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2005 අංක 32 දයන අනුකරතහ තක්සේරු පිළිඵ ශ්රී රංකහ  තීතන භණ්ඩරඹ ශ්රී රංකහ වහ 

න  තීතන අධිකහරිඹ සේ. ශ්රී රංකහ  තීතන භණ්ඩරඹ 2015 ඔක්සතෝම්ඵර් භ දක්හ 

කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතහංලඹ ඹටස් රිඹහ්භක ව අතය ඊට ඳසු නළත ද්දහ, 

තහක්ණ වහ ඳර්සේණ අභහතහංලඹ ඹටස් රිඹහ්භක ද්ඹ. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ශ්රී රංකහසේ  තීතනඹ සනුසන් පිහිටුහ ඇති එකභ  මුඛ 

ආඹතනඹ සර යසේ ජහතික ත් ඹටිතර ඳවසුකම් (NQI)  තවවුරු කිරීභ වහ ද්ද්ධහකහය 

ව ආයම්බක පිඹය සගන ඇත. සේශීඹ වහ ජහතන්තය සශහසම්ී  බහණ්ඩ වහ සේහ 

සනුසන් ඵරඳහන ත්ඹ ම්ඵන්ධසඹන් ඳරීක්ණ, සෝදිසි කිරීම් වහ වතික කිරීම්රී  

භතුන සශ ඵදු සනොන සන් ම්ඵහධක ඉ් කිරීභ වහ ජහතික ත් ඹටිතර 

ඳවසුකම් (NQI) ද්ද්ධහකහය සදද ඔසසේ ලක්තිභ් කය ඇත. යටක ජහතික ත්් ඹටිතර 

ඳවසුකම් ම්පූර්ණවීභ තුළින් ඳරීක්ණ වහ ක්ර භහංකන යහඹනහගහය, සෝදිසි කිරීසම් ආඹතන 

වහ වතික කිරීසම් ආඹතන ළනි අනුකරතහ තක්සේරු ආඹතනරට  තීතන සේහ 

ළඳයීභට, ත්් ම්ඵන්ධසඹන් ඳතින ම්ඵහධක ඉ් කයමින් හිරිවළයඹකින් සතොය 

භෘදු සර සේහ ළඳයීභ දහඹක්ඹ රඵහ සදනු ඇත. ජහතික ත්් ඹටිතර ඳවසුකම්රට 

අදහර අසනකු් අංල න  මිත, මිනුම් වහ සයගුරහසි ම්ඵන්ධ කහර්ඹන් වහ ද ශ්රී රංකහ 

 තීතන භණ්ඩරඹ කටයුතු කයනු රඵයි. 

 

ජහතික ත්් ඹටිතර ඳවසුකම් තුශ භවජන සෞඛ, ෘ්තීඹ ආයක්හ, ඳරිය 

ආයක්ණඹ, ංචහ ළශළක්වීභ, හධහයණ සශහභ ඹනහී  අංල යසේ ඹවඳ් සශ 

රිඹහදහභඹක් ඇති කිරීභ වහ නිඹහභන ආඹතන ද්සින් ජහතික අලතහ වහ ඵළඳුනු  ධහන 

කහර්ඹක් ඉටු කශ යුතුඹ. නිඹහභන සේහ, ඇල්භක් දක්න ඳහර්ලර ඉල්ලුභ භත ඳඹන 

සේහක් ඵළද්න් සයගුරහසිරට අනුකර න අයුරින් සථහපිත කයන රද මිණුම්දඬු රට අනු 

සිදු සේද ඹන්න අනිහර්ඹ අධීක්ණඹ සිදු කිරීසම් ජහතික ඵළඳීභක් නිඹහභන ආඹතන රට 

ඳළරී ඇත. ඉවත වන් ඹවඳ් බහද්තඹන් අදහර න්සන් නිසඳහදකයින් වහ සේහ 

ඳඹන්නන් එභ නිභළවුම් වහ සේහ ඳඹන ද්ට එභ අදහර  මිත අනුකරතහ තක්සේරු 

පිළිස් රට අනුකර කටයුතු කයන්නසන් නම් සේ. සභභ සතන ඳහර්ලයීඹ තක්සේරු 

අදහර ජහතික වහ අන්තර්ජහතික  මිත අනු  තීතනඹ තුළින් තවවුරු සේ. 

හැඳින්වීභ 
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එසභන්භ  තීතන රිඹහදහභඹ භන්න් අනුකරතහ තක්සේරුක  ධහන මරධර්භ න 

නිර්ඳහක්ෂික ඵ, වළකිඹහ, අංක බහඹ ව ද්ලසහනීඹ ඵ තවවුරු කයනු රඵයි. සභභ 

තක්සේරු සිදු කයනු රඵන්සන් සථහපිත කය ඇති තක්සේරු පිළිස් රට අනු සහධීන වහ 

නිපුණතහ ඇති තක්සේරුකරුන් භන්නි. සභභ අනුකරතහ තක්සේරු ද්නිද්දඵද්න් සිදු කයන 

ද්ට ඒහ ජහතන්තය පිළිග් මරධර්භ වහ පිළිස් රට අනු සිදුකයන ඵ තවවුරු සේ. 

ඉන් බහණ්ඩ වහ සේහ වහ ද්ලහර සශසඳොශ පිද්සුභක් වහ හධහයණ තයඟකහරී්ඹක් 

ඇතිකයනු රඵයි. අන් ලසඹන් ගනුසදනුකරුන්ට වහ සිඹලු ඇල්භක් දක්න ඳහර්ලඹන්ට 

ද්ලසහඹ තවවුරු කිරීභක් සිදු සේ. 

 
ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ අංක 546/4, ගහලු ඳහය, සකොශම 03. දයණ සථහනසේ පිහිටහ ඇති 

අතය ඒ භඟ ම්ඵන්ධවීභට අල සතොයතුරු ඳවත ඳරිදි සේ. 

 

 දුයකථන - 0112372638 / 9, අධක් 0112372680 

 ෂළක්ස - 0112372629 

 ඊ සම්ල් - slabmail@slab.lk , director@slab.lk 
 සබ් අඩද්ඹ - www.slab.lk 
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ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ එහි සේහරහීනන්ට උඳරිභ අංක බහසඹන් වහ 

කහර්ඹක්භතහසඹන් තීතන සේහ රඵහ ී භට ඵළඳී ඇති සේහ රන ආඹතනඹක් ද්ඹ 

යුතුඹ.  

 

ගනුසදනුකරුන් වහ ඇල්භක් දක්න ඳහර්ල ර ව හඳහරික ඳරියසේ සනස න 

අලතහ ළරකිල්රට ගනිමින් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ජහතන්තය මිති වහ තිඳ්ති 

රට අනු තීතන සේහ රඵහ ී භට ඵළඳී සිී.  

 

ජහතන්තය පිළිගළනීභ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ජහතන්තය ආඹතන භඟ ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ පරදහයී සර කටයුතු කයනු රඵයි. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ රිඹහකහයකම් ඉවශ ෘ්තීඹ භේභසභන් රඵහ ී භ වහ 

භණ්ඩරසේ සේකඹන්සේ වහ තක්සේරුකරුන්සේ දළනුභ ඹහ්කහලීන කිරීභ වහ උචිත 

ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කයන අතය ඔවුන්සේ රිඹහකහරී දහඹක්ඹ රඵහ ගළසනයි.  

 

අනුකරතහ තක්සේරු වහ තීතන සේහ ම්ඵන්ධ ඳරියසේ ඇති ඉල්ලුභ වහ අලතහරට 

අදහර ළඩිදියුණු කිරීම් වහ න සනස කිරීම් සනුසන් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ 

නියතුරු එහි රිඹහකහරී්ඹ භහසරෝචනඹට බහජනඹ කයනු රඵයි.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

තත්ත්ව රතිපඳත්තිප  
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අනුකරතහ තක්සේරු පිළිඵ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ (SLAB), 2005 අංක 32 දයණ 

අනුකරතහ තක්සේරු පිළිඵ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩර ඳනත ඹටස් සථහපිත කයන රද 

ජහතික තීතන අධිකහරිඹ සේ. සභභ භණ්ඩරඹ ද්දහ, තහක්ණ වහ ඳර්සේණ අභහතහංලඹ 

ඹටස් රිඹහ්භක න අතය 2005 අංක 32 දයණ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩර ඳනස් ගන්ති 

රට අනු 13 සදසනකුසගන් යුතු ඳහරක බහකින් ඳහරනඹ සේ. අධක් ධහන ද්ධහඹක 

නිරධහරිඹහ න අතය ඔහු ඳහරක බහසේ සල්කම් ද සේ.  

 

 

 

 

 

 

“ජහතික ආර්ථිකඹට වහ භහජ සුඵහදනඹට දහඹක සමින් රිඹහකහරී වහ නසෝ්ඳහදන 

තීතන ආඹතනඹක් සර ජහතන්තය පිළිගළනීභට රක් කිරීභ.” 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

සේශීඹ වහ ද්සේශීඹ සශසඳොශ වහ බහණ්ඩ වහ සේහ ළඳයීසම්ී  අනුකරතහ තක්සේරු 

ජහතන්තය පිළිගළනීභ ඳවසුකයන අයුරින් තීතන සේහ ර්ධනඹ වහ ළඳයීභ අපි 

කයන්සනමු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලල ඳනත 

දැක්භ 

සභසහවර 
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1. ෘජු සර වහ ඉවශභ දහචහයභඹ වළසිරීම් යටහක් තුශ සේහ ළශසීභ. 

2. දිගින් දිගට ඉසගන ගළනීභ. 

3. ඇල්භක් ඇති ඳහර්ලඹන්සේ ද්ලසහඹ තවවුරු න අයුරින් කණ්ඩහඹභක් සර 

කටුයුතු කිරීභ. 

4. සහධින වහ ඳක්ග්රහහී න සනොවී කටුයුතු කිරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

භණ්ඩරසේ අයමුණු ඳවත වන් අයුරින් වඳුනහසගන ඇත.  ධහන කහර්ඹහධක දර්ලක 

(KPI’s) ඒ ඒ අයමුණු අදහර වහ සඹොදහගත වළකි අයුරින් එභ අයමුණු ඹටස් වන් කය ඇත. 

 

  තීතන ංකල්ඳඹ  ර්ධනඹ කිරීභ. 

KPI - ශ්රී රංකහ  තීතන භණ්ඩරසේ වඳුනහගළනීභ 80% කින් ළඩි කිරීභ. 

 භවජනතහ දළනු් කිරීභ. 

KPI - ගනුසදනුකරුන් ංඛහ 20කින් ළඩි කිරීභ. 

  තීතන සේහ ළඳයීභ. 

KPI -  තීතන 20 න් ර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඹවඳහරනඹ. 

KPI - ත් කශභණහකයන ඳේධති 100% කින් ඹහ්කහලීන කිරීභ. 

 ජහතන්තය පිළිගළනීභ. 

KPI -  තීතන ක්ර භසේද වහ ජහතන්තය පිළිගළනීභ නඩ්තු කිරීභ. 

 භහන ම්ඳස් ධහරිතහ ර්ධනඹ කිරීභ. 

KPI - නිපුණතහඹ 25%න් ර්ධනඹ කිරීභ. 

 සඹංසඳෝණඹ සත ශඟහවීභ. 

KPI– 75% කින් සඹංසඳෝෂිත භේටභට ශඟහවීභ. 

 

අරමුණු හා රධාන කාර් සාධක දර්ශක 

වටිනාක  
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ඳනතට අනුකර ඹමින් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹට ඳවත වන් රිඹහකහයකම් වහ 

උඳහඹභහර්ග රිඹහට නංමින් අයමුණු වහ ඉරක්ක ශඟහ කය ගළනීභ සිදු සකසර්. 

ජහතික වහ ජහතන්තය මිත අනු කයසගන ඹනු රඵන අනුකරතහ තක්සේරු ආඹතන නම්, 

 ඳරීක්ණ යහඹනහගහය (ISO/IEC 17025) 

 ක්ර භහංකන යහඹනහගහය (ISO/IEC 17025) 

 වද යහඹනහගහය (ISO 15189) 

 ඳේධති වතිකකයන ආඹතන (ISO/IEC 17021) 

 නිසඳහදන වතිකකයන ආඹතන (ISO/IEC 17065) 

 පුේගරයින් වතිකකයන ආඹතන (ISO/IEC 17024) 

 වරිතහගහය හයු (GHG) ම්ඵන්ධ තවවුරු කිරීසම් වහ තහඳනඹ කිරීසම් ආඹතන 

(ISO/IEC 14065) 

 නිරීක්ණ ආඹතන (ISO/IEC 17020) 

 නිපුණතහ ඳරීක්ණ ළඩටවන් (ISO/IEC 17043) ව 

 ඹවඳ් යහඹනහගහය රිඹහකහරී්ඹ (GLP) 

 ජහතික ත්් තිඳ්තිසේ ලිඹහ ඇති භඟසඳන්වීම්රට අනුකර ප් යතීතන 

රිඹහකහයකම් ර්ධනඹ කිරීභ. 

 අදහර ඇල්භක් ඇති ඳහර්ලඹන් වහ තක්සේරු කරුන් පුහුණුකිරීසම් 

ළඩටවන්, දළනු් කිරීසම් ළඩටවන් රිඹහ්භක කිරීභ. 

 අනුකරතහ තක්සේරු සනුසන් ජහතික ංද තුශ නිසඹෝජනඹ කිරීභ. 

 තීතන රිඹහලිඹ කයසගනඹහසම් නිපුණතහඹ සථහපිත කිරීභ වහ තක්සේරු 

පිළිස් ර්ධනඹ, හප්තිඹ වහ තහක්ණ දළනුභ හප්ත කිරීභ. 

 ජහතන්තය තරඹට තීතන ඳේධතිඹ ර්ධනඹ කිරීභට වහඹ දළක්වීභ. 

 භහන තරසේ ජහතන්තය ආඹතන භඟ අසනෝන පිළිගළනීභ වහ ව 

අසඵෝධතහ ගිද්සුම් රට එශඹීභ. 

 සුඳරීක්ණ තක්සේරු ංද්ධහනඹ කිරීභ, කශභණහකයණඹ වහ අනුකරතහ 

අධීක්ණඹ, තීතනඹ දහනඹ, එඹ ඳ්හසගන ඹහභ, ඒහසේ ත්්ඹ/ 

ඳයහඹන් අභ කිරීභ, නළළ්වීභ වහ අ්හිටුවීභ ඹන රිඹහලිසේ නියතවීභ. 

ක්රි ාකාරක  හා උඳා  භාර්ග 
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අනුකරතහ තක්සේරු පිළිඵ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ (SLAB) 2005 අංක 32 දයණ 

ඳහර්ලිසම්න්තු ඳනත භගින් සථහඳනඹ කය ඇත. ශ්රී රංකහ නිභළවුම් වහ සේහ රට අදහර 

රිඹහකහයකම්රී  අල කයන ත්් ආයක්ණ සයගුරහසිගත කිරීභ වහ සුංගත කිරීභ 

වහ ජහතික ත්් ඹටිතර ඳවසුකම් ඹටස් පිහිටහ ඇති අධිකහරී ඵරඹ ර් ආඹතනඹ ශ්රී 

රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ සේ. ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ වඳුන්හ ී  ඇති සිඹලු තීතන 

ළඩටවන් නඩ්තු කයමින් ඳ්හසගන ඹන අතයතුය 2015 ර්ඹ තුශ ී  ද න 

ළඩටවන් වඳුන්හ සදමින් සශහභ සනුසන් අතිලඹ වහඹ දළක්වීභ තුළින් නිර්ඹහත 

ම්ඵන්ධසඹන් ඵරඳහන ඵදු සනොන එසව් තහක්ණික ලසඹන් ඵරඳහන ඵහධක අඩු කිරීභ 

තුළින් ආර්ථික ර්ධනඹ ට වහඹ වී ඇත. 

 

ද්දහ, තහක්ණ වහ ඳර්සේණ අභහතහංලඹ ඹටස් ඳතින ආඹතනඹක් ලසඹන් ශ්රී රංකහ 

තීතන භණ්ඩරඹ යජසේ ආර්ථික ංර්ධන රිඹහදහභඹ වහ භවජන ආයක්ණඹ තවවුරු 

කයමින් ධහන කහර්ඹබහයඹක් ඉදිරිඹට් කයසගන ඹනු රඵයි. සභභ අයමුණු ශඟහ කය ගළනීභ 

වහ සඹොදන රද ද්ද්ධහකහයසේ ඉරක්ක පුයහ ගළනීභ ට සභන්භ එඹ හර්තහ කිරීභ ට වළකි 

වීභ භට සගන සදන්සන් ඉභව් තුටකි. 2015 න ද්ට ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ එහි 10 

න ය ම්පූර්ණ කය ඇත. අනුකරතහ තක්සේරු ඳදනභ යසේ ලක්තිභ් ඇති කය ඇති 

ඵළද්න්, සඳනීභට ඇති ඉදිරි ගභසන්ී  භතු න ඕනෆභ ඵහධහක් බි දභමින් ඉදිරිඹට ඹහ වළකි 

ඵ භභ ද්ලසහ කයමි. 

 

තීතනඹ සසේ්ඡඡහ ඳදනමින් සථහපිත න නිහ අනුකරතහ තක්සේරු ආඹතන සකසයහි 

අධහනඹ සඹොමු කිරීභ සනුසන් තීතන ංකල්ඳඹ, ඇල්භක් ඇති ඳහර්ල අතය ර්ධනඹ 

කිරීභ අතහල සේ. ද්ද්ධ දළනු් කිරීසම් ළඩටවන් වහ ළඩමුළු ඹටස් ද්ද්ධ පුහුණු 

කිරීම් සිදු කශ අතය ඉන් ළශකිඹ යුතු ර්ධනඹක් ඇති ව ඵ ර්සේ රද අඹදුම්ඳ් ංඛහ 

ළඩිවීභ තුළින් සඳන්නුම් සකසර්. නිඹහභන ආඹතන දිගින් දිගට තීතනඹ රඵහ ගන්නහ සර 

අදහර ආඹතන රට ඵරඳෆම් සිදු කයන්සන් නම් තීතනඹ රඵහ ී භ ළඩි කශ වළක. 2015 

ර්ඹ තුශ ී  භණ්ඩරඹ ද්සින් ද්ද්ධ නිඹහභන ආඹතන ර ධහනීන් වමු වී ද්සලේසඹන් 

භවජන සෞඛඹ වහ ආයක්ණඹ පිළිඵ අදහර ආඹතන තීතනඹ කයවීභට කටයුතු කිරීභ 

ඔවුන්සේ ගකීභක් ඵ සඳන්හ සදන රී . සභභ රැසවීම් ර අයමුණ වසේ සයගුරහසි වඳුන්හ 

සබාඳතිපතුභාසේ ඳණිවුල  



9 
 

සදන ද්සටක ඒහ නිළයදි සර බහද්තහ සේද ඹන්න තීතන වතික රඵහගළනීභ තුළින් 

තවවුරු කයගළනීභ ඉසභතු කය සඳන්හ ී භයි. නිඹහභන ආඹතන ලින් කයනු රඵන ඵරඳෆභ 

ළඩි කිරීභ තුළින් තිතනඹ රඵහ ගළනීභ වහ අනුකරතහ තක්සේරු ආඹතන ළඩි ංඛහක් 

කටයුතු කයන ඵ භහ දළඩි සර ද්ලසහ කයමි. සම් ම්ඵන්ධසඹන් 2016 සර්ී  දළළන්ත 

ර්ධන හඳහයඹක් නිඹහභන ආඹතන භඟ දිඹ් කිරීභට අඳ අදවස කයමු. 

 

ඳරීක්ණ, වද ඳරීක්ණ වහ ක්රභහංකන භනහ පිළිගළනීභට රක් කිරීභ වහ ජහතන්තය 

නිරීක්ණ ආඹතනඹ න ආසිඹහ ඳළසිපික් යහඹනහගහය තීතන ංසථහසේ (APLAC) වහ 

ජහතන්තය යහඹනහගහය තීතන ංසථහසේ (ILAC) අසනෝන එකඟතහ ගිද්සුම්ගත 

ඵළඳීභට අ්න් තඵහ ඇත. සෝදිසි කිරීභ වහ න APLAC - MRA ගිද්සුම්ගත ඵළඳීම් 

වහ ඇතුශ්වීභ සනුසන් සිදු කයන ඳරීක්ණඹක් APLAC කණ්ඩහඹභක් ද්සින් 2015 

ර්සේ ී  සිදු කයන රී . 

 

ISO 90001 (QMS), ISO 14001 (EMS), ISO 22000 (FSMS) ව නිභළවුම් වතික 

කයණඹ වහ න ඳළසිපික් තීතන සඳෝයභසඹහි (PAC) ඵහු ඳහර්ලයීඹ පිළිගළනීසම් 

එකඟතහඹට  එශඹීභ වහ ද අ්න් තඵහ ඇත. වරිතහගහය හයු තවවුරු කිරීභ වහ 

තහඳනඹ වහ PAC MLA  ඳළසිපික් තීතන ංසථහ භඟ ඵහුඳහර්ලයීඹ එකඟතහඹ 

ට එශඹීභ වහ ද අඹදුම්ඳතක් ඉදිරිපි් කය ඇත. 

 

සභන් ජහතන්තය වහ කරහීයඹ පිළිගළනීම් කර්භහන්ත ර නිසඳහදන වහ සේහ ජහතන්තය 

සශසඳොසශේ ර්ධනඹ කය ගළනීභ සභන්භ අසනෝන සශහසම්ී  ද ළදග් සේ. අ්න් 

තඵන රද ගිද්සුම්ගත ඵළඳීම් ඉදිරිඹට ඳ්හසගන ඹහභ වහ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ 

ත් කශභණහකයණ ඳේධති නඩ්තු කිරීභ අනුකරතහඹන්ට අනු ළඩිදියුණු කිරීභ 

ජහතන්තය වහ කරහීයඹ ංද්ධහනර මිතීන්ට, සයගුරහසිරට වහ භග සඳන්වීම් රට අනු 

ඳ්හසගනඹහභ සිදු කශ යුතුඹ. ද්ගණනසේී  සිදු කශ සනොඑකඟතහඹන් ඳදනම් කයසගන 

අදහර මිත, සයගුරහසි වහ ඳේධති රට අනුකර ද්ද්ධ තීතන ළරසුම් රිඹහ්භක න්සන් ද 

ඹන්න සොඹහඵළලීභ වහ චර්ඹහනුකර සිදු කයනු රඵන අබන්තය ද්ගණනඹක් 2015 

සර්ී  සිදු කයන රී .  

 

2015 ර්සේී  ILAC, APLAC, IAF, PAC ව SAARC යටල් ංද්ධහනඹ කශ ද්ද්ධ 

අර්ධහර්ෂික රැසවීම් හර්ෂික රැසවීම්, ළඩමුළු වහ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ නිරධහරීන් 
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වබහගී ද්ඹ. ජහතන්තය ආඹතන භඟ ඳ්හසගන ඹනු රඵන අසනෝන ගිද්සුම්ගත 

ඵළඳීම් ඳ්හගළනීභ වහ හර්ෂික රැසවීම්, අර්ධ හර්ෂික රැසවීම් වහ ළඩමුළු රට වබහගී 

වීභ අතහල සේ. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ APLAC-PAC ඒකහඵේධ රැසවීභ 2015 ජුනි 12 සිට ජුනි 21 දක්හ 

හර්ථක සර සකොශම ී  ඳළළ් ව අතය ඒ වහ 180 කට අධික ද්සේශීඹ නිසඹෝජිත පිරික් 

වබහගී ද්ඹ. SARRC ද්සලේඥ තීතන කණ්ඩහඹම් රැසවීභ ද (SEGA)  2015 සනොළම්ඵර් 

භ 16 සිට 20 දක්හ සකොශම ී  ඳළළ්ව අතය එක් SAARC යටකින් නිසඹෝජිතයින් 03 

සදසනකු ඵළගින් සභභ රැසවීභට වබහගී ද්ඹ. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ 2015 සර්ී  අභ සේක ංඛහක් ඹටස් එහි රිඹහකහයකම් 

සිදු කශ අතය ඉන් අබන්තය වහ ඵහහිය සිදුකශ රිඹහකහයකම් ර පරතහඹට දළඩි 

ඵරඳෆභක් ඇති ද්ඹ. ත්ඹ එසේ වුද ද්ද්ධ ළඩටවන් හර්ථක නිභ කිරීභට 

සේකයින්සේ වළකිඹහ, කළඳ වී ළඩ කිරීභ එභ අඩු භකහ දළමීභට සවේතු ද්ඹ. එඵළද්න් 91% 

ක ඉරක්කගත රිඹහකහයකම් තයඟඹක රකුණු ටවන් කයන කහ ප ඳත අනු ශඟහ කය 

ගළනීභට වළකි ද්ඹ. දළනට සිටින මුලු සේක ංඛහ 18 සිට 27 දක්හ ළඩි කිරීභට කටයුතු 

කශ අතය 2016 ර්සේී  අලු් ඳ්වීම් 09 ක් රඵහ ී භට ඵරහසඳොසයෝතු සේ. 

 

කශභණහකයණඹ ඇතුළු සේක භණ්ඩරසේ කළඳවීභ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ ඳසු ගිඹ 

10 යක හර්ථක්ඹට සවේතු වී ඇත. ඒ වහ භණ්රසේ සිඹලු හභහජිකයින්ට භහසේ 

සතතිඹ පුද කය සිටිමි. එසේභ ද්සලේ සතතිඹක් භසේ ඳහරක බහ සත ද පිරිනභමි. ඔවුන් 

ආඹතනඹ සකසයහි දක්න කළඳවීභ, ඵළඳීභ භව් ඇගයීභට රක් කයමි. 

 

එසේභ ද්සලේෂිත ව සතතිඹක් ද්දහ, තහක්ණ වහ ඳර්සේණ අභහත ගරු සුසිල් සේභජඹන්ත 

භළතිතුභන්ට් කර්භහන්ත වහ හණිංජ කටයුතු අභහත ගරු රිහ ප ඵදියුී න් භළතිතුභන්ට් 

ද්දහ, තහක්ණ වහ ඳර්සේණ අභහතහංලසේ සල්කම් ආර්. ද්ජඹලු්ඡචමී භළතිණිඹට් 

කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතහංලසේ සල්කම් එස. මිඹනර භළතිතුභහට් ව 

අභහතහංල සදසක්භ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ හර්ථක්ඹ වහ 

දහඹක්ඹ රඵහ ී භ සනුසන් පිරිනභමි. 
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අන් ලසඹන් භහසේ සගෞය සතතිඹ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ තක්සේරුකරුන්ට් 

තිඳ්ති උඳසේලක කමිටු හභහජිකයින්ට් තහක්ණ ඇගයීම් කමිටු හභහජිකයින්ට් වහ 

ද්සලේඥ කමිටු හභහජිකයිනට් පුද කය සිටින අතය ශ්රී රංකහ තීතන රිඹහලිසේ අගඹ ළඩි 

කයලීභ වහ අඛණ්ඩ වසඹෝගඹ ඉදිරිඹට් ඵරහසඳොසයෝතු සමි. 

 

2016 ර්සේී  ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ නිඹහභන ආඹතන වහ ඇල්භක් දක්න ඳහර්ල 

සකසයහි ළඩි අධහනඹක් සඹොමු කිරීභට අදවස කයනු රඵයි. එඹට සවේතු ඔවුන් තීතන 

ළඩටවන්රට වහ ඳහරිසබෝගික ඳදනභ ර්ධනඹ වහ දහඹකවීභ ඉතහ තිපරදහයී ඵ අඳ 

ද්ලසහ කයන නිහසනි. සම් සවේතුසන් නිඹහභන ආඹතන වයවහ තීතනඹ අනිහර්ඹ කිරීභ 

ළනි ත්ඹට ඳ් කිරීභට් නිඹහභන යහමු පුළුල් කිරීභ තුළින් යජසේ ආර්ථික ර්ධන 

උ්හවඹ හර්ථක කයවීභට් භවජන සෞඛඹ ආයක්ණඹ තවවුරු කිරීභට් වළකි නු 

ඇත. 

 

නාභල් රාජඳක්ෂ, 

බහඳති. 

ශ්රී රංකහ  තීතන භණ්ඩරඹ 
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ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ 2015 ඔක්සතෝම්ඵර් න ද්ට එහි එහි රිඹහකහයකම් ර 10 න 

ය ම්පූර්ණ කය ඇත. සභභ භණ්ඩරසේ මුල් අධිසේ අඩු ර්ධනඹකින් කටයුතු කශ මු් 

ඳසු එඹ තීව්ර  ව ර්ධනඹක් හර්තහ කයන රී . ශ්රී රංකහ  තීතන භණ්ඩරඹ දළනට ආයම්බ කය 

ඇති තීතන ළරසුම් සිඹලු සශහම්  ර්ධිත අනුකරතහ තක්සේරු ක්සේත්ර  එනම් වද 

යහඹනහගහය ඇතුළු අසනකු් ඳරීක්ණ යහඹනහගහය, ක්ර භහංකන යහඹනහගහය, ඳේධති, 

නිභළවුම් වහ පුේගරයින් වතික කිරීසම් ආඹතන, සෝදිසි  කිරීසම් ආඹතන ව වරිතහගහය 

හයු (GHG) තවවුරු කිරීභ වහ තහඳන ආඹතන වහ සේ. ඊට අභතය ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ ද්සින් නිපුණතහ ඳරීක්ණ (PT)  ළඩටවන් වහ යහඹනහගහය රිඹහලි 

ඹවඳහරනඹ (GLP) වහ දළනටභ් න තීතන ළරසුම් 02 ක් වඳුන්හ ී  ඇත. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ තීතනඹ රඵහ ී භ සසේ්ඡඡහ ඳදනභකින් සිදු සේ. එසේ වු ද 

වඳුනහග් ක්සේත්රඹන් වහ තීතනඹ අනිහර්ඹ කිරීභ අල න්සන් යටකට තීතන 

ළශසුම් තුළින් ඇති න ඵරඳෆභ ඉතහ ළදග් න නිහසනි. සම් වහ ද්ලස  වීභ, 

සයගුරහසි වයවහ එභ සයගුරහසි ඳනන ආඹතන භගින් සිදු කශ යුතුඹ. තීතනඹ ර් ත්් 

වතිකඹක් තුළින් රඵහ ී  ඇති සතොයතුරු ර නිළයදිතහඹ තවවුරු න ඵ නිඹහභකයින් 

ද්සින් ඒ්තු ගළන්ද්ඹ යුතුඹ. සභභ අයමුණු වහ කර්භහන්ත අංලඹ අනුකරතහ තක්සේරු 

පිළිස් සථහපිත කය නිසඳහදනර රිඹහලිඹන් ර වහ ඳේධති ර නිඹත මිතීන් ඇති 

කිරීභ තුළින් සශසඳොශට පිද්සුභ වහ න්න්දනහ්භක බහසේ හසි රඵහ ගත යුතුඹ. සම් 

භගින් භහන භේටසම් බහණ්ඩඹක සවෝ සේහක තයගකහරී්සේ හසි යට තුශ සභන්භ 

යටින් පිටත ී  ද රඵහ ගත වළක.  

 

තීතනඹ අනිහර්ඹ ත්ඹක් තුශ බහණ්ඩ වහ සේහ අදහර තහක්ණ සයගුරහසි ඹටස් 

තවවුරු කශ යුතුඹ. ඒ වහ බහණ්ඩ වහ සේහ ර ගුණ්ඹ තවවුරු න ඳරිේසදන් අල 

කයන නිපුණ වහ ද්ලසහදහඹක අනුකරතහ තක්සේරු පිළීස් ඇති කශ යුතුඹ. ත්සඹන් 

ඉවශ බහණ්ඩ වහ සේහ සනුසන් ළඩි ඉල්ලුභක් ඳතින ද්ට තහක්ණ සයගුරහසි රට දළඩි 

සර එකඟ න තහක්ණ සයගුරහසි වහ මිතීන් අල සේ. ඉවත වන් කශ ඳරිදි යජසේ 

අධිකහරීන් න නිඹහභන ආඹතන රට බහණ්ඩ වහ සේහ ර ගුණ්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ 

අධයක්ෂ / රධාන විධා ක ිලලධාී සේ වි්රහ  
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ම්ඵන්ධ ත්ඹ, සෞඛ ආයක්ණ, ඳරිය ආයක්ණඹ, ංචහ ළශළක්වීභ වහ සශසඳොශ 

හධහයණීකයණඹ ම්ඵන්ධ සයගුරහසි සථහපිත කශ වළකිඹ. 

 

2015 ර්සේී  ද නිඹහභන ආඹතන ලින් රද අඩු ළරකිල්ර නිහ දළනට ඳතින තීතන 

ළශසුම් යසේ අලතහ වහ ඉදිරිඹට සගන ඹහභ වහ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ දළනට 

සිටින වහ වළකිඹහක් ඇති ගනුසදනු කරුන් භඟ භවන්සි වී ළඩකටුයුතු සිදු කය ඇත. ශ්රී 

රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ට තීතනඹ වහ අඹදුම්ඳ් 25 ක් රළබී ඇති අතය එඹ ර්සේ රද 

ළශකිඹ යුතු ර්ධනඹ කි. සකසේ නමු් නිඹහභන ආඹතන ලින් අල ඳරිදි වසඹෝගඹ 

රළබුසණ් නම් මීට ඩහ ඉවශ ර්ධනඹක් රඵහ ගළනීභට වළකිඹහ තිබුණි. 

 

සභන් ඳරියඹක් තුශ තීතන ළශසුම් ර්ධනඹ කයන අතයතුය යසේ ජහතික ත්් 

ඹටිතර ඳවසුකම් (NQI) ර්ධනඹ කිරීභ වහ දළඩි උනන්දුකින් කටයුතු කිරීභ ද  කශ යුතු 

තිබුණි. යටක ඳතින තීතන රිඹහලිඹන් ර්ධනඹ න්සන් අනුකරතහ තක්සේරු පිළිස් 

ම්පූර්ණ ව ජහතික ත් ඹටිතර ඳවසුකම් සථහපිත ව ත්ඹන් ඹටස් දළනට ඳතින 

සශ රිඹහලිඹන් භත සිදු න්සන් නම් ඳභණි. 

 

FMSM වතිකකයණඹ වහ න IAF-MLA ජහතන්තය පිළිගළනීසම් ත්ඹ 2015 

ර්සේී  ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ද්සින් රඵහ ගන්නහ රී . එසේභ QMS, EMS වහ 

නිභළවුම් වතිකකයණඹ වහ න FSMS වතික කයණඹ වහ න PAC MLA 

ජහතන්තය පිළිගළනීසම් ත්ඹ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ද්සින් 2015 සර්ී  නඩ්තු 

කය ඳ්හසගන ඹමින් තිබුණි. ඳරීක්ණ, වද ඳරීක්ණ වහ ක්රභහංකන වහ න 

ILAC-MRA වහ APLAC-MRA ජහතන්තය ගිද්සුම් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ද්සින් 

ඳ්හසගන ඹනු රඵයි. ඳරීක්ණ වහ න APLAC-MRA රඵහ ී භ සනුසන් වහ GHG 

රංගුතහඹ වහ තක්ණ ආඹතන වහ න APLAC-MRA පිළිගළනීසම් ත්ඹ දහනඹ 

කිරීභට සුදුසු දළයි ඵළලීභ වහ න ගළඹුරින් කයන ඳරීක්හ 2015 ර්සේී  සිදු කයන රී . 

 

ජහතන්තය පිළිග් ආඹතනඹක් සර ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ එභ ත්ඹ ඉදිරිඹට 

ඳ්හසගන ඹහභ වහ න අභිසඹෝග වසේ තීතනඹ පිළිඵ මරධර්භ වහ පිළිස් 

ඹහ්කහලීන කිරීභයි. සම් ම්ඵන්ධසඹන් න ද්ග්රවඹන් ස්රුම් ගළනීම් දිගින් දිගට 

ජහතන්තය පිළිග් තිඳ්තිරට වහ පිළිස් රට ජහතන්තයසේ භගසඳන්වීම් රට 

අනුකර ඹහ්කහලීන කිරීභ අතහල වී තිබුණි. අනුකරතහ තක්සේරු භහණඹන් වහ 
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ඒහසේ ද්ඹ ඳථඹන් පුළුල් න ද්ට ඒ වහ අලකයන නිපුන කහර්ඹභණ්ඩරඹක් වහ 

තක්සේරුකරුන්සේ ංචිතඹ ර්ධනඹ කිරීභ අභිසඹෝගහ්භක කහර්ඹඹකි. සබෞතික වහ මර 

ඵහධක භළඩගනිමින් ද්ලසහන්ත වහ නිපුනතහ ඇති ම්ඳ් ඳදනභක් නඩ්තු කිරීභට ශ්රී 

රංකහ තීතන භණ්ඩරඹට වළකි වී ඇත. 

 

2015 ර්සේී  ඳරීක්ණ වහ ක්රභහංකන යහඹනහගහය තීතන ළරසුම් ඉදිරිඹට සගනඹහභ 

ධහන කහර්ඹබහයඹක් ද්ඹ. සභභ ළරසුම් ද්ද්ධ ද්ඹ ඳථ අංල න යහඹන නිභළවුම්, 

ඳළිසඵෝධනහක, අධිකයණ වද ඳරීක්ණ, ආවහය වහ කෘෂිකර්භ, සයදිපිළි නිභළවුම්, ද්දුලි 

බහණ්ඩ නිභළවුම්, ඳ වහ සඳොසවොය ඹනහී  අංල ඇතුශට රිංගහ ඹහභ සිදු ද්ඹ. යසේ ඳතින 

ඳරීක්ණ යහඹනහගහය භෘදු සර රිඹහ්භක වීභ වහ අල කයන වහඹ සගොඩනළගීභ වහ 

රඵහ ී භ සනුසන් භව් සසවක් ගන්නහ රී .  

 

වද චිකිත්ක යහඹනහගහය තිතනඹ ද 2010 ර්සේ සිට රිඹහට නළංව ත් 

අංගඹකි. යසේ වද චිකි්ක යහඹනහගහයර ත්ඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ශ්රී රංකහ 

තීතන භණ්ඩරඹ සෞඛ අභහතහංලඹ භඟ කිේටු ම්ඵන්ධතහඹකින් කටයුතු කයන රී . 

සරඩුන්සේ ආයක්හ වහ භවජන සෞඛ ම්ඵන්ධ නිඹහභන අධිකහරිඹ සර සෞඛ 

අභහතහංවඹ යහඹනහගහය තීතන ළශසුම් ළඩිදියුණු කිරීභ වහ වසඹෝගඹ දළක්වීභ 

අලභ කරුණක් සේ. යජසේ සයෝවල් ර ඇති යහඹනහගහය ඹහ්කහලීන කිරීභ වහ 

සෞඛ අභහතහංවඹ කටයුතු කශ යුතුඹ. වද යහඹනහගහය වහ න අනුකරතහ 

තක්සේරු ආඹතනර සේකයින් පුහුණු කිරීභ ද ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ 2015 සර් 

ඵහයග් ත් ධහන කහර්ඹකි. 

 

ආනඹන වහ අඳනඹන ළශකිල්රට ග් කර ක්රභසේද වහ නිභළවුම් වකතිකකයණඹ ළදග් 

ඳරිඹක් සේ. සභභ සතන ඳහර්යීඹ තවවුරු බහණ්ඩ වහ සේහ ම්ඵන්ධ ත්ඹ 

ළකසුම් අසථහසේී , නිභළවුම් අසථහසේී , සඵදහවරින අධිසේී  සභන්භ සර්ගු 

නිදවසකිරීම්රී  භනහ සඳන්වුම් කයනු රඵයි. සේහිඹ තීතනඹ ම්ඵන්ධ භනහ නළඹුරුක් 

සඳන්වුම් කයනු රළබ ද ගළනුම්කරුන් බහණ්ඩ ශඟහන අසථහසේී  තභ් ද්සේහිඹ 

තීතන වතිකකයණ සකසයහි ළඩි ළරකිල්රක් දක්නු රඵයි. ත් දුර්රතහඹක් 

න්සන් සේශීඹ නිසඳහදකයින් තභ් ද්සේශීඹ අනුඵේධ තීතන වතිකකයණඹ සකසයහි 

කළභළ්තක් දක්යි. සම් සවේතු නිහ සේශීඹ රිඹහ කයන වතිකකිරීසම් ආඹතන ද්සේශීඹ 

වතිකකයණ ආඹතන භඟ දළඩි තයගඹකට මුහුණු සදන අතය සම් තුළින් ද්ලර ද්සේල 
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ද්නිභඹ භහණඹක් ද අහිමි කය ගනී. ශ්රි රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ද්සේලඹ පිළිග් තිතන 

ආඹතනරට භගහමී භහන සකොන්සේසි භහරහක් තුශ පිළිගළනීභ රඵහ සගන ඇති ඵළද්න් 

එඹ පිරිළඹ අභ කය ගළනීභට උඳකහරී සේ. 

 

නිභළවුම් වතිකකයණඹ ද්ද්ධ නිභළවුම් වහ සේහ අංලසේ ඉදිරිඹට සගන ඹහ වළකි ත් 

ඳරිඹක් සේ. ශ්රී රංකහ ස් වහ ශ්රී රංකහ මිති රකුණට අභතය සභඹ රංකහ කුරුඳු, වද 

තිකහය වහ න භහචහයඹ, ආයුර්සේද නිභළවුම් වහ කහඵනික නිභළවුම් වහ ද සභඹ සඹොදහ 

ගත වළක.  

 

සේලගුණික ඳහරනඹන් වහ න මිනුම් ගළන කතහ කිරීසම්ී  ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ISO 

14065 ඳදනම් කය ගනිමින් වරිතහගහය හයු (GHG) රංගුතහ වහ තහඳන ආඹතන වහ 

තීතන ළශසුම් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ නිකු් කය ඇත. සම් භගින් ඵරලක්තිඹ ඉතිරි 

කිරීභ සභන්භ ඹම් භහණඹකට සේලගුණික සනසවීම් ඳහරනඹ වහ ද්ඳුභක් රඵහ සදනු 

ඇත. සරො පුයහ තීතන ආඹතන වරිතහගහය හයු රංගුතහඹ (GHG) වහ තක්ණ 

ආඹතන ජහතික ළඩටවන් වහ ඉරක්ක භත තීතනඹ ළරසීභට මිනුම්දඬු කමින් සිී. සම් 

ම්ඵන්ධසඹන් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ PAC MLA පිළිගළනීභ වහ අඹදුම්ඳ් ඉදිරිඳ් 

කය ඇත. 

 

ඵරලක්ති කශභණහකයන ළඩටවන් ළඩිදියුණු කිරීභ ISO 50001 භගින් වන්හී භ න 

කශභණහකයන සභරභකි. ISO 50001 කර්භහන්තර ඵරලක්ති පිරිළඹ අභ කිරීභට 

උඳකහරීවීභ භගින් ජහතික ඉන්ධන ඳරිසබෝජනඹ ළශකිඹ යුතු අයුරින් අඩු වීභ නිහ සභභ 

ද්ලස ඹ තුළින් ජහතික ආර්ථිකඹට ඇතින ඵහධහන් අභ සකසර්. සභභ ළඩටවන ඹටස් 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹට එක් අඹදුම්ඳතක් රළබී ඇත. 

 

ත් වහ තීතන ද්ඹඳථඹ ම්ඵන්ධසඹන් ව ළඩටවන් ගණනහක්භ ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ ද්සින් ඳ්න රී . සභභ ළඩටවන් අයමුණු කයනු රළබුසේ භණ්ඩරසේ 

තක්සේරුකරුන්, යහඹනහගහය සේකයින් වහ අදහර සන් කණ්ඩහඹම් සේ. අනුකරතහ 

තක්සේරු කයසගන ඹහසම් ඳදනභක් වහ නිපුනතහ ංර්ධනඹ ද්සලේ අලතහඹක් සේ. 

ඊට අභතය දළනු් කිරීසම් ළඩටවන් නිලසචිත ව කණ්ඩහඹම් වහ ඳ්න රී .  
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APLAC – PAC ඒකහඵේධ හර්ෂික මුළු 2015 ජුනි භ සකොශම ී  ඉතහ හර්ථක 

ඳළළ්වීසම් කටයුතු ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ද්සින් සිදුකයන රී . සම් වහ 180 සදසනකු 

ඳභණ ආසිඹහ ලහන්තිකය කරහඳසේ තීතන ආඹතනර නිසඹෝජිතයින් සභභ මුළුසේ 

කටයුතු කයන රී . ඊට අභතය තීතනඹ වහ න හර්ක් ද්සලේඥ භඩුල්සල් SEGA 

මුළු 2015 සනොළම්ඵර් භ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ භගින් සකොශම ී  ඳ්න රී . 

සම් වහ එක් හර්ක් යටකින් නිසඹෝජිතයින් තුන් (03) සදසනකු ඵළගින් වබහගී ද්ඹ. ඊ ශඟ 

රිඹහකහරී ර්සේ SEGA සුමුළුසේ බහඳති්ඹ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹට පිරිනභන රී .  

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ 2015 ර්සේී  එහි ගනුසදනු කරුන් ංඛහ ර්ධනඹ කයමින් 

තීතන සේහ ළඳයීසම් ළරකිඹ යුතු ර්ධනඹක් හර්තහ කයන රී . 2015 ර්ඹ අහන 

න ද්ට භණ්ඩරඹ ගනු සදනු කරුන් සිඹඹ (100) කට අධික භහණඹක් ලිඹහඳදිංචි කයසගන 

ඇති අතය ඉන් ඳවක් (05) ද්සේහිඹ ගනුසදනු කරුන් සේ. තහක්ණ ක්සේත්රසේ සභන්භ 

සේහ ළඳයීභ ග් කර ංඛහ්භක අඛණ්ඩ ර්ධනඹක් සඳන්වුම් කයයි. 

 

2015 ර්සේී  ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ රු. මිලිඹන 28.5 ක ආදහඹභක් හර්තහ කයන රී . 

එසේභ මර ඳදනභ ද ර්ධනඹ කය ගනිමින් භවහ බහණ්ඩහගහයසඹන් රඵහ ගන්නහ මුදල් 

භහණඹ අඩු කය ඇත. ඒ අනු 2020 ී  භවහ බහණ්ඩහගහයසඹන් පුනයහර්තන ද්ඹදම් සනොරඵහ 

කටයුතු කිරීභට අයමුණු සකොට ඇත. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ ර්තභහන අලතහ වහ තීතනඹට ගළරසඳන අයුරින් එහි 

ංයුක්ත ළරළසභ සනස කය දළක්භ, සභසවය වහ ධහන තිපර අංල KPI නළත කන 

රී . ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ද්සලේ අධහනඹ සඹොමු කිරීභට ඵරහසඳොසයෝතු න්සන් 

ගනුසදනු කරුන් ර්ධනඹ කිරීභ වහ නිඹහභන ආඹතනර භළදිව්වීභ ළඩි කිරීභයි. 

ආඹතනසේ සේක භණ්ඩර නිපුණතහඹ වහ මරඹ සථහයීතහඹ භණ්ඩරසේ රිඹහකහයකම් 

සහධීන ඉදිරිඹට ර්ධනඹ වීභට සවේතු සේ. 

 

ඉවත දිණුම්කණු සත ශඟහවීසම්ී  ඳහරක බහසේ් කහර්ඹ භණ්ඩරසේ් කමිටු 

හභහජිකන්සේ් ව සන් ඇල්භක් දක්න ඳහර්ලඹන්සේ රළබුණු වහඹ ංනීඹ සේ. 

සේශීඹ වහ ද්සේශීඹ ලසඹන් සභන් හර්තහගත ර්ධනඹක් ඉවත ඳහර්ලඹන්සේ 

වසඹෝගඹකින් සතොය ශඟහකය ගළනීභට සනොවළක. ඔවුන්සේ අඛණ්ඩ වසඹෝගඹ් 
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භණ්ඩරසේ ද්ලසහන්ත බහඹ ර්ධනඹ කිරීභට තළබ ද්වසහඹ් සනුසන් සතති ලංහ 

දළක්වීභට භහ සභඹ අසථහක් කය ගනිමි. 

 

තිපලක් වික්රභිංාහ 

අධක් / ධහන ද්ධහඹක නිරධහරී, 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 
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2005 අංක 32 දයණ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩර ඳනස් තිඳහදන රට අනු ගරු තහක්ණ 

වහ ඳර්සේණ අභහතයඹහ ද්සින් ඳ්කයනු රඵන 13 සදසනකුසගන් යු් ඳහරක 

භණ්ඩරඹට එහි රිඹහකහරී ඵරතර ඳළරී ඇත. භකට යක් ඳහරක බහ රැස සේ. 

 

2015 සදළම්ඵර් 31 දිනට ඳහරක බහසේ ංයුතිඹ ඳවත ඳරිදි සේ. 

 

 
 නහභල් යහජඳක් භවතහ - බහඳති, නීතිඥ 

 පි.එ්ඡ. ධර්භ තිරක භවතහ  - අධක්, ඳර්සේණ වහ ංර්ධන (ද්දහ, 

තහක්ණ වහ ඳර්සේණ අභහතහංලඹ 

නිසඹෝජනඹ කයමින්) 

 ආචහර්ඹ එල්.එන්. සසනවීය භවතහ - අධක් ජනයහල් - ශ්රී රංකහ මිති ආඹතනඹ 

 එන්.එම්.ීය.ීය.සක්.ීය. නය්න භවතහ  - ද්දහ, තහක්ණ වහ ඳර්සේණ අභහතහංලඹ 

නිසඹෝජනඹ කයමින් 

 ී.එම්.ඒ.ඩබ්. සතන්නසකෝන් භව්මිඹ  - ද්දහ, තහක්ණ වහ ඳර්සේණ අභහතහංලඹ 

නිසඹෝජනඹ කයමින්)   

 ී.එම්.බී. භළණිසක් භව්මිඹ - අතිසර්ක සල්කම් - තිඳ්ති ර්ධන වහ 

හණිජ කටයුතු (කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු 

අභහතහංලඹ නිසඹෝජනඹ කයමින්) 

 අසිත සක්. සසනද්ය්න භවතහ - අතිසර්ක සල්කම් - කර්භහන්ත වහ හණීජ 

කටයුතු අභහතහංලඹ නිසඹෝජනඹ කයමින් 

 සක්. ීය. කුභහය භවතහ - අධක් - කිරුම් මිනුම් මිත වහ සේහ 

සදඳහර්තසම්න්තු නිසඹෝජනඹ කයමින් 

 එම්.ඒ.එන්.එ්ඡ. සඳසර්යහ භවතහ - අධක් - යහජ මුදල් සදඳහර්තසම්න්තු (භවහ 

බහණ්ඩහගහයඹ නිසඹෝජනඹ කයමින්) 

 එම්.සක්.ජී.එස.ීය.සක්.ීය. ජඹසේකය භවතහ - අධක් - ළරසුම්  

   (කෘෂිකර්භ අභහතංලඹ නිසඹෝජනඹ කයමින්) 

 ී.ද්ක්රභසිංව භවතහ - සල්කම්, අධක්/ ධහන ද්ධහඹක ශ්රී රංකහ 

තීතන භණ්ඩරඹ 

සෞඛ අභහතහංලඹ, ජහතික ද්දහ ඇකඩමිඹ වහ ශ්රි රංකහ හණිජ භණ්ඩරඹ සිඹ හභහජිකයින් ඳ් 

කිරීභ සිදු කය සනොභළත. 

ඳාලක සබාව 
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* පුයප්ඳහඩු තනතුය 
 

සාවිධාන වූහ  - ධූරාවලි  සාවිධාන වූහ  - ධූරාවලි  

බහඳති ව ඳහරක භණ්ඩර හභහජිකයින් 

 

ද්ගණන වහ 
කශභනහකයණ 

කමිටු 

 

තීතන කමිටු 

 

තීතන වහ තහක්ණ 
උඳසේලන කමිටු 

ද්සලේඥ කමිටු 

අතිසර්ක අධක්* 

 

නිසඹෝජ 
අධක් 

(මර වහ 

ඳහරන) 

නිසඹෝජ අධක්රුන් / 
වකහය අධක්රුන් - 

තහක්ණ / ඳරීක්ණ / ක්රභහංකන 
/ වද ව වතික කිරීම් 

තක්සේරුකරුන්සේ 
ංචිතඹ 

අබන්තය 
ද්ගණක 

වහඹක කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක / රිඹදුරු 

කණිසට 
කශභනහකරු මර 

වහ ඳහරන 

කශභනහකයණ / ගිණුම් වහඹකයින් 

අධක් / 
ධහන ද්ධහඹක නිරධහරී 
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ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ කශභනහකයණ කටයුතු අධක්/ ධහන ද්ධහඹක සත ඳළරී 

ඇත. ංද්ධහන ූවසේ දක්හ ඇති අයුරින් භණ්ඩරසේ සිඹලු තහක්ණ, මර වහ ඳරිඳහරන 

කටයුතු වහ කහර්ඹ භණ්ඩරසේ වහඹ අධක්/ ධහන ද්ධහඹක සත රළසඵනු ඇත. 

 
 
 
 
 
 
 

ඳහරක බහට සභන්භ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ කහර්ඹ හධනඹට වහ රිඹහකහයකම් 

වහ භඟ සඳන්වීම් උසදහ උඳසේලනඹ රඵහ ී භ සනුසන් අදහර ක්සේත්රඹන්හි ද්සලේඥ 

දළනුසභන් යු් පුේගරයින්සගන් භන්ද්ත කමිටු ඳහරක බහ ද්සින් ඳ් සකොට ඇත.  

 

 

රතිපඳත්තිප උඳසශශක කමිටුව 

ද්ද්ධ ක්සේත්රඹන්හි රිඹහ්භක තීතන ළරසුම් ම්ඵන්ධසඹන් ළඩිදියුණු කශ යුතු 

තිඳ්තිභඹ කරුණු ම්ඵන්ධසඹන් තිඳ්ති උඳසේලක කමිටු ඳහරක බහට අල 

උඳසදස රඵහ ී භ සිදු කයනු රඵයි.  

 

රතීතතන කමිටු 

අදහර තීතන ළඩපිළිර ම්ඵන්ධ කශභණහකයණඹ වහ රිඹහකහරී්ඹ ම්ඵන්ධසඹන් 

අනුකරතහ තක්සේරු අනුභත කිරීසම් තීයණ ම්ඵන්ධ උඳසදස රඵහ ී භ ඳවත වන් තීතන 

භණ්ඩර කමිටු රට ඳළරී ඇත. 

 

 

01. ඳරීක්ණ වහ ක්රභහංකන යහඹනහගහය තීතන කමිටු. 

02. වද චිකි්හගහය යහඹනහගහය තීතන කමිටු. 

03. වතික කිරීසම් ආඹතන තීතන කමිටු. 

04. සෝදිසි කිරීසම් ආඹතන තීතන කිමිටු. 

 

කමිටු 

සභසහයු  කළභහාකරහ  
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තාක්ෂහ උඳසශෂහ කමිටු 

ඳවත වන් තහක්ණ උඳසේලක කමිටු ඒ ඒ නිලසචිත කහර්ඹඹන් තුළින් ඳළන නළසගන 

කරුණු ම්ඵන්ධසඹන් උඳසේලක සේහ රඵහ ී භට ඵළඳී ඇත.  

 

1. යහඹනික ඳරීක්ණ ම්ඵන්ධ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

2. ජී ද්දහ්භක ඳරීක්ණ ම්ඵන්ධ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

3. ඹහන්ත්රික ඳරීක්ණ වහ ක්රභහංකන පිළිඵ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

4. වද / යහඹනහගහය ඳරීක්ණ පිළිඵ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

5. කහඵනික වතික කිරීභ ම්ඵන්ධ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

6. ඹවඳ් යහඹනහගහය බහද්තඹ ම්ඵන්ධ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

7. ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ම්ඵන්ධ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

8. හවන දුම් ද්සභෝචන ඳරීක්හ ම්ඵන්ධ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

9. ත්් කශභණහකයණ ඳේධති වතික කිරීභ ම්ඵන්ධ තහක්ණ උඳසේලක 

කමිටු. 

10. ඳහරිරික කශභණහකයණ ඳේධති වතික කිරීභ ම්ඵන්ධ තහක්ණ 

උඳසේලක කමිටු. 

11. වරිතහගහය හයු (GHG) පිළිඵ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු. 

 

 

 

විසශේෂඥ කමිටු 

 

ඉවත කමිටු රට අභතය තහක්ණ උඳසේලන කමිටු රට වහඹ වීභ වහ ජී යහඹන 

ද්දහ, යක්ත සේදඹ, ක්ෂුද්ර ජී ද්දහ, ඳටක හධි සේදඹ, ක්රභහංකනඹ, ක්රභසේද තවවුරු, 

වද නිදර්ලක ද්ර වහ මිනුම් අද්නිලසචිතතහ ම්ඵන්ධ ද්සලේඥ කමිටු ඳ් කයන රී .  

 

තිඳ්ති උඳසේලක කම්ටු වහ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු ූවඹ ඇමුණුම් (i) හි දළක්සේ. 
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ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ භහන ම්ඳ් කුඩහ ව අබන්තය කහර්ඹ භණ්ඩරඹකින් වහ 

ද්ේ් ජහසගන් වහ ද්ද්ධ ෘ්තීඹ ආඹතන ලින් රඵහ ග් ද්ලහර ඵහහිය 

තක්සේරුකරුන්සේ ංචිතඹකින් භන්ද්ත නිර්භහණඹ වී ඇත. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ අනුකරතහ තක්සේරු ආඹතනර නිපුණතහඹ තවවුරු කිරීභට 

කටයුතු කයනු රඵයි. ආයම්බසේ සිට ඵරඳහන සේක පිරිළටුභ භණ්ඩරසේ කටයුතුරට 

තදින්භ ඵරඳෆ අතය ආයම්බසේ සිට සනොකඩහ සේසේ නියත න සේකයින්සේ 

දහඹක්ඹ භණ්ඩරසේ රිඹහකහරී්ඹ සනුසන් භව් පිටිවරක් වී ඇත. එඵළද්න් සන් 

පිළිග් තීතන ආඹතන රට භගහමී ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ තීතන ඳේධති 

ඳ්හසගන ඹහභට වළකි වීසම් ලංහක් නිරධහරීන්ට හිමිද්ඹ යුතුඹ. හභහනසඹන් න 

නිරධහරීයසඹකු අදහර ක්සේත්රසේ නිපුණතහ භේටභට ඳළමිණීභ වහ ය තුනක්  (03) ගත 

සේ.  

 
 
 
 
 
 
 

 

2015.12.31 දිනහ කාර් භ්ඩලල  ඳහත ඳරිදි සේ. 
තනතුර අනුභත දැනහ ිංටින පුරප්ඳාඩු 

අධක් / ධහන ද්ධහඹක 01 01 - 
අතිසර්ක අධක් 01 -- (01) 

නිසඹෝජ අධක් (මුදල් වහ ඳහරන) 01 01 - 

නිසඹෝජ අධක් / වකහය අධක් 
(තීතන) 

11 08 - 

වකහය අධක් (අබන්තය ද්ගණක) 01 -- (01) 

කණිසට කශභණහකරු ( ගිණුම් / 
ඳරිඳහරන) 

02 - (02) 

කශභනහකයණ / ගිණුම් වහඹක 04 04 - 

රිඹදුරු 03 02 - 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 02 02 - 

භානව ස ඳත 

ආ තිලක කාර්  භ්ඩලල  
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ද්ද්ධ ක්සේත්රඹන්හි සකසයන තීතන ඳේධති සථහපිත කිරීසම්ී  අදහර ක්සේත්රඹන්හි පුහුණු 

ර් ද්සලේඥතහසඹන් යු් තක්සේරුන්සේ සේහ ශ්රී රංකහ තිතන භණ්ඩරඹ 

සඹෝජනඹට ගනු රඵයි. සම් ම්ඵන්ධසඹන් 190 සදසනකුසගන් යු් පුහුණු ඵහහිය 

තක්සේරුකරුන්සේ ංචිතඹක් ඳවත වන් තක්සේරු භණ්ඩරසේ සේකයින් භඟ 

කටයුතු කයසගන ඹහභ වහ සථහපිත කය ඇත. 

පුහුණු රඵන තක්සේරු කරුසකුට අනුකරතහ තක්සේරුක් ඵහය ී භට භ්සතන් එභ 

රිඹහලිසේ සභන්භ ක්සේත්රඹන්සේද භනහ පුහුණුක් රඵහ නිපුණ්ඹට ඳ් ද්ඹ යුතුඹ. 

තීතන සේහසේ අලතහඹ ළරකිල්රට සගන 2015 ර්සේී   තක්සේරුකරුන් පුහුණු 

කිරීසම් ළඩටවනක් (01) ඳ්න රද අතය එභගින් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ 

තක්සේරු ංචිතඹ ර්ධනඹ කයන රී .  

 

2015 සදළම්ඵර් 31 න දිනට ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ තක්සේරුකරුන්සේ ද්සතය 

ඳවත ඳරිදි සේ. 

 

රතීතතන ක්සෂේ්ර න් සභසහයු   
තක්සසේරුකරුවන් 

තාක්ෂහ  
තක්සසේරුකරුවන් 

තක්සසේරුකරුවන් පුහුණු   
තක්සසේරුකරුවන් 

ඳරීක්ණ 03 25 - 38 

ක්රභහංකන 01 05 - 06 

වද  ඳරීක්ණ 02 - 01 - 

වද  ඳරීක්ණ - වරිතහගහය හයු - - 01 - 

ත්් කශභණහකයණ ඳේධති 
ISO 9001(QMS) 

04 07 02 14 

ඳහරිරික කශභණහකයණ ඳේධති 04 05 02 14 

ආවහය සුයක්ෂිතතහ කශභණහකයණ 
ඳේධති 

04 04 02 08 

ෘ්තීඹ සුයක්ෂිතතහ ව සෞඛ 
ආයක්ණ ඳේධති 

04 04 07 09 

වතික කිරීම් - නිභළවුම් 03 05 02 08 

වතික කිරීම් පුේගරයින් 03 - - 07 

සෝදිසි කිරීම් 01 01 - 42 

(GHG) තහඳනඹ කිරීම් 01 01 - 26 

(GLP) යහඹනහගහය ඹව ඳහරනඹ - - - 23 

තක්සසේරුකරුවන්සේ සාචිත  
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ISO/IEC 17,011: 2004 ව ජහතන්තය තිඳ්ති, පිළිස් වහ භහර්සගෝඳසේල ඳදනම් 

කයසගන තීතන ළරසුම් සථහපිත කිරීභ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ ධහන කහර්ඹ සේ. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ භගින් රිඹහත්භක කයනු රඵන තීතන ළරසුම් ඳවත ඳරිදි සේ. 

 

1) ISO/IEC 17025 ඳදනම් කයග් ඳරීක්ණ වහ ව තීතන ළශළසභ. 

2) ISO/IEC 17025 ඳදනම් කයග් ක්රභහංකන වහ ව තීතන ළශළසභ. 

3) ISO/15189 ඳදනම් කයග් වද යහඹනහගහය වහ ව තීතන ළශළසභ. 

4) ISO/IEC 17021 ඳදනම් කයග් වතික කයන ආඹතනර ඳේධති වහ ව තීතන 

ළශළසභ. 

5) ISO/IEC භග සඳන්වීම් 65 ඳදනම් කයග් වතික කශ ආඹතනර නිසඳහදන වහ ව 

තීතන ළශළසභ. 

6) ISO/IEC 17024 ඳදනම් කයග් වතික කයන ආඹතනර පුේගරයින් වහ ව තීතන 

ළශළසභ. 

7) ISO/IEC 17020 ඳදනම් කයග් පිරික්සුම් ආඹතන වහ ව තීතන ළශළසභ. 

 

 

ඉවත වන් තීතන ළරසුම් කශභණහකයණඹ කිරීභ් නඩ්තු සකොට ඳේධති ළඩි දියුණු 

කිරීභ් 2015 ර්සේී  ද සිදු ද්ඹ. ඳරීක්ණ වහ න ISO 15189 වහ ක්රභහංකන ඇතුළු 

APLAC/ ILAC/ MRA ත්ඹන් හර්ථක සර 2015 ර්සේී  ද ඳ්හසගන ඹහභට වළකි 

වී ඇත. QMS, EMS වහ නිභළවුම් වතිකකයණඹ වහ PAC/ IAF අසනෝන එකඟතහ 

ගිද්සුභට 2014 ී  ඇතුශ් න රී . FSMS වතිකකයණඹ වහ PAC/ MLA අසනෝන 

එකඟතහ ගිද්සුභට 2014 ර්සේී  ඇතුශ්න රී . සෝදිසිකිරීම් වහ න APLAC/ MRA 

අසනෝනතහ එකඟතහ වහ ශ්රී රංකහ  තීතන භණ්ඩරඹ අඹදුම්කයන රී . 

 

 

එකතුව 30 57 17 195 
ක්රි ාකාරක  ක්රි ාකාරක  
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ඳී ක්ෂහ රසා නාගාර රතීතතන  

ISO/IEC 17025 : 2005 ඳදනම් කයසගන කයනු රඵන ඳරීක්ණ යහඹනහගහය තීතන, ශ්රී 

රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ඳඹන තීතන සේහ ලින් ද්ලහර සකොටක් ආයණඹ කයනු 

රඵයි. අනල තහක්ණ ඵහධක ඉ් කය සේශීඹ වහ ද්සේශීඹ සශහභ වහ ද්ලසහන්ත 

ඳරීක්ණ වතිකර අලතහඹ භතුවීභ් භඟ, 2015 සර්ී  ඳරීක්ණ යහඹනහගහය 

තීතනඹන් හධහයණ ළඩිවීභක් සඳන්වුම් කය ඇත.  

 

ර්ඹ තුශ, ඳරීක්ණහගහය තීතන 09 කට තීතනඹ පිළිගළන්වීභ් භඟ මුළු තීතන රඵහ 

ග් ංඛහ 54 කි. තීතනඹ වහ අළු් අඹදුම්ඳ් 10 ක් රළබී ඇත. සභභ තීතන 

ළඩටවන් ඹටස් නිරීක්ණ 25ක්, නළත තක්සේරු කිරීම් 08 ක්, ළරසුම් කශ ඳදනමින් 

ර්ඹ තුශ සිදු කයන රී . තීතනඹ පිරිනභන ඳරීක්ණ නුසේ ආවහය, කෘෂිකහර්මික 

නිසඳහදන, ඳ, සිසභන්ති, සකොංක්රීේ, සයදිපිළි, සඳොසවොය වහ ් සයෝග ඹනහදිඹ සේ.  

 

ක්රභාාකන රසා නාගාරවල රතීතතන   

ISO/IEC 17025: 2005 ට අනු තීතනඹ රද ක්රභහංකන යහඹනහගහය ංඛහ අඩු වුද 

ද්ලසහන්ත මිනුම් වහ මිති සථහපිත කිරීභ යටකට අල න්සන්, ඳරීක්ණ 

යහඹනහගහය ලින් ද්ලසහන්ත තිපර රඵහ දිඹ යුතු ළද්නි. 2015 ර්සේී  කර්භහන්ත 

ඳහදක කය ග් ර්ධන ළඩටවන් සිදු කශ අතය එභගින් ළඩිපුය ක්රභහංකන යහඹනහගහය 

තීතන ළරළසභට ඇතුශ් කය ගළනීභට කටයුතු කය ඇත. 

 

ම්පූර්ණ තීතනඹ කයන රද ක්රභහංකන යහඹනහගහය ංඛහ 05 කි. එක් මලික 

තක්සේරුක් ව නළත තක්සේරු කිරීම් 02 ක් ද සුඳරීක්ණ තක්සේරු 02 ක් ර්ඹ තුශ සිදු 

කයන රී . ක්රභහංකනඹ ආයණඹ න ඳරිඹට ඹට් වසේ සකන්ධඹ, උසණ්ඹ, දිග, 

සේරහ, හය ගණන, ඳරිභහ වහ ීයඩනඹ සේ.  

 

වවදය විිතත්සක රසා නාගාරවල රතීතතන  

වද / ද්කි්ක යහඹනහගහය තීතන ළඩපිළිර සථහපිත කයන රේසේ ISO 15189 

සිඹලු රිඹහලීන්, තක්සේරු පිළිස් වහ ජහතන්තය පිළිග් පිළිස් ව මිත ඳදනම් 
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කයසගන ඹ. 2015 ර්සේී  යජසේ වද යහඹහනහගහය වහ ත්් කශභණහකයන 

ළඩටවන් ළඩිදියුණු කිරීභට දක්න ඇල්භ සනොරකහවළය ඇත. 

 

ද්සලේඥ කණ්ඩහඹම් 04ක් න වජ යහඹන ද්දහ (Bio Chemistry), යක්ත සේදඹ 

(Heamatology), ක්ෂුද්ර ජී ද්දහ (Micro Biology), ඳටක වර ද්දහ 

(Histopethology), වහ වද ඳරීක්ණ වහ සඹොදහගනු රඵන ද්ර වහ වද 

යහඹනහගහය  තීතන මිනුම්දඬු   ර්ධනඹ කයන රී . 

ISO/15189 ඳදනම් කයසගන වද/ ද්කි්ක යහඹනහගහය 13 ක් වහ තීතනඹ 

පිරිනභන රී . වද යහඹනහගහය වහ න අඹදුම්ඳතක් රළබී ඇත. න තීතන 02 ක් 

දහනඹ කය ඇති අතය නළත අලු් කිරීම් 03ක් සිදුකයන රී . එසේභ පූර් තක්සේරු එකක්, 

සුඳරීක්ණ තක්සේරු 08 ක් ද නළත තක්සේරු අටක් ද සිදු කයන රී .  

 

සහතිපක ිතී ස  ආ තන රතීතතන  ිතී භ. 

ඳේධතිර වහ නිභවුම් වතිකකයනසේී  තීතනඹ ර් වතික ෘජුභ සේශීඹ වහ ද්සේශීඹ 

සශහභට වහඹ න ඵළද්න් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ වතික කිරීභ වහ න තීතන 

ළරසුම් ත් උඳහඹභහර්ගික ඳරිඹක් සර ඉවශ ළරකිල්රට බහජනඹ කය ඇත. සභභ 

ර්සේී  ද තීතන ළරසුම් ඳේධති වතික කිරීසම් ආඹතන වහ න ISO 17021 වහ 

නිභවුම් ISO/IEC: භග සඳන්වීම් 65 ව පුේගරයින් වතික කයණඹ වහ න ISO/IEC 

17024 තීතන ළරසුම් රිඹහට නංහ ඇත.  

ඳේධති වතිකකයණඹ ළරකිල්රට ග් කර ද්සේශීඹ වතික කිරීසම් ආඹතනඹකට 

තීතනඹ පිරිනළමීභ සිදු කයන රී . සුඳරීක්ණ ඳරීක්ණ 03 ක් ද සිදු කය ඇත. 

වතිකකයසණේී  QMS, EMS,FSMS ව OHSAS ඹන ද්ඹ ඳථඹ ආයණඹ කයන රී .  

 

නිභවුම් වතික කයණඹ ඹටස් එක් සුඳරීක්ණ ඳරීක්හක් සිදු කශ අතය පුේගරයින් 

වතික කිරීභ ඹටස් එක් තීතනඹක් දහනඹ කයන රී .  

 

සසෝදිිං ිතී ස  ආ තන සහා වන රතීතතන  

සයගුරහසි රිඹහට නංන ද්ද්ධ අධිකහරීන් වහ ඳරීක්ණ වහ අනුකරතහ තක්සේරු රඵහ ී භ 

තීතනඹ ර් සෝදිසි කිරීසම් ආඹතන ලින් ඵරහසඳොසයෝතු සේ. සම් ඹටස් එක් 

අඹදුම්ඳතක් රළබුණු අතය පූර් තක්සේරු 02 ක් ද එක් මලික තක්සේරුක් ද සුඳරීක්ණ 

තක්සේරු එකක් ද සිදු කයන රී . 
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හරිතාගාර වායු වලාගුතාව  සහ සතයක්ෂහ ආ තන රතීතතන  

වරිතහගහය හයු රංගුතහ තවවුරු කිරීභ වහ තහඳන සේහ ළඳයීභ තීතනඹ ර් 

සෝදිසි කිරීසම් ආඹතනලින් ඵරහසඳොසයෝතු සේ. සම් ඹටස් න අඹදුම්ඳ් සදකක් රද 

අතය පූර් තක්සේරු සදකක් ද සිදු කයන රී . 

 

රසා නාගාර  හඳාලන  සහා වන රතීතතන  

ඳර්සේණ ළඩිදියුණුකිරීම් වහ ද්ලසද්දහර යහඹනහගහය ඔවුන්සේ න සොඹහගළනීම් වහ 

පිළිගළනීභක් ඇති කිරීභ වහ යහඹනහගහය ඹවඳහරන බහද්තඹ සනුසන් තීතන ළරසුම් 

කිරීභ ළඩිදියුණු කයන රී . සභඹ සන් ඳර්සේණ වහ ළඩිදියුණු කිරීම් වහ සන් 

යහඹනහගහය ර ඹහන්ත්රණඹන් ළඩිදියුණු කිරීසම් වහ සථහපිත කිරීසම් මිණුභක් සර සඹොදහ 

ගළනීභට උඳකහරී සේ. තහක්ණ උඳසේණ කමිටු (TAC) යහඹනහගහය ඹවඳහරනඹ බහද්තඹ 

ර්ධනඹ කිරීභ වහ නිඹත මිනුම් දඬු ඉදිරිඹට් ළඩිදියුණ කයනු ඇත.  

 

ිලපුහතා ඳී ක්ෂහ වැලසහහන් 

වද ඳරීක්ණ ඇතුළු අසනකු් ඳරීක්ණ වහ ක්රභහංකනඹන්ට අදහර තීතන ළරසුම් ර 

එක් ළදග් අංගඹක් න්සන් ඵහහිය ඳහර්ලඹකින් සිදු කයන නිපුණතහ ඳරීක්ණ සවෝ 

යහඹනහගහය අතය තිපර ළඳීසම් රිඹහලිඹ තුළින් ඳරීක්ණ තිපර ර ත්්ඹ 

තවවුරු කිරීභයි. ඹම් කටයු්තක් සනුසන් ඳවසුකම් රන ඳරීක්ණ යහඹනහගහය වහ 

නිපුණතහ ඳරීක්ණ සිදු කයනු රඵන කහර්මික තහක්ණ ආඹතනඹ (ITI) වහ ශ්රී රංකහ 

ඇසෝසිසේන් ඔෂස සටසටිං රළසඵෝයටරීස ආඹතනඹ, (Association of Testing 

Laboratories of Sri Lanka) (SLATL) ජරසේ ඇති ක්ෂුද්ර ජී ද්දහ්භක අධන වහ ස් වහ 

භහළු ර ආහ්මික තහඹට නිපුණතහ ඳරීක්ණ ඉදිරිඹට් සිදු කිරීභ වහ ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ ද්සින් පිළිගළනීභට රක් කය ඇත. ඊට අභතය APLAC හභහජික්ඹ රද ආඹතන 

පිළිසළින් ඳරීක්ණ වහ වද යහඹනහගහය වහ නිපුණතහ ඳරීක්ණ සිදු කිරීභට අල 

න සථහන අනු ඒහ සිදු කයනු රඵයි. සම් ඹටස් සිදු කයන රද මුළු ළඩටවන් ගණන 04 

කි. 

 

ක්රභහංකනඹ වහ නිපුනතහ ඳරීක්ණ න යහඹනහගහය අතය තිපර ළඳීසම් ළඩටවන් 

සිදු කයන රී . 
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2015 ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ 10 න සභසවයුම් ර්ඹයි. ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹට 

ඳරීක්ණ වහ ක්රභහංකන යහඹනහගහය, වද යහඹනහගහය වහ වතික කිරීසම් ආඹතන ළඩි 

ංඛහකට තීතන සේහ රඵහ ී භට වළකිඹහ රළබී ඇත. සභභ තීතන ළඩපිළිසර 

කශභනහකයණඹ වහ සභසවඹවීභ ජහතන්තය මිත රට වහ ISO/IEC:17011 තීතනඹ 

ආඹතනරට අදහර න ආකහයඹට සිදු සකසර්. 

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩර කශභනහකයණ ඳේධතිඹ ළඩි දියුණු කිරීභ. 

සභභ ර්සේී  ද  තිඳ්ති, පිළිස් වහ භගසඳන්වීම් ද්භර්ලනඹ කිරීභ භණ්ඩරඹ ද්සින් 

සිදුකයන රී . වද ඳරීක්ණ, GHG තහඳනඹ, ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ යහඹනහගහය 

ඹව ඳහරනඹ වහ න නිඹත මිනුම්දඬු ළඩිදියුණු කයන රී . සභභ ර්ඹ තුශී  තහක්ණ 

උඳ සේලන වහ ද්සලේඥ කම්ටු 16ක් ඳ්න රී . 

 

රතීතතන සසේවාව 

2015 ර්සේී  ඳරීක්ණ යහඹනහගහය 09ක් වහ වද චිකි්ක යහඹනහගහය වහ 

ක්ර භහංකන යහඹනහගහය 02 ක් ද  තීතනඹ ර් යහඹනහගහය ඝනඹට එක් ද්ඹ. අළුතින් එක් 

ඳේධති වතික කයණඹක්, පුේගර වතික කයණඹක් තීතනඹට එකතු ද්ඹ. එසේභ තීතන 

කමිටු 13 ක්ද ඳ්න රී . ඳරීක්ණ යහඹනහගහය වහ තීතනඹ අලු් කිරීම් 10 ක් ද 

ක්රභහංකන 03 ක් ද වද චිකි්ක යහඹනහනහගය 10 ක් ද සිදු කයන රී . ඳරීක්ණ 

යහඹනහගහය වහ සුඳරීක්ණ ඳරීක්ණ 25 ක් ද වද ඳරීක්ණ 08 ක් ද සෝදිසි කිරීම් 

ආඹතන 01 ක් ද සර් සිදු කයන රී . ඳරීක්ණ යහඹනහගහය 08 ක් ද ක්ර භහංකන 

යහඹනහගහය 03 ද වද යහඹනහගහය 08 ක් ද ඳේධති වතිකකිරීසම් ආඹතන 02 ක් ද 

නළත තක්සේරු කයන රී . 

 

ජාතයන්තර ජ ්රහහ හා ිංදුවී  

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ආසිඹහ ලහන්තිකය තීතන ංසථහසේ (APLAC)  වහ ජහතන්තය 

යහඹනහගහය තීතන ංසථහසේ (ILAC) පූර්ණ හභහජික ත්ඹ එසේභ ඳ්හසගන ඹන 

රී . ISO 15189 ඇතුළු ඳරීක්ණ වහ වහ ක්රභහංකනඹ වහ ILAC ගිද්සුම්ගත ඵළී ම් 

ත්ඹන් ත දුයට් ඳ්හ ගන්නහ රී . 

2015 කාර්  සාධන  
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ඊට අභතය ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ ඳළසිිකක් තීතන ංසථහසේ (PAC) ව ජහතන්තය 

තීතන ංදසේ (IAF) පූර්ණ හභහජික්ඹ රඵහ ගන්නහ රී . PAC වහ න MLA 

ගිද්ගළනීම් ත්ඹන් QMS, EMS වහ නිභළවුම් වතිකකයණඹ වහ 2014 ර්සේ 

පිරිනභන රී . 2015 ර්සේී  APLAC – PAC ඒකහඵේධ හර්ෂික මුළු ව SEGA 

මුළු සකොශම ී  ඳ්න රී . එසේභ ජර්භහනු PTB ආඹතනසේ මර දහඹක්ඹ භත 

යහඹනහගහය තීතන පුහුණු කයන්නන් පුහුණු කිරීසම් හර්ක් ළඩමුළු සකොශම ී  ඳ්න 

රී . SEGA  බහඳති්ඹ ඊ ශඟ රිඹහකහරී ර්ඹ වහ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ දයණු 

ඇත. 

 

හැිත ාවර්ධන  හා පුහුණු වැලසහහන් 

අනුකරතහ තක්සේරු ආඹතනර සේඹ කයන නිරධහරීන්සේ (යහඹනහගහය, වතික කිරීසම් 

වහ අධීක්ණ ආඹතන ර) දළනුභ වහ නිපුණතහඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ ද්සින් නියතුරු දළනු් කිරීසම් පුහුණු ළඩටවන් ඳ්නු රඵයි. එභ 

ළඩටවන් ළරසුම් කයණු රඵන්සන් ගුණහ්භක තීතනඹට ම්ඵන්ධ මිත වහ මරධර්භ 

රට අනුකර න අයුරිනි. 2015 සර්ී  පුහුණු ළඩටවන් දවඹක් (10) වහ ම්භන්ත්රණ 

දවඹක් (10) ඳ්න රී . සභභ ළඩටවන් සදකට පිළිසලින් තුන්සිඹ වතළිස එකක් (341) 

ව සදසිඹ වතළිස වතයක් (244) වබහගී න රී .  

 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ නිභළවුම් වහ පුේගර වතිකකයණඹ ම්ඵන්ධ තක්සේරුකරුන් 

පුහුණුකිරීසම් ළඩටවන් සදකක් සිදු කශ අතය සම් වහ දහ වතය (14) සදසනකු වබහගී 

ද්ඹ. 
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හර්ෂික පුනයහර්තන ද්ඹදභ වහ මුළු අඹළඹ ගත ද්ඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 64.5 කි. ඒ වහ 

භවහ බහණ්ඩහගහයසඹන් සන් කශ තිඳහදනඹ රුපිඹල් මිලිඹන 17.0 කි. නමු් භවහ 

බහණ්ඩහගහයසඹන් රද මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 12.21 කි.  ඒ අතය සන භණ්ඩරසේ ඉඳයීම් 

ලින් ආයණඹ කයන රී . 
 

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ භහසරෝචිත ර්සේ ී  එහි ධහන රිඹහකහයකම් න තීතන 

සේහ ළඳයීභ වහ පුහුණු ළඩටවන් ඳළළ්වීභ භගින් රුපිඹල් මිලිඹන 28.1 ක අදහඹභක් 

ඉඳය අතය එඹ මුළු පුනයහර්තන ද්ඹදමින් 45.62 %ක් සේ. ඊට අභතය APLAC හර්ක භවහ 

බහ ම්සම්රනඹ සභය ශ්රී රංකහසේ ඳළළ්වීභ තුළින් රු. මිලිඹන 18.6 ක ආදහඹභක් 

උඳඹන රී . ඒ අනු මුළු ආදහඹභ පුනයහර්තන ද්ඹදමින් 75.3% ක් සේ. 

 

හේධන ද්ඹදම් වහ රුපිඹල් මිලිඹන 2.0 ක් භවහ බහණ්ඩහගහයසඹන් සන් ව අතය ර්ඹ 

වහ රුපිඹල් මිලිඹන 1.25 ක් රළබුණි. භහසරෝචිත ර්සේී  ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ 

එහි රිඹහකහයකම් තුළින් ද්ඹදභ ඉක්භහ රද ආදහඹභ රුපිඹල් මිලිඹන 4.30 ක් ද්ඹ. 

 
 

 
*මුළු පුනරාවර්තන වි ද වල වර්ෂසණ ක්ෂ , ත ඳාරිසතෝෂිත හා සවනත් සවන් ිතී   රු. මිලි න 6.86 ඇතුළත් සේ.  

 

 

 

 

 

වර්ෂ  

පුනරාවර්තන වි ද  

(රුපි ල් මිලි න) 

රාේධන වි දභ  

( රුපි ල්  මිලි න) 
අ වැ 

ගත 

මුදල 

සතය 

වි දභ 

බා්ඩලාගා 

රස න් 

ලද මුදල 

ඉඳයී  

අ වැ  

ගත 

මුදල 

සතය 

වි දභ 

බා්ඩලාගා

රස න් ලද 

මුදල 

2007 14.70 11.50 8.23 2.83 1.50 1.40 1.50 
2008 17.29 13.98 10.56 3.27 2.74 0.41 0.50 

2009 19.60 15.01 11.47 3.32 2.33 0.44 0.66 

2010 21.81 15.51 8.91 5.30 3.57 0.63 0.50 

2011 23.30 21.33 13.28 8.12 3.08 0.63 0.80 

2012 28.18 29.29 15.50 12.9 1.82 1.75 1.37 

2013 33.00 36.61 14.80 18.08 2.00 1.51 1.50 

2014 38.00 42.85 16.09 27.58 2.00 1.71 1.73 

2015 64.50 62.71 12.21 47.18 2.00 1.64 1.25 

මලය කාර්  සාධන  
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අනුකලතා තක්සසේරු පිළිඵ ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලල  

2015 සදසැ ඵර් 31 දිසනන් අවසන් වර්ෂ  සහා 

මලය කාර්  සාධන  පිළිඵ රකාශ  

     

  

සතය 

පුන රකාිත 

සතය අ වැ  

 
සහහන් 2015 2014 ඇස්තස න්තුව 

  

රු. රු. රු. 

     ආදා   1 67,013,020.22  47,721,909.03  64,500,000.00  

    
  

  
67,013,020.22  47,721,909.03  64,500,000.00  

ඳරිඳාලන හා ආ තන 

වි ද  
    

     
පුේගර ඳඩි නඩි   2 14,242,858.67  

13,374167.6
1  14,614,200.00  

     ගිද්සුම්ගත සේහ 6 34,928,998.96  14,021,028.89  40,845,400.00  

     ළඳයුම් 4 804,557.51  1,015,336.02  854,800.00  

     දහඹකඹන් වහ හභහජික 
ගහසතු 7 1,211,686.46  1,293,332.92  1,281,500.00  

     ගභන් ද්ඹදම් 3 2,294,14545  4,133,449.03  2,672,100.00  

     නඩ්තු ද්ඹදම් 5 2,543,671.54  2,286,178.67  2,653,000.00  

     සන් 8 6,644,892.26  6,674,366.02  559,000.00  

     
මර පිරිළඹ වහ සන් 9 

          
43,608.01          22,712.86  20,000.00  

     අම්බ ඵළයකම් වහ 
සන් කිරීම් 

 
 -   -  1,000,000.00  

     
මුලු වි දභ 

 

  
62,714,418.86  42,820,572.02  64,500,000.00  

     
වි දභහ වැඩි ව අතිපරික්ත  

 
4,298,601.36  4,901,337.01  - 
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අනුකලතා තක්සසේරු පිළිඵ ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලල  

2015 සදසැ ඵර් 31 දිනහ මලය තත්ව රකාශන   

    

   
පුන රකාිත 

  
සතය  සතය 

 
සහහන් 2015 2014 

වත්ක  

   ජාගභ වත්ක  

   මුදල් වහ මුදල් භහන දෆ 19 9,222,751.98 2,956,141.06 

රළබිඹ යුතු දෆ  11 3,734,922.49 6,491,941.55 

ලිපි ද්ර 

 
98,547.14 60,988.00 

ඉදිරිඹට සගවීම් 17 359,182.56 299,144.57 

ආඳදහ ණඹ 16 448,150.00 504,200.00 

නළත අඹද්ඹ යුතු තළන්ඳතු වහ අ්තිකහයම් 10 1,231,200.00 1,288,700.00 

  
15,094,754.17 11,601,115.18 

ජාගභ සනොවන වත්ක   

   සේඳර, පිරිඹත වහ උඳකයණ 26 12,691,177.13 16,918,153.41 

    ආඳදහ ණඹ 16 679,250.00                       -    

අස්ඳෘෂය වත්ක  

   බුේධිභඹ සේඳර 18 1,125,008.09 1,569,561.19 

ඳහර්සතෝෂික වහ ආසඹෝජන 

 
2,134,959.03 1,261,180.00 

  
16,630,394.25 19,748,894.60 

මුළු වත්ක  

 
31,725,148.42 31,350,009.78 

    වගකී  

   ජාගභ වගකී  

   ණඹ හිමිඹන් 25 97,814.94 24,622.17 

උඳචිත වහ සන් සගද්ඹ යුතු දෆ 14 2,565,897.14 2,506,611.20 

ඉදිරිඹට රළබීම් 

 
                      -                          -    

ඳහරිසතෝෂික සන් කිරීම් - අධක් 27 433,936.00                       -    

  
3,097,648.08 2,531,233.37 

ජාගභ සනොවන වත්ක  

   ඳහරිසතෝෂික වහ සන් කිරීම් 27 2,767,825.35 2,191,109.16 

මුලු වගකී  

 
5,865,473.43 4,722,342.53 

ශශධ වත්ක  

 
25,859,674.99 26,627,667.25 

ශුශධ වත්ක / ස්කන්ධ  

   මු්ඡඡිත අයමුදර 12 14,410,223.50 10,116,663.14 

ද්රම්බහත ආදහඹම් - බහණ්ඩහගහය දහන 13 9,634,851.49 14,696,404.11 

                            - අසනකු් දහන 20 1,814,600.00 1,814,600.00 

ශුශධ වත්ක / ස්කන්ධ  

 
25,859,674.99 26,627,667.25 
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පිටු අාක 31 ිංහ 45 දක්වා ව ගිණු කරහ රතිපඳත්තිප සහ අාක 36 ිංහ 50 දක්වා ව පිටු වල සහන් 

සහහන් ඇතුළත් ස පර්හ ගිණු  වාර්තාව සකස් ිතී ස  හා ඉදිරිඳත් ිතී ස  වගකීභ ඳාලක සබාව 

සතු සේ. සභභ මලය වාර්තාව භ්ඩලලසණ ඳාලක සබාව සවනුසවන් අත්සන් කර ඇත. 
 

 

 

 

……………………………… 

එම්.ඒ.එස.එ්ඡ. සඳසර්යහ 
ඳහරක භික 
භවහබහණ්ඩහගහයඹ නිසඹෝජනඹ කයමින්. 

 

 

 

…………………………… 

ටී.එ .බී. භැණිසක් 

ඳාලක සභික 

කර්භාන්ත හා වාණිජ කහයුතු අභාතයාාශ  

 

 

 

……………………………     

එල්.එච්.ඩී. ඵන්දුසසෝභ 

අධයක්ෂ/ රධාන විධා ක   වැල ආවරහ  

ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලල . 
 

 

 

……………………………… 

ඩී.ජී. පුෂ්ඳකුභාර 

ිලස ෝජය අධයක්ෂ  මුදල් හා ඳාලන  

ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලල  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
අනුකලතා තක්සසේරු සහා ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලල  

2015 සදසැ ඵර් 31 දිසනන් අවසන් වර්ෂ  සහා 

ස්කන්ධ  සවනස්වීස  රකාශ  

 

විල භිත ආදා   සවනත් රදාන සමුච්ඡිත අරමුදල එකතුව 

     2014 ජනවාරි 01 දින හ සශේෂය 10,681,800.21 1,814,600.00 5,215,326.13 17,711,726.34 

සඳය ර්සේ ගළරීයම් 
                              

-    
  

                                     

-    

                      

-    

2014 ජනවාර් 01 දින හ ගැලප සශේෂ  10,681,800.21 1,814,600.00 5,215,326.13 17,711,726.34 

ගැලපී -වැඩිපුර ලැබී  

  

-60,000.00 -60,000.00 

                   ස්ථාවර වත්ක  ගැලපී  

  

                                     

-    

                      

-    

                   සඳර සගවී  ලැබී  

  

24,688.00 24,688.00 

                   VAT ඵදු ගැලපී      
                                     

-    

                      

-    

   

5,180,014.13 17,676,414.34 

දහනඹන් රළබීම් වහ හේධනඹ වහ සඹදවීම් 9,860,558.45 

 

                                     

-    
9,860,558.45 

ර්ඹ වහ ක්ඹ වීම් -5,309,708.36 

 

                                     

-    
-5,309,708.36 

ඳහරිසතෝෂික සන්කිරීම් -343,560.00 

 

                                     
-    

-343,560.00 

නිපුණතහ ඳරීක්ණ ක්රභක්ඹ කිරීභ -159,686.19 

  

-159,686.19 

ගිණුම්කයණ ඳළසක්ජඹ ක්රභක්ඹ කිරීභ -33,000.00 

  

-33,000.00 

ර්ඹ වහ අතිරික්තඹ / ඌනතහඹ 

  

4,936,649.01 4,936,649.01 

  

  

  2014.12.31 දිනහ සශේෂ  14,696,404.11 1,814,600.00 10,116,663.14 26,627,667.25 

2015.01.01 දිනහ සශේෂ  14,696,404.11 1,814,600.00 10,116,663.14 26,627,667.25 

ගැලපී  - ලැබී  ගැලපී  

   

                      

-    

                   ස්ථාවර වත්ක  ගැලපී  

  

                                     

-    

                      

-    

                   ඉදිරි හ කළ සගවී  ගැලපී  

   

                      
-    

                   VAT ඵදු ගැලපී  

 

  
                                     

-    

                      

-    

2015.01.01 දිනහ නැවත සැකසූ සශේෂ  14,696,404.11 1,814,600.00 10,116,663.14 26,627,667.25 

     දහනඹන් රළබීම් ව හේධනඹ වහ සඹදවීම් 1,250,000.00 

 

                                     
-    

1,250,000.00 

ර්ඹ වහ ක්ඹවීම් -5,800,099.52 

 

                                     

-    
-5,800,099.52 

සතොයතුරු ඳේධතිඹ ක්ඹවීම් -343,560.00 

 

                                     

-    
-343,560.00 

නිපුණතහ ඳරීක්ණ ළඩටවන් ක්රභක්ඹ -134,893.10 

  

-134,893.10 

ගිණුම්කයණ ඳළසක්ජඹ ක්රභක්ඹ -33,000.00 

  

-33,000.00 

ර්ඹ වහ අතිරික්තඹ / ඌනතහඹ 

  

4,293,560.36 4,293,560.36 

     2015.12.31 දිනහ සශේෂ  9,634,851.49 1,814,600.00 14,410,223.50 25,859,674.99 
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අනුකලතා තක්සසේරු පිළිඵ ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලල  

2015 සදසැ ඵර් 31 දිසනන් අවසන් වර්ෂ  සහා මුදල් රවාහ රකාශ  

   

   විස්තර  2015 2014 

   රු.    රු.  

ර්සේ ද්ඹදභට ඩහ ළඩි ව අතිරික්තඹ        4,293,560.36           4,901,337.01  

   ගැලපී  ; 

 

    

හේධන දහන ක්රභක්ඹ      (6,311,552.62)        (5,845,954.55) 

සථහය ්කම් ක්ඹ        5,800,099.52           5,309,708.36  

ඳහරිසතෝෂික සන්කිරීම්        1,010,652.19              977,998.26  

සතොයතුරු ඳේධතිඹ ක්රභක්ඹ           343,560.00              343,560.00  

නිපුණතහ ඳරීක්ණ ක්රභක්ඹ කිරීභ           134,893.10              159,686.19  

ගිණුම්කයණ ඳළසක්ජඹ ක්රභක්ඹ කිරීභ             33,000.00                33,000.00  

කාරක රාේධන  සවනස්වී වලහ සඳර සභසහයු  අතිපරික්ත      5,304,212.55        5,879,335.27  

   කාරක රාේධන  සවනස්වී  

 

    

ඉදිරිඹට සගවීම්  (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)           (60,037.99)             254,723.12  

රළබිඹ යුතු දෆ (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)        2,757,019.06         (4,706,579.96) 

ආඳදහ ණඹ (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)                         -                144,100.00  

ඉදිරිඹට රළබීම් (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)                          -           (1,221,714.04) 

නළත සගද්ඹ යුතු තළන්ඳතු (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)             57,500.00              (56,500.00) 

ණඹ හිමි (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)             73,192.77                10,282.17  

උඳචිත ද්ඹදම් (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)         (190,944.47)          1,486,682.18  

සතොග ව අසනකු් අයිතභඹන් (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)           (37,559.14)               41,092.90  

සන් සගද්ඹ යුතු දෆ (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)           250,230.41              (85,322.60) 

සභසහයු  ක්රි ාකාරක වලින් ලද ශුශධ මුදල් රවාහ      8,153,613.19        1,746,099.04  

  

    

ආස ෝජන ක්රි ාකාරක  වලින් මුදල් රවා හන් 

 

    

සථහය ්කම් අ්ඳ් කය ගළනීම්      (1,573,123.24)        (9,754,083.45) 

ංර්ධන රිඹහකහයකම් - නිපුණතහ ඳරීක්ණ           (66,900.00)           (110,100.00) 

ආඳදහ ණඹ දහනඹන්      (1,143,000.00)                            -    

ආඳදහ ණඹ පිඹවීම්           519,800.00                             -    

ඳහරිසතෝෂිත වහ ආසඹෝජන         (873,779.03)           (561,180.00) 

ආස ෝජන ක්රි ාකාරක  සහා ශුශධ මුදල් ආස ෝජන   (3,137,002.27)   (10,425,363.45) 

   ආස ෝජන ක්රි ාකාරක වලින් මුදල් රවාහ න් 

  බහණ්ඩහගහය දහනඹන් රළබීම්        1,250,000.00           9,860,558.45  

මලය ක්රි ාකාරක  වලින් ශුශධ මුදල් රවාහ න්     1,250,000.00        9,860,558.45  

   මුදල් වහ මුදල් රට භහන දෆ (අඩු වීම් / ළඩි වීම්)        6,266,610.92           1,216,606.04  

ය මුර මුදල් වහ මුදල් රට භහන දෆ        2,956,141.06           1,739,535.02  

   වර්ෂ  අවසානනසණ මුදල් වලහ සභාන දෑ     9,222,751.98        2,956,141.06  
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1.1  රධාන ගිණු කරහ තිපඳත්තිප 

  වළදින්වීභ  

    අනුකුරතහ තක්සේරු පිළිඵද ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ (SLAB) 

2005 අංක 32 දයන ඳහර්ලිසම්න්තු ඳනත භගින් ශ්රී රංකහ වහ පිහිටුන රද 

ජහතික තීතන අධිකහරිඹ සේ. 

1.2   ගිණු   සැකසීස  ඳදනභ හා ගිණු කරන රතිපඳත්තිප 

   මුර කහලන සඳොදු හඳහය සදඳහර්තසම්න්තු චක්රසල්ඛ අංක 3/2013 

අනු යහජ  අංලඹ  වහ න ගිණුම්කයණ මිත අනු කසකයන රී . 

1.2.1   ශ්රී රංකහ යහජ අංලඹ දවහ න ගිණුම්කයණ මිත  (SLPSAS 1)  

   2015.12.31 දිසනන් අන් ර්ඹ දවහ න මර කහලන ශ්රී රංකහ 

යහජ අංලඹ වහ න ගිණුම්කයණ තිඳ්ති භත කන රී . 

1.3  වත්ක  හා ඒවා අග ිතී ස  ඳදනභ 

   සලේ ඳත්ර දිනට ්කම් සර ර්ගීකයණඹ  කය ඇති මුදල් සලේ වහ 

හභහන රිඹහකරි්සේී  සවෝ සලේ ඳත්ර දින සිට යක කහරඹක් තුශ 

උඳරබ්ධි න ්කම් ජංගභ ්කම් සර ද යකට ළඩි කහරඹක් යහ 

ගළනීභට අදවස කයන ්කම් ජංගභ  සනොන ්කම් සර ද ර්ගීකයණඹ 

කය ඇත. 

   ංර්ධන ද්ඹදම් ඹටස් සඳන්න නිපුණතහ  ඳරීක්ණ ද්ඹදම් ලින් 

ර්ඹ ආයම්බසේ ඉදිරිඹට සගන එන අගසඹන් 50%ක් ක්රභ ක්ඹ කයනු 

රඵයි. 

1.3.1  සශඳල හා  න්්ර උඳකරහ  

   සේඳර වහ ඹන්ත්ර උඳකයණ පිරිළඹ ඳදනභ භත ගිණුම්ගතකය ඇත. 

එළනි ්කම්ර පිරිළඹ ඒහසේ අසප්ක්ෂිත ජී කහරඹ අනු ලිඹහවළරීභ 

වහ ක්ඹ වීම් රඵහ ී  ඇ්ස් යර  භහර්ග ක්රභඹ ඹටස් ඳවත වන් 

අනුඳහත ලිනි. 

 

 

මුලය රකාශන පිළිඵ සහහන් 
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         වත්ක  ක්ෂ  අනුඳාත   

 සභෝටර් යථ  20% 

 ගෘව බහණ්ඩ 20% 

 කහර්ඹහරයීඹ උඳකයණ, හයුමීකයණ, දුයකථන, ෂළක්ස ඹන්ත්ර,   

 ෂළක්ස ඹන්ත්ර,ඳරිගණක,මුද්රණ ඹන්ත්ර, ක්සේඳන ඹන්ත්ර  20% 

 ඡහඹ පිටඳ් ඹන්ත්ර  25% 

 සගොඩනගිලි ුවඹ    33.3% 

 

 

්කම් ඳරිවයණඹ වහ සඹොදහගත වළකි භහසේී  ක්ඹ කිරීභ ආයම්බ කයන 

අතය ඒහ ඉ්කයන භහසේී  ක්ඹ කිරීභ නතය කයනු රඵයි. 

1.3.2 අස්ඳෘශය වත්ක  

  සවීඩන් යජඹ ශ්රී රංකහ ත්් ඹටිතර ඳවසුකම් ළඳයීසම් හඳෘතිඹ ඹටස්  

ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ සතොයතුරු තහක්ණ භෘදුකහංග ඳේධතිඹ සබ් 

අඩද්ඹක් වයවහ රිඹහ්භක කිරීභ දහනඹක්  සර රළබුණි. සභභ හඳෘතිඹ 

2010 ර්සේී  නිභකයන රී . සම් වහ දයන ද්ඹදභ පුනයහර්තන සනොන 

ද්ඹදම් ඹටස් ගිණුම්ගත කය ඇති අතය 2013 ර්සේ සිට ය 5කින් ලිඹහ 

වළරිභට තීයණඹ කයන රී . 

1.4  සතොග බා්ඩල  

  සතොග අයිතභඹක්  සනොභළති අතය ලිපි ද්ර ඳභණක් පිරිළඹ සවෝ ශුේධ 

උඳරබ්ධි අගසඹන් අඩු ටිනහකභට අගඹ කය ඇත. 

1.5 ලැබි  යුතු දෑ 

  රළබිඹ යුතු දෆ ඇසතසම්න්තුගත උඳරබ්ධි අගඹට ටවන් කය ඇත. 

1.6  වගකී  හා සවන් ිතී   

1.6.1  ජාගභ වගකී   

  ජංගභ ගකීම් න්සන් ඉල්ලුභ භත වහ සලේ ඳත්ර දිනසේ සිට එක් යක් තුශ 

කශ යුතු සගවීම් ඹ. සිඹලුභ වඳුනහග් ගකීම් අන් ගිණුම් කස කිරීසම්ී  

ළරකිල්රට සගන ඇත. 

 

1.7  ආදා   හා වි ද   

1.7.1 ආදා   හඳුනා ගැනීභ  
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  පුහුණු ළඩටවන් ලින් ව යහඹනහගහය තීතනඹ භගින් රළසඵන ආදහඹම් 

උඳචිත ඳදනභ භත ගිණුම්ගතකය ඇත. 

1.7.2  බා්ඩලාගාර රදාන  

  භවහ බහණ්ඩහගහයසඹන් රළසඵන තිඳහදන අදහර කහර ඳරි්ඡසේදසේ වඳුනහග් 

ද්ඹදම් රට එසයහි රළසඵන ආදහඹම් සර වඳුනහ ගන්නහ අතය හේධන 

තිඳහදන ්කම් අ්ඳ් කය ගළනීසම් ද්රම්බීත ආදහඹම් සර ්කම් ර 

අගඹට එකතුවීභක් සර වඳුනහ ගළසන්. 

1.7.3  වි ද  හඳුනා ගැනීභ  

  භණ්ඩරසේ එදිසනදහ ඳරිඳහරනඹ වහ ළඹන සිඹලුභ ද්ඹදම් සේසඳොර, 

ඹන්ත්ර උඳකයණ යජඹට පරදහයි ආකහයසඹන් නඩ්තු කිරීභ වහ න සිඹලුභ  

ළඹ කිරීම් ද්ඹදම් සර වඳුනහ ගනී. 

1.8  ඵදු කරහ   

  ආදහඹම් ඵදු වහ සන් කිරීම් සිදුකය නළත. 

1.9  සශේෂඳ්ර දිනහ ඳු  ිංදුවී   

  සලේඳත්ර දිනට මුර කහලනරට ඵරඳහන කිසිඳු සිදුවීභක් සලේඳත්ර දිසනන් 

ඳසු සිදුවී සනොභළත. 

1.10  සාසන්දනාත්භක අයිතභ න්  

  ර්තන ර්ඹ වහ ංන්දනහ්භක සඳය ර්සේ  ංඛහ ද්ත ඉදිරිඳ් කය 

ඇත. 

1.11  මුලය  රවාහ රකාශ  

  මුර  හව කහලඹ ඒකහකහය ක්රභඹ ඹටස් පිළිසඹර කය ඇත. සේඳර 

ඹන්ත්ර වහ උඳකයණ මිරී  ගළනීභ දවහ යජසඹන් රළසඵන දහනඹන්, 

ආසඹෝජන මුදල් දහන සර ර්ගීකයණඹ කය ඇත. 

1.12  විසශශ විිලභ  හුවභාරු අනුඳාත  සවනස ්වීස  ඵලඳෑභ  

  ද්සේලසඹන් රළසඵන ආදහඹම් රැස කිරීභ වහ ද්සේල ද්නිභඹ රැස කිරීසම් 

ගිණුභක් (FEEA) රංකහ ඵළංකුසේ ආයම්බ කයන රී . සභභ ගිණුභට ආදහඹම් 

රැස කිරීභ වහ සොසෂෝභහ ඉන්සොයිසඳතක් සඩොරර් සවෝ යසයෝ ද්නිභඹ 

භගින් නිකු් කයනු රඵයි. ඒ වහ රළසඵන රැස කිරීම් ද්සේල ද්නිභඹ රැස 

කිරීසම් ගිණුභට තළන්ඳ් න අතය මුදල් හවසේ අලතහඹ භත ජංගභ 

ගිණුභට භහරු කයනු රඵයි. එසේ භහරු කිරීසම් ී  සිදු න ද්නිභඹ සන රහබඹ 

සවෝ අරහබඹ සර වඳුනහ ගළසන්. 
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1.13  විසශශ විිලභ  ඉඳයී  

  තීතනඹ භගින් ර්ඹ තුශ උඳඹන රද ඇ.සඩොරර් 42,536.09 ද්සතය ඳවත 

දළක්සේ. එභගින් රද ආදහඹභ 5,644,921.99 ක මුදර තීතන ආදහඹම් ඹටස් 

සඳන්න ආදහඹම් ර ඇතුශ් ඇත. එහි ද්සතය ඳවත ඳරිදි සේ. 

 

  ආදා   ඇ.සලොලර් රුපි ල්  

 තීතන ආදහඹම් - ඳරීක්ණ 11,187.50 1,550,829.37 

 තීතන ආදහඹම් - ඳේධති වහ කශභණහකයණ 16,049.63 2,119,852.38 

 තීතන ආදහඹම් - නිභළවුම් වතිකකයණඹ 406.28 52,556.38 

 තීතන ආදහඹම් - සෝදිසිකිරීසම් ආඹතන 14,892.68 1,921,683.86 

   42,536.09 5,644,921.99 

 

1.14  APLAC – PAC වාර්ෂික සමුළුව  

  APLAC – PAC හර්ෂීක මුළු ඳළළ්වීභ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරසේ 

අනුග්රවසඹන් උ් කශභණහකයණ ආඹතනඹක් න එයිේකන් සසඳන්ස 

සඳෞේගලික භහගභ වයවහ සිදු කශ අතය ඒ වහ වබහගීවීසම් ගහසතු 

ලසඹන් ඇ. සඩොරර් 101,165.67 ක් උඳඹන රී . එහි රුපිඹල් ටිනහකභ න 

රු. 13,149,324.16 ක මුදර APLAC ආදහඹම් ඹටස් සඳන්හ ඇත. 

 

1.15  සඳර වර්ෂ ගැලපී   

  2014.06.19 දින  වද යහඹනහගහය තීතනඹ වහ නිකු් කශ 

ඉන්සොයිස අංක 970 වහ මුදල් රළබී තිබිඹී ් යී භකින් ය අහනසේ 

රළබිඹ යුතු ආදහඹභක් සර ගිණුම්ගත කය ඇත. එසේභ රු. 24,688 ක යක්ණ 

ඉදිරි සගවීම් ගිණුම්ගත සකොට සනොතිබුණි. සභභගින් න ඵරඳෆභ ඳවත ඳරිදි 

මු්ඡචිත අයමුදරට ගරඳන රී . 

 

   2014 ආදහඹභට ඵරඳෆභ 

  ආදහඹම් අඩු වීභ (60,000) 

  ආදහඹභට ඩහ ද්ඹදභ ළඩිවීභ 35,312 

  ද්ඹදභ ළඩිද්භ 35,312 

  ශුේධ ්කම් අඩුවීභ 35,312 
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1.16  ඉවත් කළ යුතු වත්ක   

  ්කම් මීක්ණ භණ්ඩරඹ භගින් ටවන් අංක 26 හි වන් සේසඳොර, 

පිරිඹත වහ උඳකයණ සල්ඛනසේ අඩංගු ඳවත වන් අයිතභඹන් ඳහද්්ඡචි කශ 

සනොවළකි ඵළද්න් ඉ් කශ යුතු ඹළයි දශ ලසඹන් වඳුනහසගන ඇත. 

මීක්ණ භණ්ඩරඹ එභ අයිතභඹන් ත දුයට් ඳරීක්හ කිරීසභන් අනතුරු 

ඒහ ඉ් කිරිසම් කටයුතු සිදු කශ යුතුඹ. 

 

  අයිතභ  වටිනාකභ  රු.  

  හයු මීකයණඹ 52,661.00 

  දුයකථන  14,428.00 

  සන් කහර්ඹහර උඳකයණ 3,970.00 

  කහර්ඹහරයීඹ ලී ඵඩු 95,451.00 

  ඳරිගණක ඹන්ත්ර (සඩසක් සටොප්) 704,043.00 

  ඳරිගණක ඹන්ත්ර (රළප් සටොප්) 746,675.00 

  ඳරිගණක මුද්රණ ඹන්ත්ර40 266,275.00 

   1,883,503.00 

 

 

1.17  ඳාරිසතෝෂිත සවන්ිතී     

ඳහරිසතෝෂිත වහ සන් කිරීම් ශ්රි රංකහ යර් ගණකහධිකයණ ආඹතනඹ 
වඳුන්හ ී  ඇති සත්රඹට අනු ගණනඹ කයනු රඵයි. ඒ වහ න ආසඹෝජනඹ 
රංකහ ඵළංකුසේ සථහය තළන්ඳතු ර සවෝ බහණ්ඩහගහය බිල්ඳ් ර තළන්ඳ් 
කයණු රඵයි. තළන්ඳ් කයන මුදර අසප්ක්ෂිත සගවීම් වහ ඳතින මර ත්ඹ 
ළශකිල්රට සගන සිදු කයනු රඵයි. 
 
අධක්/ ධහන ද්ධහඹක ී. ද්ක්රභසිංව භවතහ 2015.06.03 දිනට ඹ ය 
60 ම්පූර්ණ කයණු රඵයි. නමු් ඔහුසේ සේහ කහරඹ අභහත භණ්ඩර 
ඳත්රිකහක් භගින් 2016.03.02 දින දක්හ ී ර්ඝ කයන රී . ඔහු එභ දිනට ඉ් 
න්සන් නම් ඔහුට රු. 472,707.00 ඳහරිසතෝෂිත මුදරක් සගද්ඹ යුතු සේ. 
සකසේ නමු් ඔහුසේ සේඹ ත් ර්ඹකින් ී ර්ඝ කිරීභ වහ අභහතහංලඹ 
භගින් අභහත භණ්ඩර ඳත්රිකහක් ඉදිරිඳ් කයන රී . 

 

 

 

 

 

 



41 
 

අනුකලතා තක්සසේරු පිළිඵ ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලල  

මලය රකාශන පිළිඵ සහහන් 
 
 

  
පුන රකාිත 

 

  

සතය සතය අ වැ  ගත 

  

2015 2014 2015 

1) ආදා   

   

     

 
බහණ්ඩහගහය රළබීම් (ටවන 15) 

  
18,519,383.62  

  
21,958,396.10  

  
17,000,000.00  

 

රතීතතන ආදා   

   

 
තීතන ආදහඹම් - ඳරීක්ණහගහය 

  
12,773,169.35  

  
11,448,631.21  

  
10,000,000.00  

 
තීතන ආදහඹම් - ක්රභහංකනහගහය  1,771,000.00  677,000.00  1,500,000.00  

 
තීතන ආදහඹම් - වද යහඹනහගහය 

     
5,625,568.32  

     
3,954,930.00  

     
5,000,000.00  

 
තීතන ආදහඹම් - වතික කිරීම් (ඳේධති) 

     
2,692,111.06  

     
4,763,745.29  

     
4,000,000.00  

 
තීතන ආදහඹම් - වතික කිරීම් (පුේගර) 

        
240,360.37  

                         
-    

        
500,000.00  

 
තීතන ආදහඹම් - වතික කිරීම් (නිභළවුම්) 

        
180,556.38  

                         
-    

                         
-    

 
තීතන ආදහඹම් - වරිතහගහය හයු (GHG) 

        
238,000.00  

                         
-    

                         
-    

 
තීතන ආදහඹම් - සෝදිසි කිරීසම් ආඹතන 

     
2,797,010.39  

     
1,016,174.57  

     
1,000,000.00  

 

පුහුණු වැලසහහන් - ආදා   

   

 
ආදහඹම් - තක්සේරු කරුන් පුහුණු කිරීම් 

          
80,000.00  

     
2,702,334.51  

     
2,500,000.00  

 
ආදහඹම් - සන් පුහුණු කිරීම් 

     
2,210,175.70  

     
2,969,125.00  

     
2,500,000.00  

     

 
සවනත් ආදා   

   

 
ආඳදහ ණඹ සඳොළි රළබීම් 

          
37,346.06  

          
24,448.70  

                         
-    

 
සන් ආදහඹම් 

        
289,100.26  

          
68,245.14  

                         
-    

 

සරෝක තීතන දින ආදහඹම් (අනුග්රවඹන් ව 

ම්භන්් යණ) (ටවන 22) 
        

463,891.94  
      

(483,439.88) 
                         

-    

 

ආඹතනික උ් ලින් රද ආදහඹම් - (10 න 

ං්යඹ ව SEGA මුළු රද අනුග්රවඹන්) 
(ටවන 25) 

Sponsorship - (Note-25) 

      452,575.00  

452,575.00  

        -                 

-    

     -                    

-    

 

ඳහල් ද්දහගහය තයගහලිඹ - (හිඟ/ අතිරික්ත) 
(ටවන 23) 

                         
-    

   
(1,450,209.35) 

     
2,500,000.00  

 
ද්නිභඹ හුභහරු රහබඹ 

        
407,764.99  

  

 
APLAC හර්ෂික මුළුසේ ආදහඹම් 

  
18,572,182.79  

 

  
18,000,000.00  

 
සේක ණඹ සඳොලී ගළරීයම් 

          
87,431.98  

          
72,527.74  

                         
-    

 
මුළු ආදහඹම් 

  
67,437,628.21  

  
47,721,909.03  

  
64,500,000.00  
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2) පුශගල ඳඩි නඩි 

   

 
ළටුප් වහ සේතන 

  
10,012,774.98  

     
8,760,509.86  

  
10,082,200.00  

 
සේක අර්ථ හධක අයමුදර 

     
1,501,916.24  

     
1,300,876.58  

     
1,528,100.00  

 
සේක බහයකහය අයමුදර 

        
300,383.33  

        
260,175.53  

        
305,600.00  

 
බහඳතිතුභහසේ ී භනහ 

        
675,000.00  

        
600,000.00  

        
675,000.00  

 
අතිකහර වහ නිහඩු ී භනහ 

        
315,998.19  

        
370,904.58  

        
393,700.00  

 
ඳහරිසතෝෂික සන්කිරීම් 

     
1,010,652.19  

        
977,998.26  

        
575,400.00  

 
නිහඩු දින ළඩුප් 

        
729,176.72  

        
576,814.78  

        
731,700.00  

 
හර්ෂික කහර්ඹහධනඹ භත දිරිගළන්වීම් 

                         
-    

        
255,000.00  

        
171,000.00  

 
සේක පුහුණු වහ ංර්ධන 

          
44,437.12  

        
191,315.14  

          
50,600.00  

 
සේක සුබහධනඹ 

          
92,923.90  

          
80,572.88  

        
100,900.00  

  

  
14,683,262.67  

  
13,374,167.61  

  
14,614,200.00  

3) ගභන් වි ද  

   

 
සේශීඹ ගභන් වහ ඹළපුම් ී භනහ 

          
94,660.90  

        
125,052.86  

        
107,100.00  

 
ද්සේශීඹ (ටවන 23) 

     
2,199,484.55  

     
4,008,396.17  

     
2,565,000.00  

  

     
2,294,145.45  

     
4,133,449.03  

     
2,672,100.00  

4) සැඳයී  
   

 
ලිපිදු වහ සන් දෆ 

        
381,902.51  

        
421,066.02  

        
422,400.00  

 
ඉන්ධන වහ හවන ී භනහ 

        
422,655.00  

        
594,270.00  

        
432,400.00  

  

        
804,557.51  

     
1,015,336.02  

        
854,800.00  

     
5) නලත්තු වි ද  

   

 
නඩ්තු - හවන 

        
678,752.54  

        
621,056.43  

        
744,100.00  

 
නඩ්තු - ඹන්ත්ර වහ උඳකයණ 

     
1,459,821.84  

     
1,279,376.44  

     
1,463,500.00  

 
නඩ්තු - සගොඩනළගිලි වහ ඉදිකිරීම් 

          
71,023.84  

          
55,653.54  

          
86,900.00  

 
නඩ්තු - ඳරිඳහරන ද්ඹදම් 

          
62,242.00  

          
62,059.80  

          
65,000.00  

 
නඩ්තු - නීඳහයක්ක සේහ 

        
271,831.32  

        
268,032.46  

        
293,500.00  

  

     
2,543,671.54  

     
2,286,178.67  

     
2,653,000.00  

     
6) ගිවිු  ගත සසේවා 

   

 
හවන - කහර්ඹහර හවනඹට ඉන්ධන 

        
218,527.36  

        
395,726.10  

        
280,000.00  

 
දුයකථන ද්ඹදම් 

        
420,331.48  

        
446,725.51  

        
429,000.00  

 
තළඳළල් ද්ඹදම් 

        
284,557.00  

        
283,243.00  

        
288,700.00  

 
සන් තීතන ද්ඹදම් 

        
124,079.20  

        
271,971.38  

        
150,000.00  
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APLAC PAC හර්ෂික මුළු 

  
14,514,261.89  

                         
-    

  
18,000,000.00  

 

SLAB ද්සලේ අසථහ (10න ං්යඹ, 

SEGA මුළු, ංයුක්ත ළශළසභ) - (ටවන25) 
     

1,553,162.84  
                         

-    
     

1,500,000.00  

 
සරෝක තීතන දින ද්ඹදම් - (ටවන-22) 

     
1,299,181.81  

                         
-    

     
1,300,000.00  

 
ද්දුලි ඵරඹ 

        
568,978.35  

        
673,246.91  

        
584,400.00  

 
ජරඹ 

          
41,525.22  

          
72,653.02  

          
62,600.00  

 
සගොඩනළගිලි වහ ඵදු කුලී 

     
3,672,000.00  

     
3,672,000.00  

     
4,540,400.00  

 
ඳහරක බහ වහ ද්ගණන කමිටු රැසවීම් 

        
517,390.00  

        
746,996.50  

        
536,900.00  

 
ආයක්ක ද්ඹදම් 

        
393,349.82  

        
393,349.81  

        
400,000.00  

 
APLAC ඇගයීම් 

     
1,499,235.77  

                         
-    

     
1,500,000.00  

 
තහක්ණ උඳසේණ කමිටු ද්ඹදම් 

        
532,703.60  

        
473,272.14  

        
558,800.00  

 
ද්ගණන ගහසතු 

        
100,000.00  

        
100,000.00  

        
100,000.00  

 
චහයණ වහ පු්ඳ් ද්ඹදම්  

     
1,960,474.12  

        
336,751.00  

     
2,245,000.00  

 
ජහතික ඳහල් ළඩටවන 

             
5,000.00  

                         
-    

     
1,000,000.00  

 
මුද්රණ කටයුතු 

        
107,770.00  

        
126,420.50  

        
123,000.00  

 
පුහුණු වැලසහහන් වි ද  

   

 
තක්සේරුකරුන් පුහුණු කිරීභ 

        
182,770.51  

     
1,162,528.00  

        
188,310.00  

 
සන් පුහුණු කිරීම් 

        
928,820.00  

     
1,620,869.04  

        
939,480.00  

 
තක්සසේරු වි ද  

   

 
තක්සේරු ද්ඹදම් - ඳරීක්ණ 

     
2,764,966.40  

     
2,202,593.27  

     
2,771,350.00  

 
තක්සේරු ද්ඹදම් - ක්රභහංකනහගහය 

        
181,309.90  

          
77,714.70  

        
250,000.00  

 
තක්සේරු ද්ඹදම් - වද යහඹනහගහය 

     
1,047,194.49  

        
580,891.01  

     
1,056,140.00  

 
තක්සේරු ද්ඹදම් - වතික කිරීසම් ආඹතන 

     
1,331,837.51  

        
373,237.00  

     
1,321,320.00  

 
තක්සේරු ද්ඹදම් - සෝදිසි කිරීසම් ආඹතන 

        
652,563.29  

          
10,840.00  

        
680,000.00  

 
තක්සේරු ද්ඹදම් - වරිතහගහය හයු 

          
27,008.40  

 

          
40,000.00  

  

  
34,928,998.96  

  
14,021,028.89  

  
40,845,400.00  

7) දා කත්ව හා සාභාජික ගාස්තු 

   

 
ILAC හභහජික ගහසතු 

        
243,989.55  

        
261,263.33  

        
287,400.00  

 
APLAC හභහජික ගහසතු 

        
424,940.49  

        
445,545.45  

        
440,100.00  

 
PAC හභහජික ගහසතු 

        
331,459.89  

        
396,933.96  

        
336,600.00  

 
IAF හභහජික ගහසතු 

        
211,296.53  

        
189,590.18  

        
217,400.00  

  

     
1,211,686.46  

     
1,293,332.92  

     
1,281,500.00  
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8) සවනත් 

   

     

 
ක්ඹ 

     
5,800,099.52  

     
5,309,708.36  

                         
-    

 
මුේදය ගහසතු 

          
18,350.00  

          
42,200.00  

          
19,000.00  

 
දර්ලන ද්ඹදම් 

                         
-    

        
455,408.42  

                         
-    

 
පුහුණු න්නන්සේ ී භනහ (NAITA) 

        
531,975.00  

        
258,250.00  

        
540,000.00  

 
අධි / ඌන සන් කිරීම් 

      
(287,574.34) 

                  
25.31  

                         
-    

 
සේක ණඹ තිරහබ ගළරීයම් 

          
87,431.98  

          
72,527.74  

                         
-    

 
SLAB සතොයතුරු ඳේධතිඹ ක්රභක්ඹ 

        
343,560.00  

        
343,560.00  

                         
-    

 
නිපුණතහ ඳරීක්ණ ළඩටවන් ද්ඹදම් ක්රභක්ඹ 

        
134,893.10  

        
159,686.19  

                         
-    

 
SLAB ගිණුම්කයණ ඳේධතිඹ ක්රභක්ඹ 

          
33,000.00  

          
33,000.00  

 

  

     
6,661,735.26  

     
6,674,366.02  

        
559,000.00  

9) මලය වි ද  හා සවනත්    

 
ඵළංකු ගහසතු 

          
16,010.00  

          
18,750.00  

          
20,000.00  

 
ද්නිභඹ හුභහරු ඳහඩු 

                         
-    

             
3,962.86  

                         
-    

  

          
16,010.00  

          
22,712.86  

          
20,000.00  

     
10) ආඳු  සගවි  යුතු තැන්ඳතු හා අත්තිපකාර  

   

 
උ් අ්තිකහයම් 

                         
-    

          
12,500.00  

                         
-    

 
අ්තිකහයම් සගවීම් 

          
50,000.00  

          
50,000.00  

 

 
ආඳසු සගද්ඹ යුතු තළන්ඳතු 

     
1,181,200.00  

     
1,226,200.00  

                         
-    

  

     
1,231,200.00  

     
1,288,700.00  

                         
-    

11) ලබි යුතු දෑ 

   

 
සවළ ලැබි  යුතු දෑ 

  
                          

 
ඳරීක්ණහගහය ලින් රළබිඹ යුතු 

     
2,450,000.00  

     
3,434,383.77  

                         
-    

 
ක්රභහංකනහගහය ලින් රළබිඹ යුතු 

        
590,000.00  

        
104,000.00  

                         
-    

 
වද යහඹනහගහය ලින් රළබිඹ යුතු 

        
206,000.00  

        
503,880.00  

                         
-    

 
වතිකකිරීසම් ආඹතන ලින් රළබිඹ යුතු 

          
63,000.00  

     
2,379,186.89  

                         
-    

 
පුේගර වතිකකිරීසම් ආඹතන ලින් රළබිඹ යුතු 

          
80,000.00  - - 

 
නිභළවුම් වතිකකිරීසම් ආඹතන ලින් රළබිඹ යුතු 

        
128,000.00  - - 

 
සන් රළබිඹ යුතු දෆ 

        
217,922.49  

          
70,490.89  

                         
-    

  

     
3,734,922.49  

     
6,491,941.55  

                         
-    
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12) සමුච්චිත අරමුදල 

   

 
ර්සේ ආයම්බක සලේඹ 

  
10,116,663.14  

     
5,215,326.13  

                         
-    

 
සඳර වර්ෂසණ ගැලපු  

  
                             

 
       ළඩිපුය රළබීම් ගළරීයම් 

                         
-    

         
(60,000.00) 

                         
-    

 
       සථහය ්කම් ගළරීයම් 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 
       ඉදිරි සගවීම් ගළරීයම් 

                         
-    

          
24,688.00  

                         
-    

 
       VAT ඵදු ගළරීයම් 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 
ද්ඹදභට ඩහ ආදහඹම් අතිරික්තඹ 

     
4,293,560.36  

     
4,936,649.01  

                         
-    

 
ර්ඹ අහන සලේඹ 

  
14,410,223.50  

  
10,116,663.14  

                         
-    

     
13) විල භීත ආදා   - බා්ඩලාගාර රදාන 

   

 
ර්සේ ආයම්බක සලේඹ 

  
14,696,404.11  

  
10,681,800.21  

                         
-    

 
හේධන ්කම් අ්ඳ් කය ගළනීභ වහ සඹදවීම් 

     
1,250,000.00  

     
9,860,558.45  

                         
-    

 
ර්සේ ක්ඹ 

   
(5,800,099.52) 

   
(5,309,708.36) 

                         
-    

 
සතොයතුරු ඳේධතිඹ ක්රභක්ඹ 

      
(343,560.00) 

      
(343,560.00) 

 

 
නිපුණතහ ඳරීක්ණ ක්රභක්ඹ 

      
(134,893.10) 

      
(159,686.19) 

 

 
ගිණුම්කයණ ඳේධතිඹ ක්රභක්ඹ 

         
(33,000.00) 

         
(33,000.00) 

 

 
ර්ඹ අහන සලේඹ 

     
9,634,851.49  

  
14,696,404.11  

                         
-    

     

14) උඳචිත වි ද  හා සවනත් සගවී  

   

 
සේක සුබහධනඹ 

                
581.40  

             
3,682.20  

                         
-    

 
තක්සේරු ද්ඹදම් 

        
227,166.00  

        
254,940.78  

                         
-    

 
ගභන් ද්ඹදම් 

             
7,694.00  

             
5,974.00  

 

 
හවන ද්ඹදම් 

             
4,300.00  

                         
-    

                         
-    

 
ආයක්ක ද්ඹදම් 

          
33,382.79  

          
33,382.79  

                         
-    

 
ජරඹ 

             
1,871.17  

          
14,903.42  

                         
-    

 
ද්දුලිඹ 

          
39,199.40  

          
39,246.84  

                         
-    

 
දුයකථන ගහසතු 

          
43,276.20  

          
39,874.76  

                         
-    

 
කහර්ඹ හධනඹ භත ී භනහ 

                         
-    

        
255,000.00  

                         
-    

 
දර්ලන ද්ඹදම් 

                         
-    

             
2,000.00  

                         
-    

 
අතිකහර ද්ඹදම් 

          
26,326.98  

          
25,015.70  

                         
-    

 
ඹන්ත්ර වහ උඳකයණ  

          
40,142.92  

          
63,369.28  

                         
-    

 
නීඳහයක්ක සේහ 

          
22,483.86  

          
22,458.86  

                         
-    

 
නිපුණතහ ඳරීක්ණ 

                         
-    

          
31,800.00  
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ද්ගණන ගහසතු 

        
272,700.00  

        
172,700.00  

                         
-    

 
නිහඩු දින ී භනහ 

        
686,810.72  

        
576,814.78  

                         
-    

 
තළඳළල් ද්ඹදම් 

          
49,555.00  

          
31,015.00  

                         
-    

 
ක්සේඳන ඹන්ත්ර බිල් ඳත 

                         
-    

          
90,000.00  

 

 
රළප්සටොප් ඳරිගණක බිල් ඳත 

                         
-    

        
145,600.00  

 

 
ලබ්දහහිනී ඹන්ත්ර ඳේධතිඹ බිල් ඳත 

                         
-    

        
317,680.00  

 

 
සන් තීතන ද්ඹදම් 

          
11,551.00  

             
9,373.50  

 

 

SLAB ද්සලේ අසථහ (10න ං්යඹ, 

SEGA මුළු, ංයුක්ත ළශළසභ) 
        

463,800.00  
  

 
ලිපිදු 

                         
-    

          
13,750.00  

 

 
APLAC තක්සේරු ද්ඹදම් 

          
14,900.00  

  

 
සන් පුහුණු ළඩටවන් 

             
1,500.00  

  

 
චහයණ වහ ර්ධන ද්ඹදම් 

             
2,420.00  

  

 
ඳහරක බහ ද්ඹදම් 

             
1,550.00  

  

 
කහර්ඹභණ්ඩර පුහුණු 

             
6,426.00  

  

 

සවනත් සගවි  යුතු දෑ 1, 957,637.44     2,148,581.91  
 

 
සේක අර්ථහධක අයමුදල් ඳහරන ගිණුම් 

        
221,105.10  

        
185,765.05  

                         
-    

 
සේක බහයකහය අයමුදල් ඳහරන ගිණුභ 

          
26,532.62  

          
22,291.71  

                         
-    

 
උඳඹන ද්ට සගවීම් 

             
5,201.84  

             
2,746.56  

                         
-    

 
මුේදය ගහසතු 

             
4,325.00  

             
3,475.00  

                         
-    

 
ළේ ඵදු 

        
232,453.47  

        
106,157.33  

                         
-    

 
NBT ඵදු 

        
117,741.67  

          
30,918.64  

                         
-    

 
සේක සුබ හධන අයමුදර 

                
900.00  

             
6,675.00  

                         
-    

  

        
608,259.70  

        
358,029.29  

                         
-    

 
එකතුව 

     
2,565,897.14  

     
2,506,611.20  

 
15) රජසණ රදාන න් 

   

 
ර්ඹ තුශ යජසේ දහන 

  
12,207,831.00  

  
17,823,000.00  

                         
-    

 
හේධන ද්ඹදම් වහ සඹදව යජසේ දහන 

                         
-    

   
(1,710,558.45) 

                         
-    

 
ක්ඹ ද්ඹදම් 

     
5,800,099.52  

     
5,309,708.36  

                         
-    

 
සතොයතුරු ඳේධතිඹ ක්රභක්ඹ 

        
343,560.00  

        
343,560.00  

                         
-    

 
නිපුණතහ ඳරීක්ණ ක්රභක්ඹ 

        
134,893.10  

        
159,686.19  

 

 
ගිණුම්කයණ ඳේධතිඹ ක්රභක්ඹ 

          
33,000.00  

          
33,000.00  

 

 
ආදහඹම් හර්තහසේ සඳන්න යජසේ දහන 

  
18,519,383.62  

  
21,958,396.10  

                         
-    



47 
 

 

    
16) ආඳදා හ  

   

 
සලේඹ ඉ/සග 

        
504,200.00  

        
648,300.00  

                         
-    

 
ර්ඹ තුශ ආඳදහ ණඹ රළබීම් 

     
1,143,000.00  

        
175,000.00  

                         
-    

 
අඩු කශහ : හරික සගවීම් 

      
(519,800.00) 

      
(319,100.00) 

                         
-    

  

     
1,127,400.00  

        
504,200.00  

                         
-    

 
ර්ඹට අඩු 

        
448,150.00  

  

 

ර්ඹට ළඩි 
        

679,250.00  
  

     
17) ඉදිරි හ සගවී  

   

 
සලේඹ ඉ/සග 

        
299,144.57  

        
529,179.69  

                         
-    

 
ද්ඹදම් වහ ගළරීයම් 

      
(299,144.57) 

      
(529,179.69) 

                         
-    

 
අධක් වහ අසනකු් හවන නඩ්තු 

        
149,136.48  

        
151,739.09  

                         
-    

 
ඹන්ත්ර වහ උඳකයණ නඩ්තු 

          
72,709.06  

          
51,345.31  

                         
-    

 
ඵදු කුලී ගිද්සුභ වහ මුේදය ගහසතු 

                         
-    

          
12,000.00  

 

 
හයුමීකයණ ඹන්ත්ර වහ ගිද්සුභ 

                         
-    

             
3,506.85  

                         
-    

 
IAF හභහජික ගහසතු 2015 

                         
-    

          
55,865.32  

                         
-    

 
APLAC MRA වීහ ඵරඳ් ගහසතු 

          
27,600.00  

                         
-    

 

 
සගොඩනළගිලි නඩ්තු ද්ඹදම් 

          
31,137.02  

          
24,688.00  

 

 
APLAC MRA වහ ගුන් ගභන් ගහසතු 

          
78,600.00  

                         
-    

 

  

        
359,182.56  

        
299,144.57  

                         
-    

18) අස්ඳෘෂය වත්ක  

   

 
සශ රකුණ 

          
16,254.20  

          
16,254.20  

                         
-    

 
MRA රහංඡනඹ ලිඹහඳදිංචිඹ 

          
24,040.80  

          
24,040.80  

                         
-    

 
SLAB සබ් අඩද්ඹ 

          
96,800.00  

          
96,800.00  

                         
-    

 
SLAB ගිණුම්කයණ ඳේධතිඹ 

          
99,000.00  

        
165,000.00  

                         
-    

 
අඩු කශහ : ගිණුම්කයණ ඳේධති ක්රභක්ඹ 

 

         
(33,000.00) 

 

 
භහර්ගගත භෘදුකහංග ඳේධතිඹ 1,030,680.00 

        
687,120.00  

     
1,374,240.00  

                         
-    

 

අඩු කශහ : භහර්ගගත භෘදුකහංග ඳේධතිසේ 

ක්රභක්ඹ-(343,560.00) 

 

      
(343,560.00) 

                         
-    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                         
-    
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සාවර්ධන ක්රි ාකාරක  

 
නිපුණතහ ඳරීක්ණ ළඩටවන් - 336,686.19 

        
201,793.09  

        
429,472.38  

                         
-    

 

අඩු කශහ : නිපුණතහ ඳරීක්ණ 

ක්රභක්ඹ(134,893.10) 

 

      
(159,686.19) 

                         
-    

  

     
1,125,008.09  

     
1,569,561.19  

                         
-    

     

19) මුදල් හා මුදල් සභාන දෑ 

   

 
ඵළංකු මුදල් – පුනයහර්තන 

     
1,624,296.18  

     
2,311,968.33  

                         
-    

 
                         - හේධන  Nil  

  

 

රංකහ ඵළංකු සකොල්ලුපිටිඹ සදන ලහඛහ (A/C 

No 3000203) 
   

 
ද්සේල ද්නිභඹ ඉඳයීම් ගිණුම්  

     
7,598,455.80  644172.73 

                         
-    

  

     
9,222,751.98  

     
2,956,141.06  

                         
-    

     
20) සවනත් රදාන 

   

 
සබ් අඩද්ඹ 

          
96,800.00  

          
96,800.00  

                         
-    

 
භහර්ගගත භෘදුකහංග ඳේධතිඹ 

     
1,717,800.00  

     
1,717,800.00  

                         
-    

  

     
1,814,600.00  

     
1,814,600.00  

                         
-    

     
21) සලෝක රතීතතන දින ක්රි ාකාරක  

   

 

මුලු එකතුව 

   

 
අනුග්රහවකයින්සගන් - 350,000.00 

   

 

ම්භන්ත්රණ වහ පුහුණු ළඩටවන් භගින් - 

113,891.94 
        

463,891.94  
        

791,309.30  
 

 
අඩු කළා:-  

   

 

මුලු එකතුව 

   

 
චහයණ වහ මුද්රණ ද්ඹදම් - 719,996.00 

  

     
1,300,000.00  

 
සවෝටල් වහ කෆභබීභ - 549,549.55 

   

 
ගභන් ද්ඹදම් - 9,801.26 

   

 
හද ී භනහ - 17,000.00 

   

 
සන් - 2,835.00 

     
1,299,181.81  

     
1,274,749.18  

 

     

 

ශුේධ අතිරික්තඹ සන් ආදහඹම්රට භහරු කශහ 
ටවන් අංක 1 

      
(835,289.87) 

      
(483,439.88) 

     
1,300,000.00  

     
22) ජාතිපක ඳාසල් විදයාගාර තරගාවලි  

   

 
ජහතික ද්දහ ඳදනසම් අනුග්රහවක්ඹ 

                         
-    

     
2,609,700.09  

 

 
අඩු කශහ: ඳහල් ද්දහගහය ළඩටවන් ද්ඹදම් 

                         
-    

   
(4,059,909.44) 

 

  

                         
-    

   
(1,450,209.35) 

                         
-    
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23) විසශශ ගභන් 

   

 
මුලු ද්ඹදභ 

     
2,642,590.79  

  

 
අඹකය ගළනීම් 

      
(443,106.24) 

  

 

 

     
2,199,484.55  

  

24) 

 
ආ තිලක උත්සව වලින් ලද ආදා   - (10 න 

ං්යඹ ව SEGA මුළු රද අනුග්රවඹන්) 
   

 
මුලු ද්ඹදම් 

     
1,553,162.84  

  

 
අඹකය ගළනීම් (අනුග්රහවකඹන්සගන්) 

      
(452,575.00) 

  

  

     
1,100,587.84  

  

     
25) ණඹ හිමිඹන් 

          
67,779.44  

  

 
ද්ද්ධ ණඹ හිමිඹන් 

          
30,035.50  

  

  

          
97,814.94  

  
27) ඳාරිසතෝෂික සවන් ිතී   

   

 
ජංගභ ගකීම් 

        
433,936.00  

  

 
ජංගභ සනොන ගකීම් 

     
2,767,825.35  

  

  

     
3,201,761.35  
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26) සශසඳොල, පිරි ත හා උඳකරහ 

 

 

විස්තර  
2015.01.01 

දිනහ සශේෂ  

වර්ෂ  තුළ 

එකතු ිතී   

2015.12.31 

දිනහ සශේෂ  

2015.01.01 

දිනහ සමුච්චිත 

ක්ෂ  සශේෂ  

වර්ෂ  තුළ 

ක්ෂ  ිතී   

2015.12.31 

දිනහ සමුච්චිත 

ක්ෂ  

2015.12.31 

දිනහ ලි ා හල 

අග  

2014.12.31 

දිනහ ලි ා හල 

අග  

          

සභෝටර් යථ 23,050,000.00                    -    23,050,000.00 9,440,000.00 4,610,000.00 14,050,000.00 9,000,000.00 13,610,000.00 

සගොඩනළගිලි ූවඹ 195,290.00 67,400.00 262,690.00 132,338.34 56,417.66 188,756.00 73,934.00 62,951.66 

කහර්ඹහර උඳකයණ                 

        01) හයු මීකයණ 697,070.00 98,022.00 795,092.00 411,892.01 102,162.48 514,054.49 281,037.51 285,177.99 

02) ක්සේඳන ඹන්ත්ර 345,200.00                    -    345,200.00 259,239.84 22,500.00 281,739,84 63,460.16 85,960.16 

03) ඡහඹහ පිටඳ් ඹන්ත්ර 308,250.00                     -    308,250.00 258,499.00 49,749.00 308,248.00 2.00 49,751.00 

04) දුයකථන ඳේධතිඹ 260,182.30 20,450.00 280,632.30 150,302.60 38,840.09 189,142,69 91,489.61 109,879.70 

        05) ෂළක්ස ඹන්ත්රඹ 57,385.00                    -    57,385.00 57,383.00                      -          57,38300  2.00 2.00 

06) සන් කහර්ඹහර 
උඳකයණ 

191,083.11                    -    191,083.11 144,443.18 19,787.16 164,230,34 26,852.77 46,639.93 

07) ලබ්ද හහිනී ඳේධතිඹ 317,680.00                    -    317,680.00 
                            

-    
79,420.00 79,420..00 238,260.00 317,680.00 

කහර්ඹහර ගෘව බහණ්ඩ 2,041,401.17      66,993.24 2,108,394.41 1,325,014.80 212,651.25 1,537,666.05 570,728.36 716,386.37 

ඳරිගණක       -                      -                            -    -  

         01) ඳරිගණක ඹන්ත්ර 2,523,585.00      907,898.00 3,431,483.00 1,626,428.94 375,052.88 2,001,481.82 1,430,001.18 897,156.06 

02) රළප්සටොප් ඳරිගණක 1,258,230.00 296,840.00 1,555,070.00 903,323.00 91,000.00 994,323,00 560,747.00 354,907.00 

03) සකෆනර් 23,500.00                    -    23,500.00 23,499.00                      -    23,499.00 1.00 1.00 

04) මුද්රණ ඹන්ත්ර 777,490.00 112,500.00 889,990.00 510,254.05 99,436.50 609,690.55 280,299.45 267,235.95 

05) අසනකු් ඳරිගණක 
උඳකයණ  

155,649.85                    -    155,649.85 118,575.26 16,562.50 135,137,76 20,512.09 37,074.59 

හභහන                      -    -                                                -    -                       -                          -    

රැවළන් යහිත ජහර 132,600.00 3,020.00 135,620.00 55,250.00 26,520.00 81,770.00 53,850.00 77,350.00 

2015.12.31 දිනහ එකතුව 32,334,596.43 1,573,123.24 33,907,719.67 15,416,443.02 5,800,099.52 21, ත216, ත542.54 12,691,177.13 16,918,153.41 
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                       ීඊසී/ඒ/එසඑල්ඒබී/1/15/24 

 

2016 සැප්තැ ඵර් 21 දින 

බහඳති, 

ශ්රී රංකහ අනුකරතහ තක්සේරු පිළිඵ තීතන භණ්ඩරඹ, 

 

ශ්රී ලාකා අනුකලතා තක්සසේරු පිළිඵ රතීතතන භ්ඩලලසණ 2015 සදසැ ඵර් 31 දිසනන් 

අවසන් වර්ෂ  සහා ව මලය ර කාශන පිළිඵව 1971 අාක 38 දරන මුදල් ඳනසත් 14  2  

 සී  වගන්තිප  ර කාර විගහකාධිඳතිප වාර්තාව 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ශ්රී රංකහ අනුකරතහ තක්සේරු පිළිඵ  තීතන භණ්ඩරසේ 2015 සදළම්ඵර් 31 දිනට මර 

ත්  කහලනඹ ව එදිසනන් අන් ර්ඹ වහ ව මර කහර්ඹහධන කහලනඹ, 

සකන්ධඹ සනසවීසම් කහලනඹ ව මුදල් හව කහලනඹ වහ ළදග් ගිණුම්කයන 

තිඳ්ති ව අසනකු් ඳළවළදිළි කිරීසම් සතොයතුරුර හයහංලඹකින් භන්ද්ත 2015 

සදළම්ඵර් 31 දිසනන් අන් ර්ඹ වහ ව මර  කහලන 1971 අංක 38 දයන මුදල් 

ඳනස් 13 (1) ගන්තිඹ වහ 2005 අංක 32 දයන ශ්රී රංකහ අනුකරතහ තක්සේරු පිළිඵ 

 තීතන භණ්ඩර ඳනස් iv සකොටසේ 29 ගන්තිඹ භඟ ංසඹෝජිත කිඹද්ඹ යුතු ශ්රී රංකහ 

 ජහතහන්ත්රික භහජහී  ජනයජසේ ආණ්ඩුක්ර භ සථහසේ 154 (1) සථහසේ ඇතුශ් 

ද්ධිද්ධහන  කහය භහසේ ද්ධහනඹ ඹටස් ද්ගණනඹ කයන රී . මුදල් ඳනස් 14(2)(සී) 

ගන්තිඹ  කහය භණ්ඩරසේ හර්ෂික හර්තහ භඟ  කහලඹට ඳ් කශ යුතු ඹළයි භහ 

අදවසකයන භහසේ අදවස දළක්වීම් වහ නිරීක්ණඹන් සභභ හර්තහසේ දළක්සේ. මුදල් ඳනස් 

13(7)(ඒ) ගන්තිඹ  කහය ද්සතයහ්භක හර්තහක් භණ්ඩරසේ බහඳති යඹහ සත ඹථහ 

කහරසේී  නිකු් කයනු රළසබ්. 
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 1.2  මර  කහලන ම්ඵන්ධසඹන් කශභණහකයණසේ ගකීභ. 

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

සභභ මර  කහලන ශ්රී රංකහ යහජ අංල ගිණුම්කයන  මිතිරට රට අනුකර 

පිළිසඹර කිරීභ වහ හධහයණ සර ඉදිරිඳ් කිරීභ ව ංචහ සවෝ ළයදි සවේතුසන් 

ඇතිද්ඹ වළකි  භහණහ්භක හද  කහලනඹන්සගන් සතොය ව  මර  කහලන 

පිළිසඹර කිරීභට වළකිනු පිණි අලන අබන්තය ඳහරනඹ තීයණඹ කිරීභ 

කශභණහකයණසේ ගකීභ සේ. 

 

 1.3 ද්ගණකසේ ගකීභ 

             - - - - - - - - - - - - -  

භහසේ ද්ගණනඹ භත ඳදනම් සභභ මර  කහලන පිළිඵ භතඹක් කහල කිරීභ 

භහසේ ගකීභ සේ. භහ ද්සින් උ්තරීතය ද්ගණන ආඹතනඹන්සේ ජහතන්තය 

ද්ගණන මිතිරට (ISSAI 1000-1810) අනුරඳ ශ්රී රංකහ ද්ගණන මිතිරට 

අනුකර භහසේ ද්ගණනඹ සිදුකයන රී . ආචහය ධර්භර අලතහඹන්ට භභ 

අනුකරන ඵට ව මර කහලන භහණහ්භක හද කහලනඹන්සගන් 

සතොයන්සන්ද ඹන්න පිළිඵ හධහයණ තවවුරුක් රඵහ ගළනීභ පිණි ද්ගණනඹ 

ළරසුම්කය රිඹහ්භක කයන ඵට සභභ මිති අසප්ක්හ කයයි. 

 

මර කහලනර දළක්සන අගඹන් ව සවළිදයේ කිරීම්රට අදහර න ද්ගණන 

හක්ෂි රඵහගළනීභ පිණි ඳරිඳහටි රිඹහ්භක කිරීභ ද්ගණනඹට ඇතුශ් සේ. 

සතෝයහග් ඳරිඳහීන්, ංචහ සවෝ ළයදි සවේතුසන් මර කහලනර ඇතිද්ඹ වළකි 

භහණහ්භක හද කහලනඹන්සගන් අදහනම් තක්සේරු කිරීම් ද ඇතුශ් 

ද්ගණකසේ ද්නිලසඹ භත ඳදනම් සේ. එභ අදහනම් තක්සේරු කිරීම් රී , 

අසථහසෝචිත උචිත ද්ගණන ඳරිඳහටි ළරසුම්කිරීභ පිණි භණ්ඩරසේ මර 

කහලන පිළිසඹර කිරීභට ව හධහයණ සර ඉදිරිඳ් කිරීභට අදහර න්නහ ව 

අද ඹන්තය ඳහරනඹ ද්ගණක ළශකිල්ට ගන්නහ නමු් භණ්ඩරසේ අබන්තය 

ඳහරනසේ පරදහයී්ඹ පිළිඵ භතඹක්  කහල කිරීභට අදවස සනොකයයි. 

කශභණහකයණඹ ද්සින් අනුගභනඹ කයන රද ගිණුම්කයන  තිඳ්තිර උචිත 

බහඹ වහ සඹොදහගන්නහ රද ගිණුම්කයන ඇසතසම්න්තුර හධහයණ්ඹ ඇගයීභ 

සභන්භ මර  කහලනර භසත ඉදිරිඳ් කිරීභ පිළිඵ ඇගයීභද ද්ගණනඹට 

ඇතුශ් සේ. ද්ගණනසේ ද්ඹ ඳථඹ වහ භහණඹ තීයණඹ කිරීභ වහ 1971 අංක 
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38 දයන මුදල් ඳනස් 13 න ගන්තිසේ (3) ව (4) උඳ ගන්ති ලින් 

ද්ගණකහධිඳති සත අභිභතහනුහරී ඵරතර ඳළසර්. 

 

භසේ ද්ගණන භතඹ වහ ඳදනභක් ළඳයීභ උසදහ භහ ද්සින් රඵහසගන ඇති 

ද්ගණන හක්ෂි භහණ් ව උචිත ඵ භහසේ ද්ලසහඹයි. 

 

 2. මර  කහලන 

             - - - - - - - - - - 

 2.1 භතඹ 

             - - - -  

මර  කහලන ලින් 2015 සදළම්ඵර් 31 දිනට ශ්රී රංකහ අනුකරතහ තක්සේරු 

පිළිඵ තීතන භණ්ඩරසේ මර ත්ඹ ව එදිසනන් අන් ර්ඹ වහ එහි 

මර රිඹහකහරී්ඹ වහ මුදල් හව ශ්රී රංකහ යහජ අංල ගිණුම්කයන මිතිරට 

අනුකර ත වහ හධහයණ ත්ඹක් පිළිබිඹු කයන ඵ භහ දයන්නහ ව භතඹ සේ. 

 

 2.2 මර කහලන පිළිඵ අදවස දළක්වීභ. 

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 2.2.1  ගිණුම්කයණ අඩුඳහඩු 

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

භහසරෝචිත ර්සේී  රු. 3,491,000 ක් ව රළබිඹ යුතු සශ ආදහඹම්රට අදහර 

රු. 463,092 ක එකතු කශ අගඹ භත ඵදු වහ ජහතිඹ සගොඩ නළගීසම් ඵදු ටිනහකභ 

ගිණුම්ගත කය සනොතිබුණි.  

   

 2.3 නීතිරීති, සයගුරහසි වහ කශභණහකයණ තීයණ රට අනුකර සනොවීභ 

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

   

ඳවත වන් නීතිරීති, සයගුරහසි වහ කශභණහකයණ තීයණරට අනුකර සනොව අසථහ 

නිරීක්ණඹ ද්ඹ.  

 
 
 
 



54 
 

 නීතිරීති, සයගුරහසි වහ කශභණහකයණ 
තීයණ රට සඹොමු 

 

(අ). 2005 අංක 32 දයණ අනුකරතහ 
තක්සේරු පිළිඵ ශ්රී රංකහ තීතන 
භණ්ඩර ඳනස්  

 

 (i). 4 (ඈ) ගන්තිඹ  
 

 

 

 

 (ii). 5(1) ගන්තිඹ 

 

 

 

 (iii). 5(2) ගන්ති 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ). 2003 ජනි 02 දිනළති අංක ීයඊඩී12 
දයණ යහජ හඳහය චසක්රල්ඛඹ 

  (i). 4.2.2 ගන්තිඹ 

 

 

 

  (ii). 9.14.2 ගන්තිඹ  
 

 

 

 

 

 

(ඇ). 2013 ජනහරි 15 දිනළති අංක 
01/2013 දයණ යහජ හඳහය 
චක්රසල්ඛඹ 

අනුකර සනොවීභ 

 

 

 

 

 

 

භණ්ඩරසේ කර්ත ඉටු කිරීභ වහ අල මුදල් 
කලින් නිලසචඹ කය ඉතිරි මුදල් ආසඹෝජනඹ කිරීභ 
සිදු කශ යුතු ඹළයි වන් වුද ඒ අනු කටයුතු කය 
සනොතිබුණි. 
 

අභහතයඹහ ද්සින් හභහජිකඹන් 13 
සදසනකුසගන් භන්ද්ත ඳහරක බහක් ඳ් කශ 
යුතු වු ද භහසරෝචිත ර්ලසේී  හභහජිකඹන් 8 
සදසනකු ඳභණක් ඳහරක බහට ඳ් කය තිබුණි. 
 

ඹම් හභහජිකසඹකු භහ තුනකට කට ළඩි කහරඹක් 
ඳහරක බහ රැසවීම්රට වබහගී සනොන්සන් නම් 
අභහතයඹහ ද්සින් ළඩ ඵළලීභ වහ සන් 
තළනළ්සතකු ඳ් කශ යුතු වු් භහසරෝචිත 
ර්සේ ඳ්න රද රැසවීම් හය 6 න් එක් 
රැසවීභකට ඳභණක් වබහගී වී තිබ හභහජිකසඹකු 
සනුසන් සන් අසඹකු ඳ් කිරීභට කටයුතු 
කය සනොතිබුණි. 
 

 

රිඹහකහරී ළරළසභ, අඹළඹ සල්ඛනඹ භඟ තත 
කහර්ඹහධනඹ ළඳිඹ වළකි ආකහයඹට 
කහර්ඹහධන හර්තහ පිළිසඹර කය සනොතිබුණි. 
 

භහන ම්ඳ් ම්ඵන්ධසඹන් කහර්ඹහරයීඹ අ් 
සඳොතක් කශභණහකයණ භණ්ඩරසේ අනුභළතිඹ 
හිත 2013 ර්සේී  නිකු් කය තිබුණ ද ඒ 
වහ බහණ්ඩහගහය සල්කම් සේ අනුභළතිඹ රඵහ 
සගන සනොතිබ ඵළද්න් භහන ම්ඳ් 
කශභණහකයණඹ වහ එභ අ්සඳොත 
සඹෝජනඹට සගන සනොතිබුණි. 
 

යහජ හඹන් හි කශභණහකයණ සරේණි රට 
අඹ් නිරධහරීන් ද්රහභ ඹහසම්ී  ඇති න යප්ඳහඩු 
පියවීභ වහ සුදුසු අනුහප්තිකසඹකු ඳ් කය 
ගළනීභට ළශසුම් පිළිසඹර කිරීභ ඳහරක 
භණ්ඩරසේ ගකීභ සර දක්හ තිබුණ ද 
භණ්ඩරසේ අධක්කසේ ද්රහභ ගළනීසම් ඹ 
2015 ජනි 03 දින න ද්ට ම්පූර්ණ වී තිබුණ ද 
අනුහප්තිකසඹකු ඳ් කය ගළනීභ වහ ළශසුම් 
පිළිසඹශ කය සනොතිබීභ සවේතුසන් හර්තහසේ දින 
න ද්ට් එභ තනතුය පුයප්ඳහඩු වී තිබිණි. 
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3. මර භහසරෝචනඹ  

       - - - - - - - - - - - - - 

 

 3.1  මර තිපර 

        - - - - - - - - -  

ඳවත වන් නිරීක්ණ කයනු රළසබ්. 

 

(අ) ඉදිරිඳ් කයන රද මර කහලන අනු 2015 සදළම්ඵර් 31 දිසනන් අන් 

ර්ඹ වහ භණ්ඩරසේ මර තිපරඹ රු. 4,293,560 ක අතිරික්තඹක් ව අතය ඊට 

අනුරීය ඉකු් ර්සේ අතිරික්තඹ රු. 4,901,337 ක් වසඹන් ඉකු් ර්ඹට 

හසප්ක් භහසරෝචිත ර්සේ මර තිපරසඹහි රු. 607,777 ක පිරිහී නභක් 

නිරීක්ණඹ ද්ඹ. භහසරෝචිත ර්සේ මුලු ආදහඹභ රු. 19,715,719 කින් ළඩි වු 

ද, ගිද්සුම්ගත සේහ ද්ඹදභ රු. 20,907,970 කින් ළඩි වීභ සභභ පිරිහී නභට ධහන 

ලසඹන් ඵරඳහ තිබුණි. 

 

(ආ) භහසරෝචිත ර්සේ ව ඉකු් ර් 4 ක මර තිපර ද්ග්රව කිරීසම්ී  2011 

ර්සේ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ භණ්ඩරසේ අතිරික්තඹ ක් යභසඹන් පිරිහී න තිබුණි. 

2014 ර්සේී  එඹ ඉවශ ර්ධනඹක් කයහ ගභන් කයණු රළබ ද, භහසරෝචිත 

ර්සේී , 2014 ර්ඹට හසප්ක් අතිරික්තඹ අඩු වීභක් සඳන්වුම් සකරුණි. 

සේක ඳහරිරමික යහජ ඵදු ව ජංගභ සනොන ්කම් සනුසන් ව ක්ඹ 

ගළරීයසභන් ඳසු 2011 ර්සේ රු. 6,178,733 ක් ව දහඹකඹ 2013 ර්ඹ න ද්ට 

රු. 4,929,845 දක්හ ක්රභසඹන් අඩු වී තිබුණ ද නළත 2014 ර්සේී  සිඹඹට 126 

ක ර්ධනඹක් ඇති වී තිබුණි. එසව් භහසරෝචිත ර්සේී  එඹ රු. 10,012,380 ක් 

වසඹන් 2014 ර්ඹ වහ ළඳීසම්ී  සිඹඹට 10.44 ක අඩු වීභක් නිරීක්ණඹ ද්ඹ. 

 

 4.  සභසවයුම් භහසරෝචනඹ 
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 4.1  කහර්ඹහධනඹ 

              - - - - - - - - -  
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2005 අංක 32 දයණ අනුකරතහ තක්සේරු පිළිඵ ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩර ඳනතට අනු 

භණ්ඩරසේ කහර්ඹඹන් ඳවත වන් ඳරිදි සේ. 

 අදහර ජහතන්තය මිති භත ඳදනම් ව ජහතික මිති රට අනුකර 

ඳරීක්ණහගහයරට, වතිකකයණඹ වහ ඳරීක්ණ ආඹතන රට, පුහුණු කිරීසම් 

ආඹතනරට ව අනුකරතහ තක්සේරු කයසගන ඹහභට නිඹමිත සන් 

තළනළ්තන්ට තීතනඹ දහනඹ කිරීභ. 

 නිඹමු උඳසේලනරට අනුකර තීතන කටයුතු ර්ධනඹ කිරීභ, තීතනසේී  

ජහතන්තය වසඹෝගීතහඹ වහ ඳවසුකම් ළරසීභ. 

 තීතන බහද්තඹ දිරිභ් කිරීභ ව ර්ධනඹ, තක්සේරුකරුන් පුහුණු කිරීභ වහ 

ළඩමුළු ඳළළ්වීභ ව ඒ පිළිඵ සතොයතුරු චහයණඹ කිරීභ. 

 ද්සේශීඹ ව ජහතන්තය භණ්ඩර භඟ තීතනඹට අදහර කරුණු ම්ඵන්ධ 

අසනෝන පිළිගළනීභ භත ගිද්සුම් ඇති කය ගළනීභ. 

 

ඉවත අයමුණු ඉටු කය ගළනීභ වහ භහසරෝචිත ර්සේී  පිළිසඹර කයන රද 

රිඹහකහරී ළශළසභ වහ කහර්ඹහධන හර්තහ ඳරීක්හ කිරීසම්ී  අනහයණඹ ව කයණු 

ඳවත දළක්සේ. 

   

  (අ). න තීතන දහනඹ 

  - - - - - - - - - - - - - - - -  

   ඳවත වන් නිරීක්ණ කයනු රළසබ්. 

(i). 2005 ර්සේ සිට තිතනඹට රක් කශ යුතු ඳරීක්ණහගහය වහ වද 

යහඹනහගහය පිළිලින් 184 ක් වහ 311 ක් වඳුනහසගන තිබුණ ද 2005 සිට 

2015 දක්හ ඳරීක්ණහගහය 62 ක් වහ වද යහඹනහගහය 20 ක් ඳභණක් 

තීතනඹ ට රක් කය තිබුණි. තීතනඹට රක් වී තිබ ඳරීක්ණහගහය 6 ක් ව 

වද යහඹනහගහය 5ක් හර්ෂික තීතනඹ රඵහ ගළනීසභන් ඉ් සගොස 

තිබුණි.  

 

(ii). 2005 ය සිට 2015 ය දක්හ ඳරීක්හ කිරීසම් ආඹතන 1 ට ඳභණක් 

තීතනඹක් නිකු් කය තිබුණ ද එභ ආඹතනඹ ද භහසරෝචිත ය අහන 

න ද්ට තීතන රිඹහලිසඹන් ඉ් සගොස තිබුණි. 
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(iii). 2009 ර්සේී  වතික නිකු් කිරීසම් ආඹතනර තීතනඹ ආයම්බ 

කය තිබුණ ද, 2014 ර්ඹ න ද්ට වතික නිකු් කිරීසම් ආඹතන 6 ක 

ඳභණක් තීතනඹ සිදු කය තිබුණි. ඉන් එක් ආඹතනඹක් භහසරෝචිත ර්සේ 

තීතන රිඹහලිසඹන් ඉ් සගොස තිබුණි. භහසරෝචිත ර්සේ 

කහර්ඹහධන හර්තහ අනු වතික නිකු් කිරීසම් ආඹතන ඹටස් “ඳේධති 

වහ වරිත හයු ඳඹන” ආඹතන 4 වහ තීතන වතික රඵහ ී  තිබුණු ඵට 

වන් වු ද, තීතන වතික නිකු් කිරීභට ම්ඵන්ධ අංල ලින් රඵහ ග් 

සතොයතුරු අනු එළනි තීතන වතික රඵහ ී භට කටයුතු කය සනොතිබ ඵ 

අනහයණඹ ද්ඹ.  

 

(iv). ෆභ ර්ඹකභ ද්සලේඥ දළනුභ ර්ධන ළඩටවන (Proficiency 

Testing Programme) ඹටස් න ආඹතනඹක් වඳුනහසගන එභ ආඹතන 

පිළිගළනීභට රක් කිරීභ හර්ෂික රිඹහකහරී ළශළසභට ඇතුශ් කය තිබුණ ද, 

2012 ර්ඹට ඳසු න ආඹතන වඳුනහගළනීභට කටයුතු කය සනොතිබුණි.  

 

භහසරෝචිත ර්ඹ වහ ඉදිරිඳ් කය ඇති කහර්ඹහධන හර්තහ අනු ඳරීක්ණහගහය වහ 

ක්රභහංකන ආඹතන තීතනඹ වළය අසනකු් ක්සේත්රඹන් ම්ඵන්ධසඹන් ළශකිඹ යුතු තයසම් 

ගතිඹක් සිදු වී සනොභළති ඵට ද්ගණනසේී  නිරීක්ණඹ ද්ඹ. එඹට සවේතු ලසඹන් තීතන 

රිඹහලිඹ ම්පූර්ණසඹන්භ සස්ඡ්ඡඡහ ඳදනභ භත සිදු කයන ඵ් තීතනඹ අනිහර්ඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධසඹන් භණ්ඩරඹට නීතහනුකර වළකිඹහක් සනොභළති ඵ් ද්ගණනඹට හර්තහ කය 

තිබුණි.  

 

(ආ). භවජනඹහ දළනු් කිරීසම් ළඩටවන් (Create Public Awareness) 

භවජනඹහ දළනු් කිරීසම් ළඩටවන් ම්ඵන්ධසඹන් රිඹහකහරී ළශළසභ ව               

කහර්ඹහධන හර්තහ ළඳීසම්ී  ඳවත වන් සනසකම් නිරීක්ණඹ ද්ඹ.  

(i). භහසරෝචිත ර්සේී  පුහුණු වහ දළනු් කිරීසම් ළඩටවන් 21 ක් ඳළළ්වීභට 

ළරසුම් කය තිබ අතය කහර්ඹ හධන හර්තහ අනු ඳ්හ තිබුසණ් ළඩටවන් 

16 ක් ඳභණි. එඹ ඳසුගිඹ ර්ඹ භඟ ළඳීසම්ී  සිඹඹට 50 ක අඩු වීභකි.  

(ii). තීතන කටයුතු පිළිඵ භවජනඹහ දළනු් කිරීසම් පු්ඳ් දළන්ද්ම් 5ක් වහ 

සේහසථ පුහුණු ළඩටවන් 2ක් ඳළළ් ව ඵට කහර්ඹ හධන හර්තහසේ වන් 
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වු ද, ද්ගණනඹට අනහයණඹ ව කරුණු අනු භහසරෝචිත ර්සේ ී  සේහසථ 

පුහුණු ළඩටවන් සවෝ පු්ඳ් දළන්ද්ම් ඳර කය සනොතිබුණි.  

 

(ඇ). තීතන සේහ ළඳයීභ - Providing Accreditation Service 

- - - - - - - - - - - - - - - - --  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ඳවත වන් නිරීක්ණ කයනු රළසබ්. 

 

 (i). තීතන කටයුතු ඳ්හ ගළනීභ වහ තහක්ණ උඳසේලක කමිටු රැසද්ඹ යුතු 

වු් තහක්ණික උඳසේලක කමිටු 11 ක් අතුරින් කමිටු 4 කට අදහර රැසවීම් 

භහසරෝචිත ර්ඹ තුශ ී  ඳ්හ සනොතිබුණි. 

 

(ii).  ද්සලේඥ වළකිඹහ ළඳයීභ සනුසන් ඵහහිය ආඹතන සදකක් භණ්ඩරසේ 

ලිඹහඳදංචි වී තිබුණ ද ඉන් එක් ආඹතනඹක් ඳභණක් ළඩටවන් තුනක් ඳ්හ 

තිබුණි. 

 

 (iii). තීතන වතිකඹක රඵහ ග් තීතන සේහ ළඳයීම් ආඹතන ය 3 කට 

ඳසු නළත තීතනඹ අලු් කය ගත යුතු වු්, භහසරෝචිත ර්සේී  ආඹතන 33 

ක් වහ නළත තීතනඹ අලු් කිරීභට ළශසුම් කශ ද ආඹතන 12 ක් තීතනඹ 

අලු් කිරීභට කටයුතු කය සනොතිබුණි.  

 

(ඈ). ධහරිතහ ර්ධනඹ 

- - - - - - - - - - - - - - 

ඳවත වන් නිරීක්ණ කයනු රළසබ්. 

 

(i) භහසරෝචිත ර්ඹ තුශ ී  තක්සේරුකරුන් පුහුණු කිරීසම් ළඩටවන් 4 ක් 

ඳළළ්වීභට ළරසුම් කශ ද, ඉකු් ර්සේ ඳළළ් ව ළඩටවන් 3 ට හසප්ක් 

භහසරෝචිත ර්සේදි ළඩටවන් 1 ක් ඳභණක් ඳ්හ තිබීභ සවේතුසන්, 

තක්සේරු කරුන් පුහුණු කිරීභ අභ භේටභක ඳළළති ඵ නිරීක්ණඹ ද්ඹ. 

(ii) භහසරෝචිත ර්සේී  ඳළළ්ව පුහුණු ළඩටවන වහ රු. 182,771 ක ද්ඹදභක් 

භණ්ඩරඹ ද්සින් ළඹ කය තිබුණ ද ඒ වහ රළබ ආදහඹභ රු. 80,000 ක් ඳභණක් 

ද්ඹ. එසේ වු ද ඳසුගිඹ ර්සේී  ළඩටවන් 3 ක් වහ රු. 1,162,528 ක ද්ඹදම් 



59 
 

කය රළබු ආදහඹභ රු. 2,702,334 ක් ද්ඹ. ඒ අනු සභභ සර් ආදහඹභ සිඹඹට 97 

කින් අඩු වීභක් නිරීක්ණඹ ද්ඹ. 

4.2 කශභණහකයණ අකහර්ඹක්භතහ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

භණ්ඩරසේ නිධහරීන් අධඹන/ පුහුණු ළඩටවන් වහ ද්සේල ගත වීසම්ී  එභ 

ද්සේශීඹ පුහුණු ආඹතන ද්සින් අල ඳවසුකම් රහ තිබිඹ ී ්, භණ්ඩරඹ ද්සින් ද 

නිරධහරීන් ට ඳවසුකම් ඳඹහගළනීභ වහ රු. 52,085 ක් සගහ තිබුණි. 

 

4.3 ආර්ථික සනොව ගනුසදනු 

-- - - - - - - - - --  - - - - - -  

තීතනඹ වහ අඹදුම් කිරීභ කහර්ඹක්භ කිරීභ වහ භණ්ඩරඹ ද්සින් වඳුන්හ ී  

තිබ භහර්ග ගත ඳරිගණක ඳේධතිසේ සේහ කිරීසම් ගහසතු ලසඹන් 2011 ර්සේ සිට 

2015 ර්ඹ දක්හ රු. 2,014,183 ක් සගහ තිබුණි. ත ද සභභ භෘදුකහංගසේ අඩුඳහඩු 

නිළයදි කිරීභ වහ කහර්ඹ ඳළරුම් ඳදනභ භත ඵහ ග් නිරධහරිසඹකුට භහ 9 

ක්වහ රු. 270,000 ක ී භනහක් ද සගහ තිබුණි. එසේ වු ද භහසරෝචිත ර්ඹ 

අන් දින න ද්ට රළබී තිබ අඹදුම්ඳ් ංඛහ 1 ක් ඳභණක් වීසභන් අදහර සිඹලු 

ද්ඹදම් ආර්ථික සනොව ද්ඹදම් ඵට ඳ් වී තිබුණි. 

4.4 කහර්ඹ භණ්ඩර ඳරිඳහරනඹ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  ඳවත වන් නිරීක්ණ කයනු රළසබ්.  

(අ). භණ්ඩරසේ අතිසර්ක අධක්ක තනතුය වහ ඵහගළනීම් කිරීභට 2012 

ර්සේ සිට භහසරෝචිත ර්සේ සදළම්ඵරු 31 දින දක්හ පු්ඳ් දළන්වීම් 

ඳරකිරීභ වහ රු. 196,661 ක ද්ඹදභක් දයහ තිබුණි. එසව් ද්ගණිත දිනඹ ව 2016 

අසගෝසතු දක්හ භ ඵහගළනීභ සිදු කය සනොතිබුණි.   

(ආ). තහක්ණ නිරධහරී (සතොයතුරු තහක්ණ) තනතුයක් වහ භහසරෝචිත යසේී  

අනුභළතිඹ රඵහසගන තිබුණ ද, එභ තනතුය වහ ඵහ ගළනීම් ද්ගණිත දිනඹ න 

ද්ට් සිදු කය සනොතිබුණි. 

5. ගිණුම්කටයුතු බහඹ වහ ඹවඳහරනඹ 

- - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - -- -  - 
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ඳේධති වහ ඳහරන ක්සේත්ර 

 

(අ). ම්ඳහදන රිඹහලිඹ 

 

 

 

(ආ) සභසවයුම් ඳහරනඹ 

නිරීක්ණ 

 

භණ්ඩරඹට ර්ඹක් තුශ අල මිර ී  ගළනීම් 
නිළයදි නිලසචඹ සනොකිරීභ නිහ ම්ඳහදන 
රිඹහලිසඹන් ඵළවළය වීම් සිදු වීභ. 
 

භණ්ඩරඹ පිළිසඹර කය ඇති රිඹහකහරී ළශළසභට 
අනු කහර්ඹ හධනඹ ඉටු කය ගළනීභට අල 
කටයුතු සිදු කය සනොතිබීභ. 

5.1 අබන්තය ද්ගණනඹ 

ශ්රී රංකහ ජහතහන්ත්රික භහජහී  ජනයජසේ මුදල් සයගුරහසි ංග්රවසේ මුදල් සයගුරහසි 

133(1)(අ) ගන්තිඹ කහය අබන්තය ද්ගණන ඒකකඹක් සථහපිත කය සනොතිබ 

අතය අභහතහංලසේ අබන්තය ද්ගණන ඒකකඹ භගින් සවෝ ද්ගණන කටයුතු 

ආයණඹ කය සනොතිබුණි. 

 

5.2 ම්ඳහදන රිඹහලිඹ  

 

භහසරෝචිත ර්සේ ම්ඳහදන ළරළසභට ඇතුශ් කය සනොතිබ රු. 13,905 ක් ව 

ලිඹන සම් 2 ක්, රු. 98,946 ක් ව රළප්සටෝප් ඳරිගණක 1 ක්, රු. 112,500 ක් ටිනහ 

මුද්රණ ඹන්ත්ර 5 ක් වහ රු. 17,450 ක් ටිනහ සඩෝංගල් 5 ක් මිර ී සගන තිබීසභන් 

ම්ඳහදන ළශළසභ භහසරෝචනඹ කය ඹහ්කහලීන කිරීභට කටයුතු කය සනොතිබ 

ඵ නිරීක්ණඹ ද්ඹ. 

 

6. ඳේධති වහ ඳහරනඹන් 

------------------------------ 
 

ද්ගණනසේී  නිරීක්ණඹ ව ඳේධති වහ ඳහරන අඩුඳහඩු රින්ය බහඳතියඹහසේ අධහනඹට 

සඹොමු කයන රී . ඳවත වන් ඳහරන ක්සේත්ර සකසයහි ද්සලේ අධහනඹ සඹොමු ද්ඹ යුතුඹ. 

 

 

 

එච්. එ . ගාමීණි විසේිංාහ 

ද්ගණකහධිඳති 
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2016.10.20 

FN-FL-16 (2016-06) 

ද්ගණකහධිඳති, 

ද්ගණකහධිඳති සදඳහර්තසම්න්තු, 

අංක 306/72, සඳොල්දූ ඳහය,  

ඵ්තයමුල්ර. 

අනුකලතා තක්සසේරු පිළිඵ ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලලසණ 2015 සදසැ ඵර් 31 දිසනන් 

අවසන් වර්ෂ  සහා ව මලය රකාශන පිළිඵව 1971අාක 38 දරහ මුදල් ඳනසත් 14 (2) සී 

වගන්තිප  රකාර විගහකාධිඳතිප වාර්තාව 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 2.2 මලය රකාශන පිළිඵ අදහස් දැක්වීභ. 

 2.2.1 ගිණුම්කයණ අඩුඳහඩු 
 

ඉදිරිසේී  රළබිඹ යුතු ආදහඹම් වහ VAT වහ NBT එකතු කය සඳන්වීභට කටයුතු   
කයන ඵ දන්හ සිටිමි. 
 

 2.3 නීතිප ී තිප, ත සරගුලාිං හා කළභහාකරහ තීතරහවලහ අනුකල සනොවීභ 
 
(අ)  
 
(I) 4 (ඈ) සේදඹ භවහ බහණ්ඩහගහයසේ තිඳහදන රඵහගන්නහ අතයතුය ඹම් අතිරික්ත 

මුදරක් ආසඹෝජනඹ කිරීභට අය සදනු සනොරළසබ්.එසව් 
පිටයටින් උඳඹන ද්සේල ද්නිභඹ ආදහඹම් මුදල් හවඹට ගළරසඳන 
අයුරින් ජංගභ ගිණුභට    භහරුකයගන්නහ සතක් ද්සේල ද්නිභඹ 
ඉඳයීම් ඉතිරි කිරීසම් ගිණුසම් තළන්ඳ් කය ඇත. සම් දවහ සඳොලී 
ආදහඹභ උඳඹනු රඵයි. දළනට ද්සේල ද්නිභඹ ඉඳයීම් ඉතිරිකිරීසම් 
ගිණුසම් ඇති සලේසඹන් ඇ.සඩො 12500 ක මුදරක් ද්සේල ද්නිභඹ 
සථහය තළන්ඳතුර (භහසික අලු් න) ආසඹෝජනඹ කයන රී . 
සභභ සකටිකහලීන තළන්ඳතු තඵහගනු රඵන්සන් මුදල් හව 
අලතහ ඉටුකයගළනීභට  උඳක්රභඹක් සරසිනි. 

 
(II) 5 (1) සේදඹ අදහර ඳ්වීම් සිදුකයන සර අභහතහංලඹට දන් ඹහ ඇත. 
 
(II) 5 (2) සේදඹ ටවන් කය ගතිමි. 
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(ආ).  

(i) 4.2.2    ඉදිරිඹට සම් අනු කටයුතු කිරීභට ටවන් කය ගතිමි. 

(ii) 9.14.2  සභභ අ්සඳොත අනුභත කයගළනීභ දවහ භවහ බහණ්ඩහගහයසේ යහජ  

හඳහය සදඳහර්තුසම්න්තු භග හක්ඡඡහ ඳ්හ මලික කටයුතු 

නිභ කය ඇත. එසව් බහණ්ඩහගහයසේ අසනකු් සදඳහර්තුසම්න්තුර 

අදවස භහදවීභ නිහ අන් අනුභළතිඹ රළබී නළත. 

 

(ඇ) ප් ය තීතනඹ ම්ඵන්ධ ඳරපුරුේද හිත නිරධහරිසඹකු සොඹහගළනීභට 

අඳවසු නිහ අධක්කයඹහසේ සේඹ ත් යකින් ී ර්ග 

කිරීභට අභහතතුභහ ද්සින් කළබිනේ ඳත්රිකහක් සඹොමුකර නමු් එඹ 

හර්ථක සනොවුනු ඵළද්න් නළත දළන්වීම්  සිේධ කය ඵදහ ගළනීභ 

දවහ කටයුතු සිදුකයමින් ඳතී. 

 

3. මලය සභාසලෝනන . 

3.1 මලය රතිපපල 

 

 අ   සහහන් කර ගතිපමි. 

 

 ආ  සහහන් කර ගතිපමි. 

 

4.සභසහයු  සභාසලෝනන  

4.1 කාර් සාධන  

(අ) න තීතන දහනඹ 

(i)  තීතන රිඹහලිඹ සස්ඡඡහ ඳදනභ භත රිඹහ්භක කයනු රඵයි.  තීතනඹ රඵහගළනීභට 
අදහර නීති සයගුරහසි සනොභළතිවීභ සභභ ඳසු ඵෆභට සවේතු සේ. මීට අභතය යුසයෝඳහ ංගභඹ 
භගින් භ් අඳනඹනඹ නතයකිරීභ සවේතුසකොටසගන ඳරික්ණහගහය  තීතනඹ රඵහසගන 
තිබ ආඹතනඹක්ද තීතනසඹන් ඉ් න රී . 
 
(ii) ඳරික්හකිරීසම් ආඹතන  තීතනඹ දවහ රිඹහඳටිඳහටිඹක් තිබුනද ඒ දවහ අල නීති 
සනොභළතිවීභ නිහ සේශීඹ ඳරික්හ කිරීසම් ආඹතන  තීතනඹ රඵහ සනොගනී. නමු් සභහි 
දවන් ඳරික්හ කිරීසම් ආඹතන ද්සේශීඹ ආඹතනඹක් න අතය, එභ යසටහි ඳතින නීතිභඹ 
ත්ඹ භත  තීතනඹ නළත රඵහසගන සනොභළත. නමු් සභභ ර්සේ හවන දුම් ඳරික්හ 
කිරීසම් ආඹතනඹකට  තීතනඹ  දහනඹ කයන රී . 
 
(iii) ශ්රී රංකහ තුර වතික කයන ආඹතන දශ ලසඹන් 15 ක් ඳභණ ඇත් සඵොසවොභඹක් 
ආඹතන ද්සේශීඹ වතිකකයණ ආඹතනර ඳරිඳහලිත ආඹතන සේ. එඵළද්න් ද්සේශීඹ  
ආඹතනර  තීතනඹ සේශීඹ ආඹතනරටද අදහර අයුරින් ඵරඳළළ්සේ. දළනට වතික 
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කයණ ආඹතන  03 ක්  තීතනඹ කය ඇත. ආඹතන 02 ක් (ද්සේශීඹ)  තීතන රිඹහලිසඹන් 
ඉ් ඇත. ත් ද්සේශීඹ ඳේධති වතිකකයණ ආඹතනඹක් ඔවුන්සේ අබන්තය ගළටලු 
නිහ  තීතනඹ ඳභහ කයමින් ඳතී. වරිතහයු දවහ වතික කයන ආඹතන 02 කට සම් 
සර්ී   තීතනඹ  දහනඹ කයන රී . සභභ සර් ඳ්න්නට සඹදුනු ඳළසිිකක්  තීතන 
මුළුසේ තුලිත ඇගයීභ (Peer evaluation) නිහ එභ වතිකකයණඹ ඳභහ කයනු රළබීඹ. 

 
(iv) 

1. සම් දවහ සඹොදහගත වළකි තහක්ණික ඥහනඹ, සභරම් හිත ආඹතන සම් දවහ 
ඉදිරිඳ් සනොවීභ ව යසටහි සනොඳළතීභ. 
 
2. සන් ආඹතන වබහගිකයහසගන සභභ ළඩටවන් කර අතය ඔවුනට මර වන 
අල සනොද්ණි. (MUSSD/Holcim) 
 
3.තද ඳරික්ණහගහය අතය වසඹෝගීතහසඹන් සභභ ළඩටවන් රිඹහ්භක කයන 
අතය ඒහ  තීතන භණ්ඩරසේ ංඛහසල්ඛන රට ඇතුර් කය සනොගනී. 

 
 

  (ආ) භවජනඹහ දළනු් කිරීසම් ළඩටවන් 
 

(i) කහර්ඹ භණ්ඩරඹ අඩුවීභ වහ ආඹතනසේ  තීතන කහර්ඹඹන්ට අහිය සනොන ඳරිදි කර වළකි 

පුහුණු ඳහ භහරහ  භහණඹ සිදුකය ඇත. ඳසුගිඹ සර් ඳ්න රද APLAC-PAC මුළු 

දවහ කහරඹ සඹදවීභ නිහ පුහුණු ළඩටවන් දවහ  භහණ් කහරඹක් සඹදවීභට 

සනොවළකිවීභ සභභ ඳසු ඵෆභට සවේතුයි. 

(ii) 2015 ර්සේ ඳ්න රද APLAC-PAC මුළුට භගහමී භවජනඹහ දළනු් කිරීසම් 

පු්ඳ් හක්ඡචහක් වහ පු් ඳ් නිසේදන ඳරකයන රී . 

(ඇ) තීතන සේහ ළඳයීභ 
 

i) තහක්ණ උඳසේලක කමිටු රැසවීභ අලතහඹ භත සිදුකයනු රඵන අතය, 

අලතහඹ භත ඳ්න රුසවීම් ගනනද තීයණඹ සේ. අදහර ර්ඹ තුර ක්රීඹ 

රිඹහ්භක ව කමිටු රුසවීම් ඳ්න රී . 

ii) කහර්මික තහක්ණ ආඹතනඹ ඇගයීභ සිදුසනොකර ඵළද්න් ඔවුනට මර වන 

රඵහී භ ඳසුගිඹ අවුරුේසේ සිදු සනොවුනි. ඔවුන් ද්සලේඥ දළනුභ ර්ධන ළඩටවන්  

සිදු සනොකර අතය එඹ එභ ආඹතනසේ සේක පුයප්ඳහඩුක් නිහ සිදු වකි. 

iii) 2015 ර්සේී  නළත  තීතනඹ රඵහ ගළනීභට ඉල්ලුම්කරද ඒහසේ නළත 

තක්සේරු කිරීභ  භහද කය ඇත. ඊට සවේතු න්සන් ඒහසේ  තීතනසේ රංගුතහඹ 

2016 ර්සේී  අහන න ඵළද්නි. එභ නිහ එභ ආඹතන සිඹල්රසේභ නළත 

 තීතනඹ රඵහී භ 2016 මුල් කහර්තුසේී  සිදුකය ඇත. තද ආඹතන කිහිඳඹක් 

 තීතනසඹන් ඉ්වීභ ද සභභ ංඛහ අඩුවීභට සවේතුයි. 

 
(ඈ) 

 
ධහරිතහ ර්ධනඹ 

 
(i) තක්සේරුකරුන් පුහුණු කිරීසම් ළඩටවන් 04 ක් ළරසුම් කය තිබ නමු් ංචිතසේ සිටි 

තක්සේරුකරුන් භහණ් ව ඵළද්න් වහ සන් ද්සලේ ළඩටවන් කිහිඳඹක් රිඹහ්භක 

ව ඵළද්න් සභභ පුහුණු ළඩ ටවන් ඳළළ්වීභට සනොවළකි ද්ඹ. 

(ii) සභභ පුහුණු ළඩටවන දවහ නක ව දළනට සිටින පුහුණුකරුන් වබහගිද්ඹ. 

පුහුණුර් දළනට  තීතන භණ්ඩරඹට ම්ඵන්ධ තක්සේරුකරුන්සගන් අඹකිරීභක් 
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සිදුකය සනොභළත.නමු් ආඹතනඹ ද්සින් පුහුණුර් තක්සේරුකරුන්සේ 

ධහරිතහඹ ළඩිකර යුතු ඵළද්න් ආඹතනඹ ද්සින් ළඩටවනට අදහර ද්ඹදම් දයන රී  

4.2 කශභනහකයණ අකහර්ඹක්භතහ 
 

චක්රසල්ඛනඹට අනු ංයුක්ත ී භනහසන් 35% ක් ආවහය ඳහන දවහ රඵහගත වළකි ඵ 
දන්හ ඇත. ද්සේල පුහුණු ළඩටවන් සවෝ රුසවීම්රට  වබහගී වීසම්ී  යහත්රී සවෝ උදෆන 
ආවහය සනොරළසඵන අසථහරී  වහ ගභනහන්තඹ කයන කහරඹ තුරී  35% න් 15% ඵළගින් 
දිහ වහ යහත්රී ආවහයඹ සනුසන්ද 5% ක් උදෆන ආවහයඹ දවහද අධක්ක භණ්ඩර 
අනුභළතිඹ භත සගන ඵළද්න් සභභ අභතය ද්ඹදභ සිදු වී ඇත. 

 

4.3 ආර්ථික සනොවන ගණුසදනු  
 
සභභ භෘදුකහංගඹ අඩුඳහඩු කහ තදුයට් ඳ්හසගන ඹහභට වළකිඹහ භළනඵළලීභ වහ 
ළඩ ඳළරුම් ඳදනභ භත නිරධහරිඹහ ඵහසගන භෘදුකහංගඹ ඹහ්කහලීන කිරීභට කටයුතු 
කයන රී . සම් ම්ඵන්ධසඹන් තදුයට් ICTA  ආඹතනඹ භගද හක්ඡඡහ කය භෘදුකහංගඹ 
ඇගයීභකට රක්කය ඇති අතය ඉදිරිසේී  ඒ ම්ඵන්ධ පිඹය ගන්නහ ඵ දන්හ සිටිමි. 

 
 

4.4 කාර්  භ්ඩලල  ඳරිඳාලන 

 

(අ) අතිසර්ක අධක් තනතුය දවහද  තීතනඹ ම්ඵන්ධ අ්දළකීම් ඇති අසඹකු සතෝයහගළනීභට 

කටයුතු කර නමු් ඳරපුරුේද හිත පුේගරසඹකු සොඹහගළනීභට සනොවළකි ව ඵළද්න් එභ කහර්ඹ 

හර්ථක කය ගළනීභට සනොවළකිවුනි. 

 

(ආ) ඵදහ ගළනීභ දවහ පු්ඳ් දළන්වීභක් ඳරකර නමු් දළනට ඳ්හ සගන ඹන භෘදුකහංගඹ 

ම්ඵන්ධසඹන්ද තීයණඹක් සනොසගන නිරධහරිසඹකු ඵදහගළනීභට කටයුතු කිරීසභන් ඔහුට 

භහණ් යහජකහරි සකොටක් සනොඳළයසන ඵළද්න් සීරය සකසනකු ඵදහ ගළනීභ භහද කයන 

සර අධක්ක භණ්ඩරඹ තීයණඹ කයන රී . 

 

 

5. ගිණු  කහයුතු බාව  සහ  හඳාලන  

5.1 දළනට අබන්තය ද්ගණකයසඹකු ඵදහසගන අබන්තය ද්ගණන කටයුතු සිදුකයමින් 
ඳතී. 

 
5.2 ම්ඳහදන රිඹහලිඹ 

 
 ම්ඳහදන ළරළසභට අනු මිරී  ගළනීභට ළරසුම් කර නමු් ඳළති භවය උඳකයණ 
තදුයට් බහද්තහ කිරීභට සනොවළකි වීභ සවේතුසකොටසගන සන් කයන රද මුදර තුර මිරී  
ගළනීභට සිදුන අයිතභඹන් සනස කිරීභට සිදුද්ඹ. 

 
 

 
6. ඳේධති වහ ඳහරනඹන් 

 
(අ) ඵදහ ගළනීම්  භහද වීභ නිහ එභ නිරධහරින් සනුසන් අල න උඳකයණ මිරී  

ගළනීම්ද  භහද කිරීභට සිදුද්ඹ. 
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(ආ) තීතනඹ නීතිසඹන් අනිහර්ඹ සනොවීභ වහ යසේ ඊට අදහර ඹටිතර ඳවසුකම්ර ඇති 

ඵහධකද සභභ ත්්ඹට ඵරඳහ ඇත. 

 

 

     

සතතියි 
සභඹට ද්ලසහසී 

 
 

නාභල් රාජඳක්ෂ 
බහඳති 
ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ 
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ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලලසණ ලාානන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලලසණ රතීතතන ලාානන  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලාකා රතීතතන භ්ඩලලසණ ලාානන  
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රතීතතන කමිටුව - සහතිපක ිතී ස  ආ තන 

ආචහර්ඹ නිර්භලී ද සිල්හ භව්මිඹ  - සජස  කථිකහචහර්ඹ සයදිපිළි වහ ඇඳුම් 

සදඳහර්තසම්න්තු, සභොයටු ද්ලසද්දහරඹ. 

සේන ීයරිස භවතහ - හිටපු අධක් -ජහතික පිද්තුරු නිඳළයුම් 

භධසථහනඹ. 

බී.එස.ීය. සභන්ඩිස භවතහ  - හිටපු අධක්, ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

භවහචහර්ඹ නිරන්ති ඵණ්ඩහය මිඹ - සජස  කථිකහචහර්ඹ, ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

ද්ලසද්දහරඹ. 

භවහචහර්ඹ එස.එම්.ඒ. නහනහඹක්කහය  - සජස  කථිකහචහර්ඹ, සභොයටු ද්ලසද්දහරඹ. 

ආචහර්ඹ ඩබ්.එම්. ඳළිඳහන  - නි/ සකොභහරිස, කම්කරු සදඳහර්තසම්න්තු. 

ඩබ්. මීේදන භවතහ - හිටපු අධක් ජනයහල් - ශ්රී රංකහ මිති ආඹතනඹ 

සක්.එ්ඡ. මුතුකුඩආය්ඡචි භවතහ - නි. අධක් ජනයහල්, භධභ ඳරිය අධිකහරිඹ. 

එන්.සක්.ඒ. රඳසිංව භවතහ - නි. අධක්, (කහර්මික), අඳනඹන කෘෂිකර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තු. 

ද්ජිය සඳසර්යහ භවතහ  - අධක්, (NVQ) , තෘතීඹ වහ ෘ්තීඹ අධහඳන 

සකොමිභ. 

ී. ද්ක්රභසිංව භවතහ - බහඳති - අධක්/ ධහන ද්ධහඹක ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ. 

චන්දිතහ එදිරිවීය භව්මිඹ - සල්කම් - නි/ අධක් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

 

රතීතතන කමිටුව - ඳී ක්ෂහාගාර හා ක්රභාාකනාගාර 

ආචහර්ඹ නිර්භලි ද සිල්හ භව්මිඹ  - ඳහරක භික, සජස  කථිකහචහර්ඹ, සයදිපිළි 

සදඳහර්තසම්න්තු, සභොයටු ද්ලස ද්දහරඹ. 

ඊ.ජී. සෝභඳහර භවතහ  - හිටපු යජසේ ය ඳරීක්ක 

භවහචහර්ඹ ඩී.ඒ. තන්ත්රීසගොඩ භවතහ - සබෞතික ද්දහ සදඳහර්තසම්න්තු, ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

ද්ලස ද්දහරඹ. 

භවහචහර්ඹ එ්ඡ.ඩී. ගුණර්ධන භවතහ - යහඹන ද්දහ භවහචහර්ඹ, සකොශම ද්ලස ද්දහරඹ. 

එ්ඡ.එල්.ආර්.ඩබ්. භදනහඹක භවතහ  - ද්ලහභර් අධක් කිරුම් මිනුම් සදඳහර්තසම්න්තු. 

රතීතතන කමිටු 
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ආචහර්ඹ එස.අයි. අසබ්ගුණර්ධන 

                                           භව්මිඹ - සජස  කථිකහචහර්ඹ, කළරණිඹ ද්ලස ද්දහරඹ. 

එල්.එ්ඡ.ඩී. ඵන්දුසෝභ භවතහ - සල්කම් - නි/ අධක්, ශ්රීරංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

භවහචහර්ඹ සකොඩිකහය භවතහ - සජස  කථිකහචහර්ඹ, කළරණිඹ ද්ලස ද්දහරඹ. 

ී. ද්ක්රභසිංව භවතහ  - අධක්, ධහන ද්ධහඹක, ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ 

 

රතීතතන කමිටුව - වවදය සා ිලක රසා නාගාර 

 

ආචහර්ඹ සුජහතහ භනන්්ත භව්මිඹ  - ක්ෂද්රජී ද්දහ උඳසේලක, ජහතික ලිංගහසශ්රිත සයෝග 

වහ ඒ පස භර්දන හඳෘතිඹ. 

ආචහර්ඹ එම්.එම්. ජඹතිරක භව්මිඹ  - යක්තසේද උඳසේලක, ජහතික පිළිකහඹතනඹ. 

භවහචහර්ඹ සජනිෂර් සඳසර්යහ භව්මිඹ - ක්ෂුද්රජී ද්දහ භවහචහර්ඹ, සකොශම ද්ලස ද්දහරඹ. 

ආචහර්ඹ එම්.එම්. ගුණතිරක භව්මිඹ  - හධි යහඹනද්දහ උඳසේලක, වද ඳර්සේණ 

ආඹතනඹ 

ආචහර්ඹ සක්.සී.සක්. හරහය්ඡචි  

 භව්මිඹ - හධිඳටකසේද  උඳසේලක සකොශම දකුණ ක්ක්ණ 

සයෝවර. 

ආචහර්ඹ එම්.එම්. තුඩහසේ භව්මිඹ - යක්තසේද උඳසේලක, ඩර්ඩන්ස සයෝවර, සකොශම. 

ද්. වද සයෝජහ සිරිර්ධන  

 භව්මිඹ - ද්රහභර් යහඹනික හධිසේද උඳසේලක, ජහතික 

සයෝවර. 

ී. ද්ක්රභසිංව භවතහ  - අධ් ඹක්ක, ධහන ද්ධහඹක, ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ. 

 

රතීතතන කමිටුව - සසෝදිිං ිතී ස  ආ තන 

ආචහර්ඹ ඒ.ජී.ී. සුගතඳහර භවතහ  - අධක්, සුනිත ඵරලක්ති අධිකහරිඹ. 

භවහචහර්ඹ එස.එම්.ඒ. නහනහඹක්කහය - ඹහන්ත්රික ඉන්ජිසන්රු සදඳහර්තසම්න්තු, සභොයටු 

ද්ලස ද්දහරඹ. 

ආචහර්ඹ එල්.ඩී.සේ.එෂස. නහනහඹක්කහය - සජස  කථිකහචහර්ඹ කහර්මික ඉන්ජිසන්රු 

සදඳහර්තසම්න්තු, කළරණිඹ ද්ලස ද්දහරඹ. 
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ී.එස. අභයං භවතහ  - ද්ලහභර් නි. අධක් ජනයහල් ශ්රී රංකහ මිති 

ආඹතනඹ. 

ආචහර්ඹ ජී.ඒ.එස. සේභකුභහය භවතහ  - අධක් ජනයහල්, කහර්මික තහක්ණ ආඹතනඹ. 

ී. ද්ක්රභසිංව භවතහ  - අධක්ක, ධහන ද්ධහඹක, ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ. 

එල්.එ්ඡ.ඩී. ඵන්දුසෝභ භවතහ - නි. අධක් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ (සල්කම්). 

 

රතිපඳත්තිප උඳසශශක කමිටුව 

දිදුල් සකෝදහසගොඩ භවතහ  - බහඳති - හිටපු බහඳති, ශ්රී රංකහ තීතන 

භණ්ඩරඹ. 

සඩෝන් ඔසටින් භව්මිඹ භවතහ  - හිටපු බහඳතිනිඹ, EASL රංකහ හණිජ භණ්ඩරඹ 

නිසඹෝජනඹ කයමින්. 

සී. තිරකය්න භව්මිඹ - අධක්ෂිකහ ඳහරිසබෝගික කටයුතු අධිනහරිඹ 

- ශ්රී රංකහ ඉන්ජිසන්රු ආඹතනසේ නිසඹෝජිතසඹක් 

දිසන්ස දි සිල්හ භවතහ - බහඳති (ආනඹන අංලඹ) රංකහ හණිජ භණ්ඩරඹ. 

සුජී භයසිංව භවතහ - නි/ බහඳති රංකහ හණිජ භණ්ඩරඹ. 

අසබ්ය්න මුතුගර භවතහ - සල්කම් ජනයහල් රංකහ කර්භහණ්ත භණ්ඩරඹ. 

ආචහර්ඹ ආර්.එම්.එස.සක්. ය්නහඹක - ළඩඵරන නි/ අධක් ජනයහල් භධභ ඳරිය 

අධිකහයඹ. 

සුමි් සඳොන්නම්සඳරුභ භවතහ - කශභණසකයණ අධක් කන්සරෝල් යනිඹන් 

ඇසෝසිසේන් පුේගලික භහගභ. ආවහය 

ළකසුම්කරුන්සේ ආඹතනඹ නිසඹෝජනඹ 

කයමින්. 

සුබද්රහ ජඹසිංව මිඹ - ඳහරක භික වහ හිටපු බහඳති, ශ්රී රංකහ ඳරීක්ණ 

යහඹනහගහය ආඹතනඹ. 

ඹ - කම්කරු අභහතහංලසේ නිසඹෝජිතසඹක්. 

ආචහර්ඹ ආනන්ද ගුණසේකය - නි/ අධක් ජනයහල් (MS II) සෞඛ වහ සේශීඹ 

වද අභහතහංලඹ. 

ආචහර්ඹ සුමි් ආනන්ද භවතහ - අධක් වද ඳර්සේණ ආඹතනඹ. 

න්දිතහ එදිරිවීය භව්මිඹ - සල්කම් - ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ 
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තාක්ෂණික ඇගයී  ක ටුව - රසා ිලක ඳී ක්ෂහ 

ඊ.ජී. සෝභඳහර භවතහ  - ද්රභර් යජසේ ය ඳරීක්ක 

ආර්.එම්.ජී.බී. යහජනහඹක භවතහ  - ය ඳරීක්ක, සකොශම භව නගය බහ. 

භවහචහර්ඹ ආර්.ඩී. ද්සේසේකය භවතහ  - යහඹනික ද්දහ භවහචහර්ඹ, යහඹන ද්දහ 

සදඳහර්තසම්න්තු, සප්යහසදණිඹ ද්ලස ද්දහරඹ. 

ආචහර්ඹ ඒ.එම්. මුඵහයක් භවතහ  - ද්රහභර් අධක්, කහර්මික තහක්ණ ආඹතනඹ. 

ආචහර්ඹ එල්.එම්.සක්.තිරකය්න භවතහ - සනොඵළඳි උඳසේලක 

ආචහර්ඹ එස.එස. සකන්ධයහජහ භවතහ - යහඹන ද්දහ සදඳහර්තසම්න්තු, කළරණිඹ 

ද්ලසද්දහරඹ. 

එ්ඡ. කුභහයතුංග භව්මිඹ - / අධක්, ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

 

 

තාක්ෂණික ඇගයී  ක ටුව - ජීවවිදයා ඳී ක්ෂහ 

භවහචහර්ඹ චන්ද්රහණි ද්සේය්න භව්මිඹ   

 - උේභිත ද්දහ සජස  කථිකහචහර්ඹ, ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

ද්ලස ද්දහරඹ. 

ආචහර්ඹ සී.එම්. නහනහඹක්කහය භවතහ - උේභිත ද්දහ සදඳහර්තසම්න්තු, ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

ද්ලස ද්දහරඹ. 

ආචහර්ඹ එස.අයි. අසබ්ගුණර්ධන භව්මිඹ  

 - සජස  කථිකහචහර්ඹ, කළරණිඹ ද්ලස ද්දහරඹ. 

භවහචහර්ඹ සී.ීය සකොඩිකහය - ක්ෂුද්රජී ද්දහ අංලඹ, කළරණිඹ ද්ලසද්දහරඹ. 

ආචහර්ඹ කහන් කුසර් - ක්ෂුද්රජී ද්දහඥ, වද ඳරීක්ණ ආඹතනඹ. 

භනීහ ද්ක්රභසිංව සභනද්ඹ - නි/ අධක්, ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

 

 

තාක්ෂණික ඇගයී  කමිටුව -  ාන්ත්රික ඳී ක්ෂහ, ත මිනු  හා ක්රභාාකන 

භවහචහර්ඹ ඩී.ඒ. තන්ත්රීසගොඩ භවතහ - සබෞතික ද්දහ භවහචහර්ඹ, ශ්රී ජඹර්ධනපුය 

ද්ලසද්දහරඹ. 

භවහචහර්ඹ එස.එම්.ඒ. නහනහඹක්කහය  

 භවතහ - සිද්ල් ඉන්ජිසන්රු සදඳහර්තසම්න්තු, සභොයටු ද්ලස 

ද්දහරඹ 
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එ්ඡ.එල්.ආර්.ඵ ප. භදනහඹක භවතහ  - ද්රහභර් අධක්, කිරුම් මිනුම් සදඳහර්තසම්න්තු. 

එ්ඡ.ීය.එන්.සේ. ගුණසේකය භවතහ  - ද්රහභර් නි. අධක්, (කහර්මික සේහ) කහර්මික 

තහක්ණ ආඹතනඹ. 

එස.එන්. නයිල්ස භවතහ  - සජස  කථිකහචහර්ඹ, සභොයටු ද්ලස ද්දහරඹ, 

එන්.ඩී.ජී.ද්සේසිරිර්ධන භව්මිඹ  - අංල ධහනී, ද්දු් වහ ඉසරක්සරොනික් 

සදඳහර්තසම්න්තු, ජහතික ඉන්ජිසන්රු වහ 

ඳර්සේණ වහ ංර්ධන භධසථහනඹ. 

ීය.ඩී.සී. ජනලහන්ති භව්මිඹ - ඉසරක්සරොනික් ඉන්ජිසන්රු, නතන තහක්ණඹ 

පිළිඵ ආතර් සී ක්රහක් භධසථහනඹ. 

එ්ඡ. කුභහයතුංග භව්මිඹ - / අධක්, ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

 

තාක්ෂණික ඇගයී  කමිටුව - වවදය සා ිලක ඳී ක්ෂහ 

භවහචහර්ඹ රහල් ජී. චන්ද්රසේන භවතහ - හභහජික, සඳෞේගලික සෞඛ සේහ නිඹහභන 

ආඹතනඹ. 

වද කහන්ති ආරිඹය්න භව්මිඹ - සල්කම්, සඳෞේගලික සෞඛ සේහ නිඹහභන 

ආඹතනඹ. 

වද ශ්රිඹහනි නහනහඹක්කහය මිඹ - ඳටක හධිසේද උඳසේලක, ශ්රී රංකහ හධිසේද 

ද්දහරඹ. 

වද ජඹන්ති ීය. ඇල්ද්ටිගර මිඹ - ක්ෂුද්ර ජී ද්දහ උඳසේලක, ශ්රී රංකහ ක්ෂුද්ර ජී 

ද්දහඹතනඹ. 

වද සයොහන් ජඹසරිඹ භඹහ - ක්ෂුද්ර ජී ද්දහ උඳසේලක, ශ්රී රංකහ ක්ෂුද්ර ජී 

ද්දහඹතනඹ. 

වද නිලහදහ යණසිංව මිඹ - යක්තසේද උඳසේලක, ශ්රී රංකහ යක්තසේද ද්දහරඹ. 

වද ආර්.සී. මීගභ මිඹ - යහඹන හධිසේද උඳසේලක, ශ්රී රංකහ 

හධිසේදහඹතනඹ. 

චන්දිතහ එදිරිවීය භව්මිඹ - නි/ අධක්, ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

 

තාක්ෂණික ඇගයී  කමිටුව - ිලභැවු  සහතිපකකරහ  

භවහචහර්ඹ එස.එම්.ඒ. නහනහඹක්කහය - බහඳති - සිද්ල් ඉංජිසන්රු ද්.ද්දහරඹ. 

ඩබ්.එන්.එන්. තයසිංව භව්මිඹ - නි/ අධක් ජනයහල් ශ්රී රංකහ මිත ආඹතනඹ. 
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එස.ඒ. ඳන්නිර භවතහ - අතිසර්ක අධක් ජනයහල්, කහර්මික තහක්ණ 

ආඹතනඹ. 

භන්ත කරුණහසේන භවතහ - නි/ අධක්, ජහතික පිද්තුරු නිඳළයුම් භධසථහනඹ. 

පුණහ ලිඹනසේ භව්මිඹ - සල්කම් - / අධක්, ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

 

තාක්ෂණික ඇගයී  කමිටුව - කළභහාකරහ ඳශධතිප සහතිපකකරහ 

ආචහර්ඹ භසවේස ජඹවීය භවතහ - බහඳති - සභොයටු ද්ලසද්දහරඹ, 

ආචහර්ඹ ඩබ්.එම්. ඳළිඳහන - නි/ සකොභහරිස, ෘ්තීඹ සුයක්ෂිතතහ අංලඹ, 

කම්කරු සදඳහර්තසම්න්තු. 

එන්. එස. ගභසේ භවතහ - අධක් (ඵසනහහිය ඳශහත), භධභ ඳරිය 

අධිකහරිඹ . 

අජි් සයොද්රිසගෝ භවතහ - අධක් සහබහද්ක ම්ඳ් කශභනහකයණ ව ඳසු 

ද්ඳයම් ඒකකඹ, භධභ ඳරිය අධිකහරිඹ. 

ී.ජී.ජී. ධර්භර්ධන භවතහ - නි/ අධක් ජනයහල්, ශ්රී රංකහ මිති ආඹතනඹ. 

එස.ය නහයංසගොඩ භව්මිඹ - අධක්, ඳේධති වතිකකයණ, ශ්රී රංකහ මිති 

ආඹතනඹ. 

ඩබ්.ආර්.සක්. සෂොන්සේකහ භවතහ - ධහන ඳර්සේණ ඉංජිසන්රු, කහර්මික තහක්ණ 

ආඹතනඹ. 

භන්ත කරුණහසේන භවතහ - ධහන සභසවයුම් නිරධහරී,  -ජහතික පිද්තුරු නිඳළයුම් 

භධසථහනඹ. 

තුසිත අභයසිංව භවතහ - වහසක්රොස සකමිකල්ස  භහගභ. 

එ්ඡ.ඩී.ීය.එම්. සවේටිආය්ඡචි භවතහ - කශභණහකරු (අනුකරතහ) සඩොක්ඹහ ප භහගභ. 

ීය.ය ලිඹනසේ භව්මිඹ - සල්කම් - / අධක් ශ්රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

 

 

තාක්ෂණික ඇගයී  කමිටුව - හරිතාගාර වායු වලාගුකරහ  හා තහවුරුකරහ ආ තන 

භවහචහර්ඹ ආර්.ඒ. අ්තරසේ භවතහ  - භවහචහර්ඹ, ඹහන්ත්රික ඉන්ජිසන්රු සදඳහර්තසම්න්තු, 

සභොයටු ද්ලසද්දහරඹ. 

භන්ත කුභහයසේන භවතහ  - නි. අධක්, ජහතික පිද්තුරු නිසඳහදන 

භධසථහනඹ. 
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ආචහර්ඹ එම්.යි. ගුණසේකය භව්මිඹ - සජස  කථිකහචහර්ඹ, යහඹනික න්තති 

ඉන්ජිසන්රු සදඳහර්තසම්න්තු, සභොයටු ද්ලස 

ද්දහරඹ. 

ආචහර්ඹ සුසර්න් ඵටසගොඩ භවතහ  - කශභනහකයණ අධක්, සී/ ශ්රී රංකහ කහඵන් 

අයමුදර. (පුේගලික) 

රුන් වීයසරිඹ භවතහ  - ඳහරිරික නිරධහරී, හයු ම්ඳ් කශභණහකයන වහ 

ජහතන්තය ම්ඵන්ධතහ අංලඹ, ඳරිය අභහතංලඹ. 

හියන්ති ජෆන්ස භව්මිඹ - නි/ අධක් හයු ත් නිරීක්ණ ඒකකඹ, භධභ 

ඳරිය අධිකහයඹ. 

ආචහර්ඹ ආර්.ඩී.එස. ජඹතුංග භවතහ  - අධක් සේලගුණ ද්ඳර්ඹහ සල්කම් කහර්ඹහරඹ, 

ඳරිය අභහතහංලඹ. 

තිරක් ගුණසේකය භවතහ  - ඳර්සේණ ඉංජිසන්රු, කහර්මික තහක්ණ ආඹතනඹ 

යද් ද සිල්හ භවතහ - ඳහරිරික උඳසේලක, එයිේකන්ේ  සසඳන්ස ලිමිට ප. 

ආචහර්ඹ ඩබ්.එම්.ීය.එස.බී. හවර භවතහ - කථිකහචහර්ඹ ඵයගමු ද්ලසද්දහරඹ. 

 

තාක්ෂණික ඇගයී  කමිටුව - විදයාගාර  හඳාලන   

භවහචහර්ඹ එ්ඡ.ඩී. ගුණර්ධන භවතහ  - යහඹන ද්දහ භවහචහර්ඹ, සකොශම ද්ලස ද්දහරඹ. 

භවහචහර්ඹ එන්.එස. කුභහර් භව්මිඹ  - මලික අධන ආඹතනඹ. 

එස. සෝභසිරි භවතහ  - හිටපු සජස  ත් ආයක්ණ කශභණහකරු, 

කහර්මික තහක්ණ ආඹතනඹ. 

ආචහර්ඹ එම්.සක්.බී. වීයසරිඹ භව්මිඹ  - සජස  කථිකහචහර්ඹ, යහඹන ද්දහ 

සදඳහර්තසම්න්තු, කළරණිඹ ද්ලසද්දහරඹ. 

ීය.එම්.ජී. ඳතියහජ භව්මිඹ  - ඳර්සේණ ද්දහඥ, ජහතික ඉංජිසන්රු ඳර්සේණ 

ංර්ධන භධසථහනඹ. 

ආචහර්ඹ නිල්රහ සකෝේසේසගොඩ මිඹ - ඳර්සේණ ද්දහඥ, ජහතික ඉංජිසන්රු ඳර්සේණ 

ංර්ධන භධසථහනඹ. (SLINTEC) 

ආචහර්ඹ භලින්ද්ර ජුආන් ඵඩතුයසේ  - ධහන ඳර්සේණ නිරධහරී, සී/ ඩිප් ප ඩක්ේස 

භහගභ. 

එම්.ඩී.සී. සඳසර්යහ භවතහ  - නිසඹෝජ අධක්, ජහතික සගොඩනළගිලි ඳර්සඹණ 

ආඹතනඹ. 
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තාක්ෂණික ඇගයී  කමිටුව - වාහන දු  විසභෝනන ඳී ක්ෂාව 

භවහචහර්ඹ ආර්. ඒ. අ්තරසේ (බහඳති) - ඹහන්ත්රික ඉන්ජිසන්රු සදඳහර්තසම්න්තු, සභොයටු 

ද්ලස ද්දහරඹ. 

ඒ.ඩබ්. දිහනහඹක භවතහ - අධක්, හවන දුම් ඳරීක්ණ ළඩටවන, සභොටර් 

යථ හවන සදඳහර්තසම්න්තු. 

ආර්.ජී.එස.ඒ. සඳසර්යහ භවතහ - / අධක්, කිරුම් මිනුම් සදඳහර්තසම්න්තු. 

සේ.ඒ.සක්.බී. ද්සේගුණසේකය භවතහ - යහඹන/ ක්ෂුද්ර ජී ද්දහ ද්දහගහයඹ, කහර්මික 

තහක්ණ ආඹතනඹ. 

ආර්. එම්. කුරසේන භවතහ - නි/ අධක්, හයු ත් ද්භර්ණ ඒකකඹ, භධභ 

ඳරිය අධිකහරිඹ. 

ආචහර්ඹ ඩී.එස. ජඹවීය භවතහ - අධක් ජනයහල්, යහජ මර සදඳහර්තසම්න්තු, 

මුදල් අභහතහංලඹ. 

ආර්.වී.සක්. කයද්ට භවතහ - මිති ඉන්ජිසන්රු, ඉන්ජිසන්රුභඹ මිති අංලඹ, ශ්රී 

රංකහ මිති ආඹතනඹ. 

ආර්.එම්.ආර්.ඩී. වීයසරිඹ භවතහ - ඳරිය / හයු ම්ඳ් කශභණහකයණනිරධහරී 

ී. ද්ක්රභසිංව භවතහ - අධක්/ ධහන ද්ධහඹක නිරධහරී, 

එල්. එ්ඡ.ඩී. ඵන්දුසෝභ භවතහ - නි/ අධක්, ලස රී රංකහ තීතන භණ්ඩරඹ. 

 

තාක්ෂණික ඇගයී  කමිටුව - ආහාර ු රක්ෂිතතාව සහතිපක ිතී භ සහ ඳී ක්ෂා ිතී   

 

බී.එස.ීය. සභන්ඩිස භවතහ - හිටපු අධක්/ ධහන ද්ධහඹක නිරධහරී, ශ්රී රංකහ 

තීතන භණ්ඩරඹ. 

වද ීය. තල්ගස්ත භව්මිඹ - හිටපු නි/අධක් ජනයහල් ශ්රී රංකහ මිති ආඹතනඹ 

ඊ.ජී. සෝභඳහර භවතහ - හිටපු යජසේ ය ඳරීක්ක 

ද්තහනසේ වන් ස්ජක භවතහ - නීඳහයක්ක කශභණහකරු, සකොශම - හිල්ටන් 

ජීද්කහ සඳසර්යහ මිඹ. - මරධර්භ ඳර්සේණ ද්දහඥ, කහර්මික තහක්ණ 

ආඹතනඹ. 

ආචහර්ඹ. ආර් එල් ඩී එස. ද්ජඹමුණි - අධක් ඳහරිර්ක වහ ෘ්තීතඹ සුයක්ෂිතතහ අංලඹ, 

සෞඛ අභහතහංලඹ. 

ඔසටින් භව්මිඹ - ආවහය ළකසුම්කරුන්සේ ආඹතනඹ 

අරුණ අභයදහ - කශභණහකරු , ඉන්සඩක්සසඳෝ වතිකකිරීසම් ආ. 
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සාවිධාන වූහ  - සභසහයු  

බහඳති ව ඳහරක භණ්ඩර හභහජිකයින් 

තීතන 
උඳසේලක 
කමිටු 

 

ද්ගණන වහ 
කශභනහකයණ 

කමිටු 
 

තීතන 
කමිටු 

තහක්ණ 
උඳසේලක 
කමිටු 

 

ද්සලේඥ 
කමිටු 

 

අධක් / ධහන ද්ධහඹක 
ී. ද්ක්රභසිංව භවතහ 

තක්සේරුකරුන්සේ 
ංචිතඹ (ඵහහිය) අතිසර්ක අධක් 

අබන්තය 
ද්ගණක 

ත් 
කශභණහකරු 

චන්දිතහ එදිරිවීය මිඹ 
 

නිසඹෝජ අධක් 
(මර වහ ඳහරන) 
ඩී.ජී. පුසඳකුභහය භඹහ 

තහක්ණ කශභණහකරු 
ඳරීක්ණ, ක්රභහංකන, 

වතික කිරීම්, නිරීක්ණ 
එල්.එ්ඡ.ඩී. ඵන්දුසෝභ භඹහ 

 

තහක්ණ කශභනහකරු 
වද, වතික කිරීම් 
න්දිතහ එදිරිවීය මිඹ 

 

වකහය අධක්රුන් 
ඳරීක්ණ/ ක්රභහංකන/ වද/ වතික කිරීම් 

කශභණහකයණ / ගිණුම් වහඹකයින් 

වහඹක කහර්ඹ භණ්ඩරඹ /  
කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක / රිඹදුරු 
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තීතනඹට රක් කශ ඳරීක්ණහගහය 

 

ඳී ක්ෂහාගාරසණ නභ ඳී ක්ෂහ විෂ  ඳථ  

සී/ රංකහ කළලිසේන් ර්ද්ර්ස 
පුේගලික භහගභ 

ක්රභහංකන ( ද්දු්, Mass, උසණ්ඹ) 

සී/ ඉසරක්ටෘභන්ේස ඉන්ටර්නළනල් 
පුේගලික භහගභ 

ක්රභහංකන ( ද්දු්, Mass, උසණ්ඹ) 

සී/ සෝසස සඳොයින්ේ 
සටකසටයිල්ස රංකහ පුේගලික භහගභ 

යහඹනික ව ඹහන්ත්රින ඳරීක්ණ 
(සයදිපිළි)  

යහඹනික ඳරීක්ණහගහයඹ 

ජහතික ජරජ ම්ඳ් ඳර්සේණ ව 
ංර්ධන නිසඹෝජත ආඹතනඹ 
(NARA) 

යහඹනික ඳරීක්ණ  

(භහළු ර අහ්මිකතහඹන්) 

සී/ බියුසයෝ සරිටහස කන්සියුභර් 
ඩක්ේස ර්ද්ර්ස රංකහ පුේගලික 
භහගභ 

යහඹනික ඳරීක්ණ ( ආවහය කෘෂි 

නිසඳහදන, ජරඹ, සයදිපිළි, ල්නහක ) 

යහඹනහගහය සේඹ 

සී/ ඒ ඵර් ව භහගභ (පුේගලික) 

යහඹනික ඳරීක්ණ (සඳොසවොය) 

සන්සුයහ යහඹනහගහය සේඹ 

MAS සයදිපිළි උදහනඹ 

යහඹනික ඳරීක්ණ (ජරඹ) 

ඳර්සේණ ව ංර්ධන ඳරීක්ණ 
යහඹනහගහයඹ 

සී/ ඇන්ල් රංකහ පුේගලික භහගභ 

ඹහන්ත්රික ඳරීක්ණ (අ් ආයණ) 

ත් ඳහරන යහඹනහගහයඹ 

සී/ ඇන්ල් රංකහ පුේගලික භහගභ 

ඹහන්ත්රික ඳරීක්ණ (අ් ආයණ) 

සකොන්ක් රීේ ව ඳර්සේණ ව 

ංර්ධන යහඹනහගහයඹ 

සී/ සටෝකිසඹෝ සිසභන්ති (රංකහ) 
පුේගලික භහගභ 

ඹහන්ත්රික ඳරීක්ණ  

(සකොන්ක්රීේ ව aggregates ) 

ක්ෂුද්ර ජී ද්දහ යහඹනහගහයඹ 

සඳොල් ංර්ධන අධිකහරිඹ 

ජී ද්දහ ඳරීක්ණ (සඳොල් නිසඳහදන) 
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තක්සසේරුකරුවන් ගහන 

 

 

 

 

 

තීතනඹට රක් කශ වද ඳරීක්ණ යහඹනහගහය 

 

 

 

 

 

 රතීතතන ක්සෂේ්ර  රධාන 

තක්සසේරුකරුවන්/ 

ක්ඩලා   නා කයින්/ 

තක්සසේරුකරුවන් 

තාක්ෂහ 

තක්සසේරුකරුවන්/ 

තාක්ෂහ විසශේෂඥයින් 

පුහුණු 

තක්සසේරුකරුවන් 

සෝදිසි කිරීසම් 
ආඹතන 

04 04 29 

රසා නාගාරසණ නභ විෂ  ඳථ  

සී/ සවල්් සෝඡ සභඩිකල් 
ඩඹේසනෝසටික් පුේගලික ආඹතනඹ 

හඹනික ජී යහඹනද්දහ, 
යක්තසේදඹ ව භසථුසේදඹ 

ජහතික දිඹළඩිඹහ භධසථහනඹ 
හඹනික ජී යහඹනද්දහ 
 


