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ශ්රී් ර ංකකා ාාිකක ංකිනේරු පර්ේේෂණ සහ සකවර්ධන මධයසථාාන  

  
 

සථතූික  
 
 

පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා මුදලින් ආධාර කිරීම, පර්යේෂණ කාර්ය මණ්ඩලය 

හුවමාරු කිරීම සහ පුහුණු කිරීයේලා පහසුකේ සැළසීම සඳහා අරමුදල් සැපයු 

ආයතන හා වියේශීය රාජ්යයන්ට් විදයා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ 

අමාතයාාංශයට්  යමම මධයසථාානය ියය සථූතියය පිරිනමන අතර, ඔවුන් දැක්වු  

සහයයෝගය  පිළිබඳ  කෘතඥතාවය ද  යමහිලා සඳහන් කරමි. 

  

යමම මධයසථාානයේ කටයුතු  සර්වප රකාරයයන්ම සාර්ාක කර ගැනීම සඳහා 

ඊට නන් අයුරින් සහයයෝගය දැක්වු, ආධාර කලා වු සමසථා කාර්ය 

මණ්ඩලයට්, සභාපිය ඇතුලු අධයක්ෂ මණ්ඩලයේ සථූතියය  යමයින් 

පිරිනැයේ. 
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01  පනත්, නීික හා වයවසථාාපිත පාංන   
 

 

ශ්රී් ර ලාංකා ජ්ාියක ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන මධයසථාානය 957  අාංක 95 දරණ රාජ්ය 

කාර්මික නීියගත සාංසථාා පනය් ප රියපාදන අුවව 95 9 වර්ෂයේදී පිහිටුවන ලද අතර වර්තමානයේ 
තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාතයාාංශය යටය් පාලනය වන ආයතනයකි. යේශීය ඉාංජියන්රු 
කර්මාන්ත, තාක්ෂණ, පර්යේෂණ ක්යෂේත රයේ දියුණුව හා ප රගමනය දයදසා නර්්  මධයසථාානය මම 

පනය් ප රියපාදන අුවව පිහිටුවන ලද ප රමුතතම ආයතනයකි. ජ්ා ඇල, ඒකල, කාර්මික ජ්නපදය තුළ 
 යමම මධයසථාානය පිහිටුවා ඇත.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අභිමතාර්ා  
 

"ශ් ථර ලාංකායේ සමාජ් ආර්ථික 
සාංවර්ධනය සඳහා වන 

ඉාංජියන්රුමය මැදිහ්වීම.” 

 

 

ේමේහවර 
 

"නව නිපැයුේ සහ ආයතනයේ  
කාර්ය මණ්ඩලය යමන්ම  

ආයතනය පිළිබඳ දනන්ුවක් දක්වන  
ියයළු පාර්ශවයන්යේ  නිර්මාණශීලී්වය  

ප රවර්ධනය වන සාංසථකෘියයක් ආයතනය තුල  
ඇිය කරමින් ශ් ර ලාංකායේ සමාජ් ආර්ථික සාංවර්ධනය 

සඳහා ඍජුව බලපෑමක් කළහැකි ඉාංජියන්රු 

පර්යේෂණ හා සාංවර්ධන කටයුතු ියුකරමින් 

ඉාංජියන්රු තාක්ෂණයන් සාංවර්ධනය,  
අ්ප් කරගැනීම,  

භාවිතා කිරීම හා පැවරීම” 
 

දැක්ම  
 

"දකුණු ආියයායේ ්රමුතතම 
ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ සහ 
සාංවර්ධන මධයසථාානය                          

බවට ප්වීම” 
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මධයසථාාන  පිිටටුවන ංද පනතට අනුව වන අරමුණු වනුේේ :   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

ශ් ලාංකායේ නව යසොයාගැනීේ සහ නිර්මාණ කුසලතාවන්ට ධධර්ය දීයමන්ද, ඒවායේ  සාංවර්ධනයට ආධාර 
දීයමන්ද, යේශීය තාක්ෂණය සාංවර්ධනය සඳහා අවශය ආයතනික ක රම ඇිය කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලැසථවීම 

සාමුහික ප රය්නයන් ලලදාී  අයුරින් රාජ්ය අාංශයේ සහ යප ේගලික අාංශයේ විවිධ කර්මාන්තයන්හි සහ 
ආයතනයන්හි තාක්ෂණික ශිල්පීය ඉාංජියන්රු සහ පර්යේෂණ කුසලතාවයන් ඒකාබේධ කිරීම පිණිස පහසුකේ 
සැළසථවීම. 

 

රයේ සේප් දායාදයන්ට සහ ජ්ාියක ක රම සේපාදනයේ අරමුණු වලට අුවකූල වන තාක්ෂණික ශිල්පීය ක රම 
දපයුක්ත කිරීමට සහ ඒවා යයොදා ගැනීමට වගබලා ගැනීම 

 

 

අවශය ූ  විට ශ් ර ලාංකායේ රාජ්ය සහ යප ේගලික අාංශයන්හි දචිත ආයතනයන්ට ඍජු ආකාරයයන් සහ වක ර  
ආකාරයයන් තාක්ෂණික ශිල්පීය ක රම මාරු කිරීයේ දපක රම පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒ ආයතනයන්ට දපයදසථ දීම. 

 

 

 

දචිත තාක්ෂණික ශිල්පීය ක රම වැිදදියුණු කිරීයමන් රයේ මාුවෂික හා ද්රවයමය සේප් වලින් වියශේෂයයන්ම ශ රම සහ 
අමුද්රවය සේප් වලින් දපරිම දපයයෝජ්ණය අ්කර ගැනීමට අුවබල දීම. 

 

 

 

කාර්මික, වාණිජ් සහ යවන් අරමුණු සඳහා යන්ත ර භාවිතා කරන්නන් විියන් ඉල්ලුේ කරුව ලැබූවිට ආදර්ශ යන්ත ර 

සහ නියමු  යන්ත රාගාර අරපිරිමැසථයමන් යුක්තව සැළසුේ කිරීම, නිෂථපාදනය කිරීම සහ පරීක්ෂා කර බැලීම. 

 

 

 

 

ඉාංජියන්රු ශිල්පීය සැළසුේ පර්යේෂණ පිළිබඳ තාක්ෂණික ද්තයන් සහ යල්තණානයනය ජ්ාතයාන්තර හා ජ්ාියක 
නියයෝජිත ආයතනයන්යේ සහයයෝගයයන් යුක්තව අතණ්ඩව සමීක්ෂණය කිරීම සඳහා කටයුතු පිළියයල කිරීම. 

 

රාජ්ය සහ යප ේගලික අාංශයන්හි වයවසායනයට අතන්ඩ දපයේශක යසේවාවන් සැලසීම, රයේ ඉාංජියන්රු සහ 
කාර්මික සැළසුේ පදනම යමන්ම පර්යේෂණ හැකියාවන් පුළුල් කිරීම සඳහා පර්යේෂණ කටයුතු භාර ගැනීම සහ 
පුහුණු කිරීයේ කටයුතු වැිදදියුණු කිරීම. 

 

 

ඉහත කී කරුණු වලට අදාළ ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන කටයුතු සහ සේබන්ධ කාර්යයන් සඳහා විධිවිධාන 
සැලැසථවීම. 
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02. අධයක්ෂ මණ්ඩලය හා සාංවිධාන වුහය  
 
 
 

 
 

ආචාර්  ටී ඒ ජී  ගුණේසේකර මහතා - M Eng(SL), M Sc(Hon) (Ire), PhD(Ire), MIE(SL), FIIE(SL), C Eng. I Eng.   
 
 
 
 

 
 

9. ගුණියාංහ චන්ද්රියරි මහතා   - 2097 මාර්තු ියට  

 B Com Degree  
 

2. ඒ.ලච්. යමොහම්  මහතා  - 2097 මාර්තු ියට  
 

3. ඩී.ජි.ලන්. කුමරි මහ්මිය   - 2097 මාර්තු ියට 
 Master of Business Studies, CBA  
 

9. යරොහාන් ද ියල්වා මහතා   - 2097 අය්රේල් ියට  
 

  7. ඊ.ඒ.ලසථ.යක්. ලදිරිියාංහ මහතා   - 2097 යනොවැේබර් ියට  

 C.Eng., MIET   
 

6. ඒ.ලසථ.ආර්. ධවදයයසේකර මහ්මා - 2097 යනොවැේබර් ියට  
 MBA(PIM-USJ), Chartered Marketer  
 
 
 
   

 . ඉාංජි. ඩී.ඩී. ආනන්ද නාමල්    
 M Eng(Energy Technology), B Sc Eng(Hons), C.Eng., MIE(SL)  
 
 
 
 
 

        

    
   

 

 

කාර්යාලය  
 

2පී/17බී, කාර්මික ජ්නපදය 

ඒකල, ජ්ා ඇල. 
 

 

තැපැල් සාංයක්ත අාංකය 
11380 

 

 ුරකාන අාංක 
+ 94-011-2236284 
+ 94-011-2236384 
+ 94-011-2236307 
+ 94-011-5354597 
+ 94-011-5354601 

 

 ංකකා බැකකුව- ාා ඇං 

 ංකකා බැකකුව  

               - ආ තනික ශාඛාව 

   මහාන බැකකුව -    ජ්ා ඇල 

B 
 

 

විගණකාධිපික 

විගණකාධිපික ේදපාර්තේම්රතුව  

 

 
 විගණකවු

:  

අධයක්ෂ මණ්ඩං සාමාිනකිර 
  

සභාපික 
 

අධයක්ෂ ජ්නරාල්  අධයක්ෂ මණ්ඩල යල්කේ 
  

 බැාංකු කරුයවෝ 
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ශ් ලාංකා ජ්ාියක ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන මධයසථාානය 
 

අනුමත බඳවාගැනීේම් ප පා  ට අනුව සකවිධාන ව හ  
 

 

                     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

සභාපික සහ අධයක්ෂ මණ්ඩං  

 

ගණකාධිකාරී 

 

 

අධයක්ෂ - මුදල්   

 
 

අධයක්ෂ - මානව සේප්  
  

සහකාර අධයක්ෂ -  
පරිපාලන  

 

පුසථතකාලයාධිපිය 
 

 

පාලක - 
වැඩහල 

 

අභයන්තර 
විගණක   

අධයක්ෂ - පුනර්ජ්නක බලශක්ිය/  ියවිල් ඉාංජියන්රු/ 
බලශක්ිය හා පාරිසරික කළමනාකරණ/ විුලි සහ විදු් 

ඉාංජියන්රු/ කෘෂි ඉාංජියන්රු සහ පසු අසථවුව තාක්ෂණ 

 
අධයක්ෂ - සැළසුේ නිර්මාණ හා දපයේශක්ව 

අධයක්ෂ 
 

 

අධයක්ෂ - සැළසුේ නිර්මාණ හා 
දපයේශක්ක්ව යදපාර්තයේන්තුව 

 

 

අධයක්ෂ - තාක්ෂණික 
අයලවි යදපාර්තයේන්තව  

 
 

නියයෝජ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාල්  
(පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන) 

 

නියයෝජ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාල් (යසේවා)  

අධයක්ෂ ජ්නරාල්   

කාර්මික සහකාර, සැළසුේ ශිල්පී, ්රධාන කාර්මික ශිල්පී, යපෝ තබන්නා 
 

 

සැපයුේ 
නිලධාරී  

 

 

්රාාමික මේටයේ කාර්ය මණ්ඩලය  (ශිල්පීය / අර්ධ ශීල්පීය/ ශිල්පීය යනොවන) 

පරිපාලන 

නිලධාරී 
 

 

රහසය  යල්කේ 

ජ්ාල  
පරිපාලක 

 

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී  
 

පාලක - 
තාක්ෂණ 
දදයානය 

 

 

 

පාලක - 
යක තුකාගාරය 

 

යජ්යෂථඨ පර්යේෂණ 
විදයාර්  

 
පර්යේෂණ විදයාර්  

 
්රධාන පර්යේෂණ 
ඉාංජියන්රු/ විදයාඥ 

 
යජ්යෂථඨ පර්යේෂණ 
ඉාංජියන්රු/ විදයාඥ 

 
පර්යේෂණ 

ඉාංජියන්රු/ විදයාඥ 
ඉාංජියන්රු 

 

 

 

 
 
 

 

RF 

 

 

 

 

PRE 

PRS 

 

 

 

 

SRE 

SRS 

 

 

 

 

 

RE 

RS 

 

කාර්මික 
නිලධාරී  

 

 

අයලවි 
නිලධාරී 

 

කාර්මික 
නිලධාරී  

 

 

පාලක -  
නඩ්තු  

 

 

කාර්මික 
නිලධාරී  

 

 

 

ේසේවා ඛාරඩ  

 

 
HM 2-3 

 

 

 
HM 2-1 

 
 
 

HM 1-3 
 

 
HM 2-3 

HM 2-1 
HM 1-3 

AR–2 

AR -1 
MM 1-1 

 

 

 
MM 1-1 
 

 

 
 

JM 1-2 

 
 

 

 
 
 

MA 2-2 
 

MA 1-2 

 
 
 

PL 3 

PL 2 
PL 1 

 

 
 

 

කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික යනොවන) :  කළමනාකරණ සහකාර (මුදල් අයකැමි/ ්රදර්ශක/ පරීක්ෂණ යසේවා) 

 

සහකාර 
පුසථතකාල-
යාධිපිය  
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නර්ඩ් 

 

 

 

03.  සභාපිකතුමාේ  ප  ඩ 
  

දැයේ  ්රමුත  ඉාංජියන්රු  පර්යේෂණ  සහ  සාංවර්ධන  මධයසථාානය  යලස          

ශ් ලාංකා ජ්ාියක ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන මධයසථාානය  2015 

වර්ෂයේද ආයතනයේ යසේවාවන් අතණ්ඩව  දිය් කරන ලදි .ඉාංජියන්රු 

පර්යේෂණ සහ  සාංවර්ධන  කාර්යයන්,  පුයරෝගාමී  වයාපෘිය,  කර්මාන්ත  

සඳහා යසේවාවන් සැපී ම  ඉදිකිරීේ කටයුතු  මහජ්නතාව අතර තාක්ෂණය 

්රචලිත  කිරීයේ  වැඩසටහන්,  දැුවව්  කිරීයේ  හා  පුහුණු  වැඩසටහන්  

යනාදී    යාකාරකේ  පුළුල්ව ියුකරමින්  ආයතනයේ  ඉලක්කයන්  හා  

පරමාර්ායන් සපුරාගැනීයමහිලා කටයුතු කරන ලදි  . යමම  යාකාරකේහි 

්රියඵල සහ ්රියදාන යලස   නව  තාක්ෂණය  ඔසථයසේ  සථවයාං   කියා  

අවසථාාවන්  සැළසීම, සේප් ඵලදාී  යලස දපයයෝජ්නය, නව  

නිපැයුේකරුවන්යේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම,  පාසල් ියසුන්යේ විදයා 

හා  තාක්ෂණික දැුවම වර්ධනය සඳහා  මගයපන්වීම  යනාදිය  තුලින් රයේ  ියරසාර  ආර්ථික හා  සමා ය 

සාංවර්ධනය  සඳහා සෘජු සහ ව ාකාරයයන් දායක්වය සපයන ලදි. 

මධයසථාානය විියන්  බලශක්ියය,  ඉදිකිරීේ තාක්ෂණය,  කෘෂි  කාර්මික සහ  පසු  අසථවුව  තාක්ෂණය,  

පාරිසරික කළමනාකරණය යන ක්යෂේ යන්හි  නව තාක්ෂණයන් හා නිපැයුේ සඳහා සහ  සුළු හා මධය 

පරිමාණ කර්මාන්ත සාංවර්ධනය සඳහා පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන වයාපෘිය  සක් යමම වර්ෂය තුලද දිය් 

කර ඇත. බලශක්ිය ක්යෂේ ය සේබන්ධයයන් ශ් ලාංකා ය් මණ්ඩලය විියන් කරන ලද ඉල්ලීමක් අුවව ය් 

දළුවල මතුපිට යතතමනය මැනීම සඳහා දපකරණයක් නිර්මාණය කිරීම ්රමුත යේ.  ය  ්දලුවල මතුපිට ඇිය 

ජ්ල  ්රමාණය  ,ය්  නිෂථපාදනයේදී  යයදවීමට  අවශය  බලශක්ියයට  සෘජුවම  බලපෑේ  ියු  කරන  බැවින්  

යමමගින් සෘජුවම නිෂථපාදන  යාවලිය තුල  වියදම සැළකිය යුතු යලස පාලනය කිරීමට හැකිවුව ඇතැයි 

විශථවාස යකයර් . 

2015 වර්ෂය  තුලදී  නර්්  මධයසථාානය විියන් කෘෂි  සහ  පසු  අසථවුව  ක්යෂේ යට අදාළව  කුරු  යතල්  

නිෂථපාදන  ඒකකයේ  කාර්යසාධණය  සාංවර්ධනය  කිරීම,  කිරියදවීයේ   යාවලියේ  ඵලදාී තාවය  හා  

කාර්යක්ෂමතාවය  වර්ධනය  කිරීම  දයදසා  සුුසු  යන් යක්  නිර්මාණය කිරීම, කිරි නිෂථපාදන ක්යෂේ යේ 

ගවයන් සඳහා සේපීිදත  න ආහාර කැට නිෂථපාදනය සඳහා යන් යක් සකසථ කිරීම,  යනාදිය වැදග් යේ. 

යමම නිෂථපාදන අදාළ ක්යෂේ යන්යේ නියුතු සුළු හා මධය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට යබයහවින් හිතකර 

යලස බලපාුව ඇත.  තවද ගාංවතුර පාලනය සඳහා ජ්ලය බැස යාමට ඉදිකර ඇිය ඇල මාර්ගවල හටයගන 

ඇිය ජ්ලජ් පැලෑ  ඉව් කිරීයේ යන් යක් නිර්මාණය කිරීමද කැපී යපයනන වයාපෘියයකි.  යමහි මූලික 

යන් ය යේ වන විට නිමවා ඇිය අතර ක්යෂේ  පරීක්ෂණ කිහිපයක් ියුකිරීමට  නියමිතව ඇත. 

නර්්  මධයසථාානයේ පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන කාර්යන් අතර නර්්  වියදේ පිරිමැසුේදායක යගොඩනැගිලි 

ඉදිකිරීේ තාක්ෂණයට  නිරන්තරයයන්  හිමි  වන්යන්  සුවියශේ  සථාානයකි. යමහිදී වියදේ පිරිමැසුේදායක 

යකොන් ේ  මහල්  තේටුව  සඳහා  යයොදන නර්්  තාක්ෂණය අුවව වන  යපරසවි  යකොන් ේ තලාද  

නිෂථපාදනය,  කපරාරුවකින් යතොර සථලි -ය ෝේ  ්ියයේ මූලික ්රාමාණික හා පිරිවිතර හ නාගැනීම,  පසථ 

මි   යලොක් ගලින් නිමවන  ්ිය සඳහා යයෝගය වියදේ පිරිමැසුේදායක,  විෂ රහිත,  ජ්ල යරෝධක තීන්ත 

නිෂථපාදනය,  වියදේ පිරිමැසුේදායක යගොඩනැගිලි වහල සැකසීම සඳහා දැව රාමු සැකිල්ල හ න්වාදීම,  ගල් 

අගුරු බලාගාරවලින් ඉව් කරුව ලබන  ද්රවය (Bottom ash)  ඉදිකිරීේ කටයුතු සඳහා යයොදාගැනීම යනාදී 

වයාපෘතීන් 2015 වර්ෂය තුල සුවියශේ  යේ. මීට අමතරව මධයසථාානය විියන් රට පුරා ියුකරන ලද ඉදිකිරීේ 

වයාපෘිය රාශියක් සඳහා ියය දායක්වය සපයා ඇත.  

අප රයේ කර්මාන්ත  ක්යෂේ යේ පවියන ඉල්ලුමට අුවකූලවන පරිදි 2015 වර්ෂයේදීද ියවිල් ඉාංජියන්රු , 

විුලි/ විදු් ඉාංජියන්රු , පුනර්ජ්නක බලශක්ිය, පාරිසරික හා බලශක්ිය , කෘෂි ඉාංජියන්රු හා පසුඅසථවුව 

තාක්ෂණය යනාදී ඉාංජියන්රුමය ක්යෂේ යන්හි ියයලු අාංශයන් තුල දපයේශන යසේවා සැපී යමහි නර්්  

ආයතනය නිරතව ිය .  ඒ අුවව, අපජ්ලය පිරිපහුව, යබොයියල්රු කාර්යක්ෂමතාවය වැිද කිරීම, බලශක්ිය 

අපය්යෑේ, ශ ද  ෂණය, වායු  ෂණය, කර්මාන්ත ශාලා ඉදිකිරීේ යනාදී ක්යෂේත ර සේබන්ධයයන් මධය හා 

සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා දපයේශන යසේවා සහ විවිධ තාක්ෂණික යසේවා සැපී ම ්රමුතව ියු කරන ලදී. 
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නර්ඩ් 

 

ලයමන්ම සුළු හා මධය පරිමාණ කර්මාන්තයන්හි නියුතු කණ්ඩායේ සඳහා කාර්යක්ෂම යලස යපොේප භාවිතා 

කිරීම, කර්මාන්ත ශාලා අපවහන ද්රවය පාලනය, කර්මාන්ත සථවයාං යකරණය යනාදී විෂයන් සේබන්ධයයන් 

වියශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැ්වීමද යමම වර්ෂය තුළ ියු කර ඇත.      

ආයතනය විියන් ියුකරන ලද පර්යේෂණ හා සාංවර්ධනයන් මගින් හ න්වායදන ලද තාක්ෂණයන් හා 

නිෂථපාදනයන් සේබන්ධයයන් තාක්ෂණික පැවරුේ ියුකිරීමද යමම ආයතයේ කාර්ය සධානයයහිලා මූලික 

අාංශයකි .2097 වර්ෂය තුළ නව තාක්ෂණික පැවරුේ 9  ක් සහ බලප  අළු් කිරීේ 73 ක් සාර්ාක යලස ියුකර 

ඇත .නර්්  තාක්ෂණික පැවරුේ  යාවලිය ්රචලිත කිරීම හා නර්්  තාක්ෂණයන් සේබන්ධයයන් දැුවව් 

කිරීයේ අරමුණින් දැුවව් කිරීයේ වැඩසටහන් විශාල සාංතයාවක් දිවයියන් විවිධ ්රයේශවල පව්වන ලදි . යේ 

අතුරින් පුනරු්ාාපනය වන්නන්ට  (හිටපු ලල්. . .ඊ .සාමාජිකයින්ට )සථවයාං  කියා අවසථාා හ න්වාදීම සඳහා 

පව්වන ලද ස් දින පුහුණු යන්වාියක කඳවුර  ,සුනිතය බලශක්ිය අධිකාරියේ අුවලාහක්වය මත පාසල්වල 

විදයා ගුරුවරුන් හා  ියසු ියසුවියන් සඳහා පව්වන ලද බාහිරසථා පුහුණු වැඩසටහන් සහ ආ ප නිෂථපාදනය 

කිරීයේ සථවයාං ය යන් ය හ න්වාදීම සඳහා ක්යෂේ යේ නියුතුූ වන් සඳහා හමුවක් පැවැ්වීම යනාදිය කැපී 

යපයන්. 

නර්්  තාක්ෂණය ්රවර්ධනය කිරිම දයදසා  දැුවව් කිරීයේ වැඩසටහන් කිහිපයක් 1025 වර්ෂය තුලදී පව්වන 

ලද අතර ඒ අතුරින් නර්්  විවෘත දින වැඩසටහන පැවැ්වීම නර්්  තාක්ෂණය සාමානය මහජ්නතාව අතර ට 

යගනයායේ තව් ලක් ද්සාහයකි .2097 ජ්ාතක විදයා සියයට සමගාමීව නර්්  ආයතනයේ පර්යේෂණ 

සේමන් ණයක් පව්වන ලදි  .ලහිදී පර්යේෂකයින්යේ පර්යේෂණ වාර්තා ්රස ි ේධ කරන ලද අතර යහොඳම 

පර්යේෂණ වාර්තා තුන අගයමින් තයාගද පිරිනැමිනි  .ඊට අමතරව නර්්  තාක්ෂණය ්රවර්ධනය සඳහා ූ  

මාධය වැඩසටහන් කිහිපයක්ද යමම වර්ෂය තුලදී සාංවිධානය කර ඇත.  

වර්තමානයේ  යා්මකවන ඉාංජියන්රු කාර්යමණ්ඩල සඳහා පවියන අඩු වැටු  හා දීමනා තුල දක්ෂ 

පර්යේෂණ  ඉාංජියන්රුවන් මධයසථාානයට බඳවාගැනීයේ හා රඳවාගැනීයේ ගැටළුව හමුයේ  ජ්ාියක අර්ථිකය  හා 

සමා ය සාංවර්ධනය දයදසා ූ  අප ආයතනයේ යමයහවර ඉටු කිරීම කිියවියටක් පහසු කාර්යයක් යනොූ  බැේ 

සඳහන් කරමි .ඉාංජියන්රු හා පර්යේෂණ කාර්යමණ්ඩලය මධයසථාානය යවත රඳවා ගැනීයේ අවයයෝගයට 

මි හුණ දීයේ  යමෝපායක් යලස ආයතනය ඉාංජියන්රු හා පර්යේෂණ කාර්ය මණ්ඩලය දයදසා ධාරිතාවය ඉහළ 

නාංවාලීයේ සහ කුසලතා සාංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා යේශීය හා වියේශීය වශයයන් අවසථාාව සළසාදීම 

නිරන්තරයයන් ියු කරමින් පවතී   .වර්තමානයේ පවියන නව නිපැයුේ පදනේූ  ආර්ථිකයක් තුල පර්යේෂණ සහ  

සාංවර්ධන  යාකාරකේ නාංවාලීම සඳහා රාජ්ය ආයතනයන්හි පර්යේෂකයන්  සඳහා ආරක්ෂණීය වැටු  හා දීමනා 

පරිපා යක් ඇිය කිරීම සේබන්ධයයන් කටයුතු කිරීම සඳහා  ්රියප්ිය සේපාදකයින්ට කාලය ලල්බ ඇත . 

මධයසථාානයේ ියයලු කර්තවයයන් සාර්ාක කරගනිමින් රයේ ්රමුතතම ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන 

ආයතනයක්  වශයයන්  යමම  මධයසථාානය  ප්කිරීම  සඳහා  මධයසථාානයේ  අධයක්ෂ ජ්නරාල් , 

ඉාංජි .ඩී.ඩී.ආනන්ද නාමල් මහතා විියන් ලබායදන නායක්වය යබයහවින් ්රශාංසනීය වන අතර ඔහු සමඟ 

ආයතනයේ යසේවාවන් වැිදදියුණු කිරීමට ලැබීම සැබවින්ම සතුටකි  .ලයමන්ම 2097 වර්ෂයේදී මධයසථාානයේ 

අරමුණු ළඟා කරගැනීම සඳහා දායක්වය ලබාුන් අයනකු් ඉහළ කළමනාකාරී්වයට්, අධයක්ෂ ,

යදපාර්තයේන්තු  අාංශ ්රධානීන්ට්, පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු   විදයාඥ,  තාක්ෂණික නිලධාරීන් ඇතුළු සමසථා 

කාර්යමණ්ඩලයට් සථතුිය කිරීම සඳහා යමය අවසථාාවක් කරගනිමි. 

 

 

ආචාර්ය  .ඒ.  .ගුණයසේකර  

සභාපිය  
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04. ේායෂථක කනමනාකරණ සහ විධා ක කාර්  මණ්ඩං  

 
 

 
 

ආචාර්ය. .ඒ. . ගුණයසේකර මයා  - M Eng(SL), M Sc(Hon) (Ire), PhD(Ire), MIE(SL), FIIE(SL), C Eng. I Eng. 
 
 
 

ඉාංජි. ඩී.ඩී.ඒ. නාමල් මයා – M Eng (Energy Technology),  BSc Eng (Hons), C Eng, MIE(SL) 
 
 
 

ඉාංජි.  .යක්.යක්.ඒ ද ියල්වා මයා - MSc (Building Technology),  BSc Eng (Hons), C Eng, MIE (SL) 
 
 

 
ඒ. ලච්. පියියරි මයා – MSc (Management of Technology), BSc Eng )Hons( 

 
 

 
 
 

බංශක්ික හා පා ස ක කනමනාකරණ ේදපාර්තේම්රතුව  

පර්ේේෂණ විදයාර්   

(වැ බ  ප පාංන ේදපාර්තේම්රතු ප්රධානී) 

ඉාංජි.  යක්. . ජ්යියාංහ මයා   

 
 
M Eng, BSc Eng , C Eng, MIE(SL)      

පර්ේේෂණ ංකිනේරු  

ඉාංජි. ලන්.පී. . යපයර්රා යමනවිය      
ඉාංජි. ලේ.ඩී. සහර්දීන් මයා               
ඉාංජි. යක්.පී.ඩී.ඩී. ජ්යයසේකර මයා    
 .යක්. ගීගනයේ මයා    
 

 

MSc, BSc Eng (Hons.), AMIE(SL) 
BSc  Eng 
BSc Eng (Hons), AMIE(SL) 
BSc Eng  

සිවිල් ංකිනේරු ේදපාර්තේම්රතුව  

අධයක්ෂ (තාක්ෂ ක)  
ඉාංජි යේ. ඒ. සී. කි රෂාන්ිය මිය        

 

BSc Eng, C Eng, MIE(SL) 
 

ප රධාන පර්ේේෂණ ංකිනේරු 
ඉාංජි. ඩ . ඩ . පි. යක්. යපයර්රා මයා  
ඩ . පී. ආර්. ඩී. වීරියාංහ මයා 
  

ංකිනේරු  
ඩී.ලේ.ඒ.යක්. දිගල මිය  
යක්.ලසථ.ලසථ. වීරියාංහ මිය  
 

පර්ේේෂණ ංකිනේරු 
ඉාංජි. අයි.පී. බටුවිට මයා   
ඉාංජි. ඒ.ලන්.ලසථ. අමරදාස මයා  

ලේ.ඒ.වයි. රෂථමි මයා   -    2097.08.06 දක්වා  
 

 

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී  

බී.ඒ.පී.ලච්. මයනෝරිමා මිය    - 16.01.2015 දක්වා  

බී.ඩී.අර්. චාමිකා මිය            -  08.06.2015 ියට  

 
 

M Eng (Struct), BSc Eng (Hons), C Eng , MIE (SL) 

NDT, CEI Part I, IESL Part I 

 

NDES (Civil Eng), CEI (UK) Part I  
Special Apprentice (Civil Eng.), IESL (Part I)    

 
 

B Sc Eng, AMIE(SL)  
B Sc Eng, AMIE(SL)  
B Sc Eng 

 

 
 

MSc, B Sc  

MSc, B Sc                

 
 
 
 
 
 

නිේ ෝාය අධයක්ෂ ානරාල් (පර්ේේෂණ සහ සකවර්ධන) 
 

අධයක්ෂ ජ්නරාල්  
 
 

නිේ ෝාය අධයක්ෂ ානරාල් (ේසේවා) 
 
 

ඉාංජියන්රු සහ අයනකු් විධායක කාර්ය මණ්ඩලය යදපාර්තයේන්තු වශයයන් 
 

සභාපික 
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පුනර්ානක බංශක්ික ේදපාර්තේම්රතුව 

පර්ේේෂණ විදයාර්  (ේදපාර්තේම්රතු ප්රධානී) 

ඉාංජි. යේ.ඒ.ඒ.ඩී. ජ්යසූරිය මයා   
M Eng, BSc Eng, MIE(SL)       

 

පර්ේේෂණ විදයාර්   

ඉාංජි. ඩ .යක්.ආර්. පීරිසථ මයා   
 

ඉාංජි. ලන්.යක්. ලදිරිියාංහ මයා 
 

 
 
්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු  
ආචාර්  ඒ එසථ ේක්  වරාේහේන ම ා  
 
ංකිනේරු  

ඩ .ඒ.ලල්.ලසථ. කරුණාවර්ධන මයා     
 

පර්ේේෂණ ංකිනේරු  
ඊ.බී.යූ.සී. කුමාර මයා       
ඊ. නදීශානි යමනවිය    
ඉාංජි.  .ලසථ.ආර්. යකොසථතා මිය   
 

 

 

MPhil,  MA (Buddhist Stud), BSc Eng, C.Eng. MIE(SL) 
 

MPhil, BSc  Eng, MIE(SL) 

 
 

 

PhD, M Eng, B Sc Eng  

 
 
 

HNDE  
 
  

BSc  Eng (Hons)                 
BSc  Eng (Hons) 
BSc  Eng, AMIE(SL)  

 

කෘෂි ංකිනේරු සහ පසු අසථවනු තාක්ෂ ක ේදපාර්තේම්රතුව  

අධයක්ෂ (තාක්ෂ ක) 

ඉාංජි. යක්.වයි.ලච්.ඩී. ශාන්ත මයා    

 

MSc Eng., BSc  Eng,  
 

ප්රධාන පර්ේේෂණ ංකිනේරු  

වයි.ලේ.ලේ.යක්. රණතුාංග මිය   
 

පර්ේේෂණ ංකිනේරු  
ඉාංජි. පී.ලේ.වයි.ලසථ. පියරාජ් මිය   

ඉාංජි. ලසථ.ඒ.පී. ශලින්ද ියල්වා මයා            

ඉාංජි. ලේ.ඒ.ලන්. සුගන්දි යමනවිය    
  
 

ංකිනේරු  

පී.ඒ.යූ.ඩ .යක්. පරණගේයපොල මයා   

ඒ.ලන්.ලේ.සී.ලන්. අය ියරි මයා  - 2097.0 .06 ියට    FROM 01/07/2014 

 

 

 
 

NDT  

 

 

BSc Eng, AMIE (SL)    

BSc Eng, AMIE (SL)   

B Tech, AMIE (SL)   
 

 
 
NDES 
B Sc Eng  

 

විදුලි හා විද ත් ංකිනේරු ේදපාර්තේම්රතුව  

පර්ේේෂණ විදයාර් / ේදපාර්තේම්රතු ප්රධානී  
ඉාංජි. ලන්. .ඩී. වියේියරිවර්ධන මිය  

 

M Eng, C  Eng, MIE (SL) 

 

ේායේෂථක පර්ේේෂණ ංකිනේරු  

ඉාංජි. ලසථ. විදයාර්න මයා   - 2097.90.99 දක්වා 
 

පර්ේේෂණ ංකිනේරු     

  ඉාංජි. ඩී.ආර්.ලසථ.යක්. විමලර්න මිය    

වයි.ලේ.ඒ. .ලසථ.පී.යක්. කුලර්න යමනවිය   

                                         -     2097.06.23 ියට  

 .යූ. ද ියල්වා මයා             -      2097.09.95 ියට 

 

ංකිනේරු  

ලච්.ඩී.සී. යහේ ආරච්චි මිය    

 

 

 

M.Sc., B Sc Eng. AMIE(SL) 
 

 

B Tech Hons, AMIE (SL)     

B Sc Eng. 

 

B Sc Eng. 

 

 

NDT  
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සැනසුම් නිර්මාණ හා උපේේශකත්ව ේදපාර්තේම්රතුව  

අධයක්ෂ (තාක්ෂ ක) 

ඉාංජි. ඒ.ඒ.ලසථ.පී. ජ්යියාංහ මයා  

 

 

BSc  Eng (Hons), MIE(SL) 
    

ප්රධාන පර්ේේෂණ ංකිනේරු  

ඉාංජි. ලච්.ලේ.ලල්.යූ යහේර් මයා   
ඉාංජි. ඒ.අර්.සී. සල්ගාු මයා    

පර්ේේෂණ ංකිනේරු  
ඉාංජි. ලසථ.පී. යපයර්රා මයා     
 

ංකිනේරු  

  ලන්.ඒ.ඩී.ඩී.යේ. ්රසන්න මයා    
 

පාංක - වැඩහල්  

ඩ .ලච්.ලසථ. රමල් ියල්වා මයා           

 

 

BSc  Eng, AMIE(SL)  
BSc  Eng, AMIE(SL)  
 

 

EC (UK) Part I & II, NDT, AMIE(SL)  
 

 

NDT  
 

NDES 

 

තාක්ෂ ක අේංවි ේදපාර්තේම්රතුව 

අධයක්ෂ (තාක්ෂ ක) 

ඉාංජි.ලේ.ඒ.ලේ. ්රනාන්ු මයා  

 
 

PG Dip (Energy) IESL Part I  & II, CEng, MIE (SL)  

    

ප්රධාන පර්ේේෂණ ංකිනේරු  
ඩී.වී. විමලයසේන මයා     
 

අේංවි නිංධාරී   
ලසථ. වියේසුරිය මයා   

 

පාංක - තාක්ෂණ උදයාන   
ඒ.ඒ.ලන්.ලසථ. අධිකාරී මයා   

 

පාංක - ේකෞතුකාගාර   
බී.ඩී.පී.ලසථ. රණවීර මිය  

 

 

NDT, Dip in Marketing (SL)   
 

 

Master of Business Studies (MBS), BSc (Agriculture) Sp. 

 
  BSc  

 

  BSc  

 
 

ේමකේරොනික්සථ අකශ   

ප්රධාන පර්ේේෂණ ංකිනේරු  
(අකශ භාර ංකිනේර ු ) 
ඉාංජි. ඩී.ලේ. පුාංචිබණ්ඩා මයා

 

 

 

 

BSc Eng
 

    

 ේායේෂථක පර්ේේෂණ ංකිනේරු  

 ංකින  ලච්.පී.ලච්. කුමාර මයා  - 2097.07.20 ියට  

 පර්ේේෂණ ංකිනේරු  
  ලච්.පී.ලච්. කුමාර මයා - 2097.07.95 දක්වා 
       ලල්.ලන්.අ සරා යපයර්රා යමනවිය  

ඉාංජි. ලසථ.ලේ.ලසථ.ලසථ. යසේනාර්න මයා    

 

 

MSc Eng, EC(UK)  PART  I & II, AMIE(SL)  
 

MSc Eng, EC(UK)  PART  I & II 

BSc Eng. (Hons) 
B Tech, AMIS(SL)  

 
 

පුසථතකාං  

පුසථතකාං ාධිපික  
 

ඩී.ලේ. .පී.යක්. යේවගිරි මිය  

 

B A (Library Science) Sp., MSSc                         
 

ේතොරතුු තාක්ෂණ අකශ    

  ාාං ප පාංක   

  පී.පී. වි මසූරිය මයා  

 

 

BSc (Computing & Information Systems)   
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 වාර්ෂික වාර්තාව  2015 

නර්ඩ් 

 

 

මානව සම්පත් ේදපාර්ත ේම්රතුව  

අධයක්ෂ (මානව සම්පත්) 
ඩී.ඒ.ලේ. මුණියාංහ යමනවිය  - 2097.08.09 ියට   

 

 

MPM, BSc, Dip in Personnel Mgt,       
BSc (HRM),  MBA (HRM)  
 

      

සහකාර අධයක්ෂ (ප පාංන) 
ආර්. ගමයේ මයා   

 

 

B A (Social Science) Sp., MA in Sociology   

 

මූංය ේදපාර්තේම්රතුව  

 
අධයක්ෂ (මූංය) 
ඩී.වී.ලසථ. යපයර්රා මිය  - 2097.06.9  ියට  ඩී.වී.ලසථ. යපයර්රා මිය     DIRECTOR (FINANCE) 
 
කනමනාකු (මූංය)  
ඩී.වී.ලසථ. යපයර්රා මිය  - 2097.06.96. දක්වා  
 

 
ICMA Professional Part II, IPFA, ICEA      
 

                                                       
 

ICMA Professional Part II, IPFA, ICEA    

 

ගණකාධිකාරී  
යේ.ලේ.ආර්.ලසථ. ජ්යියාංහ මයා  

 

 

BBA (Busi. Admin) Special , MBA, ICASL - Professional Part I 

 

අභයරතර විගණන අකශ   

  අභයරතර විගණක  
  බී.පී. සුසන්ත කුමාර මයා   

 

 

HNDA   

 

සැපයුම් අකශ    

සැපයුම් නිංධාරී 
ආර්.ලච්.ඒ.  වානන්ද මයා  

 

 

 

BSc (Physical Science) 
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 වාර්ෂික වාර්තාව  2015 

නර්ඩ් 

 

05. මානව සම්පත 
 

 සුවියශේ  කාර්ය සාධනයක් තුලින් තම අරමුණු හා පරමාර්ායන් සපුරාගැනීම සඳහා පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන 
කාර්යයන්හි නියුතු ආයතනයන්හි ්රධානතම ව්කම මානව සේපත යේ. අයනකු් සේප් තුලින් යමක් 
ියුවිය හැකි නමු් යමක්  යාවට නැාංවිම ියුකළ හැක්යක් මානව සේපත තුලිනි. නිිය මගයපන්වීම, මානව 
සේපත ඵලදාී ව දපයයෝජ්නය කිරීම හා වැිදදියුණු කිරීම තුලින් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදාී  යසේවයක් 
ලබාගැනීම දයදසා නර්්  ආයතනයේ කළමනාකාරී්වය නිරන්තරව ද්සාහ දරුව ලැය . 

 
 සුුසුකේ සපිරි ඉාංජියන්රු පර්යේෂකයින් සහ විදයාඥයින් බඳවාගැනීම සහ රඳවාගැනීම ආයතනයේ මානව 
සේප් කළමනාකරණයේ හ නාග් ්රධානතම ගැටළුව යේ. යමම ගැටළුව ශ් ලාංකායේ රාජ්ය අාංශයේ 
පර්යේෂණ ආයතන යබොයහෝමයක් මුහුණුයදන යපොු ගැටළුවක් බවට ප්ව ඇත. විදයා්මක, පර්යේෂණ හා 
සාංවර්ධන වැඩසටහන් සේබන්ධව ජ්ාියක ්රියප්ියයක් ඇියකිරීම, විදයා්මක හා ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ 
භාවිතයන් ජ්ාියක සාංවර්ධනය සඳහා අදාළ කරගැනීම, විදයාඥයින්  පර්යේෂකයින් රාජ්ය අාංශය සඳහා 
බඳවාගැනීයේදී ඔවුන්යේ වැටු  හා ්රියලාභ කළමනාකරණය, පුහුණුව හා සාංවර්ධනය යනාදිය 
සේබන්ධයයන් පුළුල් ඒකාබේධ දපාය මාර්ග  යා්මක කළ යුතුව ඇත.  

 
 වර්තමානයේ පවියන වැටු  සහ දීමනා පරිපා න් යටය් දක්ෂතා සපිරි ඉාංජියන්රු පර්යේෂකයින් 
බඳවාගැනීයේ සහ රඳවාගැනීයේ ගැටළුව මධයයේ වුවද දසසථ අධයාපන අවසථාාවන්, පුහුණු හා සාංවර්ධන 
අවසථාාවන් ලබාදීම, ජ්ාතයාන්තර සේමන් ණ  වැඩමුළු සඳහා යයොමුකිරීම යනාදී ූ  ආකර්ෂනීය ධාරිතා 

සාංවර්ධන වැඩසටහන් වලට යයොමුකිරීම යමන්ම පහසුකේ සහිත වැඩ පරිසරයක් ඇියකරලීම සහ  කියා 
සාංවර්ධන අවසථාාවන් සඳහා පහසුකේ සළසාදීම යනාදීූ   යමෝපායන් අුවගමනය කරමින් නිපුණතා සපිරි 
පර්යේෂකයින්, විදයාඥයින් බඳවාගැනීම සහ ඔවු න් මධයසථාානයේ යසේවයේ රඳවාගැනීම සඳහා ූ  හැකි සෑම 
 යාමාර්ගයක්ම නර්්  ආයතනය විියන් අුවගමනය කරමින් පවතී.  

 

මධයසථාානේේ 0015 වර්ෂේේ සමසථා කාර් මණ්ඩං ේතොරතුු සාරාකශ  පහත ප දි ේේ   
 

ේසේවා ඛාරඩ  සකඛයාව

ඉහළ කළමනාකරණ මණ්ඩලය 3

ඉාංජියන්රු කාර්ය මණ්ඩලය 43

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 10

කණිෂථඨ කළමණාකාර කාර්ය මණ්ඩලය 9

කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික) 16

කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික යනොවන) 47

්රාමික  මේටයේ කාර්ය මණ්ඩලය 140

එකතුව 268

1%
16%

4%

3%

6%

18%

52%

 
 

2097 වර්ෂය තුලදි ියුකරන ලද අභයන්තර හා බාහිර බඳවාගැනීේ 
 

නම  තනතුර 
ේදපාර්තේම්රතුව/ 

අකශ  
බඳවාගත් දින   

01  යේ.ඩී. ජ්නනි වාසනා යමනවිය  කළමනාකරණ සහකාර  තාක්ෂණ දදයානය  2097.07.20 

02 ලන්.පී.යූ. ද ියල්වා යමනවිය  
කළමනාකරණ සහකාර 

(්රදර්ශක) 
තාක්ෂණ දදයානය  2097.07.20 

03  .ඒ.ලන්.ඩී. කරුණාර්න යමනවිය   
කළමනාකරණ සහකාර 

(්රදර්ශක) 
තාක්ෂණ දදයානය  2097.07.20 

04 ලච්.පී.ලච්. කුමාර මයා  යේෂථඨ පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු  යමක  යරොනික්සථ  2097.07.20 

05 ආචාර්ය  ඒ.ලසථ.යක්. වරායහේන මයා ්රධාන ප ර්යේෂණ ඉාංජියන්රු පුනර්ජ්නක බලශක්ිය  2097.07.29 

06 බී.ඩී.අර්. චාමිකා මිය   ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී  ියවිල් ඉාංජියන්රු  2097.06.08 

07 ඩී.වී.ලසථ. යපයර්රා මිය  අධයක්ෂ )මූලය(  මූලය  2097.06.9  

08 ආර්.පී.යූ.යේ. ලදිරිියාංහ මයා  කාර්මික සහකාර  
බලශක්ිය හා පාරිසරික 
කළමනාකරණ 2097.06.23 

09 වයි.ලේ.ඒ. .ලසථ.පී. යක් කුලර්න මයා   පර්යේෂණ ඉාංජ්යන්රු විුලි හා විදු් ඉාංජි . 2097.06.23 

10 ලසථ.ජි.ඩ . ියල්වා මිය  කළමනාකරණ සහකාර  මානව සේප් 2097.06.29 
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 වාර්ෂික වාර්තාව  2015 

නර්ඩ් 

 

නම  තනතුර යදපාර්තයේන්තුව  අාංශය  බඳවාග් දිනය  

11 ඩ .ලේ.ලන්.ලල්.යූ. චන්ද්රයසේන යමනවිය  කාර්මික සහකාර  පුනර්ජ්නක බලශක්ිය  2097.0 .02 

12 යක්.ආර්. . ඉෂාරා යමනවිය   කාර්මික සහකාර  විුලි හා විදු් ඉාංජි . 2097.0 .02 

13 ලන්.පී.ඒ. ගමයේ යමනවිය කාර්මික සහකාර  
බලශක්ිය හා පාරිසරික 
කළමනාකරණ 2097.0 .02 

14 ලසථ.ලච්.ඒ.සී. දයාර්න මයා  කාර්මික සහකාර  ියවිල් ඉාංජියන්රු  2097.0 .02 

15 ඒ.ලන්.ලේ.සී.ලසථ. අය ියරි මයා   පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
කෘෂි ඉාංජියන්රු සහ පසු 
අසථවුව තාක්ෂණ  

2097.0 .06 

16 ලච්.ඩී. මුවන්ිය යමනවිය  කාර්මික සහකාර  කෘෂි ඉාංජියන්රු 2097.0 .93 

17 ලසථ.ලේ. ලදිරිවීර යමනවිය  කාර්මික සහකාර  යමක  යරොනික්සථ  2097.0 .20 

98 ඩී.ඒ.ලේ. මුණියාංහ යමනවිය  
අධයක්ෂ 
)මානව සේප්( 

මානව සේප් 2097.08.09 

95 ලසථ.ලේ.ලසථ.ලසථ. යසේනාර්න මයා  පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු යමක  යරොනික්සථ  2097.08.20 
 

 
2097 වර්ෂය තුලදී කාර්ය මණ්ඩල වි ාම ගැනීම 
 

නම තනතුර ේදපාර්තේම්රතුව/ අකශ  විශ්රාම ය  දින  

01  ඒ.ඒ.ඩී.පී. ඇන්ටනී මයා   වැේුේකරු මානව සේප්  2097.03.02 

02 පී.ඒ.ආර්.ඒ. යපයර්රා මයා  වැේුේ  පෑසථසුේකරු  පුනර්ජ්නක බලශක්ිය  2097.0 .30 

03 ඒ.ලල්. චන්ද්රර්න මයා  විුලි කාර්මික    විුලි  විදු් ඉාංජියන්රු 2097.08.0  

09 ලච්.ඩ .ලසථ.ආර්.ජ්යසුන්දර මයා  නිමැවුේකරු පුනර්ජ්නක බලශක්ිය  2097.08.0  

07 ඊ. සනී ද ියල්වා මයා   කේකරු  ියවිල් ඉාංජියන්රු 2097.08.39 

06 ලේ.ජි. ධර්මියාංහ මයා වැේුේ පෑසථසුේකරු     කෘෂි ඉාංජියන්රු  2097.90.0  
 

 
2097 වර්ෂය තුලදී මධයසථාානයේ යසේවයයන් ඉල්ලා අසථවීම 
 

නම තනතුර ේදපාර්තේම්රතුව/ අකශ  
ංල්ංා අසථවූ  

දින  

01   .යූ. ද ියල්වා මයා  පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු  විුලි  විදු් ඉාංජියන්රු 2097.09.95 

02 බී.ඒ.පී.ලච්. මයනෝරිමා මිය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී  ියවිල් ඉාංජියන්රු 2097.09.96 

03 යක්.ඒ.යක්. . රූපියාංහ මයා  කාර්මික  සහකාර   කෘෂි ඉාංජියන්රු  2097.03.03 

09 ලසථ.ලේ. අසාේ මයා  කාර්මික සහකාර  ියවිල් ඉාංජියන්රු 2097.07.07 

07 ඊ.ඒ.ලසථ. ප්රියන්වදා මයා  කළමනාකරණ සහකාර )පරීක්ෂණ(  
බලශක්ිය හා පාරිසරික 
කළමනාකරණ 2097.07.90 

06  ලේ.ඒ.වයි. රසථමි මයා   පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු ියවිල් ඉාංජියන්රු 2097.08.06 

0   ලන්.පී.යූ. ද ියල්වා මිය   කළමනාකරණ සහකාර )පරීක්ෂණ(  තාක්ෂණ දදයානය  2097.05.97 

08 ලසථ. විදයාර්න මයා  යජ්යෂථඨ පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු   විුලි  විදු් ඉාංජියන්රු 2097.90.90 

05  ලන්.පී.යූ. ද ියල්වා මිය   
කළමනාකරණ සහකාර 
)පරීක්ෂණ(  

තාක්ෂණ දදයානය  2097.05.97 

90  ලේ. . අරුණ මයා    රියුරු   මානව සේප්- ්රවාහන  2097.99.30 

99  ආර්.පී.යූ.යේ. ලදිරිියාංහ මයා    කාර්මික සහකාර  
බලශක්ිය හා පාරිසරික 
කළමනාකරණ  

2097.92.02 
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නර්ඩ් 

 

5 1  ආ තනික මානව සම්පත් සකවර්ධන   

ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන කාර්යයන් මූලික කාර්යභාරය යකොටග් යමම ආයතනයේ 
මානව සේප් සාංවර්ධනය සඳහා අතන්ඩව අවධානය යයොමු යකයර්. 
 

ඒ අුවව, දැුවම, කුසලතා හා නිවැරදි ආකල්ප වර්ධනය කිරීම තුලින් නිපුණතා සපිරි ඵලදාී  කාර්ය 
මණ්ඩලයක් නිරතුරුව මධයසථාානය තුළ පව්වාගැනීම සඳහා මධයසථාානය  යාකරමින් පවතී.  
 

ඒ සඳහා ධාරිතාවය යගොඩනැාංයවන සහ දැුවම, කුසලතා, නිපුණතා වර්ධනය කරලීයේ වැඩසටහන් 
සඳහා අදාළ කාර්යමණ්ඩලය යයොමු කරවුවයේ ඔවුන්යගන් මධයසථාානයට ියුවන යසේවාවන්, 
රාජ්ාකාරී වඩා් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදාී  යලස ලබාගැනීයේ අරමුණ යමන්ම පුේගල  කියා 
සාංවර්ධනයද ඉලක්ක කරගනිමිනි. 
 

2095  වර්ෂයේදී  නර්්   මධයසථාානය  කාර්ය මණ්ඩලය  සඳහා  පහත  සඳහන්  පරිදි  පුහුණු හා 

සාංවර්ධන  අවසථාාවන් සළසා  ඇත. 
 

5 1 1 ේේශී  පුහුණු වැඩසටහර  

  පුහුණු හා සකවර්ධන අවසථාාවර සනසා දීම - ේසේවා ඛාණ්ඩ වශේ ර  
 

ේසේවා ඛාරඩ    පුහුණු අවසථාාවර සකඛයාව 

ඉහළ කළමනාකරණ   1 

ඉාංජියන්රු  156 

විධායක   28 

කණිෂථඨ කළමනාකරණ   14 

කළමනාකරණ සහකාර )තාක්ෂණික( 33 

කළමනාකරණ සහකාර )තාක්ෂණික යනොවන( 82 

්රාාමික    127 

එකතුව 440 

 

ේසේවා ඛාරඩ මට්ටේමර ප්රිකශත ක් ේංස 

 
  

 ්රාාමික ශිල්පීය මේටයේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 10 යදයනකු සඳහා ජ්ාියක 
වෘ්තීය සුුසුකේ (NVQ) 3/9 වන මේටම සපුරාලීමට අවශයය පහසුකේ සහ ්රියපාදන 
සැළසීමද යේ අතර යේ.  

 

 5 1 0  බාිටරසථා පුහුණු වැඩසටහර  
 

  කාර් සථාානේ ර බැහැරව සිදුකරනු ංැබූ ේරවාසික පුහුණු හා සකවර්ධන වැඩමුළු 
 

ආයතනයට අලුියන් බඳවාගන්නා ලද  ඉාංජියන්රු, විධායක, කණිෂථඨ විධායක සහ 
කළමනාකරණ සහකාර තාණ්ඩයන්ට අය් කාර්ය මණ්ඩලයේ 30  යදයනකු යවුවයවන් 

2095 අයගෝසථතු 93 සහ 99 යන දිනයන්හිදී යන්වාියක පුහුණු වැඩසටහනක්  

තාක්ෂණ දදයානයේදී පව්වන ලදි.  
 

 
 
 
 

35% 

6% 

3% 8% 

19% 

29% 

ඉහළ කළමනාකරණ   

ඉාංජියන්රු  

විධායක   

කණිෂථඨ 

කළමනාකරණ   

කළමනාකරණ සහකාර 

(තාක්ෂණික) 
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5.2    වියේශ ශිෂය්ව  සේමන් ණ  පුහුණු වැඩසටහන්  වැඩමුළු සඳහා සහභාගී වීම 
 

 

  
නිංධා  ාේ  නම සහ තනතුර වැඩසටහන  කාංප ච්ේේද   රට 

  

1 
ඩ .ඒ.ලල්.ලසථ. කරුණාවර්ධන මයා  
)ඉාංජියන්රු(   

International AD Operating and 
Engineering Course 

2097.09.93-23 ජ්ර්මනිය  

2 
 

ඩී.ලේ. පුාංචිබණ්ඩා මයා   
)්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු( 

“Asia Pacific Regional Workshop on 
Biomass Energy Resource 
Assessment” and “Biomass Open 
Research Forum: Biomass Resource 
Assessment for ASEAN+6 Countries” 

2097.0 .06-90 තායිලන්තය  

3 
 

ආචාර්ය  .ඒ.ජි. ගුණයසේකර මයා 
)සභාපිය(  
   

- 11
th

 Session of the Governing 
Council  
- 11

th
 of the Technical Committee of 

Asian and Pacific Centre of 
Technology (APCTT)  
- Seminar on Technology Facilitation 
for SDG’s in Asia Pacific  

2097.12.17-18 ඉන්දියාව  

 
 

 
 

5.3 අේනකුත් සමාා සත්කාරක ේසේවාවර - 0015 

 
 5 3 1 ආධුනිකිර සඳහා කාර්මික පුහුණු අවසථාාවර සනසාදීම  
 

විශථව විදයාල හා පිළිග් වෘ්තීය කාර්මික පුහුණු ආයතනයන් විියන් යයොමු කරුව ලැබූ 

ආධුනිකයින් 33 යදයනකු සඳහා මාස 3  මාස 6 වැනි කාල පරච්යේදයන්ට අදාළව වෘ්තීය  

කාර්මික පුහුණු අවසථාාවන් සළසාදීම 2097 වසර පුරා ියුකර ඇත.  

 
5 3 0 නර්ඩ් මධයසථාානේේ කාර්  මණ්ඩංේේ දූ දුවර සඳහා බාිටරසථා පුහුණු වැඩසටහනක් 

සකවිධාන  කිරීම 
 

 නර්්  මධයසථාානයේ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින්යේ ුවා දරුවන්යේ විදයා හා තාක්ෂණ 

දැුවම යමන්ම සන්නියේදන හැකියාව, සාමූහිකව වැඩකිරීම, විශථයල්ශණා්මකව ියතීම යනාදී 

ගුණාාංගයන් වර්ධනය කිරීයේ අරමුණින් 2097 යදසැේබර් 25 සහ 30 දිනයන්හි නර්්  

තාක්ෂණ දදයානය තුළ යන්වාියක පුහුණු කඳවුරක් පව්වන ලදි.  
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6. 0015 වර්ෂේේදී කාර්  සාධන  පිළිඹිමු කිරීම  

ශ රී ලාංකා ජ්ාියක ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන මධයසථාානය, ආයතනයේ අවමතාර්ායන්ට හා අරමුණු 

වලට අුවකූලව  විවිධ ඉාංජියන්රුමය ක්යෂ ථ  යන් තුල  පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන ක ර යාකාරකේ  ියුකිරීේ හා 

ඒවා ප රචලිත කිරීයේ වැඩ සටහන්, නියමු වයාපෘිය, දපයේශන යසේවා, පුහුණු කිරීයේ හා දැුවව් කිරීයේ වැඩ 

සටහන්, ඉදිකිරීේ කාර්යයන් ආදී විවිධ ක ර යාකාරකේ හි නියැයලමින් 2015 වසර තුළ විශිෂථට යසේවාවක් රටට 
ියු කරන ලදි. නව තාක්ෂණය පදනේ කර ග් සථවයාං  කියා අවසථාා  හිවීම, වියශේෂයයන්ම ගේබද ප රයේශ 
ආශ ර ත කර්මාන්තයන්හි ලලදායිතාවය හා කාර්ියක්ෂමතාවය වර්ධනය, ඉදිකිරීේ කර්මාන්ත ක්යෂේත රයේ සේප් 
ඉියරි කරදීම, නව නිර්මාණකරුවන්යේ නිර්මාණකරණ හැකියා ප රවර්ධනය සඳහා අවසථාා ලබාදීම හා පාසල් 

දරු දැරියන්යේ හා මහජ්නතාවයේ විදයා හා තාක්ෂණ දැුවම වර්ධනය ආදිය මඟින් යමම ක ර යාකාරකේහි 
ප රියලල හා ප රියධාන රයේ සමාජ් ආර්ථික ත්වයන් වර්ධනය කිරීම සඳහා ඉවහල් වී ඇත.  
 
තවද, යමම  ක ර යාකාරකේ ජ්නතාවයේ සමා ය  ආර්ථික ත්වයන් වර්ධනය සඳහා ඍජු දායක වී ඇිය අතර, 
සමහර ක ර යාකාරකේහි ප රියාල ජ්නතාවයේ  වන ත්වය නඟා ියටුවීම සඳහා වක ර ආකාරයයන් දායක වී ඇත.  

 
 

6 1 2015 වසර තුන සිදු කරන ංද ප රධාන ක රි ාකාරකම් 
 

ආයතනයේ අරමුණු හා අවමතාර්ායන්ට අුවව කටයුතු කරමින් ජ්ාියක ආර්ථිකය නැාංවීම සඳහා 

දායක්වය සැපී ම දයදසා වසර 2015 තුළ ියු කරන ලද  ක ර යාකාරකේ පහත සඳහන් යේ.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 නර්්  ආයතනය මඟින් ප රවර්ධනය කරන ලද තාක්ෂණයන් පිළිබඳව ප රනරු්ාාපන යකොමසාරිසථ 
ජ්නරාල් කාර්යාංශයේ පුනරු්ාාපන  ඳවියන් සඳහා යන්වාියක පුහුණු වැඩමුළු පව්වන ලදි. 
නර්්  ආයතනය මඟින් ප රවර්ධනය කරන ලද වියදේ පිරිමැසුේදායක යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීේ 

ශිල්පයන්, පසු අසථවුව තාක්ෂණයන් හා පුනර්ජ්නන බලශක්ිය තාක්ෂණයන් ආදිය සේබන්ධයයන් 

ස්දින පුහුණු වැඩසටහන පුනරු්ාාපන  ඳවියන් )හිටපු ලල්. . .ඊ. සාමාජිකාවන්( සඳහා 
පව්වන ලදි. 
 

 

 සුනිතය බංශක්ික අධිකා   අනුග රාහකත්ව  මත පාසල් විදයා ගුුවුර හා සිසු සිසුවි ර සඳහා 

බාිටරසථා පුහුණු වැඩසටහර (Out Bound Training Programmes) 
 

සුනිතය බලශක්ිය අධිකාරියේ අරමුදල්   ප රියපාදන  අුවග රාහක්වය මත පාසල් විදයා ගුරුවරුන් 
හා ියසු ියසුවියන් සඳහා බලශක්ිය කාර්ියක්ෂමතාවය හා පුනර්ජ්නන බලශක්ිය සේබන්ධ බැහැර 

පර්යන්ත පුහුණු වැඩසටහන් )OBT Programmes) පව්වන ලදි. මූලිකව යමම වැඩ සටහන් 
මඟින් පුනර්ජ්නන බලශක්ිය හා බලශක්ිය කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව වැිද සේබන්ධතාවයක් ඇිය 
ශිල්පීය ක ර යාකාරකේ ආවරණය කිරීම ියුවිය. පුහුණුලාභීන් 300 ක් පමණයදනා සඳහා 2097 වසර 
තුළදී යමම වැඩසටහන් 0  ක් ක ර යා්මක කරන ලදි. 

පුනරු්ාාපනය වන්නන් සඳහා පව්වන ලද යන්වාියක පුහුණු වැඩමුළු 
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නර්ඩ් 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

බාහිරසථා පුහුණු වැඩසටහන්  
 
 

   ජ්ාියක විදයා සියය - 2097 සඳහා නර්්  තාක්ෂණ දදයානයේ මහජ්නතාව සඳහා විවෘත දිනයක් 
පැවැ්වීම. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
නර්්  තාක්ෂණ දදයානය හා ඉාංජියන්රුමය යක තුකාගාරය ආශ ර තව 2015 යනොවැේබර් 14 දින 
මහජ්නතාව සඳහා විවෘත දිනයක් පව්වන ලදි. යමදින ඉාංජියන්රුමය තාක්ෂණ ප රදර්ශනයක් 

සාංවිධානය කරන ලද අතර, ලය ද්සවාකාරයයන් විවෘත කිරීම විදයා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ 

ගරු අමාතය සුියල් ය්රේමජ්යන්ත මැියතුමන් විියන් ියු කරන ලදි. මහජ්නතාව සඳහා යගොඩනැගිලි 
සායනයක් සමඟ ප රදර්ශන හා ක ර යා නිරූපණ ක ර යාකාරකේ  ද  සාර්ාක  යලස  පව්වන  ලදි.  

3000  කට  වැිද  ජ්නතාවක්  යමදින සහභාගි විය.  
 

 

 ආ ප නිෂථපාදනය කිරීයේ සථවයාංක රයී යන්ත රය හ න්වාදීම දයදසා අදාල ක්යෂේත රයේ  
 නියුතු ූ වන් සඳහා හමුවක් පැවැ්වීම. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
        
 

ආ ප නිෂථපාදනය කිරීයේ සථවයාංක රීය යන්ත රය හ න්වාදීම දයදසා අදාල ක්යෂේත රයේ  
නියුතු ූ වන් සඳහා හමුවක් පැවැ්වීම. 

මහජ්නතාව සඳහා විවෘත දිනය - 2097.99.99 
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නර්ඩ් 

 

 
    ආ ප නිෂථපාදනය කිරීයේ සථවයාංක රීය යන්ත රය හ න්වාදීම සඳහා රුහුණු විශථව විදයාලයේ 

සහයයෝගය ඇියව 2015.12.10 දින පව්වන ලද ලම නිෂථපාදකයින්යේ හමුව සඳහා 50 ක පමණ 

පිරිසක් සහභාගී විය. සථවයාංක රීයව ආ ප නිෂථපාදනය කිරීයේ යන්ත රය රුහුණු විශථව විදයාලය හා 
නර්්  ආයතනය ලක්ව නිෂථපාදනය කරන ලදි. යමම සථවයාංක රීය යන්ත රය භාවිතා කරමින් ආ ප 

නිෂථපාදනය කිරීම සේබන්ධ ක ර යා නිරූපණ ඉතා සාර්ාක ූ  අතර, ලය යබොයහෝ ආ ප 
නිෂථපාදකයින්යේ ිය් ග්ය්ය. 

 
6 0  සිදු කරන ංද වැදගත් පර්ේේෂණ සහ සකවර්ධන ක රි ාකාරකම් 

 
රයේ ජ්ාියක ආර්ථිකය නාංවාලීම සඳහා සුුසු නව නිෂථපාදන හා තාක්ෂණයන් හ න්වාදීම අරමුණු කර, 
පර්යේෂණ සහ සාංවර්ධන වයාපෘතීන් කිහිපයක් නර්්  ආයතනය විියන් ක ර යා්මක කරන ලදි.    

 
  ේත් දළුවං මතුපිට  ඇික ේතතමන  ප රමාණ  මැනීම සඳහා උපකරණ ක් නිර්මාණ  කිරීම 

 
ය් දළුවල මතුපිට ඇිය ජ්ල ප රමාණය, ය් නිෂථපාදනයේදී 
යයදවීමට අවශය බලශක්ිය ප රමාණයට ඍජුවම බලපෑමක් ියු 

කරන අතර, ලමඟින් නිෂථපාදන වියදේ පාලනය වීමක් ඍජුවම 
ියු යේ. ය් වියලීයේ ක ර යාවලියේදී වැයවන බලශක්ිය වියදම 
අඩු කිරීම දයදසා ය් යගොවීන්යගන් ය් මිලදී ගැනීයේදී ය් 
වල මතුපිට ඇිය යතතමනය නිර්ණය කළ හැකි දපකරණයක් 
නිර්මාණය කරන යලස ශ රී ලාංකා ය් මණ්ඩලය විියන් ඉල්ලා 
ිය න ලදි. අදාල යන්ත රය යේ වන විට නිර්මාණය  කර ඇිය අතර 
ක්යෂේත ර පරීක්ෂණ ියු යකයරමින් පවතී 

 
 
 
    කි  ේදවීේම්  රත ර ක් නිර්මාණ  කිරීම 
 
 අයනක් වැදග් වයාපෘියය ූ යේ කුඩා පරිමාණ කිරි යගොවීන් 

සඳහා සුුසු කිරි යදවීයේ යන්ත රයක් නිර්මාණය කිරීමයි. කිරි 
යදවීයේ කි රයාවලියේ ලලදායිතාවය හා කාර්ියක්ෂමතාවය 

වර්ධනය කිරීම දයදසා යන්ත රය රික්තක  )VACUUM) 
ටැාංකියකින්ද, දරා ගැනීයේ ය ුව )SUCTION PLUG) 
කීපයකින්ද, නමය බටයකින්ද සමන්විත යේ. ලක් යන්ත රයක් 
නිර්මාණය කරන ලද අතර, තව් යන්ත ර 90 ක් නිෂථපාදනය කිරීම 
යේ වන විට ියු යවමින් පවතී.  

   

 
   නර්ඩ් -  ේකොරක රීට් මහල් තට්ටුව සඳහා ේ ොදන ේපරසවි ේකොරක රීට් තංාදවං නිෂථපාදන වි දම 

අඩු කිරීම 
 

වර්තමානයේදී යකොන්ක රීේ මහල් තේටු රව සඳහා යයොදා ගුව 

ලබන නර්්  - යපරසවි යකොන්ක රීේ තලාද සඳහා 20 KN 
භාරයකට ප් කරන ලද මි.මි. 7 ප රමාණයේ කේ  3 ක් යයොදා 
ගුව ලැය . කේ  ප රමාණය අඩු කිරීම හා ලක් ලක් කේ යට 
ලබායදුව ලබන භාරය වැිද කිරීම සේබන්ධයයන් 
පර්යේෂණයක් ක ර යා්මක කරන ලදි. පර්යේෂණය අවසන් වී 

ඇිය අතර, ලහි ප රියලලයන්ට අුවව කේ  ප රමාණය 02 දක්වා අඩු 

කිරීමට හැකි වී ඇත. ක්යෂේත රය තුළට හ න්වා දීම ඉදිරියේදී 
ියුවුව ඇත.     
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 වි දම් පි මැසුම්දා ක ේගොඩනැයලි සඳහා වි දම් පි මැසුම්දා ක දැව රාමු සැකිල්ංක් හඳුරවාදීම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

දැවවල අධික මිල සැලකිල්ලට ගනිමින්, වියදේ පිරිමැසුේදායක දළු වහලයට යමන්ම තහඩු වහලයටද 
ගැලයපන දැව රාමු සැකිල්ලක් නිර්මාණය කිරීම නර්්  ආයතනය විියන් ආරේභ කරන ලදි. 

 
සේප රදායික වහල රාමු සැකිල්ල හා සාංසන්දනය කිරීයේදී වැයවන වියදම 90% කින් අඩු කිරීම යමම 
පර්යේෂණයේ අදහස යේ.  

 
යේ සඳහා වර්ග යදකක වියදේ පිරිමැසුේදායක වහල, රාමු සැකිලි අප විියන් පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇිය 
අතර, පර්යේෂණ ප රියලල ලබා ගනිමින් ඇත.  
 
 

 පසථ මිශ ර බිේංොක් ගලිර නිමවන බිත්ික සඳහා ේ ෝගය මිං අඩු, විෂ රිටත, ාං ේරෝධක තීරත 
වර්ග ක් නිර්මාණ  කිරීම  

 
පසථ මිශ ර  යලොක් ගල්වල මතුපිට පෘෂථඨයේ සථවභාවය අුවව, 
තීන්ත ආයල්පයේදී වැිද ප රිය ථිශතයක් තීන්ත දරා ගැනීමට 

ලක්වන බැවින්, යවළඳයපොයල් ඇිය තීන්ත වර්ග මඟින් පසථ මිශ ර 
 යලොක් ගල්  ්ිය තීන්තායල්ප කිරීම වියදේ අධික 
කටයු්තක් යේ. යේ සඳහා සුුසු තීන්ත වර්ග කිහිපයක් 

නිර්මාණය කර ඇිය අතර, පරීක්ෂණ කටයුතු ියු යවමින් පවතී. 

  
 නර්ඩ් ආ තනේේ නිර්මාණ  කරන ංද කුුඳු නිෂථපාදන ඒකකේේ ක රි ාකාරීත්ව  සකවර්ධන  කිරීම 

හා ක්ේෂේත ර ඇගයීම් සිදු කිරීම  
 
  කුරු  යතල් ආසවනය කිරීයේ සේප රදායික ක රමයේදී විශාල 

ඉඩකඩ ප රමාණයක් අවශය වන අතර, යමම ක රමය සැළකිය 
යුතු තරයේ අපය් යෑේ වලින්ද යුක්ත යේ. නර්්  ආයතනය 
විියන් වාෂථපීකරණ පේධියයක් සහිතව ආසවන ඒකකයක් 

නිරීමාණය කරන ලද අතර, ලහි ක්යෂේත ර පරීක්ෂණ මාතර, 
යපොල්පි යේ පිහි  කුරු  පර්යේෂණ ආයතනයේදී ියු 

යකයර්. යමහි නවීකරණ කිහිපයක් ියු කරන ලද අතර, කුරු  
පර්යේෂණ ආයතනය විියන් නව පේධියයේ ක ර යාකාර්්වය 
පිළියගන ඇත. නව පේධියය ඉදිකිරීයේ කටයුතු ියුයවමින් 
පවතී. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

දැව රාමු සැකිල්ල  
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 ගවිර සඳහා සම්පීඩිත ඝන ආහාර කැට නිෂථපාදන  කිරීම සඳහා  රත ර ක් නිර්මාණ  කිරීම  
 

කිරි නිෂථපාදන කර්මාන්තය ප රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර, 
ගවයින්ට හා මීහරකුන්ට ආහාර යලස  න ආහාර කැට 

නිෂථපාදනය කිරීයේ යන්ත රයක් නිර්මාණය කිරීම, නර්්  ආයතනය 
විියන් අරඹන ලදි. අවශය විටමින් හා තණිජ් ලවන වර්ග සහිත 
ආහාර කැට භාවිතා කරමින් සථවභාවික තණ ේ හිඟයට පිළියේ 

ලැයබුව ඇිය අතර, ශ රී ලාංකායේ කිරි නිෂථපාදනය වර්ධනය වීම 
සඳහා ලය ඉවහල් වුව ඇත.  

 
පර්යේෂණය ක ර යා්මක වන අතර, වයාපෘියයයන්  2% ක 
ප ථ රමාණයක් අවසන් වී ඇත. 

 
 ගල් අඟුු බංාගාරවං අපේත්  න ද්රවය (BOTTOM ASH), ංදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ේ ොදා ගැනීම 

 ගල් අඟුරු බලාගාරවල ඉවත යන අළු )BOTTOM ASH), විුලි බල 
මණ්ඩලයට දැිද ප රශථණයක් වී ඇිය අතර, ඒවා යවන් කාර්යයක් 
සඳහා යයොදා ගැනී ථිමට ඇිය හැකියාව පිළිබඳව අධයයනය කරන 
යමන් ඔවුන් අප යවියන් ඉල්ලා ඇත. 

 
 ඒ අුවව, නර්්  ආයතනය විියන් ලම ගල් අඟුරු බලාගාරවල 

අපය් යන ද්රවය යයොදා ගනිමින්  ්ිය බැඳීයේ ගල් කිහිපයක් 

නිර්මාණය කරන ලද අතර, ලය සාර්ාක බව යපනී යයි. නර්්  
ආයතනය විියන් ියයමන්ිය, වැලි හා ගල් අඟුරු බලාගාරවල අපය් 
යන ද්රවය සහිත  ්ිය ඉදිකිරීයේ ගලක් නිර්මාණය කිරීයේ 

පර්යේෂණ වයාපෘියයක් ආරේභ කරන ලද අතර, දැන් ලම 
වයාපෘියය ක ර යා්මක යවමින් පවතී.   

 
 ාංා පැංෑ  මර්ධන  කිරීේම්  රත ර ක් නිර්මාණ  කිරීම   
 

ගාංවතුර පාලනය සඳහා ජ්ලය බැස යාමට ඉදිකර ඇිය ඇල 
මාර්ගවල )වියශේෂයයන් දකුණු පළාත තුළ( හටයගන ඇිය 
ජ්ලජ් පැලෑ  ඉව් කිරීයේ යන්ත රයක් නිර්මාණය කරන 
යලස වාර්මාර්ග යදපාර්තයේන්තුවට අවශය වී ඇත. 
වර්තමානයේ යමම ජ්ලජ් පැලෑ  ඉව් කිරීම සඳහා 
වාරිමාර්ග යදපාර්තයේන්තුව වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය 
කරයි.  

 
 ශ රම වියදම අවම වන පරිදි ජ්ලජ් පැලෑ  ඉව් කිරීයේ 

යන්ත රයක් නිර්මාණය කිරීයේ පර්යේෂණ හා සාංවර්ධන 
වයාපෘියයක් නර්්  මධයසථාානය විියන් ආරේභ කරන ලදි. යමහි මූලික යන්ත රය යේ වන විට නිමවා 

ඇත. යකයසේ නමු්, යේ සඳහා ක්යෂේත ර පරීක්ෂණ කීපයක් ියු කිරීමට අවශයව ඇත. 
 
 කපරාුවකිර ේතොර සථලිප්-ේ ෝම් බිත්ිකේේ මූලික ප රාමා ක හා පි විතර පිළිබඳව හඳුනා ගැනීම 
  

යමම වයාපෘියයේ මූලික අරමුණ 
වුවයේ සථලි -ය ෝේ  ්ිය ඉදිකිරීයේ 
මූලික ප රාමාණික හා පිරිවිතර ලනේ 

අාංශුවල ප රමාණයන්, ගල් කුඩු විියරී 
ඇිය ආකාරය, ජ්ලය, ියයමන්ිය 

අුවපාතය, යතරපුේ අුවපාතය ආදිය 
හ නා ගැනීමයි. වයාපෘියයයන් 75% ක් 
පමණ  
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6.3 වි දම් පි මැසුම්දා ක ේගොඩනැයලි තාක්ෂණ  අනුව ේගොඩනැයලි ංදිකිරීම්      
 

සන්දිලිපායි, කහව්ත, ර්මලාන, සයින්දමරුන්ු සහ නල්ලූර් හි යගොඩනැගිලි කිහිපයක් වියදේ 
පිරිමැසුේදායක තාක්ෂණය අුවව ඉදිකරන ලදි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 වි දම්  පි මැසුම්දා ක  ේගොඩනැයලි  තාක්ෂණ   අනුව  ංදිකරනු  ංබන  ේගොඩනැයලි  සඳහා 

උපේේශන ේසේවා 
         වියදම රුපියල් මිලියන 130 
 වියදේ පිරිමැසුේදායක යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීේ ශිල්ප ක රම 

අුවව ඉදිකරන ලද යගොඩනැගිලි, වැිය ජ්ලය ලක් සථ 
කිරීයේ වතුර ටැාංකි සඳහා දපයේශන යසේවා සපයා ඇත. 

 
  
 
              
          
 
              
        වියදම රුපියල් මිලියන 130 

 වියදම රුපියල් මිලියන 130     ේ වර්ගඵලය - වර්ග අිද 959. 9 

 
                                                
     
 
               
 
 
 
 
       
 
 
 
 

නිවාස අමාතයාාංශයට අය් යදොඩන්යගොඩ 
යගොඩනැගිල්ල 

 

මුසාලිනි විදාතා යගොඩනැගිල්ල  

ර්මලායන් යගොඩනැගිල්ල 

කහව්ය් යගොඩනැගිල්ල 

සයින්දමන්ු යගොඩනැගිල්ල 

සන්දිලිපායි විදාතා යගොඩනැගිල්ල නල්ලූර් විදාතා යගොඩනැගිල්ල 

ර්මලාන සායන යගොඩනැගිල්ල   
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  ේදොම්ේප, කුට් විං ංදිකන ඝන මීටර් 5 ප රමාණේේ වැසි ාං ටැකකි 16 
                                                                                    

                             වයාපෘිය වියදම රු..465,000/- 
 
 යදොේයප ප රයේශ්ය යල්කේ විියන් යදොේයප ප රායේශ්ය 

යල්කේ යකොේඨාශයේ පිහි  ුෂථකර ගමක් වන 

කුේ විලගම, නර්්  ආයතනයේ පිරිමැසුේදායක 

තාක්ෂණය අුවව  න මීටර් 05 ක ධාරිතාවයේ වැිය ජ්ල 
ටැාංකි ඉදිකිරීම සඳහා යතෝරා ගන්නා ලදි. ටැාංකි 16 ක් යේ 
වන විට ඉදිකර ඇත. 

 
 
 
  

6 4 කර්මාරත සඳහා ේසේවා 
 

 විවෘත විශථව විදයාලය - නාවල, යේශ්ය ධවදය ආයතනය, ජ්ාියක ආධුනික්ව හා කර්මාන්ත අධිකාරිය 
ආදී ආයතන කිහිපයක් සඳහා රු.මිලියන 9.6 ක පමණ ව නාකමින් යුතු බලශක්ිය විගණන 06 ක් ියු 
කරන ලදි.  

 

  ේබොිේල්ු ක රි ාකාරීත්ව පරීක්ෂාව හා දුම් පරීක්ෂාව 
 

 රුපියල් මිලියන 3.3 ක ව නාකමක් සහිත යබොයියල්රු ක ර යාකාරී්ව හා ුේ පරීක්ෂා යසේවාවන් 998 
ක් ියු කරන ලදි.   

   
 කර්මාරත ක රි ාකාරකම් වාර්තා කිරීම හා උපේේශන  
 

 විවිධ කර්මාන්ත සඳහා දපයේශන යසේවා හා ක ර යාකාරකේ වාර්තා කිරීයේ යසේවාවන් සපයන ලද 

අතර, යසේවාවන්හි ව නාකම රු.600,000 - කි. 
 
 පා ස ක වාර්තා ංබාදීම පවිකන ේරගුංාසි වංට අනුව ේසේවා සැපයීම 
 

 ISO ත්ව ප රමිියයට අදාල යසේවාවන් සපයන ලද අතර, යසේවා සැපයුේ වල අගය රුපියල් මිලියන 9.8 
කි. කර්මාන්ත ක්යෂේත රය තුළ පාරිසරික ගැටළු නිරාකරණය සඳහා සපයන ලද යසේවාවන්හි අගය 
රු.60,500 - කි. 

 
 පා ස ක ගැටළු පිළිබඳ උපේේශන ේසේවා 
 

 කර්මාන්ත ක්යෂේ ථිත රය තුළ පාරිසරික ගැටළු පාලනය සඳහා දපයේශන යසේවා සපයන ලද අතර, ලහි 
අගය රුපියල් මිලියන 0. 7 කි. 

 
 රසා නාගාර පරීක්ෂණ 
 

 කර්මාන්තයන්හි අවශයතාවයන් සපුරාලීම සඳහා අපජ්ලය, ජ්ලය, ලාේපු සහ බැටරි පරික්ෂාවන් සහ 
ියවිල් ඉාංජියන්රුමය ආදී ක්යෂේත රවල රසායනාගාර පරීක්ෂණ නර්්  ආයතනය විියන් සපයන ලදි. 

 
 පරීක්ෂණ පිළිබඳ විසථතර හා ඒවායේ ආදායම පිළිබඳ විසථතර පහත සඳහන් යේ.   
 

    පරීක්ෂණ ප රමාණ         ආදා ම  
රසායනාගාර පාරිසරික පරීක්ෂණ   
ජ්ලය හා අපජ්ලය      873  රු.මිලියන   09 
 

ලාේපු පරීක්ෂාවන්        2                රු.මිලියන   0.07 
 

දපකරණ ක රමාාංකණය කිරීම         29  රු.මිලියන   9.79 
 

ියවිල් ඉාංජියන්රුමය රසායනාගාර පරීක්ෂණ   927  රු.මිලියන 0. 
     

 
 

වැිය ජ්ලය ලක් සථ කිරීම සඳහා කුේ විල හි 
ඉදිකළ  න මීටර් 5 ය යරෝ ියයමන්ිය ටැාංකිය 
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6 5  නර්ඩ් ආ තනේේ ප රවර්ධන  කරන ංද තාක්ෂණ ර පිළිබඳව පුහුණු වැඩ සටහර/ දැනුවත් 

කිරීේම් වැඩ සටහර/වැඩමුළු/සම්මරත රණ සහ ප රදර්ශන පැවැත්වීම 
 

  

 පහත සඳහන් ක්යෂේත ර සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්, වැඩමුළු, සේමන්ත රණ පව්වන ලදි. 
 

• නර්්  ආයතනයේ ප රවර්ධනය කරන ලද තාක්ෂණයන් සේබන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් 

• කර්මාන්තයන්හි නියැලුුව ඉාංජියන්රු, කාර්මික සහකාර ආදී ජ්නතාවයේ දැුවම වර්ධනය සඳහා 
වියශේෂ මාතෘකා යටය් පුහුණු වැඩසටහන් පව්වන ලදි.  

 

 නර්්  ආයතනයේ ප රවර්ධනය කරන ලද තාක්ෂණයන් සේබන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් 
 

 පහත සඳහන් මාතෘකා යටය් පුහුණු වැඩසටහන් 09 ක් පව්වන ලද අතර, ඒ සඳහා 175 යදයනකු 
සහභාගි විය.  

 

• ආහාර තාක්ෂණ 

• වියදේ පිරිමැසුේදායක යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීේ තාක්ෂණ 

• සථාායි සේපීිදත ියයමන්ිය - පසථ  යලොක් ගල් නිෂථපාදනය 
 

 කර්මාරත රිට නි ැලුණු ංකිනේරු, කාර්මික සහකාර ආදී ානතාවේ  දැනුම වර්ධන  සඳහා 
විේශේෂ මාතෘකා  ටේත් පවත්වන ංද පුහුණු වැඩසටහර 

 

 කර්මාන්ත ක්යෂේත රයේ ජ්නතාවයේ දැුවම වර්ධනය සඳහා ඉවහල් වන වැඩමුළු 04 ක් පව්වන ලද 
අතර, ඒ සඳහා 75 යදයනකු සහභාගී විය. ඒවා නේ,  

 

 • කර්මාන්තයන් සඳහා කාර්යක්ෂම යලස යපොේප 

භාවිතා කිරීම - ලක් දින වැඩමුළුව 
 
      

 
 

 
 

  කර්මාරත ශාංා අපවහන ද්රවය පාංන  - එක්දින වැඩමුළුව  
 
 යමකයරොනික් ඉාංජියන්රු විදයාව සේබන්ධයයන් විවිධ 

විෂයයන් ඔසථයසේ පුහුණු වැඩ සටහන් 24 ක් පව්වන ලද 
අතර, 300 ක පිරිසක් සඳහා පව්වන ලදි. ලය රු.මිලියන 
1.5 ක ව නාකමකින් යුතු වන අතර, අදාල විෂයයන් පහත 
සඳහන් යේ.  

 

• ය්රෝග රෑමබල් යලොජික් කන්යරෝල් සේබන්ධ පුහුණු 

වැඩසටහන් 
• කර්මාන්ත සථවයාංක රයීකරණය සඳහා නියුමැ ක් තාක්ෂණ 

භාවිතය සේබන්ධ වැඩසටහන් 
 
දැනුවත් කිරීේම් වැඩසටහර 
 

 නර්්  ආයතනය විියන් ප රවර්ධනය කරන ලද පහත සඳහන් තාක්ෂණයන් පිළිබඳ දැුවව් කිරීයේ වැඩ සටහන් 
රයේ විවිධ ප රයේශවල පව්වන ලදි. 
 

 තාක්ෂණයන් හා දපකරණ සේබන්ධයයන් පව්වන ලද දැුවව් කිරීයේ වැඩ සටහන් සාංතයාව 25 කි.  

• යපොයහොර යයදීයේ යන්ත රය  

• නර්්  ආයතනයේ ප රවර්ධනය කරන ලද කෘෂිකාර්මික දපකරණ  

• වියදේ පිරිමැසුේදායක යගොඩනැගිලි තාක්ෂණ 

• තල්යුෂ නිසථසාරණ දපකරණ 

• නර්්  ආයතනයේ ප රවර්ධනය කරන ලද ශාකසාර දපකරණ 
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සහභාගී වන ංද ප රදර්ශන 
 

 නර්්  ආයතනයේ ප රවර්ධනය කරන ලද තාක්ෂණයන් ප රචලිත කරවීයේ අරමුණින්, විවිධ ආයතන විියන් 
සාංවිධානය කරන ලද ප රදර්ශනයට 2015 වසර තුළ ආයතනය සහභාගී වී ඇත. යේ අුවව, ජ්ාියක මේටයේ 
යමන්ම ප රායේශ්ය මේටේ ද වශයයන් යදවර්ගයේම ප රදර්ශන 20 ක් සඳහා අප සහභාගි වී ඇත. 
 
6 6  තාක්ෂණ පැවුම් ක රි ාකාරකම් 

 

නව වයවසායකයින්ට නව වයාපාරික අවසථාා ඇියකර ගැනීමට ප රයයෝජ්නව් වන පරිදි ඔවුන් යවත නර්්  
ආයතනයේ ප රවර්ධනය කරන ලද තාක්ෂණයන් පවරාදීම ියු කර ඇත. 

 
         තාක්ෂණ පැවරුේලාභීන් ගණන 
 

• නැවුේ )සුු( යපොල්යතල් නිෂථපාදනය       03 

• වියදේ පිරිමැසුේදායක නිවාස තාක්ෂණය     03 

• ියයමන්ිය මඟින් සථාායි කරන ලද සේපීිදත පසථ  යලොක් ගල්   04 

• යපොයහොර යයදීයේ යන්ත රය       02 

• යකොන්ක රීේ යදොර-ජ්යනල් රාමු නිෂථපාදනය     01 

• ජ්ල තාපක         01 

• මගී පාලේ ඉදිකිරීම        01 

• මගී පාලේ සඳහා යපරසවි යකොන්ක රීේ කදේභ නිර්මාණය කිරීම   01 

•  ව ඉන්ධන බ් පිියන       01 
  
  බංපත ර අළුත් කිරීම  
 

යසේවාවන්හි හා නිෂථපාදනයන්හි ත්වය නඩ්තු කිරීයේ ක රමයේදයක් යලස ියයළුම තාක්ෂණයන් 

සඳහා නිකු් කර ඇිය නර්්  බලපත ර, සාමානයයයන් වාර්ෂිකව අළු් කළ යුතු යේ. 2015 වසර තුළ 
අදාල තාක්ෂණ සඳහා ූ  බලපත ර 53 ක් අළු් කර ඇත. 

 
 තාක්ෂණ බංපත ර ංබාදීම 

 

 නැවුේ )සුු( යපොල්යතල් නිෂථපාදනය   01 
 වියදේ පිරිමැසුේදායක යගොඩනැගිලි තාක්ෂණය  37 

   
 මාධය හරහා ප රචලිත කිරීම 
 

තාක්ෂණයන් ප රචලිත කිරීයේ අරමුණින් නර්්  ආයතනය පුව්ප්, ලිපි හා වියශේෂ රූපවාහිනී හා 
ගුවන් විුලි වැඩසටහන් සාංවිධානය කරන ලදි. 

 
මාණ්ඩලික සඟරා සහ දිණමිණ, ලාංකාදීප, ියළුමිණ ආදී ජ්ාියක පුව්ප් ද ඇතුල්ව පුව්ප් ලිපි 10 ක් 
පළ කරන ලදි. සථවාධීන රූපවාහිනී, රූපවාහිනී, යදරණ, සථවර්ණවාහිනී ආදී නාලිකාවල නර්්  ආයතනයේ 

ක ර යාකාරකේ පිළිබඳව වැඩසටහන් 05 ක් ප රචාරය කරන ලදි. තාක්ෂණ දදයානය සහ ඉාංජියන්රුමය 

යක තුකාගාරය 
 

2015 වසර තුළ 6000 ක පමණ පිරිසක් තාක්ෂණ දදයානය හා ඉාංජියන්රුමය යක තුකාගාරය නරඹා ඇිය 

අතර, ඉන් ප රධාන පිරිස පාසැල් හා දසසථ අධයාපන ආයතන ියසු ියසුවියන් හා ඔවුන්යේ ගුරුවරුන් යේ. 
 

     පර්යේෂණ සේමන්ත රණය )RESEARCH SYMPOSIUM) –  0097 
 

ජ්ාියක විදයා සියය හා සමගාමීව නර්්  ආයතනයේ පර්යේෂණ 
සේමන්ත රණ වැඩසටහන 2097.99.93 දින කුලියාංහ ශ රවණාගාරයේදී 
පැවැ්විණි. නර්්  ආයතනයේ ප ථ රවර්ධනය කරන ලද තාක්ෂණ 

පත ර කා 99 ක් යමහිදී ප රියේධ කරන ලද අතර, යහොඳම ඉදිරිප් කිරීේ 
තුන සඳහා තයාග පිරිනමන ලදි. 
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නර්ඩ් 

 

07  සුභසාධන හා ආගමික කටයුතු 
 

 

ආයතනික කාර්ය මණ්ඩලයේ අන්තර් පුේගල සබඳතා, සහයයෝගීතාවය, කණ්ඩායමක් වශයයන් කටයුතු 
කිරීම, ආයතනික යපොු කටයුතු සඳහා දක්වන කැපවීම යනාදිය වර්ධනය කරලීයේ අරමුණින් යසේවක 
සුභසාධක හා ආගමික  යාකාරකේ සඳහාද ආයතනය විියන් වියශේෂ අවධානයක් ලබාදී කටයුතු කරුව 

ලය . ඒ අුවව, 2095 වර්ෂයේදී මධයසථාානයේ යසේවක සුභසාධක සාංගමය හා ආගමික සාංගේ විියන් 
ියුකරන ලද  යාකාරකේ සාරාාංශයක් යලස පහත සඳහන් යේ. 

 

7.1 සුභසාධක සකගම   

 2095 වර්ෂය තුලදී මධයසථාානයේ  සුභසාධක සාංගමය විියන් පහත සඳහන්  යාකාරකේ  ියුකරන  ලදි.  
  

1. ආයතනයේ පුයරෝගාමී සභාපියවරයයකු ූ  විදයායජ්ෝතී ඒ.ලන්.ලසථ. කුලියාංහ මැියතුමායේ ජ්න්ම 
දිනය නිමිියකරයගන 2097.90.26  දින මධයසථාානයේදී යල් දන්දීයේ වැඩසටහනක් සාංවිධානය 
කිරීම. 
 

2. 2097.99.99 දින නර්්  මධයසථාානයේ  කාර්ය මණ්ඩලයේ 7 වසර ශිෂය්වය සම් දරුවන් 
යවුවයවන් තයාග ්රදානය කිරීම. 

 
 

3. නර්්  කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්යේ පවුල්වල සාමාජිකයින්යේ සහභාගී්වයයන් 2097.92.30 දින  
සුහද හමුවක් සාංවිධානය කිරීම. 

 

7.2 ආගමික සකගම්  
 

යබ ේධ සාංගමය හා කයතෝලික සාංගමය යන සාංගේ යදක මධයසථාානය තුල ආගමික කටයුතු 
සේබන්ධයයන් ්රමුතව  යා්මක යේ. මධයසථාා නයේ යසේවක මහ්ම මහ්මීන්යේ අධයා්මීය හා 
මානියක සාංවර්ධනය සඳහා විවිධ ූ  වැඩසටහන් යමම සාංගේ යදයකහි පුයරෝගාමී්වයයන් ියු කරුව 
ලැය .  මධයසථාානයේ සෑම යසේවකයයකුම සථයේච්ඡායවන් යමම සාංගේ යදයකන් ලකක සාමාජික්වය 
හිමිවීම වියශේෂ්වයකි. 
 

ලම සාංගේ 2097  වර්ෂය  තුලදී  පහත  සඳහන්  ආගමික  හා  සමාජ්  ස්කාර   යාකාරකේහි නිරතව   ඇත.  
  

7.2.1 ේබෞේධ සකගම  
 

 

1. 2097.09.09 දින මධයසථාානයේ නව වසයර් කටයුතු ඇරඹීම නිමි්යතන් යස් පිරි් 
සේජ්ායනයක් පැවැ්වීම. 

2. නවීකරණය කරන ලද කුලියාංහ  වණාගාරය වීවෘත කිරීමට සමගාමීව 2097.02.93 දින 
සර්ව රාත්රික පිරි් සේජ්ායනයක් සහ පසු දින දානමය පුණයකර්මයක් පැවැ්වීම. 

3. 2097 වර්ෂය පුරා පහත සඳහන් පරිදි ධර්ම යේශනා පව්වුව ලැබීය. 
  

 

 

(I) දතුරු කුඩහකයපොල ශ් විජ්යාරාමාධිපිය, ජ්ා ඇල ජ්යන්ිය විදයාලයේ නියයොජ්ය 
විුහල්පිය ආචාර්ය ශාසථ පිය ූජජ්යපාද කිුලලාපි යේ විමලානන්ද හිමි විියන් 
පව්වන ලද ධර්ම යේශනය - 2097.09.25 

 

(II)  යගම යකොේටුන්න කල්යාණී මාවය් ධේමාවාසී යබ ේධ මධයසථාානයේ ්රධාන 
අුවශාසක ූජජ්යපාද යදොයලොසථවන දදිතධීර සථවාමීන්වහන්යසේ විියන් පව්වන ලද 
ධර්ම යේශනය - 2097.07.25 
 

(III) ඒකල ධර්යමෝදය යබ ේධ මධයසථාානයේ විහාරවාසී රාජ්කීය පන්ිදත ධේව 
නිසාංසී සථවාමින්වහනයසේ විියන් පව්වන ලද ධර්මයේශනය - 2097.90.02 

 

(IV) අතුරුගිරිය සේමාසමාධි භාවනා මධයසථාානයේ අුවශාසක සහ කේමේඨාචාර්ය 
අියූජජ්ය ඇඹිලිපි යේ ආනන්ද සථවාමීන්වහන්යසේ විියන් පව්වන ලද ධර්ම 
යේශනය - 2097.92.96 

 

4. කුරුණෑගල ්රයේශයේ ඇිය  ඓියහාියක ියේධසථාාන කිහිපයක් වැඳපුදාගැනීම සඳහා 
2097.05.07  දින වන්දනා චාරිකාවක් සාංවිධානය කරන ලදි.  

 

5. 2097.90.27 වන දින ජ්ාඇල, වැලිගේපි ය ජ්යවර්ධන ළමා නිවාසයේ දරුවන් සඳහා දිවා 
ආහාරය හා පරිතයාගයන් ියුකිරීම.  

 

 7 0 0 කේතෝලික සකගම  

 ආයතනයේ වාර්ෂිකව පව්වුව ලබන න්තල් යේව යමයහය ගරු ඇන්ටන් ජ්යමාන්න 
පියතුමා විියන් 2097.92.29 දින මධයසථාාන පරි යේදී පැවැ්වීම. 
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නර්ඩ් 

 

08. මූලික යණුම් ප්රිකපත්ික  

1. ේපොදු ේතොරතුු 
 

ජ්ාියක ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ  සහ සාංවර්ධන මධයසථාානය, 957  අාංක 95 දරණ කාර්මික සාංවර්ධන පනත 
යටය් සාංසථාාපිත ආයතනයකි.  යමම මධයසථාානය 2097 වර්ෂයේදී, 2097.09.09 ියට 2097.09.22 දක්වා 
තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාතයාාංශය යටය්ද, 2097.09.23 ියට 2097.05.20 දක්වා නිවාස හා සමෘේධි 
අමාතයාාංශය යටය්ද පැවිය යේ වන විට පවියන්යන් විදයා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාතයාාංශය යටය්ය.  
මධයසථාානයේ ලියාපදිාංචි කාර්යාලය ජ්ාඇල, ඒකල, කාර්මික ජ්නපදයේ අාංක 2පී 9 බී දරණ ලිපිනයයහි 
පිහිටුවා ඇත. 
 

ප්රධාන කාර්  ර හා ේමේහයුම් සථවභාව  
 

මූලික්ව හා නිර්මාණා්මක කුසලතාවයන් හ නා ගැනීම, දිරිදීම හා සාංවර්ධනය කරලීම මගින් සථවයේශීය 
තාක්ෂණයන්හි අවවෘේධිය සඳහා ආයතනික යාන් නයක් සැපී ම. 
 

සාමූහික යමයහයවීම මත කටයුතු කරමින් විවිධ රාජ්ය හා යප ේගලික ආයතනයන් හට තාක්ෂණික, ඉාංජියන්රු 
හා පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා සේබන්ධීකරණ පහසුකේ සැලසීම 
 

රයේ සේප් වලට හා ජ්ාියක සැලසුේ වලට අුවකූල තාක්ෂණයන් පව්වායගන යාම තහවුරු කරලීම 
 

රාජ්ය හා යප ේගලික ආයතනවලට අවශය තාක්ෂණික  දපයදසථ හා සෘජු හා ව ව තාක්ෂණයන් පැවරීයේ 
 මයේද යසොයා බැලීම 
 

යයෝගය තාක්ෂණයන් වර්ධනය කරලීම තුලින් රයේ මානව හා අයනකු් සේප් වල ්රසසථතම 
දපයයෝගීකරණය ඇිය කරලීම  
 

කර්මාන්ත, වාණිජ් හා අයනකු් අවශයතා සඳහා පුයරෝගාමී දපකරණ යනාදිය නිමැවුේකරණය 
 

ජ්තයන්තර හා ජ්ාියක ආයතන හා ඒකාබේධව ඉාංජියන්රුමය නිර්මාණයන් හා පර්යේෂණ පිළිබඳ තාක්ෂණික 
යතොරතුරු අතණ්ඩව යල්තණ ගතකරලීම 
 

රාජ්ය හා යප ේගලික වයවසායකයන්ට අවශය පර්යේෂණ පුහුණුවීේ හා යසේවා සැපී ම  
 

ඉාංජියන්රු පර්යේෂණ හා සාංවර්ධන සඳහා ඉහත කටයුතු වල නිරත වීම 
 

2. මූංය වාර්තා සාදන ංද පදනම 

  
යමහි සමන්විත මූලය ්රකාශන මත මූලය ත්වය පිළිබඳ ්රකාශය, මූලය ්රියඵල පිළිබඳ ්රකාශය,සථකන්ධය 
යවනසථවීම පිළිබද ්රකාශය හා මුදල් ්රවාහ ්රකාශය සාදා ඇ්ය් ශ් ලාංකා රාජ්ය අාංශයේ ගිණුේකරන 
්රමිතීන්ට අුවකූලවය. 
 

්රවර්තන ගිණුේ වර්ෂය යලස සලකා ඇ්ය් 2097.09.09. ියට 2097.92.39 කාලපරිච්යේදයය. 
 

2.2 භාවිතා කරන ංද පදනම් 
යමම මූලය ්රකාශන මත මූලය ත්වය පිළිබඳ ්රකාශය, මූලය ්රියඵල පිළිබඳ ්රකාශය,සථකන්ධය 
යවනසථවීම පිළිබද ්රකාශය හා මුදල් ්රවාහ ්රකාශය සාදා ඇ්ය් අතණ්ඩ පැවැ්ම හා 
  ධඵියහාියක පිරිවැය සාංකල්ප මත පදනේවය. 

 

2.3 ගණුේදණු ක්රි ාත්මක වූ හා ංදි පත් කරන මූංය ඒකක   
යමම මූලය ්රකාශයන්හි පිළි ුල වන ගණුයදණු ියු කර ඇ්ය් හා ඉදිරිප් කර ඇ්ය් යමම 
මධයසථාානය  යා්මක වන මූලික ආර්ථික පරිසරයයහි භාවිතා වන මූලය ඒකකය වන ශ් ලාංකා 
රුපියල් වලිනි.  ලයසේ යනොවන අවසථාාවකදී ඒ පිළිබඳ යවනම දක්වා ඇත. 

 

2.4 සකසරදනාත්මක ේතොරතුු 
සාංසන්දනා්මක යතොරතුරු ඉදිරිප් කර ඇ්ය් 2099.92.39 දියනන් අවසන් වන 
කාලපරිච්යේදයටය.  යමහිදී මූලය ත්වය පිළිබඳ ්රකාශය,  යමයහයුේ පිළිබඳ ්රකාශය,සථකන්ධය 
යවනසථවීයේ  ්රකාශය හා මුදල් ්රවාහ ්රකාශය හා ගිණුේකරණ සටහන් ්රවර්ාන කාලපරිච්යේදය 
හා සැසදිය හැකි වුව ඇත. 
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නර්ඩ් 

 

2.5 වැදග් ගිණුේකරණ නිශථචය කරලීම, ඇසථතයේන්තු හා දපකල්පනයන් 
 

ශ් ලාංකා රාජ්ය අාංශයේ ගිණුේකරණ ්රමිතීන් වලට අුවව මූලය ්රකාශන හා සේබන්ධ 
ගිණුේකරණ ්රියප්ිය, ව්කේ, වගකීේ, ආදායේ, අසේභවය වගකීේ හුනාගැනීේ 
සේබන්ධයයන් කළමණාකරණ විනිශථචය කරලීේ ඇසථතයේන්තුගත කරලීම හා දපකල්පනයන් 
භාවිතා කර ඇත.  යකයසේ නමු් දපකල්පනයන් හා ඇසථතයේන්තු සේබන්ධයයන් වන 
අවිනිශථචිතතාවයන් මත ඉදිරිප් කරන ලද ව්කේ හා වගකීේ සේබන්ධයයන් ්රමාණා්මක 
ගැලපීේ ඉදිරි කාලපරිච්යේදයක ියු විය හැක.  යමහිදී මධයසථාානයේ ඉදිරි අනාගත අතණ්ඩ 
පැවැ්ම හා සේප් ්රමාණා්මකභාවය පිළිබඳව කළමණාකාරි්වය නිිය ඇගී මක පිහිටා ඇත.  
තවුරට් මධයසථාානයේ පැවැ්ම පිළිබඳව බලපාන අවින්ශථචිත ත්වයක් යහෝ සැකයක් 
කළමණාකාරි්වය යවත යනොමැත.  යමනිසා මූලය ්රකාශ සාදා ඇ්ය් අතණ්ඩ පැවැ්ම යන 
පදනම මතය. 

 

3. ේේපං හා පි  ත 
 

3.1  හඳුනාගැනීම හා ඇගයීම 
 

පිරියත යලස යගන ඇ්ය් සෘජුව මිළදී ගැනීේ සඳහා අදාල වන වියදේය.  මධයසථාානය විියන්ම 
යගොඩ නාංවා ගුව ලැබූ ව්කේවල පිරිවැය යලස ඒවායේ අවලාෂගත අරමුණු ඉටුවන මේටම 
දක්වා දරණ ලද අමුද්රවය, සෘජු  මය හා අයනකු් සෘජුව හ නාගත හැකි වියදේ පිරිවැය යලස 
සලකුව ඇත.  ්රාේධන ්රියසාංසථකරණ යගොඩනැාංවීේ වලදී යගොඩනැගිලි ඉව්කරලීේ පිරිවැය හා 
අදාල පරිදි ණය යපොලී පිරිවැය ්රාේධනිත කරුව ඇත.  යේ ්රාේධන භාණ්ඩයක අුවෂාාංගික 
යකොටසක් යලස මෘුකාාංග පවියන විට ලම මෘුකාාංග පිරිවැය අදාල යභ ියක දපකරණය සමඟම 
්රාේධනිත යකයර්.  ්රාේධන භාණ්ඩවල අුවයුක්ත යකොටසථ සඳහා යවන යවනම ූ  ඵලදාී   විත 
කාලයක් ඇිය අවසථාාවකදි ලම භාණ්ඩයන් යවන යවනම හ නා ගැයන්.  සථාාවර ව්කේ බැහැර 
කරලීයේ දී ජ්නිත වන ලාභ යහෝ අලාභ හ නා ගැයනන්යන් ලම ව්කයේ විකුණුේ මිළ හා 
යපෝවල ඇිය ශුේධ අගය සැසදීයමනි.  යමම දපල ධි ලාභය අලාභය අමතර ආදායේ යහෝ 
අමතර වියදේ යලස හ නා ගැයන්.  ්රතයාගණනය කරන ලද ව්කේ හරලන අවසථාාව වන විටදී 
ඒ හා අදාල අගයක් ්රතයාගණන සාංචිතය තුල පවියන්යන් නේ ලය ඉදිරියට යගනා ලාභාලාභ 
යශේෂය සමග ගැලය . 

 

3.2   ප්රතයාගණන  
 

ව්කේ ්රතයාගණනය කරලීයේදි අදාල මුලු ව්කේ කාණ්ඩයම ්රතයාගණනය යකයර්.  ඒ 
යතෝරා ග් යකොටසථ පමණක් ්රතයාගණනය කරලීයමන් වැළකීමට හා ව්කේ යකොටසක් 
පිරිවැයට පැවතීයමන් ඇියවන මි ණයයන් වැලකීමටය.   
 

ව්කේවල සාධාරණ අගය ගුව ලබන අවසථාාවකදි යවළඳපල යතොරතුරු පදනේකර ගනී.  ලයසේ 
සාධාරණ අගය තීරණය කරුව ලබන්යන් ව්කේ අගය කරලීමට වෘ්තීය නිපුණතාවයකින් 
යුක්ත ූ  කමිටුවක් මගිනි. 
 

්රතයාගනණයකදි යේ ව්කමක අගය වැිදවන්යන් නේ ලම වැිදවීම සෘජුවම ්රතයාගනන 
අියරික්ත ගිණුමට බැර කරුව ඇත.   
 

්රතයාගනණයක ්රියඵලයක් යලස ව්කේ  පාංියයක අගයක් අඩු ූ  කල්හි  යමම අගය අඩුවීම 
්රතයාගණන සාංචිතයට ගැලපීම,  යමම ව්කේ පාංියයේම ූජර්වයයහි ඇිය වුනාූ  අියරික්තයක 
සීමාව දක්වා ියු යකයරුව ඇත. 
 

්රතයාගනන යකදි ඇියවන්නාූ  අියරික්තයන් හා ඌනතාවයන් ලකියනකට හිලේ කරලීම ලම 
ව්කේ පාංියයයහිම ව්කේ අතර පමණක් ියු කරන අතර ලම පාංියයට අය් යනොවන ව්කේ 
වලින් ගලපුව යනොලැය . 

 

3.3  ක්ෂ  කරලීම 
 

ව්කේ ක්ෂය කරලීම ව්කේ වල පිරි වැයයන් සුන්බුන් අගය අඩු කරලීයමන් අනතුරුව ලන අගය මත 
පදනේ වුව ඇත.  යේ ව්කමක් සාංයුියයයහි ඇිය ්රමාණා්මක වැදග් අාංශයන්හි ්රයයෝජ්නව් 
 විත කාලය විවිධ වන අවසථාාවලදී ඒවා යවන යවනම ක්ෂය කරලීමට භාජ්නය කරුව ඇත.  ව්කේ 
වල ක්ෂය ඒවායේ ඇසථතයේන්තුගත  විත කාලය තුල ලාභාලාභ ගිණුයමහි යපන්වුව ඇත.  සලකා 
බලන වර්ෂයේදී හා පසුගිය වර්ෂයේදී යමම ඇසථතයේන්තුගත අුවපාතයන් පහත පරිදිය. 
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නර්ඩ් 

 

 

  වත්කම් කාණ්ඩ      ක්ෂ % 
  යගොඩනැගිලි      2.7 
  කාර්යාල දපකරණ     97 
  දපකරණ      97 
  ්රදර්ශන භාණ්ඩ      97 
  පරි ණක යන්                               33 9 3  
  රා වාහන      97 
  ලී බඩු දපකරණ      90 
  යන්ය ෝපකරණ සහ විදයාගාර පහසුකේ   97 
  පුසථතකාල යපෝ      07 
  ය තල පහසුකේ      97   

 මෘුකාාංග      33 9 3  
 

3.4  ේපොත්වලිර ංවත්කරලීම 
 

ව්කමක අගය යපෝවලින් ඉව්කරලීම ලහි අනාගත ඇසථතයේන්තුගත ්රියලාභ යනොමැිය විටදී යහෝ 
ලය ඉව් කරුව ලබන විටකදී ියු කරුව ඇත.  ව්කේ බැහැර කරන අවසථාාවකදී ියුවන ලාභ හා 
පාඩු, ව්කේ වල විකුණුේ අගය හා ශුේධ අගය අතර යවනස සැසදීයමන් ගන්නා අතර ලය යමයහයුේ 
වාර්තාවන්හි අයනකු් ආදායේ යටය් දක්වුව ඇත. 

 

3.5 අසථපෘෂය වත්කම් 
 

මධයසථාානය විියන් අ්ප් කරගන්නා ලද නිශථචිත  වන කාලයක් සහිත අසථපෘෂය ව්කේ අගය 

කරුව ලබන්යන් පිරිවැයයන් ඒවායේ සේූජර්ණ හායනය (AMORTISATION) හා මුලු අගය 
අඩුවීේද ගැලපීයමනි.  අනතුරුව ලැයබන වියදේ ්රාේධනිත කරුව ලබන්යන් ලම වියදම නිසා අදාල 
අසථපෘෂය ව්කයමහි අනාගත ්රියලාභ ලැබීම වර්ධනය වන සථවරූපයක් ඇිය නේ පමණි.  හායනය 

කරුව ලබන්යන් පිරිවැය හා අන්ත අගය (RESIDUAL VALUE) අතර යවනසටය.  හායනය 
අගය යමයහයුේ ්රකාශයන්හි සරල මාර්ග ක්ෂය  මයට අදාල අුවපාතය මත යපන්ුවේ යකයර්.  
හායනය කරුව ලබන්යන් අසථපෘෂය ව්කම මධයසථාානයේ භාවිතයට ග් දින ියටය.  අසථපෘෂය 
ව්කයමහි ඇසථතයේන්තුගත අුවපාතයන් හා හායන වර්ෂයන් පහත පරිදිය. 

 

 මෘුකාාංග    -  33  9 3 % 
 

හායන වර්ෂය්, ඵලදාී   විත කාලය හා අන්ත අගය සෑම කාලපරිච්යේදයකදීම සමායලෝචනය කරුව 
ඇත. 

 

4. ේතොග 
 

යතොග අගය කර ඇ්ය් පිරිවැය හා ශුේධ දපල ධි අගය යන අගයන්යගන් අවමය සලකාය.  යතොග පිරිවැය 
FIFO  යතොග නිකු් කරලීයේ මූලධර්ම මත පදනේව ඇත.  යතොගයන් වර්තමාන සථාානයට හා ත්වයට 
යගන ඒම සඳහා දරුව ලැබූ වියදේ ඒවායේ පිරිවැය යලස ඇත. 

 

5. ංැබි  යුතු ේවනඳ ේශේෂ 
 

යවළඳ යශේෂ  ්රාමයයන්ම සාධාරණ අගය මත පදනේව හ නා ගැයන්.  අනතුරුව ඵලදාී  යපොලී  අුවපාතය 
මත අගය හීනවීම වේටේ කරලීම හා අගය පිරිහීම මත යවන් කරලීමක්ද කරුව ලැය . 

 

6. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 

    

මුදල් ්රවාහ ්රකාශයන්හි මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ  යලස හ නා ගුව ලබන්යන් අතැිය මුදල්, බැාංකු  මුදල්, 
තාවකාලික කැඳවුේ තැන්පතු හා රාජ්ය ආයතනවල අියරික්ත තැන්පතු ගිණුේය. 

 

7. ේදන ංද ණ  හා ංැබි  යුතු යණුම් 

 
යේකිිය සථාාවර යහෝ නිශථචිත යගවීේ ියු කරන හා යවළඳයපොල තුල සාංසරනය යනොවන ණය දීේ මුලින්ම 
සාධාරණ අගය මත පදනේව හ නා ගැයනුව ඇත. 
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නර්ඩ් 

 

8. මූංය වගීමම් 

 

DERIVATIVES යනොවන මූලයමය වගකීේ අයනකු් මූලයමය වගකීේ යලස හ නා ගැයන්.  යමම 
අයනකු් මූලයමය වගකීේ යලස නියයෝජ්නය වන්යන් යවළඳ යගවිය යුතු ගිණුේ හා සේබන්ධිත 

පාර්ශවයනට )RELATED PARTIES) කල යුතු යගවීේය.  යමම වගකීේ  ්රාමයයන්ම හ නාගුව 
ලබන්යන් සාධාරණ අගයට යේ සෘජුව හ නාගත හැකි පිරිවැය ගැලපීයමනි.  මූලය ත්ව ්රකාශනයේදී 
මූලය වගකීේ හා මූලය ව්කේ ලකියනකට හිලේ කර යපන්වුව ලබන්යන් මධයසථාානයට ඒ සඳහා  
නීියමය අයිියයක් පවියන්යන් නේ පමණි. 

 

9. ේසේවක ප්රිකංාභ වගීමම් 
 

ේසේව  හැර ාේම් ප රිකංාභ 
 

යසේවය හැරයායේදී යගවුව ලබන ප රියලාභ වයවසථාාපිතව දක්වා ඇිය පරිදි ියු කර ඇත.  යසේවක 

අර්ාසාධක අරමුදල හා යසේවක භාරකාර අරමුදල සඳහා මධයසථාානයේ දායක්වය පිළියවලින් 15% හා 

3% ක් යේ.  1983 අාංක 12 දරණ පනත ප රකාරව පාරියතෝෂික යවන් කර ඇත.  පාරියතෝෂික යවන්කරලීම 
සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් ප රියපාදන සපයුව ලැය .  යමම පාරියතෝෂික යවන්කරලීම පහත පරිදි 

ගනනය යකයර්. )අවසන් වරට ග් මූලික වැටුප +  වන වියදේ දිමනාව( X (සපුරා ඇිය වර්ෂ ගණන  2) 

 

10. ේවරකරලීම් 
 

මින් නියයෝජ්නය වන්යන් අතීතයේදී ඇියවුුව ියේධියක් මත මධයසථාානය යවත වර්තමානයේදී හ නාගත 

හැකි නීියසය යහෝ CONTRACTIVE සථවරූපයේ බඳීේ මත විශථවාසනීයව ූජර්වකානය කරගත හැකි 
අනාගත මූලය පිටතට ගලා යාේය. 

 

11.  ේවරකරලීම්, අසම්භාවය වත්කම් හා අසම්භාවය වගීමම් 
 

යශේෂපත ර දිනට මධයසථාානය යවත ඇිය ප රමාණය ඇසථතයේන්තු කර ගත හැකි, අනාගත සේප් පිටව 
යාමක් විය හැකි බැදියාවන් සඳහා යවන් කරලීේ තබුව ඇත.  අසේභාවය වගකීේ සඳහා යශේෂ පත රයේ 
සටහන් යලස දක්වා ඇත.   
 

10   ආදා ම් හඳුනා ගැනීම 
 

යේකිිය ආදායමක් විශථවාසවන්තව ගණනය කලහැකි නේ හා ඊට අදාල ආර්ථික ප රියලාභය ලබා ගැනීම 
සඳහා මධයසථාානය යවත හැකියාවක් ඇිය අවසථාායේදී ආදායේ හ නා ගැයන්.  ලැබී ඇිය හා ලැබීමට ඇිය 
අගයන්යේ සාධාරණ අගයට වේටේ හා බු ඉව් කරලීයමන් ආදායේ හ නා ගනී.  ආදායේ හ නා 
ගැනීයේදී පහත දැක්යවන වියශේෂ ලක්ෂණයන් පදනේ කරයගන ඇත. 

   

A) සකවර්ධිත තාක්ෂණ ර විකිණීම 
 

අදාල තාක්ෂණයන් සේබන්ධයයන් ප රමාණා්මකව ප රියලාභයේ හා අවදානයේ හිමිකාරි්වයේ අයිියය 
මාරු වීම ියුවන අවසථාායේදී ආදායම හ නා ගනී. පවරුව ලැබූ තාක්ෂණයන් සේබන්ධයයන් පසු 
කාලින කළමණාකාරි්ව යහෝ පාලන මැදිහ් වීමක් මධයසථාානය දරණු යනොලැය . 

 

B) ේසේවා සැපිම 
 

යසේවා ආදායම හ නාගුව ලබුවයේ අදාල යසේවාව ජ්නනය ූ  යහෝ කරුව ලැබූ කාල පරිච්යේදයටය. 
 

C) ේකොරත රාත්තු ආදා ම 
 

යකොන් ා්තුවක ආදායම  ලහි සමසථා ්රියඵලය විශථවාසනීයව අගය කල යනොහැකි විටකදී කර ඇිය 
වැඩ ්රියශතය මත ලබා ගනී. 

 

D)  බදු 
 

වයවසථාාපිතව මධයසථාානය යගවිය යුතු වන  ලකතු කල අගය මත බු, ජ්ාියය යගඩනැගීයේ බු 
යනාදිය යමහිදී දක්වා ඇත. 
 

E) ේපොලී ආදා ම 
 

දපචිත වන අවසථාායේදී යපොළී ආදායම හ නා ගනී. 
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නර්ඩ් 

 

F) ාකගම ේනොවන වත්කම් බැහැර කරලීේමර ංාභ හා අංාභ 
 

ජ්ාංගම යනොවන ව්කේ වල විකුණුේ මියලන් ලම ව්කේ වල ශුේධ යපෝ අගය හා ඒවා බැහැර 
කරලීමට කරුව ලබන අයනකු් වියදේ ද අඩු කරලීයමන් පසු ලැයබන ප රියලලය ආදායම ප රකාශනයට 
ගුව ලැය .  තවද ප රමාණා්මක වශයයන් අඩු අගයකින් සමන්විත ජ්ාංගම යනොවන ව්කේ වල ඉව් 
කරලීම ලකියනකට යවන යවනම යනොව යපොුයේ ශුේධ අගය දක්වුව ලැය . 

 

G) අේනකුත් ආදා ම් 
 

අමතර ආදායේ යලස කැඳවුේ තැන්පතු හා බැුේකර යපොලී ආදායම කාල ප රමාද දඩ මුදල්, ලබා දී ඇිය 

ණය වලට යපොලී, නැවත යනොයගවන තැන්පතු, සැපයුේකරුවන් ලියාපදිාංචි කරලීම, අයනකු් 

ආදායේ, හානි ූ  යතොග විකුණුේ, ජ්ාංගම යනොවන ව්කේ බැහැර කරලීේ ආදායම ආදිය ඇතුල් යේ. 
 

H) විංම්භීත ආදා ම 
 

රාජ්ය ප රාේධන ප රදානයන්යගන් අ්ප් කර ගන්නා ජ්ාංගම යනොවන ව්කේ වලට අදාල ක්ෂය යවන් 
කරලීේ වලින් විලේභීත ආදායම සමන්විත යේ. 
 

13     ප රදාන ර 
 

ප රදානයන් යලස ආදායේ ප රකාශන වල දක්වුව ලබන්යන් ලැබීම සඳහා සාධාරණ සහියක වීමක් ඇිය හා ලබා 
ගැනීම දයදසා මධයසථාානය විියන් ියයළුම යකොන්යේිය සපුරා ඇිය විටකදිය.  ප රදානයන් ලැබීයේදි ලය අදාල 
කාල පරිච්යේදයේදි ආදායමක් යලස සලකා ලමගින් ආවරණය වන වියදේ සමඟ ගලපා ඇත.  යේකිිය සථාාවර 
ව්කමක් ලබා ගැනීම සඳහා අදාල වන පරිදි ලැබී ඇිය ප රදානයන් මත විලේභීත ආදායේ ගණනය යකයර්.  
මධයසථාානයට මූලය යනොවන ්රදානයන් ලැබීයේදී සාධාරණ අගය මත ගණනය කරුව ලැය . 

 

14.  වි දම්, ආදා ම් ප්රකාශන රිට ංදි පත් කරලීම 
 

ආදායේ ප රකාශන වලදි ආදායමට අදාලව ජ්නනය වී ඇිය වියදම සමඟ ගලපා ඇත.  මධයසථාානයේ ලදියනදා 

කටයුතු පව්වා යගන යායේ වියදේ, ජ්ාංගම යනොවන ව්කේ වලට සේබන්ධ ක්ෂය වැනි ආදායමට ලයරහිව 
යගොඩනැයගන්නා ූ  වියදම සලකුව ඇත.   

 

15.  පර්ේේෂණ හා සකවර්ධන වි දම 
 

පර්යේෂණ හා සාංවර්ධන වියදේ සඳහා ්රමුතතම මූලයකරණය භාණ්ඩාගාරය මගින් ඉටු යකයර්. පර්යේෂණ හා 
සාංවර්ධන වයාපෘියයක් යේ යසේවාදායකයයකු විියන් මූලයකරණය තරුව ලබන විට ලහි පිරිවැයට ලයරහිව 
ආදායමක් යලස සටහන් කරුව ඇත.  පිරිවැය යලස සෘජු පිරිවැය පමණක් සලකුව ඇත. 

 

පර්ේේෂණ සඳහා තයාග උේදසා ේවර කරලීම් 
 

මධයසථාානයේ පර්යේෂණයන් සඳහා ලැබුණා ූ  තයාගයන් අදාල පර්යේෂණ ඉාංජියන්රුවරුන් අතර 
පහත පරිදි යබදා හැරලීමට අධයක්ෂ මණ්ඩලය විියන් තීරණය කර ඇත.   

 

A තයාගයන් ලැබීම සඳහා අදාල ූ  පර්යේෂණයන් සඳහා සෘජුවම දායක ූ  පර්යේෂණ 

ඉාංජියන්රුවරුන් අතර ලම තයාගයයන් 60% ක ප රමාණයක් යබදා හැරීම.  යේ සඳහා 

පර්යේෂකයන් යලසට අදාල තයාගය සඳහා අයුේ කරුව ලැබූ පර්යේෂණ ඉාංජියන්රුවරුන් 
යතෝරා ගැයන්. 

 

B. යමම අගය යබදා හරිුව ලබන්යන් අදාල තයාගය සඳහා අයුේප් භාර ගන්නා අවසන් දින 
පැවිය වැටු  මත පදනේවය. 

 

C. යමම තයාග පිරිනැමීේ ක රමයේදය අතීත ප රදානයන් හා  අනාගත ප රදානයන්ට යන යදකටම 
අදාල     යේ.  

 

D. අතීත තයාගයන් සඳහා පිරිනැමීේ කරුව ලබන්යන් ඒවා පිරිනමන දින වන විට 
මධයසථාානයේ ිය න්නා ූ  පර්යේෂකයන්ට පමණි.  )නමු් ගණනය කරලීම සඳහා ියයළුම 
කණ්ඩායේ සාමාජිකයන් සලකා බලුව ලැය .( 

  

E. යසේවයේ යනොිය න යසේවකයන්ට හිමි යකොටස හා ඉියරි 40% ක ප රමාණය නර්්  

මධයසථාානයේ ඉදිරි පර්යේෂණ සාංසථකෘියක දියුණුවට යයොදා ගන්නා බව සභාපිය තුමා 
අධයක්ෂ මණ්ඩලයට දැුවේ දී ඇත. 
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09   2097.92.39 දිනට ත්ව ්රකාශය 
 

ශ්රී් ංකකා ාාිකක ංකිනේරු පර්ේේෂණ  සහ සකවර්ධන මධයසථාාන  
 

2097.92.39 දිනට  ත්ව ්රකාශය 
 

 

විසථතර  

 
2015 

 

 

0014 

වත්කම් 

ාකගම වත්කම්      

මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ 

යවළඳ ණය ගැියයයෝ 

යතොග 

යපර යගවීේ 

අයනකු් ජ්ාංගම ව්කේ 

 

 

ාකගම ේනොවන වත්කම් 

යේපල හා පිරියත 

අයනකු් අසථපෘශය ව්කේ 

අයනකු් ජ්ාංගම යනොවන ව්කේ 

 
 

 

මුළු වත්කම් 

 

වගීමම් 

ාකගම වගීමම් 

යවළඳ හා අයනකු් වගකීේ 

මුළු ජ්ාංගම වගකීේ 

ාකගම ේනොවන වගීමම් 

පාරියතෝෂික සදහා යවන්කිරීේ 
 

මුළු වගකීේ 

මුළු ශුේධ ව්කේ 

 

ශුේධ වත්කම්/සථකරධ  

රජ්යේ ්රාේධන ්රදානයන් 

විලේභීත ආදායේ 
්රතයාගනන සාංචිතය 

සමුච්චිත වැිදවීම )අඩුවීම( 

මුළු ශුේධ ව්කේ සථකන්ධය 

 

 

105,890,568.07 

16,412,233.43 

8,375,586.28 

615,504.27 

63,238,917.52 

 

 

93,752,281.81 

10,450,539.37 

9,474,331.60 

573,050.55 

50,551,715.85 

194,532,809.57 164,801,919.18 

 

 

608,849,356.58 

274,480.45 

25,041,481.58 

 

 

401,576,660.87 

216,400.45 

27,193,891.32 

634,138,318.61 428,986,952.64 

 

828,671,128.18 

 

593,788,871.82 

 
 

 

 

37,630,462.00 

37,630,462.00 

 

102,885,191.25 

102,885,191.25 

140,515,653.25 

688,155,474.93 

 

 
 

 

28,709,328.80 

28,709,328.80 

 

83,742,063.75 

83,742,063.75 

112,451,392.55 

481,337,479.27 

 

 

260,921,077.64 

120,285,393.23 

535,275,831.83 

(228,326,827.77) 

 

 

225,713,890.26 

122,461,854.77 

354,564,874.91 

(221,403,140.67) 

688,155,474.93 481,337,479.27 

 

 
ඉාංජි. ශවින්ද්රනා් ්රනාන්ු   ඉාංජි .ඩී ඩී ඒ නාමල්   ඩී වී ලසථ යපයර්රා 
සභාපිය     අධයක්ෂ ජ්නරාල්    අධයක්ෂිකා මුදල් 
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10   2015.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සදහා මූලය යමයහයුේ ්රියඵල වාර්තාව
 

ශ්රී් ංකකා ාාිකක ංකිනේරු පර්ේේෂණ  සහ සකවර්ධන මධයසථාාන   
 

2097.92.39 දියනන් අවසන් වර්ෂය සදහා මූලය යමයහයුේ ්රියඵල වාර්තාව 
 
         )අගය - රුපියල්( 

 

විසථතර  

 

0015 
 

 

0014 

 
ආදායේ 
 
භාණ්ඩාගාර ්රදාන 
 
විලේභීත ආදායේ 
 
අයනකු් ආදායේ 
 
මුළු ආදායම 
 
වියදේ 
 
පරිපාලන පිරිවැය 
 
අයනකු් වියදේ 
 
ක්ෂය 
 
මූලය වියදම 
 
මුළු වියදම 
 
වසර සදහා )වැිදවීම අඩුවීම( 

 

 

 

206,035,956.00 

 

39,230,133.16 
 

29,635,546.86 

 

 

 

170,708,721.00 

 

53,806,701.25 

 

24,113,187.79 

       
2 9,509,636.02 

       

 
 

231,581,116.84 

 

10,308,676.36 

 

39,889,214.21 

 

46,315.71 

       
  298,628,690.09 

 

 
 

192,670,366.69 

 

6,789,858.18 

 

66,097,563.14 

 

              87,002.52 

 

281,825,323.12       

 

265,644,790.53         

 

(6,923,687.10) 

 

(17,016,180.49) 
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            11  2015.12.31 දියනන් අවසන් වර්ෂයට හිමිකේ යවනසථවීයේ ්රකාශය      
 

ශ්රී් ංකකා ාාිකක ංකිනේරු පර්ේේෂණ  සහ සකවර්ධන මධයසථාාන  
 

             0015 10 31 දිේනර අවසර වර්ෂ ට ිටමිකම් ේවනසථවීේම් ප්රකාශ     -  අග  (ු ) 
 

 ආරේභක 
්රාේධනය 

රජ්යේ ්රාේධන 
්රියපාදන 

භාණ්ඩාගාරයයන් 
ලැබුණු මුදල් 
යනොවන ්රදානයන් 

 
විලේභීත ආදායේ 

 

අයනකු් මාර්ග 
වලින් ලද 
්රාේධනය 

යලි සැකසූ 
්රතයාගණන 
සාංචිතය 

සමුච්චිත අියරික්තය  
ඌනතාවය 

මුළු ශුේධ සථකන්ධය 2094.92.39 දිනට 
යලි සැකසූ යශේෂය 

2019.01.01 දිනට යශේෂය  

2019 වර්ෂයේ සථකන්ධයේ යවනසථකේ 

 

 
ලද ප රාේධන ප රදානයන් 
වාහන ්රදානයන් 
 
විලේභීත ආදායමට මාරු කල ප රාේධන 
ප රදාන 
 

වසර සදහා )වැිදවීම අඩුවීම( 
 
ප රතයාගනන සාංචිත වැිදවීම 
2014.12.31 දිනට යශේෂය 

 
2015 වර්ෂයේ සථකන්ධයේ යවනසථකේ 
ලද ප රාේධන ප රදානයන් 
වාහන ්රදානයන් 
 
විලේභීත ආදායමට මාරු කල ප රාේධන 
ප රදාන 
අයනකු් මාර්ග වලින් ලද ්රාේධනය 
 
වසර සදහා )වැිදවීම අඩුවීම( 
 
ප රතයාගනන සාංචිත වැිදවීම 
 

2015.12.31 දිනට යශේෂය 
 

1,000,000.00 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

59,188,572.09 

 

 
43,026,477.00 

 
 

(40,836,248.70) 

 

33,850,000.00 

 

 

 
9,500,000.00 

135,432,307.32 

 

 

 

 
 

(12,970,452.55) 

119,985,089.87 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

355,653,347.74 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

(1,088,472.83) 

(204,386,960.18) 

 

 

 
 

 

 
 

 

(17,016,180.49) 

500,722,356.84 

 

 

 
43,026,477.00 

9,500,000.00 

 
(53,806,701.25) 

  

(17,016,180.49) 
 

 

(1,088,472.83) 

537,852,355.37 

 

 

 
50,701,292.66 

 

 
(60,555,653.84) 

 

(28,123,214.78) 
 

 

847,577.43 

1,000,000.00 61,378,800.39 43,350,000.00 122,461,854.77 119,985,089.87 354,564,874.91 (221,403,140.67) 481,337,479.27 500,722,356.84 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

35,717,314.00 

 
 

(37,053,671.62) 

 
 

 

7,975,000.00 
 

 

 
 

 

 
 

(2,176,461.54) 

 
 

 

 
 

 

 
28,568,545.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

180,710,956.92 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(6,923,687.10) 

 
 

35,717,314.00 

7,975,000.00 
 

(39,230,133.16) 

 
28,568,545.00 

 

(6,923,687.10) 
 

180,710,956.92 

 
 

43,026,477.00 

9,500,000.00 
 

(53,806,701.25) 

 
 

 

(17,016,180.49) 
 

(1,088,472.83 

 

1,000,000.00 

 

60,042,442.77 

 

51,325,000.00 

 

120,285,393.23 

 

148,553,634.87 

 

535,275,831.83 

 

(228,326,828.77) 

 

688,155,474.93 

 

481,337,479.27 
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10   2015.12.31 දි යනන් අවසන් වර්ෂය සදහා මුදල් ්රවාහ ්රකාශය
 

ශ්රී් ංකකා ාාිකක ංකිනේරු පර්ේේෂණ  සහ සකවර්ධන මධයසථාාන  
 

2097.92.39 දි යනන් අවසන් වර්ෂය සදහා මුදල් ්රවාහ ්රකාශය 
                             )අගය - රුපියල්( 

විලහය 2095 2094 

 
යමයහයුේ මත ජ්නිත ූ  ශුේධ මුදල් ්රවාහය  
 
සාමනය කටයුතු වලින් ජ්නිත අියරික්තය ඌනතාවය 

මුදල් ේනොවන සකචංන ර 

    ක්ෂය 

    යබොල් ණය යවන් කිරීම වැිදවීම 

    විලේභීත ආදායේ  )වැිදවීම  අඩුවීම( 
    යගවිය යුතු දෑ )වැිදවීම  අඩුවීම( 

    යසේවක පිරිවැය )වැිදවීම  අඩුවීම( 

    යේපල හා යන්ය ෝපකරණ විකුණුේ )ලාභ අලාභ( 

    අයනකු් ජ්ාංගම ව්කේ )වැිදවීම  අඩුවීම( 

    ලැ ය යුතු දෑ )වැිදවීම  අඩුවීම( 

 

ේමේහයුම් වලිර ානිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රවාහ   

 

ආේ ෝාන මයර ානිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රවාහ   

    යේපල හා පිරියත මිළට ගැනීේ  

    දපකරණ විකුණුේ 

 

ආේ ෝාන මයර ංපැයූ  ශුේධ මූංය ප්රවාහ  

 

මූංය කටයුතු වලිර ානිත වූ මුදල් ප්රවාහ   

   ්රාේධන ලැබීේ 

   මූංය කටයුතු වලිර ංද ශුේධ මූංය ප්රවාහ  

 

 මුදල් හා සමාන ව්කේ වල )වැිදවීම අඩුවීම( 

 කාලපරිච්යේදය මුල ූ  මුදල් හා සමාන ව්කේ 

 

 

(6,923,687.10) 

 

39,889,214.21 

(52,38 .81) 

(39,230,133.16) 

8,921,133.20 

 19,143,127.50 

10,205.65 

(9,478,500.33) 

(5,909,306.25) 

 

 

(17,016,180.49) 

 

66,097,563.14 

(3,662,072.96) 

(53,806,701.25) 

1,158,330.72 

10,953,339.62 

261,256.62 

(1,326,294.70) 

3,610,759.21 

 

6,369,665.91 

 

6,269,999.91 

 

 

(29,950,900.85) 

2,20 .20 

 

 

(36,813,534.90) 

9,937.65 

 

(29,948,693.65( 

 

(36,803,597.25) 

 

 

35,717,314.00 

35,717,314.00 

 

 

43,026,477.00 

43,026,477.00 

 

12,138,286.26 

93,752,281.81 

 

12,492,879.66 

81,259,402.15 

 
කාලපරිච්යේදය අග ූ  මුදල් හා සමාන ව්කේ 

 

105,890,568.07 

 

93,752,281.81 
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13   ණ2015.12.31 දිනට ගිණුේකර  සටහන් 
 

ශ්රී් ංකකා ාාිකක ංකිනේරු පර්ේේෂණ  සහ සකවර්ධන මධයසථාාන  
 

0015 10 31 දිනට යණුම්කරණ සටහර 

1.ූජර්ව වර්ෂ ගැලපීම        (අගය - රුපියල්( 

 අාංකය විසථතරය යමයහයුේ ්රියඵලයට වන 
බලපෑම 

මූලය ත්තවයට 
බලපෑම 

          2099 
 

 

2099 වර්ෂයට යපර  

1.1 කාර්යාලීය යසේවක ්රවාහනය අධි යවන් කරලීම  
63,783.72 

 

 

 
දපචිත වියදේ අඩු යේ 

1.2         
ුරකාන ගාසථතු ඌන යවන්කරලීම 

 
395.08 

  
දපචිත වියදේ අඩු යේ 

1.3 

APH/COM/3/79/2014 රු.900,000.00 ක් 
අඩුයවන් යපන්වීම 
ආදායම: 3,707,825.70            3,707,825.70         
පිරිවැය  : 2, 06,830.56           2,806,830.56 

 

 
)900,000.00( 

  
ජ්ාංගම වගකීේ ඉහල යුව 
ඇත. 

1.4 ණයහිමි හිලේ කරලීම යවුවවට යමෝටර් වාහන නඩ්තු 
ගිණුම රු.9, 20.00 ක් වැිදයයන් සටහන් කරලීම 

 
9, 20.00 

  
වගකීේ අඩුයේ. 

1.5 HIGH TENSILE කේ  වැිදපුර ලැබීම වැරදි යලස 
ආදායේ ගතකරලීම.  යමය ජ්ාංගම වගකීමක් යලස මාරු 
යකරුණි. 

 
)90,389.70( 

  
වගකීේ වැිද යේ 

1.6 විගණන ගාසථතු ඌන යවන්කරලීම - 2092  

 

96, 90.00 වගකීේ වැිද යේ 

1.7 ලසථ   යේ යූ සමරියාංහ, ලේ ලසථ වයි වී යපයර්රා, ලේ නාරායන 
සහ ලේ සී ියල්වා යන යසේවක මහතුන් සඳහා හිඟ වැටු  
යගවීම 

 

 

 
)89,596.69( 

 
වගකීේ වැිද යේ 

1.8  
2099 - දිරි දීමනා අධි යවන් කිරීම 

 
9, 59,90 .72 

  
යවන් කරලීම අඩු යේ 

1.9 ඉන්යවොයිසථ අාංක 99IN091 මගින් නිකු් කර ඇිය 

RED/COM/139/2014 ට ලද අ්ියකාරමක්  

RED/COM/69/2014 හි ආදායමක් යලස සැලකීම 

  ගණුයදුවකාර අ්ියකාරේ 
අඩු යේ. 

9.20 අධි යවන්කරලීම 
CVL/COM/2/97/14      -    75,000.00 

CVL/PILOT/81/13           -    50,000.00 

RED/COM/2/126/14      -      9,198.00 

RED/COM/2/124/14      -    14,131.01 

 

(148,329.01) 

  
අධි යවන් කර යපන්වා 
ඇත 

1.29 CVL/COM/63/93 වයාපෘියය සදහා ඌන යවන්කරලීේ 
යපන්වීම 

9,729027  යවන් කරලීේ අඩුයවන් 
සටහන් වීම 

1.22 CVL/COM/92/99 වයාපෘියයේ අ්ියකාරම ආදායමක් 
යලස සටහන් වීම  

)95,000.00(  ගණුයදුවකාර අ්ියකාරේ 
අඩුයවන් සටහන් වීම 

9.23 චලනය යනොවන යතොග යසමින් චලනය වන යතොග යලස 
මාරු කරලීම 

 
76,3  .02 

 චලනය යනොවන යතොග 
අධි යවන්කරලීම 

 
9.29 

 
2099 පර්යේෂණ දිරිදීමනා අධි යවන් කරලීම 

 
795,069.7  

  
වගකීේ අඩුයේ. 

 
9.27 

 
වර්ගීකරණය යවනසථ වීම මත වන ක්ෂය ගැලපීම  

 
30,379.38 

 
202,299.97 

 
ව්කේ වල යපෝ අගය අඩු 
යේ. 
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ශ්රී් ංකකා ාාිකක ංකිනේරු පර්ේේෂණ  සහ සකවර්ධන මධයසථාාන  
 
 

2. සුරක්ෂිතයන් යලස තබන ලද ඇප තැන්පතු 
ඇපකර  නිකුත් 

කරලීම 

ඇප අකක  සුරක්ෂිත ේංස තබා 

ඇික සහිකක  

සුරක්ෂිතේ ිට 

ව නාකම 

බැකකුව ඇප අග  

 
යටොයයෝටා ලාංකා 
පුේගලික සමාගම 

 

BANK 

GUARANTEE - 

15/2008-98 92 2099 

 

C/33734579- 

507908 

 

 

100,000.00 

 
ලාංකා බැාංකුව 
ජ්ාඇල 

 

75.000.00 

ශීක්ෂණ යරෝහල, 
රාගම 

BANK 

GUARANTEE – 
8 2099-95 92 2099 

528572- 620779  9,000,000.00 ලාංකා බැාංකුව 
ජ්ාඇල 

800,097. 9 

ජ්ාියක ස්වදදයාන 
යදපාර්තයේන්තුව 

BANK 

GUARANTEE – 
5 2099-29 92 2099 

528573- 6207797 
528579- 6207776 
528566- 6222052 
52856 - 6222223 
528568- 6222279 
528565- 6222267 
යමය 2096.09.95 
දින නිදහසථ යකයර්. 

9,000,000.00 
9,000,000.00 
9,000,000.00 
9,000,000.00 
9,000,000.00 
9,000,000.00 

ලාංකා බැාංකුව 
ජ්ාඇල 

7,07 ,992.87 

 

3. තාවකාලික කැඳ ම් තැරපතු 

 
තාවකාලික කැඳවුේ තැන්පතු යලස බැදියාවන් සඳහා නියමිත කල්පිරීමට යපර මධයසථාානයේ යසේවයයන් 

ඉව් වුව ලැබූ යසේවකයන්යගන් අයකරග් රු.8,994,089.90 ක් ූ  අගය 2012/07/30 වන විට ලාංකා 
බැාංකුයේ රාජ්ය ආයතන වල තාවකාලික අියරික්ත අරමුදයලහි තැන්ප් කර ියබුණි.  ලහි ලාභාාංශ සහ 
යපොළිය රු.99,96 , 96.53 කි. 
 
ගණුයදුවකරුවන්යගන් ලැබුණා ූ  අ්ියකාරේ තාවකාලික කැඳවුේ තැන්පතු යලස අදාල කාර්ය සඳහා 
දපයයෝගී කර ගන්නා යතක් රදවා ියබුණි.  යේවායින් ලැබුණාූ  යපොළී ආදායම අයනකු් ආදායේ යලස 
දක්වා ියබුණි. 
 

9. වත්කම් ප්රතයාගණන  

 
95 9 ියට 2097.92.39 දක්වා මධයසථාානයේ නියයෝජ්නය වන අගයන් 
 
අධයක්ෂ ජ්නරාල් විියන් ප් කරන ලද පහත සඳහන් කමිටු මගින් ව්කේ හ නා ගැනීේ හා නිිය 
්රතයාගණනයන් ියු කරන ලදි. අදාල ව්කේ වුවයේ යන්  සූ , දපකරණ හා පිරියත හා යමෝටර් 
වාහනය. 
 

අාංශය ්රතයාගණනය කල 
ව්කේ 

කමිටු සාමාජිකයින් තනතුර 

 
කෘෂි ඉාංජියන්රු හා පසු 
අසථවුව තාක්ෂණ 

 
යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

ඉාංජි.යක් වයි ලච් ඩී ශාන්ත මයා 
පී ලේ වයි ලසථ පියරාජ් මිය 
ලසථ ඒ පී ලසථ ියල්වා මයා 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 
 
 

අධයක්ෂ, කෘෂි ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 
 

 
පුනර්ජ්නක බලශක්ිය 

 
යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

යේ ඒඒ ඩී ජ්යසූරිය මයා 
ඉාංජි ලන් යක් ලදිරිියාංහ මයා 
බී යූ සී කුමාර මයා 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අාංශ ්රධානී, පුනර්ජ්නක බලශක්ිය 
පර්යේෂණ විදයාර්ිය 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 
 

ියවිල් ඉාංජියන්රු යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

ඉාංජි යේ ඒ සී  ෂාන්ිය මිය 
ඉාංජි. ඩ  ඩ  පී යක් යපයර්රා මයා 
ඉාංජි.ඩ  පී ආර් ඩී වීරියාංහ මයා 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අධයක්ෂිකා, ියවිල් 
්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 
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නර්ඩ් 

 

අකශ  ප්රතයාගණන  කං වත්කම් කමිටු සාමාිනකිර තනතුර 

විුලි හා විදු් 
ඉාංජියන්රු 

යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

ඉාංජි ලන් වියේියරිවර්ධන මිය 
ලසථ විදයාර්න මයා 
ඩී ආර් ලසථ යක් විමලර්න මිය 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අාංශ ්රධානී, විුලි හා විදු් 
යජ්යෂථඨ පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 

තාක්ෂණික අයලවි 
තාක්ෂණික දදයානය 
යක තුකාගාරය 

යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

ඉාංජි ලේ ඒ ලේ ්රනාන්ු මයා 
ඩී වී විමලයසේන මයා 
ඒ ඒ ලන් ලසථ අධිකාරී මයා  
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අධයක්ෂ, තාක්ෂණික අයලවි 
්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පාලක, තාක්ෂණික දදයානය 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 

යමකයරොනික් යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

ඩී ලේ පුාංචිබණ්ඩා මයා  
ලච් පී ලච් කුමාර මයා 
නදීරා සුගන්ධි යමනවිය 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

සථාාන භාර නිළධාරී, යමකයරොනික් 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 

වාහන නඩ්තු යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

ඒ ඒ ලසථ පී ජ්යියාංහ මයා 
ලච් ලේ ලල් යූ යහේර් මයා 
ලන් ඒ ඩී ඩී ්රසන්න මයා 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අධයක්ෂ, සැලසුේ නිර්මාණ  
්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ඉාංජියන්රු 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 

බලශක්ිය හා පාරිසරික 
කළමණාකරන 

යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

ඉාංජි. යක්   ජ්යියාංහ මයා 
  යක් ගීගනයේ  මයා 
යක් පී ඩී ඩී ජ්යයසේකර මයා 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

පර්යේෂණ විදයාර්ිය 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 

සැලසුේ නිර්මාණ හා 
දපයේශක්ව අාංශය 
හා වැඩහල 

යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර දපකරණ, 
දපකරණ 

ඒ ඒ ලසථ පී ජ්යියාංහ මයා 
ලච් ලේ ලල් යූ යහේර් මයා 
ඩ  ලච් ලසථ ආර් ියල්වා 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අධයක්ෂ, සැලසුේ නිර්මාණ  
්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පාලක - වැඩහල 
ගණකාධිකාරී 
කළමනාකරන සහකාර 

කෘෂි ඉාංජියන්රු හා පසු 
අසථවුව තාක්ෂණ 

ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඉාංජි.යක් වයි ලච් ඩී ශාන්ත මයා 
වයි ලේ ලේ යක් රණතුාංග මිය 
පී ඒ යූ ඩ   කුමාර මයා               
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය           
 බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අධයක්ෂ, කෘෂි ඉාංජියන්රු 
්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ඉාංජියන්රු 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 

පුනර්ජ්නක බලශක්ිය ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

යේ ඒඒ ඩී ජ්යසූරිය මයා 
  ලසථ ආර් යකොසථතා මිය 
බී යූ සී කුමාර මයා 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය         
 බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අාංශ ්රධානී, පුනර්ජ්නක බලශක්ිය 
පර්යේෂණ විදයාර්ිය 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 

ියවිල් ඉාංජියන්රු ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඉාංජි යේ ඒ සී  ෂාන්ිය මිය 
යක් යක් ලසථ වීරියාංහ මිය 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය             
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අධයක්ෂිකා, ියවිල් 
ඉාංජියන්රු 
ඉාංජියන්රු 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 

බලශක්ිය හා පාරිසරික 
කළමණාකරන 

ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඉාංජි. යක්   ජ්යියාංහ මයා 
ලන් පී   යපයර්රා යමය 
ලේ ඩී සහර්දීන් මයා 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය            
 බී ආර් කරුණාර්න මයා 

පර්යේෂණ විදයාර්ිය 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 
 

තාක්ෂණික අයලවි 
තාක්ෂණික දදයානය 
යක තුකාගාරය 

ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඉාංජි ලේ ඒ ලේ ්රනාන්ු මයා 
ලසථ වියේසූරිය මයා 
ඒ ඒ ලන් ලසථ අධිකාරී මයා  
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය             
බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අධයක්ෂ, තාක්ෂණික අයලවි 
අයලවි කළමණාකරු 
පාලක, තාක්ෂණික දදයානය 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 

සැලසුේ නිර්මාණ හා 
දපයේශක්ව අාංශය 
හා වැඩහල 

ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඒ ඒ ලසථ පී ජ්යියාංහ මයා 
ලච් ලේ ලල් යූ යහේර් මයා 
ඩ  ලච් ලසථ ආර් ියල්වා 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය            
 බී ආර් කරුණාර්න මයා 

අධයක්ෂ, සැලසුේ නිර්මාණ  
්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පාලක - වැඩහල 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 

විුලි හා විදු් 
ඉාංජියන්රු 

ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඉාංජි ලන් වියේියරිවර්ධන මිය 
ලසථ විදයාර්න මයා 
ඩී ආර් ලසථ යක් විමලර්න මිය 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය             
බී ආර් කරුණාර්න මයා 
 
 

අාංශ ්රධානී, විුලි හා විදු් 
යජ්යෂථඨ පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 
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නර්ඩ් 

 

අකශ  ප්රතයාගණන  කං වත්කම් කමිටු සාමාිනකිර තනතුර 

යමකයරොනික් ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඩී ලේ පුාංචිබණ්ඩා මයා  
ලච් පී ලච් කුමාර මයා 
නදීරා සුගන්ධි යමනවිය 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය            
 බී ආර් කරුණාර්න මයා 
 

සථාාන භාර නිළධාරී, යමකයරොනික් 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 

වාහන නඩ්තු ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඒ ඒ ලසථ පී ජ්යියාංහ මයා 
ලන් ඒ ඩී ඩී ්රසන්න මයා 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය            
 බී ආර් කරුණාර්න මයා 
 

අධයක්ෂ, සැලසුේ නිර්මාණ  
ඉාංජියන්රු 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 

පාලන, ගිණුේ, 
විගණන, සැපයුේ, 
්රධාන ගබඩාව 

ලීබඩු දපකරණ 
කාර්යාල දපකරණ 

ඩී ඒ ලේ මුණියාංහ යමනවිය 
ආර් ගමයේ මයා 
ආර් යක් ධවදයයසේකර යමනවිය 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය             
බී ආර් කරුණාර්න මයා 
 

කළමණාරිනී, මානව සේප් 
සහකාර අධයක්ෂ, මානව සේප් 
පාලන නිළධාරී 
ගිණුේ සහකාර 
කළමනාකරන සහකාර 

වාහන නඩ්තු වාහන ඉාංජි.යක් වයි ලච් ඩී ශාන්ත මයා 
ලච් පී ලච් කුමාර මයා 
 

අධයක්ෂ, කෘෂි ඉාංජියන්රු 
පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
ගණකාධිකාරී 
 

 පරි නක ඒ ආර් සී සල්ගාු මයා 
බී වි මසූරිය මයා 
යරොෂාන් ජ්යියාංහ මයා 
 

්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
NETWORK පරිපාලක 
ගණකාධිකාරී 

 ්රදර්ශන භාණ්ඩ හා  
පරි නක මෘුකාාංග 

ඒ ආර් සී සල්ගාු මයා 
බී වි මසූරිය මයා 
නන්දනී අාංයහේ ගම මිය             

්රධාන පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු 
NETWORK පරිපාලක 
ගිණුේ සහකාර 
 

 

ප්රතයාගණනේේදී පහත පදනම් සංකා ඇත  
 

වත්කම්වං ේ ෝගයතාව  
 

1. තාක්ෂණික යාව්කාලීන්වය  
2. මධයසථාානයට ඇිය වැදග්කම 
3. යවළඳයපොල ත්්වය 
 

්රතයාගණන කමිටු විියන් ව්කේ යවන යවනම  යගන ඒවායේ වර්තමාන  යාකාරි්වයහා ත්්වය 
්රාමයයන්ම යගන සාධක රාශියක් මත පදනේව ලනේ තාක්ෂණික සාධක, දේධමනය, මුදයල් වර්තමාන අගය, 
යවළඳයපොල සාධක, පිරිවැය ්රියලාභ, ව්කේ තබා ගැනීයේ අවාිය සහගත වන අවසථාා ඇිය )ියය  නේ( බව 
සලකා ඉතා සාධාරණව පිහිටුවා ලියා හැකි අගයන් තබා ඇත. 

)අගය - රුපියල්( 
ව්කේ ගණය පිරිවැය සමුච්චිත ක්ෂය ලියාග් අගය ්රතයාගණනය ්රතයාගණිත සාංචිත 
්රදර්ශන භාණ්ඩ 6,900,389.9  2,597,90 . 9 3,979,5 3. 3 7,953,000.00 2,038,026.2  

මෘුකාාංග 5,927,997.30 6,959,360.25 2,639,077.09 7,50 ,093. 9 3,2 7,588. 0 

වාහන  0, 96,9 2.29 38,90 ,992.99 32,305,025.   69,970,000.00 25,990,5 0.23 

ලීබඩු  හා  
කාර්යාල දපකරණ 

 5,3 5,699.95 62,838,725.59 96,799,089.78 3 ,28 ,723.75 20, 96,935.09 

ලීබඩු 99,557,852.88 5,998, 50.02 7,89 ,902.86 99,556,052.0  6,998,585.29 

කාර්යාල දපකරණ 32,056,907.79 29,98 ,822.35  ,508,783.97 92,678,206.07 9, 95,622.50 

පරි නක 32,28 ,396.0  25,709,59 .70 2, 87,358.7  92,633,227.9  5,89 ,826.50 

යන්  හා දපකරණ, 
රසායනාගාර 
දපකරණ, දපකරණ 

372,985,650.00 259,9 7,390. 0 7 , 99,3 5.30 989,975,869.29 926,997,989.59 

යන්  272,869,083.7  299,255,9 2.67 99,769,590.52 57,965,565.20 73,607,078.28 

දපකරණ 68,2 3, 87.98 77,6 3,278.57 92,600,726.23 89,682,9 3.00  2,089,696.   

දපකරණ 39,079,829.27 2 ,702,8 5.90 3,798,592.97 9,30 , 95.09  78,  6.85 
ලකතුව 79 ,899,7 3.9  907,969,079.08 992,670,722.35 259,25 ,928.79 989,696,506.97 
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නර්ඩ් 

 

5  ේබොල්ණ   ේවර කරලීම 

යබොල්ණය කර ඇ්ය් යපොලී අුවපාතය 6.7% යලස දපකල්පිතය 
 

ණ ගැික ආ තන  
 

මුදං % ේහේතුව ේබොල් ණ  

ේවර කරලීම 
හිරියාල ආර්ථික මධයසථාානය        

 
63 ,076.90 900 මධයසථාාන සභාපිය,අධයක්ෂ මණ්ඩලය 

සහ දසසථ නිළධාරීන් විියන් ආයයෝජ්න 
මණ්ඩලය සමඟ කල සාකච්ඡාවකදී යේශීය 
ආදායේ යදපාර්තයේන්තුව මගින් ලැයබන 
දපයදසථ මත යමහි පියවීේ කරන බවට 
සලකා බැලීමට ලකඟව ඇත. 

63 ,076.90 

ලක්ලිය කාන්තා යගොවි 
සාංවිධානය 
 

60,9 9.92 900  60,9 9.92 

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය 
 

396,392.86 900 ලිපි හුවමාරු වීේ ගණනාවක් ඇත.  
අමාතයාාංශය හරහා දැන්වීමට තීරණය කර 
ඇත. 

396,392.86 

තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ 
අමාතයාාංශය 
 

2  ,505.59  2099 යපර යකොටසට 900% යවන්කරලීේ 
ඇත.  පසු යකොටස වේටේ ගතය.   

997,700.00 

ඒ ඊ ප රදී  , “සාං ව නිවස” 
 

 ,200.00  
නැවත මතක් කරලීේ ලිපි යවා ඇත් 
්රියචාර නැත. 

 ,200.00 

්රායේශීය සභාව, කටාන 3,000.00  වේටේගත 983.90 

ශික්ෂණ යරෝහල, අුවරාධපුර 39 ,365.35  වේටේගත 95,365.56 

ලකතුව    9,977,823. 9 

 

 

6  ලැ ය යුතු දෑ 

 
ලසථ ලේ අසාේ මහතා විියන් 2096 09   ලිපිය මගින් රු.92098.83 ක මුදල පියවීමට 
කටයුතු කරන බව දන්වා ඇත. 

 

7. වර්ෂ  තුං මධයසථාානේේ වාහන අනතුු  
වාහන 

අකක  

අනතුර වූ 

දින  

ඇසථතේම්රතු 

ගත මුදං 

රක්ෂණ 

නිේ ොිනත 

හානි පූරන 

දින  

හානි පූරන  ේනොංැබුණ 

මුදං 

ේනොංැබුණ මුදං පි වීම 

 

PD-8552 

 

2017/0   0  

 
980,7 8.66 

 

SLIC 

 

2017/90/28 

 
980,7 8.66 

  

 

KX- 508 
 

 
2097 92 05 

 
90,000.00 

 

SLIC 

 

 

යමයතක් 
තීරණයක්  
නැත 

යමයතක් 
තීරණයක් 
නැත 

 

NR-3275 2015/01/23 115,234.65 SLIC 2015/07/29 907,087.08 90,995.7  අනතුර රියුරුයේ වරදින් ියු 
ූ වක් යනොවන නිසා 
හානිූජරණය යනොවුන මුදල 
මධයසථාානය මගින් දැරීමට 
කළමණාකාරි්වය තීරණය 
කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 වාර්ෂික වාර්තාව  2015 

නර්ඩ් 

 

0015 10 31 දි ේනර අවසර වර්ෂ  සදහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශ   
)අගය - රුපියල්( 

 

විලහය 2095 2094 

 

1.යමයහයුේ මත ජ්නිත ූ  ශුේධ මුදල් ්රවාහය  
 
ලැබීේ 

්රවර්තන හා පර්යේෂණ වියදේ 

ලද යපොලී 

අයනකු් ලැබීේ 

යගවීේ 

යසේවක පිරිවැය 

වි ාම වැටු  

සැපයුේ 

අයනකු් යගවීේ 

 

ේමේහයුම් වලිර ානිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රවාහ   

 

ආේ ෝාන මයර ානිත වූ ශුේධ මුදල් ප්රවාහ   

    ව්කේ මිළට ගැනීේ  

    දපකරණ විකුණුේ 

 

ආේ ෝාන මයර ංපැයූ  ශුේධ මූංය ප්රවාහ  

 

මූංය කටයුතු වලිර ානිත වූ මුදල් ප්රවාහ   

   ්රාේධන ලැබීේ 

මූංය කටයුතු වලිර ංද ශුේධ මූංය ප්රවාහ  

 

 මුදල් හා සමාන ව්කේ වල )වැිදවීම අඩුවීම( 

කාලපරිච්යේදය මුල ූ  මුදල් හා සමාන ව්කේ 

 

 

62,397,299.96 

206,037,576.00 

3,5 7,78 . 9 

9,0 3,958. 5 

 

)988,632,775.28( 

)3,829,382.00( 

)77,992,673.25( 

)95,90 ,589.2 ( 

 

 

56,73 ,099.55 

9 0, 08, 29.00 

2,52 ,835.55 

)395,269.00( 

 

)3,9 7,598.3 ( 

) 2, 88, 29.93( 

)22,338,659.37( 

)6,709,259.60( 

 

6, 72, 90.82 

 

967,095,683.73 

 

 

(29,950,900.85) 

2,20 .20 

 

 

(36,813,534.90) 

9,937.65 

 

(29,948,693.65( 

 

(36,803,597.25) 

 

 

35,717,314.00 

35,717,314.00 

 

 

43,026,477.00 

43,026,477.00 

 

12,138,286.26 

93,752,281.81 

 

12,492,879.66 

81,259,402.15 

 
කාලපරිච්යේදය අග ූ  මුදල් හා සමාන ව්කේ 

 

105,890,568.07 

 

93,752,281.81 
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0015 10 31 දි ේනර අවසර වර්ෂ  සදහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශ සටහන 
 
2. මුදල් යනොවන ගණුයදුව            )අගය-රුපියල්( 
 
        2097   2099 

භාණ්ඩාගාරයයන් වාහන ලැබීම     ,5 7,000.00  5,700,000.00 

ශීතකරණ රසායනාගාරය              28,768,797.00        

                36,793,797.00  5,700,000.00 
 

3. මුදල් හා සමාන ව්කේ 
        

 2097               2099 
 

  
ජ්ාංගම ගිණුේ අාංක 909595 ලාංකා බැාංකුව ජ්ාඇල ශාතාව 352,397.52     389,339.58 

ජ්ාංගම ගිණුේ අාංක 907007 ලාංකා බැාංකුව ජ්ාඇල ශාතාව 975,300.79       36,0 7.60 

ජ්ාංගම ගිණුේ අාංක 909576 ලාංකා බැාංකුව ජ්ාඇල ශාතාව 509,529.89   2,999,923.93 

ජ්ාංගම ගිණුේ අාංක 966  ලාංකා බැාංකුව, ආයතන ශාතාව  2,990,9  .33   2, 78,9 0.92 

අතැිය මුදල්              9,077,802.79            9,9 0.00 

තාවකාලික කැඳවුේ තැන්පතු -  ජ්ාඇල ශාතාව        77,  0,000.00 76,000,000.00 

             තාවකාලික කැඳවුේ තැන්පතු -  ආයතන ශාතාව              39,000.000.00  29,000,000.00 

      රාජ්ය ආයතන තාවකාලික අියරික්ත අරමුදල         99,96 , 96.53     99,933,890.68 

                  907,850,768.0  53, 72,289.89 
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14  ශ්රි ංකකා ාාිකක ංකිනේරු පර්ේේෂණ හා සකවර්ධන මධයසථාානේේ 2015 ේදසැම්බර් 

31 දිේනර අවසර වර්ෂ  සඳහා වූ මුංය ප්රකාශන පිළිබඳව 1971 අකක 38 දරන මුදල් 

පනේත් 14(2) (සී) වගරික  ප්රකාර විගණකාධිපික  වාර්තාේේ දක්වා ඇික කුණු 

පිනබඳ අධයක්ෂ මණ්ඩංේේ පැහැදිළි කිරීම්  
 

යේ සඳහා පිළිතුරු දපශිර්ෂ අාංකයන් විගණකාධිපිය තුමායේ 2097 යනොවැේබර් 0  දිනැිය ලිපිය හා බැ  යඳේ.   
 

2.2   මුලය ්රකාශන පිළිබඳව අදහසථ දැක්වීම  
        ----------------------------------------------- 
 
2.2.9  ශ්රි ලාංකා රාජ්ය අාංශ ගිණුේකරණ ්රමිිය  
          ------------------------------------------- 
 
පිළිගන්නා  අතර 2096 වර්ෂයේදී යමය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරුව ලැය .   
 
2.2.2 ගිණුේකරණ අඩුපාඩු  
             ----------------------- 
 

CNC මිලින් යන් ය ්රයයෝජ්නව් ත්වයට ගැනීමට දරණ ලද රු.6,239,780 වියදේ අයභාර 
වියදමක් බැ වින් ්රතයාගණනයේදී හ නාගන්නා ලද අියරික්තය වැිදයයන් දක්වා යනොමැිය 
අතර ලබැවින් ලය අියතාුවයයෝගීව ගැලපීම අවශය යනොවන බැවින් අියතාුවයයෝගිව 
ගැලපීමක් ියු යනොයකරිනි.     

 
2.3 ලැ ය යුතු හා යගවිය යුතු ගිණුම  
 ------------------------------------- 
   
)අ(  සමායලෝචිත වර්ෂ අවසානයේ ණය ගැිය ගිණුයේ ලකතුව වන රු.8,706,299 ක මුදල යේ වන 

විට නිරවුල් යකොට අවසන් කර ඇත.   
 
)ආ( යේ සඳහා යනොකඩවාම අප විියන් ආදායේ බු යදපාර්තයේන්තුයවන් ඉල්ලීේ ියු කර ඇිය 

අතර යමයතක් ලම මුදල් අප යවත ලබා දී යනොමැත.   
 
3. මුලය සමායලෝචනය  
 ----------------------- 
 
3.9 මුලය ්රියාල  
 --------------- 
 ලකඟ යේ.  
 
9.  යමයහයුේ සමායලෝචනය  
    ------------------------------ 
9.9  කාර්යසාධනය  
       ----------------  
)අ( 2090 වසයර් ියට 2097 වසර දක්වා තාක්ෂණ හා තාක්ෂණ දපකරණ 29ක් හ න්වා දී ඇිය 

අතර ඉන් 08 ක් සඳහා තාක්ෂණ පැවරෟේ ියු කර ඇිය බව සතය යේ.   දපකරණ තාක්ෂණ 

හ න්වාදීයමන් අනතුරුව තාක්ෂණ පැවරීමට යපර, ක්යෂේ  පරික්ෂාව, හ න්වාදීම සඳහා 
යවළඳපලට නිකු් කිරීම වැනි කටයුතු කළ යු තු යේ.  යේ අුවව ඉියරි තාක්ෂණයන් සඳහා 
ඉහත කටයුතු කරමින් පවියන අතර ඉදිරියේදී තාක්ෂණ පැවරීේ ියු කරණු ලැය .   

 
)ආ( සී ලන් සී මිලින් යන් ය 2097 2099 අළු්වැිදයා කටයුතු ියු යකොට 2097 මාර්තු මාසයේදී 

ලය  යාකාරී ත්වයට ප් කර ියබුණි.  ඊට අමතරව ලහි නිෂථපාදන කටයුතු ආරේභකයල් 
)අළු් වැිදයායවන් පසු ( 2097 මැයි මාසයේ ියටය.  ලම නිසා වාර්ෂිකව ඉලක්කගත ආදායම 
ලබාගැනීමට යනොහැකි විය.   

 

)ඇ( යේ සඳහා බලායපොයරෝතු ූ  ආකාරයට ඇනවුේ යනොලැබුණු අතර, යවන් වයාපෘිය වලට 
යසේවකයින් යයොදවීමට ියු ූ  බැවින් ඇණවුේ  වැිදකර ගැනීමට කටයුතු යනොකරණ ලදී.   

 
)ඈ(  යමහි යපන්වාදී ඇ්ය් පහත සඳහන් වයාපෘිය යදක යේ.  
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9. Development දf Automated Tablet Envelope Production Technology  

2. Product Development and Commercialization of Automated Hopper  

         Machine  
 

9. Development of Automated Tablet Envelope Production Technology  
 

 යමම වයාපෘියය නියමිත වර්ෂයේදී  නිිය පරිදි කිරීමට බලායපොයරෝතු  ූ  නමු් ලඟා ූ  ්රගියය 72% ක් 
පමණි.  ලයසේ වීමට යහේතුව ූ යේ  වැදග් යවන් පර්යේෂණ  3ක් සඳහා ්රමුත්වය දීමට ියුවීමයි.   

 
 යමම පර්යේෂණ වයාපෘියයේ ියුකරණ ලද පියවර කිහිපයක් සාර්ාක යනොවීම අඩු ්රගියයක් යපන්ුවේ 

කිරීමට මුලික යහේතුවකි.  පර්යේෂණ වයාපෘිය වලින් ගුව ලබන පියවරයන් අසාර්ාකවීම සාමානය 
සථවභාවය වන අතර වයාපෘියය සාර්ාකව නිම කිරීමට අවශය පියවරයන් ගනිමින් ිය .   

 

2. Product Development and Commercialization of Automated Hopper Machine  
 

  0% ක සෑහිමකට ප් විය හැකි ්රගියයක් ලබා ඇත.  යමම Hopper Making Machine ට අවශය 
සමහර වියශේෂිතවු දපකරණ යකොටසථ ලාංකායේ සැලසුේ කර වියේශ රටකින් නිෂථපාදනය කර ගැනීමට ියු 
විය.   

 
 යමම වයාපෘියය සැලසුේ කිරීයේදී ලම යකොටසථ යේශීය යවළඳ යපොයළන් ලබාගැනීමට අදහසථ කලද ඒවා 

ලබා ගැනීමට යනොහැකිවීම යමයලස ්රගියය අඩුවීමට බලපෑ ්රධාන යහේතුව විය.   
 

)ඉ(  අදාල වයාපෘියයේ ඉටු කිරීමට ඉියරිව ියයබන ්රධාන  යාකාරකම )Main Activity) ූ යේ බාහිරව ඇිය 
ය කරි පරි යකට යගන යගොසථ ලය සවි යකොට ක්යෂේ  පරික්ෂාවක් කිරීමයි.  යේ සඳහා කැමැ්ත ඇිය 
ය කරි හිමියකු යසොයා ගැනීමට අපහසු විය.  තවද නව ය කරි දුයන් පාලන පේධියයේ බලායපොයරෝතු 
යනොවු තාක්ෂණික යදෝෂය නිවැරදි කර ක්යෂේ  පරික්ෂාව කිරීමට කැමැ්ත ඇිය ය කරි හිමියයකු යේ වන 
විට යසොයා ගන්නා ලද අතර   ක්යෂේ  පරික්ෂණය ියු කරමින් පවිය.   

  
)ඊ(  යමම කාණ්ඩය යට ය් වයාපෘිය 8 ක් විගණන වාර්තායේ දැක්යවන අතර ඒවා පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීේ පහත 

දැක්යේ.  
 

9. Development of Automated Water Regulating Method with Flap Gates  
 

 යමම වයාපෘියය සඳහා ලබායගන ඇිය ්රගියය ූ යේ 36% ක් පමණි.  යමය යගොවිජ්න යසේවා 
යදපාර්තයේන්තුව සමඟ කරන ඒකාබේධ වයාපෘියයක් වන අතර සේපුර්ණයයන් නිම කරන ලද යේේටුව 
සවිකිරීමට අවශය සථාානය යගොවිජ්න යසේවා යදපාර්තයේන්තුව මගින් ලබාදිය යුතුය.  ඒ සඳහා සුුසු 
සථාානයක් බලායපොයරෝතු ූ  කාලය තුළ ලබාදීමට ඔවුන් අයපොයහොස් ූ  අතර ඔවුන් විියන් ගූමිය 
යපන්වන අවසථාායේ අයහප් කාලගුණික ත්වයක් නිසා අලුියන් හ න්වාුන් යේේටුව සවි කිරීමට 
යනොහැකි විය.  පසුව දකුණු පළා් වාරිමාර්ග යදපාර්තයේන්තුව විියන් හදිසථිය අවශයතාවයක් මත යමම 
සථාානයේ සේමත තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ජ්ල පාලන යේේටුවක් සවි කරන ලදී.  පසුව යගොවිජ්න 
යසේවා යදපාර්තයේන්තුව මගින් යවන් සථාානයක් ලබායදන බව දන්වා ඇිය අතර අලුියන් හ න්වා යදන 
යේේටුව ලම සථාානයේ සවි කිරීයමන් පසුව පමණක් යමම වයාපෘියයේ ඉියරි යකොටස සේපුර්ණ කළ හැක.   

 

2. Development of Flue Gas Cleaning System  
 

 යමම වයාපෘියය කුරූණෑගල ්රායේශිය සභාව සමඟ කරයගන යුව ලබන වයාපෘියයකි.  දැනට නව දහන 
පේධියය සැලසුේ කටයුතු නිමකළ ඇිය අතර ්රායේශිය සභාව මගින් ආදාහනාගාරය ඉදිකළ පසු නව දහන 
පේධියය ්රායේශිය සභාව මගින් ඉදිකරන ආදාහනාගාරයට සේබන්ධ කළ යුතුය.   ලයහ් පසුගිය කාලය 
තුළ ්රායේශිය සභාව මගින් යගොඩනැගිල්යල් වැඩකටයුතු පමණක් නිමකර ආදාහනාගාරයේ කටයුතු 
අතරමග නවතා ඇත.  ලමනිසා යමම වයපෘියය අය ක්ෂිත ූ  ආකාරයට ියුකිරීමට අවසථාාව යනොලැබුණි.   

 

3. Development of Aquatic Weeder  
 

 යමම වයාපෘියය සඳහා ලබාගත හැකි ්රගියය ූ යේ 93%ක් පමණි.  ඒ සඳහා බලපෑ යහේතුන් වුයේ  මුලිකව 
සැලසුේ කරන ලද වයාපෘියයේ සැලසුේ කිහිප විටක්ම යවනසථ කිරීමට ියුවීම හා  යමම ජ්ලජ් ශාක ඉව් 
කරන යන් ය කුඩා රැක්ටරයකට සේබන්ධ කිරීමට අවශය ූ  බැවින් ඒ සඳහා වියශේෂ පහසුකේ සහිත 
රැක්ටර් ලන්ජිමක් යසොයා ගැනීමට් යමම ලන්ජිම මිලදී ගැනීමට් දීර්  කාලයක් ගතවීම්ය.   
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නර්ඩ් 

 

9. Smart Parking Monitoring System and the Mechanization of Slip-Form Wall 

Construction  
 

 යමම වයාපෘිය යදයක්දීම ියු කරන ලද සමහර පර්යේෂණ පියවරයන් සාර්ාක යනොවු අතර  ලම පර්යේෂණ 
පියවරයන් නැවත අධයනය යකොට සුුසු පරිදි නිවැරදිව ියුකිරීමට ියුවිය.  ලම අසාර්ාකවීම අධයනය 
යකොට නිවැරදි විසුේ යසොයා ගැනීමට කාලය ගතවීම නිසා අය ක්ෂිත ්රගියය ලබාගත යනොහැකි විය. 

 

7. Study and Development of Image Processing Solution for Wound Treatment  
 

 යමය ධවදය ක්යෂේ ය හා සේබන්ධ වන සාංකීර්ණ පර්යේෂණ වයාපෘියයකි.  ලමනිසා ්රගියය අප 
බලායපොයරෝතු ූ  මේටමට ලඟාවීමට යනොහැකි විය.  

 

6. Implementation of Fuel Wood Chips Feeding System in Tea Industry  
 

 නර්්  මධයසථාානය මගින් ය් දඵ වියලීයේ  යාවලීය සඳහා යලොකු දැව යකොටසථ භාවිතා කිරීම යවුවවට 
ේලිිදසීරියා දර කුඩා කැබලි යයොදා ගැනිමට අවශය තාක්ෂණ පේධියයක් හ න්වා යදන ලදි.  යමම 
තාක්ෂණ පේධියය ය් කර්මාන්තශාලා හිමිකරුවන් අතර ්රචලිත කිරීම අරමුණු කරයගන විධිම් යතෝරා 

ගැනීයේ  යාවලීයකින් පසු යමම තාක්ෂණය හ න්වා දීමට බලන්යගොඩ New Hope කර්මාන්තශාලාව 
හා ලකඟතා ගිවිසුමකින් පසුව යතෝරා ගන්නා ලදී.  ලම ලකඟතා ගිවිසුමට අුවව කර්මාන්ත ශාලා හිමිකරු 
ියුකල යුතු කාර්යයන් අතර පහත සඳහන් කාර්යයන් ද මුලිකව ඉටු කිරීමට නියමිතව ියබුණි.   

 

• නව තාක්ෂණ පේධියය කර්මාන්තශාලායේ සවිකිරීමට පහසුකේ සැලසීම  

• ය් නිෂථපාදන  යාවලීයයදී යමම තාක්ෂණ සඳහා ේලිිදසීරියා දර යයොදා ගැනීම  
 

 ඒ අුවව නර්්  මධයසථාානය මගින් යමම පේධියය කර්මාන්ත ශාලායේ සවිකල අතර දින කිහිපයක් 
ේලිිදසීරියා දැව කුඩා කැබලි භාවිතා කර ය් නිෂථපාදනය ියු කරන ලදී.  ලයහ් ගිවිසුේ ගත පරිදි 
ේලිිදසීරායා දැව අවශය තරේ සපයා ගැනීමට ය් කර්මාන්තශාලා අයිියකරුට යනොහැකි වු අතර නර්්  
මධයසථාානය මගින්ද ලම ්රයේශයේ ේලිිදසීරියා දැව යසොයා ගැනීමට යහෝ දැරූ ද්සාහයන්ද වයර්ා විය.  
යකයසේ වුවද ආදර්ශක කටයුතු ියුකල යුතු නිසාම නර්්  මධයසථාානය විියන් ේලිිදසීරියා දැව මිලදී යගන 
ආදර්ශක කටයුතු ියුකරන ලදී.   

   

 යකයසේ වුවද ඔවුන්යේ ධදනික ය් නිෂථපාදන  යාවලියට බාධා යනොවි අපයේ ආදර්ශක කටයුතු ියු 
කිරීම සඳහා දින යවන් කර ගැනීමද ඉතා ුෂථකරවු අතර ආදර්ශකය ියුකිරීම අතරමග නවතා තැබීමට 
ියුවිය.  යේ ත්වය යවනසථ කර ගැනීම සඳහා ය් කේහල් හිමිකරු සමග නර්්  ආයතනය සාකච්ඡා  කල 
අතර ලහිදි සුුසු යවන් ය් කර්මාන්ත ශාලාවක් ලබාදීමට ඔහු විියන් ලකඟ්වය පල කරන ලදී.   

 

 ඒ අුවව අදාල පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු කණ්ඩායම ලම කර්මාන්තශාලාව පරික්ෂා කල අතර ලහිදි ඔවුන්යේ 
නිගමනය වුයේ නව කර්මාන්තශාලායේ ලමම ය් වියලීයේ තාක්ෂණ පේධියය සවි කිරීමට නේ ලම 
කර්මාන්තශාලායේ ද යන් යවනසථකේ ියුකල යුතු බව් ඒ සඳහා මාස යදකක පමණ කාලයක් ගතවන 
බව්ය.   

 

 යකයසේ වුවද යේ වන විට, යමම වයාපෘියය පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම සඳහා සුුසු නිර්යේශ ලබායදන 
යලස අදාල ඉාංජියන්රුවන්ට දන්වන ලද අතර ලම නිර්යේශ අුවව කටයුතු ඉදිරියේදී වයාපෘියය පිළිබඳව 
තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව ඇත.  ඔහුයේ නිර්යේශ වී ඇ්ය් යතෝරාග් ය් කර්මාන්තශාලා හිමිකරු 
යමයට දනන්ුවක් යනොදක්වන බැවින් යවන් පාර්ශවයක් සමඟ පර්යේෂණ ියුකළ යුතු බවයි.  

 

 . Re-Engineering of Small Scale Milking Machine  
 

 යමම වයාපෘියය  0% පමණක් 2097 වර්ෂය සඳහා සැලසුේ කරන ලද අතර )30% ්රමාණයන් 2099 වසර 
තුලදී නිමකර ඇත(.  77% පමණ ්රගියයක් 2097 වසර තුල ලබායගන ඇත.  යකයසේවුවද යමම යන් ය 
නිපදවීයේදී අවශය වන සමහර යකොටසථ යේශිය යවළඳයපොයල් යනොමැිය ූ  අතර ලම යකොටසථ 
ඉන්දියායවන් ලබාගැනීමට ියුවිය.  යේ නිසා අවශය  0% ක ඉලක්කය ලඟාකර ගැනීමට යනොහැකි විය.   

 

8. Design and Fabrication a  Hyperbaric Oxygen Chamber  
 

 යමය ශ්රි ලාංකායේ යරෝගීන් සඳහා භාවිතා කිරීමට බලායපොයරෝතු වන නව ධවදය දපකරණයකි.  ලහි 
ඇිය වියශේෂිත ත්වය අධයනය කිරීයමන් අනතුරුව ඇිය විය හැකි අවධානම අවම කර ගැනීමට අප විියන් 
පියවර ග් අතර ඒ සඳහා වියශේෂඥ   ධවදයවරු ඇතුල්ව ධවදයවරුන් මුණගැිය යතොතරතුරු 

ලබාගන්නා ලදී.  ඒ අුවව දපකරණ නිර්මාණය )design)  කිරීම ආරේභ කළ අතර ඊට අදාල 

)standards, codes)  සේමත  ම භාවිතා කිරීයමන් නිර්මාණය නිම කරන ලදී.  ඒ සඳහා අප මුලදි 

බලායපොයරෝතු ූ  කාලයට වඩා සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවු අතර සැළසුේ )design) නිමකරණ ලේයේ 
යදසැේබර් වලදීය.  ඒ අුවව දපකරණය නිෂථපාදනය කිරීමක් ියු යනොවු බැවින් බලායපොයරෝතු ූ  
ආකාරයට වියදේ ියු යනොවුණි.   
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නර්ඩ් 

 

)ද( යමය බටහිර ධවදයවරුන්යේ දපයදසථ මත Hyperbaric Oxygen Therapy වන ්රියකාරය යරෝගීන් 
සඳහා ලබාදීමට භාවිතා වන දකරණයකි.  යමහි නිර්මාණ කටයුතු ියයල්ල සේපුර්ණ කර යන් ය 
නිෂථපාදන අවසථාාව ියු කරමින් යයි.  ලයට සමගාමිව අමු ද්රවයයන් යේශිය හා වියේශිය රටවලින් යගන්වා 
ගැනිමට කටයුතු සේපාදනය යවමින් පවතී.  යන් යට සවි කළ යුතු මිණුේ දපකරණ වියේශිය රටවලින් 
යගන්විය යුතු බැවින් ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය කිරීමට නියමිතය.  නමු් ලහිදි යනොවැළැක්විය හැකි 
 අනය ක්ෂිත ්රමාද යදෝෂයක් ියු වි ඇිය අතර ලය වයාපෘියයේ ්රගියය අඩු වීමට යහේතුවක් වී ියය .   

 

)ඌ( යමම කරුණට අදාල වයාපෘිය යදක වන්යන්:  
 

9. Development of Wood Gas Stove  
 

 යමම වයාපෘියය ආයතනය මගින් හ න්වාදී රට තුළ භාවිතා කරන දර ලිපකි.   ලයහ් ලය භාවිතයේදී 
ඇියවු ගැටළු කිහිපයක් නිවැරදි කිරීම සඳහා 2099 වර්ෂය දක්වා වැිද දියුණු කරන ලද ලිපක් සඳහා යමම 
වයාපෘියය ආරේභ කරන ලදී.  යබොයහෝ පාරියභෝගිකයන්යේ ඉල්ලීමක් අුවව දුනට සථවයාං යව දර 
කැබලි සැපී ම අරමුණු කරයගන කිහිපවරක්ම පර්යේෂණ කටයුතු ියු කල් ලය සාර්ාකව විසදීමට 
යමයතක් හැකිවී යනොමැත.  තවුරට් යේ සඳහා කාලය සහ සේප් වැය කිරීම නිරර්ාක බැවින් යමම 
වයාපෘියය නතර කිරීමට තීරණය කරන ලදී.  යමම වයාපෘියය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිප් කර ලය අවසන් 
කිරීමට කටයුතු කරුව ඇත.  

 

2. Implementation of Fuel Wood Chips  
 

 ය් දළු වියලීයේ  යාවලිය සඳහා යලොකු දැව කඳන් භාවිතා කිරීම යවුවවට ේලිිදසීරියා දර කැබලි 
යයොදායගන ය් දළු වියලීයේ තාක්ෂණ පේධියයක් නර්්  මධයසථාානය මගින් හ න්වාදී ඇත.  යමම 
තාක්ෂණ පේධියය ය් කර්මාන්තශාලා හිමියන් අතර ්රචලිත කිරීම අරමුණු කරයගන විධිම් 

යතෝරාගැනීයේ  යාවලියකින් පසු බලන්යගොඩ New Hope කර්මාන්තශාලා සමඟ ලකඟතා ගිවිසුමක් 

අ්සන් කරන ලදී.  ගිවිසුමට අුවව New Hope කර්මාන්තශාලා හිමිකරු ියුකල යුතු කාර්යයන් අතර : 
 

 • නව තාක්ෂණ පේධියය කාර්මාන්ත ශාලායේ සවි කිරීමට පහසුකේ සැලසීම  

 • ය් නිෂථපාදන  යාවලියේදී යමම තාක්ෂණය සඳහා ේලිිදසීරායා දර යයොදා ගැනීම  
 

 ඒ අුවව නර්්  මධයසථාානය මගින් යමම පේධියය New Hope කර්මාන්තශාලායේ සවිකළ අතර 
ේලිිදසීරියා දැව භාවිතා කළ අතර දින කිහිපයක් ියසථයසේ ය් නිෂථපාදනය කරන ලදී.  ලයහ් ගිවිසුේගත 
පරිදි අවශය ේලිිදසීරියා දර සපයාදීමට කර්මාන්තශාලා අයිියකරුට හැකිූ යේ නැත.  ඉන්පසු නර්්  
මධයසථාානය ද ේලිිදසීරියා දර යසොයා ගැනීමට දැරූ ද්සාහය අසාර්ාක විය.  යකයසේවුව් ආදර්ශන 
කටයුතු අනිවාර්යයයන්ම ියුකළ යුතු නිසා අප ආයතනය මගින් ේලිිදසීරියා දර මිලදී යගන ආදර්ශන 
කටයුතු ියු කරන ලදී.   

 

 අයනක් ගැටළුව ූ යේ යමම ආදර්ශන කටයුතු ියු කිරීයේදී කර්මාන්තශාලා යේ ධදනික ය් නිෂථපාදන 
 යාවලියට බාධා යනොවන ආකාරයට දින යවන් කරගැනීමට ියුූ  අපහසුතාවයයි.  ඒ අුවව ආදර්ශන 
කටයුතු අතරමඟ නවතා දැමීමට ියුවිය.  ඒ අුවව ියුකරන ලද සාකච්ඡාවට අුවව ලම කර්මාන්තශාලාව 
යවුවවට යවන් ය් කර්මාන්තශාලාවක් පර්යේෂණ කටයුතු කිරීමට ලකඟ්වය පල කරන ලදී.  ඒ අුවව 
අපයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම යයෝජිත කර්මාන්තශාලාව පරික්ෂා කළ අතර ය් වියලීයේ තාක්ෂණ 
පේධියය සවිකිරීමට නේ ලම කාර්මාන්තශාලායේ දුන් යවනසථ කළ යුතු බව සහ ඒ සඳහා මාස 2ක් පමණ 
කාලයක් වැය කල යුතු බව නිගමනය යකොට ඇත.  ඒ අුවව යමම වයාපෘියය සඳහා සුුසු නිර්යේශ අුවව 
තීරණයක් ගැනීමට නියමිතව ඇත.   

 
9.2  යකොන් ා් පරිපාලනය  
       --------------------------- 
  )අ(  වවායු ඒකකය තැනීම - කුරුණෑගල ශික්ෂණ යරෝහල  
       ------------------------------------------------------------- 
 

)I)  රක වලවල් හෑරීම සඳහා බැයකෝ යන්  යයොදා ගැනීමට ඇසථතයේන්තුවට ඇතුල් කලද බැයකෝ යන්  
වැඩ ම තුලට ඇතුලු කිරීම යනොහැකි වු බැවින් මිනිසථ  මය යයොදා ලම කාර්යය ියු කිරීමට වුනි.  

 

  රක වලවල් හැරීයමන් පසුවද, අධික වර්ෂාව පැවතුණු බැවින් වලවල් වල ඉවුරු කඩා වැ   රකවලවල් 
තුල පසථ සහ ජ්ලය පිරුනි.  පසුව ඒවාද මිනිසථ  මය යයොදා ඉව් කිරීමට ියුවුනි.   

 

  රක සෑදීමට අවශය අමුද්රවය වැඩ ම අසලට ්රවාහනය කිරීමට අපහසු ූ  බැවින් හා වර්ෂාව නිසා අමුද්රවය 
ලබා ගැනීමට ුෂථකරවු බැවින් ද ලම කටයු්තද මිනිසුන් යයොදා කිරීමට ියුවුනි.   

 

 බලායපොයරෝතු යනොවු යමවැනි යහේූතන් නිසායවන් නිශථචිත කාලයට වයාපෘියය නිම කිරීමට අපහසු වුනි.   
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නර්ඩ් 

 

)II) ඉහත )I) සඳහන් කල කරුණු නිසා කේකරු කුලී, දීමනා සඳහා විශාල මුදලක් වැය කිරීමට ියුවීම 
යහේතුයවන් වයාපෘියයේ ඇසථතයේන්තුගත මුදලට වඩා මුදලක් වැය වුනි.   

 

)ආ(  යපොයළොන්නරුව යහද යන්වාියකාගාරයේ ඉදිකිරීේ යකොන් ා්තුව අදාල අමතර වැඩ සඳහා ඒකක මිල 

ගණන් වල අුවමැියය, නිවාස හා ඉදිකිරිේ අමාතයාාංශයේ සථාාවර තාක්ෂණ ඇගී ේ කමිටුව විියන් 
2096.0 .0  වන දින ලබායදන ලදි.   

 

 යේ අුවව ඉහත ේ යාපෘියයට අදාල රු.26,989,050.30 කින් )බු ඇතුල්ව( සමන්විත අවසාන  ල්ප් 

2096.0 .25 වන දින  යස තය, යපෝෂණ හා යේශීය ධවදය අමාතයාාංශය යවත බාරයදන ලදි.   
 

 යස තය අමාතයාාංශය  ල්ප් පරික්ෂා කරන අතරතුර අමතර වැඩ වලට අදාල මිණුේප් )measurement 

sheets) ඉදිරිප් කරන යලස ඉල්ලා ිය  අතර යමම මිණුේප් 2096.99.29 වන දින යස තය අමාතයාාංශය 
යවත බාරයදන ලදී.   

 

 නඩ්තු කාල සීමාව තුලදි යපන්වා ුන් අඩුපාඩු සකසථ කිරීම සඳහා වැයකළ මුළු මුදල වන රු.890,279.00 

ක මුදල යස තය අමාතයාාංශය මගින් රඳවායගන ඇිය, අප යවත ලැ මට නියමිත අත රෑදි මුදල් මගින් 
පියවා ගත හැක.  යමම මුදල් ලැබුණු පසු මධයසථාානයට පාඩුවක් ියු යනොයේ.   

 

9.3  කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය  
 ------------------------------   

)අ( විධායක මේ ටයේ තනතුරුවල පුර පාඩු පැවියයේ ඉාංජියන්රු යසේවයේ තනතුරු වලය.  යමම තනතුරු 
පිළිබඳව  පුේගලික අාංශය හා පුර්ණ රාජ්ය අාංශය හා සැසදීයේදී අප කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවියන අඩු 
වැටු  හා ්රියලාභ යහේතුයවන් බඳවා ගැනීම අපහසු වී ඇත.   

 

)ආ( යමම ආයතනය සඳහා කළමනාකරණ යසේවා යදපාර්ත යේන්තුව විියන් 2097.92.28 දිනැියව අුවමත කර 

ලවන ලද සමසථා කාර්ය මණ්ඩලයේ තනතුරු සාංතයාව 37 ක් යලස දැක්වුවද DMS 30 අුවව වන 
බඳවාගැනීයේ පරිපා යට හා යසේවක ්රියවුහගතකරණයට අුවව ඉන් තනතු  9 ක් ලම තනතුරු 
දරන්නාට යප ේගලික වන යසේ ලබාදී ඇත.  ලම තනතුරු දරන්නා ඉව්වීයමන් යහෝ යවන් තනතුරකට 
ප්වීම යහේතුයවන් ලම තනතුරු අයහෝිය යේ.  ඒ අුවව පුර පාඩු පිරවිය හැකි අුවමත තනතුරු සාංතයාව 
390ක් වන අතර 2097.92.39 දිනට ආයතනයේ යසේවයේ නියුතුව ිය  සමසථා කාර්ය මණ්ඩලය 268 කි.   

 

 ඒ අුවව, ඉහියන් දක්වා ඇිය පරිදි යවනස 85 ක් වන අතර යමම මුළු සාංතයාව පුර පාඩු යලස සැලකිය 
යනොහැක.   

 

 2096 වර්ෂය තුළ කිහිප අවසථාාවකම යසේවක බඳවාගැනීයේ ියු කල අතර යේ වන විට )2096.92.20 දිනට( 
ආයතනයේ යසේවයේ නියුතු සමසථා කාර්ය මණ්ඩලය 259 කි.   

 

 යේ වන විට බඳවාගැනීයේ මුලික කටයුතු අවසන් කර ඇිය, ජ්නවාරි මස ප්වීේ බාරගැනීමට නියමිත 
සාංතයාව 07 කි.   

 

 සෑම විටම HM කාණ්ඩයේ ඉාංජියන්රුමය තනතුරුවල, AR2 - යජ්යෂථඨ පර්යේෂණ ඉාංජියන්රු, AR 9 -

පර්යේෂණ ඉාංජි යන්රු  සහ MA 2-2 කාර්මික සහකාර තනතුරුවල පුර පාඩු පවියන අතර යේ වන විට 

ලම පුර පාඩු සාංතයාව 98 කි.   
 

 යමම තනතුරු සඳහා පවියන වැටු  පරිමාණයන් යටය් අදාළ සුුසුකේ සේපුර්ණ කර ඇිය නිලධාරීන් 
බඳවාගැනීයේ ුෂථකරතාවය දිගින් දිගටම පවියන  අතර බඳවාගැනීේ  ියු කලද ඉතාම්ම යක  
කාලසීමාවකදී ඔවුන් යසේවයන් ඉව්වයායේ ්රවණතාවය නිරන්තරයයන්ම ආයතනය මුහුණයදන 
ගැටළුවකි.   

 

 මීට අමතරව පවියන තනතුරු පුර පාඩු සාංතයාව 92ක් වන අතර යමම තනතුරු සඳහා ඉදිරියේදී ඇියවන 
යසේවා අවශයතාවය අුවව බඳවාගැනීයේ කටයුතු ියුකිරීමට කටයුතු කරුව ලබන බවද සඳහන් කරමි.   

 

7.  පේධිය හා පාලනයන්  
      ------------------------ 
 යමහි සඳහන් කරුණු යකයරහි ඉදිරියේදී අවධානය යයොමු කිරීමට  කටයුතු කරණු ලැය .  
 

 
 

ඉාංජි. ඩී ඩී ආනන්ද නාමල්      ඉාංජි. ශවින්ද්රනා් ්රනාන්ු 
 

 අධයක්ෂ ජ්නරාල්       සභාපිය      

 


