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ඌල වලල්ස්ස වි්ලවිද්යාය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පස්සර පාර, බදුල් 90000 

ශ්රී  කා  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ද්ැක්ම 

ජාතික සම්ඳත් සමුදායට අගය එකතු කිරීම සහා වූ 

විශිෂ්ටත්වයේ යේන්ද්රස්ාානය වවට ඳත්ීම 

වමවෙලර   

ජාතික සම්ඳත් සහා අගය එකතු කිරීම යකයෙහි 

දැඩි අවධානයේ යයොමු කෙමින් ඉගැන්ීයමහි, 

ඉයගනීයමහි සහ ඳර්යේෂණයයහි උත්කෘෂ්ඨත්වයට 

ඳත්වන අතෙම,ජාතික සංවර්ධනයට කැපී යඳයනන 

දායකත්වයේ ලවා දීම පිණිස දැනුයමන්, 

කුසලතාවලින්, සාෙධර්මවලින් හා 

ආකල්ඳයන්යගන් යහබි  වහුශ්රෑත 

යසේවානියුේතභාවයේ සහිත, තාක්ෂණතාන්්රික හා 

වයවසාිකක උඳාිධධාරීන් බිහිකිරීම 
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උපකුපතිතුමාවේ පණිවිඩය  

ලංකායේ ජාතික සම්ඳත් ඳදනමට වටිනාකම් එකතු කිරීයම් විශිෂ්ට මධයස්ාානය 

වවට ඳත්ීම සිය දැේම යකොටයගන ඌව යවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලය 055ජ නිනි 

මාසයේදී ස්ාාපිත කෙන ලදි  

ඌව යවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලයේ සියලුම අධයයන වැඩසටහන් ෙය  තිෙසාෙ 

සංවර්ධනය සහා කැපී යඳයනන දායකත්වයේ සැඳයීමට අවශය ආකල්ඳ, 

කුසලතා සහ දැනුම සහිතව මනායලස හැඩගැසුනු හා ඉහළ 

යසේවානියුේතභාවයකින් යුේත උඳාිධධාරීන් බිහිකිරීම අෙමුණු කෙ යගන සැළසුම් 

කෙ ඇත. වයවසායක විශ්ව විදයාලයේ යලස, අඳයේ උඳාිධධාරීන් රැකියා යසොයා 

යන පිරිසකට වඩා රැකියා අවස්ාාවන් සඳයන්නන් යලස දැකීම  අඳයේ 

අභිලාෂයික. 

අඳ, අඳයේ ශිෂයයන් සහ කාර්ය ම්ඩඩලය ඌව යවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලයේ ඳවුල 

යලස සලකනු ලවන්යනමු. යගෞෙවය සහ ඉවසීම, ඉලේක දිශානතිය, සම අවස්ාා, 

විනය සහ වයවසායකත්වය යන කාෙණා අඳ ඳවුයල් මූලික හෙය යේ. 

යගවුණු යකටි කාල ඳරිච්යෙදය තුළ ඌව යවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලයේ උඳාිධධාරීන් 

සුවියශේෂී ගුණාත්මක වවින් යුේත වව අපි ඔප්පු කෙ ඇති අතෙ ඌව යවල්ලස්ස 

විශ්ව විදයාලයේ උඳාිධධාරීන්යේ ඉහළ යසේවා නියුේති අනුඳාතය ඒ සහා ඳැහැදිලි 

සාේෂි දෙික. 

ඌව යවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලය සියලු යදනායේ යගෞෙවයට ඳාත්ර වන අගය එකතු 

කිරීයම් විශිෂ්ටතා මධයසා්ානය වවට ඳත්වනු ඇති අතෙ, රැකියා යසොයා යන 

උඳාිධධාරීන් ඳමණේ යනොව යසේවා යයෝජකිකන් වවට ඳත්වන උඳාිධධාරීන් 

බිහිකිරීමට ද අඳ විසින් අඛ්ඩඩව කටයුතු කෙනු ඇත්යත්ය. 

මොචාර්ය ජයන්තාල් රත්නවසේකර 

 



 හැදින්වීම 

 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය ශ්රී ලා ා ජාය විශ්වවිද්යාල ්ධතියේව  14 වැනි ායේ  

විශ්වවිද්යාලය වලස 2005 ජූනි 1 දින පිහිටුවන ලදී. ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය යනු ශ්රී 

ලා ාවේ ස්ථාපිත  ජ ඇයේ ප්රථම වයවසාය  විශ්ව විද්යාලය වන රතජ  ය ජව  ආර්ථි  

සාවර්ිනයට ද්ාය  වීම සඳහා විද්යාත්ම , තාක්ෂණික  සහ වයවසාය  ද්ැනුම ාාවිතා ිරීමව  

හැිරයාව ඇයේ උ්ාධිිාීමන් බිහි  ජයි.  ය පිහිටා ඇත්වත් බදුල්ල ප්රවධතශව  මනජ  ද්ර්ශීයය 

ද්සුනක් සහිත විචිත්රවත්  ුක ජ ූමියය  වන රතජ රක් ජ 64  ූමිය ප්රමායය  ්ැයේීම ඇත. 

2006 වසවර් සිසුන් 153 වද්වනකුවෙන්,  ාර්ය මණ්ඩල සාමාජි යින් 25 වද්වනකුවෙන් සහ 

පීඨ 3ිරන් පිරිනමනු ලබන රියයන වැඩසටහන් 5ිරන් සමන්විතව ඌව වවල්ලසස් 

විශ්වවිද්යාලය ආජ ා විය. වර්තමානව දී, ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය තුළ සිසුන් 2908 

වද්වනකු රියයන  ටයුතු සිදු  ජන රතජ පීඨ 4ිරන් උ්ාධි ්ාඨමාලා 13 ක් පිරිනමනු ලබයි. 

රියයන, ්රි්ාලන සහ වසේවා රාශයන්හි සථ්ිජ  ාර්ය මණ්ඩල සාමාජි යින් 337 වද්වනකු 

වසේවය  ජයි. මීට රමතජව, ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය ්ශ්චාත් උ්ාධි වැඩසටහන්, බාහිජ 

උ්ාධි වැඩසටහන්, ඉල්ලුම මත ්ද්න  වූ සහයේ  සහ ඩිප්වලෝමා ්ාඨමාලා ෙයනාවක් 

වමන්ම විවෘත හා දුජස්ථ ඉවෙනු  ්ාඨමාලා පිරිනමනු ලබයි. 

ව ටි  ාලයක් තුළ, ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය  හි යටිතල ්හසු  , ඉවෙනු  ්රිසජය, 

වාෞයේ  හා මානව ස ්ත් වැඩිදියුණු ිරීමම, ායේ  ස ්ත් ්ද්නමට වටිනා මක්  ක්  ජියන් 

්ර්ව ෂය සහ සාවර්ින ක්රියා ාජ   වැඩිදියුණු  ජියන් උසස් රියා්න රවස්ථා ළුල්ල් 

 ජියන් ප්රෙයේයක් ලබා ඇත. 
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විල්විදයා ඳානය  
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විහලවිද්යළ ලළ ය 

I ලළ වභළල 

1985 අං 07 ද්ර  (වංවෝධිත) විහලවිද්යළ ල වේ 24 ලෆනි ලන්තිවයන් වංවෝධිත 1978 අං 16 

ද්ර  විහලවිද්යළ ල වේ 44  ලෆනි ලන්තිය ල රළරල 2020 ලවවර් විහලවිද්යළ ලළ වභළල ලශත 

වද්ශන් වළමළජියන්වන් යුක්ත විය. 

 ම  ත තුර  ලේර  ද් දි ය 

මශළචළර්ය 
වේ.එල්.රේ වවේර 

උලකුලති 

 

 

 

නි බවයන් 
ලේල  ද් 
වළමළජියින් 

මශළචළර්ය එවහ. සී. ජයමළන්  
පීඨළධිලති / වේල විද්යළ ශළ අල ය  
ෘෂිර්ම පීඨය 

මශළචළර්ය ඊ.පී.එවහ.වක්. 
එදිරිවීර 

පීඨළධිලති/ ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

මශළචළර්ය වක්.බී. විවේවවේර 
පීඨළධිලති/ 
තළක්ණ අධ්යය  පීඨය 

ජී.එච්. අවේවීර මශතළ පීඨළධිලති/ ෂම ළරණ පීඨය 

මශළචළර්ය එච්.එම්.එවහ.වක්. 
වශේරේ 

ලෆ.බ. පීඨළධිලති / පීඨළධිලති / වේල විද්යළ ශළ 
අල ය  ෘෂිර්ම පීඨය 

2020 මෆයි29  

ආචළර්ය එච්.එම්.වේ.සී. පිටල පීඨළධිලති/ ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 2020 මෆයි 28 

මශළචළර්ය ඩී.වක්.ඩී. ඩී. 
ජයවවේ  

ව ළත  වභළ  නිවයෝජිත 2017 ජුනි 23 

ආචළර්ය එච්.එම්.වේ.සී. පිටල ව ළත  වභළ  නිවයෝජිත 2017 වද්වෆ. 22  

මශළචළර්ය ඊ.ඩී.එන්.එවහ. 
අවේරේ  

ව ළත  වභළ  නිවයෝජිත 2020 ජුනි 26 

එම්. රබලත න් මශතළ ව ළත  වභළ  නිවයෝජිත 2020 ජුනි 26 

වි.වි.ප්ර.ව . වභළල  ලේෂ වළමළජියන්  

චතුරං ඒ ළය මශතළ නීතීඥ 2020 වලබ. 14 

ආචළර්ය සුසිල් වද් ම වලද්ය නිධ්ළරියළ 2020 වලබ. 14 

අනුජ රණසිංශ මශතළ ලරේ ණළධිළරී 2020 වලබ. 14 

ළමිණී මහින්ද්ලළ වජ පියවහ 
මශතළ 

ශ්රී.ං.ල.වවේ. නිධ්ළරි 2020 වලබ. 14 

එවහ.සී.ආර්.ඒ. උලළලි නිහං 
ගුණවවේර මශතළ 

නීතීඥ 2020 වලබ. 14 

නිමල් අවේසිරි මශතළ හිටපු දිවහත්රික් වල්ම්, බදුල් 2020 වලබ. 14 

නිමල් ද්ළබවර් මශතළ බදුල් ලයළලළරි වංමවස වභළලති 2020 වලබ. 14 

මශළචළර්ය වක්.ඒ.  න්ද්වවේ  
වේරළවද්ණිය විහලවිද්යළවස ෘෂිර්ම 
පීඨවස වජයහඨ මශළචළර්ය 

2020 වලබ. 14 
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II ව ළත  වභළල  

1985 අං 07 ද්ර  ල තින් වංවෝධිත 1978 අං 16 ද්ර  විහලවිද්යළ ල වේ 46 ලෆනි ලන්තිය 

ල රළරල වහාළපිත ර  ද් ව ළත  වභළල 2020 ලර්වස දී ලශත වද්ශන් වළමළජියන්වන් යුක්ත 

විය. 

 

 ම  ත තුර  

උලකුලති 

1 
මශළචළර්ය වේ. එල්. 
රේ වවේර 

උලකුලති- වභළලති 

පීඨළධිලතිලරුන් 

2 මශළචළර්ය එවහ. සී. ජයමළන්  පීඨළධිලති/ වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨය 

3 
මශළචළර්ය එච්.එම්.එවහ.වක්. 
වශේරේ 

පීඨළධිලති/ වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨය 

4 
මශළචළර්ය 
ඊ.පී.එවහ.වක්.එදිරිවීර 

පීඨළධිලති / ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

5 
මශළචළර්ය එච්.එම්.වේ.සී. 
පිටල 

පීඨළධිලති/ ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

6 ජී.එච්. අවේවීර මශතළ පීඨළධිලති /ෂම ළරණ පීඨය 

7 
මශළචළර්ය වක්.බී. 
විවේවවේර 

පීඨළධිලති / තළක්ණ අධ්යය  පීඨය 

මශළචළර්යලරුන් 

8 
මශළචළර්ය ඩී.වක්.ඩී. 
ඩී.ජයවවේ  

වේල විද්යළ අධ්යය ළංය / වේල විද්යළ ශළ අල ය  
ෘෂිර්ම පීඨය 

9 
මශළචළර්ය ඊ.ඩී.එන්.එවහ. 
අවේරේ  

වේ ල විද්යළ අධ්යය ළංය / වේල විද්යළ ශළ අල ය  
ෘෂිර්ම පීඨය 

10 මශළචළර්ය පී.එම්.සිරිමළන්  විද්යළ ශළ තළක්ණ අධ්යය ළංය / ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

11 
මශළචළර්ය පී.අයි.එන්. 
ප්ර ළන්දු   

ෂම ළරණ විද්යළ අධ්යය ළංය / ෂම ළරණ 
පීඨය 

12 මශළචළර්ය ජී.වක්.වප්රේමති 
අල ය  ෘෂිර්ම අධ්යය ළංය / වේල විද්යළ ශළ 
අල ය  ෘෂිර්ම පීඨය 

13 
මශළචළර්ය ඊ.පී.එවහ.වක්. 
එදිරිවීර  

විද්යළ ශළ තළෂණ අධ්යය ළංය, ලයලශළරි විද්යළ පීඨය  

අධ්යය ළං ප්රධ්ළනීන් 

14 එන්.පී.පී.ලිය වේ මශතළ වේල විද්යළ අධ්යය ළංය 

15 
මශළචළර්ය එච්.එම්.එවහ.වක්. 
වශේරේ 

අල ය  ෘෂිර්ම අධ්යය ළංය 

16 
ආචළර්ය ඒ.එම්.ඩේලිේ.වක්. 
වවව විරේ  

අල ය  ෘෂිර්ම අධ්යය ළංය 

17 එම්.රලලද් න් මශතළ රළජය ලරිලළ  අධ්යය ළංය 

18 ලයි.එම්.සී.ගුණරේ  වමය ෂම ළරණ විද්යළ අධ්යය ළංය 

19 
ආචළර්ය වේ.පී.ආර්.සී. 
රණසිංශ 

වංචළර අධ්යය ළංය 

20 
ආචළර්ය ඒ.ඒ.වක්.වක්. 
ජයලර්ධ්  

ඉංග්රීසි භළළ ඉෆන්වීවම් අධ්යය ළංය 
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21 
ආචළර්ය එච්.එම්.වේ.සී. 
පිටල 

විද්යළ ශළ තළක්ණ අධ්යය ළංය 

22 ආචළර්ය ඒ. පී. වශේ මවේ විද්යළ ශළ තළෂණ අධ්යය ළංය 

23 
එවහ.ඩී.එච්.එවහ. වික්රමරේ  
වමය 

ලරිණ විද්යළ ශළ වත රතුරු අධ්යය ළංය 

24 
ආචළර්ය එම්.එම්.එවහ.එන්. 
වප්රේමති 

ලරිණ විද්යළ ශළ වත රතුරු අධ්යය ළංය 

25 
ආචළර්ය ටී.එච්.එන්.ජී. 
අමරවීර 

ලයලශළරි ලෘිවවි විද්යළ අධ්යය ළංය 

26 ආචළර්ය ඒ.එවහ. රේ ළය ලයලශළරි ලෘිවවි විද්යළ අධ්යය ළංය 

27 
ආචළර්ය වක්.ජී.සී. 
වවේ ළරේ  

වජල ලද්ධ්ති තළක්ණ අධ්යය ළංය 

28 
ආචළර්ය ලයි.එන්.එවහ. 
විවේලර්ධ්  

ඉංජිවන්රු තළක්ණ අධ්යය ළංය 

29 එම්.එසහ. හිබතුල් රීම් වල්ළධ්ළරී 

30 
ඒ.වේ.එම්.ඩී.එන්.බී.  ළවල 
මශතළ 

ලෆඩබ  වල්ළධ්ළරී 

31 ආචළර්ය ටී. ප්රතීලන් ලෆඩබ  පුවහතළයළධිලති 

පීඨ නිවයෝජිතයන්  

32 
ආචළර්ය ඒ.එම්.ඩේලිේ.වක්. 
වවව විරේ  

වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨය 

33 
ආචළර්ය ආර්.ඒ.පී.අයි.එවහ. 
ධ්ර්මද්ළව 

වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨය 

34 ආචළර්ය ඩී. සී මුද්න් ළය වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨය 

35 
ආචළර්ය 
වක්.ඩේ.එවහ.එන්.කුමළරි 

ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

36 ආචළර්ය අයි.ඩී. සිංශවේ ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

37 
ආචළර්ය ටී.එච්.එන්.ජී. 
අමරවීර 

ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

38 

ආචළර්ය 
ඊ.එම්.ය.ඩේලිේ.වේ.බී. 
ඒ ළය 

ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

39 
එවහ.ඩී.එච්.එවහ. වික්රමරේ   
වමය 

ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

40 
ආචළර්ය එච්.එම්.ඩේලිේ.එම්. 
වශේරේ 

ෂම ළරණ  පීඨය 

41 ආචළර්ය වේ. සියඹළපිටිය ෂම ළරණ  පීඨය 

42 ඉංජිවන්රු ටී. ඩී. ගුණලන්ව තළක්ණ අධ්යය  පීඨය 

43 වේ.ඒ.එල්.  වීන්ද්ර මශතළ තළක්ණ අධ්යය  පීඨය 

44 
ඊ.වක්.එම්.සී. එව ඩවේ 
වමය 

වශළර  වල්ළධිළරී/ විභළ අංය - වල්ම් 
වලනුවලන් 
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වංවිධ්ළ  ලුශය  

ශ්රී ංළ  ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය 
ව.වල්.- වශළර වල්ළධිළරී, ව.වල්. (පු.වවේ.) - වශළර වරජිවහට්රළර් 

(පුවහතළ වවේලළ), අ.ල.ප්ර. (අධ්යය  ලර්වසණ ශළ ප්රළ ), ව .ප්ර. 

(ව ති ශළ ප්රවල් ), ප්රළ.ලෆ (ප්රළේධ්  ලෆඩ), ව.මූ. වශළර මූයළධිළරී, 
ව.පු. වශළර පුවහතළයළධිලති, ප්ර.ආ.නි. ප්රධ්ළ  ආරක් නිධ්ළරී, නි.මූ-

නිවයෝජය මූයළධිළරී, නි.පු. - නිවයෝජය පුවහතළයළධිලති, නි.වල්.-

නිවයෝජය වල්ළධිළරී, නි.වල්. (වළ.ල.) - වළමළ ය ලරිලළ ය, නි.වල්. 

(ශි..) - ශිය ටයුතු, නි.වල්.(මළ.ව.) - මළ ල වම්ලේ, අ.අං.ප්ර.- අධ්යය  
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1 උලකුලතිවේ වමළවෝච ය  

1.1 වටි ශෆඳින්වීම 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය පීඨ 4 කින් වමන්විත ල  අතර වද්ශීය ශළ වෝලීය අලයතළ වපුරළ  

උලළධි ලළඨමළළ 13 ක් විද්යළය විසින් පිරි මනු බයි. සියලුම උලළධි ලෆඩවටශන් බහුවියී 

වියධ්ළරළලලින් වමන්විත ල  අතර එමගින් ලයලවළයේල අධ්යළල ය වවරහි අලධ්ළ ය වය මු 

වවර්. 

පීඨය උලළධි ලෆඩවටශ  

 

වේල විද්යළ ශළ අල ය  

ෘෂිර්ම 

පීඨය 

 

 වේල විද්යළවේදී උලළධිය 

 අල ය  ෘෂිර්ම විද්යළවේදී වෞරල උලළධිය 

 වේ තළෂණය ශළ අය එතු කිරීම පිිබබ  විද්යළවේදී වෞරල උලළධිය 

 ජජ වම්ලේ තළෂණය පිිබබ  විද්යළවේදී වෞරල උලළධිය 

 ලළම් වශ රබර් තළෂණය ශළ අය එතු කිරීම පිිබබ  විද්යළවේදී 
උලළධිය 

ලයලශළරි 

විද්යළ පීඨය 

 

 විද්යළ ශළ තළක්ණ තළක්ණවේදී උලළධිය (විවේ උලළධිය)         

 ළර්මි වත රතුරු තළක්ණවේදී උලළධිය (විවේ උලළධිය) 

 ලරිණ විද්යළල ශළ තළක්ණය පිිබබද් විද්යළවේදී උලළධිය (විවේ 
උලළධිය) 

 නිජ වම්ලේ ශළ තළෂණය පිිබබ  විද්යළවේදී උලළධිය (විවේ උලළධිය) 

ෂම ළරණ පීඨය 

 

 ලයලවළයේල ශළ ෂම ළරණය පිිබබ  ලයළලළර 
ෂම ළරණවේදී උලළධිය 

 ආන්තු වේළරය, වංචළර  ශළ  ලෆඩවටශන් ෂම ළරණය 
පිිබබ  ලයළලළර ෂම ළරණවේදී උලළධිය 

තළක්ණි අධ්යය  පීඨය 

 

 යළන්ත්රි ඉංජිවන්රු විද්යළල පිිබබද් ඉංජිවන්රු තළක්ණවේදී වෞරල 
උලළධිය 

 වජල ලද්ධ්ති තළක්ණවේදී වෞරල උලළධිය 
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1 ල  ලවර 2 ල  ලවර 3 ල  ලවර 4 ල  ලවර 

1.1.1 ශිය වංයළල පිිබබ  විවහතර  

2020 ලර්වසදී විහලවිද්යළවස උලළධි අවේක් ශිය වංයළල 2908 ක් විය. 

 

රලවටශ  1.1.  ශිය වංයළල 

ලසුගිය උලළධිධ්ළරීන් ණ්ඩළයම්  ලය විවිධ් අංල රැකියළලට යුහුසුලුල එක්රනු ෆබීය. වම් 

අනුල, ඉශෂ රැකියළ නියුක්ති අනුලළතයක් ඇතිල ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය විසින් උලළධිධ්ළරීන්ට 

දීේතිමේ අ ළතයක් වශති රනු බයි. 

ලගුල 1.1. උලළධිධ්ළරී නිමෆවුම – 2012-2020 
 

උලළධි ලෆඩවටශ  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 එතුල 

වේල විද්යළල 29 36 50 35 42 31 62 46 45 376 

අල ය  ෘෂිර්ම 32 38 37 31 43 34 44 48 48 355 

වේ තළෂණය ශළ 
අය එතු කිරීම - 40 42 37 43 19 39 30 38 288 

ජජ වම්ලේ 
තළෂණය - - 47 39 39 26 44 36 50 281 

ලළම් වශ රබර් 
තළෂණය ශළ අය 
එතු කිරීම 

- - 39 38 44 17 33 36 36 243 

විද්යළ ශළ තළක්ණ 38 38 35 41 35 51 52 40 48 378 

ලරිණ විද්යළල ශළ 
තළක්ණය 36 43 39 40 42 68 50 50 50 418 

ළර්මි වත රතුරු 
තළක්ණය - 41 40 43 40 31 52 50 56 353 

නිජ වම්ලේ ශළ 
තළෂණය - 49 36 34 31 39 45 51 47 332 

ලයලවළයේල ශළ 
ෂම ළරණය 38 52 47 47 49 44 54 57 61 449 

ආන්තු 

වේළරය, 

වංචළර 
ර්මළන්තය ශළ 
ලෆඩවටශන් 
ෂම ළරණය 

- - 32 51 42 50 48 57 62 342 

එතුල 173 337 444 436 450 410 523 500 541 3815 

 

 

 

වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම 

ෂම ළරණ පීඨය 

ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 

තළක්ණි අධ්යය  පීඨය 
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රලවටශ  1.2. 2020 ලර්වස පු රළලර්ත  වියද්ම් 
වංයුතිය 

 

74% 

21% 

2% 

2% 1% 

0% 

Personnel
Emoluments
Contractual
Expenses
Other Recurrent
Expenses
Supplies

Maintenance
Expenses
Travelling Expenses

80% 

11% 

3% 2% 2% 

2% 

0% 

රලවටශ  1.3.  2020 ලර්වස  ප්රළේධ්  වියද්ම් 
වංයුතිය 

 

1.1.2 අධ්යය   ලරිලළ  ශළ අ ධ්යය  ළර්ය මණ්ඩය  පිිබබ   වමළවෝච ය 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය පිහිටුවීවමන් අ තුරුල ශ්රී ංළ ප්රජළතන්්රලළදී වමළජලළදී ජ රජවස 

ජ ළධිලතිලරයළ විසින් කුලතිලරුන් තිවද්ව කු වශ උලකුලතිලරුන් සිේ වද්ව කු ලේ ර තිවේ. 

අධ්යය , ලරිලළ  ශළ වවේලළ අංයන්හි ලයළේතල සිටි  ඌල වලල්වහව  විහලවිද්යළවස වහිවර ළර්ය 

මණ්ඩ වළමළජියින් වංයළල  337 කි. 

ලගුල 1.2. මුළු වහිවර ළර්ය මණ්ඩය - 2013-2020 
 

ළණ්ඩය 
ලර්ය 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

අධ්යය  

ළර්ය 

මණ්ඩය 

මශළචළර්යලරුන් - - - 2 6 6 8 8 

වජයහඨ 
ිවළචළර්යලරුන් 

13 21 38 45 53 51 60 73 

ිවළචළර්ය/ 
ිවළචළර්ය 

(ආධුනි) 

78 66 63 69 92 78 85 80 

ලරිලළ  ළර්ය මණ්ඩය 13 16 16 16 21 21 24 22 

පුවහතළ ළර්ය මණ්ඩය 3 3 3 3 3 4 3 3 

අ ධ්යය  ළර්ය මණ්ඩය 4 4 40 73 130 133 152 151 

එතුල 111 110 160 208 309 289 332 337 

1.1.3 මූය සුවිවේීතතළ  

2020 ලර්ය තුෂ සිදුර  ද් පු රළලර්ත  ශළ ප්රළේධ්  වියද්ම්ල මූය ප්රතිය ලශත ද්ෆක්වේ. ඒ 

අනුල, පු රළලර්ත  වියද්ම් අතුරින්, මුළු වියද්වමන් 74% ක්ම පුද් ලෆටුේ ශළ වේත  ව ශළ ලෆය ර 

ඇති අතර ඉතිරි මුද් වල ේ වියද්ම් පියලළ ෆනීම ව ශළ  ලෆයවී ඇත. 

 

 

 

 

මන් ශළ යෆපුම් 

ව න්්රළේතු වියද්ම්  

පුද් ලෆටුේ ශළ 
වේත   

වල ේ 
පු රළලර්ත  වියද්ම් 
වෆලයුම් 

 ඩේතු වියද්ම් 

ම ළම  වියද්ම් 

වල ේ ප්රළේධ්  ලේම්  

ව ඩ ෆගිලි ඉදි කිරීවම් 
ලයළලෘතිය 

ලී බඩු ශළ උලරණ 
රවළය ළළර වශ ඉෆන්වීවම් 

උලරණ 
ලර්වසණ ටයුතු ක්තිමේ 
කිරීම 
ප්රළේධ්  ලේම් 
පු රුේාළල ය ශළ ලෆඩිදියුණු 
කිරීම 
පුවහතළ වල ේ වශ ලළර 
වඟරළ 
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ලසුගිය ලවර ලශ තුෂ එක් සිසුවලකු ව ශළ ලෆයව පිරිලෆය ලශත ලගුවේ ද්ෆක්වේ. 

ලගුල 1.3.  2016-2020 ශිය ප්රමළණය අනුල ඒ ශිය පිරිලෆය 

ලර්ය 2016 2017 2018 2019 2020 

ශියයින් වංයළල 2046 2250 2502 2701 2908 

පු රළලර්ත  වියද්ම් (රු. 000) 693,019 893,332 1,090,613 1,300,169 1,358,590 

ප්රළේධ්  වියද්ම් (රු. 000) 273,367 530,145 458,035 457,755 280,944 

ඒ ශිය පිරිලෆය - 
පු රළලර්ත  (රු. 000) 

339 397 436 481 467 

ඒ ශිය පිරිලෆය - ප්රළේධ්  
(රු. 000) 

134 236 183 169 97 

1.2 වළධ් තළ 

1.2.1 යටිත ලශසුම් 

විහලවිද්යළ ප්රජළලට වමන්ම මශජ යළට ද් වවේලළ වෆලයීම ව ශළ ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළ ලරිශ්රවස 

උල තෆලෆල් ළර්යළයක් වශ ංළ බෆංකු ළළලක් පිහිටුලළ ඇත. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස උල 

තෆලෆල් ළර්යළය 2020 මෆයි 29 ල  දි  විලෘත ර  ද් අතර 2020 ජලි 22 ල  දි  ංළ බෆංකු 

ළළල විලෘත ර  දී. 

1.2.2 අධ්යය  ශළ ලර්වසණ වළධ් තළ 

1.2.2.1 ලයළලළර ෂම ළරණවේදී වළමළ ය (බළහිර) උලළධි ලෆඩවටශ   

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ෂම ළරණ පීඨය විසින් එහි විලෘත ශළ දුරවහා ඉවනුම් 

මධ්යවහාළ ය (CODL) වමඟ එක්ල පිරි මනු බ  ලයළලළර ෂම ළරණවේදී වළමළ ය (බළහිර) 

උලළධි ලෆඩවටශවන් ප්රාම ණ්ඩළයවම් වමළරම්භ උේවලය 2020 අවෝවහතු 23 ල  දි  විහලවිද්යළ 

ලරිශ්රවසදී ලෆලෆේවිණි. ලයළලළර ෂම ළරණවේදී වළමළ ය (බළහිර) උලළධි ලෆඩවටශ  SLQF මට්ටම 

5 (වම්මළ  90) ට වමළ  අවුරුදු 3  උලළධි ලළඨමළළලක් ල  අතර එය ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළය විසින් ආරම්භ ර  ද් ලෂමු බළහිර උලළධි ලෆඩවටශ  වේ. ලයළලළර ෂම ළරණවේදී 

වළමළ ය (බළහිර) උලළධි ලෆඩවටශවන් ලෂමු ණ්ඩළයම වව සිසුන් එසිය ශෆේතවද්ව කු (170) 

ඇතුෂේ ර න් ළ දී. වමම උේවලය ව ශළ ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස උලකුලති මශළචළර්ය 

ජයන්ත ළල් රේ වවේර  ඌල ලෂළේ වභළවේ ප්රධ්ළ  වල්ම් පී. බී. විජයරේ  මශතළ  ඌල 

වලල්වහව විහලවිද්යළවස විලෘත ශළ දුරවහා ඉවනුම් මධ්යවහාළ වයහි අධ්යක් රවීන්ද්ර වද්්රිය, 

ෂම ළරණ පීඨවස පීඨළධිලති ජී. එච්. අවේවීර මශතළ, ලයළලළර ෂම ළරණවේදී බළහිර උලළධි 

ලෆඩවටශවන් වම්බන්ධීළර මශළචළර්ය ඉමළලි ප්ර ළන්දු ය  පිරිවවේ  වශභළගීේලවයන් විචි්රලේ විය. 

1.2.2.2 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස  ප්රාම ද්ර් ලති උලළධි ලෆඩවටශ  

ලයලශළරි විද්යළ පීඨවස ලියළලදිංචි වී ඇති ද්ර් ලති සිසුන් තිවද්ව ක් සිය ලළචි ලරීක්ණ වළර්ාල 

නිම ෂශ. නිවංවළ ජයසුන්ද්ර මශේමිය 2020 ජුලි 29 ල  දි  තම ද්ර් ලති ලළචි ලරීක්ණය 

වම්පර්ණ ෂ අතර ටිතිර ක්  මශතළ 2020 වෆේතෆම්බර් 17 ල  දි  ද්ර් ලති ලළචි ලරීක්ණය 

වම්පර්ණ වෂේය. චම්පි බණ්ඩළර මශතළවේ ලළචි ලරීක්ණය 2020 ඔක්වතෝබර් 6 ල  දි  

ලලේල  දී. ජයසුන්ද්ර මශේමියවේ ප්රධ්ළ  අධීක් වව ආචළර්ය ලවමෝද්ළ රේ වීර ටයුතු ෂ 

අතර මශළචළර්ය සිසිර එදිරිවීර මශතළ, ක්  මශතළ වශ බණ්ඩළරළ මශතළවේ ප්රධ්ළ  අධීක් වව 

ටයුතු වෂේය. අධීක්ලරුන් වද්වද් ළම ලයලශළරි විද්යළ පීඨවස විද්යළ ශළ තළක්ණ 

අධ්යය ළංවස ආචළර්යලරුන් ය. 
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1.2.2.3 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ශතරල  ජළතයන්තර ලර්වසණ වමුළුල   

(IRCUWU) 2020 

ව විඩ් 19 ලවංත තේේලය වශේතුවලන් ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස 4 ල  ජළතයන්තර 

ලර්වසණ වමුළුල (IRCUWU 2020) 2020 ජලි 29-30 දි ල මළර්ත වමුළුලක් වව ඌල 

වලල්වහව විහලවිද්යළවසදී ලෆලෆේවිණි. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ජළතයන්තර ලර්වසණ 

වමුළුල 2020 හි වේමළල වවස වත රතුරු ශළ ද්ෆනුම ලයළේත කිරීම තුිබන් ආර්ිව ලරිලර්ත ය වක්රීය 

කිරීමයි. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ජළතයන්තර ලර්වසණ වමුළුල 2020 ශ්රී ංළ රළජය 

විහලවිද්යළයක් විසින් මශළ ලරිමළණවයන් වංවිධ්ළ ය ර  ද් ලෂමු මළර්ත ලර්වසණ වමුළුල 

ලවයන් ඓතිශළසි අලවහාළලක් වව වනිටුශන්  වී ඇති අතර එහිදී වේමළේම ක්වේ්ර 11 ක් 

යටවේ ලර්වසණ ලත්රිළ 356 ක් ඉදිරිලේ ර  දී.  

වමම ජළතයන්තර ලර්වසණ වමුළුල 2020 වමළරම්භ උවෂට ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස 

උලකුලති මශළචළර්ය වේ. එල්. රේ වවේර  ප්රධ්ළ  ආරළධිතයළ වව වම රටුල විහලවිද්යළවස 

මශළචළර්ය ඒ. එවහ. රුණළන්ද්, ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ජළතයන්තර ලර්වසණ වමුළුල 2020 හි 

වම්බන්ධීළර ආචළර්ය එම්. ජී. පී.පී. මහින්ද්රේ   IRCUWU 2020 හි වම වල්ම්ලරුන් ල  එම්. 

වක්. රණසිංශ මශේමිය වශ ආචළර්ය ආර්. එම්. එවහ. ඩී. රේ ළය, පීඨළධිලතිලරුන්, වල්ළධිළරී, 

ලෆඩ බ  පුවහතළයළධිලති, ලෆඩබ  මූයළධිළරී, අධ්යය ළං ප්රධ්ළනීන්, මශළචළර්යලරුන්, 

මධ්යවහාළ  ශළ ඒ අධ්යක්ලරුන්, අධ්යය  ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියින්, ලරිලළ  ළර්ය මණ්ඩ 

වළමළජියින්, අ ධ්යය  ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියින්, තුලරුන්, වශ වද්යින් වශභළලී වශ. 

ආරළධිත වද් ය ලලේලමින් වම රටුල විහලවිද්යළවස මශළචළර්ය ඒ. එවහ. රුණළ ද් 4 ල  ළර්මි 

විේලවස ප්රධ්ළ  වළධ්ය ලනු ඇති AI (ෘතිම බුද්ධිය) හි අතයලයතළලය වශ අතිය ලෆද්ේම 

 ෆලත  ෆලත අලධ්ළරණය වෂේය. 

1.2.2.4 ඌල ලෂළේ වංචළර ප්රලර්ධ්  මණ්ඩවස වභළලති 

ඌල ලෂළේ ආණ්ඩුළරලරයළ විසින් 2020 ජුලි 31 දි  සිට බලෆලෆේවල  ලරිදි ෂම ළරණ පීඨවස 

වංචළර අධ්යය  අංවස අං ප්රධ්ළනී වජයහඨ ිවළචළර්ය ආචළර්ය වේ. පී. ආර්.සී. රණසිංශ මශතළ 

ඌල ලෂළේ වංචළර ප්රලර්ධ්  මණ්ඩවස වභළලතිලරයළ වව ලේ ර  දී. 

1.2.2.5 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ජර් ල් වලේ අඩවිය 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස පුවහතළවස සුවිවේීත ර්තලයයක් වව ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළවස ජර් ල් වලේ අඩවිය 2020 ව  ලෆම්බර් 5 ල  දි  උලකුලති විසින් නි ලවයන් 

දියේ ර  දී. 

1.2.2.6 අධ්යය  වෆසිය 2020- අල ය  ෘෂිර්ම අධ්යය ළංය 

වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨවස අල ය  ෘෂිර්ම අධ්යය ළංය විසින් ලෂමු ලරට සිය 

2020 අධ්යය  වෆසිය AHEAD ලයළලෘතිවස වශවයෝය ඇතිල වශවයෝගී ලෆඩවටශ ක් ලවයන් 

වංවිධ්ළ ය ර  දි. වමම ලෆඩවටශ  2020 වලබරලළරි 06 ල  දි  ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළ 

ලරිශ්රවසදී ලෆලෆේවිණි. වමම වෆසිය අලවළ  ලවවර් ලර්වසණ සිසුන්ට ඔවුන්වේ ලර්වසණ වව යළ 

ෆනීම් ඉදිරිලේ කිරීම ව ශළ විද්යළේම වේදිළලක් නිර්මළණය ර  දී. අල ය  ෘෂිර්ම 

අධ්යය ළංවස උලළධි ලෆඩවටශන් තු ම එ ම්: විද්යළවේදී වෞරල (අල ය  ෘෂිර්මළන්තය), 

විද්යළවේදී වෞරල (වේ තළෂණය වශ අය එතු කිරීම) වශ විද්යළවේදී වෞරල (ලළම් වශ රබර් 

තළක්ණය වශ අය එතු කිරීම) වමහිදී නිවයෝජ ය ර  දී. ප්රධ්ළ  ආරළධිත අමුේතළ වව ඌල 

වලල්වහව විහලවිද්යළවස උලකුලති මශළචළර්ය වේ. එල්. රේ වවේර මශතළ වශභළගී ව අතර 

ේ රධ්ළ  වද් ය ශ්රී ංළ ලයඹ විහලවිද්යළවස ෘෂිර්ම ශළ ලෆවිලි ෂම ළරණ පීඨවස මශළචළර්ය 

ඩී. පී.එවහ.ටී.ජී.අේත ළය විසින් ලලේල  දි.  
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ෘෂි ලයළලළර ෂම ළරණය, ෘෂිළර්මි ආර්ිව විද්යළල, වබෝ නිහලළද්  තළෂණය, ආශළර 

තළෂණය වශ වෆසුම් තළෂණය ය  අං ලශ යටවේ වමම ලෆඩවටශ  වළර්ාල ලලේල  දී. 

වෆසිලළරවසදී ඉදිරිලේ කිරීම් 122 ක් ලෆලෆේවීම ව ශළ ලශසුම් බළ දී ඇති අතර අභයන්තර ශළ බළහිර 

වම්ලේද්ළයයින් නිවයෝජ ය රමින් එක් එක් අංය ව ශළ වතෝරළේ විවේඥ මණ්ඩයක් විසින් 

ඇයීම් සිදු ර  දී. වමළේති උවෂවල්දී ආචළර්ය ආර්. එම්. එවහ. ඩී. රේ ළය සිය ආචළර්ය උලළධිය 

පිිබබ  ලර්වසණ රුණු ඉදිරිලේ ෂ අතර ඉදිරිලේ රන් න් 30 වද්ව කුට කුවතළ වම්මළ  

ප්රද්ළ ය කිරීවමන් අ තුරුල 2020 අධ්යය  වෆසිය වළර්ාල අලවන් ර  දි. AHEAD ලයළලෘතිවස 

අධ්යය ළංවස වම්බන්ධීළර ආචළර්ය එම්. ජී. පී. පී. මහින්ද්රේ  මශතළ වමම ලෆඩවටශවන් 

වමළේති වද් ය ලෆලෆේවීය. 

1.2.2.7 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ලර්වසණ වම්මළ  - 2018 

2018 ලර්වස ලර්වසණ ටයුතු පිිබබ  ප්රළ  වශ උපුටළ ද්ෆක්වීම් වලනුවලන් ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළවස අධ්යය  ශළ ලරිලළ  ළර්ය මණ්ඩය ව ශළ ළණ්ඩ 5 ක් යටවේ ලර්වසණ 

වම්මළ  ප්රද්ළ ය ර  දී. නිර්වද්ශිත සුචිත ව  ෂ ජර් ය වශ නිර්වද්ශිත විනිසුරු සුචිත 

ර  ද් ජර් ය (වලේ අඩවි මත ලද් ම්ල) ලෂර  ද් පර්ණ ලිපි, 2018 ලර්ය ව ශළ ලෆඩිම 

උපුටළ ද්ෆක්වීම් ඇති ලර්වසයළ (ගල් වහව ළර් - එක් එක් අධ්යය ළංයට එක් වම්මළ යක් මත 

ලද් ම්ල), ය  නිර්ණළය යටවේ විශිහටතම තරුණ ලර්වසයළ වශ ලවවර් විශිහටතම වජයහඨ 

ලර්වසයළ ව ශළ ල  උලකුලති වම්මළ ය පිරිණම  දි . 

තලද්, ළණ්ඩ 4ක් යටවේ වි.වි.ප්ර.ව . චක්රවල් අං 05/2018 අනුල පිිබේ ලර්වසයින් ව ශළ 

වශති ප්රද්ළ ය ර  දී. වමම වම්මළ  ප්රද්ළව ෝේවලය 2020 ඔක්වතෝබර් 21 ල  දි  ලලේල  

දී. වමහි ප්රධ්ළ  අනු්ළශයළ වව වම්මළ ළන්න් ව ශළ මූය ලරිතයළ පිරිණෆම ම ව ශළ මූයළධ්ළර 

ඇ ලිටිල් ඉන්වහට්රමන්ට් (පුද්.) වමළම විසින් බළවද්  ද් අතර සීමළවහිත මයිවක්රෝ වටක් 

බවය ව ජිල්  (පුද්.) වමළම, ක්වල ලිම් ඉන්ටර් ෆ ල් (පුද්.) වමළම, වශ වශම්වන් 

ඉන්ටර් ෆ ල් පුද්ලි වමළම අර්ධ් අනු්ළශයන් වව ආධ්ළර බළ වද්  දි. 

1.2.2.8 වශ  ම ලර්වසණ ලත්රිළල වශ වශ  ම ඉදිරිලේ රන් ළ ව ශළ වම්මළ ය - 

වක්.වේ.ටී. වලවර්රළ මිය 

ශ්රී ංළ ෆණිය විහලවිද්යළවස ලළණිජ ශළ ෂම ළරණ පීඨය විසින් 2020 ව  ලෆම්බර් 19 ල  

දි  ලලේල  ද් ලයළලළර ශළ වත රතුරු පිිබබ  11 ල  ජළතයන්තර වමුළුවේදී (ICBI 2020) 

 වලෝේලළද්  ශළ කුඩළ ලයළලළර ෂම ළරණ වෆසිවස වශ  ම ඉදිරිලේ රන් ළ වම්මළ ය වශ 

වශ  ම ලර්වසණ ලත්රිළ වම්මළ ය ෂම ළරණ විද්යළ අධ්යය ළංයවස ිවළචළර්ය (ආධුනි) 

වක්.ටී.වේ. වලවර්රළ මිය විසින් දි ළන් ළ දි. 

1.2.2.9 2019/2020 ලෆඩවටශන් වමළවෝච වසදී වේල විද්යළ අධ්යය ළංය විසින් පිරි මනු 

බ  උලළධි ලළඨමළළ ව ශළ ඒ වශ්රේණි පිරිණෆම ම 

විහලවිද්යළ ප්රතිලළද්  ව මින් වභළවේ තේේල වශති කිරීවම් වභළල (QAC) 2019-2020 ළය 

තුෂ වේල විද්යළ අධ්යය ළංය විසින් පිරි ම  ද් උලළධි ලෆඩවටශන් වද්ක්, එ ම් වේල විද්යළ 

වෞරල උලළධිය (BAScHons) වශ ජජ වම්ලේ තළෂණය පිිබබ  විද්යළවේදී වෞරල උලළධිය 

(BScHons) වමළවෝච ය වෂේය. එහිදී අධ්යය  ලෆඩවටශන් ලලින් අවේෂළ ර  ගුණළේමභළලය 

ඉශෂ මට්ටමට ව  ඒම පිිබබ  අලධ්ළරණය රමින් ප්රවීණ වමළව ච  මණ්ඩය විසින් උලළධි 

ලෆඩවටශන් වද් ව ශළම ඒ වශ්රේණි බළදීමට නිර්වද් ර ඇත. 

1.2.2.10 ලර්වසණ ප්රද්ළ  ප්රද්ළ ය - වංචළර අධ්යය ළංය 

උවවහ අධ්යළල ය ව ශළ ධ්ළරිතළ ලර්ධ් ය ව ශළ යුවරෝපීය-ආසියළනු වශවයෝගීතළ ලෆඩවටශ ක් 

(Erasmus+ CBHE) වව ආර්ිව වංලර්ධ් යට වශ ද්කුණු ආසියළවේ විහලවිද්යළ වශවයෝගීතළ 
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ටයුතු  ංලළලීම දිරිෆන්වීම ව ශළ තිරවළර වංචළර ර්මළන්තවස විශිහටතළ මධ්යවහාළ  ය  

මළතෘළල යටවේ ල  ලයළලෘතිය ව ශළ වංචළර අධ්යය ළංය විසින් යුවරෝ 71,839  ප්රද්ළ යක් 

දි ළන් ළ දි. 2021 ජ ලළරි සිට ආරම්භල   ලයළලෘති ළය මළව 36 ක් වේ. ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළය නිවයෝජ ය රමින් ලශත ව ශන් ණ්ඩළයම් වළමළජියින් මූලි වයෝජ ළ ඉදිරිලේ 

කිරීම ව ශළ  වශභළගී වශ. නීතයළනුක නිවයෝජිත: මශළචළර්ය වේ.එල්. රේ වවේර, උලකුලති, 

ව ති ආයත ය ලේ ෂ නිවයෝජිත (LEAR), ආචළර්ය වේ.පී.ආර්.සී. රණසිංශ (ලයළලෘතිවස 

වම්බන්ධීළර වව); ලයළලෘති ණ්ඩළයම: වංචළර අධ්යය ළංවස ඩේලිේ.ජී.එවහ. ආර්. 

විවේසුන්ද්ර, ඒ.සී.අයි.ඩී. රුණළරේ , ඒ.එම්.ඩී.බී.  ලරේ .  

1.2.2.11 නිහලළද්  ප්රද්ර්  මධ්යවහාළ ය විලෘත කිරීවම් උේවලය 

 නිහලළද්  ප්රද්ර්  මධ්යවහාළ ය 2020 වද්වෆම්බර් 03 ල  දි  ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළ ලරිශ්රවස දී 

චළරි්රළනුකල විලෘත ර  දී. වමම ඒය ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස වේල විද්යළ 

අධ්යය ළංය විසින් නිහලළද් ය ර  ද් නිහලළද්  මිදී ෆනීමට ලශසුම් වලය  අතර වේල විද්යළ 

අධ්යය ළංවස AHEAD ලයළලෘතිය මන්න් අරමුද්ල් වලයනු ෆවේ. මශළචළර්ය ඊ.ඩී.එන්.එවහ. අවේරේ  

විසින් වමහි වම්බන්ධීරණය සිදුර  දි. වමම ලයළලෘතිවස ප්රධ්ළ  ලරමළර්ාය ලනුවස අය එතු 

ෂ කිරි, මවහ වශ මළළු නිහලළද් , ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස උලළධි අවේක්යින්වේ ලර්වසණ 

වව යළ ෆනීම් ප්රජළලට ශඳුන්ලළ දීමයි.  

1.2.2.12 ඌල වලල්වහව විහලේද්යළය වශ අයිඩීඑම් වන්න්වහ ෆම්ලවහ ඉන්ටර් ෆ ල් 

(පුද්) වමළම අතර ඇතිරන් ළ ද් ගිවිසුම 

අධ්යය  වශවයෝගිතළල ව ශළ ඌල වලල්වහව විහලේද්යළවස විලෘත ශළ දරවහා ඉවනුම් මධ්යවහාළ ය 

2020 වෆේතෆම්බර් 23 ල  දි  ම මුල ලළර, ජළඇ, පිහිටි   අයිඩීඑම් වන්න්වහ ෆම්ලවහ ඉන්ටර් ෆ ල් 

(පුද්) වමළම වමඟ ගිවිසුමක් අේවන් ර  දී. ගිවිසුමට අනුල, අයිඩීඑම් වන්න් ෆම්ලවහ විසින් 

විලෘත ශළ දරවහා ඉවනුම් මධ්යවහාළ ය විසින් වලයනු බ  ලයළේති ලළඨමළළ ව ශළ ලශසුම් වලයනු 

ඇති අතර, මුලින් ජංම වයදුම් වංලර්ධ් ය පිිබබ  වශති ලළඨළල අයිඩීඑම් වන්න් ෆම්ලවහ 

ආයත ය වමඟ වශවයෝවයන් යුතුල ලලේලනු ෆවේ. 

1.2.3 ශිය වළධ් තළ 

1.2.3.1 ශ්රී ංළ ජීල විද්යළ ආයත වස  ජීල විද්යළ අයෝවයෝතළ තරඟවස  අනුශරතළලය 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය ශ්රී ංළ ජීල විද්යළ ආයත ය (IOBSL) විසින් ලලේල  ද් ජීල විද්යළ 

අයෝවයෝතළ තරඟවස අනුශරයින් බලට ලේවිය. වමම අයෝවයෝතළ තරඟවස වේමළල වවස ව විඩ් -19 

අර්බුද්වස වශ ඉන් ඔේබට ඇති අයෝවයෝයන්ට මුහුණ දීම ව ශළ තිරවළර විවඳුම්’ යන් යි. වමම තරය 

අදියර වද්කින් වමන්විත ව අතර 2020 ලර්වස ජුනි සිට වෆේතෆම්බර් ද්ක්ලළ ළය තුෂ මළර්තල 

ලලේල  දී. ඩේ.එම්.වේ.සී.එම්. තිවවේරළ (ණ්ඩළයම්  ළය), ජී.ඒ.වේ. ව මළලි, ඩේලිේ.පී.එම්.ය. 

වීරසිංශ, වශ එච්.එම්.එවහ.ඒ. විජරේ  ය  අය ජය්ළහී ක ණ්ඩළයම් වළමළජියින් ව අතර ඔවුන් ඌල 

වලල්වහව විහලවිද්යළවස වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨවස උලළධි අවේක්යින් විය. ඔවුහු 

රළජය විහලවිද්යළ 12  ණ්ඩළයම් 64 ක් අතරින් වද්ල  වහාළ ය බළ ේශ. ශ්රී ංළ ජීල විද්යළ 

ආයත වස 2019/2020 වුන්සිවස ඒළබද්ධ් වල්ම් වව ටයුතු ෂ ලයලශළරි විද්යළ පීඨවස 

ආචළර්ය ලවමෝද් රේ වීර මශතළ IOBSL අයෝවයෝ වංවිධ්ළය ණ්ඩළයවම් වළමළජිවයකු වව වශ 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස  මධ්යවහාළ  වම්බන්ධීළර වව වවේලය වෂේය. 
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1.2.3.2 ජය්ළශ  - මළර් ත ප්රහණ විචළරළේම තරය 

2020 වෆේතෆම්බර් 12 ල  දි  ශ්රී ජයලර්ධ් පුර විහලවිද්යළවස ආශළර විද්යළ ශළ තළක්ණ වංමය 

විසින් වංවිධ්ළ ය ර  ද් QUIZIST මළර්ත ප්රහණ විචළරළේම තරවයහි තුන්ල  වහාළ ය 

චවමෝදි වේලෆල්ල මශේමිය විසින් දි ළන් ළ දි. ලෂමු ලටයට දිලයිවන් වබ වශෝ රළජය විහලවිද්යළ 

නිවයෝජ ය රමින් උලළධි අවේක්යින් 50 ට අධි පිරිවක් වශභළගී වශ. වළර්ා ලට 3 ට ලසුල 

චවමෝදි වේලෆල්ල මශේමිය වතල  වහාළ ය දි ළ ේතළය. චවමෝදි වේලෆල්ල මශේමිය සිේල  

ලවවර් ඉවනුම බ  අතර ඇය වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨවස අල ය  ෘෂිර්ම 

අධ්යය ළංවස ආශළර වෆසුම් තළක්ණය ප්රධ්ළ  විය ලවයන් ශද්ළරමින් සිටී. 

1.2.3.3 වශ  ම වලෝවහටර් ඉදිරිලේ රන් ළ - ධීලර ශළ ජජීවී ලළල පිිබබ  7ල  

ජළතයන්තර වමුළුල 2020 

වෆසිවස වශ  ම වලෝවහටර් ඉදිරිලේ රන් ළ වව එවහ.බී.එම්.එච්.එම්. මහින්ද්රේ  මිය වම්මළ වයන් 

පිදුම් ෆබීය. ජජීවී ලළල ලර්ධ් ය කිරීම ශළ වලෝණය කිරීම ය  මෆවයන් අන්තර්ජළති ද්ෆනුම් 

ෂම ළරණ ආයත ය (TIIKM) විසින් වංවිධ්ළ ය ර  ද්, ධීලර ශළ ජජීවී ලළල පිිබබ  7 ල  

ජළතයන්තර වමුළුල-2020  2020 ව  ලෆම්බර් 26 සිට 27 ද්ක්ලළ ලලේල  දි. එවහ.බී.එම්.එච්.එම්. 

මහින්ද්රේ  මිය වේල විද්යළ අධ්යය ළංවස ශියළලකි. 

1.2.3.4 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස අවවිරණ දි ය - එම්වලෝරියළ 2020 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස අවවිරණ දි ය - එම්වලෝරියළ 2020 ලෆඩවටශ  ළර්මි 

වත රතුරු තළක්ණ (IIT) උලළධි ලළඨමළළවේ වද්ල  ලවවර් උලළධි අවේක්යින් විසින් අණ්ඩල 

වතල  ලරටේ අවවිරණ මූධ්ර්ම ලළඨමළළ ඒය යටවේ වංවිධ්ළ ය ර  දී. වමම 

ලෆඩවටශ  2020 ජ ලළරි 9 ල  දි  ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස දී වළර්ාල ලලේල  දී. 

උලළධි අවේක්යින්ට අවවිරණ වේමළ ශළ වම්බන්ධ් ප්රළවයෝගි නිරළලරණයක් බළ දීම ව ශළ 

වමම ලෆඩවටශ  වංවිධ්ළ ය ර  දී. වමම අලවහාළල මගින් වම උලළධි අවේක් ණ්ඩළයමටම 

තමන් විසින්ම වලෂ ල වම ක්ණයක් මගින් ශඳු ළව  ඇති සිය නිහලළද්  ඉදිරිලේ කිරීමට 

අලවහාළල වවළ වද්  දී. වත රතුරු තළෂණය පිිබබ  ද්ෆනුම ඒළබද්ධ් කිරීවමන් ණ්ඩළයම් විසින් 

සිය ප්රලර්ධ්  ලෆඩවටශන් ව ශළ තමන්වේම වලේ අඩවි නිර්මළණය ෂශ. 

1.2.3.5 වීඩිවයෝ ලළර්තළමය ලෆඩවටශන් තරඟය 

AHEAD ලයළලෘතිය යටවේ වීඩිවයෝ ලළර්තළමය ලෆඩවටශන් තරඟයක් භළළ විද්යළළරවසදී 2020 

ඔක්වතෝබර් 23 ල  දි  වළර්ාල ලලේල  දී. ෂම ළරණ පීඨවස වංචළර අධ්යය ළංවස 

වතල  ලවර උලළධි අවේක්වයෝ වමම ලෆඩවටශ ට වශභළගී වශ. ව විඩ් -19 මේනි වංචළර 

ර්මළන්තයට ඇතිර  ද් බලම වශ ප්රතිවළධ් ය ව ශළ ල  ක්රියළමළර් ය  වේමළල යටවේ ව 

වමම තරය වම්ලේද්ළයයින්වේ විවේඥ මණ්ඩයක් විසින් ඇයීමට ක් ර  දී. වමකී 

මණ්ඩය ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස  ෂම ළරණ විද්යළ අධ්යය ළංවස වජයහඨ ිවළචළර්ය 

සී.වේ.පී. කුති, වංචළර අධ්යය ළංවස ිවළචළර්ය (ලරි.) ඩේලිේ.ජී.එවහ.ආර්. විවේසුන්ද්ර, 

වංචළර අධ්යය ළංවස ිවළචළර්ය (ලරි.) ඒ.සී.අයි.ඩී. රුණළරේ , අල ය  ෘෂිර්ම 

අධ්යය ළංවස ිවළචළර්ය (ලරි.) වක්.පී.එම්. ශද්වේ, වංචළර අධ්යය ළංවස ිවළචළර්ය (ලරි.) 

ය.ජී.ඕ. වම්මළනි ය  ළවහ්රඥයින් වන්  වමන්විත විය. 
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1.2.4 විවද් වංචළර වශ ජළතයන්තර වශවයෝගීතළ  

1.2.4.1 ජළතයන්තර වලේ ළර් ලෆඩවටශව හි වම්ලේද්ළය  

ශ්රී ංළවේ යළල ය විහලවිද්යළය වමඟ එක්ල ඉන්දියළවේ භළරතීද්ළවන් විහලවිද්යළය විසින් 

වංවිධ්ළ ය ර 2020 වෆේතෆම්බර් 5-11 ය  ළලරිච්වච්ද්ය තුෂ ලලේල  ද් ද්ෆනුම ප්රවේය වශ 

හුලමළරුල  පිිබබ  ජළතයන්තර වලේ ළර් ලෆඩවටශව හි හි වම්ලේද්ළයවයකු වව ලෆඩබ  

පුවහතළයළධිලති ආචළර්ය ටී. ප්රතීලන් මශතළ වවේලය වෂේය. 

1.2.5 වශති ල්ර මට්වම් ලෆඩවටශන් 

1.2.5.1 ලළවල් ශෆරගිය අය ව ශළ ඉංග්රීසි භළළල වශතිල්ර ලළඨමළළල - 7 ල  ණ්ඩළයම 

අලවළ  විභළවස ප්රතිඵ නිකුේ ර ඇති අතර සිසුන් 59 වද්ව කු ලෆඩවටශ  වම්පර්ණ ර ඇත. 

ලෆඩවටශ  අලවන් ෂ සිසුන් ව ශළ වශති ල්ර බළදී ඇත.    

1.2.5.2 ෘෂි ලයළලළර ෂම ළරණය පිිබබ  වශතිල්ර ලළඨමළළල 2019/2020 (ලෂමු 

ණ්ඩළයම) 

අල ය  ෘෂිර්ම අධ්යය ළංවස වශවයෝවයන් ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස විලෘත ශළ දුරවහා 

ඉවනුම් මධ්යවහාළ ය විසින් ෘෂි ලයළලළර ෂම ළරණය පිිබබ  වශතිල්ර ලළඨමළළලක් 

ලලේල  දි. වමම ලළඨමළළල 2020 වලබරලළරි 15 ල  දි  ආරම්භ ර  ද් අතර සිසුන් 32 

වද්ව කු ඒ ව ශළ බ ලළ න් ළ දී. වජයහඨ ිවළචළර්ය ආචළර්ය ආර්.ඒ.පී.අයි.ඩී. ධ්ර්මද්ළව මශතළ 

වමම ලෆඩවටශවන් වම්බන්ධීළර වව ටයුතු වෂේය. 

1.2.6 අව කුේ ලෆඩවටශන් 

1.2.6.1 වළ.වලෂ / උ.වලෂ ෘශ විද්යළ ගුරුලරුන් ව ශළ ලෆඩමුළු 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස වංචළර අධ්යය ළංය විසින් වළ.වලෂ / උ.වලෂ ෘශ විද්යළ ගුරුලරුන් 

ව ශළ ලෆඩමුළුලක් වශ ප්රළවයෝගි වෆසියක් 2020 වලබරලළරි 13-14 දි ල ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළ ලරිශ්රවසදී වංවිධ්ළ ය ර  දී. 

1.2.6.2 ලයලවළයේලය වශ බුද්ධිමය වද්ලෂ අයිතිය පිිබබ  මළර්වහා ලෆඩමුළුල 

ලයලවළයේලය වශ බුද්ධිමය වද්ලෂ අයිතිය පිිබබ  මළර්වහා ලෆඩමුළුලක් 2020 ජුනි 24 ල  දි  

ඌලවලල්වහව විහලවිද්යළවස දී වළර්ාල ලලේල  දී. AHEAD ලයළලෘතිවස මූය අනු්ශය යටවේ 

වේල විද්යළ අධ්යය ළංය විසින් වමම ලෆඩමුළුල වංවිධ්ළ ය ර  දී. වමම ලෆඩමුළුල ව ශළ විවේඥ  

ද්ෆනුම ඌලවලල්වහව විහලවිද්යළවස ලයළලළර වම්බන්ධ්තළ ඒය විසින් සිදු ර  දී. 

1.2.6.3 Biomechatronics පිිබබ  ලෆඩමුළුල 

වෆේතෆම්බර් 2 ල  දි  ලයලශළරි විද්යළ පීඨවස AHEAD ලයළලෘතිය විසින් වජල රවළය  විද්යළල 

( වී , ප්රලණතළ වශ අලවහාළලන්) පිිබබ  ලෆඩමුළුලක් වංවිධ්ළ ය ර  දී. වම රටුල විහලවිද්යළවස 

ඉංජිවන්රු පීඨවස මශළචළර්ය රුලන් වෝපුර මශතළ ලෆඩමුළුවේ වම්ලේද්ළයයළ විය. වමම ලෆඩමුළුල 

විද්යළ ශළ තළක්ණ උලළධි ලළඨ මළළවේ වතල  ශළ සිේල  ලවර Mechatronics විවේවේදී සිසුන් වශ 

අධ්යය  ළර්ය මණ්ඩය ව ශළ ලලේල  දී. 

1.2.6.4 බුද්ධිමය වද්ල අයිතිලළසිම් ෂම ළරණය පිිබබ  ලෆඩමුළුල 

බුද්ධිමය වද්ල අයිතිලළසිම් ෂම ළරණය පිිබබ  ලෆඩමුළුලක් 2020 වද්වෆම්බර් 2 වශ 4 ය  

දි ල ලලේල  ද් අතර වමම ලෆඩමුළුල ඌලවලල්වහව විහලවිද්යළවස අධ්යය  ළර්ය මණ්ඩ 
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වළමළජියින් ව ශළ මළර්තල ලලේල  දී. ද්කුණු ආසියළල ව ශළ එක්වේ ජ ලද් බුද්ධිමය වද්ලෂ 

නිවයෝජිතළයත වස වජෝන් ෆවේළ, සීඑල්ඩීපී හි වජයහඨ නීතිඥ වජෝන් ඩිර්වන්, වජයහඨ බුද්ධිමය 

වද්ල විවේඥ ෂිල්පි ජළ වශ මිචින් විහලවිද්යළවස බල්ර පිිබබ  වශළර අධ්යක් වහවටසළන් 

ව වශර් ය  පිරිව වමම ලෆඩමුළුවේ වමිලේද්ළයයින් වව ටයුතු ෂශ. 

1.2.6.5 “Advance Personal Income Tax”  ලෆඩමුළුල  

2020 ඔක්වතෝබර් 29 ල  දි  ඉශෂ පුද්ලි ආද්ළයම් බදු පිිබබ  ලෆඩමුළුලක් ලලේල  ද් අතර, වම් 

වද්ශළ ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස අධ්යය  ශළ ලරිලළ  ළර්ය මණ්ඩ වළමළජිවයෝ 62 ක් 

වශභළගී වශ. වද්ශීය ආද්ළයම් වද්ලළර්තවම්න්තුවේ නිවයෝජය ව මවළරිවහලරු වද්වද්ව ක් වමම 

ලෆඩමුළුවේ වම්ලේද්ළයවයෝ වශ. වමම ලෆඩමුළුල ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළ ගුරු වංමය විසින් 

වංවිධ්ළ ය ර  දී. 

1.2.6.6 ලෘේතීය මළර්වෝලවද් ලෆඩමුළුල  

AHEAD ලයළලෘතිය යටවේ වේල විද්යළ අධ්යය ළංය විසින් ලෘේතීය මළර්වෝලවද් ඒවස 

වශවයෝය ඇතිල “Forward Focused”   ම් ව ලෘේතීය මළර්වෝලවද් ලෆඩමුළුල 2020 ඔක්වතෝබර් 

2 ල  දි  වංවිධ්ළ ය ර  දී. වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨවස ආදි ශියයින් 

වම්ලේද්ළයයින් වව වමයට වශභළගී වශ. අධ්යය ළංවස උලළධි අවේක්යින්වේ ප්රවයෝජ ය 

ව ශළ වමම ලෆඩමුළුල ලලේල  දී. 

1.2.7 පුවහතළය  

1.2.7.1 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස Ask a Librarian වවේලළල 

“ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස “Ask A Librarian” වවේලළවේ ලරමළර්ාය ලන්වන් පුවහතළ 

ලරිශීයින්ට පුවහතළ ද්රලය පිිබබ  ම වලන්වීම, පුවහතළ එතු වම්බන්ධ්වයන්  උලවද්වහ, 

වවේලළලන් වශ විවිධ් ප්රභලයන්වන් විවිධ් වත රතුරු පිිබබ  විවේඥ ද්ෆනුම බළ දීමයි. ව විඩ් -19 

වශේතුවලන් රට ලවළ ද්ෆම වම් ළය තුෂ පුවහතළ ලරිශීයින් මුහුණ දුන් දුහරතළ ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළවස Ask a Librarian වසේවහබුක් පිටුලක් වශ Ask a Librarian ය ටියුේ  ළලිළලක් 

පිහිටුවීමට වශේතුලළද් විය. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස  වවේලය 2019 මළර්තු 28 ල  දි  ආරම්භ 

ර  ද් අතර විහලවිද්යළ පුවහතළ ලරිශීයින්වේ වල දු වශ විවේෂිත අලයතළ ශඳු ළ ෆනීම 

ව ශළ මූලි ලරීක්ණ වමලම් වව මුහුණට මුහුණළ වවේලළ වශ ජීවම්ල් වවේලළ බළ දීම වජයහඨ 

වශළර පුවහතළයළධිලති ඩී. පී. සී. විතළ ළ මශේමිය විසින් සිදුව ට ඇත. 

1.2.7.2 ඵද්ළයී පුවහතළ වත රතුරු ලයළලෘතිය 

උලකුලති තුමළ, පීඨළධිලතිලරුන්, අව කුේ අධ්යය  ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියින්, වල්ළධිළරී, 

මූයළධිළරී වශ අව කුේ ලරිලළ  ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියින් වශ අ ධ්යය  ළර්ය මණ්ඩ 

වළමළජියින් වශභළගීේලය ඇතිල  ඵද්ළයී පුවහතළ ලයළලෘතිය 2020 ජ ලළරි 1 ල  දි  ආරම්භ 

ර  දි. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස පුවහතළ ළර්ය මණ්ඩය විසින් වමම ලෆඩවටශ  

වංවිධ්ළ ය ර  ද් අතර වජයහඨ වශළර පුවහතළයළධිලති ඩී. පී. සී.විතළ  විසින් වමහි 

වම්බන්ධීර  ටයුතු සිදුර  දි. 

1.2.8 වළම්ප්රද්ළයි වශ වංවහෘති ලෆඩවටශන් 

1.2.8.1 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ලළර්ෂි පිරිේ වඣළය ය වශ ද්ළ මය පිංම 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ලළර්ෂි පිරිේ වඣළය ය වශ ද්ළ මය පිංම 2020 ජ ලළරි 24 වශ 

25 ය  වද්දි   අධ්යය , ලරිලළ  ළර්ය මණ්ඩය, අධ්යය  වශළය ළර්ය මණ්ඩය, අ ධ්යය  
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ළර්ය මණ්ඩය වශ සියලුම සිසුන්වේ වශළය ඇතිල ලලේල  දී. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස  

පුවහතළවස වජයහඨ වශළර පුවහතළයළධිලති ආචළර්ය වක්.එම්.ආර්.වක්. කුතුං විසින් වමහි 

වම්බන්ධීරණ ටයුතු සිදිර  දි. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළයට වශ එහි ලෆශෆබර අ ළතයට 

ආශීර්ලළද් කිරීම පිණිව පිරිති වඣළය ළතිරීම   වශ ද්ළ මය පජළ කිරීම ව ශළ බදුල්  ප්රධ්ළ  වංක ළය 

හිමිලළ න් ඇතුළු වබෞද්ධ් යෝක්ෂූන් ලශන්වවේළ 15  මට ආරළධ් ළ ර  දී. 

1.2.9 ප්රජළ බළහිර වවේලළ ලෆඩවටශන් 

1.2.9.1 වමළජ ලයලවළය  පුහුණු ඒයක් වහාළපිත කිරීම 

රුපියල් මිලිය  11 ක් ලටි ළ වමළජ ලයලවළය වශළය ශ්රී ංළ ලයළලෘතිය ව ශළ ක්රියළේම කිරීම ව ශළ 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය වශ බ්රිතළ ය වුන්සිය අතර ගිවිසුමක් අේවන් ර  දී. ඌල 

වලල්වහව විහලවිද්යළවස වමළජ  වලෝේලළද් යන් ව ශළ වශය ද්ෆක්වීම පිණිව ලයළලවළය පුහුණු 

ඒයක් වහාළපිත කිරීම වශ ක්තිමේ කිරීම  වද්ශීය ෆටලු විවඳීම ව ශළ ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළය වශ ප්රජළල අතර වම්බන්ධ්තළ ව ඩ ඟළ ෆනීම වශ විහලවිද්යළ විය මළළලට වමළජ 

ලයලවළයේලය ඇතුෂේ කිරීවම් යතළල වේණය කිරීම වමම ලයළලෘතිවස අරමුණ වේ.  එක්වේ 

රළජධ්ළනිවස ේළවහවෝ ෆලිවඩෝනියළනු විහලවිද්යළය විසින් වමළජ ලයලවළය ලරිවර ලද්ධ්තිය 

වංලර්ධ් ය කිරීම ව ශළ සිය වශවයෝය බළ වද්  දි. ආචළර්ය ආර්.ඒ.පී.අයි.එවහ. ධ්ර්මද්ළව, අධ්යක් / 

(වම්බන්ධීළර)විහලවිද්යළලීය ලයළලළර වම්බන්ධ්තළ ඒය, වජයහඨ ිවළචළර්ය ආචළර්ය 

ඒ.ඒ.වක්.වක්. ජයලර්ධ් , (ණ්ඩළයම්  ළය), ජී.ජී. නුලන් ද්ර්  (ඉන්කියුවේටර් ෂම ළරු / 

SEIC), ඩේලිේ.එම්.ඒ.ඒ. කුසිංශ, ෂම ළරු / විහලවිද්යළලීය ලයළලළර වම්බන්ධ්තළ ඒවස 

(ෆ වුම්රු), වජයහඨ  ිවළචළර්ය ආචළර්ය වේ. සියඹළපිටිය,  වජයහඨ ිවළචළර්ය ආචළර්ය 

එම්.ජී.පී.පී. මහින්ද්රේ  වශ ලයලශළරි විද්යළ පීඨවස පීඨළධිලති ආචළර්ය එච්.එම්.වේ.සී. පිටල ය  

අය වමළජ ලයලවළය වශළය ශ්රී ංළ  ලයළලෘති ණ්ඩළයවම්  වළමළජිවයෝ වශ. 

1.2.9.2 ලයළලළර වයෝජ ළ වවහකිරීම ශළ ලයළලළර වෆසුම් පිිබබ  ලෆඩමුළුල 

ලයළලළර වයෝජ ළ වවහකිරීම ශළ ලයළලළර වෆසුම් වශ මයිවක්ර වව සහට් ඔස්වහ ලෆවක්ජවස උවවහ වයදුම් 

පිිබබ  ලෆඩමුළු මළළලක් විහලවිද්යළලීය ලයළලළර වම්බන්ධ්තළ ඒය විසින් 2020 වද්වෆම්බර් 9 වශ 10, 

17 වශ 18 ය  දි ල වංවිධ්ළ ය ර  දී. වමම ලෆඩවටශ  වමුලළර වංලර්ධ්  

වද්ලළර්තවම්න්තුවේ වංලර්ධ්  නිධ්ළරීන් ව ශළ වංවිධ්ළ ය ර  දී. ජේ කුති මශතළ, රවින්ද්ර 

වද්ේරිය මශතළ, ජමි වලවර්රළ මිය, අළන් රේ ළය මශතළ, මිළ විවේසුන්ද්ර මිය, ධ් ංජය 

 ලරේ  මශතළ වමහි වම්ලේ ද්ළයයින් වව ටයුතු ෂශ. 

1.2.9.3 ඌල ෘෂිළර්මි වංලර්ධ්  වංවද්වස 6 ල  මශළ වභළල 

ඌල ෘෂිළර්මි වංලර්ධ්  වංවද්වස 6 ල  වමුළුල 2020 වෆේතෆම්බර් 16 දි  ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළවස දී ලෆලෆේව අතර ඒ වද්ශළ උලකුලති වශ රජවස ශළ වලෞද්ලි අං නිවයෝජ ය 

ර  වම්භළලනීය අමුේතන් වශභළගී විය.වමහිදී වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨවස පීඨළධිලති 

මශළචළර්ය එච්.එම්.එවහ.වක්. වශේරේ ඌල ෘෂිළර්මි වංලර්ධ්  වංවද්වස වභළලතිලරයළ වව 

ලේර  ද්  අතර ආචළර්ය ඩී.පී.එන්. ද් සිල්ලළ වශ ආචළර්ය ආර්.එම්.එවහ.ඩී. රේ ළය පිිබවලලින් 

ඌල ෘෂිළර්මි වංලර්ධ්  වංවද්වස වල්ම් වශ භළණ්ඩළළරි වව ලේ ර  දී. ලහචළේ 

ව විඩ් -19 වමවස ඌල ෘෂිළර්මි අංවස තිරවළරභළලය පිිබබ  විවේ වළච්ඡළලක් ආචළර්ය 

ආර්.ඒ.පී.අයි.එවහ. ධ්ර්මද්ළව මශතළ විසින් වංවිද්ළ ය ව ට ලලේල  දි. 

1.2.9.4 ලයළලළර වංවද්ය 2020 -  ලයළලළරි අද්ශවහ ප්රවහත ර ය ව ශළ  වේදිළලක් 

ලයළලළර වංවද්ය 2020 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළ ලරිවශ්රස දී 2020 ජ ලළරි 3 ල  දි  ලෆලෆේවිණි. 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස තළෂණයන් ර්මළන්ත ක්වේ්රයට වය මු කිරීම  ර්මළන්ත වශ 
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16  

විහලවිද්යළය අතර ම ළ වම්බන්ධ්තළලයක් ව ඩ ෆගීම, ර්මළන්තල අලයතළ ඉදිරිලේ කිරීමට 

අලවහාළලක් උද්ළර දීම වශ වලෞද්ලි අංය, රළජය අංය, විහලවිද්යළ අධ්යය  ළර්ය මණ්ඩය 

වශ සිසුන් අතර වළච්ඡළ ලෆලෆේවීමට වේදිළලක් නිර්මළණය කිරීම වමම වංවද්වස අරමුණ විය. වමම 

අලවහාළලට ප්රධ්ළ  ආරළධිත අමුේතළ වව මශනුලර සිටි වවන්ටර් ආයත වස වභළලති තුසිත විජයවවේ  

මශතළ වශභළගී විය. ඔහු සිය ාළල තුිබන් ර්මළන්ත ක්වේේ රයට අද්ළෂ වබ වශෝ වළර්ා ාළ, 

උද්ළශරණ, උලවද්වහ වශ ළවෝචිත යළලේළලී  කිරීම් වබද්ළ පිිබබද් අද්ශවහ හුලමළරු රේවේය. 

ලයළලළර වංවද්ය 2020 වශභළගී වලන් විළ වංයළලක් ඊට ආර්ණය රෆනීමට වමේව  අතර 

එමන්න් සියලුම වශභළගිලන් න්ට ක්වේ්රවස අතිය ලෆද්ේ වත රතුරු වශ ළවෝචිත ද්ෆනුම ්ශණය 

ර ෆනීමට මශඟු අලවහාළලක් උද්ළවිය. 

1.2.10 ක්රීඩළ  ටයුතු 

1.2.10.1 එල්වල් පුහුණු  වුර 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ළරීරි අධ්යළල  ඒය විසින් 2020 ජ ලළරි 25 සිට 26 ද්ක්ලළ 

එල්වල් පුහුණු  වුරක් ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළ ක්රීඩළ පිටිවසදී වංවිධ්ළ ය ර තිබුණි. ළරීරි 

අධ්යළල  උලවද් එම්. ඩේලිේ. ක් ළ මශේමිය ඉශත ක්රියළළරම් වම්බන්ධීරණය ර  දි. 

ආර්. ඒ.ඒ. ජයවික්රම මශතළ වශ එච්. ඒ. සී. කුමළර මශතළ වමම ලෆඩවටශව හි වම්ලේද්ළයවයෝ වශ. 

1.2.10.2 ජළතයන්තර විහලවිද්යළ ක්රීඩළ දි ය 

ශ්රී ංළ විහලවිද්යළ ක්රීඩළ වංමය විසින් 2020 වෆේතෆම්බර් 20 ල  දි  ෆණිය විහලවිද්යළවස දී 

ජළතයන්තර විහලවිද්යළ ක්රීඩළ දි ය වංවිධ්ළ ය ර  දි. විහලවිද්යළ ප්රතිලළද්  ව මින් වභළවේ 

උල වභළලති මශළචළර්ය ජනිතළ ඒ. ලිය වේ මශේමිය වශ ෆණිය විහලවිද්යළවස උලකුලති  

මශළචළර්ය නින්ති ද් සිල්ලළ මශේමිය පිිබවලලින්  ප්රධ්ළ  ආරළධිත අමුේතළ වශ ආරළධිත අමුේතළ වව 

ම ට වශභළගී විය. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය නිවයෝජ ය රමින් ලශත ව ශන් ළර්ය මණ්ඩ 

වළමළජියින් වශ සිසුන් වමම අලවහාළලට වශභළගී වී ඇත. 

ඩේලිේ.එම්.ය.එන්. කීර්තිරේ  මිය  - අධ්යක් / ළරීරි අධ්යළල  

එම්.සී.එම්. රිවහවි මශතළ   - ළරීරි අධ්යළල  උලවද් 

එම්.ඩේලිේ. ක් ළ මිය   - ළරීරි අධ්යළල  උලවද් 

බී.ඒ.ය.පී.එවහ. කුමළර    - වභළලති, ක්රීඩළ වංමය 

ඩේලිේ. එන්. ්රියං    - වල්ම්, ක්රීඩළ වංමය 

ඩේලිේ.එම්.සී.ඒ. වික්රමසිංශ  - ළන්තළ නිවයෝජිත 

1.2.11 ව විඩ් -19 ලවංතය අතරතුර ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස වමවශලර  

1.2.11.1 වහලයංක්රීය වනීලළරක් ද්රල ඉසි  යන්්රය - ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස 

නිලෆයුමක්  

ව විඩ් -19 ලවංතය ව ශළ ආරක්ෂිත පියලරක් වව ලයලශළරි විද්යළ පීඨවස විද්යළ ශළ තළක්ණ 

අධ්යය ළංය විසින් වහලයංක්රීය වනීලළරක් ද්රල ඉසි  යන්්රයක් නිහලළද් ය ර  දී. වමම 

නිහලළදිතය වම්ල විට ඌලවලල්වහව විහලවිද්යළය තුෂ ඉන් පිටත භළවිතළ වේ. වමම යන්්රය 

ඌලවලල්වහව විහලවිද්යළවස වටක්ව ෝ වමළජවස තළක්ණි නිධ්ළරීන් ල  ජී.එම්.එම්.එවහ. දුමින්ද්, 

ඩී. වමරරේ , එම්. ඩී. නින්ත, වක්. එල්. ඩී.එවහ. ජයසිංශ, පී. එච්. ජී. පී.එන්. රණතුං, ආර්. එන්. 

බී.එම්. බණ්ඩළර, ආර්. ඒ.එන්. ටී. ්රියළන්ත, ඩේලිේ. වේ. අවේවර වශ එම්. ආර්.ජලළහිර් ය  පිරිව 

විසින් නිහලළද් ය ර  දි.  
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1.2.11.2 කුඩළ ශළ මධ්ය ලරිමළණ ලයලවළයයින්ට දිරිදීම 

වමලෆනි දුහරතළ වහිත ළලරිච්චවද්යන් තුෂදී වමරවට් කුඩළ ශළ මධ්ය ලරිමළණ ලයලවළයයින්ට 

ලයළලළර වෝවස තලදුරටේ ක්තිමේල  ෆගීසිටීම පිණිව සිය ෆටළු පිිබබ ල  ෆලත වව යළ බෆලීම, 

ප්රතිලුශත කිරීම වශ එම ලයළලළර  ෆලත ක්තිමේ කිරීම ව ශළ ප්රළවයෝගි විවඳුම් බළ දීම ව ශළ 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ලයළලළර වම්බන්ධ්තළ ඒය විසින් මළර්ත වමුළුලක් වංවිධ්ළ ය 

ර  දී. වමම මළර්ත ලෆඩවටශවන් අවේක්ෂිත ප්රතිඵය ලනුවස කුඩළ ශළ මධ්ය ලරිමළණ 

ලයලවළයයින්ට ඔවුන්වේ ලයළලළර  ෆලත උලළය මළර්ගිල වංලර්ධ් ය කිරීම ව ශළ තළෂණය බළ 

දීම පිණිව ආරම්භයක් නිර්මළණය කිරීම ව ශළ යම් විවේඥ ද්ෆනුමක් වශ අද්ශවහ බළ දීමයි. 

1.2.11.3 ද් ස්හ වටෝක්  

වේල විද්යළ අධ්යය ළංය විසින් Aqua Club වමඟ එක්ල වමම ලෆඩවටශ  2020 ජුනි 19 ල  දි  

වංවිධ්ළ ය ර  දී.  වජයහඨ ිවළචළර්ය රවින්ද්ර වද්්රිය මශතළ, වජයහඨ ිවළචළර්ය ජේ 

කුති මශතළ වශ ශ්රී ංළ අල ය  වංලර්ධ්  මණ්ඩවස නිවයෝජය අධ්යක් කුමුදුනි මුද්ලිවේ 

මශේමිය උලවද් මණ්ඩය වව වමයට වශභළගී වශ. 

1.2.11.4 ව විඩ් -19 අර්බුද්ය අතරතුර ආන්තු වේළර සිදුකිරීම  

සින්ඩි ශක්ෂි වම විය ව ද්ර්න්තවස ඇම්වහටර්ඩම් විහලවිද්යළවස ද්ර් ලති උලළධිය අධ්යය ය 

රමින් සිටි  ඇල්වේනියළනු සිසුවියක් ල  අතර ඇයට ශ්රී ංළවේ ආදිලළසීන් ල  “ලෆදි ජ යළ” ෆ  

ලර්වසණයක් සිදුකිරීමට අලය විය. ඇය වමම අධ්යය ය සිදු කිරීම ව ශළ වංචළර අධ්යය  අංවස 

ප්රධ්ළනී / ආචළර්ය රුලන් ර සිංශ මශතළ වමඟ එක්විය. සින්ඩි 2020 මළර්තු 14 ල  දි  ශ්රී ංළලට 

ලෆමිණි  මුේ අලළව ළලට ශ්රී ංළවේ ව විඩ් -19 ලවංත තේලයට මුහුණ දීමට ඇයට සිදුවිය. 

ලවංතය වශේතුවලන් වද්ශීය ආදිලළසී ප්රජළල තම ූමමිය ලවළ ද්මළ තිබීම එම අලළව ළලට තලදුරටේ ලෆඩි 

කිරීමට වශේතු විය. එම ව  ලෆෂෆක්විය ළරණළ තම ලළසියට ශරලළ නිමින් සින්ඩි, රට ලවළ ද්ෆම වම් 

තේලය ශ්රී ංළවේ ව විඩ් -19 ලළ  ක්රියළමර්ල වමළජ ආර්ිව බලම අධ්යය ය කිරීමට 

ලටන් ේවේය. ලවංතය අතරතුර ඇය ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස තළ ළයවම්  ෆලතී සිටි අතර 

ලෆඩි විහලළවයකින් යුතුල ඇය සිය අධ්යය  ටයුතු රව  ගියළය. ව විඩ් -19 ලවංත වමවසදී 

ඇයට බළ දුන් ආන්තු වේළර පිිබබ ල සින්ඩි ශක්ෂි වම විය ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය 

වලත සිය ෘතඥ තළල ලෂ ර සිටියළය. 

1.2.11.5 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස පුවහතළය විසින් ව විඩ් -19 ලවංතවයන් 

ආරක්ළ වීම වම්බන්ධ්වයන් න් ෆබ පියලර 

ආරක්ළල පිිබබ  ද්ෆන්වීම් වශ මළර්වෝලවද් නිකුේ රමින් පුවහතළවස ලරිශීයින්වේ 

ආරක්ළල වශති කිරීමට ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස පුවහතළ ළර්ය මණ්ඩය පියලර ව  

තිබුණි. වෘජු වම්බන්ධ්තළ ලෂක්ලළ ෆනීම ව ශළ ව විඩ් -19 ලරිශී මළර්වෝලවද් වශ ලරිශී 

ශෆඳුනුම් තීරු වක්ත වෆසුම් ලද්ධ්තිය ශඳුන්ලළ වද්  දී. භළරවද්නු බ  වල ේ ව ශළ නිවරෝධ්ළය  

රළක් තබළ ඇති අතර ළර්ය මණ්ඩවස වමන්ම ලරිශීයින්වේද් ආරක්ළල වශති රමින් 

අණ්ඩ වවේලළලක් වෆලයීම ව ශළ වවේලළ වෆලයුම් ප්රවද් වල ලිතින් තිර ලලින් වලන් ර ඇත. 

1.3 අ ළත වෆසුම් 

 ජළති වංලර්ධ් ය ව ශළ ධ්ළරිතළලය ව ඩ ෆගීම වවරහි අලධ්ළ ය වය මු රමින් ඉල්ලුම 

මත ලද් ම් ව අධ්යළල ය ප්රලර්ධ් ය කිරීම ව ශළ රජය ද්ර  ප්රයේ යට ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළය පිහිටුවීම සුවිළ ක්තියකි. ඌල ලෂළවේ උලළයමළර්ගි ශවුල්රුවලකු වව 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය සිය ූමමිළල ශඳු ළව  ඇති අතර එම නිවළ ළලවස 

ආර්ිව ලර්ධ් ය, වමළජ වංලර්ධ් ය වශ ලළරිවරි තිරවළරභළලය ව ශළ ද්ළය වීමට අවේක්ළ 
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රයි. 

 ලලේ ළ උලළධි ලළඨමළළල බහුවියී වහලභළලය තබළනිමින් එය තලදුරටේ ලෆඩිදියුණු 

රනු ෆවේ. ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය සිය උලළධි ලෆඩවටශන් ජළති ශළ ජළතයන්තර 

ලෘේතීය ආයත  වමඟ ප්රතීත ය කිරීමට අවේක්ළ රයි. ම ට අමතරල,  ල බහුවියී 

ලළඨමළළ වශ උලළධි ලෆඩවටශන් ශඳුන්ලළ දීම මගින් ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය උවවහ 

අධ්යළල වස විය ලාය පුළුල් රනු ඇත. 

 විහලවිද්යළවස වමවශලර වළක්ළේ ර ෆනීවම් ශෆකියළල ඇති ඉශෂ සුදුසුම් ේ ශ්රම 

බළයක් බ ලළ ෆනීම ශළ ර ලළ ෆනීම එක් ප්රමුතළලයක් වේ. 

 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය විද්යළල, තළෂණය, ෘෂිර්මළන්තය වශ ෂම ළරණ උවවහ 

අධ්යළල ය ව ශළ විවද්ශීය සිසුන් විසින් ලඩළේම ඉල්ලුම් ර  ශ්රී ංළ විහලවිද්යළය බලට 

ලේ කිරීම  එක් අයෝළයකි. 

 ලර්වසණ වශවයෝගීතළ ටයුතු ව ශළ විවද් ලර්වසණ ආයත  වමඟ අලවබෝධ්තළ ගිවිසුම් 

අේවන් කිරීමට වශ ලර්වසණ ලයළේති ටයුතු වංවිධ්ළ ය කිරීමට ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළය අද්ශවහ රයි. 

 ඉෆන්වීම, ඉවනීම වශ ලර්වසණ ව ශළ විශිහට යටිත ලශසුම් වම්ලළද් ය  කිරීම ව ශළ 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය අණ්ඩ ප්රයේ ය නිරත වේ. 

 ෘෂිළර්මි ශළ වේල ලළ  ව විලලල් වශ අංවම්පර්ණ ක්රීඩළ වංකීර්ණයක් පිහිටුවීමට 

අවේක්ළ වවර්. 

 විහලවිද්යළය ව ශළ නිසි අධීක්ණ ශළ උලවද්  ඒයක් පිහිටුවීමට ඌල වලල්වහව 

විහලවිද්යළය අවේක්ළ රයි. 

 විහලවිද්යළ ප්රතිලළද්  ව මින් වභළල වශ උවවහ අධ්යළල  අමළතයළංය වමඟ එක්ල  ල 

වන්ලළසිළළර වංකීර්ණ වංලර්ධ් ය කිරීම මගින් සියලුම සිසුන්ට  ලළතෆන් ලශසුම් වෆලයීම 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය අවේක්ළ රයි. 

 ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය විසින් විහලවිද්යළ වම්ලේ වෆසුම් ලශසුම වහිත වලේ ලළද් 

ෂම ළරණ වත රතුරු ලද්ධ්තියක් වහාළල ය ර ක්රියළේම රනු ඇත. 

 වම්ල  විට ළර්ය මණ්ඩය ව ශළ  ලළතෆන් ඉදිකිරීම පිණිව අක්ර 2 ඉඩමක් වශ වයෝජිත 

වලද්ය පීඨය පිහිටුවීම ව ශළ අක්ර 5  ඉඩමක් අේලේ ර ෆනීවම් ක්රියළලලිය සිදු වලමින් 

ලලතී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ජාත්යන්තත් පර්යේෂණ පමුළුව (IRCUWU) 2020 

විශ්වවිද්යාලයේේෂපේ ේෙව  - ේ ොවිඩ්-19 

ඌවපරළාත්පමංචා  පප්රව්යන ප ්ඩලලයේේෂපමාාරි 

පජ්ය ල්පේවබ්පඅලවිය දියත්පකිරී  

වයාරා ප ළ  ා   ේී සපමා ා යපබාාිර  පපරාිප

වැලමටෙ  - ම ා ම්ා  පත්මවය 

ද් ෆිණ් ේටෝක් 
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සිසුන් ශළ  

වම්ලේ 
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2 සිසුන් ශළ වම්ලේ 

2.1   සිසුන් ශළ මළ ල වම්ලේ පිිබබ  වළරළංය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පීඨය උලළධි ලෆඩවටශන් සිසුන් 
අධ්යය  
ළර්ය 

මණ්ඩය 

අ ධ්යය  
ළර්ය 

මණ්ඩය 

වේල විද්යළ ශළ 
අල ය  
ෘෂිර්ම පීඨය 

වේල විද්යළ 187 

67 

 

 

 

31 

 

 

 

අල ය  ෘෂිර්ම 217 

වේ තළෂණය ශළ අය එතු කිරීම 159 

ජජ වම්ලේ තළෂණය 192 

ලළම් වශ රබර් තළෂණය  ශළ 
අය එතු කිරීම 

144 

ලයලශළරි විද්යළ 
පීඨය 

විද්යළ ශළ තළක්ණ 182 

52 22 

ලරිණ විද්යළල ශළ තළක්ණය  249 

ළර්මි වත රතුරු 
තළක්ණවේද්ය 

239 

නිජ වම්ලේ ශළ තළෂණය 167 

ෂම ළරණ 
පීඨය 

 

ලයලවළයේලය ශළ 
ෂම ළරණය 

252 

29 5 
ආන්තු වේළරය, වංචළර 

ශළ  ලෆඩවටශන් ෂම ළරණය  
248 

තළක්ණි 
අධ්යය  පීඨය 

ඉංජිවන්රු තළක්ණවේද්ය 331 
13 8 

වජල ලද්ධ්ති තළක්ණවේද්ය 341 

එතුල 2908 161 66 
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2.2    සිසුන් බ ලළ ෆනීම  (2020.12.31 දි ට) 

2020 දී ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය  විසින් වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම පීඨය වශ ලයලශළරි 

විද්යළ පීඨය යටවේ පිරි ම  එක් එක් උලළධි ලළධි ලළඨමළළ ව ශළ සිසුන් 60 ක් ද් ෂම ළරණ පීඨය 

වශ ලයලශළරි විද්යළ පීඨය ව ශළ සිසුන් 65 ක් වශ තළක්ණ අධ්යය  පීඨය ව ශළ සිසුන් 86ක් ද් බ ලළ 

ව  ඇත.  

පීඨය උලළධි ලෆඩවටශ  

ම
ළධ්
ය

 

1
 ල
 

 ල
ව
ර

 

2
 ල
 

 ල
ව
ර

 

3
 ල
 
 ල
ව
ර

 

4
 ල
 
 ල
ව
ර

 

එ

තු
ල

 

වේල විද්යළ ශළ 
අල ය  
ෘෂිර්ම පීඨය 

වේල විද්යළ 

ඉංග්රීසි 

 

59 47 48 33 187 

අල ය  ෘෂිර්ම 61 60 55 41 217 

වේ තළෂණය ශළ අය 
එතු කිරීම 

53 41 37 28 159 

ජජ වම්ලේ තළෂණය 59 48 46 39 192 

ලළම් වශ රබර් තළෂණය  
ශළ අය එතු කිරීම 

44 37 38 25 144 

ලයලශළරි 
විද්යළ පීඨය 

විද්යළ ශළ තළක්ණ 52 45 53 32 182 

ලරිණ විද්යළල ශළ 
තළක්ණය  

59 65 67 58 249 

ළර්මි වත රතුරු 
තළක්ණවේද්ය 

65 55 62 57 239 

නිජ වම්ලේ ශළ 
තළෂණය 

43 42 44 38 167 

ෂම ළරණ 
පීඨය 

 

ලයලවළයේලය ශළ 
ෂම ළරණය 

59 63 65 65 252 

ආන්තු වේළරය, 
වංචළර ශළ  ලෆඩවටශන් 
ෂම ළරණය  

63 61 61 63 248 

තළක්ණි 
අධ්යය  පීඨය 

ඉංජිවන්රු තළක්ණවේද්ය 83 85 85 78 331 

වජල ලද්ධ්ති තළක්ණවේද්ය 87 87 84 83 341 

එතුල 787 736 745 640 2908 

2.2.1 විවද්ශීය සිසුන් බ ලළ ෆනීම (2020.12.31 දි ට) - (විවද්ශීය ළණ්ඩය යටවේ 

වතෝරළේ  සිසුන්) 

 

පීඨය 

 

උලළධි 
ලෆඩවටශ  

අධ්යය  
ලර්ය 

 

රට 

 

බ ලළ 
ෆනීවම් 
ලර්ය 

සිසුන් ඇතුෂේ ර ෆනීම 
(ලියළලදිංචි සිසුන් මුළු වංයළල) 

පිරිමි ළන්තළ එතුල 

ලයලශළරි 
විද්යළ 

ලරිණ 
විද්යළල ශළ 

4 ඇසහනිවහාළ ය 2015/2016 1 _ 1 
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රලවටශ  2.1.  2020 ව ශළ ඇතුෂේ ව සිසුන්වේ වහත්රී පුරු භළල  ලයළේතිය (2018/2019 ණ්ඩළයම) 
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2.3 ප්රාම උලළධි ලළඨමළළ ව ශළ ඇතුෂේ ව  ලයින් - වද්ශීය සිසුන් - 2020 

පීඨය උලළධි ලෆඩවටශ  
බ ලළ 
ෆනීවම් 
ලර්ය 

වයෝජිත 
බ ලළ 
ෆනීම් 

තාය 
ලියළලදිංචිය 

වේල විද්යළ ශළ 
අල ය  
ෘෂිර්ම පීඨය 

වේල විද්යළ (ANS) 

2018/19 

65 59 

අල ය  ෘෂිර්ම (EAG) 65 61 

වේ තළෂණය ශළ අය එතු 

කිරීම (TEA) 
65 55 

ජජ වම්ලේ තළෂණය (AQT) 65 59 

ලළම් වශ රබර් තළෂණය  ශළ 

අය එතු කිරීම (PLT) 
60 45 

ලයලශළරි විද්යළ 
පීඨය 

විද්යළ ශළ තළක්ණ (SCT) 60 53 

ලරිණ විද්යළල ශළ තළක්ණය  
(CST) 

60 59 

ළර්මි වත රතුරු 

තළක්ණවේද්ය (IIT) 
60 65 

නිජ වම්ලේ ශළ තළෂණය 
(MRT) 

60 44 

ෂම ළරණ 
පීඨය 

 

ලයලවළයේලය ශළ 

ෂම ළරණය (ENM) 
65 60 

ආන්තු වේළරය, 
වංචළර ශළ  ලෆඩවටශන් 

ෂම ළරණය (HTE)  
65 62 

තළක්ණි 
අධ්යය  පීඨය 

ඉංජිවන්රු තළක්ණවේද්ය (BET) 86 83 

වජල ලද්ධ්ති තළක්ණවේද්ය 
(BBST) 

86 86 

එතුල 862 791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

වහත්රී පුරු 
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2.4 උලළධි නිමෆවුම  – 2020 

පීඨය උලළධි ලෆඩවටශ  
ලර්ය - 2020 (2014/15  ණ්ඩළයම) 

පිරිමි ළන්තළ එතුල 

වේල විද්යළ ශළ 
අල ය  
ෘෂිර්ම පීඨය 

වේල විද්යළල  17 27 44 

අල ය  ෘෂිර්මය  10 34 44 

වේ තළක්ණය වශ අය එතු කිරීම  12 21 33 

ජජ වම්ලේ තළක්ණය  9 40 49 

ලළම් වශ රබර් තළෂණය වශ අය 
එතු කිරීම  

7 24 31 

උල එතුල 55 146 201 

ලයලශළරි විද්යළ 
පීඨය 

විද්යළල ශළ තළෂණය  16 29 45 

ලරිණ විද්යළල ශළ තළක්ණය  27 18 45 

ළර්මි වත රතුරු තළක්ණය  22 22 44 

නිජ වම්ලේ ශළ තළක්ණය  25 21 46 

උල එතුල 90 90 180 

ෂම ළරණ 
පීඨය 

ලයලවළයේලය වශ ෂම ළරණය  12 45 57 

ආන්තු වේළරය, වංචළර ශළ 
ලෆඩවටශන් ෂම ළරණය  

16 39 55 

උල එතුල 28 84 112 

එතුල 173 320 493 

2.5 ලහචළේ උලළධි නිමෆවුම – 2020 

පීඨය උලළධි ලෆඩවටශ  
ලර්ය  2020 

පිරිමි ළන්තළ එතුල 

ලයලශළරි 
විද්යළ  

ද්ර් ලති උලළධිය (M.Phil.) 2 1 3 

එතුල 2 1 3 
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2.6 වන්ලළසිළළර 

2.6.1 විහලවිද්යළයට අයේ වන්ලළසිළළර 

 ම වහාළ ය 
ධ්ළරිතළල ලවරට එක් 

ශියවයකුට 
ළවහතුල (රු.) පිරිමි ළන්තළ එතුල 

ව රල් බියුටි 

විහලවිද්යළ 
ලරිශ්රය 

140 - 
224 

5,000.00 
සිල්ලර් ටිේවහ 84 - 

ේල ෆලළයර් - 140 
280 

ෆවතලියළ - 140 

 වම් ල  විට විහලවිද්යළය විසින් 1 ල , 3 ල  වශ 4 ලවර සිසුන්  ව ශළ වන්ලළසිළළර ලශසුම් 

වලයනු ෆවේ. ඒ අනුල 2020 ලර්ය තුෂ සිසුන් 1755 වද්ව කුට වන්ලළසිළළර ලශසුම් බළ දී 

ඇත. ඔවුන් අතරින් සිසුන් 504 වද්ව කු විහලවිද්යළයට අයේ අභයන්තර  වන්ලළසිළළරල 

ලශසුම් බළදී ඇති අතර සිසුන් 1251වද්ව කුට කුලී ලද් ම මත බළන් ළද් වන්ලළසිළළර 

බළ දී ඇත. අභයන්තර  වන්ලළසිළළර තුෂ ලළවය ර  සිසුවලකු ව ශළ වන්ලළසිළළර ළවහතුල 

රු. ලවරට රුපියල් 5000 ක් ල  අතර, පිටත කුලී වන්ලළසිළළර බළ වද්  සිසුන් ව ශළ 

ළවහතුල රු. ලවරට රුපියල් රු.3500 කි. 

 උවවහ අධ්යළල  ආයත යක් වව ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය ප්රධ්ළ  ලවයන් බදුල් ප්රවද්ය 

වලත පිිබෆනීමක් ව  එයි. එලමණක් ව  ල, එමගින් විහලවිද්යළය අලට සිටි  ප්රජළලට 

ව  වයකුේ අලවහාළලන් ද් උද්ළරනු බයි.  

 විහලවිද්යළ ළර්ය මණ්ඩය වශ සිසුන් ව ශළ සිය වද්ලෂ කුලියට බළදීවමන් විහලවිද්යළය අලට 

ප්රජළලට වෆකිය යුතු ආර්ිව ප්රතිළභ වශ ජීලව ෝලළය අලවහාළ ෆබීම වෆකිය යුතු රුණකි. 

කුලියට ේ ශිය වන්ලළසිළළර ෆයිවහතුල වශ එම වන්ලළසිළළරල ශිය ධ්ළරිතළල ලගුල 2.6.2 

හි ද්ක්ලළ ඇත. 

 තලද්, විහලවිද්යළ සිසුන්ට ආශළර වෆලයීම, ඡළයළ පිටලේ ශළ ලිපි ද්රලය වෆලයුම් වවේලළ, ත්රිවරෝද් රා 

වශ වල ේ වලෞද්ලි ප්රලළශ  වවේලළ ලෆනි ලක්ර රැකියළ අලවහාළ ලෆඩි ප්රමළණයක් උද්ළරමින් 

ප්රජළලවේ ජීල  තේේලය  ංලළලීමට ලශසුම් වලයයි. එලමණක් ව  ල, විහලවිද්යළයට 

ආරක්ළල වශ පිරිසිදු කිරීවම් වවේලළ ව ශළ ඔවුන් අතරින් වෆකිය යුතු පිරිවක් වය ද්ළ නු ෆවේ. 

 වළරළංයක් වව, විහලවිද්යළවස ලෆලෆේම විහලවිද්යළය අලට වංලර්ධ් යට ඉමශේ බලමක් 

ඇති ර  අතර එමන්න් රවට් ආර්ිව වංලර්ධ් යට ද්ළයේලයක් ෆවේ. 
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2.6.2 විහලවිද්යළය කුලියට ේ වන්ලළසිළළර 

අංය වහාළ ය 
ලවරට කුලී පිරිලෆය 

(රු.) 
සිසුන් 
වංයළල 

ලවරට ශියවයකු ව ශළ 
පිරිලෆය (රු.) 

1  එම්.ආර්. එවහ. අේත ළය මශේමිය, ලේල ලේත, රබුක්වල ත  3,379,200.00  60  3,500.00  

2 ඩී.පී.එම්. වීරසිංශ, ජුලේත, රඹුක්වල ත, බදුල්   1,386,000.00  33  3,500.00  

3 ඒ.වේ.එම්. ඉලියළවහ මශතළ, අං 125/21, ලවහවර ලළර, බදුල්  1,680,000.00  45  3,500.00  

4 වේ.එම්.ඩී. කුළන් මලින්ද් මශතළ, අං 62, බදුලුසිරිම, බදුල්  1,008,000.00  26  3,500.00  

5 ඩී. වතන් වෝන් මිය, අං 29 / බී, ශන්ලෆල් ලළර, බදුල්  348,000.00  16  3,500.00  

6 ආර්. ආර්. ජයති මශතළ, අං 3, ජුලේත, රඹුක්වල ත, බදුල්  720,000.00  16  3,500.00  

7 
ඒ.එම්. ධ් ලළ අේත ළය මශතළ, (1-ඒ), අං 18, හිතමිතුරු වමෝටර්වහ, ලවහවර 
ලළර, 2 ල  වෆතපුම් ණුල, බදුල් 

 450,000.00  12  3,500.00  

8 
ඒ.එම්. ධ් ලළ අේත ළය මශතළ, (1-බී), අං 18, හිතමිතුරු වමෝටර්වහ, ලවහවර 
ලළර, 2 ල  වෆතපුම් ණුල, බදුල් 

 450,000.00  12  3,500.00  

9 ජී.එවහ.එච්. මල්ලිළරච්චි මශේමිය, අං 70, බදුලුසිරිම, බදුල්   720,000.00  28  3,500.00  

10 ඒ.එච්.ආර්. සිල්ලළ මශතළ, අං 62/1, බදුලුසිරිම, බදුල්  480,000.00  17  3,500.00  

11 ඒ.එම්.එවහ. අේත ළය මශතළ, අං 4 ඒ, ජ ටෆංකි ලළර, හි ව ඩ, බදුල්  822,000.00  26  3,500.00  

12 
ටී.ජී. රුණළරේ  මශතළ, අං 4/44, රද් කුඹුර, වහ්රින්ලෆලි ලළර, හි ව ඩ, 
බදුල් 

 528,000.00  15  3,500.00  

13 පී.සී. වවෝමති මශතළ, අං 79/3, මඩලේත, රබුක්වල ත, බදුල්  570,000.00  15  3,500.00  

14 
එවහ.වේ.එම්.එන්.ය. වමරවෝන් මශතළ, මෆටි කුඹුර, 2 ලෆනි වෆතපුම් ණුල, 
ලවහවර ලළර, බදුල් 

 1,386,000.00  27  3,500.00  

15 ඩේලිේඑවහඒ වික්රමළරච්චි මිය, අං 37/ඒ/1/1, උයන්ලේත, ශංලෆල්, බදුල්  1,104,000.00  34  3,500.00  

16 ඒ.එම්.එවහ. අේත ළය මශේමිය, අං 471/ඒ, සිරිමල්ව ඩ ඇ ලරළ, බදුල්  1,864,800.00  41  3,500.00  
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17 ඩේලිේ.ඩේලිේ.ඩී.අයි. ප්රවළමශතළ. අං 51, ලවහවර ලළර, හි ව ඩ, බදුල්  1,860,000.00  40  3,500.00  

18 
ඩේලිේ.පී. ඩේලිේ.ආර් ලර්ණකුසරිය මශතළ, අං 64/3, බණ්ඩළරපුරළර, ලවහවර 
ලළර, බදුල් 

 1,092,000.00  26  3,500.00  

19 ටී.වේ.සිල්ලළ මශතළ. අං 16/17 බී, උගුරැවහවශ ලේත, රඹුක්වල ත, බදුල්  932,400.00  21  3,500.00  

20 
ය.එම්.ඒ.වක්.ද්ර්නී මශේමිය, වර්වලෝද්ය දිවහත්රික් මධ්යවහාළ ය, අං 47, 
වහ්රින්ේලලි ලළර, බදුල්  

 1,110,000.00  25  3,500.00  

21 
එම්.වේ.වක්.සී. අනුරුද්ධි මශතළ, අං 07, සිරිමල්ව ඩ ඇ ලළර, හි ව ඩ, 
බදුල් 

 540,000.00  15  3,500.00  

22 ටී.එම්. ඩිංගිරි බණ්ඩළ මශතළ, අං 15/ඒ, ජ ටෆංකි ලළර, හි ව ඩ, බදුල්   318,000.00  12  3,500.00  

23 එම්.ජී. ව ේ මශතළ, අං 25 ඒ, ජ ටෆංකි ලළර, හි ව ඩ, බදුල්  480,000.00  19  3,500.00  

24 
වක්සීඩ් ටීවී ඉන්ටර් ෆ ල්  වෝලවර්න් වව වයිටි , වම්ලේ වවලණ, 
ලේලේත, රඹුක්වල ත, බදුල් 

 2,646,000.00  52  3,500.00  

25 
ඩීඑවහඑම් වර ද්රිවෝ මශේමිය, අං 82/2, රබුක්වල ත, ලන්ව අවෂ, ලේලේත, 
රඹුක්වල ත 

 696,000.00  15  3,500.00  

26 ඩී.එම්.බී.වේ.ටී මශතළ අවේරේ , 1/80, ලන්ව ලළර, රඹුක්වල ත, බදුල්  3,072,000.00  60  3,500.00  

27 එල්.ජී.එවහ. වරෝශණ මශතළ, අං සී -192/1, බදුලුපිටිය, බදුල්  840,000.00  21  3,500.00  

28 එම්. විවේරේ  මශතළ, අං 343, මහියං ය ලළර, බදුල්  504,000.00  21  3,500.00  

29 වක්.වක්.ඩී.ජී.එවහ. ංළ මශතළ, අං 03, බණ්ඩළරපුර, ලවහවර ලළර, බදුල්  1,200,000.00  25  3,500.00  

30 එවහ.එච්.ටී ද්වන්ත ද් සිල්ලළ මශතළ, අං 79/2, රබුක්වල ත, බදුල්   1,782,000.00  35  3,500.00  

31 
එම්එම් මවිලතිරණ මශේමිය, අං 61,2/1, වෆතපුම, උඩවල, ලවහවර ලළර, 
බදුල්  

 3,228,000.00  62  3,500.00  

32 ඌල අධ්යළල  වශවයෝගිතළ වංමය, අං 24, වර්වහව ර්වහ ලළර, බදුල්  612,000.00  23  3,500.00  

33 ඩී.එම්.එම්. වශේමතළ මිය, අං 358/27, ලවහවර ලළර, හි ව ඩ, බදුල්  1,848,000.00  46  3,500.00  

34 ලයි.එම්. ද්යළ න්ද් මශතළ, මධුර, ජුලේත, රඹුක්වල ත, බදුල්  504,000.00  15  3,500.00  
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35 
ඒ.එම්. රුණළරේ  ටී. බණ්ඩළර මශතළ, ළයත ය, බටලේත, රඹුක්වල ත, 
බදුල් 

 378,000.00  12  3,500.00  

36 එම්.එම්. රංජිේ මශතළ, අං 7, ල්ව ටුල ලේත, රඹුක්වල ත, බදුල්  546,000.00  15  3,500.00  

37 ඉදුරිවහ මුළරිවහ මළදීන් මශතළ, අං 09, වතල්බද්ද් ලළර, ලවහවර ලළර, බදුල්  1,008,000.00  25  3,500.00  

38 
ඩේ. එවහ.එම්.එන්.ඩී.වක්. ගුණවවේර මශේමිය, අං 61/2, ලවහවර ලළර, 
උඩවල, බදුල් 

 1,986,000.00  50  3,500.00  

39 වක්.ඒ. පියල් මශතළ, පියල් වමෝටර් ඉංජිනියරින් , නුයළය , ලෆල්ලළය   1,680,000.00  30  3,500.00  

40 එන්.සී.   දීළනි මශේමිය, ලරණ ව වබෝ ලළර, ජයම  1,575,000.00  37  3,500.00  

41 ඩී.එම්. ලද්මසිරි මශතළ, අං 20, බණ්ඩළරපුර, බදුල්  2,772,000.00  58  3,500.00  

42 පී. ආර්සී නිළන්ත මශතළ, අං 54, වම රශ ඇල්, රඹුක්වල ත, බදුල්   720,000.00  16  3,500.00  

43 ලයි.එම්.අයි කුමළරසිරි මිය, අං 05, ජුලේත, රඹුක්වල ත, බදුල්  354,000.00  10  3,500.00  

44 
ආර්.ඩේලිේ. එම්.එවහ. ආර්. වීරසිංශ මශතළ, අං 1/34, ලවහවර ලළර, 2 ලෆනි 

වෆතපුම් ණුල, බදුල් 
 378,000.00  10  3,500.00  

45 ඩේලිේ.එච්.ඩී.වී.ටී මිය. මධුරංගි, අං 73 ඒ, බී, බදුලුසිරිම, බදුල්  882,000.00  22  3,500.00  

46 
ඩී.එම්.කුසුමළලතී මශේමිය, අං 46/ඒ, වස රවහට් වල්න්, ජයම, ලවහවර ලළර, 
බදුල්  

 444,000.00  10  3,500.00  



ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය | ලළර්ෂි ලළර්තළල 2020 
 

28  

2.7  ශියේල 

2.7.1 මශවල ෂ වශ ශියළධ්ළර – 2020 

පීඨය 
බ ලළ ෆනීවම් 

ලර්ය 
අධ්යය  ලර්ය 

ළන්න් වංයළල 

මශවල  ශියළධ්ළර 

වේල විද්යළ ශළ 
අල ය  ෘෂිර්ම 

2018/2019 1 ල  ලවර 5 115 

2017/2018 2 ල  ලවර 13 112 

2016/2017 3 ල  ලවර 11 114 

2015/2016 4 ල  ලවර 10 94 

ලයලශළරි විද්යළ 

2018/2019 1 ල  ලවර 46 43 

2017/2018 2 ල  ලවර 47 67 

2016/2017 3 ල  ලවර 56 62 

2015/2016 4 ල  ලවර 61 39 

ෂම ළරණ 

2018/2019 1 ල  ලවර 21 39 

2017/2018 2 ල  ලවර 20 60 

2016/2017 3 ල  ලවර 60 27 

2015/2016 4 ල  ලවර 44 23 

තළක්ණි අධ්යය  

2018/2019 1 ල  ලවර 67 18 

2017/2018 2 ල  ලවර 83 49 

2016/2017 3 ල  ලවර 103 27 

 
2015/2016 4 ල  ලවර 90 21 

එතුල 
  

737 910 

 මශවල  ශියේලය වදී ඇේවේ මශවල  භළර අරමුද් රු.2,600 (කුවතළ) වශෝ රු.2,550 

(වළමළ ය) වශ විහලවිද්යළ ප්රතිලළද්  ව මින් වභළවේ ඒළබද්ධ් ද්ළයේලයකින් ල  අතර 

එමගින් ශියවයකුට ලළරියට රු.2450 ක් වලනු ෆවේ. ඒ අනුල, ශියවයකුට කුවතළ ව ශළ 

රුපියල් 5050  ලළරියක් වශ වළමළ ය ශියේලයක් ව ශළ රු.5000 ක් ෆවේ. 

 එවමන්ම ශියළධ්ළර ශියේලය යටවේ සිසුන්ට පර්ණ ශියේලයක් වව රු.4000 ක් වශ අර්ධ් 

ශියේලයක් වව රු.3 900 ක් වලනු ෆවේ. ශියළධ්ළර ශියේල ව ශළ වතෝරළ ෆනීවම් 

ක්රියළලලිය විහලවිද්යළය විසින් සිදු රනු බ  අතර අරමුද් විහලවිද්යළ ප්රතිලළද්  ව මින් 

වභළල විසින් නිකුේ රනු ෆවේ.  

 ශියේල වද්ම වවීම් රනු බන්වන් අධ්යය  ලර්යට ලළරි 10 කිනි. 
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2.7.2 වල ේ ශියේල – 2020 

ශියේලවස  ම - 2020 පීඨය ළන්න් වංයළල 

කුලති ශියේලය 

වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම 2 

ලයලශළරි විද්යළ 2 

ෂම ළරණ 2 

තළක්ණි අධ්යය  2 

විවද්ශීය සිසුන් ව ශළ ජ ළධිලති 
ශියේලය 

වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම  - 

ලයලශළරි විද්යළ 1 

චී  තළ ළලති ශියේලය 

වේල විද්යළ ශළ අල ය  ෘෂිර්ම  - 

ලයලශළරි විද්යළ  - 

ෂම ළරණ   - 

එතුල 9 
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මළ ල වම්ලේ 
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3 මළ ල වම්ලේ 

2020 ලර්වස එක් එක් වවේලළ ළණ්ඩයට අයේ ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියින් වංයළල ලශත ලරිදි වේ. 

වවේලළ ළණ්ඩය ලෆටුේ වක්තය 
තේතය වවේල 

වංයළල 

වජයහඨ 

වජයහඨ මශළචළර්ය/ මශළචළර්ය U-AC 5 9 

වශළර මශළචළර්ය U-AC 4 - 

ිවළචළර්ය U-AC 3  153 

පුවහතළ ළර්ය මණ්ඩය U-AC 3 3 

වජයහඨ විධ්ළය නිධ්ළරීන් U-EX 3 2 

මධ්යම විධ්ළය නිධ්ළරීන් U-EX 2(a) 3 

මධ්යම විධ්ළය නිධ්ළරීන් U-EX 2 5 

ප්රධ්ළ  වලද්ය නිධ්ළරී U-MO 2 - 

වලද්ය නිධ්ළරී U-MO 1 1 

උල එතුල 176 

තෘතියි 

නිහඨ විධ්ළය නිධ්ළරීන්/ 
ෂම ළරුලන් 

U-EX 1 10 

අධ්යය  වශළය - 1 ව ටව U-AS 2 3 

අධ්යය  වශළය - 2 ව ටව U-AS 1 3 

උල එතුල 16 

ද්විතියි 

මළණ්ඩලි වශළය/සුපිරි වශ 
වජයහඨ මළණ්ඩලි වශළර 

U-MN 4 2 

වශළර නිධ්ළරීන් - 1 ව ටව U-MN 3 4 

වශළර නිධ්ළරීන් - 2 ව ටව U-MN 2 2 

ෂම ළරණ වශළර - 
තළක්ණි ව  ල  

U-MN 1  52 

ෂම ළරණ වශළර - 
තළක්ණි  

U-MT 1 24 

උල එතුල 84 

ප්රළාමි 

 

ප්රළාමි වශ්රේණිය - පුහුණු  PL-3 4 

ප්රළාමි වශ්රේණිය - අර්ධ් පුහුණු  PL-2 28 

ප්රළාමි වශ්රේණිය – නුපුහුණු PL-1 29 

උල එතුල 61 

එතුල 337 
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3.1 අධ්යය  ළර්ය මණ්ඩය 

2020 ලර්ය ව ශළ එක් එක් ළණ්ඩය තුෂ වවේලය ෂ අධ්යය  ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියින් වංයළල 

ලශත ලරිදි වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ලරිලළ  ළර්ය මණ්ඩය 

2020 ලර්ය ව ශළ එක් එක් ළණ්ඩය තුෂ වවේලය ෂ ලරිලළ  ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියින් 

වංයළල ලශත ලරිදි වේ. 

ත තුර 
අනුමත වවේල 

වංයළල 
තේතය වවේල 

වංයළල 

උල කුලති 1 1 

වල්ළධිළරී 1 1 

මූයළධිළරී 1 1 

නිවයෝජය වල්ළධිළරී 1 1 

වජයහඨ  වශළර වල්ළධිළරී/ නිවයෝජය 
වල්ළධිළරී 

5 5 

වජයහඨ  වශළර මූයළධිළරී / නිවයෝජය 
මූයළධිළරී 

4 1 

වලද්ය නිධ්ළරී / වජයහඨ  වලද්ය නිධ්ළරී 2 1 

වජයහඨ  වශළර අභයන්තර විණ / වශළර 
අභයන්තර විණ 

1 1 

අධ්යක් / ළරීරි අධ්යළල  1 1 

ප්රධ්ළ  මළල් 1 0 

වශළර වල්ළධිළරී 7 5 

වශළර වල්ළධිළරී(පුවහතළ වවේලළ) 1 1 

වශළර වල්ළධිළරී(ව ති වශ ප්රවල් ) 1 0 

වශළර මූයළධිළරී 3 2 

පීඨය 

ම
ළධ්
ය

 

ව
ජ
ය

හඨ

 ම
ශ
ළච
ළර්
ය

 

ම
ශ
ළච
ළර්
ය

 

ව
ජ
ය

හඨ

 
ිව

ළච
ළර්
ය

 


ිව

ළච
ළර්
ය

 


ිව

ළච
ළර්
ය

 (
ආ
ධු
නි


) 

ත
ළල

ළලි


. 


ිව

ළච
ළර්
ය
ල
රු

/
 

නි
ද්ර්


ල
රු

 

වේල විද්යළ ශළ 
අල ය  ෘෂිර්ම 

ඉංග්රීසි 

- 4 31 5 27 30 

ලයලශළරි විද්යළ - 2 21 4 25 37 

 

ෂම ළරණ 

 

- 

 

1 

 

19 

 

2 

 

7 

 

8 
ඉංග්රීසි/ 

සිංශ/ 
වද්මෂ 

තළක්ණි අධ්යය  ඉංග්රීසි - 1 2 - 10 15 

එතුල - 8 73 11 69 90 
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වංයළ  නිධ්ළරී 1 0 

ලෆඩ ඉංජිවන්රු 1 1 

භළරරු (ූම ද්ර් ය) 1 0 

ලයළලෘති ෂම ළරු 1 0 

ප්රධ්ළ  ආරක් නිධ්ළරී 1 0 

එතුල 35 22 

3.3 පුවහතළ ළර්ය මණ්ඩය 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 අධ්යය  වශළය ළර්ය මණ්ඩය 

ත තුර 
අනුමත ළර්ය 
මණ්ඩය 

තේේතය ළර්ය 
මණ්ඩය 

ක්රමවල් වශ ලද්ධ්ති විහවල් 2 1 

ලරිණ තළක්ණ උලවද් 4 1 

ළරීරි අධ්යළල  උලවද් 2 2 

වශළර ජළ ෂම ළරු 1 1 

ලෘේතීය මළර්වෝලවද්  උලවද් 1 1 

එතුල 10 6 

 
 

 

ත තුර 
අනුමත ළර්ය 
මණ්ඩය 

තේේතය ළර්ය 
මණ්ඩය 

පුවහතළයළධිලති 1 0 

වජයහඨ වශළර 
පුවහතළයළධිලති 3 

3 

වශළර පුවහතළයළධිලති 0 

එතුල 4 3 
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3.5 අ ධ්යය  ළර්ය මණ්ඩය 

එක් එක් ළණ්ඩවස අ ධ්යය  ළර්ය මණ්ඩ වළමළජියින් වංයළල ලශත ද්ෆක්වේ. 

ත තුර 
අනුමත ළර්ය 
මණ්ඩය 

තේතය ළර්ය 
මණ්ඩය 

මිදී ෆනීවම් නිධ්ළරී 1 0 

මළල් 1 0 

වන්ලළසිළළර උල ලළ 4 4 

විණ  වශළර 3 2 

තළක්ණි නිධ්ළරී (ශ්රලය ද්ෘය) 1 0 

තළක්ණි නිධ්ළරී 31 20 

මශජ  වවෞය ලරීක් 1 0 

ෂම ළරණ වශළර 59 42 

දුරා  ක්රියළරු වශ පිිබෆනීවම් නිධ්ළරි 2 2 

ෂම ළරණ වශළර (බඩළ) 2 1 

ෂම ළරණ වශළර (වල ේ තෆබීම) 3 0 

ෂම ළරණ වශළර (හවර සහ) 3 2 

පුවහතළ වත රතුරු වශළර 7 5 

වශද් නිධ්ළරී 2 1 

ආරක් ලරීක් 2 1 

ලෆඩ අධිළරී 1 0 

ව විල අධීක් 2 0 

අධීක් (සිවිල්) 1 1 

අධීක් (විදුලි) 1 1 

අධීක් (ූම ද්ර් ය) 1 1 

ඖධ්වේදී (ලශෂ වශ්රේණිය) 1 1 

විද්යළළර වශළය (ලශෂ වශ්රේණිය) 25 25 

ලඩු ළර්මි 1 0 

ස්ටර් 1 0 

ජ  ළර්මි 1 1 

විදුලි ළර්මි 2 2 

භළරරු වශ අරක්ඇමි 3 2 

ලෆඩ වශළය 28 25 

්වුන්ඩ්මන් 1 1 

රීර සුලතළ වශළය (ලශෂ වශ්රේණිය) 1 1 

පුවහතළ වශළය 3 3 

වශළය - වවෞය වවේලළ (ලශෂ වශ්රේණිය) 1 1 

රියදුරු 3 0 

එතුල 199 145 
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3.6 අ ධ්යය  ළර්ය මණ්ඩ ලයළේතිය 

පීඨය / ළළල 
ලඩළ වජයහඨ (අවුරුදු 
ද්ශයට ලෆඩි ළයක් 

වවේලය ර ඇත) 

වජයහඨ ළර්ය මණ්ඩය 
(වවේලළ ළය ලවර සිට අවුරුදු 

ද්ශය ද්ක්ලළ) 

සුළු 
වවේලයින් 

උලකුලති ළර්යළය 0 2 1 

වරජිවහට්රළර් ළර්යළය 0 2 1 

මූයළධිළරී ළර්යළය 0 0 1 

වේල විද්යළ ශළ අල ය  
ෘෂිර්ම පීඨය 

2 11 18 

ලයලශළරි විද්යළ පීඨය 1 10 11 

ෂම ළරණ පීඨය 0 4 1 

තළක්ණ අධ්යය  පීඨය 0 3 4 

ශිය ටයුතු අංය 1 7 1 

මළ ල වම්ලේ අංය 0 4 2 

වළමළ ය ලරිලළ  අංය 0 4 3 

විභළ අංය 0 3 2 

බඩළ වශ වෆලයුම් අංය 2 4 1 

වවීම් අංය 0 2 1 

ලෆටුේ ශළ ණය අංය 1 1 0 

ලළර්තළරණ අංය 0 1 0 

අභයන්තර විණ  අංය 1 2 1 

පුවහතළය 2 3 3 

වලද්ය මධ්යවහාළ ය 0 2 1 

ප්රළේධ්  ලෆඩ අංය 0 1 1 

 ඩේතු අංය 1 4 2 

ළරීරි  අධ්යළල  ඒය 0 1 3 

අධ්යය  ලර්වසණ වශ 
ප්රළ ය 

0 1 0 

CODL 1 0 1 

ළර්යමණ්ඩ වංලර්ධ්  
මධ්යවහාළ ය 

0 0 1 

ලහචළේ උලළධි ඒය 0 1 0 

එතුල 12 73 60 
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ලර්වසණ  

වශ  

වංලර්ධ්                     
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4 ලර්වසණ වශ වංලර්ධ්  

4.1 ලර්වසණ,  වලෝේලළද්  වශ ප්රළ  

විය ප්රළශිත 
ලළණිජරණය ර  

ද් 
ඉදිරිලේ 
ර  ද් 

ලර්වසණ අධ්යය  
වංයළල  

247 - 117 

 වලෝේලළද්  / නිහලළද්  
වංලර්ධ් යන් ණ  

21 4 13 

ජර් ල් ලිපි ණ  109 - 2 

වල ේ / වල ේ ලරිච්වේද් ණ  13 - 9 

වළරළං ණ  292 - 97 

වලෝවහටර් 24 2 23 

එතුල 706 06 261 

4.2 ලෆඩවටශන්, වම්මන්්රණ වශ ලෆඩමුළු 

විය 
වශභළගී ව / 
පිරි ම  ද් 

වම්පුර්ණ 
ෂ 

ඉදිරිලේ ෂ 

උලළධි ලළඨමළළ ණ  11 10 04 

වශතිල්ර ලළඨමළළ ණ  9 7 1 

ප්රජළ වවේලළ ලෆඩවටශන් 69 8 17 

ළර්ය මණ්ඩ වංලර්ධ්  

වම්මන්්රණ වශ ලෆඩමුළු 
66 17 3 

එතුල 155 42 25 

4.3 ෆබුණු වම්මළ  පිිබබ  විවහතර 

විය වම්මළ  ණ  
ළවහ්රඥයින් 

ණ  
ශියයින් ණ  

වද්ශීය වම්මළ  11 1 1 

අන්තර්ජළති වම්මළ  6 1 4 

එතුල 17 2 5 
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ප්රළේධ්  ටයුතු  
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5 ප්රළේධ්  ලෆඩ අංය 

වංලර්ධ්  ශළ පු රුේාළල  ලයළලෘති එඟ ව ළ රළමුල තුෂ වශ අරමුද්ල් වලන් කිරීම තුෂ ළර්යවස 

ගුණළේමභළලය ලලේලළ නිමින් වෆසුම් ර ක්රියළේම ර  බලට ලබළනිම්න් 

විහලවිද්යළවස ඉෆන්වීම්, ඉවනුම් ශළ ලර්වසණ ටයුතු ව ශළ සුදුසු ලරිවරයක් වශති කිරීම ව ශළ 

ව ඩ ෆගිලි වශ අව කුේ යටිත ලශසුම් වෆලයීම ප්රළේධ්  ලෆඩ අංය වතු ලකීමකි. 

5.1 ප්රධ්ළ  ප්රළේධ්  ලයළලෘති පිිබබ  විවහතර 

2020 ලර්වස දී විහලවිද්යළය විසින් ප්රධ්ළ  ප්රළේධ්  ලයළලෘති ශයක් ක්රියළේම ර  දී. 2020 

වද්වෆම්බර් 31 දි ට එක් එක් ප්රධ්ළ  ප්රළේධ්  ලයළලෘතිවස වළරළං විවහතර ලශත ලගු 5.1 සිට 5.6 ද්ක්ලළ 

ද්ක්ලළ ඇත. 

                            ලගුල 5.1. තළක්ණ පීඨ ව ඩ ෆගිල් 

ලයළලෘතිවස  ම 
තළක්ණ වියධ්ළරළ උලළධි ලෆඩවටශ  ව ශළ 

යටිත ලශසුම් වංලර්ධ්  ලයළලෘතිය 

මුළු පිරිලෆය 
ඇවහතවම්න්තුල 

රු. මිලිය  316.0 

ව න්්රළේරු 
සීමළවහිත මධ්යම ඉංජිවන්රු වවේලළ 
(පුද්ලි) වමළම 

ව න්්රළේ මුද් රු. මිලිය  291.2 (ලෆට් බදු වහිතල) 

ව න්්රළේ ළය දි  730  

වභෞති ප්රතිය 85% (31.12.2020 ල  විට) 

මූය ප්රතිය රු. මිලිය  237.6 (31.12.2020 ල  විට) 

                                   ලගුල 5.2. පුවහතළ ව ඩ ෆගිල් 

ලයළලෘතිවස  ම 
ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස යටිත 

ලශසුම් වංලර්ධ් ය කිරීම වද්ල  අදියර - 
පුවහතළ ව ඩ ෆගිල් 

මුළු පිරිලෆය 
ඇවහතවම්න්තුල 

 රු. මිලිය  476.0 

ව න්්රළේරු ඩෆරින්ටන් න්වහට්රක්න් 

ව න්්රළේ මුද් රු. මිලිය  441.9 (ලෆට් බදු වහිතල) 

ව න්්රළේ ළය දි  730  

වභෞති ප්රතිය 62% (31.12.2020 ල  විට) 

මූය ප්රතිය රු. මිලිය  275.3  (31.12.2020 ල  විට) 
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                            ලගුල 5.3. ළර්ය මණ්ඩ ඉවනුම් ඒය 

ලයළලෘතිවස  ම 
ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස යටිත 

ලශසුම් ලශසුම් වංලර්ධ් ය කිරීම වද්ල  
අදියර - ළර්ය මණ්ඩ ඉවනුම් ඒය 

මුළු පිරිලෆය ඇවහතවම්න්තුල රු. මිලිය  185.0  

ව න්්රළේරු  සීශළ ශළඩ්වලයළර් ඇන්ඩ් න්වහට්රක්න් 

ව න්්රළේ මුද් රු. මිලිය  170.6 (ලෆට් බදු වහිතල)  

ව න්්රළේ ළය දි  540  

වභෞති ප්රතිය 87% (31.12.2020 ල  විට) 

මූය ප්රතිය රු. මිලිය  145.9 (31.12.2020 ල  විට) 

                              ලගුල 5.4. ශිය සුභවළධ්  මධ්යවහාළ ය 

ලයළලෘතිවස  ම 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස යටිත 
ලශසුම් ලශසුම් වංලර්ධ් ය කිරීම - 

වද්ල  අදියර - ශිය සුභවළධ්  මධ්යවහාළ ය 

මුළු පිරිලෆය ඇවහතවම්න්තුල රු. මිලිය  108.0  

ව න්්රළේරු  කුමළරසිරි සිවිල් ව න්්රළේරුලන් 

ව න්්රළේ මුද් රු. මිලිය  79.6 (ලෆට් බදු වහිතල)  

ව න්්රළේ ළය දි  365  

වභෞති ප්රතිය 65% (31.12.2020 ල  විට) 

මූය ප්රතිය රු. මිලිය  44.8 (31.12.2020 ල  විට) 

                                        ලගුල  5.5. ළර්යමණ්ඩ නි නිලළව 

ලයළලෘතිවස  ම ළර්යමණ්ඩ නි නිලළව ඉදිකිරීම 

මුළු පිරිලෆය ඇවහතවම්න්තුල රු. මිලිය  50.0  

ව න්්රළේරු සීමළවහිත මධ්යම ඉංජිවන්රු වවේලළ 
(පුද්ලි) වමළම 

ව න්්රළේ මුද් රු. මිලිය  41.4 (ලෆට් බදු වහිතල) 

ව න්්රළේ ළය දි  270  

වභෞති ප්රතිය 100% (31.12.2020 ල  විට) 

මූය ප්රතිය රු. මිලිය  36.3 (31.12.2020 ල  විට) 

                                      ලගුල  5.6. ප්රධ්ළ  පිවිසුම් වංලර්ධ් ය 

ලයළලෘතිවස  ම 
ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ප්රධ්ළ  
පිවිසුම් වංලර්ධ් ය 

මුළු පිරිලෆය ඇවහතවම්න්තුල රු. මිලිය  36.0  

ව න්්රළේරු කුමළරසිරි සිවිල් ව න්්රළේරුලන් 

උලවද් මධ්යම ඉංජිවන්රු උලවද්  ළර්යළංය 

ව න්්රළේ මුද් රු. මිලිය  30.7 (ලෆට් බදු වහිතල) 

ව න්්රළේ ළය දි  210  

වභෞති ප්රතිය 100% (31.12.2020 ල  විට) 

මූය ප්රතිය රු. මිලිය  34.2 (31.12.2020 ල  විට) 
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5.1.1 ප්රවම්ලළද් ය යටවේ ඇති ලයළලෘති  

                               ලගුල 5.7. විල්ල ජ වෆලයුම් ලද්ධ්තිය 

ලයළලෘතිවස  ම විල්ල ජ වෆලයුම් ලද්ධ්තිය 

මුළු පිරිලෆය ඇවහතවම්න්තුල රු. මිලිය  53.0  

ලේමන් ප්රතිය ප්රවම්ලළද්  ටයුතු සිදුවලම්න් ලලතී 

5.2 පු රුේාළල  ලයළලෘති පිිබබ  විවහතර 

ප්රධ්ළ  ප්රළේධ්  ලයළලෘති ශෆරුණු විට, ප්රළේධ්  ලෆඩ අංය විසින් වම ලවරම  ඩේතු අංවස 

තළක්ණි වශළය ඇතිල පු රුේාළල  ටයුතු ද් ක්රියළේම රනු ෆවේ. ඒ අනුල, 2020 ලර්වස 

ක්රියළේම ර  ද් පු රුේාළල  ලයළලෘති 5.8 ල  ලගුවේ ද්ෆක්වේ.     

                                            ලගුල 5.8. පු රුේාළල  ලයළලෘති 

අංය ලයළලෘතිවස  ම 
ලෆට් බදු ද් වහිතල 

ප්රද්ළ ය ර ද් මුද්  

1 
ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස වවව ට් 
ව ඩ ෆගිල්ට වශ  ඩේතු ඒයට ූමත විදුලි බ 
වෆලයුම 

රු. 1,349,109.69 

2 
ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවස ජී ේව ක් වද්  
ළළල ලළයු වම රණ ලශසුම් ලෆඩි දියුණු කිරීම 

රු. 3,453,000.00 

3 
ආද්ර් ලශු වම්ලේ ඒ ව ශළ  ළම පුලරු වෆලයීම 
වශ වවි කිරීම 

රු. 55,000.00 
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2020 ලර්ය වද්ශළ ව මූය ්රකළ ිළිබදද්ල  

ගණන් දීවේ නිධළරියළවේ වශතිකය 

2020 වද්වෆේදර් 31 දිවෙන් අලවන් ව මූය ලර්ය වහශළ ව මූය ්රකළෙය 1978 අංක 16 ද්රෙ 

විහලවිද්යළ තෙව  106 ශළ 107 ලගන්ති ්රකළරල වශ 1971 අංක 38 ද්රෙ මුද්ල් තෙත ්රකළරල 

විහලවිද්යළ ්රතිතළද්ෙ වක ිෂන් වාළල විිනන් නිය  කර තති වහලරතවයන් ශළ කකළරවයන්, ිළිබවය 

කරනු ෆබ අතර මූය කළයූවළධෙය ිළිබදද් ්රකළෙය ශළ මූය ත  ල ්රකළෙය වශ අද්ළ වටශන් 

ශළ තරිශිහටයන්ද් ව ගින් විගණකළධිතතිතු ළ වලත ඉදිරිත  කරෙ දී. විහලවිද්යළ ්රතිතළද්ෙ 

වක ිෂන් වාළල විිනන් නිය  කර තති මූය රීති ශළ  කළර්ය තටිතළටිලට අනුකල කටයුතු කර තති 

අතර ගනුවද්නුල උචිත දල ශළ වියද්ේල වඵද්ළයි ලය වශතික කරනු ිළණිව ්රළවයිගිකල කෂ ශෆ  

තළෙ විධි ශළ තද්ධති තල ලළ වගෙ වග වහ තිවේ.  වේ ද්ෆනු  තරිදි මූය ්රකළෙ වතුටුද්ළයක අයුරින් 

ිළිබවය කරනු ෆද තති අතර ඒලළ  ගින් ව   විහලවිද්යළවම මූය ත  ලය ිළිබදද් වතය ශළ 

වළධළරණ දල ිළිබබිඹු කරයි. 

 

 ශළචළර්ය වේ. එල්. ර ෙවවේකර 
උතකුතති 
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74% 

21% 

2% 2% 1% 0% 

පුෙරළලර්තෙ වියද්ේ වංයුතිය - 2020 

Personnel Emoluments

Contractual Expenses

Other Recurrent
Expenses
Supplies

Maintenance Expenses

Travelling Expenses

80% 

11% 

3% 
2% 2% 2% 0% 

්රළේධෙ වියද්ේ වංයුතිය - 2020 

Building Construction Projects

Other Capital Assets

Furniture & Fittings

Laboratory & Teaching
Equipment
Strengthening Research

Rehabilitation & Improvement
of Capital Assets
Library Books & Periodicals

6 මූය  ්රතිඵ ිළිබදහ වළරළංය 

6.1 එක් ශියවයකු වහශළ වියද්  

ලර්ය 2016 2017 2018 2019 2020 

ශියයින් වං්යළල 2046 2250 2502 2701 2908 

පුෙරළලර්තෙ වියද්ේ 
(රු.000) 

693,019 893,332 1,090,613 1,300,169 1,358,590 

්රළේධෙ වියද්ේ (රු.000) 273,367 530,145 458,035 457,755 280,944 

එක් ශියවයකු වහශළ වියද්  
- පුෙරළලර්තෙ (රු.000) 

339 397 436 481 467 

එක් ශියවයකු වහශළ වියද්  
- ්රළේධෙ (රු.000) 

134 236 183 169 97 

 

 

පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ  

වක න්ත්රළ තු වියද්ේ  

වලෙ  පුෙරළලර්තෙ වියද්ේ 

වෆතයුේ 

ෙඩ තු වියද්ේ 

ග ෙළග ෙ වියද්ේ 

වග ඩෙෆගිිබ ඉදි  රීවේ ලයළතිතිය 

වලෙ  ්රළේධෙ ල කේ 

රවළයෙළගළර වශ ඉගෆන්වීවේ 

උතකරණ 

තර්වමණ කටයුතු ක්ති   
 රී  

්රළේධෙ ල කේ පුෙරු පළතෙය 
ශළ ලෆඩිදියුණු  රී  

පුවහතකළ වත   වශ ලළර වඟරළ 

ලී දඩු ශළ උතකරණ 
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6.2 මූය ්රතිඵ ිළිබදහ වළරළංය (2020 වද්වෆේදර් 31 දිවෙන් අලවන් ව ලර්ය වද්ශළ) 

පුෙරළලර්ෙ වියද්  (රු. 000) 

 2016  2017  2018  2019  2020  

පුද්ග ලෆටුප් ශළ 
වේතෙ  

  293,375    347,634        483,635       627,780        779,526  

වලෙ  
පුෙරළලර්තෙ 
වියද්ේ 

  344,586    485,092        550,528       644,592        550,378  

ශිය මූය 
කධළර 

     55,058       60,606           56,450         27,797          28,687  

එකතුල  693,019   893,332  1,090,613  1,300,169  1,358,590  

 

 

 

 

 

 

 

්රළේධෙ වියද්ේ (රු. 000) 

 2016  2017  2018  2019  2020  

වග ඩෙෆගිිබ ඉදි  රීවේ ලයළතිති 84,356 127,300 182,273 182,273 225,709 

වහපළලර ල කේ අ ත  කර ගෆනී  144,506 326,717 190,105 190,105 44,624 

තර්වමණ කටයුතු ක්ති    රී  7,123 8,360 7,874 7,874 6,255 

ගුණළ  කාළලය ලර්ධෙය  රීවේ 
ලයළතිති 

7,660 368 1,042 1,042 - 

්රළේධෙ ල කේ පුෙරු පළතෙය ශළ 
ලෆඩිදියුණු  රී  

29,721 67,399 76,741 76,741 4,356 

එකතුල 273,367 530,145 458,035 458,035 280,944 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ   

වලෙ  පුෙරළලර්තෙ 
වියද්ේ 
ශිය මූය කධළර 

වග ඩෙෆගිිබ ඉදි  රීවේ 
ලයළතිතිය 

වහපළලර ල කේ අ ත  
කර ගෆනී  

තර්වමණ කටයුතු 
ක්ති    රී  

්රළේධෙ ල කේ 
පුෙරු පළතෙය ශළ 
ලෆඩිදියුණු  රී  
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ාළණ්ඩළගළර ්රද්ළෙ 

  පුෙරළලර්තෙ ්රළේධෙ 

 මුද් (රු. 
'000) 

% 
මුද් (රු. 

'000) 
% 

2019 

 අයලෆයගත           940,000  100  362,000      100  

 අනු ත         940,000  93  362,000        99  

 මුද්ළශරිෙ ද්           918,000  93  338,000        85  

2020  

 අයලෆයගත  956,000 100  261,500     100  

 අනු ත  956,000 100  261,500     100  

 මුද්ළශරිෙ ද්  956,000 100  261,500     100  

 

වත දු වත රතුරු 

 2016  2017  2018  2019  2020  

 ශියයින් වං්යළල 2046 2250 2502 2701 2908 

 කළර්ය  ණ්ඩ වත රතුරු 

 අධයයෙ කළර්ය  ණ්ඩය  116 135 151 153 161 

 තරිතළෙ කළර්ය  ණ්ඩය  16 21 21 24 22 

 පුවහතකළ කළර්ය  ණ්ඩය  3 3 4 3 3 

 අෙධයයෙ කළර්ය  ණ්ඩය  73 130 133 152 151 

 එකතුල  208 289 309 332 337 
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6.3 මූය ත  ල ්රකළෙය (2020 වද්වෆේදර් 31 දිවෙන් අලවන් ව ලර්ය වද්ශළ) 

මූය ත  ල ්රකළෙය (2020 වද්වෆේදර් 31 දිවෙන් අලවන් ව ලර්ය වද්ශළ) 

  
වටශෙ 2020 

රු. 
2019 
රු. 

 ල කේ    

 ජංග  ල කේ    

 මුද්ල් ශළ මුද්ල් ව ළෙ වද් 01                      26,829,548                       13,550,159  

 කවයිජෙ 02                      39,604,194                        35,267,054  

 අයවිය යුතු  03                      17,937,360                        17,095,067  

 තරිවල්්ෙ වත ග 04                      32,376,946                        32,681,608  

 අ තිකළරේ 05                              11,500                              220,196  

                     116,759,547                           98,814,084  

 ජංග  වෙ ලෙ ල කේ    

 අයවිය යුතු  06                        7,001,332                           9,096,931  

 වද්තෂ, ිළරියත ශළ උතකරණ 07                1,589,458,459                  1,779,157,013  

 පුවහතකළ වත   වශ කදළ 07                      20,753,953                        30,495,585  

 ිනදු වකවරිෂන් තති ්රළේධෙ 
ලයළතිති 

08                   828,692,588                      628,782,285  

 ඉඩේ ශළ ඉඩේ ලෆඩි දියුණු රීේ 09                   113,163,033                      113,163,033  

 ගුණළ  කාළලය ලර්ධෙය 
 රීවේ ලයළතිති 

10                        1,819,015                           3,161,149  

 
 

                2,560,888,380                     2,563,855,996  

 මුළු ල කේ               2,677,647,927                          2,662,670,080  

     
 ලගකීේ    

 ජංග  ලගකීේ    

 උතචිත වියද්ේ 11                   101,446,035                        88,352,105  

 විවිධ ණයහිිෂවයි ශළ වලෙ  12                   119,897,947                      160,435,838  

 වියද්ේ වෙ කෂ ්රද්ළෙය - 
්රළේධෙ 

                        1,594,333                           5,167,951  

 
 

                 222,938,316                     253,955,893  

 ජංග  වෙ ලෙ ලගකීේ    

 විේභීත කද්ළයේ 13                   870,272,961                      938,394,223  

 තළරිවතිෂිකය වහශළ ්රතිතළද්ෙය 14                   109,894,564                        46,832,429  

 
 

                 980,167,526                     985,226,653  

 මුළු ලගකීේ  
             1,203,105,841                  1,239,182,546  

 
 

 

   ශුද්ධ ල කේ               1,474,542,086                  1,423,487,535  
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වටශෙ 2020 

රු. 
2019 
රු. 

 වහකන්ධය ශළ වංචිත    

 වහකන්ධය ශළ වංචිත    

 වමුච්චිත අරමුද් 15        2,627,721,241            2,409,876,355  

 වත දු වංචිතය 16     (1,217,272,752)       (1,040,725,865) 

 විවේ වංචිතය 17                 6,176,696                    7,745,648  

        1,416,625,184         1,376,896,139  

     

 අරමුද්ල්    

 දෆඳුේකර උල්ංගෙය  රීවේ අරමුද් 18              47,062,538                  36,231,675  

 වලෙ  අරමුද්ල් 19              10,854,364                  10,359,721  

               57,916,902                46,591,396  

     

 මුළු ශුද්ධ ල කේ/ වහකන්ධය       1,474,542,086         1,423,487,535  

 

ව   මූය ්රකළෙ 1978 අංක 16 ද්රෙ විහලවිද්යළ තෙව  නිය යන්ට අනුක ලෙ දල    වශතික කරිෂ. 
 
  
 
වක්. තරංගළ වේ. වතවර්රළ/  
මූයළධිකළරී  
       
ව   මූය ්රකළෙ ිළිබවය  රී  ශළ ඉදිරිත   රී  වහශළ වාළවේ වළ ළිකකයින් ලග ල යුතුය. මූය ්රකළෙ වාළල විිනන් 
අනු ත කරෙ ද් අතර ඔවුන් වලනුවලන් අ වන් කරෙ දී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශළචළර්ය වේ.එල්.ර ෙවවේකර 
උත කුතති 

අනුජක රණිනංශ 

කවුන්ිනවම වළ ළිකක 

 ශළචළර්ය වක් බී විවේවවේකර 

කවුන්ිනවම වළ ළිකක 
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මූය ත  ල ්රකළෙය (2020 වද්වෆේදර් 31 දිවෙන් අලවන් ව ලර්ය වද්ශළ) 

 
වටශෙ 2020 

රු. 
2019 
රු. 

කද්ළයේ    

පුෙරළලර්තෙ ්රද්ළෙ 20                      956,000,000               918,000,000  

ශියළධළර ශළ  ශවත ෂ ්රද්ළෙ 21                        28,686,550                  27,79 ,400  

වහලයං-මූය-්රතිතළදිත ලෆඩවටශන්ල 
කද්ළය  

22                           9,749,563                    2,401,167  

වලෙ  කද්ළයේ 23                        19,752,968                  17,036,040  

ක්ර ක්ෂිත ්රළේධෙ ්රද්ළෙ 24                      165,456,342  162,243,423  

මුළු කද්ළය                 1,179,645,424         1,127,478,030  

 
   

වියද්ේ    

පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ  25                      779,525,979               627,779,975  

ග න් ශළ යෆපුේ වියද්ේ 26                              507,985                    1,10,652  

වෆතයුේ 27                        16,936,210                  28,689,383  

ෙඩ තු 28                        12,257,317                  23,977,479  

වක න්ත්රළ තු වියද්ේ 29                      221,565,857               254,671,656 

වලෙ  පුෙරළලර්තෙ වියද්ේ 30                        24,646,598                  49,421,751  

වහලයං-මූය-්රතිතළදිත ලෆඩවටශන්ල 
වියද්  

31                           1,884,793                    1,944,376  

ශියළධළර ශළ  ශවත ෂ වගවීේ 32                       28,686,550                 27,797,400  

ක්ය 33                      274,463,965               286,021,128  

මුළු වියද්ේ                1,360,475,253         1,302,113,799  

    

ලර්ය වහශළ අතිරික්තය / ඌෙතළලය                  (180,829,830)      (174, 635,769) 
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6.4 මුද්ල් ්රලළශ ්රකළෙය (2020 වද්වෆේදර් 31 දිවෙන් අලවන් ව ලර්ය වද්ශළ) 

 

 
2020 
රු. 

2019 
රු. 

ව වශයුේ ක්රියළකළරකේ වලතින් මුද්ල් ්රලළශ 
   

වළ ළෙය ක්රියළකළරකේලිබන් ඌණතළල අ අතිරික්තය 
 

                   
(180,829,830) 

                    
(174,635,769) 

වතර ලර්ලට අද්ළෂ ෆබීේ අ (වගවීේ)                     (729)            (318,214) 

මුය වෙ ලෙ වංචෙයන් 
   

ක්ර ක්ෂිත ්රළේධෙ ්රද්ළෙ 
 

  (165,456,342)    (162,243,423) 

ක්ය 
 

     274,463,965         286,021,128  
්රතිතළද්ෙ ශළ වලෙ  

 
67,345,806           12,034,169  

කළරක ්රළේධෙවම වලෙවහවීේලට වතර ව වශයුේ ලිබන්  
මුද්ල් ්රලළශ 

                   (4,477,130)               (39,142,109) 

කළරක ්රළේධෙවම වලෙවහවීේලට 
   

  අයවිය යුතු වද්හි (ලෆඩිවී ) අ අඩුවී  (ජංග )            (842,294)             6,890,569  

  අයවිය යුතු වද්හි (ලෆඩිවී ) අ අඩුවී  (ජංග  වෙ ලෙ)           2,095,600                 480,449  
  තරිවල්්ෙයන්හි (ලෆඩිවී ) අ අඩුවී  

 
             304,662                    96,330  

  අ තිකළරේල (ලෆඩිවී ) අ අඩුවී  

 
             208,696               749,571  

  උතචිත වියද්ේල (ලෆඩිවී ) අ අඩුවී  

 

       13,093,930           21,101,020  

  විවිධ ණයහිිෂයන් (ලෆඩිවී ) අ අඩුවී  

 

    (40,537,891)          36,335,902  

ව වශයුේ ක්රියළකළරකේලිබන් ශුද්ධ මුද්ල් ්රලළශ 

 

    (30,154,425)        26,511,732  

කවයිජෙ ක්රියළකළරේලිබන් මුද්ල් ්රලළශ 

 
  

  වහපළලර ල කේ අ ත  කර ගෆනී   

 
      (273,554,552)            (457,615,828) 

  කවයිජෙ 

 

      (4,337,140)         (6,989,417) 

කවයිජෙ ක්රියළකළරේලිබන් ශුද්ධ මුද්ල් ්රලළශ 

 

(277,891,691) (464,605,245) 

    මුයකරණ ක්රියළකළරේ ලිබන් මුද්ල් ්රලළශ 

 
  

   ශළ ාළණ්ඩළගළරවම අරමුද්ල් 

 
         310,000,000                428,000,000  

  වලෙ  අරමුද්ල් 

 

        11,325,506             8,146,718  

මුයකරණ ක්රියළකළරේලිබන් ශුද්ධ මුද්ල් ්රලළශ 

 

   321,325,506   436,146,718  

    
මුද්ල් ශළ මුද්ල් ව ළෙ වද්හි ශුද්ධ මුද්ල් ලෆඩිවී  අ (අඩුවී )          13,279,389         (1,946,795) 

කළතරිච්වේද්ය කරේාවමදී මුද්ල් ශළ මුද්ල් ව ළෙ වද්         13,550,159          15,496,954  

කළතරිච්වේද්ය අලවළෙවමදී මුද්ල් ශළ මුද්ල් ව ළෙ වද්         26,829,548         13,550,159  

වටශෙ- 2020 වද්වෆේදර් 31 දිෙට දෆංකු වේ 

 

                                          
0  

                                           
0  

දෆංකුල                        ගිණුේ අංකය 

 
  

ංකළ දෆංකුල          - 3114828 

 

           1,006,073  
 

ංකළ දෆංකුල          - 3114820 

 

            7,722,585  
 

ංකළ දෆංකුල          - 78166821 

 

            3,061,058  
 

ංකළ දෆංකුල          - 78057047 

 

            6,854,110  
 

ංකළ දෆංකුල          - 81216727 

 

              588,260  
 

 ශජෙ දෆංකුල       - 10100168384805 

 

          7,597,462  
 

එකතුල 

 

        26,829,548  
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6.5 වහකන්ධ වලෙවහවීේ ිළිබදහ ්රකළෙය ( 2020 වද්වෆේදර් 31 දිවෙන් අලවන් ව ලර්ය වද්ශළ) 

  

වමුච්චිත අරමුද් වත දු වංචිතය 
විවේ 

වංචිතය 
එකතුල රු. 

01.01. 2019 දිෙට වේය 2,195,587,549      (862,847,638) 
     

9,538,832  
   

1,342,278,742  

වතර ලර්වම ගෆපුේ         

තරිවාිජෙය කෂ ශෆ  වත ග කශ්රිත 
ගෆපුේ 

               (587,192)              (587,192) 

 ළරු කෂ වවේලකයින්වේ 
තළරිවතිෂිකය 

              1,043,873               1,043,873  

උතචිත වියද්ේ කශ්රිත ගෆපුේ                  159,052                  159,052 

වහලයං මුය ලෆඩවටශන් ළාය  ළරු 

 රී  
            (3,332,102)          (3,332,102) 

වලෙ                 (526,089)              (526,089) 

ගනුවද්නු- 2019                                   -    

ලර්ය වහශළ ්රළේධෙ ද්ළයක ලය වශි 
එකතු  රී  

      214,288,807           214,288,807  

කළතරිච්වේද්ය වහශළ අතිරික්තය අ 
ඌණතළලය 

       (174,635,769)     (174,635,769) 

ෆබුණු තරිතයළග අ ්රද්ළෙ             139,654                139,654  

්රද්ළෙය ක්ර ක්ය  රී       (1,932,838)        (1,932,838) 

31.12.2019 දිෙට වේය 2,409,876,355   (1,040,725,865)    7,745,648  1,376,896,139  

          

01.01. 2020 දිෙට වේය 2,409,876,355   (1,040,725,865)    7,745,648  1,376,896,139  

          

වතර ලර්වම ගෆපුේ         

තරිවාිජෙය කෂ ශෆ  වත ග කශ්රිත 
ගෆපුේ 

              3,365,447     3,365,447  

උතචිත වියද්ේ කශ්රිත ගෆපුේ               2,039,825               2,039,825  

වලෙ              (1,122,330)          (1,122,330) 

ගනුවද්නු- 2020                                   -    

ලර්ය වද්ශළ ්රේධෙ ද්ළයක ලය වශි 
ඒකතු  රී  

     217,844,885            217,844,885  

කළතරිච්වේද්ය වහශළ අතිරික්තය / 
ඌණතළලය 

       (180,829,830)     (180,829,830) 

ෆබුණු තරිතයළග / ්රද්ළෙ               37,396                   37,396  

්රද්ළෙය ක්ර ක්ය  රී       (1,606,348)        (1,606,348) 

31.12.2020 දිෙට වේය 2,627,721,241  (1,217,272,752)    6,176,696  1,416,625,184  
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6.6 මූය ්රකළෙ ිළිබදහ වටශන් ( 2020 වද්වෆේදර් 31 දිවෙන් අලවන් ව ලර්ය වද්ශළ) 

01 මුද්ල් ශළ මුද්ල් ව ළෙ වද් 

     දෆංකු වේ   

       

  

2020 2019 

   

  

රු.   රු.   

 ංකළ දෆංකුල - දදුල් 

  
  

 ගිණුේ අංකය - 3114820  

  

              7,722,585               3,251,293  

 ගිණුේ අංකය - 3114828  

  

              1,006,073                  844,836  

 ගිණුේ අංකය - 78166821  

  

              3,061,058                  403,644  

 ගිණුේ අංකය - 78057047  

  

             6,854,110               2,364,912  

 ගිණුේ අංකය  - 81216727  

  

                 588,260               4,323,115  

  ශජෙ දෆංකුල - දදුල් 

  
  

 ගිණුේ අංකය - 010100168384805 

  

              7,597,462               2,362,358  

 
  

  

           26,829,548           13,550,159  

 
  

    02 කවයිජෙ 
 

     
  

  

2020 2019 

 
  

  

රු.   රු.   

 
වහථිර තෆන්තතු 

     
 ඌල කර් ළන්ත වක්න්ද්රය අරමුද්  

 
  

              4,482,794               4,080,574  

 උතකුතති අරමුද් 
 

  

                 365,125                  332,201  

 තත තෆන්තතු (රප් ශළ ගදඩළ ාළරකරු) - ංකළ 
දෆංකුල 

 

                   75,000                    75,000  

 දෆඳුේකර උල්ංඝණ අරමුද් 
 

  

           22,520,348            18,290,142  

 කුතති ශිය ල අරමුද් 

  

              1,063,000               1,063,000  

 උතළධි ්රද්ළවෙි වල වේ ළෙ වහශළ අරමුද්ල් 

  

                 204,600                  204,600  

 ිනංශරළජ ලයළතිතිය 
 

  

           10,893,327            11,221,537  

 

    

           39,604,194            35,267,054  

 

      03 අයවිය යුතු වද් 
 

     
  

  

2020 2019 

 
  

  

රු.   රු.   

 තත තෆන්තතු 
 

 

3.1                  480,000                  480,000  

 අයවිය යුතු වද් - පුෙරළලර්තෙ 

 

3.2            13,723,069            12,605,835  

 අයවිය යුතු වද් - වහලයං මූය ලෆඩවටශන් 
 

                   81,400                  263,260  

 කළර්ය  ණ්ඩ ණය වශ අ තිකළරේ 

 

3.3               3,652,892               3,745,972  

 

 

           17,937,360           17,095,067  

  

3.1 තත තෆන්තතු 
     

 වික්වටිරියළ නිවයිිකත කයතෙය 
 

  

                 150,000                  150,000  

 දදුල් විලධ වවේලළ වමූතකළර විෂතිය - ඉන්ධෙ තෆන්තතු                  150,000                  150,000  

 දදුල් ්රළවද්ය ය වාළල 
  

                 180,000                  180,000  
 

    

                480,000                 480,000  
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3.2 ෆබිය යුතු වද් - පුෙරළලර්තෙ 
    

 
ශියළධළර 

   

             7,475,200      5,478,700  

 
දෆඳුේකර උල්ංගණය  රීවේ අරමුද් 

   

             4,385,762      5,087,342  

 
වහපළලර තෆන්තතු වත ළී 

  

             1,821,767      1,844,599  

 
වේ න්ත්රණය 2019 - අනුග්රළශක ලය 

  

                            -            120,000  

 
වලෙ  ෆබිය යුතු වද් 

   

                   40,341            75,194  

 
    

        13,723,069  12,605,835  

 
      

3.3 කළර්ය  ණඩ ණය වශ අ තිකළරේ 
    

 
ලර්ගය  31.12.2020 

දිෙට වේය 

කළ විහවල්ණය 

 
 

ලර් 1 ට අඩු ලර් 1-2 ලර් 2 ට ලෆඩි 

 කතද්ළ ණය 
 

         9,470,583     3,274,191       2,235,003           3,961,388  

 කළර්ය  ණ්ඩ ණය          13,940             5,100              4,760                   4,080  

 උ වල අ තිකළරේ             3,750             3,750                     -                        -    

 තරිගණක ණය        370,000        114,500            88,500              167,000  

 ලළශෙ ණය        795,950        255,350          223,350              317,249  

 
  

10,654,223     3,652,892     2,551,614           4,449,718  

 
      

04 වත ගය 
 

    
   

  

2020 2019 

   
  

රු. රු. 

 
ිබිළ ද්රලය වත ගය 

 
  

    9,146,497             9,943,982  

 
වග ඩෙෆගිිබ වශ ලයෘශ ෙඩ තුල 

 

        621,828             1,199,787  

 
යළන්ත්රික විදුිබ ශළ අවෙකු  ාළණ්ඩ 

 

        598,867                982,294  

 
වලද්ය වෆතයුේ 

 
 

4.1         442,755                580,610  

 
රවළයෙ ද්රලය ශළ වීදුරු ාළණ්ඩ 

 

4.1    21,566,999          19,974,934  

 
    

    32,376,946         32,681,608  

 
      

4.1 වලද්ය වෆතයුේ, රවළයෙ ද්රලය ශළ වීදුරු ාළණ්ඩ 
   

     
වලද්ය වත ගය 

රවළයෙ ද්රලය ශළ 
වීදුරු ාළණ්ඩ 

 
කරේාක වත ගවම ලටිෙළක  

  
            580,610      23,337,528  

 
ිෂදී ගෆනීේ 

   
            359,213        1,308,462  

 
අලවන් වත ගවම ලටිෙළක  

  
         (442,755) (21,566,999) 

 
2019 ලර්ය වහශළ තළරිවාිජෙය 

  

           497,069           3,078,992  
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4.2 ්රළවයිගික තර්වමණ වහශළ ිෂට ගනු ෆබ තශත වහශන් ව  ල ලර්ග එ  වං්යළලිබන් 2020වද්වෆේදර් 31 
දිෙ ලෙ විට විහල විද්යළය තුෂ ලළවය කෂශ.   

 
    

වං්යළල 

 
 

ෙලසීන්ත සුදු වද්මුහුන් ශළවලි 

 
5 

 
 

ශළවලි (කෆිබවසිනිය සුදු) 
  

1 
 

 
ක්වරවහ ශළවලි 

   
4 

 
 

එළුවලි 

   
3 

 
 

කළුකුව ි 

   
1 

 
 

ගිනියළ ඌවරි 

   
7 

 
 

ගිනියළ තක්ෂීන් 

   
2 

 
 

ලටුලන් 

   
13 

 
 

             
05 අ තිකළරේ 

 
    

   
  

2020 2019 

   
  

රු. රු. 

 
විවිධ අ තිකළරේ - පුෙරළලර්තෙ 

 
 

                              -                    98,000  

 
විවිධ අ තිකළරේ - ්රළේධෙ 

 

5.1                    11,500                  122,196  

  
  

 
                   11,500                 220,196  

  
  

   

5.1 විවිධ අ තිකළරේ - පුෙරළලර්තෙ 
    

 
 ලයි.එන්.එවහ. විවේලර්ධෙ  ශතළ 

 
                   11,500  

 

  
  

 
                   11,500  

 

  
  

 
  06 අයවිය යුතු  - ජංග  වෙ ලෙ 

 
 

  
  

  
 

2020 2019 

 
 

  
 

රු. රු. 

 

ලළශෙ ණය 

  

3.3                  540,600                  688,950  

 

කළර්ය  ණ්ඩ ණය 

  
 

                     8,840                    28,050  

 

තරිගණක ණය 

   

                 255,500                  332,500  

 

කතද්ළ ණය 

   

              6,196,391            8,047,431  

 
 

   

             7,001,332              9,096,931  
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07 වද්තෂ, ිළරියත වශ උතකරණ 
    

7.1 වහපළලර ල කේ අ ත  කර ගෆනී  
    

 
  

01.01.2020 
දිෙට වේය 

එකතු  රීේ 
දෆශෆර 
 රීේ 

 ළරු  රීේ 
31.12.2020 දිෙට 

වේය 

7.1.1 ධළරණ අගය           

 
වග ඩෙෆගිිබ 2,028,468,690                        -    

                  
-    

     (2,240,289)   2,026,228,400  

 
ගිශාළණ්ඞ ශළ වවි  රීේ    295,889,461      8,348,785                  -                          -         304,238,246  

 
යන්වත්රිතකරණ      12,814,680      5,870,904                  -                          -             18,685,584  

 
කළර්යළ උතකරණ                        -                    -                          -      

 
    කළර්යළ උතකරණ      35,594,546       790,500                -              (24,900)       36,360,146  

 
      ක්රීඩළ ාළණ්ඩ      11,506,925      1,160,145                   -                          -             12,667,070  

 
    වලෙ  ්රළේධෙ 
ල කේ 

     28,211,130      2,232,546                   -                          -             30,443,675  

 
      තරිගණක    100,125,881    19,638,487                   -                          -          119,764,367  

 
රවළයෙළගළර වශ 
ඉගෆන්වීවේ උතකරණ 

   558,799,902       6,407,530                   -                          -          565,207,432  

 
ව ිටර් ලළශෙ      18,650,000                       -                     -                          -             18,650,000  

 
මුළු ධළරණ අගය 3,090,061,214    44,448,896                   -    (2,265,189.32)   3,132,244,921  

       

7.1.2 ක්යවීේ           

 
වග ඩෙෆගිිබ    917,416,715  101,410,747                   -           1,132,604    1,019,960,066  

 
ගිශාළණ්ඞ ශළ වවි  රීේ    160,103,284    22,306,086                   -                          -          182,409,371  

 
යන්වත්රිතකරණ         5,855,922       3,392,433                   -                          -               9,248,355  

 
කළර්යළ උතකරණ           

 
 කළර්යළ උතකරණ      22,497,038       5,539,383                   -            (9,545)         28,026,876  

 
 ක්රීඩළ ාළණ්ඩ         8,239,583       1,794,072                   -                          -            10,033,655  

 
වලෙ  ්රළේධෙ 
ල කේ 

     16,164,610       3,898,149                   -                          -            20,062,759  

 
තරිගණක      65,014,053    16,702,377                   -                          -            81,716,430  

 
රවළයෙළගළර වශ    
ඉගෆන්වීවේ උතකරණ 

   341,883,260    82,637,745                   -                          -          424,521,005  

 
ව ිටර් ලළශෙ         7,901,667       3,730,000                   -                          -            11,631,667  

 
මුළු ක්යවීේ 1,545,076,133  241,410,992                   -     1,123,059    1,787,610,184  
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7.1.3 ශුද්ධ වත   අගය           

 
වග ඩෙෆගිිබ 1,111,051,974                    -                 -                 -      1,006,268,334  

 
ලී දඩු ශළ උතකරණ     135,786,177                    -                 -                 -         121,828,876  

 
ිළරියත වශ 
යන්වත්රිතකරණ 

         6,958,758                    -                 -                 -             9,437,229  

 
කළර්යළ උතකරණ           

 
කළර්යළ උතකරණ       13,097,507                    -                 -                 -              8,333,269  

 
ක්රීඩළ ාළණ්ඩ          3,267,342                    -                 -                 -              2,633,415  

 
වලෙ  ්රළේධෙ 
ල කේ 

      12,046,520                    -                 -                 -            10,380,917  

 
තරිගණක       35,111,827                    -                 -                 -            38,047,937  

 
රවළයෙළගළර වශ 
ඉගෆන්වීවේ උතකරණ 

    216,916,641                    -                 -                 -         140,686,426  

 
ව ිටර් ලළශෙ       10,748,333                    -                 -                 -              7,018,333  

 
මුළු ශුද්ධ වත   අගය 1,544,985,080                    -                 -                 -    1,344,634,737  

7.1.4 තශත ද්ෆක්වලන් කකළරයට කළර්යළලීය උතකරණල ක්ය වීවේ ජීවිත කළය ලර්ග වකවර්.  
 

 
ලයිරවහ  ගළර්ඩ්  3 අචුරුදු 

    

 
අවෙකු  කළර්යලීය 
උතකරණ   

 5 අචුරුදු 
    

7.2 වහපළලර ල කේ පුෙරු පළතෙය  රී  
    

 
  

01.01.2020 
දිෙට වේය 

එකතු  රීේ 
දෆශෆර 
 රීේ 

 ළරු  රීේ 
31.12.2020 
දිෙට වේය 

7.2.1 ධළරණ අගය           

 
වග ඩෙෆගිිබ වශ ලයෘශයන්      290,610,006   26,191,188                   -                     -         316,801,194  

 
මුළු ධළරණ අගය      290,610,006   26,191,188                   -                     -         316,801,194  

 
            

7.2.2 ක්යවීේ           

 
වග ඩෙෆගිිබ වශ ලයෘශයන්         56,438,073   15,539,399                   -                     -            71,977,473  

 
මුළු ක්යවීේ         56,438,073   15,539,399  

                  
-    

                     
-    

        71,977,473  

       
7.2.3 ශුද්ධ වත   අගය           

 
වග ඩෙෆගිිබ වශ ලයෘශයන්      234,171,933                       -                     -                     -         244,823,721  

 
මුළු ශුද්ධ වත   අගය      234,171,933                       -                    -                     -       244,823,721  

       

 
මුළු එකතුල 1,779,157,013                       -                    -                     -    1,589,458,459  
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7.3 
පුවහතකළ වත   වශ 

කදළ      

 
  

01.01.2020 
දිෙට වේය 

එකතු  රීේ දෆශෆර  රීේ  ළරු  රීේ 
31.12.2020 
දිෙට වේය 

7.3.1 ධළරණ අගය           

 
පුවහතකළ වත       89,042,420            175,067                   -                         -         89,217,487  

 
කදළ       3,238,420                          -                      -                         -            3,238,420  

 
මුළු ධළරණ අගය     92,280,840            175,067                    -                          -         92,455,907  

  
          

7.3.2 ක්යවීේ           

 
පුවහතකළ වත       59,747,479        9,573,115                    -                          -         69,320,594  

 
කදළ       2,037,776            343,583                    -                          -            2,381,359  

 
මුළු ක්යවීේ     61,785,255        9,916,698                    -                          -         71,701,953  

       
7.3.3 ශුද්ධ වත   අගය           

 
පුවහතකළ වත       29,294,941                          -                      -                          -         19,896,892  

 
කදළ       1,200,644                          -                      -                     -               857,061  

 
මුළු පුවහතකළ වත   
වශ කදළ 

  30,495,585                          -                     -                          -        20,753,953  

08 
්රගතිවම තලතිෙ 
්රළේධෙ ලෆඩ       

 
  

වක න්ත්රළ තු 
මුද් (දදු 
රහිතල) 

01.01.2020 
දිෙට වේය 

එකතු  රීේ  ළරු  රීේ 
31.12.2020 
දිෙට වේය 

 

ඌල වලල්වහව විහල 
විද්යළය ිළහිටුවී  - 
වද්ලෙ අදියර 

                        -        13,257,124                           -         13,257,124  

 

ඌල වලල්වහව විහල 
විද්යළය ිළහිටුවී  - 
වද්ලෙ අදියර වේ 
ලෆඩ 

 628,461,071   310,173,724   190,201,498       500,375,221  

 

තළක්ණ පීඨ 
වග ඩෙෆගිල් (අයලෆය 
වයිජෙළ 

2016/2017) 

 253,219,360   215,442,600     22,152,742       237,595,342  

 

පුෙරු පළතෙ ශළ 
ලෆඩිදියුණු  රීවේ 
ලයළතිති 

    45,666,119      47,228,567        4,356,313   (26,191,188)      25,393,692  

 
 ළණ්ඩිබක නි නිලළව 
ශතරක් ඉදි රී  

    35,996,045      23,717,418      12,611,928         36,329,346  

 

්රධළෙ කතෙ ළළල 
වෆසුේ  රී  ශළ 
්රතිවංවහකරණය  රී  

    15,853,265      14,998,801           743,061         15,741,862  

 

රවළයෙළගළර උතකරණ 
වෆතයී  වශ වහපළතෙය 
 රී  

      6,225,000        3,964,050  
 

    (3,964,050)                           -    

 
මුළු ්රගතිවම තලතිෙ 
්රළේධෙ ලෆඩ 

985,420,860  628,782,285  230,065,542  (30,155,238)   828,692,588  
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09 
ඉඩේ ශළ ඉඩේ 
ලෆඩිදියුණු  රීේ      

 
  

01.01.2020 දිෙට 
වේය 

එකතු  රීේ දෆශෆර  රීේ  ළරු  රීේ 
31.12.2020 දිෙට 

වේය 

 
විහලවිද්යළ තරිශ්ර         111,321,068      1,200,000                       -                     -            112,521,068  

 
මූිබක වියද්ේ - ඉඩේ 
අ ත  කර ගෆනී  

             1,841,965   (1,200,000)                      -                     -                    641,965  

 
මුළු ්රගතිවම තලතිෙ 
්රළේධෙ ලෆඩ 

  113,163,033                        -     -     -            113,163,033  

10 
ගුණළ  කාළලය ලෆඩිදියුණු  රීවේ ලයළතිති 
අ අවහතිය ල කේ     

 
  

01.01.2020 
දිෙට වේය 

එකතු  රීේ 
දෆශෆර 
 රීේ 

ක්ර ක්ය 
31.12.2020 
දිෙට වේය 

 
තර්වමණ ක්ති    රී                        -        6,254,741                   -        (6,254,741)                         -    

 
ිනසුන් වක්න්ද්රගත ඉවගනී         185,829                    -           (185,829)                         -    

 
 ිදුකළංග     2,975,320                    -        (1,156,305)       1,819,015  

 
මුළු ශුද්ධ වත   අගය   3,161,149        6,254,741                   -      (7,596,876)  1,819,015  

       

       

10.3 

ශිය වක්න්්රීය ඉවගනුේ යටව  අෙළලරණය කරෙ ද් මුද් ව ශර උතළධි තළඨ ළළ විය ළළ වංවිධෙය 

වහශළ ලෆය කෂ මුද් නිවයිජෙය කරයි. වංවිධෙ ලවර තශකට ලරක් ිනදු කරෙ දෆවින් ව ය 20% (එෙේ ලවර 
තශක් වහශළ) ක්ර ක්ය කර තත.   

10.4  ිදුකළංග ලවර තශක තවහතවේන්තුගත ඵද්ළයි කයු කළයක් තු ක්ර ක්ය  කරනු දයි. 

10.5 ලර්ය තුෂ එකතු  රීේ ිළිබදහ විවහතර තමුණුේල ද්ක්ලළ තත 

    
ලටිෙළක  

 
i)   රවළයෙළගළර වහශළ ගිශ ාළණ්ඩ         6,838,290  

 
ii)  ශිය වන්ලළිනකළගළර වහශළ ගිශ ාළණ්ඩ            833,050  

 
iii) වවවෙට් වග ඩෙෆගිල් වහශළ වජෙවර්ටරය ශළ වග ඩෙෆගිිබ  
      ෙඩ තු  රී   වහශළ  

        5,870,904  

 
iv)  තළක්ණ අධයයෙ පීඨය වහශළ තරිගණක       15,087,760  

 
v)   තරිගණක විද්යළගළර වහශළ  ධයගත UPS තද්ධති         4,311,875  

 
vi)  ්රධළෙ තරිගණක විද්යළගළරය වහශළ හැශෆන් රහිත වීඩිවයි වේ න්ත්රණ ඒකකය            307,800  

 
vii) ිනසුන් වශ කළර්ය  ණ්ඩ වවෞ්ය වංලර්ධෙය වහශළ දයිිනකල්            795,010  

 
viii) ිනසුන් වශ කළර්ය  ණ්ඩ වවෞ්ය වංලර්ධෙය වහශළ Climber Machine            296,885  

 
ix)  තළක්ණ අධයයෙ පීඨය වහශළ ද්ිඪතළ තරීක්ණ යන්ත්රය         1,554,000  

 
x)   ලයලශළරික විද්යළ පීඨය වහශළ ඩිිකටල් විහවල්ණ තරළදිය            450,000  
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11 උතචිත වියද්ේ 
 

    
   

  

2020 2019 

   
  

රු. රු. 

 
 පුෙරළලර්තෙ වගවීේ  

 
  

         100,837,643            87,895,997  

 
 වහලයං මූය ලෆඩවටශන්  

  

                 608,392                  456,108  

  
   

        101,446,035            88,352,105  

 
      12  විවිධ ණයහිිෂවයි වශ වලෙ  

    
   

  

2020 2019 

   
  

රු. රු. 

 
 රහලළ ගෆනීේ 

 
 

12.1            80,236,034            68,120,574  

  විවිධ ණයහිිෂවයි -  පුෙරළලර්තෙ  
 

12.2            17,333,092            13,781,893  

  විවිධ ණයහිිෂවයි -  ්රළේධෙ  
 

12.3            19,020,323            73,674,841  

  විවිධ ණයහිිෂවයි - වහලයං මූය ලෆඩවටශන්  
 

                   36,962                    29,194  

  තත තෆන්තතු  ත වගවිය යුතු වත ිබය  
 

                   35,822                    28,848  

  කතසු වගවිය යුතු තෆන්තතු  
  

              1,022,741               1,072,934  

  තත තෆන්තතු -  පුෙරළලර්තෙ  
  

              1,330,165               1,268,415  

 තෆන්තතු වශ ලගකීේ -  පුෙරළලර්තෙ   
  

585,886                 127,068  

  තෆන්තතු වශ ලගකීේ - ්රළේධෙ    
  

                   17,953                    17,953  

 
 තෆන්තතු වශ ලගකීේ - වහලයං මූය 
ලෆඩවටශන්  

 

                 218,119                  217,119  

  විේභීත කද්ළයේ - වහලයං මූය ලෆඩවටශන්  
 

                              -                  808,163  

 
 වගවිය යුතු උතයෙ 
විට වගවීවේ දදු   

  

                              -                             -    

  වගවිය යුතු මුද්ද්ර දදු   
  

                   45,150                    51,325  

 
වගවිය යුතු රහලළ ගෆනීවේ 
දදු 

  

                   15,700               1,237,510  

 
    

        119,897,947         160,435,838  

 
      

12.1 රහලළ ගෆනීේ 
     

 
වෆතයුේකරු / අයිත ය 

 
01.01.2020 
දිෙට වේය 

එකතු  රීේ / 
ගෆපීේ 

නිද්ශවහ  රීේ 
31.12.2020 දිෙට 

වේය 

12.1.1 ඉදි  රීේ 
 

     
45,705,631  

           
21,341,711  

                 423,200  66,624,142 

12.1.2 ලී දඩු 
 

      4,782,662  
                     

8,740  
                 654,183  4,137,220 

12.1.3 තරිගණක 
 

          271,404  
                            

-    
                            -    271,404 

12.1.4 කළර්යළයීය උතකරණ 
 

               8,329  
                            

-    
                            -    8,329 

12.1.5 රවළයෙළගළර උතකරණ 
 

      9,005,197  
                            

-    
              5,429,438  3,575,759 

12.1.6 තළක්ණ ධළරළල 
 

      1,316,723  
              

2,387,005  
                   46,081  3,657,648 

12.1.7 වලෙ  ්රළේධෙ ල කේ 
 

          173,968  
                 

489,599  
                            -    663,567 

12.1.8 
වග ඩෙෆගිිබ වශ ලයෘශයන් - 
පුෙරු පළතෙය 

      2,350,219                             -                  1,052,253  1,297,965 

   

    63,614,132        24,227,056                7,605,154  80,236,034 
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12.2 විවිධ ණය හිිෂවයි  - පුෙරළලර්තෙ 
    

  
   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
විවිධ ණය හිිෂවයි  - පුෙරළලර්තෙ 

  
                     1,100                      5,360  

 
විවද් අරමුද්ල් ලයළතිති (තවහලෙ වංගණෙය ිනංශරළජ 25ha බිේ 
වක ටව)            11,385,675            11,799,781  

 
ජෙළධිතති ශිය ල 

  
                 200,250                  440,250  

 
MOHE වලතින් අරමුද්ල් 

   
                   39,135                    39,135  

 
ය බී එල් ඒකකවම ෆබීේ 

 
              4,502,797                             -    

 
තර්වමණ ්රද්ළෙ 

   
              1,204,135               1,497,367  

 
    

         17,333,092           13,781,893  

 
      12.3 විවිධ ණය හිිෂවයි  - ්රළේධෙ 

    

    
ලර් 1ට අඩු ලර් 1ට ලෆඩි එකතුල 

12.3.1 වහපළලර ල කේ අ ත  කර ගෆනී  
    

 
ව වෙවත ිබටන් පුද්ගිබක ව ළග  

 

          42,120                              -                      42,120  

 
එන්. තන්ඩ් ඒ වශිඩිංේවහ පුද්ගිබක 
ව ළග  

 

          39,000                              -                      39,000  

 
නිේ ඉන්ටීරියර්වහ පුද්ගික ව ළග  

 

        171,200                              -                    171,200  

 
සුමුදු වලෂහවෆ 

  

        186,000                              -                    186,000  

 
වද්රෙ ශළඩ්වලයළර් 

  

          25,500                              -                      25,500  

 
ලී ළ ක්රිවමන් පුද්ගිබක ව ළග  

 

        743,061  
 

                743,061  

 
ශ්රී ංකළ රළජය වලෂහ (නීතිගත) වංවහපළල                        -                     112,870                  112,870  

 
තෆක්වව සහට් වත යින්ට් 

  

                     -                     162,250                  162,250  

          1,206,881                  275,120            1,482,001  

 
      

12.3.2 තර්වමණ ්රද්ළෙ 
     

 ඒ.එවහ.ජී.එවහ. දණ්ඩළර 
  

          60,000                              -                      60,000  

 තෙිබටිකල් ඉන්ටි න්ට්වහ (පුද්) ව ළග   
 

          74,754                              -                      74,754  

 එවලින් තළව ි වචේ පුද්ගිබක ව ළග  
 

          59,080                              -                      59,080  

 වව ල්ේවකේ වලෂහ ව ළග  
  

          16,800                              -                      16,800  

 එච්.ඒ.අයි එල්. වශට්ටිකරච්චි 
  

          60,000                              -                      60,000  

 බී.වී.ඒ.එවහ.එේ. දඹහැන්ද් 
  

          31,278                              -                      31,278  

 වක්.පී.එේ. කශහවේ 
  

          27,383                              -                      27,383  

 ජී.ඒ.ඒ.කර්. වතවර්රළ 
  

             8,669                              -                        8,669  

 එච්.එේ.එවහ.වක්. වශේර  
  

          15,918                              -                      15,918  

 ඩේිබේ.ඩී.සී.සී. විවේර ෙ 
  

          18,829                              -                      18,829  

 එන්.පී.පී. ිබයෙවේ 
  

          24,786                              -                      24,786  

 ඒ.පී. වශේෙග වේ 
  

          44,514                              -                      44,514  

 අයි.ය. වික්ර ර ෙ 
  

             8,925                              -                        8,925  

 ඩී.වක්.ඩී.ඩී. ජයවවේෙ  
  

                369                              -                           369  

 පී.ඊ. කිබයද්ළව 
  

          15,420                              -                      15,420  

 
            466,725                              -                   466,725  
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12.3.3 පුෙරු පළතෙ ශළ ලෆඩිදියුණු  රීවේ කටයුතු 
   

 
ජළෙතළක්ණ (ජී.ටී.ඊ) ිබිෂටඩ් 

 
                            -            1,200,000          1,200,000  

 
ජෙක කන්වහෙක්න්  

 
 

                      -               150,000             150,000  

 
ඩීවල් තෙඩ් ව ිටර් ඉන්ිකනියරිංේ පී.එල්.සී 

 
                            -            2,000,000          2,000,000  

 
වෆෙඩ්රළ ෆිවයිෙළ ඉදි රීේ වශ 
වතයන්වෙි 

                 198,747                           -               198,747  

             198,747         3,350,000         3,548,747  

 
      

12.3.5 ඉදි  රීේ ලයළතිති 
    

 
ෙසීශළ ශළඩ්වලයළ වශ කන්වහෙක්න්  

 

    5,523,160                           -            5,523,160  

 
 ධය  ඉංිකවන්රු උතවද්ෙ කළර්යළංය               7,600,000                            -            7,600,000  

       13,123,160                            -        13,123,160  

 
      

12.3.6 තළක්ණ ධළරළල 
     

 
ඩිිෂටර් වටක්වෙ ිබජීවහ පුද්ගිබක ව ළග  

 

       241,290                           -               241,290  

 
කර්.එේ. වවවෙවිර ෙ  

  

       158,400                            -               158,400  

             399,690                           -              399,690  

  එකතුල 
  

15,395,203         3,625,120      19,020,323  

 
   

   
13  විේභීත කද්ළයේ   

 
 

   

   
 

 
2020 2019 

   
 

 
රු. රු. 

 
 ලර්ය කරේාවම වේය  

 
   938,394,223     889,667,252  

 
 ලර්ය වහශළ ්රළේධෙ ද්ළයක ලය  

 
 

     95,728,732     209,037,557  

 
 කද්ළයේ ්රකළෙයට ්රද්ළෙ  ළරු  රීේ  

 
(163,849,994) (160,310,586) 

 
 ලර්ය අලවළෙවම වේය 

 
 

 870,272,961   938,394,223  

 
      14  තළරිවතිෂිකය වහශළ ්රතිතළද්ෙය 

    
  

   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
 ලර්ය කරේාවම වේය 

 

     46,832,429       31,966,934  

 

 වගලෙ ද්අවගවිය යුතු ්රතිළා 

  

     (2,018,874)      (2,120,810) 

 

 කළ සී ළල වහශළ වත ලී ිළරිලෆය 

  

        4,917,405                            -    

 

 ්රලර්තෙ වවේලළ ිළරිලෆය අ ලර්ය වහශළ ්රතිතළද්ෙ 

 

     14,768,770       16,986,304  

 

 කයුගණක (ළා)අඅළා 

   

     45,394,834                           -    

 

 ලර්ය අලවළෙවම වේය 

  

 109,894,564      46,832,429  
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15 වමුච්ච්ත අරමුද් 

     
  

   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
 ලර්ය කරේායට වේය  

 

      2,409,876,355       2,195,587,549  

 
 ලර්ය වහශළ ්රළේධෙ ද්ළයක ලය  

 
 

         217,844,885          214,288,807  

 
 ලර්ය අලවළෙයට වේය  

 
 

     2,627,721,241     2,409,876,355  

 
      16 වත දු වංචිත 

     
  

   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
 ලර්ය කරේාවම වේය  

 

    (1,040,725,865)      (862,847,638) 

 
වතර කළතරිච්වේද්ලට අද්ළෂ ගෆපුේ 

 
  

 
තරිවාිජෙය කෂ ශෆ  වත ගය / රවළයනික 
වත ගය කශ්රිත ගෆපුේ 

              3,365,447               (587,192) 

 
උතචිත වියද්ේ කශ්රිත ගෆපුේ 

 

              2,039,825                  159,052  

 
වහපළෙ  ළරු ව වවේලකයන් වහශළ 
තළරිවතිෂික 

  

                            -                 1,043,873  

 
වහලයං මූය ලෆඩවටශෙට ළාය  ළරු  රී   

 

                            -              (3,332,102) 

 
වලෙ  

 
  

          (1,122,330)              (526,089) 

 
ගතෙ ද් වේය  

 
  

    (1,036,442,923)      (866,090,096) 

 
තලරෙ ද් අතිරික්තය අ (ඌණතළලය) 

  

    (180,829,830)      (174,635,769) 

 
ලර්ය අලවළෙවම වේය  

  

   (1,217,272,752) (1,040,725,865) 

 
      17 විවේ වංචිතය 

     
 

    

2020 2019 

 
    

රු. රු. 

 
ලර්ය කරේාවම වේය  

 

              7,745,648               9,538,832  

 
වලෙ  ්රද්ළෙයන් වලතින් ෆබ ල කේ 

 
 

                   37,396                  139,654  

 
්රද්ළෙයන් ක්ර ක්ය 

 
 

          (1,606,348)           (1,932,838) 

 
    

             6,176,696              7,745,648  

 
    

  

18 දෆඳුේකර උල්ංගණය  රීවේ අරමුද් 
    

   
  

2020 2019 

   
  

රු. රු. 

 
අරමුද්ල් ෆබීේ 

     

 

ලර්ය කරේාවම වේය 

 

           29,155,815            26,586,383  

 
එේ.ඒ.ඩී.එවහ. ළරිනංශ  

  
              2,902,264                  437,650  

 
වක්.ඩේිබේ.එේ.එේ.පී.ලළව  

   
              2,000,000                  831,781  

 

ඩේිබේ.එේ.පී.සී.ජී.වීරවකින්  

  

              4,141,671               1,300,000  

 

එකතුල 
 

  

              9,043,934               2,569,431  

 

ලර්ය අලවළෙවම වේය 

  

           38,199,749            29,155,815  
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18 අරමුද්  ත වත ිබය 
 

  
  

 
 ලර්ය කරේාවම වේය  

 

             7,075,861             5,395,177  

 
ලළර්තළගත වහපළලර තෆන්තතු වත ිබය 

  
           1,786,928             1,930,015  

 
අධයයෙ කළර්ය  ණ්ඩ වළ ළිකකයින්ට වගවීේ 

 

                            -               (249,331) 

 
 ලර්ය අලවළෙවම වේය  

  

           8,862,789             7,075,861  

   
  

  

 
31.12.2020 දිෙට මුළු එකතුල 

  

       47,062,538         36,231,675  

   
    

 
ෆබිය යුතු අරමුද්ල් 

 
    

 
රු.4,385,762/- ෆබිය යුතු මුද්ක් 2020.12.31 දිෙට අරමුද්වල් වේය තු තතුෂ  වේ. 

 
 

ලර්ය කරේාවම වේය 

 

              
5,087,342  

 
 

අරමුද්ල් ෆබීේ- 
2020  

ඊ.වක්.එන්.ඩී.්රෙළන්දු ිෂය  

 

    (700,000) 

 
  

එේ.ඒ.පී.එන්.වතවර්රළ  යළ  
 

         (1,580) 
 

 
ලර්ය අලවළෙවම වේය 

  

      
4,385,762  

        

 
තශත වහශන් වවලකයන් වහශළ වවේලය අතශෆර යළවේ නිවේද්ෙ නිකු  කර තති අතර ඔවුන් තශත වහශන් වක ට 
තති හිඟ මුද්ල් වගවී  වහශළ දෆඳීිනටී. 

 
වක්.ඩේිබේ.එේ.එේ.පී.ලළව  යළ  

  

              2,064,247  

 
 

ඩේිබේ.එේ.පී.ජී.සී වීරවකින්  යළ  

  

              6,677,812  

 
  

   

             8,742,059  

        

19  විවේ අරමුද්ල්      

   2020 2019 

       රු. රු. 

  ඌල කර් ළන්ත වක්න්ද්රය අරමුද් 19.1              6,482,795               6,130,457  

  උතකුතති අරමුද්   19.2                  822,028                 794,075  

  සුාවළධෙ අරමුද්    19.3                177,364                  177,364  

  කුතති ශිය ල අරමුද්   19.4              1,273,643               1,240,489  

  විහලවිද්යළ වංලර්ධෙ අරමුද්   19.5                  863,246                  863,246  

 
ව ල විද්යළ ශළ අතෙයෙ කිෂිකර්   
පීඨ වංලර්ධෙ අරමුද්  

 19.5                    14,601                    14,601  

 
විද්යළ ශළ තළක්ණවේද් පීඨ 
වංලර්ධෙ අරමුද්  

 19.5                  225,467                  225,467  

 
කෂ ෙළකරණ  පීඨ වංලර්ධෙ 
අරමුද්  

 19.5                  307,746                  307,746  

  සී.ඕ.ඩී.එල්.වංලර්ධෙ අරමුද්   19.5                  428,099                  374,652  

  වේ ළෙ වහශළ ව අරමුද්    19.6 259,374                 231,624  

              10,854,364           10,359,721  

       

19.1 ඌල කර් ළන්ත වක්න්ද්රය අරමුද්     

 ලර්ය කරේාවම වේය                   6,130,457               4,045,447  

 
ලළර්තළගත වහපළලර තෆන්තතු 
වත ිබය  

                   352,338                  397,836  

 
වහලයං මූය කටයුතු ලිබන් 
අතිරික්තය  ළරු  රී  

                               -                 1,687,174  

 ලර්ය අලවළෙවම වේය                  6,482,795              6,130,457  
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19.2 උතකුතති අරමුද් 
    

 
 ලර්ය කරේාවම වේය  

 

                 794,075                  514,032  

 
ලළර්තළගත වහපළලර තෆන්තතු වත ිබය 

 
 

                   27,953                    32,416  

 
වහලයං මූය ක්රියළකළරකේලිබන්  ළරු  රීේ  

 

                            -                    225,627  

 
වලෙ  ලයළතිතිලිබන්  ළරු  රීේ 

 
 

                            -                      22,000  

 
ලර්ය අලවළෙවම වේය  

 
 

               822,028                 794,075  

     
  

19.3 සුාවළධක අරමුද් 
     

 
ලර්ය කරේායට වේය  

 

                 177,364                  177,364  

 
ලර්ය තුෂ චෙය 

  

                            -                               -    

 
ලර්ය අලවළෙවම වේය 

  

                177,364                 177,364  

   
  

  

19.4  කුතති ශිය ල අරමුද් 
    

 ලර්ය කරේාවම වේය  
 

              1,004,500                1,004,500  

 අරමුද්ල්  ත වත ිබය  
  

  

 
ඉදිරියට වගෙ ක වත ිබය 

  

                 235,989                  179,149  

 
ලළර්තළගත වහපළලර තෆන්තතු වත ිබය 

  

                 105,154                  104,840  

 
ශියයන්ට ශිය ල වගවීේ 

  

                 (72,000)                 (48,000) 

 
අරමුද්ල්  ත ශුද්ධ 
වත ිබය  

  

                 269,143                  235,989  

 
ලර්ය අලවළෙවම වේය 

  

             1,273,643              1,240,489  

   
    

19.5 වංලර්ධෙ අරමුද්ල් 
     

 

විහලවිද්යළ වංලර්ධෙ අරමුද් වශ පීඨ වංලර්ධෙ අරමුද්ල් ිළහිටුලනු ෆබුවේ  2017 ලර්වම ලෙ අතර එක් එක් 
පීඨය විිනන් තල ලනු දෙ වහලයං මූය කටයුතු ල කද්ළයව න් ්රතිතයක් ව   අරමුද්ල් වලත  ළරු කරනු 
ෆවද. 

   
    19.6 වේ ළෙ වහශළ අරමුද් 

     

 

උතළධි ්රද්ළවෙි වලවම දී ද්ක්තළ ද්ක්ලෙ ිනසුන් තගයී  අරමුණු කර ගනිිෂන් ව   අරමුද් 2017 ලර්ය තුෂ 

වහපළිළත කර තත. අරමුද් කවයිජෙය  රීව න් ෆවදෙ වත ිබය වේ වහශළ වය ද්ළ ගෆවන්. 
 

20 පුෙරළලර්තෙ ්රද්ළෙ 
 

    
   

  

2020 2019 

   
  

රු. රු. 

 
 ශළ ාළණ්ඩළගළරවයන් ෆබුණු පුෙරළලර්තෙ ්රද්ළෙ 

 

         956,000,000          918,000,000  

   
  

       956,000,000        918,000,000  

   
    21 ශියළධළර ශළ  ශවත ෂ ්රද්ළෙ 

    
   

  
2020 2019 

   
  

රු. රු. 

 
ශියළධළර 

 
  

           27,223,900            21,962,400  

 
 ශවත ෂ ාළර අරමුද් 

  
                            -                 2,975,850  

 
 ශවත ෂ - විහලවිද්යළ ්රතිතළද්ෙ 
වක ිෂන් වාළවේ ද්ළයක ලය 

  

              1,462,650               2,859,150  

   
  

28,686,550  27,797,400  

       

 



ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය | ලළර්ෂික ලළර්තළල 2020  

65  

මූය ්රකළෙ ිළිබදහ වටශන් (ඉදිරියට) 

22 වහලයං මූය වේතළදිත ලෆඩවටශවන් කද්ළය  

   
  

   
2020 2019 

 
 

   

රු. රු. 

 

තළඨ ළළ ගළවහතු - වශතිකතත්ර 
තළඨ ළළ 

  

              9,749,563               2,038,667  

 

උතවද්ක ල ගළවහතු 

   

                            -                    362,500  

     

             9,749,563              2,401,167  

       23 වලෙ  කද්ළයේ 
  

   
 

   
 

2020 2019 

    
 

රු. රු. 

 

ිබයළතදිංචි  රීවේ ගළවහතු - උතළධි අවප්ක්ක අවප්ක්ෂිකළ 

 

                 795,000                  779,550  

 

විාළග ගළවහතු - උතළධි අවප්ක්ක අවප්ක්ෂිකළ 

 

                 813,355                  888,965  

 

ණය ශළ අ තිකළරේලිබන් වත ිබය 
 

 

                 465,746                  526,848  

 

කවයිජෙලිබන් වත ිබය 
 

 

                   17,649                  795,109  

 

ඉලත ද් ෙ ද් ාළණ්ඩ වි ණී  
 

 

                   45,825                    65,321  

 
නිහතළද්ෙ වි ණි  

  
 

                   13,070                             -    

 
කුලී කද්ළය  

  
 

                 286,401                  101,389  

 
වන්ලළිනකළගළර ගළවහතු 

  
 

              3,619,379               4,760,900  

 
වලද්ය ගළවහතු 

  
 

                 159,950                  152,400  

 
පුවහතකළ ද්ඩ 

  
 

                   14,019                    38,493  

 
අනුපරක ක්රියළකළරකේ 

  
 

                   78,100                  883,200  

 
විවිධ ෆබීේ -  පුෙරළලර්තෙ 

 

              2,363,626               2,915,230  

 
විවිධ ෆබීේ -  ්රළේධෙ 

 
 

              3,749,171               1,018,686  

 
වත ළී කද්ළය  - වහලයං මූය වේතළදිත ලෆඩවටශන් 

 

                   16,178                      6,648  

 
වයිගයතළ තරීක්ණය (වියද්ේ - වය මු වටශෙ 29) 

 

              7,315,500               4,103,300  

  
   

          19,752,968           17,036,040  

       24 ලර්ය වහශළ ්රළේධෙ ්රද්ළෙ ක්ර ක්ය 

   
 

   
 

2020 2019 

    
 

රු. රු. 

 

රජවම ්රළේධෙ ්රද්ළෙය ක්ර ක්ය  රී  

 

         163,849,994          160,310,586  

 

වලෙ  ්රද්ළෙ ක්ර ක්ය  රී  (තරිතයළග) 

 

              1,606,348               1,932,838  

 
  

  

       165,456,342        162,243,423  
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25 පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ  

    
   

  
2020 2019 

   
  

රු. රු. 

25.1 පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ  - අධයයෙ කළර්ය  ණ්ඩය 

   
 

ලෆටුප් ශළ වේතෙ 
 

  

         177,394,929          151,462,635  

 
විහලවිද්යළ අර්පවළධක අරමුද් 

  

           32,171,755            27,469,765  

 
විහලවිද්යළ විශ්රළ  ලෆටුප් අරමුද් 

  

           26,066,032            21,508,352  

 
වවේලක ාළරකළර අරමුද් 

  

           11,647,558               9,795,626  

 
අධයයෙ දී ෙළ 

 
  

         189,403,800          154,077,269  

 
වලෙ  දී ෙළ  

 
  

              1,060,792               1,134,575  

 
ජීලෙ වියද්ේ දී ෙළල 

  

           21,229,752            20,972,728  

 
දළහිර කචළර්යලරුන් 
වහශළ වගවීේ  

  

              1,451,010               1,623,925  

 
තර්වමණ දී ෙළ 

 
  

           45,966,737            38,205,845  

 
වංග්රශ දී ෙළ 

  

              1,827,346               1,506,971  

 
වද්ත ණය වත ලී 

  

              1,424,871               1,518,897  

 
අ තර දී ෙළ 

  

           27,172,659            23,851,444  

 
ඉන්ධෙ දී ෙළල 

 
  

              1,646,848               1,310,149  

 
එකතුල - අධයයෙ 
  

  

       538,464,090        454,438,181 

       

25.2 
පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ  - අෙධයයෙ කළර්ය 
 ණ්ඩය 

   
 

ලෆටුප් 
 

  

           80,316,741            69,930,132  

 
විහලවිද්යළ අර්පවළධක අරමුද් 

  

              9,517,686               8,221,864  

 
විහලවිද්යළ විශ්රළ  ලෆටුප් අරමුද් 

  

              9,670,951               8,308,057  

 
වවේලක ාළරකළර අරමුද් 

  

              3,878,239               3,305,984  

 
ලෆඩ දෙ ලෆටුප් 

 
  

                 361,954                  330,930  

 
වලෙ  දී ෙළ 

 
  

              1,175,534                  913,612  

 
ජීලෙ වියද්ේ දී ෙළල 

  

           16,336,389            15,578,578  

 
අතිකළ වගවී  

 
  

                 851,291               1,590,538  

 
නිලළඩු දිෙ වගවීේ 

 
  

                 168,531                  223,104  

 
වංග්රශ දී ෙළ 

  

                 231,149                  215,514  

 
ව ළෙ  රීේ දී ෙළල 

  

                   92,472                    92,472  

 
වද්ත ණය වත ලී ්රතිපරණ 

 

                 232,927                  241,300  

 
තර්වමණ දී ෙළ 

 
  

              2,581,920               2,249,681  

 
අ තර දී ෙළ 

  

           15,189,167            12,313,496  

 
 ළිනක ාළර පර්ණ දී ෙළල 

  

           34,619,091            29,322,286  

 
ඉන්ධෙ දී ෙළල 

 
  

                 510,230                  505,651  

 
ගෆපුේ දී ෙළල 

  

                 122,057               3,012,291  

 
එකතුල - අෙධයයෙ 

 
  

        175,856,329         156,355,489  
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25.3 තළරිවතිෂිත වියද්ේ 
  

   
 

්රලර්තෙ වවේලළ ිළරිලෆය - අධයයෙ 
 

 

           12,198,850            13,208,369  

 
්රලර්තෙ වවේලළ ිළරිලෆය - අෙධයයෙ 

 

              2,903,487               3,777,935  

 
තළරිවතිෂිත වත ලී ිළරිලෆය 

 
 

              4,917,405                             -    

 
ශුද්ධ කයුගණක ළා අළාය 

(තළරිවතිෂිත)  
 

           45,185,819                             -    

 
මුළු තළරිවතිෂිත වියද්ේ 

 
 

           65,205,561            16,986,304  

    
 

  

 
එකතුල (අධයයෙ වශ අෙධයයෙ කළර්ය  ණ්ඩය) 

 

       779,525,979        627,779,975  

       26 ග න් ශළ යෆපුේ 

    
  

   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
වද්ය ය 

   

                 400,470               1,074,927  

 
විවද්ය ය 

   

                 107,514                  735,725  

  
   

                507,985              1,810,652  

       27  වෆතයුේ 

     
  

   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
ිබිළදුලය ශළ කළර්යළයීය අලය ද්රලය 

  

              7,526,870            10,912,755  

 
ඉන්ධෙ ශළ ිබහිින ද්රලය - ්රලළශෙ 

  

              1,115,316               1,757,957  

 
නිතඳුේ ශළ තඳුේ  ෆසීවේ ගළවහතු 

  

                 479,280                  618,595  

 
යළන්ත්රික ශළ විදුිබ ාළණ්ඩ 

  

              4,136,026               2,043,232  

 
රවළයෙ ද්රලය ශළ වීදුරු ාළණ්ඩ 

  

              3,078,992            12,077,169  

 
වලද්ය වෆතයුේ 

   

                 497,069               1,031,595  

 
වලෙ  වෆතයුේ 

   

                 102,658                  248,081  

  
   

           16,936,210            28,689,383  

  
     28  ෙඩ තුල 

     
  

   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
ලළශෙ 

   

              1,021,424               1,686,183  

 
ිළරියත, යන්ත්ර ශළ උතකරණ 

  

              3,201,430               5,587,931  

 
වග ඩෙෆගිිබ ශළ ලයෘශ 

  

              7,675,364            16,275,385  

 
ගිශ ාළණ්ඩ 

   

                   17,200                    16,309  

 
වලෙ  ෙඩ තු ලෆඩ 

   

                 341,900                  411,670  

     

           12,257,317            23,977,479  
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29 වක න්ත්රළ තු වවේලළ     

   
  

2020 2019 

   
  

රු. රු. 

 
්රලළශෙය 

 
  

           29,986,332            30,586,206  

 
විද්යෘ  වන්නිවේද්ෙ 

 
  

           16,470,455            18,561,138  

 
තෆතෆල් ගළවහතු 

 
  

                 831,457                  938,636  

 
විදුිබය 

 
  

           13,051,814            17,932,567  

 
ජය 

 
  

              3,447,449               6,313,938  

 
කරක්ක වවේලළ 

 
  

           48,505,798            51,078,320  

 
ිළරිිනදු  රීවේ වවේලළල 

 
  

           52,771,370            66,196,740  

 
කුලී ගළවහතු 

 
  

           51,714,184            51,671,945  

 
මුද්රණය ශළ ්රචළරණය කදිය 

  

              4,519,976               9,455,442  

 
වලෙ  ගිවිසුේගත වවේලළ 

  

                 267,022               1,936,725  

   
  

        221,565,857         254,671,656  

       

30  වලෙ  පුෙරළලර්තෙ වියද්ේ 
 

   
    

 
2020 2019 

    
 

රු. රු. 

 
විහලවිද්යළ කචළර්යලරුන් වහශළ ග න් ්රද්ළෙ 

 

                 315,000                  468,157  

 
විවේ වවේලළ තළක වාළල ශළ කිෂටු 

 

              3,336,953               2,087,645  

 
විවේ වවේලළ - ලි තීයවේදීන් ශළ වලෙ  

 

              2,263,155               3,906,963  

 
ලෆඩමුළු, වේ න්ත්රණ කදිය 

 
 

              1,092,347               1,068,682  

 
අධයයෙ තර්වමණ 

  
 

                 445,209               3,088,784  

 
කළර්ය  ණ්ඩ වංලර්ධෙය 

  
 

                 381,153               1,577,512  

 
තහචළ  උතළධි තර්වමණ වශ ශිය ල 

 

                 125,869                  770,852  

 
ශිය ශියළලන් වහශළ තළට ළළ ද්රලය ශළ ගුණළ  ක දල 
ලර්ධෙය 

                 331,570                  594,578  

 
කර් ළන්ත සී ළලළිනක ලයන්, ්රළවයිගික ශළ ලි තීය 
 ළර්වගිතවද්ෙය 

                 635,261               1,300,842  

 
ශිය වංලර්ධෙ ශළ මූිබක ල ලෆඩවටශන් 

 

              1,467,028               5,408,016  

 
විහල විද්යළලීය ක්රිඩළ ක්රියළකළරකේ 

 
 

                 434,689               6,663,101  

 
ශිය ශළ වවේලක සුාවළධෙය 

 
 

                 333,611                  142,286  

 
වංවහපළයික වෆෆවහ  ශළ වංලර්ධෙ ද්ර්කය 

 

                   70,882                    12,374  

 
නිලළඩු ග න් දතත්ර ශළ ලළර ්රවේ 
තත්ර  

 

                   80,285                    75,980  

 
වංග්රශ වියද්ේ 

 
 

                 189,946                  296,893  

 
දෆංකු ගළවහතු 

  
 

                        500                      6,771  

 
ද්ළයක ල ශළ වළ ළිකක ල ගළවහතු 

 
 

                 860,141                  579,756  

 
උතළධි ්රද්ළවෙි වල වියද්ේ 

 
 

-                  65,434               3,464,053  

 
විාළග වියද්ේ 

 
 

              6,823,499            14,361,772  

 
වලෙ  

  
 

                 179,315                  104,643  

 
අභිවයිගයතළ තරීක්ණවම වියද්ේ (කද්ළය  - වය මු 
වටශෙ 22)  

 

              5,334,562               3,356,049  

 
වවේලක සුාවළධෙ ශළ වලද්ය 

 
 

                   11,058                    86,042  

    
 

           24,646,598           49,421,751  
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31 වහලයං-මූය වේතළදිත ලෆඩවටශවන් වියද්ේ  

   
    

 

2020 2019 

    
 

රු. රු. 

 
වේත ද්ළයක ගළවහතු 

 
 

                   86,000                  106,400  

 
ිබිළද්රලය ශළ තරිවාිජෙය කෂ ශෆ  ද්රලය 

 
 

                 755,958                  175,276  

 
කරළධිත වද්ෙ ගළවහතු 

  
 

                 219,000                  743,125  

 
වේදන්ධීකරණ ගළවහතු 

  
 

                 314,052                  323,678  

 
්රචළරණය 

  
 

                 190,894                  285,228  

 
විහලවිද්යළ වත දු කළර්ය 
වියද්ේ   

 

                   62,530                  134,656  

 
වලෙ  වියද්ේ 

  
 

                 185,519                  121,264  

 
විාළග වියද්ේ 

 
 

                   70,840                    54,750  

    
 

            1,884,793              1,944,376  

    
   

32 ශියළධළර ශළ  ශවත ෂ වගවීේ 

   
    

 

2020 2019 

    
 

රු. රු. 

 
ශියළධළර ශිය ල වගවීේ 

 
 

           27,223,900            21,962,400  

 
 ශවත ෂ ශිය ල වගවීේ 

 
 

              1,462,650               5,835,000  

    
 

          28,686,550            27,797,400  

       

33 ක්යවීේ - 1 
  

   
    

 

2020 2019 

    
 

රු. රු. 

 
වග ඩෙෆගිිබ 

  
 

         101,410,747          101,410,747  

 
වග ඩෙෆගිිබ - පුෙරු පළතෙය 

 
 

           15,539,399            14,471,208  

 
ලී දඩු ශළ වවි  රීේ 

  
 

           22,306,086            22,802,984  

 
කළර්යළ උතකරණ 

  
 

              5,539,383               5,626,119  

 
තරිගණක 

  
 

           16,702,377            13,973,044  

 
රවළයෙළගළර වශ ඉගෆන්වීවේ උතකරණ 

 
 

           82,637,745            84,818,059  

 
වත   වශ ලළර වඟරළ 

  
 

              9,573,115               9,203,042  

 
ක්රීඩළ උතකරණ 

  
 

              1,794,072               1,642,109  

 
වලෙ  ්රළේධෙ ල කේ 

  
 

              3,898,149               3,522,541  

 
කදළ 

  
 

                 343,583                  330,220  

 
ව ිටර් ලළශෙ 

  
 

              3,730,000               3,730,000  

 
යන්ත්ර ශළ උතකරණ 

  
 

              3,392,433               2,124,098  

    
 

       266,867,089        263,654,171  
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මූය ්රකළෙ ිළිබදහ වටශන් (ඉදිරියට) 

 
ක්යවීේ - 2 

     
  

   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
තහචළ  උතළධි / කචළර්ය උතළධි 
ලයළතිති 

  

                              -                    31,549  

 
තළක්ණය ිළිබදහ විද්යළවේදී උතළධිය කරේා  රී  

 
                              -                  350,321  

 
ිනසුන් වක්න්ද්රගත ඉවගනී  

  

                 185,829                  448,492  

 
තර්වමණ ක්ති    රී  

  
              6,254,741            13,949,550  

 
 ිදුකළංග 

   

              1,156,305               1,155,305  

 
කළර්ය  ණ්ඩවම නිපුණතළ 
වංලර්ධෙ 

  

                              -               6,431,741  

  
   

             7,596,876            22,366,958  

 
එකතුල 

   

        274,463,965         286,021,128  

  
     34 පුෙරළලර්තෙ වියද්    

    
 

ලෆඩවටශන් තළද්ක 
වියද්ේ 

     
  

   

2020 2019 

  
   

රු. රු. 

 
වත දු තරිතළෙය 

  

         286,435,287          310,855,038  

 
අධයයෙ වවේලළ 

   

         659,412,051          558,936,368  

 
ඉගෆන්වීේ වේත  

   

           22,567,565            22,760,380  

 
ෙඩ තුල 

   

           26,051,663            30,747,348  

 
සුාවළධෙ වවේලළ 

   

           10,975,585            15,868,894  

 
තහචළ  අධයයෙ 

  

              6,194,402               3,334,561  

 
අනුපරක 
ක්රියළකළරකේ 

   

           43,803,393            43,848,305  

  
   

     1,055,439,945         986,350,894  

       

35 

විහලවිද්යළ තරිශ්රවම තදිංචි කළර්ිෂකවයකු විිනන් උවවහ අධයළතෙ අ ළතයළංයට එවරහිල වග නු කර තති ෙඩු 
තුෙක් (රිට් කඥළ) විාළග වලිෂන් තලතී. ඌල වලල්වහව විහල විද්යළය එහි ව  ලගඋ තරකරුවල . කෆබිෙට් 
 ණ්ඩය විිනන් ත  කරෙ ද් ලන්දි කිෂටුල විහලවිද්යළ තරිශ්රවම තදිංචි කළර්ිෂකයින් වහශළ වගවිය යුතු ලන්දි 
මුද්ල් ්ර ළණය ිළිබදහල තක්වවේරු කරිෂන් ිනටී. 

       

36 
'තඟලුේ කේශක්' අ ත  කර ගෆනීව න් තසු වි ණීව න් ද් මුද්ල් ිළයවී ට ්ර ළද් වී  වශේතුවලන් වත ලී වහශළ 
ද්ඩ මුද්ක් ලවයන් රුිළයල් ිෂිබයෙ 25 ක අල  අවේාළලය ලගකී ක් ිනදු වී තත. එ  ලගකී  දදුල් ්රළවද්ය ය 
වල්කේ වහශළ  වේ. 

       

37 
අධයළතෙ අ ළතයළංය  ් න් දළ වද්නු දෙ උවවහ අධයළතෙ ලයළප්තිය වශ වංලර්ධෙ  (AHEAD ලයළතිතිය) 
වේගල   රීවේ ලයළතිති ්රද්ළෙවම  ්රද්ළෙ ළභිවයකු වව විහලවිද්යළය වතිරළවගෙ තත. 2020 ලර්ය තුෂදී 
විහලවිද්යළය රුිළයල් ිෂිබයෙ 211 ක් ලටිෙළ ්රළේධෙ ්රද්ළෙ උතවයිජෙය කර තත. 
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6.7 ලර්ය වහශළ කළර්යවළධෙ (තළෙ) ලළර්තළල 

 

මුල් අයලෆය වංවිධෙ 
වංවිධිත 

අයලෆය 
වතය 

 
රු. රු. රු. රු. 

කද්ළය  - පුෙරළලර්තෙ         

පුෙරළලර්තෙ ්රද්ළෙ       956,000,000                       -         956,000,000        956,000,000  

වහලයං මූය ලෆඩවටශන් කද්ළය            2,000,000                        -              2,000,000             9,749,563  

වලෙ  කද්ළයේ           8,500,000                        -              8,500,000             9,005,630  

          

මුළු කද්ළය  - පුෙරළලර්තෙ 
     

966,500,000  
                           

-    
     966,500,000        974,755,193  

          

වියද්ේ - පුෙරළලර්තෙ         

පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ        709,000,000                        -         709,000,000        715,472,256  

ග න් වියද්ේ              700,000                        -                 700,000                510,149  

වෆතයුේ         15,500,000                        -            15,500,000          16,878,543  

ෙඩ තු         11,800,000                        -            11,800,000          10,951,013  

ගිවිසුේ වියද්ේ       199,250,000                        -         199,250,000        197,932,744  

වලෙ  පුෙරළලර්තෙ වියද්ේ         19,750,000                       -            19,750,000          20,033,834  

වහලයං මුය ලෆඩවටශන් වියද්ේ                          -                          -                            -               1,884,793  

          

මුළු වියද්ේ - පුෙරළලර්තෙ 
     

956,000,000  
                           

-    
     956,000,000        963,663,333  

          

කද්ළයේ - ්රළේධෙ         

්රළේධෙ ්රද්ළෙ       261,500,000                        -         261,500,000        261,500,000  

UGC Block Grants                          -                         -                            -            48,500,000  

                                    -  

මුළු කද්ළයේ - ්රළේධෙ     261,500,000  
                           

-    
     261,500,000        310,000,000  

          

වියද්ේ - ්රළේධෙ         

ඉඩේ අ ත  කර ගෆනී                           -                              -                                -  

්රළේධෙ ල කේ පුෙරු පළතෙය 
ශළ ලෆඩිදියුණු  රී  

        12,000,000                       -            12,000,000          11,891,353  

වහපළලර ල කේ අ ත  කර ගෆනී          25,000,000  -            25,000,000          25,749,324  

වග ඩෙෆගිිබ ඉදි රී        218,000,000                        -         218,000,000        217,844,885  

තර්වමණ ක්ති    රී            6,000,000                        -              6,000,000             6,530,813  

 ළෙල ්රළේධෙ වංලර්ධෙ ලයළතිති              500,000                       -                 500,000                            -    

අයලෆය වයිජෙළ 2016/17 - 
තළක්ණ පීඨය ිළහිටුවී  

                         -                          -                            -            51,531,812  

                          -                            -      

මුළු වියද්ේ - ්රළේධෙ     261,500,000  
                           

-    
     261,500,000        313,548,188  
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6.8 ලෆඩවටශවන් වළරළංය වශ ලයළතිති ්රකළර පුෙරළලර්තෙ වියද්ේ 

ලෆඩවටශෙ 
පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ  - 
අධයයෙ වශ අෙධයයෙ  

ග න් වියද්ේ වෆතයුේ ෙඩ තු වියද්ේ 
වක න්ත්රළ තු 

වවේලළ 

වලෙ  
පුෙරළලර්තෙ 
වියද්ේ 

එකතුල 

වළ ළෙය තරිතළෙය         106,411,069             109,314  4,882,537            9,754,929          154,345,686          10,931,753        286,435,287  

වළ ළෙය තරිතළෙය             82,444,878              109,314  3,099,338             9,503,784              79,548,927           10,679,541         185,385,783  

මුය තරිතළෙය             18,499,449                           -        480,680                 112,374                    596,811                 240,572             19,929,886  

ගදඩළ ශළ වෆතයුේ වවේලළ                4,142,460                           -             8,232                            -                                 -                              -                 4,150,692  

කරක්ක වවේලළ                1,324,281                           -          18,433                            -                46,492,389                   11,640             47,846,743  

ග න් වියද්ේ                              -                             -     1,275,854                 138,771              27,707,558                            -              29,122,183  

                

අධයයෙ         626,276,483             393,099  8,467,129            1,005,514             10,733,058          12,536,768     659,412,051  

විද්යළ ශළ තළක්ණ පීඨය           212,445,824                 70,591   3,489,873                   46,130                 3,572,008              3,413,143          223,037,569  

කෂ ෙළකරණ ිළඨය           114,699,783              115,085      696,397                     4,149                 1,498,493              4,308,569          121,322,475  

ව ල විද්යළ ශළ අතෙයෙ 
කිෂිකර්  පීඨය 

          247,107,273             191,417   3,449,127                 955,235                 4,561,678              3,259,048          259,523,777  

තළක්ණ අධයයෙ පීඨය             52,023,603               16,006     831,733                            -                   1,100,879              1,556,008             55,528,229  

                

ඉගෆන්වීේ වේත             20,833,241  1,946     682,613                            -                     608,941                440,823           22,567,565  

පුවහතකළ වවේලළ             20,833,241                   1,946      508,023                            -                      591,906                   24,255             21,959,371  

අධයළතෙ තළක්ණය                              -                             -        174,591                            -                        17,035                 416,568                   608,194  

                

සුාවළධෙ වවේලළ              9,482,590                  3,625     506,927                     5,065                   314,792                662,586          10,975,585  

ිනසුන් වශ කළර්ය  ණ්ඩ 
සුාවළධෙය 

                             -                             -                                     -                     30,000                     30,000  

වවෞ්ය වවේලළ                4,582,121                           -        492,569                        24,729                   13,385               5,112,804  

ළරීරික අධයළතෙය                4,900,469                  3,625         14,359                     5,065                    290,063                 619,201               5,832,781  

                

ෙඩ තු               5,576,527                           -    2,166,483           1,488,906             16,779,358                   40,388          26,051,663  

ඉඩේ වශ වග ඩෙෆගිිබ                5,576,527                           -     2,097,070              1,488,906                    279,136                   40,388             9,482,028  

විදුිබද වෆතයු                               -                             -           69,413                            -                13,051,814                            -               13,121,228  

ජවේතළද්ෙ                              -                             -                      -                              -                   3,448,408                            -                3,448,408  
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     ලෆඩවටශවන් වළරළංය වශ ලයළතිති අනුල පුෙරළලර්තෙ වියද්ේ (ඉදිරියට) 

ලෆඩවටශෙ 
පුද්ග ලෆටුප් ශළ වේතෙ  - 
අධයයෙ වශ අෙධයයෙ 

ග න් වියද්ේ වෆතයුේ ෙඩ තු වියද්ේ 
වක න්ත්රළ තු 

වවේලළ 

වලෙ  
පුෙරළලර්තෙ 
වියද්ේ 

එකතුල 

               

තහචළ  උතළධි අධයයෙ               5,706,807                           -          185,259                     2,904                   281,152                   18,280             6,194,402  

තහචළ  උතළධි ඒකකය                5,706,807                           -           185,259                     2,904                    281,152                   18,280              6,194,402  

                

වශළයක ක්රියළකළරකේ               5,239,261                           -             45,261                            -               38,502,871                   16,000          43,803,393  

වන්ලළිනකළගළර                5,239,261                           -             45,261                            -                38,502,871                   16,000            43,803,393  

                

එකතුල 779,525,979            507,985  16,936,210         12,257,317   221,565,857     24,646,598     1,055,439,945  
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6.9 මූය ්රකළෙ වහශළ ලෆද්ග  ගිණුේකරණ ්රතිත තිල වළරළංය  

6.9.1 වත දු වත රතුරු 

6.9.1.1 ලළර්තළකරණ කයතෙය 

ඌල වලල්වහව විහල විද්යළය 1978 අංක 16 විහලවිද්යළ තෙත යටව  වංවහපළගත කර තති අතර 

එය ශ්රී ංකළවේ දදුල් තවහවර තළවර් ිළහිටළ තත. ව   විහලවිද්යළය විහලවිද්යළ ්රතිතළද්ෙ වක ිෂන් 

වාළල වශ උවවහ අධයළතෙ, තළක්ණ ශළ ෙවලි තළද්ෙ අ ළතයළංය යටව  ක්රියළ  ක වේ.  

6.9.1.2 නිකු   රී  වහශළ දය තෆලරී  

ඌල වලල්වහව විහල විද්යළවම මූය ්රකළෙ නිකු   රී  වහශළ 2021.02.19 දිෙ තෆලෆති  

විහලවිද්යළ වාළල විිනන් අලවර දළ දී තත. 

6.9.1.3 ලළර්තළ  රීවේ කළ සී ළල 

විහල විද්යළවම මූය කළ සී ළල 2020 ජෙලළරි 01 ිනට 2020 වද්වෆේදර් 31 ද්ක්ලළ නිවයිජෙය වේ. 

6.9.2 වෆ ය යුතු ගිණුේකරණ ්රතිත ති ල වළරළංය 

6.9.2.1 අනුකතළ ්රකළෙය 

ශ්රී ංකළ රළජය අංවම ගිණුේකරණ ්රිෂතීන්ට (SLPSAS’s) අනුකල විහල විද්යළවම මූය ්රකළෙ 

වකවහ කර ඉදිරිත  කර තත. වකවවේ වලත , රළජය අංවම ගිණුේකරණ ්රිෂති ද්ක්ලළ වෙ  ෆති 

ක්වේත්රලට අද්ළෂල ශ්රී ංකළ ගිණුේකරණ ්රිෂති ද් ාළවිතළ කර තත. ව   මූය ්රකළෙල මූය 

ත  ලය ිළිබදහ ්රකළෙය, මූය කළර්ය වළධෙය ිළිබදහ ප් රකළෙය, මුද්ල් ්රලළශ ්රකළෙය, හිිෂකේ 

වලෙවහවීවේ ්රකළෙය වශ මූය ්රකළෙල අද්ළෂ වටශන් තතුෂ  වේ. 

6.9.2.2 ිෂනුේකරණය තද්ෙ  

ඌල වලල්වහව විහල විද්යළවම මූය ්රකළෙ ඓතිශළිනක ිළරිලෆය තද්ෙ   ත වකවහ කර තති අතර 

ඒලළ අනුකල අද්ළෂ කරවගෙ තත. වළධළරණ අගය  ත  නිනු දෙ වද්ත, ිළරියත වශ උතකරණ 

ශෆර මූය ්රකළෙලට දතළෙ උද්ධ ෙ වළධක වහශළ  ිනදු ගෆෂපී ක් ිනදුකර වෙ  ෆත.   

6.9.2.3 වංවන්ද්ෙළ  ක වත රතුරු 

විහල විද්යළය විිනන් අනුග ෙය කරෙ ද් ිනයලු  ගිණුේකරණ ්රතිත ති පර්ල ලර්වම ්රතිත තිලට 

අනුකල අද්ළෂකරගනු දෙ අතර අලය තරිදි  ල  න් ලර්වම වං්යළ ඉදිරිත   රීවේදී වලෙවහකේ 

ලට අනුකලෙ තරිදි   වංවන්ද්ෙළ  ක වං්යළ ගෆෂපුේ කර තත. 

6.9.2.4 ලෆද්ග දල ශළ වමුච්චය 

ව ළෙ අයිත ල ව  ලෆද්ග  තන්තියක්  මූය ්රකළෙල වලෙ වලෙ  ඉදිරිත  කර තත. 

අව ව  වහලාළලයක් වශි ක්රියළකළරි ලයක් තති අයිත  ඒලළ වෙ ලෆද්ග  වෙ වේෙේ ිෂව වලෙ 

වලෙ  ඉදිරිත  කර තත. 

6.9.2.5 හිේ  රී  

ශ්රී.ං.රළ.ගි.්ර. ගින් නිය කර වශි අලවර දී ත ෙේ ිෂව ල කේ ශළ ලගකීේ, කද්ළයේ වශ වියද්ේ 

එ වෙක හිේකර වෙ  ෆත. 
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6.9.2.6 අ්ණ්ඩ තෆලෆ   

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය අ්ණ්ඩ තෆලෆ  ක් වහිතලෙ දලට තක්වවේරු කර තත. අෙළගත 

ව වශයුේ අ්ණ්ඩල තල ලළවගෙ යළ  වහශළ විහලවිද්යළය වතුල ්ර ළණල  වේත  තලතිෙ දලට 

ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළවම විහලවිද්යළ වාළලට වළධළරණ අවප්ක්ළලක් තලතී. අෙළගතය ිළිබදහ 

තලතිෙ ිනයලු වත රතුරු වෆ ල්ට ගනිිෂන් ව වශයුේ ඈලර  රී  වශි ෙතර  රී  වහශළ 

විහලවිද්යළය පුවරිකපෙය වෙ කරයි. ඒ අනුල මූය ්රකළෙ ිළිබවය  රීවේදී විහල විද්යළය 

අ්ණ්ඩ තෆලෆ   ිළිබදහ තද්ෙ  අනුග ෙය කරයි.  

6.9.2.7 ලළර්තළකරණ කළවයන් තසු ිනදුවීේ 

ලළර්තළ  රීවේ දිෙයට තසුල ිනදුව ිනයලු  ලෆද්ග  ිනදුවීේ වකළ දළ තති අතර මූය ්රකළෙල 

අලය අලවහපළලන්හිදී සුදුසු ගෆපීේ වශි අෙළලරණය  රීේ ිනදු කර තත. 

6.9.2.8 ක්රියළකළරී වශ ඉදිරිත   රීවේ මුද්ල් 

විහල විද්යළවම මූය ්රකළෙල තතුෂ  කර තති අයිත   නිනු දන්වන් විහල විද්යළය 

ක්රියළ  ක ලෙ ්රළපිෂක කර්ථික තරිවරවම ක්රියළ  ක මුද්ල් ාළවිතළ කරිෂනි (ක්රියළකළරී මුද්ල්). ව   

මූය ්රකළෙ විහලවිද්යළවම ක්රියළකළරී ශළ ඉදිරිත   රීවේ මුද්ල් ලෙ ශ්රී ංකළ රුිළයල් (රු.) ලිබන් 

වකවහ කර ඉදිරිත  කරනු ෆවේ.  

6.9.2.9 විවද් මුද්ල් ගනුවද්නු ශළ වේ 

ාළණ්ඩ ිෂනුේ කරෙ වශි වශි තක්වවේරු  රීවේ දිෙ වශි ගනුවද්නුල ිනදුලෙ දිෙල තලතිෙ විනි ය 

අනුතළත ාළවිතළ කරිෂන් විවද් මුද්ල් ගනුවද්නු ක්රියළකළරී මුද්ට තරිලර්තෙය කරනු ෆවේ. එලෆනි 

ගණුවද්නු ිළයවීව න් වශ විවද් මුද්ල්ලිබන් ලිබන් ද්ක්ලළ තති මූය ල කේ ශළ දෆරකේ ලවර 

අලවළෙවමදී ිනදුකරෙ ද්  තරිලර්තෙවයන් ිනදු ව විවද් විනි ය ළා ශළ තළඩු මූය කළර්ය වළධෙ 

්රකළෙවම ශඳුෙළගනු ෆවේ.  

6.9.2.10 ලෆටයී  

ශ්රී ංකළ රළජය අංවම ගිණුේකරණ ්රිෂති  ් න් අලවර දී තති තරිදි වලෙ  කකළරය න් ද්ක්ලළ 

වෙ  ෆතිෙේ මූය ්රකළෙල තති මුද්ල් කවන්ෙත  රුිළයට ලෆටයීේ කර තත. 

6.9.2.11 වද්තෂ, ිළරියත වශ උතකරණ (PPE) 

විහල විද්යළවම වද්ත, ිළරියත වශ උතකරණ (පීපීඊ) වහශළ ඉඩේ, වග ඩෙෆගිිබ වශ ලයෘශයන්, ගිශ 

ාළණ්ඩ ශළ වවි රීේ, ිළරියත වශ යන්වත්රිතකරණ, කළර්යළ උතකරණ, රවළයෙළගළර වශ ඉගෆන්වීේ 

උතකරණ, ව ිටර් රප, පුවහතකළ වත   වශ උතළධි කදළ තතුෂ  වේ. 

a. ශඳුෙළගෆනීවේ තද්ෙ  

ාළණ්ඩය ශළ වේදන්ධ අෙළගත කර්ථික ්රතිළා කයතෙයට ගළ යළ ශෆ  අතර ාළණ්ඩවම ිළරිලෆය 

විහලවනීයල  ෆනිය ශෆ  ෙේ වද්ත, ිළරියත වශ උතකරණ ශඳුෙළ ගෆවන්. 

i) මූිබක ශඳුෙළගෆනී  

වද්ත ිළරියත වශ උතකරණල ිනයලු  අයිත  මූිබකල ිළරිලෆය යටව  වහශන් කරනු දෙ අතර 

තසුල  වමුච්චිත ක්යවීේ වශ යේ ශළනියක් වලවත   එය අඩුකරෙ ද් ිළරිලෆයට  නිනු ෆවේ . වද්ත 

ිළරියත වශ උතකරණල ිළරිලෆය එහි ිෂදී ගෆනීවේ ිෂ වශ ල කේ එහි අවප්ක්ෂිත ාළවිතය වහශළ 

වවේලළ ත ලයට වගෙ ඒවේ විජුල  කවරිතණය කෂ ශෆ  ිළරිලෆය න් ව න්විත වේ. 

ii) තල ෙළ වද්ත, ිළරියත වශ උතකරණ වහශළ තසුකළලීෙ වියද්ේ 

වහතිය වහපළලර ල කේ අද්ළෂ ්රවයිජෙල  ජීවිත කළය තුෂ ඒලළ ්රළේධනීකරණය ශළ ක්ය  රී  
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ිළණිව වපුරළිබය යුතු තශත වහශන් නිර්ණළයකයන් වපුරළනු වෙ  ෆ ව ෙේ ඒ වද්ශළ ද්රෙ ද් වියද්ේ 

එ  කළ සී ළල තුෂ මූය කළර්ය වළධෙ ්රකළෙයට තතුෂ  කරනු ෆවේ. 
 ල කේල ධළරිතළල ඉශෂ ෙෆංවී  

 නි ෆවුවේ ගුණළ  කාළලය වෆ ය යුතු වව ලෆඩිදියුණු  රී  වශි ව වශයුේ ිළරිලෆය අඩු 
 රී  

 අළු ලෆඩියළල වශ ෙඩ තුල  ගින් තශවුරු කර තති ්ර ළණය ඉක් ලළ ල කේල කයු කළය 
වෆ ය යුතු වව දීර්ඝ  රී .  

 වද්ත, ිළරියත වශ උතකරණල වලෂහත ලටිෙළක  තසුකළලීෙල ඉශෂ යළ . 

 මුිබන් තක්වවේරු කරෙ ද් කළර්ය වළධෙ ්රිෂතිවයන් අවප්ක්ළ කරෙ අෙළගත කර්ථික ්රතිළා 

යපළ ත  ලයට ත   රී  වශි තල ලළවගෙ යළ  වහශළ වද්තෂ, ිළරියත වශ උතකරණ 

අළු ලෆඩියළ  රී  වශි ෙඩ තු  රී  වහශළ ද්රෙ ද් වියද් , වියද් ක් වව ශඳුෙළ ගෆවන්. 

iii)  ශඳුෙළ ගෆනීව න් තසු ිෂණුේ  රී  

 ිළරිලෆය කකිතිය 

ඉඩේ, වග ඩෙෆගිිබ වශ ලයෘශයන්, ගිශ ාළණ්ඩ ශළ වවි රීේ, ිළරියත වශ යන්වත්රිතකරණ, කළර්යළ 

උතකරණ, රවළයෙළගළර ශළ ඉගෆන්වීේ උතකරණ වශ ව ිටර් ලළශෙ යෙ තන්ති ශෆර අවෙකු  ිනයලු  

වද්ත ිළරියත ශළ උතකරණ වමුච්චිත ක්යවීේ අඩුකරෙ ද් එහි ිළරිලෆය යටව  ගණෙය කරනු ෆවේ. 

්රතයළගණෙ කකිතිය 

මූිබක ශඳුෙළගෆනීව න් තසු වළධළරණ ලටිෙළක  විහලවනීයල  ෆනිය ශෆ  තශත ද්ෆක්වලෙ වද්ත 

ිළරියත වශ උතකරණ තන්ති ඒලළවම ්රතයළගණෙ ලටිෙළක ට  ගෙෙය කරනු දෙ අතර තසුල 

වමුච්චිත ක්යවීේ ශළ වමුච්චිත ශළනිවීේ අඩුකරෙ දුල  ්රතයළගණෙ දිෙට තලතිෙ ලටිෙළක  ව   

වළධළරණ අගය වේ. 

ඉඩේ,  

වග ඩෙෆගිිබ වශ ේ යුශයන්,  

ගිශ ාළණ්ඩ ශළ වවි රීේ,  

ිළරියත වශ යන්  වරිතකරණ,  

කළර්යළ උතකරණ,  

විද්යළගළර වශ ඉගෆන්වීේ උතකරණ,  

ව ිටර් ලළශෙ. 

ශළනිකරණය ිළිබදද්  ිනයේ වළධකයක් වේද්ෆයි නිහචය  රී  ිළණිව වද්ත ිළරියත වශ උතකරණල 

වශ අවහතිය ල කේල ධළරණ අගය එක් එක් ලළර්තළකරණ දිෙවම දී ව ළවිචෙය කරනු දෙ 

අතර එලෆනි  ිනයේ වද්ශෙක් වේෙේ එවිට ල කවේ අයකරගත ශෆ  ්ර ළණය තක්වවේරු කරනු 

ෆවේ. ල ක ක ධළරණ අගය එහි අයකර ගත ශෆ  මුද් ඉක් ලළ යයිෙේ  ශළනිකරණ තළඩුලක් ශඳුෙළ 

ගෆවන්. ශළනිකරණ තළඩුමූය කළර්ය වළධෙය ිළිබදහ ්රකළවම  ශඳුෙළ ගෆවන්. 

iv)  පුවහතකළ වත   වශ උතළධි කදළ  

ලවර 5ක කළයක් තුෂ පුවහතකළ වත   වශ උතළධි කදළ ිළරිලෆය වර  ළර්ග තද්ෙ   ත ක්ය කරනු 

ෆවේ.  

 V) අවහතිය ල කේ  

ල කේ ලට කවරිතණය කෂ ශෆ  අෙළගත කර්ථික ්රතිළා ලයලවළයට ගළ යළ ශෆ  අතර 

ල කේල ිළරිලෆය විහලවනීයල  ෆනිය ශෆ  විට තරිගණක  ිදුකළංග වශ  ළර්ගගත වඟරළ අවහතිය 

ල කේ වව ශඳුෙළවගෙ තිවේ. අ ත  කරග  අවහතිය ල කේ ිළරිලෆය වමුච්චිත ක්ර ක්ය වශ 

වමුච්චිත ශළනි තළඩු අඩුකරෙ ද් ිළරිලෆයට වහශන් වේ. ව   ිළරිලෆය ඒලළවම තවහතවේන්තුගත 

්රවයිජෙල  ජීවිතලට පුරළ ක්ර ක්ය කරනු ෆවේ. 
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b. ක්යවී  

ිනන්ෙක්කර ඉඩේ ශෆර වලෙ  වද්ත, ිළරියත වශ උතකරණ අයිත යක එක් එක් වංරචක  ත වර 

 ළර්ග තද්ෙ  මූය කළර්ය වළධෙ ්රකළෙවම ක්යවී  ශඳුෙළ ගනු ෆවේ. ල ක ක් ක්ය  රී  

කරේා ලන්වන් එය ාළවිතයට ගත ශෆ  ව විට ලෙ අතර ල ක  වි ණී  වහශළ ලර්ගීකරණය කර තති 

දිෙ  වශ ල ක  ශඳුෙළ වෙ ගෆනී  කරේා කරෙ ද්  දිෙ යෙ දිෙ වද් න් කිබන් එෂෆඹි දිෙ ක්යවී  

ෙතර වේ. තවහතවේන්තුගත ්රවයිජෙල  ජීවිත කළය තශත තරිදි වේ. 

 ල කේ කළණ්ඩය තවහතවේන්තු කර තති 

ප් රවයිජෙල  ජීවිත කළය 
වග ඩෙෆගිිබ වශ ලයෘශයන් අවුරුදු 20 
ගිශ ාළණ්ඩ ශළ වවි රීේ අවුරුදු 10 
ිළරියත වශ යන්වත්රිතකරණ අවුරුදු 05 
කළර්යළ උතකරණ අවුරුදු 3-5 
රවළයෙළගළර ශළ ඉගෆන්වීේ උතකරණ අවුරුදු 05 
ව ිටර් ලළශෙ අවුරුදු 05 

ලළර්තළකරණ කළතරිච්වේද්ය අලවළෙවමදී ල කේල වේ අගයන් වශ ්රවයිජෙල  ජීවිත කළය 

ව ළවිචෙය කරනු දෙ අතර සුදුසු ෙේ ගෆෂපීේ කරනු ෆවේ. එක් එක් ල කේල ධළරණ අගය 

එහි තවහතවේන්තුගත අයකර ගත ශෆ  මුද්ට ලඩළ ලෆඩි ෙේ ල කවේ ධළරණ අගය ලශළ  අය කර ගත 

ශෆ  මුද්ට ිබයළ ශරිනු ෆවේ. 

අතශරණ  රීේල ළද වශ තළඩු තීරණය කරනු දන්වන් ෆවදෙ කද්ළය  ධළරණ අගය ශළ 

වංවන්ද්ෙය  රීව න් ලෙ අතර මූය කළර්ය වළධෙ ්රකළෙවම ළාය අ (අළාය) ශඳුෙළ ගෆවන්. 

c. අලංගු  රී  

වද්ත ිළරියත වශ උතකරණල ධළරණ අගය ඒලළ දෆශෆර රීවේදී වශි අෙළගත කර්ථික ්රතිළා වශි 

වවේලළ විාලයන් එහි ාළවිතවයන් වශි දෆශෆර  රීව න් අවප්ක්ළ වෙ කරෙ විට ශඳුෙළවෙ ගනී. 

අයිත ය ශඳුෙළ වෙ ග  විට, එ ගිනි තතිලෙ ළාය අ (අළාය) අතිරික්තයට වශි හිඟයට තතුෂ  

කෂ යුතු වේ. 

6.9.2.12 වකරීවගෙ යෙ ්රළේධෙ ලෆඩ 

ලළර්තළ කරෙ දිෙට වේපර්ණ කර වෙ  ෆති වද්ත ිළරියත වශ උතකරණ වහශළ ද්රෙ ද් ්රළේධෙ 

වියද්ේ වකරීවගෙ යෙ ්රළේධෙ ලෆඩ වව ද්ෆක්වේ. වකරීවගෙ යෙ ්රළේධෙ ලෆඩ වහශළ ලෙ ිළරිලෆය 

වද්ත, ිළරියත වශ උතකරණ ාළවිතය වහශළ  සද්ළෙේකර තති විට ඊට  ළරු කරනු ෆවේ. 

6.9.2.13 ජංග  ල කේ 

විහල විද්යළවම වළ ළෙය ව වශයුේ චක්රය තුෂ උතේධි කර ගෆනී ට වශි තරිවාිජෙය  රී ට 

අවප්ක්ෂළ කරෙ ද් වශ ලළර්තළකරණ  දිෙයවයන් තසු  ළව වද් ෂශක් තතුෂත උතේධි වේයෆයි 

අවප්ක්ළ කරෙ මුද්ල් වශි මුද්ල් ව ළෙ ද් මූය ත ල ්රකළෙවම ලර්ගීකරණය කර තති ජංග  

ල කේ වේ. 

6.9.2.14 ගදඩළ ාළණ්ඩ 

ගදඩළ ාළණ්ඩ ිළරිලෆය අනුල වහශන් කර තති අතර එය වතර ෆබීේ වතර නිකු   රීේ තද්ෙ   ත 

තීරණය වේ. ගදඩළ දඩු වත ගල ්රධළෙ ලවයන් ිබිළ ද්රලය, රවළයනික ශළ වීදුරු ාළණ්ඩ වශ වලෙ  

තරිවාිජෙ ද්රලය අඩංගු වේ. දඩු වත ග තරිවාිජෙය වහශළ ිෂව ෙෆලත වි ණී  වහශළ වෙ වේ.  
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6.9.2.15 කළර්ය  ණ්ඩය වහශළ අ තිකළරේ වශ ෆබිය යුතු වද් 

කළර්ය  ණ්ඩයට අ තිකළරේ වශ ෆබිය යුතු වද් යන්ෙට උ වල අ තිකළරේ වශ ෆබිය යුතු වත ලී 

තතුෂ  වේ.  

6.9.2.16 මුද්ල් වශ මුද්ල් ව ළෙද්  

මුද්ල් වශ මුද්ල් ව ළෙ ද් යනුවලන් අර්ප ද්ෆක්වලන්වන් අතෆති මුද්ල්, ඉල්ලුේ තෆන්තතු වශ ලයලශළර 

මුද්ල් ්ර ළණයන්ට තශසුවලන් තරිලර්තෙය කෂ ශෆ  ව න්  ලටිෙළක  වලෙවහ වීවේ වෆ යයුතු 

අලද්ළෙ කට ක් වෙ ලෙ වකටිකළලීෙ ඉශෂ ද්රල කවයිජෙ වේ. මුද්ල් ්රලළශ ්රකළෙය වහශළ මුද්ල් 

ශළ මුද්ල් ව ළෙ ද් අව  තති මුද්ල් වශ දෆංකුල තති තෆන්තතු තතුෂ  වේ. අ ත  කර ග  දිෙ ිනට 

 ළව ශයක් වශි ඊට අඩු වකටිකළලීෙ කල්ිළරී ක් වහිත කවයිජෙ ද් මුද්ල් ව ළෙකේ වව වකනු 

ෆවේ. මුද්ල් ්රලළශ ්රකළෙය ලක්ර ක්ර ය  ත වකවහ කරනු ෆවේ. 

6.9.2.17 රජවම ්රද්ළෙ ගිණුේගත  රී  

6.9.2.17.1 පුෙරළලර්තෙ ්රද්ළෙ 

මුද්ල් තද්ෙ   ත මූය කළර්ය වළධෙ ්රකළෙවම පුෙරළලර්තෙ ්රද්ළෙ ශඳුෙළවගෙ තත.   

6.9.2.17.2 ්රළේධෙ ්රද්ළෙ 

ශ්රී.ං.රළ.ගි.ක.්රිෂත වෙ  ෆතිවී  වශේතුවලන් ්රළේධෙ වියද්ේ වහශළ ලෙ රජවම ්රද්ළෙ ශ්රී.ං.ගි.ක.්රිෂත 

20 ට අනුකල මූය ්රකළෙල ඉදිරිත  කර තත. වද්තෂ, ිළරියත වශ උතකරණ අ ත  කර 

ගෆනී ට අද්ළෂ ්රළේධෙ ්රද්ළෙ මූය ත  ලය ිළිබදහ ්රකළෙවම විේබිත කද්ළය ක් වව 

ශඳුෙළවගෙ තති අතර ල කේල ්රවයිජෙල  කයු කළය පුරළ ක්ර ක්ය කරනු තත.  

විහල විද්යළය ිළහිටුවී ට අද්ළෂ ්රළේධෙ ්රද්ළෙ වමුච්චිත අරමුද්ට දෆර කරනු ෆවේ. 

ලවර අලවළෙ ලෙ විට ්රළේධෙ ්රතිතළද්ෙල වියද්ේ වෙ කරෙ ද් වේය “වියද්ේ වෙ කෂ ්රද්ළෙ - 

්රළේධෙය” වව අෙළලරණය කර තිවේ. 

6.9.2.18 විවේ වංචිතය 

ිෂදී ග  අ තරිතයළග වශ විවිධ ේයළතිති අරමුද්ල් ලිබන් ද් වද්ත ිළරියත ශළ උතකරණල ලටිෙළක  

"විවේ වංචිතය" යටව  ද්ක්ලළ තත. 

6.9.2.19 වවේලක ්රතිළා 

නිහචිත ද්ළයක වෆසුේ 

අද්ළෂ ද්ළයක වෆසුේ අද්ළෂ ්රඥප්ති ශළ වරගුළිනලට අනුකල විහලවිද්යළ අර්පවළධක අරමුද් 

(යපීඑසහ) වශ වවේලක ාළර අරමුද් (ඊටීඑසහ) වහශළ විහලවිද්යළ වවේලකයින්ට හිිෂකේ තත. විහලවිද්යළ 

අර්පවළධක අරමුද්ට වශ වවේලක ාළර අරමුද්ට ිළිබවලිබන් වවේලකයින්වේ මූිබක දී ෙළ වශ ජීලෙ 

වියද්ේ දී ෙළ, අධයයෙ දී ෙළ වශ  ළිනක ලන්දි දී ෙළල එකතුවලන් 3% ක් ශළ 7%ක් වහශළ 

විහලවිද්යළය විිනන් වගලනු දයි. තලද් විශ්රළ  ්රතිළායක් වව විහලවිද්යළ විශ්රළ  අරමුද්ට 

වවේලකයින්වේ මූිබක ලෆටුප් ශළ ජීලෙ වියද්ේ දී ෙළ, අධයයෙ දී ෙළ වශ වවේලකයින්වේ  ළිනක ලන්දි 
දී ෙළලිබන් 8% ක මුද් න් විහලවිද්යළය ද්ළයක වේ. වේලළ මූය කළර්ය වළධෙ ්රකළෙවම වියද්ේ 

වව ශඳුෙළවගෙ තත.  

නිහචිත ්රතිළා වෆසුේ 

නිහචිත ්රතිළා වෆෆවහ ක් යනු නිහචිත ද්ළයක වෆෆවහ ක් වෙ ලෙ තහචළ  හැ යළ ්රතිළා 

වෆෆවහ  . ශ්රී.ං.රළ.ගි.්ර 19 “වවේලක ්රතිළා” නිර්වද් කර තති තරිදි ්රක්වේිළත ඒකක ණය ක්ර ය 

ාළවිතවයන් නිහචිත ්රතිළා ගණෙය වකවර්. නිහචිත ්රතිළා ලගකීේල ලර්ත ළෙ ලටිෙළක  

තීරණය කරනු දන්වන් ්රතිළා වගලනු දෙ මුද්වල් වහශන් කර තති වත ලී අනුතළත ාළවිතළ 
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කරිෂන් තවහතවේන්තුගත අෙළගත මුද්ල් ගළ යේ ලට්ටේ  රීව නි. නිහචිත ්රතිළා දෆඳීේල 

ලර්ත ළෙ ලටිෙළක  උතකල්තෙ ගණෙක් ාළවිතළ කරිෂන් කයුගණක තද්ෙ ක්  ත තීරණය කරනු 

දෙ වළධක ගණෙළලක්  ත රහළ තලතී. නිහචිත විශ්රළ  ්රතිළා දෆඳීේ තීරණය  රීවේදී ාළවිතළ කරෙ 

්රධළෙ උතකල්තෙ වටශන් ල ද්ක්ලළ තත. ව   උතකල්තෙයන්හි ිනදුලෙ  ිනයේ වලෙවහක ක් 

නිහචිත ්රතිළා දෆඳීේල ධළරණ අගයට දතළනු තත. 

ශ්රී.ං.රළ.ගි.්ර 19 “වවේලක ්රතිළා”ලට  අනුකල ිනයලු  වවේලකයින් වහශළ වවේලවම කරේාවම 

ිනට  විශ්රළිෂක තළරිවතිෂික වහශළ ්රතිතළද්ෙ වවළ තත. 1983 අංක 12 ද්රෙ තළරිවතිෂික තෙත 

යටව  සුදුසුකේ දෙ ිනයලු  වවේලකයින්ට ්රතිතළද්ෙ වවළ තති අතර, වවේලකයකු වේදන්ධවයන් 

එ  ලගකී  තෆෙ ෙගින්වන් ලවර 5 ක අ්ණ්ඩ වවේලය වේපර්ණ  රීව න් තසුල ත ණි. ව   ්රතිතළද්ෙ 

වද්ශළ වේපර්ණවයන්  දළහිරල අරමුද්ල් වතයනු වෙ ෆවේ.  

6.9.2.20 ලගකීේ වශ ්රතිතළද්ෙ 

6.9.2.20.1 ජංග  ලගකීේ 

ජංග  ලගකීේ ඒලළවම වත   ලටිෙළකිෂන් වහශන් කර තත. 

6.9.2.20.2 ්රතිතළද්ෙ 

අතීත ිනදුවී ක ්රතිඵයක් වව විහල විද්යළයට ලර්ත ළෙ ලගකීේ (වෙතික ශළ ලළවහපවික) තති විට 

්රතිතළද්ෙ ශඳුෙළවගෙ තති අතර, එ  ලගකී  ිළයවී  වහශළ කර්ථික ්රතිළා තතුෂ  වේත  ිළටතට 

ගළ ඒ  අලය ලෙ අතර එ  ලගකීවේ පු ළණය විහලළවනීය තවහතවේන්තුලක් කෂ ශෆ ය. 

6.9.2.20.3 වේාළලය ලගකීේ වශ වේාළලය ල කේ 

අවේාළලය ලගකී ක් යනු අතීත ිනදුවීේ වශේතුවලන් තෆෙ ෙෆ් ය ශෆ  ලගකී ක් ලෙ අතර එහි තෆලෆ   

ලෆඩවටශවන් තළෙවයන් ඔේදට ගිය අවිනිහචිත අෙළගත ිනදුවීේ එකක් වශි ලෆඩි ගණෙක් ිනදුවී  

වශි ිනදුවෙ වී   ත තීරණය වේ. ලගකීේ ිළයවී  වහශළ වේත  ගළ යළ ක් අලය වෙ වියශෆ  නිවළ 

ලර්ත ළෙ ලගකී  ශඳුෙළ වෙ ගනී. 

විහලවනීයල  ෆනිය වෙ ශෆ  ලගකී ක් තලතිෙ අතිය දුර්ා අලවහපළලන්හිදී ද් අවේාළලය ලගකී ක් 

තෆෙ ෙගී. අවිනිහචිතතළලය වේාළලය ලගකී ක් ශඳුෙළ වෙ ගන්ෙළ ෙමු  මූය ්රකළෙල එහි 

තෆලෆ   වශිබ කරයි. 

අවේාළලය ල ක ක් යනු විහලවිද්යළ තළෙවයන් ඔේදට ගිය අවිනිහචිත අෙළගත ිනදුවීේ එකක් වශි 

ලෆඩි ගණෙක් ිනදුවී  වශි ිනදුවෙ වී   ගින් තශවුරු ලෙ අතීත ිනදුවීේලිබන් තතිවිය ශෆ  ල ක  . 

විහල විද්යළය අවේාළලය ල කේ ශඳුෙළ වෙ ගන්ෙළ අතර නිහචිත වෙ ලෙ ෙමු  කර්ථික ්රතිළා 

ගළ ඒ ට ඉඩ තති විටද් එහි තෆලෆ   අෙළලරණය කරයි. 

6.9.2.21 කද්ළයේ ශඳුෙළ ගෆනී  

6.9.2.21.1 වහලයං මුය ලෆඩවටශන් ලිබන් ෆවදෙ කද්ළය  

තළඨ ළළ වශ උතළධි කළය තුෂ වහලයං-මූය ලෆඩවටශන් වශ වලෙ  ක්රියළකළරකේ ලිබන් ෆවදෙ 

කද්ළය  උතචිත තද්ෙ   ත ශඳුෙළ ගෆවන්.  

6.9.2.21.2 වියද්ේ ශඳුෙළ ගෆනී  

විහල විද්යළවම ිනයළු  ක්රියළකළරකේ ිනදු රීවේ දී ද්රනු දෙ වියද්  උතචිත තද්ෙ ක්  ත 

ශඳුෙළවගෙ මූය කළර්ය වළධෙ ්රකළෙයට තතුෂ  කරනු ෆවේ. 

6.9.2.22 මුද්ල් ්රලළශ ්රකළෙ 

ශ්රී.ං.රළ.ගි.්ර 2 ට අනුකල ලක්ර ක්ර ය ාළවිතළ කරිෂන් මුද්ල් ්රලළශ ්රකළෙය වකවහ කර තති අතර 

එ ් න් ව වශයුේ ක්රියළකළරකේ, මූය ක්රියළකළරකේ වශ කවයිජෙ ක්රියළකළරකේල ද්ෂ මුද්ල් ෆබීේ 

වශ ද්ෂ මුද්ල් වගවීේ ශඳුෙළවගෙ තත. ලයලශළර මුද්ල් ්ර ළණයන්ට තශසුවලන් තරිලර්තෙය කෂ ශෆ  



ඌල වලල්වහව විහලවිද්යළය | ලළර්ෂික ලළර්තළල 2020  

80 
 

ව න්  ලටිෙළක  වලෙවහ වීවේ වෆ යයුතු අලද්ළෙ කට ක් වෙ ලෙ වකටිකළලීෙ ඉශෂ ද්රල 

කවයිජෙලිබන් මුද්ල් ශළ මුද්ල් ව ළෙද් ව න්විත වේ. 
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6.10 විගණකාධිපති වාර්තාව 
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6.11 විගණකාධිපති වාර්තාව මතු කරන ලද් කාරණා සද්හා පිලිතුරු 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලවේ 2020 වද්සැම්බර් 31 දිවෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකාශෙ සහ වවෙත් නෙතික හා නියාමෙ අවශයතා 

පිළිබඳව 2018 අංක 19 ද්රෙ ජාතික විගණෙ පෙවත් 12 වෙ වගන්තිය ප්රකාරව විගණකාිපපති වාර්තාව සද්හා විශ්වවිද්යාලීය ය කනමොකාත්ත්වවේ 

අද්හස්  හා වගෙ ඇති ක්රියාමාර්ග.   

අංකය විගණන නිරීක්ෂණය විශ්වවිද්යාලීය කළමනාකාරීත්වවේ අද්හස්  හා වගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

1.2 

(අ) 

2012 වර්ෂවේ  සිට සමාවලෝචිත වර්ෂය ද්ක්වා ලැබී තිබුණු  

ප්රාග්ධන ෙ ප්ර ාෙ විනන් වියද්ම් කරෙ ලද් කකුවව රු.2,627,721,241 

ක මුද්ල  ප්රාග්ධන ෙ ප්ර ාෙ වියද්ම්  ගිණුමට බැර කිත්ම  වවනුවට 

සමුච්චචිත අරමුද්ල් ගිණුමට බැර කර තිබුණි. තවද් සමුච්චචිත 

අරමුද්ල් ගිණුවම් පැවති වියද්ම්  කල ප්රාග්ධන ෙ ප්ර ාෙ වාර්ෂිකව 

ක්රමක්ෂය වෙොකිත්ම වහේුවවවන් රු. 755,984,051 කින් වපොදු 

සංචිත ගිණුම අඩුවවන් ද්ක්වා  තිබූ අතර සමාවලෝචිත වර්ෂයට 

අද්ාල  රු.109,007,627 ක් වූ ක්රමක්ෂය ගිණුම්ගත වෙොකිත්ම 

වහේුවවවන් වර්ෂවේ ඌෙතාවය කම ප්රමාණවයන් වැඩිවයන්  මූලය  

ප්රකාශෙවල ද්ක්වා තිබුණි.    

විශ්වවිද්යාලය මරම්ේවේ සිට 2011 වර්ෂය වතක් රජවේ ප්රාග්ධන ෙ ප්රද්ාෙ 

“විලම්භීත මද්ායමක්” වලස වශේෂපත්ර වේ වපන්නුම් වකොට, කම ප්රද්ාෙ 

මගින් අත්පත් කරගත් වත්කම් වල අගය අඩුවීවම් වටිොකම, මද්ායම් හා 

වියද්ම් ප්රකාශවේ මද්ායමක් වලස ගැලුමම් වකොට දදිිපපත් කරෙ ලී. 

2011.12.31 දිෙට පිළිවයල කල මූලය ප්රකාශෙ පද්ෙම් කරවගෙ 

විගණකාිපපතිුවමා විසින් වයොමු කල “රජවේ  ප්රාග්ධන ෙ 

මවයෝජෙය”(Government Capital Investment) ගිණුම්ගත කිත්ම 

සම්බන්  පැෙ ෙැගුනු  ගැටලුවට විසඳුමක් වලස වද්පාර්ශවවේම 

කකඟත්වය මත පහත පිපදි, 2012 වර්ෂවේී ගිණුම්කරණ කටයුුව 

සිදුකරෙ ලී. 

1) විශ්වවිද්යාලය මරම්ේ කිත්ම සද්හා මූිනක ප්රාග්ධන ෙය වලස ලබාවද්ෙ 

රජවේ ප්රාග්ධන ෙ ප්රද්ාෙය සමුච්චිත අරමුද්ලට මාරු කිත්ම 

(ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති අංක 03,මූලය ප්රකාශෙ-2012) 

2) වත්කම් අත්කර ගැනීම වවනුවවන් ලබාවද්ෙ රජවේ ප්රාග්ධන ෙ 

ප්රද්ාෙය “විලම්භීත මද්ායම” වලස ගිණුම්ගත කිත්ම හා කම වත්කම් 

ේාවිතා කරෙ කාලය ුවල වබද්ාහැවරෙ වලස මද්ායම් වියද්ම් 

ගිණුමට මාරු කිත්ම (ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති අංක 5.2, මූලය 

ප්රකාශෙ-2012)  

ඒ අනුව වම් ද්ක්වාම ගිණුම්කරණ කටයුුව සිදු කරෙ ලී. 

 

(ම) සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වද්සැම්බර් 31 දිෙට රු.1,594,333 ක් වූ   

වියද්ම් වෙොකල රජවේ ප්රාග්ධන ෙ ප්ර ාෙ  මූලය තත්ත්ව ප්රකාශවේ 

වියද්ම් වෙොකල රජවේ ප්රද්ාෙ මූලය තත්ත්ව ප්රකාශවේ “හිමිකම්” යටවත් 

වහිනද්රව් කිත්මට දදිිපවේී කටයුුව කරමි. 
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2.2.2 2018 අංක 19 ද්රෙ ජාතික විගණෙ පෙවත් 12 (ඊ) වගන්තිවේ සද්හන් අවශයතාවය අනුව පහත සද්හන් නිත්ක්ෂණ හැර ඌව 

වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලවේ යම් අද්ාල ිනත ත නීතියකට වහෝ ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලවේ පාලක මඩලයලය විසින් නිත්ත් කරෙ 

ලද් වවෙත් වපොදු වහෝ විවශේෂ  වි ාෙවලට අනුකූල  වෙොවෙ වලස ක්රියා කර ඇති බව. 

 

නීතී, රීතී 

විධානයට 

වයොමුව 

විස්තරය විශ්වවිද්යාලීය කළමනාකාරීත්වවේ අද්හස්  හා වගන ඇති ක්රියාමාර්ග 

(අ) ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාී ජෙරජවේ මුද්ල් වරගුලාී 

 මුද්ල් වරගුලාසි විවි  දදිකිත්ම්, සැපයුම් හා වසේවා ලබා ගැනීවම් ී දදිකිිපම් සම්බන් ව රද්වා වගෙ ඇති අතරුද්වුම් මුද්ල වු 

හිමිකම් යටවත් ද්ැක්වීම වවනුවට ජංගම වගකීම් යටවත් ද්ක්වා 

තිබුණි. 

 

 

(ඇ) සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වද්සැම්බර් 31 දිෙට වැය කන  ප්රාග්ධන ෙ 

ප්ර ාෙ ගිණුවම් රු. 870,272,961 ක් වූ වශේෂය  මූලය තත්ත්ව 

ප්රකාශෙවේ හිමිකම් යටවත් ද්ැක්වීම වවනුවට ජංගම වෙොවෙ 

වගකීම් යටවත් විලමභිත  මද්ායම් වලස ද්ක්වා තිබුණි. 

 

මූලය ප්රකාශෙ ුවල විලම්භීත මද්ායම් වලස හදුොවගෙ ඇති රජවේ 

ප්රද්ාෙ “හිමිකම්” යටවත් වහිනද්රව් කිත්මට දදිිපවේී කටයුුව කරමි. 

 

(ඈ) වගොයෙැගිින වලට අද්ාලව   දත්ත් වර්ෂවේ ී සිදු වු වරද්ක් නිවැරදි 

කිත්වම් දි ක්ෂය වවන් කිත්ම් ගිණුවමන්  රු.392,051 ක් පමණක්  

දවත් කිත්ම වවනුවට  වද්ෝෂ සහගත වලස  රු.1,474,857 ක්  දවත් 

කිත්ම  වහේුවවවන්  වගොයෙැගිින වල  ශුද්  වටිොකම  

රු.1,082,806 ක් අඩුවවන්  මූලය ප්රකාශෙවල ද්ක්වා තිබුණි. 

. 

(ම) කකඟ වෙොවව්.  

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය පිහිවීවීවම් වයාපිතිය (Establishment of 

Uva  Wellassa University phase ii) යටවත් වූ කක් උප වයාපිතියක  

(Internal Road Network)  අත රැද්වුම් මුද්ල් වද්වරක් නිද්හස් කිත්වම්ී 

සිදු වූ වද්ෝෂය 2018 වර්ෂවේී නිවැරදි කරෙ ලී. ඊට අද්ාල ක්ෂය වවන් 

කිත්ම සිදු කරෙ ලද්වද් අද්ාල උප වයාපිතිය නිම කරෙ ලද් දිෙය (Date 

of Completion of the Project) කෙම්, 2009.05.25 යෙ දිෙය පද්ෙම් 

කරවගෙ වව්. ඒ අනුව ඊට අද්ාල ක්ෂය ප්රතිපාද්ෙය රු.1,185,486.43 

කි. ෙමුත් 2021 වසවර් සිදු වූ වද්ෝෂයක් නිසා වමම අගය 

රු.1,474,857.14 ක් වලස ගිණුම්ගත වී ඇත. කම වද්ෝෂය, කෙම් 

රු.289,370.71 ක් ක්ෂය වවන්කිත්වම් ගිණුවමන් දවත් කිත්මට 

දදිිපවේී කටයුුව කරමි. 
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571 අතරැඳවුම් වශවයන් රඳවාවගෙ තිබුණු වර්ෂ 02 

දක්මවූ රු.30,097,147 ක තැන්පුව 31 ක් නියාද්ෙය 

කර වෙොතිබුණි. 

 

රු.30,097,147,01 අද්ාල අවසන් බිල්පත්ර නිරවුල් වු පුවව නිද්හස් 

කිිපමට කටයුුව කරෙ බව ද්න්වමි. 

 

(ම) විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් සේාව සහ උසස් අ යාපෙ මයතෙ සඳහා වූ මයතෙ සංරහය 

(i) V පිපච්වේද්වේ 

7.6 වේද්ය 

බැඳුම්කර හා ගිවිුවම් වකොන්ත්රාත් කය කිත්ම 

සම්බන් වයන් මචාර්යවරු 06 වද්වෙත්වගන් 

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වද්සැම්බර් 31 දිෙ වෙ විට 

රු.21,577,658 ක මුද්ලක් විශ්වවිද්යාලයට අයවිය 

යුුවව තිබුණි. 

 

 

 

(i) කම්.ඒ.ඩී.කස් මාරසිංහ මිය - කථිකාචාර්ය (පිපවාස) 

කම්.ඒ.ඩී.කස් මාරසිංහ මියවගන් විශ්වවිද්යාලය වවත අයවිය යුුව 

දතිිප මුද්ල වෙ රු.358, 249.71 අය කර ගත යුත්වත් විශ්වවිද්යාල 

අර්ථසා ක අරමුද්ිනන් වෙ අතර වම් වෙ විට අර්ථසා ක අරමුද්ල් 

නිද්හස් කර ගැනීමට අද්ාන වපෝරම ඇය වවත වයොමු වකොට ඇත.  

(ii) වක්.යබ්.කම්.කම්.පී.වාසල මයා - කථිකාචාර්ය (පිපවාස) 

වක්.යබ්.කම්.කම්.පී.වාසල මයාවගන් විශ්වවිද්යාලය වවත අයවිය 

යුුව  රු.2,064,246.86 ක මුද්ල 30.04.2021 වෙ දිෙ 

විශ්වවිද්යාලය වවත ලැබී ඇති අතර දතිිප මුද්ල වෙ 

රු.597,551.78 විශ්වවිද්යාල අර්ථසා ක අරමුද්ිනන් අයකර 

ගැනිමට අවශය කටයුුව කරෙ බව ද්න්වා සිටිමි. 

(iii) මර්.කම්.ටී.ී.බී. ඒකොයක මයා - කථිකාචාර්ය (පිපවාස) 
මර්.කම්.ටී.ී.බී. ඒකොයක මයාවගන් විශ්වවිද්යාලය වවත අයවිය 

යුුව  මුද්ිනන් වම් වෙ විට රු.500,000 ක මුද්ලක් වගවා අවසන්ව 

ඇති අතර විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් සේා චක්රවල්  අංක 

03/2014 ට අනුව 25% ක මුද්ලක් විශ්වවිද්යාලය වවත ලබා 

ගැනීමට කටයුුව කරෙ අතර කම චක්රවල් යට අනුව 75% ක 

මුද්ල ෙැවත ගිවිුවම්ගත කිත්මට කටයුුව කරෙ බව ද්න්වා සිටිමි. 

(iv) වක්.කම්.මර්.වක් ත්ලුවංග වමය - සහකාර ුමස්තකාලාිපපති 
(පිපවාස) 
වක්.කම්.මර්.වක් ත්ලුවංග වමයවගන් විශ්වවිද්යාලය වවත අයවිය 

යුුව  මුද්ල වන්වන් රු 1,372,770.48 කි. (විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ 

වකොමිෂන් සේා චක්රවල්  අංක 03/2014 ට අනුව 25% ක මුද්ල) 

කයින් 500,000 ක මුද්ලක් විශ්වවිද්යාලය වවත ලැබී ඇති අතර 

දතිිප මුද්ල වෙ රු. 872,770.49  හැකි දක්මනින් වගවා නිමකරෙ 

වලස උපත්ලපතිුවමාවග්ධන අත්සනින් යුුව ිනපියක් මගින් ද්න්වා 
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ඇත. තවද් 4,118,311.46 මුද්ල (විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් 

සේා චක්රවල්  අංක 03/2014 ට අනුව 75% ක මුද්ල) ෙැවත 

ගිවිුවම්ගත කිත්මට කටයුුව කරෙ බව ද්න්වා සිටිමි. 

(v) යබ්.කම්.පී.ඡී.ී වීරවකෝන් වමය - කථිකාචාර්ය (පිපවාස) 

යබ්.කම්.පී.ඡී.ී වීරවකෝන්  වමයවගන් විශ්වවිද්යාලය වවත අයවිය 

යුුව 10,877,811.92 ක මුද්ිනන් වම් ද්ක්වා රු. 6,400.000.00 ක 

මුද්ලක් ලැබී ඇති අතර වගවීමට දතිිපව ඇති මුද්ල රු. 

4,477,811.92 ක් වූ  දතිිප මුද්ිනන් 1,629,605.32 ක මුද්ලක් 

විශ්වවිද්යාල අර්ථසා ක අරමුද්ිනන් අයකර ගැනීමට කටයුුව 

කරෙ බව ද්න්වා සිටිමි. 

(vi) ඊ.වක්.කන්.ඩී ප්රොන්දු මිය - කථිකාචාර්ය (පිපවාස) 
 ඊ.වක්.කන්.ඩී ප්රොන්දු මියවගන් විශ්වවිද්යාලය වවත අයවිය යුුව 

මුළු මුද්ල රු.6,744,016.16 කි. කයින් වම් ද්ක්වා රු. 4,701,903.00 

ක මුද්ලක් ලැබී ඇති අතර වගවීමට දතිිපව ඇති මුද්ල වන්වන් 

රු.2,042,113.16 කි. ඒ සද්හා විශ්වවිද්යාල අර්ථසා ක අරමුද්ිනන් 

හා විශාම වැවීප් ද්ායකත්ව අරමුද්ිනන් අයකර ගැනීමට 

ඊ.වක්.කන්.ඩී ප්රොන්දු මිය විසින් ිනත තව කැමැත්ත පල කර ඇති 

අතර කය විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් සේාව වවත 

දදිිපපත්වකොට අද්ාල මුද්ල විශ්වවිද්යාලය වවත අයකර ගැනීමට 

කටයුුව කරෙ බව ද්න්වා සිටිමි. 

 

(ii) VI I 

පිපච්වේද්වේ 4.1 

වේද්ය 

2017 ජෙවාිප 01 සිට සමාවලෝචිත වර්ෂවේ 

වද්සැම්බර් 31 දිෙ ද්ක්වා කාලයට අද්ාලව විශ්වවිද්යාල 

කාර්ය මඩලයලවේ 390 වද්වෙත් වවනුවවන් 

විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් සේාවව් අනුමැතිය 

ලබා ගැනීමකින් වතොරව වගවල් ත්ලීය  ීමො වලස 

කකුවව රු.40,580,180 ක් වගවා තිබුණි. 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය ස්ථාපෙය කිිපවම්ී 2004.10.28 වෙ 

දිෙැතිව නිත්ත් කරෙ ලද් අංක 2004/ED/HE/45 ද්රණ ිනපියට අනුව 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය ස්ථාපෙය කිත්වම් අදියර 01 සහ 02 

වලස සංවර් ෙ කටයුුව සිදු කරෙ ලදි. වමහිදි විශ්වවිද්යාලයකට 

අවශය මූිනකාංග වෙ වද්ශෙශාලා , විද්යාගාර, පර්වේෂණ ස්ථාෙ, 

වැයමුළු, මපෙශාලා, ක්රීයාගාර, ුමස්තකාල හා ෂ්ෂය වන්වාසිකාගාර 

වපන්වා දිය හැක. කවසේම කාර්යමඩලයල වන්වාසිකාගාර 37ක් ද් කකි 

වද්වෙ අදියවර්ී නිම කිත්මට කටයුුව කරෙ ලදි. 

ඒ අනුව අ යයෙ කටයුුව සඳහා අතයාවශය යටිතල පහුවකම් 

දදිකිත්ම සහ නියමිත කාලයට අ යයෙ කටයුුව අවසන් කර 
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උපාිපද්ාත්න් බිහිකිත්ම ුවිනන් විශ්වවිද්යාලය ුවල උපාිපද්ාත්න් සඳහා 

ප්රමු තාවය ලබාීවමන් වම් ද්ක්වා ෂ්ෂය විවරෝී  ක්රියාවන් වෙොමැති 

විශ්වවිද්යාලයක් බවට පත් වී ඇත. කවසේම අ යෙ කටයුුව සඳහා 

පහුවකම් වෙොී, කාර්යමඩලයල ුවබසාද්ෙය මුල් තැවෙහි ලා කටයුුව 

කවල් ෙම් සිුව විවරෝ තා විශාල වශවයන් පැෙ ෙැගීමට දය තිබුණි.                      

තව දුරටත් විශ්වවිද්යාලවේ කාර්යමඩලයල (අ යයෙ / අෙ යෙ) 

සඳහා කාර්යාල දදි කරනු ලැබුවව්ද් සිුවන්වග්ධන මූිනක යටිතල පහුවකම් 

දදි කල පුවව බව ද්න්වා සිටිමි.  කවමන්ම වම් වෙ විටද් සියළුම 

කාර්යමඩලයල සඳහා ුවදුුව ස්ථාෙ සපයමින් පවති. 

ඒ අනුව 2017 වසර වතක් විශ්වවිද්යාලය මන්න් ත්ළියට ගනු ලැබූ 

විශ්වවිද්යාලය අවට ඇති නිවාස කාර්යමඩලයල වන්වාසිකාගාර වලස 

ේාවිතා කල අතර කහිී කාර්යමඩලයල සං යාව විශාල වීම මත 

වන්වාසිකාගාර පහුවකම් ලබාීම සිදු කිත්මට වෙොහැකි වීම 

වහේුවවවන් ද්ැෙට පවතිෙ නිවාස ත්ළිය වගවීම  මන්න් කාර්යමඩලයල 

ුවබසාද්ෙය හා, රද්වා ගැනීම සිදු කරමින් විශ්වවිද්යාලවේ අ යෙ 

කටයුුව සිදු කරමින් පවතී. වම් අනුව කැබිෙට් පත්රයට පටහැනිව 

ක්රියාකර වෙොමැති බවත් පවතිෙ පිපසරය හා ලැවබෙ ප්රතිපාද්ෙ මත 

යටිතල පහුවකම් දදි කරමින් වලොවට වැය ද්ායක විශ්වවිද්යාලයක් 

බවට පත්ව ඇත. 

කවසේම වතවෙ අදියර යටවත් ද්ැෙට කාර්යය මඩලයල හා 

වන්වාසිකාගාර වෙොමැති සිුවන් සඳහා වන්වාසිකාගාර දදිකිත්මට 

කළුගල්පිටිය ප්රවද්ශවයන් දයම් අක්කර 2ක්ද්, පස්සර පාර 2 කණුව 

ප්රවද්ශවයන් දයම් අක්කර 12ක් ද් පවරා ගැනීමට කටයුුව කර ඇති 

අතර කමන්න් දදිිපවේී කාර්යමඩලයල වන්වාසිකාගාර අවශයතාවය ද් 

සුමරා ගැනීමට කටයුුව කරෙ බව ද්න්වා සිටිමි. 

 

(ඇ) 2020 අවගෝස්ුව 28 දිෙැති අංක 01/2020 ද්රෙ රාජය මුද්ල් චක්රවල් ය  9.1 වේද්ය 

 (i) තත්කාර්ය අුවරු අග්රිම මාඩලයිනක තත්ත්වවේ 

නිල ාත්න්ට පමණක් ලබාදිය හැකි වුව ද් ඊට අනුකූල 

වෙොවෙ වලසට මාඩලයිනක වෙොවෙ නිල ාත්න්ට 

අවස්ථා 87 කී රු.1,805,054 ක අුවරු අග්රිම ලබා ී 

තිබුණි.  

මාඩලයිනක වෙොවෙ නින ාිපන් වෙ ස්ථිර වසේවවේ නිරත ිනපිකරු හා 

සමාන්තර වරේණි තෙුවරු සද්හා අත්තිකාරම් වගවීම් සිදු වකොට ඇත. 

කවසේ සිදු වකොට ඇත්වත් අද්ාල අංශ ප්ර ානි/ මාඩලයිනක නිල ාිපන් 

කකවර විවශේෂිත කාර්යයන් කිහිපයක් සිදු කිිපවම්දි කම මාඩලයිනක 

නිල ාත්න්ට කකවර අත්තිකාරම් මුද්ල් කිහිපයක් වගවීම වැලැක්වීම 
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සද්හා වව්. 

 

 (ii) නිශ්චිත හා අවශය  වෙොවෙ කාර්යයන් සඳහා අුවරු 

අග්රිම ලබා වෙොගත යුුව වුවද් අවස්ථා 116 කී 

ලබාගත් අුවරු අග්රිම විනන් රු.1,585,563 ක් දතිිප වී 

පියවා තිබුණු  අතර කය 30% සිට 100% ද්ක්වා 

පරාසයක්ව වගෙ තිබුණි. 

  

අවශය වෙ මුද්ලට සිපලෙ ඇස්තවම්න්ුව සකසෙ වලස කාර්යය 

මඩලයලයට උපවද්ස් ලබා ී ඇති අතර දදිිපවේී නිවැරදි 

ඇස්තවම්න්ුව වලට අනුව මුද්ල් නිත්ත් කිත්මට කටයුුව කරනු ලැවබ්. 

3. වවනත් කරුණු 

(අ) 2017 ජූනි 09 දිෙ  ඇස්ත වම්න්ුවගත පිිපවැය රු.253,219,360 කට 

(කකුව කන අගය මත බදු රහිත) ගිවිුවම් ගතව දදිකිත්ම් මරම්ේ කර 

2019 ජූනි 29 දිෙට වහෝ ඊට වපර නිම කිත්මට නියමිතව තිබු 

තාක්ෂණික පීඨ වගොයෙැගිල්ල නියමිත කාලය ුවල නිමකිිපමට 

වෙොහැකි වූවයන් අවස්ථා 06 කී විවි  වහේුවන් මත වකොන්ත් රාත් 

කාලය 2021 අප් වර්ල් 30 දිෙ ද්ක්වා ීර්ඝ කර තිබුණි. වකවසේ වුවද් 

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වද්සැම්බර් 31 දිෙ වෙ විට අතිවර්ක වැය 

වටිොකම රු.15,543,225 ක් ද් ඇුවළුව රු.216,258,984 ක පිිපවැයක් 

ද්රා තිබුණ ද් වගොයෙැගිල්වල් වැය නිම කිත්මට  අවපොවහොසත් වී 

තිබුණි. 

 

වකොන්ත්රාත්කරුවග්ධන ෙම හා ිනපිෙය : දංඡිවන්රු කාර්යයන් පිළිබද් 

ුමද්ගිනක සමාගම (CESL)  

ගිවිුවම් මුද්ල : 253,219,360 (බදු වෙොමැතිව) 

වැය මරම්ේ කල දිෙය : 2017 .06.29 

ගිවිුවමට අනුව වැය අවසන් කලයුුව දිෙය : 2019.06.19 

කාලය ීර්ඝ කිත්ම පිළිබඳ විස්තර  

1 වෙ කල් දිගුව 2019.06.19 -  2019.12.31 

2 වෙ කල් දිගුව 2020.01.01 -  2020.03.13 

3 වෙ කල් දිගුව 2020.03.13 -  2020.09.30 

4 වෙ කල් දිගුව 2020.09.30 -  2020.11.30 

5 වෙ කල් දිගුව 2020.01.12 -  2020.01.31 

6 වෙ කල් දිගුව 2020.01.12 -  2021.04.30 

කර්මාන්තවේ දදිකිත්ම් වම් වෙ විට අවසන් අදියරට පැමිෙ ඇති අතර 

වේෞතික ප්රගතිය 87% ක් වව්. මූලය ප්රගතිය 80% වෙ අතර තව දුරටත් 

දවීකල යුුව වැය වල වටිොකම රු. මිිනයෙ 52කි.(ඇමුණුම 2 ) 

තව දුරටත් නිමකලයුුව විදුින වසෝපාෙය සවි කිත්මට, වායු සමීකරෙ 

පද් තිය සවි කිත්ම හා රවණාගාර වල අේයන්තර සැකුවම් සඳහා අවශය 

පද් ති හා උපාංග වම් වෙ විට වැයබිම් වවත සපයාවගෙ ඇත. 
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2021.04.30 දිවෙන් ගිවිුවම් කානය අවසන් වෙ අතර 2021.04.19 වෙ 

දිෙ ද්ක්වා කාලය ීර්ඝ කිත්ම සඳහා දල්ලීය ම් වකොන්ත්රාත්කරු විසින් 

දදිිපපත් කර වෙොමැත. ද්ැෙට කර්මාන්තය පවත්වාවගෙ යෙ මකාරයට 

තවත් මාස 02කින් පමණ කර්මාන්තවේ වැය කටයුුව අවසන් කල හැකි 

වෙ අතර අඳාන දදිකිත්ම් මයතෙය රාජය අමාතයාංශයට අනුබද්  

මයතෙයක් වෙ බැවින් පවතිෙ (COVID -19) හා මෙයෙ ීමා කිත්ම් 

වැනි තතත්වයන් හමුවව් වමම මයතෙයට ේාඩලය හා වසේවා සපයා 

ගැනීවම් දුෂ්කරතාවන් පවතිෙ බව නිත්ක්ෂණය වව්.  

 

(ම) විශ්ව විද්යාලවේ වයවහාිපක විද්යා පීඨවේ ව ව විද්යා විද්යාගාරය සඳහා 

2016 වර්ෂයවේී මිලී වගෙ තිබුණු රු.2,536,382 ක වර්ග 08 කට 

අයත් වීදුරු ද්රවය (Glassware) ඒකක 70 ක් වසර 04 කට අිපක 

කානයක සිටද්  උසස් අ යාපෙ වයාප්ත කිත්වම් හා සංවර් ෙය කිත්වම් 

වැයසටහන් කඩිෙම් කිත්වම් වයාපිතිය යටවත් 2019 වර්ෂවේ 

රු.10,741,101 කට මිලී ගත් උපකරණ 04 ක් වසරකට අිපක 

කාලයක සිටද් ේාවිතයට වෙොවගෙ නිෂ්කාර්යව පැවුවණි.  

 

 

ව ව විද්යා විද්යාගාරය, වයවහාිපක විද්යා පීඨය සහ සත්ව විද්යා හා අපෙයෙ 

කිෂිකර්ම පීඨය යෙ පීඨයන් වද්ක විසින් ප්රාවයෝගික ක්රියාකාරකම් සද්හා 

ම යගත විද්යාගාරයක් වලස විශ්වවිද්යාලය මරම්ේවේ පටන් ේාවිතා 

කරනු ලැවබ්. 

ඒ අනුව විගණෙ විමසූවමහි සද්හන් කරෙ ලද් 100 ml Graduated Pipette 

වීදුරු ේාඩලය අයිතමය හැර අවෙත්ත් අයිතම අපෙයෙ කිෂිකර්ම 

වද්පාර්තවම්න්ුවව මගින් 2016 වර්ෂවේ ී මිලී ගත් කවා වෙ අතර 

(ඇමූණුම 3) ප්රාවයෝගික ක්රියාකාරකම් සද්හා ේාවිතයට ගන්ො වතක් ව ව 

විද්යා විද්යාගාරවයහි ගබයා කර තිවබෙ අතර අවෂයතාවය අනුව ේාවිතා 

කරනු ඇත.  

100 ml graduated pipette වීදුරු ේාඩලය විද්යා හා තාක්ෂණ 

වද්පාර්තවම්න්ුවව විසින් 2016 වර්ෂවේ ී විද්යාව හා තාක්ෂණය, සහ 

 නිජ සම්පත් හා තාක්ෂණය උපාිප පාඨමාලාවන්හි ප්රාවයෝගික 

ක්රියාකාරකම් සද්හා ේාවිතා කිත්මට අවප්ක්ෂාවවන් මිලී ගන්ො ලී. 

(ඇමූණුම 4) 

වකවසේ ෙමුත් 2016 වර්ෂවේ විෂයමාලා සංවශෝ ෙවයන් පුවව දහත 

සද්හන් උපාිප පාඨමාලාවන්හිද් ප්රාවයෝගික ක්රියාකාරකම් වවෙස් වීම වහේුව 

වකොට වගෙ වීදුරු ේාඩලය වල ේාවිතය වවෙස් වීම වමම වතොග ඌෙ 

උපවයෝජෙයට වහේුව විය. තවද් වමම වීදුරු ේාඩලය දදිිපවේීත් ප්රාවයෝගික 

ක්රියාකාරකම් සද්හා පීඨයන් වද්ක විසින්ම වපොදුවව් ේාවිතා කිත්මට 

අවප්ක්ෂා කරනු ලැවබ්. 
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(ඇ) 2019 වර්ෂවේ ී දිෙ වසේවවයන් විරාම ගිය  නින ාිපනියක් සඳහා 

වගවිය යුුව පාිපවතෝෂික මුද්ල නියමිත දිෙට වෙොවගවීම වහේුවවවන් 

අිපේාර වලස රු.124552 ක් සමාවලෝචිත වර්ෂය ුවලදි වගවා තිබුණි. 

වමම විශ්ව විද්යාලවේ වයයෂඨ් කනමණාකරෙ සහකාර තෙුවවර් වසේවය 

කරෙ ලද් මර්.කච්.ී ෙන්ද්නී මිය වමම විශ්ව විද්යාලවයන් වීරාම ගන්ො 

ලද් ප්රථම අෙ යයෙ වසේවිකාව වව්. 

දදිිපවේී විරාම යාමට නියමිත වසේවකයින් සද්හා පාිපවතෝෂිකය විරාම  

යෙ දිෙටම ලබාීමට අද්ාල කටයුුව සිදු කිත්ම පිළිබද් අද්ාල අංශ ද්ැනුවත් 

වකොට ඇති අතර විරාම  යටමට නියමිත වසේවකයින් සිටීෙම් ඒ පිළිබද් 

කිනන් ද්ැනුවත් කිත්මක් වැවීප් අංශයට හා වගවීම් අංශයට සිදු වකොට අද්ාල 

පාිපවතෝෂික මුද්ල කිනන් වවන්කර තබා ගැනීවම් ක්රමවව්ද්යක් අනුගමෙය 

කර ඇත. 

 

(ඈ) වසර 01 සිට 04 ද්ක්වා කාලයක් ගත වී ඇති කකුවව රු.3,625,120 ක 

ණය හිමි වශේෂ 05 ක් නිරවුල් කිත්මට කටයුුව කර වෙොතිබුණි. 

 

 

ේාඩලය හා වසේවා සැපයීම සම්ුමර්ණ වෙොකිත්ම වහේුවවවන් වසර කිහිපක් 

පැරණි සැපයුම්කරුවන් පස් වද්වෙත්වග්ධන වශේෂයන් 2020.12.31 දිෙට 

ණයහිමි වශේෂවේ ඇුවලත්ව තිබිණි.කම වශේෂයන්වග්ධන වර්තමාෙ තත්වය 

පහතින් විස්තර වකවර්.  

Sri Lanka State Trading – Rs.112,870.00  

ේාඩලය අණවුවම් ඇුවලත් කක් අයිතමයක් සැපයීමට ප්රමාද් වීම නිසා 

වශේෂය නිරවුල් වෙොකරෙ ලී. ේාඩලය සැපයීම සම්ුමර්ණ කිත්වමන් පුව 

2021 වසවර්ී වගවීම් වව්චරය වගවීම් අංශය වවත ලබා ී ඇත. 

Janathakshana (GTE) Ltd – Rs.1,200,000.00 

විශ්ව විද්යාලවේ ව ව වායු ඒකකය දදිකිත්වම් කටයුුව නිම කලද් නිවැරදිව 

බිල්පත් දදිිපපත් වෙොකල  නිසා වගවීම් කටයුුව සිදු වෙොකරෙ ලී. වමම 

වසවර්ී බිල්පත් වවනුවවන් වගවීම් වව්චර් දදිිපපත් කර ඇත. 

Janaka Construction – Rs.150,000.00 

ෙයත්ුව කටයුත්තකට අද්ාල වගවීමකි.වමම කාර්යයන් සම්ුමර්ණ 

කිත්වමන් පුව 2021 වසවර්ී වගවීම් කටයුුව කර ඇත. (වගවීම් වව්චර  C - 

105) 

Diesel and Motor Eng .PLC – Rs.2,000,000.00  
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විශ්ව විද්යාලවේ හිපතාගාරයක් (Green House) දදිකිත්ම වවනුවවන් 

2019 වර්ෂවේී සිදුකරෙ ලද් වවන් කිත්මකි. වමම කාර්යය අවසන් කල 

ෙමුත් වමම සමාගම ඒ පිිනබද්ව පැහැදිින කිත්ම් (Demostration) සිදු 

වෙොකල නිසා වැය අවසන් කලා වසේ වෙොසලකා ඇත. වමම වර්ෂවේී කම 

කටයුුව අවසන් වකොට වගවීම් නිද්හස් කිත්මට කටයුුව වකවර්. 

Pack Soft Point – Rs.162,250.00 

විශ්ව විද්යාලය මිදුකාංග ලබා ගැනීමට අද්ාලව කරෙ ලද් වවන් කිත්මකි. 

වමම මිදුකාංග සාර්ථක වලස ේාවිතා කරෙ බැවින් වගවීම් කටයුුව සිදු 

කිත්මට කටයුුව වකවර්. 

 

(ද)

  

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වද්සැම්බර් 31 දිෙට විශ්වවිද්යාලවේ ස්රර 

අ යයෙ  හා අෙ යයෙ කාර්යමඩලයලවේ පිළිවවිනන් 91 හා 72  ක් 

ුමරප්පාඩු පැවුවණි. 

(i) 2020.12.31 දිෙ වෙ විට ස්ථිර අ යයෙ කාර්යමඩලයලවේ ුමරප්පාඩු 

86ක් තිබුණද් දන් අනුමත ුමරප්පාඩු 43ක් සඳහා අනුමැතිය 
19.11.2020 දිෙැති විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් සේාවව් ිනපිය 
මගින් විශ්වවිද්යාලය වවත ලැබී ඇත. 

ඒ අනුව සත්ව විද්යා හා අපෙයෙ කිෂිකර්ම පීඨවේ අ යයෙ 

කාර්යමඩලයලවේ ුමරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ුමවත්පත් ද්ැන්වීමක් 

14.02.2021 වෙ දිෙ පන වකොට ඇත.  කම අයදුම්පත් ලැයිස්ුව ගත කර 

පීඨවේ අද්ාල වද්පාර්තවම්න්ුව වවත යැවීමට කටයුුව කරමින් පවතී. 

වයවහාිපක විද්යා පීඨවේ පවතිෙ ුමරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ද් දහත 

ුමවත්පත් ද්ැන්වීම මන්න් (14.02.2021) දිෙ අයදුම්පත් කැඳවා ඇත.  

කම  ද්ැන්වීමට අනුව අද්ාල ුමරප්පාඩු සඳහා අයදුපත් ලැබී ඇති බැවින් 

වම් වෙවිට කම අයදුම්පත් ලැයිස්ුව ගත කර අද්ාල අංශ ප්ර ානිවග්ධන 

අනුමැතිය සඳහා යැවීමට කටයුුව සූද්ාෙම් කරමින් පවතී.  

තවද්, කනමොකරණ පීඨවේ තෙුවරු ුමරප්පාඩු පිරවීම සඳහා දහත 

ුමවත්පත් ද්ැන්වීම මන්න්ම අයදුම්පත් කැඳවා ඇත.  වම්වෙ විට අද්ාල 

වද්පාර්තවම්න්ුව මන්න් ුවදුුවකම් පත්ක්ෂා කර බලා ෙැවත අප වවත 

ලබා ී ඇත. දදිිපවේී ඊට අද්ාල වෙ සම්මු  පත්ක්ෂණ පවත්වාලීය මට 

කටයුුව කරනු ලබයි. 

මීට අමතරව, කනමොකරණ පීඨවේ තෙුවරු ුමරප්පාඩු පිරවීම සඳහා 

දහත සඳහන් ුමවත්පත් ද්ැන්වීමට අමතරව 11.04.2021 දිෙ ුමවත්පත් 
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ද්ැන්වීමක් පන වකොට ඇත.  ඒ සඳහා අයදුම්පත් ලැවබමින් පවතිෙ අතර 

අයදුම්පත් ේාර ගන්ො අවසන් දිෙය වනුවේ 11.05.2021. 

තාක්ෂණික අ යයෙ පීඨවේ තෙුවරු ුමරප්පාඩු පිරවීම සඳහා 

03.01.2021 දිෙ පලකල ුමවත්පත් ද්ැන්වීවමන් සම්මු  පත්ක්ෂණ 

පැවැත්වු අතර, කම තෙුවරු වලට අද්ාන පත්වීම් සඳහා පාලක සේා 

අනුමැතිය වවත වයොමුවකොට ඇත.  පාලක සේා අනුමැතිවයන් පුව 

අද්ාන පත්වීම් ිනපි ප්රද්ාෙය සිදු කරනු ලැවබ්. 

වයයෂ්ඨ සහකාර මූලයාිපකාත්, නිවයෝයය මූලයාිපකාත්, සහකාර 

මූලයාිපකාත්, සහකාර වල් කාිපකාත් තෙුවරැ ුමරප්පාඩු ුමරවනු 

ලබනුවේ ව්ශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් සේාව මගිනි. සහකාර 

වල් කාිපකාත් තෙුවරු ුමරප්පාඩු  වම් වෙ විට වෙොමැති අතර 

සං යාණ නින ාත් තෙුවර සද්හා 2021.03.18 වෙ දිෙ සිට ෙව 

පත්වීමක් ලබා ී ඇත.අවෙත්ත් පිපපාලෙ නින ාත් තෙුවරු සද්හා 

දදිිපවේී ුමවත් පත් ද්ැන්වීමි පල කිත්මට නියමිතය. 

අෙ යෙ කාර්යය මඩලයලවේ තෙුවරු 11 ක ුමරප්පාඩු පිරවීම සද්හා 

2021.01.31 දිෙ ුමවත්පත් ද්ැන්විම පන කරෙ ලී.දදිිපවේදි කම 

ුමරප්පාඩු තෙුවරැ සද්හා සම්මු  පත්ක්ෂණ හා විේාග පැවැත්වීමට 

නියමිතය. තවද් 876 චක්රවල් ය අනුව බද්වා ගනු ලබෙ තෙුවරු 03ක් 

සද්හා විේාග පවත්වා අවසන් අතර සම්මු  පත්ක්ෂණ පැවැත්වීමට 

නියමිතය.තවද් පහල වශේණිවේ තෙුවරු සද්හා බද්වා ගැනීම් අ යාපෙ 

අමාතයංශය මගින් ෙවතා ද්මෙ වලස ද්ැනුවත් කිත්ම් සිදු වකොට ඇත. 

 

(ඊ) 2010 අවප්රේල් 23 දිෙැති අංක 921 ද්රෙ විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ 

වකොමිෂන් සේා චක්රවල් ය අනුව වජයෂ්ඨ සහකාර ුමස්තකාලාිපපති 

තෙුවර සඳහා විවිත බඳවා ගැනීවම්ී, කම තෙුවරට අද්ාල ුවදුුවකම් 

සුමරා වෙොතිබු අයදුම්කරුවත් 2018 ජූින 25 දිෙැති වැයබලෙ 

උපත්ලපතිවරයාවග්ධන ිනපිය මගින් බඳවාවගෙ 2018 අවගෝස්ුව සිට 

සමාවලෝචිත වර්ෂවේ ජූින ද්ක්වා කාලය සඳහා රු.5,418,552 ක වැවීප් 

හා ීමො වගවා තිබුණි.      

 

  

වක්.කම්.මර්.වක්.ත්ලුවංග වමය වජයේෂ්ඨ සහකාර ුමස්තකාලාිපපති 

තෙුවරට බඳවා ගැනීවම් ී  2010.04.23 දිෙැති අංක 921 ද්රෙ 

විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් සේා චක්රවල් යට අනුව පහත ුවදුුවකම් 

සලකා බලෙ ලී. 

කෙම් 

01. වප්රාවද්ණිය විශ්වවිද්යාලවේ බාහිර අවප්ක්ෂකවයත් 

වශවයන් වසර ුවෙක  (3) සාමාෙය උපාිපයක් ලබා තිබීම. 

02. දන්දියාවව් දිල්ින විශ්වවිද්යාලවේ වසරක (01) 



ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය | වාර්ෂික වාර්තාව 2020 
 

100 
 

ුමස්තකාලවිද්යාව පිළිබඳ වද්වෙ වපන සාමාර්ථයක් සහිත 

සාමාෙය උපාිපයක් ලබා තිබීම. 

03. කම විශ්වවිද්යාලවේද් වසරක (01) ුමස්තකාල හා 

වතොරුවරුවිද්යාව පිළිබඳ වද්වෙ වපන සාමාර්ථයක් සහිත 

ශාස්ත්රපති උපාිපයක් ලබා තිබීම. 

වමම ුවදුුවකම් සලකා බැලීය වමන් පුව 921 ද්රෙ විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ 

වකොමිෂන්  සේා චක්රවල් යට අනුව වක්.කම්.මර්.වක්. ත්ලුවංග වමය 

වද්වෙ කාඩලයය යටවත් සහකාර ුමස්තකාලාිපපති තෙුවරටත් කම බඳවා 

ගැනීම සිදුවෙ අවස්ථාවව්  වක්.කම්.මර්.වක්. ත්ලුවංග වමය ද්ර්ශෙපති 

උපාිපය සම්පූර්ණ වකොට තිබීම නිසා වජයේෂ්ඨ සහකාර ුමස්තකාලාිපපතිනි 

තෙුවරට බඳවා ගන්ො ලී.  

 කවමන්ම වම් වෙවිට ත්ලුවංග වමයවග්ධන ුවදුුවකම් සොථ කර ගැනීම 

සඳහා අවශයය ිනපි අද්ාන විශ්වවිද්යාල වවත වයොමු වකොට ඇති බවද් ද්න්වා 

සිටිමි.   

 

(උ) විශ්වවිද්යාලවේ මචාර්යවරවයත්ට චීෙවේ කක්සියාමන් 

විශ්වවිද්යාලවේ (Xiamen University) මචාර්ය උපාිපය (Ph.D.) 

හැද්ටත්ම සඳහා 2015 සැප්තැම්බර් 25 සිට 2018 සැප්තැම්බර් 24 ද්ක්වා 

වසර 03 ක් සද්හා වැවීප් සහිත අ යයෙ නිවාඩුද් වැවීප් සහිත අ යයෙ 

නිවාඩු අවසන් වෙ දිෙ සිට 2019 ජුින 24 ද්ක්වා වැවීප් රහිත අ යයෙ 

නිවාඩුද් අනුමත කර තිබුණි.කවහත් කම මචාර්යවරයා මචාර්ය 

උපාිපය සම්පූර්ණ වෙොකර  2019 ජුින 11 දිෙ වසේවයට වාර්තා කර 

තිබුණි. 

 

කම්.රූබවද්ෙන් මහතා තම මචාර්ය උපාිපය හැද්ටත්ම සඳහා අ යෙ නිවාඩු 

ලබා ගත් පුව 2019 ජුින 11 වෙ දිෙ රාජකාිපයට වාර්තා කන ෙමුත් වම් 

වෙ වතක් මචාර්ය උපාිපය සම්පූර්ණ වකොට ඊට අඳාන සහතික දදිිපපත් 

වකොට වෙොතිබුණි. වම් පිළිබඳ විමීමක් කරමින් 2020 වෙොවැම්බර් 11 

වෙ දිෙ වල් ාිපකාත්ුවමාවග්ධන අත්සනින්  කම්.රූබවද්ෙන් මහතා වවත 

ිනපියක් වයොමුවකරුණි.ඊට පිළිුවරු වශවයන් කම්.රූබවද්ෙන් මහතා 2020 

වෙොවැම්බර් 11 දිෙ වයොමු කන ිනපිවේ සඳහන් වූවේ 2015 සැප්තැම්බර් 25 

වෙ දිෙ සිට ඔහු තම අනිවාර්යය අ යයෙ පාඨමාලා කටයුුව කරවගෙ ගිය 

අතර 2017 ජුනි මස මචාර්යය උපාිප පර්වේෂණ සඳහා ුවදුුවකම් ලැබීවම් 

විේාගයට මුහුණ ීමට සිදුවෙ බවයි.ෙමුත් තම පියාවග්ධන අේාවය වහේුවවවන් 

ඔහුට ඊට මුහුණ ීමට වෙොහැකි වූ අතර කම විේාගය 2017 වද්සැමිබර් මස 

මුහුණ දුන් අතර දන්පුව තම මචාර්ය උපාිප පර්වේෂණ කටයුුව කරවගෙ 

ගිය බවයි.කහි අදියර 3 නිමා කල පුව තමන් 2019 ජුින 11 ඌව වවල්ලස්ස 

විශ්වවිද්යාලවේ වැයේාරගත් බවද් සඳහන් විය.ද්ැෙට විශ්ව විද්යාලවේ 

අ යයෙ කටයුුව  කරවගෙ යෙ බවත් මචාර්ය උපාිපය නිමකිත්වම් 

සහතිකය ේාරීමට 2021 වද්සැමිබර් මස ද්ක්වා කල් ලබා වද්ෙ වලසත් 
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දල්ලා තිබුණි. 

කම දල්ලීය ම 02 වෙ බැදුම්කර අයකරගැනීවම් සමාවලෝචෙ කමිවීව වවතද් 

වයොමු කල අතර (2020/11/27) ඒ දල්ලීය ම සඳහා Xiamen විශ්වවිද්යාලවේ 

අී ක්ෂක වද්ෙ ලස වාර්තාවද් දදිිපපත් කරෙ ලී. වද්වෙ බැදුම්කර 

අයකරගැනීවම් සමාවලෝචෙ කමිවීව (2020/11/27) කම වාර්තාව සලකා 

බලා 2021 ජුනි මස 30 වෙද්ා වතක් මචාර්ය උපාිප සහතිකය විශ්ව 

විද්යාලය වවත ේාරීමට කම්.රූබවද්ෙන් මහතාට කල් ලබාීමට තීරණය 

කරෙ ලී.කම දිෙය වෙ විටත් කය ේාරීමට වෙොහැකි වුවවහොත් ඔහුව 

බැදුම්කර උල්ලංගෙය කල ුමද්ගලවයත් වලස සැලකීමට තවදුරටත් 

තීරණය කරෙ ලී. 

 

(ඌ) 2005 වපබරවාිප 10 දිෙ අමාතය මඩලයල තීරණය අනුව 

විශ්වවිද්යාලය ස්ථාපෙය කිත්ම සඳහා ලබා ීමට නියමිතව තිබුණු 

කර්මාන්ත අමාතයාංශයට අයත් වහක්ටයාර් 29.805 ක දයම වසර 

16 ක කාලයක්  ගතවී ඇතත් සමාවලෝචිත වර්ෂවේ වද්සැම්බර් 31 

දිෙ ද්ක්වාම පවරාවගෙ වෙොතිබුණි. කවහත් වමම දයම් පවරා 

ගැනීවම් කටයුුව සද්හා අනුමත කාර්ය මඩලයලයට ඇුවලත් වෙොවෙ 

දයම් අත්පත් කර ගැනීවම් උපවද්ශක තෙුවරට 2017 වද්සැම්බර් 06 

දිෙ සිට විරාමික දයම් වකොමසාිපස්වරයත් බඳවා වගෙ සමාවලෝචිත 

වර්ෂවේ වද්සැම්බර් 31 දිෙ ද්ක්වා මාසික වව්තෙ වලස කකුවව වූ 

රු.1,850,000 ක් වගවා තිබුණි. 

 

 

 

 

 

සටම විශ්වවිද්යාල වලම විශ්වවිද්යාල ස්ථාපිත කිිපවම්ී හා පවත්වාවගෙ 

යාවම්ී දයම් වල හිමිකම අද්ාල විශ්වවිද්යාල වවත පැවත් වෙොමැති බව 

විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් සේාව හා උසස් අ යාපෙ අමාතයාංශ 

වවත වතොරුවරු ලැබීම වහේුවවවන් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්ෙ වකොමිෂන් 

සේාවව් උපවද්ස් වලට අනුකූලව, විශ්වවිද්යාල වවත ුවදුුව නින ාිපයත් 

දයම් පවරා ගැනීවම්  කටයුුව සඳහා පත් කරගන්ො වලස ද්න්වා ඇත.  ඒ 

අනුව ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලවේ 126 වවනි පාලක සේාවව් 

අනුමැතිය මත විරාමික දයම් වකොමසාිපස්, වක්.ඩී. ජයවීර මහතාව 

උපවද්ශෙ වසේවාව ලබා ගැනීවම්  පද්ෙම මත බඳවා ගන්ො ලී. කවසේම 

ඔහුට පැවවරෙ රාජකාත් මත හා අද්ාල කටයුුව වාර්තා කිත්ම වවනුවවන්               

රු. 50000.00 මාසික වගවීමක් සිදු කිත්ම සඳහා උක්ත පාලක සේාවව් 

අනුමැතිය මත වක්. ඩී. ජයවීර මහතාව උපවද්ශෙ වසේවය සඳහා පත් කර 

ගනු ලැබ ඇත.  කවසේම ඔහුවගන් ලබා ගන්ො මාසික වාර්තාව මත වගවීම් 

කටයුුව සිදු කරනු ලැවබ්. 
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තිරසාර සංවර්ධන 

ඉලක්ක සාක්ෂාත් 

කරගැනීම 
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6  තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම 

ඉලක්ක අරමුණු ජයග්රහණ 

ඉලක්ක 1: 

කර්මාන්ත ක්වෂේත්රවේ සහ 

සමාජවේ ඉල්ලීම් සපුරාලීම 

සඳහා මනා දැක්මක් හා 

හැකියාවක් ඇති  

උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම. 

 

1.1  ජීවිතය තුළ වෘත්තීයභාවය සහ 

දැක්ම ජනිත කිරීම සඳහා 

වවනසක්ම්වලට භාජනය 

කළ හැකි අතයව්ය 

කුසලතා, ආකල්ප සහ 

සාරධර්ම සමඟ විෂය දැනුම, 

කුසලතා සහ නිපුණතා වැඩි 

දියුණු කිරීම. 

 

1.1.1අධයයන වැසසටහ්  සඳහා 

යාවත්කාලීන විෂය 

මාලාවක් සකස් කිරීම සහ 

පවත්වාවෙන යාම. 

1.1.2 අතයව්ය කුසලතා වර්ධනය 

කර ෙැනීමට හා මනා සුහුරු 

උපාධිධාරී්  බිහිකිරීම 

සඳහා පුළුල් සාමානය 

අධයාපන ක්රියාවයකයක් 

පවත්වාවෙන යාම. 

1.1.3 අෙය එකතු කිරීම පිළිබඳ 

දැනුම ලබා දීමට අමතරව 

අතයව්ය නිපුණතා සහ 

පුළුල් සාමානය අධයාපනය 

ලබා දීම. 

 1.2     සිසු්  තුළ වයවසායකත්ව හා 

තාක්ෂණිකක කුසලතා විශිෂ්ට 

මට්ටමකට වර්ධනය කිරීම. 

1.2.1  සම්ම් ත්රණ, වැසමුළු, 

කර්මා් ත නායකයි්  සමඟ 

සාකච්චා, සුවිව්ේෂිත 

පාඨමාලා, පුර්ව තක්වසේරු 

වයාපෘි, කර්මා් තවල 

වසේවා ස්ථානෙත කිරීම් 

සංවිධානය කිරීම සහ 

වයවසායකත්ව දැනුම 

ලබාදීම. 

 1.3  ඉල්ලුම මත පදනම් වූ නව 

උපාධි පාඨමාලා හඳු් වා දීම 

මගි්  අධයාපන  විෂය පථය 

පුළුල් කිරීම. 

1.3.1  ජාික සම්පත් පදනමට 

ඉහළ අෙයක් එකතු කළ 

හැකි ක්වෂේත්ර හඳුනාවෙන 

එයට සරිලන නව උපාධි 

පාඨමාලා හඳු් වා දීම. 

ඉලක්ක 2:  

විවද්ශීය සිසුන් සදහා උසස් 

අධයාපනය ලැමේවම් අවස් ා 

පුළුල් කිරීම මගින් වගෝලීය 

පුරවැසිභාවය ප්රව්ධනය 

කිරීම. 

2.1     ඌව වවල්ලස්ස 

වි්්වවිදයාලය විවේශීය සිසු්  

අතර ආකර්්නීය 

වි්්වවිදයාලයක් බවට 

පත්කිරීම. 

2.1.1 උසස් මට්ටවම් ඉවෙනුම් 

පහසුකම් සම්පාදනය කිරීම 

2.1.2  සිසු්  / කාර්ය ම්ඩසල 

හුවමාරු වැසසටහ්  සඳහා 

අවවබෝධතා ගිවිසුම්වලට  

එළඹීම. 

 2.2 සංස්කෘික විවිධත්වය තුළි්  

ිරසාර සංවර්ධනය සහික 

කිරීම. 

2.2.1 දැනුම, ශිෂයයි්  සහ කාර්ය 

ම්ඩසලය හුවමාරු කර 

ෙැනීම හරහා වලෝක 

අධයාපනය සහ වෙෝලීය 

අව්යතා පිළිබඳ මනා 

දැනුමකි්  වහබි බහු 

සංස්කෘික පරිසරයක් 

නිර්මාණය කිරීම. 
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ඉලක්ක 3:  

අධයයන වැසසහහන් 

සාර්තකව පැවැත්වීම සහ 

පර්වේෂණ ප්රව්ධනය කිරීම 

සඳහා නිර්මාණශීලී හා 

නමයශීලී යාන්ත්රණ 

ඇතිකිරීම. 

3.1     ජාික හා වෙෝලීය ඉල්ලුම 

සපුරාලීම සඳහා අධයයන 

වැසසටහ් වල අ් තර් 

විෂයීක ස්වභාවය වැඩි කිරීම. 

3.1.1 අධයයන වැසසටහ්  

අඛ්ඩසව සමාවලෝචනය 

කිරීම. 

3.1.2 නව අධයයන පාඨමාලා 

සමඟ රජවේ අව්යතා 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 3.2     බාහිර සහවයෝගීතාවය්  

්ක්ිමත් කිරීම, පර්වේෂණ 

හා ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් 

පිළිබඳ හවුල්කාරිත්වය 

වෙොසනො ෙැනීම සහ 

ගිවිසුම් ඇිකර ෙැනීම. 

 

3.2.1  රජවේ ප්රමුඛතා සහ 

වපෞේෙයකක අං්වේ 

අව්යතා නිර්ණය කිරීම සහ 

ජාික සංවර්ධනය අරමුණු 

කරෙත් පර්වේෂණ ආරම්භ 

කිරීම සඳහා සිසු්  හා 

කාර්ය ම්ඩසලයට සෘජු 

අභිවයෝෙ ලබා දීම. 

3.2.2  වපෞේෙයකක අං්ය සමඟ 

සමීපව වැස කිරීම සඳහා 

පුහුණු අව්යතා හඳුනා 

ෙැනීම. 

3.2.3  වි්්වවිදයාල වයාපාර 

සම්බ් ධතා ජාලය 

(යූබීඑල්) හරහා වේශීය 

කර්මා් ත සඳහා සහාය 

වීම.  

3.2.4 කර්මා් ත සමඟ සබඳතා 

වෙොසනැගීම.  

 3.3     කාර්ය ම්ඩසලවේ 

ඉෙැ් වීම්, පර්වේෂණ හා 

වයවසායකත්ව කුසලතා වැඩි 

දියුණු කිරීම. 

3.3.1  කාර්ය ම්ඩසල සංවර්ධන 

මධයස්ථානය හරහා සියළුම 

කාර්ය ම්ඩසල 

සාමාජිකයි් වේ කුසලතා 

වර්ධනය කිරීවම් 

යා් ත්රණයක් නිර්මාණය 

කිරීම. 

3.3.2  රජයට අව්ය පර්වේෂණ 

සිදුකිරීම සඳහා  සහ ජාියට 

සහවයෝෙය දැක්වීම සඳහා 

කාර්ය ම්ඩසල 

සාමාජිකයි්  වපලඹවීම. 

ඉලක්ක 4:  

ආදර්ශමත් වසේවා 

සැපයුම්කරුවවකු හා වසේවා 

වයෝජකවයකු වීම. 

4.1 වි්්වවිදයාලවේ දැක්ම සාක්ෂාත් 

කර ෙැනීම සඳහා උසස් 

සුදුසුකම් ලත් ශ්රම බලකායක් 

බඳවා ෙැනීම සහ රඳවා තබා 

ෙැනීම. 

4.1.1  සුදුසුකම් ලත් හා වයෝෙය 

ශ්රම බලකායක් ආකර්ෂණය 

කරෙැනීමට උචිත 

පරිසරයක් නිර්මාණය 

කිරීම. 

 

 4.2    2021 වසර වන විට 

ඉෙැ් වීවම්, පර්වේෂණ සහ 

4.2.1  කාර්මික ප්රජාව සඳහා දැනුම 

හා කුසලතා සහ වෘත්තීය 
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පරිපාලනවේ ප්රමිි විශිෂ්ට 

මට්ටම දක්වා ඉහළ නැංවීම. 

පුහුණුව ලබා දීම. 

 

ඉලක්ක 5: 

ප්රමු  වපව ේ තා්ෂණ 

සහවයෝගය ලබාදීම මගින් 

ඉවගනීම, ඉගැන්වීම සහ 

පර්වේෂණ සඳහා වහොඳම 

පරිසරයක් ඇතිකරන ඉතා 

ආකර්ෂණීය හා මනා වලස 

සැලසුම් ක  

විශ්වවිදයාලයක් බවහ 

පත්වීම. 

 

5.1     ඉෙැ් වීවම් හා ඉවෙනීවම් 

අත්දැකීම පහසු කිරීම සඳහා 

හිතකර ්ාරීරික හා සමාජ 

පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම. 

5.1.1  ඵලදායි ස් නිවේදනය 

සඳහා නවීන වේ්න ්ාලා 

ඉදිකිරීම කිරීම සහ අි 

නවීන ඉෙැ් වීවම් ආධාරක 

සහ ස් නිවේදන උපකරණ 

සහිත වේ්න ්ාලා 

පහසුකම් සැපයීම.  

5.1.2 අංෙ සම්පූර්ණ ඉෙැ් වීම් 

සහ මූයකක හා උසස් 

පර්වේෂණාොර සංකීර්ණ 

ස්ථාපිත කිරීම. 

5.1.3 කාර්ය ම්ඩසලය සඳහා 

විශිෂ්ට පහසුකම් සහිත 

කාර්ය පරිසරයක් ඇිකිරීම. 

5.1.4 උපාධි පාඨමාලා වලට අදාළ 

කාර්මික පුහුණුව ලබාදීම. 

 5.2     වි්්වවිදයාල ප්රජාවවේ 

යහපැවැත්ම වැඩි දියුණු කර 

පවත්වාවෙන යාම. 

5.2.1 වි්්වවිදයාලවේ ඉලක්ක 

සපුරාලීම සඳහා මූලාශ්ර 

වසේවා කළමනාකරණය 

කිරීම. 

 5.3     වි්්ව විදයාලය තුළ නවක 

වදවය්  වතොර පරිසරයක් 

නිර්මාණය කිරීම. 

5.3.1 සිසු් වේ උපවේ්න 

ක්රියාවයකය අඛ්ඩසව 

පවත්වාවෙන යාම සහ 

සදාචාර විවරෝධී හැසිරීම් 

නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

සමාජ ක්ඩසායම් 

නිර්මාණය කිරීම. 

 5.4    ඉෙැ් වීම, ඉවෙනීම සහ 

පර්වේෂණ සඳහා අව්ය 

යටිතල පහසුකම් සැපයීම. 

5.4.1 පුස්තකාල වතොරතුරු 

පේධිය, දැනුම් පාදක 

කළමනාකරණ වතොරතුරු 

පේධිය ස්ථාපිත කිරීම. 

 5.5    ඉෙැ් වීම, ඉවෙනීම සහ 

පර්වේෂණ සඳහා නවීන 

වතොරතුරු හා ස් නිවේදන 

තාක්ෂණ පහසුකම් 

සම්පාදනය කිරීම. 

5.5.1 සියලුම වේ්න ්ාලා හා 

ව් වාසිකාොර සම්බ් ධ 

කරමි්  වි්්වවිදයාල 

වතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල 

පහසුකම් සම්පාදනය කිරීම. 

ඉලක්ක 6:  

අධයයන, මූලය හා 

පරිපාලනමය 

කාර්යක්ෂමතාවය සහ 

ඵලදායිතාවය සා්ෂාත් කර 

ගැනීම සඳහා ආයතනික 

ධාරිතාව වැඩි කිරීම. 

6.1     මූලය කාර්යක්ෂමතාවය සහ 

ඵලදායිතාව සහික කිරීම. 

6.1.1 මුලය ක්රියාකාරකම් 

අධීක්ෂණ ක්රමවේදයක් 

ස්ථාපිත කිරීම සහ මූලය 

අව්යතා සඳහා 

වි.වි.ප්ර.වකො.සභාව / 

භා්ඩසාොර 

වදපාර්තවම්් තුව සමඟ 
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සම්බ් ධතා පවත්වාවෙන 

යාම.   

 6.2     කාර්යක්ෂම පරිපාලන 

පේධියක් ස්ථාපිත කිරීම. 

6.2.1  දැක්ම සහ ප්රකාශිත අරමුණු 

හා සම්බ් ධ කාර්යසාධනය 

සාක්ෂාත්කරෙැනීම  සඳහා 

නායකත්වය සැපයීම සහ 

සියළුම කාර්ය ම්ඩසල ඊට 

වපළඹවීම.  

6.2.2 වමවහයුම් සාර්තකත්වය 

අත්කර ෙැනීම සඳහා 

පරිපාලනවේ නව උපාය 

මාර්ෙ අනුෙමනය කිරීම. 

6.2.3 මූලය අං්, වත්කම් 

කළමනාකරණය සඳහා 

වතොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් 

කරෙත් පේධි ස්ථාපිත 

කිරීම සහ විභාෙ හා 

සිසු් වේ පිළිබඳ 

සංඛයාවල්ඛනවලට අදාළව 

පේධි පවත්වාවෙන යාම. 

 6.3     අධයයන වසේවාව් හි 

කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ 

නැංවීම. 

6.3.1  ඌව වවල්ලස්ස 

වි්්වවිදයාලවේ වත්මාව මත 

පදනම් වූ ප්රභල අ් තර් 

විෂයීක හා වයවසායකත්ව 

ස්වභාවය සහිතව  සියළුම 

උපාධි පාඨමාලා සකස ්

කරීම.  

6.3.2 වේ්න පැවැත්වීම සහ 

උපවේ්නය, පර්වේෂණ 

සහ සමාජ වෙකීම යන 

කරුණුවලට අදාළව 

අධයයන කාර්ය ම්ඩසලය 

ඇෙයීම. 

 6.4 සියළුම ක්රියාකාරී අං් 

ආවරණය වන පරිදි ඵලදායි 

තත්ත්ව සහික කිරීවම් 

පේධියක් පවත්වා ෙැනීම. 

6.4.1 ක්රියාකාරී ක්වෂේත්ර සඳහා 

තත්ත්ව ආරක්ෂක 

ක්ඩසායමක් / ඒකකයක් 

ස්ථාපිත කිරීම සහ එම 

ක්වෂේත්රවල 

ගුණාත්මකභාවය 

සමාවලෝචනය කිරීම. 

6.4.2වි්්වවිදයාලවේ 

කළමනාකරණ මට්ටමි්  

අධීක්ෂණ ක්රියාවයකය 

සමාවලෝචනය කිරීම සහ 

නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාමාර්ෙ 

හදුනාෙැනීම. 

 


