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1.  කු ති තු ේ    

1.1   2018 

• 2018  07   කු           

            

     කි        .  

 

• 2018  10        02 (   

. 5  6)  කි . 

 

• කු           

“Revitalize the body and mind by Yoga”      ක්   

18  22 ක්     ,       

  ,      . 

 

• 2018   09  10  “LibSym2018”     

      . 

 

• කු    2018   16  17     

  . 

 

• කු    2018 ක්   04  05       

       . 

 

•              Gender 

Corner ක්       

  කි .  

 

•       ක් 2016   

         2018  19  

         .   

  කු       (NRC) 

කු    .  

 

•     ක් 2018      

කි  (Clarivate Analytics). 
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1.2    

    2017    ක්රි    8ක්  
 37ක්       . 

 ,  , 1981   01    
        ක්    

       . 1986 ක්  01   
  ක්       1988      
     ක්  . 1991     ,  

          2004  23  
        ක්      

  . 2017   18        06  
  ක්    ක් .  

    ත්රිකු  ණ් , 1993    
  ක්  කු   .  

  කි   2001   06  කු      
 2001  15   ක්රි        

ක්  කු          
        කි   .   

 ක්      .   

     ( . . . . .) 2005   01  
      .     

 කි    1981          
             
 ක්රි  .      ක්රි  . 

         කි කු   
 ක් කි        ක් 
 .       ක්  කි   

            
   ක්         කි   

      . 
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.    

  ජි  

      කු /   

 ක්     කු   

     / ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

     පීඨාධිපි/ ප්රාථමික යසෞඛ්ය ආරක්තෂණය    

      පීඨාධිපි / කලා හා සැංස්කෘත පීඨය  

      පීඨාධිපි / වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨය 

    පීඨාධිපි / විදයා පීඨය   

      පීඨාධිපි / කෘෂිකර්ම පීඨය  

 ක් කු   ව .ෙ. පීඨාධිපි / තාක්තෂණ පීඨය  

ක් කු    පීඨාධිපි / සන්නියේදන හා වයාපාර අධයයන පීඨය, ත්රිකුණාමල 

මණ්ඩපය   

   පීඨාධිපි / වයවහාරික විදයා පීඨය, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය   

 

 

          

   

    

     

     

     

    

      2018  ක්   

     2018   ක්    

    2018  ක්   

      2018  ක්   

    2018  ක්   

    2018  ක්   
 ක් කු   2018    ක්    

    2018     

      2018     

 ක්  2018     

      2018     

     2018     

      2018     

 

  ඟි  ත්   ජි   

   

   

 

    

     ,  ,      
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.    

  ජි   

     කු ,   

 ක්      කු   

    / ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

    අධයක්තෂ/ ස්වාමි විපුලානන්ද යසෞන්දර්ය අධයයන ආයතනය 

     පීඨාධිපි / කෘෂිකර්ම පීඨය  

     පීඨාධිපි / කලා හා සැංස්කෘත පීඨය 

    පීඨාධිපි / විදයා පීඨය   

    පීඨාධිපි/ යසෞ.ආ.වි.පී. 

     පීඨාධිපි / වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨය  
 ක් කු   ව .ෙ. පීඨාධිපි/තාක්තෂණ විදයා පීඨය(2018 අයෙෝසතු මස සිට)  

අැංශ ප්රධාන/ කෘෂි රසායන විදයාව (2018 ඔක්තයතෝෙර් දක්තවා) 
ක් කු   පීඨාධිපි / සන්නියේදන හා වයාපාර අධයයන පීඨය, ත්රිකුණාමල 

මණ්ඩපය   

 

    පීඨාධිපි / වයවහාරික විදයා පීඨය, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    

ව .ෙ. අැංශ ප්රධාන/ පරිෙණක විදයාව, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය   

(2018 යපෙරවාරි දක්තවා) 
     අැංශ ප්රධාන/ කෘෂි රසායන විදයාව (2018 යනාව ම්ෙර් මස සිට) 

    අැංශ ප්රධාන සත්ව විදයාව  

    මහාචාර්ය/යදමළ භාෂාව 

    මහාචාර්ය/යේශපාලන විදයාව 

    මහාචාර්ය/ෙණිතය 

    මහාචාර්ය/ෙණිතය 

     මහාචාර්ය/යභෝෙ විදයාව 

     මහාචාර්ය/යභෞික විදයාව (2018 ජනවාරි මස සිට) 

    මහාචාර්ය/යභෝෙ විදයාව(2018 අයෙෝස්තු මස සිට)  

නියයෝජිත/ කෘෂිකර්ම පීඨය (2018 ජුලි මස දක්තවා)  
අධයක්තෂ/ යස්වක සැංවර්ධන මධයස්ථානය (2018 ස ප්ත ම්ෙර් 

මස දක්තවා) 
     ව .ෙ. පුස්තකාලයාධිකාරී 

     අැංශ ප්රධාන/ කෘෂි ජීව විදයාව  

       අැංශ ප්රධාන/ සත්ත්ව විදයාව  

 ක්    අැංශ ප්රධාන/ යභෝෙ විදයාව  

 කි    අැංශ ප්රධාන/ කෘෂි ආර්ික විදයාව 

    අැංශ ප්රධාන/ කෘෂි ඉැංජියන්රු විදයාව 

  කු  අැංශ ප්රධාන/ භූයෙෝල විදයාව (2018 ජුලි මස දක්තවා) 
 කි    අැංශ ප්රධාන / භූයෙෝල විදයාව (2018 අයෙෝස්තු මස සිට)  

නියයෝජිත/ කලා හා සැංස්කෘත පීඨය (2018 ඔක්තයතෝෙර් දක්තවා) 
 කු    අැංශ ප්රධාන/ ලලිත කලා 

     අැංශ ප්රධාන/ අරාබි 

   අැංශ ප්රධාන / සන්සන්දනාත්මක ආෙම් සහ සමාජ සහජීවනය 

     අැංශ ප්රධාන / භාෂා   
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ව .ෙ. අැංශ ප්රධාන / ඉැංග්රීසි භාෂා ඉෙ න්වීයම් ඒකකය 

    අැංශ ප්රධාන/ සමාජ විදයාව 

      අැංශ ප්රධාන/ ඉස්ලාම් අධයයනය 

 ක්    අැංශ ප්රධාන/ හින්ු ශිෂ්ඨාචාරය  

    අැංශ ප්රධාන/ අධයාපනය හා ළමා ආරක්තෂව 

 ක්   අැංශ ප්රධාන/ඉිහාසය 

        අැංශ ප්රධාන /ආර්ික විදයාව (2018 ජනවාරි දක්තවා) 
   ව .ෙ. අැංශ ප්රධාන / ආර්ික විදයාව (2018 යපෙරවාරි සිට ජුනි 

මස දක්තවා) 
අැංශ ප්රධාන/ආර්ික විදයාව (2018 ජුලි මස සිට) 

    ව .ෙ. අැංශ ප්රධාන / වානිජය (2018 ජනවාරි සිට යපෙරවාරි  

 මස දක්තවා) 
අැංශ ප්රධාන / වානිජය (2018 මාර්තු මස සිට) 

   අැංශ ප්රධාන / කළමනාකරණ 

   අැංශ ප්රධාන / රසායන විදයාව 

   අැංශ ප්රධාන / යභෞික විදයාව 

   අැංශ ප්රධාන / ෙණිතය 

   අැංශ ප්රධාන / ජීව විදයාව (2018 ම යි දක්තවා) 
     අැංශ ප්රධාන / ජීව විදයාව (2018 ජුනි මස සිට)  

නියයෝජිත/ විදයා පීඨය (2018 ජුනි මස දක්තවා) 
     ව .ෙ. අැංශ ප්රධාන/ භාෂා හා සන්නියේදන අධයයනය, 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය (2018 යපෙරවාරි දක්තවා) 
අැංශ ප්රධාන / භාෂා හා සන්නියේදන අධයයනය, ත්රිකුණාමල 

මණ්ඩපය (2018 මාර්තු මස සිට) 

    අැංශ ප්රධාන / වයාපාර සහ කළමනාකරණ අධයයනය, 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

   අැංශ ප්රධාන / පරිෙණක විදයාව, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය (2018 

මාර්තු මස සිට)  

    අැංශ ප්රධාන / යභෞික විදයාව, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

    අැංශ ප්රධාන / අියර්ක යසෞඛ්ය විදයාව 

  කු  ව .ෙ. අැංශ ප්රධාන / සායනික විදයාව (2018 ස ප්ත ම්ෙර් දක්තවා)  
අැංශ ප්රධාන / සායනික විදයාව (2018 ඔක්තයතෝෙර් සිට) 

   අැංශ ප්රධාන / යභෞත වයාධියේදී 

    අැංශ ප්රධාන /වවදය අධයාපනය සහ පර්යේෂණ (2018 ම යි 

දක්තවා) 
    ව .ෙ. අැංශ ප්රධාන / වවදය අධයාපනය සහ පර්යේෂණ (2018 

ජුනි සිට ඔක්තයතෝෙර් මස දක්තවා 2018)  

අැංශ ප්රධාන / වවදය අධයාපනය සහ පර්යේෂණ (2018 

යනාව ම්ෙර් සිට) 

     ව .ෙ. අැංශ ප්රධාන/ මානව ජීව විදයාව 

    අැංශ ප්රධාන / ප්රාථමික යසෞඛ්ය ආරක්තෂණය  (2018 ඔක්තයතෝෙර් 

මස දක්තවා) 
       ක්   අැංශ ප්රධාන / ප්රාථමික යසෞඛ්ය ආරක්තෂණය  (2018  

 යනාව ම්ෙර් මස සිට)  
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නියයෝජිත/ ප්රාථමික යසෞඛ්ය ආරක්තෂණය (2018 ඔක්තයතෝෙර් 

මස දක්තවා) 
    නියයෝජිත / කෘෂිකර්ම පීඨය 

    නියයෝජිත / කෘෂිකර්ම පීඨය 

    නියයෝජිත / වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨය (2018 ජනවාරි සිට 

ජුලි මස දක්තවා) 
    නියයෝජිත   / වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨය (2018 අයෙෝස්තු මස  

 සිට) 

    නියයෝජිත / වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨය (2018 ජුලි මස දක්තවා) 
    නියයෝජිත  / වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨය (2019 අයෙෝස්තු මස සිට) 

අධයක්තෂ/ අභයන්තර තත්ත්ව සහික කිරීයම් ඒකකය  

    නියයෝජිත / විදයා පීඨය   

    නියයෝජිත / විදයා පීඨය (2018 ජුලි දක්තවා)  
අධයක්තෂ/ොහිර උපාධි සහ වයාප්ි පාඨමාලා මධයසථ්ානය (2018 

ස පත ම්ෙර් මස දක්තවා)  

ක්    නියයෝජිත / කලා හා සැංස්කෘි පීඨය (2018 යනාව ම්ෙර් මස  

 සිට) 

      නියයෝජිත / කලා හා සැංස්කෘි පීඨය 

 ක්     නියයෝජිත / යසෞ.ආ.වි.පී. (2018 යනාව ම්ෙර් මස සිට) 

     නියයෝජිත / යසෞ.ආ.වි.පී. 

 කි     ව .ෙ. අධයක්තෂ / ොහිර උපාධි සහ වයාප්ි පාඨමාලා මධයස්ථානය 

(2018 යනාව ම්ෙර් මස සිට) 

     අධයක්තෂ / යතාරතුරු හා සන්නියේදන තාක්තෂණ මධයස්ථානය  

    අධයක්තෂ / යස්වක සැංවර්ධන මධයස්ථානය (2018 යනාව ම්ෙර් සිට) 

   අධයක්තෂ / වෘත්ීය මාර්යෙෝපයේශ ඒකකය  

අධයක්තෂ / උසස් අධයාපන වයාප්ිය හා සැංවර්ධනය යේෙවත් 

කිරීයම් වයාපෘිය AHEAD Project (2018 ජුනි සිට) 

   අධයක්තෂ / විශ්වවිදයාල වයාපාර සම්ෙන්දතාවය UBL (2018  
  ක් ) 

   අධයක්තෂ / විශ්වවිදයාල වයාපාර සම්ෙන්දතාවය (2018 ම යි මස සිට) 

   අැංශ ප්රධාන/ සිේධ වවදය  
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.    : 

 

. . . . .          ,   
    .  

 

     

  කෘෂි , කෘෂි 

රසායන , කෘෂි 

ආර්ික , කෘෂි 
ඉැංජියන්රු , 
සත්ත්ව , 
යභෝෙ  

  ( ),  
( )  
 
 

කලා සහ 
සැංස්කෘත  

,  
, , 
 ,  
,  

, , 
 , 

,  , 
   

  

   

 ( ) සැංසන්දනාත්මක ආෙම් 
 ( )     

 ( )    
 ( )   

 ( )   

 ( )   

 ( )   
 ( )   
 ( )    
 ( )   

 ( )   
,      

 ( ): 
ක්රි    

  
 

වානිජ හා 
කළම කරණ 

වානිජ, ආර්ික , 
කළමනාකරණය  
 

වානිජ     
 (වියශ්ෂ) ,  හා මූ  
වානිජයේදී 

 ( ) ,   

 ( ) ,    

  ( )  
  ( ) , මානව 

සම්පත් කළමනාකරණය  
  ( ) ,  

  
කළමනාකරණය පිළිෙඳ පශ්චාේ උපාධිය (පී.ජී. . 

) 
     

( . . ) 
සැංවර්ධන ආර්ික     
( . . )  

 ක්  
  

 

 ,  
 ,  

  , 
 , 

  
ක් ,  

  

  ( . . . )  
 යහද උපාධිය 

  ,  
, , 

 ( )   
 ( ) ,    
 ( ) ,    
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 ,  
 

 

 ( ) ,    
 ( ) ,   

 ( ) ,   

 ( ) ,    
      
      

   
දර්ශණ පි හා දර්ශණ ශූරී උපාධි  

තාක්තෂණය    
ක් , ෙහුවිධ 

  

ජීව පේධි තාක්තෂණ උපාධිය, (කෘෂි තාක්තෂණය 
සහ ) 

කු    

සන්නියේදනය හා 
    

  
 

,   
 

  

    
  ( )   
  ( )   
 ( ) ,   

 ( ) ,   
 

 ( ) ,   
  

 ( ) ,  
     

 ( ) ,   
ශාස්  ,   
ශාස්  ,  

ශාස්  ( ) ,   
 ( ) ,   

   පරිෙණක , 
  

 

පරිෙණක වි    
වි  ,     

ක්   
වි  ( ) ,   

  
වි  ( )  ක්   

සිේධා වව  
  

සිේධා වව      

 

•    ති   (CEDEC):     

            .  

            

   ,  ,   , ,  

, ,   ක්ර      

  ක්  කු           

කු          

  . 
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.       

න යෙනහිර විශ්වවිදයාලය වර්තමාන අවශයතාවයන්ට අනුකූලව නව උපාධි පාඨමාලා හඳුන්වා දීම 

සම්ෙන්ද කටයුතු වල නිරතව සිටියි.  

තාක්තෂණ පීඨය මගින් නිපුණත්වයයන් යහබි උපාධිධාරින් බිහි කිරීයම් ප්රිපත්ිය අනුව යමින් 

යතාරතුරු හා සන්නියේදන තාක්තෂණය පිළිෙඳ උපාධි ක්  ඉැංජියන්රු තාක්තෂණය 

(ශක්තිය හා පරිසරය) පිළිෙඳ උපාධි පාඨමාලාවක්ත ආරම්භ කිරීමට අවශය කටයුතු වල නිය යලමින් 

සිටියි. 

• කලා හා සැංස්කෘි පීඨය මඟින් යයෝජිත නව පීඨයක්ත වන හින්ු ශිෂ්ඨාචාරය හරහා හින්ු 

ශිෂ්ඨාචාරය පිළිෙඳ නව උපාධි පාඨමාලාවක්ත සකසමින් පවී. එයමන්ම නීිය, පුරාවිදයාව සහ 

සාමය අධයයනය පිළිෙඳ නව උපාධි පාඨාමලා ව ඩිදියුණු කිරීයම් කටයුතු වලද පීඨය 

නිරතයවම්න් සිටියි.   

• ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, සාෙර විදයාව/සාෙර ඉැංජියන්රු විදයාව පිළිෙඳ උපාධි පාඨමාලා ප ව ත් 

වීම සඳහා නව පීඨයක්ත ආරම්භ කිරීම යවනුයවන් යයාජනා ඉදිරිපත් කරියම් කටයුතු වල නිරත 

යවමින් සිටියි. එයමන්ම සන්නියේදනය හා වයාපාර අධයයන පීඨය මඟින් සැංචාරක හා 

ආෙන්තුක සත්කාරය පිළිෙඳ නව උපාධි පාඨමාලාවක්ත සකස් කරමින් පවියි. 

  

1.3      කි  

• ප රණි ආයතනික ස ල ස්ම / කාර්ය ස ල ස්යමහි අන්තර්ෙතව යනාිබූ ෙ වින් අභයන්තර තත්ත්ව 

සහික කිරීම සහ ආයතනික ප්රවණතා පදනම් කරෙත් අධයාපනය සහ ශිෂය යක්තන්ීය ඉයෙනුම් 

(SCL) ව නි නවීන ප්රවණතා ඇතුළත් විෂයමාලා සැංවර්ධනය / සැංයශෝධන දිශානියට යයාමු කිරීම 

යකයරහි ආයතනික අවධානයක්ත යයාමු වී යනාම ත. 

 

• යේශීය අවශයතා සහ ජාතයන්තර ව දෙත්කම පිළිෙඳ ඉහළ ෙලපෑමක්ත ඇි පර්යේෂණ යකයරහි 

අවධානය යයාමු කරමින් පර්යේෂණ සැංවර්ධනය සඳහා ඒකාෙේධ ස ල ස්මක්ත යනාිබූ අතර 

පරතරය නිව රදි කිරීම සඳහා පියවර ෙනිමින් සිටී. 

 

• විවිධ ෙ ටළු යහ්තුයවන් විශ්ව විදයාලය ද ඩි ශිෂය යනාසන්සුන්තාවයකට මුහුණ දී ඇි අතර 

ආයතනික පාලනය පිළිෙඳ පාර්ශවකරුවන්යේ විශ්වාසය යොඩන ගීමට පියවර ෙනිමින් සිටී. 

 

• කාර්ය මණ්ඩල සම්පත් හා යභෞික පහසුකම් සීමා කිරීම ද නට පවින ෙ ටළුවක්ත වන අතර  

එමඟින් දින දර්ශනය ප්රමාද වී ඇි අතර අවශය සම්පත් සඳහා වන අපයේ ඉල්ලීම් ඉහළ 

ෙලධාරීන්ට දන්වා ඇත. 
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1.4 අනාෙත  

අඩුපාඩු හා හිඩ ස් හඳුනා ෙනිමින් උසස් අධයාපනයේ වර්තමාන ප්රවණතා ඇතුළත් නව 

උපායමාර්ගික ස ල ස්මක්ත 2019-2023 සඳහා සකස් කර ඇි අතර පහත වගුයේ, අරමුණු, 

උපායමාර්ෙ සහ අදාළ ප්රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක (KPI) සමඟ සාරාැංශ යකාට ඇත.  
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 1: කි       කි  

   
    (KPIs) 

 Baseline†  

1.1 

ගුණාත්මකභාවය සහ 

අදාළත්වය ව ඩි දියුණු 

කිරීම සඳහා වරින් වර 

විෂයමාලා සැංයශෝධනය 

කිරීම 

1.1.1 
විෂය මාලායේ වත්මන් ප්රවණතා සහ භාවිතයන් 

ඇතුළත් කිරීම 

KPI 1: යස්වා යයෝජකයායේ මට්ටම - තෘප්ිය 

(යස්වා දායකයායේ නිපුණතාව, ආකල්ලප හා 
නවයකරනණය හා යවනත් දෑපිළිෙඳ)  

- (% යර්ණිෙත කිරීම: ඉතා තෘප්ිමත්/ තෘප්ිමත්/ 

සාමානයට වඩා ඉහලින්/ සාමානයය / ුර්වල) 

 

KPI 2: අධයයන ව ඩසටහන් ෙණන QAAC 

මඟින් ව ඩසටහන් සමායලෝචනයේදී අදාළ 

අැංශ සමත් වීම  

 

KPI 3:  ශිෂය තෘප්ියේ මට්ටම (ඉෙ න්වීම 

පිළිෙඳ)  

- (% යර්ණිෙත කිරීම: ඉතා තෘප්ිමත්/ තෘප්ිමත්/ 

සාමානයට වඩා ඉහලින්/ සාමානයය / ුර්වල) 

 

 

8/42/28/16/6 

 

 

 

3 

 

 

 

17/60 /12/8/3 

1.1.2 

ප්රි  පාදක අධයාපනය (OBE) සහ ශිෂය 

යක්තන්ීය ඉයෙනුම් (SCL) ප්රයේශය අනුෙමනය 

කිරීම. 

1.2 

ඉෙ න්වීම, ඉයෙනීම සහ 

තක්තයස්රු කිරීයම් උපාය 

මාර්ෙ ව ඩි දියුණු කිරීම. 

1.2.1 OBE සහ SCL ප්රයේශයන් අනුෙමනය කිරීම 

1.2.2 

ඉෙ න්වීම් හා ඉයෙනුම් පිළියවත් සඳහා නවය 

ඉෙ න්වීම් හා යතාරතුරු සන්නියේදන තාක්තෂණය 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

1.2.3 
විෂයමාලා පිළිෙඳ අභයන්තර තත්ත්ව සහික 

කිරීයම් යාන්රණ ශක්තිමත් කිරීම 

1.3

  

යවළඳපල ඉල්ලුම සහ 

අනාෙත ප්රවණතා මත 

පදනම්ව නව අධයයන 

ව ඩසටහන් හඳුන්වා දීම. 

1.3.1 

 . . . . .  "තත්ත්ව සහික කිරීයම් 

පුහුණුවීයම් සැංග්රහය- අධයයන ව ඩසටහන් 

සැංවර්ධනය"අනුෙමනය කිරීම  

KPI 4: සාම්ප්රදායික යනාවන අධයයන 

ව ඩසටහන් ෙණන, සාම්ප්රදායික යනාවන 

අධයයන ව ඩසටහන් ෙණන, 

ඉල්ලුම මත පදනම් වූ විෂය  

 

KPI 5: ප්රිඵල දායි රැකියාවක්ත සඳහා සාමානය 

යපායරාත්තු (යස්වා නියුක්තිය) - (% මාසයක්ත 

ඇතුලත යස්වයයහි යයාදවා ඇත(< 6/ 6-12/ >12)) 

 

 

 

 

 

22 / 10 / 68 

1.3.2 නව යදපාර්තයම්න්තු හා පීඨ පිහිටුවීම 

1.3.3 
යෙෝීය උසස් අධයාපන ආයතන සමඟ 

හවුල්ලකාරිත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

1.4 
ඉෙ න්වීයම් හා ඉයෙනීයම් 

පරිසරය ව ඩි දියුණු කිරීම 
1.4.1 

අදාළ සහ වර්තමාන යතාරතුරු සඳහා පුස්තකාල 

ප්රයේශය ව ඩි දියුණු කිරීම 
8/45/26/15/6 
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1.4.2 
යතාරතුරු සන්නියේදන තාක්තෂණ පහසුකම් ව ඩි 

දියුණු කිරීම 

KPI 6: තෘප්ියේ මට්ටම (සිසුන්යේ සහ ගුරු 

මණ්ඩලයේ) අධයයන කාර්ය සාධනය සහ 

පර්යේෂණ සඳහා අවශය පහසුකම් පිළිෙඳව   

- (% යර්ණිෙත කිරීම: ඉතා තෘප්ිමත්/ තෘප්ිමත්/ 

සාමානයට වඩා ඉහලින්/ සාමානයය / ුර්වල) 

1.4.3 
යදවන භාෂාවක්ත යලස ඉැංග්රීසි භාවිතය ශක්තිමත් 

කිරීම 

1.4.4 
සිසුන්යේ වෘත්ීය මාර්යෙෝපයේශ හා යපෞරුෂ 

සැංවර්ධනය ව ඩි දියුණු කිරීම 

1.4.5 
ශිෂය හිතකාමී පරිපාලන, අධයයන හා තාක්තෂණික 

සහාය පේධිය සහික කිරීම. 

 

 2: ,           

   
    (KPIs) 

 Baseline† 

2.1 

පර්යේෂණ වල 

විශිෂ්ටත්වයේ ප්රමිීන් 

ළඟා කර ෙ නීම  

2.1.1 
පර්යේෂණ සඳහා යටිතල පහසුකම් සහ 

ප්රිපත්ිමය පරිසරය ව ඩි දියුණු කිරීම 

KPI 7: විදයායේ යවබ් අඩවිය විසින් සුචිෙත 

කරන ලද සඟරා වල වාර්ෂික ප්රකාශන ෙණන 
14 

2.1.2 
කලාපයේ සහ ජාියේ සමාජ ආර්ික සැංවර්ධනය 

සඳහා අන්තර් විනය පර්යේෂණ ප්රවර්ධනය කිරීම. 

KPI 8: RG score for EUSL in 

ResearchGate (පර්යේෂණ 

ප්රකාශන/සමායලෝචනය කල සඟරා සම්මන්රණ 

කටයුතු පදනම් කර ෙනිමින්) 

362 

2.1.3 
යෙෝීය ව දෙත්කම / ෙලපෑම පිළිෙඳ නව ද නුම 

ජනනය කිරීම සඳහා පර්යේෂණ ප්රවර්ධනය කිරීම 

2.1.4 පර්යේෂණයේ ගුණාත්මකභාවය සහික කිරීම 
KPI 9: ගූෙල්ල සමඟ කටයුතු කරන විේවතුන් 

සැංඛ්යාව h-index 4 
11 

2.2 

පර්යේෂණ උපාධි 

ව ඩසටහන් ශක්තිමත් 

කිරීම 

2.2.1 උපාධි අධයන ආයතන පිහිටු වීම KPI 10:      

  

(ශාස්රපි/දර්ශනපිl/දර්ශනශූරි සිසුන් ෙණන) 

91 / 10 / 02 

2.2.2 
පර්යේෂණ සිසුන් ඇතුළත් කර ෙ නීම දිරිමත් 

කිරීම. 

2.2.3 පර්යේෂණ උපාධි සඳහා සහයයෝගීතා ඇි කිරීම 
KPI 11: ද නට යකයරමින් පවින පර්යේෂණ 

සහයයෝගිතා ෙණන (ජාික/ජාතයන්තර) 
12 

2.3 
පර්යේෂණ හා 
නයවෝත්පාදන, කාර්මික, 

2.3.1 
කර්මාන්ත-විශ්ව විදයාල හවුල්ලකාරිත්වය ස්ථාපිත 

කිරීම. 

KPI 12:  / වානිජකරණය / 

යප්ටන්ට් ෙල පර  

 

0 / 0 / 0 
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අන්තර්ියා සහ 

වාණිජකරණය ව ඩි දියුණු 

කිරීම.  

2.3.2 පර්යේෂණයන්හි වාණිජකරණය ප්රවර්ධනය කිරීම 

 3:       කි   

   
    (KPIs) 

 Baseline† 

3.1 

කාර්ය මණ්ඩලයේ 

ශක්තිය හා 
ගුණාත්මකභාවය ව ඩි 

දියුණු කිරීම 

3.1.1 

කාර්ය මණ්ඩල ෙඳවා ෙ නීම, වෘත්ීය ප්රෙිය, 

වෘත්ීය සැංවර්ධනය යනාදිය පිළිෙඳ මානව 

සම්පත් ප්රිපත්ි අනුෙමනය කිරීම. 

KPI 13: අදාල ක්තයෂ්රයේ ආචාර්ය උපාධි ලත් 

අධයයන කාර්යය මණ්ඩලය  

(මුළු අධයයන කාර්යය මණ්ඩලයේ අනුපාතය) 

58 (30%) 

3.1.2 

ගුණාත්මකභාවය, ක පවීම, ආයතනික වෙකීම, 

සමාජ වෙකීම් සහිත පරාර්ථකාමී යස්වය අෙය 

කරන විශ්ව විදයාල සැංස්කෘියක්ත ප්රවර්ධනය කිරීම 

KPI 14: උපාධි ලො ෙ නීයම් මට්ටම  

(උපාධි ලො ෙ නීයම් අනුපාතය) 
69.31% 

3.2 

යටිතල පහසුකම් සුරක්තෂිත 

කිරීම, ව ඩිදියුණු කිරීම 

සහ සැංවර්ධනය කිරීම 

3.2.1 ප්රධාන ස ල ස්ම යාවත්කාීන කිරීම KPI 15: අවශය යභෞික යටිතල පහසුකම් 

ලො ෙ නීයම් (යන්වාසිකාොර,  යපාු පහසුකම් 

ප්රයේශ පහසුකම් ආදිය.)  

- (සිසුන්යේ යර්ණිෙත කිරීයම් අනුපාතය: ඉතා 
තෘප්ිමත්/ තෘප්ිමත්/ සාමානයට වඩා ඉහලින්/ 

සාමානයය / ුර්වල) 

8/45/26/15/6 
3.2.2 

නව පීඨ/ යදපාර්තයම්න්තු සඳහා යටිතල පහසුකම් 

ඉදිකිරීම 

3.2.3 
පවත්නා යටිතල පහසුකම් ව ඩි දියුණු කිරීම හා 
පවත්වායෙන යාම 

3.3 

පාලනය සහ 

කළමනාකරණය ව ඩි 

දියුණු කිරීම 

3.3.1 වෙවීම සහ විනිවිදභාවය ව ඩි දියුණු කිරීම 

KPI 16: විෙණන විමසුම් ෙණන 9 (in 2016) 

3.3.2 
සම්පත් ඵලදායී යලස හා කාර්යක්තෂමව 

කළමනාකරණය කිරීම 

3.4 

දායී තත්ත්ව සහික 

පේධියක්ත පවත්වායෙන 

යාම. 

3.4.1 
තත්ව සහික පිළිෙඳ ජාික ප්රිපත්ිය සමඟ 

උසස් අධයාපනයයහි යපළෙ ස්ම සහික කිරීම 

3.4.2 
අභයන්තර තත්ත්ව සහික කිරීයම් යාන්රණ ව ඩි 

දියුණු කිරීම. 
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 4:  ,      කි  

   
    (KPIs) 

 Baseline† 

4.1 

පුළුල්ල සහභාගීත්වය සහ 

උසස් අධයාපනයට 

සමාන ප්රයේශයක්ත ලො 
දීම  

4.1.1 

ප්රිපත්ි රාමුව සහ යමයහයුම් ියා පටිපාටිය 

සැංවර්ධනය කිරීම. 

KPI 17: අනුපාතය/ුරස්ථ අධයාපනය සඳහා 
වන අවස්ථා ෙණන  

- (සම්ූර්ණ සුුසුකම් ස පිරූ අයුම්කරුවන්යේ 

අනුපාතය) 

65% 

4.1.2 
ොහිර අධයයන ව ඩසටහන් සඳහා ප්රයේශය 

පුළුල්ල කිරීම 
KPI 18: ුරස්ථ ඉයෙනීම් හා පාඨමාලා 
සම්ූර්ණ කිරීයම් අනුපාතය- (% ලියාපදිැංචි 

වීයමන් සම්ූර්ණ කල අනුපාතය) 

37% 

4.1.3 
සුවියශ්ෂී කුසලතා හඳුනායෙන අවශය පුහුණුව 

සඳහා පහසුකම් ස පයීම 

4.2 

ප්රජා යස්වා සහ වයාප්ත 

ව ඩසටහන් ව ඩි දියුණු 

කිරීම 

4.2.1 

සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය, ප්රජාව සමඟ 

සම්ෙන්ධ කර ෙ නීම සඳහා විෂය හා ොහිර 

ියාකාරකම් සැංවර්ධනය කිරීම 

KPI 19: සමාජ, සැංස්කෘික හා විෂය ොහිර 

ියාකාරකම්වල නිරත වීයම් මට්ටම (සිසුන් හා 
කාර්යය මණ්ඩලය) - (% යර්ණිෙත කිරීම: ඉතා 
තෘප්ිමත්/ තෘප්ිමත්/ සාමානයට වඩා ඉහලින්/ 

සාමානයය / ුර්වල) 

8/45/26/15/6 

4.2.2 
රසායනාොර යස්වා සහ ොහිර ියාකාරකම් 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

4.3 

උපයේශන සහ 

උපයේශන යස්වා 
ස පයීම 

4.3.1 

උපයේශන ලො ෙ නීම සඳහා ශාස්රාලිකයින් 

සම්ෙන්ධ කර ෙ නීම සඳහා සුුසු යාන්රණ හා 
ියා පටිපාටි ප්රවර්ධනය කිරීම. 

KPI  20: සිුවීම් ෙණන / සම්ූර්ණ කල 

ව ඩසටහන් ෙණන 

 

KPI  21: උපයේශන ෙණන 

40 

 

 

 4.3.2 

උපයේශන යස්වා, උපයේශන යස්වා සහ 

පුහුණුව ලො ෙ නීම සඳහා ප්රජාවන්ට අවස්ථා 
ලො දීම. 

4.4 

වයවසායකත්වය සහ 

හවුල්ලකාරිත්වය 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

4.4.1 

කර්මාන්ත-විශ්ව විදයාල-ප්රජාව අතර 

විශ්වවිදයාල වයාපාර සම්ෙන්ධතාවය (යූබීඑල්ල) 

ශක්තිමත් කිරීම. 

KPI 22: සාර්ථක වයාපාර ෙණන/ 

ශ්රී.ලැං.න .වි.වි. සහාය දක්තවන වාණිජකරණය 

වූ යේශීය හා නව භාවිතයන් 

0 

4.4.2 
කර්මාන්ත සමඟ සම්ෙන්ධ යවමින් 

වාණිජකරණය ප්රවර්ධනය කිරීම 
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ඉහත සඳහන් ක්රයමෝපායට අියර්කව දායක වන උසස් අධයාපන වයාප්ිය හා සැංවර්ධනය යේෙවත් 

කිරීම (AHEAD) වයාපෘිය යටයත් විශ්වවිදයාලය විසින් පහත සඳහන් තරඟකාරී ප්රදානයන් දිනා යෙන 

ඇත. කෘෂකර්ම පීඨය හා විදයා පීඨය විසින් ELTA-ELSE පීඨ සැංවර්ධනය කිරීයම් ප්රදාන (මිලියන 100 

ෙ ගින්) දිනා ෙත් අතර සත්ත්ව විදයා, වානිජය, භාෂා හා සන්නියේදන අධයයන යදපාර්තයම්න්තු විසින්ද 

ELTA-ELSE යදපාර්තයම්න්තු සැංවර්ධන ප්රදාන (මිලියන 15 ෙ ගින්) දිනා ෙන්නා ලද අතර  එමඟින් 

ඉයෙනුම් යක්තන්ීය ඉෙ න්වීම් (LCT) ව ඩි දියුණු කිරීම සහ ප්ර  පාදක අධයාපනය (OBE) ි යාත්මක 

කිරීමට සහ සමාජ-චිත්තයේගීය කුසලතා විෂය මාලාවට ඇතුළත් කිරීමට හ කි වනු ඇි අතර UTEL 

මිණුම් සලකුණු සාක්තෂාත් කර ෙ නීම සඳහා යදවන භාෂාව යලස ඉැංග්රීසි භාෂාව ව ඩි දියුණු කිරීමද සිුකල 

හ කිය. ඉහත සඳහන් AHEAD වයාපෘි ි යාකාරකම් 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2, 1.4.3 සහ 1.4.4 උපාය 

මාර්ෙ සමඟ යකලින්ම සම්ෙන්ධ වන අතරම AHEAD ව ඩසටහයනන් ප්රිලාභ යනාලෙන ආයතන 

සඳහා ඒකාෙේධ අරමුදල්ල භාවිතා කරනු ල යබ්. 

 

ක්රයමෝපායික ස ල ස්යම් 2 වන ඉලක්තකය යපන්නුම් කරන්යන් පර්යේෂණ අරමුණු යදකකින් ප්රවර්ධනය 

කරන ෙවයි: (1) කලාපයේ සහ ජාියේ සමාජ ආර්ික සැංවර්ධනය සඳහා; සහ (2) යෙෝීය ව දෙත්කම 

/ ෙලපෑම පිළිෙඳ නව ද නුම ජනනය කිරීම සඳහාය. විචිරවත් පර්යේෂණ සැංසක්ෘියක්ත වර්ධනය කිරීම 

සඳහා ව ඩි අරමුදල්ල ප්රමාණයක්ත යවන් කර ඇි අතර, AHEAD වයාපෘිය යටයත් සැංවර්ධන දිශානත 

පර්යේෂණ (DOR) ප්රදාන යදකක්ත (රු. මිලියන 40 ෙ ගින්) යමම ඉලක්තකය සඳහා වටිනාකමක්ත එක්ත 

කරනු ඇත. යේශීය ෙ ටළු අධයයනය කිරීම සඳහා වියේශීය සහයයෝගීතාවන් දිරිෙ න්වීම සහ පහසුකම් 

ස පයීම (උදා: ප මියණන විේවතුන්ට ආරාධනා කිරීම) වියශ්ෂයයන් සමාජ විදයා හා මානව ශාස්ර 

ක්තයෂ්රයේ ගුණාත්මක පර්යේෂණ නිම වුම් ව ඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන අනාෙත උපාය මාර්ෙයකි.  

 

පුරාණ ද නුම ඒකාෙේධ කර විඥානය පාදක යකාට ෙත් අධයාපන ඒකකයක්ත ස්ථාපිත කිරීම පිළිෙඳ 

විශ්වවිදයාලය කටයුතු කරමින් සිටී (භාවනාව/යයෝෙ). අධයාත්මිකතාවයේ සාරධර්ම හා සම්ෙන්ධ 

යවමින් ස්වභාව ධර්මය හ සියරන ආකාරය පිළිෙඳ මූලධර්ම අවයෙෝධ කර ෙ නීම උත්යත්ජනය කිරීම 

සඳහා නවීන විදයායේ (ක්තයවාන්ටම් යභෞික විදයාව, ඒකාෙේධ ක්තයෂ්රය සහ සන්ායු විදයාව) ීක්තෂ්ණ 

බුේධිය, එමඟින් ස්වයැං අවයෙෝධ කරෙත් පරිවර්තනයක්ත උත්යත්ජනය කිරීම (මත්රවයවලට ඇබ්ෙ හි 

වීම, නවක වදය, ආතිය, ස්වයැං-යක්තන්ීයභාවය) ෙලායපායරාත්තු යේ. 
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2.     : 

 

පහත සඳහන් වගුයවන් ශිෂය ප්රජාව හා අධයයන කාර්යය මණ්ඩලය විශ්වවිදයාලය තුල වයාප්ත කර 

ඇි ආකාරය යපන්වා දී ඇත. 

 

 2: ශ්රී  න  වි  තුල ශිෂය හා අධයයන කාර්යය මණ්ඩලය යෙදා හ රීයම්  
             අනුපාතය  
 

 

 3:   න  වි  ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය තුල ශිෂය හා අධයයන කාර්යය    
           මණ්ඩලය යෙදා හ රීයම් අනුපාතය  
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  කු  
   

කලා හා සැංසකෘත ශාස්ර යේදී  2305 61 22 

කෘෂිකර්මය  
කෘෂිකර්මමය පිළෙඳ 
විදයායේදී උපාධි  

275 30 39 

වානිජ හා 
කළමනාකරණය  

වයාපාර පරිපාලනයේදී  366 
24 13 

වානිජයේදී   315 

යසෞඛ්ය ආරක්තෂණ 

විදයා  
වවදයයේදී  402 

36 40 

යහද විදයායේදී  109 

විදයා  

විදයායේදී (ජීව)  167 

39 47 විදයායේදී (යභෞික)  250 

විදයායේදී (වියශ්ෂ) 64 

තාක්තෂණ  
ජීව පේධි තාක්තෂණ 
උපාධිය(කෘෂි තාක්තෂණය 

සහ වයවසායකත්වය)  
144 04 08 

පුස්තකාලය  - 05 15 

යවනත් යදපාර්තයම්න්තු - - 218 

  4397 199 402 

 

කු    

  
  

  

 
 
 
  

  
  

කු   
  

සන්නියේදනය 
හා වයාපාර 

අධයයනය  

කළමනාකරණ විදයායේදී  260 

23 

02 

 (  244 02 

වයවහාරික 
විදයා  

පරිෙණක විදයායේදී  106 

10 

02 

වයවහාරික යභෞික විදයා හා 
ඉයලක්තයරානික විදයායේදී  

111 01 

සිේධ වවදය හා ස ත්කම් 

පිළිෙඳ විදයායේදී   
181 10 02 

පුස්තකාලය  - 02 07 

යවනත් යදපාර්තයම්න්තු  - - 71 

  902 45 87 
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2.1    

ශ්රී.න .වි.වි. (ප්රධාන විශ්වවිදයාලය) හා ත්රිකුණාමල මණ්ඩපයේ එකියනක පීඨ අතර සමානුපාතකි 

ශිෂය වයාප්ිය පහත රූපසටහන මඟින් යපන්නුම් කර ඇත. (රූපසටහන 4)  

 

 
 

 4 : 2017 වර්ෂය තුල ශිෂය ජනෙහනයේ වයාප්ිය  
 

.  :  

     

       
 

2
0
1
8
 

1
 

 

2 
   

3
 

   

4
 

   

5
 

    

 
  

කලාහා
සැංස්කෘත 

ශාස්රයේදී
උපාධිය යදමළ 727 727 1078 400 100 - 291 

කෘෂිකර්මය 
කෘෂිකර්මය
පිළිෙඳවිදයායේදී
උපාධිය 

ඉැංග්රීසි 72 70 59 73 73 - 43 

වානිජයයහා
කළමනාකර
ණය 

වයාපාර
පරිපාලනයේදී
උපාධිය 

ඉැංග්රීසි 101 101 82 89 94 - 71 

වානිජයේදී
උපාධිය 

ඉැංග්රීසි 85 85 86 75 69 - 58 

යසෞඛ්යය
ආරක්තෂණ
විදයාව 

වවදයවිදයායේදී
උපාධිය ඉැංග්රීසි 73 151 55 63 58 75 51 

යහදඋපාධිය ඉැංග්රීසි 39 38 31 26 14 - 17 

විදයාව 

විදයායේදීඋපාධිය
(ජීවවිදයා )  ඉැංග්රීසි 79 79 35 

132 64 - 91 විදයායේදීඋපාධිය 

(යභෞිකවිදයා) ඉැංග්රීසි 118 107 64 

තාක්තෂණය 

විදයායේදීජීව
පේධිතාක්තෂණ
(කෘෂිතාක්තෂණහා
වයවසායකත්වය) 

ඉැංග්රීසි 73 69 75 - - - - 

  1367 1427 1565 858 472 75 622 
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කු    

       
 

2
0
1
8
 

1
 

 

2 
 

  

3
 

   

4
 

   

5
 

    

 
  

   

පරිෙණකවිදයා
යේදී ඉැංග්රීසි 65 64 30 12 - - - 

වයවහාරික
යභෞිකවිදයාව
හා
ඉයලක්තයරානික
විදයායේදී 

ඉැංග්රීසි 72 70 27 14 - - - 

සිේධ
වවදයයේදී ඉැංග්රීසි 54 53 19 64 42 33 12 

සන්නියේදනයහා
වයාපාර
අධයයනය 

විදයයේදී
කළමනාකරණ 

(සාමානයහා
වියශ්ෂයේදී ) 

ඉැංග්රීසි 98 95 71 65 29 - 69 

ශාස්රයේදී(භාෂා
 සන්නියේදන

අධයයනය) 
ඉැංග්රීසි 

89 84 86 65 9 - 
18 

   
 

ඉැංග්රීසි 1 

  378 366 233 220 80 33 100 

 

.  :  

       
 

2
0
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8
 

1
 

 

2 
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5
 

    

 
  

වානිජයයහා
කළමනාකරණය 

වයාපාර
කළමනාකරණයේදී
උපාධිය 

ඉැංග්රීසි - - - - 01 - - 

වානිජයේදීඋපාධිය ඉැංග්රීසි - - - - 01 - - 

යසෞඛ්යය
ආරක්තෂණ
විදයාව 

වවදයඋපාධිය ඉැංග්රීසි - - 04 03 - - - 

  - - 04 03 02 - - 

 

2.2    

33.29% අධයයන කාර්යය මණ්ඩලය, 3.27% අධයයන සහයක අධයයන කාර්ය මණ්ඩලයය, 

5.32% පරිපාලන අධයයන කාර්යය මණ්ඩලය, සහ 58.12% අනධයයන යස්වක කාර්යය 

මණ්ඩලයකින් සමන්විත 733 ස්ිර කාර්යය මණ්ඩලයක සහයයෝෙය යටයත් විශ්වවිදයාලය එහි 

අරමුණු කරා ෙමන් කරන ලදී.  
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 5: 2018 වර්ෂයේ කාර්යය මණ්ඩලයේ අනුපාතය  

    

    
  

 
 
  

     
  

      

අධයයන කාර්යය 
මණ්ඩලය   

U-AC 3 to 

U-AC 5 
274 121 73 194 80 

U-AC 1 to 

U-AC 2 
123 - - 0 123 

පුස්තකාලය (වෘත්ීය 

කාර්යය මණ්ඩලය) 

U-AC 5 1 - - 0 1 

U-AC 4 1 - - 0 1 

U-AC 3  5 3 2 5 0 

පරිපාලන කාර්යය 
මණ්ඩලය   

U-EX 3 2 1 0 1 1 

U-EX 2 10 7 2 9 1 

U-EX 1 17 11 6 17 0 

අයනකුත් විධායක 
කාර්යය මණ්ඩලය   

U-EX 2 2 - - 0 2 

U-EX 1 6 2 0 2 4 

වවදය නිලධාරින්  U-MO 1 1 1 0 1 0 

අධයයන සහයක 

කාර්යය මණ්ඩලය  

U-AS 2  8 6 3 9 -1 

U-AS 1 12 6 1 7 5 

තාක්තෂණික කාර්යය 
මණ්ඩලය  

U-EX 2 0 0 1 1 -1 

U-EX 1 0 1 0 1 -1 

U-MN 4 0 8 0 8 -8 

U-MN 2 1 1 - 1 0 

U-MT 1 54 17 2 19 35 

ලිපිකාර හා සමාන්තර 
යර්ණි  

 
  

U-MN 4 0 4 15 19 -19 

U-MN 3 10 4 2 6 4 

U-MN 2 0 0 1 1 -1 

U-MN 1 154 59 43 102 52 

ප්රාථමික කාර්යය 
මණ්ඩලය  

U-PL 3 27 19 2 21 6 

U-PL 2 47 33 7 40 7 

U-PL 1 155 133 4 137 18 

  910 437 164 601 309 
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කු    

    
  

 
 
  

     
 

      

අධයයන කාර්යය 

මණ්ඩලය   

U-AC 3 to 

U-AC 5 
60 17 26 43 17 

U-AC 1 to 

U-AC 2 
22 - - 0 22 

පුස්තකාලය (වෘත්ීය 

කාර්යය මණ්ඩලය) 
U-AC 3  2 0 2 2 0 

පරිපාලන කාර්යය 

මණ්ඩලය   

U-EX 2 4 3 0 3 1 

U-EX 1 5 3 2 5 0 

අයනකුත් විධායක 

කාර්යය මණ්ඩලය   
U-EX 2 3 1 0 1 2 

වවදය නිලධාරින්  U-MO 1 1 - - 0 1 

අධයයන සහයක 

කාර්යය මණ්ඩලය  

U-AS 2  7 5 1 6 1 

U-AS 1 4 2 0 2 2 

තාක්තෂණික කාර්යය 

මණ්ඩලය  
U-MT 1 16 3 1 4 12 

ලිපිකාර හා 
සමාන්තර යර්ණි  

 

 

U-MN 4 0 2 1 3 -3 

U-MN 3 8 2 3 5 3 

U-MN 2 2 1 0 1 1 

U-MN 1 44 11 12 23 21 

ප්රාථමික කාර්යය 
මණ්ඩලය 

 

U-PL 3 12 9 0 9 3 

U-PL 2 8 1 0 1 7 

U-PL 1 82 20 4 24 58 

එකතුව 280 80 52 132 148 

2.3       
4  

5 ශ්රී ලැං.න .වි.වි. (ප්රධාන විශ්වවිදයාලය) සහ ත්රිකුණාමල මණ්ඩපයේ මහාචාර්ය වරුන්, යජයෂඨ 

කිකාචාර්ය වරුන් හා කිකාචාර්ය වරුන්යේ සමානුපාික වයාප්ිය. (රූප සටහන 06)  

6  

7  

 

 
 6: 2018 වර්ෂය තුල අධයයන කාර්යය මණ්ඩලයේ සමානුපාික වයාප්ිය 
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පහත සඳහන් වගුව මඟින් පීඨ වල යස්වක සැංඛ්යාව පිළිෙඳ යතාරතුරු දක්තවා ඇත. 

     

           
  

 /      

කෘෂිජීවවිදයාව, කෘෂි රසායන
විදයාව, කෘෂිආර්ිකවිදයාව, 

කෘෂිඉැංජියන්රුවිදයාව, සත්ත්ව
විදයාව, යභෝෙවිදයාව 

අරාබි,සන්සන්දනාත්මකආෙම්,
අධයාපනය,ලලිතකලා,ඉිහාසය,
භූයෙෝලවිදයාව,හින්ුශිෂ්ඨාචාරය,
ඉස්ලාම්අධයයනය,භාෂා,සමාජ
විදයා,දර්ශනයහාවටිනාකම්
අධයයනය  

වානිජය,ආර්ිකවිදයාව,
කළමනාකරණය 

     
 

 
ණ්

 

  
ඩු  

ඩු
  

 
 

 
ණ්

    
ඩු 

ඩු
  

 
 

ණ්
 

  
ඩු 

ඩු
  

  

  තු
  

  

 තු
  

  

 තු
  

යජයෂ්ඨ මහාචාර්ය/වියන්තෘ මහාචාර්ය  
  

U-AC 5 (I) 
6 

- - 0 
6 6 

- - 0 
6 3 

- - 0 
3 

U-AC 5 (II) - - 0 - - 0 - - 0 

යජයෂ්ඨ මහාචාර්ය  U-AC 5 (I) 

30 

- 1 1 

0 68 

- - 0 

7 27 

- - 0 

3 

මහාචාර්ය  U-AC 5 (II) 1 1 2 1 1 2 - - 0 

සහය මහාචාර්ය  U-AC 4 - - 0 - - 0 - - 0 

යජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය   U-AC 3(I) 8 5 13 12 3 15 9 4 13 

යජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය   U-AC 3(II) 4 5 9 22 5 27 3 3 6 

කිකාචාර්ය   U-AC 3(III) 0 1 1 3 0 3 - - 0 

යජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  (ආධුනික) U-AC 3(IV) 0 4 4 9 5 14 3 2 5 

තාවකාලික කිකාචාර්ය/තාවකාලික U-AC 2(ස්ථාවර) 1 1 1 2 -1 21 5 20 25 -4 8 0 9 9 -1 

තාවකාලික පර්යේෂණ සහකාර   U-AC 2/1(ස්ථාවර) 0 - - 0 0 1 1 0 1 0 0 - - 0 0 

තාවකාලික ශිල්ලප ප්රදර්ශක   U-AC 1(ස්ථාවර) 10 2 8 10 0 1 0 1 1 0 0 - - 0 0 

තාවකාලික උපයේශක   U-AC 1(ස්ථාවර) 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 

තාවකාලික නිෙන්ධක   U-AC 1(ස්ථාවර) 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 

  47 16 26 42 5 97 53 35 88 9 38 15 18 33 5 
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   ක්      ක්   

 /     

සායනිකවිදයාව, මානවජීවවිදයාව, 

වවදයඅධයාපනහාපර්යේෂණ,යභෞත
වයාධියේදී,ප්රාථමිකයසෞඛ්යආරක්තෂණය, 
අියර්කයසෞඛ්යවිදයාව  

උේිදවිදයාව, රසායනවිදයාව, 

ෙණිතය, යභෞිකවිදයාව, 
සත්ත්වවිදයාව 

වජවපේධිතාක්තෂණය,ෙහුවිධ
අධයයනය 

   ක්    
 

  

   
  

    
 

  

   
  

    
 

  

  
  

   

  

  

  

 

  

  

 

  

  

යජයෂ්ඨ මහාචාර්ය/වියන්තෘ මහාචාර්ය  
U-AC 5 (I) 

4 
- - 0 

4 5 
- - 0 

3 0 
- - 0 

0 
U-AC 5 (II) - - 0 2 - 2 - - 0 

යජයෂ්ඨ මහාචාර්ය 
 U-AC 5 (I) 

67 

- - 0 

31 41 

1 - 1 

4 5 

- - 0 

1 

මහාචාර්ය 
 U-AC 5 (II) - - 0 2 - 2 - - 0 

සහය මහාචාර්ය U-AC 4 - - 0 - - 0 - - 0 

යජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  U-AC 3(I) 2 2 4 8 6 14 - - 0 

යජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  U-AC 3(II) 8 7 15 7 2 9 - - 0 

කිකාචාර්ය  
 U-AC 3(III) 1 1 2 1 0 1 - - 0 

කිකාචාර්ය (ආධුනික) U-AC 3(IV) 9 6 15 4 6 10 1 3 4 

තාවකාලික කිකාචාර්ය/තාවකාලික සහය 

කිකාචාර්ය  
 

U-AC 2(ස්ථාවර) 0 1 1 2 -2 14 2 9 11 3 0 1 2 3 -3 

තාවකාලික පර්යේෂණ සහකාර  U-AC 2/1(ස්ථාවර) 1 - - 0 1 0 - - 0 0 0 - - 0 0 

තාවකාලික ශිල්ලප ප්රදර්ශක  U-AC 1(ස්ථාවර) 34 13 19 32 2 21 5 18 23 -2 5 1 1 2 3 

තාවකාලික උපයේශක 
 U-AC 1(ස්ථාවර) 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 

තාවකාලික නිෙන්ධක  U-AC 1(ස්ථාවර) 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 

 106 34 36 70 36 81 32 41 73 8 10 3 6 9 1 
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කු    

     
      

 /     
    

, භාෂාසහ
සන්නියේදනඅධයයනය 

 සිේධවවදයඒකකය 

     

 
 

  

  
  

 
  

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

  

යජයෂ්ඨ මහාචාර්ය/වියන්තෘ මහාචාර්ය 
U-AC 5 (I) 

2 
- - 0 

2 
2 

- - 0 
2 3 - - 0 3 

U-AC 5 (II) - - 0 - - 0 

යජයෂ්ඨ මහාචාර්ය U-AC 5 (I) 

27 

- - 0 

4 14 

- - 0 

4 12 

- - 0 

2 

මහාචාර්ය U-AC 5 (II) - - 0 - - 0 - - 0 

සහය මහාචාර්ය U-AC 4 - - 0 - - 0 - - 0 

යජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය U-AC 3(I) 1 1 2 - - 0 - - 0 

යජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය U-AC 3(II) 2 8 10 4 0 4 3 2 5 

කිකාචාර්ය U-AC 3(III) - - 0 - - 0 - - 0 

කිකාචාර්ය (ආධුනික) U-AC 3(IV) 5 6 11 1 5 6 1 4 5 

තාවකාලික කිකාචාර්ය/තාවකාලික සහය 

කිකාචාර්ය  
 

U-AC 2(ස්ථාවර) 10 0 4 4 6 0 2 0 2 -2 0 
- - 0 

0 

තාවකාලික පර්යේෂණ සහකාර U-AC 2/1(ස්ථාවර) 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 

තාවකාලික ශිල්ලප ප්රදර්ශක U-AC 1(සථාවර) 0 - - 0 0 4 0 4 4 0 7 1 4 5 2 

තාවකාලික උපයේශක 
 U-AC 1(ස්ථාවර) 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 

තාවකාලික නිෙන්ධක U-AC 1(ස්ථාවර) 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 

 39 8 19 27 12 20 7 9 16 4 22 5 10 15 7 
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2.4 /       

    

/ / / /  
 
1 

 
 

2 

 
 
3  

 
 

4 

උපකුලපිකාර්යාලය,උපකුලපිෙැංෙලාව 01 - 02 03 

යල්ලඛ්කාධිකාරීකාර්යාලය  01 01 05 03 

පාලනඅැංශය 01 - 03 04 

මූලධනව ඩහාස ලසුම්අැංශය 01 - 02 01 

උපායමාර්ගිකස ලසුම්හාසැංඛ්යානඒකකය 01 01 - 01 

යස්වකසැංවර්ධනමධයස්ථානය - - 01 01 

අධයයනආයතනඅැංශය 02 - 06 01 

අනධයයනආයතනඅැංශය 01 - 03 01 

අභයන්තරවිෙණනඒකකය 01 - 03 01 

අභයන්තරතත්ත්වආරක්තෂණඒකකය - - - 01 

ගිණුම්අැංශය 06 - 10 02 

ෙෙඩාස පයුම්අැංශය 02 - 08 03 

ආරක්තෂකයස්වා - - 03 25 

ප්රවාහනයස්වා - - - 12 

කෘෂිකර්මපීඨය 02 01 12 24 

වානිජයහාකළමනාකරණපීඨය 01 - 07 05 

විදයාපීඨය 01 - 12 22 

යසෞඛ්යආරක්තෂණපීඨය  01 - 19 20 

කලාහාසැංස්කෘිපීඨය 01 01 10 10 

තාක්තෂණපීඨය 01 - 04 03 

යතාරතුරුහාසන්නියේදනතාක්තෂණ
මධයස්ථානය - 04 01 02 

ඉැංග්රීසිභාෂාඉෙ න්වීයම්ඒකකය - 03 01 01 

      01 01 02 02 

අධයයනකටයුතුඅැංශය 01 - 09 03 

පුස්තකාලයස්වා 01 01 07 06 

යසෞඛ්යයස්වා 01 - 02 01 

ශාරීරිකඅධයාපනඒකකය - 04 - 05 

ශිෂයයස්වාඅැංශය 01 - 05 01 

රැකියාමාර්යෙෝපයේශය - 01 01 - 

නඩත්තුඅැංශය 01 - 04 32 

යන්වාසිකාොර - - 06 10 

  30 18 148 206 
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කු    

 / / / /  
 
1 

 
 
2 

 
 
3  

 
 

4 

මණ්ඩපාධිපි කාර්යාලය  - - 01 01 

නියයෝජය යල්ලඛ්කාධිකාරී කාර්යාලය 01 - 01 01 

සන්නියේදන හා වයාපාර අධයයන පීඨය  01 - 03 03 

වයවහාරික විදයා පීඨය  01 04 02 03 

සිේධ වවදය එ්කකය  - - 02 - 

පාලන අැංශය  01 - 03 09 

ගිණුම් අැංශය  01 - 03 01 

ස පයුම් අැංශය  01 - 01 01 

නඩත්තු අැංශය  01 - 02 07 

අධයයන කටයුතු අැංශය  01 - 03 01 

ශිෂය කටයුතු අැංශය - - 06 01 

මූල ධන ව ඩ අැංශය  - - 01 01 

පුස්තකාලය  - - 03 04 

ශාරීරිකඅධයාපනඒකකය - 01 02 - 

ආයතන අැංශය  01 - 02 01 

යතාරතුරු තාක්තෂණ මධයසථ්ානය  - 03 01 - 

 09 08 36 34 

 

1 -  පරිපාලන හා අයනකුත් විධායක කාර්යය මණ්ඩලය 

2 - අධයයන සහයක සහ විධායක මට්යම් තාක්තෂණික කාර්යය මණ්ඩලය  

3 - තාක්තෂණික, ලිපිකාරහාසමාන්තරයර්ණිකාර්යයමණ්ඩලය 
4 - පුහුණු, අර්ධ නිපුණතා සහිත ප්රාථමික කාර්ය මණ්ඩලය 
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2.5         

.     ක්    

සමීක්තෂණය සඳහා පීඨයන්හි උපාධි අයප්කෂකයන් අහඹු යලස යතාරා ෙන්නා ලද අතර ඔවුන්යේ ඉෙ න්වීම් හා ඉයෙනුම් සම්පත් තෘප්ිය පිළිෙඳව සැංක්තෂිප්තය 

පහත දක්තවා ඇත.  

 

• /  

 

 

 

 7: /  -        
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•   
 

 
 

 8: පුස්තකාලය හා යස්වාවන් සම්ෙන්දයයන් සිසුන්යේ තෘප්ිය  
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•    

 

 9: යන්වාසික පහසුකම් හා යස්වා සම්ෙන්දයයන් සිසුන්යේ තෘප්ිය  
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  10: ආපන ශාලා සම්ෙන්දයයන් සිසුන්යේ තෘප්ිය  
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.    ක්   

ශ්රී.ලැං.න .වි.වි. යේ උපාධිධාරීන්යේ යස්වා නියුක්තිය පිළිෙඳ මිනුමක්ත 2018 උපාධිධාරීන් අතර 

පවත්වන ලද සමීක්තෂණයකින් ලො ෙන්නා ලදී. එම විශ්යල්ලෂණයේ සාරාැංශය පහත වගුයවන් ද ක්තයේ. 

ඉදිරියේදී උපාධිලො ෙ නීයමන් වසර යදකකට පසුව උපාධිධාරීන්යේ යස්වා නියුක්තිය පිළිෙඳ මිනුම් 

ලො ෙ නීමට සමීක්තෂණය කටයුතු වයාප්ත කිරීමට ද කටයුතු කරනු ල යබ්.  
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  15: ස්ී පුරුෂ භාවය අනුව රැකියා නියුත්ියකයන්යේ ප්රිශතය  
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  16: ලො ෙත් පන්ි සමාර්ථ අනුව රැකියා නියුක්තිකයන්යේ ප්රිශතය  
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 අ. පර්යේෂණ සැංඛ්යාව  24 - - 

ආ. නයවෝත්පාදක්ත සැංඛ්යාව  - - - 
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3.2 2018        

• AGRIEAST: කෘෂි කර්ම විදයා සඟරාව, 12 යවනි යවළුම, 01 නිකුතුව and 02 නිකුතුව, 2018, 

ISSN: 1391 - 5886. ශ්රී.ලැං.න .වි.වි., කෘෂි කර්ම පීඨය මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 

• MENTOR: වයාපාර අධයයන ජර්නලය, 01 යවළුම, 2018, ISSN: 1800 - 1548. ශ්රී.ලැං.න .වි.වි., 

වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨය මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

• Njly;, 06 යවනි යවළුම, 02 නිකුතුව, 2018. ශ්රී.ලැං.න .වි.වි., වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨයේ 

වානිජ යදපාර්තයමන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

• $Hik, 26 නිකුතුව සහ 27 නිකුතුව, 2018, ISSN: 2279 - 3607. ශ්රී.ලැං.න .වි.වි., වානිජ හා 

කළමනාකරණ පීඨයේ ආර්ික විදයා යදපාර්තයමන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

• LEADER: vy;iyfisj; jhz;b, 19 වන නිකුතුව, ජුනි 2018 සහ 20 යවනි නිකුතුව, 

යදස ම්ෙර් 2018, ISSN: 2279 - 3305. ශ්රී.ලැං.න .වි.වි., වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨයේ වානිජ 
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• JSc:   විදයා සඟරාව, 09 යවනි යවළුම, 01 යවනි නිකුතුව සහ 02 යවනි නිකුතුව 2018, 2018, 
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• හ රිස්, යජ්.එම්., වියනෝොො, පී., කුලරත්න, ආර්.යක්ත.ඒ. සහ කන්කානම්යේ,  සී.ඊ., (2018). 

‘Halogen/azide bridged box dimer copper (II) complexes of 2-benzoylpyridine-3-

methoxybenzhydrazone: Structural and spectral studies’. පාරිසරික විදයා හා තාක්තෂණ 

 ජාතයන්තර සඟරාව, DOI: 10.1007/s13762-018-1653-7. 

 

• ජයේන්රන, එම්., සිතම්ෙයර්සන්, එම්., සබුරා යබ්ගුමා, පී.එම්. සහ ප්රතාපචන්ර කුරුප්පු එම්.ආර්.,  

(2018). ‘Cd(II) and Ni(II) Complexes from a Tridentate NNO Schiff Base: Crystal 

Structure, Spectral Aspects and Hirshfeld Surface Analysis’. Polyhedron, DOI: 

10.1016/j.poly.2018.11.020. 

 

• කියෂෝකාන්ත්, ජී., ප්රතාපන්, එස්., ඉන්රකුමාර් යජ්,. සහ ඉලැංයකෝන්, අයි.එම්.පී.එස්. (2018). 

‘Diet related factors for good glycaemic control among patients with diabetes mellitus 

in the Teaching Hospital, Batticaloa, Sri Lanka’. ශ්රී ලැංකා ජාික විදයා පදනයම් ජර්නලය, 

DOI: 10.4038/jnsfsr.v46i3.8496. 

 

• කුරුප්පු ආර්චචි ඒ.එන්., සුන්දයර්සන්, යක්ත.ටී., උමාකාන්ත්, එම්. සහ ිවකරන්, ටී. (2018). 

‘Acute neurotoxicity following Fenpyroximate poisoning’. ලැංකා වවදය සඟරාව, DOI: 

10.4038/cmj.v63i4.8770. 

 

• මයහ්න්රන්,ටී., යෙනන්, ජී. යජ්., සහ හරිහරන, ජී. (2018). ‘Aroma volatiles components of 

‘Fuerte’ Avocado (Persea americana Mill.) stored under different modified atmospheric 

conditions’. අතයාවශය යතල්ල පර්යේෂණ සඟරාව DOI: 10412905.2018.1495108. 

 

• මුරුගුපිල්ලයලයි, ආර්., රන්ෙනාදන්, එස්. එස්, වනිෙසිැංහ, යජ්., රවී, එම්. සහ අරමයෙයපාල, සී. 

(2018). ‘Development of outcome criteria to measure effectiveness of antiepileptic 

therapy in children’. EPILEPSY & BEHAVIOR, DOI:10.1016/j.yebeh.2017.12.011. 

 

• නාස්, ආර්. සහ යජෝන්පිල්ලයලයි, ඒ. ජී. (2018). ‘Exact solutions via invariant approach for 

Black-Scholes model with time-dependent parameters’. වයවහාරික විදයායේ ෙණිතමය 

ක්රම, https://doi.org/10.1002/mma.4903. 
  



  - . . . . . - 2018 

40 

 

• සක්තකරවර්ි, යක්ත., යජෝන්පිල්ලයලයි, ඒ.ජී., ුර්ොයේවී, ඒ., කන්නා, ටී. සහ ලක්තෂ්මනන්, එම්. 
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DOI: 10.1007/978-981-10-8004-3_20, ප්රකාශක: ස්ප්රින්ෙර්, සිැංෙප්ූරුව,ISBN (p): 978-

981-10-8003-6, ISBN (e): 978-981-10-8004-3. 

 

• වසන්තකුමාරී, එස්., (2018). ‘Worship tradition and history of Mandur Murugan Temple, 

'Murugu'’හින්ු සැංස්කෘික අමාතයාැංශය, යකාළඹ. 

 

3.5  : 

     

   
  

 
  

අ. යේශීය සම්මාන  01 01 - 

ආ. ජාික සම්මාන 23 10 18 

ඇ. අන්තර් ජාික සම්මාන 05 05 - 

ඈ. යවනත්  - - - 

 29 16 18 

 
. 2018          

2018 යනාව ම්ෙර් මස 19 යවනි දින යකාළඹ ටාජ් සමුරා හිදි පවත්වන ලද සම්මාන 

ප්රධායනෝත්සවයේදී විදයාපීඨයයහි පහත නම් සඳහන් අධයයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් 

යදයදයනකු 2016 වර්ෂයේ පිළිෙත් සඟරාවල පළ වූ     
ජනාධිපි ස ම්මාන හිමිකර ෙන්නා ලදී 

▪ මහාචාර්ය එස් ිරුෙයන්ෂ්, ෙණිත යදපාර්තයම්න්තුව 

▪ මහාචාර් එෆ් සී රාෙල්ල, යභෞික විදයා යදපාර්තයම්න්තුව   
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• 2016 - විදයාත්මක ප්රකාශනය සඳහා වූ ජාික පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ කුසලතා සම්මානය 

පහත නම් සඳහන් අධයයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් විසින් ලො ෙන්නා ලදී. යමම සම්මාන 

ජාික විදයා පදනම (NSF)  විසින් ප්රදානය කරන ලදී. 

   

▪ මහාචාර්ය පී වියනෝොො, සත්ත්ව විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, විදයා පීඨය 

▪ ආචාර්ය එම්. සිතම්ෙයර්සන්, රසායන විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, විදයා පීඨය 

▪ ආචාර්ය එම් යකෝයන්ෂ්වරන්, රසායන විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, විදයා පීඨය 

▪ ආචාර්ය එස් අහිලාන්, යභෞික විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, විදයා පීඨය 

▪ ඒ යජ් එම් හ රිස් මහතා, සත්ත්ව විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, විදයා පීඨය 

▪ වවදය එම් යරෝෂිනි, සායනික විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, යසෞඛ්ය ආරක්තෂණ 

යදපාර්තයම්න්තුව 

▪ එම් රවී මහතා, දර්ශණය සහ වටිනාකම් අධයයන යදපාර්තයම්න්තුව, කලා හා සැංස්කෘි පීඨය  
 

• ආචාර්ය උපාධි අයප්ක්තෂකයයකු නියමිත කාල වකවානුව තුලදී එය නිම කිරීම සඳහා අධීක්තෂණය 

කිරීම සම්ෙන්දයයන් 2017 වර්ෂය සඳහා පර්යේෂණ උපාධි අධීක්තෂණය සඳහා ආධාරක 

යයෝජනා ක්රම සම්මාන (SUSRED) පහත නම සඳහන් අධයයන සාමාජිකයන් යදයදනා විසින් 

දිනා ෙන්නා ලදී. එම සම්මාන ප්රදානය කරන ලේයේ ජාික විදයා පදනම (NSF) විසිනි. 

 

▪ ආචාර්ය එම් යකෝයන්ස්වරන්, රසායන විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, විදයා පීඨය  

▪ Dr. Rev. Sr. J. Josepha, අියර්ක යසෞඛ්ය විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, යසෞඛ්ය ආරක්තෂණ 

පීඨය  
 

• අිරයර්ක යසෞඛ්ය විදයා යදපාර්තයම්න්තුව, යසෞඛ්ය ආරක්තෂණ විදයා පීඨය, Dr. Rev. Sr. 

J. Josepha  2018 යපෙරවාරි මස ක්තවාලාලම්ූර් හිද  පවත්වනු ල බූ 2018 යෙෝීය 

මහජන යසෞඛ්ය සමුළුයවහි දී යහාඳම විචාරකයාට හිමි සම්මානය හිමි කර ෙන්නා ලදී. එම 

සම්මානය පිරිනමනු ල බුයේ ම යල්ලසියායේ ක්තවාලාලම්ූර්   ද නුම් 

කළමනාකරණ ආයතනය විසිනි.  

 

• කලා හා සැංස්කෘි පීඨයේ හින්ු ශිෂ්ඨාචාර යදපාර්තයම්න්තුයේ ආචාර්ය එන් යක්තසවන් 

මහත්මිය විසින් පහත සඳහන් සම්මාන දිනා ෙන්නා ලදී.  

▪ ඇය විසින් යලාව දමිළ සාමාජය යවත ඉටු කරනු ල බු වටිනා යස්වය යවනුයවන් “ඉයයි 

සම්මානය 2018, එම සම්මානය පිරිනමනු ල බුයේ ම යල්ලසියායේ ඉයයි යදමළ කාන්තා 

සැංවිධානය විසින් සහ ඉනේයායදෝසි නම් කනඩායේ කාන්තා අන්තර්ජාල සඟරාව විසිනි. 

• ඇයයේ අේවිීය හා ෙලවත් යපෞරුෂය අෙය කිරීම යවනුයවන් යෙෞරවනීය සම්මානය. 

යමම සම්මානය මඩකලපුයේ හින්ු මහීර් මන්රාම් විසින් පිරිනමන ලදී. 
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• ඉන්දියායේ ෙ ැංෙයලෝරයේ ශාන්ත යජෝන් ජාික යසෞඛ්ය විදයා ඇකඩමිය විසින් සැංවිධානය 

කරන ලද යපෝෂණ පර්යේෂණ ක්රම පිළිෙඳ ජාතයන්තර පාඨමාලායේ යහාඳම ඉදිරිපත් 

කරන්නාට හිමි සම්මානය යසෞඛ්ය ආරක්තෂණ විදයා පීඨයේ අියර්ක යසෞඛ්ය විදයා 

යදපාර්තයම්න්තුයේ යක්ත. කාර්ියජ්කන් මහතා විසින් දිනා ෙන්නා ලදී. යමය ප්රදානය කරන 

ලේයේ ඇමරිකා එක්තසත් ජනපදයේ ටෆ්ට්ස් විශ්ව විදයාලයේ මහජන යසෞඛ්ය පාසල, හාවඩ් විශ්ව 

විදයාලය සහ වවදය විදයාලය සමඟ එක්තව ඉන්දියායේ ෙ ැංෙයලෝරයේ ශාන්ත යජෝන් ජාික 

යසෞඛ්ය විදයා ඇකඩමිය විසිනි. 

 

• කෘෂිකර්ම පීඨයේ කෘෂිකාර්මික ආර්ික විදයා යදපාර්තයම්න්තුයේ ටී. ගිරිදරන් මහත්මිය, යලෝක 

අධයාපන යකාැංග්රසය, CMO ආසියාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අධයාපනයට කළ විශිෂ්ට 

දායකත්වය යවනුයවන් ශ්රී ලැංකා අධයාපන නායකත්ව සම්මානය - 2018 ලො ෙත්යත්ය.  

 

 

• කෘෂිකර්ම පීඨයේ යෙෝෙ විදයා යදපාර්තයම්න්තුයේ මහාචාර්ය ටී. එච. යස්රන් මහත්මිය, යලෝක 

අධයාපන සම්යම්ලනය, CMO ආසියාව විසින් CMO කවුන්සිලය සමඟ ප්රදානය කරන ලද 

අධයාපන නායකත්ව කාන්තාවන් සඳහා වන ආසියායේ අධයාපන විශිෂ්ටතා සම්මානය 2018 

ලො ෙන්නා ලදි.  

 

.  2018       

  

 

• කලා හා සැංස්කෘි පීඨයේ, යක්ත. යකාකුලනාදන් මහතා 2018 වර්ෂයේ අයේල්ල මස 06 සහ 07 

දිනයන්හි ස්විස්ටර්ලන්තයේදී පවත්වල ලද යලෝක විශ්වවිදයාල Cross Country ශූරතාවය සඳහා 

සහභාගී විය.  

• කලා හා සැංස්කෘි පීඨයේ, පී ෂනූජා යමය 52 වන යජයෂ්ඨ ප සි පන්ු ශූරතාවය 2018 සඳහා ශ්රී 

ලැංකා ජාික විශ්වවිදයාල ප සි පන්ු කාන්තා කණ්ඩාම නියයෝජනය කිරීම සඳහා යතෝරා ෙන්නා 

ලදී.  

• විදයා පීඨයේ ඒ. එම්. පී. ඒ. ගුණරත්න යමය විසින් අන්තර් විශ්වවිදයාල කුමියට් (කාන්තා) 68.0. 

කි.ග්රෑ ව ඩි ෙර පන්ි ශූරතාවය 2018 ට සඳහා ඉදිරිපත් වී යලෝකඩ පදක්තකම දිනා ෙන්නා ලදී.  

• අන්තර් විශ්ව විදයාල ධාවන පථ හා ක්තයෂ්ර ශූරතාවය - 2018 සඳහා සහභාගි වී කලා හා සැංස්කෘි 

පීඨයේ, යක්ත. යකාකුලනාදන් මහතා මීටර් 5000 (පිරිමි) ධාවන තරඟ ඉසේයවන් රීදී පදක්තකම සහ  

ස්වාමි විපුලානන්ද යසෞන්දර්ය අධයයන ආයතනයේ යක්ත තනූෂාන් මහතා 2018 අන්තර් විශ්ව 

විදයාල ධාවන පථ හා ක්තයෂ්ර ශූරතාවය  සඳහා සහභාගි වී උස ප නීම (පිරිමි) තරඟ ඉසේයවන් 

යලෝකඩ පදක්තකම  ද, දිනා ෙන්නා ලදී.  
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• 2018 අන්තර් විශ්වවිදයාල මල්ලලව යපාර ශූරතා තරඟාවලියයහි 70.0 ෙර පන්ි (පිරිමි) අැංශයයන් 

කලා හා සැංස්කෘි පීඨයේ එස්. අජිත්රාජ් මහතා රීදී පදක්තකමද වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨයේ 

ඒ ඩබ් ජි ඩී ඒ යූ ඊ ගුණවර්ධන මහතා 70.4 ෙර පන්ි (පිරිමි) අැංශයයන් යලෝකඩ පදක්තකමද, කලා 

හා සැංස්කෘි පීඨයේ එම් ආර් එම් ඒ එලි අමීර් මහතා කි.ග්රෑ.125.0 ෙර පන්ි (පිරිමි) අැංශයයන් 

යලෝකඩ පදක්තකමද දිනා ෙන්නා ලදී.   

• අප විශ්වවිදයාලයේ පහත සඳහන් ක්රීඩකයන් 2016 සහ 2017 වර්ෂ යවනුයවන් ශ්රී ලැංකා 

විශ්වවිදයාල වර්ණ ප්රදාන සඳහා ශ්රී ලැංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා සැංෙමය (SLUSA) විසින් යතාරායෙන 

ඇත.  

•  

▪ අන්තර් විශ්වවිදයාල වාර්ෂික ක්රීඩාවලියයහි යහාඳම කාර්ය සාධනය - එල්ලයල, දියන්ශ ්කුමාර් 

මහතා සහ එන් නන්දයෙෝපන් මහතා, කලා හා සැංස්කෘි පිඨය  

▪ අන්තර් විශ්වවිදයාල වාර්ෂික ක්රීඩාවලියයහි යහාඳම කාර්ය සාධනය - පා පන්ු, ඒ යක්ත එම් 

අජිත් මහතා, පී යාදවන් මහතා සහ ආර් එම ඉහිිසාන් මහතා, කලා හා සැංස්කාි පිීඨය 

▪  අන්තර් විශ්වවිදයාල වාර්ෂික ක්රීඩාවලියයහි යහාඳම කාර්ය සාධනය - මාර්ෙ ධාවන තරඟය, 

යක්ත යෙෝකුලනාදන් මහතාල කලා හා සැංසකෘි පීඨය  

▪ අන්තර් විශ්වවිදයාල වාර්ෂික ක්රීඩාවලියයහි යහාඳම කාර්ය සාධනය - ධාවන පථ හා ක්තයෂ්ර, 

එම් රජිහරන් මහතා, කලා හා සැංස්කෘි පීඨය සහ යක්ත තනුෂාන් මහතා, ස්වාමි විපුලානන්ද 

යසෞන්දර්ය අධයයන ආයතනය 

▪ අන්තර් විශ්වවිදයාල වාර්ෂික ක්රීඩාවලියයහි යහාඳම කාර්ය සාධනය - ප සි පන්ු, සී තාජිනි 

සහ ඊ ප්රියා, කලා හා සැංස්කෘි පීඨය, සහ එස් උෙන්දන්, වානිජ හා කළමනාකරණය 

▪ අන්තර් විශ්වවිදයාල වාර්ෂික ක්රීඩාවලියයහි යහාඳම කාර්ය සාධනය - රේබි, බී ඩබ් එච ඩී 

ෙණ්ඩාර, විදයා පීඨය  

 

   

 
 

• ශ්රී ලැංකා යතාරතුරු හා සන්නියේදන තාක්තෂන ඒජන්සිය (ICT)  උපාධි අයප්ක්තෂකයින් සඳහා 

“Imagine IF Entrepreneurship Boot Camps” ව ඩමුළුව ඉදිරපත් කරන ලදී. එම ව ඩමුළුයේදී 

ශ්රී.ලැං.න .වි.වි., ත්රිකුණාමල මණ්ඩපයේ, සහ න යෙනහිර පලායත් අයනකුත් උසස් අධයාපන 

ආයතන වල සිසුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 21 වූ වයාපාර ස ලසුම් අතරින් වයාපාර ස ලසුම් 03ක්ත 

සම්මාන හිමි කර ෙන්නා ලදී.  වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨයේ සිසුන් විසින් ජයග්රහනය සහ 

යදවනි අනුශූරතාවය දිනා ෙත් අතර ශ්රී.ලැං.න .වි.වි. යේ විදයා පීඨයේ සිසුන් විසින් පළමු 

අනුශූරතාවය දිනා ෙන්නා ලදී.    
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3.6 ,   : 

1.    

  
  

  
  

  
  

   
අ. පශ්චාේ උපාධි පාඨමාලා සැංඛ්යාව  02 02 - 

 ආ. පශ්චාේ ඩිප්යලෝමා සැංඛ්යාව  - - - 

 ඇ. උපාධි පාඨමාලා සැංඛ්යාව  01 01 - 
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3.    
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4. කු    
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4.    

4.1 2018  31           

. 

. . .   

 
  රු. '000 

  
   

  
  
   

   
  

 ති      

පුේෙලිකපඩිනඩි 986,100 986,100 986,100 

යවනත්පුනරාවර්තන 253,900 253,900 228,000 

  ති  1,240,000 1,240,000 1,214,100 

      

    
කි   

117,000 104,500 104,500 

වත්කම්අත්පත්කරෙ නීම 107,000 90,000 89,000 

කරමින්පවිනඉදිකිරීම්වයාපෘි 235,000 231,000 231,000 

නවඉදිකිරීම්වයාපෘි 30,000 30,000 5,000 

මානවප්රාේධනසැංවර්ධනවයාපෘි  15,000 12,500 11,000 

පර්යේෂණෙලෙ න්වීම්  11,000 10,000 8,000 

     515,000 478,000 448,500 
    

   1,755,000 1,718,000 1,662,600 

 

කු    

 
  රු. '000 

  
   

  
  
   

   
 

      

පුේෙලිකපඩිනඩි 180,600,000 188,600,000 188,600,000 

යවනත්පුනරාවර්තන 84,400,000 76,400,000 74,400,000 

    265,000,000 265,000,000 263,000,000 

       

පුනරුත්ථාපනහාව ඩිදියුණුකිරීම් 30,000,000 29,700,000 29,700,000 

වත්කම්අත්පත්කරෙ නීම් 30,000,000 29,500,000 27,500,000 

කරමින්පවිකඉදිකිරීම්වයාපෘි 232,000,000 221,000,000 171,000,000 

නවඉදිකිරීම්වයාපෘි 0.00 0.00 0.00 

     5,000,000 4,200,000 3,900,000 

පර්යේෂණෙලෙ න්වීම් 3,000,000 2,550,000 2,050,000 

මුළුප්රාේධනප්රිපාදන 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

     310,000,000 296,950,000 244,150,000 
    

   575,000,000 561,950,000 507,150,000 
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4.2      

. . . . 

  2017 . 2018 . 

අ. පුේෙලික පඩි නඩි  761,528,746 917,117,521 

ආ. ෙමන් වියදම්  3,631,591 4,260,528 

ඇ. ස පයුම්  37,250,349 32,045,886 

ඈ. නඩත්තු වියදම්  20,968,583 20,333,858 

ඉ. ගිවිසුම්ෙත යස්වා   182,977,783 170,890,710 

ඊ. යවනත්   44,556,069 54,538,598 

උ. ක්තෂය හා ක්රමක්තෂය වියදම්  234,057,703 271,656,724 

 1,284,970,824 1,470,843,825 

 

කු    

 2017 . 2018 . 

      අ. පුේෙලික පඩි නඩි  137,774,915  190,255,752  

ආ. ෙමන් වියදම්  529,126  212,948  

ඇ. ස පයුම් 8,443,315  11,323,780  

      ඈ. නඩත්තු වියදම්  4,293,759  6,500,539  

      ඉ. ගිවිසුම්ෙත යස්වා  51,419,842  51,064,349  

ඊ. යවනත්  6,486,682  10,285,281  

  208,947,639 269,642,649 

 

4.3       

. . . . 

  2017 . 2018 . 

අ. පුනරුත්ථාපන හා ව ඩි දියුණු කිරීම් 144,709,675.44 31,685,739.58 

ආ. වත් කම් අත්පත් කර ෙ නීම්  77,089,027.74 47,355,991.15 

ඇ. ඉදි කිරීම් වයාපෘි  88,368,678.55 239,344,021.49 

ඈ. නව ඉදිකිරීම් වයාපෘි  190,236,735.03 8,383,930.66 

ඉ. ද නුම ව ඩි දියුණු කිරීම් හා ආයතන සැංවර්ධන 14,411,446.84 3,271,146.82 

ඊ. පර්යේෂණ හා සැංවර්ධන  5,071,198.40 4,447,822.85 

  519,886,762.00 334,487,652.55 
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කු    

  2017 . 2018 . 

අ. ස්ථාවර වත්කම් නඩත්තු කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය  

    කිරීම  
8,937,487  61,972,998  

ආ. ස්ථාවර වත්කම් අත් පත් කර ෙ නීම  17,086,101  46,206,429  

ඇ. මානව ප්රාේ ධන සැංවර්ධන වයාපෘි  1,807,207  3,079,089  

ඈ. පර්යේෂණ හා සැංවර්ධන  1,314,651  1,848,808  

  29,145,446 113,107,324 

 

.    ( /   ) 

. . . .  

    /   
 
 
   

. . . 
( . .) 

. . .  
( . .) 

. .  
( .) 

කෘෂිකර්ම පීඨය සඳහා 
යොඩන ගිලි සැංකිිීර්ණයක්ත 

ස ලසුම් කිරීම හා ඉදි කිරීම  

ප්රිපාදන 
ශ්රී ලැංකා 

රජය  
302.7 - - 

ජීව පේධි තාක්තෂණ 
යදපාර්තයම්න්තුව යවනුයවන් 

යොඩන ගිල්ලලක්ත ඉදි කිරීම 
ප්රිපාදන 

ශ්රී ලැංකා 
රජය 

239.5 - - 

ඉැංග්රීසි භෂා ඉෙ න්වීයම් ඒකකය 
සඳහා යොඩ න ගිලි 

සැංකීර්ණයක්ත ඉදි කිරීම  
ප්රිපාදන 

ශ්රී ලැංකා 
රජය 

238.7 - - 

යසෞඛ්ය ආරක්තෂණ විදයා පීඨය 

යවනුයවන් යොඩන ගිලි 
සැංකීර්ණයක්ත ඉදි කිරීම  

ප්රිපාදන 
කුයේට් 
රාජයය 

2,259.0 - - 

  3,039.9 - - 

 

 කු   

    /  

 
 
   

. . . 
( . .)  

. . .  
( . .) 

. .  
( .) 

සන්නියේදන හා වයාපාර 

අධයයන පීඨය යවනුයවන් 

යොඩන ගිල්ලලක්ත ඉදි කිරීම  

ප්රිපාදන 
ශ්රී ලැංකා 

රජය 
821.40  - - 

ෙහු කාර්යය රවණාොරය සඳහ 

යොඩන ගිල්ලලක්ත ඉදි කිරීම   
ප්රිපාදන 

ශ්රී ලැංකා 
රජය 

784.80  - - 

2.5km Asphalt මතු පිට මාර්ෙ 

ජාලය  
ප්රිපාදන 

ශ්රී ලැංකා 
රජය 

145.00  - - 

කාර්යය මණ්ඩල නිල නිවාස ඉදි 

කිරීම  
ප්රිපාදන 

ශ්රී ලැංකා 
රජය 

40 .00  - - 

    1,751.20 - - 
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.     ( /  ): 

. . . .  

  
. . .   
( . 

) 

 2017 

 ( . 
) 

 2018 

 ( . 
) 

31.12.2018 
  

 
 

( . )  

   %
 

1.    
 කී ක් 

 කි   කි   
302.7 111.9 128.3 240.3 92% 

2. ජීව පේධි තාක්තෂණ 

යදපාර්තයම්න්තුව යවනුයවන් 

යොඩන ගිල්ලලක්ත ඉදි කිරීම 

239.5 23.9 101.9 125.8 52% 

3. ඉැංග්රීසි භෂා ඉෙ න්වීයම් 

ඒකකය සඳහා යොඩ න ගිලි 

සැංකීර්ණයක්ත ඉදි කිරීම 

238.7 23.8 89.8 113.7 41% 

4. යසෞඛ්ය ආරක්තෂණ විදයා 
පීඨය යවනුයවන් 

යොඩන ගිලි සැංකීර්ණයක්ත 

ඉදි කිරීම 

2,259.0 28.9 - 28.9  

  3039.9 188.5 320 508.7  

 

කු   

  
. .   

.  

 
2017  

.  

 2018  
. 

31.12.2018  
  

 

( . ) 

   %
 

අ. 103 - මණ්ඩප 

යොඩන ගිලි 
- 

       

39,408,289  

       

46,960,940  - - 

ආ. 103 - කාර්යය 

මණ්ඩල නිල 

නිවාස  

25,000,000  17,518,670  6,088,617  23,607,287  100% 

ඇ. 103 - FCBS 

යොඩන ගිලි 

ඉදිකිරීම 

821,400,000  - 50,000,000  50,000,000  10% 

ඈ. 103 - ෙහු කාර්යය 

රවණාොරය 

ඉදිකිරීම  

784,800,000  - 25,000,000  25,000,000  5% 

 1,631,200,000 56,926,959 128,049,557 98,607,287  
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4.4     ( ): 

. . . .  

 
2018  

  
කි  . 

 
 

 
  . 

2018  
   

. 

/  
. 

අ. වයාපෘි හ ර 

පුනරාවර්තන  
1,240,000,000 1,214,100,000 1,470,873,825 (256,773,825) 

ආ. මූල ධන හ ර 

වයාපෘි  
515,000,000 448,500,000 334,487,652 114,012,348 

 1,755,000,000 1,662,600,000 1,805,361,477 (142,761,477) 

 
 

කු   

  2018   
 කි  . 

2018  
   

/  

. 

අ. වයාපෘි හ ර පුනරාවර්තන 265,000,000  269,642,649  (4,642,649) 

ආ. මූල ධන හ ර වයාපෘි  78,000,000  113,107,325  (35,107,325) 

ඇ. වයාපෘි - යේශීය අරමුදල 

සම්පාදිත 
232,000,000  128,049,557  103,950,443  

 575,000,000 510,799,531 64,200,469 

 

4.5     (   ): 

    

. . . .  

  
2018   

 කි  . 

2018   
කි    

. 

/ ක්  
. 

අ. උපාධි හා පශ්චාත් 
උපාධි අධයයන 

9,903,000 1,070,359 (8,832,641) 

ආ. යවනත් ආදායම්  21,000,000 18,930,592 (2,069,408) 

Total 30,903,000 20,000,951 (10,902,049) 

 

කු   

  
2018   

 කි  .  

2018   
කි    

. 

/ ක්  
. 

අ.පශ්චාත්උපාධි
අධයයන 

7,000,000  1,929,602  (5,070,398) 

  7,000,000  1,929,602  (5,070,398) 
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4.6 2018   ක්රි   : 

. . . .  

   
කු   

 ( .) 

එක්තශිෂයයයකුසඳහාපුනරාවර්තනවියදම් 

(පුවි) 
පුවි / ශිෂයසැංඛ්යාව 333,834.28 

එක්තසිසුයවකුසඳහාප්රාේධනවියදම්(ප්රාවි) ප්රාවි / ශිෂයසැංඛ්යාව 75,916.40 

 409,750.68 

 

කු   

    
කු  

  ( .) 

එක්තශිෂයයයකුසඳහාපුනරාවර්තනවියදම් 
(පුවි) 

පුවි / ශිෂයසැංඛ්යාව 298,277.00 

එක්තසිසුයවකුසඳහාප්රාේධනවියදම්(ප්රාවි) ප්රාවි / ශිෂයසැංඛ්යාව 266,766.00 

 565,043.00 

 

4.7 2018       : 

. . . .   

    
 

( . ) 
 

  
අ. කෘෂි කර්ම පීඨය යවනුයවන් යොඩන ගිලි සැංකීර්ණයක්ත    

     ස ලසුම් කිරීම හා ඉදි කිරීම  
281.10  100% 

ආ. ජීව පේධි තාක්තෂණය යවනුයවන් යොඩන ගිල්ලලක්ත ඉදි  

     කිරීම  
158.81  52% 

ඇ. ඉැංග්රීසි භාෂා ඉෙ න්වීයම් ඒකකය යවනුයවන් යොඩන ගිලි  

     සැංකීර්ණයක්ත ඉදි කිරීම  
151.45  90% 

ඈ. ආරක්තෂඛ්ක කුටි ඉදි කිරීම  1.09  75% 

ඉ. යතාරතුරු හා සන්නියේදන තාකෂණ මධයස්ථානයේ වායු 

    සමීකරණ ඒකකය ව ඩි දියුණු කිරීම  
0.77  100% 

ඊ. විශ්වවිදයාලයේ තාක්තෂණ පීඨ ඉඩයමහි ආරක්තෂක ව ට ඉදි 

    කිරීම   
2.10 85% 

උ. විශ්වවිදයාලයේ පරණ සහ නව යොඩන ගිලි සඳහා මායිම් 

    ෙ මි ව ඩි දියුණු කිරීම  
2.69  85% 

ඌ. යන්වාසිකා ොරවල ජයන්ල හා යදාරවල්ල සඳහා ආරක්තෂක     

    ද ල්ල ස පයුම් කිරීම හා සවි කිරීම සහ ජයනල්ල යරදි ස පයිීම   
1.64  100% 

එ. විශ්විදයාලයේ තාක්තෂණික පීඨ පරිරයේ අර්ධ ස්ිර යපාු  

    ශාලාව ඉදිකිරීම.  
1.42  100% 

ඒ. විශ්වවිදයාල ක්රීඩා පිටියයහි යටනිස්, අත් පන්ු, හා පා පන්ු 

පිටි ව ඩි දියුණු කිරීම  
0.16  100% 
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. වාහන අැංෙන ඉදි කිරීම  7.97  85% 

. යතාරතුරු හා සන්නියේදන තාක්තෂණ මධයස්ථානයේ උඩු  

    මහයල්ල විභාෙ ශාලා/යේශණ ශාලා සකස් කිරීම  
2.77  75% 

. අනධයන කාර්යය මණ්ඩලයේ වියේකාොරය අළුත්ව ඩියා  
     කිරීම  

 3.35  85% 

  615.32  

 

කු   

    
 ( . 

) 
  

අ. ශාකසාර උදයාන පළමු අදියර ස්ථාපිත කිරීම   1.57 
සම්ූර්ණකර

ඇත 

ආ. මායිම් ෙ මි දීර්ඝ කිරීම  7.67 
සම්ූර්ණකර

ඇත 

ඇ. නව යන්වාසිකාොර යොඩන ගිලි හා භූෙත ජල කාණු    

     අවට භූමි අලැංකරණය ව ඩි දියුණු කිරීම 
5.13 

සම්ූර්ණකර
ඇත 

ඈ. ේවාරයේ ඉිරි ව ඩ කටයුතු  6.52 
සම්ූර්ණකර

ඇත 

ඉ. ක්රීඩා පිටියයහි මීටර් 680 ක්ත දිෙ හා මීටර් 1.5 උස PVC  

         ක්   කි ක්   
    කි   

 

4.59 
සම්ූර්ණකර

ඇත 

ඊ. 315, යඩාක්තයාඩ් පාර, ත්රිකුණාමලය, යන ලිපිනයයහි  

     ද නට පවින ආෙන්තුක නිවාසය අළුත්ව ඩියා කිරීම.  
8.64 

සම්ූර්ණකර
ඇත 

උ. වාහන න ව ත්වීයම් පහසුකම් ව ඩි දියුණු කිරීම. 1.33 
සම්ූර්ණකර

ඇත 

ඌ. නිල නිවාස අවට භූමි අලැංකරණය හා ජලාපවහන  

     ව ඩි දියුණු කිරීම.  
1.68 

සම්ූර්ණකර
ඇත 

එ. සිසුන් 400 යදනායේ යන්වාසිකාොරය - පී 3 සඳහා  
    අපජල ෙ හ ර කිරීයම් පේධියක්ත සහිත යසප්ටික්ත ට ැංකි   

    හා Soakage pit 02 ක්ත ඉදිකිරීම. 

 

2.42 
සම්ූර්ණකර

ඇත 

 39.55  
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4.8 2018     

 ,     

මූලය තත්ත්ව ප්රකාශය (ඒකාෙේධ) 

2018 යදස ම්ෙර් 31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා  

2018 යදස ම්ෙර් 31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා  2018 2017 

  . . 

    
  

පුනරාවර්තනප්රිපාදන 3 1,477,100,000 1,193,688,000 

ශුේධආදායම/ (න ිවීම්) යවනත්ියාකාරකම්වලින් 4 1,070,359 1,013,263 

යවනත්ආදායම් 5 20,860,194 44,209,662 

    1,499,030,553 1,238,910,925 

සිසුන්සඳහාමූලයඅනුග්රහය 6 187,037,900 92,233,400 

 
 1,686,068,453 1,331,144,325 

 
   

       

යපෞේෙලිකපඩිනඩි 7 1,107.373.273 899,303,660 

ෙමන්වියදම් 8 4,473,476 4,160,717 

ස පයුම්හාපාරියභෝගිකභාණ්ඩ 9 43,369,666 45,693,665 

සුළුඅළුත්ව ඩියාහානඩත්තුකටයුතු 10 26,834,397 25,262,342 

ගිවිසුම්ෙතයස්වා 11 221,955,061 234,397,626 

පර්යේෂණහාසැංවර්ධන 12 471,567 1,124,784 

ක්තෂයහාක්රමක්තෂයවියදම්  13 375,764,645 313,865,444 

යවනත්යමයහයුම්වියදම් 14 64,352,310 49,917,967 

     1,844,594,395 1,573,726,204 

 
   

 ක්රි  ක් / (  )   (345,563,842) (334,815,279) 

 
   

සිසුන්සඳහාමූලයඅනුග්රහය 15 187,037,900 92,233,400 

 ක්රි   ක් / (  )  (345,563,842) (334,815,279) 

අිවියශ්ෂඅයිතම    

(ලියාහ රීම්සහඅයනකුත්ෙ ලපීම්) 16 (27,968) (231,947) 

යපාුසැංචිතයටමාරුකරනලදකාචයජ්දයටඅදාල

ශුේධඅිරික්තතය/ඌනතාව  (345,591,810) (335,047,226) 
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න යෙනහිර විශ්වවිදයාලය, ශ්රී ලැංකාව 

මූලය තත්ත්ව ප්රකාශය (ඒකාෙේධ) 

2018 යදස ම්ෙර් 31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

යදස ම්ෙර්31දක්තවා  2018 2018 

  . . 
     

       
යේපල,පිරියතහාඋපකරණ 17 4,573,504,638 4,290,663,417 

අස්පෘශයවත්කම් 18 43,645,531 41,404,286 

ආයයෝජනදිගුකාීන 19 7,451,355 6,894,067 

ප්රාේධන-කරමින්පවිනකාර්යයන් 20 524,761,553 471,144,490 
       5,149,363,077 4,810,106,260 

      

පරියල්ලඛ්ණ/යතාෙ 21 9,661,200 11,163,371 

යවළදහාඅයනකුත්ල බියයුතුදෑ 22 631,106,584 636,998,692 

ආයයෝජන(යකටිකාීන) 23 84,563,384 77,846,265 

මුදල්ලහාමුදල්ලසමානදෑ 24 364,139,196 202,013,187 

     1,089,470,364 928,021,514 

    6,238,833.441 5,738,127,774 

කී      

 කී      

යෙවියයුතුදෑ 25 254,248,051 286,616,358 

උපචිතවියදම් 26 40,214,472 50,227,388 

කල්ලෙුෙ ඳීම්(යකටිකාීන) 27 5,107,034 4,604,282 

  කී    299,569,557 341,448,029 

    

  කී      
යෙවියයුතුදෑ 28 6,799,397 5,612,573 

කල්ලෙුෙ ඳීම්දීර්ෙකාීන 29 12,209,160 17,286,143 

පාරියතෝෂිකසඳහායවන්කිරීම 30 215,973,769 170,809,693 
සීමිතඅරමුදල්ල 31 91,765,658 76,717,649 

තයාෙසහපරිතයාෙ 32 6,342,684 8,888,765 
යවනත්ප්රදාන 33 884,691,301 756,285,640 

   කී    1,217,781,969 1,035,600,462 

 කී    1,517,351,526 1,377,048,490 

    

 /     

සමුචචිතඅරමුදල (ප්රාේධනප්රදාන) 34 6,388,598,617 5,692,915,886 

ෙ ඳුම්කරෙ ඳීම්සැංචිතය 35 184,705,820 188,269,504 

සාමානයසැංචිත 36 (1,953,331,229) (1,606,717,226) 

ප්රාේධනසැංචිත 37 101,508,707 86,611,119 

  /    4,721,481,915 4,361,079,284 

 කී  /   
 (    )  6,238,833,441 5,738,127,774 
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ශ්රී ලැංකා න යෙනහිර විශ්වවිදයාලය  

මුදල්ල ප්රවාහ ප්රකාශය (ඒකාෙේධ) 

2018 යදස ම්ෙර මස 31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා  

 

 
2018 2017  

. . 

 ක්රි       
  

සාමානය ියාකාරකම් වලින් අිරික්තතය / (හිඟය) (345,591,810) (335,047,226) 

    
  

ක්තෂය වීම්  381,815,116 331,617,567 

ක්රමක්තෂය  (55,868,384) (53,557,584) 

යපර කාල ෙ ලපුම්   48,167 (631,544) 

වත්කම් ෙ හ ර කිරීයමන් ල යෙන ලාභය (423,356)  

පාරියතෝෂිකය සඳහා ප්රිපාදන 49,817,914 35,805,460 

කල්ලෙු වාහන සඳහා මූලය පිරිව ය 3,137,761 2,548,695 

යපාී ආදායම (1,804,017) (6,691,193) 

ෙඩු යතාෙ ව ඩි කිරීම්/අඩු කිරීම්   1,502,168 1,872,901 

යවළඳාම සහ යවනත් ල බිය යුතු යේ ව ඩි කිරීම / අඩු කිරීම 5,892,107 19,911,013 

යෙවිය යුතු යේ ව ඩි කිරීම / අඩු කිරීම (31,865,553) (18,530,485) 

උපචිත වියදම් ව ඩි කිරීම / අඩු කිරීම (10,012,916) 19,915,710 

පාරියතෝෂික යෙවීම් (4,653,837) (4,176,836) 

 ක්රි     (8,006,640) (6,963,522) 

 ක්රි       

      (668,923,550) (2,592,163,575

) 
ව ඩ ප්රෙිය  (53,617,063) 1,264,058,968 

අස්පෘශය වත්කම් (12,645,867) (18,617,757) 

   1,804,017 6,691,193 

  (7,274,407) (21,427,294) 

වත්කම් ෙ හ ර කිරීයමන් ල යෙන ආදායම 423,356  

 ක්රි      (740,233,514) (1,361,458,465) 

   

 

      
  

සීමිත අරමුදල්ල සහ ොහිර ප්රාේධන ප්රදාන 224,744,083 487,296,233 

ප්රාේධන වියදම් සඳහා රජයේ ප්රදානය 692,650,000 613,450,000 

ශුේධ දිගු කාීන ෙ ඳීම් (3,890,159) 7,282,940 

කල්ලෙු වාහන සඳහා මූලය පිරිව ය (3,137,761) (2,548,695) 

      910,366,163 1,105,480,478 

   

      /  162,126,009 (262,941,509) 

       202,013,187 464,954,696 

      (  24)

 

364,139,196 202,013,187 
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5.  , 2018         

1.   

විෙණන  .ලැං.න .වි.වි.පාලකසභායේඅනුකමිටුවකි.සාමාජිකයන්පස්යදයනකුයෙන්

සමන්විත යමම කමිටුව සෑම වර්ෂයකම රැස් යවන අතර විශ්වවිදයාීය මූලය, පරිපාලනය,

මානව වත්කම් හා ශාස්ීය පරිපාලනය පිළිෙඳ සාකචජා කරනු ලෙයි. එහි සමාජිකත්වය,

කාර්යාීයනියමයන්,වෙකීම්,ෙලයහාක්රමයේදයන්වි.වි.ප්ර.යකා.ස.සහශ්රී.ලැං.න .වි.වි.පාලක

සභාවහරහාශ්රීලැංකාමහාභාණ්ඩාොරයමඟින්පාලනයකරනුලෙයි. 

2.     : 

i. අභයන්තර විෙණන  කී   කි   කි   

 කි .  

ii. විශ්වවිදයාලයේ සියළු ි යාකාරකම් සඳහා අභයන්තර පාලන පේධි සමායලෝචනය කිරීම 

හා ඇෙයීම.  

iii. අභයන්තර විෙණක විසින් පිළියයල කරනු ලෙන වාර්ෂික අභයන්තර විෙණන ස ල ස්ම 

හා ව ඩ ස ල ස්ම සමායලෝචනය කිරීම සහ නිර්යේශ කිරීම.  

 

iv. ොහිර විෙණකවරුන් සමඟ සම්ෙන්දීකරණය කිරීම හා විෙණකාධිපියේ/ොහිර 

විෙණකවරුන්යේ කළමනාකරණ ලිපි සම්ෙන්දයයන් කටයුතු කිරීම. 

 

v. අණ පනත්, යරගුලාසි, නීි හා චක්රයල්ලඛ් වලට අනුකූල වන ෙව නිශ්චය කර ෙ නීම. 

vi. ගිණුම්කරණ ප්රමිිවලට අනුකූල වන ෙවට තහවුරු කරෙ නීම සඳහා මූලය ප්රකාශන 

සමායලෝචනය කිරීම.  

vii.           කි   

 කි . 

viii. රාජය වයාපාර යපාු කාරක සභායේ නිර්යේශ/නියයෝෙයන ියාත්මක කිරීම 

සම්ෙන්දයයන් සමායලෝචනය කිරීම.  

ix. වාර්ෂික වාර්තායේ ඇතුලත් කිරීම සඳහා කමිටුයේ යසායා ෙ නීම් සම්ෙන්දයයන් 

වාර්තාවක්ත පිළියයල කිරීම. 

 

3.    

2016/2018 කාලය සඳහා ප වි විෙණන කමිටුයේ ධූර කාලය 2018 මාර්තු මාසයේ දී අවසන් 

විය. එම කමිටු සමාජිකයන්යේ නම් පහත පරිදි යේ.  
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( )        

1. ඒ ඥානදාසන් (සභාපි) ජනාධිපි උපයේශක/ විරාමික 

අියර්ක යසාලිසිටර් යජනරල්ල 

2. පී ටී ඒ හසන් (2018 මාර්තු මස සිට) ප්රධාන විධායක නිලධාරී,  

එක්තසත් රාජධානියේ මූලය ගිණුම්කරණය 

පිළිෙඳ සාමාජිකයින්යේ ආයතනය 

3. ආචාර්ය එච ආර් තඹවිට මහතා  උපයේශක ශලය වවදය  

( )       

4. ඒ පහිරදන් මහතා  ව .ෙ. යල්ලඛ්කාධිකාරී  

5. එස් ිරුවරුයචල්ලවන් මහතා  යජයෂ්ඨ සහකාර අභයන්තර විෙණක  

( ) ක්   

6. බී ඒ යජරූස් මහතා  
 

7. එම් එම් යජ් ආර් යෙෝෙමුව මහතා 

විෙණන අධිකාරී (ශ්රී.න .වි.වි.), 

විෙණකාධිපි යදපාර්තයම්න්තුව. 

අභයන්තර විෙණක, වි.වි.ප්ර.යකා.ස.  

 

8. එම් එම් ෆාරීස් මහතා මූලයාධිකාරී  

 

පහත නම් සඳහන් සාමාජිකයන් 2018/2020 කාලය යවනුයවන් 12.05.2018 දින පවත් වන 

ලද 287 වන පාලක සභාව විසින් විෙණන කමිටුව සඳහා පත් කරන ලදී.  

 

       

( )        

1. ඒ ඥාණදාසන් මහතා (සභාපි) ජනාධිපි උපයේශක / විරාමික  

අියර්ක යසාලිසිටර් යජනරාල්ල  

2. එස් ශන්මුෙම් මහතා (සාමාජික)    
හිටපු රජයේ නියයෝජිත  

3. ආචාර්ය එච ආර් තඹවිට (සාමාජික) වශලය වවදය උපයේශක, 

ශික්තෂන යරෝහල, මඩකලපුව 

( )       

4. ඒ පහිරදන් මහතා  ව ඩ ෙලන යල්ලඛ්කාධිකාරී  

5. එස් ිරුවරුයචල්ලවන් මහතා  යජයෂ්ඨ සහකාර අභයන්තර විෙණන 

( ) ක්   

6. බී ඒ යජරූස් මහතා  
 

7. එම් එම් යජ් ආර් යෙෝෙමුව මහතා  

විෙණන අධිකාරී (ශ්රී.ලැං.න .වි.), 

විෙණකාධිපි යදපාර්තයම්න්තුව. 

අභයන්තර විෙණක, වි.වි.ප්ර.යකා.ස. 

 

8. එම් එම් ෆාරීස් මහතා මූලයාධිකාරී  

 

4.   

යපාු වයාපාර චක්රයල්ලඛ් අැංක පී.ඊ.ඩී./31 ට අනුව කමිටුව අවම වශයයන් වසරකට 04 වතාවක්ත 

රැස් විය යතු යේ. සමායලෝචිත වර්ෂය තුල දී කමිටුව 06 වතාවක්ත රැස් වූ අතර කමිටුයේ 
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නිර්යේශයන් විශ්වවිදයාල පාලක සභායේ අනුම ිය හා අවශය ියාමාර්ෙ ෙ නීම සඳහා යයාමු 

කරන ලදී. රැස්වීම් පිළිෙඳ විස්තරයන් පහත පරිදි යේ.   

 

 
 

     

1 56  විෙණනකමිටුරැස්වීම 27.01.2018 

2 57  විෙණනකමිටුරැස්වීම 20.02.2018 

3 58  විෙණනකමිටුරැස්වීම 20.03.2018 

4 59  විෙණනකමිටුරැස්වීම 29.06.2018 

5 60  විෙණනකමිටුරැස්වීම 26.10.2018 

6 61  විෙණනකමිටුරැස්වීම 28.12.2018 

 

5.     ක්රි :  

සමායලෝචිත වර්ෂය තුලදී කමිටුව විසින් පහත සඳහන් කාර්යයන් ියාත්මක කරනු ල ෙ ඇත.  

.  : 

• අභයන්තර විෙණන ස ල ස්ම හා ව ඩසටහන් නිර්යේශ කිරීම හා නියාමනය කිරීම 

ූර්ව අත්ද කීම් වලට අනුව විෙණන ස ල ස්යම් පහත සඳහන් ක්තයෂ්ර වල පරීක්තෂා 

කිරීම් ව ඩි කරන යලස නිර්යේශ කරන ලදී.; 

▪ පාලනය සහ කළමනාකරණය  

▪ තත්ත්ව සහිකය  

▪ වාර්ෂික සතයාපනය  

▪ යපෞේෙලික ලිපි යොනු වර්ධනය විය යුතුය.  

▪ මිල දී ෙ නීම්, ෙ ැංකු සැංහිඳියාව   

තවද කමිටුව විසින් වර්ෂය පුරාවටම යමම කටයුතු වල ප්රෙිය නියාමනය කරන ලදී. 

• අභයන්තර විෙණන කටයුතු සමායලෝචනය හා නියාමනය කිරීම 

කමිටුව අභයන්තර විෙණක වාර්තා, විමර්ශන සටහන් සහ විමසීම් සමායලෝචනය කළ 
අතර එහි යපන්වා දී ඇි අඩුපාඩු නිව රදි කිරීම සඳහා පරිපාලනයට අවශය උපයදස් හා 
නිර්යේශ ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 

.     : 

සමායලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීයම් ප්රෙිය කමිටුව 

විසින් නිරීක්තෂණය කරන ලද අතර කායලෝචිත යලස ඉදිරිපත් කිරීම සහික කරන ලදී. 

විශ්වවිදයාලයේ වාර්ෂික ගිණුම් ප්රකාශන පිළියයල කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම තවුරටත් 

නිරීක්තෂණය කරන ලදී.  
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.  : 

සමායලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂය සඳහා අදාළ නීි හා යරගුලාසි වලට අනුකූල වීම 

පිළිෙඳව විෙණන විමසුම් සහ විෙණකාධිපි විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්ෂික වාර්තාව 

කමිටුව සමායලෝචනය කයළ්ය. වර්ෂය තුළ ශ්රී.ලැං.න .වි.වි. යවත ල බුයන් විෙණන විමසුම් 

හයක්ත පමණක්ත වන අතර එය කමිටුයේදී සාකචඡා කරන ලද අතර ෙ ටළු මඟහරවා ෙ නීම 

සඳහා පරිපාලනයට අවශය මෙ යපන්වීම් ලො දී ඇත.  

 

.      ක් : 

• වාර්ෂික සතයාපනය සහ සථ්ාවර වත්කම් යල්ලඛ්නය 

කමිටුව විශ්ව විදයාලයේ වාර්ෂික සමීක්තෂණ මණ්ඩලය කායලෝචිත යලස සම්ූර්ණ 

කිරීයම් ප්රෙිය අඛ්ණ්ඩව සමායලෝචනය කර අධීක්තෂණය කයළ්ය. ස්ථාවර වත්කම් 

යල්ලඛ්නය (මෘුකාැංෙ) සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා තවුරටත් අධීක්තෂණය කර අවශය උපයදස් 

ලො දී ඇත. 

• යනාවිසඳුනු අත්ිකාරම් හා ණය  

ණය සහ අත්ිකාරම් අයකර ෙ නීයම් ියාවලිය පිළිෙඳව කාරක සභාව ද ඩි 

ස ලකිල්ලලක්ත ද ක්තවූ අතර සමායලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂය තුළ පියවීම් ියාවලියද 

නිරීක්තෂණය කරන ලදී. 

 

• පර්යේෂණ ප්රදාන හා දීමනා යෙවීම  

ඉහත කාරණය සම්ෙන්දයයන් කමිටුව ද ඩි අවධානයක්ත ද ක්තවූ අතර එම අරමුදල්ල 

කාර්යක්ෂම යලස යයදවීම හා එහි ප්රිපල සම්ෙන්දයයන් ද අවධානය යයාමු කරන ලදී.  

 

. ක්       

• සැංයුක්තත ස ල ස්ම  

යහපාලනයේ රාජය වයවසාය මාර්යෙෝපයේශවල දක්තවා ඇි ප්රමිියට අනුව ආයතනික 
ස ල ස්ම සකස් කිරීයම් ප්රෙිය කමිටුව අඛ්ණ්ඩව සමායලෝචනය කර අධීක්තෂණය 

කයළ්ය. 

 

.  : 

• මුළික ස ල ස්ම  

ශ්රී.ලැං.න .වි.වි. ට අයත් යොයහෝමයක්ත ඉඩම් සඳහා හිමිකම් ඔප්පු යහෝ අයිිය යනාම ි ෙව 

කමිටුව විසින් නිරීක්තෂණය කරන ලදී.  කමිටුව යම් සම්ෙන්දයයන් ද ඩි අවධානය යයාමු 

කරන ලද අතර ඉඩම් වල අයිිය/හිමිකම් ඔප්පු ලො ෙ නීම සඳහා අවශය ියා මාර්ෙ 

ෙන්නා යලස පාලක සභාවට නිර්යේශ කරන ලදී. යමහි ප්රිපලයක්ත යලස ඒ 

සම්ෙනදයයන් කටයුතු කිරීමට උපයේශකයයකු පත් කරෙන්නා ලද අතර 

වන්දාරමුල්ලවල පරිරයයහි අදාල ඔප්පු හා හිමිකම් ලො ෙ නීම පිළිෙඳ ධනාත්මක 
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ක්    කි   .     

   ක්   . 

 

    කි  

ෙ ඳුම් කර උල්ලලැංඝනය කරන ලද සාමාජිකයන්යේ න වත අයකර ෙ නීයම් තත්වය පිළිෙඳ 

කමිටුව අඛ්ණ්ඩව අවධානයට හා අධීක්තෂණයට ලක්ත කරන ලදී. එහි ප්රිපලයක්ත වශයයන් 

ඇත ම් සාමාජිකයන්යෙන් ධනාත්මක ප්රිචාර ල බී ඇත. ෙ ඳුම්කර කඩ කර ඇි 

සාමාජිකයන් හය යදයනකුට එයරහිව ද නටමත් නීිමය පියවර යෙන ඇි අතර, තවත් පස් 

යදයනකුට එයරහිව නීිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පියවර යෙන ියබ්. 

 

.     

නිසි මූලය පාලනයක්ත සහ එහි යෙදාහ රීම් සහික කිරීම සඳහා අයව ය ප්රිපාදනවලට 

එයරහිව ස ෙෑ ියාකාරිත්වය කාරක සභාව ෙ රෑරුම් යලස නිරීක්තෂණය යකාට 

අධීක්තෂණය කයළ්ය. 

 

     : 

  COPE වාර්ථාව පිළිෙඳ සාකචජා කරන ලද අතර COPE වාර්ථායේ දක්තවන 

ලද ෙ ටළු සම්ෙන්දයයන් ද ඩි අවධානය යයාමු කරන ලදී. තවද කමිටුව විසින් පරිපාලනය 

විසින් ෙනු ල බූ ියා මාර්ෙ හා එහි ප්රෙිය පිළිෙඳව අධීක්තෂණය කරනු ල බූ අතර ඇත ම් 

ෙ ටළු නිරාකරණය කර ෙ නීමට අවශය මඟ යපන්වීම් පරිපාලනයට ලො යදන ලදී. 

 

6. : 

කමිටුයේ සාමාජිකයන්යේ ියාකාරී සහභාගීත්වය හා විශ්වවිදයාලයේ යහපාලය ඇි කිරීම 

සම්ෙන්දයයන් ඔවුන්යේ ක ප වීම පිළිෙඳව විෙණන කමිටුව සෑහීමට පත්යේ. කමිටුයේ යල්ලකම් 

යලස සිය කාර්යය භාරය ඉටු කිරීම සම්ෙන්දයයන් යජයෂ්ඨ සහකාර අභයන්තර විෙණකයේ 

ියාකාරීත්වය පිළිෙඳව ද කමිටුව සෑහීමට පත් විය හ ක. කමිටුව ලො ුන් නිර්යේශ ියාත්මක 

කිරීයම් ප්රෙිය හා පසු විපරම් ියා මාර්ෙ සම්ෙන්දයයන් ද කමිටුව සෑහීමට පත් වන අතරම යහ 

පාලනය, විනිවිද භාවය, නිසි මූලය පරිපාලනය හා අධයයන ියාකාරීත්වය ස්ථාපිත කිරීම 

පිළිෙඳ ව තව ුරටත් අවධාරණය කරන ලදී.  

 

 
සභාපි  

විෙණන කමිටුව  
ශ්රී.න .වි.වි. 

2019 ජුනි මස 01 දින  
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6. 1978  16   ත් 108 (1)   ති   2018  31 
             

ති ේ .
 

 

 

 
Wmකු,m;s 

ශ්රී ,xld kef.kysr úYajúoHd,h 

 

ශ්රී ,xld kef.kysr úYajúoHd,h 2018 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd jQ uQ,H m%ldYk 

iy fjk;a ffk;sl yd kshduk wjYH;d ms<sn|j 2018 wxl 19 ork cd;sl ú.Kk mkf;a 

12 jk j.ka;sh m%ldrj ú.Kldêm;s jd¾;dj 

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

 

යථ ෝක්ත වාර්තාව ථේ සමඟ එවා ඇත. 

 

 

 

 

ඩබ්ලිව්. පී. සි. වික්රමරත්න 

විගණකාධිපති 

 

පිටපත් - 01.  ථේකේ, මුදේ අමාතාාංශය 

 02. ථේකේ, නාගරික සැලසුේ, ජල සේපාදන හා උසස් අධ්ාපන අමාතාංශය 

 03.  සභාපති, විශ්වවිදාල ප්රතිපාදන ථකාමිෂන් සභාව 

    

18.07.2019ENP/BT/C/EUSL/01/2019/02
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Wmකු,m;s 

ශ්රී ,xld kef.kysr úYajúoHd,h 

 

ශ්රී ,xld kef.kysr úYajúoHd,යේ 2018 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd jQ uQ,H 

m%ldYk iy fjk;a ffk;sl yd kshduk wjYH;d ms<sn|j 2018 wxl 19 ork cd;sl ú.Kk 

mkf;a 12 jk j.ka;sh m%ldrj ú.Kldêm;s jd¾;dj 

 

1' uQ,H m%ldYk 

1'1 ;;a;ajd.Kkh l< u;h 

ශ්රී ,xld kef.kysr úYajúoHd,fha (“ úYajúoHd,h ” ) 2018 foieïn¾ 31 Èkg uQ,H ;;a;aj 

m%ldYkh iy tÈfkka wjika j¾Ih i|yd jQ uQ,H ld¾hidOk m%ldYkh iy ysñlï 

fjkiaùfï m%ldYkh iy tÈfkka wjika j¾Ih i|yd uqo,a m%jdy m%ldYkh iy uQ,H 

m%ldYk j,g wod< igyka" idrdxY.; jeo.;a .sKqïlrK m%;sm;a;sj,ska iukaú; 2018 

foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd jq uQ,H m%ldYk Y%S ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ 

ckrcfha wdKavql%u jHjia:dfõ 154^1& jHjia:dj iuÕ ixfhdað;j lshúh hq;= 2018 wxl 19 

ork cd;sl ú.Kk mkf;a iy 1971 wxl 28 ork uqo,a mkf;a úêúOdk m%ldr udf.a 

úOdkh hgf;a ú.Kkh lrk ,§' wdKavql%u jHjia:dfõ 154 ^6& jHjia:dj m%ldrj udf.a 

jd¾;dj h:d ld,fha§ md¾,sfïka;=fõ iNd.; lrkq ,efí' 

udf.a jd¾;dfõ ;;a;ajd.Kkh l< u;h i|yd moku 1․2 fldgfia úia;r lr we;s lreKq 

j,ska jk n,mEu yer" wdh;kfha 2018 foieïn¾ 31 jk Èkg uQ,H ;;a;ajh iy tÈfkka 

wjika j¾Ih i|yd tys uQ,H l%shdldÍ;ajh iy uqo,a m%jdy Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;sj,g $ 

Y%S ,xld rdcH wxYfha .sKqïlrK m%ñ;sj,g wkql+,j i;H yd idOdrK ;;aත්වයක් ms<sìUq 

lrk nj ud orkakd jQ u;h fõ' 
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1․2 ;;a;ajd.Kkh l< u;h iඳyd moku 

 

^w& Ys% ,xld rdcH wxY .sKqïlrK m%ñ; wxl 07 wkqj" bvï iy f.dvke.s,s tlg ñ,§ 

.;a wjia:dj,§ jqjo tajd fjk fjku .sKqï.;l< hq;= fõ' tfia jqjo 2018 

foieïn¾ 31 Èkg fuu úYajúoHd,fha bvï iy f.dvke.s,sj, jákdlu jk re' 

2"712"073"167 fjk fjku fmkajkjd fjkqjg tla w.hla f,iska fmkajd we;' 

^wd& wdh;kh úiska wLKavj wdodhug jvd úhou jeäùï ;;a;ajhka ;=<ska ysÕhla 

mj;ajd .ekSfuka tys Y=oaO j;alï Ldokh ùula isÿjk w;r uyd NdKavd.drh iy 

rcfha m%udKj;a uQ,H iyfhda.hla fkdue;sj wdh;kfha wLKav meje;au ms<sn| 

ieliys; ;;a;ajhla u;= ù we;' úYajúoHd,fha uQ,H m%ldYkj, fmdÿ ixÑ; .sKqfï 

RK fYaIhla wLKavj kSÍlaIKh fõ' 

^we& úYajúoHd,hg wh;a fylaghd¾ 210'03 ka iukaú; bvï tall 11la iy f.dvke.s,s 

w.h lr uQ,H m%ldYkj,g f.k fkdue;'  

^wE& ikaksfõok yd jHdmdr wOHhk mSGfha mia uy,a f.dvke.s,s ixlS¾Kh bÈlsÍu iy 

;s%l=Kdu,h uKavmfha Y%jKd.drh i|yd jq fouy,a f.dvke.s,a, bÈlsÍu fjkqfjka 

f.jd we;s re' ñ,shk 75l jákdlu flßf.k hk jev .sKqfï fmkajd fkdue;'  

^b& 

 

 

2018 j¾Ih i|yd rem sh,a 506"258l m%udKhla wOHhk ld¾hh uKav,j, mYapd;a 

Wmdê m¾fhaIK iy YsIH;aj i|yd f.jd ;snqKs' tfia jqjo tu m%udKh wiamDYH 

j;alï f,i .sKqï .; lrkq fjkqjg fjk;a fufyhqï úhoï f,i .sKqï .; lr 

we;' 

^B& uQ,H m%ldYkj,g wkqj iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk wdh;kh iy úYaj 

úoHd, m%;smdok fldñIka iNdfjka ,eìh hq;= ms<sfj,ska remsh,a 9"751"892 la iy 

1"408"946la ,eìh hq;= oE f,i fmkajd we;' flfia jqjo fuu fYaIhka by; 

wdh;kj, uQ,H m%ldYkj, úYajúoHd,hg f.ùh hq;= oE f,i i|yka fkdfõ' tu 

ksid fuu fYaIj, ksjerÈ nj" h;d¾;jd§ nj iy wh l< yels nj hkdÈh 

ú.Kkfha§ ;yjqre lr .; fkdyels úh'  
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^W& fmr j¾Ifha uQ,H m%ldYk j, fmkajd we;s remsh,a 9"400"000la jákd ud¾ගස්ථ uqo,a 
remsh,a 9"300"319la jákd úúO Kh .e;sfhda f,i fjkia lr we;' flfia jqj;a fmr 

j¾I j, fYaIhkag lr we;s by; fjkialï ms<sn| lsisu සාක්ියක් ú.Kkhg 

bÈßm;a lr ke;'  

^W!& úuiqug Ndckh lrk j¾Ih wjidkfha ;s%l=Kdu,h uKavmfha jdyk iy f;dr;=re 
ixj¾Ok WmlrK j,g wod< CIh fjka lsÍu re' 8"818"186ls' tfia jqjo uQ,H 
m%ldYkj, fuu w.h re' 4"641"750 f,i fmkajd we;' fuys m%;sM,hla f,i j;alï 

j, w.h re' 4"176"436ka uQ,H m%ldYkj, wvqfjka olajd we;' 

^t& fmr j¾Ifha uQ,H m%ldYkj, jákdlu remsh,a 3"279"124"194 la jq j¾I wjidk 

ia:djr j;alï fYaIh j¾Ifha .sKqï j,g wdrïNl fYaIh f,i f.k we;af;a   

re' 3"273"604"684 f,ih' iudf,daÑ; j¾Ifha uQ,H m%ldYkj, ta ;=<ska remsh,a 

5"519"510 l fjkila fmkakqï flf¾' 

^ta& uQ,H m%ldYkj,g wkqj iudf,daÑ; j¾Ih wjidkfha Wml=,m;s wruqof,a fY aIh 

re'2"194"647 ls' Wmf,aLk j,g wkqj tu w.h re'2"340"078 la úh' fï ;=<ska remsh,a 

re'145"431 l meyeÈ,s fkdl< fjkialï mj;s' 

Ys% ,xld ú.Kk m%ñ;sj,g ( Ys%․,x․ú․m% ) අනුකූලව ud ú.Kkh isÿ lrk ,§․ fuu 

ú.Kk m%ñ;s hgf;a වූ udf.a j.lSu, fuu jd¾;dfõ uq,H m%ldYk ú.Kkh 

iïnkaOfhka ú.Klf.a j.lSu hk fldgfia ;jÿrg;a úia;r lr we;․ udf.a 

;;a;ajd.Kkh l< u;h iඳyd mokula iemhSu Wfoid ud úiska ,ndf.k we;s 

ú.Kk idlaIs m%udKj;a iy WÑ; nj udf.a úYajdihhs․ 

 

1'3 uQ,H m%ldYk ms<sn| l<ukdlrKfha iy md,kh lrk md¾Yjhkaf.a j.lSï 

fuu uQ,H m%ldYk Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;sj,g iy Y%S ,xld rdcH wxYfha .sKqïlrK 

m%ñ;sj,g wkql+,j ms<sfh, lsÍu yd idOdrK f,ස bÈßm;a lsÍu iy jxpd fyda jerÈ 

fya;=fjka we;súh yels m%udKd;aul idjoH m%ldYhkaf.ka f;drj uQ,H m%ldYk ms<sfh, 

lsÍug yelsjkq msKsi wjYH jk wNHka;r md,khka ;SrKh lsÍu l<ukdlrKfha j.lSu 

fõ' 

uQ,H m%ldYk ms<sfh, lsÍfï§" wdh;kfha wLKavj mj;ajdf.k hdfï yelshdj ;SrKh 

lsÍu l<ukdlrKfha j.lSula jk w;r" l<ukdldÍ;ajh wdh;kh wEjr lsÍug woyia 

lrkafka kï fyda fjk;a úl,amhla fkdue;s úg§ fufyhqï keje;aùug lghq;= lrkafka 

kï yer wLKav meje;afï moku u; .sKqï ;eîu yd wdh;kfha wLKav mejeaug wod< 

lreKq wkdjrKh lsÍu o l<ukdlrKfha j.lSuls' 
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wdh;kfha uQ,H jd¾;dlrK l%shdj,sh iïnkaO j.lSu" md,kh lrk md¾Yjhka úiska orkq 

,nhs' 

2018 wxl 19 ork cd;sl ú.Kk mkf;a 16 ^1& Wm j.ka;sh m%ldrj" wdh;kfha jd¾Isl iy 

ld,Sk uQ,H m%ldYk ms<sfh, lsÍug yelsjk mßÈ iajlSh wdodhï" úhoï" j;alï yd nerlï 

ms<sn| ksis mßÈ fmd;am;a yd jd¾;d mj;ajdf.k hd hq;=h' 

1'4 uQ,H m%ldYk ú.Kkh iïnkaOfhka ú.Klf.a j.lSu 

iuia;hla ලලස uQ,H m%ldYk" jxpd iy jerÈ ksid we;sjk m%udKd;aul idjoH 

m%ldYkhkaf.ka f;dr njg idOdrK ;yjqrejla ,nd§u iy udf.a u;h we;=<;a ú.Klf.a 

jd¾;dj ksl=;a lsÍu udf.a wruqK fõ' idOdrK iy;slùu Wiia uÜgfï iy;slùula jk 

kuq;a" Y%S ,xld ú.Kk m%ñ;s m%ldrj ú.Kkh isÿ lsÍfï§ th iEuúgu m%udKd;aul 

wjm%ldYkhka wkdjrKh lr.kakd njg jk ;yjre lsÍula fkdjkq we;' jxpd iy jerÈ 

;ks fyda iduQysl f,ස n,mEu ksid m%udKd;aul wjm%ldYkhka we;súh yels w;r" fuu 

uQ,H m%ldYk mokï lr.ksñka mßYS,lhka úiska .kq ,nk wd¾Ól ;srK flfrys 

n,mEula úh yels njg wfmaCId flf¾' 

ud úiska jD;a;Sh úksYaph iy jD;a;sh ieluqiqnúka hq;=j Y%S ,xld ú.Kk m%ñ;s m%ldrj 

ú.Kkh lrk ,§' ;jo" 

² jxpd fyda jerÈ fya;=fjka uq,H m%ldYj, we;s úh yels m%udKd;aul idjoH 

m%ldYkhkaf.a wjදාkï y÷kd.ekSfï§ yd ;lafiare lsÍfï§ wjia:dfjdaÑ;j WÑ; 

ú.Kk mámdá ie,iqï lsÍfuka jxpd fyda jerÈ fya;=fjka we;sjkakd jQ wjodkï 

uÕyrjd .ekSug" m%udKj;a iy iqÿiq ú.Kk idCIs ,nd .ekSu udf.a u;hg mokï 

fõ' m%udKd;aul idjoH m%ldYkhkaf.ka isÿjk n,mEug jvd jxpdjlska isÿ jkakd 

jQ n,mEu m%n, jk w;r" ÿiaikaOdkh" jHdc f,aLk ieliSu" fÉ;kdkaú; uÕyeÍu 

fyda wNHka;r md,khka uÕyeÍu jxpdjla we;sùug fya;= fõ' 

² wjia:dfjdaÑ; WÑ; ú.Kk mámdá ie,iqï lsÍu msKsi wdh;kfha wNHka;r 

md,kh iïnkaOfhka wjfndaOhla ,nd .kakd ,o kuq;a" wNHka;r md,kfha 

iM,odhs;ajh ms<sn| u;hla m%ldY lsÍug woyia fkdlrhs' 

² Ndú;d lrk ,o .sKqïlrk m%;sm;a;sj, iy .sKqïlrk weia;fïka;= j, 

idOdrK;ajh iy l<ukdlrKh úiska lrk ,o iïnkaê; fy,sorõ lsÍïj, 

fhda.H;djh w.hk ,§' 

² isoaëka fyda ;;a;ajhka fya;=fjka wdh;kfha wLKav meje;au ms<sn| m%udKd;aul 

wúksYaÑ;;djhla ;sfío hkak iïnkaOfhka ,nd.;a ú.Kk idCIs u; mokïj 

.sKqïlrKh i|yd wdh;kfha wLKav meje;au ms<sn| moku fhdod .ekSfï 
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wod,;ajh ;SrKh lrk ,§' m%udKj;a wúksYaÑ;;djhla we;s njg ud ks.ukh 

lrkafka kï uQ,H m%ldYkj, ta iïnkaOfhka jQ fy<sorõ lsÍï j,g udf.a ú.Kk 

jd¾;dfõ wjOdkh fhduq l< hq;= w;r" tu fy<sorõ lsÍï m%udKj;a fkdjkafka 

kï udf.a u;h úlrKh l< යුතුය. flfia jqjo" wkd.; isoaëka fyda ;;a;ajhka u; 

wLKav meje;au wjika ùug yelsh' 

² fy<sorõ lsÍu we;=<;a uQ,H m%ldYkj, bÈßm;a lsÍu" jHqyh iy wka;¾.;h 

we.hSug ,lal, w;r ta i|yd mdol jQ .kqfokq yd isoaëka WÑ; yd idOdrK whqßka 

uQ,H m%ldYkj, we;=<;a nj w.hk ,§' 

udf.a ú.Kkh ;=<§ y÷kd.;a jeo.;a ú.Kk fidhd.ekSï" m%Odk wNHka;r md,k 

ÿ¾j,;d yd wfkl=;a lreKq ms<sn|j md,kh lrkq ,nk md¾Yjhka ±kqj;a lrk 

,§' 

2' fjk;a ffk;sl yd kshduk wjYH;d ms<sn| jd¾;dj 

² 2018 wxl 19 ork cd;sl ú.Kk mkf;a my; i|yka wjYH;djhka iïnkaOfhka úfYaI 

m%;smdok we;=,;a fõ' 

- 2018 wxl 19 orK cd;sl ú.Kk mkf;a 12 ^w& j.ka;sfha i|yka wjYH;djka wkqj" 

udf.a jd¾;dfõ ;;a;ajd.Kkh l< u;h i|yd moku fldgfia úia;r lr we;s 

lreKq j,ska jk n,mEu yer" ú.Kkh i|yd wjYH ish¨ f;dr;=re iy meyeÈ,s 

lsÍï ud úiska ,nd.kakd ,o w;r" udf.a mÍCIKfhka fmkS hk wdldrhg ksis 

uQ,H jd¾;d wdh;kh mj;ajdf.k f.dia ;snqKs' 

- 2018 wxl 19 orK cd;sl ú.Kk mkf;a 6 ^1& ^wE& ^iii& j.ka;sfha i|yka wjYH;djh 

wkqj wdh;kh bÈßm;a lrk ,o uQ,H m%ldYk bl=;a j¾Ih iuÕ wkqrEm fõ' 

- 2018 wxl 19 orK cd;sl ú.Kk mkf;a 6 ^i& ^wE& ^iv& j.ka;sfha i|yka wjYH;djh 

wkqj bl=;a j¾Ifha§ ud úiska isÿlrk ,o ks¾foaYhka bÈßm;a lrk ,o uQ,H 

m%ldYkj, we;=,;aj we;' 

wkq.ukh lrk ,o l%shdud¾. iy ,nd .kakd ලo idlaIs jk yd m%udKd;aul 

lreKqj,g iSud lsÍu තු,, my; iඳyka m%ldY lsÍug ;rï lssisjla udf.a wjOdkhg 

,la fkdùh․ 

2․1    2018 wxl 19 orK cd;sl ú.Kk mkf;a 12 ^ wE& j.ka;sfha iඳyka wjYH;djh wkqj 

wdh;kfha md,l uKav,fha hï idudcslfhකුg wdh;kh iïnkaOù hï .súiqula 

iïnkaOfhka iDcqj fyda wkHdldrhlska idudkH jHdmdßl ;;ajfhka neyerj 

iïnkaaOhla we;s nj․ 
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2․2   2018 wxl 19 orK cd;sl ú.Kk mkf;a 12 ^B& j.ka;sfha iඳyka wjYH;djh wkqj 

my; iඳyka ksÍlaIK yer hï wod, ,sÅ; kS;shlg fyda wdh;kfha md,l udKav,h 

úiska ksකු;a lrk ,o fjk; a fmdÿ fyda úfYaI úOdkj,g wkqකූ, fkdjk f,i l%shd 

lr we;s nj․ 

 

kS;sß;s j,g wod< fhduqj úia;rh 

^w& Ys% ,xld m%cd;ka;%jd§ iudcjd§  

ckrcfha uqo,a fr.=,diss 757^2& 

iudf,daÑ; j¾Ih i|yd jq j;alï 

iólaIK jd¾;d 2019 uehs 22 Èkh 

olajdu ú.Kldêm;s fj; bÈßm;a lr 

fkdue;' 

^wd& 2015 cq,s 14 Èke;s rdcH uqo,a 

pl%f,aLk wxl 3$2015  

 

iudf,daÑ; j¾Ih ;=< § w;a;sldrï f,i 

jrlg ,ndÈh yels Wmßu w;a;sldrï 

uqo, jk re' 100,000 la blaujñka 

wjia:d 8lÈ ks,Odßka ;sfofkl=g re' 

1"497"812 w;a;sldrï uqo,la ,nd§ we;' 

^we&  2004 ckjdß 26 Èke;s cd;sl 

mqia;ld, iy m%f,aLk fiajd 

uKav, pl%f,aLk wxl 

2004$mqia;ld,$01& 

 

uQ,H m%ldYk wkqj remsh,a 94"437"278 la 

jk mqia;ld, fmd;a yd jdr iÕrdj,g 

wod, j;alï ióCIK jd¾;d 2019 uehs 

22 jk úg§j;a" ú.Kkhg bÈßm;a lr 

fkdue;' 

2․3    2018 wxl 19 orK cd;sl විගණන mkf;a 12 ^ W & j.ka;sfha iඳyka wjYH;djh wkqj 

wdh;kfha n,;,, l¾;jH iy ld¾hhkag wkqකූ, fkdjk f,i lghqතු lr we;s 

nj․ 

2.4     2018 wxl 19 orK cd;sl විගණන mkf;a 12 ^ W! & j.ka;sfha iඳyka wjYH;djh 

wkqj wdh;kfha සම්පත් සැකසුරුවම් f,i, ldර්යක්ෂම f,i iy M,odhS f,i 

ld,iSudjka තු< wod< ks;srS;S j,g wkqකූ,j m%iම්mdokh lr Ndවි;d lr fkdue;s 

nj․ 
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( I.) j¾I 01 isg 15 olajd ld, mrdihla ;=< ne÷ïlr lvlrk ,o wdpd¾hjre 73 

fofkl=f.k a අhúh hq;= re' 173"439"127 la jQ uqo, wh lr .ek Sug l%shdud¾. 

f.k fkd;snqKs' 

( II.) remsh,a 765"844 la jq  r`ojd .ekSfï nÿ" w.h tl;= l, nÿ iy jHdmdr 

msßjegqï nÿ 2019 uehs udih f;la wod, wêldÍ wdh;k fj; fm%aIKh 

fkdlr j¾I 10g jvd jeä ld,hla ;siafia uQ,H m%ldYkj, r`ojd f.k 

;snqKs' 

( III.) remsh,a 230"328"305 l jákdlulska hqla; my; i|yka .sKqï whs;u foll 

fYaIhka iïnkaOj iudf,daÑ; j¾Ih ;=<§ ie,ls,a,g .;a úg tajdg wod<j 

fmkajd we;s idCIs ú.Kkhg ,nd .ekSug fkdyels úh'  

      whs;uh jákdlu  ,nd.; fkdyels idlaIs 

w' úúO Kh ysñfhda 35"097"491 fYaI ;yjqre lsÍï yd ld, 

úYaf,aIK 

wd' úúO Kh .e;sfhda 195"230"814 fYaI ;yjqre lsÍï yd ld, 

úYaf,aIK 

 

( IV.) iudf,daÑ; j¾Ih ;=<È YsIH ,shdmÈxÑh 1948 isg 1715 olajd wvq ù we;s w;r 

th fmr j¾Ih igyk iiok úg th 12] fõ' 

( V.) kef.kysr úYajúoHd,fha whÿïlrejl= wdOqksl lÓldpd¾h ;k;=rlg m;a 

lr we;s w;r f;dard .ekSfï l%ufõofha isÿ ù we;s wl%ñl;d ksid fuu 

lreK fidhd ne,Su i|yd wNshdpkd lñgqjla m;a lr ;snqK nj ú.Kkhg 

ksÍlaIKh úh'  

fï ksid úYajúoHd, fiajd wNshdpkd uKav,h ^ú'ú'fia'w'u& fuu m;aùu 

w;aysgqùug ksfhda.hla § ;snqKs' wdOqksl කථිකාචාර්ය ;k;=rg m;a jq 

wdpd¾hjrhd úiskao wNshdpkd uKav, ksfhda.h ls%hd;aul lsÍu je,elaùu 

i|yd 2005 cqks 13 olajd j,x.= w;aysgqùfï ksfhda.hla 2005 uehs 10 Èk 

wNshdpkdêlrKfhka ,nd .kakd ,È' ;j ÿrg;a w;aysgqùfï ksfhda.h §¾> 

lsÍula isÿ ù fkdue;' flfia jqjo úYajúoHd,h wodළ w;aysgqùfï ksfhda.h 

wfydais ùfuka miq úYajúoHd, fiajd wNshdpkd uKav,fha ksfhda.h 

ls%hd;aul lsÍug wiu;a ù we;' 

fuys m%;sM,hla f,i wod, lÓldpd¾hjrhd tu ;k;=f¾ ;yjqre lr we;' 

ලයෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II fYa%Kshg Wiia lr we;' ;Sre nÿ rys; jdyk wdkhk 

  

3' fjk;a ú.Kk ksÍlaIK 
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n,m;%hlao ,nd § we;' Tyqf.a wdpd¾h Wmdêh iïmQ¾K lsÍu i|yd j¾I 

;=kl jegqma iys; ksjdvq ,nd § we;' tfia jqj;a wodළ lÓldpd¾hjrhd 

wpd¾h Wmdêh iïmQ¾K lr fkdue;s w;r neÿïlr lv jq whl= njg m;aù 

we;' remsh,a 4"545"418la jq neÿïlr jákdlu j¾I 2lg jeä ld,hla .; ù 

;sn qK o Tyqf.ka whlr .ekSu i|yd lsisu ls%hdud¾.hla f.k fkdue;' 

flfia jQj o fuu ;eke;a;d kej; ndysr lÓldpd¾hjrfhl= f,i m;a lr 

we;s w;r 2017'08'01 Èk isg 2018'12'05 olajd remsh,a 290"000la f.jd we;' 

fuu lreK ksid w.;shg m;a whÿïlrejl= úiska uvl,mqj Èia;%sla Widúfha 

kvqjla mjrd we;s w;r ks,OdÍkaf.a fkdie,ls,a, yd j.lSï úrys;Ndjh 

iïnkaOj i,ld ne¨ uvl,mqj Èia;s%la Widúh w.;shg m;a md¾Yjh fj; 

remsh,a 1"000"000l jkaÈhla f.ùug kshu lr we;' úYajúoHd, kS;s .dia;= 

f,i remsh,a 257"650la fuu ksfhda.hg tfrysj ord we;' md,l iNdj 

w.;shg m;a md¾Yjh fj; remsh,a 500"000la f.ùug ;SrKh lr we;'   

  

( VI.) ;S%l=Kdu,h uKav,mfha ysgmq uKavmdêm;sjrhdf.a fiajh 2009'07'25 jk Èk 

k;r lr we; s w;r 2009 cq,s 25 jk Èk isg n,meje;afjk mßÈ kej; 

m;alr we;' tfiau ÿla.ekú,s lñgq ks¾foaY u; Tyq yg 2015 fkdjeïn¾ 

olajd jegqma iys; ish¿ jrm%ido ,nd § we;'  

2018 ckjdß 27 Èk wodළ lÓldpd¾hjrhd ;k;=ßka b,a,d wiaù we;' 2019 

j¾Ih wjidkh olajd fiajh l< hq;= wksjd¾h fiajd ld,h iy neÿïlr 

j.lSu ms<sn| i,ld ne,Sulska f;drj md,l iNdj fuu b,a,d wiaùu 

ms< sf.k we;' fï iïnkaOj úYajúoHd, remsh,a 11"563"675la fï iïnkaOj 

úYajúoHd,h ord we;' flfia jqjo by; lreK j¾I 10la f.ù .sho fuf;la 

ksrdlrKh ù fkdue;s w;r ta i|yd úYajúoHd,fha úkh mÍlaIK 

l%ufõofha mj;akd fndfyda wvqmdvq n,md we;' 

( VII.) fiajfhka b,a,d wiajq" úY%du .sh" ñh .sh" fiajh k;r l< iy fiajh yer 

.sh ks,OdÍka 94 fofkl=f.ka úYajúoHd,hg whúh hq;= remsh,a 5"292"247 la 

jq iuia: fiajl Kh fYaIhka whúh hq;= Kh f,i .sKqï j, j¾I 03g jeä 

ld,hla ;siafia mj;S' flfia jqjo úYajúoHd,h fuu Kh wod, 

fiajlhdf.ka fyda j,x.= wemlrejkaf.a wh lr .ekSug ls%hdud¾. f.k 

fkd;snqKs' 
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( VIII.) wjia:d 488 l§ úúO wruqKq fjkqfjka ,nd§ we;s remsh,a 74"641"215 la jq 

úúO w;a;sldrï mshùug fyda whlr .ekSug j¾I 03la ;siafia ls%hdud¾. 

f.k fkdue;' 

( IX.) 2010 isg 2015 olajd ld,iSudj ;=< úúO wruqKq fjkqfjka remsh,a 73"440 la 

iq¿ uqo,a w;a;sldrï f,i ksl=;a lr we;s w;r fuu jd¾;dj ksl=;a lrk 

Èkh jk úg;a fuu m%udKhka mshùug lghq;= lr fkdue;' 

( X.) Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h l¨jkal¾ks msysá lDIsl¾u mSGfha msúiqï 

ud¾.h bÈlsÍu i|yd ^wÈhr 01& remsh,a 22"573"400g fldka;%d;a;=jla msßkud 

we;' fï iïnkaOj my; ksÍlaIK bÈßm;a lrkq ,efí' 

 fuu fldka;%d;a;=jg iS'06 fyda thg jeä iqÿiqlï iys; 

fldka;%d;a;rejl= úh hq;=h'  ^wêfõ.S ud¾.& flfia jQjo ;dlaIKsl 

we.hSï lñgqj 2018'09'30 Èke;s wxl 04$2016 (i) orK rdcH uqo,a 

pl%f,aLkh" iy 2007 uehs 04 Èke;s m%;siïmdok ud¾f.damfoaY 

ix.%yfha Wmf,aLk 9 ys 5'3'5 fþoh m%ldrj mYapdoa iqÿiqlï mÍlaIdjg 

,lafkdlr iS-3 mx;sfha fldka;%d;alrejl= f;dard f.k th msßkud 

we;' 

 uvl,mqj ud¾. ixj¾Ok wêldßhg wkqhqla; bxðfkarejrhl= fuu 

fldka;%d;a;=fõ bxðfkarejrhd f,i lghq;= lr we;s w;r Tyq úiska 

fuu fldka;%d;a;=jg wod< f.ùï iy;sl lsÍu iy ;dlaIKsl we.hSï 

lñgq idudðlhl= f,i lghq;= lrñka tlsfklg mriamr úfrdaê 

lghq;a;l ksr;j ;snqKs' ;jo fuu fldka;%d;a;=fõ bgq lr we;s jev 

m%udKh fldka;%d;a;=j භාරව lghq;= l< bxðfkarejrhd fjkqjg 

úYajúoHd,fha jev bxðfkarejrhd úiska iy;sl lr ;snqKs' 

 2006 m%iïmdok ud¾f.damfoaY ix.%yfha 8'14'01 fldgi iy 

2017/Ictad/SBD/11 ys 28 fldgfia i|yka fldka;%d;a;= fldkafoais 

j,g mgyeksj ikd: lsÍï ,shlshú,s lsisjla fkdue;sj 

ලකාන්ත්රාත්කරුට කාලය දීර්ඝ කිරීම් ලදකක් ලබා දී තිබුණි. 

 

( XI.) isiqka fj; YsIH;aj ,nd §u i|yd mß;Hd.YS,ska úiska ,nd § ;snQ 

mß;Hd.ශීලීන්ත් විසින්ත් ලබා දී තිබූ පරිත්ොග wruqo, M,odhs f,i fhdod f.k 

fkd;snqKs' 
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2018'12'31 Èkg fuu wruqo,a .sKqïj, fYaIh 7"704"356 la jQ w;r fuu 

wruqo,ska bmhQ fmd,S m%udKh re' 576"808 ls' flfia jQj o re' 191"250 la 

muKla iuf,daÑ; j¾Ih ;=< § mßyrKh lr we;' 

( XII.) ia;s% mqreI iudkd;au;d tallh ls%hd;aul lsÍu iy mqia;ld,fha fjkalr 

ixrlaIKh lsÍfï tallh msysgqùu i|yd úYajúoHd, m%; smdok fldñIka 

iNdj úiska re' 1"000"000 ne.ska m%odkhka folla ,nd § ;snqKs' flfia jqj;a 

fuu m%odk wfmaCIs; l¾hkag fhdod fkdf.k j¾I 2g jeä ld,hla ;siafia 

.sKqï j, r`ojd f.k ;snqKs' 

( XIII.) 2015 jif¾ isg 2017 j¾Ih olajd remsh,a 9"998"812 l uqo,la m¾fhaIK 

fhdackd bÈßm;a l< uydpd¾hjre iy fcHIaG lÓldpd¾hjreka i|yd 

úYajúoHd,h úiska fjkalr ;snqKs' 

fuu uqo,a m%udKfhka 1,500,000la wod< lÓldpd¾hjreka úiska m¾fhaIK 

m%odk f,i ,nd f.k we;' tfia jQj;a by; wdpd¾hjre tu whf.a wjසාන 

m¾fhaIK jd¾;d fï olajd Ndr § fkdue;' 

( XIV.) wOHhk ld¾hh uKav,fha wkqu; mqrmamdvq m%udKh 28la jk w;r ±kg 

isák m%udKh 204 ls' mqrmamdvq 80ka 23la u uydpd¾h mqrmamdvq fõ' ;;a;ajh 

wjidk ld¾h uKav,fha mqrmamdvq mej;Su tfia j Qjo wdpd¾hjreka y;r 

fofkla i|yd ima; jd¾Isl ksjdvq ,nd § ;snqKs' 

( XV.) wkOHhk ld¾h uKav,fha mqrmamdvq m%udKh 93la úh' fuu mqrmamdvq msrùu 

i|yd l%shdud¾. f.k fkd;snqKs' 

( XVI.) 2017 wf.daia;= 14 jk Èke;s wxl tka' mS$tia' mS$ tia'ã'Ô'$17 orK cd;sl 

m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq; = wud;HdxYfha f,alï úiska ksl=;a l< ; sridr 

ixj¾Okh ms<sn| ,smsh iy tlai;a cd;Skaf.a ;sridr ixj¾Okh ms<sn| 2030 

kHdh m;%h wkqj úYajúoHd,h tys úIh m:h hg;g .efkk lghq;= ms<sn| 

±kqj;a ù ;snqKs' flfia jQj o fuu lghq;=j,g iïnkaê; ;sridr ixj¾Ok 

wruqKq iy b,lal y÷kd .ekSug l%shdud¾. f.k fkd;snQ w;r wod< b,lal 

lrd <Õd úh yels l%ufõo ilid fkd;snqKs' 

( XVII.) fmr j¾Ij, ú.Kk jd¾;d j,ska fmkajd § we;s lreKq flfrys 

úYajúoHd,h wjOdkh fhduq lr fkdue;s w;r my; i|yka lreKq 

iïnkaOfhka ksjerÈ lsÍfï l%shdud¾. f.k fkdue;' 

^w&  Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,fha wOHhk ld¾h uKav,j, udkj 

m%d.aOkh ixj¾Okh lsÍu i|yd jQ úfoaY wruqo,a jHdmD;shla yd 
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taldnoaOj f;d¾ðhdkq úoHd yd ;dlaIK úYajúoHd,h uÕska ,o re' 

6"296"639 la jQ uqo,a m%udKhla wfmalaIs; wruqKq fjkqfjka Ndú;d 

fkdlr 2011 jif¾ isg cx.u .sKqïj, ;snQ w;r fuu jd¾;dj ksl=;a 

lrk Èkh jk úg;a M,odhS f,i Ndú;hg f.k fkd;snqKs' 

^wd& 2003 cqks 02 Èke;s rdcH jHjidh pl%f,aLk wxl mS'B'ã' 12 iy 2014$01 

rdcH uqo,a pl%f,aLj, olajd we;s ixhqla; ie,eiau i|yd jQ 

ud¾f.damfoaY wkqj ixhqla; ie,eiau iuia; wiaථිs;ajh ms<sn|  m%udKj;a 

f;dr;=re we;=ළ;a úh hq;= w;r wod< j¾Ih wdrïNfha isg bÈß j¾I 04 

olajd wkq.dñ j¾I 05la ;=< <Õd lr .; hq;= wruqKq j,ska iukaúත් úh 

hq;=hs' 

remsh,a 1"019"175 l úhoñka úYajúoHd,fha ld¾h uKav, ixj¾Ok 

uOHia:dkh úiska ls%hdldÍ ie,iau iy ixh qla; ie,eiau" tys jd¾;udk 

;;a;ajh" wkd.; ÈYdk;sh ms<sn| úuiSu i|yd jevuq¿jla mj;ajd we;' 

flfia jqjo 2018-2022 ld, iSudj i|yd ixhqla; ie,eiau úYajúoHd,h 

úiska ms<sfh, lr fkdue;' 

 

 

 

 

ඩබ්ලිව්. පී. සි. වික්රමරත්න 

විගණකාධිපති 
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fhduq 

wxlh 

ú.Kk fþo l<ukdlrKfha ms<s;=re 

1' u q,H m%ldYk 

1'2 ;;ajd.kKh l< u;h i|yd moku 

^w& Ys% ,xld rdcH wxY .sKqïlrK m%ñ; wxl 

07 wkqj" bvï iy f.dvke.s,s tlg ñ,§ 

.;a wjia:dj,§ jqjo tajd fjk fjku 

.sKqï.;l< hq;= fõ' tfia jqjo 2018 

foieïn¾ 31 Èkg fuu úYajúoHd,fha 

bvï iy f.dvke.s,sj, jákdlu jk 

re' 2"712"073"167 fjk fjku fmkajkjd 

fjkqjg tla w.hla f,iska fmkajd we;' 

tlÕ fjñ' 

YS% ,xld kef.kysr úYajúoHd,hg wh;a 

f.dvke.s,sj, m%;Hd.Kk ls%hdj,sh 

iy bvïj, whs;sh ,nd .ekSfï 

ls%hdj,sh fï jk úg isÿ fjñka mj;s' 

fuu ls%hdj,sh wjika jq jydu Ys% ,xld 

rdcH wxY .sKqïlrK m%ñ; wxl 07 

wkqj m%;Hd.Kk w.h uQ,H m%ldYkj, 

fjku wkdjrKh lrkq ,efí' 

^wd& wdh;kh úiska wLKavj wdodhug jvd 

úhou jeäùï ;;a;ajhka ;=<ska ysÕhla 

mj;ajd .ekSfuka tys Y=oaO j;alï 

Ldokh ùula isÿjk w;r uyd 

NdKavd.drh iy rcfha m%udKj;a uQ,H 

iyfhda.hla fkdue;sj wdh;kfha 

wLKav meje;au ms<sn| ieliys; 

;;a;ajhla u;= ù we;' úYajúoHd,fha 

uQ,H m%ldYkj, fmdÿ ixÑ; .sKqfï 

RK fYaIhla wLKavj kSÍlaIKh fõ'  

tlÕ fjñ' 

fuu ;;a;ajh CIh fjka lsÍï j, 

úYd, w.hla mej;Su iy j;alï kej; 

m%;Hd.Kkh fkdlsÍu ksid we;s jQjls' 

j;alï m%;Hd.Kkh l< jydu fmdÿ 

ixÑ;h hym;a ;;a;ajhlg m;a jkq 

we;' 

 

^we& úYajúoHd,hg wh;a fylaghd¾ 210'03 k a 

iukaú; bvï tall 11la iy f.dvke.s,s 

w.h lr uQ,H m%ldYkj,g f.k 

fkdue;'  

tlÕ fjñ' 

Y%s ,xld kef.kysr úYajúoHd,hg wh;a 

bvïj, whs;sh ,nd .ekSu iy 

f.dvke.s,sj, m%;Hd.Kk ls%hdj,sh 

fï jk úg ls%hd;aul fjñka mj;s' 

fuu ls%hdj,sh wjika jq jydu tajd 

uQ,H m%ldYkj,g .kq we;'  
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^wE& ikaksfõok yd jHdmdr wOHhk mSGfha 

mia uy,a f.dvke.s,s ixlS¾Kh bÈlsÍu 

iy ;s%l=Kdu,h uKavmfha Y%jKd.drh 

i|yd jq fouy,a f.dvke.s,a, bÈlsÍu 

fjkqfjka f.jd we;s re' ñ,shk 75l 

jákdlu flßf.k hk jev .sKqfï 

fmkajd fkdue;'  

tlÕ fkdfõ' 

fuu ñ,shk 75 f.jd we;af;a bÈlsÍï 

jHdmD;sh wdrïNfha § 10] 

fudn,hsfiaIka w;a;sldrï j,ska 

fldgila jYfhks' tu ksid th 

fudn,hsfiaIka w;a;sldrï f,i 

ie,lsh hq;= w;r Kh .e;shka f,i 

.sKqï j,g f.k we;' ^lreKdlr 2018 

uQ,H m%ldYkj, igyk 22g wjOdkh 

fhduq lrk fuka b,a,ñ'& 

^b& 2018 j¾Ih i|yd remsh,a 506"258l 

m%udKhla wOHhk ld¾hh uKav,j, 

mYapd;a Wmdê m¾fhaIK iy YsIH;aj 

i|yd f.jd ;snqKs' tfia jqjo tu 

m%udKh wiamDYH j;alï f,i .sKqï .; 

lrkq fjkqjg fjk;a fufyhqï úhoï 

f,i .sKqï .; lr we;' 

tlÕ fjñ' 

th ksjerÈ lrkq we;' 

^B& uQ,H m%ldYkj,g wkqj iajdñ úmq,dkkao 

fi!kao¾h wOHhk wdh;kh iy úYaj 

úoHd, m%;smdok fldñIka iNdfjka 

,eìh hq;= ms<sfj,ska remsh,a 9"751"892 la 

iy 1"408"946la ,eìh hq;= oE f,i 

fmkajd we;' flfia jqjo fuu fYaIhka 

by; wdh;kj, uQ,H m%ldYkj, 

úYajúoHd,hg f.ùh hq;= oE f,i i|yka 

fkdfõ' tu ksid fuu fYaIj, ksjerÈ 

nj" h;d¾;jd§ nj iy wh l< yels nj 

hkdÈh ú.Kkfha§ ;yjqre lr .; 

fkdyels úh'  

tlÕ fjñ' 

uQ,H m%ldYkj,g wkqj ms<sfj,ska 

remsh,a 9"751"892 la iy 1"408"946 iajdñ 

úmq,dkkao fi!kao¾h wdh;kfhka iy 

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka 

iNdfjka ,eìh hq;= oE f,i fmkajd 

we;' fuu w.hka fmr j¾I j,ska 

bÈßhg f.k tk ,o tajd fõ' fmd; a 

j,ska lmd yeÍug mshjr .kq we;'  

 

^W& fmr j¾Ifha uQ,H m%ldYk j, fmkajd 

we;s remsh,a 9"400"000la jákd ud¾.ia;¾ 

uqo,a remsh,a 9"300"319la jákd úúO Kh 
.e;sfhda f,i fjkia lr we;' flfia 
jqj;a fmr j¾I j, fYaIhkag lr we;s 
by; fjkialï ms<sn| lsisu idlaCIshla 
ú.Kkhg bÈßm;a lr ke;'  

tlÕ fjñ' 

 



  - . . . . . - 2018 

78 

 

^W!& úuiqug Ndckh lrk j¾Ih wjidkfha 

;s%l=Kdu,h uKavmfha jdyk iy 

f;dr;=re ixj¾Ok WmlrK j,g wod< 

CIh fjka lsÍu re' 8"818"186ls' tfia jqjo 

uQ,H m%ldYkj, fuu w.h re' 4"641"750 

f,i fmkajd we;' fuys m%;sM,hla f,i 

j;alï j, w.h re' 4"176"436ka uQ,H 

m%ldYkj, wvqfjka olajd we;' 

tlÕ fjñ'  

jdyk 

2016 j¾Ih i|yd jq uQ,H m%ldYk wkqj 

j¾I wjidkfh a jdyk j, jákdlu re' 

163"176'83ls' 2016 foieïn¾ udifha 

wjika j¾Ih i|yd ú.Kldêm;s 

jd¾;dfõ fþo wxl 2'2'1 (b) wkqj 

ish¿u jdyk 2017 j¾IfhaÈ Y%S ,xld 

rdcH wxY .sKqïlrK m%ñ;sj,g 

wkql+,j m%;Hd.Kkh lsÍu i|yd 

mshjr .;a w;r ta wkqj w.h 

re'23"080"000ls' kej; m%;Hd.Kk 

jákdlu u; 20] m%;sY;h hgf;a ir, 

ud¾. l%uh wkqj CIh lsÍfï 

ls%hdj,shka wdrïN lrk ,È' 2018 

j¾Ih i|yd iuqÉÑ; CIh m%udKh 

re'4"616"000'00 ls'  

f;dr;=re ;dlaIK ixj¾Okh 

2018 j¾Ih wdrïNfha f;dr;=re 
;dlaIK ixj¾Ok j, jákdlu 

re'13"529"692'12 la jq w;r iuqÉÑ; CIh 
re'13"503"942'12 ls' tu ksid 2018'01'01 

Èkg Y =oaO fmd;a w.h re' 25"750'00 ls' 

2018 j¾Ih i|yd uq¿ iuqÉÑ; CIh 

m%udKh re'4"641"750'00 ^4"616"000'00 

+25"750& flfia fyda wmf.a f,aLk 

ms<sfh, lsÍfï o fmd;a j, my; 

i|yka m%;Hd.Kkh l< jdyk foll 

w.h ;ju;a fjku fmkakqï lrk w;r 

th ksjerÈ lsÍug mshjr .kq ,efí' 

tfiau fuu wvqmdvqj ksid jdyk j, 

Y=oaO fmd;a w.h fjkia ù fkdue;' 

jdyk mqkre;a;dmk yd kv;a;=   

re'46"095'00 jdyk ^whs'wd¾'lsõ'h Q'B&   

re' 4"052"720'00  
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^t& fmr j¾Ifha uQ,H m%ldYkj, jákdlu 

remsh,a 3"279"124"194 la jq j¾I wjidk 

ia:djr j;alï fYaIh j¾Ifha .sKqï j,g 

wdrïNl fYaIh f,i f.k we;af;a   

re' 3"273"604"684 f,ih' iudf,daÑ; 

j¾Ifha uQ,H m%ldYkj, ta ;=<ska remsh,a 

5"519"510 l fjkila fmkakqï flf¾' 

tlÕ fjñ' 

fuu ;;a;ajh mdvq iy f.úh hq;= r|jd 

.ekSï uqo,aj, fmr j¾Ifha .e,mqï 

ksid we;s jQjls'  

 

^ta& uQ,H m%ldYkj,g wkqj iudf,daÑ; 

j¾Ih wjidkfha Wml=,m;s wruqof,a 

fYaIh re'2"194"647 ls' Wmf,aLk j,g 

wkqj tu w.h re'2"340"078 la úh' fï 

;=<ska remsh,a re'145"431 l meyeÈ,s 

fkdl< fjkialï mj;s' 

tlÕ fjñ' 

w;S;fha Wml=,m;s wruqo, ls%hd;aul 

;;a;ajfha fkd;snq w;r iuyr .kqfokq 

mqkrdj¾;k .sKqï u.ska isÿ lrk ,È' 

tu ksid fï fjki isÿjq w;r bÈß 

j¾Ifha .sKqï fmd;a j,ska fuh ksjerÈ 

lrkq we;' 

2' wksl=;a ffk;sl iy kshduk wjYH;d ms<sn| jd¾;dj' 

 YS% ,xld m%cd;k a;%jd§ iudcjd§ ckrcfha uqo,a fr.=,dis 

kS;sß;s j,g wod< fhduqj úia;rh  

 Ys% ,xld m%cd;ka;%jd§ iudcjd§ ckrcfha uqo,a fr.=,dis 

 ^w& uqo,a fr.=,dis 757^2& iudf,daÑ; j¾Ih i|yd 

jq j;alï iólaIK jd¾;d 

2019 uehs 22 Èkh olajdu 

ú.Kldêm;s fj; 

bÈßm;a lr fkdue;' 

tlÕ fjñ' 

úuiqug Ndckh lrk 

j¾Ih i|yd jq j;alï 

ióCIK jd¾;d iïmQ¾K 

ù we;s w;r wjidk 

wÈhf¾ lghq;= ksu jq miq 

jd¾;dj Ndr fokq ,efí' 

 kS;sß;s j,g wod< fhduqj úia;rh  

 ^wd& 2015 cq,s 14 Èke;s 

rdcH uqo,a pl%f,aLk 

wxl 3$2015  

iudf,daÑ; j¾Ih ;=< § 

w;a;sldrï f,i jrlg 

,ndÈh yels Wmßu 

w;a;sldrï uqo, jk   

re' 100000 la blaujñka 

tlÕ fjñ 

wjYH;djh mokï lr 

.ksñka fuu m%udK 

w;a;sldrï f,i ,nd § 
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 wjia:d 8lÈ ks,Odßka 

;sfofkl=g re' 1"497"812 

w;a;sldrï uqo,la ,nd§ 

we;' 

we;s w;r tu ish¿u 

w;a;sldrlï kshñ; 

ld,h ;=<§ mshjd we;' 

 

 ^we& 2004 ckjdß 26 

Èke;s cd;sl 

mqia;ld, iy 

m%f,aLk fiajd 

uKav, pl%f,aLk 

wxl 2004$mqia;ld,$01& 

 

uQ,H m%ldYk wkqj 

remsh,a 94"437"278 la jk 

mqia;ld, fmd;a yd jdr 

iÕrdj,g wod, j;alï 

ióCIK jd¾;d 2019 uehs 

22 jk úg§j;a" 

ú.Kkhg bÈßm;a lr 

fkdue;' 

tlÕ fjñ 

fï jk úg mqia;ld,fha 

89"000 g wdikak fmd;a 

yd jdr iÕrd mj;s' 

mqia;ld,fha jd¾Isl 

j;alï ióCIK ls%hdj,sh 

fifuiag¾ l%uhg 

wOHhk lghq;= isÿ lrkq 

,nk neúka wOHhk 

jevigyka flfrys 

n,mdkq ,nhs' tfia jqj;a 

2019 j¾Ifha mqia;ld,fha 

j;alï iólaIKh lsÍu 

i|yd lñgqjla m;a lsÍug 

ls%hd lrkq we;'  

3' fjk;a ú.Kk ksÍlaIK 

i. j¾I 01 isg 15 olajd ld, mrdihla ;=< 

ne÷ïlr lvlrk ,o wdpd¾hjre 73 

fofkl=f.ka whúh hq;= re' 173"439"127 la 

jQ uqo, wh lr .ekSug l%shdud¾. f.k 

fkd;snqKs' 

hï;dla ÿrg  tlÕ fjñ' 

neÿïlr lvlr we;s 74 fofkl=f.ka 

12la i|yd kS;suh mshjr f.k we;s 

w;r tu whf.k a wh úh hq;= uqo,a 

whlr .ekSu i|yd kS;sm;s 

fomd¾;fïka;=jg Ndr § we;' fuu kvq 

rcfha kS;s{jre fofofkla fufyhjkq 

,efí' fï olajd remsh,a ñ,shk 10g 

jvd jeä m%udKhla whlr f.k we;' 

j¾I 10la olajd we;=<; neÿïlr lvùï 

muKla ie,ls,a,g f.k ta i|yd 

m%uqL;djh ,nd fok nj;a j¾I 10g 

jvd merKs tajd miqj i,ld n,k nj;a 
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kS;sm;s ok ajd we;' kS;sm;s 

fomd¾;fïka;=fõ Wmfoia u; kS;suh 

ls%hdud¾. .ekSu ls%hd;aul fjñka mj;s'  

tfiau Wiia wOHdmk wud;HdxYh yd 

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj 

u`.ska neÿïlr lv jq whf.a ,ehsia;=jla 

2018 Tlaf;daïn¾ 17 Èk mqj;am;a j, 

m, lrk ,È'  

thg wu;rj úYajúoHd, m%;smdok 

fldñIka iNdfõ wNHka;r ú.Kk 

pl%f,aLk wxl 02$2018 wkqj 2019'01'19 

Èk mej;s 295 md,l iNdj u`.ska 

^neÿïlr whùï l%shdj,Ska úêu;a lsÍu 

i|yd& neÿïlr lvùï úuiqï lñgqjla 

m;a lrk ,È'  

ii remsh,a 765"844 la jq  r`ojd .ekSfï nÿ" 

w.h tl;= l, nÿ iy jHdmdr msßjegqï 

nÿ 2019 uehs udih f;la wod, wêldÍ 

wdh;k fj; fm%aIKh fkdlr j¾I 10g 

jvd jeä ld,hla ;siafia uQ,H 

m%ldYkj, r`ojd f.k ;snqKs' 

tlÕ fjñ' 

fuh 1998 j¾Ifha isg talrdYs ù bÈßhg 

tk m%udKhla jk w;r jd¾;d ,nd .; 

fkdyel' tu ksid wod, wêldÍkaf.a 

wkque;sh u; ,shd yeÍu i|yd lghq;= 

lrkq ,efí'  

iii remsh,a 230"328"305 l jákdlulska hqla; 

my; i|yka .sKqï whs;u foll 

fYaIhka iïnkaOj iudf,daÑ; j¾Ih 

;=<§ ie,ls,a,g .;a úg tajdg wod<j 

fmkajd we;s idCIs ú.Kkhg ,nd 

.ekSug fkdyels úh'  

whs;uh jákdlu ,nd.; 

fkdyels 

idlaIs 

w' úúO 

Kh 

35"097"491 fYaI 

;yjqre 

lsÍï yd 

tlÕ fjñ 

wjYH úia;r iemhSug mshjr .kq 

,efí' 
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ysñfhda ld, 

úYaf,aIK 

 

wd' úúO 

Kh 

.e;sfhda 

195"230"814 fYaI 

;yjqre 

lsÍï yd 

ld, 

úYaf,aIK 

 

iv iudf,daÑ; j¾Ih ;=<È YsIH ,shdmÈxÑh 

1948 isg 1715 olajd wvq ù we;s w;r th 

fmr j¾Ih igyk iiok úg th 12] 

fõ' 

 

tlÕ fkdfõ' 

isiqka f;aÍu yd we;=<;a lr .ekSfï 

ls%hdj,sh úYajúoHd, m%;smdok 

fldñIka iNdj úiska iïmQ¾Kfhkau 

fufyhjkq ,efí'  

úúO lreKq ksid YsIH m%udKh wvq ù 

we;' th wmf.a md,kfhka f;dr  

isÿùuls' úYajúoHd, m%;smdok fldñIka 

iNdj úiska f;dard tjkq ,nk YsIH 

m%udKh u; mokïj úYajúoHd,h úiska 

isiqka we;=<;a lr .kq ,efí' 

v kef.kysr úYajúoHd,fha whÿïlrejl= 

wdOqksl lÓldpd¾h ;k;=rlg m;a lr 

we;s w;r f;dard .ekSfï l%ufõofha i sÿ 

ù we;s wl%ñl;d ksid fuu lreK fidhd 

ne,Su i|yd wNshdpkd lñgqjla m;a lr 

;snqK nj ú.Kkhg ksÍlaIKh úh'  

fï ksid úYajúoHd, fiajd wNshdpkd 

uKav,h ^ú'ú'fia'w'u& fuu m;aùu 

w;aysgqùug ksfhda.hla § ;snqKs' wdOqksl 

l;sldpd¾h ;k;=rg m;a jq wdpd¾hjrhd 

úiskao wNshdpkd uKav, ksfhda.h 

ls%hd;aul lsÍu je,elaùu i|yd 2005 cqks 

13 olajd j,x.= w;aysgqùfï ksfhda.hla 

tlÕ fkdfõ' 

wjYH ish¿ .=Kdx." iqÿiqlï iy ld¾h 

idOkh ie,ls,a,g f.k f;aÍï lñgqj 

iqÿiq mqoa.,hd f;dard f.k we;' 

2005'01'29 Èk mej;s 170 jk md,l iNd 

/iaùfï§ úYajúoHd, fiajd wNshdpkd 

uKav,fha ksfhda.h ie,ls,a,g .;a 

w;r 2005'05'01 Èk isg wod, 

wpd¾hjrhdf.a fiajh k;r lsÍug 

mshjr .kakd ,È' tfiau by; ;SrKhg 

tfrysj wxl 384$2005 hgf;a w;=re 

;ykï ksfhda.hla Widúh ,nd § we;'  
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2005 uehs 10 Èk wNshdpkdêlrKfhka 

,nd .kakd ,È' ;j ÿrg;a w;aysgqùfï 

ksfhda.h §¾> lsÍula isÿ ù fkdue;' 

flfia jqjo úYajúoHd,h wod, 

w;aysgqùfï ksfhda.h wfydais ùfuka miq 

úYajúoHd, fiajd wNshdpkd uKav,fha 

ksfhda.h ls%hd;aul lsÍug wiu;a ù we;' 

fuys m%;sM,hla f,i wod, 

lÓldpd¾hjrhd tu ;k;=f¾ ;yjqre lr 

we;' fÊHIaG l;sldpd¾h II fYa%Kshg 

Wiia lr we;' ;Sre nÿ rys; jdyk 

wdkhk n,m;%hlao ,nd § we;' Tyqf.a 

wdpd¾h Wmdêh iïmQ¾K lsÍu i|yd j¾I 

;=kl jegqma iys; ksjdvq ,nd § we;' 

tfia jqj;a wod, lÓldpd¾hjrhd wpd¾h 

Wmdêh iïmQ¾K lr fkdue;s w;r 

neÿïlr lv jq whl= njg m;aù we;' 

remsh,a 4"545"418la jq neÿïlr jákdlu 

j¾I 2lg jeä ld,hla .; ù ;snqK o 

Tyqf.ka whlr .ekSu i|yd lsisu 

ls%hdud¾.hla f.k fkdue;' flfia jQj 

o fuu ;eke;a;d kej; ndysr 

lÓldpd¾hjrfhl= f,i m;a lr we;s 

w;r 2017'08'01 Èk isg 2018'12'05 olajd 

remsh,a 290"000la f.jd we;' 

fuu lreK ksid w.;shg m;a 

whÿïlrejl= úiska uvl,mqj Èia;%sla 

Widúfha kvqjla mjrd we;s w;r 

ks,OdÍkaf.a fkdie,ls,a, yd j.lSï 

úrys; Ndjh iïnkaOj i,ld ne¨ 

uvl,mqj Èia;s%la Widúh w.;shg m;a 

md¾Yjh fj; remsh,a 1"000"000l 

jkaÈhla f.ùug kshu lr we;' 

úYajúoHd, kS;s .dia;= f,i remsh,a 

257"650la fuu ksfhda.hg tfrysj ord 

thg miq YS% ,xld kef.kysr 

úYajúoHd,h wod, wdpd¾hjrhd yg 

úYajúoHd, wdh;k ix.%yfha mßÉfþo 

10 fojk fldgfia 27'3 Wm fldgi 

wkqj wpd¾h Wmdêh ksu lsÍu i|yd 

wOHhk ksjdvq ,nd § we;' tfiau ;Sre 

nÿ rys; jdyk n,m;%hla kshñ; 

l%ufõoh hgf;a ,nd§ we;' 

tfiau Ys% ,xld kef.kysr 

úYajúoHd,fha ú.Kk lñgqj fuu 

lreK iïnkaOj úfYaI wjOdkhla 

fhduq lr we;s w;r tys Wmfoia u; 

2016'12'08 Èk wod, lÓldpd¾hjrhdg 

,smshla fhduql, w;r kS;sm;s 

fomd¾;fïka;=fõ iydh u; kS;suh 

ls%hdud¾. wdrïN lr we;' fï jk úg 

ndysr foaYl ;k;=r k;r lr we;s w;r 

f.ùï r`ojd f.k we;' 

2016'08'27 Èk mej;s 268 jk md,l iNd 

/iaùfï§ fomd¾Yjfha kS;s 

WmfoaYlhska idlÉPd lr jkaÈ f,i 

b;sß re' 500000 uqo, mshùug ;SrKh 

lrk ,§' tfiau ;jÿrg;a kS;s lghq;= 

i|yd úhoï ±Íu k;r ù we;' 
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we;' md,l iNdj w.;shg m;a md¾Yjh 

fj; remsh,a 500"000la f.ùug ;SrKh 

lr we;'    

vi ;S%l=Kdu,h uKav,mfha ysgmq 

uKavmdêm;sjrhdf.a fiajh 2009'07'25 

jk Èk k;r lr we;s w;r 2009 cq,s 25 

jk Èk isg n,meje;afjk mßÈ kej; 

m;alr we;' tfiau ÿla.ekú,s lñgq 

ks¾foaY u; Tyq yg 2015 fkdjeïn¾ 

olajd jegqma iys; ish¿ jrm%ido ,nd § 

we;'  

2018 ckjdß 27 Èk wod, 

lÓldpd¾hjrhd ;k;=ßka b,a,d wiaù 

we;' 2019 j¾Ih wjidkh olajd fiajh 

l< hq;= wksjd¾h fiajd ld,h iy 

neÿïlr j.lSu ms<sn| i,ld ne,Sulska 

f;drj md,l iNdj fuu b,a,d wiaùu 

ms< sf.k we;' fï iïnk aOj úYajúoHd, 

remsh,a 11"563"675la fï iïnkaOj 

úYajúoHd,h ord we;' flfia jqjo by; 

lreK j¾I 10la f.ù .sho fuf;la 

ksrdlrKh ù fkdue;s w;r ta i|yd 

úYajúoHd,fha úkh mÍlaIK l%ufõofha 

mj;akd fndfyda wvqmdvq n,md we;'  

tlÕ fkdfjñ' 

2018'01'21 jk Èk meje;s 283 jk md,l 

iNd /iaùfï§ Tyqf.a b,a,d wiaùu 

ms<s.;a w;r Y%S ,xld kef.kysr 

úYajúoHd,hg wh úh hq;= ish¨u wh 

ùï ,smsh ,o Èk isg udihla ;=< f.jd 

ksu l< hq;= njg o ;SrKh lrk ,§' 

ta wdldrhg lghq;= lsÍug Tyq 

wfmfydi;a jQ ksid Tyqg úreoaOj 

kS;suh l%shdud¾. f.k we;' 

vii fiajfhka b,a,d wiajq" úY%du .sh" ñh .sh" 

fiajh k;r l< iy fiajh yer .sh 

ks,OdÍka 94 fofkl=f.ka úYajúoHd,hg 

whúh hq;= remsh,a 5"292"247 la jq iuia: 

fiajl Kh fYaIhka whúh hq;= Kh 

f,i .sKqï j, j¾I 03g jeä ld,hla 

;siafia mj;S' flfia jqjo úYajúoHd,h 

fuu Kh wod, fiajlhdf.ka fyda j,x.= 

wemlrejkaf.a wh lr .ekSug ls%hdud¾. 

f.k fkd;snqKs' 

kS;sm;s fomd¾;fïka;=fõ Wmfoia u; 

wod, fiajlhkaf.a whúh hq;= uqo,a wh 

lr .ekSug kS;suh mshjr f.k we;s 

w;r tajd ls%hd;aul fõ' neÿïlr lvù 

we;s whf.ka whúh hq;= Kh fYaI 

neÿïlr uqo,a kej; wh jk 

wjia:dfõ§ mshjkq we;' 

2005 j¾Ihg fmr ,smsf.dkq fidhd 

.ekSug fkdyels nj;a 2009 j¾Ihg 

fmr j¾I j, isÿù we;s we;eï wvqmdvq 
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 iïnkaO f,aLk fidhd .ekSug 

fkdyels nj;a md,l iNdj m%ldYhg 

m;a lr we;' wOHhkdxYh úiska fïjd 

,shd yeÍu i|yd idOdrK fya;= iys;j 

bÈßm;a lrk f,i ;SrKh lr we;' 

2017'11'22 Èk mej;s md¾,sfïka;= fmdÿ 

jHdmD;s ldrl iNd /iaùï j,§o fuu 

lreK idlÉPd jq w;r idOdrK fya;= 

jk fuu fYaI ,shd yeÍug lghq;= 

lrk f,i okajk ,§' 

viii wjia:d 488 l§ úúO wruqKq fjkqfjka 

,nd§ we;s remsh,a 74"641"215 la jq úúO 

w;a;sldrï mshùug fyda whlr .ekSug 

j¾I 03la ;siafia ls%hdud¾. f.k 

fkdue;' 

 

tlÕ fjñ' 

fndfyduhla iemhqï w;a;sldrï f.jd 

we;af;a 1990 j¾Ifhah' fuu ld,iSudfõ 

mej;s ;;a;ajhka wkqj fndfyduhla 

NdKav fld<U m%foaYfha iemhqï 

lrejkaf.a f.jd ñ,§ .ekSug isÿúh' 

tu ksid iDcq f.ùï i|yd wod, jk 

mßÈ fpla ,shd we;s w;r NdKav ,o 

ú.i fïjd mshùug lghq;= lr 

fkdue;' 

2017'11'22 Èk mej;s md¾,sfïka;= fmdÿ 

jHdmdr ldrl iNd /iaùfï§ o fuu 

lreK idlÉPd jq w;r idOdrK fya;= 

u; fuu fYaI ,shd yeÍug lghq;= 

lrk f,i okajk ,§' 

ix 2010 isg 2015 olajd ld,iSudj ;=< úúO 

wruqKq fjkqfjka remsh,a 73"440 la iq¿ 

uqo,a w;a;sldrï f,i ksl=;a lr we;s 

w;r fuu jd¾;dj ksl=;a lrk Èkh jk 

úg;a fuu m%udKhka mshùug lghq;= lr 

fkdue;' 

tlÕ fkdfõ' 

2018 foieïn¾ 31 Èk úg fkdmshk ,o 

iq¿ uqo,a m%udKh re' 73"439'57 ls' tajd  

 2010 j¾Ihg fmr f.jk ,o 

63"439'57 

 2011 j¾Ifha f.jk ,o 1"000'00 

 2012 j¾Ifha f.jk ,o 9"000'00 

fïjd mshùug lghq;= lrkq ,efí'  
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x Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h 

l¨jkal¾k s msysá lDIsl¾u mSGfha msúiqï 

ud¾.h bÈlsÍu i|yd ^wÈhr 01& remsh,a 

22"573"400g fldka;%d;a;=jla msßkud we;' 

fï iïnkaOj my; ksÍlaIK bÈßm;a 

lrkq ,efí' 

 

  fuu fldka;%d;a;=jg iS'06 fyda thg 

jeä iqÿiqlï iys; fldka;%d;a;rejl= 

úh hq;=h'  ^wêfõ.S ud¾.& flfia jQjo 

;dlaIKsl we.hSï lñgqj 2018'09'30 

Èke;s wxl 04$2016 (i) orK rdcH uqo,a 

pl%f,aLkh" iy 2007 uehs 04 Èke;s 

m%;siïmdok ud¾f.damfoaY ix.%yfha 

Wmf,aLk 9 ys 5'3'5 fþoh m%ldrj 

mYapdoa iqÿiqlï mÍlaIdjg ,lafkdlr 

iS-3 mx;sfha fldka;%d;alrejl= f;dard 

f.k th msßkud we;' 

cd;sl ;rÕldÍ ñ, .Kka l%uh hgf;a 

mqj;am;a ±kaùï m< lr ICTAD C 6 fyda 

by< whf.ka ñ, .Kka l|jd we;' 

tla fldka;%d;alrejl= muKla ñ, 

.Kka bÈßm;a l< w;r fgkav¾ 

,shlshú,s wkqj wod< fldka;%d;alre 

iqÿiqlï i|yd ,nd ;snQ neúka Tyq fj; 

fuu fldka;%d;alreg mjrk ,§' 

 

  uvl,mqj ud¾. ixj¾Ok wêldßhg 

wkqhqla; bxðfkarejrhl= fuu 

fldka;%d;a;=fõ bxðfkarejrhd f,i 

lghq;= lr we;s w;r Ty q úiska fuu 

fldka;%d;a;=jg wod< f.ùï iy;sl 

lsÍu iy ;dlaIKsl we.hSï lñgq 

idudðlhl= f,i lghq;= lrñka 

tlsfklg mriamr úfrdaê lghq;a;l 

ksr;j ;snqKs' ;jo fuu 

fldka;%d;a;=fõ bgq lr we;s jev 

m%udKh fldka;%d;a;=j ndrj lghq;= 

l< bxðfkarejrhd fjkqjg 

úYajúoHd,fha jev bxðfkarejrhd 

úiska iy;sl lr ;snqKs' 

ud¾. ixj¾Ok wêldßfha 

bxðfkarejrhd ;dlaIKsl we.hSï 

lñgqjg m;a l< w;r Tyq 

fldka;%d;a;=fõ bxðfkarejrhd f,i 

m;a lr ke;' fuu úYajúoHd,fha jev 

bxðfkarejrehd fuu fldka;%d;a;=fõ 

bxðfkarejrhd jk ksid f.ùï i|yd 

jk ish¿ ñkqï jd¾;d Tyq úiska iy;sl 

lr we;' tfiau jHdmD;sfha 

bxðfkarejrhd" jev bxðfkarejrhd o 

neúka Tyq ish¿ weia;fïka;= yd ì,a 

m;% iy;sl lr we;' jHdmD;sfha 

bxðfkarejrhd f,i ud¾. ixj¾Ok 

wêldßfha bxðfkarejrhd ueÈy;a jQfha 

ke;' 

  2006 m%iïmdok ud¾f.damfoaY 

ix.%yfha 8'14'01 fldgi iy 

m%;siïmdok ud¾f.damfoaY ix.%yfha 

4'2'2 fhduqj wkqj fuu ld¾h i|yd 
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2017/Ictad/SBD/11 ys 28 fldgfia 

i|yka fldka;%d;a;= fldkafoais j,g 

mgyeksj ikd: lsÍï ,shlshú,s 

lsisjla fkdue;sj fldka;%d;alreg 

ld,h §¾> lsÍï folla ,nd § ;snqKs' 

 

fldka;%d;a ld,h i;s 30la bvÈh yel' 

^udi 7'5& yÈis wjYH;djh ie,ls,a,g 

f.k udihla we;=,; wod< ld¾h ksu 

l< hq;= nj ;SrKh lrk ,§' fuu 

m%foaYhg weo ye¨kq wêl j¾Idj iy 

.xj;=r ksid ld, iSudj wjia:d foll§ 

§¾> lsÍug lghq;= lrk ,§' 

xi isiqka fj; YsIH;aj ,nd §u i|yd 

mß;Hd.YS,ska úiska ,nd § ;snQ mß;Hd. 

wruqo, M,odhs f,i fhdod f.k 

fkd;snqKs' 

2018'12'31 Èkg fuu wruqo,a .sKqïj, 

fYaIh 7"704"356 la jQ w;r fuu wruqo,ska 

bmhQ fmd,S m%udKh re' 576"808 ls' flfia 

jQj o re' 191"250 la muKla iuf,daÑ; 

j¾Ih ;=< § mßyrKh lr we;' 

tlÕ fkdfjñ' 

Tn i|yka lrk wdldrhg mß;Hd. 

wruqo,a .sKqï 59 la fkdue;s w;r fï 

jk úg mj;skafka 39 muKs' fuu 

wruqo,a j, iajNdjh jkafka uq,sl 

wdfhdack uqo, u; ,efnk fmd,s 

m%udKh wod< wOHhk j¾Ih ;=< § 

by< l=i,;d ±la jQ isiqka fj; uq,Huh 

m%odkhla ,nd §u i|yd Ndú;d lsÍu 

fõ' wod< j¾Ih ;=< wjYH iqÿiqlï 

iïmQ¾K lr ke;akï tlS j¾Ih ;=< 

m%odkhka isÿ fkdfõ' iudf,daÑ; j¾Ih 

;=< fhda.H;djhka i,ld n,d f.ùula 

lr we;' 

xii ia;s% mqreI iudkd;au;d tallh ls%hd;aul 

lsÍu iy mqia;ld,fha fjkalr 

ixrlaIKh lsÍfï tallh msysgqùu i|yd 

úYajúoHd, m%; smdok fldñIka iNdj 

úiska re' 1"000"000 ne.ska m%odkhka 

folla ,nd § ;snqKs' flfia jqj;a fuu 

m%odk wfmaCIs; l¾hkag fhdod fkdf.k 

j¾I 2g jeä ld,hla ;siafia .sKqï j, 

r`ojd f.k ;snqKs' 

 

 

jHdmD;sfha my; i|yka lghq;= 

ls%hd;aul fjjñka mj;s' isiqkaf.a mx;s 

j¾ckhka ksid fndfyda jevuq¿ wj,x.= 

l, w;r we;eï tajd l,a ouk ,È' 

tfiau úNd. meje;afjk ld, iSud 

ksido fuu ;;a;ajh we;súh' tu ksid 

tajd meje;aùug fkdyels úh' 

m%d.aOk whs;u jeks wksl=;a ñ,§ 

.ekSfï lghq;= ls%hd;aul fjñka mj;s' 

2016 j¾Ifha§ cd;Hka;r ldka;d <ud 

Èkh meje;ajq w;r th 2017 j¾Ifh a isg 

meje;aùug ie,iqï l, o isiqka 

fkdue;s ùu ksid meje;aùug fkdyels 
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úh' 

ish¿ lghq;= kej; ms<sfh, l< hq;=j 

we;'  

xiii 2015 jif¾ isg 2017 j¾Ih olajd remsh,a 

9"998"812 l uqo,la m¾fhaIK fhdackd 

bÈßm;a l< uydpd¾hjre iy fcHIaG 

lÓldpd¾hjreka i|yd úYajúoHd,h 

úiska fjkalr ;snqKs' 

fuu uqo,a m%udKfhka 1500000la wod< 

lÓldpd¾hjreka úiska m¾fhaIK m%odk 

f,i ,nd f.k we;' tfia jQj;a by; 

wdpd¾hjre tu whf.a wjikd m¾fhaIK 

jd¾;d fï olajd Ndr § fkdue;' 

^w& tla f;aud m%odkhla ^j¾I 2 l 

jHdmD;s& iy m¾fhaIKh 2016 j¾Ifha 

wdrïN lrk th 2019 fkdjeïn¾ olajd 

ld,h §¾> lrk ,§' 2019 j¾Ih 

wjidk jk úg jd¾;dj Ndre fokq we;' 

^wd& wksl=;a idudkH m%odk ^j¾I 02& 

2016 j¾Ifha wdrïN l< w;r 2019 

wfm%a,a olajd ld,h §¾> lrk ,§' 

tfiau m¾fhaIlhdg wjidk jd¾;dj 

Ndr fok f,i olajd we;'  

xiv wOHhk ld¾hh uK av,fha wkqu; 

mqrmamdvq m%udKh 28la jk w;r ±kg 

isák m%udKh 204 ls' mqrmamdvq 80ka 23la 

u uydpd¾h mqrmamdvq fõ' ;;a;ajh 

wjidk ld¾h uKav,fha mqrmamdvq 

mej;Su tfia jQjo wdpd¾hjreka y;r 

fofkla i|yd ima; jd¾Isl ksjdvq ,nd § 

;snqKs' 

tlÕ fkdfõ' 

2012 j¾Ifha isg 2018 j¾Ih olajd 

wjia:d lsysmhl§ wOHhk ;k;=re 

msrùug mqj;am;a ±kaùï m, lr we;' 

iqÿiq whÿïlrejka bÈßm;a jQ wjia:dj, 

m;aùï lr we;' flfia jQjo my; 

i|yka fya;= ksid fuu ld,h ;=< 

wkqu; mqrmamdvq i|yd m;aùï ,nd § 

fkdue;' 

 wod< iqÿiqlï iys; whÿïlrejka 

we;eï úIh lafIa; %j,g whÿï 

fkdlsÍu' 

 úYajúoHd, moaO;sfha wvq jegqma 

uÜgu ksid ffjoH lafIa;%fha 

mqrmamdvq i|yd wvq m%udKhla 

m%;spdr olajd ;sîu' 

fi!LH wdrlaIl úoHd mSGfha uydpd¾h 

mqrmamdvq  idfmalaIj jd¾Isl ksjdvq ,nd 
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meñfKk fÊHIaG lÓldpd¾h iy 

uydpd¾hjrekaf.a msrùug lghq;= lr 

we;' 

xv wkOHhk ld¾h uKav,fha mqrmamdvq 

m%udKh 93la úh' fuu mqrmamdvq msrùu 

i|yd l%shdud¾. f.k fkd;snqKs' 

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNd 

pl%f,aLk wxl 876 wkqj l<ukdlrK 

iyldr iy my< uÜgfï ;k;=re j, 

mqrmamdvq i|yd ndysßka n|jd .ekSu 

isÿlrkq ,nkafka Wiia wOHdmk 

wud;HxYfhka fhduq lrkq ,nk kï 

,ehsia;= uÕsks' ,ehsia;= fkd,eîu ksid 

fuu lghq;= l< fkdyels úh' 

xvi 2017 wf.daia;= 14 jk Èke;s wxl tka' 
mS$tia' mS$ tia'ã'Ô'$17 orK cd;sl 

m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;= wud;HdxYfha 
f,alï úiska ksl=;a l< ;sridr 

ixj¾Okh ms<sn| ,smsh iy tlai;a 

cd;Skaf.a ;sridr ixj¾Okh ms<sn| 2030 
kHdh m;%h wkqj úYajúoHd,h tys úIh 

m:h hg;g .efkk lghq;= ms<sn| 
±kqj;a ù ;snqKs' flfia jQj o fuu 
lghq;=j,g iïnkaê; ;sridr ixj¾Ok 
wruqKq iy b,lal y÷kd .ekSug 
l%shdud¾. f.k fkd;snQ w;r wod< 
b,lal lrd <Õd úh yels l%ufõo ilid 
fkd;snqKs' 

tlÕ fkdfjñ' 

Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h fuu 
ixl,amh fï jk úg 2019 yd 2023 

Wml%ñl ie,eiau ms<sfh< lsÍfï § 
ie,ls,a,g f.k we;s w;r md,l 
iNdfõ idlÉPdjg n÷ka ù we;' 

 

xvii fmr j¾Ij, ú.Kk jd¾;d j,ska 

fmkajd § we;s lreKq flfrys 

úYajúoHd,h wjOdkh fhduq lr 

fkdue;s w;r my; i|yka lreKq 

iïnkaOfhka ksjerÈ lsÍfï l%shdud¾. 

f.k fkdue;' 

^w&  Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,fha 

wOHhk ld¾h uKav,j, udkj 

m%d.aOkh ixj¾Okh lsÍu i|yd jQ 

úfoaY wruqo,a jHdmD;shla yd 

taldnoaOj f;d¾ðhdkq úoHd yd 

;dlaIK úYajúoHd,h uÕska ,o re' 

 

 

 

 

tlÕ fkdfjñ' 

2018'11'30 Èk iaÓr ;ekam;= j, 

wdfhdackh lr we;s w;r wjYH;djh 

u;= jQ úg wfmalaIs; ld¾h i|yd Ndú;d 

lrkq we;' 


