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ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය 
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ගරු අමාතයතුමමාන  පනිුඩයය  

 

 

 

 

 

 

කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා අමාතයංශය යේනත් රියාත්මක ව  ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය 

ස්ථාපිත අරමුණු වලේ අනුව ශ්රම අ්යය  ්ෂනත ්රය තුමල ශ්රමිකයන්න  ැැනුම සහ ුසසලතා වර්් ය 

කිරිම සහ ඔුඩන් තුමල යහපත් යකල්ප ඇති කිරිම සඳහා නමම වර්තය තුමල පුහුණු හා සංවර්්  

වැයසේහන් රියාත්මක කිරිම තුමන්න් ැායකව ඇත  

රාජය යයත , අර්් රාජය යයත  නමන්ම නප ්ගගන්ක අංශන  යයත වල කාර්ය ම්ඩයල අරමුණු 

කරනග  ඹුඩන්න  අයිතිවාසිකම් යර්ෂතා කර  අතරම යයතනික ඵලැායීතාවය ඉහළ ැැමීම තුමළින් 

යහපත් වැය පරිසරය්ෂ ඇති කිරිම සඳහා නමම වැයසේහන් නහ තුම වී ඇති බව විශ්වාස කරමි  

නමම කර්තවය විිමමත්ව රියාත්මක කිරිම සැහා ජාතිත ශ්රම අ්යය  යයත යේ අුතත් වැයසේහන් 

හදුන්වා නැමින්  පවත් ා වැයසේහන්  වීකරණය කරගනිමින්, නව ත් න්ගශීය අ්යාප  යයත  

නමන්ම ජාතයන්තර යයත    සමග සබඳතා ශ්ෂතිමත් කර ගනිමින් හා සිය කාර්ය ම්ඩයල අවශයතා 

සම්පූර්ණ කර ගනිමින් ඉදිරීයේ ගමන් කළ හැකි ඒ සඳහා ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය නපරමුණ 

නග  කේයුතුම කරනු ඇතැයි මම අනේ්ෂතා කරමි                              

නගුඩනු වර්තය තුමල යයතනික ඉල්ෂක සපුරා ගනිමින් අමාතයංශන  කාර්යරාර්ය සපුරා ගැනිම සඳහා 

ැායක ුඩ ජාතික ශ්රම යයත න  සරාපති, අ්ය්ෂත ජ රාල් ඇතුමුත සමස්ථ කාර්ය ම්ඩයලයේ මන  

සුබ පැතුමම් පිරි මමි  

 

 

 

යබ් ඩී නේ නස විරත්  

කම්කරු හා වෘත්තීය සම්ති සබඳතා අමාතයංශය        
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ගරු සරාපතිතුමමාන  පනිුඩයය 

 

 

 

 

 

 

 

යයත වල ඵලැායිතාවය ඉහළ  ැංවිම සැහා නමන්ම කාර්යස්ථා  වල නස වක අයිතිවාසිකම් 

යර්ෂතා කර ගනිමින් යහපත් වැය පරිසරය්ෂ නගොය ගා ගැනිම සැහා ැැනුම හා ුසසලතාවනයන් 

පිරිපුන් යහපත් යකල්ප ඇති පිරිස්ෂ අවශයනයන්ම සිටිය යුතුමය  ජාතික සංවර්් ය සඳහා කැපවූ 

තෘේතිමත් ශ්රම බලකාය්ෂ නගොය ැංවීනම් අරමුණේ ඵලැායී ැායකත්වය්ෂ ලබාදිය හැකිවන්නන් 

එමඟිනි   ඒ අනුව මින්ය  8 6 ්ෂ ව  නම් රනේ ශ්රමික ජ තාව ශ්රම අ්යය  ්ෂනත ්රය ඔස්නස  

පුහුණුව හා සංවර්් ය තුමන්න් ැැනුවත් කිරිනම් රාරදුර කාර්තවයනයි  ජාතික ශ්රම අ්යය  

යයත ය ය  නියැන් සිටි  ඒ සඳහා ඩිේනලෝමා පාඨමාලා, සහතික ප්ර පාඨමාලා, වැයමුුත සහ 

සම්මන්්රණ පැවැත්විම ය  පුහුණුව හා සංවර්්  නමවලම් යයත  විසින් ්රනයෝජ යේ නග  ඇත  

ඒ ඔස්නස  ඉල්ෂක ගත වැයපිළිනවලක නියැළි පැහැදින් ්රවර්්යන් 215  වර්තය තුමල අත් කර 

ගැනිමේ යයත ය සමත්ව ඇති බව සතුමටින් සඳහන් කළ හැකි ය  

වර්තය තුමළ ඉටු කර  ලැ කාර්යරාර්යය සඳහා යයත ය බාි ර සම්පත්ැායකයින්නගන් නපෝතණය 

ලබානග  ඇති අතර ජාතයන්තර කම්කරු සංවි්ා න  අනු්රහයැ ලබා නග  ඇත  එි ී 

නැපාර්තනම්න්තුම, සංස්ථා සහ වයවස්ථාපිත යයත  සහ නප ්ගගන්ක අංශන  යයත  වන්න් ලැි 

ඇති ැායකත්වයැ නවනසසින් සැහන් කළ යුතුම ය  

2015 වර්තය තුමල අමාතයංශය විසින් සපය  ලැ  ායකත්වය සහ මගනපන්විම තුමල ඵලැායි නලස 

ඉල්ෂක සපුරා ගැනිමේ ැායක ුඩ ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය  අ්ය්ෂත ජ රාල් ඇතුමුත එි  සිටි  

කාර්යම්ඩයලයේ ස්තූතිවන්ත නවමි   

 

 

සරාපති  

එස් එම් නගෝඨාරය ජයරත්  
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අධ්ය්ෂතජ රාල්න පණිුඩයය 

 

 

 

 

 

රාේය,අර්්රාේයසහනප ්ගගන්කඅංශන යයත වලපුහුණුවහාසංවර්් යනකනරි 
උ න්දුව්ෂ ැ්ෂව  පාර්ශවයන්  නවතසහනයෝගය ැැ්ෂවීනම් අරමුණඇතිව ජාතිකශ්රම
අධ්යය යයත යවිසින්2015වර්තයපුරාපාඨමාලාවැයසේහන්හාවැයමුුතපැවැත්විමේ
කේයුතුමකරඇත. එම පාර්ශවකරුවන් සමගඇති යහපත් සබඳතා මත ඔුඩන්න  අැහස්
නයෝජ ා සහ ඉල්ලීම් සැලකිල්ලේ නග  වැයසේහන්  වීකරණය කරමින් හා  ව
වැයසේහන් හදුන්වානැමින් ඵලැායී නලස පුහුණු හා සංවර්්  වැයසේහන් ්ෂරියාත්මක
කිරීමේයයත යපියවරනග ඇත.ඒයේතේයයත යවාර්ෂිකවපවත්ව කම්කරුනීති
හාකාර්මික සබඳතා සහ මා ව සම්පත්කළම ාකරණ ඩිේනලෝමා පාඨමාලා,  සහතික
පත්ර පාඨමාලා, වැයමුුත සහ ජාත්යන්තර කම්කරු සංවි්ා න  අනුගුහනයන් පැවැත්වූ
වැයසේහ  නමන්ම වින්ගශ රැකියා අමාත්යංශන  නිල්ාරීන් සඳහා පැවැත්වූ වීනශ ත
වැයසේහ ඇතුමලත්නේ.නම්යකාරනයන්යයත න අව්ා ය,එයස්ථාපිතකර ලැ
අරමුණු වලේ අනුකූලව නමරනේ ශ්රම බලකායේ ඔුඩන්න  නප ්ගගන්ක සහ වෟත්තීය
සංවර්් යේඅවස්ථාවසලසානැ අතරඔුඩන්න ැැනුමසහුසසලතාේරවර්් යකිරීම
සඳහානයොමුකරපුහුණුහාසංවර්් වැයසේහන්සංවි්ා යඇත. 
 
නමි ී යයත න  කේයුතුම සාර්ථක කරගැනීම සඳහා විවි් අයුරින් ැායක වූ සීමිත
කාර්යම්ඩයලයවිනශ තනයන්සඳහන්කළයුතුමයි.විශ්රාමිකහාැැ ේනස වන නියුතුමරජන 
නේත්ඨනිළ්ාරීන්,විශ්වවි්ගයාලකථිකාචාර්යවරුන්,නප ්ගගන්කඅංශන  නේත්ඨනිළ්ාරීන්
සහවිතයවිනශ තඥයින්ැැ්ෂවූසහනයෝගයැඉතාමත්වැැගත්නේ. 
ජාතික ශ්රම අධ්ය  යයත ය ස්වකීය ඉල්ෂක ගත ගමන් මග තුමළ ඉදිරියේ යාමේ
කම්කරුහාවෘත්තියසමිතිසබඳතාඅමාත්යංශන ගරුඅමාත්යතුමමාහානල්කම්තුමමාඇතුමුත
නේත්ඨනිළ්ාරීන්නගන්ලැබුණුමගනපන්විම, නමන්මනිරන්තර දිරිගැන්විමමහත්ශ්ෂතිය්ෂ
වූබවනමි ීසඳහනිකළයුතුමය. 
අවසා  වශනයන්යයත ය නකනරි  නමන්මයයත න  පාඨමාලා පුහුණුහාසංවර්් 
වැයසේහන් නකනරි  විශ්වාසය තබා සිය කාර්ය ම්ඩයලය පුහුණුව සඳහා නයොමු කළ
අමාත්යංශ, නැපාර්තනම්න්තුම, රාේය සංස්ථා සහ ේයවස්ථාපිත යයත  සහ නප ්ගගන්ක
අංශන  යයත  ේර්ානියා ැැ්ෂුඩ සහනයෝගය කෘතඥතා පුර්වකව සඳහන් කරනු
කැමැත්නතමි. 
 

සමන්ඩි.වඩුන  

අ්ය්ෂතජ රාල්                                     
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ජාතික ශ්රම අ්යය ය යයත ය (NILS) 

කම්කරු අංශන  ත්ර්රයිපාර්ක ක නකොේස්කරුවන් සැහා වික ත්ඨ නස වාව්ෂ ලබාීම පිළිබඳව 

අපිේ විශ්වාසනීයයි  

5.0 යයත ය ගැ :- ජාතික ශ්රම අ්යය ය යයත ය  2117 සැේතැම්බර් 55 වැනි දි  
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ශ්රම අ්යය ය ්රවර්් ය කිරීම සඳහා පර්න තණ පැවැත්වීම  සමී්ෂතණ සිදු කිරීම සහ පුහුණු 

සැපයීම් අරමුණින් නමම යයත ය පිි ටුව  ලී  
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යයත ය්ෂ නලස කේයුතුම කරයි   

 

අපන  යැර්ශ පාඨය 

ජිවිනත් සඳහා ුසසලතාවයන් සහ සාර්ර්ම 

1.1  ැැ්ෂම 

         ශ්රී ලංකානේ සමාජ යර්ථික සංවර්් ය සඳහා කාර්මික සාමය සහ සංි යායාව  

 නමනහවර 

අ්යප   පර්න තණ සහ පුහුණුව ඔස්නස  ඵලැායි කම්කරු සබඳතාවයන් පවත්වා 

ගැනීම සහ සංවර්් ය කිරීම සඳහා ත්ර්රයිපාර්තවීය නකොේසක්රුවන් නවත පහසුකම් 

සැලසීම  

 

 ්ර්ා  වටි ාකම්  

 ්රතිපාැ  නස වාවන් 

 පාරිනරෝගික න්ෂන්ද්රීය වීම 

 සහනයෝගනයන් කේයුතුම කිරීම 

 නව සකේ සුැා ම් වීම  
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5 2 අරමුණ 

ප නත් ඇතුමලත් පහත සඳහන් අරමුණු නවත ළගාවීමේ යයත ය විසින් ඉල්ෂකගත කරනු 

ලබයි  

1. සංවර්්  රියාවන්න ී  නස වකයන් සක්රීය සහකරුවන් කරලීම සඳහා ඹුඩන්න  

සුබසා් ය තහුඩරු කිරීමේ පියවර ගැනීම සඳහා න්ගශීය සහ වින්ගශීය යයත  සමඟ 

සහනයෝගනයන් නස වක අ්යාප  වැයසේහ  රියාත්මක කිරීම  

2. ශ්රම අ්යය ය පිළිබඳව සම්මන්්රණ  වැයමුුත  සමුුත සහ රැස්වීම් පැවැත්වීම සහ එයේ 

අමතරව සඟරා  ජර් ල්  වාර සඟරා සහ නපොත්පත් ්රකාශ ය කිරීම  

3. ශ්රම අ්යය යේ සම්බන්් පර්න තණ සිදුකිරීම  සමී්ෂතණ පැවැත්වීම සහ අ්යය  

පාඨමාලාව්ෂ සැපයීම  

4. පුස්තකාල සහ නතොරතුමරු නස වාවන් පිි ටුවීම සහ පවත්වානග  යෑම  

5. සමා  අරමුණු සි ත න්ගශීය සහ වින්ගශීය ය  නැනකි ම යයත   සංවි්ා  සංගම් 

සහ සමාජ සමඟ වයාත් සමීපයේ කේයුතුම කිරීම  

6. විශ්වවිැයාල සහ සමා  යයත වල සහනයෝගිතාවනයන්  ශ්රම අ්යය  පිළිබඳ 

ඩිේනලෝමා පාඨමාලා ඇතුමුතව පාඨමාලා පැවැත්වීම සහ එනලස අවශය වූ  විේක 

සහතික සහ ඩිේනලෝමා ්රැා ය  සිදුකිරීම  

7. කාර්මික සංි යායාව පවත්වා ගැනීනම්ී  ඉල්ෂක කිරීනම්ී  ඉල්ෂක කරගත් 

රියාකාරකම් ්රවර්් ය සහ සම්බන්්ය  

5 3 යයත න  පරිපාල ය :- 

නමම ප නත් විිමවි්ා  පරිදි  පරිපාල ය  කළමණාකරණය සහ යයත න  කේයුතුම 

පාල ය කිරීම යයත න  පාලක ම්ඩයලය්ෂ විසින් සිදු කරනු ලබයි  නමම ම්ඩයලය 

කම්කරු අංශන  ත්ර්රයිපාර්ෂික නකොේස්කරුවන් නිනයෝජිතයන්නගන් සමන්විත නවයි  

එ ම්  නස වානයෝජකයින්  නස වකයින් (වෘත්තීය සමිති නිනයෝජ ය කරමින්) සහ අැාල 

්ෂනත ්රන  විනශ තඥයන් ඇතුමුතව රාජය නිල්ාරීන් ප ත මගින් විතයරාර අමාතයවරයා පැවරී 

ඇති බලතල පරිදි කම්කරු විතයරාර අමාතයවරයා විසින් යයත න  පාල  ම්ඩයලය 

පත්කරනු ලැනබ්   

215  වර්තන දි යයත න  පාලක ම්ඩයලය පහත පරිදි නේ  

1) නහ රත් යාපා මහතා  නල්කම්  කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයාංශය - සරාපති -215  

අනගෝස්තුම ැ්ෂවා 

2) ඒ එම් නගෝඨාරය ජයරත්  මහතා  නල්කම් කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාතයාංශය-නල්කම්-

215 -සැේතැම්බර් සිේ 

3) චාන්ැනී අමරතුමංග මිය-කම්කරු නකොමසාරිස් ජ රාල් -උපසරාපති 

4) සි එච් රණතුමංග මිය-සාමාජික-215  ජුනි සිේ 
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5) මහාචාර්ය සුනිල් චන්ද්රසිරි-සාමාජික 

6) ඒ විමලවීර මහතා-වැයබල  අ්ය්ෂත ජ රාල් (NILS) 

7) ඒ නලසන්් නේනේන්ද්ර මහතා-සමාජික 

8)  නරොහාන් ජී ප්ඩඩිත නකෝරලන  මහතා-සමාජික 

9) යබ්න්ේ එම් න්ෂ එල් වීරසිංහ මහතා-සාමාජික 

10) යබ්න්ේ එම් චන්ද්රසිරි-සමාජික-215  ජුනි සිේ 

11) යර් එල් පී පීරිස්-සාමාජික-215  මාර්තුම ැ්ෂවා 

12) එස් එච් එම් චි්රා න්ැ-සමාජික-21  මාර්තුම ැ්ෂවා 

13) සුරංග තාුඩලන  මහතා-සමාජික-21  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

14)  නේ එම් එම් පී උපුල් ජයසිංහ මහතා-සමාජික-21  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

15) එච් එම් අනබ්රත්  මහතා-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

16) ඇන්ේන් මානකෝස් මහතා--සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

17) මාලීන් ගුණතිලක මහතා--සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

18) යර් එම් පි රත් ායක මහතා-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

19) ැහම් ගුණවර්්  මහතා-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

20) සමන්ති නස  ා ායක මිය-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

21) ඒ එන් ඉලන්ගමින් මිය-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

22) සී බී මයාදුන්නන් මහතා--සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

23)  නේ එම් එන් ජයසිංහ මහතා-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

24) එම් එ එම් ඒ නමොරනගොල්ල මහතා-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

25) යබ්න්ේ එන් එස් වික්රමසිංහ මහතා-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

26) ්ර්ම ශ්රී වීරසිංහ -සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

27) පී එස් අරඹවත්නත් මිය--සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

28) යර් බී ගන්න්ෂවල මිය-සමාජික-215  ඔ්ෂනතෝම්බර් ැ්ෂවා 

 

5 4 සංවි්ා  වුහය 

අ්ය්ෂත ජ රාල්වරයා යයත න  ්ර්ා  වි්ායක නිල්ාරියා ව  අතර ප නත් විිමවි්ා  

පරිදි ඔහු පත්කරනු ලැනබ්  පාලක ම්ඩයලය විසින් කන්න් කලේ පවරා නැනු ලබ  බලතල  

කාර්යන් සහ රාජකාරි රියාත්මක කිරීම සඳහා අ්ය්ෂත ජ රාල්වරයා වගකිව යුතුමය  

ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය එකින කේ නව ස් අංශ ්රිත්වය්ෂ යේනත් රියාත්මක නවයි  

එ ම්; 

 පුහුණු  සහ සංවර්්  

 පර්න තණ   සැලසුම් සහ ්රකාශ  

 පරිපාල  සහ මුැල් 

 

 

 

 

 

 

 

3 



පුහුණු සංවර්්  අංශය යේනත් අංශ ්රිත්වය්ෂ පවතියි 

කම්කරු නීති සහ කාර්මික සබඳතා; මා ව සම්පත් කළම ාකරණය සහ වැයනපොළ 

ඵලැායිතාව වැඩිදියුණු කිරීම  ැැ ේ නමම අංශවල කාර්යයන් ඉටුකිරීම පිළිබඳ නිල්ාරීන් 

නැනැන ුස වගකියනු ලැනබ්  

සියලුම සැලසුම් පාල ය කිරීම  යයත න  සියුතම රියාකාරකම්වල ්රගතිය ඇගයීම සහ 

නිරී්ෂතණය සහ වරින් වර වාර්තා සකස්කිරීම  පිළිබඳව පර්න තණ  සැලසුම් සහ ්රකාශ  

අංශය වග කියනු ලැනබ් යයත න  ගණකාිමකාරිවරයා විසින් අංශ ්ර්ානියාන  රාජකාරි 

යවරණය කරනු ලබයි  පරිපාල  සහ මූලය අංශය මඟින් නස වකයන් පස් නැන ුසනගන් 

සමස්ත යයත න  සියුතම පරිපාල  සහ මූලය කාරණාවන් ඉටු කිරීම සඳහා පහසුකම් 

සලසයි  

5   යයත න  ්ර්ා  රියාකාරකම්:- 

සිය වෘත්තීන් වැඩි දියුණු කිරීනම්ී ශ්රී ලංකා ශ්රම බලකායේ සහනයෝගය ැැ්ෂවීම සඳහා 

ගුණාත්මක බවින් යුත් පුහුණු සහ සංවර්්  වැයසේහන් සැපයීම මගින් සහරාගිවන් න්න  

ැැනුම  ුසසලතා  සහ යකල්ප පළල්කිරීම සඳහා යයත ය බැී සිටියි  ජාතික ශ්රම අ්යය  

යයත  ප නත් අන්තර්ගත විිමවි්ා  ්රකාරව  ්ර්ා  විතය පථයන් ්රිත්වයක රියාකාරකම් 

යයත ය විසින් ඉටුකරනු ලබයි  

1. කම්කරු නීතිය සහ කාර්මික සබඳතා  

2. මා ව සම්පත් කළම ාකරණය 

3. වැයනපොළ ඵලැායිතාවය සහ වැඩිදියුණු කිරීම  

 

සමාජ සංවාැ ්රවර්් ය සහ සමාජ යර්ෂතණ වැයසේහන්ී  යවරණය පළල්කිරීම ඔස්නස  

නස වය නස වක අයිතීන් යර්ෂතා කිරීම සහ ත්ර්රයිපාර්ක ක නකොේස්කරුවන් සවිබලගැන්වීම 

සඳහා ඉල්ෂකගත කර  ලැ පුහුණු සහ සංවර්්  වැයසේහන් ඉටුකිරීම සහ මුල පිරවීම 

සඳහා කම්කරු නීති සහ කාර්මික සබඳතා අංශය වගකියනු ලැනබ්  

මිනිස් කළම ාකරණන  වයාත් නහොඳ රියාකාරකම් රාවිතා කිරීම සඳහා සිය හැකියාව 

වර්් ය කරගැනීම මඟින් නිත්පාැ  නහෝ නස වාවන් ලබාීනම් රියාවන්න ී 

කාර්ය්ෂතමතාවය වැඩිදියුණු කරලීම සඳහා යේත් නිළ්ාරින්න  කැමැත්ත්ෂ ඇතිකරලීම 

මගින් නවළඳපල පරිසරය නව ස් කිරීම සඳහා සංවි්ා යන්ි   මිනිසුන් කළමණාකරණය 

කිරීනම් රියාකාරකම් සහ වි ය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාඨමාලා පැවැත්වීම මා ව සම්පත් 

කළමණාකරණ අංශන  අරමුණයි  

වයාත් නහොඳ ඵලැායී වැයපළ්ෂ ඇතිකරලීම සඳහා නස වක කාර්යය සා් ය වැඩිදියුණු  කිරීම 

සඳහා පුහුණු සහ සංවර්්  පාඨමාලා පැවැත්වීම  ්රශ්  වල්ෂවා ගැනීම සඳහා පූර්ව රියාකාරී 

්රනේශය්ෂ ගැනීම සඳහා සහ පරිසරය උනැසා ්රනේශය්ෂ ක්රමානුකූලව නව ස් කිරීම, 

වැයනපොළ ඵලැායිතාවය සහ වැඩිදියුණු කිරීනම් අංශන  අරමුණයි   
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විසඳුම් නසවීම සහ ්රතිපත්ති නිර්න්ගශ ඇති කිරීම සඳහා කම්කරු අංශය තුමළ පවති  සහ 

ඉස්මතුම ව  ගැේුත සහ ්රශ්  විමර්ශ ය සහ විශනල්තණය සඳහා යයත ය විසින් 

පර්න තණසහ සමී්ෂතණ පැවැත්වීනම් නයී සිටියි  මීේ අමතරව  ජාතික ශ්රම අ්යය  

යයත  මඟින් රාේ ය  අර්් රාජය සහ පු්ගගන්ක අංශන  යයත වල නස වකයන් බඳවාගැනීම 

සහ ්රවර්් ය කිරීම සඳහා වෘත්තීයමය යකාරන  විරාග පවත්වනු ලැනබ්  

පර්න තණාත්මක නහළිැරේ කිරීම් සහ අත්ැැකීම් පැ ම් කරනග  ජර් ල්  වාර සඟරා  සහ 

්රන්ථ පළකිරීම ත්ර්රයිපාර්ක ක නකොේස්කාර සාමාජිකයන්ේ අ්යාප ය ලබාීමේ 

සම්බන්්වීම යයත න  තවත් වැැගත් අංශයකි  

තවැ  කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයාංශය  කම්කරු නැපාර්තනම්න්තුමව  

අන ුසත් රාජය යයත   අර්් රාජය යයත   පු්ගගන්ක සහ රාජය න ොව  සංවි්ා  සමඟ 

සහනයෝගනයන් නමම යයත ය රියාත්මක නවයි  මීේ අමතරව  අන්තර් ජාතික කම්කරු 

සංවි්ා ය  නකොරියානු අන්තර් ජාතික සහනයෝගිතා කාර්යාලය සහ එ්ෂසත් ජාතීන්න  

සංවි්ා ය වැනි අන්තර්ජාතික සංවි්ා  බලඇණි සමඟ ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය 

සම්බන්්නවයි  ඒ හා සමා  ඉන්දියානු සංවි්ා ය්ෂ ව  ඉන්දියානේ වී වී ගිරි ජාතික ශ්රම 

යයත ය සමඟ අ න ෝ ය සහනයෝගය සඳහා අවනබෝ්තා ගිවිසුම්ෂ අත්සන් කර ඇති 

අතර රුසියානු ශ්රම යයත ය සමඟ සාකච්ාාව්ෂ යරම්රකර ඇත  
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2 1 පුහුණු සහ සංවර්්  

ඩිේනලෝමා සහ සහතික ප්ර පාඨමාලා  නකටිකාලී  පාඨමාලා  වැයමුුත සහ සම්මන්්රණ 

යදිය ඔස්නස  පළල් නස වා පරාසය්ෂ යයත ය විසින් ලබානැයි  මීේ අමතරව සිය නස වක 

නිපුණතාවන් වැඩිදියුණුකරලීම සඳහා නස වාැායක සංවි්ා  විසින් කර  ලැ විනශ ත ඉල්ලීම් 

මත සකස්කර  ලැ වැයසේහන් පවත්වනු ලබයි  කළමණාකර  සංවර්්  වැයසේහන් 

මාර්ගනයන් පාසල් හැරගිය වූවන්න  සිේ ඉහළ වෘත්තීන් ැ්ෂවා වූ පරාසයක සමාජන  විශාල 

පිරිසකේ යයත ය විසින් නස වාවන් ලබානැයි  පු්ගගන්ක අංශය  වෘත්තීය සමිති  ායකයින්  

රාජය නිල්ාරීන් සහ එනලස වීම සඳහා නස වයයන් හා නස වකයන්න  ්ාරිතාව වැඩිදියුණු 

කිරීමේ අ්යාප  හා පුහුණු අවස්ථාවන් ලබාගත හැකිය  

 

 

 

 

 

 

2 5 ඩිේනලොaමා පාඨමාලාවන් 

එි  මූන්ක අ්යාපනික රියාකාරකම නලස ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය මඟින්  

1.කම්කරු නීතිය සහ කාර්මික සබඳතා 

2.මා ව සම්පත් කලම ාකරණය 

3.වැයනපොළ ඵලැායිතාවය යශ්රිතව ඉතාමත් ඉහළ ශාස්රීය හා වෘත්තීය මේේනම් ඩිේනලෝමා 

පාඨමාලා ්රිත්වය්ෂ පවත්වනු ලැනබ්   

2 2 සහතික පාඨමාලාවන් 

වාර්ෂිකව යයත  මගින් විතයයන් ්රිත්වයකින් සහතික ප්ර පාඨමාලා 24 ්ෂ පවත්වනු 

ලැනබ්  එ ම් කම්කරු නීතිය සහ කාර්මික සබඳතා  මා ව සම්පත් කළම ාකරණය සහ 

ඩිේනලෝමා පාඨමලාවන්ී  අ්යය  ඒකකයන්ේ සහරාගිවීම  වැයනපොළ ඵලැායිතාවය ඉහළ 

 ැංවීම  

2 3 නකටිකාලී  සහ සකස් කරගත් පාඨමාලාවන්  

්ර්ා  විතය කලාපයන් තුමල යයත ය විසින් දි  5 සිේ දි  13 ැ්ෂවා වූ නකටිකාලී  පුහුණු 

පාඨමාලාවන් පවත්වනු ලබයි  තවැ ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත න  පුහුණු ම්යස්ථා  වලී 

නහෝ ඉල්ලීම් කර  සංවි්ා  වලී නස වා ැායක යයත වල ඉල්ලීම මත යයත ය විසින් 

සකස්කරගත් පුහුණු පාඨමාලාවන් පවත්වනු ලැනබ්  
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2 4 පහසුකම් 

සියලුම නූත  පුහුණු පහසුකම් සි ත සම්පූර්ණනයන්ම වායු සම ය කර  ලැ ශ්රවණාගාර 

සහ න්ගශ  ශාලාවන්න් යයත ය සමන්විතය  

 

 

 

 

 

 

 

2   සම්පත් පු්ගගලයින් 

රේ තුමල ලබාගත හැකි අැාළ විතය පථයන් වල ඉහළ සුදුසුකම්ලත් වයාත් නහොඳ පලපුරුදු 

සම්පත් පු්ගගලයන් ම්ඩයලය්ෂ ි මිකරගැනීමේ යයත ය  වර්රසාැ ලබයි  සම්පත් 

ම්ඩයලය සඳහා විශ්ව විැයාල සහ නව ත් ජාතික අ්යාප  යයත වල වර්තමා  සහ 

කන්න් සිටි වි්ගවතුමන්  ්රතිපත්ති සැලසුම්කරුවන්  අමාතයාංශ නල්කම්වරුන්  නේත්ඨ 

කළම ාකරුවන්  අර්් රාජය යයත වල රියාකාරකයින් ඇතුමුත රාජය යයත වල නේත්ඨ 

නිල්ාරින් සහ කර්මාන්ත විනශ තඥයින් ඇතුමුත නවයි  

2 6  215  වර්තන  නමනහයුම් විමසුම 

රියාකාරි සැලැස්මේ අනුව ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය මගින් එ්ෂ දි  වැයසේහන් 26 ්ෂ  

නැදි  වැයසේහන් 58 ්ෂ සහ නතදි  වැයසේහන් 6 ්ෂ පැවැත්වීමේ සැලසුම් කර  ලී  එ්ෂ 

දි  වැයසේහන් 29 ්ෂ  නැදි  වැයසේහන් 21්ෂ  නතදි  වැයසේහන් 9 ්ෂ පැවැත්වීම මගින් 

ඉල්ෂකගත ්රමාණයේ වයා වැඩිනයන් සිදුකිරීමේ ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත යේ හැකි 

විය එමඟින් නස වාැායකයින් විසින් සිදුකර  ලැ ඉල්ලීම පරිදි සකස්කරගන් ා ලැ විනශ ත 

වැයසේහන් 4 ්ෂැ පවත්වා ඇති රාජය සංවි්ා  සඳහා විරාග 3්ෂ පවත්ව  ලී  

නකනස නවතත්  යයත ය මඟින් ඩිේනලෝමා පාඨමාලා 3්ෂ පැවැත්වීමේ ඉල්ෂක කළත්  

ඩිේනලෝමා පාඨමාලා 2්ෂ පමණ්ෂ පැවැත්වීනමන් එය ්රගතිය්ෂ ැ්ෂව  ලී   
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215  වසනර්ී නකටිකාලී  පාඨමාලා  1්ෂ සහ ඩිේනලෝමා පාඨමාලා 3්ෂ ඔස්නස  යයත න  

මුලය ඉල්ෂකය රුපියල් මින්ය    6්ෂ විය  අවසා  වශනයන්  ජාතික ශ්රම අ්යය  

යයත ය මගින් සකස්කරගත් පාඨමාලා 4්ෂ සහ විරාග 3 ්ෂ ඇතුමුතව නකටිකාලී  පාඨමාලා 

62්ෂ පැවැත්වීනමන් රුපියල් මින්ය  55 2ක මුැල්ෂ උපයාගන් ා ලී  ජාතික ශ්රම අ්යය  

යයත න  ඉපයීම් වර්තන  ඉල්ෂකයේ සානේ්ෂතව 511%කින් වර්් ය වී ඇත  

 

 

 

 

 

 

 

 

215  වර්තන  නර තික සහ මූලය කාර්යය සා් ය ්ර්ා  විතයන් පිළබඳ යයත  ්රගතිය 

පහත ැැ්ෂනේ    

           j.=j: 1 

jevigyka 

fN!;sl uQ,H 

b,lalh m%.;sh 
 b,lalh               

(re.’000) 
m%.;sh  

(re.’000) 

tla osk  26 29 864 1,168 

foosk   18 20 924 2,102 

f;osk  6 9 1,020 2,060 

úfYaI iy;sl mdGud,d 0 4 0 2,552 

mj;ajk ,o úNd. 0 3 0 288 

ämaf,daud mdGud,d 3 2 2,772 2,992 

uq¿ .kk 53 67 5.580 11,162 
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m%Odk úIh m:hka ms<snoj wdh;kfha m%.;sh my; olajkq ,efí¡ 

 

 

 

 

2 7 කම්කරු නීති සහ කාර්මික සබඳතා 
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නකටිකාලී  පුහුණු වැයසේහන් 5  ්ෂ සහ ඩිේනලෝමා වැයසේහන් 5්ෂ ඔස්නස  කම්කරු නීති 

සහ කාර්මික සබඳතා අංශන  මූලය ඉල්ෂකය රුපියල් මින්ය  5 8 ්ෂ විය  නකනස නවතත් 

නමම පුහුණු වැයසේහන් අංශය සඳහා වූ ඉහළ සහරාගීත්වය නිසා නකටිකාලී  වැයසේහන් 

53 ්ෂ සහ ඩිේනලෝමා වැයසේහන් 5්ෂ පැවැත්වීනමන් රුපියල් මින්ය    2්ෂ උපය  ලී  

                                                              j.=j: 2 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

One day Two days Three days Special
courses

Diploma
courses

j
ev

i
g
y
k

a .
k

k
 

jevigyka 

lïlre kS;s iy ld¾ñl in|;d  
fN!;sl m%.;sh 

Physical Target

Physical Progress

jevigyka 
 

fN!;sl uQ,H 

b,lalh b,lalh 
 b,lalh               

(re.’000) 
m%.;sh  (re.’000) 

tla osk  8 4 288,000.00 270,000.00 

foosk   4 4 288,000.00 666,000.00 

f;osk  3 2 288,000.00 232,000.00 

úfYaI iy;sl mdGud,d - 3 - 2,408,400.00 

mj;ajk ,o úNd. 1 1 924,000.00 1,651,500.00 
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2 8 මා ව සම්පත් කළම ාකරණය 

වර්තය සඳහා මා ව සම්පත් කළම ාකරණ අංශන  මූලය ්රගතිය රුපියල් මින්ය  5 8්ෂ 

විය  නකටිකාලී  වැයසේහන් 57්ෂ සහ ඩිේනලෝමා වැයසේහන් 5 ්ෂ පැවැත්වීමේ සැලසුම් 

කර  ලී  නකනස නවතත් ැර  ලැ අ්ක පරිශ්රමය නහ තුමනවන් එ්ෂ ඩිේනලෝමා පාඨමාලාව්ෂ 

හා නකටිකාන්  වැයසේහන් 24 ්ෂ පැවැත්විමේ හැකි වූ අතර ඉල්ෂකගත යැායමේ වයා 

89% කින් ඉහළ වූ රුපියල් මින්ය  3 4 ්ෂ උපය  ලී      

  

j.=j 03 

jevigyka 
fN!;sl uQ,H^re'000& 

b,lalh m%.;sh b,lalh m%.;sh 
tla osk  

9 14 324 695 

foosk   
7 6 504 614 

f;osk  
1 4 96 792 

ämaf,daud 
1 1 924 1,339 
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2 9 වැයනපොල ඵලැායිතාවය ඉහලයෑම 

නකටිකාලී  වැයසේහන් 58 ්ෂ සහ ඩිේනලෝමා පාඨමාලා 5්ෂ පැවැත්වීනමන් වැයනපොළ 

ඵලැායිතාවය ඉහළ  ැංවීනම් අංශන  මූලය ඉල්ෂකය රුපියල් මින්ය  5 9කි  අර්්කාලී  

වශනයන්  නකටිකාලී  වැයසේහන් 2  ්ෂ පැවැත්වීනමන් නමම අංශය විසින් රුපියල් මින්ය  

2 2 ්ෂ උපය  ලී   මුත් නමම ඩිේනලෝමාව සඳහා ්රමාණාත්මක න ොව  සහරාගිත්වය්ෂ 

නිසා කළමණාකාරීත්වය විසින් අැාල වැයසේහ  කල්ැැමිමේ තීන්දුකර  ලී    
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           j.=j 04 

jevigyka 
fN!;sl uQ,H^re'000& 

b,lalh m%.;sh b,lalh m%.;sh 
tla osk  

11 9 324 688 

foosk   
10 7 504 1,006 

f;osk  
2 3 192 365 

úfYaI mdGud,d 
0 1 0 144 

ämaf,daud 
1 0 924 0 
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3 1 මුලය ්රකාශ   
 

3 5 2015 foieïn¾ 31 jeks oskg uQ,H ;;ajh ms<snoj m%ldYkh 

14

 
 1 



 

 

3.2 2015 foieïn¾ 31 jeks osfkka wjika jk j¾Ih ioyd jq uQ,H l%shdldrs;ajh 
ms<snoj m%ldYkh 

     
  

igyk 
02 2015 2014 

    
re'  re' 

fufyhqï wdodhu        

mqqkrdj¾;k m%;smQ¾K lsrSu  4       11,555,041.38          9,248,657.78  

    

 

  

wdodhu 5       11,161,090.00        12,458,085.00  

        

uq¿ wdodhu         22,716,131.38        21,706,742.78  

    

 

  

fufyhqï úhoï    

 

  

msrsia fõ;k 6         7,412,495.76          1,702,200.11  

m%jdyk 7              54,940.07             389,185.07  

Ndú;lrk ,o iemhqï iy mdrsfNda.sl NdKav 8            443,674.15          1,296,110.89  

kv;a;= lsrSï 9         1,049,525.33             853,711.31  

.súiqï.; fiajdjka  10         7,338,750.62          7,319,335.79  

laIh lsrSï$l%ulaIh 11         1,493,258.47          1,330,342.87  

wfkl=;a fufyhqï úhoï 12            495,264.20             331,388.60  

jevigyka l%hdldrlï 13         3,194,564.40          3,992,826.56  

uq¿ fufyhqï úhoï         21,482,473.00        17,215,101.20  

    

 

  

fufyhqï l%shdldrlï j,ska w;srsla;$ysÕ           1,233,658.38          4,491,641.58  

    

 

  

uQ,H msrsjeh        

nexl= .dia;=                            -                             -    

        

fufyhqï l%shdldrlï j,ska o< w;srsla;$ysÕ           1,233,658.38          4,491,641.58  
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3.3 2015 foieïn¾ 31 jeks osfkka wjika jk j¾Ih ioyd jq uQ,H m%jdy m%ldYkh 

   igyk 2015 2014 

fufyhqï l%shdldrlï j,ska uqo,a m%jdyh    re¡ re¡ 

fufyhqï ls%hdldrlï j,ska w;srsla;$ysÕ             1,233,658.38    4,491,641.59  

.e<mSï¦       

jegqma¦ wud;HxYh iy fomd¾;fïka;= 23         3,951,444.56                      -    

laIh .kkh lsrSu 11         1,493,258.47   1,330,342.86  

il%Sh m%d.aOk .dia;=j,g fmr fufyhqï m%;s,dN           6,678,361.41    5,821,984.45  

        

bkafjkagrsh ;=, jeäùu$wvqùu 15          (163,465.37)                       -    

,eîï ;=, jeäùu$wvqùu 16         1,697,693.67    3,799,057.15  

fmr f.ùï ;=, jeäùu$wvqùu                            -      1,750,000.00  

WmÑ; ;=, jeäùu$wvqùu 20            (72,667.49) (1,185,295.57) 

w;a;sldrï ys ,enqK wdodhu jeäùu$wvqùu 18                9,000.00    

fufyhqïj,ska W;amdokh jQ uqo,a            8,148,922.22  10,185,746.03  

uQ,H msrsjeh                            -                          -    

        

fufyhqï l%shdldrlïj,ska o< uqo,a m%jdy           8,148,922.22  10,185,746.03  

        

        

wdfhdack l%shdldrlïj,ska uqo,a m%jdy       

msrsh; iy WmlrK w;am;alr .ekSu 14.1       (1,840,144.06) (3,584,449.20) 

        

m%d.aOk m%;smQ¾Kh  22         1,696,391.10    1,847,799.20  

wdfhdack l%shdldrlïj,ska o< uqo,a m%jdy            (143,752.96) (1,736,650.00) 

        

uqo,a iy Bg iudk foaj,a ys jeäùu$wvqùu           8,005,169.27    8,449,096.03  

j¾Ih wrïNfhaoS uqo,a iy Bg iu foaj,a 19       17,445,579.67    8,996,483.64  

j¾Ih wjidkfhaoS uqo,a iy Bg iu foaj,a 19       25,450,748.94  17,445,579.67  

16 



cd;sl Y%u wOHhk wdh;kh 

2015 foieïn¾ 31 jeks oskg  

 fldgiaj, fjkiaùï m%ldYkh 

  
  2015 

  Rs. 

    

2015$01$01 oskg b$f. uq¿ wruqo,a fYaIh                       33,251,180.41  

miq.sh j¾I iïnkaOfhka .e,mSï                             (83,390.01) 

2015$01$01 oskg .,mk ,o fYaIh                       33,167,790.40  

m%d.aOk m%;smQ¾K lsrSu                         1,696,391.10  

ld,iSudj ioyd .e,mSu                         3,951,444.56  

j¾Ih ioyd w;srsla;$ysÕ                         1,233,658.38  

2015$12$31 oskg fYaIh                       40,049,284.44  
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3 4 ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය  

අංක 267 පන්නිපිටිය පාර පැලවත්ත බත්තරමුල්ල 

මූලය ්රකාශ  සේහ  

 

2015 foieïn¾ 31 osfkka wjika jk j¾Ih ioyd 

uQ,H m%ldYk ioyd igyk  

5 යයත  නතොරතුමරු 

   

5 5 සාමා ය 

ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයාංශය යේනත් ඇති 

වයවස්ථාපිත යයත යකි  කම්කරු නැපාර්තනම්න්තුමනේ නස වක අර්ථ සා්ක අංශය ්රතිවුහගත 

කරමින් කම්කරු විතය රාර අමාතයාංශය යේනත් 2117 වර්තන  සේතැම්බර් ි ී නමම 

යයත ය පිි ටුව  ලී  පාර්න්නම්න්තුමව විසින් 2152 අංක 52 ැර  පහත රියාත්මක කිරීම 

මගින් එය නීතියානුකූලව පිි ටුව  ලී  පහත පරිදි නස වා නයෝජකයින්  වෘත්තීය සමිති සහ 

රාජය නිල්ාරින් නිනයෝජ ය කරමින් නස වකයින් ඇතුමුත කම්කරු ්ෂනත ්රන  ත්ර්රපාර්ක ක 

නකොේස්කරුවන්න  නිනයෝජිතයන්නගන් සමන්විත පාල  ම්ඩයලය්ෂ විසින් යයත ය 

පාල ය කරනු ලැනබ්  නමම යයත ය අංක 267  පන්නිපිටිය පාර පැලවත්ත  බත්තරමුල්ල 

න්පි න  පිි ේා ඇත  

 

5 2 මූන්ක රියාකාරකම් සහ නමනහයුම් සව්රාවය 

යයත න  මූන්ක රියාකාරකම් වනුන  පුහුණු වැයසේහන්  කම්කරු නීතිය සහ කාර්මික 

සබඳතා  වැය නපොළ ඵලැායිතාවය ඉහළ ැංවීම සහ මා ව සම්පත් කළම ාකරණය පිළිබඳ 

වැයමුුත පැවැත්වීම සහ පර්න තණ සහ ්රකාශ  පැවැත්වීම  

5 3 යයත  කාර්යය ම්ඩයලය 

 

2117 සැේතැම්බර් සිේ යයත ය විසින් එි  නමනහයුම් යරම්ර කළැ  ජාතික ශ්රම අ්යය  

යයත න  නස වක සංඛ්යාව අනුමත කිරීම 2154 මාර්තුම වලී ලබානග  ඇත  එවැනි තත්වය්ෂ 

යේනත්  කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයාංශය සහ කම්කරු නැපාර්තනම්න්තුමව 

විසින් යයත  නවත නමනහයුම් කාර්ය ම්ඩයලය්ෂ ලබා ී ඇති අතර එම නිල්ාරීන්න  වැටුේ 

අැාළ සංවි්ා  විසින් නගවා ඇත  එම නිසා නමම මූලය ්රකාශන  සඳහන් නස වක පිරිස් නේත  

සහ වැටුේ ීම ා ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය නමන්ම  කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා 

අමාතයාංශය සහ කම්කරු නැපාර්තනම්න්තුමව විසින් නගවනු ලැනබ්  
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1 4 ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත න  මූලය කළම ාකරණය 

යයත න  මූලාරම්රන  සිේ 2155 සැේතැම්බර් 31 ව  දි  ැ්ෂවා යයත න  මූලය 

කළම ාකරණය  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයාංශන  විසින් සිදුකර ඇත (කාර්ය 

ම්ඩයලය සහ නව ත් බා්ක නහ තුමනවන්)  

2.සූැා ම් කිරීනම් පැ ම 

2 5 අනුකූලතා ්රකාශ ය 

ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත න  මූල් ය ්රකාශ යන් මූලය තත්වය පිළිබඳ ්රකාශ ය මූලය 

රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ්රකාශ ය  මුැල් ්රවාහ ්රකාශ ය  නකොේස්වල නව ස්වීම් ්රකාශය සහ 

මූලය ්රකාශය සඳහා වූ සේහන් වන්න් සමන්විත නවයි  ශ්රී ලංකා වරලත් ගණකාිමකාරිවරුන්න  

යයත ය විසින් නියම කර  ලැ ශ්රි ලංකා රාජය අංශන  ගණකාිමකරණ ්රමිතීන්ේ අනුව නමම 

්රකාශයන් පිළිනයළ කර  ලී  

 

2 2 මිණුම් පැ ම 

මූලය ්රකාශ ය්ෂ උපචිත පැ ම මත පිළිනයළ කර ඇති අතර  මූලය ්රකාශ යන්න  

උ්ග්මනීය කාරණාවන් සැහා ගැලපීම් සිදුකර  ැත  

 

පවති  වයාපාර 

පවති  වයාපාරය්ෂ නලස පවත්වා ගැනීමේ ඇති හැකියාව ස්ථාපිත කිරීනම් ත්ෂනස රුව්ෂ 

අ්ය්ෂතවරුන් විසින් සිදුකර ඇති අතර ඔුඩන් විසින් වවර කිරිමේ නහෝ නවළඳ කේයුතුම අවසන් 

කිරීමේ අැහස් න ොකරයි  

 

2 4 සංසන්ැ ාත්මක නතොරතුමරු 

යයත ය විසින් ගිණුම්කරණ ්රතිපත්තීන් නිරන්තරව නයොැවා ඇති අතර  එම නිසා පසුගිය වර්තන  

රාවිතා කළ ඒවා සමඟ ඒවා අනුකූල න ොනවයි  වර්තමා  වර්තන  ඉදිරිපත් කිරීම තහුඩරු කිරීම 

සඳහා අවශය අවස්ථාවකී පසුගිය වර්තන  ැත්ත නතොරතුමරු සහ ්රකාශ යන්  ැවත සකස්කර 

ඇත  

 

 

 

 

 

2.5 රියාකාරි සහ ඉදිරිපත් කිරීනම් මුැල් ඒකකය   
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ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත න  රියාකාරි මුැල් ඒකකය ව  ශ්රී ලංකා රුපියල් වන්න් නමම මූලය 

්රකාශය ඉදිරිපත් කරනු ලැනබ්  

3 වැැගත් ගිණුම්කරණ ්රතිපත්තිය 

පහත ැ්ෂවා ඇති ගිණුම්කරණ ්රතිපත්ති නමම මූලය ්රකාශවල ඉදිරිපත් කර ඇති ගිණුම්කරණ 

්රතිපත්ති නමම මූලය ්රකාශවල ඉදිරිපත් කර ඇති සියුතම කාල සීමාවන් සඳහා නිරන්තරව නයොැවා 

ඇත  

3 5 න්ගපළ   පිරියත  සහ උපකරණ 

න්ගපළ  පිරියත සහ උපකරණ පිරිවැය යනු වත්කම් එි  අනේ්ෂෂිත රාවිතය සඳහා එි  

වැයකර  තත්වයේ නග  ඒනම්ී සිදු වූ යම් යම් වියැම් සමඟ එ  අත්පත් කරගැනීනම් නහෝ 

ඉදිකිරීනම් පිරිවැයයි  පිරිවැන ී වත්කම්ෂ නලස මූන්ක හඳු ාගැනීනමන් අ තුමරුව   ැවත 

අගය කර  ලැ වත්කම් එයින් ඇතිව  කිසියම් ්ෂතය වීම්ෂ අඩුකිරීනමන් අ තුමරුව  ැවත 

අගය කර  ලැ ්රමාණනයන් නග යනු ලබයි  අන ුසත් සියලුම වත්කම්  පිරියත සහ 

උපකරණ වල සමුච්චිත ්ෂතය අඩුකර පිරිවැය සඳහන් කරනු ලැනබ්  නව ස් රාවිතයේ ගත 

හැකි ජීව  කාලය්ෂ පවති  ්ර්ා  උපාංග වන්න් පිරියත සහ උපකරණ අයිතමය්ෂ සමන්විත 

ව  අවස්ථාවන්ි ී  එම න්ගපළ  පිරියත සහ උපකරණ වල නව ම අයිතමය්ෂ නලස ගණ ය 

කරනු ලැනබ්  සෑම මූලය වර්තය්ෂ අවසා න ීම අවශය පරිදි වත්කම් අවනශ ත වටි ාකම  

්රනයෝජ වත් කාලය සහ ්ෂතය කිරීනම් ක්රමනේැය විමර්ශ ය කර සකස්කර ගනු ලැනබ්  

ත්ෂනස රුගත ්රනයෝජ වත් කාලයේ වැඩිනයන් පිරිවැය කපා හැරීම සඳහා සින් ්ෂකර ඉයම් වලේ 

වයා සියලුම න්ගපළ  පිරියත සහ උපකරණ මත ්ෂතය අයකරනු ලැනබ්  බැහැර දිය හැකි දි ය 

ැ්ෂවා රාවිතය සඳහා වත්කම් ලබාගත හැකි දි යන් ්ෂතය වීම් ලබා ී ඇත  තවැ SLPSAS 7-

න්ගපළ පිරියත හා උපකරණ ී  විස්තරකර ඇති පරිදි පිරියත හා උපකරණ පිරිවැය ක්රමයේ ගණ ය 

කර ඇති බව පහත ැ්ෂවා ඇති පරිදි සරල නර්ඛීය ක්රමය්ෂ මත පිරියත හා උපකරණ ්ෂතය ගණ ය 

කරනු ලැනබ්  

 

Ndú;lrk ,o uQ,sl jd¾Isl wkqmd;hka my; mrsos fõ¦ 
2015 

hka;% iQ;% iy WmlrK                                                       j¾I 10                    

,S NdKav yd tys WmlrK                                                   j¾I 13 (7.5%)                     

mrs.Kl                                                                             j¾I 10                  

jdyk                                                                               j¾I 10                      

kdu mqjre yd fjk;a                                                          j¾I  3  

fmd;am;a                                                                             j¾I 5  

 

 

ත්ෂනස රු නැපාර්තනම්න්තුමව විසින් 2153 51 12 දි ේ න්ගපළ  පිරියත හා උපකරණ  ැවත 
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ත්ෂනස රු කර ඇති 2154 15 17 දි  අැාල වාර්තාව නිුසත් කර  ලී  2154 වර්තය සඳහා ්ෂතය 

ගණ ය කිරීම 2154 15 15 දි  ්රතිත්ෂනස රුව ගණ ය කිරීම ගණ ය කර ඇත  වර්තය තුමළ 

ස්ථාවර වත්කම් මිලීගැනීම් පිරිවැය පැ ම මත ග  ය කර ඇත   

්ෂතය අනුපාතන  සැලකිය යුතුම නව ස්ෂ පවති  බවේ සංඥාව්ෂ පවතී ම්  වත්කම් අවනශ ත 

වටි ාකනම් ්රනයෝජ වත් ජීව  කාලය එම වත්කම ්ෂතයවීම  ව අනේ්ෂතාව ්රතයාවර්ත ය 

කිරීම සඳහා සංනශෝ් ය කරනු ලැනබ්  

මුන්න් ත්ෂනස රුගත රියාකාරි ්රමිතීනයන් අනේ්ෂෂිත අ ාගත යර්ථික ්රතිලාර පවත්වා ගැනීම 

නහෝ  ැවත ලබාගැනීම සඳහා න්ගපළ  පිරියත සහ උපකරණ පවත්වා ගැනීම නපර  යත්තුම කිරීම් 

පිළිබඳ සිදුවූ වියැම ැර  ලැ වියැම්ෂ නලස හඳු ාගනු ලැනබ්  

 

3.2  ඉන්නවන්ේරි 

මූලය වර්තය තුමළ රාවිතා කර  ලැ බඩු වේනේෝරු පිරිවැන ී යැායම් සහ වියැම් ්රකාශ ය සැහා 

අයකර තිිණි  

3.3  මුැල් සහ සම වටි ාකම් 

මුැල් සහ සම වටි ාකම් අතති මුැල් හා බැංුසවල තැන්පත්කර  මුැල් වන්න් සමන්විත නවයි  

 

3.4  වගකීම් සහ ්රතිපාැ  

අතීත සි්ගධීන්න  ්රතිඵලය්ෂ නලස වර්තමා  බැීම්ෂ පවති  විේ නශ ත ප්රය තුමල වගකීම් 

හඳු ාගනු ලැනබ්  යර්ථික ්රතිලාර මූර්තිමත් කරමින් සම්පත් පිේතේ ගලායෑම්ෂ එි  නිරුඩල් 

කරලීනමන් අනේ්ෂතා කරනු ලබයි  Khlrejl=f.a b,a,Su u; fyda fYaI m;% oskfhka j¾Ihla 
we;=,; f.úh hq;= neoSu fYaI m;%fha j¾;udk j.lSï f,i ie,flhs¡ 

 

අතීත සි්ගිමයක ්රතිඵලය්ෂ නලස  විශ්වාසනීය නලස ත්ෂනස රු කල හැකි වර්තමා  ත්ර තික නහෝ 

අනුමත බැීම්ෂ ජාතික ශ්රම අ්යය  යයත ය සඳහා ඇත් ම් ්රතිපාැ  හදු ාගනු ලබ  අතර 

බැඳීම් නිරුඩල් කරගැනීම සැහා යර්ථික ්රතිලාර පිේතේ ගලායෑම්ෂ අවශය බව ි තාගත හැකිය  

3.5 අැායම හඳු ාගැනීම 

රා්ඩය ලබා ී පවරා ඇති අවස්ථාවක රා්ඩය/නස වාවන්න  අළවිනයන් යැායම හඳු ාගනු ලැනබ්  

සලකා බල  ලැ ලැබීම් සහ ලැිය හැකි සා්ාරණ වටි ාකම්  ශ්රී ලංකා රජය නවනුනවන් 

එකතුමකරගත් බදු යශ්රිත අඩු කිරීම් හා අළවිකිරිම් ැළ අගනයන් යැායම්ෂ ැ්ෂවනු ලැනබ්  

 

 

 

 

3.5.1 යැායම් පැ ම 
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සහරාගිවන් න් නගවීම් සිදු කිරීනම්ී උපචිත පැ ම මත යැායම් ගණ ය කරනු 

ලැනබ් න ොවැළැ්ෂවිය හැකි නහ තූන් නිසා සමහර සහරාගිවන් න් විසින් සම්පූර්ණ කිරීමේ නපර 

පාඨමාලා අත්හරිනු ලබ  අතර විවි් නහ තූන් නිසා සමහර්ෂ පාඨමාලා ගාස්තූන් අයකරගත 

න ොහැකිය  නමම ලැබීම් යැායම්ෂ නලස සලකා බලා න ොමැත නකනස නවතත්  හැකි ම් ඉතිරි 

්රමාණය අයකර ගැනීම සඳහා රියා මාර්ග ගනු ලැනබ්  ගිණුම් කේයුතුම අවසන් කර  තුමරු අැාළ 

වර්තය සඳහා යරම්ර කර  පාඨමාලාවන් යශ්රිත කිසියම් යැායම්ෂ උපචිත වනු ලැනබ් අවසන් 

වර්තන  අවසන් කර  ලැ කිසියම් යැායම් එකතුමකර කන්න් වර්තන  ගැළපීම් නලස සලකනු 

ලැනබ්  

 

3.6  ලැබීම් 

 

අයහපත් සහ සැකසි ත ලැබීම් සඳහා ැළ ීම ා වේහාගැනීමේ ත්ෂනස රු කර ඇති බවේ නවළඳ 

ලැබීම් ්රමාණයන්නගන් සේහන් කර  ලී  wod< md¾Yjhkaf.ka fjk;a ,eîï yd whùï 
whym;a iy iel iys; ,eîï ioyd oSukdjka msrsjefhka wvqlrkq ,nhs¡  
 

3.7  නිර්වච ය කර  ලැ ැායක මුැල් සැළසුම් 

 

නිර්වච ය කර  ලැ ැායක මුැල් සැලැස්ම්ෂ යනුනවන් අැහස්කරන්නන් නව ම නකොේසකේ 

ස්ථාවර ැායකමුැල් නගව  නකොේස්ෂ යේනත් වූ පශ්චාත් නස වා නියු්ෂත ්රතිලාර සැළැස්ම්ෂ ව  

අතර වැඩිපුර ්රමාණය්ෂ නගවීම සඳහා ත්ර තික නහෝ අනුමිත බැීම්ෂ න ොමැත සෑම 

නස වකනය්ෂම යවරණය කරනු ලබ  නස වක අර්ථ සා්ක අරමුැලේ ැායක වීම සඳහා ුඩ බැීම් 

සිදුවූ පාඩු නහෝ ලාර වියැම් නලස හඳු ාගනු ලැනබ්  

 

අර්ථ සා්ක අරමුැල් සහ රාරකාර අරමුැල් නලස නස වකයන්න   ැළ නේත යන් 52% සහ 3% ්ෂ 

සමාගම ැායක මුැල් නගවයි  

 

 

 

3.8  මුැල් ්රවාහ ්රකාශ ය 

 

වක්ර ක්රමනේැය්ෂ රාවිතා කරමින් මුැල් ්රවාහ ්රකාශ ය සකස් කර ඇත  

 

 

 

 

cd;sl Y%u wOHhk wdh;kh 
31.12.2015 osfkka wjika jk j¾Ih ioyd uQ,H m%ldYkhg igyka 
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igyk  4 2015 2014 

mqkrdj¾;k m%;smQ¾Kh lsrSu 

mqkrdj¾;k m%;smQ¾Kh lsrSu 

re' 

11,555,041.38 

re' 

9,248,657.78 

uq¿ tl;=j 11,555,041.38 9,248,657.78 
 

igyk 5 2015 2014 

wdodhu 

ämaf,daud mdGud,dj 

iy;sl mdGud,dj 

tla osk jevigyk 

foosk jevigyk 

f;osk jevigyk  

úfYaI jevigyk  

úNd. wdodhu 

fiajia: jevigyk  

wka;¾ cd;sl lïlre ixúOdkfha jHdmD;sh 

fjk;a wdodhu 

re' 

2,899,500.00 

90,000.00 

1,653,900.00 

2,286,400.00 

1,389,200.00 

1,452,400.00 

287,690.00 

- 

1,100,000.00 

2,000.00 

re' 

3,469,300.00 

298,500.00 

1,723,300.00 

1,987,600.00 

1,006,000.00 

1,016,250.00 

411,120.00 

347,600.00 

2,095,000.00 

103,415.00 

uq¿ tl;=j 11,161,090.00 12,458,085.00 

 

igyk  6 2015 2014 

fiajl fõ;k  

ld¾hh uKav, jegqma  

wud;HxY ld¾hh uKav, jegqma 

fomd¾;fïka;= ld¾hh uKav, jegqma 

wkqhqla; jegqm 

jevne,Sfï oSukd 

wkqhqla; oSukd 

jegqma 

wOHlaI ckrd,ajrhdf.a bkaOk  

EPF odhluqo,a 

Rs. 

559,480.27 

2,310,339.00 

1,641,105.56 

527,010.00 

395,037.58 

346,327.62 

786,495.00 

128,700.00 

Rs. 

164,782.91 

- 

- 

- 

456,543.55 

- 

188,530.00 

94,810.00 



EPF odhluqo,a 

ksjdvqosk f.ùu 

w;sld, 

úY%du jegqma odhl uqo,a 

md,k uKav, úhoï 

fjk;a oSukd 

ú.kk iy l<ukdlrK lñgq /iaùï úhoï 

idukH ú.kk .dia;= 

l<ukdlrK .dia;= 

98,916.91 

14,823.14 

80,172.25 

6,395.93 

64,087.50 

100,325.00 

- 

- 

53,280.00 

300,000.00 

97,234.61 

14,599.59 

93,885.00 

136,941.95 

- 

101,169.90 

5,000.00 

23,702.60 

- 

325,000.00 

uq¿ tl;=j 7,412,495.76 1,702,200.11 

 

cd;sl Y%u wOHhk wdh;kh 
 
31.12.2015 osfkka wjika jk j¾Ih ioyd uQ,H m%ldYkhg igyka  

igyk 7 2015 2014 

m%jdyk úhoï 

foaYSh 

úfoaYSh 

re' 

54,940.07 

- 

re' 

259,501.00 

129,684.07 

uq¿ tl;=j 54,940.07 389,185.07 

 

igyk 8 2015 2014 

iemhqï iy mdrsfNda.sl øjH  

uqøK iy ,sms øjH 

mqj;am;a 

bkaOk 

fNdack ks<weÿï 

re' 

334,564.35 

16,730.00 

92,379.80 

- 

re' 

1,111,060.89 

17,000.00 

160,050.00 

8,000.00 

uq¿ tl;=j 443,674.15 1,296,110.89 

 

igyk 9 2015 2014 
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kv;a;= lsrSï 

jdhq iuk hka;% w¿;ajeähdj 

mrs.Kl kv;a;=j 

ld¾hd, kv;a;=j 

msrsh; iy hka;% iQ;% kv;a;=j 

jdyk kv;a;=j 

re' 

76,750.00 

42,120.00 

499,395.38 

- 

431,259.95 

re' 

61,446.40 

91,950.00 

400,031.07 

102,740.88 

197,542.96 

uq¿ tl;=j 1,049,525.33 853,711.31 

 

igyk 10 2015 2014 

.súiqï.; fiajdjka  

f.dvke.s,s noaog oSu 

ÿrl:k 

mú;%;d úhoï 

úÿ,sh 

c,h 

;em,a.dia;= 

fiajd .súiqï 

wdrlaIl .dia;= 

re' 

4,200,000.00 

241,845.91 

1,395,058.44 

640,689.19 

95,394,99 

160,000.00 

100,730.00 

505,032.09 

re' 

4,200,000.00 

274,506.06 

1,293,990.87 

744,045.56 

49,825.74 

140,000.00 

108,748.00 

508,219.56 

uq¿ tl;=j 7,338,750.62 7,319,335.79 
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cd;sl Y%u wOHhk wdh;kh 
31.12.2015 osfkka wjika jk j¾Ih ioyd uQ,H m%ldYkhg igyka  
igyk 11 2015 2014 

laIh lsrSu 

hka;% iQ;% iy WmlrK 

,S NdKav iy tys WmlrK 

mrs.Kl 

jdyk 

kï mqjre iy fjk;a 

fmd;a 

re' 

430,992.73 

292,059.08 

292,880.00 

125,000.00 

347,326.67 

5,000.00 

re' 

306,789.92 

249,414.28 

292,880.00 

125,000.00 

351,258.67 

5,000.00 

uq¿ tl;=j 1,493,258.47 1,330,342.87 

 

igyk 12 2015 2014 

fjk;a fufyhqï úhoï 

fj<o oekaùï iy m%j¾Okh 

úúO úhoï 

ld¾hd, iqNidOkh 

re' 

375,424.20 

- 

119,840.00 

re' 

198,165.60 

13,278.00 

119,945.00 

uq¿ tl;=j 495,264.20 331,388.60 

 

igyk 13 2015 2014 

jevigyka ls%hdldrlï 

oehg lsre< 

foaYk .dia;= 

wdydrmdk 

úNd. úhoï 

mqyqKq iy ixj¾Ok 

;Hd. m%odfkda;aijh 

jHdmD;s úhoï 

iqksis jev 

 

- 

1,092,000.00 

944,855.00 

271,743.00 

7,500.00 

205,266.40 

673,200.00 

 

75,000.00 

1,036,425.00 

1,103,876.56 

319,125.00 

- 

12,798.00 

1,381,874.00 



- 63,728.00 

uq¿ tl;=j 3,194,564.40 3,992,826.56 

 

igyk 14 2015 2014 

msrsh; iy WmlrK (14.1) 

 

hka;% iQ;% iy WmlrK 

,S NdKav iy wod< fldgia 

mrs.Kl 

jdyk 

kdu mqjre iy fjk;a 

fmd;a 

 

3,572,144.61 

3,352,647.65 

2,343,040.00 

1,000,000.00 

249,536.06 

10,000.00 

 

2,761,109.28 

3,077,270.73 

2,635,920.00 

1,125,000.00 

649,572.73 

15,000.00 

uq¿ tl;=j 10,527,368.32 10,263,872.75 

 
cd;sl Y%u wOHhk wdh;kh 
31.12.2015 osfkka wjika jk j¾Ih ioyd uQ,H m%ldYkhg igyka 

igyk 15  2015 2014 

bkafjkagrsh(15.1) 

uqøK iy ,sms øjH 

ld¾hd, WmlrK kv;a;=lsrSu 

 

136,611.30 

26,854.07 

 

- 

- 

uq¿ tl;=j 163,465.37 - 

 

igyk 16 2015 2014 

,eìhyels wdodhu (16.1) 

tla osk jevigyk 

foosk jevigyk 

f;osk jevigyk  

úfYaI jevigyk  

ämaf,daud mdGud,dj 

ämaf,daud wdodhu 

fiajia: jevigyk  

 

132,000.00 

444,000.00 

152,000.00 

786,000.00 

311,000.00 

- 

 

- 

- 

- 

650,000.00 

11,000.00 

183,600.00 
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wka;¾ cd;sl lïlre ixúOdkfha jHdmD;sh 

fjk;a wdodhu 

j¾;k m%;smQ¾K  

m%d.aOk m%;smQ¾K 

1,050,000.00 

- 

396,919.85 

773,841.10 

151,000.00 

27,435.00 

2,924,620.42 

1,795,799.20 

uq¿ tl;=j 4,045,760.95 5,743,454.62 

 

igyk 17 2015 2014 

wud;HxY .sKqu 

wud;HxY .sKqu (17.1) 

 

89,500.00 

 

89,500.00 

uq¿ tl;=j 89,500.00 89,500.00 

 

igyk 18 2015 2014 

w;a;sldrï ,eîu 

tla osk jevigyk 

foosk jevigyk 

 

 

3,000.00 

6,000.00 

 

- 

- 

uq¿ tl;=j 9,000.00 - 

 

igyk 19 2015 2014 

uqo,a yd ta yd iudk 

,xld nexl=j me,j;a; A/C 0071451995 

 

25,450,748.94 

 

17,445,579.67 

uq¿ tl;=j 25,450,748.94 17,445,579.67 

 

cd;sl Y%u wOHhk wdh;kh 
31.12.2015 osfkka wjika jk j¾Ih ioyd uQ,H m%ldYkhg igyka 

igyk 20 2015 2014 

WmÑ; úhoï (20.1) 

w;sld, 

 

372.90 

 

2,814.50 
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jevne,Sfï oSukd 

.Dyia: .ukd.ukh 

úNd. úhoï 

mqj;am;a 

wdrlaIl .dia;= 

c,h 

msrsisÿ lsrSfï úhoï 

ÿrl:k 

ld¾hh uKav, jegqma 

jegqma 

ETF 

EPF 

ld¾hd, WmlrK kv;a;= lsrSu 

- 

2,100.00 

- 

- 

42,061.86 

15,413.43 

124,072.15 

22,163.80 

- 

12,375.00 

- 

- 

- 

26,688.55 

1,925.00 

51,900.00 

1,540.00 

42,351.63 

- 

111,220.65 

19,030.11 

13,216.15 

8,000.00 

427.83 

2,756.21 

9,356.00 

uq¿ tl;=j 218,559.14 291,226.63 

igyk  21 2015 2014 

miq.sh j¾Ih iïnkaOfhka m%;s;lafiare lsrSu 
.e<mSu 

,S NdKav iy tys WmlrK 

laIh ioyd m%;smdok: ,S NdKav iy tys WmlrK 

 

laIh ioyd m%;smdok:  kdu mqjre yd fjk;a 

 

 

5,161.29 

(1,161.30) 

(87,390.00) 

 

 

(5,161.29) 

1,161.30 

- 

uq¿ tl;=j (83,390.01) (3,999.99) 

igyk  22 2015 2014 

m%d.aOk m%;smQrKh 

m%d.aOk m%;smQrKh (22.1) 

 

1,696,391.10 

 

1,847,799.20 

uq¿ tl;=j 1,696,391.10 1,847,799.20 

igyk 23 2015 2014 

j¾;udk j¾Ih ioyd .e,mSu   



 

igyk 24 2015 2014 

w;srsla; m%;s;lafiare lsrSu 

m%;s;lafiare .sKqu : ,S NdKav iy tys WmlrK 

m%;s;lafiare .sKqu: ,S NdKav iy tys WmlrK 

 

- 

- 

 

(3,386.11) 

2,400.00 

uq¿ tl;=j - (986.11) 

wud;HxY ld¾hh uKav, jegqma(23.1) 

fomd¾;fïka;= ld¾hh uKav, jegqma(23.1) 

2,310,339.00 

1,641,105.56 

- 

- 

uq¿ tl;=j 3,951,444.56 - 
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