභත මලික 

ඳරීක්ෂණ 

ඳළළත්වීභත අහද 

කිරීභ   දඩුේ දීභ  
 

5 මනොළ ඵර්, 2016 අධයඹන වහඹක 
කහර්ඹ භ්ඩ රඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
රහරමේ යහජඳක් මිඹ - 
මජයසම වකහය 
මල්ක   
(මේතීඥ) 

මරයභඹ 

ක්රිඹහභහර්ග 
 
සථහය ත්කේත 

බහණ්ඩ ේ මකණඹත 

ියර දී ගළනීේ 

(විේ ේල) ඇනවුේ 

මීක්ෂණ 

භණ්ඩරඹ ගඵඩහ 

ේ ලේ වරි ළයදි 

ඵළලීභත ගඵඩහ 

ක්රිඹහලිඹ 
 

26 මනොළ ඵර්, 2016 ඳරිඳහරන වහඹ 
කහර්ඹ භ්ඩ රඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
මක්.ඒ.ඩී.පුසඳකීර්ති 
භඹහ - මූරයහධිකහමේ 
මභොයටු විලසවිදයහරඹ 
එස.ඩුමග් මිඹ - 
මජයසම වකහය 
මූරයහධිකහමේ මභොයටු 
විලසවිදයහරඹ 

කුරතහ 

රර්ධනඹ 
 
කර්ඹහර නීයත රීය 

ගළටුේ භථ කිරීභත 

ආේ ේගඹ 

කශභණහකයණඹ 

කිරීභත පරදහයී 

ේඵන්ධීකයණඹ 

21 මදළ ඵර්, 2016 ඳරිඳහරන වහඹ 
කහර්ඹ භ්ඩ රඹ 

 ඳ්  දහඹක: 
භන්තත ය් නහඹක භඹහ 
- කශභ හකය 
උඳම්)ලක, 
කශභ හකය  ඳලසචහ්  
උඳහධි ආඹතනඹ 
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11.  රළබුණු ප්රදහනඹන් පිළිඵද විසතය 

 

ිප්ලමර භහ ප්රදහන උ් මේ  බ සිසුන්ත විසින්ත විශිසම හභහර්ථ වතික ඳ්  32ක් රඵහ තන්තනහ රදි. 

 

යහඹන ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ     02 

සිවිල් ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ    03 

විෂ්ලි ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ    06 

ඉමරක්මරොනික් ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ   05 

නහවික ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ    03 

ඹහන්තත්රික ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ    01 

නහවුක අධයඹනඹ     03 

මඳොලිභර් තහක් ඹ     05 

මයදිිළිග ඉංජිමන්තව  තහක් ඹ    04 
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12. පුනයහර්තනවිඹදේ පිළිඵද විසතය  

විඹඹ 
 

2015  
රුපිඹම 

2016  
රුපිඹම 

අ. මඳ ්)තලික ළටු්ල ව මේතන 
 

112,840,723 126,750,510 

ආ. තභන්ත විඹද  
 

469,675 198,550 

ඇ. ළඳයී  
 

3,906,074 3,418,066 

ඈ. න ් තු කටයුතු 
 

1,518,939 1,471,539 

ඉ. ගිවිසු  තත ම හ 
 

1,719,164 2,494,033 

ඊ. මන්  
 

11,054,729 8,666,826 

එකතු 
 

131ත509ත304 142ත999ත524 

 

13.  ප්රහ ධන විඹදේ පිළිඵද විසතය 

විඹඹ 
 

2015  
රුපිඹම 

2016  
රුපිඹම 

අ. දළ බහ්ඩ  යහඹනහතහය ව 
කහර්ඹහර උඳකය  මිර  බ 
තළමේභ 

6,071,461 2,495,336 

ආ. ඹන්ත්ර ව භළෂින්ත මිර  බ තළමේභ 
 

189,033  

ඇ. මතො නළගිලි ව යෘවඹන්ත අ්  
ඳ්  කය තළමේභ 

47,525  

ඈ. මන්  
 

711,530 1,012,466 

එකතු 
 

7ත091ත549 3ත507ත802 

 

14.  යහඳිය අයමුදම පිළිඵද විසතය (ේ ේශීඹ   විේ ේශීඹ අයමුදම) 

නභ මුළු පිරිළඹ 
රුපිඹම 

2015 ළඹ  
රුපිඹම 

2016 ළඹ  
රුපිඹම 

එකුම කශ 

ළඹ  
31.12.2016 

% ේ බෞයක 

රර්ධනඹ 

දිඹගභ ඳරිෙේ ේ 

නළත සථහපිත 

ේ කේ යන ේ භොයටු 

විලසවිදයහර 

තහක්ෂණික 

ආඹතනඹ 

 8,341,737 10,297,372   

එකුම  8ත341ත737 10ත297ත372   
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15. මරය ප්රගයඹ පිළිඵද විසතය ( ළඹ) 

විඹඹ 
 

ප්රයඳහදන 2016 
රුපිඹම 

විඹදභ 2016 
රුපිඹම 

ඉයරිඹ අයරික්ෂතඹ 
රුපිඹම 

අ. පුනයහර්තන 
යහඳිතිඹ වළය 

153,600,000 142,999,524 10,600,476 

ආ මූරධන යහඳිති වළය 8,000,000 3,507,802 4,492,198 
එකතු 161ත600ත000 146ත507ත326 15ත092ත674 

 

16. මරය ප්රගයඹ පිළිඵද විසතය ( උඳඹන රද ආදහඹභ )  

ආදහඹේ ේ සබහඹ ප්රයඳහදන 2016 
රුපිඹම 

එකුම වීේ 
2016 
රුපිඹම 

ඌනතහඹ අයරික්ෂතඹ 
රුපිඹම 

අ. අබයන්තය අදහඹභ 5,000,000 2,191,264 2,808,736 
එකතු 5ත000ත000 2ත191ත264 2ත808ත736 

 

17.  මරය කහර්ඹහධනඹ විලසේ මණඹ - 2016 

විඹඹ ්රභඹ 
 

ඒක ශිය විඹදභ 

අ.  ඒක ශිය පුනයහර්තන ළඹ (ආර්/ ඊ) ප්ර. ළඹ ශිය 
ං යහ 

140,471.05 

ආ. ඒක ශිය මුඛරධන ළඹ (සීඊ) මුඛ. ළඹ ශිය 
ං යහ 

3,445.78 

එකතු  143ත916.82 
 

18. රළබුණු ඹටිතර ඳවසුකේ පිළිඵද විසතය - 2016 

මභොයටු විලසවිදයහර තහක්ණික ආඹතනඹ මභොයටු විලසවිදයහරමේ ඹටිතර ඳවසුක  2000 ර්මේ සිට 

මඵදහමතන කටයුතු කයයි. 

19. ේ නත් විසතය  

2016 ර්ඹ තුර ආඹතනඹ විඹ භහරහ 09ටභ අඹ්  ඳහමභහරහ කහර උඳ මල්   අනු ්රිඹහ් භක රීමේභට භ්  

විඹ. 

ආඹතනඹ සකීඹ හර්ෂික ඳර්මේ   බහ ඹ 15.06.2016 දින ිළිගමලින්ත 4 න යට්  හර්ථක ඳ් න 

රදි. 
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20.   විගනනඹ කයන රද මුරය ප්රකහලන 
 

තහක්ෂණික ආඹතනනඹ ේ භොයටු විලසවිදයහරඹ 

2016 ේ දළේඵර් 31 න දිනට මුරය තත්ඹ පිළිඵද ප්රකහලඹ 

 

් ක  ටවන්ත 2016 (ව ිළ) 2016 (ව ිළ) 2015 (ව ිළ) 2015 (ව ිළ) 
ජංතභ ් ක       

ඵළරකුේ ේ ඇය මුදම 1 24,998,899  7,207,105  

රළබිඹ යුුම දෆ 2 11,121,286  10,680,294  

ේ තොගඹ  863,553  838,504  

ේ ඳය ේ ගවීේ 3   169,264    262,647  

අේ ඹෝජන (ේ කටීකහලීන)  0 37,153,002 0 18,988,550 

      

ජංතභ මනොන ් ක       

අේ ඹෝජන (දිගුකහලීන) 4 14,433,695  14,335,190  

ේ ේඳර පිරිඹත වහ උඳකයණ 5 53,167,577  58,196,123  

ේ කරිේ ගන ඹන ළඩ 5(a) 44,249,619  33,952,247  

ේ නත් ත්කේ 6 1,564,353  1,525,986  

   113,415,244  108,009,546 

මුළු ත්කේ   150,568,246  126,998,096 

      

ඵළයකේ      

ජරගභ ඵළයකේ      

ේ ගවිඹ යුුම දෆ 7 6,069,336  1,756,122  

අත්ටුටවු අදහඹේ 8      82,560       59,966  

උඳචිත විඹදේ 9 3,828,470 9,980,366 2,798,293 4,614,381 

 
ජංතභ මනොන ඵළයක  

     

ඳහරිේ තෝෂික ේ ගවීේ දවහ 

ප්රයඳහදන 

  21,558,879  17,016,878 

මුඛු  ඵළයක    (31,539,245)  (21,631,259) 
මුඛු  ශු්)ධ ් ක    119,029,001  105,366,837 

      
ශු්)ධ ් ක  / හිමික       

ළඹවු මුරධන ආධහය 10 21,689,481  26,677,109  

ේ කරිේ ගන ඹන ළඩ ප්රහ ධන 

ගිණුභ 
10(a) 71,640,819  59,843,447  

ළඹේ නොවු මුරධන ආධහය 11 7,024,280  4,044,582  

ේ ඳොදු රචිතඹ 12 (13,533,842)  (16,355,724)  
ඳරිතයහග  13 4,093,286  4,093,286  

මරය ේ නොන යහජය දීභනහ 14 7,250,000  7,250,000  

ඒකයහශි වු අයමුදර 15 20,864,977  19,814,137  

   119,029,001  105,366,837 

මුළු ශුේධ ත්කේ   ටුියකේ   119,029,001  105,366,837 

 

ිළටු 33 සිට 37 දක්හ ඇති ටවන්ත මුඛරය ප්රකහලන රට අඹ්  මකොටරී. මභභ මුඛදල් ප්රකහලන ිළිගමඹර රීමේමභන්ත 

ඉදිරිඳ්  රීමේභක් කශභනහකයන භ්ඩ රමේ තකී  මේ. ආඹතනමේ කශභනහකයන භ්ඩ රඹ මනුමන්ත අනුභත 

මකොට අ් න්ත තඵන ර්)ම්):-  
 

අක/ එ .එ .පී.ිප භයම කය මිඹ    අක/ මේ.මක් රංකහතිරක භඹහ         අක/ එස.පී.ඩී ිළරිස මිඹ      අක/එස.ආර්.එස උම්)ෂි මිඹ  

අධයක්තුමිඹ             භහජික / කශභනහකය  භ්ඩ රඹ   මජ. මුඛරයහධිකහමේ          මජයසම වකහය මල් කහධිකහරි  
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තහක්ෂණික ආඹතනනඹ ේ භොයටු විලසවිදයහරඹ 

2016 ේ දළේඵර් 31 න දිේ නන් අන් ර්ඹ දවහ මුරය කහර්ඹ හධන ප්රකහලඹ 

 

ේ භේ වයුේ අදහඹභ ටවන 2016 
(රුපි) 

2015 
(රුපි) 

පුනයහර්තන ආධහය  153,600,000 124,700,000 

යජමේ ආධහය - භවමඳොශ      4,949,900     5,896,400 

යජමේ ආධහය - ශියහධහය  17,272,300 14,354,100 

මන්  අදහඹ  16   2,482,397   3,850,092 

්රභක්ඹ   8,034,439  7,500,730 

ඳර්මේ  දිරිතළන්තවීම  ආධහය           135,754 

නහඹක්  ංර්ධන  බභනහ   50,000 

ශිය මක්න්තද්ර අධයඹන  බභනහ   88,000 

වළරීඹහ ර්ධනඹ දවහ ආධහය  478,215 0 

  156ත575ත076 156ත575ත076 

ේ භේ වයුේ විඹදේ    
මඳ ්)තලික ළටු්ල වහ මේතන 17 126,750,510 112,840,723 
තභන්ත විඹද   18 198,550 469,675 
ළඳයු  වහ ඳරිමබ ජන ද්රය 19 3,418,066 3,906,074 
න ් තු රීමේම  විඹද  20 1,471,539 1,518,939 
ගිවිසු  ම හ 21 2,494,033 1,719,164 
ඳර්මේ  වහ ංර්ධන විඹද  22 369,348 634,189 
කහරඹ ව ්රභක්ඹ විඹද   8,034,439 8,295,730 

මන්  මභමවයු  විඹද  23 8,588,611 10,420,540 
භවමඳොශ  4,949,900 5,896,400 

ශියහධහය  17,272,300 14,354,100 

ඳර්මේ  දිරිතළන්තවීම  විඹද    135,754 

නහඹක්  ංර්ධන විඹද    50,000 

ශිය මක්න්තද්ර අධයඹන විඹද    88,000 

වළරීඹහ ර්ධනඹ රීමේම  විඹද   478,215  

න සථහනතතරීමේ  ව ංර්ධනඹ යහඳිති විඹද   10,297,372  

මුඛු  මභමවඹ  විඹද   184ත322ත883 160ත329ත288 

ේ භේ වයුේ ක්රිඹහකහයකේ ලින් ඇයවුනු අයරික්ෂතඹ   

ඌනතහඹ 
 2ත494ත368 (3ත754ත212) 

ත්කේ ඉත් කිරීේ ේදී රත් රහබඹ  203ත900 0 

  2ත698ත268 (3ත754ත212) 

 

 

 

අක / එස.පී.ඩී පීරිස මිඹ 

         මජයසම වකහය මුඛරයහධිකහමේ 
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තහක්ෂණික ආඹතනනඹ ේ භොයටු විලසවිදයහරඹ 

2016 ේ දළේඵර් 31 න දිේ නන් අන් ර්ඹ දවහ මුරය කහර්ඹ හධන ප්රකහලඹ 

 
 
 
2014 ේ දළේඵර් 31 

දිනට ේ ලේඹ 

ටවන 10 10a 11 12 13 14 15  

 ළඹවු මරධන 

ආධහය 
ඉඩභ දවහ 

ේ ගවීේ 
ළඹේ නොවු 

මරධන 

ආධහය 

ේ ඳොදු රචිතඹ ඳරිතයහග මුදම ේ නොන 

යජේ ේ ආධහය 
එක්ෂරැසවු 

අයමුදර 
මුළු මුදර 

 27,104,514 51,829,240 5,905,870 (12,850,304) 4,093,286 7,250,000 19,568,806 102,901,412 

මුරය ප්රගය 

ප්රකහලනඹන්ටු දවන් 

ේ නොවු ශුේධ රහබ ව 

ඳහඩු  

    248,792    248,792 

භහරු කිරීේ   ශුේධ 

චරනඹන් 
 7,073,325 9,514,207 (3,361,288)    245,331 13,471,575 

කහර සීභහ ුමර 

අයරික්ෂතඹ   

ඌනතහඹ 

    (3,754212)    (3,754,212) 

ක්රභක්ෂඹ  (7,500,730)       (7,500,730) 

2015.12.31දිනට 
මල ඹ 

 26,677,109 61,343,447 2,544,582 (16,355,724) 4,093,286 7,250,000 19,814,137 105,366,837 

ේ ේඳර 

ප්රතයහගනනේ ඹන් ඳසු 

අයරික්ෂතඹ   

ඌනතහඹ  

        0 

භහරුකිරීේ ශුේධ 

චරනඹන් 

 3,046,813 10,297,372 4,479,698    1,050,840 18,874,723 

මුරය ප්රගය 

ප්රකහලනඹන්ටු දවන් 

ේ නොවු ශුේධ රහබ ව 

ඳහඩු  

    123,614    123,614 

ක්රභක්ෂඹ  (8,034,441)       (8,034,441) 

අදහර කහරඹ දවහ 

අයරික්ෂතඹ   

ඌනතහඹ 

    2,698,268    2,698,268 

2016 මදළ ඵර් 31 
දිනට මල ඹ 

 21,689,481 71,640,819 7,024,280 (13,533,842) 4,093,286 7,250,000 20,864,977 119,029,001 

අක / එස.පී.ඩී පීරිස මිඹ  /මජයසම වකහය මුඛරයහධිකහමේ 
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තහක්ෂණික ආඹතනනඹ ේ භොයටු විලසවිදයහරඹ 

2016 ේ දළේඵර් 31 න දිේ නන් අන් ර්ඹ දවහ මුදම ප්රහව ටවන 

 

මභමවයු  ්රිඹහකහමේ් ඹන්ත තුර 
මුඛදල් ප්රහවඹන්ත 

ටවන්ත 2016 2015 

  රුපි රුපි රුපි රුපි 

අයරික්ෂතඹ   ඌනතහඹ හභහනය 

ක්රීඹහකහරීත්ඹ ුමලින් 
 2,698,268  (3,754,212)  

මුඛදල් මනොන ංචරනඹ      

ක්ෂඹ වීේ  8,034,439  8,295,730  

ක්රභක්ෂඹ  (8,034,439)  (7,500,730)  

අයරික්ෂතඹ   (ඌනතහඹ) 

ඳහරිේ තෝෂික ේ න්කිරීේ 
 4,542,001  846,088  

ේ නත් ගළරපීේ 25 123,614  274,875  

් ක  ඉ් රීමේම  බ ර්  රහබඹ  (203,900)    

අතිරික්තඹ / (ඌනතහඹ) කහයක 
ප්රහග්ධනඹ 

     

(ඌනතහඹ   අයරික්ෂතඹ) රළබීේ 26 (372,658)  2,148,216  

අයරික්ෂතඹ   (ඌනතහඹ) අත්ටුටවු 

ආදහඹභ 
 22,594  (14,341)  

අයරික්ෂතඹ   (ඌනතහඹ) ේ ගවීේ 27 4,313,215  (1,587,970)  

(ඌනතහඹ)   අයරික්ෂතඹ උඳචිත 

විඹදේ 
 1,030,177  443,295  

ේ භේ වයුේ ක්රිඹහන් ුමලින් ශුේධ 

මුදම ප්රහවඹ 
  12,153,311  (876,049) 

ආමඹ ජන මුඛදල් ප්රහවඹ      

ඹහන්ේ ත්රෝඳකයන ව උඳකයණ 

ියරදී ගළනීේ (උඳේ මකන ඩී ව ඊ) 
 (3,042,087)  (6,745,795)  

ඉඩේ දවහ ේ ගවීේ (ප්රහ ධන)    (9,841,737)  

ේ නත් යහඳිය දවහ ේ ගවීේ  (478,215)  (273,754)  

ත්කේ විකිනීභ  206,450    

ආේ ඹෝජන ළඩිකිරීභ      

ආේ ඹෝජන ක්රිඹහ ුමලින් ශුේධ මුදම 

ප්රහවඹ 
  (3,313,852)  (16,861,286) 

මුඛරයභඹ ්රිඹහකහයක  තුර මුඛදල් 
ප්රහවඹ 

     

මුරධන ආධහය 11 8,000,000  13,500,000  

අයරික්ෂතඹ   ඌනතහඹ විේ ලේෂිත 

අයමුදම 
 1,050,840  245,331  

අයරික්ෂතඹ   ඌනතහඹ ආධහය  0  0  

මුරය කටයුුම ුමලින් ශුේධ මුදම 

ප්රහවඹ 
  9,050,840  13,745,331 

ශුේධ අයරික්ෂතඹ   (ඌනතහඹ) 

මුදම ව මුදම භතහ 
  17,890,299  (3,992,004) 

අදහර කහරඹ ආයේබේ ේ මුදම ව 

මුදම භතහ 
  21,542,295  25,534,299 

අදහර කහරඹ අහනේ ේ මුදම ව 

මුදම භතහ 
28  39,432,594  21,542,295 

 

අක / එස.පී.ඩී පීරිස මිඹ 

 මජයසම වකහය මුඛරයහධිකහමේ 
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21.  විගණන ේ කොියටු හර්තහ 

 

අබයන්තය විගණන හර්තහ. 

විත න මකොමිටිඹ ව කශභ හකය  භ්ඩ රඹ අනුභත කයන රද විත කහධිඳතිතුභහමග් එකත් ඹ ඇති 

විත න ළ  ටවන අනු විමල ෂිත ළ  මකොටස ආයනඹ න ඳරිදි මභොයටු විලසවිදයහර තහක්ණික 

ආඹතනමේ විත න කටයුතු 2016 ර්මේ  බ ද ඳවත දවන්ත ඳරිදි ඉටු කයන රදි. 

1.  පර් විගණනඹ. 

 විලසවිදයහර අර්ථහධක අයමුඛදල් නිදවස රීමේභ (ය.පී.එෂස.) 

 ඳහරිමත ෂික මුඛදල් මතවීභ. 

 විශ්රහභ ළටු්ල අයමුඛදමරන්ත විශ්රහභ ළටු්ල නිදවස රීමේභ. 

 ඵළෂ් කය ත නඹ රීමේභ.  

 

2.  වදුනහ ගළනීේ භත විගණන විභසුේ නිකුත් කිරීභ. 

 මතවී  වුචය නියදයතහඹ ඳමේක්හ රීමේභ. 

 

3.  ක්රිඹහත්භක කයන රද ේ නත් විගණන ඳරීක්ෂහ කිරීේ. 

 මිර  බ තළමේ  ඇනවු  ඳමේක්හ රීමේභ. 

 ඵළංුස ළෂ්  ඳමේක්හ රීමේභ. 

 විවිධ අ් තිකහය  ඳමේක්හ රීමේභ. 

 

4.  විගණන ේ කොියටු 

 මභොයටු විලසවිදයහර තහක්ණික ආඹතනමේ විත න මකොමිටු, ්රිඹහකහයක  භහමර චනඹ 

දවහ මතභකට යක් රැස මති. විත කහධිඳතිතුභහ විසින්ත ඉදිරිඳ්  කයන විත න හර්තහ , විත න 

විභසී  ව ඒහ ිළිගමද කව ණු ඉදිරිඳ්  රීමේ  විත න මකොමිටිඹ විසින්ත රකහ ඵරනු රළමේ. 

 අදහර ර්ඹ තුර  බ විත න මකොමිටු අසථහ වතයක  බ රැස  ඇත. 

5.  කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

 මභොයටු විලසවිදයහර තහක්ණික ආඹතනමේ අබයන්තතය විත න නටයුතු සිෂ් කයනු රඵන්තමන්ත 

මභොයටු විලසවිදයහර තහක්ණික ආඹතනමඹන්ත මුඛදහ වරිනු රළඵ එමභන්ත භ මභොයටු විලසවිදයහරමේ 

මජයසම අබයඹන්තතය විත න නිශධහරිඹහමග් අධීක් ඹ ඹටම්  කටයුතු කයන ලිිළකව ුස විසිනි. 

මභොයටු විලසවිදයහරමේ අබයඹන්තතය විත න කහර්ඹ භ්ඩ රඹ ද තහක්ණික ආඹතනමේ විත න 

නටයුතු රීමේම   බ වඹ දක්න රදි.  
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මභොයටු විලසවිදයහරයීඹ තහක්ණික ආඹතනමේ 2016 මදළ ඵර් 31 න දිමනන්ත අන්ත ර්ඹ දවහ ව 

මූරය ප්රකහලන ිළිගඵද 2000 අංක 03 දයන මභොයටු විලසවිදයහරයීඹ තහක්ණික ආඹතන නිඹභහලිමේ 20 

න තන්තතිඹ වහ 1978 අංක 16 දයන විලසවිදයහර ඳනම්  108 (1) තන්තතිඹ ප්රකහය විත කහධිඳති හර්ථහට 

ිළිගතුව . 

 

  

විගනන භතඹ ඳළවළදිලි කිරීේ   ේ ගන ඇය ක්රිඹහභහර්ග 

2.2  මරය ප්රකහලන පිළිඵද අදවස දළක්ෂවීභ. 
 

2.2  මරය ප්රකහලන පිළිඵද අදවස දළක්ෂවීභ. 
 

2.2.1 ශ්රී රරකහ යහජය අරල ගිණුේකයණ ප්රියය. 2.2.1 ශ්රී රරකහ යහජය අරල ගිණුේකයණ ප්රියය. 
 

ශ්රී රංකහ යහජය අංල ගිණු කය  ප්රමිත 07 ප්රකහය 
ජංතභ මනොන ් ක ර පරදහයී ජීවිත කහරඹ 
හර්ෂික භහමර චනඹ මනොරීමේභ මව තුමන්ත 
ිළරිළඹ ව . 41,497,929 ක් ව ම්)ඳශ ිළරිඹත වහ 
උඳකය   පර් මඹන්ත ක්ඹ කය ඇත් , 
තෂ්යට්  ප්රමඹ ජනඹට තනිමින්ත ඳළතුණි. ඒ අනු ව 
ක්ඹ අනුඳහත ඇසතම න්තතු රීමේම   බ ව මද ඹ ශ්රී 
රංකහ යහජය අංල ගිණු කය  ප්රමිත 03 ප්රකහය 
ප්රතිමල ධනඹ රීමේභට කටයුතු කය මනොතිව ණි. 
 

2016 මදළ ඵර් 31 න විට  පර් මඹන්ත ක්ඹ ව 
ම්)ඳශ ිළරිඹත වහ උඳකය  ප්රතයහත නඹ රීමේභ 
දවහ ප්රතයහත න කමිටු ම  න විට කටයුතු සිෂ් 
කයමින්ත ඳතින ඵ දන්තනු කළභළ් මතමි. 

2.2.2  ඳළවළදිලි ේ නොකශ ේ නසකේ. 
 

2.2.2  ඳළවළදිලි ේ නොකශ ේ නසකේ. 

ඳවත දවන්ත නිමේක්  කයනු රළමේ. 
 
(අ) මූරය ප්රකහලන අනු දිගුකහලීන ආමඹ ජන 
ටිනහකභ ව . 14,433,695 ක් වු ද, විත නඹ 
දවහ ඉදිරිඳ්  කශ උඳමල් නඹ අනු එභ 
ටිනහකභ ව .14,628,056 ක් වමඹන්ත 
ව .194,361 ක මනක් නිමේක් ඹ විඹ. 

 
(ආ) භහමර චිත ර්මේ ජහතික තහක්ණික 

ිප්ලමර භහ ඳහමභහරහ (NDT) දවහ ව අඹෂ් ඳ්  
තහසතු ආදහඹභ ව .884,456 ක් ව ද 
උඳමල් නඹ අනු එඹ ව .907,050 ක් වමඹන්ත 
ව .22,594 ක මනක් නිමේක් ඹ විඹ. 

 

 
 
(අ) මුඛදල්, මුඛදල් වහ භහන දෆ ඹන්තමනහි ගිණු  
ටවන්ත අනු ව උඳමල් න අනු ඳතින 
මන මොඹහ ඵරහ නිළයදි තළරපු  රීමේභට 
ිළඹය මතන ඇත. 

 
 
(ආ) මභභ මන නිමේක් ඹ රීමේභට ිළඹය මතන 

ඇත. 

2.3  රළබිඹ යුුම වහ ේ ගවිඹ යුුම ගිණුේ. 
 

2.3  රළබිඹ යුුම වහ ේ ගවිඹ යුුම ගිණුේ. 

විම්)ල අධයඹන නිහඩු රඵහ සිටි ආචහර්ඹරිඹකමතන්ත 
වහ ඵළෂ් කයඹ ක රීමේභ මව තුමන්ත අඹ විඹ යුතු ව . 
1,572,914 ක් විලසවිදයහර අර්ථහධක අයමුඛදලින්ත අඹ 
කය තළමේභ දවහ ආචහර්ඹරිඹ විසින්ත 2016 ජනහරි 
26 දින එකතතහඹ ඳර කය තිව ණි. ඒ අනු 
ආඹතනඹ විසින්ත මභභ මුඛදර විලසවිදයහර අර්ථහධක 
අයමුඛදලින්ත අඹ කය තළමේභට කටයුතු කයන මරට 
2016 අමත සතු 26 දින විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන 
මකොමින්ත බහ මත දන්තහ ඹහ තිව   ද 2016 
මදළ ඵර් 31 දින න විට්  එභ මුඛදල් අඹ කයමතන 
මනොතිව ණි.  
 

මභභ ව .1,572,914 ක මුඛදර විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන 
මකොමින්ත බහමේ අංක 647674 දය  මචක්ඳත 
භගින්ත 2017.08.11 න දින තහක්ණික ආඹතනඹ 
මත රළ.එ ඇත. 
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2.4  නීයත රීය ේ යගුරහසි වහ කශභණහකයණ 

තීයණරට අනුකර ේ නොවීභ. 
 

2.4  නීයත රීය ේ යගුරහසි වහ කශභණහකයණ 

තීයණරට අනුකර ේ නොවීභ. 

ඳවත දවන්ත අනුකූර මනොවී  නිමේක් ඹ විඹ. 
 
නීයත රීය ේ යගුරහසිරට 

ේ ඹොමු 
 

අනුකර ේ නොවීභ 

(අ) 1978 අංක 16 දයන 
විලසවිදයහර ඳනම්  

අංක 45 (2) (1) (xv) 
තන්තතිඹ. 

විලසවිදයහරඹට අඹ්  
කය මුඛදරක් වු ද 
මේතයහනුකූර 
ආමඹ ජනඹ කශ වළරී 
ඹ  සුරැුස ඳතක 
ආමඹ ජනඹ රීමේභ මව  
මකොමින්ත බහ විසින්ත 
අනුභත කයනු රඵන 
ඹ  ඵළංුසක සථීය 
තළන්තඳ්  මුඛදරක් මර 
තළන්තඳ්  රීමේභ ඳහරක 
බහමේ කහර්ඹඹක් ඵ 
දවන්ත වු ද, 2017 
භහර්තු 20 දින න විට්  
එකතු ව .1,494,483 ක් 
ව අයමුඛදල් 04 ක්, 
සථහිළත කය ය 10 
කට ළිප කහරඹක් තත 
වී ඇත්  රීසිෂ් 
ආමඹ ජන 
කටයු් තකට 
මනොමඹොදහ තහක්ණික 
ආඹතනමේ ජංතභ 
ගිණුමභහි යදහමතන 
තිව ණි. 

(ආ) ම්)ශීඹ ආදහඹ  ඵෂ්  
ච්ර 07 උඳඹන 
විට මතවීම  ඵෂ්. 

මභොයටු 
විලසවිදයහරමේ මජයසම 
වකහය මූරයහධිකහමේ 
මර ම ඹ කය 
්ලතහර්ෂික නිහඩු 
රඵහමතන තහක්ණික 
ආඹතනමේ මජයසම 
වකහය මූරයහධිකහමේ 
මර ම ඹ කය තිව   
නිශධහරිඹහට 2015 
මදළ ඵර් 31 සිට 2016 
ජලි 31 දක්හ කහරඹ 
දවහ භහසික 
ව .69,152 ඵළගින්ත භහ 
08 දවහ මතහ තිබූ 
එකතු ව .553,216 ක් 
ව ළටු්ල භත සිඹඹට 16 
ක උඳඹන විට මතවීම  
ඵෂ් අඹ කයමතන 
මනොතිව ණි.  

 
 
 
 
 
(අ) මභභ අයමුඛදල් මකටි කහලීන ආමඹ ජන තුශ 
ආමඹ ජනඹ රීමේභට 198 න කශභ හකය  
භ්ඩ රමේ අනුභළතිඹ රළ.එ ඇති අතය ඒ දවහ  
අලය ිළඹය මතන ඇත. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ආ) මභභ උඳඹන විට මතවීම  ඵෂ් අඩු කය තළමේභට 

අදහර ඳහර්ල මත දන්තහ ඹහ ඇත. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

විගනන භතඹ ඳළවළදිලි කිරීේ   ේ ගන ඇය ක්රිඹහභහර්ග 
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නීයත රීය 

ේ යගුරහසිරට ේ ඹොමු 
 

අනුකර ේ නොවීභ 

(ඇ)විලසවිදයහර 
ප්රතිඳහදන මකොමිම  
මූරය ච්රමල්  ලිිළ 
අංක 2/215 හි කව ණු 

අංක II. 

ඹේ කිසි භහඹක 

ේ නොේ ගව භවේ ඳොශ 

ශියත් මුදම ඊශග 

භහේ ේ 20 දින ේ වෝ 

ඊට ප්රථභ භවේ ඳොශ 

බහයකහය අයමුදර ේ ත 

ආඳසු ඹළවිඹ යුුම 

වුත්ත 2015 ේ ර් 

සිට ඳළත එන 

රු.384ත600 ක 

ේ ලේඹක්ෂ 2016  
මදළ ඵර් 31 දක්හ භ 
නියවුල් කය 
මනොතිව ණි. 

 

 
 
 
(ඇ) ඔඵ විසින් ේ ඳන්හ දී ඇය භවේ ඳොශ වහ 

ශියහධහය ේ ලේඹන් ඉක්ෂබියභ එශේ මන 

ේ ර් මුම බහගේ ේ දී සිසුන් ේ ත ේ ගවීභට 

කටයුුම කය ඇත. 
 

 

3. මරය භහේ රෝචනඹ. 
 

3. මරය භහේ රෝචනඹ. 

3.1  මරය ප්රයපර. 3.1  මරය ප්රයපර. 

ඉදිරිඳ්  කයන රද මූරය ප්රකහලන අනු, 2016  
මදළ ඵර් 31 දිමනන්ත අන්ත ර්ඹ දවහ 
ආඹතනමේ මූරය ප්රතිපරඹ ව .2,698,268 ක 
අතිරික්තඹක් ව අතය, ඊට ප්රතිරූපී ඉුස්  ර්මේ 
ඌනතහඹ ව .3,754,212 ක් වමඹන්ත ඉුස්  ර්ඹට  
හම්ලක් භහමර චිත ර්මේ මූරය ප්රතිපරමඹහි 
ව . 6,452,480 ක ර්ධනඹක් සිෂ් වී තිව ණි.ඳසු ගිඹ 
ර්ඹට හම්ලක් භහමර චිත ර්මේ  බ 
පුනයහර්තන විඹද  දවහ රළ.එ තිව ණු යජමේ ප්රදහන 
ව .28,900,000 රීන්ත එන  සිඹඹට 23 රීන්ත ළිප වී 
ති.එභ ඉවත ර්ධනඹට මව තු වී තිව ණි. 
 
භහමර චිත ර්ඹ වහ ඉුස්  ර් 04 ක මූරය 
ප්රතිපර විග්රව රීමේම   බ 2012 ර්මේ ඳළති 
ව .3,510,686 ක ඌනතහඹ 2016 ර්ඹ න විට 
ව .2,698,268 ක අතිරික්තඹක් ඵට ඳ්  වී තිබූ අතය 
මභභ කහර සීභහ තුර මූරය ප්රතිපරමඹහි ළරරීඹ 
යුතු විචරනඹක් නිමේක් ඹ විඹ. මකම  වු ද මූරය 
ප්රතිපරඹට ම ක ඳහරිශ්රමික, තළරපීමභන්ත ඳසු 2012 
ර්මේ  බ ව .59,256,335 ක් ව ආඹතනමේ 
දහඹක් ඹ අ ්ඩ  ර්ධනඹ වී භහමර චිත 
ර්මේ  බ ව .129,448,778 ක් වී තිව ණි. 
 

 

3.2  ආඹතනඹ විසින් ආයේබ කය ඇය නනයක 

සිේධි. 

3.2  ආඹතනඹ විසින් ආයේබ කය ඇය නනයක  

සිේධි. 

ආඹතනඹ විසින්ත ඵහහිය  ආඹතනඹකට විව ්)ධ 
ව .මිලිඹන 05 ක න්තදි ඉල්රහ මභොයටු දිසත්රික් 
අධිකය මේ නඩුක් ඳයහ ඇති අතය එභ නඩුමේ 
වි් ති ඳහර්ලඹ විසින්ත එභ නඩු  ඵන්තධ 
භවහධිකය ඹට ඇඳෆරක් ඉදිරිඳ්  කය තිව ණි, ම  
 ඵන්තධමඹන්ත ගිණු ර මවිගදයේ රීමේ  සිෂ් කය 
මනොතිව ණි. 

ඉදිරි මර්  බ ම   ඵන්තධ ගිණු ර මවිගදයේ 
රීමේභට ටවන්ත තඵහ තන්තනහ රදි. 

 

විගනන භතඹ ඳළවළදිලි කිරීේ   ේ ගන ඇය ක්රිඹහභහර්ග 
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4.ේ භේ වයුේ භහේ රෝචනඹ. 
 

4.ේ භේ වයුේ භහේ රෝචනඹ. 

4.1 කහර්ඹහධනඹ 
 

4.1 කහර්ඹහධනඹ 

ඳලසචහ්  - ්)විතියික  තහක්ණික ආඹතනඹක් භත 
අනුකූර න මබ තික ඳරියඹක් සථහිළත රීමේභ් , 
සිසුන්තට භහජමේ වහ කර්භහන්තතකය මේ 
අලයතහඹන්ත පුයහලිඹ වළරී වහ නභයතහමඹන්ත 
ශතහ විඹ වළරී ඉතළන්තවීම  ව ුසරතහ පුණ ණු 
රීමේම  ්රභමේදඹක් නිර්භහ ඹ රීමේභ් , 
ප්රහමඹ ගික උචිත න ඳර්මේ  දිරි තළන්තමන 
ඳරියඹක් සථහිළත රීමේභ් ,සුෂ්සුක ර්  ්රිඹහශීලී 
ක්ඩ හඹභක් ිහහි රීමේභ ව ශියඹන්තමග් පර්  
ංර්ධනඹ ප්රර්ධනඹ මකමයන ඳරියඹක් 
නිර්භහ ඹ රීමේභ ව ආඹතනමේ සිඹු  භ 
ක්ම ්රඹන්ත හි ත් ඹ ව කහර්ඹක්භතහඹ 
වතික මකමයන කශභ හකය  ඳ්)ධතිඹක් 
ප්රර්ධනඹ රීමේභ්  අයමුඛණු කය තනිමින්ත මභොයටු 
විලසවිදයහරඹට අනුඵ්)ධිත ආඹතනඹක් මර මභභ 
ආඹතනඹ ිළහිටුහ ඇත. 
 
ඳවත දවන්ත නිමේක්  කයනු රළමේ. 
(අ) ්රිඹහකහමේ ළරළසභට අනු 2015 ව 2016 ඹන 
ර්ර බ ක්රී හ බහ්ඩ  මිර  බ තළමේභ දවහ 
ව .100,000 ක් ඵළගින්ත ළඹ රීමේභට ළරසු  කය 
තිව   ද එභ ර්ඹන්ත ර  බ ඒ මනුමන්ත රීසිෂ් 
මුඛදරක් ළඹ කය මනොතිව ණි. 

 
(ආ)ආඹතනමේ අධයඹන අංල 9 ක් ්රිඹහ් භක වී 
තිව   අතය 2013/2014, 2014/2015 අධයඹන 
ර්ර අධයඹන අංල 03 ක ඵදහ තත යුතු ශිය 
ං යහ ළ බම   බ ිළිගමලින්ත සිඹඹට 6 සිට 47 
දක්හ ඳයහඹ තුර පුය්ලඳහඩු 11 ක් වහ  සිඹඹට 5 
සිට  සිඹඹට 40 දක්හ ඳයහඹ තුර පුය්ලඳහඩු 09 
ක් ද 2015/2016 අධයඹන ර්මේ අධයඹන අංල 
02 ක  සිඹඹට 33 සිට සිඹඹට 40 දක්හ  ශිය 
පුය්ලඳහඩු 06 ක් ද විඹ. 

 
(ඇ) (i) 2016  ර්මේ  බ ඳශමුඛ ය විබහතඹට මඳමේ 

සිටි සිසුන්ත 504 මදමනුසමතන්ත සිසුන්ත 344 
ක් ඳභ ක් විබහතඹ භ්  වී තිබූ අතය 
සිසුන්තමතන්ත  සිඹඹට 34 ක් විබහතඹ අභ්  
වී තිව ණි.එභ අභ්  ව සිසුන්ත  ඵන්තධ 
ඳමේක්හමේ  බ ඹහන්තත්රික ඉංජිමන්තව  
අංලමඹන්ත විබහතඹට මඳමේ සිටි සිසුන්තමතන්ත 
සිඹඹට 36 ක් ද ම්ලකර්භ ව ඇතු   
තහක්  අංලමඹන්ත මඳමේ සිටි සිසුන්තමතන්ත 
සිඹඹට 39 ක් ද අභ්  වී තිව ණි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(අ) සිසුන්තමග් ක්රී හ කටයුතු දවහ මභොයටු 
විලසවිදයහරයීඹ ක්රී හතහයඹ ව ක්රී හ බහ්ඩ  
බහවිතහ කයන අතය අභතය ක්රී හ බහ්ඩ  මිර  බ 
තළමේභ දවහ ළරසු  කය තිව   ද ඒ දවහ 
ඉල්ලීභක් මනොභළති වීභ මව තුමන්ත මභම  මිර 
 බ තළමේ  සිෂ් මනොවුණි.  

(ආ) මභභ යර ඳතින පුය්ලඳහඩු ළිපභන්  
මන කහ චරන අධයඹන අංලමේ න අතය එභ 
ශියඹන්ත වට පුණ ණු වී  දවහ ප්රභහ ්  නළේ 
ඳවසුක  මනොභළතිවීභ නිහ ඒ දවහ ලිඹහඳදිංචි 
වී නළති අතය අමනක් විඹධහයහ දවහ ලිඹහඳදිංචි 
කය ත්  භවයක් ශියඹන්ත ලිඹහඳදිංචිඹ අරංගු 
කය තළමේභට ද මව තු වී ඇත. 

 
 
 
(ඇ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

විගනන භතඹ ඳළවළදිලි කිරීේ   ේ ගන ඇය ක්රිඹහභහර්ග 
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4.ේ භේ වයුේ භහේ රෝචනඹ. 
 

4.ේ භේ වයුේ භහේ රෝචනඹ. 

4.1 කහර්ඹහධනඹ 
 

4.1 කහර්ඹහධනඹ 

(ii) 2016  ර්මේ  බ මදන ය විබහතඹට 
මඳමේ සිටි සිසුන්ත 484 ක මතන්ත 357 ක්  
ඳභ ක් විබහතඹ භ්  වී තිබූ අතය 
සිසුන්තමතන්ත සිඹඹට 27 ක් විබහතඹ අභ්  
වී තිව ණි. එභ මදන ය අභ්  ව සිසුන්ත 
 ඵන්තධ ඳමේක්හමේ  බ  ඹහන්තත්රික 
ඉංජිමන්තව  අංලමඹන්ත විබහතඹට මඳමේ සිටි 
සිසුන්තමතන්ත සිඹඹට 41 ක් ද  ම්ලකර්භ ව 
ඇතු   තහක්  අංලමඹන්ත මඳමේ සිටි 
සිසුන්තමතන්ත සිඹඹට 35 ක් ද අභ්  වී 
තිව ණි. 

 
(ඈ) සිසුන්තමග් තයතකහමේ් ඹ ර්ධනඹ දවහ  
අධයඹන අංල 9 භගින්ත විඹහනුඵ්)ධ 
ළ ටවන්ත 03 ඵළගින්ත ්රිඹහ් භක රීමේභට 
ළරසු  කය තිව   ද අධයඹන අංල 
ඒකහඵ්)ධ එක් ප්රදර්ලනඹක් වහ එක් ක්රී හ 
ළ ටවනක් ඳභ ක් ්රිඹහ් භක කය තිව ණි. 

 
(ඉ) 2016 ර්ඹ ුමර සිසුන් ේ නුේ න් අලුයන් 

ේ තොයුමරු තහක්ෂණඹ (IT) ව ප්රභහණ 

මීක්ෂණඹ (QS) ඹන ඳහඨභහරහ 02 ක්ෂ වදුන්හ 
දීභට ේ ඹෝජනහ කය යබුණ ද එභ ඳහඨභහරහ 

2016 ර්ේ ේ දී ආයේබ කය ේ නොයබුණි. 
 
(ඊ) නේ ෝත්ඳහදක වහ නිර්භහණශීලීත්ඹ ඉවශ 

නළරවීභ දවහ 2016 ර්ේ ේ දී රු.1ත000ත000 

ක ප්රයඳහදන ඳර්ේ ේණ දවහ ේ න් කය 

යබුණ ද ප්රයඳහදිත මුදලින් සිඹඹට 48 ක්ෂ 

ේ වත් රු.478ත215 ක්ෂ ඳභණක්ෂ ළඹ කය 

ඳර්ේ ේණ 39 ක්ෂ සිදු කය යබුණි. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ඈ) 2016 ර්මේ  බ ්රිඹහ් භක කයන රද 
විඹහනුඵ්)ධ ව ඵහහිය ළ ටවන්ත ිළිගඵද 
විසතය අමුඛ හ ඇත. 

 
 
 
 

(ඉ) ේ ඹෝජනහ කයන රද ඳහඨභහරහ ආයේබ කිරීභට 

අලය ඹටිතර ඳවසුකේ තහක්ෂණික ආඹතනඹ 

දිඹගභ ප්රයසථහඳනඹ කිරීේ ේ යහඳියඹ ුමලින් 

රළබී ඇය අතය එභ ඳහඨභහරහ ආයේබ කිරීභට 

පිඹය ගනු ඇත. 
 

(ඊ) 2016 ර්මේ ඳර්ේ ේණ සිදු කිරීභ දවහ මුදම 

ඉමලීේ ඉදිරිඳත් කයනු රළබුේ ේ නිශධහරීන් 

ේ දේ දේ නකු විසින් ඳභණි.  

4.2 කහර්ඹ භණ්ඩර ඳරිඳහරනඹ  
 

4.2 කහර්ඹ භණ්ඩර ඳරිඳහරනඹ  

ඳවත දවන්ත නිමේක්  කයනු රළමේ. 
 
(අ) ආඹතනමේ අධයඹන වහ අනධයඹන කහර්ඹ  
භ්ඩ රමේ පුය්ලඳහඩු ිළිගමලින්ත 28 
මදමනුසමතන්ත භන්තවිත වී තිබූ අතය එඹ 
ිළිගමලින්ත සිඹඹට 48 ක් වහ සිඹඹට 20ක් විඹ. 

 
 

 
 
(අ) මභොයටු විලසවිදයහරඹ තුර ආඹතනඹට ඳළති 
සීමිත ඉ ක  තුර සිඹු  පුය්ලඳහඩු ිළයවීභට 
මනොවළරී ව අතය තහක්ණික ආඹතනමේ 
කහර්මික නිශධහමේ, විදයහතහය වඹක ව 
පුසතකහර කහර්ඹ භ්ඩ රඹට අදහර මතොයතුව  
දවහ මභොයටු විලසවිදයහරමේ ම ක 
භ්ඩ රමේ වඹ රඵහ මතන ඇත. මභොයටු 
විලසවිදයහරයීඹ තහක්ණික ආඹතනඹ දිඹතභ 
සථහිළත රීමේමභන්ත අනතුව  පුය්ලඳහඩු ිළයවීභට 
අලය කටයුතු සිෂ් කයනු ඇත. 

 

  

විගනන භතඹ ඳළවළදිලි කිරීේ   ේ ගන ඇය ක්රිඹහභහර්ග 



තහක්ණික ආඹතනඹ, මභොයටු විලසවිදයහරඹ - හර්ෂික හර්තහ 2016  43 
 

(ආ) විලසවිදයහර ආඹතන ංග්රවමේ III න 
ඳරිච්මේදමේ 18.1 (1) ප්රකහය උස අධයහඳන 
ආඹතනඹක ම ක ං යහමහි පුය්ලඳහඩුක් 
ඇති ඵ දළන ත්  වහ භ, අදහර ඳ්  රීමේම  
ඵරධයඹහ ඒ පුය්ලඳහඩු ිළයවීභට ිළඹය තනු 
රළිහඹ යුතු වු් , 2015 ජනහරි 15 සිට ඳළති 
ආඹතනමේ නිමඹ ජය මූරයහධිකහමේ තනතුය 
2016 මදළ ඵර් 31 දින න විට්  ිළයවීභට 
කටයුතු කය  මනොතිව ණි. 

 

(ආ) 2017 ර්මේ බ කරභනහකය  ම හ 
මදඳහර්තම න්තතු භගින්ත අනුභත කර 
කහර්ඹභ්ඩ රඹ අනු නිමඹ ජය මුඛරයහධිකහරි ව 
මජයසම වකහය මුඛරයහධිකහරි තනතුව  ඒකහඵ්)ධ 
රීමේමභන්ත ඳසු ම  න විට තහක්ණික ආඹතනමේ 
නිමඹ ජය මුඛරයහධිකහරි තනතුය දවහ පුය්ලඳහඩුක් 
මනොභළති ඵ දන්තහ සිටිමි. 

(ඇ) සුෂ්සුක  හිත කහර්ඹභ්ඩ රඹක් ඇති රීමේම  
අයමුඛණින්ත භහමර චිත ර්ඹ තුර ඵහහිය 
කථිකහචහර්ඹව න්ත 50 මදමනක් ඵදහ තළමේභ 
දවහ ව .15,000,000 ක් මන්ත කය තිව   ද, 
ව .14,957,457 ක් ළඹ කය ඵහහිය 
කථිකහචහර්ඹව න්ත 21 මදමනුස ව ඊට අභතය 
උඳම්)ලකව න්ත 35 මදමනුස ඵදහමතන තිව ණි. 

 

(ඇ) 2016 ර්ඹ තුශ ඵහහිය කථිකහචහර්ඹව න්ත ව 
ඵහහිය උඳම්)ලකව න්ත 56 මදමනක් ඵදහමතන 
ඇති අතය ඒ දවහ මන්තකය ඇති ප්රභහ ඹ ව ිළඹල් 
මිරඹන 15 ක් න අතය  එභ මුඛදර ඵහහිය 
කථිකහචහර්ඹව න්ත ව ඵහහිය උඳම්)ලකව න්ත 
දවහ මේ. 

5. ගිණු  කටයුතුබහඹ වහ ඹවඳහරනඹ 
 

5. ගිණු  කටයුතුබහඹ වහ ඹවඳහරනඹ 

5.1 මුඛරය ප්රකහලන ඉදිරිඳ්  රීමේභ 
 

5.1 මුඛරය ප්රකහලන ඉදිරිඳ්  රීමේභ 

2003 ජුනි 02 දිනළති අංක ිළඊිප/12 දයන යහජය 
යහඳහය ච්රමල් මේ 6.5.1 මේදඹ ප්රකහය ගිණු  
ර්ඹ අන්ත වි දින 60 ක් ඇතුශත අදහර ර්මේ 
මුඛරය ප්රකහලන ව මකටු ඳ්  හර්ෂික හර්තහ 
විත කහධිඳති මත ඉදිරිඳ්  කශයුතු වු්  2016 
ර්මේ මුඛරය ප්රකහලන  ඉදිරිඳ්  කයන ර්)ම්) 2017 
අමප්ර ල් 28 දින  බඹ. 
 

2017.02.16 දින ඳළති 193 න කරභනහකය  
භ්ඩ රමේ අනුභළතිඹ භත 2016 ර්මේ මුඛරය 
ප්රකහලනඹ විත කහධිඳති තුභහ මත මුඛල්යට 
ඉදිරිඳ්  කයන ර්)ම්) 2017-02-27 න දිනඹ. 
ඉන්තඳසු විත කහධිඳති තුභහමග් අයඹ හිත 
2016 ංමල ධිත මුඛරය ප්රකහලන විත කහධිඳතිතුභහ 
මත ඹන ර්)ම්) 2017.04.25 දිනඹ. 

5.2 අබයන්තතය විත නඹ 5.2 අබයන්තතය විත නඹ 

අබයන්තතය විත න  ඵන්තධමඹන්ත ිප.එ .ඒ/2009 
(1) භහර්මත ඳම්)ලමේ 3 මේදඹ ප්රකහය මනභභ 
අබයන්තතය විත න අංලඹක් ිළහිටුහ මනොතිව ණි. 

තහක්ණික ආඹතනඹ දවහ ම ක භ්ඩ ර 
අනුභත රීමේම  දි 2017 ර්ඹ දවහ විත න 
වකහය තනතුයක් රඵහ දි ඇති අතය තහක්ණික 
ආඹතනමේ අලයතහඹ රකහ මභොයටු 
විලසවිදයහරඹ මත වකහය අබයන්තතය විත ක 
තනතුයක් අනුභත වි ඇත. මින්ත ඉදිරිඹට එභ කහර්ඹ 
භ්ඩ රඹ විසින්ත තහක්ණික ආඹතනමේ අබයන්තතය 
විත න කටයුතු සිෂ්මකමයනු ඇත. 

6. ඳ්)ධති වහ ඳහරනඹන්ත  6. ඳ්)ධති වහ ඳහරනඹන්ත 

විත නමේ බ නිරික්නඹ වු ඳ්)ධති වහ ඳහරන 
අඩුඳහඩු රින්තය ආඹතනමේ අධයක්යඹහ මත 
මඹොමුඛ කයන ර බ. ඳවත දවන්ත ක්ම ්රඹන්ත මකමයහි 
විමල  අධහනඹ මඹොමුඛ කර යුතුඹ. 
 
ඳ්)ධති වහ ඳහරන 
ක්ම ්ර 
 

නිරික්  

(අ) කහර්ඹ භ්ඩ ර 
ඳරිඳහරනඹ 

පුය්ලඳහඩු තනතුව  
ිළයවීභට කටයුතු කය 
මනොති.එභ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(අ) මභොයටු විලසවිදයහරයීඹ තහක්ණික ආඹතනඹ 
දිඹතභ සථහිළත රීමේමභන්ත ඳසු පුය්ලඳහඩු ිළයවීභට 
කටයුතු සිෂ් මකමයමින්ත ඳතී. 

  

විගනන භතඹ ඳළවළදිලි කිරීේ   ේ ගන ඇය ක්රිඹහභහර්ග 
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විගනන භතඹ ඳළවළදිලි කිරීේ   ේ ගන ඇය ක්රිඹහභහර්ග 
 
ඳ්)ධති වහ ඳහරන 
ක්ම ්ර 
 

නිරික්  

(ආ) අඹළඹ 
මල් නභඹ ඳහරනඹ 

අඹළඹ නිලසචිත 
පුමය කථනඹරීන්ත 
මතොය ිළිගමඹශ රීය 
ති.එභ 

(ඇ) අයමුඛදල් 
කශභනහකය ඹ 

ආය බ කය තිව  
අයමුඛදල්ර ඳයභහර්ථ 
ඉටුකය තළමේභට 
කටයුතු කය මනොති.එභ 

(ඈ) මභමවයු  
ඳහරනඹ 

ගිවිසු  වහ ඵළෂ් කය 
ක රීමේ  ිළිගඵද 
විධිභ්  ්රිඹභහර්ත 
මතන මනොති.එභ 

 
 
 

 
 
 
 
(ආ) ය තුශ බ සිෂ්න මනසක  ළරරීල්රට 
තනිමින්ත අඹළඹ පුමය කථනඹන්ත මනස නු ඇත. 
 
 
(ඇ)  මභොයටු විලසවිදයහරයීඹ තහක්ණික 
ආඹතනඹ දිඹතභ සථහිළත රීමේමභන්ත ඳසු මභභ 
අයමුඛදල් නිසිඹහකහය ඳයභහර්ථ ඉටුකය තළමේභට 
කටයුතු සිෂ්කයනු ඇත. 
(ඈ) ගිවි  වහ ඵළෂ් කය ක රීමේ  ිළිගඵද විධිභ්  
්රිඹහභහර්ත මතන ඇත්  එභ කථිකහචහර්ඹව න්ත 
විම්)ල තත සිටිභ නිහ න්තනිමේදනමේදි කල්තත 
න ඵළවින්ත අඹකය තළමේ  ප්රභහද වී ඇත. 

 

අ/ක එ .එ .ිළ.ිප භයම කය 

අධයක් 

තහක්ණික ආඹතනඹ 

මභොයටු විලසවිදයහරඹ. 




