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   ඇරඹුම 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය යනු උසස් අධ්යාපනය සා ා ශ්රී ලංකා උ උසස් 

අධ්යාපන ආයතන රමුඛ  ප ේ සිටින ඒවායින් එකක් වන අතර, උසස් අධ්යාපන  ා ා ාාාග  

අාාතයාංශ  ේ විෂය පථය යට ේ ඇති වයවස්ථාිතත ආයතනයි.   

1995 අංක 29 දරණ පාගලි ේන්තු පනත ාගින් ස්ථාිතත කර ඇති ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

ආයතනය පශ්චාේ ද්විතීයික තල ේ උසස් තාක්ෂණික අධ්යාපනය ලදාම ා අරමුණු කර ඇත  

එහි රධ්ාන විධ්ායක ිලලධ්ාරියා අධ්යක්ෂ නනරාේවරයායි  තාක්ෂණ අධ්යාපනය සා ා ස ා 

පළාතකා උසස් තාක්ෂණික ආයතන (ATI) ඇරඹිා ආයතන ේ දලා පො රොේතුවයි  

වර්තමාආන 

අද වන විට උසස් තාක්ෂණ ආයතන 11 ක්  ා උසස් තාක්ෂණ අංශ  ති.න් සාන්විත ශ්රී ලංකා 

උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය රට පුරා විසිරී ඇති ලියාපංදි චි සිසුන් 21,000 වැඩි 

රාාණයකට උසස් නාතික ඩි්ල ල ාා  ා නාතික ඩි්ල ල ාා පාමාාලා  ර ා පුුණණුව ලදා  ද්  

එක් එක් ආයතනය භාරව අධ්යක්ෂවර යු   ා උසස් තාක්ෂණ අංශය භාරව අධ්යයන 

සේදන්ධීකාර යු  දැගින් සිටී   

ස්්ත තාෂණ අ තනතආ                            ස්්ත තාෂණ අ තනතආ ්ාශ 
 
⦁ අේපාර –  ාඩි       ⦁ අනුරාධ්පුරය 

⦁ දදුේල       ⦁ ාඩකලපුව 

⦁  කොළඹ       ⦁ රේනපුරය 

⦁  දහිවල       ⦁ සාන්තු ග  

⦁  ාේල       ⦁ තං ේල  

⦁  ේප        ⦁ වවුිලයාව 

⦁ යාපනය      ⦁ නාවලිතටිය   

⦁ ා නුවර 

⦁ ක  ේල  

⦁ ු රුණ  ල  

⦁ ත්රීු ණාාලය 

 

පාගලි ේන්තු පනතට අනුව නාවලිතටිය උසස් තාක්ෂණ ආයතන/අංශය නව අංශයක්  ලස 

ිතහිටුවා ඇති අතර, එහි 2016 අධ්යයන වගෂය තුලම  සංචාරක  ා සේකාරක කළානාකරණය 

(HNDTHM) ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාා පාමාාලාව ඇරඹීාට තීරණය කර ඇත. 
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තනතනික තතොරතුරු 
 රු ලක්ෂ්ාන් ි.රිඇේල ා තා  - උසස් අධ්යාපන  ා ා ාාාග  අාාතයතුාා  

 රු  ාො ාන් ලාේ  රේ ර  ා තා  - රානය අාාතය, උසස් අධ්යාපන අාාතයාංශය  

පී ජී  නයසිං  ා තා   - අති ගක  ේකේ (පාලන),  

    උසස් අධ්යාපන  ා ා ාාාග  අාාතයාංශය 

්යෂණ  මණ්ඩකන   

ආචාගය ඩබ්.  හිලරි ඊ  සිේවා ායා - අධ්යක්ෂ නනරාේ  

සී එන්  පීරිස්පුේ ේ ායා   - ිල ය නය අධ්යක්ෂ නනරාේ (පාලන ස  මූලය) 

ා ා  ආග පී සී  රන්නනී මිය  - ිල ය නය අධ්යක්ෂ නනරාේ (අධ්යයන කටුතතු    /සැළසුේ  

                                                                        ස  පග ේෂණ) 

 ේ එච්  ගුණරේන මිය    - අධ්යක්ෂ - විභා   

ිලේමිිල උේලුවිස්  ේවා  ාය  - අධ්යක්ෂ (පාලන) -  කොන්ත්රාේ 
 

විගඅආ ්හ කළමආාකරඅ කමිුව  

ජී ඩබ් ඩී පී   සේනානායක ායා  - සභාපති 

පී එච්  ආනන්ද ායා   - සාාාජික  

නයන්ත ඒ සාර ක න් ායා  - සාාාජික  

ලසන්ත වික්රාසිං  ායා  - සාාාජික  

වී ඩී  සීතා මිය    - වි ණන අධිකාරී  

තිලක් මුනසිං  ායා   - රධ්ාන අභයන්තර වි ණක  

 

විගඅක  

වි ණකාධිපති 

වි ණකාධිපති  දපාගත ේන්තුව 

අංක 306/72,  පොේදූව පාර, දේතරමුේල 
 

ලිනාපන දාචි ලිපිආන ්හ ප්රාආ කාර්නාකන 
අංක 320, “නනවතු ිතයස” 

ටී.බී. නායා ාාවත, 

 කොළඹ 10 
 

ප්රාආ බැාුකකරු  
මහනආ බැාුකව  
 

මූකය දආ දර්ශආන  
නආවාරි 01 සිය තද්ැම්බර් 31 දෂණවා  
 

දුර.  :#94112691307/#94112691319 

 :#94112691307/#94112691319 
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කළමආාකාරිත්ව කණ්ඩානම 
 

අධ්යක්ෂ නනරාේ     : ආචාගය ඩබ්  හිලරි ඊ සිේවා  
  PhD, MA (Acc. & Fin.) BCom. 

නිතනෝනය ්යෂණ  නආරා්වවරු  
නි.්.න. (පන රිපන ාකආ ්හ මූකය)  :  ඉාජි. එම්.එ්ත. ආසීර් මනා   BSc. (SL), MSc. 
(UK)  
නි.්.න. (්ය. කයුතතු/්ැළ. ්හ පන ර්ත  අ)  

:  තාා. එ්ත.තේ.එම්. ්හානන් මනා PhD  

්යෂණ වරු  
 

්යෂණ  (විභාග)   : තේ. එච්. ගුඅරත්ආ මින  MSc.  

්යෂණ  (පන ාකආ -තකොන්්රාත්)  : එන්.එන්.තෂණ.තෂණ. ආවරත්ආ මනා MSc  

්භයන්තර විගආක    : ්මන් කරුඅාරත්ආ මනා   PGD 

ගආකාධිකාරී     : බී. සිවකරන් මින    CIMA 

පන ාකක ්භාතත ත්වකම්    : ඩබ්.එම්.එන්. රත්ආානක මින   LLB  

 

ස්්ත තාෂණ අ තනතආ ්යෂණ වරු  
්යෂණ   (වැ.බ.)  හාඩි ස.තා.ත. - ්ම්පන ාර   : ීම.ජී.එ්ත. ප්රදීපිකා මින      MSc. 

්යෂණ  (ii) ස.තා.ත. – බදු්වක    : බී. ගනසිාහ මනා   MSc. 

්යෂණ   (වැ.බ.) ස.තා.ත. – තදහිවක   : එන්.එන්.පි. ඩන්ත මින   MBA 

්යෂණ  (i) ස.තා.ත. – ගා්වක     : ඉාජි. එන්.තෂණ.ඒ. රුපන සිාහ මනා MSc. 

්යෂණ  – ස.තා.ත.- නාපන ආන (වැ.බ.)   : සී.තර්. රවින්දරන් මනා  PGD 

්යෂණ  – ස.තා.ත. - මහනුවර     : එම්.පී.තෂණ. රත්ආානක මින M.Phil. 

්යෂණ  – ස.තා.ත. -  ුකරුඅෑගක    : තාා. එ්ත.තේ.ඇම්. ්හානන්  PhD  

්යෂණ  (i) – ස.තා.ත.-  තකොළඹ    : පී.එච්.ඒ. තරිනරත්ආ තමආවින MSc. 

්යෂණ  – ස.තා.ත. – ගම්පන හ     : තාා. ව්න්ත ගුඅතිකක  PhD. 

්යෂණ  – ස.තා.ත. -  ත්රිුකඅාමකන (වැ.බ.)  : තේ. ප්රදීපන න් මනා   MSc. 

්යෂණ  – ස.තා.ත. – කෑග්වක    : ජී.ඒ.තෂණ. සිරිසුමආ මනා MSc. 

  
 

ස්්ත තාෂණ අ තනතආ ්ාශ වක ්යනආ ්ම්බන්ීකකාරකවරු  
්යනආ ්ම්බන්ීකකාරක      - ස.තා.ත. ්ාශන  

්නුරාපුර          : නාලිත ුකමාර මනා    BSc.(Bus. Admin)., P.GD 
්යනආ ්ම්බන්ීකකාරක  - ස.තා.ත. ්ාශන    
මඩකකපුව      : එ ත්. නනපන ාකන් මනා  MSc. 
්යනආ ්ම්බන්ීකකාරක  - ස.තා.ත. ්ාශන  
තාග්වක      : එ ත්. රාමආානක මනා  MSc. 
්යනආ ්ම්බන්ීකකාරක  - ස.තා.ත. ්ාශන 
රත්ආපුර      : යූ.එ්ව. කරුඅාරත්ආ මනා  MSc. 
්යනආ ්ම්බන්ීකකාරක  - ස.තා.ත. ්ාශන  
්මන්තුතර්      : එන්.එම්.තෂණ.තෂණ. ආවරත්ආ මනා  MSc. 
්යනආ ්ම්බන්ධිකාරක - ස.තා.ත. ්ාශන 
වුනිනා      : පී. එකාුකමාරන් මනා  MA 
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්යෂණ  නආරා්වවරනාත  පන ිවුඩන 
 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ 

(SLIATE) අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා  ලස,  සාගථක 

ආයතනයක ඉදිරි ිතයවරක්  ලස 2016 වගෂ ේ 

වාගෂික වාගතාව ඉදිරිපේ ි.රීාට ාා අතිශයින් 

කැාේ තන් පසු වමි  යටිතල ප සුකේ වැඩිදිුතණු 

ි.රීා, දිවයින පුරා වයා්ලත නාලය පුළුේ ි.රීා, 

ආයතනයට ඇති සාාන ිතළි ැනීා වඩවාලීා, 

පග ේෂණ අංශය වගධ්නය ි.රීා  ා  සේවක ධ්ාරිතා 

රවගධ්නය ි.රීා වැිල රධ්ාන අරමුණු ප ක් සස් සේ අප 

ආයතනය නැංවී  ේ  ා ශක්තිාක් ි.රී ේ දැඩි 

දලා පො රොේතුව  පර දැරි කර  න අප වගෂය 

ආරේභ ක ළමු    ාා රධ්ාන විචලය ූ  ක් ෂේත්ර ප  

2016 වස ග රධ්ාන වටිනාකේ  ලස අප සළකන් නමු  

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ඉති ාස ේ 

වගධ්නාේාක වසරක්  ලස  ාා වසර දැකීා ාා  ට 

සතුට දනවන්නි.    

ශ්රී ලංකා උ වඩාේ විකේපාය උසස් අධ්යාපන ආයතනය  ලස අප අ අනනයතාවය වඩ වඩාේ ත වුරු 

ි.රීාට අපට උපකාරී වන ආයතන රතිවයු  ත ි.රී ේ ම   ා අධ්යයන කාගය ා්ඩඩලය දාවා  ැනී  ේ 

ම  විශාල ර තියක් 2016 වස ග ම  අේකර   න ති බ්  ආයතන වල යටිතල ප සුකේ  ා ආචාගය 

ඉ ැන්වුේ ප සුකේ  ාා වසර තුල අති දැවැන්ත  ා සැළි.ය ුතතු දිුතණුවකට ලක් වී ඇති   යින් 

ආයතන ේ සාාන ිතළි ැනීා වැඩිදිුතණු කර  ැනී ාහිලා ධ්නාේාක දලප ාක් ඇති කර ඇත   ාා 

වස ග අති විශාල ශිෂය දාවා ැනීේ රාාණය යනු  ාා වැද ේ නයර ණය  ාොනවට ි.යාපාන 

සාධ්කයි.   

 දවනුව  ේ කළ, ආයතන ේ දිවයින පුරා විසිරී ඇති නාලය ර ේ අ නක් ඇතැේ ර ද්ශ කරා විහිම ාට 

 ැි. වී ඇත  නව ආයතනයක් නාවලිතටි ේ ආරේභ කර ඇති අතර 2017 වස ග ම  

ාන්නාරා,  ාොණරා ල  ා පුේතලා යන ර ද්ශ වල අප අ නාලය විහිදාලීාට මූලික ිතයවර ද  ේ වන 

විට   න ඇත    

ශ්රී ලංකා උසස ් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ පරිපාලනය  පොදු වශ යන්  ාන්ා අදාළ විෂය 

පථයන්හි තා කාගය ා්ඩඩල  ැි.යාවන් වගධ්නය ි.රීාට ිලරතුරුව ඇප කැප ව සිටී  ඒ අනුව, 

ආයතන ේ අධ්යයන  ා අනධ්යයන කාගය ා්ඩඩල සාාාජිකයන් අ දැනුා  ා ු සලතා වගධ්නය 

ි.රී ේ පරාාගථ යන් පුුණණු සැසි  ා වැඩමුළු සැලි.ය ුතතු රාාණයක් පවේවන ලම    ාාගින් 

රති ල ා  ලස ආයතිලක සංවගධ්නය, ක්ඩඩායේ ත  සේවය, න ව ේපාදන   කාගයක්ෂාතාවය 

වඩවා ලීාට අඩිතාලා ලැ දන අතර අප අ උසස් නාතික ඩි්ල ල ාා වැඩසට න් ලදා ම   ේ රමිතිය 

වඩවාලීාට සෘජු  ලස දලපානු ලදයි   ආයතිලක රනාව  ා අප ිතළිදා උනන්දුවක් දක්වන්නන් අ හිත 

සුව ිතණිස අභයන්තර  රගුලාසි, රතිපේති  ා ක්රා උද කාලීනව සං ශ ධ්නය ි.රීේ ද සිදු කර ඇත   
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ඕන ා උසස් අධ්යාපන ආයතනය රධ්ාන අිලවාගය කාගයයන්  දක වන් න් නව දැනුා ඇති ි.රීා  ා 

 දදා ම ායි  එදැවින්, විදයාේාක පග ේෂණ අතින් සංවගධ්නය ඉදිරියට   න යාාට අප දැඩිව 

කැපවන් නමු  තා පග ේෂණ ක්රා උද වල විශිෂ්මේව ේ අන්තගනාතික රමිති වලට  ැල පන  ලස 

විවිධ් ක් ෂේත්ර වලින් සාන්විත මූලික රාමුවක් ාත ආයතනය දැනටාේ ස්ථාිතතව ඇත  අප අ පළමු 

වාගෂික පග ේෂණ සමුළුව 2017 වස ග ම  දියේ ි.රීාට අප දලා පො රොේතුව වන අතර  ේ සා ා 

අේතිවාරා අප දැනටාේ දාා ඇති දව පවසන් න්  ද ිතරි සතුටිිල   

සිසුන් අතර ු සලතා වගධ්න වැඩසට න් පැවැේවා ාගින් ිලගාාණශීලිේවය වගධ්නය ි.රීාට 

ආයතනය අ ්ලක්ෂා කරයි  එවැිල ර උශ අතර එන්සිේ,  ටක් න   සොෆ්ේ, සංචාරක දිනය ස  අන්තග 

උසස් තාක්ෂණ ආයතන අතර ක්රීඩා තර ය  උ  නැ එ එන පරපු ග ධ්නාේාක වටිනාකේ  ා ු සලතා 

වගධ්නය ි.රී  ේ අටි යන්  ාවැිල වග වල උේසව අවස්ථාවන් අප අඛ්ඩඩව නාතික තල යන් 

සංවිධ්ානය කරන් නමු     

 ාා රමුඛ  ප ේ ඉදිරි ාමී තේවයන් සියේලට අාතරව අප ආයතන ේ සිදු කරන  ල ක දැංු  

HETC වයාපෘතිය සාගථකව ිලා කර ඇති දව දැනුේ දිාට අප කැාැති අතර සවුන් අ අ නක් 

ධ්නාේාක වයාපෘතිය වන AHEAD සා  සේදන්ධ් වීාට අප පුල පුලා දලා සිටින් නමු. 

අවසාන වශ යන්, ආයතනය එහි කාගය ා්ඩඩලය  ා සිසුන් අ සුදසිද්ධිය තකා ඇප කැප වී  ා 

එක්සේව කටුතතු කරන පාලක සභාවක සාාාජිකයන් සිටින අප ආයතනයේ ාඋබිාේ වාසනාවන්ත වී 

ඇත  අප  ත කළ සාගථක වසරකට අසාසාව  ා කැපී  ප නන  ලස දායකේවයන් එක් කළ 

ආයතිලක පාලක සභා උ සියළුා සාාාජිකයන්,  ේෂ්ම කළානාකාරිේව ක්ඩඩායා,  සේවක 

ා්ඩඩලය  ා සිසුන්  ට සත්ුතිය පුද ි.රීාට අවස්ථාවක් කර  ැනීාට ාා කැාැේ තමි    

අප  ා තක්   ූ  දුර කතරක් ඉදිරියට   වීාට ඇති දිගු  ානක් ඇති වුවද, කාගය ා්ඩඩල ේ, 

සිසුන් අ  ා රන ේ අඛ්ඩඩ ස ාය ලදමින් දැවැන්ත සගව සුදවාදිේව යන්  ා අරමුණ කරා ූ   පොදු 

 ැ එාි.න් ුතතු අනා තයකට අිත සැ වොා උ ්ලක්ෂා ස  ත  වමු   

 

තාාර්න ඩබ්. හිකරි ඊ. සි්වවා 
්යෂණ  නආරා්ව  
ශ්රී කාකා ස්්ත තාෂණ අ ්යාපන ආ තනතආන 
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්පන ත  ඉකෂණක 
 

 

 
 

1. ස්්ත තාෂණ අ ්යාපන ආත  වැඩි ප්රතතශ ්හ ්ව ත්ාා ්ළ්ාදීම  
 

2. ත්තවක ප්රමිතින, ත්තවා තනදීමම ්හ වයව්ානකත්වන ඉහළ ආැාීමම  
 

3. ්යනආ ්හ  ්ආයනආ කාර්න මඅඩකවක ප්රමිතින ඉහළ ආැාීමම 
 

4. ස්්ත තාෂණ අ තනතආ වක ්ක්රිනත්වන හා කාර්නෂණ මතාවන වර්ආන 

 

5. ස්්ත තාෂණ අ තනතආ වක නටිතක පන හසුකම් වැඩිදුතණු කිරීම  

 

6. පන ළාත් පුරා ස්්ත තාෂණ අ තනතආ වක ්ම ත්ා ප්රතිූපපන න හා 

දැනුවත්බව වර්ආන කිරීම 

 

(2016 මූතකෝපන ාන ්ැළැ්තම ්නුව) 
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ප්රාආ කාර්නාකත  ්ම්තත කාර්න මණ්ඩක වි්තතර 
 

තආතුරු ආාමන දැආය සිටිආ 

්ාඛ්යාව  

 
්යෂණ  නආරා්ව    

 
1 

 
නිතනෝනය ්යෂණ  නආරා්ව (පන ාකආ හා මූකය) 

 
- 

 
නිතනෝනය ්යෂණ  නආරා්ව (්යන. කයුතතු /්ැළ. ්හ පන ර්ත  අ) 

 
1 

 
්යෂණ  (පන ාකආ) 

 
1 

 
්යෂණ  (විභාග) 

 
1 

 
්යෂණ  (්ැළසුම් ්හ පන ර්ත  අ) 

 
1 

 
්භයන්තර විගඅක 

 
1 

 
ගඅකාධිකාරි 

 
2 

 
කළමආාකරු (තතොරතුරු පන ද්ති) 

 
- 

 
සිවි්ව ඉාජිතන්රු   

 
1 

 
නීති නිකාරි  

 
1 

 
්හකාර ත්වඛ්කාධිකාරි  

 
1 

 
කාර්මික නිකාරි  

 
1 

 
මූකය ්හකාර  

 
1 

 
පන රිපන ාකආ ්හකාර  

 
3 

 
කළමආාකරඅ ්හකාර 

 
37 

 
කම්කරු  

 
4 

 
රිනදුරු  

 
5 
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ස්්ත තාෂණ අ තනතආ වක  

පන ැවැත්තවආ පන ාඨමාකා 

 
 

 තාෂණ ිවක තආොවආ පන ාඨමාකා:              කාක සීමාව (ව්ර) 

1. HND in English  (ඉංග්රීසි ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)   2 ½ 

2. HNDA (ගිනුේකරණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)    4 

3. HNDBA (වයාපාර පරිපාලනය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)   2 ½ 

4. HNDBF (වයාපාර මූලය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)    2 ½ 

5. HNDM (කළානාකරණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)   3 

6. HNDTHM (සංචාරක  ා ආ න්තුක සේකාරක කළානාකරණය  

    ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)        3 

 

 

තාෂණ ිවක පන ාඨමාකා  

7. HNDBSE (  ොඩනැගිලි  සේවා ඉංජි න්රු විදයාව ිතළිදා 

     උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)        3 ½ 

8. HNDE – Civil  (සිවිේ ඉංජි න්රු විදයාව ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව) 3 ½ 

9. HNDE- Elec. (විද්ුතේ ඉංජි න්රු විදයාව ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව) 3 ½ 

10. HNDE -Mech. (කාගමික ඉංජි න්රු විදයාව ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව) 3 ½ 

11. HNDQS (රාාණ සමීක්ෂණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)   2 ½ 

12. HNDFT (ආ ාර තාක්ෂණය ිතළිදා උසස ්නාතික ඩි්ල ල ාාව)   2 ½ 

13. HNDIT ( තොරතුරු තාක්ෂණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)  2 ½ 

14  HNDT – කෘෂි. (තාක්ෂණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව)  3 
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ශි යන බඳවාගැනීම්  
ශි යන බඳවාගැනීම් - 2015 ්හ 2016 ්යනආ වර් න  

 

පන ාඨමාකා 2015 2016 

එච් එන් ඩී ඒ   (පූගණ කාලීන) 1072 1395 

එච් එන් ඩී ඒ   (අගධ් කාලීන) 421 742 

එච් එන් ඩී  එේ   583 586 

එච් එන් ඩී ඊ (සිවිේ) 290 279 

එච් එන් ඩී ඊ (විදුලි) 194 198 

එච් එන් ඩී ඊ (යාන්ත්රික) 257 232 

එච් එන් ඩී ටී  කෘෂි (කෘෂි) 173 287 

එච් එන් ඩී  ඉංග්රීසි  (පූගණ කාලීන) 1301 1259 

එච් එන් ඩී  ඉංග්රීසි  (අගධ් කාලීන ) 813 777 

එච් එන් ඩී බී ඒ  185 186 

එච් එන් ඩී  අයි  ටී   (පූගණ කාලීන) 931 1179 

එච් එන් ඩී  අයි  ටී   (අගධ් කාලීන) 186 194 

එච් එන් ඩී බී එෆ්  58 70 

එච් එන් ඩී  ි.උ  එස්  119 128 

එච් එන් ඩී බී එස් සි  65 51 

එච් එන් ඩී  එෆ්  ටී  66 128 

එච් එන් ඩී  ටී එච් එේ  228 317 

එකතුව 6942 8008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාමාාලා නාාය 

ශිෂයය සංඛයාව 

ශිෂයය දදවා ැනීා 2015 ස  2016 
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ශි යන ඇතුළත් කර ගැනීම 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  ා 2016 වසරවල එක් එක් උසස් තාක්ෂණ ආයතන  ා උසස ්තාක්ෂණ අංශ වල ලියාපදිංචි වී 

ඇාාති ශිෂයයන් ිතළිදා විස්තර උක්ත වගු උ දක්වා ඇත   

 

                                   ශි යය ඇතුළත් කර ගැනීම් - 2016 
                       

පාමාාලාව  
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ර
ේ
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ස
ා
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ත
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ේ
ල

 

ත්රි
 ා
ල
ය

 

ව
වු
ිල
ය
ා 

එ
ක
තු
ව

 

උ නා  ණ ඩි 

(පූ/කා) 

i වසර 79 52 69 109   165 140 162 98 47 117   51 91 32 56 54 57 1379 

ii වසර  59 33 46 76   148 141 42 66 39 72   36 60 16 25 54 35 948 

iii වසර  98 34 52 43   137 108 21 65 53 126   30 85 15 36 47   950 

iv වසර  31 17 16 25   92 47 9 31 21 64     34 22   35   444 
එකතුව 267 136 183 253 0 542 436 234 260 160 379   117 270 85 117 190 92 3721 

උ නා  ණ ඩි 

(අ/කා) 

i වසර   30 47 68   73 61 128 98   64   42 52 46   86   795 

Ii වසර    18 36 29   72   45 44   47       10   54   355 

iii වසර  53 15 21 25   58   33 25 30 70   33 39 27   35   464 

iv වසර  31 13 16 40   85 38 13 23 29 58     32 9 15 37   439 
එකතුව 84 76 120 162 0 288 99 219 190 59 239   75 123 92 15 212 0 2053 

උ නා වයා පරි ඩි  

 

i වසර           68 67   53                   188 

Ii වසර            60 64   44                   168 
              84     32                   116 

එකතුව 0 0 0 0 0 212 131 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 
උ නා වයා මූල ඩි 

 

i වසර           71                         71 

Ii වසර            56                         56 
              69                         69 

එකතුව 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 

උ නා ඉංග්රීසි.ඩි 

 (පූ/කා) 

i වසර 89 75 131 68   91 80 63 181 66 166   56   47 51 63 27 1254 

ii වසර  143 54 118 128   94 53 53 42 81 221   51   34 31 62 30 1195 

iii වසර  157   130     95   19 83 47 122         20 63   736 
එකතුව 389 129 379 196 0 280 133 135 306 194 509   107 0 81 102 188 57 3185 

උ නා ඉංග්රීසි.ඩි 

 (අ/කා) 

i වසර   51 107 88   59   80 163 58 91   48   106   70   921 

ii වසර  54 40 81 63   68 56 71 75 76 109       63   61   817 

iii වසර  99     65   64   34     182       45   87   576 
එකතුව 153 91 188 216 0 191 56 185 238 134 382   48 0 214 0 218 0 2314 

උ නා කළ ඩි 

 

i වසර 59   55     144 106 41 104   67               576 

ii වසර  59   39     144 101 31 72   66               512 

iii වසර  80   48     119 66 21 63   74               471 
එකතුව 198 0 142 0 0 407 273 93 239 0 207   0 0 0 0 0 0 1559 

එච් එන් ඩී  
ටී එච් එේ  

i වසර 39         76 95 36 64     24             334 

ii වසර      27     51 44 9 41                   172 

iii වසර      21     31 42 13 44                   151 
එකතුව 39 0 48 0 0 158 181 58 149 0 0 24 0 0 0 0 0 0 657 

උ නා ඉංජි ඩි   

- සිවිේ 

i වසර         109   109 60                     278 

Ii වසර          104   101 68                     273 

iii වසර          112   57 48                     217 

iv වසර          126   79 35                     240 
එකතුව 0 0 0 0 451 0 346 211 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1008 

උ නා ඉංජි ඩි  - 

යාන්ත්රික 

i වසර         68   102                       170 

Ii වසර          75   93                       168 

iii වසර          102   45                       147 

iv වසර          116   79                       195 
එකතුව 0 0 0 0 361 0 319 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 680 

උ නා ඉංජි ඩි  -විදුලි 

  

i වසර         105   81 53                     239 

Ii වසර          111   91 45                     247 

iii වසර          142   49 39                     230 

iv වසර          118   70 23                     211 
එකතුව 0 0 0 0 476 0 291 160 0 0 0   0 0 0 0 0 0 927 

එච් එන් ඩී  ි.උ  එස්  

i වසර         57   77                       134 

ii වසර          57   63                       120 

iii වසර          63                           63 
එකතුව 0 0 0 0 177 0 140 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 317 

එච් එන් ඩී බී එස් සි  
i වසර         50                           50 

ii වසර          40                           40 

iii වසර          44                           44 
එකතුව 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 134 

උ නා  තො තා ඩි -
(පූ/කා) 

i වසර 84 54 67 104   81 110 84 63 50 100   48 59 41 65 78 64 1152 

ii වසර  101   50     91 89 63 37 47 80   38 59   48 104 55 862 

iii වසර  108   47     88   59 30 33 100     68   33 67   633 
එකතුව 293 54 164 104 0 260 199 206 130 130 280   86 186 41 146 249 119 2647 

උ නා  තො තා ඩි -
(අ/කා) 

i වසර     18 93       53                 45   209 

ii වසර              33 37           44     54   168 

iii වසර                                  62   62 
එකතුව 0 0 18 93 0 0 33 90 0 0 0 0 0 44 0 0 161 0 439 

උ නා තා ඩි 

 - (කෘෂි ) 

i වසර 123           77             47         247 

ii වසර  48           50             45         143 

iii වසර  105                         59         164 
එකතුව 276 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 554 

උ නා ආ ා තාක්ෂ ඩි  

 

i වසර                           100         100 

ii වසර                            45         45 

iii වසර                            38         38 
එකතුව 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 183 0 0 0 0 183 

මුළු එකතුව 
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සාාානය  ලස සැලකී ේ ම , උසස් තාක්ෂණ ආයතන වලට 2016 වස ග දාවා  ැනී ේ රාාණය 2015 

වසර එා රාාණයට වඩා වැඩි වී ඇත  අ නු ේ උසස් තාක්ෂණ ආයතන ඉක්ාවා  දහිවල,  ාේල, 

යාපනය, ා නුවර  ා ු රුණැ ල උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල සිසුන් රාාණය තරාක රාාණයි.න් 

වැඩි වී ඇත  සාස්ත වගධ්නය  18% ි.න් වැඩි වි ඇත. 

 

 

එක් එක් පාමාාලාව සා ා 2016 වස ග ශිෂය ලියාපදිංචිය වැඩි වී ඇති දව ප ත ස්ථේභ රස්තාර යන් 

 පන්නුේ  ක ග  2016 වසර තුල පැවැේූ   නනප්රිය පාමාාලා ප ත දක්වා ඇත   

1. ගිනුේකරණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව (HNDA (පූ/කාලීන) 
2. ඉංග්රීසි ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව (HND ඉංග්රීසි ාාධ්ය) 
3. ඉංජි න්රු විදයාව ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව (HNDE) 
 

උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල උසස් නාතික ඩි්ල ල ාා පාමාාලා පැවැේවීාට   ේතුව උසස ්  පළ 

සුදුසුකේලේ සිසුන්ට අවසථ්ා සැළසීායි  පුවේපේ වල  ා රන ේ  ැසේ පත්ර ේ පළ කල දැන්වීේ වලට 

අනුව අයදුේපේ  යොමුකළ අයදුේකරුවන් ඉංග්රීසි ාාධ්ය, උසස් නාතික  තොරතුරු තාක්ෂණ ඩි්ල ල ාා 

(HNDIT)  ා උසස් නාතික ඉංශ්රීසි ඩි්ල ල ාා (HND in Eng.) පාමාාලා  ැර අ නක් සියළු අධ්යයන 

වැඩසට න් සා ා ු සලතා අනුිතලි වල ාත ශිෂයයන්  ලස දාවා  ැනීාට අදාළ ආයතන වලම  සේමුඛ 

පරීක්ෂණ වලට ලක්  කරිිල  උසස් නාතික  තොරතුරු තාක්ෂණ ඩි්ල ල ාා (HNDIT)  ා උසස් නාතික 

ඉංශ්රීසි ඩි්ල ල ාා (HND in English) පාමාාලා වලට අයදුේ කළ සිසුන්  ට උක්ත සා න් සේමුඛ 

පරීක්ෂණයට අාතරව ිතළි වලින් අභි ය  යතා පරීක්ෂණයකටේ ස්ථාන ත ි.රී  ේ පරික්ෂණයකටේ 

 පනී සිටිය ුතතුය   

 

ශිෂයය සංඛයාව 

ආයතනය 

ආයතනය අනුව ශිෂයය ලියාපදිංචිය - 2015 ස  2016 
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ර ේ ඇති වයාපාරික වටිතටා උ අවශයතා ස  ආගිකක  ා න් ැලේලට අනුව,  ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතනය විසින් රමුඛේවය ලදා දිය ුතතු රධ්ාන ධ්ාරා තුන වන් න්  

 

ගිණුේකරණය,  තොරතුරු තාක්ෂණය  ා ඉංජි න්රු විදයාවයි.  එහි රතිලලයක්  ලස,  වනේ 

පාමාාලාවන් අතර උසස ් නාතික  ණකාධිකාරණ ඩි්ල ල ාා (HNDA), උසස් නාතික  තොරතුරු 

තාක්ෂණ ඩි්ල ල ාා (HNDIT)  ා උසස් නාතික ඉංග්රීසි ඩි්ල ල ාා (HND in English)  වඩාේ නනප්රිය වී 

ඇත  ශ්රී ලංකා උ ද්විතීය භාෂාව ඉංග්රිසි වුවද, උසස් අධ්යාපන ේ රධ්ාන භාෂාව අද වන විට එයයි  ඒ 

  ේතුව ිලසාේ  ල ක තේවය සා  අනු තවී ේ ම  උසස් නාතික ඉංග්රීසි  පාමාාලාව ආයතනය තුල වඩා 

නනප්රියතාවයක් අේ කර  ිලමින් සිටි  වසර 2016 ම ,  උසස් නාතික ඩි්ල ල ාා  සිසුන් සියළු  දනා  ට 

පුුණණු වැඩසට න් ිතළිදාව වැඩි අවධ්ානයක් ලදා ම ාට ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය 

කටුතතු කරයි   ය ාාසික  න්වාසික පුුණණු වැඩසට නක් අධ්යයන වැඩසට න් වැඩි රාාණයක් තුල 

ඇතුළේ කර ඇත   

 

        පන ාඨමාකා ්නුව ශි යන ලිනාපන දාචින - 2015 ්හ 2016   

 

 

 

 

පන ාඨමාකා ආාමන 

ශි යය ්ාඛ්යාව 
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වි න නිර්තද්ශ ්ැකසීම 
 

අධ්යයන වැඩසට න් ි.හිපයක් සැකසීා  ා අධ්යයන කාගය ා්ඩඩල සාාාජිකයන් අ ධ්ාරිතා සංවගධ්නය සා ා 

2016 වසර තුල පැවති වැඩමුළු  ා සේාන්ත්රණ රාාණය ප ත දක්වා ඇත   

ාාතෘකාව දිනය ස  සථ්ානය ඉලක්ක ත ක්ඩඩායා 

1  HNDE in English  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන් 
 මුවීා  

12/02/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

ඉංග්රීසි  දපාගත ේන්තු 
රධ්ානීන්  

2 උසස් නාතික ඉංග්රීසි  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන් 
 මුවීා 

31/03/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

ඉංග්රීසි  දපාගත ේන්තු 
රධ්ානීන් 

3 HNDTHM විෂය ිලග ද්ශ සං ශ ධ්න ැලස්වීා 09/04/2016 
උ තා ආ   දහිවල 

අදාළ උසස් තාක්ෂණ අංශ 
වලින්  ත රා ේ 
 ද ද නු  

4 1 වන කමිටු ැලස්වීා - පග ේෂණ සේාන්ත්රණය 11/05/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

අදාළ කිකකාචාගයවරු 

5 HND in English  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන් 
 මුවීා 

13/06/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

ඉංග්රීසි  දපාගත ේන්තු 
රධ්ානීන් 

6  SLIATE  හි HETC වයාපෘති කටුතතු ිතළිදද 
සාා ල චන ැලස්වී ේ ර තිය  ( ල ක දැංු  

වයාපෘතිය) 

27/06/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

ශ්රී ලං උ තා ආ  අදාළ කාගය 
ාන්ඩලය 

7 HNDIT  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන්  මුවීා  23/08/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

 තොරතුරු තාක්ෂණ 

 දපාගත ේන්තු රධ්ානීන්  

8 HND in English  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන් 
 මුවීා  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන්  මුවීා 

29/08/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

ඉංග්රීසි  දපාගත ේන්තු 

රධ්ානීන්  

9 HND in English  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන් 
 මුවීා  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන්  මුවීා 

11/10/2016 
උ තා ආ   දහිවල 

ඉංග්රීසි  දපාගත ේන්තු 

රධ්ානීන්  

10 සුළු පග ේෂණ සමුළු ැලස්වීා 26/10/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

අදාළ කිකකාචාගයවරු 

11 HNDA /HNDBF / HNDIT  දපාගත ේන්තු 
රධ්ානීන්  මුවීා  

18/11/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

 දපාගත ේන්තු රධ්ානීන් 
සියදු  දනා  

12 HNDA විෂය ිලග ද්ශ සං ශ ධ්න ැලස්වීා 14/12/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

සියළුා DA   ද්ශකයන්  

13 PAC කෘෂිකගා ැලස්වීා   15/12/2016 
ශ්රී ලං උ තා අ ආ  

සියළුා කෘෂිකගා 
 ද්ශකයන් 
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ෂණත ත්ර ාාරිකා / කාර්මික ාාරිකා  

 
 

තනතආන ප්රතිකාීනන්  ආරඹආ ත්ාාආන 
ාාරිකා 

ත්වභාවන 
 

ප්රතිලකන දආන 

       
 ාේල  
 
 
 
 
 
 

 

HNDTHM  
2 වන වස  ග  
සිසුන් 

යාල වි ේේ  කාගමික 
චාරිකා 

 
1 
 
 
2 

කාගමික ක්රා උද ිතළිදාව පූගණ 

දැනුවේදවක් ලදා  ැනී ේ අනගි අවස්ථාව.                                         
 
   ටේ  ා සේකාරක කගාාන්තයට අදාළ 
අභි ය    දුනා  ැනීා සා ා සදාතා 
වගධ්නය ි.රීා ස  ස්ථාන තවී ේ අවස්ථා, 
රා ය ගික පළපුරුද්ද, කාගමික විාගශන 

දැනුා   

15-01-2016 

 ාේල HNDT (කෘෂි 
විදයා) සිසුන් 

  ොවිපල 
යාන්ත්රීකරණ පුුණණු 

ාධ්යස්ථානය, 
පුලියන්ු ලා, 
අනුරාධ්පුරය 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

3 

  ොවිපල කටුතතු වලම  පසුපස  ේලරය 
සහිතව  ර ද  ද ක්  ා  ත ග ට්රැක්ටග රථ 

පැදවීා. 
 
කෘෂිකාගමික   ොවිපල වල භාවිතා කළ  ැි. 
උචිත උපකරණ  ා යන්ත්ර තීරණය ි.රීා  ා 

විස්තර ි.රීා. 
 
ක් ෂේත්ර කටුතතු වලම  එවැිල උපකරණ  ා 
යන්ත්ර ුණරුවීා, භාවිතය  ා නඩේතුව 
03. කෘෂිකාගමික ිලෂ්පාදන ේ ම   ාවලේ  ා 
යන්ත්ර භාවිත ේ වැද ේකා ඇ යීා 

30/05/2016 
සිට               
03-06-2016 
දක්වා 

දදුේල  HNDIT සිසුන්  E-WIS සාා ා කාගමික 
චාරිකා 

1 

 
 

 
2 
 
 
 
3 

තා කටුතතු සා ා  තොරතුරු තාක්ෂණ 
සංකේප භාවිතා කරන ආකාරය ිතළිදා දැනුා 

ලදා  ැනීා. 
 
රා ය ගික තේවයන් තුල  ණු දනුකාර 
අවශයතා ිතරි ාසන අුතරු ිතළිදදව රා ය ගික 

දැනුා ලදා  ැනීා සා ා.                  
 
ක්ඩඩායේ ක්රියාකාරකේ ාගින් සිසු අන්තග 

සදදතා ු සලතා වගධ්නය ි.රීා.  
 

2016 
 දසැේදග 

15-16  
දදුේල  HNDA සිසුන්   ට ි. ය  සි ාන්ති 

සාා ා, 

ත්රිු ණාාාලය 

කාගමික 
චාරිකා 

1 
 
 
2 

ධ්ාවන තේවයන්හිම  කාගමික උපකරණ 

ක්රියාකරන ආකාරය පැ ැදිලි ි.රීා.    
 
රා ය ගික දැණුා ලදා  ැනීා සා ා  

2016 
 දසැේදග  

21-22  
 ාේල  HNDT (කෘෂි 

විදයා) සිසුන් 

 ේ ස  රදග 
ව ාව, ඕපනායක 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

  ේ  ා රදග තවාන්,   ේ ක් ෂේත්ර  
පුනරුේථාපන ක්රියාදාා කළානාකරණ 
ක්රා උද වලට අදාළ රා ය ගික දැනුේ 

සේදාරයා සිසුන්ට  ැනීාට  ැි.වීා. 

28/06/2016 

අේපාර  ාඩි  HNDT (කෘෂි 
විදයා) සිසුන්. 
 

දියතලාව කාගමික 
චාරිකා 

   

16/06/2016 

අේපාර  ාඩි  HNDT (කෘෂි 
විදයා) සිසුන් 

ාදුරන්ු ලිය කෘෂි 
පග ේෂණ 
ාධ්යස්ථානය, 
සියඹලාන්ඩුව 
කාදිලක   ොවිපල 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 විෂයට අදාල රා ය ගික  කොටස් ආවරණය 
ි.රීා  

31/05/2016 
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තනතආන ප්රතිකාීනන්  ආරඹආ ත්ාාආන 
ාාරිකා 

ත්වභාවන 
 

ප්රතිලකන දආන 

       

 ේප  

HNDT (කෘෂි 
විදයා) සිසුන්  

දැව පග ේෂණ 
ආයතනය 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 AG 2216 -   ොඩනැගිලි තැනීේ ස  
  ොවිපල යාන්ත්රීකරණය, දැව වග  

 ඳුනා ැනීා, දැව සංරක්ෂණය. 
 නොවැ  16 

HNDT  
(කෘෂි විදයා) 
සිසුන් 

ආගිකක 
ාධ්යස්ථානය, 
දඹුේල  

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 AG 2203 - කෘෂිකාගමික අ ලවිකරණය, 

ආගිකක ාධ්යස්ථාන ේ කටුතතු අධ්යයනය  
 ද්ශීය ිලපදූ  කෘෂි ිලෂ්පාදන අ ලවියට 
අදාළ වි ශේෂ අවධ්ානය  

 දසැ. 16 

HNDT (කෘෂි 
විදයා) සිසුන් 

 ්ලරා දණිය 
රානකීය උද්භිද 
උදයානය 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 AG 2201- භූමි සැකසීා  ා තන ිතටි 

කළානාකරණය  උදයාන අලංකරණ වැවීේ 
 ා සැළසුේ ක්රා උද අධ්යයනය ස  භුමි  ා 
තන ිතටි සැකසුේ සා ා අවශය පැල වග  
 දුනා  ැනීා   

 නොවැ. 16 

HNDT (කෘෂි 
විදයා) සිසුන් 

 ්ලරා දණිය 
රානකීය උද්භිද 
උදයානය 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 AG 2209- ආරක්ෂිත කෘෂි විදයාව  ා ාේ 
වැවීා  ාේ පැල  ා ශාක  කොටස් පසු අස්වනු 

ක්රා උද  ා ව ා ි.රීේ අධ්යයනය. 
 දසැ. 16 

HNDT (කෘෂි 
විදයා) සිසුන්  

උද්භිද උදයානය- 
 ේප  

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 AG 2201- භූමි සැකසීා  ා තන ිතටි 

කළානාකරණය. සැන්ඩ්රීන් ශාක  කොටස ්

වලින් සැරසීේ ි.රීා අධ්යයනය.  
 දසැ.16 

HNDT (කෘෂි 
විදයා) සිසුන් 

පළතුරු පග ේෂණ 
ආයතනය, 
  ොරණ, 
කන්නන්විල 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 
AG 1204- පළතුරු ිලෂ්පාදනය.  පළතුරු 
ිලෂ්පාදන ේ ශසය විදයා ක්රා උද  දුනා 

 ැනීා. 

 නොවැේදග 

ස   
 දසැේදග  -
2016  

HNDT (කෘෂි 
විදයාව) 1 වස ග 
සිසුන් 

දිස්ත්රික් පුුණණු 

ාධ්යස්ථානය - 
අ ේපුස්ස 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 
AG-1207 කෘෂිකාගමික  ාවලේ  ා යන්ත්ර         
 ර ද  ත ග ට්රැක්ටග රථ  ා පුුණණුව ලදාම ා   

 නොවැේදග 
සහ 
 දසැේදග  -
2016  

HNDT (කෘෂි  
විදයා) 2 වස ග 
සිසුන්  

 ලාවත නැවුේ 
ාේසය සැකසුේ 
ාධ්යස්ථානය  

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 
AG-2210 ආ ාර සැකසීා ස  කේතදා 
 ැනීා  අපනයන  වළාපල සා ා ාේසය 
සැකසුේ ක්රා අධ්යයනය  

 නොවැේදග 
සහ 

 දසැේදග  -
2016  

HNDT (කෘෂි 
විදයා) 2 වස ග 
සිසුන්  

පශ්චාේ අස්වනු 
තාක්ෂණ 

ආයතනය- 
අනුරාධ්පුර 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 
AG-2210 ආ ාර සැකසීා ස  කේ තදා 
 ැනීා, ාස් සැකසීා ිතළිදා රා ය ගිකයන්. 

 නොවැේදග 
සහ 
 දසැේදග  -
2016  

HNDT (කෘෂි 
විදයාව) 2 වස ග 
සිසුන්  

 ්ලරා දණිය විශ්ව 
විදයාලය 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 
AG-2210 ආ ාර සැකසීා ස  කේතදා 
 ැනීා, ාස් සැකසීා ිතළිදා රා ය ගිකයන්. 

 නොවැේදග 
සහ 
 දසැේදග  -
2016  

   
ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 
  

 

HNDT (කෘෂි 
විදයාව) 1 වස ග 
සිසුන් 

බීන ස තික 
ි.රී ේ  සේවාව, 
 න් නොරුව  
 ්ලරා දණිය 
රානකීය උද්භිද 
උදයානය  

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 AG-1201   වතු ව ා උ මූලික ද  - බීන 

ස තික ි.රි ේ ක්රියාවලිය අධ්යයනය  පටක 
 ර පන තාක්ෂණයන් අව ද ධ් කර  ැිලා  

11/1/2016 

 
HNDT (කෘෂි 
විදයාව) 2 වස ග 
සිසුන් 

NAQDA 
රේ දොඩ ේල 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 AG 2206 නලජීවි විදයාව - විසිතුරු ාේසය 

කළානාකරණය  දුනා  ැනීා. 
 නොවැ 16 
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තනතආන ප්රතිකාීනන්  ආරඹආ ත්ාාආන 
ාාරිකා 

ත්වභාවන 

 
ප්රතිලකන දආන 

ා නුවර  HNDTHM  
සිසුන්  

  රිටන්ස් 
ක්ඩඩලා, දඹුේල  

කාගමික 

චාරිකා 
1 
 

 
2 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
4 

HNDTHM ිතළිදා රා ය ගික දැනුා ලදා 

 ැනීා 
 
ආ ාර  ා පාන කළානාකරණය, 
සේකාරකාරකේවය  ා ආ ාරපාන සැපුතේ 
කළානාකරණය, ිතළි ැනී ේ 
කළානාකරණය,  ෘ  පාලන 
කළානාකරණය  ක රහි වි ශේෂ 
අවධ්ානයක් සහිතව සිසුන් අ රා ය ගික 

දැනුා .         
 
නවීන කළානාකාරිේව ක්රා උද      
 
සාාන එකමුතුදව සැකසීා 

22-12-2016 

ා නුවර  HNDM සිසුන්    ොේසිේ ලංකා 
PLC 

කාගමික 

චාරිකා 
 වයාපාරික ක් ෂේත්ර ේ කළානාකාරිේව 

ිලේවළලු පුළුේ ි.රීා  
6/12/2016 

ා නුවර  HNDA සිසුන්   යිඩ්රාානී සාා ා 

"මිහිල" අ ලවේත 
කගාාන්තශාලාව 

(ාතු ා) 

කාගමික 

චාරිකා 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

ධ්නාේාක ආකේප ඇති ි.රීා     
 
ශිෂය අස නය දුරු ි.රීා  ා සාාන 
එකමුතුදව ඇති ි.රීා    
 
පංති කාාර යන් ලදා  ේ දැනුා ිලසි 
භාවිතා උ  යදවීා  
 
අන්තග පුද් ල ු සලතා වගධ්නය කර  ැනීා 

 ා ,  HNDA හි නායකේව ලක්ෂණ ඇති කර 

 ැනීා 

20-12-2016 

අේපාර  ාඩි  HNDT (කෘෂි 
විදයාව) 

  ොවිපල 
යාන්ත්රීකරණ 
පුුණණු 

ාධ්යස්ථානය, 
පුලියන්ු ලා, 
අනුරාධ්පුරය 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

   ොවිපල යන්ත්ර ිතළිදා රා ය ගික දැනුා 
ලදා  ැනීා  

18-12-2016 

යාපනය ස  
නාවලිතටිය 

HNDTHM 
සිසුන් 

රනරට    ටලය, 
අනුරාධ්පුරය 

කාගමික 

චාරිකා 
1 
 
2 
 
 
3 

කගාාන්ත දැනුා වැඩිි.රීා   
 
සේකාරක ක් ෂේත්රය ක්රියාවට නැංවීා ිතළිදා 
මූලික දැනුා ලදාම ා        
 
 භ නන උපකරණ  දුන්වා  දමින් ආ ාර 
 න්නා විධික්රා අව ද ධ් කර ම ා    

ා නුවර HNDM සිසුන්   ොේසිේ ලංකා 

PLC-  ාේල  
කාගමික 

චාරිකා 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

වයාපාරික කගාාන්තය තුල කාගමික ආභාෂය 
ලදා  ැනීා       
 
 ා  ුතේ කළානාකරණ ේ රා ය ගික 

තේවයන්, අ ලවි කළානාකරණය, ාානව 

සේපේ කළානාකරණය.                        
 
ා ා පරිාාණ වයාපාරික  ා  ුතේ අව ද ධ් 
කර  ැනීා      
 
ශිෂය අස නය අවා ි.රීා  ා සාාන එකමුතු 
දව ඇති ි.රීා                                                                  

1/12/2016 
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තනතආන ප්රතිකාීනන්  ආරඹආ ත්ාාආන 
ාාරිකා 

ත්වභාවන 
 

ප්රතිලකන දආන 

 ාේල 
HNDT (කෘෂි ) 
සිසුන්  

රානකීය උද්භිද 
උදයානය, 
 ්ලරා දිලය  

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

උදයානයක් සැළසුේ ි.රීා           
 
 ස් ක්ලපාදුව  ා  ැඩ ැස්වීා    
 
පදුරු  ා සීාා ඇති ි.රීා  ා නඩේතුව     
තන බිේ ඇති ි.රීා  ා නඩේතුව           
 

තණක ොළ පිහිටුවීම සහ නඩත්තු කිරීම 
 
නලන පැල ටි  දුනා  ැනීා  ා නල උදයානයක් 

නඩේතු ි.රීා                         
Xerophytes පැල  දුනා  ැනීා ස    පාෂාණ 

උදයාන නඩේතුව  

24/11/2016 

 ාේල HNDT (කෘෂි ) 
සිසුන් 

චාේ රානපක්ෂ 
කෘෂීකාගමික 
උදයානය, ුණං ා 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව  

1 
 

2 
 

3 
4 
 
5 

බීන ස තික ි.රී ේ ක්රා උදය                             
 

බීන අේ දා දැලී ේ ක්රා උද       
 

දද්ධ් ි.රීා  ා තේටු දැමීා රා ය ගිකව සිදු ි.රීා     
 

පැල  ද  කර  ැනී ේ ක්රා උද අධ්යයනය            
. 

එළවලුවල කළානාකරණ ක්රා උද අධ්යයනය 

30/11/2016 

 ාේල HNDT (කෘෂි ) 
සිසුන්  

ආගිකක 
ාධ්යස්ථානය, 
දඹුේල  

කාගමික 
චාරිකා 

 
 

කෘෂිකාගමික  වළාපල සේදන්ධිත ක්රියාකාරකේ 
අධ්යයනය 

2/12/2016 

 ාේල HNDT (කෘෂි ) 
සිසුන්  

පළතුරු පග ේෂණ 
ආයතනය, 
  ොරණ, 
කන්නන්විල 

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

1 
 
 
2 

පළතුරු ව ා උ රා ය ගික තේවය අධ්යයනය 
ි.රීා  
 

විෂය ිලග ද්ශය අනුව රා ය ගික අං  අධ්යයනය 
ි.රීා  

6/1/2017 

දදුේල 

HNDM සිසුන් D.S.I -  ාේල කාගමික 

චාරිකා 
1 
 
 
2 
 
 
 

 ාා ක්රියාවලිය සා ා කළානාකරණ සංකේප 
භාවිතා කරන අුතරු ිතළිදා දැනුා ලදා  ැනීා               
 

අ ලවි කළානාකරණ සංකේප වලට අදාළ 
රා ය ගික දැනුා ලදා  ැනීා               
 

ක්ඩඩායේ ක්රියාකාරකේ ාගින් ශිෂය අන්තග 
සේදන්ධ්තා ු සලතා වැඩි දිුතණු ි.රීා  

7-8/12/2016 

දදුේල HNDA සිසුන්   ට ි. ය  

සි ාන්ති සාා ා, 
ත්රීු ණාාලය 

කාගමික 

චාරිකා 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 

 ල ක පරිාාණ කටුතතු වල රා ය ගික තේවය.                        
 

කාගමික ක්රා උද ිතළිදාව පූගණ දැනුා ලදා 
 ැනී ේ අවස්ථාව       
 

අ ලවි කළානාකාරිේවයට අදාළව රා ය ගික 
දැනුා ලදා  ැනීා         
 

ක්ඩඩායේ ක්රියාකාරකේ ාගින් ශිෂය අන්තග 
සේදන්ධ්තා ු සලතා වැඩි දිුතණු ි.රීා  

30/12/2016 

දදුේල HNDTHM  නේ විං විේ උයන 
   ටලය, සීගිරිය 
සහ දඹුේල  

ක් ෂේත්ර 
චාරිකාව 

 ිතළි ැනී ේ කාගයාල කළානාකරණය, 

 ෘ පාලන කළානාකරණය ස  /ආපනශාලා 
 ා  ුතේ කළානාකරණය වැිල විෂයයන් 
අධ්යයනය 

9/12/2016 

ු රුණ  ල HNDA සිසුන් 
සීාා   න්චගස් 

බිුතටි ක්රි ේෂන්ස්, 
මිේල ව,   ොරණ  

කාගමික 
චාරිකා 

  ා  ුතේ කළානාකරණය,  රමිති 
කළානාකරණය, ාානව සේපේ කළානාකරණ 
ක්රා උද,  ස ඛය  ා ආරක්ෂණ පාලන  ා 
කගාාන්තශාලා උ මූලය පාලන ක්රා උද වැිල 
ක් ෂේත්ර ිලරීක්ෂණය ි.රීා 

24/11/2016 
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පන ර්ත  අ දීමආා  
 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ (SLIATE) කාගය ා්ඩඩලය කළානාකරණ  සේවා චක්ර ේඛ 

02/2014 යට ේ ඉංග්රීසි, කළානාකරණය, ගිණුේකරණය, කෘෂි විදයාව,  තොරතුරු තාක්ෂණය  ා ඉංජි න්රු 

විදයාව යන රධ්ාන පග ේෂණ ක් ෂේත්ර  ලස  යොදා   න පග ේෂණ වල ිලරත  උ  ක් ෂේත්ර  ා ආයතිලක  ලස 

පග ේෂණ ම ානාවට හිමිකේ පාන පග ේෂකයන් රාාණය ප ත වගු උ දක්වා ඇත. 

 

පන ර්ත  අ දීමආාව හිමි කාර්න මණ්ඩක ්ාමාජිකනන්  

      

තනතආන  

ෂණත ත්රන 

ඉාග්රීසි  
ගිණුම්කරඅන   

්හ 
කළමආාකරඅන   

තතොරතුරු 

තාෂණ අ 

කෘෂි විදයාව  
්හ 

තහාර විදයාව  

ඉාජිතන්රු 

විදයාව  

අේපාර  ාඩි  1 5 2 2   

අනුරාධ්පුරය   2       

දදේල  3 3       

ාඩකලපුව   3       

 කොළඹ  2   1   8 

 දහිවල  3 10 4     

 ාේල  1 4 2 4   

 ේප  1 3 3 4   

යාපනය 1 7 2   1 

ා නුවර 5 7 2     

ක  ේල 3         

ු රුණ  ල  3 4 1   1 

නාවලිතටිය           

රේනපුරය 1         

සාන්තු ග    3   1   

තං ේල      1     

ත්රිු ණාාලය   3 1     

වවුිලයාව            

රධ්ාන කාගයාලය         1 

එකතුව 24 54 19 11 11 
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ශ්රී නනවර්ආපුර විශතව විදයාකත  දී 2016  ලි 20 

සිය 23 තතෂණ පන ැවති පන ර්ත  අ  මතතද පිළිබඳ 

වැඩමු ව  
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ශ්රී නනවර්ආපුර විශතව විදයාකත  දී 2016  ලි 20 

සිය 23 තතෂණ පන ැවති පන ර්ත  අ  මතතද පිළිබඳ 

වැඩමු ව  
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පන ර්ත  අ ප්රකාශආ 
 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයට පග ේෂණ නැාැති අං ය එක් කරනු ලැබු උ 

වසර 2013 වස ග ම ය   කාගය ා්ඩඩල  සේවකයන්  ා  වනේ විධ්ායක ිලලධ්ාරීන්  න් 

දුණතරයක් පග ේෂණ ම ානාව භාවිතා  ක ග  2016 වසර තුල ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතනන ේ රකාශන ිතළිදා විස්තර ප ත වගුව තුල දක්වා ඇත. 

 

ශ්රී.කා.ස.තා.්.ත. කාර්න මණ්ඩක පන ර්ත  අ ප්රකාශආ - 2016 

  තනතආත  ආම  නිම කළ පන ර්ත  අත  ආම  
මුදක  

ව්ර 
වි ත්තරන 

1 ත්රීු ණාාලය 

ශ්රී ලංකා උ උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන 

ආයතන ේ (SLIATE) ගිණුේකරණය 

ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාධ්ාරීන්  

(HNDA) ැලි.යා ත ි.රීේ වලට 

දලපාන සාධ්ක    

  

අ     16 

ඉංජි න්රු විදයාව  ා 

පරිඝණක විදයාව ිතළිදා 

නාතයන්තර ස රාවට 

එස්  ඇන්ටිල ා තා 

ඉදිරිපේ කර ඇත   

2 වවුිලයාව 

ශ්රී ලංකා උ උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන 

ආයතන ේ (SLIATE) ගිණුේකරණය 

ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාධ්ාරින්  

(HNDA) ැලි.යා ත ි.රීේ වලට 

දලපාන සාධ්ක    

  

අ     16 

ඉංජි න්රු විදයාව  ා 

පරිඝණක විදයාව ිතළිදා 

නාතයන්තර ස රාවට - 

පී  ඉලංු ාාරන් ා තා 

ඉදිරිපේ කර ඇත   

3 යාපනය 

ශ්රී ලංකා උ යාපනය දිස්ත්රික්ක ේ තේ 

කගාාන්තය වැඩිදිුතණු කරලී ේ සාගව 

පාරිසරික සාධ්ක දලප ා (SLIATE) 

  

සැ්ල  16 

කළානාකරණය  ා 

සාාන විදයාව ිතළිදා 

නාතයන්තර ස රාවට 

එස්  විනයානන්දන් ා තා 

 ා  වී  තිලීදාන් ා තා 

ඉදිරිපේ කර ඇත   

4 යාපනය 

ශ්රී ලංකා උ යාපනය දිස්ත්රික්ක ේ තේ 

කගාාන්තය වැඩිදිුතණු කරලී ේ සාගව 

පාරිසරික සාධ්ක දලප ා  

 

සැ්ල  16 

කළානාකරණය  ා 

සාාන විදයාව ිතළිදා 

නාතයන්තර ස රාවට 

දුෂයන්ති රානු ාාරන් මිය 

ඉදිරිපේ කර ඇත   

5 ු රුණ  ල 

ආයතිලක කාගයසාධ්නය  ක ග 

ැලි.යා ිලරතවී ාන් ඇතිවන දලප ා: 

ශ්රී ලංකා උ ත්රිු ණාාලය දිස්ත්රික්ක ේ 

රානය අංශ ේ පාසැේ ිතළිදා 

අධ්යයනය  

 

 නොවැ  16 

කැළණිය විශ්ව 

විදයාල ේ පැවති වයාපාර 

 ා  තොරතුරු ිතළිදා 7 

වන නාතයන්තර සමුළුවට 

ස රාවට බී එේ ඒ  

පුෂප්ු ාාර ා තා 

ඉදිරිපේ කර ඇත   
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  තනතආත  ආම  නිම කළ පන ර්ත  අත  ආම  
මුදක  

ව්ර 
වි ත්තරන 

6 ු රුණ  ල 

ශ්රී ලංකා උ  ත රා ේ විශ්ව විදයාල 

වල අධ්යාපනනයන් අ ැලි.යාාය 

කැපවිා  ක රහි සංවිධ්ානාය 

කාගයසාධ්නය දලපාන සාධ්ක  

  

 නොවැ  16 

 ්ලරා දණිය විශව් 

විදයාල ේ පැවති වයාපාර  ා 

 තොරතුරු ිතළිදා 7 වන 

නාතයන්තර සමුළුවට 

ස රාවට බී එේ ඒ  

පුෂප්ු ාාර ා තා ඉදිරිපේ 

කර ඇත   

7 යාපනය 

 සේවා කාගයක්ෂාතාව වැඩිදිුතණු  කර 

 ැනී ේ ක්රා උද  දුනා  ැනීා :  ශ්රී 

ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන 

ආයතන ේ (SLIATE)  තොරතුරු 

තාක්ෂණ කිකකාචාගයවරුන්ට අදාලව  

  

සැ්ල  16 

කළානාකරණය   ා සාාන 

විදයාව ිතළිදා නාතයන්තර 

ස රාවට  ක්   කොහිලන් 

ා තා ඉදිරිපේ කර ඇත   

8 යාපනය 

 සේවා කාගයක්ෂාතාව වැඩිදිුතණු කර 

 ැනී ේ ක්රා උද  දුනා  ැනීා :  ශ්රී 

ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන 

ආයතන ේ (SLIATE)  තොරතුරු 

තාක්ෂණ කිකකාචාගයවරුන්ට අදාලව 

  

සැ්ල  16 

කළානාකරණය  ා සාාන 

විදයාව ිතළිදා නාතයන්තර 

ස රාවට වී  තිලීදාන් ා තා 

ඉදිරිපේ කර ඇත  

9  ේප  

සක්රිය නල කළානාකරණ ක්රා උද 

සැකැස්ා       ශ්රී ලංකා උ අේපාර 

දිස්ත්රික්ක ේ කැේි.ක් දුඹුරු ප සේ යල 

කන්නයට ස ේ ිලෂ්පාදනය  

සක්  2016 

පාි.ස්තාන ේ කෘෂිකගාය 

 ා ආ ාර විදයාව ිතළිදා 

නාතයන්තර පග ේෂණ 

ස රාවට ආචා  ඩබ් බී  ක්  

පීරිස් ා තා ඉදිරිපේ කර 

ඇත   වළුා 5, අංක 1 

(ISSN 2311 -2476) 

10  ේප  

ශ්රී ලංකා උ  ේප  දිස්ත්රික්ක ේ රතු 

ක   පොඩ් සොලික් ප සේ වී ව ාව 

සා ා සැකසූ සීමිත නල අරිතරිාැසුේ 

වාරි ක්රා උද වල කාගයසාධ්නය  

සක්  2016 

පාි.ස්තාන ේ කෘෂිකගාය 

 ා ආ ාර විදයාව ිතළිදා 

නාතයන්තර පග ේෂණ 

ස රාවට ආචා  ඩබ් බි  ක්  

පීරිස් ා තා ඉදිරිපේ කර 

ඇත   වළුා l 6. අංක 1. 

(ISSN 2311-2476) 

11  ේප  

ශ්රී ලංකා උ උසස්  පළ පාසැේ විෂය 

ිලග ද්ශය ානා  ලස ඉ  න  ැනීා 

සද ා “Augmented Reality” 

 යොදා ැනීා අධ්යයනය 

සක්  2016 

විදයාේාක  ා තාක්ෂණ 

පග ේෂණ ිතළිදා 

නාතයන්තර ස රාවට බී එේ  

 ටරන්ස් චන්දික ා තා 

ඉදිරිපේ කර ඇත   වළුා 5, 

2016 සක්  10 ිලු තුව 

(ISSN 2277-8616)  
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  තනතආත  ආම  නිම කළ පන ර්ත  අත  ආම  
මුදක  

ව්ර 
වි ත්තරන 

12 යාපනය 

ක්ෂුද්ර මූලය  යදවීා  ා කාන්තා 

වයවසායකයන් දල ැන්වීා - යාපනය 

සණස සංවගධ්න ආයතන ේ සිද්ධී  

අධ්යනයක්  

 

 දසැ  16 

ආසියා පග ේෂණ 

පදනා (AARF)   ා 

සේදන්ධ් 

කළානාකරණය  ා 

වාණින ිතළිදා 

නාතයන්තර 

පග ේෂණ ස රාවට 

ටී  රාානයේ ා තා 

ඉදිරිපේ කර ඇත     

13 යාපනය 

ක්ෂුද්ර මූලය  යදවීා  ා කාන්තා 

වයවසායකයන් දල ැන්වීා - යාපනය 

සණස සංවගධ්න ආයතන ේ සිද්ධී  

අධ්යනයක් 

 දසැ  16 

ඇකසෝසිකේටඩ් 

ආසියා පර්කේෂණ 

පදනම (AARF) 

පිළිබඳ ජාත්යන්තර 

පර්කේෂණ සඟරාව 

කවත ඉදිරිපත්  රන 

ලදී: -ටී. එල්. 

වන්නරාජා මහතා 

 

14 යාපනය 

ක්ෂුද්ර මූලය  යදවීා  ා කාන්තා 

වයවසායකයන් දල ැන්වීා - යාපනය 

සණස සංවගධ්න ආයතන ේ සිද්ධී  

අධ්යනයක් 

 

 දසැ  16 

ඇකසෝසිකේටඩ් 

ආසියා පර්කේෂණ 

පදනම (AARF) 

පිළිබඳ 

 ළමණා රණ හා 

වාණිජ  ටයුතු පිළිබඳ 

අන්තර්ජාති  

පර්කේෂණ සඟරාවට 

ඉදිරිපත්  රන ලදී- 

එල්. ආරියආරුමරන් 

මහත්මිය 

 

15 ාඩකලපුව 

කසේව  රැකියා තෘප්තිය පිළිබඳ බලපාන 

සංවිධානාත්ම  සාධ  පිළිබඳ 

විමර්ශනයක් - මඩ ලපුව දිස්ත්රික් කේ 

සුපගාාකේ  ර්මාන්තයට විකශේෂ 

කර ිලමින්  

  

         2016 
 

6වන ජාත්යන්තර 

සමුළුව 2016 දී, ශ්රී 

ලං ාකේ දකුණු 

අග්නිදිග විශ්ව 

විද්යාලය-  එස්  එස්  

එස්   මිලා මහත්මිය 

විසිනි 
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මහතපන ොක ශි යාාර 

 
ා  පොල ශිෂයතව ිතරිනැමීා 

ා  පොල ශිෂයේව අවස්ථා 1500 ක සීාාවකට යටේව ා  පොල ශිෂයේවය රාාණයක් ශ්රී ලංකා 

උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ ලියාපදිංචි වී ඇති ස ා සිසු වු ට ලැ බ්  ලදා ම  ඇති 

ාාග   ප ද්ශ වලට අනුව අයදුේපේ කැාවා සැකසීා ස  සකස්කළ අවසන් ලැයිස්තුව 

ා  පොල ශිෂයේව අරමුදලට ලදාම ා  ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ අධ්යයන 

කටුතතු, සැළසුේ  ා පග ේෂණ ඒකක ය  වත පැව රන රධ්ාන ව කීේ  උ   2016 වසර තුල 

රදානය කර ඇති ා  පොල ශිෂයේව සංඛයාව ප ත වගු උ දක්වා ඇත   

මහතපන ොක ශි යත්ව කැිස්තතුව - 2016 
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අේපාර 19 15   20 22 28        10   114 

අනුරාධ්පුරය  10     12 15              37 

දදුේල  10 9   14 17              50 

ාඩකලපුව  20     23 14              57 

 කොළඹ      68           12 9     89 

 දහිවල  46 40   23 26   20 19    21   195 

 ාේල 38 27 68 30 19 17 17   18  22   256 

 ේප  18     13   12          29 72 

යාපනය 41 9 23 21 17          8   119 

ා නුවර 28 30   18 49   14      9   148 

ක  ේල  10     10 15              35 

ු රුණ  ල 28 16   23 39              106 

නාවලිතටිය                    6   6 

රේනපුරය 15     15 17              47 

සාන්තු ග  9     11 14              34 

තං ේල  16     16 12              44 

ත්රිු ණාාලය 14     19 16              49 

වවුිලයාව 16     18 8              42 

 එකතුව  338 146 159 286 300 57 51 19 30 
 

9 76 29 
150

0 
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ශි යනන් ්දහා වූ කර්මාන්ත පුහුණුව 
අභයන්තරික පුුණණුව යනු සියළු අධ්යයන වැඩසට න්වල අිලවාගය අං යි.  පුුණණු අවස්ථා උදාකරම ා 

 ා අදාළ කගාාන්තකරුවන්  වත සිසුන්  යොමු ි.රීාට අදාළව නාතික ආධුිලකේව කාගමික පුුණණු 

අධිකාරිය (NAITA) සා  සේදන්ධීකරණය අධ්යයන කටුතතු  ා සැළසුේ  ා පග ේෂණ අංශ ේ 

ව කීාි.  තාක්ෂණික  නොවන පාමාාලා (HNDA, HNDM, HNDBS, HNDBF  ා HNDTHM) සා ා 

ශ්රී ලං උ තා අ ආ   ා නයිටා ාගිනුේ තාක්ෂණික පාමාාලා සා ා නයිටා ආයතනය ාගිනුේ පුුණණුව කර 

 ැනී ේ තීරණයකට ශාසත්්රීය කමිටු ැලස්වීාක ම  (ASM) 2014 වස ග ම  එළැඹි ඇත  ඒ අනුව, නයිටා 

අධීක්ෂණය යට ේ කාගමික පාමාාලා සිසුන් පුුණණුවීේ වල ිලරතවීා අිලවාගය  දයි..  කාගමික  ා 

කාගමික  නොවන සිසුන්  න් වැඩි  ද නු  2015 වස ග ම  නයිටා යට ේ තා පුුණණුවීේ ිලා  කරිිල. 

එ සේ වුවද, 2016 වස ගම  නයිටා  ා ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන යට ේ පුුණණු ූ  සිසුන් 

රාාණය ප ත දක්වා ඇත   
 

ස්්ත නාතික ඩිප්තකෝමා ශි ය පුහුණු වැඩ්යහන් 2016 

පුහුණුීමම් වකය ්හභාගී වූ සිසුන් ්ාඛ්යාව  - ශ්රී.කා.ස.තා.්.ත. මගින් හා ආිසයා 
තනතආන මගින් 

 

                    

උසස් නාතික 
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පාමාාලාව 
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තාක්ෂණික  නොවන පාමාාලා   

ස.නා.ගඅ.ඩි 

  

ශ්රීලංඋතාඅආ 59 46 68 72   169 9 74 46 88 57 123 36 26 39 9 921   

නයිටා              110 34               19   163 

ස.නා. ඉාග්රීසි.ඩි ශ්රීලංඋතාඅආ 142   153     103 57   34 104 58 108 43 74 56 32 964   

ස.නා.කළ.ඩි 

  

ශ්රීලංඋතාඅආ 56   54     124 22   36 80   63         435   

නයිටා            32 57                     89 

ස.නා.වයා.පන රි.ඩි 

  

ශ්රීලංඋතාඅආ           54       59             113   

නයිටා            14 46                     60 

ස.නා.වයා.මූකය.ඩි 

  

ශ්රීලංඋතාඅආ           38                     38   

නයිටා            18                       18 

ස.නා.ත.්ත්.කළ..ඩි  ශ්රීලංඋතාඅආ     36     30 51   24 57             198   

තාෂණ ිවක පන ාඨමාකා 
  ස.නා.ඉාජි.ඩි. (විදුලි) නයිටා          75   64   40                 179 

ස.නා.ඉාජි.ඩි. (සිවි්ව) නයිටා          104   68   62                 234 

ස.නා.ඉාජි.ඩි. 

(නාන්ත්රික) නයිටා          111   59                     170 

ස.නා.ප්ර.්ී..ඩි නයිටා          57                         57 

ස.නා.තගො.ත්ත.ඉාජි.ඩි නයිටා          40                         40 

ස.නා.තා.ඩි (කෘෂි.) නයිටා  47           40 84                   171 

ස.නා.තතො.තා.ඩි නයිටා  87   68     100 80 84 68 52 48 80 30   67 42   806 

ස.නා.ත.තා.ඩි නයිටා                58                   58 

ශ්රී ලං උ තා අ ආ  257 46 311 72 0 518 139 74 140 388 115 294 79 100 95 41 2669   

නයිටා  134 0 68 0 387 164 524 260 170 52 48 80 30 0 67 61   2045 

තනතආ එකතුව  391 46 379 72 387 682 663 334 310 440 163 374 109 100 162 102 2669 2045 

                    රතිශතය 

                

56.6 43.4 
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2016 වසර තුල ශ්රී ලං උ තා අ ආ  යට ේ පුුණණුව ලැබූ ශිෂය සංඛයාව 56.6% ක් දව උක්ත 

වගුව ාගින් පැ ැදිලි  උ  2016 වස ග නයිටා ාගින්  සේවස්ථ තාක්ෂණික පාමාාලා පුුණණුව 

සන්සන්දනාේාකව දැලූ කල එය 43 4 ි.    

 

ශ්රී.කා.ස.තා.්.ත. හා ආිසයා මගින් 2016 ව්තර් ත්තව්තා පුහුණුවය                      

්හභාගී වූ සිසුන් ්ාඛ්යාව    
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           උසස් නාතික  ණකාධිකරණ ඩි ්ල ල ාාව (HNDA),  ඉංග්රීසි ිතළිදා උසස් නාතික 

ඩි ්ල ල ාාව (HND in English)  ා  තොරතුරු තාක්ෂණය ිතළිදා උසස් නාතික 

ඩි ්ල ල ාාව (HNDIT) වැිල නනප්රිය පාමාාලා වලට ස භා එවන පුුණණුවන්නන් 

සංඛයාව දැඩි  ලස අධික වී ඇති දව උක්ත ස්ථේභ රස්තාරය ාගින් දැි.ය  ැක   

 

 

 

 

 

 

                                තාක්ෂණික පාමාාලා තාක්ෂණික  නොවන පාමාාලාal 
Course 
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ඩිප්තකෝමා ප්රදාආ සතළක  

 
උසස් ඩි්ල ල ාා ස තික වලට සුදුසුකේ සැිතරූවන් සා ා උසස් ඩි්ල ල ාා ස තික රදානය 

ි.රී ේ 13 වන ඩි්ල ල ාා රදානය ි.රී ේ උ ළල 2016  නොවැේදග ාස පැවැේවිිල   

 

උ ළල ඩි්ල ල ාා 
ස තිකය සා ා 
සුදුසුකා ලේ 

වගෂය  

ලදා දුන් 
ස තික 
සංඛයාව 

2014  දසැේදග  2013 1843 

2015  නොවැේදග 2014 2077 

2016  නොවැේදග 2015 3088 

 

 

පන සුගින ව්රවක ්හතිකකත් ්ාඛ්යාව  

 

 

උක්ත  ගඛීය රස්තාරයට අනුව, 2015 වසරට සා ්ලක්ෂව 2016 ම  ඩි්ල ල ාා ස තික ලදා  ේ 

සංඛයාව 33% ි.න් වගධ්නය වී ඇත. 
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ශා ත්ත්රීන කමිු තීරඅ   
 

1995 අංක 29 දරණ ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන පන ේ 10 වන ව න්ති ේ විධිවිධ්ාන 

වලට අනුව, ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ අධ්යයන පාලක සභාව ිතහිටුවා ඇත  

අධ්යයන කටුතතු, සැළසුේ ස  පග ේෂණ අංශ ේ කටුතතු වලට අදාළ  පොදු ා  පන්වීාක් අධ්යයන 

පාලක සභාව ාගින් ලදා  ද්     

අධ්යයන කටුතතු, සැළසුේ ස  පග ේෂණ අංශය තා ක්රියාකාරී සැළැස්ා 2016 වස ග ආයතිලක 

සැළැසුාට අනුව සකසා ඇත  පාලක සභා උ අනුාැතිය හිමි වී ඇති එා සැළැස්ා එහි ාාසික ර ති 

වාගතාව පාලක සභාවට ඉදිරිපේ කර ඇත    

්යනආ පන ාකක ්භාතත ්ාුතතින 

a) නික බකතනන් පන ත්වආ ්ාමාජිකනන් වනුත  - 
 

(i) සභාපතිවරයා වන ආයතන ේ අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා; 
(ii)  ේකේ වන ආයතිලක ිල ය නය අධ්යක්ෂ නනරාේ, අධ්යයන කටුතතු / සැළසුේ 

 ා පග ේෂණ; 
(iii) උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල අධ්යක්ෂවරු; 

 ා  

b) තවආත් ්ාමාජිකනන් -  
 

(i) විවිධ් ක් ෂේත්ර  වනු වන් එක් එක් උසස් තාක්ෂණ ආයතනය ිල ය නනය කරමින් 

සභාව ාගින් පේ කළ අංශ රධ්ානීන් පස්  ද නක්; 
(ii) උසස් තාක්ෂණ ආයතන ාගින් ලදා  දන එක් එක් අධ්යයන ක් ෂේත්ර ිල ය නනය 

කරමින්  සභාව ාගින් පේ කරන කිකකාචාගයවරුන් පස්  ද නක් ස   
(iii) ආයතනයට අදාළව අධ්යයන ක් ෂේත්ර වල ිලරත රමුඛ  ප ේ පුද් ලයන් අතරින් 

ආයතන ේ අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා අ ිලග ද්ශය ාත සභාව ාගින් පේ කරන පස් 

 ද නක්. 
(ආ) ව න්තිය යට ේ අධ්යයන පාලක සභාව විසින් පේ කරන එක් එක් සාාාජිකයන් තා පේවීා ලැබූ 

දින ේ සිට ඉදිරියට වසර  දකක කාලයක් සාාාජික යු   ලස පේ වන අතර තා කාගයසාධ්නය ාත 

නැවත පේවී ේ අවස්ථාව ද ඇත   

2016 ව්තර් පන ැවති ශා ත්ත්රීන කමිු රැ ත්ීමම් වක ්ාරාාශන 

ැලස්වීේ අං   දිනය ස භා එූ වන් සංඛයාව 

117 03-03-2016 30 

118 05-04-2016 27 

119 26-05-2016 29 

120 24-06-2016 28 

121 22-07-2016  25                                                                                                                                                                                                                            

122 24-08-2016 33 

123 29-09-2016 26 

124 21-10-2016 29 

125 21-11-2016 29 

126 16-12-2016 78 

( ද  රධ්ාිලන්/ ණකාධිකාරීවරු/ ේඛකාධිකාරීවරුන් 
ස  ස කාර  ේඛකාධිකාරීවරුන් සා ) 

රධ්ාිලන්/ ණකාධිකාරීවරු 
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්ාකන

. 
වි ත්තරන ක්රිනාමාර්ගන වගකීම් දරන්ආා  

117 ASM ස භා එ ූ  උසස් අධ්යාපන රානය අාාතය  රු  ාො ාන් ලාේ  රේ ර  

ා තාව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා  ා අ නු ේ සාාාජිකයන් විසින් උණුසුේ 
 ලස ිතළි  න්නා ලම    
පළාේ ාේටමින් පැවැේ වන ASM තාා ස භා එවන දව අාාතයතුාා රකාශ 
ක ළේය. 
ප ත කරුණු අාාතයතුාා විසින්  ය නනා  කරිිල: 

1. ශ්රීලංඋතාඅආ පනතට අනුව ASM යට ේ අනු කමිටු පේි.රීා: 

  තොරතුරු  සේවා කමිටුව 
 ඇතුළේ කර  ැනී ේ කමිටුව 

 පග ේෂණ කමිටුව 
 විෂය ිලග ද්ශ  ා ඇ ුතේ කමිටුව 
 ිලවාඩු  ා සේාාන කමිටු ව 

 
2. ශිෂය අේ  පොත  ා  ශ්රීලංඋතාඅආ විවරණිකාව සිසුන්ට ලදා ම ා, 

අධ්යයන කාලසට න  දසැේදග ාස අවසන් වන  ලස සැකසිා  ා 

නනවාරි ේ සිට ඊල  වගෂය ඇරඹිා. 
3. ශිෂය  ැටලු වලට රමුඛේවය ලැ දනු ඇත. 
4. විෂය ිලග ද්ශය සං ශ ධ්නය සිදු  ක  ග    
5. රමුඛ  ප ේ උපාධි වැඩසට න් සැක සනු ඇත. 
6. අධ්යයන කාගය ා්ඩඩලය සා ා ශිෂයේව වැඩසට න්  
 

තවද,  ැටලු සියේල විද්ුතේ තැප ල ාගින් සෘජුවා දන්වන  ලස අාාතයතුාා 
රකාශ ක ළේය   
අවසාන වශ යන්, සුණ සියලු  දනාට ස්තුති කළ අතර ස ා ාසකා 
පැවැේ වන ASM  කටා තාා ස භා එවිාට අද ස් කරන දව පැවසීය.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
අවශයතාවය පරිදි 
අනු කමිටු පේ 
 ක ග   
 
 
 
 
 
 
විවරණිකාව 
සැක සමින් පවතී   
 
 
 
විෂය ිලග ද්ශ 
සං ශ ධ්නය සිදු 
 ක රමින් පවතී. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
අධ්යක්ෂ නනරාේ 

/ිල ය නය 
අධ්යක්ෂ නනරාේ 

(අ ක   ා සැ ප)/ 
ශාස්ත්රීය කමිටු 
සාාාජිකයන් 
 
 
 
 
අධ්යක්ෂ (පරි ) 
 
 
 
අධ්යක්ෂ නනරාේ 

/ිල ය නය 
අධ්යක්ෂ නනරාේ 

(අ ක   ා 
සැ ප)/අධ්යයන 
කාගය ා්ඩඩලය 
 

117 3.2. විතශත  ආැවත තපන නී සිටීතම් විභාගන -2015 
 
අනුාත ක්රා උදය අනුව, ිලයාානුු ල විභා  වලට අනුව වි ශේෂ නැවත  පනී 
සිටී ේ විභා ය පවේවා ඇති අතර වි ශේෂ නැවත  පනී සිටී ේ විභා  වල 

අ නක්  කොටස 2016  පදරවාරි 15 වන දින සිට පැවැේ උ. 
 
 
 
 

 
 

2016 අප්රි යේ 03 
    ඊට  පර 
අධ්යක්ෂ නනරාේ 
 වත යැවීා 
 
 

 ාේල උසස් 
තාක්ෂණ 
ආයතන ේ 

අධ්යක්ෂ /  ාේල 
උසස් තාක්ෂණ 
ආයතන ේ 
ගිණුේකරණ  ා 
ඉංග්රීසි 
 දපාගත ේන්තු 
රධ්ානීන්  

117 4.2. ආාවකපිටිත  ආව ස් ත් තාෂණ අ තනතආ (්ාශන) පිහිුීමම. 
 පාගලි ේන්තු පනත අනුව, දිවයින පුරා උසස් තාක්ෂණ ආයතන/ 

උසස් තාක්ෂණ ආයතන (අංශ) ිතහිටුවීාට ශ්රී ලංකා උසස් 

තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයට  දලය ඇත. 

 
  ඒ අනුව, නව උතාඅ (අංශය) ිතහිටුවන  ලසට ඉේලීාක් ලැබී ඇති 

දව අධ්යක්ෂ නනරාේ දන්වා ඇති අතර 2016 අධ්යයන වගෂය තුල 

උසස් තාක්ෂණ ආයතන (අංශය) නාවලිතටිය න ර ාධ්ය ේ 

ිතහිටුවීාට සුදුසු ස්ථානයක් ඇති දව  පන්වා දුන් න්ය   

 
 

 

 

 

 

 

නාවලිතටිය උසස් 

තාක්ෂණ ආයතන 

(අංශය)  ිතහිටුවීාට 

අනුාැතිය ලදා 

 ැනී ේ  ය නනාව 

පාලක සභාවට 

ඉදිරිපේ ි.රීා 

 

 
 
 
 
 
අධ්යක්ෂ නනරාේ 
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්ාකන වි ත්තරන ක්රිනාමාර්ගන වගකීම් දරන්ආා  

117   නව උසස් තාක්ෂණ ආයතනයක් (අංශ) ඇරඹීා සා ා  ස්ථානයට 

ිතරිසක් සා    ොස් එහි උචිතදව පරීක්ෂා කළ දවේ එා ස්ථානය 

ඒ සා ා සුදුසු දවේ අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා  වැඩිදුරටේ සා න් 

ක ළේය    

උසස් තාක්ෂණ ආයතනය (අංශය) නාවලිතටි ේ ආරේභ කරන  ලස 
ශාස්ත්රීය කේටු සාාාජිකයන් ිලග ද්ශ කර ඇති අතර, 2016 අධ්යයන වගෂ ේ 
ම  සංචාරක  ා ආ න්තුක සේකාරක කළානාකරණය ිතළිදා උසස් නාතික 

ඩි්ල ල ාා පාමාාලාව (HNDTHM) ඇරඹීාට  ඒකාතිකව තීරණය 

 කරිිල   
 

  

117 3.3  ්යනආ දආතපන ොත – 2016 
වැඩදලන ිල ය නය අධ්යක්ෂ නනරාේ (අ ක   ා සැ ප) විසින් 2016 වගෂය 
සා ා ූ  අධ්යයන කැලැන්ඩරය ඉදිරිපේ කරන ලම   ප ත දැක් වන 

සං ශ ධ්න සහිතව ASM සාාාජිකයන් විසින් එය අනුාත  කරිිල   
වගෂාගධ්කය අධ්යයන වැඩිතළි වල – සති 15  
විභා  පැවැේවීා – සති 02 
ඇ ුතා -  සති 02  
 
5.4  කඩිආම් ඉාග්රීසි වැඩ්යහආ 
 
අධ්යයන වැඩසට න පවේවා  න යන අතරතුර කඩිනේ ඉංග්රීසි 
වැඩිතළි වල අඛ්ඩඩව කර  න යා ුතතු දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා 
පැ ැදිලි ක ළේය  ආරේභ ේ ම  සති  දකක් පුරා දිශාභිමුක ි.රී ේ 
වැඩසට න පැවැේවිය ුතතුය   පොේ  දකක් රධ්ාන කාගයානල යන් ලදා 

 ත ුතතුව ඇත.  

 
 
කැලැන්ඩරය 
නැවත සකසා 
අධ්යක්ෂ 
නනරාේවරයා 
 වත ඉදිරිපේ 
ි.රීා  
 
 
ඒ අනුව ක්රියාවට 

නැං උ. 
 
 

 
 
ිල ය නය අධ්යක්ෂ 

නනරාේ (අ ක   ා සැ ප) 
 
 
 
 
 
සියළුා අධ්යක්ෂවරු/ 
 ේඛකාධිකාරිවරු/ 

 දපා. රධ්ානීන් 
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5.10.  ්හතිකපන ්ර ප්රදාආ සතළක  
 
ඉංජි න්රු පාමාාලා උ ස තිකපේ රදානය ි.රී ේ උ ළ ේ කටුතතු සිදු 
ි.රීාට කමිටුවක් පේ කර ඇත   
අධ්යක්ෂ,  ාේල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  
අධ්යක්ෂ,  කොළඹ උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  
අධ්යක්ෂ, යාපනය උසස් තාක්ෂණ ආයතනය 

 

 

 ය නනාව 

මීල  ASM 

 වත ඉදිරිපේ 
ි.රීාට  

 
 
 
 ාේල,  කොළඹ, 
යාපනය අධ්යක්ෂවරු 

118 3:4 ්යනආ වැඩ්යහන්වක ප්රගතින  
 
අගධ් වාගෂික විෂයයන් වල ාාසික ආවරණය කළ රාානය ිල ය නය 

අධ්යක්ෂ නනරාේ (අ ක   ා සැ ප)  වත  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන්  ර ා 
යැවිය ුතතු දව ිල ය නය අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා පැවසු උය    
 

 

උතාආ  වත 
සංස්කරණයකළ 
ිතටපත යැවීාට  

 
ිල  ය නය අධ්යක්ෂ 
නනරාේ    
(අ ක   ා සැ ප ) 

118 5:0 ශිෂය දාවා ැනීේ  
 
5:1 පාසැේවල තාක්ෂණය  ේාා ේ විෂයයන්  ැද රූ සිසුන් 2017 සිට 

ඉදිරියට ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ ශිෂය ක්ඩඩායේ 
 ලස සලකා දැ ලනු ඇත   

 

 ය ජිත 

ක්රා උදය 2016 
අප්රි යේ 03 
    ඊට  පර 
යැවීාට  

 
පේකළ සාාාජිකයන් 

118 5:15 ශ්රී කාකා ස් ත් තාෂණ අ ්යාපන ආ තනතආත  තත්මා ගීතන 
 
ිලගාාණ ි.හිපයක් ලැබී ඇති දව අ න  රකාශ ක ළේය  එා ිලෂ්පාදන අතර 
ආචා  සුිලේ ආරියරේන ා තා  න් ද වන අතර ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 
අධ්යාපන ආයතන ේ වැඩදලන අධ්යක්ෂ (පරි ) එන් එේ  ක්  ක්  නවරේන 
ා තා අ ිලගාාණය  ත රා   න ඇත  

 

සං එතන 
 ර  ණ වීරසිං  
ා තාට භාර 
ම ාට  

 
 
අධ්යක්ෂ නනරාේ 

/ිල ය නය අධ්යක්ෂ 
නනරාේ (පා   ා මු ) 
අධ්යක්ෂ  (පා ) 
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්ාකන වි ත්තරන ක්රිනාමාර්ගන වගකීම් දරන්ආා  

119 3.1.3  තනතනික විමර්ශආ වාර්තාව ්ඳහා ක්රිනාකාරී ්ැළැ ත්ම 
 
අයි ආග වාගතා උ ඇති ිලග ද්ශ ක්රියාවට නැංවීා සද ා ක්රියාකාරි සැළසුාක් 
සැකසීාට කාගය ා්ඩඩල ේ සියලු  දනා සේදන්ධ් කර   න එක් දින 
වැඩමුළුවක් පවේවන  ලස සියළුා අධ්යක්ෂවරු/ අධ්යයන 
සේදන්ධීකාරකවරුන්  න් අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා ඉේලා සිටි ේය   
 

  
 
ිල ය නය අධ්යක්ෂ 

නනරාේ (අ ක   ා 
සැ ප), 
අධ්යක්ෂ උසස් 

තාක්ෂණ ආයතනය, 
 ේඛකාධීකාරි 
ස    ේඛකාධිකාරි, 
 

119 3.7 ශි ය ්හභාගිත්වන 
 

අදාළ විස්තර උසස් තාක්ෂණ ආයතන වලින් කඩිනමින් ලදා  ැනීා සා ා 
ආකෘතියක් සකස් කරන  ලස අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා දන්වා සිටි ේය   
පැමිණීා දැන්වීේ පුවරු උ රදගශනය කළ ුතතුය.  

 
අවසාන වගෂාගධ්ය 40% ක්  ා අ නක් වගෂාගධ් 60%ක් 
 

  
 
කළානාකරු - තොරතු  
තාක්ෂණය 
අධ්යක්ෂවරු උසස් 
තාක්ෂණ 

ආයතන/අධ්යයන 
සේදන්ධීකාරකවරු 
 

119 5.5 පන ර්ත  අ ්ම්මන්්රඅන  
 
පග ේෂණ සේාන්ත්රණ ේ කටුතතු (අ ක   ා සැ ප)  ශාඛාව විසින් සිදු 
කළ ුතතු දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා රකාශ ක ළේය  ක්ෂුද්ර සේාන්ත්රණය 
 ාා වස  ග පැවැේ වන අතර  ප ස්ටග රදගශනය කළ ුතතුව ඇත   ාා 
කටුතතු වල ිලයැලී ාන් අප අ පග ේෂණ  ැි.යාවන් වගධ්නය වනු ඇත  
 
 

  

119 
 
 
 
 
 

5.13 ත්තතච්නා ත ත්වන 
 
ප ත දැක් වන කමිටුව වලට සේදන්ධ් වන  ලස අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා 
ඉේලා සිටි ේය   
 

 ශිෂය උප ද්ශක 
 පග ේෂණ කමිටුව  (ාාස තුනකට වතාවක් ැලස් උ) 

 රතිලල කමිටුව 
 විනය කමිටුව 
 පාමාාලාව අනුාත ි.රී ේ කමිටුව 
 අධ්යයන ර ති කමිටුව 
 සංස්කෘතික රතිඉදිරිපේ ි.රී ේ කමිටුව 
 සිං ල/ දාළ භාෂා කමිටුව  
 නාල වාගතා ි.රී ේ කමිටුව 

 

  
 
අධ්යක්ෂ නනරාේ / 
ිල ය නය අධ්යක්ෂ 

නනරාේ (අ ක   ා 
සැ ප) 
 
 

119 5.14  ්යනආ කාක ්යහආ  
 
අධ්යයන කාගය ා්ඩඩල ේ සියළු  දනා සතියකට දින  තරක් රානකාරි ේ 

ිලරත විය ුතතුය  (එනේ  සවුන් උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ ැලම  සිටිය ුතතුය).  
ි.සියේ අ යු  පශ්චාේ උපාධි  දාරමින් සිටින අවස්ථාවක, සවුන්ට  ද්ශන 

වලට ස භාගි විය  නො ැක.   
 
පාමාාලා කටුතතු සා  පශ්චාේ උපාධි අධ්යයන - දින 4  රානකාරී  
පග ේෂණ කරමින් පශ්චාේ උපාධි අධ්යයනය - දින 5 ක රානකාරී   ා එක් 
දින  ද්ශන - 2016  දවන වගෂාගධ් ේ සිට ක්රියාේාක වන පරිදි 
 
 

  
 
අධ්යක්ෂවරු  
අධ්යයන 
සේදන්ධිකාරකවරු 
 ේඛකාධීකාරි 
ස    ේඛකාධිකාරි 



                    වාර්ෂික වාර්තාව     2016              -38- 
 

්ාකන වි ත්තරන ක්රිනාමාර්ගන වගකීම් දරන්ආා  

121 2.3. තතොරතුරු තාෂණ අ කාර්න මණ්ඩකන පුහුණු කිරීම 
 
විශ්ව විදයාල වල පවේවනු  ලදන වැඩමුළු  ා පුුණණු වැඩසට න් ිතළිදාව 
 තොරතුරු ලදා  දමින්  තොරතුරු තාක්ෂණ තා දැනුා යාවේකාලීන කර 
 ැනීාට අ ප  අ අධ්යයන කාගය ාන්ඩලයට ස ාය වන  ලස  අධ්යක්ෂ 
නනරාේවරයා ආචා  වික්රාාරච්චි ා තා  න් ඉේලා සිටි ේය  උක්ත කරුණ 

සේදන්ධ්ව ආචා  රුවන් වික්රාාරච්චි ා තා  ා සේදන්ධ් වන  ලස M. 
 ස නවිරේන ා තා  ා B.M.T. චන්දික ා තාට කටුතතු කරන  ලස 
 ේප  උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ අධ්යක්ෂවරයා ඉේලා සිටි ේය   

 
 
වැඩමුළු පුුණණුව 

 
 
 දපා. රධ්ානීන් (IT) 
ිලඅන (අ ක   ා සැ ප) 

121 3.1. ස් ත් තාෂණ අ තනතආ සිදුීමම් හා PAC රැ ත්ීමම 
 
තවද පාමාාලා 14 ක් උසස් තාක්ෂණ ආයතන 11 ක  ා උසස් තාක්ෂණ අංශ 
7 ක පවේවන දවේ වසරකට අවා වශ යන් උේසව 14 ක් එනේ ාසකට 
එක දැගින් ඇති දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා පැවසීය   ාාස  යකට වතාවක් 
ස ා පාමාාලාවකට PAC ැලස්වීා දැගින් පැවැේවීාට තීරණයක්  න්නා ලම   
තාා ලදන අධ්යාපනයට  ාිලකර අනවශය කටුතතු වලට  යම ා  ාා ක්රා 
 දක දැගින් වැළැක් වන දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා අ අද සයි    

 
 
අවා වශ යන් 
ාසකට වරක් 
 
 

 
 
 ේඛකාධීකාරි 
ස    ේඛකාධිකාරි  
 

121 3.2. HNDA සිසුන් ්ඳහා ස් ත් සපන ාධි 

 
HNDA සිසුන්ට උසස් උපාධි  ැද රිාට අවසර  දමින් තාා කැළණිය විශ්ව 

විදයාලය සා  අව  ද ධ්තා ගිවිසුාක් අේසන් කළ දවේ අධ්යක්ෂ 

නනරාේවරයා AS සාාාජිකයන්ට දැනුේ දුිල   
 

 
 
දැන්වීේ 
පුවරුවට  

 
 
අධ්යක්ෂවරු 
අධ්යයන 
සේදන්ධීකාරකවරු 
 දප.  රධ්ානීන් 

121 3.10. ්න්තර් ස් ත් තාෂණ අ තනතආ ක්රීඩා දආන  
 
අන්තග උසස් තාක්ෂණ ආයතන ක්රීඩා දින පැවැේ වන දිනය  ා ස්ථානය 
 ලස අේපාර උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  ා 2016 සක් ත දග 8 එ ා 9 වන 
දින (දින 2ක්) දව දන්වා සිටි අතර අයවැය ඉදිරිපේ කරන  ලස ඉේලා 
සිටි ේය   

 ක්රීඩා කමිුව 
 
 

121 3.17. ඩිප්තකෝමා ප්රදාආ සතළකය ්නදුම්පන ත් කැඳීමම  
 
පුවේපේ දැන්වීා ජූලි 31 දින සන් ඩ් සබ්සගවග  ා  වනේ පුවතේපේ 

තුනක භාෂා තුනි.න්. 
 
අයදුේපේ කැාවන අවසාන දිනය 22/08/2016 
26 වන දින වන විට ලැයිස්තුව ශ්රීලංඋතාඅ ආයතනයට ලැබිය ුතතුය  
 
2015 වස ග පාමාාලාව අවසන් කළ සිසුන් සා ා 13 වන ඩි්ල ල ාා 
රදා නොේසවය 
2015 වස ග ම  පාණක් රාාද ූ  පැවරුේ 2 වන වගෂාගධ් ේ දි භාර  ැ න්   
 

  
 
අධ්යක්ෂවරු 
අධ්යයන 
සේදන්ධීකාරකවරු 
ත්වඛ්කාධිවරු 
 

122 3.1. ්න්යා (ගා ත්තු ්න කරආ) පන ාඨමාකා 
 ය ජිත පාමාාලා අසල ඇති ආයතන වල කාගය ා්ඩඩලය සා ා පාණක් 
දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා අවධ්ාරණය ක ළේය  එාගින් ි.සිදු මුදේාය 
වාසියක් ශ්රි ලං උ තා ආ අ ්ලක්ෂා  නො ක රන වුවද පාමාාලා පවේවා  න 
යාාට වන සාස්ත වියදා ිතයවා  ැනීාට පාමාාලා  ාස්තුවක් පනවා ඇත   
 
 ාා පාමාාලා උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල පවේවන විට පරිශ්ර ිතරිසිදුව 
තිබිය ුතතු දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා වැඩිදුරටේ අවධ්ාරණය ක ළේය   
 
HNDA සිසුන්ට තා MBA කැළිලය විශ්ව විදයාල ේ කළ  ැි. දව 
අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා පැවසීය (අව ද ධ්තා ගිවිසුාක් අේසන් කර ඇත)  
රමුඛ  ප ේ උපාධිය සා ා ද  ක් හි ූ   වත ඉේලීාක් කර ඇති අතර 
ිතළිතුරු අ ්ලක්ෂා වන් සිටී   
 
 

 අධ්යක්ෂවරු 
අධ්යයන 
සේදන්ධීකාරකවරු 
 දපා.  රධ්ානීන් 
ිල ය නය අධ්යක්ෂ 
නනරාේ  (අ ක   ා සැ ප) 
 
 
 
අධ්යක්ෂවරු 
අධ්යයන 
සේදන්ධීකාරකවරු 
 දපා.  රධ්ානීන් 
ිල ය නය අධ්යක්ෂ 

නනරාේ  (අ ක   ා සැ ප) 
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122 
 
 
 
 
 

 

122 

9.2 පන ර්ත  අ කයුතතු ්ඳහා ්ව ත්ාා   
 
පග ේෂණ කටුතතු වල  ය නනා ඉදිරිපේ ි.රීාට අනධ්යයන  ා සුළු කාගය 
ා්ඩඩලයට ද අවස්ථාව ඇත  අලි ර ාර වලින් නනයා ආරක්ෂා කර  ැනීාට 
අදාළව  ාේල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය කළ ඉේලීා ාත පදනේව  ාා 
තීරණය  න්නා ලම    
 
12. විතශත  විභාගත  සිසුන්ය ප්රමාද ගා ත්තු ්න තආොකිරීම 
  
වි ශේෂ විභා  ේ රතිලල ිලු ේ ි.රී ේ රාාදයක් සිදු ව ඇති දැවින් 
ඩි්ල ල ාා ලදන අයදුේකරුවන්  න් රාාද  ාස්තු ලදා  නො ැනීාට 
තීරණය  කරිිල   

  
 
 
 
 
 
අධ්යක්ෂවරු 
අධ්යයන 
සේදන්ධීකාරකවරු 
ත්වඛ්කාධිවරු 
 
 

122 17. 2017 ආව බඳවාගැනීම්  
 

  

  
HNDIT පාමාාලාව සා ා, තාක්ෂණය සා ා ICT ඉ  න  ේ සිසුන්ට 
ඇතුළේ විය  ැක. 
 
 
තාක්ෂණ සිසුන් සා ා   ATII පවේවන පාමාාලා 

ICT සා ා තාක්ෂණය  HNDIT 
ජනව තාක්ෂණය  නව පාමාාලා 
ඉංජි න්රු තාක්ෂණය  නව පාමාාලා 

 
තාක්ෂණ ධ්ාරාව සා ා  
 ේප   ා  කොළඹ උසස් තාක්ෂණ ආයතන වලට දාහිර පුද් ලයන්ට අවසර 
ඇත   
සවුන් ඒවා නැරඹී ාන් අනතුරුව,  දුන්වාදිය ුතතු පාමාාලා  දුනා  ැ න්.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 
 

6.1 විභාග ඇගුතම පිළිබඳ රැ ත්ීමම   
 
ැලස්වීේ  දකක් සංවිධ්ානය කර ඇත  රශ්න ිතළිතුරු පේ පරීක්ෂා ි.රීාටේ 
පැනේ සාකච්නාවක් පැවැේවීාේ සා ා ඉන් එකක් විශ්ව විදයාල රතිපාදන 

 කොමිස ේේ (උ ද්) අ නක  දහිවල උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේේ (සවස) 
2016 අ    ස්තු 31 වන දින පැවැේ උ   

  
 
අධ්යක්ෂ  (විභා ) 
 

123 
 
 
 
 
 
 
123 

6.7  කුකණු පන රීෂණ කවරුන්ත  වගකීම   
 
විභා  කටුතතුවල ිලරත සියළුා අධ්යයන  ා අනධ්යයන  සේවකයන් පේවිේ 
ලිිත ාගින් තාාට පැවරී ඇති ව කීේ ඉටු කළ ුතතුව ඇත  සවුන් එ සේ ි.රීාට 
අ පො  ොසේ වන අවස්ථාවක ම , සවුන්ට විනය ිතයවර වලට මුුණණ ම ාට සිදු 
වනු ඇත    
 
9.1 ස් ත් ්යාපන ආන ්ඳහා ්ව ත්ාා  
 
අධ්යයන  ා අනධ්යයන  සේවකයන් යන  දපක්ෂයා සා ා අවස්ථාවන් 
සළසා ඇත   
 
පශ්චාේ උපාධි අධ්යයන සියේල ිතළි ේ විශ්ව විදයාල වල පැවැේවිය ුතතුය. 
. 
 

  
 
අධ්යක්ෂ නනරාේ/ 
ිල ය නය අධ්යක්ෂ 

නනරාේ (අ ක   ා 
සැ ප)/Panel Chief 
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123 13.2 විස්තරාේාක රතිලල සට න්  ා ිතටපේ පරීක්ෂා ි.රීා සා ා කමිටුවක් 
පේ  කරිිල   
එහි සාාාජිකයන් ප ත පරිදි නේ  කරුන අතර  විස්තර 2016  නොවැේදග 

30 දින     ඊට  පර රධ්ාන කාගයාලයට යැවිය ුතතුය. 
 
පන ාඨමාකාව මුකුකරු ්මඟ ආම තනතආන 

HNDIT B.M.T. චන්දික ායා උතාආ -  ේප  

HNDA D.D. එිතටවල මිය උතාආ -  දහිවල 

HNDT (කෘෂි ) G.A.S.M.   න් පොල මිය උතාආ -  ේප  

HNDTHM        W.A.T.L. රනාන්දු මිය උතාආ -  ාේල 

HNDFT
  

D.M.S.M. දිසානායක මිය උතාආ -  ේප  

HNDBF P.A.වරුසවිතාන මිය උතාආ -  දහිවල 

HNDM  C.M. සාරවික්රා ායා උතාආ - ා නුවර 

HNDE S. සුනාිල මිය උතාආ - ු රුණ  ල 

HNDBA T.  කලිල මිය උතාආ -  දහිවල 

HND - 
ඉංජි න්රු 
විදයාව 
(සිවිේ/යාන්ත්රික
/විදුලි.) 

N.J.B. ඉේල  ොේල ායා  උතාආ -  කොළඹ 

HNDQS/ 
HNDBSE 

N.J.B. ඉේල  ොේල ායා උතාආ -  කොළඹ 

 

  

124 2.1 HNDA සිසුන් හය ස් ත් ්යාපන ආන 
 
අප ආයතිලක HNDA සිසුන්ට තා MBA කැළිලය විශ්ව විදයාලය ාගින් 
කළ  ැි. දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා රකාශ ක ළේය  (අව ද ධ්තා ගිවිසුාක් 

අේසන් තදා ඇත)  HND කළානාකාරිේවය සා ා රමුඛ  ප ේ උපාධි 
(Top up) සා ා ද ඉේලීාක් කැළණිය විශ්ව විදයාලයට සිදු කර ඇති අතර 

ිතළිතුරු අ ්ලක්ෂිතව සිටී  නාවලිතටිය උසස් තාක්ෂණ අංශ ේ අධ්යයන 

සේදන්ධිකාරක T.H.S.S. ද්ඩඩාර මිය  ාා කාගය ේ සේදන්ධීකාරක 

 ලස පේ කර ඇත. 
 

 
 
සියළු  දනා 
එක  වී ඇත

  

 
 
අධ්යක්ෂවරු 
අධ්යයන 
සේදන්ධීකාරකවරු 
අධ්යක්ෂ (පාලන) 
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9 රැකිනාගත කිරී ම පිළිබඳව ්ී.ෂණ අන  

. 
නාතික ආගිකකයට අප  ලදා  දන දායකේවය අපට අව ද ධ් කර  ැනීාට 
ැලි.යා ත ි.රී ා ිතළිදාව සමීක්ෂණය උපකාරී  උ  එදැවින්, උපාධි  ල ගුව 
ැල  න යාාට සිසුන් පැමිනී ේ ම  එය ලදා ම ාට  පර  ය  යතා සමීක්ෂණ 
රශ්ණාවලිය ලදා ම  එය ිතරවී ාන් පසුව ලදා  ත ුතතුය   
 
ැලි.යා ත ි.රී ා ිතළිදාව  තොරතුරු ලදා  ැනීාට අරාාාතය කාගයාලයට ද 
අවශය වී ඇති දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා සා න් ක ළේය  රශ්ණාවලිය 
අන්තගනාලය  ර ා ලදා  ත  ැි. අතර අ ්ලක්ෂකයන් ගු ේ සදැදිය  ර ා 

සදැදිව දේත ඇතුළේ කළ ුතතු උ   ප ගාය ිතරවී  ේ ම  IT රදගශක අ 
ස ාය සිසුන්ට දා  ත  ැක. 
 
 
සිසුන් වැරම ාි.න්  තොරව දේත සපයා ඇති දව සනාථ කර  ැනීා සා ා 
සාරාංශ පත්රයක් ලදා  ැනීා ිතළිදාව අරාාාතය කාගයාලය සා  තාා 
සාකච්නා කරන දවද සුණ වැඩිදුරටේ පැවසීය   
 
14. ATII සත්්ව ්ව ත්ාා 
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්ාකන වි ත්තරන ක්රිනාමාර්ගන වගකීම් දරන්ආා  

124  ක්රීඩා දආන 

ස්ථානය එයා වුවද ඇති විය  ැි. වැසි තේවය ිලසා පැවැේ වන 
දිනය 2017  වනස් කර ඇත  එය  දො    විට 2017 ාාගතු ාස 
පැවැේ වනු ඇත   

  (1 වන වගෂාගධ් ේ සිඋවන සතිය) 
 

 තයෂණතආෝ ත්ොෆතට් සැළසුේ කර ඇති පරිදි 2016  දසැේදග 07, 08 

යන දිනවල පැවැේ වනු ඇත.  

 ENZEAL තර ය  නොවැේදග 24 දින සිට 27 දක්වා පැවැේ වනු 

ඇත  සේාාන රදානය 2016  දසැේදග 21 පැවැේ උ   

 ඩිතප් කෝමා ප්රදාආ සතළක පන ැවැත්තවආ දආන  

                   2016  දසැේදග ාස 21 වන දදාදා 

්ාාාරක දආන  ාේල උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ පැවැේවීාට  ිලයමිතය  

 ාේල උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ  අධ්යක්ෂ, HNDTHM  දපා  රධ්ානීන් 

ඒ සා ා වන දිනය 2016/11/15     ඊට  පර දැන්විය ුතතුය. 

  
අ න  ඇතුලු 
කමිටුව 
 
 
 
 
 
 දපා. රධ්ානීන්  
ක  ේල ස  ඉංග්රිසි 
කාගය ාන්ඩලය 
 
අධ්යක්ෂ 
 ාේල උසස් තාක්ෂණ 
ආයතන ේ  
HNDTHM  දපා  

රධ්ානීන් 
 
 

125 13 වආ ඩිප්තකෝමා ප්රදාආ සතළක   

 4.1 ප්රාආ ්මුත්තා ආම් කිරීම   
 
ඩි්ල ල ාා රදානය ි.රී ේ අවස්ථාවල එහි රධ්ාන අමුේතා  ලස කාට 

ආරාධ්නා කළ ුතතු දැයි යන්න මීට  පර පැවති ASM තීරණය කළ පරිදි 

ඕන ා ASM සාාාජිකයන්ට කළ  ැි. දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා රකාශ 
ක ළේය   
 

  
 
අධ්යක්ෂ නනරාේ/ 
ිල ය නය අධ්යක්ෂ 

නනරාේ (අ ක   ා 
සැ ප)/ශාස්ත්රීය කේටු 
සාාාජිකයන් 
 

125 4.3 ඩිප්තකෝමා ප්රදාආ සතළත්ව විනදම 

 
ඩි්ල ල ාා රදාන උ ළ ේ වියදා රු  මිලියන 70 ක් පාණ වන දව අධ්යක්ෂ 
නනරාේවරයා පැවසීය  වැඩි ිතරිවැයක් ඇති වීාට   ේතුව ද්ඩඩාරනායක 
නාතයන්තර සේාන්ත්රණ ශාලා උ ඇති සිාාසහිත ඉඩ රාාණයයි  ඒ ිලසා 
උ ළල සැසි  තරි.න් පැවැේවිාට සිදු වු දැවින් වියදා අවා ි.රීාේ 
 වනසක් ඇති ි.රීා සා ාේ 14 වන සැසිය අේපාර උසස් තාක්ෂණ 
ආයතන ේ පැවැේවීාට අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා  ය නනා ක ළේය  උසස් 
තාක්ෂණ ආයතන/ අංශ වල සාාානය කටුතතු වලට දාධ්ා  නොවන පරිදි 
වගෂාගථ ිලවාඩුකාලය ාධ්ය ේ පැවැේවීාට    තා  ය නනා  කරිිල   
 

  

125 ්නවැන ප්රකාශන   

 6.1 අදාළ උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල අයවැය සේදන්ධ් ඇසිය  ැි. 
 ැටළුවලට ිතළිතුරු ම ා සා ා 2016 11 23 දින  ප ව  10 සිට ප ව  6 30 
දක්වා තා කාගයාල වල ැලම  සිටින  ලස අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා සියළුා 
අධ්යක්ෂවරුන්  න්  ා අධ්යයන සේදන්ධිකාරකවරුන්  න් ඉේලා 
සිටි ේය    
 

  

125 7.8 තතොරතුරු තාෂණ අ - පූර්අ කාලීආ 
 
පූගණ කාලීන සිසුන්ට නයිටා යට ේ  සේවස්ත පුුණණුව ලැබීා අිලවාගය  උ  

පුුණණු කාලය ාාස  යි. (සේාාන 6  ා GPA).  ේ සා ා 2015 
ක්ඩඩාය ේ සිට අයදුේකළ  ැක. 
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්ාකන වි ත්තරන ක්රිනාමාර්ගන වගකීම් දරන්ආා  

125 7.18 වැඩ්යහන් සපන තද්ශආ කමිුව (PAC) 
 

කෘෂිකගාය ිතළිදා වැඩසට න් උප ද්ශන කමිටු ැලස්වීා 2016  දසැේදග 
15 වන දින පැවැේ වනු ඇත   
 

එක් එක් පාමාාලාව සා ා වැඩසට න් උප ද්ශන කමිටුව ස ා ාාස 3 කට 
වතාවක් පැවැේවිය ුතතු දව අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා  ය නනා ක ළේය  
වැඩසට න් උප ද්ශන කමිටු  උ සාාාජිකයන්  ලස එහි ස ා 
සාාාජික යු   න්ා අ ්ලක්ෂා කරන ද  දැනුේ දිය ුතත දවට ද  ය නනා 

විය. 

  
 
අධ්යක්ෂ නනරාේ 
ිල ය නය අධ්යක්ෂ 
නනරාේ 
(අ ක   ා සැ ප)/ 

126 2.3 2016 1 වආ වර් ාර්  විභාග වාාාව 
 
විභා  වංචා ිතළිදා වාගතා ඉදිරි සතිය ( දසැේදග 23 දින     ඊට  පර) වන 
විට අදාළ උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල අධ්යක්ෂවරුන්  න් ඉේලා සිටි ේය     
 

 දවග යකට අයේ විභා  වංචාවන්  සොයා   න ඇත. 
i) විභා  ශාලා  උ සිදු කළ විභා  වංචා  

ii) ලු ණු ලදා ම  ේ සිදු ූ  වංචා   

සිසුන්ට දැනුේ  දන  ලස අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා අධ්යක්ෂ (විභා ) දන්වා 
සිටි ේය  සිසුන් ද  පරීක්ෂණයට  පනී සිටිය ුතතු උ   
පරීක්ෂණ ක්ඩඩායාට අධ්යක්ෂ (විභා ), අදාළ ක් ෂේත්ර ේ (අසල ඇති උසස් 
තාක්ෂණ ආයතන ේ)  දපාගත ේන්තු රධ්ානීන්  ද ද නු   ා නීති 

ිලලධ්ාරියා   න් සාන්විත විය ුතතුය. 
වැරදි කර ඇති දව ස්ලපු වුව  ොේ, විභා  රතිලල සියේලා අ   සි 

 ක රනු ඇත. 

  
 
අධ්යක්ෂ  (විභා )/ 
කමිටුව 

126 4.4 සින  ්ව ත්ාාවකය ්දාළ තතොරතුරු තවබ් පිුව තවත සඩුගත කිරිම  
 
ඕන ා සිදුවීාක් ශ්රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ  වබ් 
අඩවියට උඩු ත කරන  ලස ද අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා ඉේලා සිටි ේය   
 

  

126 5.2 තතොරතුරු තාෂණ අ ්ර්කාලීආ ශි ය  කණ්ඩානම 2015 
 
 තොරතුරු තාක්ෂණ අගධ්කාලීන සිසුන්  සේවස්ථ පුුණණුවට ලදා  නො ද්  
2015  වස ග ලියාපදිංචි ූ  සිසුන් 5 වන වගෂාගධ්ය අවසාන ේ ම  වයාපෘති 

වාගතාවක් ඉදිරිපේ කළ ුතතුය. 

  

126 10. ආව ස් ත් තාෂණ අ ්ාශ 
 
ාන්නාරා, පුේතලා  ා  ාොණරා ල නව උසස් තාක්ෂණ අංශ සා ා 
අධ්යයන සේදන්ධීකාරක ධුර සා ා අයදුේපේ කැාවන දව අධ්යක්ෂ 
නනරාේවරයා දැන්වීය   දුන්වාම ාට ිලයමිත නව පාමාාලාවන් අතර   
 
වැඩිහිටි සේකාරය  
ඖෂධ් විදයාව 
වයාපෘති කළානාකරණය 
ජනව තාක්ෂණය 
ඉංජි න්රු තාක්ෂණය 

 
AHEAD අරමුදේ 
 

උසස් අධ්යාපන වයා්ලතිය  ා සංවගධ්නය (AHEAD) වයාපෘතිය ක්රියාේාක  
ි.රීා ාගින්  අරමුදේ ාාගතු වන විට  ල ක දැංු  වන් ලැබිය  ැි. දව 
අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා ද සා න් ක ළේය    
 

තතොග ්ාගඅආන 
 

 තො   ණන් වාගතාව 2017 ාාගතු ාස 1 වන සති ේ ම  වි ණකාධිපති  වත 
යැවිය ුතතුය  එය තක් සේරු ි.රීා සා ා ිලයා මිල  නොාැතිනේ 
තක් සේරුකරු වු  ාගින් එය පදනේ කර වේකේ  ේඛනය සැකසිය ුතතුය  
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ස්්ත තාෂණ අ තනතනික ක්රිනාකාරකම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තආොවැ. 11 දආ බණ්ඩාරඅානක ්නු්තමරඅ ශාකාතත පන ැවති ඉන්තෆොතය්ව 2016 ප්රදර්ශආන   
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තව්ෂණ තබලිම්ව දන්්ැක - ත්රීුකඅාමකන 

ස.තා.ත. 

 
ත්ව දන්දීම - මඩකකපුව ස.තා.ත. 

 

 

ක්රීඩා දආන - ත්රීුකඅාමකන ස.තා.ත.  

 

ක්රීඩා දආන - ත්රිුකඅාමකන ස.තා.ත. 
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ඉංශ්රීසි දිනය 
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්ාශත  ්රමුඅ  

පරිපාලන අංශ ේ අරමුණ තිරසාර සංවගධ්නය සා ා ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන 

ආයතන ේ  භ තික  ා ාානව සේපේ කළානාකරණය ි.රීායි   

හැඳින්ීමම  

ශ්රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය යට  ේ ඇති උසස් තාක්ෂණ ආයතන 11 (ATIs) 

ක්  ා උසස් තාක්ෂණ ආයතන අංශ 7 (ATI අංශ) ක් රට පුරා විවිධ් ස්ථාන වල ිතහිටුවා ඇත  

උසස් තාක්ෂණ අංශ 7 න් 5 ක් ා උසස් තාක්ෂණ ආයතන  ලස අධි ශ්රේණි  ත කර ඇත  ශ්රි 

ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන  ේ ප ත දැක් වන විවිධ් පාමාාලා ාගින්  සිසුන් 

21046 රාාණයක් ලල ලදමින් සිටිති. 

අධ්යයන වැඩසට න් ානා  ලස කර  න යාා සා ා   ොඩනැගිලි, වා න, වැඩ ේ, විදයා ාර, 

  ොවිපල යන් ත්ර පකරණ, පරිඝණක  ා  වනේ අවශයතා වලින් සියළුා උසස් තාක්ෂණ 

ආයතන සාන්විත  උ   

ශ්රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතිලක රධ්ාන කාගයාල ේ පරිපාලන අංශය උසස් 

තාක්ෂණ ආයතන  ා උසස් තාක්ෂණ ආයතන අංශ වල ස ාය ඇතිව සියළු  භ තික සේපේ 

කළානාකරනය, අභයන්තරික නඩේතුව, පුනරුේථාපනය, නවීකරණය, ඉදිි.රීේ, රසේපාදන 

කටුතතු ස   වනේ අදාල කාගයයන්  ාා අංශ ේ විෂය පථය යට ේ සිදු  ක ග   

ාානව සේපේ කළානාකරණය යනු ඕන ා ආයතනයක සාගථකේව ේ අිලවාගය අං යි.  

සංඛයා වන් 581 ක් වු කාගය ාන්ඩලය  නයෂ්ම කළානාකරුවන්, අධ්යාපනනයන්, අධ්යයන 

ස ායක කාගය ා්ඩඩලය, අනධ්යයන  ා සුළු  ශ්රේණි ත කාගය ාන්ඩලය  ලස වග  කර ඇත   

කාගය ාඩුේල දාවා  ැනීා, පුුණණු ි.රීා  ා ධ්ාරිතා සංවගධ්නය, කාගයසාධ්න ඇ ුතා, 

උසස්වීේ ලදාම ා, සථ්ාන ාාරුි.රීා  ා  විනය කටුතතු කර  න යාා ාානව සේපේ 

කළානාකරණයට අදාළ පරිපාලන අංශ ේ රධ්ාන කගතවයයන්  න් ි.හිපයි.   

 භ තික ස  ාානව සේපේ කටුතතු  ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ දැඩි  ලස 

අවධ්ානය  යොමු කරවන ක් ෂේත්රයි.   ාා කගතවයයන්  න් වැඩි රාාණයක් ශ්රී ලංකා උසස් 

තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ රධ්ාන කාගයාලය ාගින් සිදු  ක ග  උසස් තාක්ෂණ ආයතන 

වල කටුතතු විාධ්ය ත ි.රී ේ කටුතතු ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය සිදු 

කරමින් පවතී  රධ්ාන කාගයාල යන් පාලනය වන ඇතැේ ක්රියාකාරකේ සිදු ි.රීාට උසස් 

තාක්ෂණ ආයතනවල ධ්ාරිතාවය සීාාසහිත වන දැවින් විාධ්ය තකරණය එක්තරා දුරකට සිදු වී 

ඇත. 

පරිපාලන අංශය  වත පැවරී ඇති දැඩි කාගය රාාණය සිදු ි.රී ේ ම , කාගය ාන්ඩල ේ ධ්ාරිතා 

සංවගධ්නය  ා කාගයසාධ්න ඇ ුතා  ක රහි වැඩි අවධ්ානයක් අංශය ාගින්  යොමු  ක ග   

ආයතනයක සාගථකේවය එහි ාානව සේප ත ාත මූලිකව රාා පවතී  ාානව සේපේ යනු ඕන ා 

ආයතනයක අතිශයින් වැද ේ වන වේකාක් වන දැවින්, දාවා  ැනී  ේ ක්රා උදය 

විිලවිදයනසුළු එකක් විය ුතතුය  එදැවින් දාවා  ැනීා, උසස්වීේ ලදාම ා, ධ්ාරිතා සංවගධ්නය 

 ා කාගයසාධ්න කළානාකරණ රතිපේති ුණවා දක්වන ක්රා උද  ේඛන  ත කර ඇත   

 

 

පන 
ාක
ආ
 ්
ාශ
න
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මාආව ්ම්පන ත් නනග්රහඅ  

 

                                      ්හකාර කථිකාාාර්න  

  

 ැදින්වීා 

2015 2016 

දැනට ඇති   අනුාත   ඉදිරියට 

ිලයමිත 

දැනට ඇති   අනුාත   ඉදිරියට 

ිලයමිත 

01                            අධ්යයන කාගය ා්ඩඩලය 

i ස්ිකර ි.රීේ  02 02 - 14 10 4 

ii උසස්වීේ - - - - -  

iii වැටු්ල වගධ්ක 126 120 06 306 298 8 

iv  සේවා දිගු  - - - - - - 

v තනතුරු  ැරයාේ - - - - - - 

vi මුදා ැරීේ - - - - - - 

vii විශ්රාායාේ 01 01 - 01 01 - 

viii වි ද්ශ ශිෂයේව  - - - - 01 - 

ix ඉේලා අස්වීේ  03 - - 11 - 

  

 ැදින්වීා 

2015 2016 

දැනට ඇති   අනුාත   ඉදිරියට 

ිලයමිත 

දැනට ඇති   අනුාත   ඉදිරියට 

ිලයමිත 

01                                        අනධ්යයන කාගය ා්ඩඩලය 

i ස්ිකර ි.රීේ  01 02 01 - - - 

ii උසස්වීේ - - - - - - 

iii වැටු්ල වගධ්ක 215 195 20 274 229 45 

iv  සේවා දිගු  - - - - - - 

v තනතුරු  ැරයාේ 01 01 - - - - 

vi සේමුඛ පරීක්ෂණ - 21 - - 27 - 

vii ආපදා ණය 95       79 16 87 49 38 

viii විධිාේ පරීක්ෂණ  07 - - 12 12 - 

ix විනය පරීක්ෂණ  05 04 01 01 - - 
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අධ්යයන කාගය ා්ඩඩල විස්තර – 2016 

 

තනතආන 

 

වි නන 

 

මායන 

ත
ේ
 
තඨ

 ක
ථි

ක
ාා
ාර්
න

 

ක
ථි
ක
ාා
ාර්
න

 

්
හ

. 

ක
ථි
ක
ාා
ාර්
න

  

ස
පන 
ත
ද්
ශ
ක

 

 කොළඹ  සිවිේ ඉංජි න්රු විදයාව  
 

ඉංග්රීසි 

 01 - - 
යන්ත්රික ඉංජි න්රු විදයාව  - 03 06 - 
විදුලි ඉංජි න්රු විදයාව 01 01 05 - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය 01 - 01 - 
ඉංග්රීසි 01 -  - 

 
 දහිවල 

වාණින ඉංග්රීසි - - - - 
ගිණුේකරණය 03 02 04 - 
කළානාකරණය 01 - 02 - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය 01 01 02 - 
ඉංග්රීසි 02 01 04 - 
සේකාරක කළ   - - 01 - 
නීතිය - - 01 - 

 
 
දදුේල 

ගිණුේකරණය ඉංග්රීසි - - 01 - 
කළානාකරණය - 02 - - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය 01 - 00 - 
ඉංග්රීසි - 02 02 - 
සංචාරක ස   ස ඛය 
කළානාකරණය 

- - 01 - 

 
ු රුණැ ල 

ගිණුේකරණය ඉංග්රීසි - - 02 - 
කළානාකරණය - 02 - - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය - 01 04 - 
ඉංග්රීසි - 02 03 - 
නීතිය - - 01 - 

 
 
 
 ේප  

කෘෂි විදයාව ඉංග්රීසි 04 - 01 - 
ගිණුේකරණය - 01 02 - 
කළානාකරණය - 01 - - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය 02 - 04 - 
ඉංග්රීසි -  01 - 
 ස ඛය  ා  ප ෂණය  01 01 - - 

 
 
ා නුවර 
 
 

වාණින ඉංග්රීසි 03  - - 
ආගිකක විදයාව - 01 01 - 
ගිණුේකරණය 01 - 02 - 
කළානාකරණය - 02 - - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය 01 - 05 - 
ඉංග්රීසි - 02 04 - 

 
 
 ාේල 
 

සිවිේ ඉංජි න්රු විදයාව ඉංග්රීසි 

 
- - - - 

යාන්ත්රික ඉංජි න්රු විදයාව  - - 04 - 
විදුලි ඉංජි න්රු විදයාව - - 06 - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය 01 01 05 - 
ඉංග්රීසි 01 01 02 - 
කෘෂි විදයාව  02 01 02 - 
ගිණුේකරණය - - 04 - 
වාණින -  - - 
කළානාකරණය / සේකාරක කළ  01 - 02 - 
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තනතආන 

 

වි නන 

 

මායන 

ත
ේ
 
තඨ

 ක
ථි
ක
ාා
ාර්
න

 

ක
ථි
ක
ාා
ාර්
න

 

්
හ

. 

ක
ථි
ක
ාා
ාර්
න

  

ස
පන 
ත
ද්
ශ
ක

 

 
 
අේපාර  

කෘෂි විදයාව ඉංග්රීසි - 02 01 - 
ගිණුේකරණය - - 02 - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය - 01 03 - 
ඉංග්රීසි - 01 02 - 
කළානාකරණය - 01 02 - 

යාපනය වාණින ඉංග්රීසි - 01 - - 
කළානාකරණය - - 01 - 
ගිණුේකරණය 01 - 04 - 
 ණිතය ස  සංඛයා ේඛන  01 - - - 
ආගිකක විදයාව 01 - - - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය 02 03 01 - 
ඉංග්රීසි - 01 03 - 
ඉංජි න්රු විදයාව 01 - 06 - 

ත්රිු ණාාලය ගිණුේකරණය ඉංග්රීසි - 01 03 - 
කළානාකරණය - - 00 - 
ඉංග්රීසි  - - 03 - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය                                                 - 01 01 - 

කැ ේල  ණිතය ඉංග්රීසි - - - - 
ගිණුේකරණය - - 02 - 
වාණින  - - - - 
ඉංග්රීසි - - 04 - 
 තොරතුරු තාක්ෂණය - - 03 - 

 
අනුරාධ්පුර 

ගිණුේකරණය  ඉංග්රීසි 01 - 01 - 
වාණින 01 - - - 
ඉංග්රීසි - - 04 - 

සාන්තු ග  කළානාකරණය ඉංග්රීසි  - - - 
ගිණුේකරණය - 02 01 - 
කෘෂි විදයාව 01 - 01 - 

ාඩකලපුව කළානාකරණය ඉංග්රීසි - 01 01 - 
ගිණුේකරණය 01 - 02 - 
ඉංග්රීසි - - 01 - 

තං ේල ගිණුේකරණය ඉංග්රීසි 
 

- - 02 - 

 තොරතුරු තාක්ෂණ 01 - 01 - 
ගිණුේකරණය - 01 01 - 

රේනපුරය ගිණුේකරණය ඉංග්රීසි - 01 01 - 

ඉංග්රීසි 01  01 - 
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එෂණ එෂණ ස්්ත තාෂණ අ තනතආවක ්යනආ කාර්න මණ්ඩක ්ාරාාශන - 2016 

 
ආයතනය 

2016 
තේ තඨ කථිකාාාර්න කථිකාාාර්න ්හ. 

කථිකාාාර්න  

්යනආ ්හාන 

කාර්න මඩු්වක 
 කොළඹ 03 05 12 14 
 දහිවල 07 04 14 03 
දදුේල 01 04 04 02 
ු රුණ  ල 00 05 10 02 
 ේප   07 03 08 04 
ා නුවර 05 06 12 02 
 ාේල 05 03 26 11 
අේපාර - 04 10 06 
යාපනය 06 05 15 04 
ත්රිු ණාාලය - 02 06 02 
කැ ේල - - 9 02 
අනුරාධ්පුරය 02 - 07 01 
සාන්තු ග  01 02 03 01 
ාඩකලපුව  01 01 04 02 
තං ේල 01 - 05 01 
රේනපුර  01 01 01 01 

3 

එෂණ එෂණ ස්්ත තාෂණ අ තනතආවක ්ආයනආ කාර්න මණ්ඩක ්ාරාාශන - 2016 

ආයතනය ඉ ළ 
කළානාකාරිේවය 

 ේෂ්ම කාගය 
ා්ඩඩලය 

MA කාගය 
ා්ඩඩලය  

රාථමික 
තල ේ කාගය 
ා්ඩඩලය 

එකතුව 

ශ්රීලංඋතාආ 04 08 45 08 65 
 කොළඹ - 04 09 08 21 
 දහිවල - 04 10 06 20 
දදුේල 01 02 06 05 14 
ු රුණ  ල 01 03 07 03 14 
 ේප   - 03 07 06 16 
ා නුවර 01 04 07 05 17 
 ාේල 01 03 20 17 41 
අේපාර - 02 12 11 25 
යාපනය - 02 03 05 10 
ත්රිු ණාාලය - 02 04 01 07 
කැ ේල 01 02 03 05 11 
අනුරාධ්පුරය - - 05 01 06 
සාන්තු ග  - - 01 01 02 
ාඩකලපුව  - - 01 02 03 
තං ේල - - 02 - 02 
රේනපුර  - - 02 01 03 

 

 රාඅධ්න වියදේ විස්තර – 2016 

 ්ිසතමන                         ්මාගතම් ආම          මු  මුදක රු.   

 ි.යවීේ පුටු            ගිේ ාන් ෆගිලචග                  2,146,800.00+  VAT 
 තේටු ඇාන්                ගිේ ාන් ෆගිලචග                         6,850,000.00+ VAT 
 කදඩ්                   රි ච් ක  ඇ ස සි ේේ                3,200,000.00+  VAT 
 ි.යවීේ  ේස             ගිේ ාන් ෆගිලචග                         3,124,400.00+  VAT 
  ාේට                      සීාා  ආිත ටක්                            1,270,984.00+  VAT 
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විභාග පන රිපන ාකආන  

1995 අංක 29 දරණ ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන පනත ාගින් පැවරී ඇති 

දලතල යට ේ  2016 වගෂ ේ විභා  සංවිධ්ානය  ා ඇ ුතේ ි.රීා විභා  අංශය සකසා 

අවසන් කර ඇත   

2016 ක්රියාකාරී සැළැස්ා රකාරව, 2016 ජුලි 25 සිට 2016 අ   ස්තු 28 දක්වා සියළුා 

පාමාාලාවල විභා  විභා  අංශය පවේවා ඇත   

පැවැේූ  විභා  ිතළිදා විස්තර ප ත වගුව තුල දක්වා ඇත. 

 

විභාග පන වත්වආ කද පන ාඨමාකා  

පාමාාලා  උ නා ාාධ්යය  ආයතන 
සංඛයාව 

ගිණුේකරණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව  සිං ල/ ඉංග්රීසි/ 
ඉංග්රීසි 

 
16 

කළානාකරණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඉංග්රීසි 

7 

වයාපාරික පරිපාලනය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව 3 

තාක්ෂණය (කෘෂි.) ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව 3 

ඉංග්රීසි ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව  15 

 තොරතුරු තාක්ෂණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව   16 

වයාපාරික මූලය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව  1 

ඉංජි න්රු විදයාව ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව 

(සිවිේ, යාන්ත්රික, විදුලි) 
3 

රාාණ සමීක්ෂණය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව  2 

  ොඩනැගිලි  සේවා ඉංජි  න්රු විදයාව ිතළිදා උසස් නාතික 

ඩි්ල ල ාාව 
1 

සංචාරක කගාාන්තය  ා සේකාරක කළානාකරණය ිතළිදා 

උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව 
6 

ආ ාර තාක්ෂනය ිතළිදා උසස් නාතික ඩි්ල ල ාාව  1 

 

පළමු වගෂාගධ් ේ ඇ ුතේ ක්රියාවලිය සති 4 ක් තුල අවසන් කර රතිලල ාාස  දකි.න් ිලු ේ 

ි.රීාට විභා  අංශය සාේ වි ඇත   

 කටි යන්  ේ කළ, 2016 වගෂය සා ා රකාශිත ක්රියාිතළි වල අනුව විභා  අංශය තා 

ඉලක්ක කරා ල ා වි ඇත   

 

වි
භ
ාග
 ්
ාශ
න
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විභාග ප්රතිලක ්ාරාාශන 
 

1 වන වගෂාගධ් විභා  රතිලල සාරාංශය  (1 වන  පනී සිටීා) 

 

ව්ර  
පූර්අකා./ 

්ර්කා. 

මු  

්නදුම්කරුවන් 

්ාඛ්යාව 

විභාගනය 

තපන නී සිටි 

ප්රමාඅන 

සින  

වි නන් 

්මත් වූ 

ප්රමාඅන ්්ම්පූර්අ  තආොපන ැමිිව 

්මත් 

්නුපන ාතන 
% 

ගිණුම්කරආන පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව 

1 වආ ව්ර පූර්අ කාලීආ 1238 1187 705 482 51 59.39 

  ්ර් කාලීආ  642 537 150 387 105 27.93 

  එකතුව 1880 1724 855 869 156 49.59 

2 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 820 797 521 276 23 65.37 

  ්ර් කාලීආ 242 230 103 124 15 44.78 

  එකතුව 1062 1027 624 400 38 60.76 

3 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 764 722 338 382 42 46.81 

  ්ර් කාලීආ 250 237 89 147 13 37.55 

  එකතුව 1014 959 427 529 55 44.53 

4 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 360 353 287 66 7 81.30 

  ්ර් කාලීආ 183 174 112 62 9 64.37 

  එකතුව 543 527 399 128 16 75.71 

එකතුව   4499 4237 2305 1926 265 54.40 

කළමආාකරඅන පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව 

1 වආ ව්ර  

පූර්අ කාලීආ 
498 476 207 269 22 43.00 

2 වආ ව්ර  

පූර්අ කාලීආ 
448 372 257 165 26 69.00 

3 වආ ව්ර  

පූර්අ කාලීආ 
364 343 200 143 21 58.00 

එකතුව   1310 1191 664 577 69 56.00 

ඉාග්රීසි පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව 

1 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 1081 1005 572 433 76 56.92 

  ්ර් කාලීආ 667 558 246 312 109 44.09 

 
එකතුව 1748 1563 818 745 185 52.34 

2 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 927 884 676 208 43 76.00 

  ්ර් කාලීආ 567 542 347 195 25 64.00 

  එකතුව 1494 1426 1023 403 68 72.00 

එකතුව   3242 2989 1841 1148 253 62.00 

වයාපන ාර පන රිපන ාකආන පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව  

1 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 162 154 80 74 8 52.00 

2 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 143 132 85 47 11 6.00 

එකතුව   305 286 165 121 19 58.00 

වයාපන ාර මූකය පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව 

1 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 59 58 43 15 1 74.14 

2 වආ ව්ර  පූර්අ කාලීආ 46 46 32 14 0 69.57 

එකතුව   105 104 75 29 1 72.12 
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ව්ර  පූකා/්කා 

මු  

්නදුම්කරුවන් 

්ාඛ්යාව 

විභාගනය 

තපන නී සිටි 

ප්රමාඅන 

සින  වි නන් 

්මත් වූ 

ප්රමාඅන ්්ම්පූර්අ  තආොපන ැමිිව 

්මත් 

්නුපන ාතන 
% 

තතොරතුරු තාෂණ අන පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව   

1 වන වසර පූගණ කාලීන 989 874 318 556 115 36.38 

 අගධ් කාලීන 191 128 42 86 63 32.81 

2 වන වසර පූගණ කාලීන 646 600 239 361 46 39.83 

 අගධ් කාලීන 89 88 44 44 1 50.00 

එකතුව   1915 1690 643 1047 225 38.05 

තාෂණ අන (කෘෂිකර්මන) පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව   

1 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

184 178 94 84 6 52.81 

2 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

98 98 60 38 0 61.22 

එකතුව   282 276 154 122 6 55.79 

තහාර තාෂණ අන පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව  

1 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

90 88 76 12 2 86.36 

2 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

43 41 39 2 2 95.12 

එකතුව   133 129 115 14 4 89.15 

්ාාාරක හා තගන්තුක ්ත්කාරක කළමආාකරඅන පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව   

1 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

263 242 64 178 21 26.45 

2 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

155 146 78 68 9 53.42 

3 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

131 127 95 32 4 74.80 

එකතුව   549 515 237 278 34 46.02 

ඉාජිතන්රු විදයාව (සිවි්ව) පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව 

1 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

246 234 94 140 12 40.17 

2 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

292 250 110 140 15 44.00 

4 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

195 191 153 38 4 80.10 

එකතුව   733 675 357 318 31 52.89 

ඉාජිතන්රු විදයාව (විදුලි) පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව  

1 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

215 204 92 112 10 45.10 

2 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

244 216 56 160 28 25.93 

4 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

175 174 155 19 1 89.08 

එකතුව   634 594 303 291 39 51.01 

ඉාජිතන්රු විදයාව (නාන්ත්රික) පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව 

1 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 145 138 39 99 7 28.26 

2 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

162 143 53 90 19 37.06 

4 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

162 154 128 26 8 83.12 

එකතුව   469 435 220 215 34 50.57 

ප්රමාඅ ්ී.ෂණ අ පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව 

1 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

114 104 46 58 10 44.23 

2 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

113 112 62 50 1 55.36 

එකතුව    227 216 108 108 11 50.00 

තගොඩආැගිලි ත ත්වා ඉාජිතන්රු විදයාව පිළිබඳ ස් ත් නාතික ඩිප්තකෝමාව  

1 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

49 44 3 41 5 6.82 

2 වආ ව්ර  
පූගණ කාලීන 

39 37 5 32 2 13.51 

එකතුව    88 81 8 73 7 9.88 
 

්යහආ :  ක්රියාකාරී සැළැස්ාට අනුව, උේතර පත්ර ඇ ුතේ 2017 ාාගතු 8 සිට 2017 අප්රි යේ 11 දක්වා සිදු කළ ුතතුය  ලු ණු 
ලදා  ැනී ාන් අනතුරුව ාාස  දකක් තුල රතිලල මුදා  ැරිය  ැි.ය. 
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බාහිර පුහුණුව 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardu Gaga 

මාදු ගග 

 



                    වාර්ෂික වාර්තාව     2016              -55- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

අධ්යක්ෂවරුන්  ා  ේඛකාධිවරුන් භාහිර 

පුුණණුවට සේදන්ධ්වීා 
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කළමආාකරඅ තතොරතුරු පන ද්ති ්ාශන 
 

හැදන්ීමම 
 

 තොරතුරු පද්ධ්ති යනු අද වයාපාරික  ල ක ේ  ාාක දල උ යයි  ආයතන වඩාේ සක්රිය ි.රීාට 

කළානාකරණ  තොරතුරු පද්ධ්තිය (MIS) අතයාවශය  උ  MIS ස  එාගින් ලදා  දන  තොරතුරු 

සාධ්ාරණ  ා ස  ේතුක සංවිධ්ානාය තීරණ වල අිලවාගය අං   ලස  පොදු  උ සලකනු ලැ බ්   
 

තතොරතුරු තාෂණ අ ්ාශන ්ර්ා දැෂණීමම  
 

 ා  ුතේ, කළානාකරණ ස ායවීා සා ා ස  ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ  

තීරණ  ැනී ේ කටුතතු  ා පරිඝණක මූලික  යදවුේ  ා නාල පද්ධ්තිය සකසා ඇත   

 

තතොරතුරු තාෂණ අ ්ාශත  දැෂණම 
 

රානය අංශ ේ   ොාා CMMI / ISO ස තිකලේ MIS  දපාගත ේන්තුව / ඒකකය දවට පේවීා. 

 

තතොරතුරු තාෂණ අ ්ාශත  තමතහවර 
 

උසස් රමිති යන් ුතේ තාක්ෂණ  සේවා  ා ස ාය දැක්වීා සා ා MIS ඒකකය කැපවී ඇත  එාගින් 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය තුල  ා  ුතේ, කළානාකරණ, පග ේෂණ ස  

අධ්යාපිලක ධ්ාරිතාවයන් වගධ්නය කර  ැනීාට  ැි. වි ඇත   
 

 

තතොරතුරු තාෂණ අ ්ාශත  ්රමුඅ 
 

MIS අංශ ේ මූලික අරමුණු වන් න් ශ්රී ලංකා උසස ්තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයට අවශය කරන 

පරිඝනක ත  තොරතුරු සැලසුේකර දිා, කළානාකරණය ි.රීා, සේදන්ධීකරණය ස  ිලවැරදි 

 ා කාලීනව පරිඝනක ත  තොරතුරු ලදා ම ායි  ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ 

කළානාකාරිේවයට  ා ඒ ිතළිදාව උනන්දුවක් දක්වන්නන් සා ා විස්තීරන  ා අඩු ිතරිවැයි.න් 

ුතතු අවශය අදාළ  තොරතුරු  ා දේත ලදාම  ේ  ා කළානාකරණය ි.රීා ද  ාා අංශ ේ 

ව කීාි.    

 

 

          2016 ව්තර් සිදුකළ ප්රාආ කයුතතු 
 

්යාපන ආන හා පන ද්තිත  ්ානිතතදආ තකනන් වැඩිදුතණු කිරීම ්ඳහා ්ාශන මගින් 

පන ැවැත්වූ ICT පන ාදක ප්ර්ම්පන ාදආ 
 

  

භා්ඩඩය රාාණය මිලදි ලදා දුන් ස්ථානය   
පරිඝණක 90  දහිවල උතාආ  
පරිඝණක 50  කොළඹ උතාආ 
ලැ්ල ටෝල  පරිඝණක 39 රේනපුරය, යාපනය, තං ේල,  ාේල, ා නුවර, ාඩකලපුව, 

 ේප , වවුිලයාව, දදුේල, ත්රිු ණාාලය, අනුරාධ්පුරය, ක  ේල, 
 කොළඹ   

පරිඝණක  98 රධ්ාන කාගයාලය,  ාේල  
දුණාාධ්ය  රො නක්ටග  65 රධ්ාන කාගයාලය, අේපාර, දදුේල, ාඩකලපුව,  දහිවල,  ාේල, 

 ේප ,  වවුිලයාව 
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ස්්ත තාෂණ අ තනතආවක පන රිඝඅක විදයාගාර ්ඳහා තතොරතුරු තාෂණ අ 

්ාශත  දානකත්වන 
 

 දහිවල උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ පරිපාලන අංශය නාලීයකරණය MIS අංශය සිදු කරන ලද 

අතර නාවලිතටිය උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ, අනුරාධ්පුර  උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ 

පරිඝණක විදයා ාරය ස  ාඩකලපුව උසස් තාක්ෂණ ආයතතන වල  පරිඝණක විදයා ාර ේ 

විදුලි පථ සේදන්ධ් ි.රීේ අවසන් කර  දන ලම    
 

 

2016 ශ්රී කාකා ස් ත් තාෂණ අ ්යාපන ආ තනතආත  ඩිප්තකෝමා ප්රදාආන 

කිරීතම් සතළත්ව ඩිජිය්ව දර්ශආ පන ද්තින 
 

ද්ඩඩාරනායක අනුස්ාරණ නාතයන්තර සේාන්ත්රණ ශාලා උ පැවති ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතන ේ 2016 ඩි්ල ල ාා   රදා න ේසව උළ ේම  නේ ලැයිස්තු රකාශ ි.රීාට 

අාතරව ශ්රී ලං උ තා අ ආ  නාාකරණ වීඩි  ය  පටය (ශ්රවය දෘෂය) තතොරතුරු තාෂණ අ අංශය 

විසින් සකස්  කරිිල   
 

විභාග හා ශි ය තතොරතුරු පන ද්ති තමොඩිුතක වැඩිදුතණු කිරීම 
 

MIS අංශය ාගින් සැකසූ ශිෂය  තොරතුරු පද්ධ්තිය  ර ා 2016 සියළු සිසුන් ලියාපදිංචි  කරිිල. 

 ාය අංශය විසින් සිදු කළ රධ්ාන කගතවයයි.   
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්ැකැ ත්ම හා   හැදන්ීමම  

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ ඉංජි න්රු ඒකකය ශිෂය දාවා ැනීේ වැඩි 

ි.රී ේ අරමුණින් උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල යටිතල ප සුකේ සාා ාමීව වැඩිදිුතණු ි.රීා 

ඉලක්ක කර 2009 අවසන් කාගතු උ ම  ිතහිටුවිිල   

එය ආරේභ කර වසර  තක් තුලම ,  දිවයින පුරා තා ආයතන සංඛයාව 18 දක්වා වැඩි කර 

 ැනීාට ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයට  ැි. විය  තවද, ඉංජි න්රු අංශ ේ 

අධීක්ෂණය යට ේ යටිතල ප සුකේ ද වැඩි දිුතණු විය    

ි.සියේ යටිතල ප සුකේ ලදා ම  ේ වයාපෘතියක්     නවීකරණ කටුතේතක් දියේ ි.රීාට 

 පර   තීරණ වලට එළැඹීාට  පරාතුව එකී කරුණ අධ්යක්ෂවරු,  ේඛකාධීකාරීවරු ස  

 වනේ අදාළ ිලලධ්ාරීන් සා  සාකච්නා  ක ග  ඉංජි න්රු අංශය තා රානකාරීන් ිල ය නය 

අධ්යක්ෂ නනරාේ (පාලන/ මුදේ)  ා අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා අ අධික්ෂණය යට ේ පාණක් 

සිදු  ක ග  සවුන් අ ා  පන්වීේ තුලින් වෘේතිාය තල යන් තා රානකාරී උසස් තාක්ෂණ 

ආයතන  වත ලදා ම ාට ඉංජි න්රු අංශයට  ැි.යාව ලැබී ඇත    

ඉංජි න්රු අංශය ිලතරා නව තාක්ෂණයන් සා  කටුතතු කරමින් තා අධීක්ෂණය යට ේ 

ඇති වයාපෘති සිදු ි.රී ේ දි නවයකරන අද ස් භාවිතා  ක ග   සූගය දල තාක්ෂණය, ස්වභාවික 

වාතාශ්රය, ස්වභාවික ආ ල කකරණය, ාලද්රවය  ා අප නල කළානාකරණය, නවීන 

 ෘ ිලගාාණ ශිේප සා ා අංශය විසින් රමුඛේවය ලදා ම  ඇත   

අංශ ේ 2016 වස ග වියදා ආසන්න ව ශ යන් රු  මිලියන  550 ක් වන අතර 2017 වස ග 

අ ්ලක්ෂිත ඇස්ත ේන්තුව රු  මිලි  1500 ක් පාණ  උ  නව   ොඩනැගිලි වයාපෘති ප ක් 

ආසන්න වශ යන් රුිතයේ මිලියන 1700 ක වියදාි.න් 2017 වස ග දි ආරේභ  ක ග   ාා 

වයාපෘති සියේල සා  අංශය ාගින් සේපේ භාවිතාව උපරිා කරමින් ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතන ේ දැක්ා කරා යාාට ාං  පේ පාදා   ද්   

අරමුණු  

 තාක්ෂණ අධ්යාපනය ලදා ම ා සා ා එක් එක් උසස් තාක්ෂණ ආයතන වලට අවශය යටිතල 

ප සුකේ රාාණවේදව  ා රමිතිය ත වුරු ි.රීා  

 ානා කළානාකරිේවය තුලින් දැනට ඇති  භ තික සේපේ වල කාගයක්ෂාතාවය  ා 

ආරක්ෂාව වැඩි ි.රීා  

 අනා ත ඉේලුා  දුනා  ැනීා  ා සැළසුේ ි.රීා  
 

 

ඉ
ාජි
ත
න්
රු
 ්
ාශ
න
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අංශය ාගින් සිදු කළ කාගයයන්  

 යටිතල ප සුකේ වලට අදාළ දැනට කරමින් පවතින ඉදිි.රීේ කාගයයන්හි රමිතිය 

අධික්ෂණය  

 දැනට  ක රමින් පවතින නවීකරන කටුතතු අධීක්ෂණය  

 යටිතල ප සුකේ සංවගධ්නය අවශය  කරන උසස් තාක්ෂණ ආයතන  දුනා  ැනීා  ා 

ා  පන්වීා. 

 ඉදිි.රීේ කාගය රසේපාදනය 

 ඉදිි.රීේ  ා නවීකරන වයාපෘති සා ා අවශය රාාණ පත්ර සැකසීා  

  කොන්ත්රාේකරුවන් අ   වුේ ස තික පරීක්ෂා ි.රීා  

 සියළුා උසස් තාක්ෂණ ආයතන  ා රධ්ාන කාගයාල ේ නඩේතු කටුතතු  

 උසස් තාක්ෂණ ආයතන ාගින් සිදු කරන සුළු පරිාාණ ඉදිි.රීේ සා ා උප දස් ම ා  

 උසස් තාක්ෂණ ආයතනය සා ා මිලම   ේ ලීදඩු වල රමිතිය ිතළිදා උප දස් ම ා. 

2016 වස ග රධ්ාන කටුතතු 

2016 වස ග සිදු කරමින් පවතින ඉදිි.රීේ වයාපෘති  

i. HETC  වයාපෘතිය යට ේ  ය ජිත LQDC   ොඩනැගිේල: 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ  ය ජිත නායකේව  ා රමිති සංවගධ්න 

ඹධ්යස්ථානය (LQDC) ඉදිි.රිා 2015 තුන් වන කාගතු උ ම  ආරේභ කළ අතර 2016 4 වන 

කාගතු උම  ිලා ි.රීාට ිලයමිතය  වයාපෘති ේ මුළු වියදා රු  මිලියන 94.6 ි.. 

ii. ු සලතා අංශ ේ සංවගධ්න වයාපෘතිය යට ේ  ය ජිත   ොඩනැගිලි: 

 කෑග්වක ස්්ත තාෂණ අ තනතආත  සිත මහ්ව තගොඩආැගි්වක තැනීම 2015 වස ග 

සිඋවන කාගතු උ ම  ආරේභ කළ අතර 2017 පළමු කාගතු උ අවසන් කළ ුතතුව ඇත  

සාස්ත වයාපෘති වියදා රු  මිලියන 86.5 ි.. 

 තදහිවක ස්්ත තාෂණ අ තනතආත  සිත මහ්ව තගොඩආැගි්වක තැනීම 2016 වස ග 

 තවන කාගතු උ ම  රදානය  කරිිල  සාස්ත වයාපෘති වියදා රු  මිලියන 106.6 ි.. 

 නාපන ආන ස් ත් තාෂණ අ තනතආත  සිත මහ්ව තගොඩආැගි්වක තැනීම 2016 වස ග  තවන 

කාගතු උ ම  රදානය  කරිිල  සාස්ත වයාපෘති වියදා රු  මිලියන 166.6 ි.. 

 

iii.  න්වාසිකා ාරය තැනීා: 

 තකොළඹ හා තදහිවක ස් ත් තාෂණ අ තනතආවක සිත මහ්ව තන්වාසිකාගාර තගොඩආැගිලි තැනීම 

(එකක් රු  මිලියන  201)  2016 වස ග  දවන කාගතු උම  ිලා  කරිිල. 
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ඉඳිි.රීේ  ා අළුේවැඩියා කාගයයන්   

අළුේවැඩියා  ා ඉදිි.රීේ වැිල වසර පුරාා  පොදු ඉදිි.රීේ  ා නවීකරණ සිදු  කරිිල   

වයාපන ෘතිත  ආම  කබා දුන් මුදක   

31/12/2016 

දෂණවා තගවූ 

මුදක 

තත්වන 

 ේප  උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ නලාපවා න පද්ධ්තිය 

ඉදිි.රීා  

1,885,500.00 1,862,057.48 ිලා කර ඇත  

 ේප  උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ කානු, ිතයස්ස තැනීා  ා 

වැසිි.ලි අළුේවැඩියා ි.රීා   

1,949,802.50 1,856,308.88 ිලා කර ඇත  

 ේප  උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ පරිපාලන   ොඩනැගිේ ේ 

සුළු අළුේවැඩියාවන්  ා පැරණි   ොඩනැගිේ ේ අභයන්තරික 

නවීකරණයන්   

2,558,277.60 2,480,763.95 ිලා කර ඇත  

ත්රිු ණාාලය උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ පරිපාලන  ා 

අධ්යයන   ොඩනැගිලිවල ිතයස්ස අළුේවැඩියාව 

3,669,421.50 800,000.00 ිලා කර ඇත  

සේාන්තු ග උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ දැේ ආරක්ෂක වැට 

තැනීා  

4,700,000.00 1,965,214.19 ිලා කර ඇත  

අනුරාධ්පුර උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ ඉදිි.රීේ (2 වන 

අදියර) 

48,156,214.25 18,681,977.62 ඉදි ක රමින් 

පවතී  

අනුරාධ්පුර උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ  ය ජිත වැට,  අේටු 

 ා  වනේ විවිධ් කාගයයන්   

9,362,741.00 0.00 ඉදි ක රමින් 

පවතී  

අනුරාධ්පුර උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ  ය ජිත ආරක්ෂක 

ු ටිය  ා භුමිතල සැකසුේ කටුතතු  

7,628,851.85 0.00 ඉදි ක රමින් 

පවතී  

ාේටක්ු ලිය උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ  ද්ශන ශාලාව  ා 

ආලින්ද ේ නව ඉදිි.රීේ, අලුේවැඩියා  ා නවීකරණයන්   

7,071,900.00 5,924,316.99 ිලා කර ඇත  

ාේටක්ු ලිය උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ දැනට ඇති 

ආපනශාලා   ොඩනැගිේ ේ නව ඉදිි.රීේ, අලුේවැඩියා  ා 

නවීකරනයන්    

4,118,005.00 4,174,917.63 ිලා කර ඇත  

ාේටක්ු ලිය උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ  ය ජිත දස් නැවතුා  986,800.00 1,023,784.11 ිලා කර ඇත  

 දහිවල  උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ දැනට ඇති පංති කාාර 

නව පරිඝණක කාාරයක් දවට පේ ි.රීා  

2,197,750.00 1,625,187.45 ිලා කර ඇත  
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වයාපන ෘතිත  ආම  කබා දුන් මුදක   

31/12/2016 

දෂණවා තගවූ 

මුදක 

තත්වන 

 දහිවල උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ දැනට ඇති පංති කාාර 

  ොඩනැගිලි නවීකරණය  

2,511,531.00 0.00 ිලා කර ඇත  

 දහිවල  ා  කොළඹ උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල  නව 

 න්වාසිකා ාරවල පුතික ටැංි.  ා උරා න්නා වලවේ තැනීා   

4,557,387.90 2,020,281.39 ිලා කර ඇත  

 ේප  උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ සීාා දැමි තැනීා (අඩි 

875) 

4,633,087.50 0.00 ිලා කර ඇත  

ා නුවර උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ ි.  වො  44 සීමිත දල 

නාල සාදන්ධිත සූගය රකාශ  ව ේටීය නාල මිනුේ පද්ධ්ති 

සැපයීා  ා සවිි.රීා   

5,915,000.00 0.00 ිලා කර ඇත  

කටුනායක උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ ි. වො 40 සීමිත දල 

නාල සාදන්ධිත සූගය රකාශ  ව ේටීය නාල මිනුේ පද්ධ්ති 

සැපයීා  ා සවිි.රීා    

5,457,000.00 0.00 ිලා කර ඇත  

ක  ේල උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ සිඋ ා ේ   ොඩනැගිේල 

තැනීා  

86,583,950.00 42,548,604.74 ඉදි ක රමින් 

පවතී  

 දහිවල උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ සිඋ ා ේ   ොඩනැගිේල 

තැනීා  

106,609,696.20 48,667,326.32 ඉදි ක රමින් 

පවතී  

යාපනය උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ සිඋ ා ේ   ොඩනැගිේල 

තැනීා  

166,614,855.89 45,445,722.83 ඉදි ක රමින් 

පවතී  

LQDC තැනීා (ශ්රී  ලංකා රන ේ  කොටස) 56,000,000.00 8,742,976.74 ඉදි ක රමින් 

පවතී  

 ේඛන සැකසීා  ා  ාේල,  ේප , ා නුවර, ු රුණ  ල, 

සාන්තු ග උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල යටිතල ප සුකේ 

වැඩිදිුතණු ි.රීා සා ා රසේපාදන ක්රා උදනය ප සු කරලීා  

4,688,145.00 4,688,145.00 ිලා කර ඇත  

වවුිලයාව උසස් තාක්ෂණ ආයතනයට  ග්රිඩ් කන්වගටරයක් 

සහිත සුගය දලශක්ති පද්ධ්ති සැපයීා  ා සවි ි.රීා 

4,483,000.00 23/11/2016 දින රදානය කරන 

ලම   

රේනපුර උසස් තාක්ෂණ ආයතනයට  ග්රිඩ් කන්වගටරයක් 

සහිත සුගය දලශක්ති පද්ධ්ති සැපයීා  ා සවි ි.රීා  

4,897,000.00 23/11/2016 දින රදානය කරන 

ලම   

අනුරාධ්පුර උසස් තාක්ෂණ ආයතනයට  ග්රිඩ් කන්වගටරයක් 

සහිත සුගය දලශක්ති පද්ධ්ති සැපයීා  ා සවි ි.රීා  

4,483,000.00 23/11/2016 දින රදානය කරන 

ලම   
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රසේපාදන අවධි ේ ඇති වයාපෘති  

 ේ වන විට  රසේපාදන අවධි  ේ ඇති   ොඩනැගිලි ඉඳිි.රීේ වයාපෘති  යක් ඇති අතර ඉන් ප ක් 

2017 පළමු වගෂාගධ් ේ දි ආරේභ වනු ඇත  ඉතුරු එක වනු ේ අනා ත ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතන ේ රධ්ාන කාගයාලය වන LQDC   ොඩනැගිේලයි   

උක්ත සා න් ඉඳිි.රීේ  ා තැනීේ  ාේල,  ේප , ා නුවර, ු රුණ  ල  ා සාන්තු ග උසසස් 

තාා්ෂණ ආයතන ආශ්රිතව සිදු  ක ග   ාා වයාපෘති වල රධ්ාන අරමුණ සිසුන්ට  ා කාගය 

ා්ඩඩලය සා ා යටිතල ප සුකේ වගධ්නය කර ම ායි  සාන්තු ග නව   ොඩනැගිේල සා ා ූ  

ඇස්ත ේන්තු ත වියදා වැට රහිතව රු  මිලියන 330 ක් වන අතර අ නක් වයාපෘති සා ා රු  

මිලියන  280 ි.    ාා වයාපෘති වල තාක්ෂණ ඇ යීේ අවසන් කර  ටන්ඩගපේ ලදා   න ඇත  

2017  පදරවාරි ාස වන විට  ාා වයාපෘති අවසන් ි.රීාට  ැි. වනු ඇතැයි ශ්රී ලංකා උසස ්

තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය දලා පො රොේතු  උ   

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ රධ්ාන කාගයාල   ොඩනැගිේ ේ පළමු අදියර 

දැනටාේ අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති අතර  දවන අදියර සා ා ූ  රසේපාදන ක්රියාවලිය දැනටාේ 

ආරේභ කර ඇත    ාා   ොඩනැගිේ ේ පළමු අදිය ග ම  ා ේ තුනක් දක්වා ඉදි කර ඇත  එහි ඉදිරි 

අදිය ග ම  ා ේ අටක් දක්වා  උ  රාාද වන අවස්ථාවක වුව  ොේ  ාා  කොන්ත්රාේතුව 2017 ාැයි 

ාස ම  ලදා ම ාට ඇතැයි ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයට  ැි. වනු ඇත. 
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්භයන්තර විගඅආ කයුතතු 
 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ ස  උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල පරීක්ෂණ  ා 

අභයන්තර වි ණන කාගයභාරයන්  ා පැවරී ඇති අභයන්තර වි ණන ශාඛාව චක්ර ේඛ උප දස්, 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන පනත  ා  වනේ අදාළ නීති  ා  රගුලාසි 

අනු ානය ි.රීා ස තික කරමින්  පර වස ග විාගශනයන්ට අදාළව අභයන්තර පාලන පද්ධ්ති 

වල රාාණවේදව ිතරික්සමින් තා කාගය වැඩසට න ඉදිරියට කර  න යයි  ිලයාාන 

ක්රා උදය  ා නව  ය නනා එ සේ නැත  ොේ රතිපේති  වනස්වීේ ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතන ේ  වි ණන කමිටුව ාගින් සිදු  ක ග  සියළු අඩුපාඩු, දුගවලතා  ා හි යන් 

නැවත ඇතිවීා වැලැක්වීාට අදාළ දලධ්ාරීන් අ අවධ්ානයට  යොමු කර ඇත   
  

(1) අභයන්තර වි ණන  ා වි ශේෂ පරීක්ෂණ ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ 

රධ්ාන කාගයාලය විසින් සිදු කර වාගෂික වි ණන සැළැස්ාට අනුව ප ත දැක් වන උසස් 

තාක්ෂණ ආයතන කටුතතු කර ඉදිරි ිතයවර සා ා වාගතා දලාධිකාරිය  වත ඉදිරිපේ කර 

ඇත  
  

 ක් ෂේත්ර වි ණන 
 

(a) ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ ආයතනය - ශ්රීලංඋතාඅආ රධ්ාන කාගයාලය 

(b) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  - ු රුණ  ල 

(c) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය    - අනුරාධ්පුර 

(d) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය   - රේනපුරය 

(e) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය     - තං ේල 

(f)  උසස් තාක්ෂණ ආයතනය     - වවුිලයාව 

(g) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය      - අේපාර 

(h) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය     - යාපනය 

(i) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  -  කොළඹ  

(j) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  - ක  ේල 

(k)උසස් තාක්ෂණ ආයතනය   -  ේප  

(l) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය       -  දහිවල 

(m)උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  -  ාේල    

(n) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය     - ා නුවර 

(o) උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  - නාවලිතටිය 

 
 

පරීක්ෂණ  ා මුලික කරුණු විාසිේ  
 

දිනය ආයතනය  විෂයය 

2016.06.03 අේපාර උසස් තාක්ෂණ ආයතනය    ොවිපල කළානාකරු  ැටලුව  

2016.06.20  ේප  උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  රියදුරු රශ්ණය 

2016.06.20  ාේල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  MA සා ා ූ  පරීක්ෂණය 

 

්
භ
ය
න්
ත
ර
 වි
ග
අ
ආ
 ්
ාශ
න
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(2) ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂිලක අධ්යාපන ආයතනය  ා උසස් තාක්ෂණ ආයතන වලට අදාළව  පොදු 

වයාපාර ිතළිදා කාරක සභා උ ා  පන්වීේ (කළානාකරණ කමිටු ැලස්වීා)/ තීරණ ිතළිදා 

 තොරතුරු සේදන්ධීකරණය, සැකසීා  ා ඉදිරිපේ ි.රීා අභයන්තර වි ණන ශාඛාව ාගින් සිදු 

 කරිිල   

 

(3) අභයන්තර වි නන ශාඛා උ කාගයයන්  ා සේපේ අදාළව කමිටුව ප ත දැක් වන ිතයවර   න 

තා කාගයය සා ා අවශය දලය ශාඛාවට ඇති දවට තෘ්ලතිාේ උ  සාා ල චිත වගෂය තුලදි 

ප ත දැක් වන අවස්ථා  තරකම  වි ණන කමිටුව ැලස් වී ඇත. 

 

     දිනය                                         ැලස්විේ අංකය 

31.03.2016    2016/01 

01.08.2016    2016/02 

21.10.2016    2016/03 

30.12.2016    2016/04 

 

අභයන්තර වි ණන වැඩසට න විාගශනයට ලක් කර අභයන්තර වි ණන ක්රියාදාා ේ රතිලල ස  අවශය 

වුව  ොේ අභයන්තර වි ණන ශාඛා උ ිලග ද්ශ අනුව සුදුසු ිතයවර  නු ලැ බ්   

 

(4)  වි ණන විාසුේ දාසයක් (16) ක් 2016 මුලය වගෂය තුල වි නකාධිපති  දපාගත ේන්තු වන් ලැබි ඇති 

අතර ඒවා සියේලටා අප ක්ෂණිකව ිතළිතුරු ලදා ම  ඇත.  

 

 ැටළු අංකය විස්තරය  ැටළුව ලේ 

දිනය  

ිතළිතුරු ලදා 

දුන් දිනය 

HED/A/SLIATE/15/10 අේපාර උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  01/01/2016 25/05/2016 

HED/A/SLIATE/15/08  තො   ණන්  ැනීා  04/01/2016 03/05/2016 

HED/A/SLIATE/15/11 අේතිකාරේ  ා සුළු මුදේ පරීක්ෂාව  04/01/2016 03/05/2016 

HED/A/SLIATE/15/19 අේපාර උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  04/01/2016 18/03/2016 

HED/A/SLIATE/15/17 අේපාර උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  11/01/2016 03/05/2016 

HED/A/SLIATE/15/18  තො   ණන්  ැනීා - අේපාර  18/01/2016 18/03/2016 

HED/A/SLIATE/15/16 අනුරාධ්පුර උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  13/01/2016 05/05/2016 

HED/A/SLIATE/15/22 මූලය රකාශන  01/07/2016 07/07/2016 

HED/A/SLIATE/15/23 අවසන් ගිණුේ  27/09/2016 18/11/2016 

HED/A/SLIATE/16/03 ක  ේල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  30/09/2016 18/11/2016 

HED/A/SLIATE/16/01 දදුේල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  30/09/2016 18/11/2016 

HED/A/SLIATE/15/22 ශ්රී ලං උ තා අ ආ  - රධ්ාන කාගයාලය 30/09/2016 01/12/2016 

HED/A/SLIATE/16/02 ා නුවර උසස් තාක්ෂණ ආයතනය  13/10/2016 01/12/2016 

HED/A/SLIATE/15/22 ශ්රී ලං උ තා අ ආ  - රධ්ාන කාගයාලය 02/11/2016 20/01/2017 

HED/A/SLIATE/16/05 ා නුවර උසස් තාක්ෂණ ආයතනය 17/11/2016 20/01/2017 

HED/A/SLIATE/1/2016/06 පග ේෂණ ම ානා  23/12/2016 31/01/2017 
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(5) උසස් තාක්ෂණ ආයතන වල කටුතතු පරීක්ෂා ි.රීා සා ා වි නකාධිපති  සොයා  ැිලේ වලට 

වි ශේෂ අවධ්ානයක් සහිතව පුළුේ අගථයක් ඇතිවේ උසස ් තාක්ෂණ ආයතන සා  අන්තග 

සේදන්ධ්යක් ඇති ි.රිා ිතණිස 2007 වස ග ම  ශ්රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය 

තුල ිතහිට ූ  අභයන්තර වි ණන ශාඛාව  2016 වසර තුල කළානාකරණ කමිටු ැලස්වීේ ාාසිකව 

එක් එක් සිදුවීාට අදාළව ැලස් විය  කමිටු උ සභාපතිේවය දැරූ ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතන ේ පාලක සභාව, උසස් තාක්ෂණ ආයතන රධ්ානීන් 12  දනා ස  උසස ්

තාක්ෂණ අංශ සේදන්ධීකාරකයන් 07  දනා විසින් උසස් තාක්ෂණ ආයතන  ා අංශ සියේ ේා 

කාගයසාධ්නය  ා වේාන් තේවය පරීක්ෂා  ක ග    

 

(6) උසස් තාක්ෂණ ආයතන  වත ඉඩේ පැවරී ේ අති ගක කාගය භාරය අධ්යක්ෂ නනරාේවරයා 

විසින් පවරා ඇත   ාා කාගයය අභයන්තර වි ණන අංශයට භාර ම ාට  පර ඉතා ාන්ද ාමීව 

තිබුිල  අභයන්තර වි ණන අංශ ේ පූගණ ාැදි ේවීාේ සා  උසස් තාක්ෂණ ආයතන තුනක් 

 වත 2016 වස ග ම   පූගණ  ලස ඉඩේ පැවරීාට  ැි. විය. 
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මූකය කාර්න්ාආ ප්රකාශආන - 2016 තද්ැ. 31 
්ව්න් වආ වර් න 

   
  

   ්යහආ 2016 2015 

      රු.         රු.      

තදානම 

 

    

පුනරාවගතන රදාන    - භා්ඩඩා ාරය 

 

            705,600,000                 612,200,000  

  

    

විවි තදානම්  1     

ආයතිලක ආදායා 

 

              54,219,248                    51,865,332  

 වනේ ආදායේ  

 

            475,581,359                 423,883,910  

මුළු ආදායා 

 

        1,235,400,607              1,087,949,242  

  

    

  

    

  

    

විනදම්  

 

    

  

    

පුද් ලික පාරිශ්රමික 2          (446,026,322)             (442,659,554) 

 ාන් වියදේ 3               (3,102,323)                  (3,185,248) 

 කොන්ත්රාේතුාය  සේවා 4          (134,107,831)             (111,243,352) 

සැපුතේ සහ අවශයතා 5            (16,597,935)               (15,033,359) 

නඩේතුව වියදේ  6            (15,401,348)               (11,595,147) 

පුුණණුව සහ  ඇ ුතා 7            (76,586,158)               (70,891,002) 

 වනේ වියදේ 8                  (670,796)                  (1,036,430) 

ක්ෂය 9         (461,709,361)             (415,788,983) 

  

     (1,154,202,075)        (1,071,433,075) 

  

    

්තිරිෂණතන /(හිගන) ්මතකොය්ත තවආ්තකම් වකය 

මාරු කළ             81,198,532                 16,516,167  

 

 
 
 
 
 

ගි
ණු
ම්
 ්
ාශ
න
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මූකය තත්ව ප්රකාශආන - 2016 තද්ැම්බර් 31 දආය  

    

  
  

   ්යහආ 2016 2015 

       රු.      රු.    

වත්කම් 
 

    

නාගම තආොවආ වත්කම්  
 

    

තද්පන ක, පිරිනත ්හ   සපන කරඅ 9 
              

3,849,285,755  
                

3,746,640,122  

  

              
3,849,285,755  

                
3,746,640,122  

  
    

අ්ලපෘෂ්ම වේකේ 10 
                      

5,090,861   -  

  
    

නාගම වත්කම් 
 

    

 තො   
 

                      
3,035,335  

                        
3,306,560  

තැන්පේ, පූගව   වීේ, අේතිකාරේ ස   
ණය ැති ය  11 

                 
108,760,882  

                      
42,346,383  

මුදේ  ා මුදේ වලට සාාන ද   12 
                 

690,853,579  
                   

441,238,405  

  

                 
802,649,796  

                   
486,891,348  

මු  වත්කම්  
 

              
4,657,026,412  

                
4,233,531,470  

  
    

්රමුද්ව හා බැරකම් 
 

    

රාශිභුත අරමුදල 
 

              
2,108,278,589  

                
1,775,542,839  

නාගම තආොවආ බැරකම්  
 

    

රතිපාදන  පාරි ත ෂිත 13 
                 

125,653,856  
                   

115,713,931  

විලේබීත රදාන  
 

              
1,744,074,457  

                
2,051,768,229  

ලැබී ඇති අරමුදේ   
 

                 
375,332,590  

                   
225,907,766  

  
    

නාගම බැරකම්  
 

    

ණය ැති ය   14 
                 

238,830,717  
                        

6,419,593  

උපචිත වියදේ 15 
                    

46,034,998  
                      

44,018,795  

තැන්පේ -   විය ුතතු 16 
                    

18,821,205  
                      

14,160,317  

  
    

  

                 
303,686,920  

                      
64,598,705  

මු  ්රමුදක හා බැරකම්  
 

              
4,657,026,412  

                
4,233,531,470  
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ඒකාබද් මුද්ව ගකආ ප්රකාශන - 2016 තද්ැම්බර් 31 ්ව්න් වආ වර් න ්ඳහා 

 

     
2016                      2015 

     
                       රු.                        රු. 

මුද්ව ගකආ - තමතහුතම් ක්රිනාකාරකම්     

කැබීම් 
   

    

භා්ඩඩා ාර රදාන 
   

     1,250,600,000          1,057,200,000  

වයාපෘති 
    

 -             170,000,000  

ආයතිලක ආදායේ  
  

          54,219,248                51,865,332  

 වනේ ආදායේ  
   

          13,871,998                  8,094,927  

මුලු කැබීම් ප්රමාඅන 
   

     1,318,691,246          1,287,160,259  

තගීමම් 
   

    

පුද් ල පාරිශ්රමික 
  

      (412,068,244)           (393,576,152) 

 ාන් වියදේ  
   

           (2,845,475)               (2,912,206) 

 කොන්ත්රාේාය  සේවා 
  

      (116,677,460)             (98,657,897) 

සැපුතේ ස  අවශයතා 
  

         (16,489,252)             (13,412,899) 

නඩේතු 
   

         (15,168,036)             (10,692,964) 

පුුණණුව ස  ඇ ුතේ 
  

         (73,493,508)             (65,356,272) 

 වනේ   වීේ  
   

              (320,394)                   (469,768) 

 අේතිකාරේ, ණය ැති ය  & පූගව   වීේ 
 

         (89,140,396)             (30,387,252) 

වැඩිවීා /අඩුවීා -  තො   
 

                (1,376,660) 

  වීාට ඇති ද   
    

             6,323,525                  1,063,427  

ණය ැති ය   
   

           (1,564,023)               (4,403,929) 

උපචිත වියදා  ( පර වස ග) 
 

         (38,482,430)             (29,690,930) 

මුළු පුනරාවගතන   වීේ  
  

      (759,925,695)           (649,873,502) 

ශුද් මුද්ව ගකආ -  තමතහුතම් ක්රිනාකාරකම්         558,765,551             637,286,757  

     
    

මුද්ව ගකආ -  තතනෝනආ ක්රිනාකාරකම්     

     
    

ඉඩේ,   ොඩනැගිලි තැනීේ & කාරක ර තිය       (240,979,804)           (269,750,654) 

ස්ථාවර වේකේ මිලම   ැනීා   
  

         (64,473,711)             (87,621,166) 

අ්ලපෘෂ්ම වේකේ  
   

           (3,696,461)   

ශුද් මුද්ව ගකආ - තතනෝනආ ක්රිනාකාරකම්       (309,149,976)           (357,371,820) 

මුද්ව ගකආ - මූකය ක්රිනාකාරකම්     

දැංු   ාස්තුs 
   

                      (402)                       (6,662) 

ශුද් මුද්ව ගකආ - මූකය ක්රිනාකාරකම්                       (402)                       (6,662) 

     
    

ශුද් වැඩිීමම/(්ඩුීමම) - මුද්ව හා මුද්ව වකය ්මාආ 
දෑ          249,615,173             279,908,275  

මුද්ව හා මුද්ව වකය ්මාආ දෑ - කාකසීමාව තරම්භක          441,238,405             161,330,130  

මුද්ව හා මුද්ව වකය ්මාආ දෑ - කාකසීමාව ්ව්ාආ         690,853,578             441,238,405  
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්මතකොය ත් තවආ්තීමතම් ප්රකාශන -  

2016 තද්ැම්බර් 31 දආය  

             

වි ත්තරන   

ශ්රි කාකා 

රනන 
/විකම්බීත 
ප්රදාආ සුආාමි  IRQUE  EKSP  

HETC 
වයා: 

වත්කම් 

ප්රතයාගආඅන තගොවිපන ක දානකත්ව 
්තිරිෂණතන/(
හිඟන) එකතුව 

             
2015 නනවාරි 1 දිනට  ශේෂය       128,707,561  

    
908,679,938  

    
9,123,098  

   
64,794,444      199,200      158,384,000   396,411       186,062,955  

         
54,087,414  

  
1,510,435,021  

             2015 ්ම තකොය ත් තවආ්තීමම්  
          රාඅධ්න රදාන 2015 

        
     445,000,000  

  ලැබී ඇති අරමුදේ  
        

    (203,836,515) 
  

          
     241,163,485  

 

     
241,163,485  

රාවා ේ ඉපයීේ  
 

          7,428,166  
       

         
16,516,167  

       
23,944,333  

             

2016 නනවාරි 1 දිනට  ශේෂය        136,135,727  
    

908,679,938  
    

9,123,098  
   

64,794,444      199,200      158,384,000   396,411       427,226,440  
         

70,603,581  
  

1,775,542,839  

             2016 ්ම තකොය ත් තවආ්තීමම් 
          රාඅධ්න රදාන 2016 

        
     545,000,000  

  ලැබී ඇති අරමුදේ 
        

    (149,424,823) 
  

දායකේව ේම   
       

     395,575,177  
 

     
395,575,177  

අතිරික්තය/(හි ය) 
         

         
81,198,532  

       
81,198,532  

ක්ෂය වසර තුල  
         

(5,469,440) 
        

       
(5,469,440) 

සමුච්චිත අරමුදේ අඩුවීා 
     

(144,852,339) 
        

   
(144,852,339) 

පුගව  ැලපීේ  
 

          6,283,821  
        

         
6,283,821  

2016 තද්ැම්බර් 31 දආය තශත න 
         

(7,902,232) 
    

908,679,938  
    

9,123,098  
   

64,794,444      199,200      158,384,000   396,411       822,801,617  
       

151,802,113  
  

2,108,278,589  
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    මූකය ප්රකාශආ වක ්යහන් -   
2016 තද්ැම්බර් 31 ්ව්න් වආ වර් න ්ඳහා  

    

    01.  විවි තදානම්  
   

         (i)  තනතනික තදානම්  
   

  
  

 වි ත්තරන  සපන ත්වඛ්ආන 2016         2015 

            රු.                   රු.       

පාමාාලා  ාස්තු                     38,046,055                    33,390,400  

 ාස්තු අයකරන පාමාාලා  ාස්තු                       2,610,400                      1,548,100  

ශිෂය අයදුේපත්ර  ාස්තුව    -                      8,382,500  

විභා   ාස්තු                       7,990,660                      7,308,390  

කාලය දිගුි.රී ේ  ාස්තුව                       3,623,953    

ඩි්ල ල ාා රදාන අතිරික්ත                          1,948,180                      1,235,942  

එකතුව                    54,219,248                   51,865,332  

  
    

  
    

   (ii) තවආත් තදානම්  
 

    

  
    

වි ත්තරන සපන ත්වඛ්ආන 2016              2015 

             රු.                     රු.      

ශාලා/ උපකරණ ු ලියටම ා                           887,849                         380,447  

පරණ පේතර විි.ණීා ස   වන් ද්සි                          816,627                         676,203  

ණය  පොලී                           865,118                         435,095  

භා්ඩඩා ාර බිේපේ  පොලිය                         1,784,416                         756,420  

 වනේ  පොලී ආදායේ                        2,102,970                              5,049  

ස්ිකර තැන්පේ  පොලිය                           162,971                         155,082  

ැලදවුේ  ාස්තු                       1,041,326                         994,014  

දඩු මුදේ                           921,808                         898,445  

 න්වාසිකා ාර  ාස්තු                        2,170,750                      2,051,780  

නායාරූප  ාස්තු                           812,409                         707,993  

විවිධ්                           969,154                         687,150  

පරිතයා                           500,000                         200,000  

ආපසු ලදා ත  නො ැි. තැන්පේ                           836,600                         147,250  

විලේබීත රදාන ආදායේ                   461,709,361                 415,788,983  

එකතුව                  475,581,359                 423,883,911  
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2.  පුද්ගක පන ාරිරමික  
     සපන ත්වඛ්ආන 2016           2015 

               රු.                  රු.       

වැටු්ල  ස   පඩි        

     (i) අධ්යයන   
                

184,127,447  
               

174,314,467  

     (ii) අනධ්යයන   
                

132,847,991  
               

126,450,483  

දාහිර කිකකාචාගය  ාස්තු   
                  

50,081,926  
                 

53,044,117  

පාරි ත ෂිත   
                  

12,737,848  
                 

27,623,456  

G.C. සාාාජිකයන්ට ම ානා   
                       

258,600  
                      

134,500  

පුුණණුවන්නන් අ ම ානා   
                    

6,978,887  
                   

5,178,881  

අධ්යයන / ශාස්ත්රීය කමිටු /කළානාකරණ ම ානා   
                           

5,000  
                      

579,275  

වි ණන  ා කළානාකරන කමිටු ම ානා   
                       

110,400  
                        

79,000  

කේකරු   වීේ    
                       

370,579  
                      

230,085  

 සේ අ අ    
                  

44,221,749  
                 

41,607,115  

 සේ භා අ    
                    

8,844,350  
                   

8,321,423  

අතිකාල ස  ිලවාඩු දින   වීේ   
                    

4,038,844  
                   

3,748,512  

උප ද්ශන /පරිවගතන /සේමුඛ පරීක්ෂණ ා්ඩඩල   
                    

1,402,701  
                   

1,348,241  

එකතුව   
                

446,026,322  
               

442,659,555  

 
 
 
 

3.   ගමන් විනදම්  
 

    

  සපන ත්වඛ්ආන 2016            2015 

               රු.                   රු.        

 ද්ශීය    
                    

2,843,935  
                   

3,149,898  

වි ද්ශීය   
                       

258,388  
                        

35,350  

එකතුව   
                    

3,102,323  
                   

3,185,248  
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4.  තකොන්්රාත්තුමන ත ත්වා 
 

    

  සපන ත්වඛ්ආන 2016 2015 

               රු.                 රු.      

ු ලී ස  ු ලි   වීේ   
                    

9,697,779  
                   

7,148,437 

 ාස්තු  ස   පළාේ පාලන ආයතන දදු    
                       

853,016  
                      

734,469  

විදුලිය    
                  

23,246,497  
                 

18,912,253  

නලය   
                    

7,671,494  
                   

7,695,735  

දුරකථන /අන්තගනාල    
                  

27,012,011  
                 

20,442,025  

තැපැේ  ාස්තු   
                       

656,241  
                      

823,369  

ිතරිසිදු ි.රී ේ  සේවා   
                  

27,894,389  
                 

24,091,298  

දලපත්ර ස  රක්ෂණ වාරික   
                    

1,386,010  
                   

1,514,587  

මුදුණ / රචාරක දැන්විේ   
                    

2,577,909  
                   

2,062,182  

ආරක්ෂක  සේවා   
                  

33,112,485  
                 

27,818,997  

එකතුව   
                

134,107,831  
               

111,243,352  

 
 

5.  ්ැපන ුතම් ස   ්වශයතා 
     සපන ත්වඛ්ආන 2016 2015 

         රු.          රු.     

ලිිතද්රවය ස   කාගයාල උපකරණ   
                  

8,859,055  
                

8,017,640  

ඉන්ධ්න ස   ලිහිසි  තේ   
                  

3,528,718  
                

3,333,007  

ිලල ඇදුේ   
                     

188,000  
                    

196,000  

සංර     
                  

2,926,262  
                

2,311,064  

පුස්තකාල  සේවා   
                     

774,383  
                    

716,684  

ආපනශාලා   ස්   
                     

321,516  
                    

458,963  

එකතුව   
                

16,597,934  
              

15,033,358  
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6.  ආඩත්තු විනදම්  
 

    

  සපන ත්වඛ්ආන 2016  රු. 2015 රු.  

වා න   
                  

3,478,718  
                

2,744,625  

ිතරියත, යන් ත්ර පකරණ    
                  

6,877,026  
                

4,584,066  

  ොඩනැගිලි ස  තැනීේ   
                  

5,045,604  
                

4,266,456  

එකතුව   
                

15,401,348  
              

11,595,147  

7.  පුහුණුව  ස    ඇගයීම 
 

    

  සපන ත්වඛ්ආන 2016 රු. 2015 රු.  

ැලස්වීේ / ශිෂය සේමුඛ පරීක්ෂණ   
                     

498,379  
                

1,851,283  

උේසව / රදගශන/ශිෂය සුදසාධ්න   
                  

6,345,536  
                

8,921,186  

විභා  / ඇ ුතා   
                

40,964,434  
              

35,772,810  

වැඩමුළු / සේාන්ත්රණ   
                  

1,320,500  
                

1,960,598  

අධ්යයන චාරිකා  /ක් ෂේත්ර සංචාර   
                  

3,220,503  
                

4,166,099  

කාගය ා්ඩඩල පුුණණුව   
                  

2,129,157  
                

2,217,363  

ශිෂය වාර ර උශපේ    
                

14,178,318  
              

11,666,165  

රශ්නපත්ර මුද්රණය   
                  

1,975,903  
                    

530,107  

පුුණණු  යදුේ ද්රවය    
                     

802,452  
                

1,711,325  

පාමාාලා රවගධ්නය   
                  

4,950,759  
                    

234,315  

උපකරණ   නයා ේ වියදේ   
                     

140,000  
                    

109,405  

ආයතිලක සාාාජික  ාස්තු    
                          

4,747  
                      

26,856  

ධ්ාරිතා සංවගධ්නය    -  
                

1,350,865  

  ොවිපල හි  මුදල     
                        

55,470  
                    

372,625  

එකතුව   
                

76,586,158  
              

70,891,002  

 

8.  තවආත් විනදම් 
 

    

  සපන ත්වඛ්ආන 2016 රු.  2015 රු.  

ජනතික / පරීක්ෂණ / යතුරු ලියන    
                     

320,394  
                    

469,768  

වි ණන  ාස්තු   
                     

350,000  
                    

560,000  

දැංු   ාස්තු   
                             

402  
                        

6,662  

එකතුව   
                     

670,796  
                

1,036,430  



                    වාර්ෂික වාර්තාව     2016              -75- 
 

9.   තද්පන ක, පිරිනත හා සපන කරඅ  
       

වි ත්තරන  ඉඩම 

තගොඩආැගිලි 
ස  

 ඉදකිරීම්  වාහආ   

    ලී බඩු ස  

කාර්නාක 

සපන කරඅ  
පන රිඝඅක  / 

නන්ත්රෝපන කරඅ  
පු ත්තකාක 

තපන ොත්  
    වැඩහක ස  

 පුහුණුව   එකතුව 

              සපන කරඅ   

පිරිවැන 
        

 2016 නන  1 දිනට  ශේෂය 
        

232,697,186  
     

2,719,965,410  
        

124,980,451  
     

2,362,216,812          480,612,990  
          

76,011,634  
        

113,226,358  
     

6,109,710,841  

වස ග එකතුවිේ  
          

36,346,065  
        

137,136,005   -  
          

26,820,974            48,623,437  
            

1,407,572  
            

4,407,520  
        

254,741,573  

2016  දසැ  31 දිනට  ශේෂය 
        

269,043,251  
     

2,857,101,415  
        

124,980,451  
     

2,389,037,786          529,236,427  
          

77,419,206  
        

117,633,878  
     

6,364,452,414  

         වි ත්තරන 
        

2016 නන  1 දිනට  ශේෂය 
 

        
728,007,914  

          
85,296,613  

     
1,243,763,480          226,178,861  

          
18,570,676  

          
71,813,752  

     
2,373,631,296  

වස ග ක්ෂයවීේ  
 

        
137,947,441  

            
8,779,861  

        
231,440,666            72,740,729  

            
3,858,661  

            
6,942,004  

        
461,709,361  

2016  දසැ  31 දිනට  ශේෂය   

        
865,955,355  

          
94,076,474  

     
1,475,204,146          298,919,589  

          
22,429,337  

          
78,755,756  

     
2,835,340,657  

         ාරඅ ්ගනන්  
        

2016 නන  1 දිනට  ශේෂය 
        

269,043,251  
     

1,991,146,060  
          

30,903,977  
        

913,833,640          230,316,837  
          

54,989,869  
          

38,878,122  
     

3,529,111,757  

 නොිලමි ඉඳිි.රිේ 9 (a) 
                              

-  
        

320,173,998  
                              

-  
 

                              
-  

                              
-  

                              
-  

        
320,173,998  

2016  දසැ  31 ට  ශේෂය 
        

269,043,251  
     

2,311,320,058  
          

30,903,977  
        

913,833,640          230,316,837  
          

54,989,869  
          

38,878,122  
     

3,849,285,755  

9 (a) තආොනිමි ඉඳිකිරීම්  
       

වි ත්තරන  ඉඩම 

තගොඩආැගිලි 
ස  

 ඉදකිරීම්  වාහආ   

     ලී බඩු ස  

 කාර්නාක 
සපන කරඅ  

පන රිඝඅක  / 
නන්ත්රෝපන කරඅ  

පු ත්තකාක 

තපන ොත්  
   වැඩහක ස  

 පුහුණුව   එකතුව 

              සපන කරඅ   

2016 නන  1 දිනට  ශේෂය 
 

            
9,445,262   -   -   -   -   -  

            
9,445,262  

ාාරු කළා රතයා  ගිණුා 
 

 -  
     

                         -    

වස ග සිදු කළ    
        

310,728,736            
        

310,728,736  

2016  දසැ  31 දිනට  ශේෂය   
        

320,173,998   -                           -     -   -   -  
        

320,173,998  
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10. ්ප්පන ෘ තඨ වත්කම් 

  

   
  සපන ත්වඛ්ආන 2016 

          රු.        

     ධ්ාරිතා සංවගධ්නය   
                

3,696,461  

     ගිණුේ පැ ක්නය (සා අ)   
                

1,394,400  

 
    

එකතුව   
                

5,090,861  

 
 
 
 
 

11.  තැන්පන ත්, පූර්ව තගීමම්, ්ත්තිකාරම් & අනගැතිතනෝ  
  

      සපන ත්වඛ්ආන 2016              2015 

          රු.                       රු.        

     තැනපේ   
                

1,260,000  
               

1,265,000  

     පූගව   වීේ   
                    

943,864  
                   

782,539  

      වනේ අේතිකාරේ   
                    

925,367  
                   

870,819  

      සේවා ිලුතක්ත අේතිකාරේ   
              

84,652,032  
             

20,781,137  

     උේසව අේතිකාරේ   
                      

13,750  
                     

14,250  

     ණය ැති ය    
                    

544,977  
                   

516,507  

     ආපදා ණය   
              

20,420,490  
             

18,109,781  

     වි ශේෂ අේතිකාරේ    
                            

400  
                       

6,350  

එකතුව   
            

108,760,880  
             

42,346,383  
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12.  මුද්ව හා මුද්ව වකය ්මාආ දෑ        

          

තනතආන   සපන ත්වඛ්ආන 2016 2015 

       තශත න   තශත න  

            රු.          රු.    

රධ්ාන 
කාගයාලය   - නං ා ගිණුා   

                   
383,718,625               207,934,474  

   - ඉතිරි ි.රී ේ ගිණුා   
                     

71,995,937                  30,291,501  

   -   කටිකාලීන ආ ය නන- i   
                        

4,466,674                    4,122,004  

   -  කටිකාලීන ආ ය නන- ii   
                     

91,129,593                  89,689,848  

   - ආපදා ණය ගිණුා   
                        

1,430,859                    2,863,724  

 කොළඹ  - නං ා ගිණුා    
                     

24,830,843                  11,619,659  

   - අතැති මුදේ     -                          17,941  

ු රුණ  ල    - නං ා ගිණුා    
                        

8,760,566                    8,568,790  

 දහිවල       - නං ා ගිණුා    
                        

5,761,900                    7,401,538  

ා නුවර          - නං ා ගිණුා    
                        

4,302,533                    8,868,568  

දදුේල          - නං ා ගිණුා    
                        

9,010,685                  11,250,487  

අේපාර        - නං ා ගිණුා    
                     

15,748,364                    7,379,662  

 
 -   ොවිපල ගිණුා   

                           
219,436                       191,797  

 ේප   - නං ා ගිණුා    
                     

27,351,946                    6,097,626  

   -   ොවිපල ගිණුා   
                             

54,988                          20,288  

  -   කටිකාලීන ආ ය නන   
                           

899,890                       840,326  

 ාේල  - නං ා ගිණුා    
                        

4,584,570                    7,769,059  

   -   ොවිපල ගිණුා   
                           

122,866                          96,505  

   - අතැති මුදේ    
                                

2,470                            5,676  

යාපනය           - නං ා ගිණුා    
                     

17,420,567                  12,542,901  

  -   කටි කාලීන ආ ය නන   
                        

2,038,982                    1,964,640  

ක  ේල  - නං ා ගිණුා    
                     

11,082,807                  11,209,255  

ත්රී ාලය  - නං ා ගිණුා    
                        

5,918,477                  10,492,136  

එකතුව     
                   

690,853,578               441,238,405  
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13.  පන ාරිතතෝෂිත ප්රතිපන ාදආ       

          

    සපන ත්වඛ්ආන 2016 2015 

      තශත න රු. තශත න රු. 

2016 නනවාරි 1 දිනට  ශේෂය    
                   

115,713,931                  89,173,455  

වස ග රතිපාදන   
                     

12,737,848                  27,623,455  

      
                   

128,451,779               116,796,910  

්ඩු කළා :         

    වස ග   වීේ    
                      

(2,797,924)                 (1,082,979) 

      
                   

125,653,855               115,713,931  

14.  අනගැතිතනෝ 
   

  
සපන ත්වඛ්ආ 

14.් 2016 රු. 2015 රු.  

සිරිදන්ත කන්ස්ට්රක්ෂන්                             39,471,166                      3,271,087  

සිේමියා කන්ස්ට්රක්ෂන්                                    58,695                         311,860  

චාමිං එනටගරයිසස්     -                         177,315  

 ට ි. ය  ේ ගඩ්  සන්ටග                                   196,051                         254,056  

S.S. කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්     -                         247,000  

ුතිල  ටක් ඉංජිිලයරිං                                   149,654                           39,767  

ලංකා කන්ස්ට්රක්ෂන්                                  118,156                         118,156  

MS සිවිේ කන්ස්ට්රක්ෂන්     -                           99,675  

සකද කන්ස්ට්රක්ෂන්                                8,294,757                         989,670  

LEARN                                  408,160  - 

  ොඩනැගිලි  දපාගත ේන්තුව                                1,771,500  - 

 න න් කීේස් කාගයාලය                                  163,300  - 

DR ඉන්ඩස්ට්රීස්                                  486,625  - 

සුාති  ටක් නො ලොජීස්                                2,572,952  - 

කැන්ඩියන් ට්රැවලගස්                                9,250,000  - 

අබිරු කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්                                   127,914  - 

ඉ ලක් ට්ර   ාටේ  රසිංස්                                  544,603  - 

KMST ලංකා                               5,563,800  - 

 දොබි කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්                               2,935,537  - 

EPDS කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්                                4,557,388  - 

ඇඩ්වාන්ස්ඩ්  ඩව ලොපගස්                                6,746,921  - 

වි න ටේ කන්ස්ට්රක්ෂන්                               2,654,912  - 

 සන්ට්රේ ස්ලලයගස ්                             51,950,370  - 

කැන්ඩි කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්                              31,982,908  - 

 ෆ කස ්ාාකටිං                              16,661,485  - 

වින් සේ ඉංජිිලයරිං                                   389,875  - 

සුදසිං  කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්                              39,200,000  - 

ු රුණ  ල උතාආ                                  897,733                         858,483  

 කොළඹ උතාආ    -                           32,500  

 ේ පොල උතාආ                             11,676,256                           20,025  

එකතුව                           238,830,718                      6,419,594  
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15.  සපන චිත විනදම් 

 
    

  සපන ත්වඛ්ආන  2016 2015 

           රු.            රු.     

රධ්ාන කාගයාලය                           24,101,005                  21,095,942  

අේපාර                             2,080,000                    1,470,518  

දදුේල                             2,833,047                    2,888,649  

 කොළඹ                              2,563,593                    3,718,057  

 දහිවල                             3,398,186                    2,826,045  

 ාේල                             2,943,817                    3,942,577  

 ේප                              1,624,926                    1,839,513  

යාපනය                             1,812,620                    1,746,000  

ා නුවර                              1,004,835                    1,070,873  

ක  ේල                                466,164                       820,870  

ු රුණ  ල                             1,007,839                       994,396  

ත්රිු ණාාලය                             2,198,967                    1,605,355  

එකතුව                           46,034,999                  44,018,795  

    

    

    

    16.  තගවින ුතතු තැන්පන ත්  
 

    

වි ත්තරන සපන ත්වඛ්ආන 2016 2015 

          රු.            රු.     

පුස්තකාල / වනේ තැන්පේ                             11,351,947                    8,693,137  

 ටන්ඩග / ආපසු   විය  නො ැි.                              2,173,639                    1,584,553  

ා  පොල                               1,091,500                       335,000  

 නොලේ   විය ුතතු - විවිධ්                             4,177,095                    3,380,517  

සෘජු & වක්ර දදු -   විය ුතතු                                   27,025                       167,110  

එකතුව                           18,821,206                  14,160,317  
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පාලක සභා සාාාජිකයන්  

 

 

ආම  තආතුර හා ලිපිආන 

 
1. ඩී සි  දිසානායක ායා   ේකේ, උසස් අධ්යාපන අාාතයාංශය, අංක 216, ා නැගුා 

ාන්දිරය,  කොස්වේත, දේතරමුේල 

 
 

2 ආචා  ඩබ්. හිලරි ඊ සිේවා 

 

 

 

3. පී එච්  ආනන්ද ායා 

 

 

 

4. ඒ එස්    ේව අ ායා 

 

 

5.  නයන්ත ඒ සාර ක න් ායා  

 

 

 

6. ලසන්ත වික්රාසිං  ායා  

 

 

7.  එේ එේ සී පී   ාො  ොේටි  දර ායා 

 

 

8.  ේ ඒ  රන්ජිේ ායා 

 

 
 

9.  සාන්ත වි ේසිං  ායා  

 

 

 

10.   ස ාරේන විදානපතිරන ායා 

 

 

 

11.  තිලක් ද සිේවා ායා 

 

 

 

 

 

 

 

අධ්යක්ෂ නනරාේ, ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන 

ආයතනය, “නනවතු ිතයස”, අංක 320, ටී බී  නායා ාාවත, 

 කොළඹ 10. 

 

අති ගක  ේකේ (පරිපාලන),  රා ද්ශීය සංවගධ්න 

අාාතයාංශය, ශ්රී නයවගධ්නපුර ාාවත, නයවගධ්නපුර ාාවත, 

 ක ේ ේ  

 

අති ගක  ේකේ (පාසැේ කටුතතු), අධ්යාපන අාාතයාංශය, 

ඉසුරුපාය, දේතරමුේල 

 

වයාපෘති අධ්යක්ෂ, ගිිල කොන විශ්ව විදයාල සංවගධ්න 

වයාපෘතිය, අංක 320, “නනවතු ිතයස”, ටී.බී. නායා ාාවත, 

 කොළඹ 10. 

 

සභාපති, ශ්රී ලංකා වරලේ  ණකාධිකාරීවරුන් අ ආයතනය,   

30 ඒ, ාලල සේකර ාාවත,  කොළඹ 07. 

 

අධ්යක්ෂ, කළානාකරණ  සේවා දපාගත ේන්තුව,  

මුදේ අාාතයාංශය, ා ා භා්ඩඩා ාරය,  කොළඹ 01  

 

අධ්යක්ෂ, කාගමික අධ්යාපන  ා වෘේතීය පුුණණු  දපාගත ේන්තුව, තැ  ප  557, 

ඕේකේ ාාවත,  කොළඹ 10. 

 

අධ්යක්ෂ (ු සලතා සංවගධ්න), ු සලතා සංවගධ්න  ා වෘේතිය පුුණණු 

අාාතයාංශය, අංක 354/02, “ිලපුනතා ිතයස”,  කොළඹ 05 

 

අති ගක  ේකේ (පරි )  ක්රීඩා අාාතයාංශය,  

අංක 09, ිතලි්ල ගුණවගධ්න ාාවත,  කොළඹ 07. 

 

 

රධ්ාන න ව ේපාදන ිලලධ්ාරී, SLIT රධ්ාන කාගයාලය,  ල ටස්  පාර, 

 කොළඹ 01. 
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ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ පාලක සභාව  

පාලක සභා සාාාජික පැමිණීා 
 

 

ආචා  ඩබ්  හිලරි සිේවා - අධ්යක්ෂ නනරාේ  
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ඩී සි  දිසානායක ායා            

ආචා  ඩබ්  හිලරි ඊ  සිේවා 
ායා 

          

ිත එච්  ආනන්ද ායා           

ඒ එස්    ේව අ ායා  Ab Ex    Ex    

නයන්ත සාර ක න් ායා     Ex Ex  Ex Ex Ex 

ලසන්ත වික්රාසිං  ායා  Ab  Ab Ex Ab  Ex Ab Ex 

එේ එේ සි පී  
 ාො  ොේටි  දර ායා 

 Ab Ex  Ex Ex     

 ේ ඒ  රංජිේ ායා      Ex     

සාන්ත වි ේසිං  ායා Ab Ab         

 ස ාරේන විදානපතිරන 
ායා  

Ex      Ex    

තිලක් ද සිේවා ායා  Ab  Ex Ex Ex  Ex   

 

 -පැමිණි                                         Ab –  නොපැමිණි                                  Ex-  නොපැමිණීා දැන්ූ   

 

සභා ැලස්වීාක  නපූගණය සභික සාාාජිකන් ප කට  නොඅඩු විය ුතතුය  1995 අංක 29 දරණ පන ේ 9 (2) 

ව න්තිය.   
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වි ණන ිතළිතුරු 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ 2016  දසැේදග 31 දි නන් අවසන් වගෂය සා ා වු මුලය රකාශන ිතළිදාව 1971 අංක 38 දරණ මුදේ පන ේ 14(2) (සී) 

ව න්තිය රකාර වි ණකාධිපති වාගතාව  

අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 
2 2 මුලය  රකාශන ිතළිදා අද ස් දැක්වීා   

 
2 2 1 

 
ශ්රී ලංකා රානය ගිණුේකරණ රමිති 
 
ශ්රී ලංකා රානය අංශ ගිණුේකරණ රමිත 07 රකාරව අස්පෘෂය 
වේකේ  ලස  ඳුනා   න රාඅධ්ිලත කර ඇති රු 1,394,400 ක් 
වටිනා ගිණුේකරණ පැ ක්නය ස  ඉඩේ වටා තා්ලප ඉදිි.රීා  ා 
වැටවේ ඉදිි.රීා  වනු වන් වැය කරන ලද රු  9,697,817 කට 
අදාළව වාගෂිකව ක්ෂය රතිපාදන සිදුකර  නොතිබුණි    
 

 
 

 ශ්රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ 
ගිණුේකරණ රතිපේති අංක 1 5 2 රකාරව අශ්පෘශය 
වේකේ  ා ඉඩේ සේදන්ධ්ව ක්ෂය  ැලිතේ සිදු 
 නොකරනු ලදයි   නමුේ සද  පන්වා දි ඇති පරිදි 
රානය ගිණුේකරණ රතිපේති  07 රකාරව   ේ 
සේදන්ධ්ව ක්ෂය රතිපේතිය ගිණුේකරණය ි.රිාට 
සැලසුේ කර ඇති අතර, ඒ අනුව ක්ෂය අංශයන් ප ත 
පරිදි  උ  

 
ඉඩේ නවිකරණ  ා වැඩිදිුතණු ි.රිමි    - රු  357,667/= 
අස්පෘෂය වේකමි                                - රු  278,880/= 

 
 

  ාා  ශේෂයන් 2017 අවසන් ගිණුමි 
ාඟින්   ලිදරඋ ි.රිාට කටුතතු කරමි  

 

 
2 2 2 

 
ගිණුේකරණ අඩුපාඩු  
ප ත සා න් ිලරීක්ෂණ කරනු ලැ බ්   
(අ)   ආයතනය විසින් පවේවා  න  තිබු  ේඛනය අනුව, 2016 

වගෂය සා ා වු පාරි ත ෂික රතිපාදනය                    

රු.9,939,324 ක් වුවද මුලය රකාශන වල එය          
රු.12,737,848 ක්  ලස දක්වා තිබී   ේතු වන් මුලය 
රකාශන වල පාරි ත ෂික රතිපාදන රු  2,798,524 ක් 
වැඩි යන් දක්වා තිබුණි    

 
 
 
 
(අ)  2016 වගෂයට අදාල පාරි ත ෂිත  වන් ි.රිේ 

අතපසුවිාි.න් වැඩිපුර ගිණුමි ත වි ඇති දව 
ිතළි ිලමි   

 
 
 

 2017 අවසන් ගිණුමි ාඟින් ිලවැරදි 
ි.රිාට කටුතතු කරමි  

 ඉදිරි ේම  අවසන් ගිණුේ ිතළි යල 
ි.රීාට  පර සියලුා නගනේ සට න් 
ිලවැරදිද යන්න පරීක්ෂා කරන  ලස 
 ණකාධිකාරීට උප දස්  දන ලම   

 (ආ) ආයතන ේ කාගය ා්ඩඩලය  වනු වන් පාමාාලා 
පැවැේවීා, වෘේතීාය ආයතනවල සාාාජිකේව  ාස්තු 
 ා කාගයක්ෂාතා කඩයීේ විභා  පැවැේවීා යනාම  
වශ යන් පුුණණු  ා ඇ යීේ වියදේ  ලස සාා ල චිත 
වගෂය තුළ     රු  3,696,461 ක් දරා තිබුණු අතර, එ සේ 
දරණ ලද වියදේ වගෂ ේ ආදායාට එ රහිව ලියා  ැරීා 
 වනුවට ධ්ාරිතා වගධ්න වියදේ වශ යන් අස්පෘෂය 
වේකේ  ලස ගිණුේ ත කර තිබුණි    

 

 ා ාභා්ඩඩා ාරය විසින් 2016 වගෂ ේදි ශ්රී ලංකා 
උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය  වත රදානය 
කරන ලද රඅධ්න රතිපාදන ාඟින්  ශ්රි ලංකා උසස් 
තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන  ේ පාමාාලා පැවැේවිා, 
 සේවක පුුණණුව  ා ඇ යීේ වියදේ දරණ ලදි  

  ක සේ  වතේ සද අ ිලග ද්ශය අනුව 
2017 අවසන් ගිණුේ ාඟින් ිලවැරදි 
ි.රිාට කටුතතු කරමි   එ සේා එා 
වියදේ ආදායාට එ රහිව ලියා  රින 
 ලස උප දස්  දන ලම   

 



                    වාර්ෂික වාර්තාව     2016              -95- 
 

අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 

 (ඇ)   මුුණණත වටිනාකා රු  104,087,300 ක් වු භා්ඩඩා ාර 

බිේපතට අදාළව 2016  දසැේදග 31 දිනට ආ ය නන 

වටිනාකා රු  96,125,922 ක් වුවද මුලය රකාශන අනුව 

එය රු  91,129,593 ක්  ලස දක්වා තිබීා   ේතු වන් 

මුලය රකාශනවල ආ ය නන වටිනාකා රු  4,996,329 

ක් අඩු වන් දක්වා තිබුණි   තවද  ාා බිේපතට අදාලව 

සාා ල චිත වගෂය සා ා  පොලී ආදායා රු  6,436,074 

ක් වුවද මුලය රකාශනවල රු  1,439,745 ක්  ලස දක්වා 

තිබී ාන් සාා ල චිත වගෂ ේ  පොලී ආදායාද රු  

4,996,329 ි.න් අඩු වන් දක්වා තිබුණි    

 සද විසින් ඉදිරිපේ කර ඇති කරුණු සා  එක  වන 

අතර අතපසු විාි.න් භා්ඩඩා ාර බිේපේ  වල  පොළි 

ආදායා  ණන ේදි  ද ෂයක් සිදු  වී ඇත   ාා වරා 

ිලවැරදි ි.රිාට කටුතතු කරන අතර, එවැිල  ද ෂ 

නැවත ඇති  නොවිාට ව  දලා  ිලමි  

 

 

 ිලවැරදි අ ය 2017 වගෂ ේ ගිණුේ ත 

ි.රීාට කටුතතු කරමි  

 අවසන් ගිණුේ වි ණනය සද ා ඉදිරිපේ 

ි.රීාට  පර  ාවැිල අඩුපාඩු ිතළිදා පසු 

විපරේ කරන  ලස  ණකාධිකාරී අංශය 

 වත උප දස් ලදා ම  ඇත   

 

 (ඈ) යාපනය උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ සාා ල චිත වගෂයට 

අදාළ රු  74,342 ක් වු ස්ථාවර තැන්පතු  පොලී ආදායා 

වගෂ ේ ආදායා  ලස ගිණුේ ත ි.රීා  වනුවට එය 

 පර වගෂ ේ  ැලපීේ  ලස ගිණුේ ත කර තිබුණි   

 සද විසින් ඉදිරිපේ කර ඇති කරුණු සා  එක  

 වමි    

 සාා ල චිත වගෂයට අදාළ    රු  

74,342 ක් වු ස්ථාවර තැන්පතු  පොලී 

ආදායා වගෂ ේ ආදායා  ලස 

ගිණුේ ත ි.රීාට ිතයවර   න ඇත   

 ාය 2017 වගෂ ේ අවසන් ගිණුේ 

ිතළි යල ි.රී ේම  ිලවැරදි ි.රීාට 

ිතයවර  ිලමි    

2 3 ලැබිය ුතතු ගිණුේ  

 

(අ)   අේපාර උසස් තාක්ෂණ ආයතනයට අදාලව 2013 වගෂය 

අවසානයට පැවති රු  333,697 ක වටිනාකාි.න් ුතේ 

අේතිකාරේ මුදල 2017 ජුලි 31 දක්වාා ිලරවුේ ි.රීාට 

කටුතතු කර  නොතිබුණි    

 

 

  ේ සේදන්ධ්ව පරීක්ෂනයක් අදාළ ිලලධ්ාරීන්ට 

එ රහිව පැවරුණු ිලසා ිලවැරදි ි.රීාට  නො ැි.වු 

අතර,  ේ වන විට එා පරීක්ෂණය අවසන් වී ඇත   

අදාළ  තොරතුරු රධ්ාන කාගයාල යන්   න්වා 

 ැනීාට කටුතතු සැලසුේ කර ඇත    

 

 

 2017 වගෂ ේ අවසන් ගිණුේ ිතළි යල 

ි.රී ේම   ේ ිතළිදා අවදානය  යොමුකර 

අවශය  ැලපීේ ි.රීාට ිතයවර  න්නා 

දව කාරුණිකව දැනුේ  දමි    

 (ආ) ආයතන ේ  සේව යන් ඉවේව ගිය ිලලධ්ාරීන් 12 

 ද නු  අ  හි  ආපදා ණය  ශේෂ, ගිවිසුේ කඩ ි.රීා 

 වනු වන් අයවිය ුතතු  ශේෂ, භාර  නොදුන්  පොේ 

 වනු වන් අයවිය ුතතු  ශේෂ  ා  පර දැනුේ  නොම  

 සේව යන් ඉවේව යාා යන කරුණු   ේතු වන් 

ආයතනයට අයවිය ුතතු හි  මුදල වු රු  1,615,795 ක් 

සාා ල චිත වගෂය අවසානය දක්වාා අයකර  ැනීාට 

කටුතතු කර  නොතිබුණි    

 අදාළ ිලලධ්ාරීන්  න් මුදේ අයකර  ැනීා සා ා 

එන්තර වාසි යවා ඇති අතර, එක් ිලලධ්ාරි යු  

 වනු වන්  ේ වන විටේ උසාවි ේ නඩුවක් පවරා 

ඇත    

  ේ සේදන්ධ්ව  ේ වන විටේ නීතිාය 

ක්රියා ාාග   ිලමින් පවතී    



                    වාර්ෂික වාර්තාව     2016              -96- 
 

අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 

 
2 4 
 

 
නීති රීති  රගුලාසි  ා කළානාකරණ තීරණ වලට  අනුකූල 
 නොවීා  
 

නීතිරීති හා තරගුකාසි 

වකය තනොමුව 

්නුකූක තආොීමම 

(අ)  1995 අංක 29 

දරණ ශ්රී ලංකා 

උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතන 

පන ේ 21 (ක) 

ව න්තිය  

උසස් තාක්ෂණ ආයතනයට 

ලැ දන පුදාන ස  ආයතනය 

විසින් උපයා  නු ලදන යේ 

ආදායාක් දැර කළ ුතතු අරමුදලක් 

පවේවා  ැනීා සා ා උසස් 

තාක්ෂණ ආධ්යාපන ආයතනය 

 වත පනතින් දලතල පැවරී තිබුණ 

ද අධ්යක්ෂ නනරාේතුාා අ 2016 

ාාගතු 03 දිනැති අංක 

SLIATE/CT/2016 දරන ලිිතය 

ාගින් උසස් තාක්ෂණ ආයතනය 

විසින් උපයනු ලදන ආදායේ 

උපයන ලද දිනට රධ්ාන 

කාගයාල ේ නං ා ගිණු ාහි 

තැන්පේ කළ ුතතු දවට උසස් 

තාකෂණ ආයතන  වත දන්වා 

තිබුණි    

(ආ)  ශ්රී කාකා 

ප්රනාතාන්ත්රික   

්මානවාදී 

නආරනත  

තනතආ ්ාග්රහත  

XXIV වැනි 

පන රිච්තේදත  3.7 

වගන්තින 

ලදාදුන් ණය මුදේ ආපසු අයකර 

 ැනීා ණය ලදා දුන් ාාසය අවසන් 

වීාේ සා  එළ ඹන ඊල  ාාස ේ 

සිට ආරේභ කළ ුතතු වුවේ, 

ආයතන ේ ිලලධ්ාරීන් ති ද නු ට 

ිලු ේ කර තිබු ආපදා ණය මුදේ 

ආපසු අයි.රීේ ාාස 02 සිට ාාස 

03 දක්වා කාල රාාදයි.න් පසුව  

සිදුකර තිබුණු දව ිලරීක්ෂණය විය    

 
 

 
 
 
 
 

 

 උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන පනතට අනුව උසස් 
තාක්ෂණ ආයතන විසින් උපයනු ලදන ආදායේ එා 
ආයතන වලා දැංු  ගිණුේවල තැන්පේ කරන අතර, 
උසස් තාක්ෂණ අංශ වල උපයන ආදායේ පාණක් 
රධ්ාන කාගයාල ේ ඉතිරි ි.රීේ ගිණු ේ තැන්පේ 
කරන දව කාරුණිකව දැනුේ  දමි   
 
 

 සද  පන්වා ම  ඇති විාසුා  ා එක   වමි  

 
 
 
 

 සද  පන්වා ම  ඇති විාසුා  ා එක   වමි  

 
 
 

 ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයට 
පග ේෂණ ම ානා මුලින්ා  දුන්වා දන ලද් ද් 2013 
වගෂ ේම ය  එකල පග ේෂණ  ය නනා ඉදිරිපේ කල 
සියලු  දනාට පග ේෂණ ම ානා   වීාට කටුතතු 
 යොදා තිබුිල   එවකට 1/2011 දරණ චක්ර  ේඛය 
ක්රියාේාක වු අතර, 2014 නනවාරි 01 සිට එය අවලංගු 
වී ඒ  වනුවට 02/2014 දරණ කලාණාකරන  සේවා 
චක්ර  ේඛය ක්රියාේාක විය  පග ේෂණ  ය නනා 
අනුාත කරවා  ැනීාට පග ේෂණ කමිටු  නොතිබුණු 
දැවින්, එ සේ අනුාත ි.රීාට  පර ම ානා   වීේ 
ආරේභ කර තිබුණි  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 මින් ඉදිරි ේම   ාවැිල තේේවයක් ඇති 
 නොවීාට කටුතතු ි.රීාට ිලලධ්ාරීන් 
දැනුවේ කර ඇත    

 
 

 

 චක්ර  ේඛ රකාරව අදාල වේකේ 
 ේඛන ිතළි යල කරන  ලස සියළුා 
ආයතන වලට ලිඛිතව දැනුේ ම  ඇත    

 
 

 2014 12 18 දිනැති අංක 14/148 දරණ 
පාලක සභා පත්රිකා උ අනුාැතිය ාත 
පග ේෂණ කළානාකරණ කමිටු  ස  
පග ේෂණ අධීක්ෂණ කමිටු පේකර 
පග ේෂණ  ය නනා අනුාත ි.රීාට 
කටුතතු   යොදා ඇත    ේ වන විට 
පග ේෂණ ම ානා   වනු ේ අනුාත 
පග ේෂණ  ය නනා වලට පාණි   
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(ඇ) 1978  දසැේදග 
19 දිනැති අංක 
842 දරන 
භා්ඩඩා ාර චක්ර 
 ේඛය 2 1 
ව න්තිය  

 

ස්ථාවර වේකේ  ේඛනයක් 
පවේවා  ත ුතතු වුවේ, ක  ේල, 
ා නුවර, දදුේල ස  ාේටක්ු ලිය 
යන උසස් තාක්ෂණ ආයතන විසින් 
ස්ථාවර වේකේ  ේඛනයන් 
පවේවා  න   ොස්  නොතිබුණි   

(ඈ) 2014  පදරවාරි 
11 දිනැති අංක 
02/2014 දරන 
කළානාකරණ 
චක්ර  ේඛය  

(i) පග ේෂණ  ය නනා පග ේෂණ 
කමිටුව ාඟින් අනුාත කර 
 නොතිබුණ ද, උසස් තාක්ෂණ 
ආයතනවල ිලළධ්ාරීන්ට 
පග ේෂණ ම ානා චක්ර ේඛය 
අනුව ම ානා   වා තිබුණි    

  
(ii) චක්ර  ේඛය රකාරව පග ේෂණ 

 ය නනාව රතික් ෂේප කර 
තිබුණද, දදුේල, යාපනය ස  
 දහිවල උසස් තාක්ෂණ 
ආයතනවල ිලළධ්ාරීන්ට 
පග ේෂණ ම ානා   වා තිබු 
අවස්ථා ිලරීක්ෂණය විය    

 2014 12 18 දිනැති අංක 14/148 දරණ පාලක සභා 
පත්රිකා උ අනුාැතිය ාත පග ේෂණ කළාණාකරන 
කමිටු ස  පග ේෂණ අධීක්ෂණ කමිටු පේකර 
පග ේෂණ  ය නනා අනුාත ි.රීාට කටුතතු  යොදා 
ඇත    

මින් ඉදිරියට අනුාත වු පග ේෂණ  ය නනා 
සා ා පාණක්   වීේ ි.රීාට අදාළ ව ි.ව 
ුතතු ිලලධ්ාරීන්ට උප දස් ලදා ම  ඇත   
රතික් ෂේප වු පග ේෂණ  ය නනා සා ා 
  වීේ සිදුකර තිබු දැවින්, එා 
පග ේෂණයන්ටද චක්ර  ේඛ අනුව අවශය 
ලිිත  ේඛණ ස  පග ේෂණ  සොයා ැනීේ 
ිතළිදා වාගතා ලදාම ාට උප දස් ම  ඇත    ේ 
වන තුරුේ අදාළ  තොරතුරු ලදා  නොදුන් 
පග ේෂකයන්  න් වැටු පන් එා මුදල අය 
ි.රීාට කටුතතු සිදු කරමින් පවතී    

3 මුකය ්මාතකෝාආන  
 

  

3.1 මුකය ප්රතිලක 
 
ඉදිරිපේ කරන ලද මුලය රකාශන අනුව, සාා ල චිත වගෂ ේ 
 ා  ුතේ රතිලලය රු  81,198,532 ක අතිරික්තයක් වු අතර, 
ඊට අනුරූපව ඉු ේ වගෂ ේ අතිරික්තය රු  16,516,167 ක් 
වු යන් ඉු ේ වගෂයට සා ්ලක්ෂව සාා ල චිත වගෂ ේ මුලය 
රතිලල යහි රු  64,682,365 ක වගධ්නයක්  පන්නුේ  කරුණි   
ඉු ේ වගෂයට සා ්ලක්ෂව පුනරාවගතන වියදේ සා ා රානය 
රදාන  රු  93,400,000 ි.න්  ා  වනේ ආදායේ රු   
51,697,449 ි.න් වැඩිවීා රධ්ාන වශ යන්   ේතු වී තිබුණි  
සාා ල චිත වගෂය ස  ඉු ේ වගෂ 04 ක මුලය රතිලල විර  
ි.රී ේම  2012 වගෂ ේ සිට 2014 වගෂය දක්වා ඌනතාවයක් 
දක්නට ලැබුනද, 2015 ස  2016 වගෂවල මුලය අතිරික්තයක් 
ඇතිවී තිබුණි    ක සේ වුද, මුලය රතිලලයට   සේවක පාරිශ්රමික 
ස  නං ා  නොවන වේකේ සා ා ක්ෂය නැවත  ැලපීේ 
ි.රී ාන් පසු 2012 වගෂ ේ   රු  245,179,260 ක් වු දායකේවය 
2016 වගෂය වන විට         රු  988,934,215 දක්වා වගධ්නය වී 
තිබුණී   

 

 සද  පන්වා ම  ඇති ආකාරයට රානය රධ්ාන ලැබීේ  ා 
ආයතනය විසින් උපයන ලද ආදායේ ිලසා මුලය 
රතිලල යහි වගධ්නයක් 2016 වගෂය තුල ල ාකර 
 ැනීාට  ැි.විය    

 

 සද  පන්වා ම  ඇති පරිදි  සේවක 
පාරි ත ෂක  ා ක්ෂය නැවත  ැලපීේ 
ි.රී ාන් පසු 2015 ස  2016 වගෂවල 
මුලය රතිලල ේ අතිරික්තයක්  පන්නුේ 
කරන දව කාරුණිකව දැනුේ  දමි    
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අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 
4 තමතහුතම් ්මාතකෝාආන    

4.1 කාර්න ්ාආන  
සංුතක්ත සැලැස්ා අනුව ආයතනයට සිසුන් දාවා  ැනීා සා ා 
සැලසුේ කළ රාාණය පසුගිය වගෂ 03 ක තතය වශ යන් දාවා 
 ේ රාාණය සා  ප ත දැක් උ   2016 වගෂ ේම  දාවා 
 ැනීාට සැලසුේ කළ රාාණයට වඩා තතය වශ යන් දාවා  ේ 
ශිෂය සංඛයාව 608 ක්   වේ සියයට 8 ක වැඩිවීාක් 
ිලරීක්ෂණය විය  
 

වගෂය  2013 2014 2015 2016 

දාවා  ැනීාට 
සැලසුේ කළ සිසුන් 
රාාණය  

6696 7000 7200 7400 

සතය වශ යන් 
දාවා  ේ සිසුන් 
රාාණය  

5172 6696 6942 8008 

 වනස  1524 304 258 608 

 වන සේ රතිශතය  23 4 3 5 8  

 
 

 මීට  පර සිසුන් දාවා  ැනීා සිදු කරන ලද් ද් අදාල 
වගෂයට  නොව කලින් වගෂ ේ උසස්  පල  ැද රූ 
සිසුන්  ිල   නමුේ 2016 වගෂ ේ සිසුන් දාවා  නු 
ලැබු උ එා වගෂයට ඇතුලේව, 2015 වගෂයද 
ඇතුලේවය    ාහිම  සිසුන් දාවා  ැනී ේ රතිශතය 
වැඩිවී ඇත   එ ාන්ා 2015 01 17  දිනැති 22/2015 
රානය පරිපාලන චක්ර  ේඛය ිලු ේ වීාේ සා  
 ණකාධිකරන  ා ඉංශ්රීසි පාමාාලාවන් සා ා සිසුන් 
වැඩිපුර ලියා පදිංචි වී ඇත    
2016 වගෂ ේම  දාවා  ැනීාට සැලසුේ කළ 
රාාණයට වඩා සතය වශ යන් දාවා  ේ ශිෂය 
සංඛයාව 608 ි.න්   වේ සියයට 08 ක වැඩිවීාක් 
ිලරීක්ෂණය විය    

 
 

 2017 වගෂ ේ අලුතින් දාවා ේ සිසුන් 
සංඛයාවද සීර  ලස වැඩි වී ඇති දව 
කාරුණිකව දැනුේ  දන අතර, 
උපාධිලාභී ශිෂය  සංඛයාවද 
වගතාාන ේ සැලි.ය ුතතු  ලස වැඩි වී 
ඇති දව කාරුණිකව දැනුේ  දමි    

  

(ආ)  2015 වගෂ ේ සිට වි ද්ශීය සිසුන් දාවා  ැනීාට සැලසුේ 

කර තිබුණද, 2015 ස  2016 වගෂවල ි.සිදු වි ද්ශ 

සිසු වු  ආයතනය  වත දාවා   න  නොතිබුණි    

  සිසුන් දාවා  ැනීාට සැලසුේ කර තිබුනද, 

දාවා ැනී ේ පරිපාටිය අනුව උසස්  පල විෂයයන් 

03 ක් සාේව තිබිය ුතතු අතර, එා සදුසුකේ වි ද්ශ 

සිසුන් අ සුදුසුකේ සා  සැසම  ේම  සවුන් අ 

සුදුසුකේ අවශය ාේටාට  නොතිබීා    වි ද්ශිය 

සිසුන් වැඩිපුාාණයක් ඉේලුේ  නොි.රීා  ේ සා ා 

දලපා ඇත    

 

  

(ඇ)  2016 වගෂ ේ උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනවල 

සිසුන් ස  අධ්යයන  ා අනධ්යන කාගයය ා්ඩඩලය 

 වනු වන් විදයුේ පුස්තකාලයක් ස්ිකිතත ි.රීාට 

සැලසුේ කර තිබුණද, එය 2017 ජුිල 30 දක්වාා 

ක්රියාේාක කර  නොතිබුණි   

 

  ේ වන විට විදයුේ පුස්තකාල ස්ථාිතත ි.රීා 75   

ි.න් පාණ අවසන් දව කාරුණිකව දැනුේ  දමි    

 

 

 KOHA ාෘදුකාං යට දේත ඇතුලේ 

ි.රීා සේපුගණ යන් අවසන් අතර, 

 ාහි රති තියක් පවතින දව 

කාරුණිකව දැනුේ  දමි    

 (ඈ)  ා  පොළ ශිෂයාධ්ාර  නොලැ දන සිසුන්  වත 2015 

වගෂ ේ සිට අධ්යයන කටුතතු  වනු වන් මුලය ආධ්ාර 

ලදාම ා සා ා ආයතනය ාේටමින් අරමුදලක් ස්ථාිතත 

ි.රීාට 2015-2017 සංුතක්ත සැලැසුාට ඇතුලේ කර 

තිබුණද සාා ල චිත වගෂය අවසානය දක්වාා  ේ 

සේදන්ධ් අරමුදලක් ස්ථාිතත කර  නොතිබුණි    

 ඒසා ා අවශය රතිපාදන  භා්ඩඩා ාර යන් ිලු ේ 

 නොි.රීා   ේතු  කොට   න එය ක්රියාේාක ි.රීාට 

 නො ැි. වී ඇති දව කාරුණිකව දැනුේ  දමි    ේ 

සේදන්ධ්ව ආම  සිසුන්  න් අරමුදලක්   ොඩ නැ එාට 

සැලසුේ කලද එයද අසාගථක විය    

 



                    වාර්ෂික වාර්තාව     2016              -99- 
 

අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 

4.2 කළමඅාකරආ ක්රිනාකාරකම්   

 (්)     තද්ශආ පන ැවැත්ීමම.  
 
(i) ක  ේල උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන යහි 

පවේවනු ලදන උසස් නාතික  ණකාධිකරණ 
ඩි්ල ල ාාවට අදාළ විෂය සා ාමී ි.සිදු  ද්ශකවර යු  
සාා ල චිත වගෂය තුළ  ද්ශන පැවැේවීා සා ා 
අනුුතක්ත කර  නොතිබු අතර, දාහිර  ද්ශකවරු විසින් 
පාමාාලාවට අදාළ විෂයයන්හි  ද්ශන පවේවා තිබුණි    

 
 

  ාය ිතළි ත  ැක    ාා පාමාාලා උ විෂයයන් 04 
ක් ආවරණය කල එකා ස්ිකර  ද්ශකවරයා 2016 
පළමු සාාසික ේ සිට  සේවය අත ැර   ොස් ඇත   
එා ිලසා භාහිර  ද්ශකවරුන් අ  සේවය ලදා ැනීාට 
සිදුවිය    

 
 

  ේ වන විට  ස්ිකර කිකකාචාගයවරු 
දාවා   න ඇති අතර, දාහිර  ද්ශන 
අඩු වි ඇත      

 (ii) ක  ේල ස  ා නුවර උසස් තාක්ෂණ ආයතනවල 
පවේවනු ලදන එක් එක් පාමාාලාවන් සේදන්ධ් 
විෂයන්වලට අදාළව  ද්ශකවරුන් විසින් ආවරණය කළ 
ුතතු පැය  ණන ස  තතය වශ යන් ආවරණය කරන 
ලද පැය  ණන අතර ිතළි වලින් සියයට 3 සිට සියයට 
95 දක්වා ස  සියයට 6 සිට සියයට 80 දක්වා  වනසක් 
ිලරීක්ෂණය විය   විචලනයක් ිලරීක්ෂණය විය  

  ාය ිතළි ත  ැක   නමුේ  ේ සා ා  පොදු උ දලප  
කාරණා ි.හිපයක් පැවතුණි    
රන ේ ිලවාඩු දිනවල  ද්ශණ පැවැේවීට 
 නො ැි.වීා, ස්ිකර  ද්ශකවරුන්  ද ද නු   සේවය 
අත ැර යාා, සිසුන් පංති කාාරවල  නොසිටීා ආදිය 
 උ    

 ඉදිරි ේම   ද්ශන උපරිා අුතරින් 
ඉටුි.රීාට අවශය වැඩිතළි වලවේ 
සකස් කර ඇත    

  ක සේ  වතේ විභා යට  පර අවශය 
විෂය ිලග ද්ශ අවසන් ි.රීේ  දො    
අවස්ථා වලම  සිදු කරනු ලදයි    

 (ආ)    දදුේල උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ පවේවා   න යනු 
ලදන පුස්තකාල ේ 1997 වස ග සිට 2015 වසර දක්වා 
අස්ථාන තව ඇති රු   35,583 ක් වටිනා  පොේ 226 
ක්ද, 1997 වස ග සිට 2008 වසර දක්වා සිසුන් විසින් 
ැල  න   ොස් ආපසු භාර  නොදුන් රු  33,305 ක් වටිනා 
 පොේ 156 ක්ද 1997 වස ග සිට 2008 වසර දක්වා 
දාහිර ආචාගයවරුන් විසින් ැල  න   ොස් ආපසු භාර 
 නොදුන් රු  4,102 ක් වටිනා  පොේ 20 ක් 
සේදන්ධ් යන් කළාණාකරණය ි.සිදු ක්රියාාාග යක් 
  න  නොතිබුණි  

 

  ාහි සා න්  පොේ පුස්තකාල යන් දැ ැර   න 
යන ලද සා ර දාහිර කිකකාචාගයවරුන් මිය   ොස් 
ඇත   අ නු ේ අයටද එා කාල වකවානු උම  
සිහිකැාවීේ ි.හිපවතාවක් සිදුතර ඇත   සා ර අය 
දාහිර  ද්ශක තනතුර අතර ා ම   ැරගිය අය උ   
 ක සේ  වතේ  ේ වන විට එා  පොේ ආපසු ලදා 
 ැිලාට  ැි.යාවක් නැති දව දන්වා සිටිමි    

  ේ සේදන්ධ්ව වි ණන  ා 
කළාණාකරන ැලස්වී ේම  සාකච්ඡා කර, 
අදාළ වටිනාකා කපා  ැරීාට ිතයවර 
  න ඇත    

 (ඇ)    2016 වගෂ ේ පළමු සාාසික විභා  කාල සට න ි.හිප 
වරක් සං ශ ධ්නය වීා   ේතු වන් අවසන් සං ශ ධිත 
කාල සට නට අනුව විභා  පවේවා අවසන් කර 
තිබියම ේ එක් විෂයක්  වනු වන් දදුේල උසස් තාක්ෂණ 
ආයතන ේ සිසුන්  ද ද නු   වනු වන් නැවත 
විභා ය පවේවා තිබුණු දව ිලරීක්ෂනය විය   උසස් 
තාක්ෂණ ආයතනවල විවිධ් පාමාාලාවන්ට අදාළව එක් 
එක් විෂයයන් සා ා එකා රශ්න පත්රයකට සිසුන් සියළු 
 දනාා එකවර ිතළිතුරු සැපයීා සිදුවිය ුතතු වුවද 
 ා ලස  වනා පුශ්න පත්රයකට ිතළිතුරු ලිවීා තුලින් 
විභා  කටුතතු විධිාේව කළාණාකරණය කර තිබු ්ඩද 
යන්න  ැටළු ස  තය    

 

 විභා  කාලසට න් සේදන්ධ් යන් සිසුන් දැනුවේ 
ි.රී ාන් පසු එා විභා ය පැවැේ වන දිනයන් 
ඉදිරියට  ැනීා ිලසා  ාා සිසුන්  ද දනාට නැවත 
විභා යක් පැවැේවීාට සිදුවී ඇත    

  ාවැිල තේේවයක් නැවත සිදු  නොවන 
 ලස අදාල ිලලධ්ාරීන්ට උප දස් ලදා ම  
ඇත    
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අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 

 (ඈ) ආයතනයට අයේ ලබුදුව, අේපාර, අනුරාධ්පුරය, 
ාඩකලපුව, සාන්තු රයි, නයිවල, වවුිලයාව, 
ු රුණ  ල, නුවර, නාවලිතටිය   ා දදුේල යන උසස් 
තාක්ෂණ ආයතන  ා ආයතිලක අංශ ිතහිටි ඉඩේ 
අේපේ කර  ැනීාට 2017 ජුිල අවසන් වන විටේ 
කටුතතු කර  නොතිබුණි      

 

  ාහි දක්වා ඇති ආයතන අතුරින් දදුේල, ා නුවර, 
සාන්තු ග, නයිවල  ා ු රුණ  ල ඉඩේ  ේ වන විට 
පවරා  න ඇත      

 අ නු ේ ආයතන වල ඉඩේ පවරා 
 ැනී ේ කටුතතු වල ර තියක් පවතින 
දවේ, අේපාර  ා ලබුදුව ඉඩේවල 
රා ය ගික  ැටළුවක් පවතින දවේ 
කාරුණිකව දැනුේ  දමි      

 (ඉ)    මහතපන ොළ ශි යත්ව ප්රදාආන 

  

ා  පොළ ශිෂයේව භාරකාර අරමුදල ාගින් නව 

අධ්යයන වගෂයක් සා ා සිසුන් 1500 ක්     ඇතුලේ 

කර  නු ලදන එා සිසුන්  න් සියයට පන ක් යන 

 ද කන් එවා සංඛයාවට ශිෂයේව රදාන ේම  

සැලි.ේලට   න තිබුණි   එ සේ වුවද  ආයතනය විසින් 

ශිෂයේව සා ා සුදුසුකේ ලදන සිසුන්  ත රා  න 

ා  පොළ භාරකාර අරමුදල  වත  යොමු ි.රීා  සා ා 

සුදුසුකේ ලැබීාට හිමිකේ ලදන සිසුන් සැලි.ය ුතතු 

රාාණයකට ශිෂයේව අහිමිවීාට   ේතු වී තිබුණු දව 

වි ණන ේම  අනාවරණය විය   ාේටක්ු ලිය උසස් 

තාක්ෂණ ආයතන ේ ා  පොළ ශිෂයේව ලදාම ා 

සේදන්ධ් ිලයැදි පරීක්ෂා උම  ප ත කරුණු ිලරීක්ෂණය 

විය    

 

 

 

 ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය විසින් 

ශිෂයේව සා ා සුදුසුකේ ලදන සිසුන්  ත රා  න 

ා  පොළ භාරකාර අරමුදල  වත  යොමු ි.රීා සා ා 

පදනේ කර ේ ිලගණායක වල පවතින දුගවලතා ස  

අඩුපාඩු   ේතු වන් ශිෂයේව සා ා සුදුසුකේ ලැබීාට 

හිමිකේ ඇති සිසුන්ට ශිෂයේව අහිමි  උ යන්න 

ිතළි ත  නො ැි. කරුණි.   ා  පොළ ශිෂයේව ලදා 

 ැනීාට සුදුසුකේලාභීන්  ත රා පේ කර නු 

ලදන් න්, අවශයතා දගශකය ඝෘණ අ  ේ සිට 

වැඩිවන අනුිතළි වලට සැකසු පසු ා  පොළින් ලදා 

 දන ශිෂයේව රාාණයට අනුරූපීව සකස් කළ 

 ේඛනයට අනුවයි   ඒ අනුව ා  පොළ ශිෂයේව 

ලැ දනු ේ සා ්ලක්ෂව ද්රරිද්රතාව යන් ඉ ළ සිසුන් 

 ටය    

 

 (i) ආයතන යහි 2013/2014 අධ්යයන වගෂය සා ා ඇතුලේ 

කර  ේ නවක සිසුන්  වනු වන් ා  පොළ උසස් 

අධ්යාපන ශිෂයේව අරමුදල යට ේ ිතරිනානු ලදන 

ශිෂයේව  වනු වන් සිසුන්  ත රා  ැනීා සා ා අවශයතා 

සංගුණකය (Need Index) උප ය  එකර   න එා 

සංගුණකයට දේත ඇතුලේ ි.රී ේම  ශිෂයේව සා ා 

සුදුසුකේ  නොලදන ඉ ළ ආදායේ ලදන  දාාිතයන් අ 

පවුේවල සිසුන්, ආදායේ රහිත සිසුන්  ලස සලකා දේත 

ඇතුලේ කර තිබුණි    ේ   ේතු වන් ා  පොළ අරමුදලින් 

ිතරිනානු ලදන ශිෂයේව හිමිවීා තුළින් අඩු ආදායේ ලදන 

පවුේවල ශිෂයයන්ට ශිෂයේව ලැබී ේ අවස්ථාව අහිමිවී 

ති දන දව ශිෂයේව ලදාම ේ සේදන්ධ්ව  කරන ලද ිලයැදි 

පරීක්ෂා උම  ිලරීක්ෂණය විය   

 2015  අධ්යයන වගෂයට ඇතුළේ වු නවක සිසුන් සා ා 

ා  පොළ ශිෂයේව පුදානයට සිසුන්  ත රා  ැනීාට 

දේත පරි ණක  ත ි.රී ේම  එක් ආයතනයක පැවති 

කාගය ා්ඩඩල ඌනතාවයක් ිලසා වරදක් සිදුවී ඇත   ඒ 

ිතළිදාව  සොයා දැලීාක් සිදුකළ අතර, ඉදිරි ේම  එවැිල 

තේේවයක් උද් ත  නොවන පරිදි සියලු කටුතතු ඉටුකර 

ඇත    

 

 

 

 

 

 

 අදාළ වරා සිදුකල ිලලධ්ාරීන්ට අවවාද 

කර ලිිතයක් ිලු ේ කරන ලද අතර, මින් 

ඉදිරියට  ාවැිල තේේවයක් ඇති 

 නොවන  ලස කටුතතු ි.රීාට අවශය 

උප දස් ලදාම  ඇත    
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අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 

 (ii) ා  පොළ ශිෂයේව සා ා සුදුසුකේ ලදන සිසුන්  ත රා 

 ැනී ේම  සිසුන් විසින් ඉදිරිපේ කර ඇති ාාසික ආදායේ 

රාාණය   වනුවට එා රාාණයට ි.සිදු සේදන්ධ්යක් 

නැති  වනේ ආදායේ රාාණයක් ඇතුළේ කර අවශයතා 

සංගුණකය  ණනය කර තිබු අවස්ථා ිලරීක්ෂනය   විය     

                                          

 

 

 

 ඉ ත (i) හි සා න් ආයතන යන්  ා සේ අවශයතා 

සංගුණකය  ණනය ි.රී ේම   ද ෂ සිදුවී ඇත    

 

 

 

 

 

 

 

 ා  පොළ විෂය භාරව කටුතතු කරන 

කාගය ා්ඩඩල ේ ිලලධ්ාරීන් විසින් 

ඇතුලේ කරන ලද දේත නැවත 

සුපරීක්ෂණය සා ා උසස් ිලලධ්ාරි යු  

 වත  යොමු ි.රීාට කටුතතු  යොදා ඇත   

එ සේා ඉදිරි ේම   ාා අවශයතා 

සංගුණකය  ණනය ි.රීා ස්වයංක්රීයව සිදු 

වන පරිදි පරි ණක  ත ි.රීාට අවශය 

ිතයවර ද  නු ලැ බ්    

 (iii) අවශයතා සංගුණකය සා ා සළකා දලනු ආදායා තීරණය 

ි.රී ේම  ාව ස  ිතයා යන  ද දනා අ ාාසිත ආදායේ 

වල එකතුව  සැලි.ේලට  ත ුතතු වුවද ඇතැේ අවස්ථාවල 

ාව අ ආදායේ පාණක් ස  ඇතැේ විට ිතයා අ ආදායා 

පාණක්ද එ සේ  නොාැති නේ  ද දනා අ ආදායේ 

පුාාණයන් අ අවා     උපරිා ආදායා යන  ද කන් 

එකක්  ණනය ි.රීා සද ා උප ය  එ කර  න තිබුණී    

 

 වි ණනය විසින්  පන්වා ම  ඇති කාරණය සා  

එක වන අතර, ආදායා සළකා දැලී ේම  ාව ිතයා යන 

 ද දනා අා ාාසික ආදායා සලකා දැලිය ුතතුය  

 ඉ ත (i)  (ii) ස   (iii) යන  ද ෂ සහිත 

කරුණු ත්රිේවයා සිදු ව ඇේ ේ එකා 

උසස් තාක්ෂණ ආයතනයක වන අතර, 

ඉදිරි ේම   ාවන්  ද ෂ ා  රවා 

 ැනීාට ා  පොළ විෂයභාර ව කටුතතු 

කරන කාගය ා්ඩඩල ේ ිලළධ්ාරීන් 

විසින් ඇතුලේ කරන ලද දේත නැවත 

සුපරීක්ෂණය සා ා උසස් ිලළධ්ාරි යු  

 වත  යොමු ි.රීාට කටුතතු  යොදා ඇති 

අතර, සිසුන් විසින් ා සිය දේත 

පරි ණක  ත කළ  ැි. ආකාරයට වැඩ 

ිතළි වලක් සකස් ි.රීාටේ එය ිලවැරදි 

දැයි නැවත පරීක්ෂා ි.රීාටේ අවශය 

ිතයවර   න ඇත    

 (iv) 2015 අධ්යයන වගෂයට අදාළව ා  පොළ 

ශිෂයේවලාභීන්  ත රා  ැනීාට අදාළ අයදුේපේ 

පරීක්ෂා ි.රීා, අවශයතා සංගුණකය  ණනය ි.රීා  ා 

ඊට අදාළ පරිපාලන කාගයය එක් ිලලධ්ාරියු  අ 

ාැදි ේ වීා ාත සිදුකර තිබුණු අතර, එා කාගයයන් 

උසස් තාක්ෂණ ආයතන ාේටමින්     රධ්ාන 

කාගයාලය ාගින් ඇ යීාට ලක්වන ආකාර ේ 

අභයන්තර පාලන ක්රියාවලියක් ස්ථාිතත කර ඇති 

දවේ, වි ණන ේම  ිලරීක්ෂණය  නොවිණි    

 

 

 ාේටක්ු ලිය උසස් තාක්ෂණ ආයතන ේ ා  පොළ 

2015 වගෂ ේම  යේ  ැටළු ස  ත තේේවයක් උදාවී 

ඇති දව ිතළි තිමි    

  ේ වන විට එා දේත පරීක්ෂා ි.රීා  ා 

අනුාත ි.රීා සා ා  ේඛකාධිකාරී ස  

අධ්යක්ෂ පසු විපරේ කල ුතතු දව 

ලිඛිතව දන්වා ක්රියාේාක  වමින් පවතී    
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අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 

 (v) උසස් තාක්ෂණ ආයතන යහි තා අධ්යයන වගෂයන් 
සා ා ඇතුළේ කර නු ලදන සිසුන් අ අධ්යයන වගෂ 
ආරේභය නනවාරි සිට ාාගතු දක්වා වු කාල පරාසය තුළ 
සිදු වුවද, ා  පොළ ශිෂයේව සා ා ශිෂයේවලාභින් 
 ත රා  න ශිෂයේව රදානය ි.රීා සිසුන් ඇතුළේ කර 
වගෂයකට වැඩි කාලයක්  තවන තුරු සිදුකර  නොතිබු 
දව ිලරීක්ෂණය විය    

 

 ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන ේ නව 
අධ්යයන වගෂ සා ා ඇතුලේ කර  නු ලදන සිසුන් අ 
අධ්යයන වගෂ ආරේභය නනවාරි සිට ාාගතු දක්වා වන 
කාල පරාසය තුළ විහිම  තිබුණද, ආයතනවල පාමාාලා 
සා ා සිසුන් දාවා  ේ දින 60 තුළ විශ්ව විදයාලවලට 
ඇතුලේ වීා සා ා ලියපදිංචිය අවලංගු කළ  ැි. 
දැවින්, සිසුන් ඇතුළේ කර ාාස 02 ක් ඉක්ාවන තුරු 
ා  පොළ සා ා ලියාපදිංචිය අවලංගු කළ  ැි. දැවින්, 
සිසුන් ඇතුලේ කර ාාස  දකක් ඉක්ාවන තුරු 
ා  පොළ සා ා සුදුසුකේලාභීන් අ  ේඛණය ආරේභ 
ි.රීා කල  නො ැක   ඉන්පසු එක් එක් උසස් තාක්ෂණ 
ආයතන විසින් ලදා දන ශිෂය  තොරතුරු අනුව 
ශිෂයේවලාභීන්  ත රා  ැනීා සා ා ාාස  දකක 
කාලයක්ද, නැවත ා  පොළ උසස් අධ්යාපන ශිෂයේව 
භාර අරමුදලට යැවු පසු පරීක්ෂා ි.රීා සා ා අවා 
වශ යන් ාාස 04 ක කාලයක්ද,  තවන දැවින් 
ා  පොළ ශිෂයේව රධ්ානය සා ා ාාස 06 කට අධික 
කාලයක් අිලවාගය යන්ා  ත උ   
එ ාන්ා සිසුන් විසින් අවශය  තොරතුරු ිලවැරදිව 
අවශය  උලාවට ලදා  නොම ා ාගින්  ේ සා ා  තවන 
කාලය තවදුරටේ වැඩි උ   සිසුන් තාන් අ අදායා 
රාා සේවා ිලලධ්ාරී  ා රා ද්ශිය  ේකේ ාගින් 
ත වුරුකර ලදා නොම ා වැිල   ේතු ිලසා රධ්ාන 
කාගයාලයට උසස් තාක්ෂණ ආයතන වලින්  ාා 
 තොරතුරු ලදා ම ාට  තවන කාලය වැඩි උ  
විශ්ව විදයාලවල  ාන්  නොව ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 
අධ්යාපන ආයතනයට අනුදද්ධිත උසස් තාක්ෂණ 
ආයතන  ා උසස් තාක්ෂණ ආයතන අංශ ශ්රී ලංකාව පුරා 
විහිම  ඇති ිලසා අදාළ  තොරතුරු   න්වා  ැනීාට 
 ාන්ා,  තොරතුරු ලදා ැනීාටේ,  තවන කාලය 
සා ්ලක්ෂව වැඩි උ   

 ඉදිරි ේම   ාා රාාදයන් ා  රවා 
 ැනීා සා ා ා  පොළ  ේඛනය 
සැකසීාට අවශය කරන දේත පරි ණක 
 ත ි.රීාට         ( අවශයතා දගශකය 
 ැර) සිසුන්  ට අවකාශය ලදාම ාට 
කටුතතු කරන අතර, එා  තොරතුරු 
ිලවැරදි දවට සිසුන් ලවා අේසන් 
ලදා ැනීාට ද කටුතතු  ක ග    

  
     ා සේ   තොරතුරු ලදා ම  ාන් අනතුරුව 

අදාළ  තොරතුරු  වනස් ි.රීා සා ා 
කරනු ලදන ශිෂය ඉේලීේ ි.සිවක් 
 ක රහි අවදානය  යොමු  නොි.රීාට 
අධ්යයන කමිටු ැලස්වී ේම   ේ වන විට 
තීරණය කර ඇත    

     ඒ අනුව සිසුන් දාවා   න ාාස     03 ක් 
ඇතුලත එා  තොරතුරු රධ්ාන 
කාගයාලයට ලදා දන  ලස උසස් 
තාක්ෂණ ආයතන  ා ආයතන අංශ  වත 
උප දස් ලදා ම ාට කටුතතු කර ඇත    

 
   

 (vi) එ සේා 2013 ස  2014 අධ්යයන වගෂය  වනු වන් 

අධ්යයන පාමාාලා සා ා ඇතුළේ වු සිසුන්  වත 

පළමු ශිෂයේව වාරික ිලු ේ ි.රීා වගෂ  දකි.න් ුතේ 

අධ්යයන පාමාාලා කාලය අවසන් වන තක් සිදුකර 

 නොතිබු දව ිලරීක්ෂණය විය    

 ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයට අයේ, 

සියළුා උසස් තාක්ෂණ ආයතන වලින් එක ආයතනයක 

    කාගය ා්ඩඩල ඌනතාවක්      වනේ   ේතුවක් 

ාත දේත ඉදිරිපේ ි.රීාට රාාද වුව  ොේ සියළුා 

ආයතන වලට ා  පොළ ශිෂයේව ලැබීේ රාාද  උ   ඒ 

අනුව 2013/2014 අධ්යයන වගෂ සා ා ශිෂයේව 

රාාදයක් සිදුවී ඇත   

  

  ේ වන විට 2013/2014 අධ්යයන වගෂ 

සා ා ා  පොළ ශිෂයේවය ිතරිනාා ඇති 

දව දන්වමි    
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අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 
4.3 ්රමුද්ව ඌආ සපන තනෝනආන    

  

(අ)       සාා ල චිත වගෂය සා ා ආයතනය  වත රු  මිලියන 

978 ක රාඅධ්න රතිපාදන  වන්කර තිබු අතර, 2016 

 දසැේදග 31 දින වන විට රු  මිලියන 545 ක් මුදලින් 

ලැබී තිබුණි    ාා මුදලින් රු  මිලියන 395 ක්   වේ 

සියයට 72 ක් පාණක් උප ය නනය කර තිබු             

රු  මිලියන 150 ක්   එනේ සියයට 28 ක් ඌණ 

උප ය ජීතව පැවතුණි  

 

 

 සද සා න් කර ඇති රු මිලියන 150        ශ්රී ලංකා 

උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනයට 

ා ාභා්ඩඩා ාරය විසින් මුදා  රින ලද් ද් 

2016 12 28 දිනය   ඉන්පසු එළ ඹන සති අන්තය 

සා  එා රතිපාදන 2016 වගෂය තුල වියදේ ි.රීාට 

 නො ැි. විය    

 

 මින් ඉදිරියට අරමුදේ කාගයක්ෂාව 

උප ය නනය ි.රීාට අවශය සැලසුේ 

සකස් කර ක්රියාේාක  වමින් පවතින 

දව කාරුණිකව දැනුේ  දමි  

 

  

 (ආ)   සාා ල චිත වගෂය තුළ ආයතනය විසින් ි.සිදු මුදේක 

ආ ය නනය කර  නොතිබු අතර, 2016 වගෂ ේ 

 දසැේදග 31 දින වන විට රධ්ාන කාගයාල ේ ස  

උසස් තාක්ෂණ ආයතනවලට අයේ දැංු  ශාඛා නං ා 

ගිණුේ 12 ක පැවති  ශේෂයන් අ එකතුව   

            රු  518,491,883 ක් විය    

 

 සද  ා ලස නං ා ගිණුේ  ශේෂය ිතළිදදව විාසුේ 

කර තිබුණද, ශිෂය ඇප තැන්පතු මුදේ ා  පොළ 

  වීේ,  ටන්ඩග ඇප තැන්පතු ආම  මුදේ  ාා 

 ශේෂය තුල අන්තග ත වී ඇති දව කාරුණිකව දැනුේ 

 දමි    

 

 රසේපාදන සැලැස්ා අනුව අදාළ වියදේ 

ිලසි  ලස සිදු ි.රීාට අවශය සැලසුේ 

සකස් කර ක්රියාේාක  වමින් පවතී    

5 ගිණුම් කයුතතුභාවන ්හ නහපන ාකආන 

 

  

 

5.1 

 

ක්රිනාකාරී ්ැකැ ත්ම  

 

2014  පදරවාරි 17 දිනැති රානය මුදේ චක්ර ේඛ අංක   

01/2014, 04  ේදයට අනුකූලව වාගෂික ක්රියාකාරී සැලැස්ා 

සකස් කර  නොතිබුණු අතර, ක්රියාකාරී සැලැස්ා සා ා 

ක්රියාේාක කාල රාමුව පාණක් ඉදිරිපේ කර තිබුණි    

 

 

 2016 වගෂ ේ අදාළ වාගතාව රානය මුදේ චක්ර 

 ේඛයට අනුව ලදා ම   නොාැති දව ිතළි න්නා අතර, 

2017 වගෂ ේ සිට අදාළ චක්ර  ේඛයට අනුකූලව 

ක්රියාකාරී සැලැස්ා ඉදිරිපේ කරන දව කාරුණිකව 

දන්වා සිටිමි    

 

 

  ේ වන විට 2016  ා 2017 ක්රියාකාරී 

සැලසුේ නැවත සකස් කර වි ණනය 

සා ා භාරම  ඇත    



                    වාර්ෂික වාර්තාව     2016              -104- 
 

අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 
5.2 ප්ර්ම්පන ාදආ ්ැකැ ත්ම 

 

 2006 ාාගතු 24 දිනැති අංක 128 දරණ නාතික අයවැය චක්ර 

 ේඛය රකාරව රසේපාදන සැලැස්ාක් 2016 වගෂය සා ා 

ඉදිරිපේ කර  නොතිබුණි    

 

 

 ආයතනය විසින් රසේපාදන සැලැස්ාක් ිතළි යල කර 

පැවතියද, එය චක්ර  ේඛය රකාරව  නොාැති දව 

ිතළි ිලමි   

 

 

 මින් ඉදිරියට අදාළ චක්ර  ේඛය රකාරව 

රසේපාදන සැලැස්ා ිතළි යල කරන 

දව දැනුේ  දමි    

5.3 අයවැය  ේඛනාය පාලනය  

 

  

 (අ)  2003 ජුිල 02 දිනැති රානය වයාපාර  දපාගත ේන්තු චක්ර 

 ේඛ අංක 12 හි  5  2  1   ේදය රකාරව වාගෂික අයවැය 

ඇස්ත ේන්තු වහි ඇතුළේ විය ුතතු කරුණු වාගෂික 

අයවැය ඇස්ත ේන්තු වහි ඇතුළේ කර  නොතිබුණි    

 2003 ජුිල 02 දිනැති රානය වයාපාර  දපාගත ේන්තුව 

චක්ර  ේඛ අංක 12  හි 5 2 1  ේදය රකාරව වාගෂික 

අයවැය  දපාගත ේන්තු වහි     ඇතුළේ ි.රීාට 

කටුතතු කරමි    

 2017අයවැය  ේඛනය ිතළි යල 

ි.රී ේම   ේ ිතළිදාව අවදානය  යොමු 

ි.රීාට ිතයවර  ිලමු  

 (ආ)  අයවැය  ත වියදේ  ා තතය වියදේ අතර සියයට 15 සිට 

සියයට 95 ක් දක්වා විචලයතාවයන් ිලරීක්ෂනය වු ේ 

අයවැය  ේඛනය ලලදායී මුලය පාලන කාරකයක්  ලස 

උප ය  එ කර  න  නොාැති දව ිලරීක්ෂනය විය    

 2016 වගෂය සා ා ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 

අධ්යාපන ආයතනය විසින් 2015 වගෂ ේ අ   ස්තු 

ාස අයවැය  ේඛනය ිතළි යල  කොට උසස් 

අධ්යාපන  ා ා ාාාග  අාාතයාංශය ාගින් ා ා 

භා්ඩඩා ාරය  වත ඉදිරිපේ කරන ලම    

 

ඒ අනුව ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන 

ආයතන ේ පු ර කථනය කරන ලද අයවැය වියදේ 

 ා භා්ඩඩා ාරය විසින් අනුාත කරන ලද අයවැය 

වියදේ ප ත පරිදි  උ    

 ශ්රී ලංකා උසස් 

තාක්ෂණ 

අධ්යාපන 

ආයතනය 

විසින් 

පු ර කථනය 

කරන ලද 

අයවැය 

(රු මි ) 

භා්ඩඩා ාරය 

විසින් 

අනුාත 

කරන ලද 

අයවැය 

 

 

(රු මි ) 

රාඅධ්න වියදේ 1,474 978 

පුනරාවගතන 

වියදේ 

1,074 741 

  

 ඉදිරි ේම  අයවැය  ේඛනය පදනේ 

කර  න මුලය පාලනය ි.රීාට 

සැලසුේ කර ඇති අතර, ඒ ිතළිදාව 

ිලරන්තර අධීක්ෂණය සිදු කරන දව 

කාරුණිකව දැනුේ  දමි    
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අංකය  රශ්ණය   ිතළිතුර    න ඇති ක්රියාාාග ය 

  ඒ අනුව පු ර කථනය කරන ලද අයවැය   ත 

රතිපාදන රාාණය අනුාත  නොවීා   ේතු කොට 

  න සද  පන්වා ම  ඇති විචලතාවය සිදුවී ඇති දව 

කාරුණිකව දැනුේ  දමි  

 

 ක සේ  වතේ, ා ා භා්ඩඩා ාරය විසින් අනුාත 
කරන ලද රතිපාදන රාාණය ාතා වියදේ 
කළාණාකරනය ි.රීාට ිතයවර   න ඇතේ, 
පාමාාලා ක්රාවේව පවේවා  ැනීා  වනු වන් 
අතයාවශය යන්ා දැරීය ුතතු වියදේ දැරීාට 
සිදුවී ාන්  ාවැිල විචලතාවයන් පැන නැගි ඇති දව 
කාරුණිකව දැනුේ  දමි    

 

5.5 වාර්ෂික වාර්තා ්භාගත කිරීම 

2014 ස  2015 වගෂවල වාගෂික වාගතා 2017 ජුලි ාස අවසන් 
වන විටේ පාගලි ේන්තු උ සභා ත කර  නොතිබුණි   

  
 
2014, 2015 වාගෂික වාගතා  ේ වන විට 
පාගලි ේන්තු උ සභා ත කර ඇත    

6  
 

අ ගිණුේකරණ පැ ක්නය  දුන්වාදුන් 
ආයතනය  ා සේදන්ධ්වී අදාළ අඩුපාඩු 
ිලවැරදි ි.රීාට කටුතතු කර ඇත  

ආ අයවැය ිලශ්චිත පු ර කථනයි.න් ුතතුව 
ිතළි යල ි.රීාට අවශය කටුතතු  කර ඇත   

ඇ ිතරිවැය  ඳුනා ත  ැි. පරිදි ස්ථාවර 
වේකේ  ේඛන පවේවා  න යාටා 
ලිඛිත උප දස් ලදා ම  ඇත    

ඈ  ාා රකාශය  ා එක විය  නො ැි. වී 
ඇති අතර,  ේ සද ා විධිාේ ක්රා උදයක් 
පවතී   මීට අාතරව  ාා ක්රියාවලිය 
කාගයක්ෂාව  ා සුාටව සිදුි.රීාට 
(Library Automated System) පුස්තකාල 
ස්වයංක්රීයකරණය සද ා අවශය ිතයවර 
  න ඇත  

  ාය ිතළි ිලමි    
(ඉ)   ේ සේදන්ධ්ව අවශය කටුතතු කඩිනේ 

ි.රීාට ිතයවර   න ඇත    
(ඊ) පාමාාලාවල ගුණාේාක භාවය වැඩිදිුතණු 

ි.රීාට අවශය වැඩසට න් ක්රියාේාක 
 වමින් පවතී    

 

  පොදු උ පද්ධ්ති පාලනයන් වල 
ිලරවදයතාවය ඇති ි.රීා සා ා ප ත 
ිතයවර   න ඇත    

 
1.  අධ්යක්ෂ නනරාේ තුාා අ 

අධීක්ෂණය යට ේ ස ා 
කාගතුවකටා වරක් ර තිය 
සාා ල චනය ි.රීා   
 

2. අභයන්තර වි ණන අංශය ාගින් 
සිදු කරනු ලදන අධීක්සණ  ා 
ිලවැරදි ි.රීේ   
 

3.  සේවක වගධ්නය සා ා ිලරන්තරව 
වැඩමුළු ක්රියාේාක ි.රීා   

 


