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වි්ලවිද්යා කුලපි සුවශුලධරාහු - 2010 
 

 

ලපි ස: 
රාජකීය පණ්ඩිත පජය චාා්යය ළුත්වලවල ෝව රත ිමි, බී.ඒ. , පී.එච්.ඩී. (ශ්රී ජයල්යපුපුර) 
  

ලධරාහු:- 
 

උිලපි ස:  ාන්ද්රා ුල්දෙෝිය ය මශතා බී.එව්.සී. (ගය ත) (ෝේරාෝිය ය), ගය තය 
පිළිබඳ ප්ාා්ව උපාධි ඩිේෝ මාල (ෝේරාෝිය ය) 

 

පීඨාධිි සලරු: චාා්යය ජී. ාන්ද්රෝවේු, බී.එව්.සී කෘෂි (ශ්රී ාකා), එ .එව්. සී (කවය ය), 
එ ෆිදෙ (ෝේරාෝිය ය), පී.එච්.ඩී (එක්ව්ව රාජපානිය), / ව්වල විියා වශ 
ළපුයු කෘෂික්යම පීඨෝේ පීඨාධිපති  

 

චාා්යය එව්.සී. ජයමාන්ු බී.එව්.සී. (ශ්රී ජයල්යපුපුර), පී.එච්.ඩී 
(ව්ෝකොට්න්තය), මඩ කුකුුත ම්වවයාගාරල වජල පසරවරෝයිය පිළිබඳ 
එ ෆිදෙ (ශ්රී ජයල්යපුපුර) / විියා වශ තාක්ේෝයි පීඨෝේ ලවඩබු 
පීඨාධිපති  

 

චාා්යය එව්.ජී. සිලගුරුුාින් බී.ඒ (මයිස්ය), එ .ඒ (යාපුය), පී.එච්.ඩී 
(මයිස්ය) / කෂමුාකරේ පීඨෝේ ලවඩබු පීඨාධිපති  
 

 

 ේඛකාධිකාහ:                       නිදෙිය  දියෝබිුෝේ මශ්විය බි.ෝකො  (ෝකොෂඹ), රාජය පාුය පිළිබි 

                                              ප්ාා්වඋපාධි ඩිේෝ මාල (ෝකොෂඹ), එ .පි.ඒ. (ශ්රී ජයල්යපුපුර) 

                                             (වේත ලා්යෂික නිලාඩු බා සිටි) 

 
 

                                              ච්ය.වී.එව්.පී. රාජපක් මශතා බි.බි.ඒ. (රුහුේ) 
                                             (ලවඩබු ෝදෙඛකාධිකාරී)  

  
පුව්තකායාධිි ස:                    තුතුරු පුරේපාඩු වී ුත.  

 

මූයාධිකාහ                             ගාිණී ලියුෝේ මශතා බී.එව්.සී (ශ්රී ජයල්යපුපුර), ප්ාා්ව 

ුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුුඋපාධි ඩිේෝ මාල (කෂමුාකරේ) (රජරට) 
            (ලවඩබු මූයාධිකාරී)  
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ිාකුවභාල  - 2010 
 

 
ාන්ද්රා ුල්දෙෝිය ය මශතා   උප කුපති       

 

පීඨාධිි සලරු 

 

චාා්යය ජී. ාන්ද්රෝවේු    ව්වල විියා වශ ළපුයු කෘෂික්යම පීඨෝේ පීඨාධිපති  

 

චාා්යය එව්.සී. ජයමාන්ු    විියා වශ තාක්ේෝයි පීඨෝේ ලවඩබු පීඨාධිපති  

 

චාා්යය එව්.ජී. සිලගුරුුාින්    කෂමුාකරේ පීඨෝේ ලවඩබු පීඨාධිපති  

 

වනාතන වභා ලධ යෝජිතලරු     

 

චාා්යය ඒ.එ .ඒ.එන්.බී.ළ්වතුායක   

 

වි්ලවිද්යාය ප්ර සිාද්න  කොමින් වභාල විසින් ිත් කරන ද් වාමාජික යෝ 
 

ෝර ශේ කී්යති දිවාුායක මශතා    ළතිෝ්යක දිව්ත්රික් ෝදෙක , බදුදෙ.  

ජී. ෝවේුාධිරාජා මශතා     නීතිඥ  

මාදෙ ෝපෝ්යරා මශතා     ජුාධිපති නීතිඥ, නීතිඥ    

මිමන්ි කටුගශ මශතා     නීතිඥ  

එව්. එව්. දිල්ාු මශතා    නීතිඥ (2010.07.07 දිු සිට) 

ඩි.ඒ.ඩි.ඊ. එව්. වික්රමුායක මශතා  වභාපති,  පවදෙල්වත සීනී වමාගම (2010.07.07 දිු සිට) 

චාා්යය එන්. එව්. ුලගීගු රාජපක් මශතා  ඌල පෂා්ව ෝවෞඛයු ෝවේලා ළපයක් (2010.07.07 දිු 

සිට) 

ඩී. ඊල්රන් මශතා    වභාපති, ජාතික ලාය ජ මණ්ඩය  

ඉසුරු තිකල්යපු මශතා ළපයක්, මාුල ව ප්ව, ෝශේමාව් ෝශ දෙඩින්ව්  වමාගම 

(2010.04.23 දිු ික්ලා) 

නිදෙිය  දියෝබිුෝේ මශ්විය   ෝදෙඛකාධිකාරී/ පාක වභාෝය ෝදෙක   (වේත ලා්යෂික 

නිලාඩු බා සිටි) 

ච්ය.වී.එව්.පී. රාජපක් මශතා        ලවඩබු ෝදෙඛකාධිකාරී/ පාක වභාෝය ෝදෙක   
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වනාතනුවභාල - 2010 
 

ාන්ද්රා ුල්දෙෝිය ය මශතා    උප කුපති  

 

පීඨාධිි සලරු:- 
 

චාා්යය ජී. ාන්ද්රෝවේු ව්වල විියා වශ ළපුයු කෘෂික්යම පීඨෝේ පීඨාධිපති 

චාා්යය එව්.සී. ජයමාන්ු විියා වශ තාක්ේෝයි පීඨෝේ ලවඩබු පීඨාධිපති 

චාා්යය එව්.ජී. සිලගුරුුාින් කෂමුාකරේ පීඨෝේ ලවඩබු පීඨාධිපති  
 

අරයයනා ුප්රරාීහු   

 

චාා්යය එව්.සී. ජයමාන්ු ව්වල විියා ළපයයුාාය  

ච්ය.ඒ.පී.ළයි.එව්. ප්යමිාව මශතා ළපුයු කෘෂික්යම ළපයයුාාය  

චාා්යය ඒ.එ .ඒ.එන්.බී.ළ්වතුායක මශතා පසරගේක විියා වශ තාක්ේෝයි ළපයයුාාය  ශා විියා 
වශ තාක්ේෝයි ළපයයුාාය (ලවඩබු) 

පී. ඉමාලි එන්. ප්රුාන්දු මශ්විය කෂමුාකරේ විියා ළපයයුාාය (2010.06.14 දිු 
ික්ලා) 

ෝක්.ඩබ්. එව්.ඒන්. කුමාසර කෂමුාකරේ විියා ළපයයුාාය (2010.09.07 දිු සිට)
  

පීඨුලධ යෝජිතලරු   
 

ජුක සියඹාපිටිය මශතා   කෂමුාකරේ පීඨය 

එ .රෑබලිුන් මශතා    කෂමුාකරේ පීඨය    

චාා්යය ෝක්.බී. වි ෝේෝවේකර විියා වශ තාක්ේෝයි පීඨය  

ඩි. ෝක්.ඩි.ඩි. ජයෝවේු මශතා      ව්වල විියා වශ ළපුයු කෘෂික්යම පීඨය 

පි.ඊ. කාලියිාව මශ්විය   ව්වල විියා වශ ළපුයු කෘෂික්යම පීඨය 

 

නිදෙිය  දියෝබිුෝේ මශ්විය ෝදෙඛකාධිකාරී/ වුාතු වභාෝය ෝදෙක  (වේත ලා්යෂික 

නිලාඩු බා සිටි) 

ච්ය.වී.එව්.පී. රාජපක් මශතා ලවඩබු ෝදෙඛකාධිකාරී/ුවුාතු වභාෝය ෝදෙක   
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1. අඳවේ දැක්ම  

 
2015 ලර්ය ලන විට ශ්රී ළික ස වපත් ස වමුයළයට ය ය තසතු ක ම ම වාශළ  ද යෆනුම වශ 
විශේඥතළ ඥළනය පිළිබා කීර්තිම ස මධ්යවහාළනය බලට ් ස ීමම   

 
 

2. ය්ශේ ශමශශලර 
 

ශේශීය වපත් ස වමුයළයට ය ය තසතු ක ම ම ශසශරහි යෆඩි යලධ්ළරණයක්ය වහිතල, 
්ර්ශේණශේ වශ ඉශ නීශමහි විශිහඨ සලයට ් ස විම වශ ප්රාම උ්ළි,, ්හාළ ස උ්ළි,, 
විශේ උ්ළි, වශ විවහාළයිස ශමන්ම යඛණ්ඩ යධ්යළ්න ශලෂා් තුළින් විලර්ධ්නය සරළ 
වියයළ සමස, තළක්ක ස ශළ ලයලවළයිස ප්රශශයන් භළවිතළ ක ම ශමහි වම ස සුදුසු ්ිපපර්ණ 
නළයසයින් බිහි ක ම ම  
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3. උඳකුඳතිතුමාවේ වමාවෝචනය 
 
තළක්ණ-පුශරෝ ළමී විහලවියයළයක් ලශයන් 
මශ ස ප්ර තියක් ශ්න්නුපත සර ඇති ඌල 
ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 ලළර්ෂිස ලළර්තළල 
ශලනුශලන් ශමම ්ක වුඩය වටශන් සරන්නට 
ෆබීම  ෆන මම වතුටට ් ස ශලමි  2010 ලර්ය 
තුෂ ශමම විහලවියයළය තළතිස වපත් ස වමුයළයට 
ය ය තක් ක ම ම වාශළ උ සසෘහඨ සලශේ 
ශක්න්ද්රයක් බලට ් ස ීමශපත යෆක්ම ශඹළ යළශපත 
ශමශශලර මගින් යඛණ්ඩල ශමශශයලනු ෆබීය   
 

ශමම විහලවියයළශේ ශස ඉ ඉතිශළවය තුෂ ප්රාම 
ලතළලට උ්ළි, ලෆඩවටශන් 11 ක් වාශළ බාලළ  නු 
ෆබ ශිය විඛයළල 1500 ඉක්මලළ ගිශේය   නල ් සීමපත බළ ශයමින් යධ්යයන සළර්යමණ්ඩයය 
ක්තිම ස සරන දී  2005/2006 යධ්යයන ලර්ශේදී ශමම විහලවියයළයට ඇතුෂ ස  ද ්ෂමු ශිය 
සළණ්ඩය ශමම ලර්ශේදී උ්ළි, වපතපර්ණ සෂශ   
 

ය ඉත ්ශසුසපත විලර්ධ්න සටයුතු 2010 ලර්ශේදීය සිදු සරන ය යතර, තහිදී ශේන 
ළළ/්ර්ශේණළ ළර, ඊ ශ ොඩනෆගිල් වශ ලෆඩ් විකීර්ණය (1 යදියර) යන ශ ොඩනෆගිලිල 
ඉදික ම පත සටයුතු යඛණ්ඩල ඉදිිපයට සර ශ න යළම වශ 2 යදියර යටශ ස ශේන ළළ/ඩී 
විකීර්ණශේ ්ර්ශේණළ ළරය ඉදික ම ම වාශළ  ද ලෆඩ සටයුතු ආරපතභ ක ම ම ස සිදු විය   
 

විහලවියයළය විසින් වසවහ ශසොට යනුමත සර  න්නළ ය මුලිස වෆෆවහශපත ්ිපදි ය ඉත 
්ශසුසපත විලර්ධ්නය ක ම මට තිබ ප්රධ්ළන බළධ්ළල 2010 ය  භළ ශේදී ඇති  ද නළය යළපත විය  ය්ට 
තිබ සීමිත මුයල් ප්රති්ළයන ප්රතිසර්ම වශ යලය සීහුපත වාශළ භළවිතළ ක ම මට සිදු විය   
 

වමවහතයක් ලශයන්, ය්ශේ යෆක්ම යාළර්ායක් සරළ ශ න යළශමහිළ 2010 ලර්ය ඉතළම ස 
ඵයළයී වශ වළර්ාස ලර්යක් විය  2010 ය් ය ස සර   ස ශේ හි වළර්ාස සලය වාශළ යළයස  ද 
වෆමට මම තුති පුයමි  

 
 
 
මශළාළර්ය රන්ජි ස ශප්රේමළල් ය සිල්ලළ 
උ් කු්ති 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය 

2012.02.01 
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4. වම්ඳත් වශ ශිය විව්තර 
  

4.1 අධයයන ඳාමමාා වශ ාාර ාා්යයම්ඩලය  
 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය 2010 ලර්ශේදී සිය පීඨ 3 යටශ ස යධ්යයන ්ළඨමළළ 11 ක් ්ශත 
යෆක්ශලන ්ිපදි ඉදිිප් ස සරන දි   
 

පීමය අධයයන ඳාමමාාල 

මුළු 

ශිය 

වංඛ්යාල 

අධයයන 

ාා්යයම්ඩල

වේ මුළු වංඛ්යාල 

අනධයයන 

ාා්යයම්ඩල

වේ මුළු 

වංඛ්යාල 

ව සල වියයළ වශ 
ය්නයන 
සෘෂිසර්මය 

ව සල වියයළල 
165 
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ය්නයන සෘෂිසර්මය 
162 

 

ශ ස තළක්ණශශයය වශ ය ය 
තක් ක ම ම 
 

133 

තත වපත් ස තළක්ණශශයය 
 

94 

තළ ශළ ක්ෂිර තළක්ණය ශළ 
ය ය තසතු ක ම ම 
 

91 

වියයළ ශළ 
තළක්ණශශයය 

වියයළල ශළ තළක්ණශශයය 

 
169 

42 

්ිප ණස වියයළල වශ 
තළක්ණශශයය 

 

174 

සර්මළන්ත ශතොරතුරු 
තළක්ණශශයය 

 
148 

ඛනිත වපත් ස වශ 
තළක්ණශශයය 

 
129 

සෂමනළසරණය 

ලයලවළයස සල වශ 
සෂමනළසරණ යධ්යයනය 

 

198 

23 ව සසළරස සල, විාළරස වශ 
විශේ යලවහාළ 
සෂමනළසරණය 

 

99 

එාතුල 1562 96 56 
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4.2  ශිය ශියාල ස වශා ල්ය ධධාර 
 

ශියයින් වාශළ මයළධ්ළර බළ ශයන ේශේ ප්රධ්ළන ලශයන් ශියළධ්ළර වශ මශශ්ො ශිය සල 
ලශයනි   2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 වශ 2009/2010 යන යධ්යයන ලර් 
තුෂ තක් තක් විය ක්ශේත්රය යනුල මශශ්ො ශළ ශියළධ්ළර ළන්න් විඛයළලන් ්ශත යෆක්ශශ  
2005/2006 යධ්යයන ලර්ශේ බාලළ  නු ෆබ ශිය ශියළලන්ශේ සිශ යවුරුදු උ්ළි, ලෆඩවටශන 
වපතපර්ණ සරන ේශේ 2010 ජලි මළවශේදී බෆවින් ඔවුන්ට ඒ යක්ලළ මශශ්ො / ශියළධ්ළර ශ ලන 
දි  
 

 

පීමය 

 

ශියාධාර 

 
මශවඳො 

 

එාතුල 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/

2009 

2009/

2010 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/

2009 

2009/

2010 

වියයළ වශ 
තළක්ණශශයය 

 

11 23 31 42 35 31 35 89 60 68 425 

ව සල වියයළ වශ 
ය්නයන 
සෘෂිසර්මය 

 

13 37 24 30 40 22 10 60 101 82 419 

සෂමනළසරණය 

 

18 

 
39 36 61 05 04 02 02 08 09 184 

 

එාතුල  42 

 

99 

 

91 133 80 57 47 151 169 159 1028 

 

මශශ්ො භළරසළර සල යරමුය කුවතළ ශිය සල ලශයන් මළසිසල රු  2200 ක් වශ වළමළනය 

ශිය සල ලශයන් මළසිසල රු  2150 බෆගින් පිිපනමන යතර තයට යමතරල විහලවියයළය විසින් 
තක් තක් මශශ්ො ශිය සලළියයළ ශලත මවසට රු  350 ක් පිිපනමනු ෆශේ  තම නිවළ කුවතළ 
ශිය සල ශළ වළමළනය ශිය සල ්යනම යනුල තක් ශියයකු පිළිශලලින් රු  2550 ක් ශශෝ රු  2500 

ක් බයි  තශමන්ම විහලවියයළ ප්රති්ළයන ශසොමින් වභළශශ ා්රශල්ඛ යිස 856 වශ 
තහි  විශෝධ්න ා්රශල්ඛ යිස 900 යනුල තක් ශියයකු මවසට රු  2000 ස ශශෝ රු  1900 ස 
ශියළධ්ළර බයි  
 
 
 

 

4.3 ව සලාසිාාගාර ඳශසුාම් 
 

්ෂමුලන වශ තුන්ලන ලවරල සියලුම ශියයින් ශට 2010 ලර්ය තුෂ ශන්ලළසිසළ ළර ්ශසුසපත 
බළ දී තිශේ  විහල වියයළ ්ිපරය තුෂ ඇති ශන්ලළසිස ්ශසුසපතලට යමතරල ශිය නලළතෆන් 
්ශසුසපත වාශළ විහලවියයළශයන් පිටත නිලළව 8 ක් කුලියට  න්නළ දි   
 
තම ශන්ලළසිසළ ළරල නපත වශ නලළතෆන්ළන්න් විඛයළල ්ශත යෆක්ශශ  
 
 

නම පිරිමි ාා සතා එාතුල  

 

 අාය සතර ව සලාසිාාගාර ඳශසුාම්: 

ශසොරල් බියු ඉ 127  127 

සිල්ලර් ඉප්වහ  70  70 

සෆට්ලියළ  122 122 

ේලූ වසළයර්  132 132 
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බාහිර ව සලාසිාාගාර ඳශසුාම්: 

නසල්වහ  09 09 

සෆෂක   19 19 

ලශශ  09 09 

නිල්ලළ  12 12 

ශන්තළන  16 16 

දුන්හිා  13 13 

දියලුම  14 14 

වමන  12 12 

වින්ටර් 12  12 

මශලෆලි 12  12 

බඹර  25  25 

එාතුල 246 358 604 

    

4.4  පුව්තාාය 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ පුවහතසළය ලනළහි මළර, වපත් ස ශළ ශවේලළලන් වශ ඒලළ 
පිහිටුලළ ඇති ලූශයයි   යධ්යයන පුවහතසළයක් සිය ශියයින්ශේ ශළ සළර්යමණ්ඩශේ ඉ ෆන්ීමපත 
ශළ ්ර්ශේණ යලයතළ වපුරයි  ශමම පුවහතසළය තක ශනසට බේධ් සළර්යයන් ශයසක් ඉටු 
සරයි  ඒලළ නපත, විහලවියයළශේ වියමළළලට උ්සළම  ීමම ශළ ශියයින්ශේ ශළ 
සළර්යමණ්ඩශේ ්ර්ශේණලට උ්සළර බළ දීමයි  ශමම පුවහතසළශේ ග්රන්ා තසතුල ශඩශ 
ශඩසිමල් ලර්ගීසරණ ්ේධ්තිය යනුල ලර්ගීසරණය සර ඇත  

 

පුවහතසළශේ ලර්ධ්නය ඉතළ නියත ලන යතර, ශ්ෞේ ලිස ්ිපතයළ , ආයතනිස ්ිපතයළ  වශ 
විහල වියයළය මගින් මිදී  න්නළ ය ශ්ො සලලින් පුවහතසළ ශ්ො ස තසතුල වමන්විත විය  
ලර්තමළනශේදී ශියයින් ශළ විහල වියයළ සළර්ය මණ්ඩය ඇතුළු ්ිපශීනය සරන්නන් 1700 

සට ලෆඩි විඛයළලසට පුවහතසළය ්ශසුසපත බළ ශයයි  තය පුවහතසළය ්ම ශීනය සරන්නන්ට 
ගුණළ සමස ශවේලළලක් ශළ ශතොරතුරු බළ  ෆනීශපත යලවහාළල බළ ශයන යතර, සියළුම 
යනුග්රළශසයින්ට පුවහතසළ ශවේලළ භළවිතළ ක ම ම වාශළ වර්ල වළධ්ළරණ ශව යලවහාළල බළ දීම 
මගින් වෆමට ශවත වවන ඉ ෆන්ීමපත ශළ ඉශ නීපත ්ිපවරයක් ඇති සරයි  විළ ශතොරතුරු 
ක්ශේත්රයක් ආලරණය සරන තසතුලක් තය වතු ලන යතර, තය විේලතුන්ට විහීමය යෆනුමක න් 
යුතුල ්ිපණළමනය ීමමට උ්සළර ශශ   

 

 

්ශත යෆක්ශලන ලගුශලන් ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළය ශලත මිට  නු ෆබු ශළ 
්ිපතයළ  සරන ය ග්රන්ා විවහතරළ සමසල 

යෆක්ශශ  2010 ලර්ශේදී රුපියල් 2,040,642 ක් 
ල ඉණළ ග්රන්ා 1982 ක් මිට  නු ෆබීය  
පුවහතසළශේ ්ශසුසපත ලයළප්ත ක ම මට ඇති 
ප්රධ්ළනතම බළධ්සය  දශේ යරමුයල් සීමළ ීමමයි  
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පුව්තාාය ාාවිතා කිරීවම් අලව්ථාල 
 

පුවහතසළය වතිශේ දිනල ශ්රලරු 08 00 සිට ්වහලරු 07 30 යක්ලළ ය, ශවනසුරළයළ දිනල 

ශ්රලරු 08 00 සිට ්වහලරු 06 00 යක්ලළ ය, ඉිපයළ දිනල ශ්රලරු 08 00 සිට ්වහලරු 04 00 
යක්ලළ ය විලෘතල ්ලතින යතර, රතශේ නිලළඩු දිනල ලවළ තබනු ෆශේ   

 
වවේලාල ස 
 

්ළඨසයන්ට විහල වියයළශේ ලියළ්දිි ව ීමශමන් ්සුල පුවහතසළ වළමළජිස සලය බළ  ෆනීශමන් 
ශ්ො ස බළ  ත ශෆක ය  වළමළජිසයින් ශට බෆශෆර ශ න යළශපත ශළ ්ිපශීන ශවේලළලන් වෆ්ශේ   
 

වළමළජිසයින්ට යලය ග්රන්ා පුවහතසළ ශේ ශනොමෆති නපත, යන්තර් පුවහතසළ බෆශෆර දීශපත 
ශයෝතනළ ්රමශේ ශවේලය බළ  ත ශෆක ය   
 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ පුවහතසළය වති්තළ ශළ වති යන්තශේ ්ෂ ලන සිිශ, ශයමෂ 
ශළ ඉිග්රීසි පුල ස් ස වමගින් ක්තිම ස ීම ඇත   
 

ශ්රී ිසළ ග්රන්ා තසතුල ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ පුවහතසළය විසින් බළ ශයනු බන 
සුවිශේෂී ්ශසුසපතලලින් තසක් ලන යතර තය මශ බිම පිළිබා විවිධ් වියන් වපතබන්ධ්ශයන් ග්රන්ා 
ශළ ශලන ස ප්රසළන 500 ක න් වමන්විත ශලයි  ්ළඨසයන් ශට ඌල ්ෂළත පිළිබා යෆනුල ස විය 
ශෆක  ලනු පික ව ඌල ්ෂළත ආශ්රිත ශතොරතුරු වහිත ්ශසුසපත වශ ග්රන්ා තසතුල ශලනම ව්යළ 
තිශේ  
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ඳරිතයාග වව ද ග්ර සථ 

ජනලාරි වඳබරලාරි මා්යතු     අප්රිවයල්        මැයි      ජනි    ජලි  අවගෝව්තු  වැප්තැම්බ්ය ඔක්වතෝබ්ය වනොලැම්බ්ය   වදවැම්බ්ය 

 

ලවර       ලවර        ලවර         ලවර        ලවර 

 ලවර 
ලවර      ලවර      ලවර     ලවර     ලවර 

 ලවර 
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ග්ර සථ බැශැර ීමවම් වවේලාල  
 

බෆශෆර දීශපත යිශේ ග්රන්ා ලර්  ශයසක   ඉන් තසක් „තල්‟ ශවය, යශනස „තවහ ආර්‟ ශවය නපත 
සර ඇත   „තල්‟ ලර් ශේ ග්රන්ා දින 14 ස සළයක් වාශළය „තවහ ආර්‟ ලර් ශේ ග්රන්ා ්සු දින 
ආ්සු භළර දීම වාශළය ශ න යළ ශෆක  ලන යතර, පුවහතසළ ග්රන්ා බෆශෆර ශ න යළම වාශළ 
්ළඨසයින් සිය පුවහතසළ වළමළජිස ්ත්ර වශ විහලවියයළලීය ය ශෆනුනුපත ්ත ඉදිිප් ස සෂ යුතුය   
 

ඳරිශීන වවේලාල 
 

ේයශසෝ, විහල ශසෝ, ය සශ්ො ස වශ ලයළ්ෘති ලළර්තළ ලෆනි ්ිපශීන ද්රලය ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේ පුවහතසළය වතුල ඇති යතර ඒලළ පුවහතසළශයන් බෆශෆර ශයනු ශනොෆශේ  
්ළඨසයින්ට විවරණ සවුළුශලන් ශ්ර විභළ  ප්රහන ්ත්ර වශ වියුක්ත තෆ ඉ (සී ඩී ) ්ෆයස 
සළයක් වාශළ බළ  ත ශෆක ය   
 

පුල ස් සල ලිපි තසතුලක්ය දයනිස ්යනමින් ්ිපශීන (ආශ්රීය) යිශයන් බළ  ත ශෆක ය   
තයට: 
 

 ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ලිපි ශළ සෘති 
 උ්ළි, ලෆඩවටශන්ලට යයළෂ ලිපි ශශෝ සෘති 

 දතල විවිධ් සලය 
  විහලවියයළශේ ශලන ස ලිපි  ශළ සෘති 

 ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ යෆන්ීමපත 

 

ඇතුෂ ස ශශ  ලළර වඟරළ ප්රසළන තසතුශලහි වඟරළ 500ස ට ලඩළ ඇත  ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළය ලයලවළයස සලය වශ නල නි්ෆයුපත, ලයලවළයස සලය වශ කුඩළ ලයළ්ළර, තළතිස 
භූශ ෝ වියයළ, යර්ා ළවහත්රඥයළ වශ ්ළඨස රු වය ලෆනි වඟරළල යළයස සලය බළ ශ න තිශේ  
ආයතන කී්යක න් ශනොමිශල් ෆශබන වඟරළ කී්යක්ය ඌල ශලල්වහව විහලවියයළලීය ය 
පුවහතසළශේ ඇත   
 
 
 

4.5 යටිත ඳශසුාම් වංල්යධනය 
 

ශසොන්ත්රළ සතුල බළ දී තිබ ශේන ළළල / රවළයනළ ළරය වහිත ඊ - ශ ොඩනෆගිල් වශ ලෆඩ් 

විකීර්ණශේ 1 යදියර ඉදික ම පත සටයුතු 2010 ලර්ය තුෂය සිදු ශසරුක   
 

ලෆඩ් විකීර්ණශේ 2 යදියර, ත පිිප්ශදුල වශ  ශේන ළළල / රවළයනළ ළරය වහිත ඩී - 
ශ ොඩනෆගිල් ඉදික ම පත ශසොන්ත්රළ සසරුට 
 ්ලරන දී  
 

2010  ලර්ය ය  භළ ශේදී ඇති  ද තය ලෆසි, නළය යළපත ආදිය මගින් ඉදික ම ශපතහි ප්ර තිය 
ශබශශවින් යඩළ  ද යතර සිදු ශසශරමින් ඇති ලෆඩ වාශළ ෆබුණු මය ප්රති්ළයන සීමළවහිත විය  
 

 

 
 

4.6 ශිය උඳවශනයවයෝ 
 

්ශත වාශන් යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ වළමළජිසයන් ශිය උ්ශේනඥයින් ලශයන් සටයුතු 
සෂශ  විවිධ් උ්ශේන ක්ශත්ර ශනුනළ  නු ෆ බ යතර, තක් තක් ක්ශේත්රය ශලනුශලන් 
උ්ශේනඥයින් ් ස සරන දි  
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නම  උඳවශන ක්වේත්ර 

තල් තපත තච් ආර් යල්විවහ මශ සමිය  ආශළර 

ආාළර්ය ඒ තපත ඒ තන් බී ය සතනළයස මශතළ  යධ්යයන වශ උ්ශයවහ 

තච් තපත ඩේලිශ තපත  ශශේර ස මිය  විශනෝයළහලළය ශළ වළමළජිස සටයුතු 

ශක් ඒ ජී සී  සශාල මශතළ  උ්ශයෝගිතළ 

තපත රූබලයනන් මශතළ  ක්රීඩළ 

තනස සියඹළපි ඉය මශතළ  ශන්ලළසිසළ ළර (නලළතෆන්, භළරසරුලන්, 
ආරක්ස) 

ටී තපත පී තවහ යයි ශතන්නශසෝන් මශතළ  ආ මිස සටයුතු 

ආාළර්ය තච් ඩේලිශ තපත ඒ සී විතයසිිශ මශතළ  ලෘ සතීය විලර්ධ්නය 

ආාළර්ය ආර් ආර් තපත ශක් ශක්  විශේසුන්යර 
මශතළ  

 ශිය විවිධ්ළන ශළ විහලවියයළ විවහසෘතිය  
(ශතහඨ ශිය උ්ශේස) 

 
 
 

 

4.7 වවෞඛ්ය ඳශසුාම් 
 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ දලයය මධ්යවහාළනය බළහිිපන් ්ෆමිශණන දලයය 
නිධ්ළිපයකුශ න් යුතුල 2010 06 30 දින යක්ලළ ය, ශසොන්ත්රළ ස ්යනමින් ් ස සරන ය දලයය 
නිධ්ළිපයකු වහිතල 2010 07 01 යක්ලළය ක්රියළ සමස විය  තක් ශශදියක් වශ තක් ශමශශයුපත 
නිධ්ළිපශයක්ය යර්ධ්-සළලීය න ්යනමින් ශවේලය සරන යතර වම ලෆඩ සරන දිනයසම ්ෆය 08 30 
සිට 16 30 යක්ලළ විලෘතල තබනු ෆශේ  

 



5. ශේශීය ශිය විවහතර 
 

2009/2010 අධයයන ල්යය වශා ලියාඳිංංි  ව ශිය ශියාවලෝ 
 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය වම ලර්යසදීම තක් තක් උ්ළි, ලෆඩවටශනක් වාශළ ශිය ශියළලන් 50 ශයනකු බෆගින් ්මණක් බාලළ  නී  ඔවුන් ශතෝරළ  නු ෆබුශශ 

ය ශ්ො ව  උවවහ ශ්ෂ විභළ ශේදී බළ ඇති ප්රතිඵ වශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය විසින් ්ල සලනු බන යියශයෝගිතළ ්ම ක්ණයසදී ඔවුන් යක්ලන සළර්යවළධ්නය 

්යනපත සර ශ නය   2010 ලර්ශේදී (2009/2010) යධ්යයන ලර්ශේදී ලියළ්දිි ව  ද සියලුම ශිය ශියළශලෝ ශේශීය ශිය ශියළශලෝ  දශ  තක් තක් උ්ළි, ලෆඩවටශනක් වාශළ 

තක් තක් පීඨය යටශ ස ලියළ්දිි ව  ද ශිය ශියළලන් විඛයළල ්ශත යක්ලළ ඇත  
 

පීමය අධයයන ඳාමමාාල මාධයය 

2010 ඇතුෂත් 

ාර ගත් ශිය 

වංඛ්යාල 

ඳෂමු ලවර  
වදලන 

ලවර 

තු සලන 

ලවර 

සිව්ලන 

ලවර 

උඳාධිාභී ස 

වංඛ්යාල 

ව සල වියයළ වශ 
ය්නයන 
සෘෂිසර්මය 

ව සල වියයළල ඉිග්රීසි 42 42 43 46 34 28 

ය්නයන සෘෂිසර්මය ඉිග්රීසි 42 42 43 41 36 27 

ශ ස තළක්ණශශයය වශ ය ය තක් 
ක ම ම 

ඉිග්රීසි 42 42 45 46 -- -- 

තත වපත් ස තළක්ණශශයය ඉිග්රීසි 45 45 49 -- -- -- 

තළ ශළ ක්ෂිර තළක්ණය ශළ ය ය 
තසතු ක ම ම ඉිග්රීසි 41 41 50 -- -- -- 

වියයළ ශළ 
තළක්ණශශයය 

වියයළ ශළ තළක්ණශශයය ඉිග්රීසි 47 47 38 42 42 34 

්ිප ණස වියයළල වශ තළක්ණශශයය ඉිග්රීසි 45 45 43 44 42 32 

සර්මළන්ත ශතොරතුරු තළක්ණශශයය ඉිග්රීසි 48 48 49 51 -- -- 

ඛනිත වපත් ස වශ තළක්ණශශයය ඉිග්රීසි 39 39 39 51 -- -- 

සෂමනළසරණය 

ලයලවළයස සල වශ සෂමනළසරණ 
යධ්යයනය 

ඉිග්රීසි 47 47 54 50 47 32 

ව සසළරස සල, විාළරස වශ විශේ 
යලවහාළ සෂමනළසරණය 

ඉිග්රීසි 49 49 50 -- -- -- 

එාතුල 487 487 503 371 201 
 

153 
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2010 ලර්ශේ යියනල බාලළ  ෆනීපතල වහත්රී පුරු ශබදී යළම 

පුරු 
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පුරු 
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6. විශේ ශිය ශියළශලෝ  
 

ශමම විහලවියයළයට තලම ස විහලවියයළ ප්රති්ළයන ශසොමින් වභළල ශලතින් විශේශීය ශිය 

ශියළලන් ෆබී නෆත  
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 වහත්රී  

68% 



7.  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩය 
 

7.1 2010 ලර්ශේදී යධ්යයන ප්රශේයශේ වමවහත මළනල වපත්ත 
 

 

පීමය විය ක්වේත්රය  මාධයය 
වජය්ම 

මශාචා්යය 
මශාචා්යය 

වජය්ම 

ාථිාාචා්යය 
ාථිාාචා්යය 

වශාාර 

ාථිාාචා්යය 

ප්රද්යා / 

උඳවශා 

අධයයන නිලාු 

බා සිටින 

ාථිාාචා්යයල

රු 

ව සල වියයළ වශ 
ය්නයන 
සෘෂිසර්මය 

ව සල වියයළල 

 

ඉිග්රීසි 
- (1) 1+(5)+5

* 
8+(22) (5) - - 

ය්නයන සෘෂිසර්මය 

 

ඉිග්රීසි 

(1) - 1+(21) 7+(4) 1 8 - 
ශ ස තළක්ණශශයය වශ ය ය තක් 
ක ම ම 

ඉිග්රීසි 

තළ ශළ ක්ෂිර තළක්ණය ශළ ය ය 
තසතු ක ම ම 

ඉිග්රීසි 

තත වපත් ස තළක්ණශශයය ඉිග්රීසි - (1) 4+1
* 

- 2 - - 

වියයළ වශ 

තළක්ණශශයය 

වියයළල ශළ තළක්ණශශයය ඉිග්රීසි - - 3+(7)
 

14+9
*
+(3) - 3+1

*
 6 

්ිප ණස වියයළල වශ 
තළක්ණශශයය 

ඉිග්රීසි 
- - 1+1

* 
1+7

* 
(2) 3+1

*
 4 2 

සර්මළන්ත ශතොරතුරු 
තළක්ණශශයය 

ඉිග්රීසි 
- - 1+1

*
 1+2

* 
(2) 3+4

*
 3 2 

ඛනිත වපත් ස වශ තළක්ණශශයය ඉිග්රීසි - - 1+(3)
 

2+6
*
+(2) - 1

*
 - 

සෂමනළසරණය 

ලයලවළයස සල වශ සෂමනළසරණ 
යධ්යයනය 

ඉිග්රීසි 
- - 1+1

*
 10+(2)+5

* 
- - - 

ව සසළරස සල, විාළරස වශ විශේ 
යලවහාළ සෂමනළසරණය 

ඉිග්රීසි 
- - - 1+(1)+4

* 
- - - 

පුළුල් වළමළනය යධ්යළ්නය වශ 
යතයලය කුවතළ 

ඉිග්රීසි/සිිශ/
ශයමෂ 

- - 1+1
*
 6+(2)+8

* 
- - 3 

එාතුල 
 

 
 (1) (2) 14+(36)+10* 

50+(40)+4

1 
09+(5)+5* 20+2* 13 

 

ශලන ස පීඨලට යය ස, තමන් යය ස ශනොලන පීඨයස උ්ළි, ලෆඩවටශන වාශළ ශවේලය වවන සථිසළාළර්යලරුන් විඛයළල තරු (*) කුණක න් වකුණු සර ඇත  

බෆශෆිපන් ්ෆමිශණන ආරළි,ත සථිසළාළර්යලරුන් විඛයළල ලරශන් () තුෂ යක්ලළ ඇත  

 

වටශන: උ්ළි, ලෆඩවටශන්ල පුළුල් විය ක්ශේත්රයන්ට යමතරල, 12 ලන පුළුල් විය ක්ශේත්රය ශව යක්ලළ ඇති පුළුල් වළමළනය යධ්යළ්නය වශ යතයලය කුවතළ ය 

ඉ ෆන්ීමශමහි නිරත සථිසළාළර්යලරුන්ය සිටී 
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7.2 ව සල වියයළ වශ ය්නයන සෘෂිසර්ම පීඨය 
 

ව සල වියයළ වශ ය්නයන සෘෂිසර්ම පීඨය යධ්යයනළි 
ශයසක න්, තනපත ව සල වියයළ යධ්යයනළිශයන් වශ 
ය්නයන සෘෂිසර්ම යධ්යයනළිශයන් වමන්විත ශශ   
ආාළර්ය ජී  ාන්ද්රශවේන පීඨශේ පීඨළි,්ති ලශයන් 
ශවේලය සශෂේය  ආාළර්ය තවහ ඩී තයමළන්න ව සල වියයළ 
යධ්යළනළි ප්රධ්ළනි ශව වශ ව සල වියයළ උ්ළි, 
ලෆඩවටශශන් ්ළඨමළළ යධ්යක් ලශයන්  ශවේලය 
වෆසීය  ආර් ඒ පී යයි වපත් ස ධ්ර්මයළව මශතළ ය්නයන 
සෘෂිසර්ම යධ්යයනළි ප්රධ්ළනි ශව ශවේලය වෆසීය  

තච් ඒ තවහ තල්  තයසිිශ මිය, ඩේලියු ඒ තන් ටී  ය සිල්ලළ 
මිය, තවහ තපත පී ජී  බණ්ඩළර මිය වශ ආර් තපත තවහ ඩී  
ර සනළයස මිය 2010 ශනොලෆපතබර් 1 ලන දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි තළලසළලිස ප්රයර්සලරුන් 

ලශයන් ් ස සරන දි. තළලසළලිස සථිසළාළර්ය තපත ඩී තන්  ප්රියයර්නී මිය ශ්ෞේ ලිස ශශේතු මත 
සිය තනතුිපන් ඉල්ළ යවහ  දලළය  
 

2010 ලර්ය වාශළ ව සල වියයළ වශ ය්නයන සෘෂිසර්ම පීඨශේ සළර්ය මණ්ඩ වළමළජිසයින්ශේ 
නපත, සුදුසුසපත වශ තනතුරු නළමයන් ්ශත යෆක්ශශ  
 

ධචා්යය ජී. ච සද්රවවේන  බී තවහ සී  සෘෂි  (ශ්රී ිසළ), තපත තවහ සී  (සෆෂක ය), තපත ල්ල්  (ශප්රළශයක ය), 

පී තච් ඩී  (තක්ව ස රළතධ්ළනිය), ශතයහඨ සථිසළාළර්ය I ශරේක ය, පීඨළි,්ති     
 

ධචා්යය එව්.සී. ජයමා සන, බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), තපත ල්ල්  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), පී තච් ඩී 

(වහශසොට්න්තය), ශතයහඨ සථිසළාළර්ය I ශරේක ය / ව සල වියයළ යධ්යයනළිශේ ප්රධ්ළනී   
  

ධ්ය.ඒ.පී.අයි.එව්. ධ්යමදාව මශතා, බී තවහ සී  (රුහුණ), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), ය්නයන සෘෂිසර්ම 
යධ්යයනළිශේ ප්රධ්ළනී  
 

ධ්ය.එම්.සී.ලබ්ලියු. එම්. රත්නායා මිය, බී ඒ  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) (යධ්යයන 
නිලළඩු බළ සිටී ) 
 

ඊ.වක්.එ ස.ඩී. ප්රනා සු  මිය, බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය 
(්ිපලළව) 
 

ඩී.වක්.ඩී.ඩී. ජයවවේන මශතා, බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය 
(්ිපලළව) 
 

පී.ඊ. ාාලියදාව මිය, බී තවහ සී  (රුහුණ), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව)                               
 

පී.බී.ඒ.අයි.වක්. බුළුමුල් මිය, බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

එව්.ධ්ය.ලබ්ලියු.එම්.සී.වේ.වක්. රණලන මිය, බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), 
සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

ධ්ය.ධ්ය.එම්.වක්.වක්. විවේසු සදර මශතා, බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

ඩී.සී. මුද සනායා මිය, බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශමල්බන්), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව)  
 

සී.පී. අවබ්වවේාර මිය, බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය),සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
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ඊ.ඩී.එ ස.එව්. අවබ්රත්න මශතා, බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය 
(්ිපලළව) 

 

එව්.එම්.එව්.වක්. වශේරත් මශතා, බී තවහ සී  (වබර මුල), තපත තවහ සී  (ශබල්ජියම), සථිසළාළර්ය 
(්ිපලළව) යධ්යයන නිලළඩු බළ සිටී ) 
 

එල්.එම්.එච්.ධ්ය.අල්විව් මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය),  තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය 
(්ිපලළව)   
 

එම්.ජී.පී.පී.මහි සදරත්න මශතා  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 
පී.ධ්ය.ඩී. ගුණතිා මිය  බී තවහ සී  (ලයඹ), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 

 

ඒ.එම්. වමරවීර මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

එ ස.එම්.එ ස. නම්බඳාන මිය  බී තවහ සී  (වබර මුල), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය 

(්ිපලළව) 
 

එ ස.පී.පී. ලියනවේ මශතා  බී තවහ සී  (රුහුණ), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) (2010 12 01 දින සිට 
ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

ඒ.එම්.එ ස.එල්. අවබ්සිංශ  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තළලසළලිස සථිසළාළර්ය (2010 12 01 දින සිට 
ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 
ධ්ය.එම්.ජී.එ ස. රාජඳක් මිය  බී තවහ සී  (රතරට), තළලසළලිස සථිසළාළර්ය (2010.12.01 දින සිට 
ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 
එ ස.එව්. විතානවේ මිය  බී තවහ සී  (රුහුණ , තළලසළලිස ප්රයර්ස 
 

ඒ.ඒ.එම්. සුවබෝධිනී මිය  බී තවහ සී  (රුහුණ), තළලසළලිස ප්රයර්ස 

 

ජී.ජී.එ ස. තුාරි මිය  බී තවහ සී  (රුහුණ), තළලසළලිස ප්රයර්ස (2010.12.01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන 
්ිපදි) 
 

ඩී.එව්.වක්. නාගශතැ සන මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත ල්ල්  (ශප්රළශයක ය), තළලසළලිස 
ප්රයර්ස 
 

එච්.එම්.පී.ටී.වක්. වශට්ටිවගදර මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තළලසළලිස ප්රයර්ස 
 
එච්.ඒ.එව්.එල්. ජයසිංශ මිය  බී තවහ සී  (ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය), තළලසළලිස ප්රයර්ස 

(2010.11.01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

ලබ්ලියු.ඒ.එ ස.ටී. ද සිල්ලා මිය  බී තවහ සී  (ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය), තළලසළලිස ප්රයර්ස 

(2010.11.01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

ධ්ය.එම්.එව්.ඩී. රත්නායා මිය  බී තවහ සී  (ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය), තළලසළලිස ප්රයර්ස 

(2010.11.01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
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එව්.එම්.පී.බී. බානාදර මිය  බී තවහ සී  (ඌල ශලල්වහව විහලවිේයළය), තළලසළලිස ප්රයර්ස 
(2010 11 01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

7.3 ාෂමනාාරණ පීමය 

ආාළර්ය තවහ ජී  සිලගුරුනළයන් සෂමනළසරණ පීඨශේ පීඨළි,්ති ලශයන් සටයුතු සශෂේය  සෂමනළසරණ 

වියයළ යධ්යනළිශේ ප්රධ්ළනී    ශව  සළින් සටයුතු සෂ පී යයි තන් ප්රනළන්දු මිය උවවහ යධ්යයන සටයුතු වාශළ 
පිටල ගිය බෆවින්, වන්ධ්යළ නිල්මික  මිය සෂමනළසරණ වියයළ යධ්යයනළිශේ ප්රධ්ළනී ලශයන් ් ස සරනු 

ෆබුලළය  ආාළර්ය ටී  යතළවුය යඛණ්ඩල ලයලවළයස සල වශ සෂමනළසරණ උ්ළි, ලෆඩවටශශන් ලෆඩ 
බන ්ළඨමළළ යධ්යක් ලශයන් සටයුතු සශෂේය  තලය, ආාළර්ය තවහ ජී  සිලගුරුනළයන් ව සසළරස, 
විාළරස වශ විශේ යලවහාළ සෂමනළසරණ උ්ළි, ලෆඩවටශශන් ්ළඨමළළ යධ්යක් ලශයන් සටයුතු 
සශෂේය  

2010 ලර්ය වාශළ සෂමනළසරණ පීඨශේ සළර්ය මණ්ඩ වළමළජිසයින්ශේ නපත, සුදුසුසපත, වශ 
තනතුරු නළමයන් ්ශත යෆක්ශශ  
 

ධචා්යය එව්.ජී. සිලගුරුනාද ස, බී ඒ  (මයිශවෝර්), තපත ඒ  (යළ්නය), පී තච් ඩී  (මයිශවෝර්) ශතයහඨ 
සථිසළාළර්ය - 1 ශරේක ය - ලෆඩ බන පීඨළි,්ති 

  

පී.අයි.එ ස. ප්රනා සු  මිය, බී ශසොපත (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය 
(්ිපලළව), සෂමනළසරණ වියයළ ශය්ළර්තශපතන්තුශශ ප්රධ්ළනී (2010 09 01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන 
්ිපදි යධ්යයන නිලළඩු ෆබීය ) 
 

පී.එච්.ටී. කුමාර මශතා, බී ඒ  (ශප්රළශයක ය), යර්ා ළවහත්රය පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළ (ශශේේ) 
සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), (යධ්යයන නිලළඩු බළ සිටී ) 
 

එච්.එම්.ලබ්ලියු.එම්. වශේරත් මිය, බී ඒ  (සෆෂක ය), තපත ල්ල් (සෆෂක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව)  

 

ටී.ඒ.සී.වේ.එව්. බ්ඩලාර මිය, බී ඒ  (ශසොෂඹ), පුරළවියයළල පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල 
(ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

ටී.එම්.පී.එව්.අයි. වත සනවාෝ ස මශතා, බී ඒ  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 

 

එම්. රබලදන ස මශතා, බී ඒ  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 

 

ජී.එච්. අවබ්වීර මශතා, බී ඒ  (වබර මුල), ටී ඊ තල් තල්  ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල (ශ්රී 
තයලර්ධ්නපුර), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව)  (යධ්යයන නිලළඩු බළ සි ඉශේය ) 
 

එච්.ධ්ය.එ ස. පීරිව් මිය, බී ඒ  (සෆෂක ය), තපත ඒ  (බ වශ පී  ශ්රී ිසළල), තපත ල්ල් (සෆෂක ය), 

සථිසළාළර්ය (්ිපලළව)  

 

ඒ.ය.එච්. ගුණල්යධන මිය, බී තවහ සී  සෘෂිසර්මය (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), 
සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), (යධ්යයන නිලළඩු බළ සි ඉශේය ) 
 

ඒ.ඒ.වක්.වක්. ජයල්යධන මිය, බී ශසොපත (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
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ජනා සියඹාපිටිය මශතා, බී ශසොපත (ඉන්දියළල), ලයළ්ළර ්ිප්ළනය පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, 
ඩිප්ශෝමළල (ති න්තය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

වක්.එම්.ධ්ය. සිරිල්යධන මිය  බී ඒ  (වබර මුල), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 

 

වේ.පී.ධ්ය.සී. රණසිංශ මශතා  බී තවහ සී  (රතරට), ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල (රතරට) සථිසළාළර්ය 
(්ිපලළව) 
 

ලබ්ලියු.එම්.පී.ජී.සී. වීරවාෝ ස මිය, බී ශසොපත (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) (2010 05 04 
දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

වේ. සුදා මිය  බී බී ඒ  (නෆශ නහිර වි වි  ශ්රී ිසළල), ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල (නෆශ නහිර වි වි  
ශ්රී ිසළල), තපත බී ඒ  (නෆශ නහිර වි වි  ශ්රී ිසළල), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) (2010 10 01 දින සිට 
ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

ඩී.එ ස.එ ස. වරොශා ස මශතා  බී බී ඒ  (ශසොෂඹ), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

වක්.එම්.එම්.සී.බී. කුතුංග මශතා  බී තවහ සී  (වබර මුල), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

ධ්ය.ඩී.එ ස. ඳල්ලියවේ මශතා  බී ඒ  (ශප්රළශයක ය) සථිසළාළර්ය (්ිපලළව)  
 

ලයි.එම්.සී. ගුණරත්න මිය  බී තවහ සී  (ලයඹ), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

පජය පී. ලාි ව්වර හිමි  බී ඒ  (ඉන්දියළල), තපත තවහ සී  (ඉන්දියළල), තළලසළලිස සථිසළාළර්ය 
(2010 10 01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

වේ.එම්.පී.වී.වක්. ජයසු සදර මිය  බී ඒ  (වබර මුල) තළලසළලිස ප්රයර්ස 
 

වක්.ඒ.ඩී.ය. විවේනායා මිය  බී ඒ  (සෆෂක ය) තළලසළලිස ප්රයර්ස 
 

ඩී.අයි.පී. ද සිල්ලා මිය  බී තවහ සී  (ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය) තළලසළලිස ප්රයර්ස (2010 06 12  
දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

 

7.4 විදයා වශ තාක්ණවව්ද පීමය 
 

වියයළ වශ තළක්ණශශය පීඨය යධ්යයනළි ශයසක න්, තනපත වියයළ වශ තළක්ණශශය යධ්යයනළිය 
වශ ්ිප ණස වියයළ වශ තළක්ණශශය යධ්යයනළිය යන ශයශසන් වමන්විත ය   ආාළර්ය 
ඒ තපත ඒ තන් බී  ය සතනළයස වියයළ වශ තළක්ණශශය යධ්යයනළිශේ ප්රධ්ළනී ලශයන් වශ ්ිප ණස 
වියයළ වශ තළක්ණශශය යධ්යයනළිශේ ලෆඩබන ප්රධ්ළනී ලශයන් ශවේලය සශෂේය  
 

2010 ලර්ය වාශළ සෂමනළසරණ පීඨශේ සළර්ය මණ්ඩ වළමළජිසයින්ශේ නපත, සුදුසුසපත වශ 
තනතුරු නළමයන් ්ශත යෆක්ශශ  
 

ධචා්යය එව්.සී. ජයමා සන, බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), තපත ල්ල්  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), පී තච් ඩී  
(වහශසොට්න්තය) ශතයහඨ සථිසළාළර්ය 1 ශරේක ය, ලෆඩබන පීඨළි,්ති   
 

ධචා්යය ඒ.ධ්ය.කුමාරසිංශ  බී තවහ සී  (රුහුණ), තපත ල්ල්  (රුහුණ), පී තච් ඩී  (තක්ව ස රළතධ්ළනිය) 

ශතයහඨ සථිසළාළර්ය I ශරේක ය, (තළතිස නෆශනෝ තළක්ණශශය මසෘතයශේ ශවේලය සරනු පික ව 
වියයළ වශ තළක්ණ යමළතයළිය ශලත මුයළ ශිපන දි  
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ධචා්යය වක්.බී. විවේවවේාර  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත ල්ල්  (ශප්රළශයක ය), පී තච් ඩී  

(තර්මනිය), ශතයහඨ සථිසළාළර්ය II ශරේක ය 
 

ධචා්යය ඒ.එම්.ඒ.එ ස.බී. අත්තනායා  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශනයර්න්තය), 

පී තච් ඩී (තර්මනිය), ශතයහඨ සථිසළාළර්ය II ශරේක ය, වියයළ වශ තළක්ණශශය යධ්යයනළිශේ 
ප්රධ්ළනී වශ ්ිප ණස වියයළ වශ තළක්ණශශය යධ්යයනළිශේ ලෆඩබන ප්රධ්ළනී  
 

ධචා්යය පී.එම්. සිරිමා සන  බී තවහ සී  (රුහුණ), තපත ල්ල්  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), පී තච් ඩී  (ශටෝක ශයෝ), 

ශතයහඨ සථිසළාළර්ය I ශරේක ය 

 

ධචා්යය එච්.ලබ්ලියු.එම්.ඒ.සී. විජයසිංශ  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තල් යයි සී  (ඉිජිශන්රු), පී තච් ඩී  

(වහීමඩනය), ශතයහඨ සථිසළාළර්ය II ශරේක ය 

 

ඊ.පී.එව්.වක්. එිංරිවීර මශතා  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), තපත ල්ල්  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), ්හාළ ස 
උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල (සූශබක්), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), (යධ්යයන නිලළඩු බළ සි ඉශේය ) 
 

එම්.ඒ.පී.එ ස. වඳව්යරා මශතා  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), (යධ්යයන නිලළඩු 
බළ සි ඉශේය ) 
 

එච්.එම්.ඩී.බී. ගුණවවේාර මශතා  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (නල ශමක්සිශසෝ රළතය වි වි ) 

සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), (යධ්යයන නිලළඩු බළ සි ඉශේය ) 
 

ඩී.ඩී.සී. ද සිල්ලා මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), (යධ්යයන නිලළඩු බළ 
සි ඉශේය ) 
 

ලබ්ලියු.වක්.අයි.එල්. ල සනිධරච්ි  මශතා  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
(යධ්යයන නිලළඩු බළ සි ඉශේය ) 
 

වක්.ලබ්ලියු.එව්.එ ස. කුමාරි මිය  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), තපත තවහ සී  (ශප්රළශයක ය) 
සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

එම්.වක්.ඒ.වේ. මල්වදණිය මශතා  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), (යධ්යයන 

නිලළඩු බළ සි ඉශේය ) 
 

ඒ.ධ්ය. නිහිමියා මිය  බී තවහ සී  ඉිජිශන්රු (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

එච්.ඒ.පී.වක්. වශට්ටිධරච්ි  මශතා  බී තවහ සී  (ශසොෂඹ), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව), (යධ්යයන නිලළඩු 
බළ සි ඉශේය ) 
 

එම්.එම්.එව්.එ ස. වප්රේමතිා මිය  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

වක්.ඒ.ජී.සී. ාශල මශතා  බී තවහ සී  ඉිජිශන්රු (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ශමොරටුල), සථිසළාළර්ය 

(්ිපලළව), (යධ්යයන නිලළඩු බළ සි ඉශේය ) 
 

ටී.එච්.එ ස.ජී. අමරවීර  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත ල්ල්  (ශප්රළශයක ය) සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

ඒ.පී. හී සගමවේ මශතා  බී තවහ සී  (ශසොෂඹ), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

අයි.ඩී. සිංශවේ මිය  බී තවහ සී  (සෆෂක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
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ඩී.ටී.උලවගදර මශතා  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (තක්ව ස රළතධ්ළනිය), සථිසළාළර්ය 
(්ිපලළව) 
 

වේ.එම්.එල්.සී. පියතිා මශතා  බී තවහ සී  ඉිජිශන්රු (ශමොරටුල), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

ඒ.ඒ.වක්. ාරුණාතිා මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 

 

ජී.එම්.ඒ.ය.වක්. ග සවනොරුල මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

එච්.ජී.වක්. ිංව සරත්න මශතා  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), විඛයළන වියයළල පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, 

ඩිප්ශෝමළල (ශප්රළශයක ය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

බී.ඒ.වක්. ිංවානායා මශතා  බී තවහ සී  (රුසියළල), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව)  
 

පී.බී. රත්නවීර මිය  බී තවහ සී  (ශසොෂඹ), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

වක්.ලබ්ලියු.එම්.එම්.පී. ලාව මශතා  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
(2010 12 01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

ධ්ය.එම්.සී.ටී.බී. ඒානායා මශතා  බී තවහ සී  ඉිජිශන්රු (ශප්රළශයක ය), ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල 

(ශප්රළශයක ය) තපත තවහ සී (සිි ප්පරුල), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

එ ස.ටී.එව්.ජී. ගමාච්ි වේ මශතා  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

වේ.අයි. රණසිංශ මිය  බී තවහ සී  (සෆෂක ය), තපත තවහ සී (ත්ළනය), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
(2010 12 01 දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

ඩී.එච්.එ ස. වඳව්යරා මිය  බී තවහ සී  (ශමොරටුල), තපත තවහ සී  (ශමොරටුල), සථිසළාළර්ය (්ිපලළව) 
 

ඒ.වේ.එම්.වක්. විවේරත්න මශතා  බී තවහ සී  (ශසොෂඹ), තපත තවහ සී  (ශසොෂඹ), ්හාළ ස උ්ළි, 

ඩිප්ශෝමළල (ශසොෂඹ), තළලසළලිස සථිසළාළර්ය  
 

වක්.එව්.ඩී. කුමාරඳතිරණ මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තළලසළලිස සථිසළාළර්ය  
 

ධචා්යය වේ.එම්.ජී.එව්.බී. ජයසිංශ  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තපත තවහ සී  (ඇශමිපසළ තක්ව ස 

තන්යය), තළලසළලිස සථිසළාළර්ය  
 

එම්.ඉවවඩ්.එම්. වාහී්ය මශතා. බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තළලසළලිස ප්රයර්ස 

 

එම්.එම්.ජී. මධුසිංශ මිය  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), තළලසළලිස ප්රයර්ස 

 

එච්.ඒ.සී.එව්. ශපුධරච්ි  මශතා  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), තළලසළලිස ප්රයර්ස 

 

එල්.ඩී.සී.එව්. සුාාෂිණී මිය  බී තවහ සී  (ශසොෂඹ), තළලසළලිස ප්රයර්ස (2010 02 05 දින සිට 
ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

එච්.ධ්ය.එච්.අයි. සිරිකුමාර මිය  බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), තළලසළලිස ප්රයර්ස (2010 12 07 දින 
සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
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ලබ්ලියු.එම්.එ ස.එව්. විමරත්න මශතා  බී තවහ සී  (ශමොරටුල), තළලසළලිස ප්රයර්ස (2010 02 05 දින 
සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

ඩී.ලබ්ලියු.සී.පී. කුමාරි මිය  බී තවහ සී  (ශසොෂඹ), තළලසළලිස ප්රයර්ස    

 

ජී.එම්.ලබ්ලියු.එම්. ධරියරත්න මිය  බී තවහ සී  (ශ්රී ිසළ ශතොරතුරු තළක්ණශශය ආයතනය), 
තළලසළලිස ප්රයර්ස 

 

ය.පී.පී.ධ්ය. පියසිංශ මශතා  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තළලසළලිස ප්රයර්ස (2010 10 01 දින සිට 
ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
 

එව්.ඩී.එච්.එව්. වික්රමරත්න මිය  බී තවහ සී  (ශප්රළශයක ය), තළලසළලිස ප්රයර්ස (2010 11 15 දින සිට 
ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි) 
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8.  අනධයයන ාා්යයම්ඩලය 
 

පීමය/ාඛ්ාල 
ලලාත් 

වජය්ම 

වජය්ම 

ාා්යයම්ඩලය 

ාණි්ට 

ාා්යයම්ඩලය 

වවසු 

වවේලාවයෝ 

උ්කු්තිතුමළශේ සළර්යළය   01 

ශ
ම
ම
 වි

හල
වි
යය
ළ
ය
 ක 
සි
දු 
සු
ළු
 ශ
ව
ේල
ස
ය
කු
 බ
ා
ල
ළ 
ශ
 
න
 න
ෆත
  

ස
ක 

හට
 ස
ළර්
ය
ම
ණ්
ඩ

ශ
ේ
 ශ
බ
ොශ
ශ
ෝ 
ශ
යශ
න
ක්
 ශ
ම
ශ
ශ
යු
පත
 

ව
ශ
ස
ළර
ල
රු
  ද
 ය
ත
ර
 ඔ
වු
න්
ට
 ත
ක්
 ත
ක්
 ස
ළර්
ය
ශ
ය
හි
 වි
වි
ධ්
ළස
ළර
 

ස
ට
යු
තු
 ර
ළශි
ය
ක්
 සි
දු 
ක 
ම 
ම
ට
 සි
දු 
වි
ය
  

ශල්ඛසළි,සළම තුමියශේ 

සළර්යළය 
01  01 

ව සල වියයළ වශ ය්නයන 

සෘෂිසර්ම පීඨය 
  02 

වියයළ වශ තළක්ණශශය පීඨය   03 

සෂමනළසරණ පීඨය   02 

ශිය සටයුතු යිය  01 04 

මළනල වපත් ස යිය  01 02 

ශ්ොදු ්ිප්ළන යිය  01 03 

විභළ  යිය  01 04 

ප්රවපත්ළයන යිය  01 02 

මය යිය  04 07 

දලයය මධ්යවහාළනය  01 01 

ලයළ්ෘති  01 02 

එාතුල 01 11 34 

 

ඉශත පුළුල් යනධ්යයන සළර්යමණ්ඩයට යනධ්යයන ්ිප්ළන ශනොලන සළර්යමණ්ඩය වශ 
්ිප්ළන සළර්යමණ්ඩය ඇතුෂ සය  ශමම උ්  ප්රශේය ශයශසහි විවහතර ්ශත යක්ලළ ඇත  
 

 

 ඳරිඳානමය වනොලන අනධයයන ාා්යයම්ඩලය 
 

තළක්ක ස නිධ්ළම න් ශෆර යන් සියලුම ලිපිසරු ශළ ආශ්රිත ශරේක ල ශවේලළලන් බළ  න්නළ ේශේ 
්සුල යනුයුක්ත ්යනමින් ශමශශයුපත වශසළරලරුන් ලශයන් බාලළ  නු ෆබ පුහුණුළන්න්ශ නි  
ශමම ශමශශයුපත වශසළරලරු ්ිප ණස ආශ්රිත සළර්යයන්, ලිපිසරු සටයුතු, ශමශශයුපත සළර්යයන් 
වශ ශල්සපත සළර්යයන් ඇතුළු සළර්යයන් රළශියක් ඉටු සරති  ය් විහලවියයළශේ ්ිප්ළනය 
ශමශශයුපත වළර්ාස සලය ඉක්ස සරමින් ශමශශයලනු බන යතර ශමශශයුපත වශසළරලරු සිය 
කුවතළ ප්රයර්නය සර ඇති යතර, ය්ශේ ්රශමෝ්ළශයහි වළර්ාස සලය ඔප්පු ශසොට ඇත  
 

වහථිර සළර්යමණ්ඩ තනතුරු පිරීමශපත ප්රය සනයක් ලශයන් ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ දීර්  
සළයක් ශවේලය සෂ ශමශශයුපත වශසළරලරුන් 8 ශයනකු ්ිප ණස ලයළලශළිපස වශසළරලරුන් 
ලශයන් ් ස සරන දි   තශවේ ් ස සරන ය ්ිප ණස ලයළලශළිපස වශසළරලරුන් යට ශයනළ 
යතිපන් 6 ශයශනක් 2010 ලර්ය මුළුල්ශල්ම යඛණ්ඩල ශවේලශේ සි ඉයශ  තලය, තක් ශමශශයුපත 
වශසළරලරයකු වරප් ලශයන් වහථිර ශව ් ස සරන ය යතර තල ස තක් යයකු තළක්ක ස 
නිධ්ළිපලරයකු ලශයන් ් ස සරන දි    බඩළ භළරසරු තනතුරය වහථිරලම පුරලන දි   සියලුම 
් සීමපත ළන්හු ඌල ්ෂළශ ස යය ලන යතර, විහලවියයළයට ආවන්නශේ ්දිි වල සි ඉති    
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යනධ්යයන වශ ්ිප්ළනමය ශනොලන සළර්යමණ්ඩශේ සියලු වළමළජිසයින්ශේ ප්රශේය ශළ 
විඛයළලන් ්ශත යක්ලළ ඇත  
 

ප්රවදදය වවේලා වංඛ්යාල 

තළක්ක ස නිධ්ළම  02 

්ිප ණස ලයළලශළිපස වශසළරලරු  06 

ශමශශයුපත වශසළරලරු (්ෆලරුපත 
්යනමින්) 

 

34 

 බඩළ භළරසරු 01 

වරප් 01 

 

 

තයට යතිශර්සල උ්ළළි,්තිලරුන් ශයශයනකුශේ ශවේලය බළහිර ශවේලළයළයසයකුශ න් බළ  න්නළ 
දි   
 
 

ඳරිඳාන ාා්යයම්ඩලය 
 

මයළි,සළම , ප්රධ්ළන ආරක්ස නිධ්ළම  වශ ළම ිපස යධ්යළ්නය පිළිබා යධ්යක් තනතුරු පුරප්්ළඩු ීම 
්ෆලතුක    2010 ලර්ය තුෂ ්ිප්ළන සළර්යමණ්ඩශේ ශවේලය සෂ තක් තක් ප්රශේයශේ ශවේලස 
විඛයළලන් ්ශත ්ිපදි ශශ  
 

 

ශවේලස ප්රශේයය ශවේලස විඛයළල 

ශල්ඛසළි,සළම  01 

ශතයහඨ වශසළර ශල්ඛසළි,සළම  05 

ශතයහඨ වශසළර මයළි,සළම  04 

ශතයහඨ වශසළර යභයන්තර වි ණස 01 

විහලවියයළයීය දලයය නිධ්ළම  01 (ශසොන්ත්රළ ස ්යනමින්) 
 

 

සියළු ්ිප්ළන සළර්යමණ්ඩ වළමළජිසශයෝ ශමශශයුපත වළර්ාස සලය ය ස සර දී ම ශසශරහි 
දිළියමුඛල සි ඉති  ඒ යනුල ශල්ඛසළි,සළම ලරයළ ප්රධ්ළන ශමශශයුපත නිධ්ළම  ලශයන්ය, ශතයහඨ 
වශසළර ශල්ඛසළි,සළම ලරු ශමශශයුපත සෂමනළසළරලරුන් ලශයන්ය, මයළි,සළම ලරයළ ප්රධ්ළන 
මය නිධ්ළිප ලශයන්ය ක්රියළ සරති   ශමම ්රශමෝ්ළය ආයතනිස ඉක්ස ක්රියළ සමස ක ම ම වාශළ 
ශමශශයුපත වළර්ාස සලය බළ ශයයි  
 
 

2010 ලර්ය වාශළ විහලවියයළශේ ්ිප්ළන සළර්යමණ්ඩශේ වළමළජිසයින්ශේ නපත, සුදුසුසපත ශළ 
තනතුරු ්ශත යෆක්ශශ   
   

ශල්ඛසළි,සළම  

(ප්රධ්ළන ශමශශයුපත නිධ්ළම ) 

නිල්මික  දියශබයනශේ මිය, බී ශසොපත  (ශසොෂඹ), රළතය 
්ළනය පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල (ශසොෂඹ), 
තපත පී ඒ  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), (වප්ත ලළර්ෂිස නිලළඩු බළ 
සි ඉයළය ) 
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ශතයහඨ වශසළර 
ශල්ඛසළි,සළම ලරු 

ආර් ීම තවහ පී  රළත්ක් මශතළ, බී බී ඒ  (රුහුණ) 
 

තවහ  යනළ මිය, බී තවහ සී  (යළ්නය) මළනල වපත් ස 
සෂමනළසරණය පිළිබා ඩිප්ශෝමළල (යයි පී තපත )  
 

ඒ ශේ තපත ඩී තන් බී  නළල මශතළ, බී තවහ සී  (ශසොෂඹ), 
ලයළ්ළර සෂමනළසරණය පිළිබා ඩිප්ශෝමළල (තන් යයි බී තපත)  
 

යයි තල්  තවහලීය න් මශතළ, බී බී ඒ  (ශ්රී ිසළ යේනිදි  විහල 
වියයළය) 
 
තවහ  කුමළරු මිය, බී ඒ  (යළ්නය), පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, 
ඩිප්ශෝමළල (යළ්නය) 
 

ේ ශයහඨ වශසළර මයළි,සළම  

 

 

 

 ළමික  ලිය නශේ මශතළ, බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), 
සෂමනළසරණය පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල (රතරට) / 
(ලෆඩ බන මයළි,සළිප ශළ ප්රධ්ළන මය නිධ්ළම ) 
 

ජී තවහ ශක්  ර සනළයස මශතළ, බී තවහ සී  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), 
සෂමනළසරණය පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල (රතරට) 
 
තවහ තපත විතළන ආරච් ව මිය, බී බී තපත  (සෆක ය) 
 
ඒ යයි වමරශශේලළ මශතළ, බී තවහ සී  (රතරට) ්හාළ ස උ්ළි, 
ඩිප්ශෝමළල (ශප්රළශයක ය) 
 

ශතයහඨ වශසළර යභයන්තර 

ශ ණස  
 

ඕ ශක් තවහ පී  ඕවි ඉ  මශතළ, බී ශසොපත  (ශ්රී තයලර්ධ්නපුර), 
්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල (ලයඹ) 
 

දලයය නිධ්ළම  දලයය තච් තපත තපත  ජිනශවේන, තපත බී බී තවහ  (ශසොෂඹ) 
 

ලයළ්ෘති සෂමනළසළර තවහ ීම ඒ  පියයළව මශතළ, ඉිජිශන්රු, ශ්රී ිසළ ්ිප්ළන 

ශවේලළල  II ශරේක ය  
 

ප්රධ්ළන ආරක්ස නිධ්ළම  පුරප්්ළඩු ීම ්ලතී  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



[23] 

 

9.  ්ර්ශේණ, නල නි්ෆයුපත  වශ ප්රසළන 

 

2010 ලර්ශේදී ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ, නල නි්ෆයුපත  වශ ප්රසළන ්ශත 
යෆක්ශශ  
 

වියය 
ප්රසළයට ් ස සරන 

ය 
ලළක තසරණය 
සරන ය 

ඉදිිප් ස සරන 
ය 

ඳ්යවේණ අධයයන 

වංඛ්යාල  
69 - 69 

නල නිඳැයුම්  වංඛ්යාල 10 - 10 

ලාර වඟරා වංඛ්යාල - - - 

ග්ර සථ වංඛ්යාල - - - 

ලිපි වංඛ්යාල - - - 

එාතුල 79 - 79 

 

9.1 ඳ්යවේණ 

 

9.1.1 වත්ල විදයා වශ අඳනයන ාිෂිා්යම  පීමය 

 ව සල වියයළ වශ ය්නයන සෘෂිසර්ම  පීඨය යටශ ස 2010 ලර්ය තුෂ ්ශත වාශන් ්ර්ශේණ 
ප්රසළන ඉදිිප් ස සරන දි  
 

1. ශේ  වහලර්ණ්ළලි, තච් තවහ  තයලර්ධ්න වශ ජී. ච සද්රවවේන (2010)  ශසෝලක්සළ (ශසොක්සිනියළ 
ග්රළන්ඩිවහ) භළවිතළ සරමින් වශල් ්යනපත සර   ස විවහශසෝතු ලර් යක් විලර්ධ්නය ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ 
ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

2. තපත ටී ශක්  ශයල්් වත්ර, ඒ ඩී ඩී  ශරෝෂිසළ වශ ජී. ච සද්රවවේන (2010) විරිතනය සරන ය ඉඟුරු 
(සිිගිබර් ඔල්සිනළලි) ල ගුණළ සමසතළල වාශළ ශයහි වළන්ද්රණශේ වශ ශ්ොඟලන සළය ඇති සරන 
බ්ම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය   
 

3. ජී ඩී තන්  යමළලීය  වශ ජී. ච සද්රවවේන (2010) බයිතතශනෝල් නිහ්ළයනය වාශළ ශේශීය ලශයන් ඇති 
පිහඨමය නිහ්ළයන ර්සම සරණය වාශළ යීවහට් ශලන් සර  ෆනීම වශ ඇමිශෝවිච්ශේය ක්රියළසළරසපත 
්ම ක්ළ ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ 
වෆසිය  
 

4. ටී ශේ තච්   මශේ, තවහ බී  නලර සන වශ ජී. ච සද්රවවේන (2010) ක්රියළසළිප සල ගුණය වමගින් කුරුනු 

(සිනශමෝමපත ශශරුපත) ්ත්ර වළරය භළවිතළ සරමින් ්ළන් මයශේ ලුශය ලෆඩි දියුණු ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ 
ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

5. තච් ඒ තවහ තල්  තයසිිශ, පී.ඊ. ාාලියදාව වශ ඩී ඒ  ශිරළනි (2010) ලිලි (ලිලියපත ශොන්ගිශසෝලියපත) 
ළසශේ වි්ර්ය  ද ක ණසශයන් ්ෆ ඉ පුනර්තනනය වාශළ  ද මළධ්ය සළර්යළලලිය විලර්ධ්නය ක ම ම 
වශ උ සශ සජිත ය වි්ර්යළවය පිළිබා යධ්යයනය  ශ්රී ිසළශශ තළතිස උේියය උයයළන 
ශය්ළර්තශපතන්තුශශ පුහ්ශරෝ්න ්ර්ශේණය පිළිබා තළතිස විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

6. ඩේලියු ඒ තන් ටී  ය සිල්ලළ, පී.ඊ. ාාලියදාව වශ ඩී ඒ  ශිරළනි (2010) ජිප්ශවෝල්ළ ්ෆනිසුළටළ 
(ශේබිවහ ශෙ ස) න තුෂ ලර්ධ්නය, මුල් ඇදීම වශ ්ිපවරයට හුරු ීමම පිළිබා යධ්යයනය ශ්රී ිසළශශ 



[24] 

 

තළතිස උේියය උයයළන ශය්ළර්තශපතන්තුශශ පුහ්ශරෝ්න ්ර්ශේණය පිළිබා තළතිස විේල ස වමුළුශශ 
වෆසිය  
 

7. තවහ ශක් තපත තපත  ීමරසිිශ, පී.ඊ. ාාලියදාව  තච් තපත යයි  ශශේර ස වශ තන් තවහ  විතළනශේ (2010)  
 ර්බරළ නමෆති ශේසි ලර් ශේ ( ර්බරළ තෆමිශවෝනියළයි) විවිධ් තළන ප්රශේයල න තුෂ ශබෝ ක ම ම 
පිළිබා බහිර් ශරෝ්න මළරශේ වශ ශශෝශමෝන විශයෝතනල බ්ම  ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

8. ඩේලියු තච් තන්  සිල්ලළ වශ පී.ඊ. ාාලියදාව (2010) ලළක තමය ල ළල වාශළ යමුක්සරළ (විතළනියළ 
ශවොපතනිශසරළ) ලර්ධ්නය පිළිබා යධ්යයනය, නිලෆරදි යවහලනු සෆපීශපත යලි,ය වශ රවළයන 

වන්වන්යනය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ 
වෆසිය  
 

9. පී ඩේලියු තවහ තච්  වර සාන්ද්ර වශ පී.ඊ. ාාලියදාව (2010) රුි,රශේ ේලූශසෝවහ මට්ටම යඩු සරන 
පික ව ලල්ශසො සතමල්ලි (වහශසෝ්ිපයළ ඩුක්ලිවහ) ළසශයන් ක්ක ස ළසවළර ශ ස ශසොෂ ලර් යක් 

විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස 
වමුළුශශ වෆසිය  
 

10. ආර් තපත ඩී ඩී තපත  රවහනළයස, ශක් තච්  වළරළනන්ය වශ එව්.ධ්ය.ලබ්ලියු.එම්.සී.වේ.වක්. රණලන 
(2010) යවහලෆන්න ශනන විවිධ් ලර්ධ්න යලි,ල වශ සල් තබළ  න්නළ ්රමල බ්ම යනුල ිසළ 
ශලරළුල ඇවහශසෝබික් යපත වශ ප්රතිඔක්සිසළරස මට්ටම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

11. තවහ තපත යයි පී ජී  බණ්ඩළර, සී ශක් ඩී  ලෆල් වශ එව්.ධ්ය.ලබ්ලියු.එම්.සී.වේ.වක්. රණලන 
(2010) ශප්ර (ප්සිඩියපත ගුලළයළලළ තල් ) භළවිතයට ශ්ර තබළ  ත ශෆක  සළය මත විවිධ් ්සු යවහලනු 

පිිපයපතල බ්ම ඇ ෆයීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස 
වමුළුශශ වෆසිය  
 

12. ශේ පී ටී  උ ස්ළ, පී  මළතී, එව.්ධ්ය.ලබ්ලියු.එම්.සී.වේ.වක්. රණලන වශ ඩේලියු ඩී ජී පී  
නින්ති (2010) තළයි සිකුි (ඉශ්ෝශමෝයියළ ඇක්ල ඉසළ) ල බීතළිකුර වශ නටු සෆබලි යතර ලර්ධ්න 

වශ යවහලනු ්රළමිතීන් පිළිබා වන්වන්යනළ සමස යධ්යයනය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

13. ආර් තපත තවහ ඩී  ර සනළයස, ධ්ය.පී.ඩී. ගුණතිා වශ ශක් තච් තවහ ශක්  ක  සසිිප (2010) ශ්රී 
ිසළශශ මශනුලර දිවහත්රික්සය ශලත විශේ යලධ්ළනය ශයොමු සරමින්,  කුඩළ ශ ස ලතු ක්ශේත්රය තුෂ 
තළතයන්තර ආශළර සුරක්ෂිතතළ ශරගුළසි පිළි්ෆදීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 
්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

14. ඩී යයි පී  ය සිල්ලළ වශ ධ්ය.පී.ඩී. ගුණතිා (2010) ය්නයන ශලෂා් තුෂ ිසළ කුරුනු 
ශලෂාළම වාශළ යශ් ස නිහ්ළයන පිළිශල ස (ජී තපත පී) ල නිහ වතතළල වපතබන්ධ් තළර්ක ස ්යනමක්  
ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

15. ශක් තපත පී  ජීලන්ති, ශේ ආර් ශක්  යවිස වශ ධ්ය.පී.ඩී. ගුණතිා (2010) ය ය තක් සෂ 

ශ්ොල්ශතල් නි්යලනු පික ව දිසිඳි ශ්ොල් වසසු තශයන් ශතල් බළ  ෆනීම - ශ්රී ිසළශශ ඌල 
ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

16. තන් තච් තන් ටී  නලර සන, තවහ බී  නලර සන වශ සී.පී. අවබ්වවේාර (2010) වෆන්තන් 
මෆලියපතලට ආශේසයක් ලශයන් ්ෂතුරු යුලට දිපයන් (දිපශයෝ සිශේතිනවහ) ල බීතශේ 



[25] 

 

මෆලියපත තක් ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ 
වෆසිය  
 

17. පී ඒ ටී  ප්රනළන්දු, බී තපත තවහ ශක්  තිසර සන, එම්.ජී.පී.පී. මහි සදරත්න වශ ඒ.ඒ.එම්. සුවබෝධිනී 

(2010) ශසඳිලලින් ශ්ෝෂිත වශල් ්යනපත සර   ස විවහශසෝතු විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ 
ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ 
පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

18. තවහ තපත ටී  බුේි,සළ, ශක් ඩී තවහ  
ක ිපල සතුඩුලශේ වශ එම්.ජී.පී.පී. මහි සදරත්න 
(2010) ශ්රී ිසළශශ කුරුණ  දිවහත්රික්සශේ 
ශ ොවිතෆන් පුරුදුලදී වශල් ලල් නළසල 
යසුරනශේ වාශන් උ්ශයවහලලින් බෆශෆරට යළම 
විහශල්ණය ක ම ශපත ප්රතයක්මස 

යධ්යයනයක්  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස 
වමුළුශශ වෆසිය  
 

19. ඩී බී තච්  යඹන්ශල, තවහ තන්  තයලර්ධ්න වශ එල්.එම්.එච්.ධ්ය. අල්විව් (2010) ශ්රී ිසළශශ 
පුළුල් ශව ල ළ සරනු බන වශල් ප්රශේයල යයළෂ ප්රශේයය වශ වියුක්ත ඒසළක් ආරපතභශේදී 

ප්රධ්ළන නටුශශ ්ත්ර විඛයළල යතර වපතබන්ධ්ය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 
්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

20. ඩේලියු තපත තච් පී  ීමරසිිශ, ශක් ජී බී  ඔශේශවේසර වශ ධ්ය.ඒ.පී.අයි.එව්. ධ්යමදාව (2010) 
ය ඉනුලර ප්රළශේශීය ශල්සපත ශසොට්ඨළවය තුෂ කුඩළ ශ ස ලතු ල ළසරුලන් විසින් යළි ල ළ ක ම ශපත 

තීරණය  ෆනීමට බ්ළන වළධ්ස පිළිබා විහශල්ණය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 
්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

21.  පී ජී ටී  ාළමර, තපත ශේ  තයසුන්යර, එල්.එම්.එච්.ධ්ය. අල්විව් වශ ඩී.එව්. නාගශතැ සන (2010) 
ලළයු ලර්ණශල්ඛය මගින් ලු ස්න්නසරණය වහිත ශ ස තුෂ ඇති 2 4 ඩී වශ තපත සී පී ඒ  රවළයන 

ප්රමළණය නිර්ණය ක ම ශපත ්රමයක් විලර්ධ්නය සර  ෆනී ම ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

22.  ඩේලියු තපත තවහ ය ශක්  විශේශසෝන්, තවහ  ඒසනළයස වශ සී.පී. අවබ්වවේාර (2010) ති සත යඩු 

තෆලරුමක් පිළිශයෂ ක ම ශමන් සරවි (ශමොශමෝඩිසළ ාෆරැන් ඉයළ) ලට ය ය තක් ක ම  ම  ශ්රී ිසළශශ 
ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

23. ආර් ීම  ප්රවන්න, තච් ඩේලියු  යළමලීය  වශ ධ්ය.ඒ.පී.අයි.එව්. ධ්යමදාව (2010) ශ්රී ිසළශශ යකුණු 
්ෂළශ ස කුඩළ ්ිපමළණ ශ ස ලලන්නන් මත ශ්ොශශොර වශනළධ්ළරශේ ඇති ආර්ථිස බ්ම  

ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

24. ශක් ඒ ටී  කුමළරසිිශ, ඩී පී  සරුණළනන්ය වශ එල්.එම්.එච්.ධ්ය. අල්විව් (2010) තිළිණ නමෆති 
තක්සළලි (ශවොළනපත යිශසොශ්ර්සිසන්) ප්රශේයශේ බීත නිහ්ළයනය මත බහිර්තනය ලර්ධ්න 

නියළමසයන්හි ඵය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස 
වමුළුශශ වෆසිය  
 

 

25.  ආර් පී තවහ තච් ර සනළයස, ශක් තච්  වළරළනන්ය වශ සී.පී. අවබ්වවේාර (2010) ශ්ොටසියපත 
(ශක් සී  1) ශයදීශමන් ්සු-යවහලනු ශරෝ  ත ස සලය මත වශ ඉදුණු ්ෆශ්ොල් (සෆිපසළ ්ෆ්ළයළ තල් ) 



[26] 

 

ල ්ෂතුරු ගුණය මත ඇති ලන ඵය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ 
පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

26.  ශක් පී ටී  ශප්රේමයළව, ශක් ජී බී  ඔශේශවේසර වශ ධ්ය.ඒ.පී.අයි.එව්. ධ්යමදාව (2010) සළුතර 
දිවහත්රික්සය ්ළයස සර   ස  කුඩළ ශ ස ලතු යිය වාශළ වළධ්ළරණ මි සත්රයක් වපතබන්ධ්ශයන් යමු ශ ස 
ශසොෂල ගුණළ සමසතළලයට බ්ළන ශනුනළ  ෆනීශපත වළධ්ස වශ මිෂ දිිප ෆන්ශපත බ්ම පිළිබා 

යධ්යයනය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය   
 

27. තවහ ජි තන් ශක්  සුබසිිශ, එම්.ජි.පී.පී. මහි සදරත්න වශ ඒ පී පී  දිවහනළ (2010) මළතශල් 
දිවහත්රික්සශේ වළපතප්රයළයිස ශමන්ම සළබනිස  පතමිිපවහ නිහ්ළයන ්රමල වියයම වශ ප්රතිළභ 
වන්වන්යනය සරනු පික ව  ද ප්රතයක්මස යධ්යයනයක්  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
 

28. ඊ.ඩී.එ ස. එව්. අවබ්රත්න  ඩී.සී. මුද සනායා වශ තච් ඩේලියු  සිිපල් (2010) වශල් පි ඉ වම  

කුකුළු ශ ොජුර වශ යක්මළල මිර ක ම ශමන් ්්ඩපත ලර් යක් විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල 

ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා 

විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

29.. පී බී ඒ යයි ශක්  බුළුමුල්, පී  සිල්ලළ වශ තච් ජියෆන්ලින්  ශ්රී ිසළශශ ශේශීය කුකුළුන් වශ ිසළ 

ලළි කුකුෂළ ( ෆල්ලුවහ ළසළශය ඉ) තුෂ ඇති ටී තල් ආර්  7 තළනශේ තළනමය විවිධ් සලය  ශප්රළශයක ය 

විහලවියයළශේ සෘෂිසර්මය පිළිබා  ්හාළ ස උ්ළි, ආයතනශේ ලළර්ෂිස වපතශපතනශේ නිබන්ධ් 

වෆසිය  

 

30. ඩී සී  සරුණළර සන, ඒ.එම්.එ ස.එල්. අවබ්සිංශ  ඩී.සී. මුද සනායා වශ ශක් තසහ තවහ ටී  සිල්ලළ 

(2010) උ්ිපම විශශයන ඉන්ද්රීය බේධ් ගුණ වහිත පිසීමට සයළනපත ්යපත සෂ සුමුදු ්නියර් ශක්ජු වාශළ 

ප්රවහතතම සි්රික් යපත වළන්ද්රණය වශ ශතරපුපත බර නිර්ණය ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 

විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ 

වෆසිය  

 

31. ලයි ජී සී  ඉන්දිස, ඩී.සී. මුද සනායා  ඒ.එම්.එ ස.එල්. අවබ්සිංශ  ශේ ශක්  වියළනළරච් ව වශ ඩී ඒ  

තපත  යර්වකුර සන  මිදුණු ශයෝ ට් මධ්යය වශ ශයහි (සිට්රවහ ඕරැන් ඉශසෝලියළ) ශල් වහිත, නටුලස 

(්ෆතලි යයිවහ ්පත ශසෝට්ටස)  ෆස යච්චුශශ වසවහ සෂ ර්බට් ්මක් විලර්ධ්නය ක ම ම  

ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ම පිළිබා 

්ර්ශේණ විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

32. යයි තපත ීම ඊ  ඉිශසෝන්, ඩී.සී. මුද සනායා  ඒ.එම්.එ ස.එල්. අවබ්සිංශ  ශක්  තයර සන වශ 

ශක් තසහ තවහ ටී  සිල්ලළ  ශයොයය ඉල ස සෂ ක ිප පි ඉ,  ණීසරණය සෂ ශ්ොල් (ශසොශසෝවහ නියුසිශසරළ) 

ක ිප වශ ක තුල් (සෆර්ශයෝටළ යුලශරන්වහ) ්ෆක  මිර ශසොට දීක ිප පුඩිමක් විලර්ධ්නය ක ම ම  

ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත 

්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

 

 

33. බී තපත ය  බවහනළයස, ඩී.සී. මුද සනායා  ඒ.එම්.එ ස.එල්. අවබ්සිංශ  සී පී  වමරශවේසර වශ 

ශක් තසහ තවහ ටී  සිල්ලළ  යයිවහක්රීපතල දිය ීමමට ඇති ප්රතිශරෝධ්ය මත යතිශර්සල තබළ තෆබ වශ  බඩළ 



[27] 

 

සර තෆබ උහණ සලශේ ඵය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස 

වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

34. තපත ශක්  රණසිිශ, ඩී.සී. මුද සනායා  ඒ.එම්.එ ස.එල්. අවබ්සිංශ  තල්  රූ්සිිශ වශ ශේ  ශක්  

වියළනළරච් ව  ස් ශාොක්ට් සිරප් රැළි ශයද ය ය තක් සෂ ශයෝ ට් ලර් යක් විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  

ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත 

්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය   

 

35. තවහ තපත ඒ බී  වමරසිිශ, ඩී.සී. මුද සනායා  ඒ.එම්.එ ස.එල්. අවබ්සිංශ  ශක් තසහ තවහ ටී  සිල්ලළ 

වශ ශක් ඊ  උයයතිස  දි න පිහි ඉ සීමළවහිත මිල්ශසෝ (ශ්ෞේ ලිස) වමළ ශපත ශයෝ ට් නිහ්ළයන 

ශ්ත වාශළ „උ්ද්රල විහශල්ණ වශ තීරණළ සමස ්ළන වික් (තච් ඒ සී සී පී) වෆෆවහමක්‟ 

විලර්ධ්නය ක ම ම ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය 

තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

36. ටී ජී ඒ තවහ  විජීල, ඩී.සී. මුද සනායා  ඒ.එම්.එ ස.එල්. අවබ්සිංශ  ශේ තන්  ධ්නශවේසර වශ 

ශේ  ශක්  වියළනළරච් ව  විග්රශ ක ම මට සයළනපත ශ්ොලිවහ ඉම න් ශසෝප්්ල ඇසුරූ වහාර වහිත ශතලි 

සවහටේ ලර් යක් විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස 

වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

37. ජී ඩී තපත  තිසර සන, ඊ.ඩී.එ ස.එව්. අවබ්රත්න  එව්.සී. ජයමා සන වශ තවහ තච්  තයශවේන  සුදුසු 

ශේශීයල ඇති පිරවුමක්, වශල් (ඔරයිවළ වෆ ඉලළ), කුරක්සන් (තලියුසීන් ශසොරළසළනළ) පි ඉ වශ ශවෝයළ 

(ේයිසීන් මෆක්වහ) පි ඉ වමගින් ත් ස මළළු වශ බමළලු විශයෝ  ශසොට මළළු ත් බෆදුමක් 

විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට 

ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

38. ය තවහ ආර් ටී ඒ  බණ්ඩළර, ඊ.ඩී.එ ස.එව්. අවබ්රත්න වශ තච් ඩේලියු  සිිපල්  කුකුළු මවහ, යක්මළල 

වශ ශ ොජුර වශ පිරවුමක් ලශයන් ශේශීයල ඇති ධ්ළනය ලර් යක් භළවිතළ සරමින් බර් ර් ලර් යක් 

විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට 

ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

39. ශක් තපත පී ඒ  පියශවේන, ඊ.ඩී.එ ස.එව්. අවබ්රත්න, ඩී ශක් ඩී ඩී  තයශවේන, සී  ශබොරළුල වශ 

තච් ඩේලියු  සිිපල්  සීමළවහිත ගිල්වහ ෆුේවහ (ශ්ෞේ ලිස) වමළ ශපත වෆසස මළි නිහ්ළයන ශ්ත 

වාශළ „උ්ද්රල විහශල්ණ වශ තීරණළ සමස ්ළන වික් (තච් ඒ සී සී පී) වෆෆවහමක්‟ විලර්ධ්නය 

ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත 

්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

40. ශක්  සෆශනෝතන්, තපත ඩී සී ඒ  ශ්ශර්රළ, ඊ.ඩී.එ ස.එව්. අවබ්රත්න වශ එව්.සී. ජයමා සන. 

ආසියළනු නිල් පිහිනුපත සකුළුලළශේ හුමළශයන් තෆපතබ මළි වාශළ ‘උ්ද්රල විහශල්ණ වශ 

තීරණළ සමස ්ළන වික් (තච් ඒ සී සී පී) වෆෆවහමක්’විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල 

ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා 

විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

41. තච් ඩී තවහ ශේ  දිවළනළයස, ඩී.වක්.ඩී.ඩී. ජයවවේන  තවහ ඩී බී  වමයමන්ත්රී වශ තච් ඩේලියු  සිිපල්  

සුදුසු ශපතය ආශේසයක න් වමන්විත යඩු ශපතය කුකුළු මවහ ශබෝ ( වසන් මීට් ශබෝල්වහ) ලර් යක් 
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විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට 

ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

42. පී  ්ේමනළයන්, ඩී.වක්.ඩී.ඩී. ජයවවේන  තන් තපත තන්  නපතබ්ළන වශ ජී  ීමරසිපය  සෆපුපත බර මත 

ශසොේවහ වශ ශයිශෙෝ ලර් යන්හි  ළතන ලයව වශ වහත්රී පුරු බල ඇති සරන ඵය  ශ්රී ිසළශශ ඌල 

ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා 

විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

43. තවහ ඕ තපත ආර්  ඔශවන්, එව්.සී. ජයමා සන වශ ඒ ආර්  මුයලිශේ  ්නළලලි ළ (ශබශොන් ඉසළ 

සිිනළටළ) නමෆති ශේශීය ආශශක ස ම සවය ලර් ය වාශළ යියතනන තළක්ණයක් විලර්ධ්නය සර 

 ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත 

්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

44. ඩේලියු තපත තවහ ඒ  ප්රියයර්න, එව්.සී. ජයමා සන වශ ඩේලියු වි්රමසිිශ  තිළපියළශේ වම භළවිතළ 

සරමින් වපත ලර් යක් විලර්ධ්නය සර  ෆනීම වශ ක්ශරෝමියපත රහිත වපත නි්යලනු පික ව ළසමය වශ 

ඇලුමිනියපත ්යපත ද්රලය භළවිතළ සරමින් ම සවය වපත ්යපත ක ම ම වාශළ ්රමයක් විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  

ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත 

්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

45. තපත ලයි තසහ  ලනි ශවේසර, තපත තච් තවහ  ආිපයර සන, තච් තපත පී  ක  සසිිප වශ එව්.සී. ජයමා සන  

 ප්පි නමෆති සුරතල් ම සවය ලර් ය ඇති ක ම ම වාශළ යඩු වියයපත ම සවය ආශළර ලර් යක් විලර්ධ්නය 

සර  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් 

ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

46. තපත ලයි තසහ  නළතියළ, පී ශක් තපත  විශේගුණලර්ධ්න, පී.බී.ඒ.අයි.වක්. බුළුමුල් වශ එව්.සී. 

ජයමා සන   කක වහවන්ශේ බි සතර රක න මධ්යවහාළන වාශළ රක න ව සල වපත්තක් ලශයන් 

පිශන්යවහ ශමොශනෝශඩොන් ශයෝධ් රතු ඉවහවළ ශලශවන සුදු පුල්ලි ශරෝ සළරස ලයිරවශයන් ශතොර 

වහාළන ශනුනළ  ෆනීම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට 

ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය   

 

47. තවහ  නිරූබළ, ඊ ඩී තන් තවහ  ආිපයර සන, එව්.සී. ජයමා සන  තවහ තච්  තයශවේන  ත් ස 

ම සවයයළශේ මලිස රවදිය ප්රමළණය යඩු සරනු පික ව යඩු ල ඉණළසමක් ඇති ම සවය ලර්  ලන 

බෆරමුන්ඩි (ශටවහ සෆල්සෆිපසර්), ඉන්දියළනු සළප්්යළ (සෆට්ළ සෆට්ළ) ශළ  ල්මළලු (ශරේ වහනෆ්ර් - 

ලුට්යළනුවහ සෆපතශ්ාළනුවහ) වශ ය ශබෝ  ලන යර්තළ්ල් (ශවොළනුපත  ඉයුබශරෝසුපත), බත 

(ඉශ්ොශමොයියළ බෆටළටළවහ) ශළ ඉන්න (ශවොශශනෝවහශටශමොන් ශරෝටුන්ඩිශසෝලියුවහ) යන්තර්ග්රශණය 

ක ම ශමන් ත් ස මළලුල ය්නයන ගුණළ සමසතළල ලර්ධ්නය ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 

විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ 

වෆසිය  

 

48. ශක් ශක් තපත තපත  විමකීර්ති, පී තච්  ගිනි ේයරශේ, ශක් ඩේලියු තවහ  ආිපයලි, ජී ශේ   ශන් ම 

ආරච් ව වශ එව්.සී. ජයමා සන, ශසලල්ළ ශබෝට්ටු තුෂ ශීත ක ම ම වාශළ යසුරළ තෆබීශපතදී යයිවහලට 

සීනි තසතු ක ම ම මගින් ටී ීම බී  - තන්  යන්තර් තය, ක්ෂුද්ර ජීල ලර්ධ්නය, පී තච්  ය ය වශ හිවහටමින් 

ඇතිීමම මත ඇති ශසශරන ඵය විමර්නය ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 

2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
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49. යයි ශක් ඩී සී බී  ඒසනළයස, එ ස.එම්.එ ස. නම්බඳාන  ඩී.වක්.ඩී.ඩී. ජයවවේන, ඩී ඒ  වතරසිිශ 

වශ ශක්  වමරසිිශ  ්ක්ෂි සණ්ඩළයශපත ලයව වශ බි සතර  බඩළ සර තිශබන සළය මගින් ශෙොයිර් 

පර්ලතනස (ශයමශපියන්ශේය ශයමශපියන්ශේ) බි සතරලට රක්සළ ්ෆටශ බළ  ෆනීමට ඇති 

ශෆක යළල වශ යෘය වරුභළලය මත ඇති ශසශරන ඵය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 

2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

50. තපත පි  ශල සතසිිශ, ඊ ඩී තන් තවහ  යශේර සන වශ බී  සරුණළර සන  බ (තුන්නුවහ ඇල්බසළරුවහ) 

මළළුන්ශේ ලළවභූමිය වශ විළ සල ය ශලනවහ ීමම යනුල ඔවුන් තුෂ ඇති රවදිය මට්ටම විමර්නය 

ක ම ම  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත 

්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

51. ඒ තපත ආර් තවහ  යමරශවේසර, එ ස.එම්.එ ස. නම්බඳාන  ඩී.වක්.ඩී.ඩී. ජයවවේන වශ ජී ඒ පී  

 ශන්ශ ොඩ  ඌහණ සළලදී, ්ළිපවිපස ලශයන් ්ළනය සරන ය  ශෙොයිර් නිලළවල  ශෙොයිර් 

කුකුළුන්ශේ වජීල සළර්යවළධ්නය වශ ්ළිපවිපස වළධ්ස පිළිබා නිම ක්ණ  ශ්රී ිසළශශ ඌල 

ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා 

විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

52. ටී තවහ ආර්  ප්රනළන්දු, ආර් පී ීම  ශේ  රළත්ක්, පී.බී.ඒ.අයි.වක්. බුළුමුල් වශ වක්. විවේසු සදර. 

බදුල් දිවහත්රික්සශේ  ලයින් යතර ආමළශීය ආන්ත්රිස ්රශ්ෝෂිතයිශන් ේ සුභතළල  

(ක්රිප්ශටෝවහශ්ොිපඩියපත විශේයන් ශලත විශේ යලධ්ළනයය වහිතලය ) ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 

විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ 

වෆසිය  

 

53. ශක් තපත ශක් ආර්  කුමළර ම, ආර් පී ීම  ශේ  රළත්ක්, ඒ.එම්. වමරවීර වශ වක්.ඒ. විවේසු සදර, 

මශශේිපයතෆන්න ශ ොවි්ශල්  ල වශ තළු ඒසසල ශනමශටෝේ වශ යයිමිපයළ විශේල ආමළශීය 

ආන්ත්රිස ්රශ්ෝෂිතශශයය පිළිබා යධ්යයනයක්  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 

තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

54. ටී  මදිය න්, පී.බී.ඒ.අයි.වක්. බුළුමුල් වශ ඩී ීම තවහ ඩී තවහ   මශේ  කුණ්ඩවළ, 

සරාශ ොල්ශල් මධ්යම කුකුළු ්ර්ශේණ ශ ොවි්ශහි, ශේශීය  පතකුකුළු (කුඩළ, මධ්යම වශ බර) 

ප්රශේය තුශනහි ලර්ධ්නය වශ සළර්යවළධ්නය පිළිබා යධ්යයනය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව 

විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ 

වෆසිය  

 

55. ඒ තල් තපත  ිපසහක , ඒ.එම්. වමරවීර, ශේ ීම තල් සී  තයසිිශ වශ තපත බී පී ශක් ඒ  මහී්ළ  සිේි, 

යධ්යයනය: නුලරතළිය දිවහත්රික්සශේ සීමළවහිත වහවිවහ ස්වහ (ශ්ෞේ ලිස) වමළ ශපත ශසොන්ත්රළ ස 

ශ ොීමන්ශේ ක ිප නිහ්ළයනයට බ්ළන වළධ්ස  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 

තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

56. ඩේලියු තල් ය  විශේශවේසර, ඊ ඩී තන් තවහ  යශේර සන, ජී ඒ පී   ශන්ශ ොඩ වශ ශක්  වමරසිිශ  

ලඩළ ස පිිපසිදු නිහ්ළයන ක්රියළලලියක් ශරශළ කුකුළු ආශළර වෆසසීශපතදී නළවහතිය යලම ක ම ම  

ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත 

්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  
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57. තවහ  විශනෝේවිසර්, ඩේලියු  වි්රමසිිශ, ඒ තපත  වමරීමර වශ තච් ඩේලියු  සිිපල්  වපත 

සර්මළන්තශේ ඉලත යමන ද්රලයලලින් ෆශබන ව සල ශතල්ල ප්රමළණය වශ යපත ශභෞතරවළයනිස 

ගුණ පිළිබා විහශල්ණය  ශ්රී ිසළශශ ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 2010 තළතිස වපත් ස 

වමුයළයට ය ය තක් ක ම ශපත ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ වෆසිය  

 

තලද වමම ල්යය තුෂ ඳශත දැක්වලන ඳ්යවේණ සිු  වාවරමි ස ඳැලතුණි. 

 

පී.ඊ. ාාලියදාව  ලළක ත ල ළල වාශළ යමුක්සරළ (විතළනියළ ශවොපතනිශසරළ තල් ) ල නිලෆරදි යවහලනු 

ශනලීය ශපත යලි,ය, රවළයන යන්තර් තය, වශ න තුෂ වශ බළහිරල ලර්ධ්නය සරන ය ළසයන් යතර 

වන්වන්යනය   

 

පී.ඊ. ාාලියදාව, රුි,ර ේලූශසෝවහ මට්ටපත යඩු සරනු පික ව ලල්ශසො සතමල්ලි (වහශසෝ්ිපයළ ඩල්සිවහ) 

ලලින් ක්ක ස ළසවළර ශ ස ලර් යක් විලර්ධ්නය සර  ෆනීම  

 

ඉශත වාශන් ප්රසළයට ් ස සරන ය ්ර්ශේණයන්ට යමතරල, ්ශු වපත් ස නිහ්ළයනය වශ තත 
වපත් ස ශලතින් ආයළයම ලෆඩි ක ම ශපත යරමුක න් යුතු ්ර්ශේණය සිදු ශසශර්  ශිය ්ර්ශේණ 
ලයළ්ෘති 28 ක් සිදු සරන ය යතර, ඒලළශේ ශවොයළ  ෆනීපත ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 
්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශදී ඉදිිප් ස සරන දි  
 

 

 

9.1.2 විදයා වශ තාක්ණවව්ද පීමය 

 

්ශත යෆක්ශලන ්ර්ශේණ යධ්යයනයන් වපතපර්ණ සරන ය යතර, ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ 
2010 ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුශශ විලෘත වෆසිශේදී ඉදිිප් ස සරන දී    
 

1. ජී.ඩී. ලබ්ලියු.එම්. ධරියරත්න වශ ඒ තවහ  සරුණළනන්ය  2010  සෘත්රිම වහනළයුස තළය භළවිතළ 
සරමින්, යන්ත  වක  සවළල තුෂ මවහතිවහසමළනස විහශල්ණය වහලයික්රීය ක ම ම  ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා විේල ස වමුළුල  

 

2. තවහ තපත ීම  වසසිපය වශ ශක් පී තවහ ඩී  කුමළර්තිරණ  2010  ශ්ොලිවහ ය්රළධ් ශය්ළර්තශපතන්තුල 
වාශළ සෂමනළසරණ ශතොරතුරු ්ේධ්තිය   ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා 
විේල ස වමුළුල  

 

 

9.1.3 ාෂමනාාරණ පීමය 
 
 සෂමනළසරණ පීඨශේ ්ශත යෆක්ශලන සළර්යමණ්ඩ වළමළජිසශයෝ 2010 ලර්ශේදී ්ශත වාශන් 
ප්රසළනයන් ඉදිිප් ස සෂශ   
 

1. ධ්ය.ඩී.එ ස. ඳල්ලියවේ මශතා, ශ්රී ිසළශශ ආර්ථිස විලර්ධ්නශේ මළරයක් ලශයන් වමවහත 
වළධ්ස නිහ්ළයන ඵයළයිතළල, 2010 ශ්රී ිසළශශ ශසොෂඹ විහලවියයළශේ ශතොරතුරු වශ 
සෂමනළසරණය පිළිබා තළතයන්තර වමුළුල  
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2. ධ්ය.ඩී.එ ස. ඳල්ලියවේ මශතා, ශ්රී ිසළශශ ශ්ෞේ ලිස ඉතිිප ක ම පත නිහාය සරන වළධ්ස 
විහශල්ණය ක ම ම, 2010 ශ්රී ිසළශශ නෆශ නහිර විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා ලළර්ෂිස 
විේල ස වමුළුල  
 

 

3. ධ්ය.ඩී.එ ස. ඳල්ලියවේ මශතා, විරැක යළල වශ තහි මතසළලීය න ප්රලණතළලය, 2010 ලයඹ 
සෂමනළසරණ වඟරළල, ශ්රී ිසළශශ ලයඹ විහලවියයළය  

 

4. ධ්ය.ඩී.එ ස. ඳල්ලියවේ මශතා, ශ්රී ිසළශශ යුධ් ්හ වම ලළතළලරණය තුෂ ආර්ථිස ලර්ධ්නශේ 
ශමලමක් ලශයන් මළනල ප්රළේධ්නය, 2010 ශ්රී ිසළශශ යළ්නය විහලවියයළශේ ලවුනියළ 
මණ්ඩ්ශේ ්ර්ශේණ පිළිබා තළතයන්තර විේල ස වමුළුල  

 

5. ජයරංජනී සුදා මිය, “මඩසපුල දිවහත්රික්සශේ යුේධ්ශයන් පීඩළලට ් ස ප්රශේය තුෂ ්ෆක  තසතු 
ක ම ශපතදී යශවිසරණ ්රශමෝ්ළයන් ශයොයළ  ෆනීම පිළිබා යධ්යයනයක්, ආර් ශේ  සුයළ, ඌල 
ශලල්වහව විහලවියයළශේ ්ර්ශේණ පිළිබා ලළර්ෂිස විේල ස වමුළුල  

 

6. ජයරංජනී සුදා මිය, “මඩසපුල දිවහත්රික්සය තුෂ රළතය ශනොලන විවිධ්ළනයන්හි පුහුණු ක ම පතලට 
වශභළගි ීමමට ශවේලසයින් ශ්ොෂඹලන පුේ ලිස ශළ ලළතළලරණමය වළධ්ස පිළිබා 
වන්වන්යනළ සමස යධ්යයනයක්, ලයළ්ළර ්ිප්ළන්ති උ්ළි,ය වාශළ ඉදිිප් ස සරන ය 
්ර්ශේණ සෘතිය  තම සෘතිය 2010 ලර්ශේ ්ර්ශේණ පිළිබා ලවුනියළ ලළර්ෂිස විේල ස 
වෆසිශේදී ප්රසළයට ් ස සරන දි   

 
 

7. ආාළර්ය තච් ආර්  නිළදිනී පීිපවහ  ශබෞේධ් ශ්ෞරු සල ප්රශේය සිේධ්ළන්තශේ මශනෝ වියයළ සමස 

්ෆතිසඩ, ශබෞේධ් යධ්යයනයනය පිළිබා 4 ලන තළතයන්තර වමුළුල  
 

8. “ශේ පී ආර් සී  රණසිංශ මශතා, ශ්රී ිසළශශ ආර්ථිසය වාශළ විාළරස සර්මළන්තශේ ඇති 

ලෆය  සසම” සෂමනළසරණය වශ යශවිසරණය පිළිබා ශේ තපත  තළතයන්තර වඟරළල  (ISSN 

2230-701X) 2011. 
 

9. එම්. රබලදන ස මශතා, “තිරුක්කුරල් තුෂ ඇති වළමළජීය වළරධ්ර්ම” - ආ මිස සටයුතු 
යමළතයළිය, ශමොරල් යප්-ලිමිටේ වශ හින්දු ආ මිස වශ විවහසෘතිස සටයුතු පිළිබා 

ශය්ළර්තශපතන්තුල විසින් විවිධ්ළනය සරන දුල වෆප්තෆපතබර් 23 ලන දින සිට 25 ලන දින යක්ලළ 
ශසොෂඹ දී ්ෆලෆ සවුණු ි පත-්හ වම යු ය පිළිබා තළතයන්තර වපතමන්ත්රණශේදි ඉදිිප් ස සරන 
දී  

 

10. එම්. රබලදන ස මශතා, උඩරට සාන ශයමෂ බව තුෂ සිිශ බශවහි ආභළය - 2010 ජනි 23 ලන 

දින සිට 27 ලන දින යක්ලළ ඉන්දියළශශ ශසොයින්බතුර්හි ්ෆලති 2010 ශෝස වපතභළලය ශයමෂ 

වමුළුශශදී ඉදිිප් ස සරන දි.  

 

11. මු රංග කුතුංග මශතා, “්ළිපශභෝගිස වබාතළ සෂමනළසරණය - ්ළිපශභෝගිස වතුට වාශළ 
ශමලමක් ශව - ශ්රී ිසළශශ බදුල් දිවහත්රික්සශේ ශරදිපිළි වළප්පුල යශවි ශවේලස ාර්යළල 
ශසශරහි විශේ යලධ්ළනයය වහිතලය   
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9.2 නල නිඳැයුම්  

ශමම විහලවියයළශේ උ්ළි, යශප්ක්සයින් විසින් 2010 ලර්ය තුෂ ්ශත වාශන් නල නි්ෆයුපත සිදු 
සරන දි   
 

 විදුත්-යා සත්රිා මැයායා - ඳැනිය ශැකි වරොවබෝවලක් 

වියයළ වශ තළක් ණශශය උ්ළි, ලෆඩවටශශන් යළන්ත්ර වියුතය පිළිබා විශේඥතළලය බළ සි ඉන 
යලවන් ලවශර් ශියළලස ලන ප්රියිලයළ නිශපතළ විශේසිපය ශමනවිය වියු ස-යළන්ත්රිස මෆඩියළ නමින් 
ශනුන්ලන ්ෆනිය ශෆක  යළන්ත්රිස ශරොශබෝශලක් විලර්ධ්නය සෂළය  ඇශේ යලවන් ලවශර් 
්ර්ශේණ ලයළ්ෘතිය ලශයන් ්ෆනීමට වම ස යළන්ත්රිස ශරොශබෝශලක් තනනු පික ව තම 
ලයළ්ෘතිය සිදු සරන දි  
 

 තථය-ාා ු ව්ස්රාවිතාමානායක් 

වියයළ වශ තළක් ණශශය උ්ළි, ලෆඩවටශශන් ද්රලය වියයළල පිළිබා විශේඥතළලය බළ සි ඉන 
යලවන් ලවශර් ශියළලස ලන පී  සුමුදු දිලීය ්ළ යයළර සන ශමනවිය යලවන් ලවශර් ්ර්ශේණ 
ලයළ්ෘතියක් ක්රියළ සමස සරමින්, තාය-සළ දුවහස්රළවිතළමළනසයක් නිර්මළණය සෂළය  ශමම 
දුවහස්රළවිතළමළනසය භළවිතළ ක ම මට ්ශසු ්ළන ඒසසයක් වහිත යඩු වියයපත, යශ ස ශ න යළ ශෆක , 
සර්මළන්තශේ භළවිතළ සෂ ශෆක  උ්සරණයක   ශමය නිශටන තරල දුවහස්රළවිතළල මෆනීමට 
භළවිතළ සෂ ශෆක ය  
 

 යළි ධවරෝඳනය ාෂ ශැකි විදුත් වාෝ (බැටරි) වශා ංාා මිනිර ස 

වියයළ වශ තළක් ණශශය උ්ළි, ලෆඩවටශශන් ද්රලය වියයළල පිළිබා යලවන් ලවශර් ශියළලස ලන 
ඒ ඒ  කුමුදු ගීතිසළ ශමනවිය යලවන් ලවශර් ්ර්ශේණයක් ලශයන් „යළි ආශරෝ්නය සෂ ශෆක  
වියු ස ශසෝ (බෆටිප) ශයයවුපත වාශළ ශ්රී ිසළ මිනිරන්‟ භළවිතය පිළිබා ්ර්ශේණයක් සිදු සෂළය  
ලිතියපත-යයන ප්රති-ආශරෝපිත බෆටිප වාශළ මිනිරන් භළවිතළ සෂ ශෆක  ඉශෂ විභලය ශ්න්ලළ 
ශයමින්, උ වත යදියශර් ්විත්රතළල වශ වෆක ය යුතු විදුලි වන්නළයසතළල වහිත වහලළභළවිස මිනිරන් 
ශ්රී ිසළශලන් බළ  ෆනීශපත ශෆක යළල ශමම විමර්නලලින් යෆක්වුක    
 

 පිසීමට සදානම් තද ඳනී්ය වක්ජු  
යලවන් ලවශර් ශියළලස ලන දුළනි ාතුිපසළ සරුණළර සන ශමනවිය සිය ව සල වියයළ උ්ළි, 
ලෆඩවටශශන් යලයතළලස ශසොටවක් ඉටු ක ම මක් ලශයන් පිසීමට සයළනපත තය ්නීර් ශක්ජු 
ලර් යක් විලර්ධ්නය සරනු පික ව ්ර්ශේණයක් සිදු සෂළය  ාතුිපසළ  ල ක ිප භළවිතළ සරමින් 
මිිපවහ වළවහ ( වලි ශවෝවහ) මළධ්යයක් තුෂ ශමම ්යපත සරන ය පිසීමට සයළනපත තය ්නීර් ශක්ජු 
ලර් ය විලර්ධ්නය ශසොට ඇත  
 

 වදොඹ වගයාලලි ස ජජල - ඩීවල් 

යලවන් ලවශර් ශියළලස ලන දුළනි කුරුප්පු ශමනවිය සිය වියයළ වශ තළක් ණශශය උ්ළි, 
ලෆඩවටශශන් යලයතළලස ශසොටවක් ඉටු ක ම මක් ලශයන් ශයොඹ ් ලලින් දතල-ඩීවල් 
නි්යලනු පික ව ්ර්ශේණයක් සිදු සෂළය  ශයොඹ (සෆශෝල්පත ඉශනෝල්පත) ලලින් සිා   ස 
පිිපසිදු දතය ක්ළර මගින් උ සශප්රේරණය සරන ය ්ළර-තවහටම සරණශයන් ්සු දතල ඩීවල් 
වළයළ  න්නළ දී  පිිපසිදු දතල ඩීවල් වම  ශ්ොසිමය ඩීවල් මිර ක ම ශමන් දතල ඩීවල් 
විශයෝ ය වළයළ  න්නළ දි   
 

 බවිු ලිය උත්ඳාදනය වශා ාාබ ස ඉ සධන වාෝ 

යලවන් ලවශර් ශියළලස ලන මළශනල් සරුණළනළයස ශමනවිය වියයළ වශ තළක් ණශශය උ්ළි, 
ලෆඩවටශශන් ද්රලය වියයළල පිළිබා විශේ ලෆඩවටශශන් යලයතළලස ශසොටවක් ඉටු ක ම මක් 
ලශයන් වියු ස රවළයනිස ක්ති ්ිපලර්තනය වාශළ යඩු වියයපත වශ සළර්යක්මතළල ලර්ධ්නය 
සෂ ද්රලය පිළිබා ්ර්ශේණයක් සිදු සෂළය  මළශනල් සරුණළනළයස ශමනවිය වියු ස රවළයනිස 
ක්ති ්ිපලර්තනය වාශළ යඩු වියයපත වශ සළර්යක්මතළල ලර්ධ්නය සෂ ද්රලය විලර්ධ්නය ශසොට 
ඇත   
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 ාා්යයාලීය ාටයුතු වශා වරොවබෝවලක් 

යළන්ත්ර වියුතය පිළිබා විශේඥතළලය බමින් සි ඉන යලවන් ලවශර් ශියයකු ලන රන්තන් 
කුතුි  මශතළ වියයළ වශ තළක් ණශශය උ්ළි, ලෆඩවටශශන් යලයතළලන්හි ශසොටවක් ඉටු 
ක ම මක් ලශයන් සළර්යළශේ ශවේලය සරනු පික ව ශවේලළ ශරොශබෝශලක් විලර්ධ්නය සර ඇත   
 

 

 ඳරිවාෝජනය අු ාරන බුශධිමත් ක්ති මානායක්  
යළන්ත්ර වියුතය පිළිබා විශේඥතළලය බමින් සි ඉන යලවන් ලවශර් ශියයකු ලන තනස 
බණ්ඩළර ඒසනළයස මශතළ සිය වියයළ වශ තළක් ණශශය උ්ළි, ලෆඩවටශශන් යලයතළලන්හි 
ශසොටවක් ඉටු ක ම මක් ලශයන් ක්ති ්ිපශභෝතනය වෆක ය යුතු ප්රමළණශයන් යඩු සෂ ශෆක  
බුේි,ම ස ක්ති මළනසයක් විලර්ධ්නය සර ඇත   
 

 අු වියදම් දි්ටි ත්රිමාන ව්ාෑනරය (ඳරීක්ාය) 
යළන්ත්ර වියුතය පිළිබා විශේඥතළලය බමින් සි ඉන යලවන් ලවශර් ශියයකු ලන නලින්ය 
ඒ තන්  රණසිිශ මශතළ „්ෘහඨ මත ඇති වර ලවහතු යෘය සර  ෆනීම වාශළ යඩු වියයපත යෘහ ඉ 
ත්රිමළන වහසනරයක්‟ නපත ලයළ්ෘතියක් ක්රියළ සමස සෂ යතර, සිය වියයළ වශ තළක් ණශශය උ්ළි, 
ලෆඩවටශශන් යලයතළලන්හි ශසොටවක් ඉටු ක ම මක් ලශයන් සිය ්ර්ශේණය ්යනපත සර ශ න 
තම උ්සරණය විලර්ධ්නය සශෂේය  ශමම වහසනරය වර ලවහතු ශමන්ම විකීර්ණ ලවහතුය 
ප්රමළණල ස නිරලයයතළලක න් යෘය සර  ෆනීශමහි වම සය  තය ශල්වර් ආශෝසයක් වශ ඩිජිටල් 
නිහා රූ සෆමරළලක් භළවිතළ සරමින් විලර්ධ්නය සර  නු ෆබීය  
 

 

 වචොක්ට් සිරප් මිශ්රිත  වචොක්ට් වයෝගට් 

ව සල ්ළන වියයළ  උ්ළි, ්ළඨමළළශශ යලවන් ලවශර් ඉශ නුම බමින් සි ඉන ශක්ක  රණසිිශ  
ශමනවිය විසින් ව සල ්ළන වියයළ  උ්ළි, ලෆඩවටශශන් යලයතළලන්හි ශසොටවක් ඉටු ක ම මක් 
ලශයන් ශාොක්ට් සිරප් මිශ්රිත, ය ය තසතු සරන ය ශාොක්ට් ශයෝ ට් ලර් යක් විලර්ධ්නය 
පික ව ්ර්ශේණයක් සිදු සෂළය  
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10. ලැලවටශ ස  වම්ම සත්රණ වශ ලැලමුළු පිළිබා විවහතර  
 

වියය වශාාගි ව 
වම්ප්යණ 

ාරන ද 

පිරිනමන 

ද 

්හාළ ස උ්ළි, ලෆඩවටශන් විඛයළල  -- -- -- 

්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළ ලෆඩවටශන් විඛයළල  01 01 -- 

උ්ළි, ලෆඩවටශන් විඛයළල  11 05 -- 

ඩිප්ශෝමළ ලෆඩවටශන් විඛයළල -- -- -- 

වශතිස ලෆඩවටශන් විඛයළල 06 -- -- 

 ප්රතළ ශවේලළ වපත්ළයන ලෆඩවටශන් විඛයළල  09 09 -- 

සළර්යමණ්ඩ විලර්ධ්න වපතමන්ත්රණ වශ 

ලෆඩමුළු විඛයළල  
18 18 -- 

තසතුල 45 33 -- 

 
 

10.1 ඳ්චාත් උඳාධි යාප්වෝමා ලැලවටශන 
 

ප්රාම ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළ ලෆඩවටශන ලන, සෂමනළසරණ පීඨය යටශ ස ශමශශයලන ය, 

ආයුජීල ණස වියයළල පිළිබා ්හාළ ස උ්ළි, ඩිප්ශෝමළල 2010 ලර්ශේදී වළර්ාසල වපතපර්ණ සරන 

ේශේ ශ්රී ළික ස උවවහ යධ්යළ්නය තුෂ ආයුජීල ණස වියයළ ක්ශේත්රය තුෂ ්හාළ ස උ්ළි, 

යධ්යයන්හි නල ප්රලණතළ ඇති සරමිනි   

 
 

10.2 උඳාධි ලැලවටශ ස 
 

2010 ලර්ශේදී පීඨ 3 ක් යටශ ස ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය විසින් ඉදිිප් ස සරන ය උ්ළි, 
ලෆඩවටශන් 11 ක් විය  තක් තක් පීඨය විසින් ක්රියළ සමස සරන ය උ්ළි, ලෆඩවටශන් විඛයළල ්ශත 
්ිපදි ශශ  
 

 වත්ල විදයා වශ අඳනයන ාිෂිා්යම  පීමය 

 

 ව සල වියයළ වශ ය්නයන සෘෂිසර්ම  පීඨය යටශ ස ්ශත යෆක්ශලන උ්ළි, ලෆඩවටශන් 5 ඉදිිප් ස 
සරන දි   
 

  ව සල වියයළශශදී උ්ළි,ය (බී ඒ තවහ සී ) 

 ය්නයන සෘෂිසර්මය පිළිබා වියයළශශදී උ්ළි,ය (බී තවහ සී ) 

 ශ ස තළක්ණශශයය වශ ය ය තක් ක ම ම පිළිබා වියයළශශදී උ්ළි,ය (බී තවහ සී ) 

 තත වපත් ස තළක්ණශශයය පිළිබා වියයළශශදී උ්ළි,ය (බී තවහ සී ) 

 තළ ලෘක් වශ ලෘක් ක්ෂීර තළක්ණශශයය පිළිබා වියයළශශදී උ්ළි,ය (බී තවහ සී ) 
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විදයා වශ තාක්ණවව්ද පීමය 

 

වියයළ වශ තළක්ණශශය පීඨය යටශ ස ්ශත යෆක්ශලන උ්ළි, ලෆඩවටශන් 4 ඉදිිප් ස සරන දි  

 වියයළල වශ තළක්ණශශයය පිළිබා තළක්ණශශදී උ්ළි,ය (බී ශටක් ) 

 ්ිප ණස වියයළල වශ තළක්ණශශයය පිළිබා වියයළශශදී උ්ළි,ය (බී තවහ සී ) 

 සර්මළන්ත ආශ්රිත ශතොරතුරු තළක්ණශශයය පිළිබා ප්රාම උ්ළි,ය (බී යයි යයි ටී ) 

 ඛනිත වපත් ස වශ තළක්ණශශයය පිළිබා වියයළශශදී උ්ළි,ය (බී තවහ සී ) 

 

ාෂමනාාරණ පීමය  
 

සෂමනළසරණ පීඨය යටශ ස ්ශත යෆක්ශලන උ්ළි, ලෆඩවටශන් 2 ඉදිිප් ස සරන දි  

 ලයලවළයස සලය වශ සෂමනළසරණය පිළිබා ලයළ්ළර සෂමනළසරණශශදී උ්ළි,ය 
(බී බී තපත )  

 ව සසළරස සල, විාළරස වශ විශේ යලවහාළ පිළිබා ලයළ්ළර සෂමනළසරණශශදී උ්ළි,ය 
(බී බී තපත ) 

 

 

10.3 වශතිා ඳත්ර ලැලවටශ ස 
 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය විසින් 2010 ලර්ශේදී ්ශත වාශන් ලයළප්ති ලෆඩවටශන් ්ළඨමළළ 
ශමශශයලන දි  
 

වියයළ වශ තළක්ණශශය පීඨය යටශ ස ශමශශයලන ය ශස ඉ සළලීය න ්ළඨමළළ 
 

 ්ිප ණස ලයලශළරයන් පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 
 උවවහ ්ිප ණස ලයලශළරයන් පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 

  ශලේ යඩවි නිර්මළණසරණය පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 
 ්ිප ණස යෘඪළි  තළක්ණශශයය පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 

 

ාෂමනාාරණ පීමය විසි ස වමවශයලන ද වාටි ාාලීන ඳාමමාා 
 

 සක හට විධ්ළයසයින් වාශළ ඉිග්රීසි පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 
 ්ළවල් ශෆර යන්නන් වාශළ ඉිග්රීසි පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 

 

10.4 ප්රජා වවේලා වම්ඳාදා ලැලවටශ ස 
 

 ව සල වියයළ වශ ය්නයන සෘෂිසර්ම  පීඨය යටශ ස ්ශත යෆක්ශලන ප්රතළ ශවේලළ වපත්ළයස ලෆඩවටශන් 
ශමශශයලන දි  
 

 යාලජීල ඉවගනුම (එල් 3) ලැලවටශන 

සළර්යමණ්ඩශේ වළමළජිසයින් කී් ශයශනක්  ල්ශ පි ඉශේ  පත ශ සම ශපත වශ ලළතළලරණ 
විහශල්ණ විාළර ලෆඩවටශන්ලට වශභළගි  දශ  බිපතමල් ල ළල, ක ිප්ට් ඉ සෂමනළසරණය 
වශ ශසොපතශ්ෝවහට් ශ්ොශශොර නිහ්ළයනය වාශළ ය ඇතුළුල, තළක්ණය බළ දීම වාශළ  ද 
ඉල්ලීය පත  ණනළලක්  පතලළසීන් විසින් ඉදිිප් ස සරන දී   බිපතමල් ල ළල වශ ශලන ස ඉල්ලීය පත 
වාශළ පුහුණු ලෆඩවටශන් ක්රියළ සමස සරනු පික ව සටයුතු සිදු ශසශරමින් ්ලතී   
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 ඳාරිවරිා බඳෑම් තක්වවේරුල (ඊ.අයි.ඒ.) - (ඌල) 
යයළනි ගුණතිස මිය ඌල ්ෂළශ ස ්ළිපවිපස තක්ශවේරු සමිටුශශ වළමළජිස ලශයන් ් ස 
සරන දි   සිදු සරන ය ්ළිපවිපස බ්පත තක්ශවේරු කී්යසටම ඇය වශභළගි  ද යතර, 
ලෆවිලි සෘෂිසර්මය පිළිබා සිය විශේඥතළඥළනය බළ දී ඇත  
යයළනි ගුණතිස මිය ඌල ්ෂළශ ස ්ළිපවිපස තක්ශවේරු සමිටුශශ වළමළජිස ලශයන් ් ස 
සරන දි   සිදු සරන ය ්ළිපවිපස බ්පත තක්ශවේරු ක හි්යට ඇය වශභළගි ීම, ලෆවිලි 
සෘෂිසර්මය පිළිබා සිය තළක්ක ස විශේඥතළඥළනය බළ දී ඇත   
 

 

 මධයම ඳරිවර අධිාාරිය වමග ඒාාබශධ ව ල්ලිා ඳාරිවරිා විම්යනය (අයි.ඊ.ඊ) 
ශ්රී ිසළශශ තණමල්වි, නිසලෆල යක්සර 100 ස ල්විපය වහිත ඉඩමස ලළක ත ්ිපමළණ 
තෂලළු වශ ්ෂතුරු (ඩ්රෆ න් සෘට් / පිටළයළ) ශ ොවි්ක් පිහිටුීමම පික ව  ්ළිපවිපස බ්පත 
තක්ශවේරුල ආශ්රිත මලිස ්ළිපවිපස විමර්නය (යයි ඊ ඊ) සිදු සෂ සණ්ඩළයශපත වළමළජිසළලස 
ලශයන් පී ඊ  සළලියයළව මිය ශවේලය සරමින් සි ඉයළය  
 

 ඌල ඳෂාත් වාාවව් වංල්යධන ල්ාිතයය ස වශා ව ලැලවටශන 

පී ඊ  සළලියයළව මිය ශ්රී ිසළශශ ඌල ්ෂළ ස වභළශශ වභළශශ විලර්ධ්න මසෘතයයන් වාශළ 
 ද ලයළ්ෘතිශයහි ලෆඩවටශන් වපතබන්කාසළරස ලශයන් සටයුතු සරමින් ්සු  දලළය  

 වගොවිඳවහිීමම ධා සද වබෝගල ජනාප්ාව්මය වංරක්ණය කිරීම 

ශ ොවි්ශහිදීම තනසප්ළවහමය විරක්ණය ක ම ශපත මළර් යක් ලශයන් 2010 මෆයි 15 ලෆනි 
දින බදුල් සිිපමල්ශ ොඩ, මදුරුශසොෂතෆන්න ශළ ඉලුක්තෆන්න ශ ොීමන් යතර වළපතප්රයළයිස 
ආසන්ය ශබෝ  ලර්  කී්යක් ශබයළ ශයන දි  

 

 ලන ලගාල සහි නල ධක්රමණිා ඳළිවබෝධ විවේයක් (ාපුරු පිළි වදබරා) පිළිබල 

විම්යනය කිරීම 

බදුල් ශසොට්ඨළව ලන සළර්යළය විසින් සරන ය ඉල්ලීය මසට යනුල පියුමිසළ යශේශවේසර 
මිය විසින් ආයළල සත ලතුයළය (ල්න්ශල් වමශය) ශලත ක්ශේත්ර විාළරයක් සිදු සරන දි  
පියුමිසළ මිය ලන ල ළශලහි ශමම නල ආ්රමක ස ්ළිශබෝධ් විශේය පිළිබාල විමර්නය 
සරනු පික ව යයළෂ  ලයළ්ෘතිශයහි සටයුතු සරමින් ්සු  දලළය  

 

 ශ්ෞේ ලිස යි සර්මළන්තල වශභළගි සලශයන් ්ල සලන ය ඒසළබේධ් ්ර්ශේණය , නල 
නිහ්ළයන විලර්ධ්නය ක ම ශමහිළ වශ තළතිස විලර්ධ්නයට යළයස ීමශමහිළ වළර්ාස බල 
වනළා විය  සෆපී ශ්ශනන නිහ්ළයන  දශේ බ ශළ තිළපි ම සවයයින්ශ න් නි්යලළ  න්නළ 
වපත වශ ශාොක්ට් ඇතිරූ සවහටේ ශයෝ ට් ලර් යයි   
 

 ශතෝරළ   ස තළ ශයසස (උල්හි ඉය වශ ඌරුසිටළ ලෆල) ම සවය ඇිලල්න් ශසොටු 
වහාළ්නය ක ම ශපත ්ර්ශේණ ලෆඩවටශන ප්රතළ වශභළගි සලය ඇතිල සිදු ශසොට වපතපර්ණ 
සරන දි   ශසොටු ඉදික ම ම, ආශළර යෆමීම, ඇති ක ම ම වශ ත ත ස සලය සෂමනළසරණය 
ක ම ම පිළිබා තළක්ක ස ඥළනය උල්හි ඉය වශ ඌරුසිටළ ලෆල කාලර ප්රතළල ශලත බළ ශයන 
දි  උල්හි ඉය ප්රතළලට ලඩළ වළර්ාස ප්රතිඵ ඌරුසිටළ ලෆල ප්රතළල ය ස සර  න්නළ බල 
වළමළජීය ආර්ථිස යධ්යයනයක් සිදු ක ම ශමන් ශ්නී ගිශේය   

 

 විදයා ාවුර - 2010 

2010 වියයළ සාවුර ශ්බරලළිප 1 ලන දින සිට 3 ලන දින යක්ලළ ඌල ශලල්වහව 
විහලවියයළශේදී ්ල සලන දි   ආර් තපත ජී තන්  රළත්ක් මිය වශ තන් පී පී  ලියනශේ 
මශතළ ය ශ්ො ව  උවවහ ශ්ෂ වාශළ තත වියයළ ්ිති වශ ශේන ශමශශයීමශමහිළ ක්රියළසළම  
ශව වශභළගි ීම ඇත  

 



[37] 

 

10.5 සළර්යමණ්ඩ විලර්ධ්නය, වපතමන්ත්රණ වශ ලෆඩමුළු 
 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ සළර්යමණ්ඩ විලර්ධ්න මධ්යවහාළනය (තවහ ඩී සී ) 2010 ලර්ශේදී 
යධ්යයන වශ සළර්යමණ්ඩ වළමළජිස විලර්ධ්නය සරළ ශයොමු ලන විවිධ් ක්රියළසළරසපතල නිරත ීම 
ඇත   ලර්ශේ ප්රධ්ළන යලධ්ළන නළියය  දශේ විහලවියයළශේ ශයොවුන් සළර්යමණ්ඩය පුහුණු ක ම ම 
පික ව ඉතළම ස යලය ශයය  ද උවවහ යධ්යළ්නශයහි ඉ ෆන්ීමම පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 
වපතපර්ණ ක ම මයි  යෆනට ඌල ශලල්වහව විහලවියයළශේ ශතයේහඨ සථිසළාළර්යලරුන් විඛයළල සීමිත 
 ද බෆවින් බෆශෆිපන් වපත් සයළයසයින් වාශළ ආරළධ්නළ සරන දි   
 

1. උවව් අධයාඳනවයහි ඉගැ සවීම පිළිබ වශතිා ඳත්ර ඳාමමාාල 

උවවහ යධ්යළ්නශයහි ඉ ෆන්ීමම පිළිබා ්ෂමු වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල වාශළ සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 49 ශයශනක් ලියළ්දිි ව ීම සි ඉ යතර, 26 ශයශනක් ්ළඨමළළල වළර්ාසල වපතපර්ණ 

සර ඇත. උවවහ යධ්යළ්නශයහි ඉ ෆන්ීමම පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල විහලවියයළ ප්රති්ළයන 

ශසොමින් වභළල විසින් 2010 ජනි 17 ලන දින සිට ක්රියළ සමස ලන ්ිපදි යනුමත සරන දි. 

(UGC/IUA/STD/01/10) තලය, සළර්යමණ්ඩ වළමළජිසයින්ට යලය  ද යෆනුම බළ ශයනු පික ව 

ලෆඩමුළු කී්යක් ශමශශයලන දි. (1  ලගුල) 

 

2. ව්ලයං ඇගැයීම් ලා්යතාල 

සළර්යමණ්ඩ විලර්ධ්න මධ්යවහාළනශේ වහලයි ඇ ෆයීපත ලළර්තළල පිළිශයෂ ශසොට 
විහලවියයළශේ ශ්ොදු වහලයි ඇ ෆයීපත ලළර්තළශශ 5 0 යිය යටශ ස ඇතුෂ ස සරන දි  
සළර්යමණ්ඩ විලර්ධ්න මධ්යවහාළනශේ යධ්යක්ලරයළ ආයතනිස වමළශෝානශේදී ඌල 
ශලල්වහව විහලවියයළශේ සළර්යමණ්ඩ විලර්ධ්න මධ්යවහාළනය පිළිබාල වළසච්ාළ සෂ යතර, 
වමළශෝාන සණ්ඩළයශපත වළමළජිසශයෝ සළර්යමණ්ඩ විලර්ධ්න මධ්යවහාළනශේ ප්ර තිය 
පිළිබාල වහීමට ් ස ීම තිශේ   
 

3. පුහුණුල වශ ලැලමුළු 

2010 ලර්ය තුෂ යධ්යයන ශමන්ම යනධ්යයන සළර්යමණ්ඩ වළමළජිසයින්ශේ යෆනුම වශ 
ධ්ළිපතළල ලර්ධ්නය සරනු පික ව ශලන ස ආයතනයන්හි ්ල සලන ය පුහුණු ක ම පත, ලෆඩමුළු ශළ 
වපතමන්ත්රණ ලට වශභළගි ීමමට ඉඩ ප්රවහාළ වවළ ශයන දි  තශමන්ම සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින්ට විේල ස වමුළුලට ශළ වපතමන්ත්රණලට ලියළ්දිි ව ීමමට ශළ වශභළගි ීමමට යලවහාළ 
වවළ ශයන දි  2010 සිදු සරන ය තලෆනි ක්රියළසළරසපත 1 ලගුශශ යෆක්ශශ   

 

 

 

 

අංාය පුහුණුල/වම්ම සත්රණය

/ලැලමුළුල  

ව්ථානය ිංන 

ගණන 

වශාාගිා වංඛ්යාල  

01 බෆර යන්ත්ර පිළිබා 
පුහුණුල 

ශවශනොක් (SENOK) 
බ සතරමුල් 

දින 1  ්ිප්ළන සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 01  

02 රළතය මුයල් වශ 
විලර්ධ්නය පිළිබා 
පුහුණුල  

රළතය මය ආයතනය වශ 
විලර්ධ්න යි,සළිපය  

දින 1  ්ිප්ළන සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින් 03  

03 ගුණළ සමසතළ 
තශවුරුල පිළිබා 
ලෆඩමුළුල  

තළතිස වියයළ ්යනම දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින් 04  

04 උවවහ යධ්යළ්නශයහි 
තක්ශවේරු ්රම  

බ්රිතළනය සවුන්සිය  දින 1  ්ිප්ළන සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 01  
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05 සළර්යමණ්ඩ 
විලර්ධ්න 
මධ්යවහාළන-
තවහ තල් ඒ තච් ඊ ඊ  6 
ලන ඒසළබේධ් 
ලෆඩමුළුල  

ශසොෂඹ විහලවියයළලීය ය 
උ්ළි, යධ්යයන පීඨය  

දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 16   

06 ලයළ්ළර වශ ශතොරතුරු 
පිළිබා තළතයන්තර 
වමුළුල  

සෆෂක ය විහලවියයළය  දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින් 02  

07 පුවහතසළ වි මය 
පිළිබා තළතයන්තර 
වමුළුල  

සෆෂක ය විහලවියයළය දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 02  

08 ය්නයන නි්ෆයුපතල 
ගුණළ සමසතළල 
පිළිබා පුහුණුල 

ිසළ ලළක ත මණ්ඩය  දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 01  

09 බෆිකු සටයුතු 
යධ්යයනය පිළිබා 
ලෆඩමුළුල  

ශ්රී ිසළ මශ බෆිකුල  දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින් 01  

10 තවහ ඒ තල් බී තවහ  
වමුළුල  

 

සෆෂක ය විහලවියයළය දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 01  

11 ශ්රී ිසළල වාශළ 
පුහුණු වශ විලර්ධ්න 
්ේධ්ති විලර්ධ්නය 
සර  ෆනීම  

මළනල වපත් ස 
සෂමනළසරණය ආයතනය 

දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින් 01  

12 වළර්ල ආර්ථිස 
ප්රති් සතිශයහි 
තළතයන්තර මළන 
පිළිබා ලෆඩමුළුල 

බෆිකු සටයුතු යධ්යයන 
ශක්න්ද්රය  

දින 1  යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින් 01  

13 උ්ළි, යශප්ක්සයින් 
ලඩළ ස වඵයළයි සරනු 
පික ව ඉ ෆන්ීමම 
දියුණු ක ම ම  

ශසොෂඹ විහලවියයළය දින 1 යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 01  

14 වහලළභළවිස නිහ්ළයන 
වාශළ දතල 
යර් ණයන් පිළිබා 
ලෆඩමුළුල  

යයි තසහ තවහ  මශනුලර දින 2 යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින් 04  

15 උවවහ යධ්යළ්නය තුෂ 
විශිහටතම පිළිශල ස 
්ල සලළ  ෆනීශමහි 
යියශයෝ   

ශසොෂඹ විහලවියයළය දින 1 යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 
වළමළජිසයින් 16  

16 „සෘෂි රවළයන: සෘෂි 
රවළයනල 
විහශල්ණය වශ 
්ිපවරය ශළ ශවෞඛයය 
මත බ්ම  

රවළයන වියයළ ආයතනය දින 1 යධ්යයන සළර්යමණ්ඩ 

වළමළජිසයින් 03  
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11. ැබුණු ප්රදානය සහි විව්තර 
 

2010 ලර්ය වාශළ ශමම විහලවියයළයට භළණ්ඩළ ළර ප්රති්ළයන ශෆර ක සිදු ප්රයළනයක් ශනොෆබුක    
 

 
 

12. ධරම්ා ාරන ද නල ඳාමමාා 
 

මශතනතළල වාශළ  ද ලයළප්ති ලෆඩවටශන් යටශ ස 2010 ලර්ය තුෂ ්ශත වාශන් නල වශතිස ්ත්ර 

්ළඨමළළලන් 3 ආරපතභ සරන දි   

 උවවහ ්ිප ණස ලයලශළරයන් පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 
 ශලේ නිර්මළණසරණය පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 

 ්ිප ණස යෘඪළි  තළක්ණශශයය පිළිබා වශතිස ්ත්ර ්ළඨමළළල 
 

  ශමම ලෆඩවටශන් සියල්ම ඉිග්රීසි මළධ්යශයන් ශමශශයලන දි  

 

13. පුනරාල්යතන වියදම් පිළිබ විව්තර 
 

වියය 2009 (රුපියල්) 2010 (රුපියල්) 

a. පුේ  ්ඩිනඩි 53,030,112 64,537, 372 

b.  මන් බිමන් 241,210 580,986 

c. වෆ්යුපත 9,162,777 17,931,607 

d. නඩ සතුල 751,949 1,029,217 

e. ගිවිසුපත ත ශවේලළලන් 55,397,904 66,532,314 

f. ශලන ස 5,484,077 7,407,977 

එාතුල 124,068,029 158,019,473 

 

 

 
 

 

 
 

   ගිවිසුම්ගත 

වවේලාල ස  

45% 

    පුශග 

ඳයානයා  

43% 

   වැඳයුම්  

7% 

   වලනත්  

4% 

 නලත්තුල 

1% 
 ගම ස බිම ස 

0% 

පුනරාල්යතන වියදම 2009  

   ගිවිසුම්ගත 

වවේලාල ස 

42% 

   පුශග 

ඳයානයා  

41% 

   වැඳයුම් 

11% 

  වලනත් 

5% 

 නලත්තුල 

1% 
 ගම ස බිම ස 

0% 

පුනරාල්යතන වියදම 2010   
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14.  ල්ධන වියදම පිළිබ විව්තර 

 

වියය  2009 (රුපියල්) 2010 (රුපියල්) 

a.  ෘශ භළණ්ඩ වශ ශලන ස උ්සරණ බළ 

 ෆනීම  

22,227,902 11,698,371 

b. යන්ත්ර සත්ර බළ  ෆනීම 7,918,476 20,332,628 

c. ශ ොඩනෆගිලි වශ ලුශයන් ය ස සර  ෆනීම - - 

d. ශලන ස 
7,568,444 2,040,642 

එාතුල 37,714,822 34,071,641 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ලයාඳිති පිළිබ විව්තර (වශශීය / විවශශීය අරමුදල් වම්ඳාිංත) 
 

නම වශ විව්තර 
ණය/ධධාර 

ප්රදාන 

අරමුදල් 

වම්ඳාදා 

ධයතනය 

# 

ඇව්තවම් සතුගත 

වමව්ත පිරිලැය 

(රු.මි.) 

ැබුණු 

විවශ 

ධධාර 

(රු.මි.) 

වශශීයල 

වම්ඳාිංත 

අරමුදල් 

(රු.මි.) 

ඌල ශලල්වහව විහලවියයළය 

වහාළ්නය ක ම ශපත ලයළ්ෘතිය 

යදියර 1 වශ 2 

  

3420.00 

   

ඇඟළුපත සපතශල් ශ ොඩනෆගිල් 

පිළිවසර ක ම ම  

  
53.96 

   

එාතුල   3473.96   

 

 

 

 

 

 

 ගිශ ාා්ඩල වශ 

වලනත් 

උඳාරණ බා 

ගැනීම 

59% 

 ය සත් ර සත් ර 

බා ගැනීම 

21% 

වලනත් 

20% 

වගොලනැගිලි වශ 

ව් යුශය ස අත් 

ාර ගැනීම 

0% 

ල්ධන වියදම 2009 

 ය සතබා 

ගැනීම 

60% 

ගිශ ාා්ඩල වශ 

වලනත් 

උඳාරණ බා 

ගැනීම 

34% 

වලනත් 

6% 
වගොලනැගිලි වශ 

ව් යුශය ස අත් 

ාර ගැනීම 

0% 

ල්ධන වියදම 2010 

යන්ත්ර සුත්ර 
බළ ෆනීම 

60% 
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16.  ලයාඳාති වියදම පිළිබ විව්තර (වශශීය / විවශශීය අරමුදල් වම්ඳාිංත) 
 

නම 

ඇව්තවම්

 සතුගත 

වමව්ත 

පිරිලැය 

(රු.මි.) 

2009 

ල්යය තු 

වියදම 

(රු.මි.) 

2010 

ල්යය තු 

වියදම 

(රු.මි.) 

2010.12.31 ිංනට 

වමුච්ි ත වියදම 

(රු.මි.) 

වාෞතිා 

ප්රගතිවේ 

ප්රතිතය

% 

ඌල ශලල්වහව 

විහලවියයළය වහාළ්නය 

ක ම ශපත ලයළ්ෘතිය යදියර 

1 වශ 2 

3420.00 202.64 189.28 1342.72 40% 

ඇඟළුපත සපතශල් 

ශ ොඩනෆගිල් පිළිවසර 

ක ම ම 

53.96 27.53 0.45 40.37 95% 

එාතුල 3473.96 230.17 189.73 1383.09  

 

 

17. ල්ය ප්රගතිය පිළිබ විව්තර 
 

 

වියය 
2010 ප්රතිඳාදනය 

(රු.) 

2010 වියදම 

(රු.)  

ඉතිරුම්/අතිරික්ත

ය (රු.) 

a. ලයළ්ෘතිය ශෆර පුනරළලර්තන  155,000,000 158,019,472 (3,019,472) 

b. ලයළ්ෘතිය ශෆර මධ්න 30,000,000 

 
34,071,641 (4,071,641) 

c. ලයළ්ෘතිය – ශේශීයල 

යරමුයල් වපත්ළදිත 
170,000,000 189,283,843 (19,283,843) 

d. ලයළ්ෘතිය – විශේශීය 

යරමුයල් වපත්ළදිත 
- - - 

එාතුල 355,000,000 381,374,956 -26,374,956 
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18.  ල්ය ප්රගතිවේ විව්තර (වඳොු  ධදායම)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  2010 ලර්ශේදී ෆබුණු ය ඉත ්ශසුසපත පිළිබා විවහතර  
 

 

 

20.  2010 ලර්ශේදී ෆබුණු ය ඉත ්ශසුසපත පිළිබා විවහතර 
 

 

 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ධදායම් මුාශ්රය  
2010 ප්රතිඳාදනය 

(රු.)  
2010 එාතුල (රු.)  

හිඟය/අතිරික්තය 

(රු.) 

 

a.  උ්ළි, යශප්ක්ස 

යධ්යයනය (ශන්ලළසිස 

වශ ලියළ්දිි ව ක ිපශපත 

 ළවහතු ආදිය 

 

5,603,000 6,115,454 512,454 

b. ්හාළ ස උ්ළි,  

යධ්යයනය 
- - - 

c. c. උ්ශේස සලයන් 

d. (පුහුණුල  විාාග වශ වලනත්)  
2,800,000 2,148,560 (651,440) 

d. වලනත් 110,000 588,382 478,382 

එාතුල 8,513,000 8,852,396 339,396 

වියය සත්රය ශියයකු වශා වියදම (රු.)  

a. තක් ශියයකු වාශළ 

පුනරළලර්තන වියයම (RE) 

පුනරළලර්තන වියයම / 

ශිය විඛයළ ක්තිය 
101,164 

b. තක් ශියයකු වාශළ මධ්න 

වියයම (CE) 

මධ්න වියයම / ශිය 

විඛයළ ක්තිය 
143,287 

එාතුල  244,451 

යටිත ඳශසුාම් පිළිබ විව්තර වියදම (රු.)  වාෞතිා ප්රගතිය 

්ර්ශේණළ ළරය වශ ශේන ළළ 

විකීර්ණය  ඊ ශ ොඩනෆගිල්  

242,927,023.61 100% වපතපර්ණ සර ඇත  

ඉිජිශන්රු ලෆඩ් - 1 යදියර 73,245,163.19 100% වපතපර්ණ සර ඇත  
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21. විගණකළධිඳති ලළර්තළල 
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22.  විගණකළධිඳතිතුභළගේ ලළර්තළගේ භතු කර ඇති ප්රහනල  ිළිතතුරු 
 

1978 අංක 16 දරන විහලවිදයළ ඳනග  108 (2) ලගන්තිය ප්රකළරල 2010 ගදවෆම්ඵර් භව 31 ලන දිගනන් 

අලවන් ව ලර්ය වශළ ඌල ගලල්වහව විහලවිදයළගම මය ප්රකළයන් ිළිතඵල විගණකළධිතුභළගේ 

ලළර්තළගේ භතු කර ඇති කළරණළ  වම්ඵන්ධගයන් විහලවිදයළගම ප්රතිාළර  

විගණකාධිපතිතුමාගේ සටහන්  විශ්වවිද්යාලයේගප ළිතුතුු  

2.2 ගිණුම් ිළිතඵ ව ශන්  

2.2.1   ගිණුම්කරණ ඌණතළ 

(අ) 2010 ගදවෆම්ඵර් 31 ලන දින  වලදය 

භධයවහාළනගම තිබ රුිළයල් 538,486 

ක් ව ඖධල ලටිණළකභ ල කභක් 

ලගයන් ගේ ඳත්රය  ගගනෆවි  

ගනොතිබුණි. 

 

වලදය භධයවහාළනය ගලත ිකකු  කර 

තිබ ඖධ ිකකු  කිරීම් ලගයන් 

වකන ද අතර, එය ඒ අනුල ගිණුම්ගත 

කරන දී. වලදය භධයවහාළනගම ඇති 

ඉතිරි ඖධ ල  කල් ඉකු  ව ඖධද 

ඇතුෂ ය. 

(ආ) 2007 සි  2010 දක්ලළ ව ලර් තුෂ 

මි  ගගන තිබ, වභවහත ලගයන් 

රුිළයල් 59,550 ක් ව ඳළඳන්දුල 

ලටිණළකභ මධන ල කම් ලගයන් 

ගිණුම්ගත ගකො  තිබුණි. 

ගභභ ක්රීඩා ළ බළඩ ඩා  වහාළලර ල කම් 

ගල්ඛනගයන් ඉල  කිරීභ  ක යුතු 

ගකගරමින් ඳලතී. 

(ඇ) 2008 ලර්ගමදී මි  ගනු ෆබ, 

ඳර්ගමණළගළර ශළ ඉගෆන්වීම් 

උඳකරණ ය ග  ගිණුම්ගත ගකො  

තිබ රුිළයල් 173,400 ක් ව ඵහුභළධය 

ප්රක්ගේඳකය (භල්ටිමීඩියළ 

ගප්රොග්ක් රය) 2009 ලර් ගමදී 

අවහාළනගත විය. 2010 ගඳඵරලළරි 

භළවගමදී ගඳෞද්ගලික ආරක්ක 

ආයතනය ගලත ගගවිය යුතු මුදලින් 

ගභභ ලටිණළකභ අඩු කරන ද නමුදු, 

ගිණුම්ල සීරුභළරු කිරීම් සිදු ගකො  

ගනොතිබුණි.  

ගම් වම්ඵන්ධගයන් ඵදුල් ගඳොලිසිය 

ගලත ඳෆමිණිල්ක් ඉදිරිඳ  ගකො  

ඇති අතර, ඒ ිළිතඵ ඳරීක්ණ තලභ  

අලවන් ගකො  ගනොභෆත.  ගඳොලිවහ 

ලළර්තළල ෆබණු ලශළභ ගභභ බළඩ ඩා ය 

ගිණුගභන් ඉල  කිරීභ  , ගභභ අඩුල 

සීරුභළරු කිරීභ   ක යුතු ගකගරනු 

ඇත. 

(ඈ) 2006, 2007, 2008 ශළ 2009 ලර් 

වශළ ගන්ලළසිගළරල ලළවය කෂ 

ශිය ශියළලන් ගලතින් 2010 

මලික ගෘශබළඩ ඩා  අලයතළලන් වඳයළ 

ගනොතිබ ඵෆවින් මුල් අලධිගමදී ශිය 

ශියළලන් ගලතින් කිසිදු ගන්ලළසිකළගළර 
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2.2.2 විගණනය වශළ වළක්ය ිඟකකභ 

වියළංගය 
ලටිණළකභ 

(රුිළයල්) 

ඉදිරිඳ  ගනොකරන ද 

වළක්ය 

 

එභ ඳෆලරුම් ිකගයෝගය  අදළෂ 

2005.02.07 දින අංක 

05/0183/035/001 දරන අභළතය 

භඩ ඩා  අනුභෆතිය වශ 

2005.04.04 දින අංක 1387/1 

දරන ගෆවට් ිකගේදනය ඔඵතුභළගේ 

2011.07.15 දින අංක 

UV/BD/2010/64  දරන විභසුභ  

එව ිළිතතුර වභග දෆන භ  එලළ 

ඇත. 

 

ඉඩා ම් අ කර 

ගෆනීභ 

 

17,295,907 

 

ිඟමිකම් ඔප්පු  

කළර්යළලීය 

උඳකරණ 
2,474,143 

ලටිණළකභ 
වගතයේක්ණය කර 
ගෆනීභ වශළ ව 

වළක්ය වනළා කරනු ිළණිව 

විගණන ිකධළරින් ගලත 

ගදවෆම්ඵර් 31 ලන දින  අය විය යුතු 

රුිළයල් 597,500 ක් ව ගන්ලළසිකළගළර 

ගළවහතු ගිණුම්ල  ඇතුෂ  කර 

ගනොතිබුණි. 

ගළවහතුලක් අය කර ගනු ගනොෆබීය. 

ගකගවේ වුලද, අය විය යුතු මුදල් 2008 

ශළ 2009 ලර් තුෂදී අය කර ගෆනීභ  

ක යුතු කරන දී.   

(ඉ) 2008 ගඳඵරලළරි 28 ලන දින බළඩ ඩා  

වභමීක්ණ භඩ ඩා ගම ලළර්තළල  

අනුල,  2010 ලර්ය වශළ ව 

වහකන්ධල ිළිතගලලින් රුිළයල් 

26,740 වශ රුිළයල් 12,199ක් ව 

අතිරික්තයන් ශළ ිඟකයන් ිළිතඵල 

්ර්න වංගල්ඛ භගින් වහකන්ධ 

ගිණුභ  ිකලෆරදි ගව සීරුභළරු කර 

ගනොතිබුණි. 

ගභභ ගෆපුම් දක්ලන වනළා කිරීගම් 

ලියෆවිලි 2011/07/15 දිනෆති ඔගේ 

විභසුම් අංක  UV/BD/2010/64 වශළ 

ඵළ දුන් ිළිතතුර වභග ඉදිරිඳ  කර 

තිගේ. ිකලෆරදි ගව සීරුභළරු 

කිරීගභන් ඳසුල මුළු වහකන්ධ ප්රභළණය 

අලවන් ගිණුම්ල දක්ලළ ඇත.  

 

 

(ඊ) වියදම් ිළයලළ ගනු ිළණිව ිකධළරින් 

තිගදනකු  ඵළ දී තිබ රුිළයල් 36,698 

ක් ව අ තිකළරම් මුදල් 2010 ගදවෆම්ඵර් 

31 ලන දින  ිළයලළ ගනොතිබීභ 

ගශේතුගලන්, වභළගෝචිත ලර්ය වශළ 

ව වියදභ එභ මුද  වභළන අගයකින් 

අඩු ල දෆක්විණි.  

ගභභ සියලු අ තිකළරම් ගම් ලන වි  

ිළයලළ ඇත. 2011 ලර්ය වශළ ලන 

ගිණුම් තුෂ අලය සීරුභළරු කිරීම් සිදු 

ගකගරනු ඇත.  
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ඳරිගණක 23,281,635 වමීක්ණ භඩ ඩා  
ලළර්තළ 

වමීක්ණ භඩ ඩා  ලළර්තළ ඉදිරිඳ  

කරන දි. 

 
ක්රීඩා ළ බළඩ ඩා  1,532,828   

පුවහතකළ 

ග්රන්ා වශ 

ලළර ප්රකළන 

  

32,590,936 

ආඳසු ගගලනු 

ඵන 

තෆන්ඳතු 

1,381,220 

තෆන්ඳතු ගල්ඛන / 

උඳගල්ඛන 
ඉදිරිඳ  කිරීභ  ක යුතු 

ගකගරනු ඇත. 

උඳචිත 

වියදම්  

5,900,300 

ඳර්ගමණළගළර 

ගල්ඛන / 

විවහතරළ භක 

උඳගල්ඛන 

වියදභ ලෆය විය ග්රගම 

ඇතුෂ  කරනු ඵන අතර, 

්ර්න වංගල්ඛයන් භගින් 

උඳචිත ගිණුභ  ඳලරනු ෆගේ.  

මීෂක ලර්ගම සි  උඳචිත 

ගිණුභ වශළ නල ගල්ඛනයක් 

විලෘත ගකගරනු ඇත.  

 

2.2.3 
(ආ) 1978 අංක 16 දරන 

විහලවිදයළ ඳනත 
 

  
 

(i) 109 ලගන්තිය විහලවිදයළගම 2009 

ලර්ය වශළ ව ලළර්ෂික 

ලළර්තළල ර්ගම ගෆවට් 

ඳත්රගම ඳෂ කර 

ගනොතිබුණි. 

 

ලළර්ෂික ගිණුම් 2011/08/26 දින 
ගෆවට් ඳත්රගම ඳෂ කර ඇත. 

(ii) 110 ලගන්තිය විගණනය වශළ මය 
ප්රකළයන්ද වභගින් 
ලළර්ෂික ලළර්තළගේ 
ගකටුම්ඳ  කෂ ිළ ඳතක් 
ඉදිරිඳ  කර ගනොතිබුණි. 
 

2009 ලර්ය වශළ ව ලළර්ෂික 

ලළර්තළල ඳළර්ලිගම්න්තුල  ඉදිරිඳ  

කිරීභ වශළ අභළතය භඩ ඩා ගම 

අනුභෆතිය ඵළ ගනු ිළණිව උවවහ 

අධයළඳන අභළතයළංය ගලත යලළ 

ඇත. 

(ඇ) 1958 අංක 15 දරන 

ගවේලක අර්ාවළධක 

අරමුද ඳනග  15 

ලගන්තිය වශ 1985 

අංක 01 දරන 

ගකොන්ත්රළ  ඳදනභ භත 

ඵලළ ගනු ෆබ ගභගශයුම් 

වශකළරලරු ගලනුගලන් 

2006-2010 කළඳරිච්ගේදය 

වශළ ගවේලක අර්ාවළධක 

නීතිඳති ගදඳළර්තගම්න්තුල ගලතින් 

ෆබුණු උඳගදවහ විහලවිදයළ වබළල 

ගලත ඉදිරිඳ  කරන ද අතර, 

වබළගේ තීරණය අනුල විහලවිදයළ 

අර්ාවළධක අරමුද ගශෝ ගවේලක 
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වංගෝධන ඳනග  02 

ලගන්තිය  

අරමුද ගලත ගගවිය යුතු 

දළයක මුද ලන රුිළයල් 

2,458,130 ක මුද ගගලළ 

ගනොතිබුණි. 

 

අර්ාවළධක අරමුද ගලත දළයක 

මුදල් ගගවීභ  ක යුතු ගකගරනු 

ඇත.  

(ඈ) 1980 අංක 46 දරන  

ගවේලක බළරකළර ල 

අරමුද ඳනත  

ගකොන්  රළ  ඳදනභ භත 

ඵලළ ගනු ෆබ ගභගශයුම් 

වශකළරලරු ගලනුගලන් 

2006-2010 

කළඳරිච්ගේදය වශළ 

ගවේලක බළරකළර ල 

අරමුද ගලත ගගවිය යුතු 

දළයක මුද ලන රුිළයල් 

368,719 ක මුද ගගලළ 

ගනොතිබුණි. 

ඉශත තීරණය  අනකල ගවේලක 

බළරකළර ල අරමුද ගලත දළයක 

මුදල් ගගවීභ  ක යුතු ගකගරනු 

ඇත.  

(ඉ) විහලවිදයළ ප්රතිඳළදන 
ගකොමින් වබළල වශ 
උවවහ අධයළඳන 
ආයතන 
වම්ඵන්ධගයන් ව 
ආයතන වංග්රශගම 

XXIV ඳරිච්ගේදගම 1 
ලගන්තිය  

 

ිකයමිත කළයක  ලරක් 
සිදු කෂ යුතු ගතොග 
වගතයේක්ණය 
වභළගෝචිත ලර්ය තුෂ 
සිදු ගකො  ගනොතිබුණි.  

ිකයමිත කළයක  ලරක් ගතොග 
වගතයේක්ණය සිදු ගකො  තිබ 
අතර, විගණන ඳරීක්ණය 
අලවහාළගේදී ඒ වම්ඵන්ධ සියලුභ 
විවහතර ඉදිරිඳ  කරන දි.  

(ඊ) 1980 ගඳඵරලළරි 13 දින 
අංක 63 දරන 
විහලවිදයළ ප්රතිඳළදන 
ගකොමින් වබළ 
ාක්රගල්ඛගම 6.3 
ලගන්තිය 

ඇවහතගම්න්තුගත ආදළයම් 
ශළ වියදම් වශ තාය 
ආදළයම් ශළ වියදම් අතර 
ගලනව ිළිතඵ ලළර්තළලක් 
මය ප්රකළ තුෂ දක්ලළ 
ගනොතිබුණි. 

 

තාය ශළ ඇවහතගම්න්තුගත වියදම් 
2010 ලර්ය වශළ ව මය 
ප්රකළගම 39 ලන ිළටුගේ දක්ලළ 
තිබුණි. 

 (උ) 2002 ගනොලෆම්ඵර් 28 

දින අංක IAI/2002/2 
දරන භශළබළඩ ඩා ළගළර 
ාක්රගල්ඛය 

ඳරිගණක වශ උඳළංග 
වශළ වහාළලර ල කම් 
ගල්ඛනයක් ඳල ලළ ගගන 
ගගොවහ ගනොතිබුණි.  

ඳරිගණක වශ උඳළංග වහාළලර 
ල කම් ගල්ඛනගම අංක 08, 11, 

24, 30 ශළ 38 දරන ිළටුල දක්ලළ 
ඇති අතර ගභභ බළඩ ඩා  වශළ 
ගලනභ වහාළලර ල කම් 
ගල්ඛනයක් ඳල ලළ ගගන යනු 
ගනොෆගේ. ගකගවේ වුලද, 2002 
ගනොලෆම්ඵර් 28 දින අංක 

IAI/2002/2 දරන භශළබළඩ ඩා ළගළර 
ාක්රගල්ඛගම අඩා ංු  උඳගදවහල  
අනුක ගලමින් ඵන ලර්ගම සි  
ගභභ බළඩ ඩා  වශළ ගලනභ 
වහාළලර ල කම් ගල්ඛනයක් 
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ඳල ලළ ගගන යළභ  ක යුතු 
ගකගරනු ඇත.  

(ඌ) රළ්ය ඳරිඳළන 
ාක්රගල්ඛ 

 

  

i. 1994 ඔක්ගතෝඵර් 
21 දින අංක 37/94 
දරන ාක්රගල්ඛය 

අභළතය භඩ ඩා ගම 
අනුභෆතිය ගනොභෆතිල ලයව 
අවුරුදු 70   ලෆඩි විශ්රළමික 
ිකධළරියකු අනුයුක්ත 
ඳදනමින් භළව 6 ක 
කළයක් වශළ 2005 
ගදවෆම්ඵර් 31 දින සි  
ක්රියළ භක ලන ඳරිදි ඵලළ 
ගගන තිබ අතර, ගම් දක්ලළ 
ඔහුගේ ගවේලය අඛඩ ඩා ල 
භළව තුන ඵෆගින් ව 
කළඳරිච්ගේදයන් වශළ 
දීර්ඝ කර තිගේ.   

අදළෂ ලයළඳෘතිය වශළ ප්රවීණ 
ගභගශයුම් කෂභනළකළරලරයකු 
ගේ ගවේලය ඵළ ගෆනීභ අතයළලය 
ගලයි. අනුභත ගවේලක භඩ ඩා  
වංඛයළල අනුල කළර්ය 
ඉංජිගන්රුලරයළගේ පුරප්ඳළඩුල 
පුරලනු ිළණිව අයදුම් ඳත්ර කෆලන 
ද නමුදු ගතෝරළ ගනු ෆබ 
අයදුම්කරු ඳ වීභ බළර ග  ඳසුලද 
රළ්කළරිය  ලළර්තළ කගෂේ නෆත.  
ගභඵඳු විළ ලයළඳෘතියක් 
ශසුරුලනු ිළණිව සියලු අං ිළිතඵ 
ඳෂපුරුද්ද ශළ අ දෆකීම් විඟත 
ග්යහඉ ඉංජි ගන්රුලරයකු සිටීභ 
ඉතළ ලෆදග ය. ඒ අනුල, 
ලයළඳෘතිගම ගභගශයුම් 
කෂභනළකළර තනතුගර් රළ්කළරි 
ඉටු කරන ිකධළරියළ ගකොන්ත්රළ  
ඳදනමින් ගනොල, අනුයුක්ත 
ඳදනමින් ඵලළ ගනු ෆබීය.  

 

ii. 2008 ජූලි 30 දින 
2006/21 
ාක්රගල්ඛය 

2005, 2006 ශළ 2007 ලර් 
තුෂ ගකොන්ත්රළ  ඳදනමින් 
ඵලළ ගන්නළ දුල, 
තලභ  විහලවිදයළය තුෂ 
ගවේලගම ගයදී සිටින 
ගභගශයුම් වශකළරලරුන් 
17 ගදනකුගේ ගවේලය 
තලභ  වහථිර කිරීභ  
ක යුතු කර ගනොභෆත. 
 

ගභභ ගවේලළලන් අනුභත ගවේලක 
භඩ ඩා ය ය ග  ඵළ ගන්නළ 
ගවේලළලන් ගනොලන ඵෆවින්, ගභභ 
ගවේලකයින් වහථිර ගවේලක 
භඩ ඩා ය  අන්තර්ග්රශණය කෂ 
ගනොශෆකිය.  

(ඌ)  මුදල් ගරු ළසි   

(i) 104 
අිඟමි ව ල කම් 
වම්ඵන්ධගයන් මුදල් 
ගරු ළසි අනුල කිසිදු 
ක්රියළභළර්ගයක් ගගන නෆත. 

ඵහුභළධය ප්රක්ගේඳකයක් 
(භල්ටිමීඩියළ ගප්රොග්ක් ර්) 
අවහාළනගත වීභ ිළිතඵල ඵදුල් 
ගඳොලිසිය ගලත ඳෆමිණිල්ක් කර 
ඇති අතර, අබයන්තර 
ඳරීක්ණයක් සිදු ගකගරමින් 
ඳලතී. අබයන්තර ඳරීක්ණය 
අලවන් ව ඳසුල මුදල් 
ගරු ළසිල  අනුල අලය සීරු 
භළරු කිරීම් සිදු ගකගරනු ඇත.  



[56] 

 

 

(ii) 110 
ශළික වශ අළබ ලළර්තළගත 
කරනු ිළණිව ගල්ඛනයක් 
ඳල ලළ ගගන ගගොවහ 
ගනොතිබුණි. 
 

ශළික වශ අළබ ගල්ඛනයක් 
ඳල ලළ ගගන යළභ  ක යුතු 
ගකගරනු ඇත.  

(iii) 756  
පුවහතකළ ග්රන්ා වශ ඉතිරි 
ඖධ ගතොග ිළිතඵල 
ලළර්ෂික බළඩ ඩා  
වමීක්ණයක් සිදු ගකො  
ගනොභෆත. 
 

ඵන ලර්ගම සි  පුවහතකළ 
ග්රන්ා වශ ඉතිරි ඖධ ගතොග 
ිළිතඵල ලළර්ෂික බළඩ ඩා  
වමීක්ණයක් සිදු කිරීභ  ක යුතු 
ගකගරනු ඇත.  

 

 
3. මය වශ ගභගශයුම් වභළගෝානය 
 

 

3.1 ගභගශයුම් වභළගෝානය 
 

 

ඉදිරිඳ  කරන ද මය ප්රකළයන්  අනුල, ගඳර 

ලර්ගම ර්ගම ප්රතිඳළදන ලගයන් පුනරළලර්තන 

වියදම් වශළ ෆබුණු රුිළයල් 108,870,000  ක 

මුද ද ගිණුමිගත කෂ ඳසුල ඵළ තිබ රුිළයල් 

10,441,719 ක ඌණතළල  වළගප්ක්ල, ගභභ 

විහලවිදයළගම 2010 ගදවෆම්ඵර් 31 ලන දිගනන් 

අලවන් ලර්ය වශළ ව ක යුතුලලින්  ර්ගම 

ප්රතිඳළදන ලගයන් පුනරළලර්තන වියදම් වශළ 

ෆබුණු රුිළයල් 152,800,000 ක මුද ද ගිණුම්ගත 

කෂ ඳසුල රුිළයල් 2,450,399 ක අතිරික්තයක් අ  

වී තිගේ. ඒ අනුල, එභ මය ප්රතිපගයිඟ දෆක්වුණු 

රුිළයල් 12,892,118  ක දියුණුල ප්රධළන ලගයන් 

පුනරළලර්තන ප්රතිඳළදනයන්ිඟ, වහලයං මය 

වම්ඳළදන ලෆඩා ව ශගන් ආදළයභ ශළ ගලන  

ආදළයම් ගශේතුගලන් විය.  

 ගඳර ලර්ය  වළගප්ක්ල මය ලර්ධනය 
අ  වගම භශළ බළඩ ඩා ළගළරය ගලතින් ිකසි 
ක  පුනරළලර්තන වියදම් ෆබීභ, 
ඇවහතගම්න්තුගත කෂ ඳරිදි මුදල් ලෆය කිරීභ 
වමීඳ ගව අධීක්ණය කිරීභ, වශ 
ආයතනගම ඉඳෆයීම් ලෆඩි වීභ ගශේතුගලික.  

 
3.2 ගභගශයුම් වභළගෝානය 

 

 

3.2.1 අධයළඳිකක කළර්යවළධනය 
 
(අ)  2009 ලර්ය වභග වන්වන්දනය කරන ක, 

2010 ලර්ය තුෂ ඵලළ ග  ශිය වංඛයළල 
45 ගදනකුගගන්, එනම් 8.5 % කින් අඩු වී 
තිබුණි.  

 
 

 
ගඳර ලර්ය  වළගප්ක්ල 2010 ලර්ගමදී 
විහලවිදයළ ප්රතිඳළදන ගකොමින් වබළල 
විසින් එලන ද ශිය වංඛයළල අඩු කර ඇත. 
2010 ලර්ගම ශිය වංඛයළල ඳශෂ යළභ  
මුල් ව ගශේතුල එය විය.  
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(ආ)  2006 සි  2010 දක්ලළ ව ලර් තුෂ ලියළඳදිංචි 

ශිය ශියළලන් 68 ගදගනක් විහලවිදයළගම 
සිය ඳළඉභළළ අ  ශෆර ගගොවහ තිබුණි. 

 
(ඇ)  වභළගෝචිත ලර්ය තුෂ ඳෆලෆ වුණු අලවන් 

ලර් ඳරීක්ණය      ගඳනී සිටි ශිය ශියළලන් 
151  ගදනකු අතරින් 148   ගදගනක් වභ  ව 
අතර තිගදගනක් යිත   ඳරීක්ණය  ගඳනී 
සිටීභ  ගයොමු කරන දි. 

 

අඳ ගභය ඳරීක්ළ කර ඵෆල අතර, ශිය 
ශියළලන් ගඳෞද්ගලික ගශේතු ිකවළ ඳළඉභළළ 
ශෆර ගගොවහ තිබුණු ඵල ිකරීක්ණය විය. 

 
අිළ ගභය ිළිතගිකමු. 

3.2.2    එක් ශියයකු/ශියළලක වශළ ිළරිලෆය 

 
 

ලර්ය 
 
 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

ශියයකු  වළභළනය අගය 
(පුනරළලර්තන ිළරිලෆය රුිළයල්) 
 
235,226 
201,015 
160,101 
121,704 
117,128 

 

එක් ශියයකු /ශියළලක වශළ ව වියදභ අඩු 
වගම වියදම් ිකසි ගව කෂභනළකරණය 
කිරීභ වශ ඇතුෂ  කර ග  ශිය වංඛයළල 
ඉශෂ යළභ ගශේතුගලික. 

3.2.3 කෂභනළකරණ අකළර්යක්භතළ 
 

 
 

(අ) ඳරිගණක ඳද්ධති 
 

 

i. ගභභ විහලවිදයළය සිය ගඳොදු ඳරිඳළනය 

වශළ බළවිතළ කරනු ිළණිව ඳරිගණක 

ඳද්ධතියක් වංලර්ධනය කිරීභ වශළ  6002 
ලර්ගමදී ගඳෞද්ගලික වභළගභක් වභග රුිළයල් 

3,680,000    ක් වශළ ව ගිවිසුභක  එෂඹි අතර ,

එකක ව මුදගන්  02 % ක් ව රුිළයල්  736,000 

ක මුදක් අ තිකළරභක් ලගයන් අදළෂ 

වභළගභ  ගගලළ තිබුණි . ගකගවේ වුලද 
ගිවිසුම්කරු අලය ඳරිදි ඳරිගණක ඳද්ධතිය 

වඳයළ ගනොතිබ අතර ,රුිළයල්  068,222  ක 

කළර්යවළධන ඵෆඳුම්කරය  6002 ගඳඵරලළරි  02 

ලන දින කල් ඉකු  විය . ගිවිසුභ  අනුල 

ඳරිගණක ඳද්ධතිය වඳයළ ගනොතිබීභ ගශේතුගලන් 

විහලවිදයළය  සිදු ව ඳළඩුල අදළෂ වභළගගභන් 
අය කර ගනු ිළණිව ක්රියළභළර්ග ගගන 

ගනොතිබුණි . 
 
 
 

 
ගගලන ද අ තිකළරම් මුදල් ගිවිසුම්කරු 
ගගවිය යුතුය යන ගකොන්ගද්සිය භත ගභභ 
ගිවිසුභ ශභළර කර තිගේ. අදළෂ මුද අය කර 
ගෆනීභ  ක යුතු ගකගරමින් ඳලතී. 
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ii. 6002   සි  0222 දක්ලළ ව ලර්  4 වශළ ශිය 
ශියළලන්ගේ ඳරිගණක අධයයන ක යුතු වශළ 
ඳරිගණක  112 ක් කුළී ඳදනභ භත ඵළ ගනු 

ිළණිව ගඳෞද්ගලික වභළගභක  

රුිළයල් 00,822,202 ක මුදක් ගගලළ තිබුණි.   

ගලෂඳගල් ඳරිගණක මිෂගණන් වකළ ඵන 

කෂ ,  ඳසු ගිය ලර්  4 වශළ ඳරිගණක කුිතය  

ගෆනීභ  ගගලන ද මුදලින් නවීන ඳන්නගම 

ඳරිගණක  680 ක් මිෂ  ගත ශෆකිල තිබුණු ඵල 

විගණනගමදී ිකරීක්ණය කරන දි. 

ආයතිකක වෆෆවහගම් ප්රතිඳ ති ප්රකළය 
අනුල ප්රධළන ක යුතු ගනොලන සියලුභ 
ක්රියළකළරකම් ඵළිඟර ගවේලළ වම්ඳළදකයින් 
ගලතින් ඵළ ගෆනීභ  ිළයලර ගගන තිබුණි.  
වහථිර ල කම් ලගයන් ඳරිගණක ඵළ ගනු 
ගලනුල , ඳරිගණක විදයළගළරය වශළ 
අලය ඳරිගණක ිකසි ප්රවම්ඳළදන 
කළර්යඳටිඳළටි අනුගභනය කරමින් ඵළිඟර 
ගවේලළ වම්ඳළදකයකු ගලතින් ඵළ ගන්නළ 
ද්ගද් ඳශත කළරණළ ගශේතුගලික.  

 

- ගභභ බළඩ ඩා  මිෂ  ගෆනීභ වශළ මලික 
ආගයෝ්නයක් අලය ගනොවීභ. 

- තළක්ණිකල ඇති ලන 
ගලනවහකම්ල  ය  ල ගවේලළල ඵළ 
ගෆනීභ  ශෆකි වීභ. 

- ලළර්ෂිකල විහලවිදයළගම 
අලයතළල භත ඳදනම්ල ඳරිගණක 

භළරු කිරීභ  ශෆකි වීභ. 
- වහථිර ල කම් නඩා  තු කිරීභ වශළ 

වියදභක් ඇති ගනොවීභ. 
- ඳරිගණකයක් ගදෝ වශගත ව වි  

නල ඳරිගණකයක් ඵළ ගෆනීභ  ගශෝ 
ගදෝ ිකලෆරදි කරලළ ගෆනීභ  ශෆකි 
වීභ. 

- ඳරිඳළන වශ ගවේලක ගෆ ළු අලභ 

කර ගත ශෆකි වීභ. 
(ආ) ිකලළව ඳශසුකම්  

i. විහලවිදයළගම කළර්යභඩ ඩා  වළභළජිකයින්  95 

ගදනකු වශළ ිකලළව ඳශසුකම් ඵළ දීභ වශළ 
භළසික කුළී ඳදනමින් ිකලළව  08 ක් ඵදු ගගන 

තිබ අතර  ,6000 ලර්ගමදී ිකලළව ිඟමිකරුලන්  

කුිතය ලගයන් රුිළයල්    0,694,456   ක 

මුදක් ගගලළ තිබුණි  .  ගකගවේ වුලද  ,   
කළර්යභඩ ඩා ගයන් කුිතය ලගයන් අය කර 

ගගන තිබුගඩ  රුිළයල්  901,260   ක් ඳභණි  .ඒ 

අනුල විහලවිදයළය  ිකලෆසියන් වශළ කුළී 

වියදභ ිළයලනු ිළණිව රුිළයල්   0,100,204   ක 

අතිරික්ත වියදභක් දෆරීභ  සිදු වී තිගේ. 
 

ii. අවිලළශක ිකලවහන වශළ ගභභ විහලවිදයළය 

කුිතය  අතිගර්කල භළසික විදුලි බිල්ඳ  ශළ ් 

බිල්ඳ  ද ගගලළ තිබ නමු  ,එිඟ නලළතෆන් 

ගගන සිටින කළර්යභඩ ඩා  වළභළජිකයින්ගගන් 

 
විහලවිදයළය වතුල ික ිකලළව ගනොභෆති 
ිකවළ එභ ඳශසුකභ කළර්යභඩ ඩා ය  ඵළ 
ගදනු ිළණිව ගභභ විහලවිදයළය ිකලළව 
කුිතය  ගගන ඇත. විහලවිදයළ 
කළර්යභඩ ඩා ය  අගනක් ර්ගම 
ගවේලකයින්  ලඩා ළ ලෆඩි ඳෆය ගණනක් ශිය 
ක යුතුල ිකභේන වීභ  සිදු ගේ. 
විහලවිදයළය  අදළෂ වියදභ මුළුභිකන් භ 
කළර්යභඩ ඩා ගයන් අය කිරීභ කෂ 
ගනොශෆක. 
 
 
අවිලළශක කළර්යභඩ ඩා  වළභළජිකයින් 
ඵහුතරයක  උඳ ගන්ලළසිකළගළර ඳළක 
රළ්කළරි ශළ ගලන  ඳරිඳළන කළර්යන් 
ඳලරළ ඇති නමුදු, විහලවිදයළය ඒ වශළ 
ඔවුන්  අභතර ගගවීභක් ගනොකරන ඵෆවින්, 
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කිසිදු මුදක් අය කර ගගන ගනොතිබුණි. ගන්ලළසිකළගළර වශ ික ිකලළව තුෂ සිටින 
අවිලළශක කළර්යභඩ ඩා  වළභළජිකයින් ගගන් 
කුිතය ලගයන් ගභභ විහලවිදයළය කිසිදු 
මුදක් අය කර ගනොභෆත.  

 
3.2. 4 ල කම් කෂභනළකරණය 
 

 

(අ) අලයතළලන් ිළිතඵල වකළ ඵෆලීභකින් 
ගතොරල 2006, 2007 ශළ 2009 ලර් වශළ 
ශිය අ ගඳො  මු්රණය කිරීභ ගශේතුගලන්, 
රුිළයල් 172,825 ක ිළරිලෆයකින් යුතු ශිය 
අ ගඳො  557 ක් කිසිදු ප්රගයෝ්නයක  
ගෆනීභකින් ගතොරල ඳෆලතුණි.  

 

ගඳර ලර්ල ඉක්කගත ශිය ශියළලන් 
වංඛයළල ගනොෆබුණු ගශයින් අදළෂ මුද්රිත 
ශිය අ ගඳො  බළවිතය  ගනොගගන 
ඳෆලතුණි. 

(ආ)  2010 ජූික 29 ලන දිනෆති අබයන්තර විගණන 

ලළර්තළල අනුල රුිළයල් 76, 422 ක් ලටිණළ 

පුවහතකළ ග්රන්ා 145 ක් අවහාළනගත වී තිබුණි.  

අවහාළනගත ව පුවහතකළ ග්රන්ා ිළිතඵල 
ඵදුල් ගඳොලිසිය  ඳෆමිණිල්ක් ඉදිරිඳ  
කර ඇති අතර, අබයන්තර විභර්න සිදු 
ගකගරමින් ඳලතී. 

(ඇ) ඖධ ලර්ග 29 ක ගතොගයක කළය ඉකු  වී 
තිබුණි. 

 

කල් ඉකු  ව ඖධ ඵෆශෆර කරනු ිළණිව 
ක යුතු ගකගරනු ඇත.  

(ඈ)  මි  ගගන ඇති අතිරික්ත ඇන් 76 ක් වශ 
ගභට්  198 ක් 2010 ගදවෆම්ඵර් 31 දින ලන 
වි  ගඵඩා ළල තුෂ වශ “එසහ” ගගොඩා නෆගිල්ගල් 
තඵළ තිබුණි.  

 

ගභභ බළඩ ඩා  අලය ව වි  ඵළිඟර 
ගන්ලළසිකළගළරල නලළතෆන් ඳශසුකම් 
වශළ බළවිතළ කරනු ෆගේ.  

(ඉ)  2010 ජූික 30 ලන දින මිෂ  ගනු ෆබ රුිළයල් 
322,560 ක් ලටිණළ ගින්න  ඔගරො තු ගදන 
ගවේප්පු 5 ක් 2011 භෆයි භව 31 ලන දින දක්ලළභ 
බළවිතය  ගගන ගනොතිබුණි.  

 

ගින්න  ඔගරො තු ගදන ගවේප්පු බළවිතය  
ගෆනීභ  ක යුතු ගකගරනු ඇත.  

3.2.5 භළනල වම්ඳ  කෂභනළකරණය 
 

 

(අ)  ගභභ විහලවිදයළගම අනුභත ගවේලක වංඛයළ 
අනුල, අධයයන කළර්යභඩ ඩා ගම භශළාළර්ය 
තනතුරු 7 ක් වශ 1 ගශ්රේණිගම ග්යහඉ 
කථිකළාළර්ය තනතුරු 3 ක් වශළ ඳෆලති 
පුරප්ඳළඩු 2006 සි  2011 අගගෝවහතු භළවය 
දක්ලළභ පුරලළ ගනොතිබුණි. 2011 ගදවෆම්ඵර් 31 
ලන දින ලන වි  අධයයන කළර්යභඩ ඩා ගම 
තනතුරු 129 න් තනතුරු 32 ක් භ පුරප්ඳළඩුල 
ඳෆලතුණි.  

 

අධ්යයන  ුරප්පපාු 
 
අධයයන පුරප්ඳළඩු ිළරවීභ වශළ දෆන්වීම් 
ඳෂ කරන ද අතර, අිළ 2011 ලර්ය 
අලවළන ලන වි  අධයයන පුරප්ඳළඩු පුරලළ 
අලවන් කිරීභ  ක යුතු කරමින් සිටිමු.  

(ආ) අනුභත අනධයයන කළර්යභඩ ඩා  තනතුරු 82 
න් 58 ක්භ පුරප්ඳළඩුල ඳෆලතුණි.  

අ ධ්යයන  ුරප්පපාු 
 
දෆන භ  අිළ තළක්ණික ිකධළරින් 
ගදගදනකුගේ, ගඵඩා ළ බළරකරුගේ ශළ 
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හගරොසහලරයළගේ පුරප්ඳළඩු පුරලළ 
ඇ ගතමු. දෆන  ලිිළකළර ගවේලළලන් ඉටු 
කරනු ඵන්ගන් අනුයුක්ත ඳදනමින් 
සිටින ගභගශයුම් වශකළරලරුන් විසිික.  
අනුභත ගවේලක වංඛයළ අනුල වහථිර 
ඳදනමින් තනතුරු පුරප්ඳළඩු පුරලනු ිළණිව 
දෆන භ  ක යුතු ආරම්බ කර ඇත.  

 
 
(ඇ) 2006 ගනොලෆම්ඵර් 04 ලන දින සි  2011 

අගගෝවහතු 04 ලන දින දක්ලළ කළය තුෂ, 
විහලවිදයළ ප්රතිඳළදන ගකොමින් වබළගේ 
අනුභෆතිය ගනොභෆතිල ලෆඩා ඵන ඳළඉභළළ 
අධයක්ලරයකු ඳ  ගකො , දින 37 ක් ඳභණක් 
ව ගවේලය වශළ රුිළයල් 378,000 ක් දීභනළලක් 
වශ රුිළයල් 154, 419 ක ප්රලළශන දීභනළලක් 
ගගලළ තිබුණි.  

 
කෂභනළකරණ පීඉගම ග්යහඉ 
කථිකළාළර්ය තනතුගර් පුරප්ඳළඩුල වශළ 
කීඳ ලරක්භ අයදුම් ඳත්ර කෆලන දී. උචිත 
සුදුසුකම් විඟත තෆනෆ තන්ගගන් කිසිදු 
ප්රතිාළරයක් ගනොෆබුණු ඵෆවින්, 
විහලවිදයළය  ගභභ භශළාළර්යලරයළගේ 
ගවේලය ඵළ ගෆනීභ  සිදු විය. ලෆඩා ඵන 
ඳළඉභළළ අධයක්ලරයකු ිකසි 
ලගකීගභන් යුතුල ඳශත වශන් ලගකීම් 
කළර්යක්භ ගව ඉටු කරයි. 

- කෂභනළකරණ උඳළධි ලෆඩා ව ශන්ල 
ඳළඉභළළ වංලර්ධනය කිරීභ වශ 

යළල කළලීන කිරීභ. 
- ඳළඉභළළ ක්රියළකළරකම්ලදී 

අබයළවළභී කථිකළාළර්යලරුන්  භග 

ගඳන්වීභ ,ඔවුන් ගභගශයවීභ වශ 

අධීක්ණය කිරීභ. 
- ශිය ශියළලන්  කර්භළන්ත පුහුණුල 

ඵළ දීභ ආශ්රිතල , ඇගෆයීභ වශළ 
මලික ලියෆවිලි ිළිතගයෂ කිරීභ වශ 

එභ ක යුතු ගභගශයවීභ. 
- ඳළඉභළළ කමිටු රැවහවීම් ඳෆලෆ වීභ 

වශ ලයලවළයක ල ශළ කෂභනළකරණ 

උඳළධි ලෆඩා ව ශන් වම්ඵන්ධගයන් 

නළයක ලය ඵළ දීභ. 
- ලයලවළයක ල ශළ කෂභනළකරණ 

උඳළධි ලෆඩා ව ශන් වම්ඵන්ධගයන් 

ශිය ශිය ලන් මුහුණ ගදන 

ගෆ ළු විවඳීභ. 
- ලයලවළයක ල ශළ කෂභනළකරණ 

උඳළධි ශිය ශියළලන්ගේ ඳර්ගමණ 
ලයළඳෘති ලළර්තළ අධීක්ණය කිරීභ. 
 

ගභභ උඳළධි ලෆඩා ව ශන වශළ ග්යහඉ 
කථිකළාළර්යලරයකු ඵලළ ග  ලශළභ 
ගභභ භශළාළර්යතුභළගේ ගවේලය 
නෆලෆ වීභ  ක යුතු ගකගරනු ඇත.  
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3.2.6 අයනවැයන පාලයේ යන 
 

 

ප්රතිගෝධිත අයලෆය වශ තාය අයලෆය අතර 
වෆකිය යුතු විානයන් ිකරීක්ණය ව අතර, 
වපදළයී කෂභනළකරණ ඳළන ගභලභක්  ගව 
අයලෆය ගයොදළ ගගන ගනොභෆති ඵල එභගින් ඳෆශෆදිලි 
ගේ.  

අඳ විසින් වපදළයී ගව වියදම් ඳළනය 
කර ගගන ඇති ඵෆවින් එභගින් යශඳ  
විානයන් අ  වී තිගේ. ඵෆශෆර ඳෆලර 
ගවේලළලන් වශ ගිවිසුම්ගත වියදම් අිළ 
භෆනවින් අධීක්ණය කගෂමු.  ගකගවේ වුලද, 
විහලවිදයළය දෆන  වංලර්ධන අලධිගයිඟ 
ඳලතින ඵෆවින්, ිකරලදය ගව ආදළයම් වශ 
වියදම් පුගරෝකානය කිරීභ දුහකරය.  

 
ඵළිඟර ආයතනලලින් ද ඉල්ලීම් අනුල, 
විගේ ලෆඩා ව ශන් වංවිධළනය ගකො  
ක්රියළ භක කිරීගභන් ඉඳෆයීම් සිදු කර ඇත. 
ගකගවේ වුලද, ප්රළගයෝගික ගෆ ළු ගශේතුගලන් 
ගභභ ඉඳෆයීම් අදළෂ ලර්ගමදීභ ගිණුම්ගත 
කෂ ගනොශෆකි විය. එභ ගශේතුගලන් යශඳ  
විානයක් ඇති වී තිගේ.  

 
අලවළන කළර්තුල තුෂ අයශඳ  විානයක් 
ිළිතබිඹු කර ඇ ග  විදුලිය, ආරක්ළල, 
විදුලි වංගද් වශ ඳවිත්රතළ ගවේලළලන් වශළ 
වු වියදම් ලෆඩි වීභ ගශේතුගලික.  
 

 

 


