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oelau 
 

fi!Nd.Hh yd hymeje;au idlaId;a lr .kq msKsi msìo tk 
lDIsl¾udka;" l¾udka; iy ffjoH úoHd lafIa;% ;=< oekqu" 

;dlaIKhka" ;sridr ksIamdok ms<sfj;a yd l%shdj,Ska" 
jHjidhl;ajh" ;sridr l<ukdlrK ms<sfj;a yd l%shdj,Ska hk 

lafIa;% ms<sn| oekqu ks¾udKh lsÍu yd m%p,s; lsÍu yryd cd;sl 
iïm;aj,g w.h tla lsÍu i|yd jQ úYsIag;ajfha uOHia:dkhla 

njg m;a ùu' 

 

 
 

 

fufyjr  

 
wd¾:sl l%shdldß;ajhg w.h tla lsÍu uÕska cd;sl ixj¾Okhg 
iqúfYaIS odhl;ajhka ,nd oSu msKsi WÑ; oekqfuka" w;HjYH 

l=i,;d j,ska" jHjidhl;aj yelshdjka f.ka" idrO¾u j,ska yd 
wdl,amhka f.ka fyì ieu;ska mßmQ¾K yd mQ¾K jYfhka /lshd 
kshqla; l< yels ;dlaIK ;dka;%sl yd jHjidhsl WmdêOdÍka ìys 

lsÍu 
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úYajúoHd,fha mrud¾:  

 
fuu úYajúoHd,fha mrud¾: tys wdrïNfha isgu ksYaÑ;j olajd we;s w;r tajd my; i|yka fõ( 

 
 

1. fuu úYajúoHd,h m%uqL;u ;dlaIKfhka hqla; W;alDIag há;, myiqlï o iu.ska 
wOHhk lghq;= i|yd ys;ldó ie,iqï iy.; úYajúoHd,h njg ixj¾Okh ùug 
b,lal flf¾' w;skùk b.ekaùï wdOdrl j,ska yd ikaksfõok fuj,ï j,ska iukaú; 
foaYkd.dr" mßmQ¾K f,i .Dy NdKav j,ska yd WmlrK j,ska ikakoaO úoHd.dr 
ixlS¾K iy ishÆ wxf.damdx.hka j,ska iukaú; mqia;ld,hla ixj¾Okh lsÍfuka fuu 
mrud¾:h idlaId;a lr .ekSug b,lal flfrkq we;' 

 

2. w.h tla lsÍu flfrys n,j;a wjOdrKhla o iys;j" wd¾:sl ixj¾Okhg wod<;ajhla 
we;s úIhkaf.a iqúfYaIS ixl,khla iys;j kj mq¿,a mrdihl me;sreKq jev igyka 
y÷kajd §u - fuu úYajúoHd,h Wmdê jevigyka j, m%ñ;sh o mj;ajd .ksñka" wd¾:sl 
ixj¾Okhg yd w.h tla lsÍug wod< jkakd jQ kj Wmdê jev igyka l,ska l,g 
y÷kajd fokq we;' 

 
3. úYajúoHd,fha iEu YsIH YsIHdjlgu mq¿,a mrdihl wOHdmkh" w;HjYH l=i,;d iy 

jHjidhl;aj ksmqK;d ,nd foñka" Tjqka iudcfha wjYH;djkag .e,fmk mßmQ¾K 
WmdêOdÍka njg m;alsÍu'  

 
4. fuu úYajúoHd,h úYajúoHd, mkf;a kshuhkag wkql+, jk w;ru" úYajúoHd,h tys 

oelau lrd kùk m%fõYhlska hq;=j fufyhjkq msKsi" furg úYajúoHd, moaO;sfhys we;s 
idïm%odhsl oekqu bfuka ñ§"  nyq  úIhh-lafIa;%Sh iajNdjfha Wmdê jev igyka 
ixj¾Okh lrkq we;s w;r fuu jev igyka iM,odhS f,i msßkukq msKsi kjH yd 
iqkuH hdka;%K Ndú;d lrkq we;' mSG uKav, yd ikd;k iNdj mdGud,d lñgq j,g 
myiqlï i,iajk w;r" l:sldpd¾hjreka wkqhqla;j isák wOHhkdxY fkd;ld ishÆu 
Wmdê jev igyka i|yd Tjqyq fmdÿ iïm;la jYfhka yjqf,a odhl fj;s' 

 

5. cd;sl wd¾Òl mrud¾: j,g WÑ; m%Odk wNsu;d¾: Tiafia m¾fhaIKh yd ixj¾Okh isÿ 
flfrk w;r m%Odk wNsu;d¾: ;=kla jgd m¾fhaIK l<U f.dvkexùu - tn÷ m¾fhaIK 
u; mokïj bf.kqï lghq;= m%.uKh lsÍu yd rdcH yd fm!oa.,sl wxYj, wNs,dIhkag 
m%uqL;ajh foñka oekqu f.dvke.Su isÿflfrk w;r" jeäÿr m¾fhaIK yd w.h tla lsÍu 
wjYH lafIa;%hka y÷kd .efkkq we;' 

 

6. Wmdê wfmalaIl" mYapd;a Wmdê wfmalaIl" úfYaI{;d" ixia:dhsl yd wLKav wOHdmk 
fj<|m, ßoauh iam¾Y lrñka Tjqkaf.a b,aÆug iß,k mßÈ jev igyka kùlrKh yd 
ixj¾Okh flfrkq we;' 

 

7. Wiiau .Kfha wOHhk úYsIag;ajhla iys;j ixúOdkuh uQ,Okh ixj¾Okh flfrk 
mßirhla we;s lsÍu yd mj;ajd f.k hdu - ñka .uH jkqfha wms Wiia .Kfha jHjidhsl 
kdhl;ajhla" nyq úIhh lafIa;%Sh lKavdhï yd iqúfYaIS ixúOdkuh ixialD;shla iys;j 
wmf.a ixúOdkuh uQ,Okh ixj¾Okh lrk njhs' 

 

8. ishÆu flakaÞSl fkdjk l%shdldrlï i|yd wdo¾Yu;a m%iïmdolhl= njg m;aùu yd 
flakaÞSl l%shdldrlï lafIa;% ;=< wOHhk yd wkOHhk ld¾hh uKav, fiajfha 
fhdojkakl= njg m;afjñka" Tjqka úYajúoHd,fha fufyjr bgqlrkq msKsi n,.ekaùu - 
fuu úYajúoHd,h fuu mrud¾:h idlaId;a lr .kq msKsi woaú;Sh" cjiïmkak" 
lemùfuka hq;= yd l=i,;d mQ¾K wOHhk yd wkOHhk ld¾hh uKav, idudðlhska n|jd 
.kS' 
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j.=j: úYajúoHd,fha mSG iy Wmdê jevigyka 

1' Wml=,m;s;=udf.a iudf,dapkh  

  

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h /lshd i|yd n|jd .ekSfï ks¾Kdhl yd Wiia 

wOHdmk m%;sodkh w;r wkkql+,;d mr;rh hd lrkq msKsi jQ w;ayod ne,Sula 

jYfhka ia:dms; lrk ,§' fuu úYajúoHd,h Y%S ,xldfõ 14 jeks cd;sl 

úYajúoHd,h jYfhka 2005 cQks 1 jeks Èk msysgqjk ,§' ta wkqj th kùk wOHdmksl 

ixl,am iys;j idïm%odhsl úYajúoHd, moaO;sh flfrka fjkia jQjla jQ w;r uQ,sl 

jYfhka b,lal flfrkqfha úYsIag l=i,;d yd ksmqK;d iu.ska WmdêOdÍkaf.a 

/lshd kshqla;s yelshdj fj; h' fuu úYajúoHd,h furg Wiia wOHdmksl moaO;sh 

uú;hg m;a l< Wiia m%;sM, w;alr .;a nj yd wfmalaId wNsNjd id¾:l;ajh 

w;alr .ksñka isák nj úpdrlhska mji;s' 

 
W!j fj,a,iai úYajúoHd,h m<uqjeks iyuq,skau jHjidhsl úYajúoHd,hhs' th nÿ,a, ukrï l÷lr 

m%foaYfha ukialdka; f,i me;srekq o¾Yk iys; wlalr 59 l N+ñNd.hla isidrd me;sr we;'  

 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h Y%S ,xldfõ cd;sl iïm;a j,g w.h tl;= lsÍu flfrys n,j;a wjOdrKhla 

we;sj m¾fhaIKh yd bf.kSu u; wjOdkh fhduq lrhs'  wms mßmQ¾K yd iunr mqoa.,hska ìys lruq' Tjqyq 

furg wd¾:sl ixj¾Okh Wfoid úoHd;aul" ;dlaIKsl yd jHjidhsl oekqu Ndú;d lsÍfï yelshdj we;af;da 

fj;s' 

 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,fhys mSG ;=kla we;s w;r tajd foaYSh yd cd;Hka;r wjYH;d imqrk nyqúIh 

lafIa;%Sh Wmdê jev igyka bÈßm;a lrhs' 

 

mSGh Wmdê jev igyk 

i;a;aj úoHd yd wmkhk 
lDIsl¾u 

i;a;aj úoHdj  

wmkhk lDIsl¾uh  

f;a ;dlaIKfõoh yd w.h tla lsÍu  

c,c iïm;a ;dlaIKh 

;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla lsÍu 

úoHd yd ;dlaIK 

úoHdj yd ;dlaIKh  

mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh  

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh 

l<ukdlrK 
jHjidhl;ajh yd l<ukdlrK  

wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl jHdmdr iy  isoaê ms<snඳ l<ukdlrKh  

  

 

by; jev igyka j,g wu;rj" kj Wmdê jev igyka  tkï ;dlaIKfõo úIhOdrdj hgf;a jQ ffcj 

moaO;s ;dlaIKfõoh ms<sn|  Wmdêh yd bxðfkare ;dlaIKfõoh ms<sn|  Wmdêh weröug lghq;= lr we;' 

 

http://www.uwu.ac.lk/index.php/undergraduate-education/science-a-technology.html
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rEm igyk( Wmdê wfmalaIl .ykh ^2011 - 2016& 
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වත්ලාවිද්යාලාශාා
අපනයනා
කෘෂිකර්මය 

j.=j( WmdêOdÍka m%odkh 2011 - 2015 

 

                                                                                                      

fuu úYajúoHd,h ie,lsh hq;= wruqKq ixLHdjla 

idlaId;a lr f.k we;s w;r" rcfha m%;sm;a;shla 

jYfhka jd¾Isl YsIHh m%;s.%yKh jeä lsÍug 

ie,iqï lr we;' 2015 j¾Ifha§ YsIHh .ykh 1978 

la jQ w;r iuia; wOHhk" wkOHhk" mßmd,k yd 

fiiq ld¾hh uKav, idudðl ixLHdj 225 la úh' 

  

mq¿,a fmdÿ wOHdmkh YsIHh YsIHhdjkag Yla;su;a mokula ,nd fohs' nyqúO NdIdjka YsIHh YsIHhdjka 

w;r woyia yqjudre lr .ekSug we;s ndOlh bj;a lrhs'  ukd f,i l<ukdlrKh flfrk fkajdisld.dr 

myiqlï j,ska ie,lsh hq;= YsIHh ixLHdjla m%fhdack ,enQ w;r Tjqkaf.a wOHhk lghq;= i|yd ukd 

mßirhla mj;S' fkajdisl úYajúoHd,hla i|yd wjYH ishÆu myiqlï iemhSu u.ska YsIHh YsIHhdjka ;=< 

ixialD;sl yd iodpdrd;aul .=Kj.djg ys;ldó mßirhla j¾Okh lsÍug fuu úYajúoHd,h h;ak orhs' 

;jo Wmdê wfmalaIl wfmalaIsldjkaf.a /lshd kshqla;s yelshd wjYH;d imqrd,kq msKsi l¾udka; j, yd 

fldgia lrejkaf.a woyia o úuid wOHhk úIhh ud,djka m%;sfYdaOkh lr we;'  

miq.sh WmdêOdÍ YsIHh ldKav 5 u 

furg /lshd wjia:d i|yd blauKska 

wka;¾.%yKh lr .kakd ,§' fuu 

jd¾;d o iuÕ úYajúoHd,h 80] yd 

100] w;r mrdihl /lshd kshqla;s 

yelshd wkqmd;slhla mj;ajd f.k hhs' 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h ish 

Wmdê,dNSka i|yd §ma;su;a wkd.;hla 

iy;sl fjhs' by< /lshd kshqla;sl 

yelshdjla iys;j th id¾:l nj 

ikd: lr we;' 

újD; yd ÿria: bf.kqï flakaøh ^iS'´'ã't,a'&  kùlrKh lr we;s w;r th oekgu;a W!j m<df;a fldgia 

lrejka i|yd f;dr;=re ;dlaIK lafIa;%h yd bx.%Sis ms<sn| ämaf,daud mdGud,d wrUd we;' thg wu;rj" 

l<ukdlrK wOHhk mSGh ndysr Wmdê jev igyka wrUkq msKsi uQ,sl ixúêúOdk iïmQ¾K lr we; 

 

 

Wmdê jev igyfka ku j¾Ih 

2011 2012 2013 2014 2015 

i;a;aj úoHdj  29 36 50 35 42 

wmkhk lDIsl¾uh  32 38 37 31 43 

f;a ;dlaIKh yd w.h tla 
lsÍu  

- 40 42 37 43 

c,c iïm;a ;dlaIKh - - 47 39 39 

;d, yd laISr ;dlaIKh 
iy w.h tla lsÍu 

- - 39 38 44 

úoHdj yd ;dlaIKh  38 38 35 41 35 

mß.Kl úoHdj yd 
;dlaIKh 

36 43 39 40 42 

l¾udka; f;dr;=re 
;dlaIKh  

- 41 40 43 40 

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh - 49 36 34 31 

jHjidhl;ajh yd 
l<ukdlrK  

38 52 47 47 49 

wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl 
jHdmdr iy  isoaê ms<snඳ 
l<ukdlrKh 

- - 32 51 42 

tl;=j 173 337 444 436 450 

rEm igyk ( WmdêOdÍka m%odkh 2010 - 2015 

 

ප්රථමමාඋපාිා
ප්රද්ාවන ත්වලයා
2010 

වද්ලනාඋපාිා
ප්රද්ාවන ත්වලය 
2011 

තුන්ලනාඋපාිා
ප්රද්ාවන ත්වය 
2012 

සිේලනාඋපාිා
ප්රද්ාවන ත්වලය  
2013 

පව්ලනාඋපාිා
ප්රද්ාවන ත්වලය 
2014 

 

වයලනාඋපාිා
ප්රද්ාවන ත්වලය 
2015 

උඳාධි ලැඩවටශන් 
5 යි  

 

උඳාධි ලැඩවටශන් 

8 යි 
 

උඳාධි ලැඩවටශන් 
11 යි 

 

http://www.uwu.ac.lk/index.php/undergraduate-education/science-a-technology.html
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         rEm igyk( m¾fhaIKh yd ixj¾Okh - 2015 

 

27% 

19% 

3% 

44% 

3% 
4% 

0% 

No. of Research Studies

No. of Journal Articles

No. of Books/ Book
Chapters

No. of Abstracts

Posters

No. of Innovations/
Product Development

Design Prototypes
developed

පර්වේණාඅධ්යයන 
 
වඟරාාලිපි 
 
 
ග්රන්ථම/ පරිච්වේද්ා 
 
 

උධ්ෘත 
 
 

ාාවප ව්ටර් 
 
 
නලයකරණ/ නි්පාද්න වංලර්ධ්නා 
 

මාකෘතිා 

 

j.=j( udkj iïm;a ixj¾Okh 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,fhys uQ,drïNfha mgkau tys ld¾hh uKav, idudðlhska úiska imhkq ,nk 

fiajdfjys tla l=¿Kla f,i m¾fhaIK 

ixrplh mej; ths' fuu úYajúoHd,fha 

m¾fhaIK" kjHlrK yd m%ldYk i;=gqodhl 

uÜgul mj;sk w;r" m%ldYhg m;a lrk 

,o ixLHdj 346 la o w;alr .kq ,enQ foaYSh 

yd cd;Hka;r iïudk ixLHdj 05 la o f,i 

mej;=Ks' ;reK m¾fhaIlhska yg ish fidhd 

.ekSï m¾fhaIK m%cdj fj; bÈßm;a fldg 

ish jD;a;sh wrUkq yels jk fia b;d flá 

ld, mrdihka ;=< m¾fhaIK ieis meje;afõ' 

úYajúoHd,Sh m¾fhaIKh Rcqju cd;sl 

iïm;a ixj¾Okh yd iudc iqN idOkh 

fj; odhl fõ' 

 
úYajúoHd,fha ld¾hh uKav, ixj¾Ok uOHia:dkh úoHd;aul yd m¾fhaIKd;aul rpkdlrKh ms<sn| 
jevuq¿ meje;aùu i|yd wemlem ù isà' whjeh ndOl fkd;ld wOHhk ld¾hh uKav,h fj; m¾fhaIK 
wruqo,a ,nd fok ,§' 

 

wOHhk yd wkOHhk mqrmamdvq fndfyduhla mqrjkq ,enQ w;r" ó<Õ j¾Ifha ñksian, wjYH;d 
iïnkaOfhka NdKavd.drh fj; b,a,Sula lr ;sfí' 

 

fmr mej;s fufyhqï iyldr l%uh ;jÿrg;a l%shd;aul fkdjk w;r mqyqKq,dNSkaf.a fiajh ih uilg iSud 

lrkq ,en we;' kQ;k l<ukdlrK l%ufõo ie,ls,a,g f.k" fuu úoHd,h wdrlaIl" mú;%lrK yd 

;j;a hï fufyhqï fiajdjka neyerg mjrd we;' úYajúoHd,h ;=< mqyqKq ùfï myiqlï ,nd §u u.ska W!j 

m<df;a ;reK ;reKshkag ie,lsh hq;= fiajhla ie,iSug úYajúoHd,hg yels úh' 

 

há;, myiqlï ixj¾Okh hgf;a" kj l%Svd ixlS¾Kh yd l%Svd uKavmh bÈlrk ,§'  úYajúoHd,Sh l%Svd 

wxYh kùlrKh lrkq ,o w;r" YsIHh YsIHhdjkaf.a l%Svd lghq;= ixj¾Okh lsÍu i|yd wjYH jk kj 

WmlrK ñ<g .kakd ,ÿj fï jk úg YsIHh YsIHhdfjda tu myiqlï mßyrKh lr;s' remsh,a ñ,shk 150 

l msßjehlska ksu lrk ,o kj ikd;k f.dvke.s,a, mßmd,k yd wOHhk ld¾hh uKav, úiska mßyrKh 

flf¾' 

 

.=Kd;aul;d idOl wxYh" jD;a;Sh ud¾f.damfoaYk wxYh jeä ÈhqKq fldg" wOHhk jev igyka j, 

.=Kd;aul;dj ÈhqKq lrkq msKsi fcHIaG ld¾hh uKav, idudðlhska fofokl= w¾O ld,Sk mokñka 

ld¾h uKav,h 2011 2012 2013 2014 2015 

wOHhk  
ld¾hh 
uKav,h 

uydpd¾h  01 ^wdrdê; 
mokñka& 

- - - - 

fcHIaG l:sldpd¾h 11 10 13 21 38 

l:sldpd¾h$l:sldpd¾h ^mßjdi& 75 75 78 68 63 

mßmd,k ld¾hh uKav,h  12 15 13 16 15 

Wmldrl ld¾hh uKav,h 04 04 04 04 40 

tl;=j 102 104 108 109 156 
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rEm igyk( mqkrdj¾;k úhoï rEm igyk( m%d.aOk úhoï 
 

wOHlaIjreka jYfhka m;alrkq ,enQ w;r" jD;a;Sh ud¾f.damfoaYk wxYh YsIHh YsIHhdjkaf.a wkd.; 

/lshd kshqla;sh i|yd mqyqKq lrkq msKsi /lshd fmd< ks;sm;d mj;ajhs' 

 

 2015 j¾Ifha uQ,H m%.;sh my; oelafõ' 

 

j¾I 2016-2020 ld, mßÉfþoh i|yd ixia:dhsl ie,eiau yd ld¾hh ie,eiau ms<sfh< lrk ,ÿj 

úYajúoHd, md,l iNdj úiska wkqu; lrk ,§' ;jo" ixia:dhsl ie,eiau yd ld¾hh ie,eiau l%shd;aul 

lsÍu  ms<sn| m%.;sh fidhd n,kq msKsi ksÍlaIK yd iudf,dapk lñgqj m;a lrk ,§' 

 

 

wdpd¾h Ô' pkao%fiak 

Wm l=,m;s 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Land Acquisition

Acquisition of Furniture and other

equipment

Acquisition of Machineries

Acquisition of Buildings &

Structures

Other

2015 2014

 

වලනත් 
 

වගොඩනැගිලිාශාාවලනත්ා
ලූශයන්ාඅත්කරාගැනීම 

 

ායාන්වරෝ පකරණාඅත්කරාගැනීම 

 
ගෘශ භාණ්ඩාශාාවලනත්ා

උපකරණාඅත්කරාගැනීම 

ඉඩම්ාඅත්කරාගැනීම  
 

එකතුල 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Personal Emoluments

Travelling

Supplies

Maintenance

Contractual Services

Other

2015 2014

වලනත් 
 

ගිවිසුම්ගතාවවේලා 
 

නඩත්තුල 
 

වැපයුම් 
 

ගමන්ාවියද්ම් 
 

පුද්ගාපඩිනඩි 
 

එකතුල 
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2' md,l iNdj iy ikd;k iNdj 

 

2'1 md,l iNdj - 2015 

 

Wm l=,m;s 

wdpd¾h Ô' pkao%fiak  

 

mSGdêm;sjre  

wdpd¾h tia'iS'chudkak            i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh  

wdpd¾h ta'tï'ta'tka'î' w;a;kdhl úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh ^2015'07'17 Èk olajd&  

wdpd¾h B'mS'tia'fla' tÈßùr  úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh ^2015'08'21 Èk isg&   

wdpd¾h mS'whs'tka' m%kdkaÿ   l<ukdlrK mSGh 

 

ikd;k iNdj úiska my; idudðlhska fofok iNdj ;=< ksfhdackh lsÍug m;a lrk ,§'  

wdpd¾h fla'î' úfcafialr  

wdpd¾h t,a'tï'tÉ'wd¾' w,aúia  

 

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska m;a lrk ,o idudðlhska  

mQcH uqreoafoKsfha Oïur;k ysñ   ^2015'03'14 osk olajd& 

wd¾' Èidkdhl uy;d    ^2015'04'20 osk olajd& 

tia'tï' ch;s,l uy;d    ^2015'03'13 osk olajd& 

ffjoH tï'fla'ã' fiakdkdhl               ^2015'04'20 osk olajd& 

mS'Ô' r;akdhl uy;d    ^2015'03'13 osk olajd& 

t,a'Ô't,a'Ô' .=K;s,l uy;d   ^2015'04'20 osk olajd& 

tï'tï'ù' mSßia uy;d    ^2015'04'20 osk olajd& 

ffjoH fla'î' .,aleáh    ^2015'09'23 osk olajd& 

ffjoH ví,sõ' wfífldaka   ^2015'04'20 osk isg& 

à' kkaofiak uy;d    ^2015'04'20 osk isg & 

ffjoH ta' .=Kj¾Ok    ^2015'04'20 osk isg & 

tka' wfíisß uy;d    ^2015'04'20 osk isg 2015'10'16 osk olajd& 

tÉ' ohdjxY uy;d    ^2015'04'20 osk isg& 
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2'2  ikd;k iNdj - 2015 

 

Wm l=,m;s 

wdpd¾h Ô' pkaøfiak  

      

mSGdêm;sjre  

wdpd¾h tia'iS' chudkak   i;a;aj úoH yd wmkhk lDIsl¾u mSGh  

wdpd¾h ta'tï'ta'tka'î' w;a;kdhl úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh ^2015'07'17 Èk olajd& 

wdpd¾h B'mS'tia'fla' tÈßùr  úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh ^2015'08'21 osk isg&  

wdpd¾h mS'whs'tka' m%kdkaÿ   l<ukdlrK mSGh  

 

wOHhkdxY m%OdkSyq  

wdpd¾h ã'fla'ã'ã' chfiak  i;a;aj úoHd wOHhkdxYh 

wdpd¾h t,a'tï'tÉ'wd¾' w,aúia  wmkhk lDIsl¾u wOHhkdxYh 

wdpd¾h fla'î' úfcafialr   úoHd yd ;dlaIKfõo wOHhkdxYh 

wdpd¾h B'mS'tia'fla' tÈßùr mß.Kl úoHd yd ;dlaIKfõo wOHhkdxYh ^jev n,k& 

 

ð'tÉ' wfíùr uy;d   l<ukdlrK úoHd wOHhkdxYh 

wdpd¾h tÉ'wd¾'tka' mSßia   rdcH mßmd,k wOHhkdxYh 

 

mSG ksfhdað;jre  

mS'î'ta'whs'fla' nq¿uq,a, ñh  i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh 

wdpd¾h wd¾'wd¾'tï'fla'fla' úfcaiqkaor  i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh ^2015'10'01 osk isg 

2015'12'31 osk olajd& 

wd¾'tï'iS'ví,sõ'tï' r;akdhl ñh i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh  

wdpd¾h mS'tï' isßudkak   úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh  

wdpd¾h ta'wd¾' l=udrisxy   úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh  

wdpd¾h mS'tÉ'à' l=udr   l<ukdlrK mSGh 

tï' rEnjkdoka uy;d   l<ukdlrK mSGh 

ã'mS'iS' ú;dk ñh   iyldr mqia;ld,hdêm;sks 
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4. 
  YsIHh lghq;= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 YsIHh YsIHhdjka n|jd .ekSu 

 kj we;=<;aùï 

 úfoaY YsIHh YsIHhdfjda 

 Wmdê m%odkh 

 fkajdisld.dr myiqlï - úYajúoHd,hg wh;a yd l=,shg ,nd .;a  

 YsIH;a;aj - uyfmd<" YsIHdOdr yd fjk;a YsIH;a;aj 
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4.1 YsIHh YsIHhdfjda iy udkj iïm;a 

  

mSGh wOHhk mdGud,dj 
uq¿ YsIHh 
ixLHdj 

wOHhk 
ld¾hh 

uKav,fha 
uq¿ ixLHdj 

wkOHhk 
ld¾hh 

uKav,fha 
uq¿ ixLHdj 

i;a;aj úoHd yd 
wmkhk 
lDIsl¾u 

i;a;aj úoHdj  186 

68 

m
SG
 ;

=k
u
 y

d 
f
m
dÿ

 m
ß
m
d,

k
h
 ú

i
sk

a f
m
dÿ

f
õ
 f

i
aj
h
 ,

n
d 

.
k

q ,
en

Q w
k

O
Hh

k
 l

d¾
h
h
 u

K
av
,
 i

du
dð

l
h
sk

a 4
0 

f
o
f
k

l
a y

d 
m
ß
m
d,

k
 l

d¾
h
h
 u

K
av
,
 i

du
dð

l
h
sk

a 1
5 

f
o
f
k

l
a i

sá
h
y

' 
 

wmkhk lDIsl¾uh  169 

f;a ;dlaIKh yd w.h tla lsÍu  136 

c,c iïm;a ;dlaIKh 154 

;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla 
lsÍu 

144 

úoHd yd ;dlaIK 

 

úoHdj yd ;dlaIKh  185 

72 
mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 215 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh  194 

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh 169 

l<ukdlrK 

jHjidhl;ajh yd l<ukdlrK  214 

27 wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl jHdmdr iy  
isoaê ms<snඳ l<ukdlrKh 

212 

tl;=j 1978 167 

 
 

4.2 YsIHh YsIHhdjka n|jd .ekSu ms<sn| úia;r 
 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,hg we;=<;a lr .ekSug fhdað; YsIHh ixLHdj 2015 j¾Ifha § jeä lrk ,§'  ta 

wkqj W!j fj,a,iai úYajúoHd,h i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGfha yd úoHd yd ;dlaIKfõo 

mSGfha tla tla Wmdê jev igykla i|yd YsIHh YsIHhdjka 60 fokl= ne.ska iy l<ukdlrK mSGh i|yd 

YsIHh YsIHhdjka 65 fokl= n|jd .kS'  Tjqka f;dard .kq ,enqfõ wOHdmk fmdÿ iy;slm;% Wiia fm< 

úNd.fha m%;sM, yd W!j fj,a,iai úYajúoHd,h úiska mj;ajk ,o wNsfhda.H;d mÍlaIKhl m%;sM, mokï 

lr f.k h' 
 
 

mSGh wOHhk mdGud,dj udOHh 

m<uq jir 
^2013$2014 

YsIHh 
ldKavh& 

 

fojk jir 
^2012$2013 

YsIHh 
ldKavh& 

f;jk jir 
^2011$2012 

YsIHh 
ldKavh& 

isõjk jir 
^2010$2011 

YsIHh 
ldKavh& 

i;a;aj úoHd 
yd wmkhk 
lDIsl¾u 

i;a;aj úoHdj  

 

ඉංග්රීසි 

48 47 47 44 

wmkhk lDIsl¾uh  50 39 43 37 

f;a ;dlaIKh yd w.h 
tla lsÍu  

36 36 23 41 

c,c iïm;a ;dlaIKh 38 42 34 40 

;d, yd laISr ;dlaIKh 
iy w.h tla lsÍu 

42 33 24 45 

úoHd yd 
;dlaIK 

 

úoHdj yd ;dlaIKh  43 50 49 43 

mß.Kl úoHdj yd 
;dlaIKh 

51 49 67 48 

http://www.uwu.ac.lk/index.php/undergraduate-education/science-a-technology.html
http://www.uwu.ac.lk/index.php/undergraduate-education/science-a-technology.html
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 4.2.1   m%:u Wmdê jev igyka i|yd kj we;=<;aùï - foaYSh YsIHh YsIHhdfjda 
 

 

4.2.2 ාm%:u Wmdê jev igyka i|yd kj we;=<;aùï - úfoaYSh YsIHh YsIHhdfjda 

 

mSGh wOHhk mdGud,dj 
we;=<;a lr 

.ekSfï j¾Ih 
rg 

,shdmÈxÑ 
YsIHh ixLHdj 

úoHd yd 
;dlaIK 

mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 
2013/14 mdlsia:dkh 

02 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh 01 

 

 

l¾udka; f;dr;=re 
;dlaIKh  

62 49 38 45 

Lksc iïm;a yd 
;dlaIKh 

52 43 32 42 

l<ukdlrK 

jHjidhl;ajh yd 
l<ukdlrK  

60 53 52 49 

wd.ka;=l i;aldr" 
ixpdrl jHdmdr iy  
isoaê ms<snඳ 
l<ukdlrKh 

62 48 55 47 

tl;=j 544 489 464 481 

mSGh wOHhk mdGud,dj 

we;=<;a 
lr 

.ekSfï 
j¾Ih 

we;=<;a lr 
.ekSug 
tlÕ jQ 
ixLHdj 

,shdmÈxÑ 
YsIHh 
ixLHdj 

i;a;aj úoHd 
yd wmkhk 
lDIsl¾u 

i;a;aj úoHdj  

2013/14 

60 48 

wmkhk lDIsl¾uh  60 50 

f;a ;dlaIKh yd w.h tla lsÍu  60 36 

c,c iïm;a ;dlaIKh 60 38 

;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla lsÍu 60 42 

úoHd yd 
;dlaIK 

 

úoHdj yd ;dlaIKh  60 43 

mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 60 51 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh  60 62 

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh 60 52 

l<ukdlrK 

jHjidhl;ajh yd l<ukdlrK  65 60 

wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl jHdmdr iy  isoaê 
ms<snඳ l<ukdlrKh 

65 62 

http://www.uwu.ac.lk/index.php/undergraduate-education/science-a-technology.html
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msßsñ ldka;d

wNskjfhka we;=<;a lr .kq ,enQ YsIHh ldKavfha ia;%S-mqreI jHdma;sh ^2013$2014 YsIHh ldKavh& 
 

 

4.3    Wmdê m%odkh - 2015 

 

 
 

wOHhk mdGud,dj 
2015 j¾Ih 

msßñ ldka;d tl;=j 

i;a;aj úoHdj  22 20 42 

wmkhk lDIsl¾uh  11 32 43 

f;a ;dlaIKh yd w.h tla lsÍu  22 21 43 

c,c iïm;a ;dlaIKh 15 24 39 

;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla lsÍu 19 25 44 

úoHdj yd ;dlaIKh  15 20 35 

mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 22 20 42 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh  12 28 40 

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh 12 19 31 

jHjidhl;ajh yd l<ukdlrKh  17 32 49 

wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl jHdmdr iy  isoaê ms<snඳ l<ukdlrKh 15 27 42 

tl;=j  182 268 450 

http://www.uwu.ac.lk/index.php/undergraduate-education/science-a-technology.html


W!j fj,a,iai úYajúoHd,h | jd¾Isl jd¾;dj 2015 

 

 
12 

  

j¾Ifha Wmdê ,enQ YsIHh YsIHhdjkaf.a ia;%S-mqreI jHdma;sh ^0202$0200 YsIHh ldKavh& 
 

 
 

4.4 fkajdisld.dr 

 

4.4.1 úYajúoHd,hg wh;a fkajdisld.dr 

 

ku msysá ia:dkh 
Odß;dj j¾Ihlg YsIHh 

.dia;=j msßñ ldka;d tl;=j 

fldr,a ìhqá 

úYajúoHd, 
mßY%h 

129 - 
194 

5000'00  
is,aj^¾& ámaia 65 - 

í¨i*h^¾& - 138 
276 

leÜ,shd - 138 
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4.4.2 l=,shg .kq ,enq fkajdisld.dr 

 

4.5 YsIH;a;aj 

4.5.1 2015 j¾Ifha uyfmd< YsIH;a;aj yd YsIHdOdr ms<sn| úia;r 

 

 

msysá ia:dkh 

 

j¾Ihlg l=,sh 

(remsh,a) 

2015 foieïn¾ 31 Èkg fkajdislj isá ixLHdj 

msßñ ldka;d tl;=j 

uyje,s 270,000 16 - 

48 kl,aia 252,000 14 - 

rUqlafmd;  352,800 18 - 

.sïydk 240,000 - 09 

120 

yka;dk 300,000 - 15 

yxje,a, 277,200 - 13 

le,Ks - ta 192,780 - 10 

le,Ks - î  192,780 - 11 

j,fõ  207,900 - 10 

iuk, - 1 611,100 - 27 

iuk, - 2  259,344 - 09 

iuk, - 3  264,000 - 09 

l¿.,amsáh 
120,000 

^udi 6 g& 
- 7 

tl;=j 3,539,904 48 120 168 

mSGh 
we;=<;a lr .kq 

,enQ j¾Ih 

YsIHh ldKav 
j¾Ih 

YsIH;a;aj,dNSka ixLHdj 

uyfmd< YsIHdOdr 

i;a;aj úoHd yd wmkhk 
lDIsl¾u 

2013/2014 1 jk jir 26 78 

2012/2013 2 jk jir 63 34 

2011/2012 3 jk jir 71 10 

2010/2011 4 jk jir 43 70 

 

úoHd yd ;dlaIK 

 

2013/2014 1 jk jir 53 35 

2012/2013 2 jk jir 81 11 

2011/2012 3 jk jir 74 17 

2010/2011 4 jk jir 62 41 

l<ukdlrK 

2013/2014 1 jk jir 17 63 

2012/2013 2 jk jir 51 12 

2011/2012 3 jk jir 18 32 

2010/2011 4 jk jir 17 65 

tl;=j 576 468 
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4.5.2   2015 j¾Ifha fjk;a YsIH;a;aaj ms<sn| úia;r 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mSGh YsIH;a;ajfha ku YsIH;a;aj ,dNSka ixLHdj 

i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u 

l=,m;s YsIH;ajh 

126 

úoHd yd ;dlaIK 107 

l<ukdlrK 56 

tl;=j 289 
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5. 
udkj iïm;a 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 wOHhk ld¾hh uKav,h  

 mßmd,k ld¾hh uKav,h  

 wOHhk Wmldrl iy wkOHhk ld¾hh uKav,h 
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5.1 wOHhk ld¾hh uKav,h 
 
 

mSGh 

u
dO

Hh
 

f
c
HI

aG
 

u
y

dp
d¾

h
j
r
e 

u
y

dp
d¾

h
j
r
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aG
 

l
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dp
d¾

h
j
r
e 

- 
» 

y
d 
»»
 f

Y
a%K

s 

l
:
sl

dp
d¾

h
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l
:
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dp
d¾

h
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r
e 

^m
ß
j
di

& 

;
dj

l
d,

sl
 

l
:
sl

dp
d¾

h
j
r
e$

 
m
%o
¾
Y

l
j
r
e 

i;a;aj úoHd yd wmkhk 
lDIsl¾u 

bx.%Sis 

- 

 

- 

 
15 01 30 22 

úoHd yd ;dlaIK - - 14 - 16 42 

l<ukdlrK 
- 

 

- 

 
09 05 08 05 isxy,$ 

oñ<$ 
bx.%Sis 

mqia;ld,h   - - - - 3 ^iyldr 

mqia;ld,hdêm;sjre&   
- 

tl;=j - - 38 06 57 69 

 

5.2  mßmd,k yd wkOHhk ld¾hh uKav,h 
 

 

2015 j¾Ifha § tla tla fiajl .Kh ;=< fiajh l< mßmd,k ld¾hh uKav, idudðl ixLHdj my; mßÈ 
fõ( 

 

fiajl .Kh 
wkqu; 

fiajl msßi 
;:H fiajl 

msßi 
igyka 

 

f,aLldêldÍ 1 1 fldka;%d;a mokñka 

uQ,HdêldÍ 1 1 - - 

fcHIaG iyldr f,aLldêldÍ 7 5 
fcHIaG iyldr f,aLldêldÍjreka 
fjkqjg iyldr f,aLldêldÍjreka 
03 fofkla o we;=¿j 

fcHIaG iyldr uQ,HdêldÍ 4 4 - - 

fcHIaG iyldr wNHka;r ú.Kl 1 1 - - 

ld¾hh bxðfkare 1 1 

wdrdê; bxðfkarejrhdf.ka fiajh 
,nd .kq ,eîh' ia:sr ld¾hh 
bxðfkarejrhl= f;dard f.k we;s 
w;r" úYajúoHd, m%;smdok fldñIka 
iNdj úiska wkqu; lsÍug kshñ;j 
we;' 

m%Odk wdrlaIl ks<Odß ^fldka;%d;a 
moku& 

1 1 

ia:sr m%Odk wdrlaIl ks<OdÍjrhl= 
f;dard f.k we;s w;r" úYajúoHd, 
m%;smdok fldñIka iNdj úiska 
wkqu; lsÍug kshñ;j we;' 

m%Odk úkhdrlaIl ks<OdrS 1 0 - - 

wOHlaI - YdÍßl wOHdmk 1 0 

ia:sr YdÍßl wOHdmkh ms<sn| 
wOHlaIjrhl= f;dard f.k we;s 
w;r" úYajúoHd, m%;smdok fldñIka 
iNdj úiska wkqu; lsÍug kshñ;j 
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5.3 wOHhk Wmldrl yd wkOHhk ld¾hh uKav, ixLHdj 

 

uq¿ wOHhk yd Wmldrl ld¾hh uKav, j, tla tla fiajl .Kfha wkqu; ixLHd fukau ;:H ixLHd my; 
oelafõ¦ 

 

fiajl .Kh wkqu; fiajl msßi 
;:H fiajl 

msßi 
igyka 
 

l%uf,aLl yd moaO;s úYaf,aIl 2 1 fldka;%d;a mokñka 

YdÍßl wOHdmkh ms<sn| WmfoaYl 2 1 --  

WmfoaYl ^mß.Kl ;dlaIKfõoh& 4 0 --  

Wm md,l ^mQ¾K-ld,Sk& 4 1 --  

úkhdrlaIl ks<OdrS 1 0 --  

iqmÍlaIl ^isú,a&  1 1 fldka;%d;a mokñka 

ú.Kk iyldr 1 1 --  

fmd;a ;nkakd 1 0 --  

T!IOfõ§ 1 1 --  

fyo ks<OdÍ$ fyÈh  2 0 --  

;dlaIKsl ks<OdÍ 12 2 --  

mß.Kl fhÿï iyldr ^CAA& 27 22 --  

,>qf,aLl ^bx.%Sis& 5 5 --  

ÿrl:k l%shdlre yd ms<s.ekSfï ks<OdÍ 2 0 --  

mqia;ld, iyldr 3 1 --  

irma 2 0 
mß.Kl fhÿï iyldr 
úiska wdjrKh flf¾' 

,smslre 6 1 --  

.nvd Ndrlre 2 1 --  

wdrlaIl kshdul 1 0 --  

f.dúm< iqmÍlaIl 1 0 --  

wd.ka;=l ksjdi Ndrlre 3 0 --  

lïlre 4 2 --  

úÿ,s ld¾ñl Ys,amS 1 0 --  

c,k, Ys,amS 1 0 --  

jvq ld¾ñl Ys,amS 1 0 --  

we;' 

Wm l=,m;s;=udf.a mqoa.,sl f,alï 1 0 mqrmamdvq ù we;' 

úYajúoHd,Sh ffjoH ks<OdÍ 2 1 mqrmamdvq 01 hs' 

mQ¾K ld,Sk fkajdisld.dr md,l 1 0 wOHhk md,l úiska wdjrKh flf¾' 

tl;=j 22 15   
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jeoaÿï Ys,amS 1 0 --  

id;a;= fiajl ^fi!LH fiajd& 1 0 --  

m¾fhaIKd.dr mßjdr fiajl 10 0 --  

ßheÿre 2 0 --  

tl;=j 104 40   

 

5.4 wkOHhk ld¾hh uKav,h fnos f.dia we;s wdldrh 

 

* iq¿ fiajlhskaf.a fiajdjka fiajd iïmdolhska fj;ska ,nd .kq ,eîh' 

  

mSGh$ YdLdj fcHIaG 
ld¾hh 
uKav,h 

lksIaG 
ld¾hh 
uKav,h 

iq¿ fiajlfhda 
 

Wm l=,m;s;=udf.a ld¾hd,h -- 03 -- 

f,aLldêldÍ;=udf.a ld¾hd,h -- 02 -- 

i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh -- 02 -- 

úoHd yd ;dlaIK mSGh 01 02 02 

l<ukdlrK mSGh -- 01 -- 

YsIHh lghq;= wxYh 03 02 -- 

udkj iïm;a wxYh -- 02 -- 

fmdÿ mßmd,k wxYh -- 02 -- 

úNd. wxYh -- 04 -- 

fcHIaG iyldr wNHka;r ú.Kl -- 02 -- 

uqo,a wxYh 01 08 -- 

mqia;ld,h -- 01 -- 

ffjoH uOHia:dkh -- 01 -- 

jHdmD;s -- 01 -- 

tl;=j 05 33 02 
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6. 
 

m¾fhaIK yd 

ixj¾Okh  
 

 

 

 

 

 m¾fhaIK" kjHlrK yd m%ldYk  

 iïudk ms<sn| úia;r  

 jev igyka" iïuka;%K yd jevuq¿ 
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6.1 m¾fhaIK" kjHlrK yd m%ldYk 

2015 j¾Ifha§ W!j fj,a,iai úYajúoHd,fha m¾fhaIK" kjHlrK yd m%ldYk¦ 
 

úIhh m%ldYs; bÈßm;a lrk 
,o 

iÕrd ,sms ixLHdj 100 - 

.%ka:$ mßÉfþo ixLHdj 9 - 

iuq¿ idlÉPdjkays § mQ¾K ksnkaO jYfhka m%ldYhg m;a 
lrk ,o iuq¿ ksnkaO ixLHdj 

24 - 

WoD; ixLHdj 181 181 

fmdaiag¾ ixLHdj 11 11 

kjHlrK$ ksmehqï ixj¾Ok ixLHdj 2 - 

jeä ÈhqKq lrk ,o ksmehqï ixLHdj 18 - 

ixj¾Okh lrk ,o ks¾udK uQ,dlD;s 1 1 

tl;=j 346 193 

 

6.2 jev igyka" iïuka;%K yd jevuq¿ 
  

úIhh iyNd.s jQ$ 
msßkukq ,enQ 

iïmQ¾K lrk 
,o 

Wmdê jev igyka ixLHdj 11 - 

iy;slm;% jev igyka ixLHdj 05 - 

m%cd fiajd iïmdok jev igyka ixLHdj - 18 

ld¾hh uKav, ixj¾Ok iïuka;%K yd jevuq¿ ixLHdj - 9 

tl;=j 16 27 
 

6.3 ,enQ iïudk ms<sn| úia;r 
 

úIhh iïudk ixLHdj úoaj;=ka ixLHdj 

foaYSh iïudk 5 5 

cd;Hka;r iïudk - - 

tl;=j 5 5 

 

2015 j¾Ifha § ,o iïudk úia;rd;aulj 
 

iïudkh iïudk,dNSka f.a kï mSGh 

úoHd;aul m%ldYkh i|yd jQ ckdêm;s iïudk 
wdpd¾h ã'flA'ã'ã  
chfiak 

i;a;aj úoHd 
iy wmkhk 

lDIsl¾u 

fmardfoKsh úYajúoHd,fha lDIsl¾u mYapd;a Wmdê wdh;kfha 

^PGIA& 27 jeks jd¾Isl ieisjdrfha § zzi;aj úoHd ieishZZ ;=< 
zzúYsIaG;u bÈßm;a lrkakdZZ iïudkh 

tka'tï'tka kïnmdk 
ñh 

fmardfoKsh úYajúoHd,fha lDIsl¾u mYapd;a Wmdê wdh;kfha 

^PGIA& 27 jeks jd¾Isl ieisjdrfha § zzi;aj úoHd ieishZZ ;=< 
zziuia; úYsIaG;u bÈßm;a lrkakdZZ iïudkh 

tka'tï'tka kïnmdk 
ñh 

úoHd;aul m%ldYkh i|yd jQ tka'wd¾'iS' l=i,;d iïudkh 
wdpd¾h fla'î' 
úfcafialr úoHd yd 

;dlaIK 
úoHd;aul m%ldYkh i|yd jQ tka'wd¾'iS' l=i,;d iïudkh 

wdpd¾h B'mS'tia'fla 
tÈßùr 



W!j fj,a,iai úYajúoHd,h | jd¾Isl jd¾;dj 2015 

 

 
21 

  

7. 

uQ,H yd ú.Kkh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mqkrdj¾;k úhoï yd uQ,Ok úhoï ms<sn| úia;r  

 jHdmD;s úhoï ms<sn| úia;r ^foaYSh$úfoaYSh wruqo,a iïmdÈ;&  

 uQ,H m%.;sh ms<sn| úia;r ^úhoï&  

 uQ,H m%.;sh ms<sn| úia;r ^W;amdÈ; wdodhu&   

 uQ,H ld¾hh idOk úYaf,aIKh 2015  

 2015 j¾Ifha § ,enqKq há;, myiqlï ms<sn| úia;r  

 2015 foieïn¾ jk úg uQ,H ;;a;aj m%ldYh  

 2015 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd uQ,H ld¾hh idOk 

m%ldYh  

 2015 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd uQ,H m%jdy m%ldYh  

 ú.Kldêm;s jd¾;dj  

 ú.Kldêm;s jd¾;djg ms<s;=re 
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7.1  mqkrdj¾;k úhoï ms<sn| úia;r 

                                                                                                                                       remsh, a 

úIhh 2015   2014  

w' mqoa., mäkä 213,723,414 159,510,038 

wd' .uka 1,004,694 1,484,599 

we' iemhqï 10,315,367 9,223,701 

wE' kv;a;=j 3,659,271 2,962,331 

b' .súiqï.; fiajd 108,599,062 119,325,799 

B' fjk;a  27,172,161 18,602,962 

tl;=j 364,473,969 311,109,430 

 

7.2   m%d.aOk úhoï ms<sn| úia;r 

                                                                                                                                     remsh, a 

 

7.3 jHdmD;sh ms<sn| úia;r ^úfoaY$foaYSh wruqo,a iïmdÈ;& 

                                                                                                                              remsh,a ñ,shk 

 

7.4 jHdmD;s úhou ms<sn| úia;r ^foaYSh$ úfoaYSh wruqo,a iïmdÈ;& 
 

remsh,a ñ,shk 

úIhh 2015   2014  

w' bvï w;alr .ekSu 50,000 8,525,000 

wd' .Dy NdKav yd fjk;a WmlrK w;alr .ekSu 16,872,165 9,503,706 

we' hkaf;%damlrK w;alr .ekSu 23,078,162 20,281,326 

wE' f.dvke.s,s yd jHQy w;alr .ekSu 129,212,005 116,769,530 

b' fjk;a   6,507,281 3,157,270 

tl;=j 175,719,613 158,236,832 

ku yd úia;r Kh$ 
m%odkh 

wruqo,a 
iïmdok 
wdh;kh 

uq¿ msßjeh 
weia;fïka;=j 

,shdmÈxÑ 
wruqo,a 
wdh;k 

wdOdrodhl 
wruqo,a 

W!j fj,a,iai 
úYajúoHd,h msysgqùfï 
jHdmD;sh wÈhr 1 yd 2 

- - 3,420 -   

tl;=j - - 3,420 - - 

ku uq¿ 
msßjeh 
weia;f
ïka;=j 

2015 
úhou 

2014 
úhou 

2015'12'31 Èkg 
iuqÉÑ; úhou 

fN!;sl 
m%.;sfha 
m%;sY;h 

^]& 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h msysgqùfï 
jHdmD;sh wÈhr 1 yd 2  

3,420 122.87 70.80 2,023.37 70% 

tl;=j 3,420 122.87 70.80 2,023.37 70% 
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7.5 uQ,H m%.;sh ms<sn| úia;r ^úhou&    

            remsh, a 
 

 

7.6 uQ,H m%.;sh ms<sn| úia;r ^W;amdÈ; wdodhu& 
 

remsh, a        

  
7.7  uQ,H ld¾hh idOk úYaf,aIKh - 2015 

                       remsh,a 

úIhh iQ;%h tla YsIHhl= fyda YsIHhdjl 
i|yd úhou 

w' tla YsIHhl= fyda YsIHhdjl i|yd 
mqkrdj¾;k úhou 

uq¿ mqkrdj¾;k úhou $ 
YsIHh ixLHdj  

272,748 

wd' tla YsIHhl= fyda YsIHhdjl i|yd 
uQ,Ok úhou 

uq¿ uQ,Ok úhoï $  
YsIHh ixLHdj 89,810 

tl;=j 362,559 

 

7.8 há;, myiqlï ms<sn| úia;r - 2015 

 

há;, myiqlï ms<sn| úia;r   úhou ^remsh,a&  fN!;sl m%.;sh 

w' ikd;k f.dvke.s,a, 44,549,734.58 90% 

wd' .nvd f.dvke.s,a, 3,715,337.45 100% 

we' l%Svd uOHia:dkh 33,535,930.67 50% 

 wE' .nvd c,dmjdyk moaO;sh 14,858,111.00 100% 

 b' l%Svd uKavmh 6,579,032.30 60% 

tl;=j 103,238,146.00  

úIhh 2015 m%;smdokh 2015 ;=< úhou b;sßh$ ^w;sßla;h& 

w' jHdmD;sh fkdjk mqkrdj¾;k 450,000,000 358,901,383 91,098,617 

wd' jHdmD;sh fkdjk uQ,Ok 115,000,000 52,849,494 62,150,506 

we' jHdmD;sh - foaYSh wruqo,a 145,000,000 122,870,119 22,129,881 

wE' jHdmD;sh - úfoaYSh wruqo,a - - - 

tl;=j 710,000,000 534,620,996 175,379,004 

wdodhï uQ,dY%h 2015 ;=< m%;smdok 2015 ;=< tl;= jQ 
uqo, 

W!K;dj $ 
w;sßla;h 

w' m%:u Wmdê wOHhkh ^fkajdisld.dr 
yd ,shdmÈxÑ .dia;= wdÈh& 

7,550,000 6,945,607 (604,393) 

wd' mYapd;a Wmdê wOHhkh - - - 

we' WmfoaYl;ajh ^mqyqKqj" úNd. 
wdÈh& 

6,450,000 1,134,312 (5,315,688) 

wE' fjk;a - - - 

tl;=j 14,000,000 8,079,919 (5,920,081) 
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7.9 j¾I 2015 foieïn¾ 1 0  oskg uQ,H ;;a;aj m%ldYh 
 

 
 igyk 

2015 
remsh,a 

2014 
remsh,a 

 
 j;alï   
 cx.u j;alï   
 uqo,a yd uqo,a iudk foa  01 36"258"132 8"526"006 
 wdfhdack 02 18"152"475 12"554"808 
 wh úh hq;= fYaIhka 03 14"645"875 10"464"501 
 f;d. 04 7"368"400 3"162"310 
 w;a;sldrï 05 268"131 113"744 

   76"693"012 34"821"369 
 cx.u fkdjk j;alï    
 wh úh hq;= fYaIhka 06 5"892"384 6"417"887 
 foam<" msßh; yd WmlrK 07 1"421"626"674 1"508"243"648 
 flrSf.k hk jev - m%d.aOk 08 290"865"005 167"994"886 
 bvï yd bvï ixj¾Ok 09 58"416"399 58"366"399 
 .=Kd;aul;d j¾Ok jHdmD;s 10 4"610"855 2"476"396 

   1"781"411"317 1"743"499"217 

 uq¿ j;alï  1"858"104"329 1"778"320"586 

     

 nerlï    

 cx.u nerlï    

 
WmÑ; úhoï 11 

        
22"244"523
  

16"613"210 

 úúO Kh ysñfhda yd fjk;a 12 85"484"192 87"920"015 

   107"728"715 104"533"225 
 cx.u fkdjk nerlï    
 ú,ïì; wdodhu 13 196"300"647 159"021"600 
 mdßf;daIslh i|yd m%;smdokh 14 9"396"706 7"722"914 

   205"697"353 166"744"514 
 uq¿ nerlï  313"426"067 271"277"739 

     
 Y=oaO j;alï  1"544"678"262 1"507"042"847 

     
 ialkaOh iy ixÑ;    
 iuqÉÑ; wruqo, 15 2"063"580"969 1"940"711"050 
 fmdÿ ixÑ;h 16 ^548"520"929&   ^452"282"559& 
 

úfYaI ixÑ;h  17 1"990"995 
     1"897"846 

 
 úfYaI wruqo,a  18 27"627"227 16"716"509 
 uq¿ Y=oaO j;alï$ ialkaOh  1"544"678"262 1"507"042"847 
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7.10  j¾I 2015 foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd uQ,H ld¾hh idOkh ms<sn| 
m%ldYh 

 

 
 igyk 

2015 
remsh,a 

2014 
remsh,a 

 
     

 wdodhï    

 mqkrdj¾;k m%odk 19 343"371"000 326"702"000 

 YsIHdOdr yd uyfmd< m%odk 20 30"256"550   15"368"900 

 iajhx uQ,Hkh jev igyka  21 1"134"312 343"400 

 fjk;a wdodhï 22 12"503"307 11"809"374   

 l%ulaIs; uQ,Ok m%odk 
uq¿ wdodhu 

  
   

úhoï 

23 
 

 
 

49"166"033 43"767"073 

 436"431"202 397"990"747 

   
  

  
  

 mqoa., mä kä 24 213"723"414 159"510"038 

 .uka úhoï iy hemqï oSukd 25 1"004"694 1"484"599 

 iemhqï 26 10"315"367 9"223"701 

 kv;a;=j 27 3"659"271 2"962"331 

 .súiqï .; úhoï 28 108"599"062   119"325"799 

 fjk;a mqkrdj¾;k úhoï   29 27"172"161 18"602"962 
 iajhx uQ,Hkh jev igyka 30 600"410 -  

 YsIHdOdr yd uyfmd< f.ùï  31 30"256"550 15"368"900 
 laIh 32 138"765"610 131"324"532 

 uq¿ úhoï  534"096"538 457"802"863 

         

 ld,mßÉfþoh i|yd w;sßla;h$ ^WK;dj&  ^97"665"336& ^59"812"116& 
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7.11  j¾I 2015 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd uqo,a m%jdy m%ldYh 
 

          2015 
remsh,a 

2014 
remsh,a 

 
 

fufyhqï l%shdldrlï uÕska uqo,a m%jdy       
 idudkH l%shdldrlï uÕska ysÕh$w;sßla;h 

uqo,a fkdjk ixp,k    
^97"665"336&  

  
^59"812"116&   

 l%ulaIs; uQ,Ok m%odk      ^49"166"033&   ^43"767"073& 
 laIh    138"765"610 131"324"532 
 m%;smdok yd fjk;a    1"673"792 2"923"544 

 ldrl m%d.aOk fjkiaùï j,g fmr fufyhqï ,dNh    ^6"391"968& 30"668"887   

 ldrl m%d.aOkfha fjkiaùï         

 wdfhdackj, ^jeäùu&$ wvqùu ^5"597"667& ^9"921"070&   
 whúh hq;= foa ^cx.u j;alï& - ^jeäùu&$ wvqùu      ^4"181"373& 

 
1"436"459 

 whúh hq;= foa ^cx.u fkdjk j;alï& - ^jeäùu&$ 
wvqùu 

525"504 ^815"407& 

 f;d.j, ^jeäùu&$ wvqùu ^4"206"090& 2"269"143 
 w;a;sldrïs ^jeäùu&$ wvqùu ^154"387& 84"518 
 WmÑ; úhoï jeäùu$ ^wvqùu& 5"631"313 ^22"352"323& 
 úúO Kh.e;sfhda jeäùu$ ^wvqùu& ^2"435"824& ^23"301"835& 

 fufyhqï l%shdldrlï j,ska Y=oaO uqo,a m%jdyh  ^16"810"492& ^21"931"628& 

 wdfhdack l%shdldrlï j,ska uqo,a m%jdy     

 ia:djr j;alï w;am;alr .ekSu  ^175"683"099&  ^158"236"832& 

 wdfhdack l%shdldrlï j,ska Y=oaO uqo,a m%jdyh  ^175"683"099& ^158"236"832& 

 uQ,HlrK l%shdldrlï j,ska uqo,a m%jdy       

 iuqÉÑ; wruqo,    122"869"919 109"668"633 
 ú,ïì; wdodhu      86"445"081 69"331"367 
 fjk;a wruqo,a      10"910"718 8"359"260  

 uQ,HlrK l%shdldrlï j,ska Y=oaO uqo,a m%jdyh 220"225"718 187"359"260 

 uqo,a yd uqo,a iudk foa ys Y=oaO jeäùu$ ^wvqùu&  27"732"126  7"190"799  

 ld,mßÉfþoh wdrïNfha § uqo,a yd uqo,a iudk foa 8"526"006 1"335"207 
 ld,mßÉfþoh wjidkfha § uqo,a yd uqo,a iudk foa 36"258"132 8"526"006 

 

 
ie,lsh hq;=hs - 2015'12'31 oskg nexl= fYaIh 

nexl=j  .sKqï wxlh  

,xld nexl=j  - 3114828 30,695,456 

,xld nexl=j  - 3114820 2,421,375 

,xld nexl=j  - 78166821 202,235 

,xld nexl=j  - 78057047 761,980 

uyck nexl=j - 10100168384805 2,177,086 

tl;=j   36,258,132 
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7.12  ú.Kldêm;s;=udf.a jd¾;dj 
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7.13 ú.Kldêm;s;=udf.a jd¾;dj ;=< u;= lrk ,o ldrK i|yd ms<s;=re 
 

2.2.1 ශ්රී ංකා රාජ්ය අං ගිණුම්කරණ ප්රමිති 

අලවන් විගණන ලාර්තාල මඟින් 
පඳන්ලා දි ඇති කරුණු 

අදා පකටුම්ඳත් ලාර්තාල වදශා 
වි්ලවිදයාය විසින් වඳයා ඇති 

පිළිතුරු (ලර්තමාන) 

ලර්තමාන තත්ත්ලය 

ශ්රීාාංකාාරායාඅංාගිණුම්කරණාප්රමිතතිාා
07ා ා ප්රකාරලා ංගමා ාාවනොලනා ලත්කම්ා
වද්ශාා ඵද්ායිා ජීවිතා කායා ලාර්ෂිකලා
වමාාව චනයා ාාාාාාවනොකිරීමා වශේතුාාවලන්ා
පිරිලැයා රු. 114,130,385.00ා ක්ා වූා
ව්ථමාලරා ලත්කම්ා වම්පර්ණාවයන්ා ක්යා
කරා ඇතත්,ා තලා දුරටත්ා ප්රවය නයටා
ගනිමිතන්ා පැලතුනි.ා ඒා අනුලා වූා
ඇව්තාාාාවම්න්තුා ගතා ාවද් යා ශ්රීා ා ංකාා
රායා අංා ගිණුම්කරණා ප්රමිතතිා ා 03ා
ප්රකාරලාාප්රතිාාව ධ්නයාකිරීමටාකටයුතුා
කරාාාාවනොතිබුණි. 

එකග වලමිත.ා වමමා නිරීක්ණයා තුෂා
වඳශන්ා ව්ථමාලරා ලත්කම්ා
ප්රතයාගණනයා වකොටා නැලතා ගිණුම්ා
ලටාගැනීමටාකටයුතුාකරමිත. 

වි්ලවිද්යාවේා සියලුමා ංගමා
වනොලනා (ව්ථමාලර)ා ලත්කම්ා ලා

වක්තකරණයා (coding)ා සිදුා වලමිතන්ා
පලතිනා අතර,ා එයා අලවන්ා වුා ලශාමා
ප්රතයාගණනයා වකොටා න්නයා අගයන්ා
වහිතලා වපොත්ා ලා වඳශන්ා ලත්කම්ා
නැලතා ගිණුම්ා ලටා ගැනීමටා කටයුතුා
කරන්වනමු. 

2.2.2 ගිණුම්කරණ අඩුඳා ඩු 

(අ) 
රවායනා ද්රලයා ශාා ීදදුරුා
උපකරණා මිතෂා දීා ගැනීමා වද්ශාා
ද්රනුා බනා වියද්මා අද්ාා
ලර්ාවේා වියද්මක්ා වවා ලියාා
ශැරීමා නිවාා වමාාව චිතා
ලර්ාවේා ාවද්වැම්බර්ා 31ා දිනටා
ලටිනාකමා රු.ා 12,231,211.00ා
ක්ාවූාඉතිරිා ාාවතොගයාගිණුම්ාගතා
කරාාාාාවනොතිබුණි. 

නිරීක්ණයා තුෂා වඳශන්ා රු.ා 3,312 

569.00 2015ාලර්වේාීදදුරුාඋපකරණා
ශාාරවායනාද්රලයාමිතෂදිාගැනීමටාකරනා
ද්ා වියද්මයි.ා භාවිතා කා ීදදුරුා
උපකරණා ලටිනාකමා වියද්මක්ා වවා
අයා කිරීමා නිලැරදිා වේ.ා නමුත්ා භාවිතා
වනොකා රවායනිකා ද්රලයා ා ශාා ා ා ීදදුරුා
උපකරණා වියද්මක්ා වවා අයා කිරීමා
නිලැරදිාවනොලනාබලාපිළිගනිමිත.ාවමහිදිා
සිදුලා ඇත්වත්ා අතීතා ලර්ා කිහිපයකා
සිටා භාවිතවේා පලතිනා වතොගා නිකුත්ා

කිරීවම්ා පරිචයන්ටා අනුල, වියද්මක්ා
වවා ශඳුනාගනුවේා ඒලාා ගබඩාවලන්ා
විද්යාගාරාලටානිකුත්ාකරනාවිටයි. 

නිකුත්ා කරා ඇත්වත්ා භාවිතා වනොකරා
පලතිනා රවායනිකා ද්රලයා ා ශාා ා ා ීදදුරුා
උපකරණා වතොගා ලටිනාකම්ා නැලතා
අගයා වකොටා ලත්කම්ා වතොගා යටවත්ා
ගිණුම්ාලාඉදිරිපත්ාකිරීමටාඉදිරිවේාදිා
කටයුතුාකරමිත.ා 

ලර්යා තුෂා මිතෂදීා ගන්නාා සියලුමා
රවායනා ද්රලයා ශාා ීදදුරුා උපකරණා
අද්ාා ලර්යා වඳශාා වියද්මක්ා වවා
කපාා ශැරීමා පිළිබඳා ගිණුම්කරණා
පරිචයා වලනව්ා කරමිතන්ා 2016ා
ගිණුම්කරණාලර්වේාසිටාඉතිරිාවතොගා
ගිණුම්ා ලාර්තාා තුෂා ංගමා ලත්කම්ා
වවා වශලිද්රේා කිරීමටා කටයුතුා කරා
ඇත. 
 

(ආ) 
වමාාව චිතා ලර්ාවේදීා ඉඩම්ා
අත්පත්ා කරා ගැනීාාාාාවම්ා
කටයුතුා ාවලනුාාවලන්ා ාවගවූා රු.ා
539,200.00ා කා නීතිා වියද්ම්ා
පුනරාලර්තනා වියද්ම්ා යටාවත්ා
ගිණුම්ාගතාකරාතිබුණි. 

fuys ාවමහි i|yka re. 615,450.00ාl kS;s 
විhoï ;=ෂ විYajවිoHd, fiajd 
wNshdpkd uKav,h  uÕska විNd. 
කෂ wNshdpkdjlg wod,j ,nd 
.;a kS;s .dia;= fjkqfjka f.jq re 
76,250.00ා la we;=,;a fõ. fuh 
whNdr විhoula f,i ieෂlsh yel. 

b;srs b;srs uqo, jq re 539,200.00ා la 
විYajවිoHd,h i;= bvfï whs;sh 
ksrjq,a lr .eනීu iïnkaOfhka 
kS;sm;s fomd¾;fïka;=jg f.jq 
uqo,a we;=,;ah. fuh my; 'නල් 
igyk uÕska 2016 .sKqïා j, 
ksjeros lsරීug lghq;= lrමිත. 

 bvï w;am;a lrා.ekSfï .sKquා-ාyr  
ාfmdÿ ixචි;h -ාner  

2015ා ගිණුම්ා ලර්යා තුෂා රු.ා

539,200.00ා ක්ා වුා ඉඩම්ා අත්පත්ා
කරගැනීවම්ා දීා ද්රනා ද්ා නීතිා වියද්ම්ා
පුනරාලර්තනා වියද්මක්ා වවා ගිණුම්ා

ගතාකරාතිබීමා’නල්ාවටශනක්ාමඟින්ා
නිලැරදිාකිරීමාකරාඇත. 
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2.2.3 ඳැශැදිළි     පනොකෂ  පලනව්කම් 

(අ) ාවමාාව චිතා ලර්වේා

වද්වැම්බර්ා 31 දිනටා ාාවභෞතිකලා
වාවතයක්ණයා කරනා
ද්ා ාාවතොගා ාවේයා ශාා මයා
ප්රකානා ලා ඇතුත්ා කරා
තිබා ාාාාවතොගා ශාා මයා ප්රකානා
ලා ඇතුත්ා කරා

තිබා ාවතොගා ාාවේයා අතරා රු. 

677,355.00 කා ාාවලනවක්ා

නිරීක්ණයාවිය. 

fuu re 677,355.00 la jq fN!;sl 
f;d. iමිතlaIK jd¾;dfõ fYaIh 
yd uQ,H ;;aත්j   m%ldYkfha 
f;d. jákdlu w;r fjki 
ieiosම්ා කිරිමා වඳශාා lghq;= lrñ. 
fï iඳyd fN!;sl f;d. iමිතlaIK 
jd¾;d j, ksjeros nj kej; 
mrslaId lsrsug wfmalaId lrමිත. 
 

වම්ා වඳශාා වි්ලවිද්යාවේා වය්ඨා
වශකාරා අභයන්තරා විගණකා විසින්ා ද්ා
වභෞතිකා වතොගා වතයාපනයක්ා නැලතා
සිදු කා අතර,ා තලා දුරටත්ා වනවැවදුා
වේයක්ා වවා පලතී.ා වතොගා
අධීක්ණයා වඳශාා 2016ා ලර්යා තුෂා
මෘදුකාංගයක්ාමිතෂාදීාවගනාඇතිාඅතර,ා
වමමඟින්ා ඉශතා දුර්ලතාා අලමා
කිරීමට/ා ලැැක්ීදමටා කටයුතුා
කරන්වනමු. 

(ආ) ගිවිසුමා කඩා කෂා
නි<ධ්ාරීන්ාාාවගන්ා අය වියා
යුතුා ාවේ වම්බන්ධ්වයන්ා
බාගත්ා ාවේා වනාථමාකිරීම්ා ශාා
මයා ප්රකානා ලා

වද්ශන්ා ාවේයන්ා අතරා රු. 

719,287.00 කා ාවලනවක්ා

නිරීක්ණයාවිය. 

fuu re. 719,287.00 l fjki 

jkafka .sවිiqï lv lෂ 
ks<OdrSkaf.ka whවිh hq;= iuia; 
fYaIhka iy .sවිiqï lv lsrsu u; 
muKla wh lr .; hq;= fYaIhka 
w;r fjkihs. fuysos uQ,H m%ldYk 
;=< bosrsm;a lr we;af;a .sවිiqï lv 
lsrsu u; whවිh hq;= fYaI muKls. 
kuq;a fuu fjki, tkï 
Tjqkaf.ka whවිh hq;= fjk;a 
fYaIhka .sKqï .; l< hq;= nj 
ms<s.ksමිත. tu ksid fuu  

ksrSlaIKh iuÕ tlÕ jk w;r,  
tu fjki .sKqï .; lsrsug 
lghq;= lrමිත. 

විගණනා ලාර්තාවේා වඳශන්ා රු.ා

719,287.00ා කා වලනවටා වශේතුා වුා

අත්ශැරිා ඇතිා ැබියා යුතුා ා “වලනත්ා

වේයන්”ා වපොත් ලටා ගැනීමටා
කටයුතුාකරාඇත. 

(ඇ) m¾fhaIKා කටයුතුාවඳශාා විවිධ්ා
පුද්ගයන්ාාවගන්ා ැබුණා මයා

ප්රද්ානා ලා ලටිනාකමා රු. 

1,436,341.00 ක්ා බලා
වි්ලවිද්යායා විසින්ා තශවුරුා
කරාතිබුණාද්ාමයාප්රකානාලා

රු. 1, 131 ,952.00 ක්ා ාවවා

ද්ක්ලා තිබුණි. 

fuh 2013 j¾Ifha isg .sKqïා j, 
mj;sk .sKqïlrK fodaIhls. tkï 
2013.12.31 oskg m¾fhaIK 
lghq;= iඳyd විවිO uq,dY% j,ska jq 
,eìï (Research Grants) uQ,H 
m%ldYk ;=, olajd we;af;a 
“;ekam;= yd f.විh hq;= oE” hgf;a 
jk w;r 2014 j¾Ifha f,crh 
;=ෂ wdrïNl fYaIhka igyka 
lsrSfï os tu fYaIh “m¾fhaIK 
,eìï” .sKqug wdrïNl fYaIhla  
f,i f.k ke;. kuq;a j¾Ih ;=ෂ 
isÿjq .kqfokq ish,a, නිලැරදිල 
igyka lr we;. 
kuq;a 2014.12.31 oskg 
“m¾fhaIK ,eìï” .sKqfï wjidk 
fYaIh tfyhska fodaI iys; fõ. 
fuu fYaIh 2015 j¾Ifha fuu 
.sKqfï wdrïNl fYaIh f,i 
igyka fldg 2015 j¾Ifha 
.kqfokq o ksjerosj igyka fldg 
we;. fuu fjki wkdjrණ fldg 
ksjeros lsrsug lghq;= lrමිත. 

වමමාවද් යා2016ාගිණුම්ාලාර්තාාතුෂා
නිලැරදිාකරාඇත. 
 

2.2.4 විගණනය වදශා වාක්ෂි  පනොවීම 

 මය ප්රකාන ල ද්ක්ලා තිබුණු 

එකතුල රු. 3,531, 671.00 ක් 
ලටිනා පශත වඳශන් ගිණුම් 

වියන් 03ක් ඉදිරි වයන් ද්ක්ලා 
ඇති වාක්ෂි විගණනයට 

tlÕ fjමිත. fuu fYaIhka f,cr 

.sKqfï iuia: fYaIh jk w;r, 
flaj, fYaI ,ehsia;=j bosrsm;a 
lsrsug lghq;= lrමිත. 

 ld, විYaf,aIKhක්ා ilia lr 

2015ා ලර්යා වඳශාා වුා විගණනා
ලාර්තාවේාවඳශන්ාවමමානිරීක්ණයටා

වපයාාඇතිාපිළිතුරුාලාඑකඟාවුාපරිදි,ා

තැන්පතුාවඳශාාවක්ලාවේාැයිව්තු,ා
කාා /ා ලයව්ා වි්වල්ණයන්ා වකව්ා
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ඉදිරිපත් කර   වනොතිබුණි.                         
 

ගිණුම් විය  

 

ලටිනාකම 

(රු.) 
ඉදිරිපත් 
වනොක 
වාක්ෂි 

 

ආපසු  වගවිය 
යුතු තැන්පත්ා 

2,009,692 

 ඉදිරිපත් 
වනොක 
වාක්ෂි  ආරක්ක 

තැන්පත්  
879,553 

 

වපොදු 
තැන්පත් - 
පුනරාලර්තන  642,426 

වක්ල වේ 
ැයිත්තු, 
තැන්පත් 
වල්ඛණ ශා 
වේ 
ැයිව්තුල 

එකතුල 3,531,671  
 

fkdue;s w;r th ksjerosj ilia 
fldg bosrsm;a  lsrsug lghq;= 
lrමිත. 
වි.Kk ksrSlaIK ;=, iඳyka 
“;ekam;a f,aLk” uÕska l=ula 
අද්ශව්ාfõo hkak wmeyeos,sh. 
 

වකොටාඇත. 
 

2.3 ැබිය යුතු ශා   පගවිය යුතු ගිණුම් 

(අ) 2011 ජූලිා 28 දිනා
වි්ලවිද්යායටා උපා කුපතිා
වවා පැමිතණිා මශාචාර්යලරයාටා

2011 නලාරිාසිටාජූලිාද්ක්ලාාවූා
කායටා අද්ාලා ප්රතිපරණයා
කිරීාාාවම්ා පද්නමා මතා ාාාවගලාා

තිබුණුා රු. 93,546.00 කා
m¾fhaIKා දීමනාා ාවේරාාවද්ණියා
වි්ලවිද්යාාවයන්ා වමාාව චිතා
ලර්යා අලවානයා ලනා විටත්ා

අයකරාාවගනාාවනොතිබුණි. 

tlÕ fjමිත. fuu re 93,546.00 l 
පර්වේණ oSukdj fmardfoKsh 
විYajවිoHd,fhka m%;smQර්Kh lr 
.eksu  iඳyd tu විYajවිoHd,h 
fj; jrska jr isysleoවිï ,sms 04 
la hjd we;. kuq;a tu lsisඳු 
isysleඳවිula iඳyd fmardfoKsh 
විYajවිoHd,fhka ,ssÅ; m%;spdrhla 
,eì fkdue;.ා වමයා හිේා කරා
ගැනීමා වඳශාා ඌලා වලල්ව්වා
වි්ලවිද්යාවයන්ා වේරාවද්ණියා
වි්ලවිද්යායටාවගවියායුතුාවේයක් 
ද්ාවපොත් ලාවනොමැත. 

වපයාා ඇතිා පිළිතුරුා ලා වඳශන්ා කරා
ඇතිා පරිදිා වම්ා ලනා විටත්ා සිහිකැඳීදම්ා
ලිපිා 04 ක්ා යලාා ඇත.ා ඊටා අමතරලා
විද්ුත්ා තැපෑා මඟින්ා ශාා දුරකථමනා
ඇමතුම්ා මඟින් ද්ා වේරාවද්ණියා

වි්ලවිද්යායාවලතාද්න්ලාාඇතිාඅතර,ා
තලදුරටත්ාඅයවියායුතුාවේයක්ාවවා
පලතී. 
 

(ආ) 2015 ාවද්වැම්බර්ා31 දිනටාබැංකුා
වැවඳුම්ා විව්තරාවේා ඇතුෂත්ා

2013 ශාා 2014 ලර්ා ලටා

අද්ාෂා රු. 38,000.00 කා බැංකුා
ලැරදිාශරාකිරීම්ානිලැරදිාකිරීමටා

කටයුතුාකරා වනොතිබුණි. 

fuu ksrSlaIKh iuÕ tlÕ fjමිත. 
fuu re.ා 63,256.00 la jq  
tl;=fjka re.ා38,000.00ාla nexl=j 

uÕska isÿ jq fodaIhla jk w;r, 
tajd ksjeros lsrSug ,sms uÕska 

nexl=j fj; okajd we;;a, th 

fuf;la ksjeros lr ke;. fuh 
;jÿrg;a wod, nexl=j iu. 
idlÑPd lsrSu uÕska ksjeros lsrSug 
lghq;= lrමිත. 
b;srs  jq fjki tkï re.ා
25,256.00 lg wod, fodaIhka 
ish,a, 2016 j¾Ih ;=< ksjeros 
lr we;. 

රු.ා38,000.00ාකාඑකතුලක්ාවුාබැංකුලා

මඟින්ා සිදුා වුා වද් ,ා ා බැංකුලා වලතා
ද්න්ලාා නිලැරදිා කිරිමටා කටයුතුා කරා
ඇත. 
 

(ඇ) බැඳුම්කරාශා ගිවිසුම්ාා 
වකොන්රෝාත්ා කඩා කිරීමා
වම්බන්ධ්වයන්ා
ආචාර්යලරුා ාවද්ාවද්ාවනකුාවගන්ා

රු.ා 8,440,058.00 කා මුද්ක්ා
වමාාව චිතාලර්යාඅලවානයටාා
වි්ලවිද්යායා වලතා අයවියා

යුතුලාතිබුණි. 
 

ගිවිසුම්ා කඩකරා ඇතිා
ආචාර්යලරුන්වගන්ා අද්ාා මුද්ල්ා
අයකරාගැනීමටාකටයුතුාකරාඇත. 

වමමා රු.ා 8,440,058.00ා ක්ා වුා

“බැඳුම්කරාශාාගිවිසුම්ාවකොන්රෝාත්ාකඩා

කිරීම”,ා මතා ආචාර්යලරුන්ා
වද්වද්වනකුවගන්ා අයා වියා යුතුා මුද්ා
පිළිබඳලාපශතාපරිදිාකටයුතුාකරාඇත. 
 

I.ා M.A.R.N.ා වපවර්රාා -ා රු.ා

1,674,835.50ා කා වේයා තුෂා ඇතිා

රු.779,331.71ා ා වුා මුද්ක්ා අයා

කරවගනා ඇතිා අතර,ා ඉතිරියා වුා රු.ා

895,503.79ා තලා දුරටත්ා අයවියා යුතුලා
ඇත.ාවමමාමුද්ාඔහුවේාාවි්ලවිද්යාා

ද්ායකා අරමුද්ල් (UPF)ා වේවයන්ා
අයකරාගැනීමටාඑකඟතාලාාැබීාඇත. 

II. A.K.N.D.ා ප්රනාන්දුා -ා රු.ා 6,ා
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765,222.99ාකාවේයාඅයකරාගැනීමා
වඳශාාවි්ලවිද්යාාපාකාමණ්ඩවේා

අනුමැතියා වහිතලා ද්න්ලාා ඇතත්,ා ඒා
වඳශාාප්රතිචාරයක්ාැබීානැත. 

(ඈ) 2006ාලර්ාාවේාසිටා2015ාලර්යා
ද්ක්ලාා කායා තුෂා වි්ලා
විද්යාාවේාඉදිකිරීම්ාකටයුතුාඉටුා
කෂා මධ්යමා ඉංිාාවන්රුා
උපාවද්කා කාර්යාංයටා
(CECB)ා ාවගවියා යුතුා රු.ා
60,768,008.00ා ක්ා
2015ා ාවද්වැම්බර්ා 31ා දිනා ද්ක්ලාා
නිරවුල්ා කිරීමටා ප්රමාණලත්ා
ක්රියාමාර්ගාවගනාාවනොතිබුණි. 

CECB ආයතනයා (වකොන්රෝාත්කරු)ා
විසින්ා අලයා නිර්ණායකයන්ා වපුරාා
ඉල්ලුම්ාකරාඇතිාරඳලාාගත්ාමුද්ල්ාවම්ා

ලනා විටා නිද්ශව්ා කරා ඇතිා අතර, 
boslsrsï fldka;%d;a;= j,g wod,j 
ව්ථමාලරා තාක්ණිකා ඇගයිම්ා කමිතටු 
wkque;sh fනdue;s ksid wjidk 
ì,am;a f.úug fkdyels úu 
ksid;a, Wm jHdmD;s ksu fldg Ndr 
oSfïා os is¥ jq m%dfhda.sl m%udohka 
ksid;a fuu b;srsh iuia: jYfhka 
is¥ ú we;. ඉතිරිා මුද්ල්ා ද්ා අලයතාා
වපිරාලශාමාවගවිමටාකටයුතුාකරමිත. 

2006ා–ා2015ාවි්ලවිද්යාවේාඉදිකිරීම්ා
වලනුවලන්ා ඉදිකිරීම්ා කටයුතුා කෂා
මධ්යමා ඉංිවන්රුා උපවද්නා

කාර්යංයටා (CECB) ා 2015.12.31ා
දිනටා වගවියා යුතුලා තිබුා රු.ා

60,768,008.00ා කා මුද්වන්ා රු.ා

38,251,587.84ාකාමුද්ක්ාවගලාාඇත.ා

ඉතිරිා මුද්ා වුා රු.ා 22,516,420.16ා ක්ා
ප්රමාණයා ව්ථමාලරා තාක්ණිකා ඇගීමම්ා

කමිතටුා (STC) අනුමැතියා වනොමැතිා
නිවාාප්රමාද්ාීදාඇත. 
 
 

2.4 නීති, රීති, පරගුාසි ශා කෂමනාකරණ තීරණ ආදියට අනුකූ පනොවීම. 

අලවන් විගණන ලාර්තාල මඟින් පඳන්ලා දී ඇති කරුණු අදා පකටුම්ඳත් ලාර්තාල 

වශා වි්ලවිදයාය 

විසින් වඳයා ඇති පිළිතුරු 

ලර්තමාන තත්ත්ලය 

 නීති, රීති, පරගුාසි 

ආදියට  පයොමුල            

අනුකූ පනොවීම 

 

(අ) 1971ාඅංකා38ාද්රනාමුද්ල්ා

පනාවත්ා14ා(1)ාලගන්තියාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා 

වමාව චිතා ලර්වේා
වකටුම්පත්ා ලාර්ෂිකා
ලාර්තාවේා පිටපතක්ාාාාා
විගණකාිපතිා වලතා

ඉදිරිපත්ාකරාවනොතිබුණි. 

ලාර්ෂිකා වකටුම්පත්ා
ලාර්තාා වකව්ා කරා ඇතිා
අතර,ාවිගණකාිපතිාවලතා
ඉදිරිපත්ා කිරීමටා කටයුතුා
කරමිත 

අද්ාා වකටුම්පත්ා ලාර්තාලා
විගණකාිපතිා ාවලතා
ඉදිරිපත්ාකරාඇත.ා 

(ආ) 1978ා අංකා 16ා ද්රනා
වි්ලවිද්යාා පනතා 37(1)ා
ලගන්තිය 

නියමාලලිාමඟින්ාවංයුතියා
නියමා කෂා වත රාා
ගැනීවම්ා කමිතටුලකා
නිර්වද්යා මතා පාකා
වභාලා විසින්ා
වි්ලවිද්යායකා
වල්ඛකාිකාරිලරයාා පත්ා
කෂා යුතුා නමුත්ා අමාතයා
මණ්ඩා අනුමැතියා
වනොමැතිලා 2014ා
වනොලැම්බර්ා 12ා දිනා සිටා
උපා කුපතිලරයාා විසින්ා
පැලරුම්ා පද්නමා මතා
විශ්රාමිතකා නිධ්ාරිවයකුාා
වල්ඛකාිකාරිා ලාවයන්ා
පත්ාකරා2015ා ාවද්වැම්බර්ා
31ා දිනටා රු.ා
1,645,000.00ාකාලැටුපක්ා
ශාාදීමනාාාවගලාාතිබුණි. 

ඌලා වලල්ව්වා
වි්ලවිද්යාවේා
වල්ඛකාිකාරිා තනතුරා

2014.03.12ා දිනා සිටා
පුරේපාඩුලා පැලතිා අතර,ා
එමා තනතුවරහිා රාකාරිා
ආලරණයා කිරීමා වය්ඨා
වශකාරා වල්ඛකාිකාරිා
ලරුන් වද්වද්වනකුට 

කාර්යයන්ා පලරනා දි.ා
එවශත් එයා පසුකාලීනලා
වාර්ථමකා බලක්ා වපන්නුම්ා
කරා වනොමැත.එබැවින්ා
ඒ.ි.ාකරුණාරත්නාමශතාා

2014.11.19ා ලනා දිනා
පැලැත්ා වුා පාකා වභාා
තීරණයා මතා මාවා 03ා කා
කායකටා පැලරුම්ා
පද්නමා මතා
වි්ලවිද්යාවේා
වල්ඛකාිකාරිා තනතුරටා
පත්ා කරනා දි.ා ඔහුටා
බාවද්නා දීමනාලා
ගණනයාකරාඇත්වත්ාඔහුා
අලවන්ා ලරටා වවේලයා කා
රරටා වි්ලවිද්යාවේා
මුයාිකාරිා විසින්ා එලාා
ඇතිා ලැටුේා විව්තරයා
පද්නම්ලා අලවන්ා ලරටා
ැබුා ා ලැටුේා පියලරා වශා

පුරේපාඩුා ගතා
වල්ඛකාිකාරීා තනතුරා

වඳශාා 2014.05.11ා දිනා
පුලත්පත්ා ද්ැන්ීදම්ා මඟින්ා
ඉල්ලුම්ා පත්ා කැඳවූා අතර,ා
මලිකාඅලයතාා වපුරාා තිබා
අයදුම්කරුලකුා2015.03.04ා
වම්මුඛා පරීක්ණයා වඳශාා
කැඳලනා දී.ා වි්ලවිද්යාා
ප්රතිපාද්නා වකොමිතන්ා
වභාවේා වශා ා පාකා
වභාවේා
නිවය ිතියන්වගන්ා
වමන්විතා වත්රීම්ා
මණ්ඩවේා නිර්වද්යා
වූවේා අද්ාෂා අයදුම්කරුා
වල්ඛකාිකාරීා තනතුරා
වඳශාා ප්රීදනතාලා වනොැබා
බැවින්,ා නැලතා අයදුම්පත්ා
කැඳවියායුතුාබලයි.ාඒාඅනුලා
2015.09.06ා දිනා නැලතා
පුලත්පත්ා ද්ැන්ීදමක්ා මඟින්ා
අයඳුම්පත්ා කැඳවූා අතර,ා ඒා
වඳශාා ා සුදුසුකම්ා වපිරා
අයඳුම්පත්ා 02ා ක්ා ැබුණි.ා
නමුත්ා ඔවුන්ා මා වම්මුඛා
පරීක්ණයා වඳශාා වශභාගීා
වනොීදය.ා නැලතා පාකා
වභාවේා අනුමැතියා මතා
2016.12.04ා දිනා පුලත්පත්ා
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ඊටා අමතරලා බාා ඇතිා
දීමනාා වකාා බාා බැේා
වඳශන්ා කරනුා
කැමැත්වතමිත.ා තලද්ා
අනුයුක්තා ලාශනයක්ා
භාවිතා වනොකිරීමා ශාා
ඉන්ධ්නා දීමනාා බාා
වනොගැනීමා තුළින්ා
වි්ලවිද්යායටා මුයමයා
ලාසියක්ද්ාවැසීාඇත. 
 

ද්ැන්ීදමක්ා මඟින්ා අයඳුම්ා
පත්ාකැඳවූාඅතර,ාඒාවඳශාාද්ා
කිසිදුා අයඳුම්පතක්ා ැබීා
වනොමැත.ා වමමා තත්ත්ලයා
පාකා වභාලා වලතා ලාර්තාා
කරනා ද්ා අතර,ා වම්ා
තත්ත්ලයා වකාා බැලා
පාකා වභාලා තිරණයා
කරනා ද්වද්ා වවේලාා
අලයතාා මතා මශාා
භාණ්ඩාගාරයාවිසින්ානිකුත්ා
කරනා ද්ා චක්රවල්ඛා
උපවද්ව්ා ා ා ප්රකාරා
වල්ඛකාිකාරීලරවයක්ා
ව්ථමාලරලා පත්කරා ගන්නාා
වතක්ාවි්ලවිද්යාාවවේලවේා
ලවරා 15ා ා කටා ලඩාා ලැඩිා
කායක්ා
වල්ඛකාිකාරීලරවයක්ා
ලවයන්ා වවේලවේා නියුතුලා
සිටිා නිෂධ්ාරිාවයක්ා පැලරුම්ා
පද්නමා මතා පත්ා වකොටා
වවේලවේා වයොද්ලාා ගන්නාා
බලයි. 

 

(ඇ) 
 

ශ්රී ංකා ප්රජ්ාතාන්්රික වමාජ්ලාදී ජ්නරජ්පම මුද ර පරගුා ස වංරශය 

 (i)ාමුද්ල්ාවරගුාසිා139 
 

වශතිකා කිරීවම්ා
නිෂධ්ාරියාා විසින්ාවශතිකා
කරනා ද්ා ලවුචර්ා ලටා
පමණක්ා වගීදම්ාකෂා යුතුා
වුලද්,ා ඊටා පටශැනිලා
ඉංිවන්රුමයා කාර්යයන්ා
පිළිබඳාමධ්යමාඋපවද්කා
කාර්යාංයටා
වමාව චිතා ලර්වේා දීා
රු.ා 2,814,378.00ා කා
මුද්ක්ාවගලාාතිබුණි.ා 
 

tlÕ fjමිත. වමh 
j¾Ih w. lෂ 

f.විula jk w;r, 
f.විï rdYshla tljr 
iy;sl lsrsfïා os m%udo 
fodaIhlska fuh 
w;ayerS f.dia we;. 
fujeks fodaIhka 
bosrsfhaා os isÿ fkdjk 
වවා ලගා බාා ගැනිමටා
අද්ාෂා නිෂධ්ාරින්ටා

උපවද්ව්ාබාවද්මිත. 

වමලැනිා වද් යන්ා සිදුා
වනොීදමටා ලගා බාා
ගැනීමටාඅද්ාානිෂධ්ාරීන්ටා
උපවද්ව්ා ාාාාබාාදීාඇත. 

  (ii) මුද්ල් වරගුාසි 156 
 

වමාව චිතා ලර්වේා
නලාරිා සිටා මැයිා ද්ක්ලාා
කාා පරිච්වේද්යා තුෂා දීා
වවේලාා නියුක්තයන්වේා
භාරකාරාඅරමුද්ල්ාපනවත්ා
විිවිධ්ානා ප්රකාරලා ද්ායකා
මුද්ල්ා නිසිා වේාලටා
වනොවගීදමා නිවාා රු.ා
70,347.00ා කා අිභාරා
මුද්ක්ා වගීදමටා සිදුීදා
තිබුනාඅතර,ාඑමාමුද්ාඊටා
ලගකිලා යුතුා
නිෂධ්ාරින්වගන්ා අයකරා
ගැනීමටා කටයුතුා කරා
වනොතිබුණි.ා 
 

 

re. 2024.00 la iy re. 
9,675.00 la jk 
wිNdr uqo,la f.විug 
isÿ j we;af;a fiajl 
Ndrldr wruqo,g 
wod, jq iïu; fma%IK 
m;% wdlD;sh ksis 
fõ,djg fkd,eìu 

fya;=fjනි. fuh lsysmා

j;djl oSu fiajd 
kshqla;slhkaf.a Ndr 

wruqo,g oekajq kuq;a, 
tu wdlD;sh ,nd .; 

fkdyels jq w;r, fmr 
udihlg wod, 
wdlD;shl Pdhd  
msgm;la msrùu uÕska 
m%udohla  iys; 
fm%%%aIK m;%h hjd 
we;. 

රු.ා 2,024.00 ක්ා ශාා රු.ා

9,675.00 ක්ා ලනා අිභාරා
මුද්ල්ා වගීදමටා සිදුවුවේා
වවේලකා භාරකාරා අරමුද්ා
වම්මතා වප්රේණා පරෝා
ආකෘතියාඑවිමටාප්රමාද්ා ීදම 

මතා නිවාා එයා නැලතා අයා
කරා ගැනීමටා එමා අරමුද්ා
වලතාද්න්ලාාඇත.ාඅිභාරයා
මතාවගීදමටාලනාඅිභාරයා
ලැැක්ීදමා වඳශාා ඉශතා
මුද්ාවගීදමටාකටයුතුාකරා

ඇත. 2016 ශාා 2017ා ලර්ා

වඳශා,ා එමා ලර්යන්ා
ආරම්භවේා දීමා එමා
ආකෘතින්ා ැබීා ඇතිා
වශයින්ා එවවා
අිභාරයක්ා ාවගීදමටා එමා
ලර්ාලාදිාසිදුාවිානැත. 
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re. 7,203.00 re. 
42,146.00 la yd re. 
9,299.00 jq wිNdr 
uqo,a f.විug isÿවි 

we;af;a,  tjlg fuu 

f.විï ilia l< 
mqyqKqjkakka Tjqkaf.a 
වනොවැෂකිලිමත්ා කමා
නිවාය. wod< fplamත් 
wruqo,g ksis oskg 
fmA%IKh fkdfldg 
w;ayersu fya;=fjks. 
fuu ld,h ;=ෂ fuu 
wxYfhys ia:sr 
fiajlhka fkdisá 

w;r,  ish,qu lghq;= 
mqyqKqjkakka uÕska 
bgqාlrාf.k we;. 
fuu wිNdr uqo, 
f.විu iඳyd 
විYajවිoHd,fha uqo,a 
lමිතgqfõ yd md,l 
iNdfõ wkque;sh ,eì 
we;. 

පුහුණුා ලන්නන්වේා
වනොවැෂකිලිමත්ා කමාා
නිවාා වගීදමටා සිදුා වූා රු.ා

58,648.00ා ක්ා වුා අිභාරයා
ලැනිා ද්ෑා ලැැක්ීදමා වඳශාා
අලයා ක්රියාමාර්ගා
ලර්තමානවේාදීාවගනාඇත. 
 

 

 (iii) මුද්ල් වරගුාසි 
371ා(2) 
 

නිෂධ්ාරීන්ා 4ා වද්වනකුා
විසින්ා බාා ගත්ා රු.ා
234,912.00ා කා
අත්තිකාරම්ා එමා කාර්යයා
නිමා කෂා ලශාමා පියීදමටා
කටයුතුාවනොකරාඒාවඳශාා
මාවා 1ා සිටා 10ා ද්ක්ලාා වූා
කායක්ා බාා වගනා
තිබුණි. 

 

fuhska we;eï 
w;a;sldrï iemhqïා
lrejkag ,nd ÿka tajd  
jk w;r" iemhqï j, 
mj;sk fodaIhka ksid 
wjidk f.විï m%udo 
ùu u; w;a;sldrï 
mshúug m%udo වි we;. 
wfkl=;a w;a;sldrï hï 
hï m%dfhda.sl fya;=ka 
u; f.jd  mshවිug 
wfmdfydi;a වි we;. 
flfia fj;;a  ,nd 
fok w;a;sldrï uqo,a 
Wmrsu f,ව නියමිතතා
කායා තුෂා පියීදමටා
නිෂධ්ාරින්ා ද්ැනුලත්ා කරා
ඇත. 

2015.12.31 දිනටා පැලතිා
සියලුමා වනොපියා වුා
අත්තිකාරම්ා මුද්ල්ා 2016ා
වපබරලාරිා ලනා විටා පියලාා
ඇතිා අතර,ා එලැනිා
වනොපියවුා අත්තිකාරම්ා
වේයන්ා අලමා කිරීමටා
ලර්තමානවේාදීාසිහිකැඳීදම්ා
යැීදමා මඟින්ා කටයුතුා
කරන්වනමු. 

(ඈ) 1978ා වද්වැම්බර්ා 19ා
දිනැතිාඅංකා842ාශාා2002ා
වනොලැම්බර්ා 28ා දිනැතිා

අංකා IAI/2002/02 ද්රණ 
භාණ්ඩාගාර චක්රවල්ඛ 

පිරිලැය රු.ා
2,139,950,371.00ා කාා
වද්පා පිරියතා ශාා
උපකරණා වම්බන්ධ්වයන්ා
විිමත්ා පරිදිා ලත්කම්ා
පන්තියා අනුලා ව්ථමාලරා
ලත්කම්ා වල්ඛණයක්ා
පිළිවයා කරා වනොතිබුණා
අතර,ා පිරිලැයා රු.ා
32,850,376.00ා කා
පරිගණකා මෘදුකාංගා ශාා
ද්ෘඩාංගා වම්බන්ධ්වයන්ා
ලත්කම්ා වල්ඛණයක්ා
පලත්ලාාවනොතිබුණි. 

වි්ලවිද්යාවේා පානා
අංයා මඟින්ා ව්ථමාලරා
ලත්කම්ා වල්ඛනයක්ා
පලත්ලාාවගනායනා අතර,ා
ද්ැනටමත්ා එමා වල්ඛනයා
යාලත්කාලීනා කිරීමටා
අලයා කටයුතුා වයොද්ාා
ඇත. 
පරිගණකා වශා උපාංගා
වම්බන්ධ්වයන්ා ව්ථමාලරා
ලට්වට රුා වල්ඛනවේා
වටශන්ා කරා  ඇතිා අතර,ා
පරිගණකා වශා උපාංගා
ලත්කම්ා වල්ඛනයක්ා
පලත්ලාා වගනා යෑමටා
අද්ාෂලා නිෂධ්ාරීන්ා
ද්ැනුලත්ා කිරීමටා කටයුතුා

2016ා ලර්යා තුෂා දීා

“ව්ථමාලරා ලත්කම්ා

කෂමනාකරණය”ා වඳශාා
පරිගණකා මෘදුකාංගයක්ා
මිතෂාදීාවගනාඇතිාඅතර,ාඑමා

මෘදුකාංගයා ා තුෂා “ව්ථමාලරා

ලත්කම්ාවල්ඛණය”ා නම්ා වුා
වමොඩියුයා ඇතිා අතර,ා
පරිගණකා මෘදුකාංගා ශාා
ද්ෘඪාංගාපිළිබඳාවල්ඛණයාද්ා
ඒාතුෂාඇත. 
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කරමිත. 

(ඉ) 2003ාජූනිා03ාදිනැතිාඅංකා
පීඊඩී/12ා ද්රණා රායා
ලයාපාරාචක්රාවල්ඛවේා7.1ා
ශාා7.2ාවේද්ය.ාා 

වි්ලවිද්යාා ප්රධ්ානා
වමවශයුම්ා ක්වේරෝා
ආලරණයාපරිදිාවමවශයුම්ා
අත්ාබවපොත්ාපිළිවයාකරා
වනොතිබුණි.ාා 

ඉදිරිවේා දිා ප්රධ්ානා
වමවශයුම්ා ක්වේරෝා
ආලරණයා ලනා පරිදිා අත්ා
වපොත්ා පිළිවයා කිරීමටා
අලයාකටයුතුාකරමිත. 

 

වි්ලවිද්යාා ආයතනා
වංග්රශාවේා විිවිධ්ානා අනුලා
නිෂධ්ාරින්ා කෂා යුතුා
රාකාරීා ලටා අද්ාා
ැයිව්තුා පලරාා ඇතිා අතර,ා
එමා රාකාරීා ැයිව්තුා තුෂා
ඒා ඒා නිෂධ්ාරියාා කෂා යුතුා
රාකාරීාපැශැදිළිලාවඳශන්ා
කරා ඇත.ා ඊටා අමතරලා
වවේලාා අලයතාා මතා
ආයතනාප්රධ්ානියාාවශාඅංා
ප්රධ්ානියාා පලරනා රාකාරීා
ඉටුකිරීමටා නිෂධ්ාරියාා
බැවඳේ.   

(ඊ) 2013ාඅවග ව්තුා29ාදිනැතිා
අංකා 12/2013ා ද්රණා
වි්ලවිද්යාා ප්රතිපාද්නා
වකොමිතන්ා වභාවේා
වභාපතිා ලරයාවේා
ආයතනිකාචක්රවල්ඛය 

වය්ඨා නිෂධ්ාරීන්ටා හිමිතා
නිලාවා ලා ශාා තනිකඩා
බද්ධ්ා නිලාවා ලා පදිංචිා
නිෂධ්ාරීන්වගන්ා නිලාවා
කලීා චක්රවල්ඛා ප්රකාරලා
අයකරා ගැනීමටා කටයුතුා
කරාවනොතිබුණි. 

ඌලා වලල්ව්වා
වි්ලවිද්යායා අගනුලරින්ා
බැශැරලා පිහිටිා
ආයතනයක්ා ලනා අතර,ා
අධ්යයනා වශා පරිපානා
කාර්යයා මණ්ඩා
වය්ඨයන්ාබඳලාා ගැනීමා
වශා රඳලාා ගැනීවම්ා දීා
විාා ගැටළුලකටා මුහුණා
දීමටා සිදුලා ඇත.ා වකවවේා
වූලද්ා නිලාවා ප්ර්නයා
ආචාර්යලරුන්ා බඳලාා
ගැනීවම්ා දීා වශා රඳලාා
ගැනීවම්ාදීාබපානාවිවේා
ගැටළුලක්ා වුලා ද්,ා බනා
ලවවර්ා සිටා සුදුසුා නිලාවා
කුලියක්ා අයාකරා ගැනීමටා
වි්ලවිද්යාාපාකාවභාලා
මඟින්ා කටයුතුා වයොද්ාා
ඇත. 

 

වි්ලවිද්යාවේාසියලුමාපීඨා
ශාා පරිපානා අංා
නිවය නයා ලනා පරිදිා
නිලාවාකමිතටුලක්ාපත්වකොටා
නිා නිලාවා වඳශාා සුදුසුා
නිලාවා කුලීා ඇතුෂත්ා
ලාර්තාලක්ා2016.12.01ාදිනා
පැලතිා 117ා පාකා වභාලටා
ඉදිරිපත්ා කා අතර,ා
වවිව්තරා ලාර්තාලක්ා බාා
ගැනිවමන්ාපසුානිලාවාකුලීා
අයා කිරීමටා කටයුතුා කරනුා
ඇත.ාා 

3. මූය වමා පෝචනය 

3.1 මුය ප්රතිප 

ඉදිරිපත්ා කරනා ද්ා මයා ප්රකානා අනුල, 
2015ාවද්වැම්බර්ා31ාදිවනන්ාඅලවන්ාලර්යා
වඳශාා ා වි්ලවිද්යාවේාමයාප්රතිඵයාරු.ා
97,665,336.00ා කාඌණතාලයක්ා වූා අතර,ා
ඊටා අනුරපීලා ඉකුත්ා ලර්ාවේා ඌණතාලයා
රු.ා 59,812,116.00ා ක්ා වූවයන්ා ඉකුත්ා
ලර්යටා වාාවේක්ලාවමාාව චිතා ලර්ාවේා
මයා ප්රතිඵවයහිා රු.ා 37,853,220.00ා කා
පිරිහීමක්ා වපන්නුම්ා වකරුණි.ා ඉකුත්ා
ලර්ායටා වාාවේක්ලා පුනරාලර්තනා වියද්ම්ා
වඳශාා රාවයන්ා ැබුණුා ප්රතිපාද්නයා
රු.16,669,000.00ා කින්ා ලැඩිා වුලද්ා වවේලකා
පරිශ්රමිතකාරු.ා54,213,376.00ාකින්ාලැඩිාීදමා
ඉශතා පිරිහීමා ාවකාවරහිා ප්රධ්ානා ලාවයන්ා
බපාාතිබුණි. 

වමමානිරික්ණය ;rula wmyeosෂ sh. 
fuysාoS fufyයුම් lghqතු j,ska isදුවි 
we;s  W!ණ;djh re. 441, 
036,336.00 nj;a, ;j;a jfrl th 
re. 97,665,336.00 nj;a, i|yka ීද 
we;' wm bosrsm;a lෂ uq,H m%ldYk 
wkqj jර්Iය i|yd W!ණ;djh re. 
97,665,336.00 la වේ. 
 

වමමා නිරීක්ණයා වඳශාා ක්රියාා
මාර්ගා ගැනීමක්ා අලයා වනොවේ.ා
විගණනා නිරීක්ණයා
වි්වල්ණයක්/ා
වාමාව චනයක්ාවේ. 
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වමාාව චිතාලර්ාවේාශාාඉකුත්ාලර්ා04කා
මයාප්රතිඵාවිග්රශාකිරීාවම්ාදීා2011ාලර්ාවේා
සිටා 2015ා ලර්යා ද්ක්ලාා මයා
ඌණතාලයක්ා ඇතිා ීදා තිබුණි.ා වවේලකා
පරිශ්රමිතකා රයටා ාාවගවූා බදුා ශාා
ංගමාාවනොලනාලත්කම්ාවඳශාාවූාක්යාීදම්ා
වැෂකිල්ටා ගැනීාවම්ා දීා 2011ා ලර්යටා
වාාවේක්ලා 2012ා ලර්ාවේා දීා ද්ායකත්ලයා
ලැඩිා ීදා තිබුණුා අතර,ා 2012ා ලර්යටා
වාාවේක්ලා 2013ා ලර්ාවේා දීා ද්ායකත්ලයා
අඩුාීදාතිබුණි.වකාවවේාවුලාද්ා2013ාලර්ාවේාදීා
රු.ා 113,423,662.00ා ක්ා වූා ද්ායකත්ලයා
වමාාව චිතා ලර්ාවේා දීා රු.ා
254,823,688.00ා ක්ා ද්ක්ලාා ලර්ධ්නයා ීදා
තිබුණි. 

fuu නිරික්ණය wkqj ta ta j¾Ifha 
Y+oaO w;srsla;h$ ^W!ණ;djh & g 
fiajl mdrsශ්රñlh yd ක්යúï 
kej; .,md  ta ta  jර්Ifha tl;+ 
lෂ w.h ke;fyd;a  odhl;ajh 
,nd f.k we;.  tysos 2013 j¾Ifha 
W!ණ;djh by< w.hla .eksu 
ksid tu j¾Ifha tl;+ lෂ w.h 
වාවේක්ල wvq w.hla .නි. 2011 g 
වාවේක්ල 2015 j¾Ifha tl;+ l< 
w.fhys re. 142, 844, 513.00 l 
m%udKd;aul j¾Okhla mej;Sug 
m%Odk fya;+j jkafka fiajl 
mdrsශ්රñlfha yd ක්යúï j, 
වාවේක් jර්Okh;a, Y+oaO 
W!ණ;djfhys m%udKd;aul 
jර්Okh;a hk lreKq j, Y+oaO 
n,mEu ksihs. 

වමමා නිරීක්ණයා වඳශාා
ක්රියාමාර්ගා ගැනීමක්ා අලයා
වනොවේ.ා විගණනා නිරීක්ණයා
වි්වල්ණයක්/ා
වාමාව චනයක්ාවේ. 

3.2 විරශාත්මක මූය වමා පෝචනය  
(අ) 2014ා ලර්යටා වාාවේක්ලා 2015ා

ලර්ාවේා දීා රාවේා ප්රද්ානා ශාා
විම්භිතා ආද්ායම්ා ශැරා ආද්ායම්ා
සියයටා 12ා කින්ා ද්ා ක්යා ීදම්ා ශැරා
වියද්ම්ා ශාා ාඌණතාලයා සියයටා 17ා
කින්ාද්ාරාවේාප්රද්ානාසියයටා5ාකින්ා
ද්ාලැඩිාීදාතිබුණි. 

i. wdodhï ^rcfha m%odk yd 
ú,ïNs; wdodhï yer&  

  වි.Kk නිරික්ණය wkqj wdodhï 
m%ldYfha by; wdodhï Ys¾Ih 
fmdoq m%udK.; lsrsïා j,g 
(common sizing of Financials) 
wkqj 12% j¾Okhla fmkakqïs 
flf¾. fus i|yd m%Odk jYfhka 
fya;+ ú we;af;a “iaj uq,Hkh 
jev igyka” (Self Fenance 
Programmes) j,ska ,enq 
wdodhï j, 400% la jq jd¾Isl 
j¾Okhla “fjk;a wdodhï” j, 
10% la jq jd¾Isl j¾Okhla 
fya;+fjks. 

ii.  úhoï (ක්ය yer) 

fuu ශිර්Ih i|yd jd¾Isl 
j¾Okh 17% f,ව ú.Kkfha 
oS ksrSක්IKh ීද we;.  fï i|yd 
m%Odk jYfhka n,md we;af;a 
“fiajl mdrsY%මිතlh” Ys¾Ifhys 
isoq ú  we;s 34% la jq වාවේක් 
j¾Okh;a yd “.sවිiqම්ා .; 
úhoï” j, isoqú we;s 9% l 
wvqúu;a h. fï hgf;a .efනන 
wfkl+;a විhoï Ys¾Ihkaf.a 
j¾Oනhla isoqú we;;a, th 
m%udKd;aul fkdවේ. 

rcfha ප්රද්ානා  
(Government   Grants) 

  2014 j¾Ihg වාවේක්j 2015 
j¾Ifha 5% j¾Okhla නිරික්ණය 
ú we;. fï i|yd m%Odk jYfhka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වමමා නිරීක්ණයා වඳශාා
ක්රියාමාර්ගා ගැනීමක්ා අලයා
වනොවේ.ා විගණනා නිරීක්ණයා
වි්වල්ණයක්/ා
වාමාව චනයක්ාවේ. 
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fya;+ ú we;af;a 2015 j¾Ifha 
úYajúoHd,h i|yd whjefhka 
fjkajq m%;smdok j, jeäúSuhs.  

(ආ) ඉකුත්ා ලර්යටා වාාවේක්ලා
වමාාව චිතා ලර්ාවේා ංගමා
ලත්කම්ාසියයටා120ාකින්ාලර්ධ්නයා
ීදා තිබා අතරා කාරකා ප්රාේධ්නයා
සියයටා55ාකින්ාඅාඩුාීදාතිබුණි. 

úග්රyd;aul uQ,H iudf,dapkh 
hgf;a uq,H ;ත්;ajhg wkqj cx.u 
j;alï j, j¾Okh 120 la nj 
වි.Kkfhaා oS ksrSක්Kh ීද we;.  
වම් i|yd mqkrdj¾;k úhoï i|yd 
rcfha m%odk cx.u .sKqïs fYaIhka 
wdfhdack f;d. yd ,eìh hq;+ 
.sKqï j, jර්Okh fya;+ ීද we;s nj 
;joqrg;a වි.KkfhාoS  නිරික්ණය 
ීද we; . 

වමමා නිරීක්ණයා වඳශාා
ක්රියාමාර්ගා ගැනීමක්ා අලයා
වනොවේ.ා විගණනා නිරීක්ණයා
වි්වල්ණයක්/ා
වාමාව චනයක්ාවේ. 

(ඇ) ඉකුත්ා ලර්ාවේ දීා ංගමා ලගකීම්ා
ලටාංගමාලත්කම්ා3:1ාක්ාවූාඅතර,ා
වමාාව චිතා ලර්ාවේා දීා ංගමා
ලත්කම්ා ලා සිදුවූා ඉශෂා යාමා
වශේතුා ාවකොටා වගනා ංගමා ලගකීම්ා
ලටා ංගමා ලත්කම්1:4:1ා ක්ා ීදා
ංගමා අනුපාතාවේා 1:6ා කා
ලර්ධ්නයක්ා වපන්නුම්ා කෂා ද්ා එයා
ප්රව්ථමා මට්ටමා වූා ංගමා ලගකීම්ා
ලටා ංගමා ලත්කම්ා 1:2ා මට්ටමටා
ෂඟාාීදාවනොතිබුණි. 

ú.Kkfhaාos ksrSlaIKh ù we;s mrsos 
cx.u wkqmd;fhys isÿù  we;s 
m%udKd;aul j¾Okh uÕska 
úYajúoHd,fha fláා ld,Sk 
øjYS,;djfhys j¾Okhla isÿù 
we;;a" th iïu; / m%Yia: ugsgu 
(bench mark/ceiling/cutoff) jk 
1(1 අනුපාතයg <Õd ù fkdue;. 
kuq;a rdcH m%ද්ාන ලලින් m%Odk 
jYfhka kv;a;= jk úYajúoHd,hla 
jeks wdh;khl cx.u wkqmd;fhys 
iïu; w.h ksYaÑ;j bosrsm;a l< 
fkdyel. 

වමමා නිරීක්ණයා වඳශාා
ක්රියාමාර්ගා ගැනීමක්ා අලයා
වනොවේ.ා විගණනා නිරීක්ණයා
වි්වල්ණයක්/ා
වාමාව චනයක්ාවේ. 

(ඈ) 2014ා ලර්යටා වාාවේක්ලා 2015ා
ලර්ාවේා ාවමවශයුම්ා ක්රියාකාරකම්ා
ලාමුද්ල්ා ප්රලාශයාසියයටා 23ාකින්ා
අාඩුා ීදා තිබුා අතර,ා ආාාවය නා ශාා
මයාක්රියාකාරකම්ාලාමුද්ල්ාප්රලාශා
පිළිාවලලින්ා සියයටා 11ා ශාා සියයටා
18ාකින්ාලර්ධ්නයාීදාතිබුණි.ාලර්යා
අලවානාවේා මුද්ල්ා ශාා මුද්ල්ා වමානා
ද්ෑා ලා සියයටා 325ා කා
ලර්ධ්නයක්ාාවපන්නුම්ාකරාතිබුණි. 

uqo,a m%jdy hgf;a miq.sh j¾Ihg 
idfmalaIj m%j¾;k j¾Ifhaාos uqo,a 
iy uqo,a j,g iudk oe j, 
m%udKd;aul j¾Okhla fmkakqï 
lsrsug m%Odk fya;=j jkafka nexl=  
.sKqï j, mej;s uqo,a fYaIhkaාf.a 
fmkakqï lෂ 450% la jq 
j¾Okhයි. 
 

 

වමමා නිරීක්ණයා වඳශාා
ක්රියාමාර්ගා ගැනීමක්ා අලයා
වනොවේ.ා විගණනා නිරීක්ණයා
වි්වල්ණයක්/ා
වාමාව චනයක්ාවේ. 

4. පමපශයුම් වමා පෝචනය 

4.1 කාර්යය වාධනය 

වි්ලවිද්යායා විසින්ා 2015 ලර්යා වඳශාා පිළිවයා කරා තිබා වැැව්වම්ා ෂඟාා කරා ගැනීමටා අාවේක්ෂිතා උපායා මාර්ගිකා

ඉක්කා14ාක්ාවඳශන්ාකරාතිබුණි.ාවමාාව චිතාලර්ාවේාක්රියාකාරීාවැැව්මටාඅනුලාඋපායාමාර්ගිකාඉක්කා2015ාලර්යා
අලවානයාලනාවිටාඅාාවේක්ෂිතාතත්ත්ලයටාෂඟාාකරාගැනීමටාාවනොශැකිාීදාතිබුණාඅතර,ාවම්ාවම්බන්ධ්වයන්ාාපශතාවඳශන්ා
නිරීක්ණාකරනුාැවේ. 

(අ) ාව කාවේා ඉල්ලුමටා වරිනා පරිදිා
සුදුසුකම්ා ශාා වමාා අගයන්ා ලැඩිා
දියුණුා කිරිමා ශාා වලනව්ා ලනා
කාර්මිතකාඅලයතාලයන්ාටාඅනුකා
ලනා වවා සියලුා උපාිා පාඨමාාා
ලා වියමාාා ලන්ා වංාව ධ්නයා
කිරීමා යනා අරමුණුා ඉටුකරා ගැනීමා
තුළින්ා උපාිධ්ාරීන්ාාා වේා ාවවේලාා
නියුක්තිා ප්රතිතයා සියයටා 80ා
මට්ටාමටාෂඟාාකරාගැනීමාඅාාවේක්ාා
කරා තිබුණුා 2015ා ලර්ාවේා
වි්ලවිද්යාවයන්ා ඉලත්ා වූා
උපාිධ්ාරීන්ාාා වේා ාවවේලාා නියුක්තිා
ප්රතිතයාසියයටා73ාක්ාද්ක්ලාාපශෂා
බැවාතිබුණි. 

úYajúoHd,fha jD;a;Sh 
ud¾f.damfoaYk wxYh uÕska 
úYajúoHd,fhka bj;ajk 
WmdêOdrSkaා f.a fiajd kshqla;sh 
ukskq ,nkafka Tjqkaf.a Wmdê 
m%ද්dfkda;aijhg fmr Wmdê f,da.= 
Ndr fokq ,nk ld,ා iSudfúා oSා h' 
tkï WmdêOdrShd úYajúoHd,fhka 
bj;a ù m<uq udi 6 ;=ෂ oSාh' fuu 
l%ufúoh fjkia ùu ;=ළි ska ksjeros 
fiajd kshqla;s m%;sY;hla ,nd .; 
yels fõ' tkus WmdêOdrShdf.a 
Wmdê m%odfkda;aijfhka miq   m<uq 
udi 6 iïmq¾K ùfñ oS fiajd 
kshqla;sh  yd m<uq j¾Ih iïmq¾K 
ùfï oS fiajd kshqla;sh f,i jvd;a 

උපාිා ප්රද්ාවනොත්වලාවයන්ා පෂමුා
මාවා 06ා තුෂා සිදුකරනා
වමීක්ණයටා අමතරලා වම්ා ලනා
විටා උපාිා ප්රද්ාවන ත්වලවයන්ා
අවුරුද්ද්කටා ශාා අවුරුදුා 02ා කටා
පසුා ලවයන්ා ඌලා ාවලල්ව්වා
වි්ලවිද්යාාවේා ලෘත්තීයා
මාර්වග පවද්නා ඒකකයා
වමීක්ණා 02ා ක්ා සිදුා කිරීමටා
තීරණයාකරාාතිාවේ.ා 
එමා වමීක්ණා කටයුතුා වම්ා ලනා
විටා ආරම්භා කරා ඇතිා අතර,ා ඒා
වඳශාා උපාිධ්ාරීන්ා ාවලතා තැපැල්ා
කරනුා ැබා ප්ර්ණාලලිා වඳශාා
පිළිතුරුාැවබමිතන්ාපලතී. 
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h:dld,Sk ñKqï oKavla .ekSuhs' 
fñ i|yd oekgu;a ලෘත්තීයා
මාර්වග පවද්නා අධ්යක් iuÕ 
idlÉcd lr ta ms<sn| lghq;= 
lrñka mj;S' 

(ආ) විද්යාල,ාතාක්ණය,ාකෘෂිකර්මයාශාා
කෂමනාකරණා උවව්ා අධ්යාපනයා
වද්ශාා විවද්ා සිසුන්වේාා
වශභාගීත්ලයායනාඅරමුණුාඉටුාකරා
ගැනීමා තුළින්ා වි්ලවිද්යාවේා
අාවේක්ෂිතාවිාවද්ාශියාලියාපදිංචියා
මුලුාශියාවංඛයාවලන්ාසියයටා1ාක්ා
වුලත්ා2015ාලර්ාවේාලියාපදිංචිාමුලුා
ශියා වංඛයාවලන්ා විවද්ා ශියා
වංඛයාලාසියයටා0.54ක්ාීදාතිබුණි. 

oekg wOHdmkh ,nk úfoaYsh 
YsIHhka meñK we;af;a ckdêm;s 
YsIH;ajh uÕska úYajúoHd, 
m%;smdok fldñiu yrydh' වම්ාලනා
විට úYajúoHd,h jvd;a ckm%sh 
lrùug úYajúoHd,fha fjns wvúh 
jvd wdl¾ණීh njg m;a lsrSug 
lghq;= lrñka mj;S' 
 
 

 

ලර්තමානවේා වි්ලවිද්යායා තුෂා
විවද්ා සිසුන්ා 04ා ක්ා අධ්යයනා
කටයුතුා ලා නිරතා වලනා අතර,ා
වමමා සිසුන්ා බඳලාා ගැනීමා
වි්ලවිද්යාා ප්රතිපාද්නා වකොමිතවමා
ශරශාාසිදුාකරනුාබයි.ා 

(ඇ) වමාාව චිතා ලර්ායා අලවානයා ලනා
විටාා ව කාා ඉල්ලුමටා වරිනා පරිදිා
උපාිා පාඨමාාා ලා ශික්ණයා
ලර්ධ්නයා කිරීම,ා පර්වේණා ශාා
ඉගැන්ීදම්ා ලා තත්ත්ලයා ලර්ධ්නයා
කිරීමා ශාා ඉගැන්ීදමට,ා ඉවගනා
ගැනීමටාශාාපර්වේණාාවඳශාාලඩාා
උවව්ා යටිතා පශසුකම්ාඇතිාකිරීමා
යනාඅරමුණුාඉටුාකරාගැනීමාතුළින්ා
වි්ලවිද්යාා ව කා ාාාාාවශ්රේණිගතා
කිරීාවම්ා ැයිව්තු  වේා (Web of 

Universities Ranking)ාමුල්ා13000ා
අතරටා පැමිතණීමා අාවේක්ාා කරා
තිබුණුානමුත්,ා 2016ාමැයිා 31ා දිනටා
ඉකුත්ා ලර්යටා වාාවේක්ලා එමා
ව්ථමානයා 14236ා සිටා 15362ා ද්ක්ලාා
ව්ථමානා 1126ා කින්ා ශාා වද්ශියා
වශ්රේණිගතාකිරීම්ාැයිව්තුවේා 2013,ා
2014ා ශාා 2015ා ලර්ා ලා ව්ථමානයා
පිළිාවලලින්ා 171920ා ලනා ව්ථමානයා
ද්ක්ලාාපශෂාබැවාතිබුණි.ා 

úYajúoHd,fha wka;¾cd,fha 
úYajúoHd, wxlkh (Webometric 
Ranking of  University) ඉශෂ oud 
.ekSug oekgu;a lghq;= i,id 
we;' fï i|yd Wmා l=,m;s;=ud 
úiska úfYaIs; jq lKavdhula 
ia:dms; lr we;s w;r" fcHIaG 
l:sldpd¾hjrhl= tys lKavdhï 
kdhlhd f,i m;a lr we;' tu 
lKavdhu úiska úYajúoHd,fha 
Webometric wxlh ඉශෂ oud 
.ekSug wjYH úfYaI mshjr 
oekgu;a .ksñka mj;S' 
 
tfukau Wmdê mdGud,dා j, 
.=K;ajh jeä lsrSug yd fiajdා
fhdaclhkaාf.a wjYH;djkag jvd;a 
fydඳිka .e,fmk f,i  Wmdê 
mdGud,d ixfYdaOkh lsrSu úúO 
b.ekaùfñ l%u (Student Centered 
Learning Methods) Ndú;h 
wLKavj wkq.ukh lrhs' 
.=Kd;aulා Ndjh jeä lsrSfï 
wOHdmk l%shdldrlïාj,g wu;rj 
mrsndysrj l%shdldrlï wvx.= úh 
hq;=hs' l%Svd lghq;=" myiqlï" 
isiqkaf.a fkajdisl myiqlï jeäsා
lsrSu yd wfkl=;a úfkdaod;aul 
lghq;= i|yd wjYH myiqlï 
bosrSfha oS jeäාlsrSug කටයුතුාකරනුා
ැවේ' 
úoHd.dr 32 lg wod, úoHd.dr 
WmlrK yd රවායනිකා ද්රලයා මිත<දි 
.ekSu i|yd m%;smdok ,efnk mrsos 
lghq;= fhdod f.k hkq ,efí'  
 අධ්යයනා ශාා wkOHhk 
fomd¾Yjhgu m¾fhaIK ld¾hhka 
i|yd uq,H m%;smdok i,id we;.  

2017.03.16 දිනටා ලනා විටා
úYajúoHd,fha wka;¾cd,fha 
úYajúoHd, wxlkh 
(Webometric Ranking of  
University)ා තුෂා ව කා වශ්රේණිා

ගතා කිරීම්ා ලා 10911 වලනිා
ව්ථමානයා ද්ක්ලාා ඉශෂා වගොව්ා ඇතිා

අතර, වද්ශියා වශ්රේණිා ගතා කිරීම්ා

ලා 18 ලනා ව්ථමානයා ද්ක්ලාා

ඉදිරියටාපැමිතණාඇත.  

(ඈ) ද්ැනුම්ා වශා වතොරතුරුා අලයතාා
වඳශාා වි්ලවිද්යාාවේා පුව්තකාා
පශසුකම්ා ලයාේතා කිරීමා ශාා ලැඩිා
දියුණුා කිරීවම්ා අරමුණා අනුලා
ශියයන්ා වේා ශාා කාර්යයා
මණ්ඩවේා පුව්තකායා භාවිතාවේා
අාවේක්ෂිතා අගයා සියයටා 60ා ක්ා
වුලත්,ාඑයා2015ාලර්යාඅලවානාවේා
සියයටා 46.5ා කා අගයක්ා වගනා

ඌලා වලල්ව්වා වි්ලවිද්යාා වයහිා

2015ාලවවරහිාපුව්තකාාභාවිතාඅගයා
46.5%ා බලා   විගණනා ලාර්තාවේා
වඳශන්ා කරා ඇත.ා වමමා අලවන්ා
නිගමනයා වඳශාා ද්ත්තා බාා වගනා
ඇත්වත්ා ඌලා වලල්ව්වා වි්ලවිද්යාා
වයහිා පුව්තකාා පරිශීනා ලාර්තාලා
තුලිනි.ා වමමා ලාර්තාලා වාද්නුා ැබවේා
පුව්තකාා කෂමනාකරණයටා අද්ාා

(I). වි්ලවිද්යාා ප්රතිපාද්නා
වකොමිතන්ාවභාලාමඟින්ාබාා
දීාඇතිාඊාවම්පත්ාද්ත්තාපද්නමා
මඟින්ා පාඨකා අලයතාලන්ා

වපුරාාවද්නුාඇත.  

 

(II). පුව්තකාාිපතිා විමසුම්ා
වවේලාලා යටවත්ා
පාඨකයන්වේා පර්වේණා
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තිබුණි.ා තීරණාගැනීමාපශසුාකරනුාලව්ාවභෞතිකා
පුව්තකාවේා පලතිනා වතොරතුරුා
වම්පත්ා උපාිා අවේක්කයන්ා විසින්ා
භාවිතාා කිරීමා වම්බන්ධ්ලයි.ා වමමා
ලාර්තාලා තුෂා ලැඩිා අලධ්ානයක්ා වයොමුා
කරා ඇත්වත්ා පුව්තකාා වතොරතුරුා
වංරචකා කීපයක්ා වම්බන්ධ්ලා පමණි.ා
උද්ාශරණා වවා වභෞතිකා

පුව්තකාවේා වපොත්, පර්වේණා

නිබන්ධ්න, පසුගියා ප්ර්නා පරෝා
පරිශීනයා යනාදියයි.ා වි්ලවිද්යාා
කාර්යයාමණ්ඩයාපුව්තකායාභාවිතාා
කිරීමා වම්බන්ධ්ලා ද්ත්තා වමහිා
අන්තර්ගතා වනොවේ.ා අන්තර්ායා
ශරශාා ශාා වි්ලවිද්යාා පරිඝනකා ාා
පද්ධ්තියා ශරශාා සිදුා ලනා විද්යාත්මකා

වඟරාා භාවිතය, පුව්තකාාිපතිා

විමසුම්ා වවේලය, පුලත්පත්ා පරිශීනයා
ලැනිා වවේලාලන්ටා අද්ාා ද්ත්තයන්ා ද්ා
වමහිා අන්තර්ගතා වනොවේ.ා එවශයින්ා
උක්තාඑෂඹිවම්ාදිාවමමාසියලුමාකරුනුා
පිළිබඳාඅලධ්ානයාවයොමුාකෂායුතුය. 

 
තලද්ා 2015ා ලවවරහිා අලවානා මාවා
තුවනහිා දීා පුව්තකාා වගොඩනැගිල්වල්ා
ලශයා ප්රතිවංව්කරණයා කිරීමා
වශේතුවලන්ා පුව්තකායා භාවිතාකිරීවම්ා
යම්ා යම්ා ගැටළුා පැනා නැඟුනා ද්ා නලා
තාක්ණිකා ක්රමවේද්යන්ා ශඳුන්ලාා දිමා
තුළින්ා පුව්තකාා වවේලාලන්ා
කාර්යයක්මා කිරීමා ශාා එමඟින්ා
පුව්තකාාපරිශරණාඅවේක්ෂිතාමට්ටමා
පලත්ලාවගනායාමටාඉදිරිවේාදිාකටයුතුා
කරනුාැවේ. 

කටයුතුා ලටා අද්ාා
වතොරතුරුා බාා දීමා
පුව්තකාා විද්ුත්ා තැපෑා

මඟින්ාසිදුකරනුාබයි.  

 

 

(III). පාඨකා අලයතාා මතා භාාා
තුවනන්මා දද්නිකා ශාා වතිා
අන්තා පුලත්පත්ා බාා ගැනීමා

සිදුකරයි.  

 

(IV). 24 පැයමා කියීදම්ා ාාලා

විලෘතාකරාතැබීම.  

 

 

(V). ශියයා පාඨකයන්වේා
පුව්තකාා කාඩ්පත්ා වඛයාලා

ලැඩිාකිරීම.  

 

(VI). පුව්තකාවේා ලැඩිා ලවයන්ා
භාවිතාා කරනා වපොත්ා පත්ා
වංඛයාවේා අතිවර්කා පිටපත්ා
ලැඩිා කිරීමටා ද්ැනටමත්ා

කටයුතුාකරාඇත.  

(ඉ) වමාව චිතා ලර්ාවේා ශාා ඉකුත්ා
ලර්වේා පිළිවලලින්ා ශියයයින්ා
1956ා ක්ා ශාා 1900ා
වද්වනකුා ාවලනුාවලන්ා රු.ා
534,096,538.00ා ක්ා ශාා රු.ා
457,802,863.00ා කා පුනරාලර්තනා
වියද්ම්ා ද්ැරීමා නිවාා ඒකා ශියයා
පිරිලැයාරු.ා 273,055.00ා ක්ා ශාා රු.ා
240,949.00ා ක්ා විය.ා ාවම්ා අනුලා
ඉකුත්ා ලර්යටා වාාවේක්ලා
වමාව චිතා ලර්ාවේා ඒකා ශියයා
පිරිලැයාරු.ා32,106.00ාකින්ාලැඩිාීදා
තිබුණි.ා 

2014 j¾Ihg idfmalaIj 
iudf,daචි; j¾Ifha tal YsIHh 
msrsjeh re. 32,106.00 lska jeඩිවිug 
m%Odk fya;=j jkafka isiqkaf.a  
ixLHdවලහි j¾Okhg jvd jeඩි 
j¾Okhla whNdr yd m%d.aOk විhoï 
j, isÿù we;s ksidh. 

 

 

විගණනා නිරීක්ණයා මඟින්ා
වපන්ලාා ඇතිා ඒකා ශියයා

පිරිලැවයහිා රු.ා 32,106.00ා කා

ලර්ධ්නයාවඳශාාවශේතුාීදාඇත්වත්, ා
දීාඇතිාපිළිතුරුාඅනුලාඅයාභාරාශාා
ප්රාේධ්නා වියද්ම්ා ලා වාවේක්ා
ලර්ධ්නයයි.ා (දීා ඇතිා පිළිතුවරහිා
වලනවක්ානැත.) 

(ඊ) වමාාව චිතා ලර්ායා වඳශාා
වි්ලවිද්යායටා බඳලාා ගත්ා සිසුන්ා
550ා ාවද්ාවනකුාවගන්ා සිසුන්ා
09ා ාවද්ාවනකුා එනම්ා සියයටා 1.6ා ක්ා
පාඨමාාාශැරාාාවගොව්ාතිබුණි.ා 

රැකියාලක්ා ැබීමා වශා විවද්ගතා ීදමා
වශ ාවලනත්ාවපෞද්ගලිකාවශේතන්ාමතා
සිසුන්ා  කිහිපවද්වනකුා පාඨමාාා

ශැරවගොව්ාඇත. 
 

ඇතැම්ාසිසුන්ාරැකියාාඅලව්ථමාාවශා
විවද්ාශියත්ත්ලාබාාපාඨමාාා
ශැරා යනා අතර,ා ප්රාවය ගිකලා
එලැනිා තත්ත්ලයන්ා ලැැක්වියා
වනොශැක.ා 

(උ) 2013-2017ා වංයුක්තා වැැව්මටා
අනුලා වමාව චිතා ලර්යා වඳශාා
උපාිා පාඨමාාා 11ා කටා සිසුන්ා
850ාාවද්වනකුාබඳලාාගතායුතුාවුලත්,ා
සිසුන්ා550ාවද්ාවනකුාපමණක්ාබඳලාා
වගනා තිබුණි.ා ඒා අනුලා අාවේක්ෂිතා
ශියයා වංඛයාවලන්ා 300ා ක්ා
ලියාපදිංචිාීදාවනොතිබුණි.ා 

වි්ලවිද්යාා ප්රතිපාද්නා වකොමිතන්ා
වභාලා මඟින්ා අද්ාා ශියයා බඳලාා
ගැනීම්ා වඳශාා වත රා ගැනීම්ා කරනා
බැවින්,ා අද්ාා පාඨමාාා වඳශාා
ලියාපදිංචිාීදමටාවය ිතාවමශරාසිසුන්ා

වනොපැමිතණීමත්, විවිධ්ාපාඨමාාාවඳශාා
නිරන්තරවයන්ා යාලත්කාලීනා කිරිම්ා
සිදුලන බැවින්,ා වමලැනිා පුරේපාඩුා ීදම්ා

වි්ලවිද්යාා ප්රතිපාද්නා වකොමිතන්ා
වභාලා මඟින්ාඅද්ාා ශියයාබඳලාා
ගැනීම්ා කරනා බැවින්,ා ඇතිලනා
තත්ත්ලයන්ා වම්බන්ධ්වයන්ා
ශැකිතාක්ාදුරටාපුරේපාඩුාපිරීදමටා
කටයුතුාකරනුාඇත.ා 
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ඇතිාලනාබැේාවඳශන්ාකරමිත. 

4.2 කෂමනාකරණ ක්රියාකාරකම් 

(අ) 2008ා ාවපබරලාරිා 10ා දිනා පැලතිා
අමාතයා මණ්ඩා රැව්ීදාවම්ා අමාතයා
මණ්ඩා පත්රිකාා අංකා
5/0183/035/001ා යටවත්ා
වි්ලවිද්යායා ව්ථමාපිතාකිරීමාවඳශාා
කර්මාන්තා අමාතයංයටා අයත්ා
ඉඩමා අධ්යාපනා අමාතයංයා වලතා
පලරාාගැනීමටාඅද්ාලාගත්ාතීරණයා
අනුලා වි්ලවිද්යායටා ාවලන්ා කරා
තිබුණුා වශක්ටයාර්ා 30.9667ා කා
ඉඩම්ා ලා අයිතියා වි්ලවිද්යායටා
නීතයානකලා පලරාා වගනා
වනොතිබුණි.ා 

කර්මාන්තා වංලර්ධ්නා අමාතයංයටා
අයිතිලාතිබාඉඩම්ාකට්ටිාලාපදිංචිලාසිටිා
06ා වද්වනකු ලන්දි වගලාා ඉලත්ා කරා
ඇතිාඅතර,ා ඉතිරිාඅයවගන්ාවද්වද්වනකුා
වශ්රේ්ඨාිකරණවේා නඩුා පලරාා ඇතිා
බැවින්,ා නීතයානුකලා ඉඩම්ා පලරාා
ගැනීවම්ාකටයුතුාප්රමාද්ාීදාඇත. 
 

 

 

බදුල්ා ප්රාවද්ශීයා වල්කම්ා වමඟා
වාකච්ාා වකොටා සුදුසුා ලන්දියක්ා
වගලාා වාකච්ාා මාර්ගවයන්ා
තීරණයකටා එෂඹීමා වඳශාා ලන්දිා
කමිතටුලක්ා පත්ා කරනා වවා
අමාතයංයා වලතා ඉල්ලීමක්ා කරා
ඇත.  

(ආ) මුද්ල්ා ාවරගුාසිා 155ා ප්රකාරලා
විගණනා විමසීම්ා පිළිබඳලා අප්රමාද්ලා
ක්රියාවකොටා ඒලාටා වම්පර්ණා
පිළිතුරුා වැපීමමටා ප්රධ්ානා ගණන්ා
දිාවම්ා නිෂධ්ාරියාාවේා ලගකීමා ලනා
නමුත්,ා රායා විගණනයා විසින්ා
2015ා ලර්ාවේා නිකුත්ා කෂා විමසුම්ා
05ා කටා 2016ා මැයිා 31ා ලනා විටත්ා
පිළිතුරුාබාාදීාාවනොතිබුණි.ා 

ඔබවේ ලාර්තාවේ ද්ක්ලා ඇති පිළිතුරු 

වපයා වනොමැති විගණකාිපති 

වද්පාර්තවම්න්තුවේ විගණන විමසුම් 5 

න් 2 ක් වඳශා 2016.06.20 දින ශා 

2016.06.21 දින පිළිතුරු 

විගණකාිපතිතුමා වලත යලා ඇත. 
වි්ලවිද්යාවේ උපාි 
ප්රද්ාවන ත්වලවේ කටයුතු ශා 
අභිවය ගයතා පරික්ණවේ කටයුතු 
වශේතුවලන් වමම විගණන විමසුම් 
වඳශා පිළිතුරු එීදමට ප්රමාද් වු අතර, ඒ 

පිළිබඳල කණගාටුල ප්රකා කරමිත. 

 
තලද්, ඉතිරි විගණන විමසුම් තුන වඳශාා
ද් ඉතා ඉක්මණින් පිළිතුරු එවිමට 

කටයුතු කරමිත. 

2015ා ලර්යා වඳශාා විගණනා

ලර්යා වඳශාා විගණකාිපතිා
වද්පාර්තවම්න්තුවේා විගණනා
විමසුම්ා 6ා ැබීා තිබුනා අතර,ා ඉන්ා
විගණනා විමසුම්ා 4ා ක්ා වඳශාා
පිළිතුරුා වපයාා ඇතිා අතර,ා ඉතිරිා
විගණනා විමසුම්ා 02ා වඳශන්ා
කරුණුා වඳශාා විගණකාිපතිා
වද්පාර්තවම්න්තුවේා අලවන්ා
වකටුම්පත්ා ලාර්තාවේා පිළිතුරුා
වපයාාඇත.ා 

4.3 අරමුද ර ඌණ උඳ පයෝජ්නය 

(අ) පර්වේණා දිරිමත්ා කිරීමා වඳශාා
2015ාලර්ාවේාදීාරු.ා6,650,000.00ා
කා අයලැයා ගතා මධ්නා
ප්රතිපාද්නවයන්ා රු.ා 1,480,495.00ා
ක්ාඋපාවය නයාකරාතැබීාවමන්ාරු.ා
5,169,505.00ාකාප්රතිපාද්නාඉතිරිාීදා
තිබා අතර,ා එයා මුලුා ප්රතිපාද්නවයන්ා
සියයටා78ාක්ාවිය. 

2015ා ලර්වේා දිා පර්වේණා වඳශාා
වලන්ා කරනා ද්ා ප්රතිපාද්නා ලා යම්ා
ඌණා උපවය ිතා තත්ත්ලයක්ා  
පැලතියාද්ාවමමාලර්යාතුෂාපර්වේණා

වය නාා 32ා ක්ා වඳශාා පර්වේණා
කමිතටුවේාඅනුමැතියාබාාදිාඇතිාඅතර,ා

2015ාලර්යාවඳශාාඅනුමතාකරනාද්ා
පර්වේණා අරමුද්ල්ා ප්රමාණය  

31,474,596.06 කි.ාඒාඅනුලාඑයා2014 

ලර්යටා වාවේක්ලා 300%කා
ලර්ධ්නයක්ාවපන්ලයි. 

 
එවවේා වුලද්ා වබොවශ මයක්ා පර්වේණා
ලටා අද්ාෂලා රවායනිකා ද්රලයා ශාා
උපකරණා වද්ශියා ලවයන්ා මිතෂදිා
ගැනිවම්ාදිාලනාප්රමාද්යන්ාවශේතුාවකොටා
වගනා වශා වි්ලවිද්යායා තුෂා අද්ාෂා
පර්වේණා වඳශාා අලයා උපකරණා
හිඟයා වශේතුවලන්ා පර්වේණා වඳශාා
ලනා ප්රතිපාද්නා ඌණා උපවය නයක්ා
ඇතිාීදාතිවේ. 

 
එවමන්මා වලනත්ා ආයතනා වඳශාා
පර්වේණා කිරීවම්ා දිා එමා ආයතනා
ලලින්ා අලයාමුයා පශසුකම්ාබාා දීමා
වශේතුවලන්ාද්ාවි්ලවිද්යායටාකරනාද්ා

2015ා ලර්යා තුෂා දීා පර්වේණා
වය නාා32ාක්ාඅනුමතාීදාතිබුණා
ද්,ා ඒලාටා අද්ාෂා වියද්ම්ා ද්ැරීමා
ප්රාාධ්ානා ලවයන්ා සිදුවූවේා 2016ා
ලර්යා තුයි.ා වමහිා ප්රතිඵයක්ා
වවා 2016ා ලර්යා තුෂා දීා ද්ැරා
මුළුා පර්වේණා ලැයා රු.ා
7,162,475.00ා ක්ා වූා අතර,ා එමා
ලර්වේා මලිකා අයලැයා
ප්රතිපාද්නයාද්ාඉක්මලාාඇත.ා 
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ප්රතිපාද්නාභාවිතයක්ාසිදුාවනොවේ. 

 
වකවවේා වලතත්ාවි්ලවිද්යාවේාප්රධ්ානා
අරමුණක්ාලනාපර්වේණාවඳශාාද්ායකා
විමා ඉතාා වතුටුද්ායකා තත්ත්ලයකා
පලතිනා බලා වඳශන්ා කරනුා
කැමැත්වතමිත. 

(ආ) උවව්ා ාවපෂා නලා තාක්ණා වියයා
ධ්ාරාලටා ගැාාවපනා පරිදිා තාක්ණා
උපාිාපාඨමාාලක්ා ව්ථමාපිතාකිරීමා
වඳශාා 2015ා ලර්ාවේා දීා රු.ා
25,000,000.00ා කා අයලැයා ගතා
මධ්නාප්රතිපාද්නාවලන්ීදාතිබුණාද්ා
රු.ා 745,ා 162.00ා ක්ා උපාවය නයා
කරා තිබීාවමන්ා රු.ා 24,254,838.00ා
ක්ා එනම්ා ාවලන්වූා ප්රතිපාද්නවයන්ා
සියයටා 97ා ක්ා උපාවය නයා
කරාාවනොතිබුණි. 

උවව්ා වපෂා නලා තාක්ණා වියයා
ධ්ාරාලටා ගැෂවපනා පරිදිා තාක්ණා
උපාිා පාඨමාාලක්ා ව්ථමාපිතා කිරීමා

වඳශාා 2015ා ලර්වේා රු.ා

25,000,000.00ාකාඅයලැයාගතාමධ්නා
ප්රතිපාද්නා ලලින්ා උපවය නයා කරා

තිබුවණ්ාරු.ා 745,162.00ාක්ා පමණි.ා ඒා

අනුලාරු.ා 24,254,838.00ාකාප්රතිපාද්නා
ඉතිරියක්ා ීදා තිබා අතර,ා එයා
ප්රතිපාද්නවයන්ා97%ාක්ාවූාබලාවඳශන්ා

කරාඇතිමුත්,ා2015ාලර්යාවඳශාාවලන්ා

කරනා ද්ා රු.ා මිතලියනා 25ා කා මුද්ා
විද්යාගාරාඋපකරණාමිතෂ ගාගැනීමාවඳශාා
වමන්මා නලා උපාිා පාඨමාාා ලා
වියයා නිර්වද්ා නිර්මාණයා කිරීමා
වඳශාා වයොද්ාා ගන්නාා දී.ා වියයා
නිර්වද්ා නිර්මාණයා කිරීමා වඳශාා ලැඩා
මුළුාකිහිපයක්ාවංවිධ්ානයාකෂාඅතර,ාඒා

වඳශාාරු.ා745,162.00ාමුද්ාවියද්ම්ාවිය.ා 
විද්යාගාරා උපකරණා මිතෂ ගා ගැනීමටා

අද්ාෂාවටන්ඩරයා2015ාජූලිාමවාකැඳවූා
අතර,ා ඊටා මාවයකටා පමණා පසුා මිතෂදීා
ගැනීවම්ා ක්රියාපටිපාටියා සිදුකරනා දී.ා
ඒා අනුලාවැපයුම්කරුාවිසින්ාඋපකරණා
වැපීමමටාමාවා03ාකටාඅිකාකායක්ා
ගතා වූා බැවින්,ා වමමා ප්රමාද්යන්ා

වශේතුවකොටා වගනා 2015ා ලර්වේා
ැබුණුා ා ප්රතිපාද්නා එමා ලර්යා තුෂා
වියද්ම්ාකිරීමටාවනොශැකිාවිය. 

ාවම්ා ලනා විටා තාක්ණිකා වියයා
ධ්ාරාලටාැබීාඇතිාඅරමුද්ල්ාලලින්ා
රු.ා මිතලියනා 50ා කටා ආවන්නා
ලටිනාකමටා ව්ථමාලරා ලත්කම්ා
මිතෂටා වගනා ඇතිා අතර,ා
පුනරාලර්තනා වියද්ම්ා සිදුාවලමිතන්ා
පලතී. 

(ඇ) 2014 ලර්ාවේා දීා දිවිනැගුමා

ජීලාවන පායාවංලර්ධ්නාලැඩාවටශනා
යටාවත්ා ආර්ථිකා වංලර්ධ්නා
අමාතයාංයා විසින්ාබදුල්ා දිව්ත්රික්ා
වල්කම්ා කාර්යායා ශරශාා 2014ා
වද්වැම්බර්ා මාවාවේා වි්ලවිද්යායටා
බාා දීා තිබා රු.ා 3,323,020.00ා කා
මුද්ා2015ාවද්වැම්බර්ා31ාලනාවිටත්ා
නි්කාර්යලා තිබුණා බැවින්,ා
ලයාපෘතියා ක්රියාත්මකා කිරීාවම්ා
වතුටුද්ායකාප්රගතියක්ාාාවනොතිබුණි. 

පටකා වර පණා විද්යාගාරා වඳශාා
විද්යාගාරා උපකරණා ශාා ීදදුරුා භාණ්ඩා
මිතෂදිාගැනීමාවලනුවලන්ා   වම්ාලනාවිටා
රු.ා 1,907,312.69ා වියද්ම්ා කරා ඇතිා
අතර,ාඑයාමුළුාප්රතිපාද්නවයන්ා57%ාක්ා
පමණාවේ. 

පටකාවර පණාඒකකයක්ාව්ථමාපිතා
කිරීමා වඳශාා බදුල්ා දිව්ත්රික්ා
වල්කම්ාකාර්යායාශරශාාආර්ථිකා
වංලර්ධ්නා අමාතයංයා මඟින්ා

බාා දීා තිබුාරු.ා 3,323,020.00ාකා

මුද්වන්,ා 2017ා වපබරලාරිා 28ා

ලනා විටා රු.ා 2,587,948.00ා කා
මුද්ක්ා ලැයා කරා තිබුා අතර,ා එමා
ඒකකයා ව්ථමාපිතා වකවරමිතන්ා
පලතී. 



W!j fj,a,iai úYajúoHd,h | jd¾Isl jd¾;dj 2015 

 

 
51 

  

(ඈ) 2014ා ශාා 2015ා ලර්ා ලා බාහිරා
පාඨමාාා ලලින්ා ඉපැයූා ආද්ායමිතන්ා
රු.ා2,000,000.00ාකාපමණාමුද්ක්ා
පාඨමාාා ආරම්භා කිරීවම්ා කටයුතුා
ලටා ාවයද්ීදමකින්ා ාවතොරලා ංගමා
ගිණුමකාතැන්පත්ාකරාතිබුණි. 

2015 foieïn¾ 31 oskg re. මිත,shk 
2ාl uqo,a fYaIhla tu wod, nexl=  
.sKqfïys mej;shා o tu uqo, 
iuia:hla jYfhka w,qf;ka wdrïN 
lෂ mrs.Kl mdGud,djlska ,enq 
,shdmosxÑ ගාව්තුා ශා isiqka  විiska 
l,ska f.jq jdrsl uqo,a fõ. foaYl 
.dia;= yd wfkl=;a විhoï oersu 
i|yd fuhska m%udKd;aul 
m%;sY;hla ;nd.; hq;= ksid iuia: 
fYaIhu wdfhdackh lෂ fkdyel. 
විhoï i|yd fjka lsrsමකින් miqj 
b;srs fYaIh wdfhdackh lsrsu i|yd 
2016  j¾Ih ;=<ා os lghq;= lr 
we;.  

වමමාවිගණනානිරීක්ණයාවඳශාා
ඉදිරිපත්ා කෂා මුලිකා පිළිතුරුා ලා

වඳශන් කරා ඇතිා පරිදි,ා අද්ාෂ 
ංගමාගිණුවමහිාතිබුාරු.ාමිතලියනා
2 ක්ා වුා බාහිරා පාඨමාාා මඟින්ා

ඉපැයුා ආද්යවමන්,ා එමා පාඨමාාා
ලා එදිවනද්ාා වියද්ම්ා වඳශාා
රුපියල්ා ක්ා 05කා මුද්ක්ා

රඳලාවගන,ා ඉතිරිා රු.ා

1,500,000.00ා මුද්ා ව්ථමාලරා
තැන්පතුලකා ආවය නයා කරා
ඇත. 
 

4.4 නි්ක්රිය ශා ඌණ උඳ පයෝජිත ලත්කම් 

(අ) 2010ා ජූනිා 30ා දිනා මිතෂදීා ගත්ා රු.ා
322,560.00ාකාවවේේපුා05ාක්ා2015ා
වද්වැම්බර්ා31ාදිනටාද්ාප්රවය නයටා
වනොවගනානි්කාර්යලාතිබුණි. 

වම්ා වම්බන්ධ්වයන්ා වි්ලවිද්යාවේා
විගණනා කමිතටුා නිර්වද්යා මතා
පරීක්ණයක්ා පලත්ලාා   ඇතිා අතර,ා
අද්ාෂා ගිනිා ආරක්ණා වවේේපුා
වම්බන්ධ්වයන්ාකඩිනම්ාතීරණයක්ාගනුා
ඇත. 

අද්ාෂා වවේේපුා ලා යතුරුා
අව්ථමානගතාකිරීමාවම්බන්ධ්වයන්ා
මලිකා විමර්ණයක්ා පලත්ලාා එකීා
ලාර්තාලා අනුලා නිෂධ්ාරීන්ා
වද්වද්වනක්ා වඳශාා වච ද්නාා පරෝා
නිකුත්ා වකොටා විිමත්ා
පරීක්ණයක්ා සිදුකරමිතන්ා පලතිනා
අතර,ා අව්ථමානා ගතා එකීා යතුරුා
වලනුලටා අමතරා යතුරු 
(Duplicate Keys)  අද්ාා

වැපයුම්කරුවගන්ා මිතෂදීා වගනා
එකීා වවේේපුා පාවිචිචියටා ගැනීමටා
පාකාවභාාඅනුමැතියාැබීාඇත.  

(ආ) 2012ා ලර්ාවේා දීා ඉංිවන්රුා ලැඩා

පා වද්ශාා මිතෂදීා ගත්ා විවිධ්ා
කාර්යයන්ාවඳශාාභාවිතාාකෂාශැකිා
රු.ා 14,060,480.00ා ක්ා ලටිනාා 3-

Axis CNCා යන්රෝයා භාවිතාා කිරීමා
වම්බන්ධ්වයන්ා ඉදිරිපත්ා කෂා
ලාර්තාා අනුලා 2015ා වද්වැම්බර්ා 31ා
දිනටා ද්ැලා භාවිතාාවයන්ා සිදුා කෂා
ප්රද්ර්නාත්මකා කාර්යයන්ටා
පමණක්ා භාවිතාා කිරීාවමන්ා ාවමමා
යන්රෝයා ඌණා උපවය ිතලා
පැලතුණි. 

CNC යන්රෝයාවිද්යාාශාාතාක්ණාපීඨයා
විසින්ා මිතෂදීා ගන්නාා ද්වද්ා විද්යාා ශාා
තාක්ණා උපාිා පාඨමාාවේා

Mechatronics අංවේාසිසුන්ටාඅලයා

CAD/CAMා ප්රාවය ගිකා ද්ැනුමා බාා
දීමටා වමන්මා අවනකුත්ා උපාිා
පාඨමාාා ලා සිසුන්ටා අලයා වියයා
ද්ැනුමා බාා දීමටය.ා වමමා
උපකරණවයහිා ඇතිා වමමා
උපකරණයටමා ආවේණිකා වූා
ක්රියාකාරිත්ලයන්ා ශාා පශසුකම්ා
වි්ලවිද්යාවේා ලැඩශවහිා ඇතිා
අවනකුත්ාඋපකරණයන්වගන්ාබාගතා
වනොශැක. 
 

විද්යාාශාාතාක්ණාඋපාිාපාඨමාාවේා

Mechatronics අංවේා ා වතලනා ලවරා
සිසුන්වේා පෂමුා වමාසිකයා තුෂා වමමා
උපකරණයා ශඳුන්ලාා දීමක්ා සිදුකරනා
අතර,ා ඒා ශාා වම්බන්ධ්ා වාමානයා
පරීක්ණයන්ා පමණක්ා සිදුා වකවර්ා.ා ඒා
අනුලා පශතා වඳශන්ා ක්රියාකාරකම්ා
වතලනා ලවරා පෂමුා වමාසිකයා තුෂා
අන්තර්ගතාවිය. 
 

1. CNC යන්රෝවේා ක්රියාකාරීත්ලයා
පිළිබඳා ශියයයින්ටා ශඳුන්ලාා
දීම. 
 

2. CNC යන්රෝයා තනිලා ක්රියාත්මකා

ාවමමා යන්රෝයා ද්ැනටා අධ්යයනා
කටයුතුාවඳශාාප්රවය නයටාගනී.  
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කරීදමා වඳශාා ප්රාවය ගිකා
පුහුණුලක්ාබාාදීම. 

 

3. වක්තා ක්රමයා මඟින්ා (Coding) 
යන්රෝවේා ක්රියාකාරිත්ලයා
පිළිබඳලා ශියය/ශියයාලන්ා
පුහුණුා      කරීදම. 

 

4. ාාවද්නා ද්ා අක්රයක්ා ා CNCා
යන්රෝයා මඟින්ා කැපීමා වඳශාා
ප්රාවය ගිකා පරීක්ණයක්ා
පැලැත්ීදම. 
 

5. සිසුන්ා කැමැතිා අක්රයක්ා
කැපීමා වඳශාා ප්රාවය ගිකා
පරීක්ණයක්ාපැලැත්ීදම. 

 

6. වද්නා ද්ා ශැඩතයක්ා යන්රෝයා
මඟින්ාකැපීමා වඳශාා ප්රාවය ගිකා
පරීක්ණයක්ාපැලැත්ීදම. 

 

7. වද්නා ද්ා ශැඩතයක්ා යන්රෝයා
මඟින්ා කැපීමා වඳශාා සිසුන්ටා
අලව්ථමාලාබාාදීම. 

 

වමමාඋපකරණවේාක්රියාකාරිත්ලයාශාා
වම්බන්ධ්ාගැඹුරුාපාඨමාාලන්ා වශා ඒා
ශාාවම්බන්ධ්ාප්රාවය ගිකාක්රියාකාරකම්ා

වතලනා ලවර,ා වද්ලනා වමාසිකයා ශාා
ශතරලනා ලවරා පුරාා විසිරීා ඇත.ා වමමා
උපකරණයා අලවානා ලවරා සිසුන්වේා
පර්වේණා කටයුතුා වඳශාා විවිධ්ා
ආකාරවයන්ා වයොද්ාා ගැනීම්ා සිදුකරනුා
ැවේ.ා 
 

 CNC යන්ත්රය ාාවිතය වශ අනාගත 

අලව්ථා 

 

2017ා ලවවර්ා ශඳුන්ලාා දීමටා නියමිතතා
ඉංිවන්රුා තාක්ණවේද්වේා උපාිා
පාඨමාාලා ශරශාා ඇතුල්ලනා උපාිා
අවේක්කයින්ාවිසින්ාා(ලවරකටාසිසුන්ා
75ා බැගින්ා ලවරා 4ා කා සිසුන්)ා වමමා
උපකරණයා ඉතාා පුළුල්ා වවා භාවිතාා
කරනුා බනා අතර,ා ඒා වඳශාා අලයා
වියයානිර්වද්ා ද්ැනටමත්ානිර්මාණයා
කරමිතන්ා පලතී.ා මීටා අමතරලා වමමා
උපකරණයා ප්රවද්වේා කර්මාන්තා
ාාලන්ා හීා අද්ාෂා වවේලාලන්ා
වම්පාද්නයා කිරීමා වඳශාා යම්ා මිතෂකටා
බාදීමටාඅද්ශව්ාකරමිතන්ාපලතී.ාඑලැනිා
ශඳුනාගත්ාවවේලාලන්ාඅතර,ා 
 

1. Plastic manufacturing – To 

make mold  

2. Electric switch and socket 

manufactures – To make mold 

and various metal parts 

3. Rubber Manufacturing – To 
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make mold, gig and fixtures  

4. Automation Industry – To 

make various machinery parts 

5. Garment industry – To make 

part and various attachment to 

the sewing machines  

(ඇ) වි්ලවිද්යාාවේා මයා අංවේා
පරිපානා කටයුතුා පශසුකරා
ගැනීමටා 2013ා ලර්ාවේා මිතෂදීා ගත්ාාාාාා
රු.ා 222,768.00ා ක්ා ලටිනාා
ගිණුම්කරණා මෘදුකාංගා
ප්රවය නයටා වනොවගනාා
භාවිතවයන්ාඉලත්ාකරාතිබුණි. 

2013 j¾Ifhaා os re. 222,768.00  la 
f.jd “Tally”  kම් jq .sKqïlrK 
uDÿldx.hක් ñෂos f.k we;;a, 
uDÿldx.hg  wod,j oekqu iy 
mqyqKqj ,nd oS we;af;a  tjlg 
.sKqï wxYhg iñnkaOj isá 
mqyqKqjkakka (Trainees) i|yd jk 
w;r, udi 06ා l mqyqKq ld,fhka 
miq Tjqka mqyqKqj ksud fldg kslau 
f.dia we;. 
.sKqï wxYfha iaථිr ld¾යයා
uKav,hla fkdue;s විu fya;=fjka 
by; mqyqKqjkakka i|yd fuu 
uDÿldx. oekqu iy mqyqKqj ,nd oS 
we;. 

වමමාවිගණනානිරීක්ණයාවඳශාා
වපයාා ඇතිා මුලිකා පිළිතුරුා ලා
වලනවක්ාීදානැත. 
 

 4.5 පකොන්ත්රාත් ක්රියාලයය 

ාතිකා ප්රවම්පාද්නා නිාවය ිතා ආයතනාවේා
අංකා 08ා ශාා 2006ා නලාරිා 25ා දිනැතිා

උපාවද්ව්ා වංග්රශවේා ශාා ICTAD 

SBD/01 ාවේද්ා 33.6ා අනුලා ඉදිකිරීම්ා
පිරිනැමිතවමන්ාපසුලාවවේලාද්ායකාආයතනයා
ශාා වකොන්රෝාත්කරුාඅතර,ා ලිඛිතාගිවිසුමක්ා
ඇතිා කරා ගතා යුතුා වුලත්ා වි්ලවිද්යාාවේා
ඉදිකිරීම්ා මධ්යමා ඉංිවන්රුා උපාවද්කා

කාර්යාංයටා(CECB)ාබාාදීාවම්ාදිාගිවිසුම්ා
ලටාඑෂඹාාවනොතිබුණි. 

වි්ලවිද්යාවේා ඉදිකිරීම්ා ආරම්භකා
අලව්ථමාවේා "වගවිම්ා කරනුා බනා
අගයන්ා වඳශාා  ව්ථමාලරා තාක්ණිකා
ඇගයිම්ා කමිතටුා අනුමැතියා ැවබනා
වතක්ා ගිවිසුම්ා ලටා එෂඹියා
වනොශැකිය"ායනාපද්නමිතන්ාවකොන්රෝාත්ා
ප්රද්ානා ලිපිා පද්නම්ා කරවගනා අද්ාා
වගවිම්ාශාාඅවනකුත්ාකටයුතුාකරාඇත.ා
නමුත්ා වම්ා ලනා විටා කරවගනා යනා
සියලුමා ඉදිකිරීම්ා කටයුතුා ලටා අද්ාා
ගිවිසුම්ාඅත්වන්ාකරාඇත. 

ව්ථමාලරා ඇගයිම්ා කමිතටුා මඟින්ා
වකොන්රෝාත්ා ලටා අද්ාා අගයන්ා
වඳශාා අනුමැතියා ැබුනා පසුා
ගිවිසුම්ා අත්වන්ා කරනුා ඇත.ා
ලර්තමානවේා ප්රද්ානයා කරනුා
බනා සියලුමා වකොන්රෝාත්ා වඳශාා
ගිවිසුම්ාඅත්වන්ාවකොටාඇත.  

4.6 කාර්ය මණ්ඩ ඳරිඳානය 
වි්ලවිද්යාාවේා පීඨයන්හිා අනුමතා
මශාචාර්යා තනතුරුා 10ා ක්ා ශාා වත්ත්ලා
විද්යාලා ශාා අපනයනා කෘෂිකර්මා පීඨයා වශා
විද්යාා ශාා තාක්ණා පීඨයා වඳශාා අනුමතා
කථිකාචාර්යා තනතුරුා 180ා න්ා 40ා කා
පුරේපාඩුා පැලතිා අතර,ා කෂමනාකරණා
පීඨාාවේා කථිකාචාර්යලරුා 07ා කා
අතිරික්තයක්ාපැලතුණි.ාතලද්,ා2006ාජූනිා06ා
දිනැතිා අංකා 876ා ද්රනා වි්ලවිද්යාාා
ප්රතිපාද්නාා වකොමිතන්ා වභාවේා චක්රවල්ඛයා
ප්රකාරලා වි්ලවිද්යාාවේා අනධ්යයනා
කාර්යයා මණ්ඩවේා පුරේපාඩුා 70ා කටා
නිධ්ාරීන්ා බඳලාා ගැනීමටා අලයා කටයුතුා
කරාාාාාවනොතිබුණි. 

මශාචාර්යලරුන්ා බඳලාා ගැනීමා වඳශාා
පුලත්පත්ාමඟින්ාඉල්ලුම්පත්ාකැඳවූලා ද්ා
අයදුම්පත්ා වනොැබීමා වශේතුවලන්ා
පුරේපාඩුා පිරවියා වනොශැකිා ීදා ඇතිා
අතර,ා වකවවේා වූලද්ා අලයා වය්ඨා
ආචාර්යලරුන්ා බාහිරා පද්නමා මතා
වගන්ලාාවගනාඅධ්යයනාකටයුතුාකරනා
බැේාවඳශන්ාකරමිත. 

 
අනුමතාආචාර්යා මණ්ඩවේා පුරේපාඩුා
වබොවශ මයක්ාවම්ාලනාවිටාපුරලාාඇතිා
අතර,ා වි්ලවිද්යාවේා සියළුමා පිඨයන්ා
මඟින්ා පලත්ලාා වගනා යනා පාඨමාාා
වඳශාාබඳලාාවගනාඇතිාආචාර්යලරුන්ා
වශේතුවලන්ාවමලැනිාතත්ත්ලයන්ාඋද්ාීදා
ඇත.ාවකවවේාවලතත්ාකාර්යයාමණ්ඩා
අනුමැතියා ා බාා ගැනීමටා අලයා
කටයුතුාවම්ාලනාවිටාඉටුකරාඇත. 
අනධ්යයනා කාර්යයා මණ්ඩවේා
තනතුරුා70ාක්ාපුරේපාඩුලාපලතීායන්නා

නිලැරදිා වනොලනා අතර, 2015ා ලවවර්ා
පුරේපාඩුලා පැලතිා තනතුරුා අතුරින්ා

80%ා ක්ා පමණ 2016ා ලවවර්ා දීා පුරලාා
ඇතිාබැේාවඳශන්ාකරමිත. 

අනුමතාපුරේපාඩුා80%ාක්ාවම්ාලනා
විටත්ාපුරලාාඇත.  
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5. ගිණුම් කටයුතු ාාලය ශා යශඳානය  

5.1 වංයුක්ත වැැව්ම 

2003ා ජූනිා 02ා දිනැතිා අංකා පිඊඩි/12ා ද්රණා
රායා ලයාපාරා චක්රවල්ඛාවේා 5.1.2ා ාවේද්ය,ා
පරිදිාපර්ලාවතලර්ාවයහිාවමාවශයුම්ාප්රතිඵා
පිළිබඳා වමාාව චනයක්ා යවථම ක්තා
වංයුක්තා වැැව්ාාවම්ා
අන්තර්ගතලාාවනොතිබුණුාඅතර,ාඉටුකරාගතා
යුතුා ඉක්කයන්වේා මුයා අගයන්ා
ද්ක්ලාා ාවනොතිබුණුා බැවින්ා ලාර්ෂිකා ප්රගතියා
ඇගීමමටා ශැකිා ආකාරාවයන්ා වංයුක්තා
වැැව්ාාමාඉදිරිපත්ාකරාාාාාවනොතිබුණි. 

ද්ැනටමත්ාක්රියාකාරීාවැැව්වම්ාප්රගතියා

වමාව චනයා කිරීමා වඳශාා මාවා 02ා
කටාලරක්ාප්රගතිාවමාව චනාරැව්ීදමක්ා
පැලැත්ීදමටාකටයුතුාවයොද්ාාඇතිාඅතර,ා
ඉදිරිවේදීාඑමාඅඩුපාඩුලානිලැරදිාකිරීමටා
කටයුතුාවයොද්නුාඇත. 

මාවා 02ා කටා ලරක්ා පැලත්වලනා
ප්රගතිාවමාව චනාරැව්ීදම්ාලා දීා
වංයුක්තා වැැව්වම්ා ප්රගතියා
වමාව චනයා වකොටා විචයයන්ාා
නිලැරදිා කිරීමටා කටයුතුා වකොටා
ඇත.ා 

5.2 ක්රියාකාරී වැැව්ම  

2014ාවපබරලාරිා 17ා දිනැතිාඅංකා 01/2014ා
ද්රනා රායා මුද්ල්ා චක්රවල්ඛාවේා 04ා ාවේද්යා
ප්රකාරලා යාලත්කාලීනා කා ආයතනවේා
වංවිධ්ානාලුශයාඅනුමතාශාාතථමයාකාර්යයා
මණ්ඩයා පිළිබඳා විව්තරා ශාා අභයන්තරා
විගණනා වැැව්මා වමාාව චිතා ලර්යටා
පිළිාවයා කෂා ක්රියාකාරීා වැැව්ාාවම්ා
ඇතුෂත්ලාාාාාවනොතිබුණි. 

අද්ාෂා විව්තර විවේවයන්ා වංවිධ්ානා
ලුශයාවංයුක්තාවැැව්මටාඅතුෂත්ාකරා
ඇතිා අතර,ා අනුමතාකාර්යයාමණ්ඩයා
වශා විගණනා වැැව්මා ක්රියාකාරීා
වැැව්මටා ඇතුෂත්ා කිරීමටා කටයුතුා
වයොද්ාාඇත. 
 

 

වංවිධ්ානා ලුශයා වංයුක්තා
වැැව්මටාඅතුෂත්ාකරාඇතිාඅතර,ා
අනුමතා කාර්යයා මණ්ඩයා වශා
විගණනා වැැව්මා ක්රියාකාරීා
වැැව්මටාඇතුත්ාකරාඇත.ා 

5.3  අායන්තර විගණනය 

ශ්රිා ංකාා ප්රාතාන්ත්රිකා වමාලාදීා
නරවේා මුද්ල්ා වරගුාසිා වංග්රශවේා
133(2)ා ප්රකාරලා විවිධ්ා ාාාවක්්රෝා ආලරණයා
ලනා පරිදිා ප්රමාණලත්ා අභයන්තරා
විගණනයක්ා සිදුකරණා ද්වද්ා ද්ා යන්නා
තශවුරුාකරා ගැනීමටා මුද්ල්ා වරගුාසිා 134ා
(3)ාප්රකාරලාඅභයන්තරාවිගණනාලාර්තාාලා
පිටපත්ා විගණකාිපතිා ාවලතා ඉදිරිපත්ා
කරාාාාාවනොතිබුණි. 

මුද්ල්ා වරගුාසිා උපවද්ව්ා ප්රකාරලා ශයා
මාසිකා අභයන්තරා විගණනා ලාර්තාා
වාරාංයක්  විගණකාිපතිතුමා වලතා
ඉදිරිපත්ා කරා ඇත.ා ඉදිරිවේදිා අද්ාෂා
අභයන්තරාවිගණනාලාර්තාාපිටපත්ාද්ාඒා
වමඟාඑීදමටාකටයුතුාකරමිත. 

විගණනා ශාා කෂමනාකරණා
කමිතටුවේාඅනුමැතියාත්ාවිගණනා
වැැව්මකටා අනුලා අභයන්තරා
විගණනාඅංයාවිිමත්ාඅභයන්තරා
විගණනයක්ා වි්ලවිද්යාවේා
සියළුමා අංාආලරණයා ලනා පරිදිා
සිදුා කරනා බයි.ා එමා විගණනා
විමසුම්ා අර්ධ්ා ලාර්ෂිකා ලාර්තාා
මඟින්ා විගණකාිපතිලරයාා වලතා
ඉද්රිපත්ාකරයි.ාාාාාා 
ාාාාාාාාාාාාාා 

5.4 ප්රවම්ඳාදන වැැව්ම 

2006ාප්රවම්පාද්නාමාර්වග පවද්ාවංග්රශවේා
4.2.1.ා (ඉ)ා ශාා 4.2.2.ා ාවේද්ා ප්රකාරලා ප්රධ්ානා
ප්රවම්පාද්නා වැැව්මා යාලත්කාලීනා
කරාාාාාවනොතිබුණි. 

tlÕ fjමිත. m%iïmdok 
ud¾f.damfoaY ix.%yfha fcao m%ldrj 
m%Odk m%iïmdok ie,eiau (Master 
Procurement Plan)  hdj;ald,sk  
lsrsug wfmdfydi;a ú we;s w;r, 
bosrsfhaos fujekakla is¥ fkdúug 
lghq;= lrමිත. 

2016ා ලර්යා වශා 2017ා ලර්යා
වඳශාා විව්තරාත්මකා ප්රවම්පාද්නා
වැැසුම්ාවකව්ාකරාාාාඇත. 
 

5.5 අයලැය ප රඛනමය ඳානය    

ඇව්තවම්න්තුා ගතා වියද්ම්ා තථමයා වියද්ම්ා
වමගා වැවදීාවම්ා දීා පුනරාලර්තනා ලැයා
වියයන්ා 05ා කටා වලන්ා කෂා ප්රතිපාද්නා
ලලින්ා සියයටා 4ා සිටා සියයටා 66ා ද්ක්ලාා වූා
විචනයන්ාශාාප්රාේධ්නාලැයාවියයන්ා09ා
කටාවලන්ාකෂාප්රතිපාද්නාලලින්ාසියයටා15ා
සිටා සියයටා 97ා ද්ක්ලාා වූා වැකියා යුතුා
විචනයන්ා නිරීක්ණයා වූවයන්ා අයලැයා
වල්ඛනයා ඵද්ාීමා කෂමනාකරණා පානා
කාරකයක්ාවවාාවයොද්ාාාවගනාාවනොතිබාබලා
නිරීක්ණයාවිය.ා 

tl. fjමිත. kuq;a fuysos whjeh 
iïmsKavkh lsrsfïos we;eï jeh 
Ys¾Ihka iඳyd fjkaාlෂ m%udKhka 
;d;aúl fkdúu u; (b;d 
jeඩි/wvq)ාi;H jeh iuÕ ieiඳsfïා
os m%udKd;aul jq úp,;djhka 
kssrslaIKh වේ. 
 

 

 

 

 

වමමා නිරීක්ණයා වඳශාා
ක්රියාමාර්ගා ගැනීමක්ා අලයා
වනොවේ.ා විගණනා නිරීක්ණයාාාාා
වි්වල්ණයක්/වාමාව චනයක්ා
වේ. 
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5.6 පනොවිවදී ඇති විගණන  පේද 

2012ා වැේතැම්බර්ා 21ා දිනා පැලතිා රායා
ලයාපාරා පිළිබඳා කාරකා වභාා රැව්ීදාවම්ා දීා
බාා දුන්ා උපවද්ව්ා අනුලා අපා යා
ප්රතිචක්රියකරණාලයාපෘතියාපුනරුත්තාපනයා
කිරීමටා වමාාාව චිතා ලර්යා අලවානයා
ද්ක්ලාා වි්ලවිද්යාායා අවපොවශොවත්ලා
තිබුණි. 

අපයා ප්රතිච්රීයකරණා ලයාපෘතිවේා
කටයුතුා ද්ැනටමත්ා අලවන්ා කරා ඇතිා
අතර,ාඅද්ාාතත්ත්ලා පානාලාර්තාලක්ා
ද්ාබාාවගනාඇත. 
 

 

 

අද්ාාලයාපෘතිවේාකටයුතුාඅලවන්ා
වකොටාතත්ත්ලාපානාලාර්තාලක්ා
බාාවගනාඇත.ා 

6. ඳද්ධති ශා ඳානයන්  

විගණනාවේාදීානිරීක්ණයාවූාපද්ධ්තිාශාාපානාදුර්ලතාාවි්ලවිද්යාාාවේාඋපාකුපතිාාවලතාලරින්ලරාද්ැනුම්ාවද්නාදි.ාපශතා
වඳශන්ාපානාාාක්වේරෝාපිළිබඳාවිාවේාඅලධ්ානයාාවයොමුාකෂායුතුාවේ. 

ඳද්ධති ශා ඳා න ාාක්පේත්ර නිරීක්ණ 

(අ) 
ගිණුම්කරණයාාා 

ගිණුම්කරණාප්රමිතතාඅනුගාමනයාවනොකිරීම.ාගිණුම්කරණාඅඩුපාඩුා
ශාාාවනොවැවදුනුාගිණුම්ාපැලතීම.ාාාාාාා 

(ආ) ලත්කම්ාකෂමනාකරණයාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා 
ව්ථමාලරාලත්කම්ාප්රතයාගණනයාාාවනොකිරිම.ාව්ථමාලරාලත්කම්ාාවල්ඛනානිසිා
පරිදිානඩත්තුාවනොකිරීම. 

(ඇ) ගබඩාාපානයාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාා 
දුර්ලාවතොගාකෂමනාකරණය.ාවතොගාමයාප්රකානාලාවපන්නුම්ා
වනොකිරීම.ා 

(ඈ) කාර්යයාමණ්ඩාපරිපානයාාාාාාාාාාාාාාාාාා තනතුරුාපුරේපාඩුාපැලතීමාශාාඅතිරික්තාවවේලකයින්ාසිටීම.ා 

(ඉ) කාර්යයාවාධ්නය අවේක්ෂිතාඅරමුණුාකරාාෂඟාාවනොීදම.ා 

(ඊ) අයලැයාවල්ඛනමයාපානයාාාාාාාාාාාාාාාා ඇව්තවම්න්තුාශාාවතයාවියද්ම්ාඅතරාවැකියායුතුාවිචනයන්ාපැලතීම.ා 
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