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W!j fj,a,iai úYajúoHd,h › ,xldfõ w.h tla lsrSu i|yd jQ oekqu uOHia:dkh 
njg m;a jkq msKsi ia:dk.;j ;sfí¡ 2025 jk úg fuu oelau idlaId;a lr .ekSug 
wmf.a l%fudamdh wm fufyhjkq we;¡ 

 

fuu oelau idlaId;a lr .ekSu i|yd jQ l%fudamdhsl u. uy;a mrsY%ufhka ch.; 
hq;= wNsfhda. .Kkdjlska hqla; tlla úkd frdai u,ska ;ekQjla fkdfõ¡ YsIHh 
YsIHdjkaf.ka yd ld¾hh uKav,fhka iukaú; W!j fj,a,iai úYajúoHd,Sh mjq, 
ish oelaug oDV;r f,i osYd.; úh hq;= jk w;r" iuia; ixúOdkh tys 
fufyjr yd l%fudamdh iu. taldnoaO úh hq;= h¡ 
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ixúOdkuh bf.kqï yd j¾Ok wjYH;d iïmQ¾K lsrSug bjy,a jk ixialD;shla 
ixj¾Okh lsrSu wmg kshu ù we;s ld¾hh hs' 

 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h ish,a,kaf.a f.!rjhg md;% jkakd jQ w.h tla lsrSfï 
W;alDIag uOHia:dkh njg m;a jkq we;s w;r th fiajHhskaf.a m%idohg Ndckh 
jk WmdêOdrSka ìys lrkq we;¡ wms id¾:l jkafkuq¡  
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1. Wm l=,m;s;=udf.a iudf,dapkh  

 

1.1 ixlaIsma; ye|skaùu 

 

Y%S ,xldfõ 14 jeks cd;sl úYajúoHd,h jk W!j fj,a,iai úYajúoHd,h /lshd i|yd n|jd .ekSfï 

ks¾Kdhl yd WmdêOdrS m%;sodkh w;r wkkql+,;d mr;rh hd lrkq msKsi jQ w;ayod ne,Sula jYfhka 2005 

cQks 1 jeks Èk msysgqjk ,§' W!j fj,a,iai úYajúoHd,h furg wd¾:sl ixj¾Okhg Wrfokq msKsi 

úoHd;aul" ;dlaIKsl yd jHjidhsl oekqu Ndú;d lsrSfï olaI;dj we;s WmdêOdrSka ìys lrkq msKsi 

iyuq,skau jHjidhsl úYajúoHd,hla f,i ks¾udKh lrk ,oS'  

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h 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 foaYSh yd cd;Hka;r wjYH;d imqrk 

nyqúIh lafIa;%Sh m%:u Wmdê jev igyka 13 la bÈßm;a lrk mSG 4 lska iukaú; h'  

kj;u mSGh jYfhka ;dlaIKfõo wOHhk mSGh ia:dms; lr we;s w;r" kj Wmdê jev igyka } tkï 
lDIsl¾uh ms<sn| bxcsfkare ;dlaIK Wmdêh yd ffcj moaO;s ;dlaIK Wmdêh i|yd YsIHh YsIHdjka 167 
fokl= n|jd f.k we;' ;jo fuu úYajúoHd,h mYapd;a Wmdê follao fufyhjhs'  
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W!j fj,a,iai úYajúoHd,fha m%:u Wmdê YsIHh 

.ykh 2066 ls' wOHhk" mrsmd,k yd fiajd wxY 

mqrd me;sreKq 272 fokl=f.ka iukaú; ld¾hh 

uKav,hla tys fiajh lr;s' wdrïNfha isg Wm 

l=,m;s ;k;=re i|yd m;a lsrSï lrk ,oafoa Y%S 

,xld m%c;dka;%sl iudcjdoS ckrcfha  

ckdêm;sjrhd úisks' 

 

miq.sh YsIHh ldKav 6 

myiqfjka furg /lshd 

wjia:d ;=<g 

wjfYdaIKh lr .kakd 

,oS' W!j fj,a,iai 

úYajúoHd,h ish 

WmdêOdrSkag hym;a 

wkd.;hla iy;sl lrhs' 

tys by< /lshd kshqla;s 

w.h u.ska tys 

id¾:l;a;ajh ;yjqre ù 

we;'  

 

 

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<ukdlrKh  

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

;dlaIKsl wOHhk  
bxcsfkare ;dlaIKh 

ffcj moO;s ;dlaIKh 

Wmdê jevigyfka ku 
j¾Ih 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i;a;aj úoHdj 29 36 50 35 42 31 
wmkhk lDIsl¾uh 32 38 37 31 43 34 
f;a ;dlaIKfõoh yd w.h tla lsÍu - 40 42 37 43 19 
c,c iïm;a ;dlaIKh - - 47 39 39 26 
;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla lsÍu - - 39 38 44 17 
úoHdj yd ;dlaIKh  38 38 35 41 35 51 
mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 36 43 39 40 42 68 
l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh - 41 40 43 40 31 
Lksc iïm;a yd ;dlaIKh - 49 36 34 31 39 
jHjidhl;ajh yd l<ukdlrKh 38 52 47 47 49 44 
wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl jHdmdr iy  isoaê 
ms<sn l<ukdlrKh - - 32 51 42 50 

tl;=j 173 337 444 436 450 410 

Wmdê wfmalaIlhka .ykh 

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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újD; yd ÿria: bf.kqï flakaøh ^iS'´'ã't,a'& úYajúoHd,fha kj;u wxYh jk w;r W!j m<df;a m%cdj 

i|yd oekqu wjYH;d yd jD;a;Shfõo yelshdjka iú.ekaùug b,lal lrhs' th oekgu;a f;dr;=re 

;dlaIKh yd bx.%Sis ms<sn| iy;sl m;% mdGud,d wrUd we;' tfukau tu uOHia:dkh m<d;a wdKavqfjys 

úfYaI wjYH;d imqrd,kq msksi jQ jev igyka jYfhka ffcj moaO;s ;dlaIKfõoh yd lDIsl¾uh ms<sn| 

iy;sl m;% mdGud,dj ^2016 j¾Ih&" iy W!j m<df;a mdi,a i|yd úoHdj b.ekaùu ms<sn| iy;sl m;% 

mdGud,dj iy W!j m<df;a mdi,a .=rejreka i|yd b;sydih ms<sn| iy;sl m;% mdGud,d wrUd we;'  

há;, myiqlï ixj¾Okh hgf;a remsh,a ñ,shk 300 l muK úhoñka ;dlaIKfõo wOHhk mSGh i|yd 

kj isõuy,a f.dvke.s,a,la bÈlrkq msKsi wud;H uKav,h wkque;sh § ;sfí'  fuu jHdmD;sfha bÈlsÍï 

lghq;= 2017 cQks jk úg werfU;ehs wfmalaId flf¾' mSG f.dvke.s,a, wjYH .sks úmrï moaO;shg wu;rj 

Yd,d yd m¾fhaIKd.dr iuÕ ;:H ukqlrK moaO;s" jeis c, wiajkq moaO;s iuÕ bÈflfrkq we;' ;jo" 

úYajúoHd,h 2016  j¾Ih ;=< remsh,a ñ,shk 26'0 la jQ mqkre;a:dmk lghq;= isÿ lr we;' 

wOHhk ld¾hh uKav,fha yd wkOHhk ld¾hh uKav,fha wenE¾;= j,ska fndfydauhla mqrjd we;s w;r 

ó<Õ j¾Ifha ñksian, wjYH;d iïnkaOfhka jQ b,a,Sula uyd NdKavd.drh fj; bÈßm;a lr we;' 

 

fmr mej;s fufyhqï iyldr l%uh ;jÿrg;a l%shd;aul fkdjk w;r mqyqKq,dNSkaf.a l%shdldrs;ajh yd 

fiajh ih uilg iSud lrkq ,en we;' kQ;k l<ukdlrK l%ufõo ie<ls,a,g f.k" fuu úYajúoHd,h 

wdrlaIl" m%jdyk" mú;%lrK yd ;j;a hï fufyhqï fiajdjka neyerg mjrd we;' úYajúoHd,h ;=< mqyqKq 

ùfï myiqlï ,nd §u uÕska W!j m<df;a ;reK ;reKshkag ie<lsh hq;= fiajhla ie<iSug úYajúoHd,hg 

yels úh' 

wNHka;r .=Kd;aul;d idOl tallh yd jD;a;Sh ud¾f.damfoaYk tallh jeä ÈhqKq fldg" wOHhk jev 

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

mokñka wOHlaIjreka jYfhka m;alrkq ,oS' jD;a;Sh ud¾f.damfoaYk wxYh YsIHh YsIHdjkaf.a wkd.; 

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

 

m%fNaoh 
j¾Ih 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

wOHhk 
ld¾hh 
uKav,h 

uydpd¾hh 02 - - - - 02 

fcHIaG l:sldpd¾hh  11 10 13 21 38 45 

l:sldpd¾h$  l:sldpd¾hh ^mrsjdi& 75 75 78 66 63 69 

mrsmd,k ld¾hh uKav,h  12 15 13 16 16 16 
Wmldrl ld¾hh uKav,h  04 04 04 04 40 73 
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2016 j¾Ifha uQ,H m%.;sh my; oelafõ' 

 

  

 

 

I.2 ch.%yK 

 

 há;, myiqlï ixj¾Okh   

»» woshr hgf;a Wm-jHdmD;s 41 la wkqu; lrkq ,enQ w;r bka 31  la oekgu;a iïmQ¾K lr we;'  

 wOHhk yd m¾fhaIK ch.%yK 

2016 j¾Ifha oS úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh yd i;a;aaj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh úiska kj Wmdê 
jev igyka 2 la - tkï ms<sfj<ska ffcj moaO;s ;dlaIKfõoh yd bxðfkare ;dlaIKfõoh Wmdê jev 
igyka - y÷kajd fok ,oS' 2017 j¾Ifha oS fuu Wmdê jev igyka 2 wNskjfhka wrUk ,o ;dlaIKfõo 
wOHhk mSGh fj; mejrSug wfmalaId flf¾' 
 

2015 j¾Ih f;la YsIHh we;=<;a lr .ekSï wkqmd;slh Wmdê jev igyklg YsIHh YsIHdjka 50 fofkla 

úh' 2016 j¾Ifha isg th Wmdê jev igyklg YsIHh YsIHdjka 65 la olajd jeä lrk ,§' 

fuu úYajúoHd,h 2016 j¾Ifha § úfoia m¾fhaIlhskaf.a iyNd.s;ajfhka ish m<uq cd;Hka;r m¾fhaIK 
iuq¿j ixúOdkh l<dh' fuu úYajúoHd,h m¾fhaIK i|yd jQ cd;Hka;r iyfhda.s;ajhg Wrfok w;r" 
W!j fj,a,iai úYajúoHd,fha m¾fhaIK jev igyka Yla;su;a lsÍug h;ak orhs' 

2016 j¾Ifha § ffcj úoHdj ms<sn| úYsIaG;u lemS fmfKk ;reK m¾fhaIlhd i|yd jQ iïudkh W!j 

fj,a,iai úYajúoHd,Sh wOHhk ld¾hh uKav, idudðlhl=g msßkuk ,§' 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h" 2016-2020 wdh;ksl ie<eiau ;=< ms<sìUq lr we;s fiau" mYapd;a Wmdê 
wfmalaIl mqyqKqj" m¾fhaIKh yd Ydiaf;%daoa.%Kh flakaøsl l¾;jHh jYfhka y÷kd f.k we;' i;a;aj 

úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh iy úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh 2016 j¾Ifha § ish m¾fhaIK u.ska jQ 
Wiia Wmdê jev igyk wdrïN lr we;s w;r th úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska wkqu; lr 

we;' oekg tï'*s,a i|yd ,shdmÈxÑ jQ YsIHh YsIHdjka 5 fofkla úoHd yd ;dlaIKfõo mSGfha o" tla 
YsIHfhla i;a;aaj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGfha o isá;s' ;jo" l<ukdlrK mSGh fï jk úg m¾fhaIK 
uÕska jQ Wiia Wmdê jev igyk ixj¾Okh lrñka isáhs' 

 

 

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

a.    Personal Emoluments

b.   Travelling

c.    Supplies

d.   Maintenance

e.   Contractual Services

f.     Other Recurrent Expenses

2016 2015

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

B' fjk;a mqkrdj¾;k úhoï 

b' .súiqï.; fiajd 

wE' kv;a;=j 

we' iemhqï 

wd' .uka úhoï 

w' mqoa., mä kä 

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

a.    Land  and Land…

b.   Acquisition of Furniture…

c.    Acquisition of Machineries

d.   Acquisition of Buildings &…

e.   Other

2016 2015
 

 
b' fjk;a 

 
wE' f.dvke.s,s yd fjk;a 

jHQyhka w;alr .ekSu 
 

we' hkaf;%damlrK w;alr 
.ekSu 

wd' .Dy NdKav yd fjk;a 
WmlrK w;alr .ekSu 

 
w' bvï w;alr .ekSu 
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 m%cd neyer wj;S¾K jev igyka  
 

iEu j¾Ihlu" W!j fj,a,iai úYajúoHd,fha YsIHh YsIHdjka yd ld¾hh uKav,h úiska m%cd ixj¾Ok jev 

igyka .Kkdjla isÿ lrkq ,nhs' 2016 j¾Ifha § tn÷ jev igyka 51 la mj;ajkq ,enq w;r" bka lsysmhla 
ms<sn| flá úia;rhla my; i|yka fõ' 

úYajúoHd,-mdi,a taldnoaO l%shdldrlï( W!j m<df;a m%uqL cd;sl úYajúoHd,h jYfhka W!j fj,a,iai 
úYajúoHd,h mdi,a orejka w;r ks¾udKYS,s;ajh yd kjH yeÕSï m%j¾Okh lsÍfuys,d m%uqL;ajh .kS' fuu 
orefjda W!j fj,a,iai úYajúoHd,fha bf.k .kakd ó<Õ mrmqr jkq we;' tfukau W!j m<df;a úoHdj yd 
;dlaIKfõoh k.d isgqùfï j.lSu we;af;a o W!j fj,a,iai úYajúoHd,hghs' fuu úYajúoHd,h jd¾Islj 
mdi,a orejka yd .=rejreka i|yd úúO l%shdldrlï ixúOdkh lrhs' 

 

 *qâ *sfhiagd( úfkdaod;aul m%fõYhlska nÿ,af,a fmdÿ ck;dj fj; msúfiñka W!j fj,a,iai 

úYajúoHd,h 2016 wf.daia;= 25 jeks Èk nÿ,af,a ú,aia WoHdkfha § wdydr Wf<,la ^*qâ *sfhiagd& 
meje;aùh' iqúfYaIS ri yd fmkqu iys; wdydrhg .; yels úúO j¾. j, kjuq i;a;aj" c,c yd 
Ydl ksIamdok tys ;snqKs' wOHhk" mßmd,k yd wkOHhk ld¾hh uKav,h" YsIHh YsIHdfjda yd 
fmdÿ ck;dj b;d WfoHda.fhka hq;=j fuu wjia:djg iyNd.s jQy' 

 

 mß.Kl úoHd.drh mß;Hd. lsÍu( fõ.fhka bÈßhg hk ;dlaIK f,dalh ;=<g msúiSug jrï 
wysñ YsIHh YsIHdjkaf.a f;dr;=re ;dlaIKfõo oekqu Tma kexùfï mrud¾:h fmroeß lr f.k 
mß.Kl úoHd yd ;dlaIKfõo wOHhkdxYh úiska we,amsáh kfjdaoHd úoHd,hg mQ¾K l%shdldÍ 
mß.Kl úoHd.drhla mß;Hd. lrk ,§' 

 

 isiq keK iú( mß.Kl úoHd yd ;dlaIKfõo Wmdê jev igyk úiska miair .euqKq úoHd,fha 
YsIHh YsIHdjkag ;dlaIKfõoh Wmfhda.S lr .ekSu yd ;dlaIKh fhdod .ekSfï m%;s,dN 
m%o¾Ykh lsÍu u.ska  ;dlaIKfõo lafIa;%fha jeo.;alu ms<sn|j wjfndaO lrjkq msKsi tu YsIHh 
YsIHdjka i|yd f;dr;=re ;dlaIKoh ms<sn|j oekqj;a lsÍfï jev igykla mj;ajk ,§' 

 

 keKig wreK¿( Lksc iïm;a ;dlaIKfõo Wmdê jev igyk miair wjg wvq jrm%ido ,;a mdi,a 
j, wOHdmk fmdÿ iy;sl m;% ^idudkH fm<& YsIHh YsIHdjka i|yd úoHdj" .Ks;h yd bx.%Sis hk 
úIhhka ms<sn| iïuka;%Khla jd¾Islj miair uyd úoHd,fha§ ixúOdkh lrhs' 

 

 ukqi;a y~( W!j fj,a,iai úYajúoHd,fha l,d iudch úiska jd¾Islj fi!kao¾hd;aul l%shdldrlï 
ud,djlska iukaú; ixialD;sl ikao¾Ykhla ixúOdkh flf¾' th úYajúoHd,Sh fukau mdi,a 
YsIHh YsIHdjka b,lal lrñka" Tjqkaf.a fi!kao¾hd;aul olaI;d m%j¾Okh lrhs' 

 

 úoHd l|jqr( úoHd l|jqr jkdys 2010 j¾Ifha wdrïN lrk ,ªj" W!j ck;djf.a wOHdmk 
wjYH;djkag Wr§fï wruqKska wLKavj mj;ajkq ,nk jev igykls' iEu j¾Ihl §u fuu jev 
igyk wOHdmk fmdÿ iy;sl m;% ^Wiia fm<& úoHd úIhh oyrdfõ YsIHh YsIHdjka fj; msßkukq 
,efí' 

 

 W!j lDIsl¾u ixj¾Ok ixioh( i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh W!j m<df;a ixj¾Ok 
l%shdldrlï j, l%shdldÍ f,i kshe,S isák úoaj;=ka yd fjk;a rdcH yd rdcH fkdjk lafIa;% j, 
fldgialrejkaf.a iyNd.s;ajh we;sj zzW!j lDIsl¾u ixj¾Ok ixiohZZ kñka iyl%shdldÍ 
wdh;khla we;s lr ;sfí' 
 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,h úiska ixúOdkuh m%;sM, rduqieleiau ^ORF& iïnkaOfhka 2016 j¾Ih i|yd 
bÈßm;a lrk ,o jd¾;dj  cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾:sl lghq;= ms<sn| wud;HdxYfha jHdmD;s l<ukdlrK 
yd ksÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska we.ehSug Ndckh lr we;' ixúOdkuh m%;sM, rduqj wkqj m%;sM, 
w;alr .ekSfuys,d W!j fj,a,iai úYajúoHd,fha ld¾hh idOkh i;=gqodhl tlla neõ jHdmD;s 
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l<ukdlrK yd ksÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ wOHlaI fckrd,ajrhd ish m%;sfmdaIKh ;=< ms<s.ekSug ,la 
lr ;sfí' 

 

I.3 wkd.; ie<iqï  
 

I. ;dlaIKfõo wOHhk mSGh i|yd jQ há;, myiqlï ixj¾Ok jHdmD;sh i|yd leìkÜ uKav,fha 
wkque;sh ,nd .ekSug wfmalaId flf¾' ;=kauy,a f.dvke.s,s ixlS¾Khl boslsrSï jev 2017 wf.daia;= 
udifh aoS wrUk ,oS' fuu jHmD;sh 2019 wf.daia;= udifha oS iïmQ¾K lsrSug kshñ; h' 

 

II. W!j fj,a,iai úYajúoHd,h f.dvke.s,s bÈlrkq msKsi l¾udka; wud;HdxYh yd n,kaf.dv jeú,s 
iud.u mS't,a'iS' fj;ska bvï wlalr 64 la w;alr f.k we;' fï jk úg n,xf.dv jeú,s iud.u 

mS't,a'iS' fj;ska ;j;a wlalr 25 la i|yd w;alr .ekSfï l%shdj,sh l%shd;aulj mj;S' ;jo úYajúoHd,h 

mq¿,a lsÍu i|yd n,xf.dv jeú,s iud.u mS't,a'iS' ys fõjeiai j;=hdfhka wu;r bvï wlalr 12 la 
w;alr .ekSu i|yd Wiia wOHdmk wud;HdxYh fj; fhdackdjla bÈßm;a lr we;' 

 

III. fuu úYajúoHd,h wuq ø%jHj,g w.h tla lsÍu flfrys wjOdkh fhduq lrñka Yla;su;a m¾fhaIK 
ixialD;shla ixj¾Okh lrkq we;' tfukau th fï olajd fkdi,ld yßk ,o fiajd wxYh fj; 
m¾fhaIK in|;d f.dvk.kq we;' fuu úYajúoHd,h úiska wdjrKh lrkq ,nk lafIa;% jkafka f;a" 
rn¾" ;d,jDlaI ^Wod(- fmd,a&" lDIsld¾ñl wmkhk" Lksc" ëjr" i;aj úoHd" l¾udka; yd jHdmdr ;=< 
f;dr;=re yd ;dlaIKfõo jHjydßl" jHjidhl;ajh yd l<ukdlrKh" ixprKh" i;aldrl;aj yd 
wjia:d l<ukdlrKh iy n,Yla;s lafIa;%hs' wuqo%jH iïm;aj,g úYajúoHd,fha m¾fhaIK ;=<ska kj 
msßiliq jáKdlula ,efnk w;r tu oekqu úúO mdGud,d Tiafia YsIHh YsIHdjkag yd fmdÿfõ rgg 
,nd fokq we;' 

fuu úYajúoHd,h msysgqùu cd;sl ixj¾Okh i|yd Odß;dj f.dvke.Su Wfoid jQ b,ä u uÕska 
fufyhjkq ,nk wOHdmkh m%j¾Okh lsÍfï rcfha m%h;akhg m%Odk W;afm%arlhls'  fuu úYajúoHd,h 
fya;= fldg f.k" nÿ,a, oekgu;a cd;sl wruqKq iuÕ noaO jQ iqúfYaIS lafIa;% ud,djla ;=< fmdaIs; 
mdGud,d i|yd i;aldrl;ajh ork úfYaI{;d iqrlaIs;d.drhla njg m;aj ;sfí' W!j m<df;a 
Wmdhud¾.sl yjq,alrejl= jYfhka jQ ish ld¾hh Ndrh fuu úYajúoHd,h y÷kd f.k we;s w;r" tu 
ksidu fuu l,dmfha wd¾:sl ixj¾Okh" idudÔh ixj¾Okh yd mdßißl ;sridr;ajh fj; odhl;ajh 
,nd §ug wfmalaId lrhs' 

fuu úYajúoHd,h m%:u Wmdê" mYapd;a Wmdê" úfYaI{;d" ixia:dhsl yd wLKav wOHdmk fj<|m, 
wdjrKh lrkq we;' fuu úYajúoHd,h jeäysáhkag bf.kqu yd wOHdmkh bÈßhg lr f.k hdfï 
yelshdj ,nd foñka wOHdmksl l%shdldrlï fufyhjkq we;' tfukau th YsIHh YsIHdjkag mdGud,d 
ndysrj yeoEÍug fukau ÿria: bf.kqï l%u yryd yeoEÍug yelshdj we;s lrhs' 

/lshd f,dalh i|yd wjYH jk w;HdjYH l=i,;d yd yr jáKdlï j, ÈhqKq ksmqk;dj W;alDIaG 
uÜgulg ixj¾Okh flfrkq we;' 

 fuu úYajúoHd,h kj mdGud,d yd jev igyka yryd Wiia wOHdmkfha úIhh m:h mq¿,a lrkq we;' 

IV. 2018 j¾Ih jk úg úoHdj yd ;dlaIKfõoh" lDIsl¾uh yd l<ukdlrKh i|yd úfoia YsIHh 
YsIHdjka úiska jvd;a b,aÆï lrk úYajúoHd,h njg W!j fj,a,iai úYajúoHd,h m;a lsÍu 
wNsu;d¾:hka f.ka tlls' 
 

V. f.da,Sh b,ä u imqrd,kq msKsi úúO mdGud,d taldnoaO lrñka Wmdê jev igyka j, nyqúIh-lafIa;%Sh 
iajNdjh mj;ajd f.k hkq we;s w;r th ;jÿrg;a ixj¾Okh lrkq we;' 

 

VI. úYajúoHd,fha fufyjr idlaId;a lr .ekSfï Odß;dj iys; by< iqÿiqlï we;s ld¾hh n,ldh n|jd 
.ekSu yd r|jd .ekSu by< m%uqL;ajhla jkq we;' 

 

VII. fuu úYajúoHd,h 2018 j¾Ih jk úg b.ekaùu" bf.kSu yd m¾fhaIK lghq;= i|yd úYsIaG há;, 
myiqlï ks¾udKh lsÍfï ish wLKav m%h;akfhys ksr;j isákq we;' 
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2. md,l iNdj yd ikd;k iNdj 

 

2.1  md,l iNdj 

1985 wxl 07 ork úYajúoHd, ^ixfYdaOk& mkf;a 24 j.ka;sh uÕska ixfYdaê; 1987 wxl 16 ork 
úYajúoHd, mkf;a 44 j.ka;sh m%ldrj úYajúoHd,Sh md,l iNdj 2016 j¾Ifha § my; idudðlhska f.ka 
iukaú; úh'  

 

Wm l=,m;s       wdpd¾h Ô' pkao%fiak  

mSGdêm;sjre  

i;a;aaj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh   wdpd¾h tia'iS' chudkak 
l<ukdlrK mSGh   wdpd¾h mS'whs'tka' m%kdkaÿ  
úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh   wdpd¾h B'mS'tia'fla' tÈßùr 

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

 

wdpd¾h fla'î' úfcafialr  

wdpd¾h t,a'tï'tÉ'wd¾' w,aúia ^2016¡09¡23 osk olajd& 

cS'tÉ¡ wfÄùr uy;d ^2016¡11¡18 osk isg& 

 

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska my; idudðlhska m;a lrk ,§'  

wdpd¾h ví,shqõ' wfífldaka  

à' kkaofiak uy;d  

wdpd¾h ta' .=Kj¾Ok  

tka' wfíisß uy;d ^2016¡09¡13 osk olajd& 

tÉ' ohdjxY uy;d  
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2.2 ikd;k iNdj 

1985 wxl 07 ork úYajúoHd, ^ixfYdaOk& mk; uÕska ixfYdaê; 1987 wxl 16 ork úYajúoHd, mkf;a 46 
j.ka;sh m%ldrj ikd;k iNdj 2016 j¾Ifha § my; idudðlhska f.ka iukaú; úh' 

 

Wm l=,m;s wdpd¾h Ô' pkaøfiak 

 

mSGdêm;sjre  

i;aj úoH yd wmkhk lDIsl¾u mSGh wdpd¾h tia'iS' chudkak 
úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh ^jev n,k& wdpd¾h B'mS'tia'fla' tÈßùr 
l<ukdlrK mSGh wdpd¾h mS'whs'tka' m%kdkaÿ 

 

wOHhkdxY m%OdkSyq  

i;aj úoHd wOHhkdxYh wdpd¾h ã'fla'ã'ã' chfiak  
wmkhk lDIsl¾u wOHhkdxYh wdpd¾h t,a'tï'tÉ'wd¾' w,aúia ^2016¡09¡30 osk olajd&  
wmkhk lDIsl¾u wOHhkdxYh  wdpd¾h mS¡B¡ ld,shdodi ^2016¡10¡01 osk isg&  
úoHd yd ;dlaIKfõo wOHhkdxYh wdpd¾h fla'î' úfcfialr 
mß.Kl úoHd yd ;dlaIKfõo wdpd¾h B'mS'tia'fla' tÈßùr 
wOHhkdxYh ^jev n,k& 
l<ukdlrK úoHd wOHhkdxYh ð'tÉ' wfíùr uy;d 
rdcH mßmd,k wOHhkdxYh wdpd¾h tÉ'wd¾'tka' mSßia ^2016¡07¡31 osk olajd&  
rdcH mßmd,k wOHhkdxYh wdpd¾h mS'tÉ'à' l=udr ^2016¡08¡01 osk isg&  

  

mSG ksfhdað;jre 

i;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh wdpd¾h wd¾'wd¾'tï'fla'fla' úfcaiqkaor ^2016¡09¡30 olajd& 

i;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh wdpd¾h B¡ã¡tka¡tia¡ wfír;ak ^2016¡10¡01 osk isg& 

i;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh  wd¾'tï'iS'ví,sõ'tï' r;akdhl ñh ^2016¡10¡31 osk olajd& 

úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh   wdpd¾h mS'tï' isßudkak ^2016¡07¡31 olajd& 

úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh  wdpd¾h tka¡mS¡ fm%aupkaø ^2016¡08¡01 osk isg& 

úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh  wdpd¾h ta'wd¾' l=udrisxy ^2016¡10¡31 osk olajd& 

úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh   fla¡ví,sõ¡tia¡tka¡ l=udrs uy;d ^2016¡11¡01 osk isg& 

l<ukdlrK mSGh  wdpd¾h fla¡tï¡ tï¡iS¡î¡ l=,;=x.  

l<ukdlrK mSGh  wdpd¾h mS'tÉ'à' l=udr 

 

iyldr mqia;ld,hdêm;sjre ã'mS'iS' ú;dk ñh ^2016¡09¡30 osk olajd&  
 fla¡tï¡wd¾¡fla¡ l=,;=x. ñh ^2016¡10¡01 osk isg&  
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3‘  ixúOdk jHqyh - W!j fj,a,iai úYajúoHd,h 
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4. YsIHh YsIHhdfjda iy udkj iïm;a  
 

mSGh wOHhk mdGud,dj 
uq¿ YsIH 
ixLHdj 

uq¿ 
wOHhk 
ld¾hh 
uKav,h 

uq¿ 
wkOHhk 
ld¾hh 
uKav,h 

i;a;aj úoHd yd 
wmkhk lDIsl¾u 

i;a;aj úoHdj 194 

74 13 
 

wmkhk lDIsl¾uh 184 

f;a ;dlaIKfõoh yd w.h tla lsÍu 132 

c,c iïm;a ;dlaIKh 166 
;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla 
lsÍu 

138 

úoHd yd 
;dlaIKfõo 

úoHdj yd ;dlaIKh  195 

73 13 
mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 221 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh 207 

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh 175 

l<ukdlrK 
jHjidhl;ajh yd l<ukdlrKh 228 

32 2 wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl jHdmdr iy  
isoaê ms<sn l<ukdlrKh 

226 

tl;=j 2066 179 28 

 

4.1 YsIHh YsIHhdjka n|jd .ekSu ms<sn| úia;r ^2016‘12’31 oskg& 

W!j fj,a,iai úYajúoHd,hg we;=<;a lr .ekSug fhdað; YsIHh ixLHdj 2016 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= o n|jd .kS'  Tjqka f;dard .kq ,enqfõ wOHdmk fmdÿ iy;sl m;% 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 
^2014$2015& 

fojk 
jir 

^2013$2014& 

f;jk 
jir 

^2012$2013& 

isõjk 
jir 

^2011$2012& 

i;a;aj úoHd yd 
wmkhk 
lDIsl¾u 

i;a;aj úoHdj 

bx.%Sis 
 
 

52 48 47 47 

wmkhk lDIsl¾uh 53 49 39 43 

f;a ;dlaIKfõoh yd w.h tla lsÍu 37 36 36 23 

c,c iïm;a ;dlaIKh 52 38 42 34 
;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla 
lsÍu 

39 42 33 24 

úoHd yd 
;dlaIKfõo 

úoHdj yd ;dlaIKh  54 42 50 49 

mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 55 50 49 67 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh 60 60 49 38 

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh 48 52 43 32 

l<ukdlrK jHjidhl;ajh yd l<ukdlrKh 63 60 53 52 

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

62 61 48 55 

tl;=j 575 538 489 464 

 

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 m%:u Wmdê jev igyka i|yd wNskjfhka we;=<;aùï - foaYSh YsIHh YsIHdfjda  

 

 

wNskjfhka we;=<;a lr .kq ,enQ YsIHh ldKavfha ia;%S-mqreI jHdma;sh - 2016  

^2014$2015 YsIHh ldKavh&  

 

 

 

mSGh wOHhk jev igyk 
we;=<;a 

lr .ekSfï 
j¾Ih 

we;=<;a lr 
.ekSug tlÕ 

jQ ixLHdj 

,shdmÈxÑ ;:H 
YsIHh ixLHdj 

i;a;aj úoHd yd 
wmkhk lDIsl¾u 

i;a;aj úoHdj 

2014$15 

60 52 

wmkhk lDIsl¾uh 60 53 

f;a ;dlaIKfõoh yd w.h tla lsÍu 60 37 

c,c iïm;a ;dlaIKh 60 52 
;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla 
lsÍu 

60 39 

úoHd yd ;dlaIKfõo 

úoHdj yd ;dlaIKh  60 54 

mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 60 55 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh 60 60 

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh 60 48 

l<ukdlrK 
jHjidhl;ajh yd l<ukdlrKh 65 63 
wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl jHdmdr 
iy  isoaê ms<sn| l<ukdlrKh 

65 62 

tl;=j 670 575 
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http://www.uwu.ac.lk/index.php/undergraduate-education/science-a-technology.html


W!j fj,a,iai úYajúoHd,h 2016 $ jd¾Isl jd¾;dj  

 

12 

   

4.3 Wmdê m%;sodkh - 2016 

 

2016 j¾Ifha Wmdê ,enQ YsIHh YsIHdjkaf.a ia;%S-mqreI jHdma;sh  
^2011$2012 YsIHh ldKavh& 
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ANS EAG TEA AQT PLT SCT CST IIT MRT ENM THE

Female

Male

Wmdê jevigyfka ku 

j¾Ih - 2016 ^2011$2012 
YsIHh ldKavh& 

msßñ ldka;d tl;=j 

i;a;aj úoHdj 7 24 31 

wmkhk lDIsl¾uh 6 28 34 

f;a ;dlaIKfõoh yd w.h tla lsÍu 5 14 19 

c,c iïm;a ;dlaIKh 8 18 26 

;d, yd laISr ;dlaIKh iy w.h tla lsÍu 4 13 17 

úoHdj yd ;dlaIKh  20 31 51 

mß.Kl úoHdj yd ;dlaIKh 29 39 68 

l¾udka; f;dr;=re ;dlaIKh 12 19 31 

Lksc iïm;a yd ;dlaIKh 15 24 39 

jHjidhl;ajh yd l<ukdlrKh 11 33 44 

wd.ka;=l i;aldr" ixpdrl jHdmdr iy  isoaê ms<sn l<ukdlrKh 15 35 50 

tl;=j 132 278 410 
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4.4  fkajdisld.dr 

 
4.4.1 úYajúoHd,hg wh;a fkajdisld.dr 

 

4.4.2 l=,shg .kq ,enQ fkajdisld.dr 

 

 

 

 

 

 

ku msysá ia:dkh 
Odß;dj j¾Ihlg YsIH 

.dia;=j ^re¡& msßñ ldka;d tl;=j 

fldr,a ìhqá 

úYajúoHd, 
mßY%h 

136 - 
218 

5000‘00 
is,aj ámaia 82 - 

í¨i*dh^¾& - 138 
276 

leg,shd - 138 

msysá ia:dkh 
 
 

j¾Ihlg 
l=,S msrsjeh 

2016 foieïn¾ 31 Èkg 
fkajdislj isá ixLHdj 

j¾Ihg 
tla 

YsIHhl= 
i|yd 

.dia;=j 
^re¡& 

msßñ ldka;d tl;=j 

wxl 4 A" c, gelsh mdr" ys|f.dv" nÿ,a, 611,100.00 

121 305 426 3500.00 

wxl 2$79" rUqlafmd;" nÿ,a, 252,000.00 

wxl 14$25" yxje,a, mdr" nÿ,a, 192,780.00 

wxl 14$25" yxje,a, mdr" nÿ,a, 192,780.00 

wxl 14$24" yxje,a, mdr" nÿ,a, 207,900.00 

wxl 08" lkaoj;a; mdr" kqf.af.dv 472,500.00 

cskdkkao. mdr" ys|f.dv" nÿ,a, 240,000.00 

wxl 15 A" c, gexlsh mdr" ys|f.dv" nÿ,a, 259,344.00 

wxl 29 B"    yxje,a, mdr" nÿ,a, 277,200.00 

 wxl 37$A$1" Whkaj;a;" yxje,a, mdr" nÿ,a, 270,000.00 

wxl 70" nÿ¨isrs.u" nÿ,a, 300,000.00 

wxl 62$1"  nÿ¨isrs.u" nÿ,a, 390,000.00 

wxl 03" iam%sxje,s mdr" nÿ,a, 300,000.00 

wxl 05" zz,S,isrsZZ" 2 lkqj" miair mdr" nÿ,a, 240,000.00 

wxl 47" iam%sxje,s mdr" nÿ,a, 1,266,840.00 

zziïm;a fijkZZ" j,õjj;a;" rUqlafmd; 1,344,000.00 
wxl 06 C"$13" c, gexlsh mdr" ys|f.dv" 
nÿ,a, 456,000.00 
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4.5 YsIH;a;aj 

4.5.1 2016 j¾Ifha uyfmd< YsIH;a;aaj yd YsIHdOdr ms<sn| úia;r 

 

 
 
4.5.2 2016 j¾Ifha fjk;a YsIH;a;aj ms<sn| úia;r 
 

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

l=,m;s YsIH;a;ajh  

i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u  2 

úoHd yd ;dlaIKfõo 2 

l<ukdlrK 2 

Ök ;dkdm;s YsIH;a;aj } 2016 
^tlajr f.ùu& 

i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u 
2 

mrs;Hd. Ndr YsIH;a;aj jevigyk 
^úYajúoHd, m%;smdok fldñIka 
iNd YsIH;a;aj wruqo, $ le;a,Ska 
fvdrsia ùriQrsh YsIH;a;aj wruqo,& 

úoHd yd ;dlaIKfõo 

2 

› ,xld WmdêOdrS ix.uh ^SLGS& 
fu,afndaka úYajúoHd,h 

l<ukdlrK 
2 

úfoaY YsIHhl=g msrskefuk 
ckdêm;s YsIH;a;ajh 

úoHd yd ;dlaIKfõo 3 

 

 

 

 

mSGh 
we;=<;a lr .kq 

,enQ j¾Ih 
YsIH ldKav 

j¾Ih 

YsIH;aj,dNSka ixLHdj 

uyfmd< YsIHdOdr 

i;a;aj úoHd yd wmkhk 
lDIsl¾u 

2014$2015 m<uq jir 39 89 

2013$2014 fojk jir 25 79 

2012$2013 f;jk jir 61 35 

2011$2012 isõjk jir 68 11 

úoHd yd ;dlaIKfõo 

2014$2015 m<uq jir 65 37 

2013$2014 fojk jir 53 38 

2012$2013 f;jk jir 83 14 

2011$2012 isõjk jir 72 17 

l<ukdlrK 

2014$2015 m<uq jir 52 19 

2013$2014 fojk jir 17 62 

2012$2013 f;jk jir 51 13 

2011$2012 isõjk jir 19 31 

tl;=j 605 445 
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5. udkj iïm;a  
 

5.1 wOHhk ld¾hh uKav,h 

2016 j¾Ifha § wOHhk ld¾hh uKav,fha tla tla fiajl .Kh ;=< fiajh l< ixLHd  

mSGh 

u
dO

Hh
 

f
c
HI

aG
 

u
y

dp
d¾

h
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e 

u
y

dp
d¾

h
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r
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f
c
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sl

dp
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h
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e 

- 
» 
y

d 
»»
 f

Y
a%K

s 

l
:
sl

dp
d¾

h
j
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e 

l
:
sl

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 

- - 19 4 31 20 

úoHd yd ;dlaIKfõo - 2 16 - 21 34 

l<ukdlrK - 
 

- 
 

10 4 9 9 isxy,$ 
oñ<$ 
bx.%Sis 

mqia;ld,h   - -  - 

4 ^iyldr 
mqia;ld,hdê
m;s$ks jre" 

mejreï 
moku u; - 

1&   

- 

tl;=j - 2 45 8 65 63 
 

      5.2 mßmd,k ld¾hh uKav,h  

2016 j¾Ifha § mrsmd,k ld¾hh uKav,fha tla tla fiajl .Kh ;=< fiajh l< ixLHd  

fiajl .Kh 
wkqu; fiajl 

msßi 
;:H fiajl 

msßi 
igyka 
 

f,aLldêldÍ 1 1 mejreï mokñka 

uQ,HdêldÍ 1 1 -- 

fcHIaG iyldr f,aLldêldÍ 7 6 
fcHIaG iyldr f,aLldêldÍjreka 
fjkqjg iyldr f,aLldêldÍjreka 
5 fofkla o we;=¿j 

fcHIaG iyldr uQ,HdêldÍ 4 4 
fcHIaG iyldr uQ,HdêldÍjreka 
fjkqjg iyldr uQ,HdêldÍjrfhla 
o we;=¿j 

fcHIaG iyldr wNHka;r 
ú.Kl 

1 - mqrmamdvq ù we;' 

ld¾hh bxðfkare 1 1 -- 

m%Odk wdrlaIl ks,Odß 
^fldka;%d;a moku& 1 1 -- 

m%Odk udI,a 1 - mqrmamdvq ù we;' 

wOHlaI - YdÍßl wOHdmk 1 1 -- 

Wm l=,m;s;=udf.a mqoa.,sl 
f,alï 

1 - mqrmamdvq ù we;' 

úYajúoHd,Sh ffjoH ks,OdÍ 2 1 mqrmamdvq ù we;'(1) 

mQ¾K ld,Sk fkajdisld.dr 
md,l 

1 - 
wOHhk fkajdisld.dr md,l úiska 
wdjrKh flf¾¡ 

tl;=j 22 16  
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5.3 wOHhk Wmldrl iy wkOHhk ld¾hh uKav,h  

 

2016 j¾Ifha § wkOHhk yd wOHhk Wmldrl ld¾hh uKav,fha tla tla fiajl .Kh ;=< fiajh l< 
ixLHd 

 

fiajl .Kh wkqu; fiajl msßi ;:H fiajl msßi 

l%u f,aLl yd moaO;s úYaf,aIl 2 2 

YdÍßl wOHdmkh ms<sn| WmfoaYl 2 2 

WmfoaYl ^mß.Kl ;dlaIKfõoh& 4 0 

Wm md,l ^mQ¾K-ld,Sk& 4 4 

udI,a 1 0 

iqmÍlaIl ^isú,a&  1 1 

ú.Kk iyldr 1 0 

fmd;a ;nkakd 1 1 

T!IOfõ§ 1 1 

fyo ks<OdÍ$ fyÈh  2 1 

;dlaIKsl ks<OdÍ 16 9 

mß.Kl fh¥ï iyldr 27 21 

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

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

mqia;ld, iyldr 3 3 

irma 2 2 

,smslre 6 5 

.nvd Ndrlre 2 1 

wdrlaIl kshdul 1 0 

f.dúm, iqmÍlaIl 1 0 

wd.ka;=l ksjdi Ndrlre 3 0 

lïlre 4 3 

úÿ,s ld¾ñl Ys,amS 1 0 

c,k, Ys,amS 1 0 

jvq ld¾ñl Ys,amS 1 0 

jeoaÿï Ys,amS 1 0 

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

m¾fhaIKd.dr mßjdr fiajl 13 10 

ßheÿre 2 0 

tl;=j 111 73 
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5.4 Wmldrl ld¾hh uKav, jHdma;sh 

 

mSGh$ YdLdj 
fcHIaG ld¾hh 

uKav,h 
lksIaG ld¾hh 

uKav,h 
iq¿ fiajlfhda 

 

Wm l=,m;s;=udf.a ld¾hd,h -- 2 -- 

f,aLldêldÍ;=udf.a ld¾hd,h -- 2 1 

uQ,HdêldÍ;=udf.a ld¾hd,h -- 1 -- 

i;a;aj úoHd yd wmkhk lDIsl¾u mSGh 1 7 5 

úoHd yd ;dlaIKfõo mSGh 1 3 7 

l<ukdlrK mSGh -- 2 -- 

YsIH lghq;= wxYh 1 6 -- 

udkj iïm;a wxYh -- 3 -- 

fmdÿ mßmd,k wxYh -- 3 -- 

úNd. wxYh -- 4 -- 

fcHIaG iyldr wNHka;r ú.Kl -- 1 -- 

uQ,Ok ld¾hh wxYh -- 1 -- 

m%iïmdok wxYh 2 2 -- 

f.jqï wxYh -- 2 -- 

jegqma wxYh -- 3 -- 

jd¾;dlrK wxYh -- 2 -- 

kv;a;= wxYh -- 1 -- 

mqia;ld,h 1 3 -- 

ffjoH uOHia:dkh -- 2 -- 

tl;=j 6 50 13 
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6. m¾fhaIK yd ixj¾Okh 

 

6.1 m¾fhaIK" kjHlrK yd m%ldYk  
 

úIhh m%ldYs; jdKsclrKh 
lrk ,o 

bÈßm;a lrk ,o 

m¾fhaIK wOHhk ixLHdj 247 02 14 

kjHlrK$ ksmehqï ixj¾Ok ixLHdj  10 -- 05 

iÕrd ,sms ixLHdj 63 01 -- 

.%ka:$ mßÉfþo ixLHdj 9 -- -- 

WOD; ixLHdj 237 -- 71 

fmdaiag¾ ixLHdj 6 -- -- 

tl;=j 572 03 90 

 

6.2 jev igyka" iïuka;%K yd jev uq¿  
 

úIhh 
iyNd.s jQ$ 
msßkukq ,enQ 

ixLHdj 

iïmQ¾K lrk 
,o ixLHdj 

bosrsm;a lrk 
,o ixLHdj 

Wmdê jev igyka ixLHdj 9 -- -- 

iy;sl m;% jev igyka ixLHdj 3 -- -- 

m%cd fiajd iïmdok jev igyka ixLHdj 31 25 01 
ld¾hh uKav, ixj¾Ok iïuka;%K yd jev 
uq¿ ixLHdj 

13 06 01 

tl;=j 56 31 02 
 

6.3 ,enQ iïudk ms<sn| úia;r  
 

úIhh iïudk ixLHdj úoaj;=ka ixLHdj YsIHh ixLHdj 

foaYSh iïudk 26 13 -- 

cd;Hka;r iïudk 10 07 -- 

tl;=j 36 20 -- 
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7. uQ,H yd ú.Kkh 

 

7.1 mqkrdj¾;k úhoï 
 

úIhh 
whjeh - 2016 
;:H ^remsh,a & 

;:H - 2016  
^remsh,a & 

% 
whjeh - 2015 

^remsh,a & 
;:H - 2015  
^remsh,a & 

% 

w' mqoa., mäkä 364,220,000 293,374,721 81 222,163,000 213,723,414 96 

wd' .uka yd hemqï 3,540,000 4,107,564 116 1,958,000 1,004,694 51 

we' iemhqï 27,172,000 17,813,031 66 24,842,000 10,315,367 42 

wE' kv;a;=j 16,092,000 7,548,370 47 10,991,000 3,659,271 33 

b' .súiqï.; fiajd 148,480,000 114,571,747 77 153,444,000 108,599,062 71 

B' fjk;a mqkrdj¾;k úhoï 78,496,000 40,469,426 52 53,602,000 27,172,161 51 

 tl;=j 638,000,000 477,884,859 75 467,000,000 364,473,969 78 

  

7.2 m%d.aOk úhoï 

 

úIhh 
whjeh - 
2016 ;:H 
^remsh,a & 

;:H - 2016  
^remsh,a & 

% 
whjeh - 2015 

^remsh,a & 
;:H - 2015  
^remsh,a & 

% 

w' bvï yd bvï oshqKq lsrSu - 52,979,553 - - 50,000  

wd' .Dy NdKav yd fjk;a WmlrK w;alr .ekSu 218,494,000 70,780,337 63 51,000,000 16,872,165 78 

we' hkaf;%damlrK w;alr .ekSu 67,123,476 23,078,162 

wE' f.dvke.s,s yd jHQy w;alr .ekSu 310,676,000 349,381,044 130 163,500,000 129,212,005 79 

b' fjk;a   70,830,000 14,783,082 21 45,500,000 6,507,281 14 

tl;=j 600,000,000 555,047,492 93 260,000,000 175,719,613 68 
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7.3 jHdmD;s ^úfoaYSh$foaYSh wruqo,a iïmdÈ;&   

 

ku yd úia;r 

Kh$ 
m%odkh 
^remsh,a 
ñ,shk& 

wruqo,a 
iïmdol 

ksfhdað;dh;kh 

# 

uq¿ msßjeh 
weia;fïka;=j 

^remsh,a 
ñ,shk& 

,shdmÈxÑ 
wruqo,a 
wdh;k 
^remsh,a 
ñ,shk& 

wdOdrodhl 
wruqo,a 
^remsh,a 
ñ,shk& 

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

- - 
3,420.00 

-   

tl;=j - - 3,420.00 - - 

 

7.4 jHdmD;s úhoï ^foaYSh$ úfoaYSh wruqo,a iïmdÈ;&  
 

ku 

uq¿ msßjeh 
weia;fïka

;=j 
^remsh,a 
ñ,shk& 

2016 úhou 
^remsh,a 
ñ,shk& 

2015 úhou 
^remsh,a 
ñ,shk& 

2016'12'31 Èkg 
iuqÉÑ; úhou 

fN!;sl 
m%.;sfha 

m%;sY;h ^]& 

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

3,420.00 84.36 122.87 2,113.60 70% 

tl;=j 3,420.00 84.36 122.87 2,113.60 70% 

 

7.5 uQ,H m%.;sh ^úhou&  

 

 

 

 

 

úIhh 2016 m%;smdokh 2016 ;=< úhou % 
w' jHdmD;sh fkdjk mqkrdj¾;k 
úhou 

638,000,000 471,885,516 74 

wd' jHdmD;sh fkdjk uQ,Ok  úhou 323,226,000 182,483,247 56 

we' jHdmD;sh - foaYSh wruqo,a 276,774,000 84,356,154 30 

wE' jHdmD;sh - úfoaYSh wruqo,a - -  

tl;=j 1,238,000,000 738,724,917 60 
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7.6 uQ,H m%.;sh ^W;amdos; wdodhu&  
 

 
7.7    uQ,H m%.;sh - 2016  

            

úIhh iQ;%h 
tla tla YsIHhl= i|yd úhou ^remsh,a& 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

w¡ tla YsIHhl= fyda YsIHdjl i|yd 
mqkrdj¾;k úhou  

uq¿ mqkrdj¾;k úhou 
$ YsIHh ixLHdj 

338,719 272,748 240,948 139,942 125,392 103,410 

wd¡ tla YsIHhl= fyda YsIHdjl i|yd uQ,Ok 
úhou  

uq¿ uQ,Ok úhou $ 
YsIHh ixLHdj 130,420 89,810 83,282 42,341 101,258 120,696 

 

wdodhï uQ,dY%h 
whjeh - 

2016 
^remsh,a& 

;:H - 
2016  

^remsh,a& 

whjeh - 
2015 

^remsh,a& 

;:H - 
2015 

^remsh,a& 

whjeh - 
2014 

^remsh,a& 

;:H - 
2014 

^remsh,a& 

whjeh - 
2013 

^remsh,a& 

;:H - 
2013 

^remsh,a& 

whjeh - 
2012 

^remsh,a& 

;:H - 
2012 

^remsh,a& 

whjeh - 
2011 

^remsh,a& 

;:H - 
2011 

^remsh,a& 
w¡ m%:u Wmdê 
wOHhkh 
^fkajdisld.dr yd 
,shdmosxÑ lsrSfï 
.dia;= wdosh&  

9,311,000 9,917,940 7,550,000 6,945,607 14,550,000 11,809,344 6,330,000 13,191,742 8,200,000 8,593,589 4,551,000 7,219,783 

wd¡ mYapd;a Wmdê 
wOHhkh 

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

we¡ úfYaI{ 
WmfoaYl;ajhka 
^mqyqKqj" úNd. yd 
fjk;a& 

30,733,000 4,405,747 6,450,000 1,134,312 450,000 343,400 3,315,000 553,000 2,100,000 1,791,277 4,544,000 1,129,745 

wE‘ fjk;a - - - - - - - - - - - 941,965 

tl;=j 40,044,000 14,323,687 14,000,000 8,079,919 15,000,000 12,152,744 9,645,000 13,744,742 
10,300,00

0 
10,384,866 9,095,000 9,291,493 
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7.8     há;, myiqlï - 2016  
 
há;, myiqlï ms<sn| úia;r úhou ^remsh,a& fN!;sl m%.;sh 

w' ikd;k f.dvke.s,a, 31,352,457 100% 

wd' N+ñ w,xlrKh - ikd;k f.dvke.s,a, 6,042,359 100% 

we' l%Svd uOHia:dkh 29,370,106 100% 

 wE' l%Svd uKavmh 1,406,040 100% 

 b' jeis c,dmjyk moaO;sh 1,774,568 100% 

tl;=j 69,945,530  
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7.9 2016 foieïn¾ 13  oskg uQ,H ;;a;aj m%ldYh 

 

 igyk 
2016 

remsh,a 
2015 

remsh,a 
j;alï    

cx.u j;alï    

uqo,a yd uqo,a iu foa  01 41,230,251 36,258,132 
wdfhdack 02 21,223,591 18,152,475 
whúh hq;= foa 03 23,107,408 14,665,875 
mßf,aLk f;d. 04 35,908,679 7,368,400 
w;a;sldrï 05 406,974 268,131 
 

 
121,876,903 76,713,012 

  
cx.u fkdjk j;alï    
whúh hq;= foa 06 5,700,839 5,872,383 
foam<" msßh; yd WmlrK 07 1,767,403,374 1,421,626,674 
isÿ flfrñka we;s ld¾hhka 08 - 290,865,005 
bvï yd bvï jeäoshqKq lsrSu 09 111,395,952 58,416,399 
.=Kd;aul;d j¾Ok jHdmD;s 10 9,161,877 4,610,855 
  1,893,662,043 1,781,391,317 
uq¿ j;alï  2,015,538,945 1,858,104,329 
    

nerlï    

cx.u nerlï    

WmÑ; úhoï 11 34,895,227 22,244,523 
úúO Khysñfhda yd fjk;a 12 76,744,952 85,484,192 
Úhoï fkdl< m%odkh  22,548,650 30,695,456 
  134,188,828 138,424,171 
cx.u fkdjk nerlï    

ú,ïì; wdodhu 13 288,919,570 165,605,191 
mdßf;daIslh i|yd m%;smdokh 14 15,183,379 9,396,706 
  304,102,950 175,001,897 
uq¿ nerlï  438,291,778 313,426,067 
    
Y=oaO j;alï  1,577,247,167 1,544,678,262 
    

ialkaO yd ixÑ;    

iuqÉÑ; wruqo, 15 2,147,937,123 2,063,580,969 
fmdÿ ixÑ;h 16 (610,077,413) (548,520,929) 
úfYaI ixÑ;h  17 7,399,112 1,990,995 
fjk;a wruqo,a  18 31,988,345 27,627,227 
uq¿ Y=oaO j;alï$ ialkaO  1,577,247,167 1,544,678,262 
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7.10 2016 foieïn¾ 13  oskg uQ,H ld¾hh idOkh ms<sn| m%ldYh  
 

 igyk 2016 
remsh,a 

2015 
remsh,a 

wdodhu    

mqkrdj¾;k m%odk 19 477,500,000 343,371,000 

YsIHdOdr yd uyfmd, m%odk 20 55,058,350 30,256,550 

iajhx uQ,H jev igyka wdodhu 21 4,405,747 1,134,312 

fjk;a wdodhu 22 14,202,090 12,503,307 

l%ulaIs; uQ,Ok m%odk 
uq¿ wdodhu 

  
   
úhoï 

23 
 

 

 

64,370,645 49,166,033 

615,536,831 436,431,202 

 

 
 

mqoa., mäkä 24 293,374,721 213,723,414 

.uka yd hemqï úhoï 25 4,17,564 1,004,694 

iemhqï 26 17,813,031 10,315,367 

kv;a;=j 27 7,548,370 3,659,271 

.súiqï.; úhou 28 114,571,747 108,599,062 

fjk;a mqkrdj¾;k úhoï   29 40,469,426 27,172,161 

iajhx uQ,H jev igyka úhoï 30 3,451,957 600,410 

YsIHdOdr yd uyfmd, f.ùï  31 55,058,350 30,256,550 

laIh 

uq¿ úhoï  
 

  
j¾Ih i|yd w;sßla;h$ ^W!K;dj& 
 

32 

 

 

 

160,075,552 138,765,610 

696,470,717 534,096,538 

  

(80,933,886) (97,665,336) 
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7.11  2016 foieïn¾ 31 oskg uqo,a m%jdy m%ldYh 

 

         2016            
remsh,a 

2015         
remsh,a 

        
fufyhqï l%shdldrlï fj;ska uqo,a m%jdy 

  

      
idudkH l%shdldrlï fj;ska ysÕh$w;sßla;h 
.e,mqï 
fmr j¾Ih wdY%s; ,eîï 
uqo,a fkdjk ixp, 

(80,933,886) 

 

745,392 

(97,665,336)  
  

l%ulaIs; uQ,Ok m%odk      (64,370,645) (49,166,033)   

laIh    160,075,552 138,765,610 

m%;smdok yd fjk;a    

ldrl uQ,Ok fjkiaùï j,g fmr fufyhqï ,dNh    
6,088,013 1,673,792 

21,604,425 (6,391,968)   

ldrl uQ,Okfha fjkiaùï   

whúh hq;= foa ^cx.u j;alï& ^jeä&$ wvq ùu       (8,441,533) (4,201,373) 

whúh hq;= foa ^cx.u fkdjk j;alï& ^jeä&$ wvq ùu 171,544 545,504 

mßf,aLk j, ^jeäùu&$ wvqùu (14,534,348) (4,206,090) 

w;a;sldrfuys ^jeäùu&$ wvqùu (138,843) (154,387) 

WmÑ; úhoï j, jeäùu$ ^wvqùu& 12,650,704 5,631,313 

úúO Khysñhka jeäùu$ ^wvqùu& 

fufyhqï l%shdldrlï j,ska Y=oaO uqo,a m%jdy   

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

(6,844,710) (2,435,824) 

4,467,238 (11,212,825) 

  

ia:djr j;alï w;alr .ekSu  

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

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

(261,590,592) 

(3,071,116) 

(175,683,099)  

(5,597,667) 

(264,661,707) (181,280,767) 

   

  
iïÉÑ; wruqo,    84,356,154 122,869,919 

ú,ïì; wdodhu  
úhoï fkdl< m%odk - m%d.aOk     

186,490,653 

(8,146,807) 

86,445,081 

- 
fjk;a wruqo,a      
uQ,HlrK l%shdldrlï j,ska YqoaO uqo,a m%jdy ùï 

        
uqo,a yd uqo,a iudk foays YqoaO jeäùu$ ^wvqùu& 

2,466,588 10,910,718 

265,166,588 220,225,718 

 

4,972,119 

  

27,732,126 
ld,mßÉfþoh wdrïNfha § uqo,a yd uqo,a iudk foa 36,258,132 8,526,006 
ld,mßÉfþoh wjidkfha § uqo,a yd uqo,a iudk foa 41,230,251 36,258,132 

 

  

 igyk - 2016'12'31 Èkg nexl= fYaIh  
 
    
  

  

nexl=j .sKqï wxlh remsh,a 
,xld nexl=j 3114820  22,548,650   

,xld nexl=j 3114820  2,741,541 

,xld nexl=j 78166821 7,003,851 

,xld nexl=j 78057047  5,729,960 

 uyck nexl=j 10100168384805  3,206,250 
tl;=j  41,230,251 
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7.12 ú.Kdldêm;s jd¾;dj    
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7.13 ú.Kdldêm;s jd¾;dj ;=< u;= lrk ,o ldrKd i|yd ms<s;=re 
 

2.2 මූල්ය ්රකාශණ  ිළිබඳ අදහස් දැක්වීම 

2.2.1 ශ්රී ල්ාකාශ ජශය අාණ ිණුම්කකාජ  ්රමිති 

විග න නිරීක්ෂ ය කාළමනශකාශරීත්වයේ අදහස් දැක්වීම වර්තමශන තත්ත්වය 

(අ) විශලේ අයමුදල් ර ආශඹෝජන රු.2,466,588 ක් මුදල් 
ප්රහව ප්රකාහලශ  ආශඹෝජන ්රිඹහකාහයකා ය ඹේශම මුදල් 
ගරහඹහභක් ශර දැක්විඹ යුතු වුම, එඹ මරය 
්රිඹහකාහයකා ය ඹේශම මුදල් ගරහ කභක් ශර දක්හ 
තිබුණි.  
 

 

එකාඟ ශනොශේ. 
විගණකාහධිඳති හර්තහශේ ශඳන්හ ඇති ඳරිදි මරය 
්රිඹහකාහයකා ය ඹේශම ශඳන්හ ඇති රු.2,466,588 ක් වු විශලේ 

අයමුදල්, “ආශඹෝජන ්රිඹහකාහයකා ය” ඹේශම ශඳන්විඹ යුතු ඵ 
දක්හ ඇතම, එභ මුරහශ්රඹ ්රි රාකාහ යහජය අාලශ  ිණණු යකායණ 
ප්රමිතත අාකා 02 ේ අනු “ආශඹෝජන ්රිඹහකාහයකා ය” ඹේශම 
ශඳන්විඹ යුතු අයිතභඹක් ශනොන ඵ අධහයණඹ කායමු. 
 

උක්ත ප්රමිතතිඹේ අනු ආශඹෝජන ්රිඹහකාහයකා ය ඹේශම දැක්විඹ 
යුමශම එභ මුදල් ප්රහවඹ (රැීම ය ශවෝ ශගීම ය) ථාහය 
මකා ය අමඳම කාය ගැනීභකාේ ශවෝ විකිණිභකාේ, ණඹ 
උඳකායණඹකා ආශඹෝජනඹ , ඉදිරි ිණවිසුභකා ප්රතිථාහකාේ 
 යඵන්ධ න්ශන් න ය ඳභණි. නමුම ඉවත විශලේ අයමුදල් එභ 
ර්ගීකායණශඹන් ඵැවැය ශේ. 

විශලේ අයමුදල් ර ආශඹෝජන 

රු.2,466,588 ක් වු ප්රභහණඹ මුදල් 

ප්රහව ප්රකාහලශ  මුරය 

්රිඹහකාහයකා ය ඹේශම මුදල් ගරහ 

කභක් ශර ද, ආශඹෝජන 

්රිඹහකාහයකා ය ඹේශම මුදල් ගරහ 

ඹහභක් ශර ද දක්හ ඇත. 

 

(ආ) ශ්රී රාකාහ යහජය අාල ිණණු යකායණ ප්රමිතත 07 ප්රකාහය ජාගභ 

ශනොන මකා ය වහ පරදහයි ජිවිත කාහරඹ හර්ෂිකා 
භහශරෝචනඹ ශනොකිරීභ ශවේතුශන් පිරිැඹ රු. 
114,325,384 ක් වු ථාහය මකා ය  යපුර්ණශඹන් ක්ඹ 
කාය ඇතම  ත දුයේම ප්රශඹෝජනඹේ ගිමමිතන් ඳැතුණි. ක 
අනු ඇථතශ යන්තුගත ශදෝඹ ශ්රී රාකාහ යහජය අාල 
ිණණු යකායණ ප්රමිතත 03  ප්රකාහය ප්රතිශලෝධනඹ කිරීභේ 
කාේයුතු කාය ශනොතිබුණි. 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
විලථවිදයහරශ  ආය යබශ  (ර් 2006) සිේ ශ ය දක්හ ජාගභ 
ශනොන මකා ය ප්රතයහගණනඹක් ශවෝ කහශ  විවිත කාහරඹන් 
හර්ෂිකා භහශරෝචනඹක් සිදු කාය නැත. ශ ය න විේ 
ක්රභහනුකර ථාහය මකා ය ශල්ණණඹ ැකාශමිතන් ඳතින 
ශවයින්, එඹ අන් වු විගභ විලථවිදයහරඹ තු සිඹළුභ 
ජාගභ ශනොන මකා ය ර පරදහයි විවිත කාහරඹ 
භහශරෝචනඹ කිරීභේම කහ ප්රතයහගණනඹ කිරිභේම කාේයුතු 
කායමිත. 
 
ශභභ විගණන ිමරීක්ණඹ අනු  යපර්ණශඹන් ක්ඹ කාය 
ඇති ථාහය මකා ය ර ටිනහකාභ රු.81,539,447 ක් ශර 

ථාහය  මකා ය අාකානඹ කාය 

ිමඹමිතත ඳරිදි ථාහය මකා ය 

ශල්ණණඹ ැකාශමිතන් ඳතී. ඉන් 

අනතුරු මකා ය  ප්රතයහගණනඹ 

ශකාොේ නැත ශඳොම රේ ගැනීභේ 

කාේයුතු කායනු රැශේ. 
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දක්හ ඇතම, මරය ප්රකාහලන රේ අදහර කාථ කාර උඳ 
ශල්ණණඹ අනු ශභඹ රු. 114,325,383.60 කි. 

(ඇ) ශ්රී රාකාහ යහජය අාල ිණණු යකායණ ප්රමිතත අාකා 09 හි 15 
ශේදඹ ප්රකාහය ශතොගඹ පිරිැඹ ශවෝ ශු්ධධ උඳරේධි අගඹ 
ඹන ශදශකාන් අඩු අගඹ භත ිණණු ය ගතකාය ශනොතිබුණු 
අතය 44 ශේදඹ ප්රකාහය කාහර ඳරි්ඡශේදශ  විඹදභක් ශර 
වඳුනහගම ශතොගර අගඹ මරය ප්රකාහලන ිනන් ශවිනදයේ 
කාය ශනොතිබුණි. 
 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
 
්රි රාකාහ යහජය අාලශ  ිණණු යකායණ ප්රමිතත අාකා 9 හි 15 ශදදඹ 
ප්රකාහය, ශතොග පිරිැඹ ශවෝ ශු්ධධ උඳරේධි අගඹ ඹන 
ශදශකාන් ඩහ අඩු අගඹ භත ිණණු යගත කාර යුතු වුම, ඇතැ ය 
අයිත ය ර ශු්ධධ උඳරේධි අගඹ වඳුනහ ගැනීශ ය දී තිබු 
ප්රහශඹෝිණකා අඳවසුතහ ශවේතුශන් සිඹළුභ ශතොග අයිත ය, 
“පිරිැඹේ” ිණණු යගත ශකාොේ ඇත. ඉදිරිශ  දී ශභභ 
ිණණු යකායණ ප්රමිතතඹේ අනුකර ශතොග අගඹ කිරීභ වහ 
කාේයුතු කායමිත. 

ශතොග අයිතභඹන්හි අගඹ පිරිැඹේ 

ඩහ අඩු වූ අථාහශේ කහශ  ශු්ධධ 

උඳරේධි අගඹ භත   ශතොග 

ගණනඹ කිරීභේ 2016 ර්ශ  දී 

අභම විඹ. නමුම 2017 ර්ශ  

ශතොග පිරිැඹ වහ ශු්ධධ උඳරේධි 

අගඹ ඹන ශදශකාන් අඩු අගඹ භත 

ිණණු යගත කිරීභේ කාේයුතු ශකාශර්. 

2.2.2 ිණුම්කකාජ  අඩුඳශඩු  

  
යහජය ප්රදහන ඹේශම මිතශදී ගන්නහ සිඹළුභ මකා ය කහශ  
ප්ර ශඹෝජනම විවිත කාහරඹ ඳදන ය කායශගන විර යීතත 
අදහඹභක් ශර ිණණු යගත කායන ආකාහයඹේ ිණණු යකායණ 
ප්රතිඳමමඹ වදුනහශගන තිබුණ ද යහජය ප්රග්ධධන ප්රදහන 
ඹේශම ඉදිකාය තිබුණු ශගොඩනැිණල්ර වහ භහශරෝචිත 
ර්ශ  ක්ඹ රු.85,472,880 ක් විඹද ය ශර ිණණු යගත 
කාය තිබුණ ද එඹ ආදහඹභ ශර ිණණු ය ගත කාය 
ශනොතිබුණි.  
 
 

 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත.(ඳහත කාරුුම වල්ට 

යටත්ව) විලථවිදයහරඹ ථාහඳනඹ කිරිශ ය යහඳිතිඹ ඹේශම 
ඉදිකායන රද ශගොඩනැිණින ර මුළු ටිනහකාභ, ක්රභක්ඹ 
ඹේශම කාඳහවැරීභක් ශනොකායන ශර 2012 ර්ශ  යජශ  
විගණන අාලශ  හභහජිකාඹන් භඟ කායන රද හකා්ඡජහකින් 
ඳසු තීයණඹ කායන රද අතය, ක අනු එභ ප්රතිඳමතිඹභ 
තදුයේම 2012 ර්ශ  සිේ අණණ්ඩ 2016 ර්ඹ වහ ද 
ශඹොදහ ශගන ඇත. 
ක අනු ථාහඳනඹ කාර ිණණු යකායණ ප්රතිඳමතිඹ, 2016 
ර්ශ  මරය හර්ාහශේ පිටු අාකා 09 හි ිණණු යකායණ ප්රතිඳමති 
ඹේශම ශවළිදයේ කාය ඇත. 
ක අනු විගණනශ  දි ිමරීක්ණඹ ීම ඇති රු. 85,472,880 කා 

ශන තුශ ශගොඩනැිණින රේ අදහර ක්ඹ රු. 85,427,768 ක් 

ඇතුශම ීම ඇත. ඉතිරිඹ, එන ය රු .45,112 ක් වු ශන ඳවත 
ඳරිදි ැඳීභ භඟින් ඳැවැදිින කායමිත. 
 

 

 
විලථවිදයහරඹ ථාහඳනඹ කිරිශ ය 
යහඳිතිඹ ඹේශම ඉදිකායන රද 
ශගොඩනැිණින ර මුළු ටිනහකාභ, 

ක්රභක්ඹ ඹේශම කාඳහ වැරීභක් 
ශනොකායන ශර 2012 ර්ශ  
යජශ  විගණන අාලශ  
හභහජිකාඹන් භඟ කායන රද 
හකා්ඡජහකින් ඳසු තීයණඹ 
කායන රද අතය ක අනු එභ 
ප්රතිඳමතිඹභ තදුයේම අණණ්ඩ 
2016 ර්ඹ වහ ද ශඹොදහ ශගන 
ඇත. 
ක අනු ථාහඳනඹ කාර 
ිණණු යකායණ ප්රතිඳමතිඹ 2016 
ර්ශ  මරය හර්තහශේ , පිටු අාකා 
09 හි ිණණු යකායණ ප්රතිඳමති 
ඹේශම ශවළිදයේ කාය ඇති අතය, 
ක අනු  ිණණු ය පිළිශඹර ශකාොේ 
ඇත. 
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ැදීභ  රු: 

මරය ප්රකාහලන රේ අනු ක්ඹ 
විඹදභ  

 149,843,493 

එකාතු කාශහ (+)   

ශදයක් ිණණු යගත කාය ඇති ගිව 
බහණ්ඩ ක්ඹ     

     121,017        121,017 

  149,964,510 

අඩු කාශහ (-)   

ශගොඩනැිණින ක්ඹ  85,427,768  

භඟවැරී ඇති පුනරුමාහපිත 
ශගොඩනැිණින ක්ඹ 

     159,807  

භඟවැරී ඇති කාහර්ඹහර උඳකායණ 
ක්ඹ  

          1,150  

භඟවැරී ඇති ඳර්ශ ණ වහ ඉශගනු ය 
උඳකායණ ක්ඹ  

         5,142  

විගණන ිමරීක්ණඹ තුශ පිේඳම 
කිරීශ ය ශදෝ (කාහර්ඹහර උඳකායණ) 

             30    (85,593,897) 

මරය ප්රකාහලන තුශ ප්රහග්ධධන ප්රදහන 
ක්රභක්ඹ 

 64,370,613 

2.2.3 ඳැහැදිලි යනොකාළ යවනස්කා්ක 

(අ) භහශරෝචිත ර්ශ  අහනඹේ මරය ප්රකාහලන අනු 
ඉතිරි ිනපි ද්රය ශතොගඹ රු. 9,558,694 ක් වුද 
භහශරෝචිත ර්ශ   ශදැ යඵර් 31 දිනේ බහණ්ඩ 
මීක්ණ හර්තහ අනු එඹ රු. 6,897,511 ක් විඹ. ක 
අනු රු. 2,691,183 කා ඌණතහඹක් ිමරීක්ණඹ විඹ. 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
2016.12.31 දිනේ, මරය ර්තහ ර ශවළිදයේ කාය ඇති ර්ඹ 
අග ිනපි ද්රය ශතොගශ  ටිනහකාභ ව ශතොග මීක්ණ 
හර්ාහ අනු ිනපි ද්රය ශතොගශ  ටිනහකාභ අතය රු. 
2,691,183 කා ශනක් (ඌණතහඹක් ) ිමරීක්ණඹ වුද, 
ඳසු කායන රද ඳරීක්හ කිරි ය ර ප්රතිපරඹක් ශර ශභභ 
ශන, රු. 26,289.90 (අතිරික්තඹක්) දක්හ අඩු ීම ඇත. ශභභ 
ශන, අතීත ිණණු ය ර් ර ශනොැඳු ශතොග ටිනහකා ය 
ර ප්රතිපරඹක් ශර වඳුනහගත වැකා. ශභභ ශන 
විලථවිදයහරශ  ඳහරකා බහශේ අනුභැතිඹ හිත, මරය 
කාහර්ඹඹ හධන හර්තහ තුශ ශඳය ර්ඹේ අදහර ගැරපීභක් 
ශර ේවන් කිරීභේ ඵරහශඳොශයොමතු ශමිත. 

2016 ර්ශ  දී වදුනහගම මරය 

ප්රකාහලන අනු ිනපි ද්රය ශතොගශ  
ටිනහකාභ වහ බහණ්ඩ මීක්ණ 
හර්ාහේ අනු  ිනපි ද්රය 
ශතොගශ  ටිනහකාභ අතය වූ 
ශන 2017 ර්ඹ තුශදී 
ශවළිදයේ කාය අදහර ගැරපී ය 
සිදුකායන රදි. 
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(ආ) භහශරෝචිත ර්ඹ අහනඹේ මරය ප්රකාහලනඹ අනු 
භිදුකාහාග මිතශ දී ගැනීභ රු. 2,697,146 ක් වු ද ථාහය 
මකා ය ශල්ණනශ  එඹ රු. 970,000 ක්  ශර දැක්ීමශභන් 
රු. 1,727,146 කා ශනක් ිමරීක්ණඹ විඹ. 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. (නමුත් ඳහත ඳැහැදිලි 

කිරී්ක වල්ට යටත්ව, ) 
 

මරය ප්රකාහලන තුශ ේවන් අාකා 10, “අථඳිලය මකා ය” 

ඹේශම, “ භිදුකාහාග” ශිර්ඹ තුශ රු. 2,697,146 ශර 

භිදුකාහාග ර මුළු ටිනහකාභ දක්හ ඇතම, එයින් රු. 970,000 

ක් වු, ප්රර්තන ර්ඹ තුශ අමඳම කාය ගම භිදුකාහාග 
ටිනහකාභ ථාහය මකා ය ශල්ණනශ  “අථඳිලය මකා ය” 

පිටු තුශ ඉදිරිඳම ශකාොේ ඇත. ඉතිරිඹ, එන ය රු. 1,727,146 වු 
අථඳිලය මකා ය (භිදුකාහාග) ටිනහකාභ ශඳය ර් ර දී 
අමඳම කායගම ARC GIS භිදුකාහාගශ  ටිනහකාභ න අතය, 

එඹ ථාහය මකා ය ශල්ණනශ , “විදයහගහය වහ ඉගැන්ීම ය 

උඳකායණ”ඹේශම දක්හ ඇත. ථාහය මකා ය ශල්ණනශ  

ාගතබහඹ වහ, ශභභ රු. 1,727,146 වු ටිනහකාභ ද, 
භිදුකාහාග ඹේශම ිමැයදි ඉදිරිඳම කිරීභේ කාේයුතු කායමිත. 

මරය ප්රකාහලන තුශ ේවන් අාකා 
10, “අථඳිලය මකා ය” ඹේශම, “ 

භිදුකාහාග” ශිර්ඹ තුශ රු. 

2,697,146 ශර     භිදුකාහාග ර 
මුළු ටිනහකාභ දක්හ ඇතම, එයින් 
රු. 970,000 ක් වු, ප්රර්තන ර්ඹ 
තුශ අමඳම කාය ගම භිදුකාහාග 
ටිනහකාභ ථාහය මකා ය 

ශල්ණනශ  “අථඳිලය මකා ය” 
පිටු තුශ ඉදිරිඳම ශකාොේ ඇත. 

ඉතිරිඹ, එන ය රු. 1,727,146 වු 
අථඳිලය මකා ය (භිදුකාහාග) 
ටිනහකාභ ශඳය ර් ර දී අමඳම 
කායගම ARC GIS භිදුකාහාගශ  
ටිනහකාභ න අතය, එඹ ථාහය 
මකා ය ශල්ණනශ , “ විදයහගහය වහ 

ඉගැන්ීම ය උඳකායණ”ඹේශම දක්හ 
ඇත. ථාහය මකා ය ශල්ණනශ  
ාගතබහඹ වහ, ශභභ රු. 

1,727,146 වු ටිනහකාභ ද, 
භිදුකාහාග ඹේශම ිමැයදි ඉදිරිඳම 
කිරීභේ කාේයුතු කායමිත. 

2.2.4 විග නය සදහශ සශක්ෂි යනොවීම  

රැබිඹ යුතු ිණණු ය - 
පුනයහර්තන  
 

20,063,117  

 ශලේ නහාන ිනපි 

 කාහර විලථශල්ණඹ 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ විඹ ශනොවැකා. 
 

ශභහි වන් රු.20,063,117 ක් වු “රැබිඹ යුතු පුනයහර්ාන 

ිණණු ය ” ශිර්ඹ ඹේශම දක්හ ඇති ටිනහකාභේ අදහර 
විථතයහමභකා ශලේඹන් තුශ ඇතුශම න්ශන් ිමයන්තයශඹන් 
ශනථ ීම ය සිදු ශනොන එශභන්භ ශන ශනභ ණඹගැති 
ශරජය ඳමහගත යුතු අයිත ය ශනොන ශවයින් කහ වහ 
ශල්ණන ඳභණක් ඳමහ ගැනීභ ඳරිචඹ ශේ. 

 
ිමදසුන් - ශියහධහය රැබිඹ යුතු ශලේ, භවශඳොශ රැබිඹ යුතු 

ශභහි වන් රු. 20,063,117 ක් වු 

“රැබිඹ යුතු පුනයහර්ාන ිණණු ය” 

ශීර්ඹ ඹේශම දක්හ ඇති     

ටිනහකාභේ අදහර විථතයහමභකා 

ශලේඹන් තුශ ඇතුරම න්ශන් 

ිමයන්තයශඹන් ශනථීම ය සිදු 

ශනොන අයිතභඹන් ශේ. උදහ: 

ශියහධහය රැබිඹ යුතු ශලේ, 

භවශඳොශ රැබිඹ යුතු ශලේ ,ිණවිසු ය 
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ශලේඹ, ිණවිසු ය කාඩ කිරී ය භත රැබිඹ යුතු දෑ ..... ැිම දෑ 
 

එශේභ රු.76,744,952 ක් වු ශගවිඹ යුතු ිණණු ය එකාතු තුශ 
ඇතුරම න්ශන් ආයක්ණ තැන්ඳතු වහ ක භත ශගවිඹ යුතු 
ශඳොළි, ශනම තැන්ඳතු ව ශගවිඹ යුතු දෑ (අඹබහය වහ 
ප්රහග්ධධන), ශගවිඹ යුතු උඳඹන විේ ශගීම ය ඵදු ව මු්ධදය ඵදු 
ැිම ිමයන්තයශඹන් ඇති ශනොන ශගවිඹ යුතු දෑ න අතය, ක 
වහ ණඹහිමිත ශරජය ඳමහ ශනොගන්නහ අතය, ශල්ණන 
ඳභණක් ඳමහ ගැශන්. ශභභ ශල්ණන, මරය ිණණු යකායණ 
කාේයුතු වහ උඳරිභ ශර ප්රභහණම න ඵ අධහයණඹ 
කායමිත. 

කාඩකිරීභ භත රැබිඹ යුතු දෑ, රැබිඹ 

යුතු ශඳොලී මුදල් ආදිඹ ශේ. 

මිතන් රැබිඹ යුතු ශඳොලී මුදල් වහ 

නහා කිරීශ ය ිනපි රඵහශගන ඇති 

අතය, අශනකුම ශලේඹන් 

ශනුශන් ශලේ නහාන ිනපි රඵහ 

ගැනීභේ ඉදිරිශ  දී කාේයුතු ශඹොදමිත. 

 

ශගවිඹ යුතු ිණණු ය - 
පුනයහර්තන 

4,629,328 

 ශලේ නහාන ිනපි 

 කාහර විලථශල්ණඹ 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත.  
 

නමුම ඉවත ශලේඹ තුශ ඇතුරම න රු.1,100 ක් භඟින් 
ිමශඹෝජනඹ න්ශන් ශේයහශදණිඹ  විලථවිදයහරඹේ භහරු වු 
ශේකාශඹකු ශනුශන් එභ විලථවිදයහරශ  සුබහධකා 
ාගභඹේ, ශගවු දහඹකා මුදරක් න අතය, එභ ශචක්ඳත කාල් 
ඉකුම ීම ඇත. ක වහ නැත ශගීමභක් සිදු ශකාොේ නැති අතය, 
එඹ ශදෝඹක් ඵ පිළිගිමමිත. එභ ශගීමභ නැත කිරීභ වහ 
කාේයුතු කායමිත. 
ඉතිරිඹ එන ය 4,628,267.63 වු ටිනහකාභ තුශ අඩාගු න්ශන්, 

“හර්ෂිකා සි යශඳෝසිඹ ය”, “දන ාමය ැභරුභ”, සිසුන් 

ශනුශන් රැබුණු “ජර්භහනු වහ ඔථශේිනඹහ   ”ශියමම 

අයමුදල් ව“ඳර්ශ ණ ප්රදහන -ඵහහිය මුරහශ්ර   ”  ැිම දෑ ශේ. 

ශභභ ශලේ වහ “ශලේ නහා ිනපි” රඵහ ගත ශනොවැකි අතය, 

“කාහර විලථශල්ඹන්”කාථ කිරිභ හභහනයශඹන් සිදු ශනොශේ. 
භන්ද කහ ශකාටිකාහලීන ිමයවුල් න ිමහඹ. 
 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ 
ශමිත.  
නමුම ඉවත ශලේඹ තුශ ඇතුරම 

න රු.1,100 ක් භඟින් 

ිමශඹෝජනඹ න්ශන් ශේයහශදණිඹ  

විලථවිදයහරශ  සුබහධකා 

ාගභඹේ, භහරු වු ශේකාශඹකු 

ශනුශන් ශගවු දහඹකා මුදරක් 

න අතය, එභ ශචක්ඳම කාල් 

ඉකුම ීම ඇත. ක වහ නැත 

ශගීමභක් සිදු ශකාොේ නැති අතය, 

එඹ ශදෝඹක් ඵ පිළිගිමමිත. එභ 

ශගීමභ කිරීභ වහ කාේයුතු කායමිත. 

 

ඉතිරිඹ එන ය 4,628,267.63 වු 
ටිනහකාභ තුශ අඩාගු න්ශන්, 

“හර්ෂිකා සි යශඳෝසිඹභ”,  “දන 

ාමය ැභරුභ”, සිසුන් 

ශනුශන් රැබුනු “ජර්භහනු වහ 

ඔථශේිනඹහ ” ශියම අයමුදල් 

ව “ඳර්ශ ණ ප්රදහන  - ඵහහිය 
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මුරහශ්ර ”  ැිම දෑ ශේ. ශභභ ශලේ 

වහ “ශලේ නහා ිනපි” රඵහ ගත 

ශනොවැකි අතය, “කාහර 

විලථශල්ණඹන්”කාථ කිරිභ 
හභහනයශඹන් සිදු ශනොශේ. භන්ද 
කහ ශකාටිකාහලීන ිමයවුල් න 
ිමහඹ. 

ශගවිඹ යුතු ිණණු ය - 
ප්රහග්ධධන 

18,466,392 

 ශලේ නහාන ිනපි 

 කාහර විලථශල්ණඹ 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
නමුම ශභභ ටිනහකාභ තුශ අඩාගු න්ශන් ඵහහිය 
ැඳයු යකාරුන්ේ කාශ යුතු ශගවිමිත ශලේඹන් න අතය ක 
වහ නහාන ිනපි රඵහ ගැනීභේ කාේයුතු කාය නැති අතය කහ 
රඵහ ගැිමභේ ඉදිරිශ  දී කාඩිනමිතන් කාේයුතු ශඹොදමිත. 
ශ ය දවහ ශගවිඹ යුතු ශරජයඹන් තඵහ ගැිමභේ කාේයුතු කායමිත. 
ශභභ ශලේඹන් වහ, “කාහර විලථශල්ණඹන් “ සිදු ශකාොේ 
නැති ශර විගණන ිමරීක්ණඹ තුශ වන් වු ද මරය 
ප්රකාහලන තුශ, ේවන් අාකා 12 අදහර ඉදිරිඳම කාශ උඳ 

ශල්ණන  අාකා 18 ඹේශම එභ ඹථ විලථශල්ණඹ ඉදිරිඳම 
ශකාොේ ඇත. ක අනු විගණන ිමරීක්ණඹ ිමැයදි ශනොශේ. 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ 
ශමිත. 

 
නමුම ශභභ ටිනහකාභ තුශ අඩාගු 
න්ශන් ඵහහිය ැඳයු යකාරුන්ේ 
කාශ යුතු ශගවිමිත ශලේඹන් න 
අතය, ක වහ නහාන ිනපි රඵහ 
ගැනීභේ කාේයුතු කාය නැති අතය, 
කහ රඵහ ගැිමභේ ඉදිරිශ  දී 
කාේයුතු ශඹොදමිත. 
 

2.3 ල්ැබිය යුතු හශ යගවිය යුතු ිණුම්ක  

(අ) භහශරෝචිත ර්ඹ අහනඹේ ර් 02 ක් ඉක්භවූ  
විවිධ ඉදිකිරී ය, ැඳයු ය වහ ශේහ රඵහ ගැනීශ ය දී අත 
රැවු ය ලශඹන් යහශගන තිබූණු රු. 31,716,010 ක් 
විගණන දිනඹ වූ 2017 අශප්රේල් 30 දින න විේම ිමයවුල් 
කිරීභේ කාේයුතු කාය ශනොතිබුණි. 
 
 
 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
නමුම රු. 31,716,010 ක් වු විගණන ිමරීක්ණඹ තුශ වන් 

අත රැදවු ය ර මුළු ටිනහකාභ තුශ රු.23,884,279 කා 

ටිනහකාභ අදහර න්ශන් “ශකාොන්ත්රහම” වහ න අතය කහ 

ථාහය තහක්ණිකා ඇගයී ය කාමිතටු (STC) අනුභැතිඹ ශනොභැති 
ිමහ අහන බිල්ඳම ශගීමභේ ශනොවැකි ීමභ භත ිමයවුල් 
ශනොවු අත රැදවු ය ශේ. 

  

ඉතිරිඹ, එන ය රු. 7,831,731 ක් වු ටිනහකාභ, මිතශදී ගම ගිව 
බහණ්ඩ, ඳරිගණකා වහ විදයහගහය උඳකායණ රේ අදහර අත 
රැදවු ය න අතය, කහ ැඳයු යකාරුන් ඉල්ලීභක් කාශ විේ 
ඳභණක් ිමදවථ ශකාශර්. ැඳයු යකාරුන්ේ, විලථවිදයහරශඹන් 
අත රැදවු ය භත ඹ ය මුදරක් අඹ ීමභේ ඇති න ය ක ඵ 

රු.31,716,010 ක් වු විගණන 
ිමරීක්ණඹ තුශ වන් අත රැවු ය 
ර මුළු ටිනහකාභ රු.23,884,279 

කා ටිනහකාභ අදහර න්ශන් 
“ශකාොන්ත්රහම” වහ න අතය කහ 
වහ ථාහය තහක්ණිකා ඇගයී ය 
කාමිතටු (STC) අනුභැතිඹ ශනොභැති 
ිමහ අහන බිල්ඳම ශගීමභේ 
ශනොවැකි ීමභ භත ිමයවුල් ශනොවු 
අත රැවු ය ශේ. 

ඉතිරිඹ, එන ය රු.7,831,731 ක් වු 
ටිනහකාභ, මිතශදී ගම ගිව බහණ්ඩ, 

ඳරිගණකා වහ විදයහගහය උඳකායණ 
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විලථවිදයහරඹේ ිනතවත දන්න ශර ඉල්ලීභක් කිරීභ භඟින් 
ඉවත අත රැදවු ය ශලේඹන් ිමදවථ කිරීභේ කාේයුතු කායමිත. එහිදි 
ැඳයු යකාරුන් විසින් ඉල්ලීභක් ශනොකායන  අත රැදවු ය 
ශලේඹන් විලථවිදයහරශ   ඳහරකා බහශේ අනුභැතිඹ හිත 
මරය ප්රකාහලන තුශ ආදහඹභක් ශර වඳුනහ ගැිමභේ කාේයුතු 
කායමිත 

 

රේ අදහර අත රැවු ය න අතය 
කහ ැඳයු යකාරුන් ඉල්ලීභක් 
කාශ විේ ඳභණක් ිමදවථ ශකාශර්. 
ැඳයු යකාරුන්ේ, 
විලථවිදයහරශඹන් අත රැවු ය භත 
ඹ ය මුදරක් අඹ ීමභේ ඇති න ය ක 
ඵ විලථවිදයහරඹේ ිනතවත දන්න 
ශර ඉල්ලීභක් කිරීභ භඟින් ඉවත 
අත රැවු ය ශලේඹන් ිමදවථ කිරීභේ 
කාේයුතු කායමිත. එහිදි 
ැඳයු යකාරුන් විසින් ඉල්ලීභක් 
ශනොකායන  අත රැවු ය ශලේඹන් 
විලථවිදයහරශ    ඳහරකා බහශේ 
අනුභැතිඹ හිත මරය ප්රකාහලන 
තුශ ආදහඹභක් ශර වඳුනහ 
ගැිමභේ කාේයුතු කායමිත. 

(ආ) රැබිඹ යුතු ිණණු ය ඹේශම දක්හ තිබූණු 2014 ර්ශ  
ආය යබකා ශියහධහය මුදල් ශලේශ  ශනොැදුණු ශන 
වූ රු.443,771 ක්  වහ භවශඳොර ශියම මුදල් 
රු.84,050 කා ිණ ශලේඹ භහශරෝචිත ර්ශ  දී 
ිමයවුල් කිරීභේ කාේයුතු කාය ශනොතිබුණි. 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
 
ශභභ ශනොැඳුනු ශියහධහය මුදල් ශලේඹ වහ භවශඳොශ 
ශියම මුදල් ශලේඹ, ඳසුිණඹ ර් ර ිණණු ය ශඳොමඳම 
ඳරීක්හ කිරීභ භඟින් ශොඹහ ඵැලීශ යදී අනහයණඹ වූශ  එඹ 
ිණණු යකායණ ශදෝඹක් ඵයි. විලථ විදයහරශ  ඳහරකා 
භණ්රශ  අනුභැතිඹ හිත, “ ශඳය ර් රේ අදහර ැයදි 

ිමැයදි කිරී ය”ඹේශම ිමැයදි කිරිභ වහ කාේයුතු කායමිත. 

ශභභ ශනොැඳුනු ශියහධහය මුදල් 

ශලේඹ වහ භවශඳොශ ශියම මුදල් 

ශලේඹ, ඳසුිණඹ ර් ර ිණණු ය 

ශඳොමඳම ඳරීක්හ කිරීභ භඟින් 

ශොඹහ ඵැලීශ ය දී අනහයණඹ වූශ  

එඹ ිණණු යකායණ ශදෝඹක් ඵයි. 

විලථවිදයහරශ  ඳහරකා භණ්ඩරශ  

අනුභැතිඹ හිත, “ ශඳය ර් 

රේ අදහර ිමැයදි කිරී ය”ඹේශම 

ිමැයදි කිරිභ වහ කාේයුතු කාය 

ඇත. 
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2.4 නීි, රීි, යජගුල්ශසි හශ කාළමනශකාජ  තීජ වල්ට අනුකූල් යනොවීම  

(අ) 1978 අාකා 16 දයන 
විලථවිදයහර ඳනත 37(1) 
ගන්තිඹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ිමඹභහින භඟින් ායුතිඹ 
ිමඹභ කාය ශතෝයහ ගැනී ය 
කාමිතටුකා ිමර්ශ්ධලඹ භත 
ඳහරකා බහ විසින් 
විලථවිදයහරඹකා 
ශල්ණකාහධිකාහරියඹහ ඳමකාශ 
යුතු නමුම අභහතය භණ්ඩර 
අනුභැතිඹ ශනොභැති එභ 
තනතුය වහ 2014 
ශනොැ යඵර් 12 දින සිේ ශ ය 
දක්හ කාහර්ඹඹ ඳැරු ය ඳදනභ 
භත විශ්රහමිතකා ිමරධහරිශඹකු 
ශඹොදහ තිබුණි.  
 
 
 
 

ඌ ශල්රථ විලථවිදයහරශ  ශල්ණකාහධිකාහරී තනතුය 
2014.03.13 දින සිේ පුයේඳහඩු ඳැති අතය, එභ 
තනතුශයහි යහජකාහරී ආයණඹ කිරීභ දවහ විධහඹකා 
ිමරධහරීන් ශදශදශනකුේ (2) ශනභ කාහර්ඹයන් ඳැර 

අතය, එඹ ඳසුකාහලීන හර්ාකා ඵක් ශඳන්නු ය කාය 

ශනොභැත. එභ තනතුයේ 2014.07.20 ශිම දින 

පුමඳම දැන්ීමභක් භඟින් අඹදු යඳම කාැහ ඇති අතය, 

2015.03.04 ශිම දින එභ ශමරී ය භණ්ඩරඹ ඳැැමවූ 
අතය, එකාභ අඹදු යකාරු ශමරී ය භණ්ඩරඹ ඉදිරිශ  

ශඳනී සිටිඹ ද, ඔහු තනතුයේ නුසුදුසු වූ ඵැේ ශමරි ය 

භණ්ඩරඹ තීයණඹ කාය ඇත. එඵැවින් එඹ 2015.05.15 

ශිම දින ඳැති ඳහරකා බහේ හර්තහ ශකාොේ නැත 
අඹඳු යඳම කාැීමභේ තීයණඹ ශකාොේ ඇත. 2015.02.20 

ශිම දින ඳැති ඳහරකා බහ රැථීමශභන් ඳසු භහර්තු භ 
ඳැැමීමභේ ිමඹමිතත ඳහරකා බහ රැථීමභ ශනොඳැති 
අතය, ඊේ ශවේතු වූශ  සිඹළු ඳහරකා බහ විසුරුහ 

වැරීභඹ. නැත ඳහරකා බහ හභහජිකායින් ඳමකාය 

ඇමශම 2015.04.20 ශිම දින සිේ ්රිඹහමභකා න 

ඳරිදි ඹ. නැත ශල්ණකාහධිකාහරී තනතුය දවහ 2016 

ශදැ යඵර් භ 04 දහතමිතන් පුමඳම දැන්ීම ය භඟින් 

අඹඳු යඳම කාැවූ අතය, කිසිශකු අඹඳු ය කාය ශනොභැති 

ඵැවින් ක.වි. කාරුණහයමන භවතහ විලථවිදයහර ඳහරකා 
බහශේ අනුභැතිඹ භත නැතම ඳැරු ය ඳදනභ භත 
ඳමශකාොේ ඇත. ශකාශේ වුද, කාරුණහයමන භවතහ 

විලථවිදයහර ශේශ  දීර්ක කාහලීන ය (16) ආන්න 
කාහරඹක් ශල්ණකාහධිකාහරී තනතුශර් ශේඹ කාය ඇති 
ඵැවින්, ඔහුශග්ධ ඳශපුරු්ධද රකාහ ව ශේහ 
අලයතහඹ රකාහ ශභභ තනතුය දවහ සුදුථකු 
ශනොභැති ඵැවින්, ඔහුශග්ධ ශේඹ රඵහ ශගන ඇත. 

ශල්ණකාහධිකාහරී තනතුය පියීමභ දවහ නැතම 2017 

අශප්රේල් 30 ශිම දින අඹඳු යඳම කාැහ ඇති අතය, 

ඉල්ලු යඳම බහයගන්නහ අන් දිනඹ 2017 භැයි 29 

2017.11.15 දින සිේ  ථථිය  
ශල්ණකාහධිකාහරීයශඹකු  ඳමශකාොේ 
ඇත.  
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ශිම දින ශඹදී තිබූ අතය, කාඩිනමිතන් ශමරී ය භණ්ඩර 

රැථීමභක් ඳැැමීමභේ කාේයුතු කායනු ඇත.  

 (ආ) ශ්රී ල්ාකාශ ්රශතශ්ත්රිකා සමශවශදී නජයේ මුදල් යජගුල්ශසි 

(i) මුදල් ශයගුරහසි 396 (ඈ) 
 

  

 

 

 

 

2017 භහර්තු 31 දිනේ ඵැාකු 
ැඳු ය  ප්රකාහලඹේ අනු 
ිමකුම කාශ නමුම ඵැාකුේ 
ඉදිරිඳම ශනොවූ භහ 06 ඉක්භ 
වූ, එකාතු රු. 69,612 ක් වූ 
ශචක්ඳම 27 ක්  යඵන්ධ 
මුදල් ශයගුරහසි ප්රකාහය 
කාේයුතු කාය ශනොතිබුණි. 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
ශභභ මුදල් ශයගුරහසි 396 (ඈ) ේ අනු, ිමකුම කාර 
නමුම රාගු කාහරඹ තුශ ඉදිරිඳම ශනොවු ශචක්ඳම 
අරාගු ශකාොේ නැතම “රැීම ය” ශේ ිණණු යගත කාශ 
යුතු වුම, ඹ ය ප්රභහද ශදෝඹකින් එඹ සිදු ීම නැත. නමුම 
කහ අරාගු ශකාොේ නැත රැීම ය ශේ ශ ය න විේ 
ිණණු යගත ශකාොේ ඇත. 
 

ිමකුම කාශ නමුම ඵැාකුේ 
ඉදිරිඳම ශනොකාශ භහ 06 ක් 
ඉක්භවු ශචක්ඳම  යඵන්ධශඹන් 
මුදල් ශයගුරහසි ප්රකාහය කාේයුතු 
කායන රදි. 

 

 

 

(ii) මුදල් ශයගුරහසි 757 (2) 
 

 
 
 
 
 

භහශරෝචිත ර්ඹ වහ 
ඌ ශල්රථ 
විලථවිදයහරශ  බහණ්ඩ 
මීක්ණ හර්තහ 2017 
අශප්රේල් 30 දින න විේම 
විගණනඹේ ඉදිරිඳම ශනොීමඹ. 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
නමුම 2016 ර්ඹ අග ශතොග මීක්ණ ඳත්ර ව ක භත 
හයහාල ගත හර්ාහ, මරය අාලඹ භඟින් ශල්ණකාහධිකාහරි 
කාහර්ඹහරඹේ 2017.01.05 දින බහය දී ඇති අතය (මුිනකා 

පිේඳම 02 කින් යුක්ත) ඹ ය ශවඹකින් එඹ අථාහන 
ගත ීම ඇත. නමුම මරය අාලශඹන් ඳමහ ගම 
පිේඳතහි ඡහඹහ පිේඳතක් විගණනඹ වහ ඉදිරිඳම 
ශකාොේ ඇත. 

2016 ර්ශ  ශතොග මීක්ණ 
හර්තහ වහ ක භත ැකාසු හයාල ගත 
හර්තහශහි පිේඳතක් විගණන 
අාලඹ   ශත ඉදිරිඳම කාය ඇත. 

(iii) මුදල් ශයගුරහසි 772 
 
 
 
 
 

 
 

රු. 584,566 ක් ටිනහ කාල් 
ඉකුම වූ මුද්රණ තීන්ත අාකා 92 
ක්  යඵන්ධශඹන් මුදල් 
ශයගුරහසි ප්රකාහය කාේයුතු කාය 
ශනොතිබුණි. 
 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
 
නමුම කාල් ඉකුම වූ අයිතභඹන් පිළිඵ අදහර න්ශන් 
මරය ශයගුරහසි 762 ශනො 772 ශේ.එභ මරය ශයගුරහසි  

772 ේ අනු කාල් ඉකුම වූ ශතොග, භවජන දැන්ීමභකින් 
ඳසු, භවජන ශන්ශ්ධසිඹක් භඟින් නැතශවොම විිත 
ශේන්ඩයඹක් භඟින් විකිණීභ කාශ යුතු ශේ. කහ 
ප්රශඹෝජනඹේ ගත ශනොවැකි තමමඹකා ඇති න ය, එභ 

මරය ශයගුරහසි  772 ේ අනු කාල් 

ඉකුම වූ ශතොග, භවජන 

දැන්ීමභකින් ඳසු, භවජන 
ශන්ශ්ධසිඹක් භඟින් නැතශවොම 
විිත ශේන්ඩයඹක් භඟින් විකිණීභ 
කාශ යුතු ශේ. කහ ප්රශඹෝජනඹේ 
ගත ශනොවැකි තමමඹකා ඇති 
න ය, එභ මරය ශයගුරහසි 772 හි 
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මරය ශයගුරහසි 772 හි වන් ශකාොන්ශ්ධසි රේ 
ඹේම එභ අයිතභ විනහල කාශ යුතු ශේ. 
නමුම එභ පිඹයඹන් අනුගභනඹ ශකාොේ නැත. ඉදිරිශ  
දී සිඹළුභ කාල් ඉකුම වූ අයිතභ වඳුනහ ශගන, ඉවත 
මුදල් ශයගුරහසිඹේ අනු කාේයුතු කායමිත. 

වන් ශකාොන්ශ්ධසි රේ ඹේම 
එභ අයිතභ විනහල කාශ යුතු ශේ. 

 

 
නමුම එභ පිඹයඹන් අනුගභනඹ 
ශකාොේ නැත. ඉදිරිශ  දී සිඹළුභ කාල් 
ඉකුම වූ අයිතභ වඳුනහ ශගන, ඉවත 
මුදල් ශයගුරහසිඹේ අනු කාේයුතු 
කායමිත. 

(ඇ) ජශය වයශඳශජ ්රයල්ඛ 

2003 ජුිම 03 දිනැති අාකා පීඊඩී/12 

දයණ යහජය යහඳහය චක්රශල්ණශ  7.2 

ශේදඹ 

විලථවිදයහරඹ ප්රධහන 
ශභශවයු ය ක්ශේත්ර ආයණඹ 
න ඳරිදි ශභශවයු ය අමශඳොම 
පිළිශඹර කාය ශනොතිබුණි. 

අනධයඹන කාහර්ඹය භණ්ඩර ව ඳරිඳහරන ශශ්රේණි ර 
ිමශධහරින් වහ යහජකාහරී රැයිථතු (Job descriptions) 
රඵහ දී ඇති අතය, ශභශතක් යහජකාහරී රැයිථතු රඵහ 
ශනොදුන් ිමශධහරීන් ව කාහර්ඹඹ භණ්ඩර ශනුශන් 
කාඩිනමිතන් යහජකාහරී රැයිථතු රඵහ දීභේ කාේයුතු කායමිත.   
 

2017.11.29 දින ඳැති ශඳොදු 
යහඳහය කාහයකා බහශේ ිමර්ශ්ධලඹ 
ප්රකාහය විලථවිදයහරඹ ප්රධහන 
ශභශවයු ය ක්ශේත්ර ආයණඹ න 
ඳරිදි ශභශවයු ය අමශඳොතක් 
පිළිශඹර කිරීභ ආය යබ ශකාොේ ඇත.  

(ඈ) විණ්වවිදයශල් ්රිඳශදන යකාොමිතෂ්ත සාශ ්රයල්ඛ 

2013 අශගෝථතු 29 දිනැති අාකා 
12/2013 දයන විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන 
ශකාොමිතන් බහශේ බහඳතියඹහශග්ධ 
ආඹතිමකා චක්රශල්ණඹ 

 
 

ශජයථා ිමශධහරීන්ේ හිමිත 
ිමහ ර ඳදිාචි 
ිමශධහරීන්ශග්ධ ිමහ කුලී 
චක්රශල්ණ විධිවිධහන ප්රකාහය 
අඹකාය ගැනීභේ කාේයුතු කාය 
ශනොතිබුණි. 

ඌ ශල්රථ විලථවිදයහරඹ ථාහපිත කායනු රැබුශ  
ශන්හසිකා විලථවිදයහරඹක්   (Residence University)  
ශරම, එඹ ඌ ඳශහශම ඵදුල්ර දිථත්රීක්කාශ  
ථාහඳනඹ ශකාරුණු ිමහ ක වහ කාහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 
(අධයඹන/අනධයඹන) ඵහ ගැනීභේම, එශේභ ඔවුන් 
යහ ගැනීභේම, මුල් අවුරුදු 10 තුශ රඵහ දුන් ිමහ 
වහ කුලී මුදරක් අඹ කාය ශනොගන්නහ රදී. එශේභ, 
විලථවිදයහරඹේ අඹම ශන්හසිකාහගහය ශවෝ ිමහ 
කාහර්ඹඹ භණ්ඩර වහ ථාහඳනඹ කායණු රැබුශේ ද 
2012-2013 ය ර දී ඹ.   
නමුම, ශ ය න විේ විලථවිදයහරඹේ අඹම ිමහ වහ 
ශන්හසිකාහගහය ර කාහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ඳදිාචි ීම ඇති 
අතය, ඔවුන්ශග්ධ ිමහ කුිනඹ අඹ කාය ගැනීභේ අදහර 
අනුභැතිඹ වහ ඳහරකා බහ ශත ශඹොමු කාය ඇත. 
එඹ 2017 ජූිම 23 ඳැැමීමභේ ිමඹමිතත 122 ඳහරකා 

විලථවිදයහරශ  ිමහ කාමිතටු 
විසින්, නහමිතකා කුිනඹක් අඹ කාය 
ගැනීභ වහ ිමර්ශ්ධල ශකාොේ ඇති 
අතය, ක වහ විලථවිදයහර ඳහරකා 
බහශේ අනුභැතිඹ රඵහ ගැනීභේ, 
2017.06.23 ඳැති ඳහරකා බහ 
රැථීමභේ ශභශභෝ ඳත්රඹක් ඉදිරිඳම 
ශකාොේ ඇත. ශභහිදි, අදහර ිමහ 
වහ නහමිතකා කුිනඹක් අඹ කාය 
ගැනීභේ අනුභැතිඹ රඵහ දී ඇත. 
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බහශේ අනුභැතිඹ භත ්රිඹහමභකා කිරීභේ කාේයුතු 
ශඹොදහ ඇත.  

3. මූල්ය සමශයල්ෝ්නය 

3.1 මූල්ය ්රිුල් 

ඉදිරිඳම කායන රද මරය ප්රකාහලන අනු 2016 ශදැ යඵර් 31 දිශනන් අන් ර්ඹ වහ විලථවිදයහරශ  මරය ප්රතිපරඹ රු:80,933,886 කා ඌණතහඹක් වූ අතය, ඊේ 
අනුරපි ඉකුම ර්ශ  ඌණතහඹ රු: 97,665,336 ක් වූශඹන් ඉකුම ර්ඹේ හශේක් භහශරෝචිත ර්ශ  මරය ප්රතිපරශඹහි රු: 16,731,450 කා ර්ධනඹක් 
ශඳන්නු ය ශකාරිණි. ඉකුම ර්ඹේ හශේක් පුනයහර්තන විඹද ය වහ යජශඹන් රැබුණු ප්රතිඳහදනඹ රු: 134,129,000 කින් ැඩිීමභ ඉවත ර්ධනඹ ශකාශයහි ප්රධහන 
ලශඹන් ඵරඳහ තිබුණි.  
 

 භහශරෝචිත ර්ඹ ව ඉකුම ර් 4 කා මරය ප්රතිපර විග්රව කිරීශ ය දී 2012 ර්ශ  සිේ 2016 ර්ඹ දක්හ මරය ඌණතහඹක් ඇති ීම තිබුණි. ශක්ශේ වුද, මරය 
ප්රතිපරඹේ ශේකා ඳහරිශ්රමිතකා යජඹේ ශගවූ ඵදු ව ජාගභ ශනොන මකා ය දවහ ක්ඹ නැත ගැරපීශ ය දී 2012 ර්ඹේ හශේක් 2013 ර්ශ  දහඹකාමඹ අඩු ීම 
තිබුණි. ශක්ශේ වුද, 2013 ර්ශ  දී රු:113,423,662 ක් වූ දහඹකාමඹ භහශරෝචිත ර්ශ  දී රු: 372,516,387 ක් දක්හ ර්ධනඹ ීම තිබුණි.  
 

4. යමයහයු්ක සමශයල්ෝ්නය 

4.1 කාශර්යය සශධනය 

(අ)
  

විලථවිදයහරඹ විසින් 2016 ර්ඹ වහ පිළිශඹර කාය තිබූ ්රිඹහකාහරී ැරැථශ ය ශගහ කාය ගැනීභේ අශේක්ෂිත උඳහඹ භහර්ග අයමුණු 06 ක් දක්හ තිබුණ අතය, ශ ය 
 යඵන්ධශඹන් ඳවත දවන් ිමරීක්ණ කායනු රැශේ.  

විග න නිරීක්ෂ ය කාළමනශකාශරීත්වයේ අදහස් දැක්වීම වර්තමශන තත්ත්වය 

(i) විලථවිදයහරඹ විසින් 2005/2006 සිේ 2010/ 2011 
කාහරඳරි්ඡශේදඹ තුශ විලථවිදයහරඹ විසින් ඵහගනු රැබු 
ශියඹන් ගණන 2257 ක් වූ අතය, උඳහධිඹ රඵහ පිේවූ ශියඹ 
ාණයහ 1840 ක් විඹ. එභ ප්රභහණඹ ිනඹහඳදිාචි මුළු ශියඹ 
ාණයහශන් සිඹඹේ 82 ක් විඹ. 

 

2005/2006 ර්ශ  සිේ 2010/2011 දක්හ 
කාහරඳරි්ඡශේදඹ තුශ වි ලථවිදයහරඹ විසින් ඵහගනු 
රැබූ ශියඹ ාණයහ 2257 ක් න අතය, එභ ශිය ඹ 

ාණයහශන් ශියඹන් 1988 ක් එන ය අදහර ශියඹ 

ාණයහශන් 88%  කා ප්රතිලතඹක් උඳහධිඹ රඵහ පිේ ීම 

ඇත. ඳහාභහරහ අතවැයඹහභ,ිනඹහඳදිාචිඹ අරාගු කාය 

ගැනීභ, විබහග වහ ශඳනී ශනොසිටීභ ශභන්භ විබහග 

අභමීමභ ඹනහදී කාහයණු භත 12% කා ශියඹ 

ප්රතිලතඹකාේ උඳහධිඹ රඵහගත ශනොවැකි ීම ඇත.  

 තද, විගණන අාලශ  අාකා 
UVP/BD/D/UWU/01/17/05 ව 2017.03.22 දිනැති 
ිනපිශඹහි ඉල්ලීභ ඳරිදි අඳ විසින් ඉදිරිඳම කායන ර්ධශ්ධ 

ඇතැ ය සිසුන් රැකිඹහ අථාහ ව 
විශ්ධල ශියම රඵහ ඳහාභහරහ වැය 
ඹන අතය, ප්රහශඹෝිණකා එැිම 
තමමඹන් ැරැක්විඹ ශනොවැකා. 
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2011 ර්ශ  සිේ ිනඹහඳදිාචි වූ ව උඳහධිඹ රඵහ පිේවූ 

ශියඹ ාණයහ ශේ.  ක අනු එභ කාහරසීභහේ අදහර 

උඳහධිඹ රඵහ පිේ වූ ාණයහ 1840 කි.  

(ii) ඉවශ ගුණහමභකා බහශඹන් යුක්ත අන්තර්ජහතිකා භට්ේශ ය 
ඳහාභහරහ අභ පිරිැඹක් ඹේශම වදුන්හදීභ තුළින් ඵහගනු 
රඵන විශ්ධශීඹ ශියඹ  ාණයහ ඉවශ නාහ ගැනීභ අයමුණක් ීම 
තිබුණ ද 2016 ර්ශ  දී එක් විශ්ධල ශියශඹක් ඳභණක් ඵහ 
ශගන තිබුණි.   

 

ඳහාභහරහ වහ විශ්ධශීඹ ශියඹන් උථ අධයහඳන 
අභහතයාලඹ භඟින් විලථවිදයහරඹ ශත ශඹොමු කායන 
අතය, එශේ ශඹොමු කායන රද ශියඹන් ඵහ ගැනීභේ 

කාේයුතු කාය ඇත.  

 

ර්තභහනශ  විලථවිදයහරඹ තුශ 
විශ්ධල සිසුන් 04 ශදශනක් අධයඹන 
කාේයුතු ර ිමයත ශන අතය, 
ශභභ සිසුන් ඵහ ගැනීභ 
විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් 
බහ වයවහ සිදු කායනු රඵයි. 

(iii) භහශරෝචිත ර්ඹ වහ උඳහධි ඳහාභහරහ 13 ක් වහ සිසුන් 
820 ක් ඵහගත යුතු නමුම සිසුන් 666 ශදශනකු  ඳභණක් ඵහ 
ශගන තිබුණි. ක අනු අශේක්ෂිත ශියඹ ාණයහශන් 154 ක් 
අඩුශන් ඇතුශම කාය ගැනීභ තුළින්  යපර්ණ ධහරිතහ 
උඳශඹෝජනඹ කාය ගැනීභේ විලථවිදයහරඹ අශඳොශවොම ීම 
තිබුණි. 

 
 

2015/2016 අධයඹන ර්ඹ දවහ විලථවිදයහර 
ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් බහ භඟින් අථාහ 07 දී 
විලථවිදයහරඹ ශත ිනඹහඳදිාචිඹ වහ ශියඹ රැයිථතු 
ශඹොමු කාශ අතය, එභ රැයිථතු රේ අදහර ශියඹන් 
ඵහගැනීභේ කාේයුතු කාය ඇත. නමුම ඇතැ ය ශියඹන් 
ිනඹහඳදිාචිඹ දවහ වබහගී වූශ  නැත. ිනඹහඳදිාචි වූ 
ශියඹන් ද විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් බහශේ 
උඳශදථ භත ශනම විලථවිදයහර ශත භහරු ීම ඹන රද 
අතය, ශියඹන් කිහිඳ ශදශනකු ඔවුන්ශග්ධ ිනඹහඳදිාචිඹ 
අරාගු කාය ශගන ඇත. ශභැිම ශවේතුන් භත 
අශේක්ෂිත ශියඹ ාණයහ අඩු ීම ඇත.  
 
 අශේක්ෂිත  ශියඹන්  ාණයහ අඩු ීමභ ශවේතුශන් 
අතිශර්කා ශියඹන් අඳ විලථවිදයහරඹ ශත අනුයුක්ත 
කායන ශර ඉල්රහ 2017.02.02 දහතමිතන් අඳ 
විලථවි්ධ ඹහරශ  ශල්ණකාහධිකාහරීතුභහ විසින් විලථවිදයහර 
ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් බහශේ ශල්කා යතුභහ ශත ිනපිඹක් 
ද ශඹොමු කායන රදී. ඉන් අනතුරු විලථවිදයහර 
ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් බහ විසින් විලථවිදයහරඹ ශත 
ශඹොමු කායන රද රැයිථතු රේ අදහර ද ශියඹන් 
ඵහ ගැනීභේ කාේයුතු කාශ ද අශේක්ෂිත ශියඹ 
ාණයහ  යපර්ණ ශනොීමඹ.  
 

විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් 
බහ භඟින් අදහර  ශියඹන් ඵහ 
ගැනී ය කායන ඵැවින්, ඇතින 
තමමඹන්  යඵන්ධශඹන් 
වැකිතහක් දුයේ පුයේඳහඩු පියීමභේ 
කාේයුතු කායනු ඇත.  
 

(iv) ශරෝකා ශශ්රේණිගත කිරීභ ව ශ්රී රාකාහ විලථවිදයහර ශශ්රේණිගත 

කිරීභ අනු (Web of Universities Ranking) 2015 ර්ශ  දී 
විලථවිදයහර ශ  අධයඹන කාේයුතු, ඳර්ශ ණ කාේයුතු 
ර ප්රගතිඹක් රඵහ ඇති ඵැේ ශරෝකා ශශ්රේණිගත කිරී ය 

2018.01.26 න දිනේ විලථවිදයහර 
ශශඵොශභට් ර්ක් තයහ 
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ඌ ශල්රථ විලථවිදයහරඹ පිළිශිනන් 15362 ථාහනශ  ව 

20 තමමශ  ඳැතුන ද 2017 අශප්රේල් න විේ පිළිශිනන් 

10911 වහ 09 න ථාහනඹ දක්හ ඉවශේ ඳැමිතණීභක් ිමරීක්ණඹ 
විඹ. 
 

 

ව ශ්රී රාකාහ විලථවිදයහර ශශ්රේණිගත කිරීභ රඵහ ඇති 
ප්රගතිඹ ශඳන්නු ය කායයි.  

 

(webometric Ranking) තුශ, ඌ 
ශල්රථ විලථවිදයහරඹ 10,726 
න ථාහනඹ ශර ඇගයීභේ රක්ීම 
ඇති අතය, ්රි රාකාහ තුර 17 න 
ථාහනඹ හිමිත ීම ඇත. 

(v) විලථවිදයහර ශේ අඩවිශ  2014, 2015 ර් ර හර්ෂිකා හර්තහ 
ඇතුරම ඹහමකාහලීන කාය ශනොතිබුණි.  
 

2014/2015 ර් රේ අදහර හර්ෂිකා හර්තහ ශේ 

අඩවිශ  ඇතුශම කිරීභේ කාේයුතු ශඹොදනු ඇත.  

 

2014 හර්ෂිකා හර්තහ ශ ය න විේම 
විලථවිදයහර ශේ අඩවිඹ වහ 
ඇතුරම ශකාොේ ඇත.  

  (ආ) ඳර්යේෂ  ්රගිය 

විලථවිදයහර ඳර්ශ ණ කාමිතටු විසින් 2013 ර්ශ  සිේ 2016 ර්ඹ 
දක්හ ඳර්ශ ණ යහඳිති 27 ක් අනුභත කාය ක වහ රු. 33,397,302 කා 
ප්රතිඳහදන ශන්කාය තිබුණි. අනුභත යහඳිති අතුරින්, 2014 ර්ශ  සිේ 
2016 ර්ඹ දක්හ යහඳිති 24 ක් ආය යබ කාය තිබූ අතය, ඉන් යහඳිති 
21 ක් ිමභ කාශ යුකු කාහරඹ අන් ීම තිබුණ ද 2017 අශප්රේල් 30 දින න 
විේම, කිසිදු යහඳිතිඹක් අන් කාය ශනොතිබුණි. තද, එභ යහඳිති 24 
වහ ශන් කාර ප්රතිඳහදනඹන්ශගන් භහශරෝචිත ර්ශ  අහනඹේ 
23% කා ප්රතිඳහදන ඳභණක් උඳශඹෝජනඹ කාය තිබුණි.  

2014,2015 ව  2016 ර් වහ ඳර්ශ ණ යහඳිති 

27 ක් වහ රු.  33,397,302 ක් අනුභත  ශකාොේ ඇතම  

2016.12.31 දින න විේ ැඹ ීම ඇමශම රු. 7,619,850 
ක් ඳභණි. ඳර්ශ ණ මරය ප්රගතිඹ ඉතහ අඩු භට්ේභකා 
ඳතින ඵ පිළිගන්නහ අතය, ැඹ ීම ය කාඩින ය කිරීභ 
වහ විලථවිදයහරශ  ඳර්ශ ණ කාමිතටු වයවහ උඳහඹ 
භහර්ග ැකා ශමිතන් ඳතී. 
 

2015 ර්ඹ තුශ දී ඳර්ශ ණ 
ශඹෝජනහ 32 ක් අනුභත ීම තිබුණ ද, 
කහේ අදහශ විඹද ය දැරීභ ප්රධහන 
ලශඹන් සිදුවූශ  2016 ර්ඹ 
තුශයි. ශභහි ප්රතිපරඹක් ශර 2016 
ර්ඹ තුශ දී දැර මුළු ඳර්ශ ණ 
ැඹ රු. 7,162,475.00 ක් වූ අතය, 
එඹ එභ ර්ශ  මිනකා අඹැඹ 
ප්රතිඳහදනඹ ද ඉක්භහ ඇත.  
2017 ර්ඹ වහ ශන් කාය තිබු 
රු.මිතිනඹන 7.5 කා වු ද, එඹ ර් 
අහන න විේ මිතිනඹන 8.3 
ඳර්ශ ණ විඹද ය ශර දයහ ඇත.  
ශභඹ අදහර ර්ඹ වහ ශන් 
කායන රද ප්රතිඳහදනශඹන්  110% කා 
ප්රතිලතඹකි. තද 2014,2015,2016 
ර් වහ ආය යබ කායන රද 
ඳර්ශ ණ යහඳිති සිඹල්රභ 2017 
ර්ඹ තුශ අන් කාය ඇත.   

4.2 කාළමනශකාජ  ක්රියශකාශජකා්ක 

(අ) අභහතයඹ භණ්ඩර ඳත්රිකාහ අාකා: 05/0183/035/001 ඹේශම ඌ 
ශල්රථ විලථවිදයහරශ  ථාහපිත කිරීභ වහ ශඳඵයහරි 10 

අභහතයඹ භණ්ඩර ඳත්රිකාහ අාකා 05/0183/035/001 
ඹේශම ඌ ශල්රථ විලථවිදයහරඹ ථාහපිත කිරීභ 

න්දි කාමිතටුක් ඳම කිරීභ වහ 
උථ අධයහඳන ආභහතයාලඹ ශත 
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දින ඳැැමවුණු අභහතයඹ භණ්ඩර රැථීමශ ය දී කාර්භහන්ත 
අභහතයහාලඹේ අඹම ඉඩභ අධයහඳන අභහතයහාලඹ ශත ඳයහ 
ගැනීභේ අදහශ ගම තීයණඹ අනු ඌ ශල්රථ 
විලථවිදයහරඹ වහ  දැනේ ශන් කායනු රැඵ ඇති ශවක්ේඹහර් 
30.9667 කා ඉඩ ය ර අයිතිඹ විලථවිදයහරඹ ශත නීතයහනුකර 
ඳයහ ගැනීභේ කාේයුතු කාය  ශනොතිබුණි.   
 

වහ කාර්භහන්ත අභහතයාලශඹන් රඵහ දුන් ඉඩ ය උථ 
අධයඹහඳන අභහතයාලඹ ශත ශන් කාය දී ඇත. එහි දී 
කාර්භහන්තකාරුන් 06 ශදශනකු එභ භූමිතශ  ශකාරයකා 
තහකාහිනකා කාර්භහන්ත ඳමහ ශගන ඹනු රැශේ. එහි 
දි ඔවුන් 06 ශදනහ එශර එභ භූමිතශ  ශකාරයකා ඳදිාචි 
කායණු රැබුශේ කාඩිනමිතන් විලථවිදයහරඹ ථාහඳනඹ සිදු 
කාශ යුතු ඵැවිිම. විලථවිදයහරශ  ඳරිඳහරනඹ භඟින් 
ශඵොශවෝ ඉල්ලී ය උථ අධයහඳන අභහතයාලඹ ශත ද, 
ඉඩ ය අභහතයාලඹ ශත ද ඵදුල්ර දිථත්රීක් ශල්කා ය 
තුභහේ ද ඉදිරිඳම කාශම, ශ ය න ශතක් එභ 
කාර්භහන්තකාරුන් 06 ශදනහ ඉම කිරීභේ ශනොවැකි ීම 
ඇත.  
එශේ ශවයින් ශභභ ඉඩ ය නීම ඹහනකර ඳැරීභ ද ප්රභහද 
ීම ඇත. කාරුණු එශේ වු ද, 2017.04.06 න දින 
විලථවිදයහරශ  උඳකුරඳතිතුභහ, දිථත්රීක් ශල්කා යතුභහ, 
අතිශර්කා අධයක්කා ඉඩ ය වහ අශනකුම 
ිමශධහරීන්ශගන් භන්විත කාමිතටුක් භඟින්, ශභභ ඉඩභ 
ිමයවුල් කිරීභ වහ විලථවිදයහරඹ ශත ඳැරීභේ අදහර 
හකා්ඡඡහක් ඳැති අතය, එහි ප්රතිපරඹක් ශර ශභභ 
්රිඹහිනඹ ඉක්භන් නු ඇතැයි අශඳක්හ කායමිත.  
ශ ය අනු ිමතයහනුකර ඳයහ ගැිමශ ය කාේයුතු වහ 
විලථවිදයහරඹ ෑභ උමවඹක්භ දයහ ඇති ඵම, එඹ 
ශනොශඵෝ දිනකින් සිදුකායගත වැකි ඵම දන්හ සිටිමිත . 

ඉල්ලී ය කාය ඇත. එශේභ විශ්රහමිතකා 
ඉඩ ය ශකාොභහරිථයශඹකු, 
උඳශ්ධලකායශඹකු ශර ඳම කිරීභ 
වහ වු තීයණඹක් විලථවිදයහලීඹ 
ඳහරකාබහ භඟින් ශගන ඇත. ශ ය 
න විේ ක වහ අලය කාේයුතු  
සිදු ශමිතන් ඳතී. 

(ආ) භහශරෝචිත ර්ශ  විලථවිදයහරයීඹ ආචහර්ඹරු වහ රඵහ 
ශදන රද රු. 66,072 ක් වූ පුථතකාහර ශඳොමඳම වහ ශල්ණන 21 ක් 
නැත බහයදීභේ කාේයුතු කාය ශනොතිබූ අතය කහ ආඳසු ශගන්හ 
ගැනීභ  යඵන්ධශඹන් කාශභනහකායණශ  අධහනඹ ශඹොමු වි 
ශනොතිබුණි.  

 

ිමඹමිතත කාහරඹ තුශ දී නැත ශඳොම බහය ශනොශදන 
කාහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ පුථතකාහරඹ විසින් 
සිහිකාැදීමශ ය ිනපි ඹැීමභ ෑභ භකාභ 25 න දින සිදු 
කායන රදී.  
අනු අාකා UVP/BD/D/UWU/17/03 - 2017.04.19 දින 
අඳ විසින් රඵහ දුන් විගණන ශතොයතුරු රේ අනු 
ආචහර්ඹරු වහ රඵහ ශදන රද ශඳොම 21 න් ශ ය න 
විේ ශඳොම 9 ක් නැත පුථතකාහරඹේ ශගන්හ ගැනීභේ 
කාේයුතු කාය ඇත.  
 
47 න යේ ඳමනු රැබූ පුථතකාහර කාමිතටු රැථීමශ ය 
දී  (2017.05.04) වකාහය පුථතකාහරඹහධිඳතිරුන් 

අදහර ආචහර්ඹරු රඵහ දුන් ශඳොම 
21 නැත පුථතකාහරඹේ ආඳසු 
බහයදීභේ කාේයුතු කාය ඇත.  
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විසින් කාහර්ඹඹ භණ්ඩරඹේ ශඳොම ඵැවැය දීභ 
 යඵන්ධ වහ නැත බහයදීභ  යඵන්ධ ක්රභශේදඹක් 
වඳුන්හ ශදන ශර ඉල්ලීභක් සිදු කාශ අතය, ඳශමු උඳ 
කුරඳති උඳශ්ධලකා භණ්ඩර රැථීමශ ය දී (2017.05.17) 
ශඳොම ඵැවැය දී නැත බහය දීභේ තිබූ භකා කාහරඹ 
භහ 04 ක් දක්හ දීර්ක කායන රදී. එභ කාහරඹ තුශ දී 
නැත ශඳොම බහය ශනොශදන කාහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ 
පුථතකාහරඹ විසින් ශඳය සිදුකාර ඳරිදිභ සිහිකාැදවිශ ය 
ිනපි ඹැීමභේ තීයණඹ කායන රදී. ිමඹමිතත දිනේ නැත 
ශඳොම පුථතකාහරඹේ බහය ශනොදීභ  යඵන්ධ හකා්ඡඡහ 
කාශ අතය, ක  යඵන්ධ ඉදිරිශ  දී දඩ මුදල් අඹ කිරීභ 
 යඵන්ධ ද අධහනඹ ශඹොමු කාශ අතය, එභ කාරුණු 
පිළිඵ පුථතකාහර කාහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ විසින් 
හභහජිකායින් දැනුම කිරීශ ය ප්රතිපරඹක් ශර නැත 
බහය ශනොදී තිබූ ශඳොම ශඵොශවෝ ප්රභහණඹක් නැත අඳ 
පුථතකාහරඹ ශත ශගන්හ ගැනීභේ වැකි විඹ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ඇ)  
විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් බහ ව උථ අධයහඳන 
ආඹතන වහ න ආඹතන ාග්රවශ  V ඳරි්ඡශේදශ  7.6 ශේදඹ 
ඵැඳු යකාය වහ ිණවිසු ය ශකාොන්ත්රහම කාඩ කිරීභ  යඵන්ධශඹන් 
ආචහර්ඹරු ශදශදශනකුශග්ධ 2016 ශදැ යඵර් 31 දින න විේ 
රු.7,659,146 කා මුදරක් විලථවිදයහරඹ ශත අඹවිඹ යුතු 
තිබුණි. 

 
 
 

 
ඵැදු යකාය වහ ිණවිසු ය ශකාොන්ත්රහම කාඩ කිරීභ 
 යඵන්ධශඹන් ආචහර්ඹරුන් ශදශදශනකුශග්ධ රු: 
7,659,146 කා මුදල් විලථවිදයහරඹ ශත අඹවිඹ යුතු 
තිබුණි.  
   
1. ඇඳ ඵැදු යකාය වහ ිණවිසු ය ශකාොන්ත්රහම කාඩ කිරීභ 

ශවේතුශන් ශේඹ වැයිණඹහ ශේ ශකාහ ඇති 
ආචහර්ඹරු  ශද ශදනහ ශගන් එ ය.ක.පී.එන් 
ශඳශර්යහ භවතහ රු: 1,280,912.01 කා මුදරක් 
විලථවිදයහරඹ ශත ශගහ ඇති අතය, ඉතිරි මුදර 
වූ රු: 893,923.49 කා මුදර අර්ා හධකා 
අයමුදිනන් පිඹහ ගැනීභේ කාැභැමත ඳශකාය 
අදහර අඹදු යඳම බහය දී ඇති අතය, එඹ අඹකාය 
ගැනීභේ කාේයුතු සිදුකායමිතන් ඳතී.  
 

2. තද ඊ.ශක්.එන්.ඩී. ප්රනහන්දු භවමමිතඹ වේ ඹන 
රද අන් සිහිකාැදීමභේ ද ප්රතිචහයඹක් ශනොරැබූ 
ශවයින් ක පිළිඵ ඔථශේිනඹහශේ ශ්රී රාකාහ 
භවශකාොභහරිථ කාහර්ඹහරඹ වහ ශ්රී රාකාහශේ 

 
ර්තභහන තමමඹ ඳවත ඳරිදි ශේ. 

I. M.A.P.N.ශඳශර්යහ   
රු.2,174,835.50 ශභයින් 
රු. 1,280,912.01 ක් අඹ 
කාය ශගන ඇති අතය, 
ඉතිරිඹ, එන ය 
රු.893,923.49 කා මුදර 
විලථවිදයහර අර්ා හධකා 
අයමුදශල් ශලේඹ භඟින් 
අඹ කාය ගැනීභ වහ  
විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන 
ශකාොමිතන් බහ ශත 
දැනේභම දැනු ය දී ඇත. 
 

II. E.K.N.D.ප්රනහන්දු -
6,765,222.99 
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ඔථශේිනඹහන භවශකාොභහරිථ කාහර්ඹහරඹ 
දැනුම කාය ිනඹහ ඹහ ඇත.  

 

අදහර මුදර 
ඇඳකාරුන්ශගන් අඹකාය 
ගැනීභේ නීතිභඹ පිඹය 
ගිමමිතන් ඳතී.  

4.3 අවිධිමත් ගනුයදනු   

ඌ ශල්රථ විලථවිදයහරඹේ කුලී ඳදනභ භත හවන ැඳය 
ැඳයු යකාරුන් භඟ එශම තිබු ිණවිසුශ ය කුලී හවන රිඹදුයන් වහ 
නහතැන් ඳවසුකා ය ැඳයීභේ එකාඟ ීම ශනොතිබුණද 2006 ර්ශ  සිේ 
නහතැන් ඳවසුකා ය රඵහ දී තිබුණි. ක අනු 2014 ර්ශ  අශගෝථතු සිේ 
භහශරෝචිත ර්ශ  ශදැ යඵර් 31 දින දක්හ කුලී ඳදනභ භත රඵහගම 
හවන 11 කා රිඹදුයන් 11 ශදශනකු වහ කුලී ිමහඹක් රඵහශගන ක 
ශනුශන් රු. 484,750 කා මුදරක් වහ විදුිනඹ වහ ජර බිල්ඳම වහ 
5,930 ක් විලථවිදයහරඹ භඟින් ශගහ තිබුණි.  
 

 

 

ඌ ශල්රථ විලථවිදයහරඹ ඵදුල්ර දිථත්රීක්කාශ  
ථාහඳනඹ කිරීශ ය දී වහ එහි අලයතහ දවහ කුලී ඳදනභ 
භත හවන රඵහ ගන්නහ රදී. එහි දී 2006 සිේ ශ ය දක්හ 
විලථවිදයහරඹ ශනුශන් ශඹොදහ ඇති රිඹදුයන් වහ 
රිඹදුරු ශන්හසිකාහගහයඹක් ශවෝ රිඹදුයන් වේ රැදී සිටීභේ 
ශවෝ විශේකා ගැනීභේ වහ යහත්රීශ  ශියඹ අලයතහ වහ 
අශනකුම කාේයුතු රේ හවන ශඹදීමභේ අඳවසු විඹ. 
එභ ිමහ විලථවිදයහරශ  ප්රධහන පිවිසුශ ය සිේ මීේර් 25 
ඳභණ දුරින් පිහිටි ිමක් වඳුනහශගන කින ඳදනභ භත 
රඵහ ගන්නහ රදී. එහි රිඹදුයන්ේ අභතය ජරනර 
කාහර්මිතකා වහ විදුින කාහර්මිතකා ද නහතැන් කාේයුතු 
ශනුශන් බහවිතහ කායන රදී. එභ ිමහ විලථවිදයහරශ  
ඉවත ශේකායින්ශග්ධ ශේහ අලයතහඹ ඳැඹ 24 පුයහ 
රඵහ ගැනීභේම එභ ශේහ කාඩිනමිතන් අලය ශේරහේ 
රඵහ ගැනීභ වහ ශභභ ්රිඹහ භහර්ගඹ ගන්නහ රදී.   
ශභහිදී කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගන්නහ ශේන්ඩයශ  
ශකාොන්ශ්ධසී භහරහශේ ශවෝ ිණවිසු යඳශම ිමහ 
විලථවිදයහරඹ විසින් රඵහ දීභ වන් කාය ශනොතිබූ 
අතය, එඹ හවන අයිතිකාරු විසින් දිඹ යුතු ඵ ද වන් 
කාය ශනොභැත. ශකාශේ ශතම ඉදිරිශ  දී ශේන්ඩර් ඳත්ර 
ිමකුම කිරීශ ය දී ශ ය  යඵන්ධශඹන් අධහනඹ 
ශඹොමුශකාොේ කාේයුතු කායන ඵ දන්හ සිටිමිත.  
 

2017.11.29 දින ඳැති ශඳොදු 
යහඳහය කාහයකා බහශේ ිමර්ශ්ධලඹ 
ප්රකාහය විලථවිදයහරඹ විසින් කින 
හවන රිඹදුයන් වහ නහතැන් 
ඳවසුකා ය ැඳයීභ ශනුශන් රු. 
2,000 (එක් රිඹදුශයක් වහ) කා 
මුදරක් හවන හිමිතකාරුශගන් 
අඹකිරීභේ තීයණඹ කායන රදී. 

4.4 නිණ්ක්රීය ඌ  උඳයයෝජිත වත්කා්ක 

(අ) 2010 ජුිම 30 මිතශ දී ශගන තිබු රු. 322,560 ක් ටිනහ ිණිම 
ආයක්කා ශේේපු 05 කා ඹතුරු අථාහනගත ීමභ ශවේතුශන් 2017 
අශප්රේල් 30 දිනන විේම ප්රශඹෝජනඹේ ශනොශගන ිමලථකාහර්ඹ 
තිබුණි. 

ිණිම ආයක්ණ ශේේපු මිතශ දී ගැනීභ ව ශභශතක් 
ඳහවිචිචිඹේ ශනොගැනීභේ අදහර විලථවිදයහලීඹ විගණන 
වහ කාශභනහකායණ කාමිතටුශේ දීර්ක ලශඹන් රැථීම ය 
කිහිඳඹකා දීභ හකා්ඡඡහ කාය ඇති අතය, විගණන කාමිතටු 
ිමර්ශ්ධලඹ භත ඳහරකා බහශේ අනුභැතිඹ භත මිනකා 

ශභහි වන් ශේේපු 05, 
විලථවිදයහරශ  ිමශධහරින් විසින් 
බහවිතහ කායයි.  
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විභර්ලණඹක් ඳමහ සි්ධධිඹේ  යඵන්ධ ඹැයි වඳුනහ 
ශගන ඇති ිමශධහරීන් ශදශදශනකුේ (2) විනඹහනකර 
කාේයුතු කිරීභ ආය යබ කාය ඇත.   
ශභභ ශේේපු මිතශ දී ගන්නහ අථාහශේ ැඳයු ය අාලඹ 
බහය කාේයුතු කාශ ශජයථා වකාහය 
ශල්ණකාහධිකාහරීරිඹ උථීමභක් රඵහ දැනේ ශකාොශම 
විලථවිදයහරශ  ශේඹ කායන අතය, ඇඹ ශත ශචෝදනහ 
ඳත්රඹක් ශඹොමු ශකාොේ ඇත. ඊේ අභතය ශභභ 
විලථවිදයහරශ  ගඵඩහ ඳහරකායඹහේ එශයහි විනඹ 
ඳරීක්ණඹක් ආය යබ කිරීභේ කාේයුතු කාය ඇත. තද 
ඳහරකා බහශේ අනුභැතිඹ භත අථාහන ගත ඇති ඹතුරු 
ශනුේ දැනේභම අළුතින් ඹතුරු අදහශ ිමශඹෝජිත 
ආඹතනශඹන් මිතශ දී ශගන ශේේපු ඳහවි්ඡචිඹේ ගැනීභේ 
අලය කාේයුතු ශඹොදහ ඇත.  

(ආ) 2016 ැේතැ යඵර් 23 දින 21553 ැඹ ශීර්ඹ ඹේශම 
රු.1,645,000 ක් ශගහ ශියඹ ඉශගනු ය ්රිඹහකාහයකා ය ර 
ශඹදීමශ ය අයමුණින් මිතශ දී ශගන තිබු ට්රැක්ේයඹ වහ නඟුර 2017 
භහර්තු 17 විගණිත දින න විේම කිසිඳු ප්රශඹෝජනඹේ ශනොශගන 
විලථවිදයහර භූමිතශ  ගහල්ශකාොේ තිබුණි. 
 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
2015/2016 අධයන ර්ඹ වහ තහක්ණ විඹ 
ධහයහේ අදහර උඳහධි ඳහාභහරහ 02 ක් වහ සිසුන් 
කාණ්ඩහඹ ය 2 ක් ඵහ ශගන ඇති අතය, ඔවුන්ශග්ධ 
අධයඹන ප්රහශඹෝිණකා ්රිඹහකාහයකා ය වහ ඉගැන්ීමශ ය 
උඳකායණ ඹේශම  ශභභ ට්රැක්ේයඹ ව නඟුර බහවිතහ 
කිරීභේ කාේයුතු කායනු ඇත. 

අදහර ඹන්ත්ර ශ ය න විේම 
බහවිතඹේ ශගන ඇත.  

(ඇ) 2012 ර්ශ  දී ඉාජිශන්රු ැඩ වර වහ මිතශ දී ශගන තිබුණු 
රු. 14,060,480 ක් ටිනහ  3 – Axis CNC ඹන්ත්රඹ බහවිතඹ 
පිළිඵ ඉදිරිඳම කාය තිබූ හර්තහ අනු 2013 වහ 2014 ර් 
රදී කිසිඳු කාහර්ඹඹකාේ ශඹොදහ ශනොශගන තිබූ අතය, 2015 
ර්ශ  සිේ විගණිත දිනේ වූ 2017 අශප්රේල් 30 දින න විේම 
ප්රහශඹෝිණකා ්රිඹහකාහයකා ය 05 ක් ඳැඹ 46 ½ ඳභණක්  ශඹොදහශගන 
තිබුණි. 

 

3-Axis CNC ඹන්ත්රඹ විදයහ වහ තහක්ණ පීාඹ වහ 
මිතශ දී ගන්නහ ර්ධශ්ධ විදයහ වහ තහක්ණ උඳහධි 
ඳහාභහරහශේ Mechatronics අාලශ  සිසුන්ේ අලය 

CAD/CAM ප්රහශඹෝිණකා දැණුභ රඵහ දීභේ ශභන්භ 
අශනකුම උඳහධි ඳහාභහරහ ර සිසුන්ේ අලය විඹඹ 
දැණුභ රඵහ දීභේ ඹ. 2012 ර්ශ  දී ඉාජිශන්රු 
ැඩවර  වහ ශභභ උඳකායණඹ මිතශ දී ගන්නහ රදි. 
හර්ාහගත ශතොයතුරු අනු ශභභ ඹන්ත්රඹ ආ්රිත 
ප්රහශඹෝිණකා ්රිඹහකාහයකා ය  යඵන්ධශඹන් 2017 අශප්රේල් 
භ 30 න දිනේ ශභභ ඹන්ත්රඹ ශඹොදහ ශගන තිබුශණ් 
ඳැඹ 46 ½ කා ප්රහ ශඹෝිණකා ්රිඹහකාහයකා ය 05 ක් වහ 
ඳභණි. එශේ වුද, හර්තහ ගත ශනොවු උඳකායණඹ ආ්රිත 
ප්රහශඹෝිණකා ඳහාභහරහ ශතොයතුරු රැක් ඇති ඵැවින්, එභ 

ශ ය න විේ විදයහ වහ 
තක්ණ උඳහධි ඳහාභහරහශේ 
Mechatronics අාලශ  ශතන 
ය ශිඹන්ශග්ධ ශදන අර්ධ 
ර්ෂිකාඹ තුශ ශභභ උඳකායණඹ 
ශඹොදහ ශගන ප්රශඹෝිණකා 
්රිඹහකාහයකා ය සිදුශමිතන් ඳතින 
අතය, එභ ශියඹන්ශග්ධ ඉදිරි 
අහන හය යහඳිති වහ ද ශභභ 
ඹන්ත්රඹ භඟින් ්රිඹහකාහයකා ය 
සිදුකායයි. තද, ශභභ ඹන්ත්රඹ 
භඟින් ආය යබ වූ න තහක්ණිකා 
අධයඹන පීාශ  ශියඹන් වහ ද 
ප්රශඹෝිණකා ්රිඹහකායකා ය සිදුකිරීභේ 
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අදහර ශතොයතුරු ඔඵශග්ධ කාහරුණිකා අධහනඹ පිණි ශ ය 
භඟ අමුණහ ඇත. තද, ඉදිරි කාහරශ  දි සිදු කිරිභේ 
ැශසු ය කාය ඇති ප්රහශඹෝිණකා ්රිඹහකාහයකා යර ශභන්භ 
උඳකායණඹ ආ්රිත ශනම ්රිඹහකාහයකා ය පිළිඵ 
හර්තහක් ද ශ ය භඟ අමුණහ එමිත. තද, ශභභ 
උඳකායණශඹහි ඇති ශභභ උඳකායණඹේභ ආශේණිකා වූ 
්රිඹහකාහරිමඹන් වහ ඳවසුකා ය විලථවිදයහරශ  
ැඩවශරහි ඇති අශනකුම උඳකායණඹන් ශගන් 
රඵහගත ශනොවැකි ඵ ඔඵශග්ධ කාහරුණිකා දැන ගැනීභ 
වහ ශඹොමු කායන්නේ කාැභැමශතමිත. 
  
 

විදයහ වහ තහක්ණ උඳහධි ඳහාභහරහශේ Mechatronics 
අාලශ   ශතන ය සිසුන්ශග්ධ ඳශමු අර්ධ හර්ෂිකාඹ  
තුශ ශභභ උඳකායණඹ වඳුන්හ දීභක් සිදුකායන අතය, ක 
වහ  යඵන්ධ හභහනය ප්රහශඹෝිණකා ්රිඹහකාහයකා ය 
ඳභණක් සිදුශකාශර් . ක අනු ඳවත වන් 
්රිඹහකාහයකා ය ශතන ය ඳශමු අර්ධ ර්ෂිකාඹ තුශ 
අන්තර්ගත ශේ. 

 

1. CNC ඹන්ත්රශ  ්රිඹහකාහරීමඹ පිළිඵ  
ශියයින්ේ  වඳුන්හ දීභ. 
2. CNC ඹන්ත්රඹ තිම ්රිඹහමභකා කායීමභ වහ 
ප්රහශඹෝිණකා පුහුණුක් රඵහ දීභ. 

3. ශක්ත ක්රභඹ භඟින් (Coding) ඹන්ත්රශ  
්රිඹහකාහරිමඹ   පිළිඵ ශියඹ/ශියහන් 
පුහුණු කායීමභ. 

4. ශදන රද අක්යඹක්  CNC ඹන්ත්රඹ භඟින් 
කාැපීභ වහ ප්රහශඹෝිණකා ඳරීක්ණඹක් 
ඳැැමීමභ. 

5. සිසුන් කාැභැති අක්යඹක් කාැපීභ වහ 
ප්රහශඹෝිණකා  ඳරීක්ණඹක් ඳැැමීමභ. 

6. ශදන රද වැඩතරඹක් ඹන්ත්රඹ භඟින් කාැපීභ 
වහ ප්රහශඹෝිණකා ඳරීක්ණඹක් ඳැැමීමභ. 

කාේයුතු කායමිතන් ඳතින ඵ ද 
දන්මිත. ශභභ ඹන්ත්රඹ ිමඹමිතත 
තමමශ  ඳතින ඵද තදුයේම 
දන්මිත.  
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7. ශදන රද වැඩතරඹක් ඹන්ත්රඹ භඟින් කාැපීභ 
වහ සිසුන්ේ අථාහ රඵහ දීභ. 
 

ශභභ උඳකායණඹ ආ්රිත උථ ප්රහශඹෝිණකා ඳහාභහරහන් 
වතය න ශයහි ඇතුරම න ශරභ  ශභභ 
උඳකායණඹ අහන ය සිසුන්ශග්ධ ව විලථවිදයහර 
අධයඹන කාහර්ඹඹ භණ්ඩරශ  ඳර්ශ ණ කාේයුතු වහ 
විවිධ ආකාහයශඹන් ශඹොදහ ගැනී ය සිදුකායනු රැශේ.  

(ඈ) අලයතහඹ ශකාහ ඵැලීභකින් ශතොය මිතශ දී ගැනීභ ශවේතුශන් 
2017 ජූිම 17 න දින න විේ 2014, 2015 වහ  ර් ර දී මිතශ දී 
ශගන තිබූ  A3 ර්ගශ  කාඩදහසි ඳැකාට්1306 ිමථකාහලන 
ගඵඩහශේ ඳැතුිම.  
 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
නමුම විලථවිදයහරශ  විබහග අාලශ   ප්රලථන ඳත්ර 
මුද්රණඹ කිරිභ වහ A3 ර්ගශ  ඡහඹහ පිේඳම කාඩදහසි 
බහවිතහ කායනු රඵන අතය, ශභභ ර්ශ  දි අදහර 
ශතොගඹ බහවිතහ කිරීභේ කාේයුතු කායමිත. 
 

ශඳය ර් ර දී මිතශ දී ගන්නහ රද 

A3 ර්ගශ  කාඩදහසි 

විලථවිදයහරශ  විබහග කාේයුතු 

වහ ශඹොදහ ගැශන්. විගණන 

ිමරීක්ණශ  වන් A3 ර්ගශ  

කාඩදහසි ඳැකාට් 1306 කින් ඳැකාට් 

521 ක් 2017 ර්ශ  ිමකුම කාය 

ඇති අතය, ඳැකාට්  785 කා 

ප්රභහණඹක් ඳභණක් 2017.12.31 

දිනේ ගඵඩහශේ ඉතිරි ඳැතිණි. 

4.5 අජමුදල් ඌ  උඳයයෝනය 

 ඌ කාර්භහන්ත ශක්න්ද්රීඹ අයමුදර, උඳ කුරඳති අයමුදර ව සුබ 
හධකා අයමුදල් ර එකාතු වූ රු. 3,340,990 ක් ර්ඹ තුශ 
ප්රශඹෝජනඹේ ශනොගැනීභ ිමහ අදහශ අයමුදල් ිනන් එභ අයමුදල් 
පිහිටුීමශ ය අයමුණු ඉටු ශනොීම ඇති ඵ ිමරීක්ණඹ විඹ. 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
ශභභ අයමුදල් වහ රැීම ය මුරහශ්ර ඳැවැදිළි 
ිමර්චනඹ ශකාොේ තිබුණ ද, කහ බහවිතහ කිරීභ වහ 
ඳැවැදිින උඳශදථ කාථ ශකාොේ නැත. ක වහ උඳශදථ 
භහරහක් කාථ ශකාොේ විලථවිදයහරශ  ඳහරකා බහශේ 
අනුභැතිඹ රඵහ ගැනීභේ කාේයුතු කායමිත. 
 
 

විගණන හර්තහශේ වන් ඳරිදි 

2016 ර්ඹ තුශ දී ශභභ අයමුදල් 

කිසිදු කාහර්ඹඹක් වහ බහවිතහ කාය 

ශනොභැත. 

 

ශකාශේ වුද ශභභ  අයමුදල් 

බහවිතඹ පිළිඵ උඳශදථ භහරහක්  

කාථ කිරීභ වහ කාමිතටුක් ඳම 

කිරීභේ 2017.08.25 දින ඳැති 48 

න මරය කාමිතටු ිමර්ශ්ධල කාය 

ඇත.එභ ිමර්ශ්ධලඹ 126 ැිම ඳරකා 
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බහ රැථීමශ ය දී අනුභත ීම ඇති 

අතය, කාමිතටුශේ ිමර්ශ්ධල භත 

අයමුදල් ප්රශඹෝජනඹේ ගැනීභේ 

ඵරහශඳොශයොමතු ශමිත. 

 

(ආ) සුබ හධන අයමුදර රු.177,364 ක් වහ විශලේ අලයතහ අයමුදර 
රු.1,894,530 කා මුදරක් ආශඹෝජනඹ ශනොකිරීශභන් එභ 
අයමුදරේ රැශඵන ශඳොළී ආදහඹභ අහිමිත ීම ශගොථ තිබුණි. 

 
 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
 
සුබ හධන අයමුදර ව විශලේ අථාහ වහ වු 
අයමුදර භෑතකා දී මුදල් කාමිතටුශේ අනුභැතිඹ ඹේශම 
ආය යබ කාශ කහ න අතය, එභ ශලේඹන් ශඳොළී 
ජණනඹ න මුරහශ්රඹකා ආශඹෝජනඹ කිරීභේ වහභ 
කාේයුතු කායමිත. 
 

ඉවත පිළිතුශයහි වන් ඳරිදි 
කාමිතටුශහි ිමර්ශ්ධල භත, ශභභ 
අයමුදර ආශඹෝජනඹ කිරීභේ 
ඵරහශඳොශයොමතු ශමිත 

4.6 ්රස්කඳශදන හශ යකාෝත්ශත් ක්රියශවලිය 

(අ) ඌ ශල්රථ විලථවිදයහරශ  1 අදිඹය ඹේශම 2006 ර්ශ  
රුපිඹල් මිතිනඹන 350 ක් ටිනහ ශගොඩනැිණින ඉදිකිරීශ ය 
ශකාොන්ත්රහමතු ප්ර යඳහදන ්රිඹහිනශඹන් ඵැවැය ිමර්භහණඹ 
කාය ඉදිකිරී ය ක්රභඹේ ඉටු කිරීභේ විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන 
ශකාොමිතන් බහ විසින් භධයභ ඉාජිශන්රුභඹ කාර්ඹහාලඹේ ඳයහ 
දී තිබුණි. 2007 ර්ශ  දී නැත එභ ශකාොන්ත්රහමතු මිතනු ය කාය 
ශගීමශ ය ක්රභඹ ඹේශම විලථවිදයහරඹ විසින් ශකාොන්ත්රහමකාරු 
භඟභ න ිණවිසුභකාේඹ එශම තිබුණි. ක අනු න ිණවිසුභේ 
එශඹීභේ අදහර අනුභැතිඹ විගණනඹේ ඉදිරිඳම ශනොවූ අතය, 
ශකාොන්ත්රහමකාරු විසින් කායන රද ඉල්ලීභකාේ අනු න  
ශකාොන්ත්රහම ිණවිසුශ ය වන් ශකාොන්ශ්ධසි රේ අනු මිතශ 
විචරන ගණනඹ කිරීභ ශවේතුශන් රු.10,622,507 ක් ැඩිපුය 
ශගහ තිබුණි. 
 

 

CIDA මිතශ ශනථ ීම ය ගණනඹ කිරීශ ය ICTAD 
ආඹතනශ  ිමඹභඹන් (Formula) භත 90% කා BOQ 
ටිනහකාභ ගණනඹ කාය ඇති අතය විගණනශ  දී එඹ 
50% කා ප්රතිලතඹක් භත ගණනඹ කිරීභ ශවේතුශන් 
ශභභ ශනථ ීමභ සිදු ඇත.  
 
ශකාශේ නමුම, අඳ විසින් ශගහ ඇමශම BOQ  මුදිනන් 
90% කා දහඹකාමඹ ව ශඹොමුගත ිණවිසුශ ය වන් මිතර 
ශනථ ීමභේ අදහර ශන් ඇති මුදරේ ඹේම ඹ. ක 
අනු ැඩිපුය ශගහ ශනොභැති ඵ නැතම ශඳන්හ 
ශදමිත. 
.  

 

CIDA මිතශ ශනථ ීම ය ගණනඹ 
කිරීශ ය ICTAD ආඹතනශ  
ිමඹභඹන් (Formula) භත 90% කා 
BOQ ටිනහකාභ ගණනඹ කාය ඇති 
අතය විගණනශ  දී එඹ 50% කා 
ප්රතිලතඹක් භත ගණනඹ කිරීභ 
ශවේතුශන් ශභභ ශනථ ීමභ සිදු 
ඇත.  
 
ශකාශේ නමුම, අඳ විසින් ශගහ 
ඇමශම BOQ  මුදිනන් 90% කා 
දහඹකාමඹ ව ශඹොමුගත 
ිණවිසුශ ය වන් මිතශ ශනථ ීමභේ 
අදහර ශන් ඇති මුදරේ 
ඹේම ඹ. ක අනු ැඩිපුය ශගහ 
ශනොභැති ඵ නැතම ශඳන්හ 
ශදමිත. 
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4.7 කාශර්යය මණ්ඩල් ඳරිඳශල්නය   

විලථවිදයහරශ  පීාඹන් හි අනුභත භවහචහර්ඹ තනතුරු 10 ක් වහ මම 
විදයහ වහ අඳනඹන කාිෂිකාර්භ පීාඹ ව විදයහ වහ තක්ණ පීාඹ වහ 
අනුභත කාථිකාහචහර්ඹ තනතුරු 21 ක් පුයේඳහඩු ඳැති අතය, 
කාශභනකාහයණ පීාශ  කාථිකාහචහර්ඹරු 05 ක් අතිරික්ත ඳැතුිම. තද, 
2006 ජූිම 06 දිනැති අාකා 876 දයණ විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් 
බහශේ චක්රශල්ණඹ ප්රකාහය විලථවිදයහරශ  අනධයඹන කාහර්ඹඹ 
භණ්ඩරශ  පුයේඳහඩු 43 කාේ ිමශධහරීන් ඵහ ගැනීභේ කාේයුතු කාය 
ශනොතිබුණි. 

අධයයන කාශර්යය මණ්ඩල්ය  

 
භවහචහර්ඹ තනතුරු වහ මීේ ශඳය අථාහන් ර දී 
ඳශකායනු රැබූ පුමඳම දැන්ීම ය අනු සුදුසුකා ය රම 
අඹදු යඳම රැීම ශනොභැති ඵ හර්තහ න අතය, 

චක්රශල්ණ 916 ේ අනු සුදුසුකා ය පුයහ ඇති අඹශග්ධ 
අඹඳු යඳම කාැීමභ වහ පුමඳම දැන්ීම ය ඳශකිරීභේ 
කාේයුතු කාය ඇත.   

විලථවිදයහර ශ  අධයඹන කාහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ඵහ 
ගැනීභේ 2015 වහ 2016 ය ර ඳශකායන  පුමඳම  
දැන්ීම ය රේ අහර සිඹළුභ  යමුණ ඳරීක්ණඹන් 
සිදුශකාොේ අන් ීම ඇති අතය, 2016.12.31 දින න 
විේ අධයඹන කාහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ තතය පුයේඳහඩු 
ාණයහ 16 ක් දක්හ අඩු කාය ඇත. කාශභනහකායණ 
පීාඹ වහ ඳැති තනතුරු ාණයහ 
ප්රභහණම  ශනොීමභ  ශවේතු ශන් අ ශනකුම පීාඹන් හි 
පුයේඳහඩු   තනතුරු ිනන් කාථිකාහචහර්ඹරු 05 ශදශනකු 

ඵහ ගැනී ය සිදුකිරීභේ කාේයුතු කාය තිබුණි.  

 

අනධයයන කාශර්යය මණ්ඩය  

 
අදහශ ඵහ ගැනී ය ඳටිඳහටි අනුගභනඹ කායමිතන් 
අනධයඹන කාහර්ඹඹ භණ්ඩර ඵහ ගැනීශ ය  කාේයුතු 
සිදුකායමිතන් ඳතින අතය, ඳසුිණඹ ශර් 70 ක් වූ 
පුයේඳහඩු ාණයහ 2016.12.31 දිනේ 43 දක්හ අඩුකාය 
ගැනීභේ වැකි ීම ඇත.  

2017.02.01 සිේ ්රිඹහමභකා න 
කාහර්ඹඹ භණ්ඩර හර්තහේ (Cadre 
Report)  අනු ශ ය න විේ ඵහ 
ගැනී ය සිදුකායමිතන් ඳතී.  

05. ිණුම්ක කාටයුතු ාශවය හශ යහඳශල්නය 

5.1 සායුක්ත සැළැස්ම 

2003 ජූිම 02 දිනැති අාකා පී.වි.ඩී/12 දයන යහජය යහඳහය චක්රශල්ණශ  
5.1.2 ශේදඹ ඳරිදි පර් ශතර්ශඹහි ශභශවයු ය ප්රතිපර පිළිඵ 
භහශරෝචනඹක් ඹශාෝක්ත ායුක්ත ැශැථශභහි අන්තර්ගත 

ායුක්ත ැශැථභ 2016 සිේ 2020 දක්හ න අවුරුදු 

ඳවකා (5) කාහරඹ වහ පිළිශඹර කාය ඇති අතය, 

හර්ෂිකා පිළිශඹර කායන රද ්රිඹහකාහරී ැශැථභ භත 

විගණන කාශභනහකායණ කාමිතටුශේ දි 
තීයණඹ කාශ ඳරිදි  ඉදිරි ය 3 කා 
කාහරඹ වහ ාශලෝධනඹ කායන 
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ශනොතිබුණු අතය ඉටු කාය ගත යුතු ඉරක්කාඹන්ශග්ධ මරය අගඹන් දක්හ 
ශනොතිබුණු ඵැවින්, හර්ෂිකා ප්රගතිඹ ඇගයීභේ වැකි ආකාහයශඹන් ායුක්ත 
ැශැථභ ඉදිරිඳම කාය ශනොතිබුණි. 
 

 

කාේයුතු කායන අතය, ඳසුිණඹ ර් ර ශභශවයු ය 
ප්රතිපර පිළිඵද භහශරෝචනඹක් ශනභ ඉදිරිඳම කිරීභේ 
කාේයුතු කායමිත.  

 

රද ායුක්ත ැශැථභ පිළිශඹර 
කිරීභ වහ කාශභනහකායණ පීාශ  
පිාහධිඳතිතුභහශග්ධ උඳශදථ භත  
අචහර්ඹ පී.එ්ඡ.ටී. කුභහය භවතහශග්ධ 
ශේඹ රඵහ ගැනීභේ තීයණඹ ශකාේ 
ඇත.  

5.2 ක්රියශකාශරී සැළැස්ම 

2014 ශඳඵයහරි 17 දිනැති වහ අාකා 01/2014 දයන යහජය මුදල් 
චක්රශල්ණශ  04 ශේදඹ ප්රකාහය ්රිඹහකාහරී ැශැථභ හර්ෂිකා පිළිශඹර 
කාශ යුතු වුම 2016 – 2020 දක්හ ර් 05 කාේ පිළිශඹර කාය තිබූ අතය, 
ඹහමකාහලීන කාශ ආඹතනශ  ාවිධහන ුවඹ, අනුභත වහ තාය 
කාහර්ඹඹ භණ්ඩර විථතය එභ ැශැථභ තුශ ඇතුරම කාය ශනොතිබුණි.  
 

්රිඹහකාහරී ැශැථභ ායුක්ත ැශැථශ ය ශකාොේක් 
ලශඹන් අහර කාහර්ඹඹන් ඉටු කාශ ආකාහයඹ හර්ෂිකා 
ශන් ශන් දක්හ ඇත.    
ශකාටු යඳම හර්තහ ශේ අාකා එකා (1) ඹේශම වන් 
ාවිධහන ුවඹ ්රිඹහකාහරී ැශැථභේ ඇතුරම කාශ  
අතය, හර්ෂිකා අඹැඹ ව මරය ප්රතිපර මරය ප්රකාහල 
ර ඇතුරම කාය නැත. තද අබයන්තය විගණන 
ැශැථභ ඉදිරිශ  දී ්රිඹහකාහරී ැශැථභේ ඇතුරම 
කිරීභේ කාේයුතු කායමිත.  

විගණන කාශභනහකායණ කාමිතටුශේ දි 
තීයණඹ කාශ ඳරිදි ඉදිරි ය 3 කා 
කාහරඹ වහ ශන ශනභ 
්රිඹහකාහරී ැශසු ය පිළිශඹර කිරීභේ 
උඳශදථ දී ඇත. 

5.3 අාය්තතජ විග නය   

ශජයථා වකාහය අබයන්තය විගණකා වහ අබයන්තය විගණන ිමශධහරීන් 
ශදශදශනකු ඇතුළු ිමශධහරීන් තිශදශනකුශගන් භන්විත උඳ 
කුරඳතියඹහේ ිජුභ ග කිඹන අබයන්තය විගණන කකාකාඹක් පිහිටුහ 
තිබුණ ද, ථථීය ශජයථා වකාහය අබයන්තය විගණකායශඹකු ඵහ ශගන 
ශනොතිබුණි.  

 

විලථවිදයහරඹේ අනුයුක්ත සිටි   ශජයථා වකාහය 
අබයන්තය විගණකාරිඹ 2016.11.30 දින 

සිේ  ශේ ශඹන් ඉල්රහ අථීම ඇත. එඵැවින් පුයේඳහඩු 
පියීමභ වහ සුදුසු ්රිඹහභහර්ග ගන්නහ  ශර විලථවිදයහර 
ප්රතිඳහදන  ශකාොමිතන් බහශේ බහඳති අභතහ 
2016.12.01, 2017.02.20 ව 2017.03.24 දිනැති ිනපි 

භඟින් ඉල්ලී ය සිදුකාය ඇත. එකී ිනපි රේ පිළිතුරු 

ල ශඹන් 2017.05.16 න දින විලථවිදයහර 

ප්රතිඳහදන  ශකාොමිතන් බහ ශේ   ශල්කා ය විසින් භහ 03 කා 
කාහර සීභහක් වහ  ශකාොන්ත්රහම ඳදනභ භත  ශජයථා 
වකාහය අබයන්තය විගණකාය ශඹකු ඵහ ගැනීභේ 
අනුභැතිඹ රඵහ දී ඇත. එභ පුයේඳහඩු පියීමභේ අදහර 

 යමුණ ඳරීක්ණඹක් සිදු කිරීභේ කාේයුතු කායමිතන් ඳතී.  

තද, අබයන්තය විගණන අාල ශ  කාේයුතු 
ඵහධහකින්  ශතොය ඳමහ ශගන ඹහභ වහ  

විලථවිදයහර ප්රතිඳහදන ශකාොමිතන් 
බහශේ අනුභැතිඹ භත 2017.08.09 
දින සිේ ශකාොන්ත්රහම ඳදනභ භත 
ශජයථා වකාහය අබයන්තය 
විගණකායඹකු ඳම ශකාොේ ඇත.  
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ඵයගමු විලථවිදයහර ශ   ශජයථා වකාහය අබයන්තය 
විගණකායඹහ 2017.01.27 දින සිේ ැඩ ආයණඹ 
කිරී ශ ය ඳදනභ භත අබයන්තය විගණන අාල ශ  

යහජකාහරී වහ අනුයුක්ත කාය ඇත.  
 

5.4 ්රස්කඳශදන සැළැස්ම 

යජශ  ප්ර යඳහදන භහර්ශගෝඳශ්ධල ාග්රවශ  4.2.1 ප්රකාහය, ප්රධහන 
ප්ර යඳහදන ැශැථභ ඹහමකාහලීන කාය ශනොතිබුණි. 
 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ විඹ ශනොවැකා. 
2017 ර්ශ  විථතයහමභකා ප්ර යඳහදන ැශැථභ කාථ 

ශකාොේ ඇති අතය, 2017 අශප්රේල් භහශ  සිේ ප්ර යඳහදන 
ප්රගති හභහශරෝචන රැථීම ය භහසිකා ඳමහ ඇති අතය, 
එඹේ අදහර 2017 ප්ර යඳහදන ැශැථභ දැනේභම 
ඹහමකාහලීන ශකාොේ ඇත. 

2017 ර්ඹ තුශ දී ප්ර යඳහදන 
ැශැථභ ඹහමකාහලීන කිරීභ සිදු 
කාය ඇත. 
 

5.5 අයවැය යල්ඛනමය ඳශල්නය   

 

භහශරෝචිත ර්ඹ වහ විලථවිදයහරශ  මුළු ප්රතිඳහදන වහ විඹද ය 
පිළිඵ විථතය ඳවත දැක්ශේ. 
 

 
විථතයඹ ප්රතිඳහදනඹ උඳශඹෝජනඹ ශන ශන 

ප්රතිඳහදනශ   
ප්රතිලතඹක් 
ශර 

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

 රු. රු. රු. % 

පුනයහර්තන 638,000,000 481,336,815 156,663,185 25 

ප්රහග්ධධන 600,000,000 266,839,401 333,160,599 56 

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

 1,238,000,000 738,176,216 489,823,784  

 ========== ========= =========  

 

 2016 ර්ඹ මුශ දී පිළිශඹර කායනු 

රැබු අඹැඹ ශල්ණනඹ ර්ඹ තුශ 

දී සිදු වු ශභශවයු ය වහ අශනකුම 

විචරනඹන් ඳහදකා කායශගන, 2016 

ර්ඹ තුශ දී අඹැඹ ශල්ණනඹ 

ශනථ කායන රදි. ඉදිරි 

කාහරඳරි්ඡශදද ර දී අඹැඹ 

ශල්ණනඹ පරදහයී කාරභණහකායණ 

ඳහරන කාර්ඹඹක් ශර ශඹොදහ 

ගැනීභේ ඵරහශඳොශයොමතු ශමිත. 

 
 

 

(අ) 2016 ර්ශ  ාශලෝධිත අඹැඹ ඇථතශ යන්තුශන් මරධන 
විඹදභ වහ රඵහ දී තිබුණ රු. 600,000,000 ක් වූ 
ප්රතිඳහදනශඹන් රු. 333,160,599 ක් ඉතිරි කාය තිබූ අතය එභ 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
විලථවිදයහරඹ ඉදිකිරි ය අදිඹය II යහඳිතිශ  විඹඹ 
ඳාඹ ශනථ ීමභ ව විලථවිදයහර භූමිතශ  කාර්භහන්ත 
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ඉතිරිඹ භථා මරධන ප්රතිඳහදනශඹන් සිඹඹේ 56 ක් විඹ. 
 

 

කාරුන්  කිහිඳශදශනකු ඉම ශනොීමභ ශවේතුශන් එභ 
ථාහනඹන්හි ැශසු ය කායන රද ඉදිකිරි ය කාේයුතු සිදු 
කිරීභේ ශනොවැකි ීමභ ශවේතු ශකාොේ ශගන ඉදිකිරී ය 
කාේයුතු රේ ශන් කායන රද මරධන විඹද ය හි ඇති වු 
ඉතිරිඹ ශ ය වහ ශවේතු ශේ. 

(ආ) ාශලෝධිත අඹැඹ ඇථතශ යනතුශන් පුනයහර්තන විඹද ය 
වහ රඵහ දී තිබූ රු.638,000,000 ක් වූ ප්රතිඳහදනශඹන් 
රු.156,663,185 ක් ඉතිරි කාය තිබුණු අතය, එභ ඉතිරිඹ භථා 
පුනයහර්තන ප්රතිඳහදනශඹන් සිඹඹේ 25 ක් විඹ. 

පුනයහර්තන විඹද ය ර රු. 156,663,185 ක් වු ඉතිරිඹ 
ේ යධහන ලශඹන් සිදු ීම ඇමශම විලථවිදයහරශ  
අධයඹන වහ අනධයඹන ශේකා කාහර්ඹඹ භණ්ඩර ර 
ඳතින පුයේඳහඩු පියීමභ සිදු ශනොීමභ ශවේතුශන් ැටුේ 
ශගීමභ  වහ වු ප්රතිඳහදනඹන් ඉතිරි ීමභ ිමහ ශේ. 

 

(ඇ) 2016 ර්ඹ වහ තය ලශඹන් රැීම තිබූ ථඹා මරය ැඩ 
ේවන් ආදහඹභ රු.4,405,747 ක් වහ ශනම ආදහඹ ය 
රු.14,202,090 ක් අඹැඹ ඇථතශ යන්තු පිළිශඹර කිරීශ ය දී 
වඳුනහ ශගන ශනොතිබුණි. 
 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ විඹ ශනොවැකා. 
2016  අඹැඹ හර්තහශේ “ආකාිති අාකා II”, “ආදහඹ ය 

ඇථතශ යන්තු” ඹේශම ථඹා මුරය ැඩ ේවන් 

ආදහඹභ රු. 24,687,000 ක් වු “Income from 

Extension Programme”න ය වු ශිර්ඹ තුශ ඇතුරම 
න අතය, ශනම ආදහඹ ය එක් එක් ශිර්ඹන් ඹේශම 
දක්හ ඇත. 

(ඈ) භහශරෝචිත ර්ශ  අඹැඹ ඇථතශ යන්තුශේ වන් ශනම 
ප්රදහන රු. 10,000,000 ක් පුනයහර්තන රැීම ය රැථකාය 
ශනොතිබුණි. 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ විඹ ශනොවැකා. 
ර්ශ  අඹැඹ ඇථතශ යන්තුශේ ශනම ප්රදහන 
කිසික් ඇතුරම ශනොශේ. 

(ඉ) 2016 ර්ඹ තුශ ථඹා මරය ැඩ ේවන් විඹද ය ශර රු. 
3,451,957 කා පුනයහර්තන විඹදභක් දයහ තිබුණ ද, එභ 
ටිනහකාභ අඹැඹ ඇථතශ යන්තු කිරීශ ය දී වඳුනහ ශගන 
ශනොතිබුණි. 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ විඹ ශනොවැකා. 
2016 ර්ශ  ථඹා මරය ැඩ ේවන් රේ අදහර 

විඹද ය ශනුශන් අදහර   2016 අඹැඹ හර්ාහශේ  

ආකාිති අාකා III  හි ශනම පුනයහර්ාන විඹද ය ඹේශම 

“Expenditure on Extension programme” තුශ 
ඇතුරම ශකාොේ ඇත. 

(ඊ) ඉඩ ය අමඳම කාය ගැනීභ වහ අඹකාය තිබුණු රු. 74,884 කා 
ප්රහග්ධධන විඹදභ අඹැඹ ඇථතශ යන්තු පිළිශඹර කිරීශ ය දී වඳුනහ 
ශගන ශනොතිබුණි. 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
විලථවිදයහර ඳරිශ්රඹේ ඹහඵ ඉඩභක් අමඳම කාය ගැනීභ 
වහ ඉඩභ භැනීශ ය කාේයුතු ශනුශන් ඉවත විඹදභ 
දයහ ඇත. 

 

(උ) 2016 ර්ශ  මුළු පුනයහර්තන ආදහඹභ ශර රු.638,000,000 
ක් ඇථතශ යන්තු කාය තිබුණ ද රු. 496,107,836 කා ආදහඹභක් 
රැථ කාය තිබුණි. එහි ශන රු. 141,892,164 ක් වූ අතය, එඹ 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
මුළු පුනයහර්ාන ආදහඹ ය ඇථතශ යන්තු වහ තය 
පුනයහර්ාන ආදහඹභ අතය ශනක් ිමරීක්ණඹ 
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ඇථතශ යන්තු ගත මුළු පුනයහර්තන ආදහඹභ ප්රතිලතඹක් ශර 
සිඹඹේ 22 කි. 

 

න්ශන් පුනයහර්ාන ප්රදහනඹන් ශන් කිරී ය රේ 
හශේක් අඩුශන් රැීමභයි. 
 

 

(ඌ) පුනයහර්තන විඹදභ ශර රු.638,000,000 කා මුදරක් 
ඇථතශ යන්තු ගත කාය තිබුණ ද, එභ ප්රතිඳහදනශඹන් රු. 
481,336,815 කා මුදරක් උඳශඹෝජනඹ කාය තිීමශභන් 
රු.156,663,185 කා ඌණ උඳශඹෝජනඹක් දක්නේ රැබුණි. 
ඉතිරිඹ ඇථතශ යන්තු ගත මුළු පුනයහර්තන විඹදශ ය ප්රතිලතඹක් 
ශර සිඹඹේ 25  කි. 

 

පිළිතුය ඉවත 5.5. ආ. ඹේශම දක්හ ඇත.  

(එ) භහශරෝචිත ර්ශ  ප්රහග්ධධන ආදහඹභ ශර රැථ කාය ගැනීභේ 
අශේක්හ කාර ආදහඹභ රු. 600,000,000 ක් වූ අතය ර්ඹ තුශ 
රැථ කාය ශගන තිබූ ආදහඹභ රු. 262,700,000 කි. ක අතය ශන 
රු. 337,300,000 න අතය එඹ ඇථතශ යන්තු ගත මුළු ප්රහග්ධධන 
ආදහඹශ ය ප්රතිලතඹක් ශර සිඹඹේ 56  කි. 

 

ශභභ ිමරීක්ණඹ භඟ එකාඟ ශමිත. 
හභහශරෝචිත ර්ශ  ප්රහග්ධධන ආදහඹභ ශර රැථකාය 
ගැනීභේ අශේක්හ කාශ ආදහඹභ වහ රැථකාර ප්රහග්ධධන 
ආදහඹභ අතය ශනක් ිමරීක්ණඹ න්ශන් ප්රහග්ධධන 
ප්රදහනඹන් ශන් කිරි ය රේ හශේක් අඩුශන් 
රැීමභයි. 

 

 

(ක) ප්රහග්ධධන විඹදභ ශර රු.600,000,000 කා මුදරක් ඇථතශ යන්තු 
ගත කාය තිබුණ ද, එභ ප්රතිඳහදනශඹන් රු. 266,839,401 කා 
මුදරක් උඳශඹෝජනඹ කාය තිබුණු අතය, රු. 333,160,599 කා 
ඌණ උඳශඹෝජනඹක් දක්නේ රැබුණි. එභ ඉතිරිඹ ඇථතශ යන්තු 
ගත මුළු ප්රහග්ධධන විඹදශ ය ප්රතිලතඹක් ශර සිඹඹේ 56  කි. 

 

පිළිතුය ඉවත 5.5 අ. ඹේශම දක්හ ඇත. 
 

 

 

6. ඳද්ධි හශ ඳශල්නය්ත 

විගණනශ  දී ිමරීක්ණඹ වූ ඳ්ධධති වහ ඳහරන දුර්රතහ රින් ය විලථවිදයහරශ  උඳ කුරඳති ශත දැනු ය ශදන රදී. ඳවත වන් ඳහරන ක්ශේත්රඹන් පිළිඵ විශලේ 
අධහනඹ ශඹොමු කාශ යුතු ශේ.  

ඳද්ධි හශ ඳශල්න ක්යෂේ් නිරීක්ෂ    

(අ) ිණණ යකායණඹ  ිණණු යකායණ ප්රමිතති අනුගභනඹ ශනොකිරීභ, ිණණ යකායණ 
අඩුඳහඩු වහ ශනොැද ිණණු ය ඳැතීභ.  අදහර ක්ශේත්රඹන් ශකාශයහි ැඩි 

අධහනඹ ශඹොමු කායන රදී. (ආ) මකා ය කාශභනහකායණඹ  ථාහය මකා ය ප්රතයහගණනඹ ශනොකිරීභ, ථාහය 
මකා ය ශල්ණන ිමසි ඳරිදි නඩමතු ශනොකිරීභ.  
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(ඇ) ගඵඩහ ඳහරනඹ  දුර්ර ශතොග කාශභනහකායණඹක් ඳැතීභ.  

(ඈ)  කාහර්ඹඹ භණ්ඩර ඳරිඳහරනඹ  තනතුරු ර පුයේඳහඩු ඳැතීභ වහ අතිරික්ත ශේකායින් 
සිටීභ.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


