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oelau

fi!kao¾hd;aul YslaIKfhys b,a¨u iemhSfï muqlhd njg m;aùu

fuyjr
Y%S ,xldfõ ixialD;sl W/uh iqrlsk whqßka idrj;a núka hq;a ;uka f;dard.;a fi!kao¾h 

wOHdmk laI;%fhys oekqu yd ksmqKd;d l=i,;djhka ,nd .ekSug wjia:d i,id      

/ldhdjkays kshqla; jk mßÈ WmdêodÍka yd ämaf,daudOdÍka ìyslsÍï

oelau yd fuyjr



wdpdrAh tia.fchixlrA
wOHlaI/iajdus jsmq,dkkao fi!kaorAh wOHhk wdh;kh
kef.kysr jsYaj jsoHd,h, YS ,xldj

wOHlaIlf.a iudf,dapkh

fi!kao¾h úIhka W.kajk Wiia wOHdmk wdh;khla f,dalfha Ôj;ajk ish¨u m%cdj fj; 

l,d;aul yd Ydia;%Sh yelshdj ,nd fohs' thska Tjqkaf.a .=Kdx. o ÈhqKqfõ'

l,dj mqyqKqùu‚ l,djj w;aù§u yd fi!kao¾h wjfndaOlr .ekSu foaYmd,k n,mEug k;= 

fkdjQ ksjy,a fohla f,i fmdÿfõ úYajdi lrkq ,efí' iEu l,djgu yd iEu fi!kao¾h  

mqyqKqùugu thgu wod<jQ foaYmd,khla ;sfí' thska tu l,dj yd tu  fi!kao¾h mqyqKqùu 

uq,aneif.k ;sfí'

l,dj m%o¾Ykh lsÍu yd wëlaIKh lsÍu‚ tys iudc yd foaYmd,k ikao¾Nh wëlaIKh 

lsÍu ie,lsh hq;= fohla fõ' th Wiia wOHdmk wdh;khl wOHdmkh iún, .ekaùfï     

woDIHudk fohla fõ'

Wiia wOHdmk wdh;khla tys l,d l=i,;djhlg muKla fkdj tys ixialD;sl wruqK i|yd 

o jeo.;a ia:dkhla ,nd fohs'  l,dj wëlaIKh lsÍu hkq l,dj m%o¾Ykh lsÍu muKla 

fkdj tys mq¿,a j¾Kdj,sh ;=< fjkialï we;slsÍu o thg we;=<;a fõ'

l,dl/jka hkq l,amkd lsÍu u.ska ñksiqka w;r ixjdohla we;s lrk ish kscìfï uq,a 

nei.;a msßila fõ' Tjqyq ish¨ i;a;ajfhda ksÿlaj kSfrda.Sj Ôj;aùu i|yd jk yerjqï 

,laIKh jkafkda h'

iajdñ úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh Wmdê wfmalaIlhka iudc yevh wkqj j¾Okh 

ùug‚ iudc l%shdldÍka f,i l%shd lsÍug iyd iudc fiajd lghq;=j, § odhl;ajh ,nd§ug 

wjYH ikao¾Nh ,ndfoa'

fuu wruqK idlaId;a lr .ekSu Wfoid iajdñ úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh Wmdê 

wfmalaIlhkaj l,dl/jka‚ Ydia;%Shka‚ jHjidlhka‚ iudc ixúOdk yd fjk;a wdh;k 

iu. iïnkaO lrhs'

fuu l%shdj,sh ld¾h idOk m%.;sh ks?mKh lrhs'



fi!kao¾h úIhka W.kajk Wiia wOHdmk wdh;khla f,dalfha Ôj;ajk ish¨u m%cdj fj; 

l,d;aul yd Ydia;%Sh yelshdj ,nd fohs' thska Tjqkaf.a .=Kdx. o ÈhqKqfõ'

l,dj mqyqKqùu‚ l,djj w;aù§u yd fi!kao¾h wjfndaOlr .ekSu foaYmd,k n,mEug k;= 

fkdjQ ksjy,a fohla f,i fmdÿfõ úYajdi lrkq ,efí' iEu l,djgu yd iEu fi!kao¾h 

mqyqKqùugu thgu wod<jQ foaYmd,khla ;sfí' thska tu l,dj yd tu  fi!kao¾h mqyqKqùu 

uq,aneif.k ;sfí'

l,dj m%o¾Ykh lsÍu yd wëlaIKh lsÍu‚ tys iudc yd foaYmd,k ikao¾Nh wëlaIKh 

lsÍu ie,lsh hq;= fohla fõ' th Wiia wOHdmk wdh;khl wOHdmkh iún, .ekaùfï 

woDIHudk fohla fõ'

Wiia wOHdmk wdh;khla tys l,d l=i,;djhlg muKla fkdj tys ixialD;sl wruqK i|yd 

o jeo.;a ia:dkhla ,nd fohs'  l,dj wëlaIKh lsÍu hkq l,dj m%o¾Ykh lsÍu muKla 

fkdj tys mq¿,a j¾Kdj,sh ;=< fjkialï we;slsÍu o thg we;=<;a fõ'

l,dl/jka hkq l,amkd lsÍu u.ska ñksiqka w;r ixjdohla we;s lrk ish kscìfï uq,a 

nei.;a msßila fõ' Tjqyq ish¨ i;a;ajfhda ksÿlaj kSfrda.Sj Ôj;aùu i|yd jk yerjqï 

,laIKh jkafkda h'

iajdñ úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh Wmdê wfmalaIlhka iudc yevh wkqj j¾Okh 

ùug‚ iudc l%shdldÍka f,i l%shd lsÍug iyd iudc fiajd lghq;=j, § odhl;ajh ,nd§ug 

wjYH ikao¾Nh ,ndfoa'

fuu wruqK idlaId;a lr .ekSu Wfoid iajdñ úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh Wmdê 

wfmalaIlhkaj l,dl/jka‚ Ydia;%Shka‚ jHjidlhka‚ iudc ixúOdk yd fjk;a wdh;k 

iu. iïnkaO lrhs'

fuu l%shdj,sh ld¾h idOk m%.;sh ks?mKh lrhs'

mgqk

01. yeÈkaùu

02. ixúOdk igyk

03. l<uKd lrk uKav,h ms<sn| flá igykla

04. YsIHhkaf.a úia;rh

05. iu;ajQ YsYHhka ms<sn| úia;r

06. wOHhk ld¾h uKav,h ms<sn| úia;r

07. úOdhl ld¾h uKav,h ms<sn| úia;r

08. wkOHk ld¾h uKav,h ms<sn| úia;r

09. iuq¿‚ iïuka;arK yd jevuq¿ ms<sn| úia;r

10. ix.S; yd kegqï jevigyka ms<sn| úia;r

11. fmdÿ ieu/ï ms<sn| úia;r

12. m¾fhaIK‚ kfjda;amdok yd m%ldYk ms<sn| úia;r

13. jevigyka iuq¿ yd iïuka;%K ms<sn| úia;r

14. m%d.aOk úhoï ms<sn| úia;r

15. uq,H m%r.;sh ms<sn| úia;r ^úhoï&

16. uq,H m%r.;sh ms<sn| úia;r ^ckkh lrk ,o wdodhï&

17. uq,H ld¾h idok úYaf,aIKh

Wm.arka;

Wm.arka; A -  

Wm.arka; B -  

Wm.arka; C -  

Wm.arka; D -  

Wm.arka; E -  
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Wm.arka;    F   - 

uQ,H m%ldYk

ú.K.dêm;sf.a m%;spdrh

js.KldOsm;sf.a jdrA;dj

js.KldOsm;sf.a jdrA;djg l<uKdlrK ms%<s;Qre

Y%S ,xld kef.kysr úYaj úoHd,fha iajdñ úmq,dkkaod 

fi!kao¾h  wOHk wdh;kh <Õd lr.;a ;sridr 

ixj¾Okb,lalhka ms<sn| jd¾;dj'

wh;kfha ldrAh idOkh m%jrAOkh lsrSu i`oyd uOH ld,Sk 

ls%hd mgsmdgsh ms<sn`o idrdxYhla ls%hd;aul lsrSu 

wfmaCId flfrA.
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01. ye¢kaùu

kegqï yd ix.S;h i|ydjk iajdó úmq,dkkaod wdh;kh 1982 j¾Ifha § uehs ui 29 jk Èk uvl,mqfõ l,a,ä 

Wmafmdavhsys msysá iajdó úmq,dkkaod u‚mkavysïys l,dmsh lghq;= yd yskaÿ wd.ñl wud;HxYh u.ska ia:dmkh 

lrk ,§' rdulaßIaK ksldhg wh;a kef.kysr m<d;g úYd, fiajhla  l< meúoaol= jk iajdñ úmq,dkkaod 

ysñhkaj isyslsÍu ms‚i fuu wdh;kh wdrïNlrk ,§' ;snqkq myiqlï iu. k¾;kh yd ix.S;h i|yd foaYk 

yd m%dfhda.sl mka;s iajdó úmq,dkkaod f.dvke.s,s ixlS¾Kfha § 1986 j¾Yfha isg wdrïNlrk ,§'

kegqï yd ix.S;h i|ydjk iajdó úmq,dkkaod wdh;kh 2002 j¾Ifha § ckjß ui 01 jk Èk kS;HdkQl+,j 

kef.kysr úYaj úoHd,hg wkqnoaO lrk ,§' miqj fuu wdh;kh iajdó úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHdmk 

wdh;kh f,i kï lrk ,§' Y%S ,xld m%cd;ka;aßl jd§ iudcjd§ ckrcfha úfYaI .eiÜ m;arhla u.ska 1978 

wxl 16 úYaj úoHd, mkf;a Wmj.ka;s B 24 hgf;a 2005 j¾Ifha ud¾;= 14 jk Èk isg kef.kysr úYaj úoHd,hg 

wh;a wdh;khla f,i iïnkaO lrk ,§' fuu wdh;kh uvl,mq k.rfha isg ls'ó' 3l ÿßka l,auqkhs k.rhg 

hk ud¾.fha l,a,ä rdularIaKmarïys msysgd we;' fuu wdh;kh iajdó úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHdmk 

wdh;kh‚ kef.kysr úYaj úoHd,h‚ Y%S ,xld f,i kï lr we;s w;r my; i|yka wxYj, W.kajk úYhka 

i|yd wkque;sh ,eî we;'

 l¾kdála ix.S; wxYh
 k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d wxYh
 oDYH yd ;dlaIK l,d wxYh

my; i|yka uKv, wdh;kfha iukaú; we;

 Ydia;aÍh md,l uKav,h ( Ydia;aÍh lghq;= iïnkaO l%shdldrlï yiqrùu

 l<uKdlrk uKav,h ( wdh;kfha wOHk yd úOdhl fldgi

my; i|yka Wmdê by; i|yka wxY u.ska m%Odkh lrkq ,efí'

 l¾kdála ix.S;h

 k¾;kh ^Nr; kdgHï&

 kdgH yd rx.l,dj

 oDYH yd kdgH l,dj

 ixialD;sl jevigyka u.ska m%cdj m%j¾Ok yd m%;sixúOdk lsÍu

uvl,mq Èia;%lalfha ixúOdkh lrkq ,nk by, uÜgfï W;aijj, § ms<s.ekSfï k¾;k yd wfkl=;a 

ixialD;sl jevigyka wdh;kfha YIH YsIHdjka úiska bÈßm;a lrkq ,efí' úfYaIfhka fujka W;aij uvl,mq 

Èia;%la f,alï ld¾hd,h‚ uvl,mq Widúh‚ nexl=‚ uvl,mq YslaIK frday,‚ wOHdmk ld¾hd,h yd 

m%dfoaYsh f,alï ld¾hd,h jeks rdcH yd fm!oa.,sl wdh;k u.ska ixúOdkh lrkq ,efí'

 ixialD;sl W/uhka ixrlaIkh lsÍu iyd m%rj¾Okh lSÍu

f.ù .sh jir úismyl ld,h mqrd iajdñ úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh l,dmsh yd cd;sl jYfhka

;sfnk ixialD;sl W/uhka wdrlaId lsÍug;a m%j¾Okh lSÍug;a lemS fmkk ld¾h Nd¾hka bgqlr ;sfí' fuu 

wruqK idlaId;a lr .ekSu Wfoid l+;a;=‚ ck kdgH yd mdrïmßl l,d wx. jeks ixialD;sl jevigyka 

wdh;kh u.ska ixúOdk lr we;'

f;uy,a f.dvke.s,a,la bÈlr we;' bkaÈh rcfha wdodr hgf;a rdcÿsffr Y%jKd.drh w¨;a jeähd lsÍug;a 

Y%jK yd ÿYH o;a; má.; lr ixialrKh lsÍug myiqlï we;s f.dvke.s,a,la bÈlsÍug;a mshjr wrf.k ;sfí' 

mqk/;a;dmk ld¾hh hgf;a k¾;k wxYfha f.dvke.s,a, w¨;a jeähd flrñka mj;S' 

jHia:dms; uKav,h

mdGud,d

ch.%ryKhka

há;, myiqlï
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02. ixúOdk igyk

kef.kysr úYaj úoHd,h

wOHlaIl$ 
ia'ú'fi!' w

wOHk 

ld¾h uKav,h

wkOHk  

ld¾h uKav,h

wOHk iyh 

ld¾h uKav,h

wxY$ tall

wxY 

m%Odks

tall 

iïnkaëlrlj/

mßmd,k wxYh uQ,H wxYh

ia'ú'fi!' w

l<ukdlrK 
ukav,h

Ydia;%sh uKav,h

ljqkais,hfikÜ 
iNdj

Wml=,m;s

fcHIG iyldr 

mqia;ld,dêm;s

iyldr 

mqia;ld,dêm;s

mqia;ld,h

ksfhdcH 

f,alLdêldÍ

iyldr 

f,alLdêldÍ

fcHIG ksfhdcH 
f,alLdêldÍ

fcHIG iyldr 
.KldêldÍ

iyldr

 .KldêldÍ
AIA

ú.Kk wxYh

wxY

Dept. of Carnatic Music
Dept. of Dance & Drama 
and Theatre Arts
Dept. Visual &
Technological Arts

tall







IQAU

SDC

UICT

EMSU

LLZ

CGU

ACC

UDCJ

kegqï yd ix.S;h i|ydjk iajdó úmq,dkkaod wdh;kh 1982 j¾Ifha § uehs ui 29 jk Èk uvl,mqfõ l,a,ä 

Wmafmdavhsys msysá iajdó úmq,dkkaod u‚mkavysïys l,dmsh lghq;= yd yskaÿ wd.ñl wud;HxYh u.ska ia:dmkh 

lrk ,§' rdulaßIaK ksldhg wh;a kef.kysr m<d;g úYd, fiajhla  l< meúoaol= jk iajdñ úmq,dkkaod 

ysñhkaj isyslsÍu ms‚i fuu wdh;kh wdrïNlrk ,§' ;snqkq myiqlï iu. k¾;kh yd ix.S;h i|yd foaYk 

yd m%dfhda.sl mka;s iajdó úmq,dkkaod f.dvke.s,s ixlS¾Kfha § 1986 j¾Yfha isg wdrïNlrk ,§'

kegqï yd ix.S;h i|ydjk iajdó úmq,dkkaod wdh;kh 2002 j¾Ifha § ckjß ui 01 jk Èk kS;HdkQl+,j 

kef.kysr úYaj úoHd,hg wkqnoaO lrk ,§' miqj fuu wdh;kh iajdó úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHdmk 

wdh;kh f,i kï lrk ,§' Y%S ,xld m%cd;ka;aßl jd§ iudcjd§ ckrcfha úfYaI .eiÜ m;arhla u.ska 1978 

wxl 16 úYaj úoHd, mkf;a Wmj.ka;s B 24 hgf;a 2005 j¾Ifha ud¾;= 14 jk Èk isg kef.kysr úYaj úoHd,hg 

wh;a wdh;khla f,i iïnkaO lrk ,§' fuu wdh;kh uvl,mq k.rfha isg ls'ó' 3l ÿßka l,auqkhs k.rhg 

hk ud¾.fha l,a,ä rdularIaKmarïys msysgd we;' fuu wdh;kh iajdó úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHdmk 

wdh;kh‚ kef.kysr úYaj úoHd,h‚ Y%S ,xld f,i kï lr we;s w;r my; i|yka wxYj, W.kajk úYhka 

i|yd wkque;sh ,eî we;'

 l¾kdála ix.S; wxYh
  k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d wxYh
  oDYH yd ;dlaIK l,d wxYh

my; i|yka uKv, wdh;kfha iukaú; we;

 Ydia;aÍh md,l uKav,h ( Ydia;aÍh lghq;= iïnkaO l%shdldrlï yiqrùu

 l<uKdlrk uKav,h ( wdh;kfha wOHk yd úOdhl fldgi

my; i|yka Wmdê by; i|yka wxY u.ska m%Odkh lrkq ,efí'

 l¾kdála ix.S;h

 k¾;kh ^Nr; kdgHï& 

 kdgH yd rx.l,dj

 oDYH yd kdgH l,dj

 ixialD;sl jevigyka u.ska m%cdj m%j¾Ok yd m%;sixúOdk lsÍu

uvl,mq Èia;%lalfha ixúOdkh lrkq ,nk by, uÜgfï W;aijj, § ms<s.ekSfï k¾;k yd wfkl=;a           

ixialD;sl jevigyka wdh;kfha YIH YsIHdjka úiska bÈßm;a lrkq ,efí' úfYaIfhka fujka W;aij uvl,mq 

Èia;%la f,alï ld¾hd,h‚ uvl,mq Widúh‚ nexl=‚ uvl,mq YslaIK frday,‚ wOHdmk ld¾hd,h yd 

m%dfoaYsh f,alï ld¾hd,h jeks rdcH yd fm!oa.,sl wdh;k u.ska ixúOdkh lrkq ,efí'

 ixialD;sl W/uhka ixrlaIkh lsÍu iyd m%rj¾Okh lSÍu

f.ù .sh jir úismyl ld,h mqrd iajdñ úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh l,dmsh yd cd;sl jYfhka 

;sfnk ixialD;sl W/uhka wdrlaId lsÍug;a m%j¾Okh lSÍug;a lemS fmkk ld¾h Nd¾hka bgqlr ;sfí' fuu 

wruqK idlaId;a lr .ekSu Wfoid l+;a;=‚ ck kdgH yd mdrïmßl l,d wx. jeks ixialD;sl jevigyka 

wdh;kh u.ska ixúOdk lr we;'

f;uy,a f.dvke.s,a,la bÈlr we;' bkaÈh rcfha wdodr hgf;a rdcÿsffr Y%jKd.drh w¨;a jeähd lsÍug;a 

Y%jK yd ÿYH o;a; má.; lr ixialrKh lsÍug myiqlï we;s f.dvke.s,a,la bÈlsÍug;a mshjr wrf.k ;sfí' 

mqk/;a;dmk ld¾hh hgf;a k¾;k wxYfha f.dvke.s,a, w¨;a jeähd flrñka mj;S' 



03. l<ukdlrK uKav,fha idudðlhka

03

iNdm;s (  uydpd¾h ù' chisx.ï

  Wml=,m;s - kef.kysr úYaj úoHd,h

wOHlaI (  wdpd¾h tia' chixl¾

  wOHlaI$ iajdó úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh

idudðlhka ( 

  tï' rù uy;d

  mSGdêm;s‚ l,d yd ixialD; mSGh‚ kef.kysr  

  úYaj úoHd,h

  wdpd¾h fÊ' ú.akrdcka uy;añh

  wxYdêm;s‚ l¾kdála ix.S; wxYh‚ 

  iajdó úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh

  wdpd¾h iS' tia' rxð;al=ud¾ uy;añh

  wxYdêm;s‚ k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d wxYh

  iajdó úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh

  wdpd¾h fla' ihdu,dx.s uy;añh

  wxYdêm;s‚ oDYH yd ;dlaIK l,d wxYh

  iajdó úmq,dkkaod fi!kao¾h wOHk wdh;kh

Ydia;%Sh md,l uKav, ksfhdað;hka (  

  wdpd¾h fÊ' [Kodia uy;añh

  ù' mySroka uy;añh

fikÜ ukKav, ksfhdað;hka (   

  wdpd¾h à' uÈfõkaoka uy;d

  tia' jkaøl=ud¾ uy;añh
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ljqkais,a uKav, ksfhdað;hka (

  wdpd¾h tia' fu!k.=/

  wdpd¾h tka' ;ñ,ajdkka  ^01'01'2018 - 31'06'2018&

  uydpd¾h fla' l=yNd,ka ^01'06'2018 - 06'12'2018&

  uydpd¾h tia' isj.fKaIka  ^07'12'2018 - 31'12'2018&

úYaj úoHd, m%;smdok fldñiï iNd ksfhdað;hka ( 

  fla' ufyaIka uy;d

  mQcH fcdi*a fïÍ msh;=ud

  ysiaj we;

NdKavd.dßl ksfhdað;hka ( 

  wd¾' kvqkafp,shka uy;d ^01'01'2018 - 28'02'2018&

  tia' .sßorka uy;d  ^01'03'2018 - 31'12'2018&

fjk;a ksfhdað;hka ( 

  ù' ;jrdcd uy;d ^01'01'2018 - 31'07'2018&

  tia' Y%Sldka; uy;añh ^01'08'2018 - 31'12'2018& 

ksfhdacH f,aLldêldß ^f,alï& ( 

  fla' fmdafyakøka uy;d
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04. YsIHhkaf.a úia;rh -2018

wxY mdGud,d udOH
wfmlaIs;

2018

m<uqjk 
jif¾ 

YsIHhka 
^2016$17&

fofjks
jif¾ 

YsIHhka 
^2015$16&

f;fjks
jif¾ 

YsIHhka 
^2014$15&

i;rjks
jif¾ 

YsIHhka 
^2013$14&

ix.S;

k¾;k‚ 

kdgH yd 

rx.l,d

oDYH yd 
;dlaIK 
l,d

,,s; l,d 
Wmdêh ^kdgH 
yd rx. l,dj&

,,s; l,d 
Wmdêh 

^oDIH l,d&

,,s; l,d 
Wmdêh 
^ix.S;h&

tl;=j

fou<

fou<

fou<

fou<

76 80 79 6976

45 39 38 33 46

44 48 45 49 25

47

212 210 198 205 180

47 35 44 44
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05. iu;ajQ YsIHhka ms<sn| úia;r

 jd¾Islj mdGud,d i|yd f;dard .ekSug fhdað; YsIHh ixLHdj

1' ix.S; - 80

2' k¾;k - 50

3' kdgH yd rx. l,dj - 50

4' oDIH l,dj  - 50   

wxY mdGud,d udOH
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Y
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H
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h
da 

,
sh
dm

È
xÑ

,
sh
dm

È
xÑ

20
17

20
18

,,s; l,d 
Wmdêh 
^ix.S;h&

k¾;k‚ 

kdgH yd 

rx.l,d

ix.S;

oDYH yd 
;dlaIK 
l,d

tl;=j

fou<

,,s; l,d 
Wmdêh ^kdgH 
yd rx. l,dj&

,,s; l,d 
Wmdêh 

^oDIH l,d&

,,s; l,d 

Wmdêh 

^oDIH l,d&

68 55 66 40 79 40

35 34 29 29 33 33

36 36 38 29 37 37

49 33 39 33 49 41

188 158 172 131 198 151

230
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06. wOHhk ld¾h uKav,h ms<sn| úia;r

 24'07'2017 l<ukdlrK fiajd fomd¾;fïka;=j u.ska w¨;a mqrmamdvq wkqu; lrf.k we;'

wxY mdGud,d

w
k

qu
e;

sh
 ,

en
Q 

m
qr
m
am
dv

q 

f
c
H
I
aG
 

u
y
dp

d¾
h

u
y
dp

d¾
h

f
c
H
I
aG
 

l
Ó
l

dp
d¾

h
 

l
Ó
l

dp
d¾

h
 

^m
ß
j
di

&

l
Ó
l

dp
d¾

h
 

^;
dj

l
d,

sl
&

f
c
H
I
aG
 i

y
l

dr
m
qi
a;
l

d,
dê

m
;
s$

i
y
l

r
m
qi
a;
l

d,
dê

m
;
s

W
m
f
o
aY
l

ix.S;
,,s; l,d 

Wmdêh ^ix.S;h&

,,s; l,d 

Wmdêh ^kegqï&

,,s; l,d 

Wmdêh 

^kdgH yd rx. 

l,dj&

,,s; l,d 

Wmdêh 

^oDIH l,d&

k¾;k‚ 

kdgH yd 

rx.l,d

oDYH yd 

;dlaIK 

l,d

mqia;ld,h

mß.Kl tallh

NdId bf.k .ekSfï l,dmh

YdÍßl wOHdmkh

tl;=j

24 - - 04 06 09 01

13 04 04 04 01

18 03 05 07 -

20 01 10 04 -

02 02

04 01

01

01

01

- 02

07 03

01

89 14 27 24 02 07
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07. úOdhl ld¾h uKav,h ms<sn| úia;r

 úOdhl fYa‚fha mqrmamdvq wgla ;sfí' wdh;kfha wjYH;djh u; ;j;a úOdhl 

fYa‚fha mqrmamdvq ks¾udKh lrkq ,efí'

wxYh 

m%ia:dmkh yd fmdÿ mßmd,kh

  - ks' f,a

  - AIA

úNd. yd YsIHka we;=<;a lsÍu - fÊ' i' f,a

uQ,H wxYh  -  fÊ' i'  

  - i' .

YsIHh iqNidOk - i' f,a

kv;a;= lsÍfï wxYh -  bxðfka/

                 - Ndrl/

tl;=j

01
01

01
01

01 01

01
01

01
01

01 01

08 06

01
01

wkque;sh ,enqKq 

mqrmamdvq ixLHdj 

mqrjd we;s 

mqrmamdvq ixLHdj

úOdhl fYa‚fha ld¾h uKav, ixLHdj
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08. wkOHk ld¾h uKav,h ms<sn| úia;r

wxY
ld¾ñl ld¾h 

uKav,h

,smsl/jka yd 
ñ;% mdlaIsl 

ld¾h uKav,h

iq¿ fiajlhka

wOHlaIlf.a ld¾hd,h

l¾kdála ix.S;h

k¾;k‚ kdgH 
yd rx. l,d

oDYH yd ;dlaIK l,d

mqia;ld,h

mß.Kl tallh

YdÍßl wOHdmkh

uQ,H wxYh

m%ia:dmkh yd 
fmdÿ mßmd,kh

úNd. yd YsIHka 
we;=<;a lsÍu

YsIHh iqNidOk

kv;a;= lsÍfï wxYh

fi!LH /ljrK 
uOHia:dkh

NdId bf.k 
.ekSfï l,dmh

03 0101
01

02

01

01

01

01

01

01

01

08

04

-

02 01 01--

--

-

-

-

-

04 0201

01 02-

-

-

-

02

- -

01

05

02

02

01

06

04

05

03

-

03

-01

01

03

01

08 05 31 13 42 25

-

-

01 -

-

02

01

01

01

06

02

01

18

02

01

01

--- - 01

0102 02 -

tl;=j

wkque;sh ,;a mqrjmq wkque;sh ,;a mqrjmq wkque;sh ,;a mqrjmq

   úOdhl fYa‚fha mqrmamdvq wgla ;sfí' wdh;kfha wjYH;djh u; ;j;a úOdhl 

fYa‚fha mqrmamdvq ks¾udKh lrkq ,efí'



09. iuq¿‚ iïuka;%K yd jevuq¿ ms<sn| úia;r

10

ix.S; úls;aid jevuq¿j

ckjdß - 2018

ix.S; úls;aid jevuq¿ k¾;k> kdgH yd 

rx.l,d wxYfha YsIH YsIHdjka i|yd   

fkd¾fõys jdiqyS chmd,ka uy;añh úiska 

mj;ajk ,§'

rx. Yd,d  jevuq¿ 1 yd 2

16>17>18 cq,s 2018

rx. Yd,d jevuq¿j k¾;k> kdgH yd 

rx.l,d wxYfha YsIH YsIHdjka i|yd 

bkaÈhdfõ ;ñ<a kdvqys uydpd¾h rùkaøka 

uy;d yd rduidó uy;añh úiska mj;ajk 

,§'

wfhdarìla jHdhdï jevuq¿j

24 uehs 2018

wfhdarìla jHdhdï jevuq¿j 
ldka;d YdÍßl fhda.H;d 
wfhdarìla jHdhdï uOHia:d-
kh u.ska iajdñ úmq,dkkaod 
fi!kao¾h wOHdmk wdh;k-
fha § mj;ajk ,§

kdgH úls;aid jevuq¿j

18-20 wf.daia;= 2018
kdgH úls;aid jevuq¿j 
k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d 
wxYfha YsIH YsIHdjka i|yd 
mdlsia;dkfha uqia;*d lud 
c§rd uy;añh úiska mj;ajk 
,§'



11

Wiia wOHdmkh u.ska cd;sl 
iu.sh yd iudk;djh i|yd 

wjika l%shdldÍ 
mqyqKq jevigyk

18 fkdjïn¾ 2018

Wiia wOHdmkh u.ska cd;sl iu.sh yd 
iudk;djh i|yd wjika l%shdldÍ mqyqKq 
jevigyk'
úYaj úoHd, m%;smdok fldñIka iNdj

mfrr ix.S;h ms<sn| 
mqyqKq jevigyk

16-17 Tlaf;dan¾ 2018

k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d YsIHhka i|yd 
mfrr ix.S;h ms<sn| jQ mqyqKq jevigyk 
mq;a;¾ l,d ix.uh'

;sr.; lsÍu yd idlÉPd

17 Tlaf;dan¾ 2018

kdgH yd rx.l,dj ms<sn| 
mqyqKq jevigyk

20 fkdjïn¾ 2018

;sr.;lsÍu yd idlÉPd ^f,aLk 

ú;%máh&

k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d YsIHhka 

i|yd kdgH yd rx.l,dj ms<sn| mqyqKq 

jevigyk'

m%Nd;a ndialrka uy;d‚ bkaÈhdj
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ms<s.ekSfï k¾;k

16 ckjdß 2018

rKú/ ieu/ï W;aijh i|ydjk ms<s.ekS-

fï k¾;khla kef.kysr f,a.+ka 

fydag,fha § fõÈld .; lrk ,§' fuu 

W;aijh kef.kysr m<d; Ndr fmd,sia 

ks,OdÍ;=ud úiska ixúOdkh lrk ,§'

mdffr ms,kao jKaK;a;=ma 
mQÉÑ kdgH

27 -29 ckjdß 2018

mdffr ms,kao jKaK;a;=ma mQÉÑ kdgH 

m%foaYsh l,d/jka iu. tl;=j iajdó 

úmq,dkkaod wOhk wh;kh u.ska rÕ 

olajk ,§'

fíkaâ ix.S;h bÈßm;a lsÍu

30 cQks 2018

iuDoaê ,dîka i|yd uvl,mq ;d,xl=vd 

úoHd mSGfha mj;ajkq ,enQ ixj¾Ok jevi-

gyfka § fíkaâ ix.S;h bÈßm;a lrk ,§ 

ms<s.ekSfï k¾;kh

13 iema;eïn¾ 2018

wïmdr wlalr�mam;a;=fõ msysá  ld¾ñl 

wOHdmk wdh;kfha iy;sl m%odk      

W;aijfha § ms<s.ekSfï k¾;kh fõÈld 

.; lrk ,§'

ms<s.ekSfï k¾;k

24 fmnrjdß 2018

uvl,mq Èia;%sla f,alï ld¾hd,h u.ska 

2018 cd;sl máiaj; Èkh fjkqfjka       

ixúOdkh lrk ,o W;aijfha § ms<s.ekSfï 

k¾;khla bÈßm;a lrk ,§'

ldka;d Èkh i|ydjk ieu/ï

08 ud¾;= 2018

uvl,mq Èia;%slalfha udkj ysñlï        

ixúOdkh u.ska mj;ajk ,o ldka;d Èk 

ieu/u

f,dal rx. Yd,d Èkh

27 wf.daia;= 2018

f,dal rx. Yd,d Èk W;aijh

f,dal rx. Yd,d Èkh

29 wmaß,a 2018

f,dal rx. Yd,d Èk W;aijh

10. ix.S; yd kegqï jevigyka ms<sn| úia;r
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;sr.; lsÍu yd idlÉPd
17 Tlaf;dan¾ 2018

;sr.;lsÍu yd idlÉPd ^SOL f,aLk ú;%máh&

ùÈ kdgH bÈßm;a lsÍu

19 - 21 iema;eïn¾ 2018

uvl,mq‚ fpx.,ä‚ lrähkd/ys msysá 
fiajd mqyqKq wdh;kfha mej;s 2018 
kef.kysr Wodkh m%o¾Ykh i|yd ùÈ 
kdgHla bÈßm;a lrk ,§' fuu m%o¾Ykh 
kef.kysr úYaj úoHd,fha lDIsl¾u wxYh 
u.ska ixúOdkh lrk ,§'

rx. Yd,d jevuq¿j
23 iema;eïn¾ 2018

rx. Yd,d jevuq¿j k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d 

wxYfha YsIH YsIHdjka i|yd bkaÈhdfõ m%rNd;a 

ndialrka uy;d úiska mj;ajk ,§'

i;sfha Èkj, YsIHkaf.a 
kdgH bÈßm;a lsÍu

iemaf;ïn¾ 2018

i;sfha Èkj, k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d wxYh 

u.ska YsIHh kdgH ixúOdkh lrkq ,enq‚'

idïm%odhsl fíkaâ ix.S;h 
yd nyq ixialD;sl kegqï

24 Èfiïn¾ 2018

kef.kysr m<df;a  ;sfnk lDIsl¾u 

ixj¾Ok wdh;kfha iïudk W;aijfha § 

idïm%odhsl fíkaâ ix.S;h‚ ms<s.ekSfï 

k¾;kh yd nyq ixialD;sl kegqï bÈßm;a 

lrkq ,enq‚'

i,xffl wks mQcdj

20 uehs 2018

i,xffl wks mQcdj (  mdrïmßl rx. 

Yd,d wx.hla

È. kdgH Wf<,

19  - 20  iema;eïn¾ 2018

È. kdgH Wf<,

flá kdgH Wf<,

15 - 18   iema;eïn¾ 2018

flá kdgH Wf<,
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cd;Hka;r iuq¿j

15 - 18   cQks 2018

zm%Odk Odrfõ foaYsh oekqu yd wiamDIH 

ixialD;sl W/ufha jeo.;aluz hk 

ud;Dldj hgf;a cd;Hka;r iuq¿jla       

ixúOdkh lrk ,§'

wOHdmk pdßldj

05 - 10  uehs 2018

k¾;k‚ kdgH yd rx.l,d wxYfha YsIHh 

YsIHhdjka úiska wOHdmk pdßldjla 

ixúOdkh lrk ,§'

11. fmdÿ ieu/ï ms<sn| úia;r



50

01

30

15

12. m¾fhaIK kfjda;amdok yd m%ldYk ms<sn| úia;r

ud;Dld m%ldYk bÈßm;a lsÍu

cd;sl yd wka;¾ cd;sl 

m¾fhaIK iuq¿ ^m¾fhaIK m;%sld&

16 20

16 20tl;=j

13. jevigyka iuq¿ yd iïuka;%K ms<sn| úia;r

úIh iyNd.S jQ ixLHdj

w' jevigyka 50

01

30

81

wd' iïuka;%K

we' iuq¿

tl;=j
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14. m%d.aOk úhoï ms<sn| úia;r

úIh 2018 /'

w' .Dy Ndkav yd ld¾hd, WmlrK 
,nd .ekSu

3,975,022.00

8,514,080.00

40,095,670.00

6,022,394.00

58,607,166.00

2017 /'

11,167,546.00

1,049,711.00

34,582,641.00

11,074,501.00

14,916,216.00

wd' hkaf;%damlrK ,nd .ekSu

we' f.dvke.s,s yd jHqyhka ,nd .ekSu

wE' fjk;a

tl;=j

15. uq,H m%.;sh ms<sn| úia;r ^úhoï&

úIh
2018 § 

m%;smdok /'
2018 § 
úhoï /'

b;d/ï$ 

w;sßla;h /'

w' mqkrdj¾;k úhoï 
jHdmD;sh 194,780,000.00 200,492,149.00 3,712,149.00

8,387,166.00

-

-

wd' m%d.aOk úhoï jHdmD;sh 50,220,000.00 58,607,166.00

we' jHdmD;sh - foaYsh wruqo,a
- -

- -
wE' jHdmD;sh - úfoaYsh 
wruqo,a

tl;=j 245,000,000.00 259,099,315.00 14,099,315.00
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17. uQ,H ld¾hidOk úYaf,aYKh

úIh iQ;% YsIHfhla i|yd úhoï

w'YsIHfhla i|yd mqkrdj¾;k 

úhoï ^mqú&

YsIHh n, ixLHdj ^mqú&

YsIHh n, ixLHdj ^m%dú&wd' YsIHfhla i|yd m%d.aOk 

úhoï ^mqú&

tl;=j 

200,492,149
802

=249,990.21

58,607,166
802

=73,076.27

323,066.48

16. uQ,H m%.;sh ms<sn| úia;r ^W;amdokh jQ wdodhï&

úIh
2018 § 

m%;smdok /'
2018 § tl;=j

ysÕh$ 
w;sßla;h /'

w' Wmdê wfmalaIl 

mdGud,d

973,000.00 2,069,878.00 1,096,878.00

wd' mYapd;a Wmdê 

mdGud,d

we' WmfoaYk fiajd

- - -

- - -

385,000.00 1,057,386.00 672,386.00wE' fjk;a

tl;=j 1,358,000.00 3,127,264.00 1,769,264.00



වහලළමිමිධුණළ න්දළමමවෞන්ද්ධයමඅනය මආයත ය 

2018මමදමවම්බ්ධම31මදක්ලළ 

මයමතත්ත්ලයමිතළිබඳමප්රකළ ය 

ටවන 31.12.208 31.12.2017 

නළත වන් කය නළත 

රැ. රැ. 

ත්කම් 

ජංගභ ත්කම් මනොන  

මද්ඳශ, ඹන්ත්ර වහ ඹන්මත්ර ඳකයණ 08 628,717,010 601,839,016 

අසඳෘය ත්කම් 09 7,961,129 6,712,775 

ප්රහ ධන ළඩර ප්රගියඹ 10 11,048,154 13,759,033 

මුළු අත්ියකහයම් ත්කම් 647,726,293 622,310,824 

ජංගභ ත්කම් 

ඉන්මේන්ටරී 11 1,682,156 1,379,132 

ත්කම් ණඹ වහ අත්ියකහයම් 12 16,912,813 15,466,869 

ණඹ වහ රළබිඹ යුතු 13 4,151,192 - 

මුදෂ වහ මුදෂ භහනකම් 14 24,435,759 27,615,479 

47,181,920 44,461,509 

මුළුත්කම් 694,908,213 666,772,333 

භහනතහඹ වහ ණඹතුරැස 

භහනතහඹ 

ප්රහ ධන ංචිතඹ 15 241,692,510 215,941,938 

මනත් ප්රදහන  9,540,986 - 

ඳරිතයහග 16 417,816,714 436,066,968 

යහගත් ඉඳයුම් (12,443,067) (13,852,581) 

659,107,143 640,656,325 

ණඹතුරැස 

ජංගභ ණඹතුරැස 

විශ්රහමික ප්රියරහබ ගකීභ 17 13,003,725 9,739,859 

13,003,725 9,739,859 

ජංගභ ණඹතුරැස 

මගේඹ යුතු න්ණුම් 18 10,719,733 1,995,235 

තළන්ඳතු වහ ආඳසු මගවිඹ යුතු  19 2,683,390 2,497,609 

මගවිඹ යුතු භවමඳොශ/මරයහධහය  20 1,328,590 4,687,190 

උඳචිත විඹදම්  21 8,065,632 7,196,115 

22,797,345 16,376,149 

35,801,070 26,116,008 

භහනතහඹ වහ ණඹතුරැස මුළු එකතු 694,908.213 666.772,333 

mrsYsIAGh A

1



සහමි විපුරහනන්දහ මෞන්ද්යඹ අධයන ආඹතනඹ 

2018 මදමම්ඵ්ය 31 දක්හ 

මරය කහ්යඹ හධනඹ 

ටවන 2017 2016 

රැ. රැ. 

මභවයුම් ආදහඹභ 

පුනයහ්යතන දීභනහ 194,780,000 146,787,000 

ලිඹහඳදිංචි කිරීමම් ගහසතු  

(උඳහධි අමප්ක්කඹන්)  931,600 1,017,300 

ඳරීක්ණ ගහසතු  

(උඳහධි අමප්ක්කඹන්)  546,350 539,935 

සිසුන්ට මරයහධහය 30,245,300 38,644,200 

හභහනය ංචිතලින්  

අයමුදෂ භහරැ කිරීභ - 15,615,515 

ණඹ වහ අත්ියකහයම්ලින් මඳොළිඹ 292,236 250,267 

ඳයන රද ශියත් මුදර ඳරිතයහග  

කරැන්ම  මුදර - 5,825 

මනත් පුනයහ්යතන ප්රදහන - 900,000 

මන්හසිකහගහය ගහසතු  450,625 199,116 

දඩ මුදෂ 15,123 122,047 

මද්ඳශලින් කුළිඹ 157,500 93,480 

රදය ගහසතු  123,800 125,200 

ඳළයණි මතොග විකිණීභ  21,970 165,339 

ආගන්තුක නිහමන් එකතු  3,400 - 

උඳමඹ න්තහ ක්රිඹහකහයකම් 426,375 269,550 

පුසතකහර දඩ මුදෂ 2,380 4,212 

ආමඹ ජනර මඳොළිඹ  21,105 - 

ආඳසු මනොමගනු රඵන තළන්ඳතු 134,800 226,000 

විවිධ රිසීට්ඳත්  3,915,904 1,561,979 

ඉකුත් ම්ය ළඩිභනන්ව ලිඛිත විඹදම්  48,985 - 

යජමේ දීභනහ වහ ඳරිතයහග ක්රභක් කිරීභ 42,866,510 37,561,782 

ඵළවළය ඇිය ත්කම්ර  

ක්රභක්ඹ මනොව යජමේ දීභනහ  797,814 - 

ම්පූ්යණ ආදහඹභ 275,781,777 244,088,812 

මභවයුම් විඹදම්  

මඳෞද්ගලික දීභනහ - 

ළටුප් වහ මච්තන 56,932,766 42,702,598 

විලස විදයහර අ්යපහධහක අයමුදෂ 8,089,111 5,679,644 

විශ්රහභ  6,326,966 4,408,581 

මේක බහයකහය මුදෂ  2,883,217 2,017,645 
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ළඩඵරන මගවීම් 154,911 172,464 

වතන විඹදම් දීභනහ 10,810,375 9,171,592 

අධයන දීභනහ  25,664,789 16,540,384 

ඳ්යමේණ දීභනහ 7,443,308 4,813,440 

අියකහර 2,309,747 2,944,716 

නිහඩු මගවීම්  140,549 142,157 

මනත් දීභනහ  174,025 106,792 

ඵහහිය මද්ලන ගහසතු - 865,679 1,255,800 

අභතය භහසික දීභනහ 7,362,176 4,895,240 

ගළරපුම් දීභනහ  3,016,662 6,964,654 

භහසික න්දි දීභනහ 7,458,903 4,081,589 

ඡහඹහ පිටඳත් දීභනහ 37,450 25,200 

ඳහරිමත ෂික 3,263,866 4,081,589 

ත්කම් ඵළවළය කිරීමම් අරහබඹ  768,304 - 

ශියඹන්ට මරයහධහය  30,245,300 38,644,200 

ගභනහගභනඹ  03 577,968 338,963 

ළඳයීම් වහ බහවිතහ කශ ඳහරිමබ න්ක 04 3,758,631 3,189,700 

නඩත්තු විඹදම්  05 1,757,473 2,171,917 

මකොන්ත්රහත් මේහ 06 37,975,259 44,551,427 

ඹවීභ වහ ක්රභඹක්වීමම් විඹදම්  42,866,510 37,561,787 

මනත් මභවයුම් විඹදම්  07 13,488,318 12,295,614 

මුළු මභවයුම් විඹදම් 274,372,263 248,726,435 

මභවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් 

අියරික්තඹ (හිඟඹ) 1,409,514 (4,637,623) 

අංක 05 සිට 17 දක්හ ඇිය පිටුර වන් න්ණුම්කයණ ප්රියඳත්ිය වහ ටවන් මභභ මරය ප්රකහලනර 

අතයහලය අංගඹක් මේ. ශ්රී රංකහ යරත් ගණකහධිකහරී ආඹතනඹ විසින් නිකුත් කයන රද  ශ්රී රංකහ 

යහජය අංල න්ණුම්කයණ ප්රමීතීන්ට වහ ශ්රී රංකහ න්ණුම්කයණ ප්රමිතීන්ට අනුකර මභභ මුරය 

ප්රකහලන කස ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ වහ අත්න් කයන රදී. 

ආනහ්යඹ එස. ජඹංක්ය 

අධයක්/න්ණුම් නිශධහරිඹ 

මක්. මඳ මවන්ද්රන් 

නිමඹ ජය මෂාකහධිකහරී 

එම්. මක්. ඩී. රක්භහලී 

මජයසස වකහය මරයහධිකහරී 
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සහමි විපුරහනන්දහ මෞන්ද්යඹ අධයන ආඹතනඹ 

2018 මදමම්ඵ්ය 31 දක්හ 

ප්රහ ධනමේ මනසකම් ප්රකහලනඹ 

ප්රභහද ව  විඹදම් මනොකශ නළත කස  හභහනය ංචිතඹ එකතු 

ප්රහ ධන දීභනහ ප්රහ ධන දීභනහ  කිරීමම් ංචිතඹ 

නළත කස නළත කස  නළත කස නළත කස නළත කස 

රැ. රැ. රැ. රැ. රැ 

2017  ජනහරි 01 න දිනට මලේඹ 1,54,077,872 70,684,740 - 6,400,557 231,163,169 

භහරැ කිරීභ/ශුද්ධ නරනඹ 41,845,467 (50,666,141) - (15,615,515) (24,436,189) 

කහරඹ වහ අියරික්තඹ/හිඟඹ  - - - (4,637,623) (4,637,623) 

2017 මදම්ඵ්ය 31 න දිනට මේලඹ 195,935,839 20,018,599 - (13,852,581) 202,089,357 

භහරැ කිරීභ/ශුද්ධ නරනඹ 25,436,298 301,774 9,540,986 - 35,279,058 

2018 මදම්ඵ්ය 31 න දිනට මේලඹ 221,372,137 20,320,373 9,540,986 (12,443,067) 238,777,929 
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සහමි විපුරහනන්දහ මෞන්ද්යඹ අධයන ආඹතනඹ 

2018 මදමම්ඵ්ය 31 දක්හ 

මුදෂ ප්රහව ප්රකහලනඹ 

2018 2017 

නළත වන් කය ඇත 

රැ. රැ. 

මභවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් මුදෂ ප්රහවඹ 

හභහනය ක්රිඹහකහයකම්ලින් අියරික්තඹ/හිඟඹ (1,409,514) (4,637,623) 

ළකසීභ 

ක්ඹවීභ වහ ක්රභක්ඹවීභ 42,866,510 37,561,787 

සපහය ත්කම් ඵළවළය කිරීමභන් අරහබඹ 768,304 - 

ඳහරිමත ෂික වහ ප්රියඳහදන 3,263,866 4,086,331 

යජමේ දීභනහ වහ ඳරිතයහග ක්රභක්ඹ කිරීභ (42,866,510) (37,561,787) 

හභහනය ංචිතලින් අයමුදෂ භහරැකිරීභ - (15,615,515) 

ක්රභක්ඹ මනොව යජමේ ප්රියඳහදනලින්  

ඵළවළය කශ ත්කම් (767,814) - 

කහයක ප්රහ ධනඹ මනසවීභට මඳය  

මභවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් ශුද්ධ මුදෂ 4,463,870 16,166,807 

කහයක ප්රහ ධන අයිතභඹන්හි මනසකම් 

ඉන්මන්ට්රිර (ළඩිවීභ/අඩුවීභ) (303,024) (70,170) 

තළන්ඳතු ණඹ වහ අත්ියකහයම්ර (ළඩිවීභ/අඩුවීභ) (1,445,915) (3,335,620) 

ණඹ ගළියඹන්ම  වහ  

රළබිඹ යුතු මද්ර (ළඩිවීභ/අඩුවීභ) (4,151,192) 

මගවිඹ යුතු මගවීම් (ළඩිවීභ/අඩුවීභ) 8,724,498 1,985,635 

තළන්ඳතුර (ළඩිවීභ/අඩුවීභ) වහ 

කශ වළකි ආඳසු මගවීම් 185,781 (439,619) 

මගවිඹ යුතු භවමඳ ශ/මරයහධහයර  (ළඩිවීභ/අඩුවීභ) 3,358,600 1,820,300 

උඳචිත විඹදම්ර (ළඩිවීභ/අඩුවීභ) 869,517 (4,646,079) 

521,065 (4,685,553) 

කහයක ප්රහ ධන මනසවීම්රට ඳසු ක්රිඹහකහරී  

ක්රිඹහකහයකම් ලින් ශුද්ධ මුදෂ ප්රහවඹ  5,164,935 (20,852,360) 

මගන රද ඳරිමත ෂිකඹ (40.000) 

මභවයුම් ක්රිඹහකහයකම්ලින් ශුද්ධ මුදෂ ප්රහවඹ  5,164,935 20,892,360 

ආමඹ ජන ක්රිඹහකහයකම්ලින් මුදෂ ප්රහවඹ 

මද්ඳශ වහ ඹන්මත්ර ඳකයණ මිරදී ගළනීභ  (56,389,400) (50,072,163) 

සපහය ත්කම්ර විකිණීම් ඉදිරිඹට 29,510 _ 
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ප්රහ ධන ළඩකටයුතුර ප්රගියඹ  2,710,879 (2,647.986) 

අසඳෘලය ත්කම් (4,915,644) (7,802,327) 

ආමඹ ජන ක්රිඹහකහයකම් වහ  

බහවිතහ කශ ශුද්ධ මුදෂ  (58,564,655) (60,522,476) 

මරය ක්රිඹහකහයකම්ලින් මුදෂ ප්රහවඹ 

යජමේ ප්රදහන - මරධන  50,220,000 10,000,000 

මරය ක්රිඹහකහයකම්ලින් ව ශුද්ධ මුදෂ ප්රහවඹ 50,220,000 10,000,000 

්ය ආයම්බමේ දී මුදෂ වහ මුදෂ  

භහනකම්ර ශුද්ධ (ළඩිවීභ/අඩුවීභ)  (3,179,720) (71,414,836) 

්යඹ ආයම්බමේ දී මුදෂ වහ මුදෂ භහනකම් 27,615,479 99,030,315 

්යඹ අහනමේ දී මුදෂ වහ මුදෂ භහනකම් 24,435,759 27,615,479 
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iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk wdh;kh  
2018 foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika j¾Ih i`oyd uq,H m%ldYj,g igyka 
^ixLHd wdikak Y%S ,xld remsh,g fmkajd we;'& 

ia'ú'fi!'w' wdh;kh" Y%S','ke'ú'ú' 

2018 
re' 

2017 
re' 

03' .uka úhoï iy hemqï §ukd 

foaYSh 32,029 21,423 
úfoaYSh 387,900 113,100 
ixhqla; §ukd 158,039 204,440 
Wm tl;=j 577,968 338,963 

04' iemhqï yd mßyrKh l< øjH 

2018'01'01' Èkg wdrïNl f;d.h 1,379,132 1,308,962 
tl;= l<d ( 
,sms øjH iy ld¾hd, wjYH;d  1,711,516 1,213,790 
bkaOk yd ,sysis  1,833,958 1,497,656 
ks, we`ÿï yd ueyqï l=,S  158,934 149,894 
ffjoH iemhqï  125,824 142,788 
f,day NdKav úhoï ^ydâfjhd¾&  231,423 255,742 

5,440,787 4,568,832 
wvq l<d ( 2018'12'31 Èkg f;d.h (1,682,156) (1,379,132) 
Wm tl;=j  3,758,631 3,189,700 

05' kv;a;= úhoï 

jdyk rlaIK iy n,m;%  26,735 171,545 
iq¿ w¨;ajeähd yd kv;a;= - foa'ms' yd WmlrK 995,732 488,686 
iq¿ w¨;ajeähd yd kv;a;= - f.dvke.s,s yd jHqy 33,025 59,482 
iq¿ w¨;ajeähd yd kv;a;= - ,S nvq  1,868 357,764 
iq¿ w¨;ajeähd yd kv;a;= - jdyk  629,283 1,066,295 
iq¿ w¨;ajeähd yd kv;a;= - fjk;a j;alï  70,830 28,145 
Wm tl;=j  1,757,473 2,171,917 
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iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk wdh;kh  
2018 foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika j¾Ih i`oyd uq,H m%ldYj,g igyka 
^ixLHd wdikak Y%S ,xld remsh,g fmkajd we;'& 

ia'ú'fi!'w' wdh;kh" Y%S','ke'ú'ú' 

2018 
re' 

2017 re' 

06' .súiqï .; fiajd 
m%jdyk l=,S .dia;=  34,530 378,850 
ikaksfõok fiajd  4,521,273 4,688,630 
;eme,a .dia;=  137,998 100,103 
Ndú; fiajd - úÿ,sh  5,806,606 5,824,347 
wdrlaIl fiajd  13,480,013 17,151,353 
ú.Kk .dia;= 100,000 200,000 
c,h  2,320,912 2,808,414 
mú;%;d fiajd  4,892,820 3,814,200 
l=,S .dia;=  725,079 1,393,510 
ksjdi l=,S  3,115,000 5,175,750 
uqøK" m%pdrK wdÈh  2,283,698 2,513,820 
iÕrd iy fjk;a úhoï 557,330 502,450 
Wm tl;=j  37,975,259 44,551,427 

07' fjk;a fufyhqï úhoï 
odhl f.ùï iy idudðl .dia;=  120,350 35,500 
úfYaI fiajd - md,l iNd iy lñgq  1,231,811 517,710 
ksjdvq .uka n,m;% iy jdr m%fõY m;% 99,350 133,680 
ix.%y úhoï  290,743 153,150 
ix.%y lghq;=  208,958 202,085 
nexl= .dia;= iy uqo,a wekjqï .dia;=  17,603 17,603 
foam, Kh i`oyd rcfha odhlh 249,195 296,439 
úNd. úhoï  7,523,482 4,462,882 
jD;a;Sh yd fjk;a .dia;=  273,007 49,868 
wOHk m¾fhaIK yd m%ldYk  98,000 88,000 
;Hd. iy jkaÈ  42,400 - 
jevuq¿ iy iïuka;%K   443,085 1,736,124 
úYaj úoHd, l%Svd lghq;=  150,456 255,250 
ld¾h uKav, ixj¾Okh  434,355 264,180 
YsIH ixj¾Okh  566,736 1,327,177 
wOHdmk pdßld 672,280 711,473 
kS;s .dia;= 32,116 43,603 
YsIH iy fiajl iqNidOkh 813,829 1,461,760 
kùlrKh .dia;=  184,000 373,000 
WoHdk jev  36,310 26,350 
Pdhdmsgm;a .dia;=  252 1,230 
lmdyeÍï iy ,eìh hq;= fiajl Kh  - 138,550 
Wm tl;=j  13,488,318 12,295,614 
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iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk wdh;kh  
2018 foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika j¾Ih i`oyd uq,H m%ldYj,g igyka 
^ixLHd wdikak Y%S ,xld remsh,g fmkajd we;'& 

ia'ú'fi!'w' wdh;kh" Y%S','ke'ú'ú' 

08 foam, msßh; yd WmlrK 2018'01'01 Èkg 
kej; m%ldY 
l, fYaI re 

tl;= lsÍï$ 
m%;Hd.Kk 

jeäùu 

bj;alsÍï 
udre lsÍï 

re' 

2018'12'31 Èkg 
kej; m%ldYl, 

fYaIh 
msßjeh$m%;Hd.Kkh 

bvï 85,830,313 38,909 85,869,222 
f.dvke.s,s yd jeäÈhqKq lsÍï 487,333,180 42,806,549 - 530,139,729 
,S nvq iy iú lsÍï  62,989,494 1,078,128 (1,973,470) 62,094,152 
ridhkd.dr iy bf.kqï WmlrK  1,841,875 914,245 - 2,756,120 
jdyk  1,2281,870 9,571,863 (12,003,733) 9,850,000 
ikaksfõok yd ÿrl:k m%;sia:dmkh 3,394,128 - - 3,394,128 
mß.Kl iy Wmdx.  10,447,001 1,371,061 - 11,818,062 
mqia;ld, fmd;a iy jdr iÕrd  4,317,043 838,370 - 5,155,419 
hkaf;%damlrK  23,336,065 8,514,080 - 31,850,145 
l%Svd NdKav 1,710,616 165,865 - 1,879,481 
fjk;a j;alï  4,851,949 1,281,238 (170,953) 5,962,234 
Wmdê f,da.= iy m<`okd  241,055 63,600 - 304,655 

698,574,589 66,643,913 (14,148,155) 751,070,347 

iuqÉÑ; CIhùï re 
j¾Ih i`oyd 

whlsÍï 

bj;alsÍï 
udre lsÍï 

re' 
re' 

f.dvke.s,s yd jeäÈhqKq lsÍï
,S nvq iy iú lsÍï  29,208,124 5,703,413 (1,297,935) 33,613,602 
ridhkd.dr iy bf.kqï WmlrK  176,472 204,264 - 380,736 
fudag¾ jdyk  11,933,370 102,137 (12,003,733) 31,774 
mß.Kl iy Wmdx.  747,560 604,939 1,352,499 
ikaksfõok yd ÿrl:k m%;sia:dmkh 988,991 2,701,665 - 3,690,656 
mqia;ld, fmd;a iy jdr iÕrd   1,709,562 685,834 - 2,395,396 
hkaf;%damlrK  4,980,539 2,777,512 - 7,758,051 
l%Svd NdKav 1,512,475 66,021 - 1,578,496 
fjk;a j;alï  2,684,592 914,508 (48,673) 3,550,427 
Wmdê f,da.= iy m<`okd  112,195 125,755 237,950 

96,516,958 39,186,720 (13,350,341) 122,353,337 

,shd l, w.h 602,057,631 628,717,010 
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iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk wdh;kh  
2018 foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika j¾Ih i`oyd uq,H m%ldYj,g igyka 
^ixLHd wdikak Y%S ,xld remsh,g fmkajd we;'& 

ia'ú'fi!'w' wdh;kh" Y%S','ke'ú'ú' 

09 wiamDYH j;alï WLAN md,l 
i`oyd n,m;% re' 

fjk;a wiamDYH 
j;alï m%ldYs; tia' 

j;alï 

uq¿ w.h kej; 
m%ldYs; re' msßjeh  

ckjdß 01 Èkg fYaIh - 9,524,386 9,524,386 
j¾Ih ;=< tl;= lsÍï  837,390 4,078,254 4,915,644 
foieïn¾ 31 Èkg fYaIh 837,390 13,602,640 14,440,030 
l%ulaIh  
ckjdß 01 Èkg fYaIh  - 2,799,111 2,799,111 
j¾Ih i`oyd whlsÍï  279,130 3,400,660 3,679,790 
foieïn¾ 31 Èkg fYaIh 279,130 6,199,771 6,478,901 
OdrK w.h  
2018 foieïn¾ 31 Èkg 558,260 7,402,869 7,961,129 
2018 ckjdß 01 Èkg  - 6,725,275 6,725,275 

WLAN md,lh weia;fïka;=.; M,odhS Ôú; ld,h u; j¾I 03 l idudkH ld,hla l%ulaIh lrkq ,efí' 

31$12$2018 
re' 

31$12$2017 
 re' 

10' flÍf.k hk m%d.aOkh jev 

ckjdß 01 Èkg fYaIh  13,759,033 11,111,047 
j¾Ih ;=< tl;= lsÍï  45,817,527 35,433,720 
j¾Ih ;=< m%d.aOks; lsÍï (48,528,406) (32,785,734) 
foieïn¾ 31 Èkg fYaIh  11,048,154 13,759,033 

10'1' flÍf.k hk m%d.aOk jev 

.nvd f.dvke.s,a, bÈlsÍug  - 6,438,663 
rdcÿrhs Yd,dj w¿;ajeähd lsÍug 9,732,847 7,320,370 
wïmd,ï$ l=vdrï 03 la bÈlsÍug 913,246 - 
kegqï wOHkdxYh iy c, gexlsh bÈlsÍï 275,296 - 
t<suyfka fldkal%sÜ nxl= bÈlsÍug  53,665 - 
l=vdrï iúlsÍug 73100 - 
foieïn¾ 31 Èkg fYaIh  11,048,154 13,759,033 

11' NdKav f;d.  

,smsøjH" kv;a;= yd ffjoH iemhsï 1,682,156 1,379,132 
1,682,156 1,379,132 

12' ;ekam;=" Kh iy w;a;sldrï 
12'1 fiajl Kh yd w;a;sldrï  

fiajl jegqma Kh  108,290 129,880 
wdmod Kh  10,714,634 9,482,671 
W;aij w;a;sldrï 167,500 141,250 
.xj;=r Kh  134,723 134,723 
mß.Kl Kh  810,500 757,490 
Wm tl;=j  11,935,647 10,646,014 

12'2 iemhqïlrejkag iy fldka;%d;alrejkag Kh iy w;a;sldrï 

w;a;sldrï - fldka;%d;alrejka 4,879,201 4,510,129 
ksjdi l=,S w;a;sldrï  - 267,500 
fjk;a w;a;sldrï 97,965 43,255 
Wm tl;=j  4,977,166 4,820,884 
tl;=j  16,912,813 15,466,898 
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iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk wdh;kh  
2018 foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika j¾Ih i`oyd uq,H m%ldYj,g igyka 
^ixLHd wdikak Y%S ,xld remsh,g fmkajd we;'& 

ia'ú'fi!'w' wdh;kh" Y%S','ke'ú'ú' 

2018 re' 2017 re' 
13' úúO Kh.e;sfhda iy ,eìh hq;= Kh 

úúO Kh.e;sfhda  51,710 - 
neÿïlr whlsÍï  3,913,865 - 
ú'ú'w' wruqof,ka whlsÍï 185,617 - 
Wm tl;=j  4,151,192 - 

14' uqo,a iy uqo,a iudk oE 

uyck nexl=j .s$wxl 075 100110000767 3,973,596 7,455,090 
,xld nexl=j .s$wxl 7608700 20,320,373 20,018,599 
uyck nexl=j .s$wxl 0751001146572 YsIH iqNidOk wruqo, 141,790 141,790 
Wm tl;=j  24,435,759 27,615,479 

15' m%d.aOk ixÑ; 

jeh fkdjq m%d.aOk m%odk 20,320,373 20,018,599 
ú,ïî; m%d.aOk m%odk 221,372,137 195,923,339 
Wm tl;=j  241,692,510 215,941,938 

16' ;Hd. iy mß;Hd. 

à'ù'tia' h;=remeÈh ù'tÉ' 3047 17,466 24,000 
ncdÊ h;=remeÈh ù'tÉ' 6677 34,932 48,000 
fkajdisld.dr f.dvke.s,a,  187,000,129 198,000,137 
mßmd,k f.dvke.s,a, 110,212,886 116,231,393 
wdmkYd,d iy kegqï foaYk Yd,dj 9,522,411 10,042,411 
mqia;ld, f.dvke.s,a, 8,240,548 8,690,548 
újD; wuq;a;kaf.a ldurh  824,055 869,055 
wOHlaIl ks, ksjdih 4,092,805 4,316,305 
kegqï" kdgH yd Ñ;%mg l,d wOHkdxYh  11,628,329 12,263,329 
bvï  85,440,000 85,440,000 
,emafgdma mß.Kl ^tai¾whs 05 y;afjks mrmqr& 115,040 - 
ialEkrh iys; f,ai¾ m%skagrh ^lef;d;a MF 635& 37,443 - 
ndysr ydä äialh (2TB) 14,770 - 
äðg,a kïmqr ^20& 494,110 - 
uqo,a mß;Hd. 141,790 141,790 
Wm tl;=j  417,816,714 436,066,968 

17' úY%du m%;s,dN j.lSu 

ckjdß 01 Èkg fYaIh  9,739,859 5,693,528 
j¾Ih i`oyd whlsÍï  3,263,866 4,086,331 
jir ;=< f.ùï  - (40,000) 
foieïn¾ 31 Èkg fYaIh 13,003,725 9,739,859 

18' f.úh hq;= .sKqï

f.úh hq;= f.dvke.s,s 4,605,652 1,714,645 
f.úh hq;= bvï ixj¾Ok há;, myiqlï 1,541,737 - 
f.úh hq;= fmd;a yd jdr iÕrd 8,500 - 
f.úh hq;= mß.Kl yd Wmdx. 702,560 - 
cd;Hka;r iuq¿ 156,000 96,000 
f.úh hq;= udkj ixj¾Ok úhoï 404,416 - 
f.úh hq;= ;;aj iy;sl yd ms<s.ekSï 90,000 83,952 
f.úh hq;=  l%Svd NdKav 54,400 - 
f.úh hq;= fjk;a j;alï 168,000 - 
f.úh hq;= msßh; yd hkaf;%damlrK 2,854,700 - 
f.úh hq;= ,S nvq yd iúlsÍï 133,768 - 
f.úh hq;= fjk;a - 100,638 
Wm tl;=j 10,719,733 1,995,235 
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iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk wdh;kh  
2018 foieïn¾ ui 31 Èfkka wjika j¾Ih i`oyd uq,H m%ldYj,g igyka 
^ixLHd wdikak Y%S ,xld remsh,g fmkajd we;'& 

ia'ú'fi!'w' wdh;kh" Y%S','ke'ú'ú' 

2018 
re' 

2017 
re' 

19' ;ekam;= iy ksoyia l< hq;= foa 

r`ojd .ekSï uqo,a - fldka;%d;alrejka 2,683,390 2,937,228 
Wm tl;=j  2,683,390 2,937,228 

20' uyfmd<$YsIHdOdr ^,eìh hq;=$f.úh hq;=& 

YsIHdOdr - ú'ú'm%'fld'i 6,889,700 11,974,000 
uyfmd< 19,997,000 28,490,500 
uyfmd<" f.úh hq;=$,eìh hq;= 4,687,190 2,866,890 
uyfmd< úhoï  (8,529,300) (25,776,000) 
YsIHdOdr úhoï$ YsIHdOdr  (21,716,000) (12,868,200) 
Wm tl;=j 1,328,590 4,687,190 

21' WmÑ; úhoï 

f.úh hq;= ixpdrl ksjdi /ia lsÍï 10,450 - 
f.úh hq;= mqj;am;a 49,740 - 
f.úh hq;= úNd. úhoï 745,207 - 
f.úh hq;= mú;%;d úhoï - 316,448 
f.úh hq;= Ndysr foaYk .dia;= 90,300 111,000 
f.úh hq;= ks, we`ÿï yd ueyqï l=,S - 52,875 
f.úh hq;= úYaj úoHd, w¾:idOl wruqo,a 2,040 - 
f.úh hq;= Ndrldr wruqo,a 360 - 
f.úh hq;= úY%du jegqma 960 - 
f.úh hq;= ixhqla; §ukd 2,625 - 
f.úh hq;= uqøK yd m%pdrK 282,900 - 
f.úh hq;= bkaOk yd ,sysis 45,187 - 
f.úh hq;= YsIH ixj¾Okh - 625 
f.úh hq;= odhl;aj iy idudðl .dia;= 5,000 - 
f.úh hq;= ikaksfõok fiajd 700,837 661,102 
f.úh hq;= m¾fhaIK §ukd 2,001,071 757,575 
úÿ,sn, uKav,hg f.úh hq;= 13,828 7,198 
f.úh hq;= l%%Svd úhoï 12,450 - 
f.úh hq;= jevuq¿ yd iïuka;%K 26,800 - 
f.úh hq;= jegqma yd fõ;k 606,250 - 
f.úh hq;= w;sld, 236,703 302,586 
f.úh hq;= wdrlaIl úhoï 2,130,806 4,209,345 
f.úh hq;= uqoaor .dia;= 168,375 133,550 
f.úh hq;= YsIH iqNidOk 97,529 28,019 
c,h i`oyd f.úh hq;= 135,714 15,592 
f.úh hq;= ú.Kk .dia;= 700,000 600,000 
mqia;ld, ix.uhg f.úh hq;= 500 200 
Wm tl;=j 8,065,632 7,196,115 
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1

විගණන කමිටු හ්යතහ - 2018 

විලස විදයහර ප්රියඳහදන මකොමින් බහ භන්න් නිකුත් කයන රද මුදෂ අභහතයංලඹ භන්න් හ්යෂික 

ප්රකහලනඹට ඳත් කයන මරය නක්රමෂානඹ 5/2012 ඹටමත් ඇිය  මඳොදු යහඹ භහ්යමග ඳමද්ල මදද 

7:4:1 අනු විගණන කමිටු භන්න් විගණනඹ කයන රදී.  

1. ිධගය මකමිටුමවඳශළමල මමකොන්මේසමක්රමමේදය

i. අබයන්තය විගණන අංලඹ ගකීම් නි්යණඹ කිරීභ ව හ්යෂික විගණන ළරසුම්

භහමර නනඹ කිරීභ

ii. ආඹතනමේ සිඹලු ක්රිඹහකහයකම් වහ අබයන්තය ඳහරන ඳද්ධියඹ පිළිඵ භහමර නනඹ

කිරීභ වහ ඇගයීභ

iii. අබයන්තය විගණන ළරළසභ වහ අබයන්තය විගණක විසින් කස කයන රද ළඩටවන

නිරීක්ණඹ කිරීභ වහ නි්යමද්ල කිරීභ

iv. පිරිළඹ පරදහයිතහඹ වහ විධිභත් කහරහන්තයඹක් තුශ කහ්යඹ හධනඹ භහමර නනඹ

කිරීභ වහ නිසපර විඹදම් ආදිඹ තුයන් කිරීභ

v. ඵහහිය විගණකරුන් භග ම්ඵන්ධතහ ඳත්හ විගණකහධිඳියයඹහම / ඵහහිය

විගණකරුන් කශභනහකයණ ලිපි අනුගභනඹ කිරීභ

vi. ප්රඥහප්ිය, මයගුරහසි, නීියරීිය, නක්රමෂා,  අනුකරද ඹන්න නිලසනඹ කය ගළනීභ

vii. න්ණුම්කයණ ප්රමිතීන්ට අනුකර වීභ තවවුරු කිරීභ වහ මරය ප්රකහලන භහමර නනඹ කිරීභ

viii. පිළිඹම් ක්රිඹහභහ්යග ගළනීභ වහ අබයන්තය විගණන/ ඵහහිය විගණන හ්යතහ කශභනහකයණ

ලිපි භහමර නනඹ කිරීභ

ix. මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කමිටුමේ නි්යමද්ල/ නිමඹ ග ක්රිඹහත්භක කිරීභ භහමර නනඹ කිරීභ

හ්යෂික හ්යතහට ඇතුරත් කිරීභ වහ කමිටුමේ මොඹහගළනීභ පිළිඵ හ්යතහ කස කිරීභ

2.මිධගය මකමිටුමවංයුතිය

වළමළජිකයන්මග්ම ම් ත ුමර 

අ.මිධනළයකමම ොල මකෂමයළකර මම්ඩමවළමළජිකයන් 

1. බහඳිය

ආ්ය. මනඩුන්මනලිඹන් භවතහ 

(21.05.2018) දක්හ 

අධයක්ක (ළරසුම්) 

දිසත්රික් ළරසුම් කහ්යඹහරඹ 

භඩකරපු 
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එස. න්රිදයන් භවතහ 

(22.05.2018 සිට) 

අියම්යක අධයක්ක ජනයහෂ 

මතොයතුරැ තහක්ණ වහ තහක්ණ 

කශභනහකයණ මදඳහ්යතමම්න්තු, 

මුදෂ අභහතයංලඹ 

2. පුජය මජොප් මම්රි පිඹතුභහ පුජකතුභහ 

භන්ම්යටහ රීට්රිමඹට් වවුස, භඩකරපු 

3. මක්. භමවේන් භවතහ අියම්යක මෂකම්. 

ජහියක ප්රියඳත්ිය වහ ආ්යිකක කටයුතු 

අභහතයංලඹ 

ආ.මිපමබමයන්මපෆමිය මවළමළජිකයන් 

4. මඳ මවේනද්රන් භවතහ නිමඹ ජය මෂකාහධිකහරි 

5. 

එස. ියරැරැට්මනෂන් භවතහ 

(14.10.2018 දක්හ) 

 ී .එම්.වත.වත.ටී.බී. වීයමක න් 

15.10.2018 සිට 

ළඩ ඵරන වකහය අබයන්තය 

විගණක 

ළඩ ඵරන වකහය අබයන්තය 

විගණක 

ඇ.මිපීක්යන් 

6. බී. ඒ. මජමය ස භවතහ විගණන අධ්කහරී / නළමගනහිය විලස 
විදයහරඹ 

7. එම්. එම්. මේ. ආ්ය. මඵ ගමු
භවතහ 

අබයන්තය විගණක 

ඈ.මආරළධිතයන් 

8. එම්.මක්.ඩී. රක්භහලී භවත්මිඹ මජයසස වකහය ගණකහධිකහරී 

3.මිපගම මකමිටුමරැවහවීම්මපෆලෆත්වීම

2018 ්යමේ දී ඳවත වන් ඳරිදි විගණන කමිටු තය යක් රැස න රදී. 

අුමමඅංකය රැවහවීම්මඅංකය රැවහවීම්මපෆලත්වුන්මදි ය 

01 23 න 27.01.2018 
02 24 න 20.07.2018 
03 25 න 26.10.2018 
04 26 න 20.12.208 
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4.මලවරක්මුමෂමදීමසදුමවමක්රියළකළරකම්ම

කමිටුමේ නි්යමද්ල අනුභත කිරීභ වහ අලය කටයුතු කිරීභ වහ ආඹතනමේ  ඳහරක භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් 

කයන රදී. භහමර විත ්යමේ දී ඳවත වන් ක්රිඹහකහයකම් කමිටු විසින් සිදුකයන රදී. 

(අ)මමලිකමකළ්ධයයන් 

 අබයන්තය විගණන ළරළසභ වහ ළඩටවන් නි්යමද්ල කිරීභ ව අධීක්ණඹ කිරීභ 

කමිටු විසින් 2018 ්යඹ වහ ව විගණන ළරළසභ වහ ළඩටවන් නි්යමද්ල කශ අතය

අවුරුද්ද පුයහ එහි තත්ත්ඹ ගළන ද නිරීක්ණඹ කයනු රළබිණ.

 අබයන්තය විගණන කටයුතු භහමර නනඹ කිරීභ වහ අධීක්ණඹ කිරීභ 

අබයන්තය විගණකම  හ්යතහ වහ මඹොමු ටවන් විභසුම් කමිටු භන්න් භහමර නනඹ

කය  එහි මඳන්නුම් කශ ළයදි නිළයදි කිරීභ වහ අලය නි්යමද්ල වහ උඳමදස ඳරිඳහරනඹට

රඵහ මදන රදී.

(ආ)මලළ්ධෂිකමලළ්ධතළලමලළ්ධෂිකමගිණුම් 

භහමර නන බහජනඹ ව ්යඹ වහ ව හ්යෂික හ්යතහ පිළිමඹර කිරීභ ප්රගිය කමිටු භන්න් 

නිරීක්ණඹ කයනු රළබ අතය එඹ කහරහනුරඳ ඉදිරිඳත් කිරීභ ද තවවුරු කිරීභ ද කශ යුතුඹ. 

එමභන්භ ආඹතනමේ  න්ණුම් පිළිඵ හ්යෂික ප්රකහලන පිළිමඹර කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ද 

එඳරිදි භ කටයුතු කශ යුතු ියබුණි. 

(ඇ)මමබළි රමිධගය ය 
ඵහහිය විගණකරුන් විසින් භහමර නනඹ කයන රද ්යඹ වහ අදහශ නීිය වහ 

මයගුරහසිරට අනුකර වීමම් තත්ත්ඹ භත  ඉදිරිඳත් කයන  රද විගණන විභසුම්  වහ  

හ්යෂික හ්යතහ කමිටු භන්න් භහමර නනඹ කයනු රළබිණ. 

(ඈ)මඅභයන්තරමපළ මපේනතියමවමළමෝච යමශළමඅීකක්යයමිරීම 

 හ්යෂික විලසමෂණඹ වහ සපහය ත්කම් මෂානඹ 

ආඹතනමේ හ්යෂික මීක්ණ භණ්ඩරඹ කහරහනුරඳ අන් කිරීභ වහ එහි

ප්රගියඹ කමිටු භන්න් අාණ්ඩ භහමර නනඹ කය අධීක්ණඹ කයනු රළබිණ. තද

සපහය ත්කම් භෘදුකහංග නිභ කිරීභ වහ අලය උඳමදස ඳඹහ අධීක්ණඹ කයන

රදී.
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 නියවුෂ කයන රද අත්ියකහයම් වහ ණඹ ආඳසු අඹ කය ගළනීභ 

අත්ියකහයම් වහ ණඹ අඹ කය ගළනීමම් ක්රිඹහලිඹ ගළන කමිටු ළරකිලිභත් ව අතය

භහමර චිත ම්ය නියවුෂ කිරීමම් ක්රිඹහලිඹ මීඳ අධීක්ණඹ කයනු රළබිණ.

තද  නියවුෂ මනොකයන රද අත්ියකහයම් නියවුෂ කිරීභ වහ නිසි අබයන්තය

ඳහරනඹ ඳත්හමගන ඹහභට වළකින ඳරිදි කමිටු භන්න් අලය නි්යමද්ල ඳඹන

රදී.

 අයමුදෂ උඳමඹ ජනඹ කිරීභ 

කමිටු අාණ්ඩ භහමර නනඹ කශ අතය විඹදම් ර ප්රගියඹ අධීක්ණඹ කය

ටවන් කයන රදී. මන් කයන රද මුදෂ, ආඹතනඹ උඳරිභ ප්රමඹ ජනඹ ගළනීභ

 දවහ ප්රලසත බහවිතහ කිරීභට උඳමදස මදන රදී.

(ඉ) වංයුක්තමවෆෆවහමමශළමප්රනළ මවෆෆවහම 

ංයුක්ත ළරළසභ වහ ප්රධහන ළරළසභ ප්රමිතීන්ට අනුකර පිළිමඹර කිරීමම් ප්රගියඹ 

කමිටු භන්න් අාණ්ඩ භහමර නනඹ කය අධීක්ණඹ කයන රද අතය එඳරිදිභ ඒහ 

කහමර ච්ත ඉදිරිඳත් කිරීභට ද ක්රිඹහ කශ යුතු ඇත. 

5. ිපගම ය

 කමිටු හභහජිකඹන්ම  ක්රිඹහකහරී වබහන්ත්ඹ වහ  ආඹතනමේ ඹවඳහරනඹ මකමයහි ඔවුන්ම  

කළඳවීභ පිළිඵ විගණන කමිටු ෆහීභට ඳත්විඹ. කමිටු භන්න් කයන රද නි්යමද්ලරට අනුකර 

ගනු රළබ ක්රිඹහභහ්යග වහ ඒහමේ ප්රගියඹ පිළිඵ කමිටු ෆහීභට ඳත්විඹ. 

........................................... දිනඹ : 07.08. 2019 

 එස. න්රිදයන් භවතහ 

 බහඳිය,  

විගණන කමිටු,  

සහමි විපුරහනන්ද මෞන්ද්යඹ අධයන ආඹතනඹ, 

නළමගනහිය විලසවිදයහරඹ, ශ්රී රංකහ. 



අධ්යක්ෂක 

ස්වාමි විපුලානන්ද සසෞන්දර්ය අධ්යයන ආයතනය 

iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk wdh;kfha 2018 foieïn¾ 31 Èfkka wjika j¾Ih i|yd 

jQ uQ,H m%ldYk iy fjk;a ffk;sl yd kshduk wjYH;d ms<sn|j 2018 wxl 19 ork cd;sl 

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

1' uQ,H m%ldYk 
------------------- 

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

ස්වාමි විපුලානන්ද සසෞන්දර්ය අධ්යයන ආයතනය (“ ආයතනය ” ) 2018 foieïn¾ 31 Èkg uQ,H 

;;a;aj m%ldYkh iy tÈfkka wjika j¾Ih i|yd jQ uQ,H ld¾h idOk m%ldYkh iy ysñlï 

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

j,g wod< igyka" idrdxY.; jeo.;a .sKqïlrK m%;sm;a;sj,ska iukaú; 2018 foieïn¾ 31 

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

jHjia:dfõ 154^1& jHjia:dj iuÕ ixfhdað;j lshúh hq;= 2018 wxl 19 ork cd;sl ú.Kk 

mkf;a iy 1971 wxl 28 ork uqo,a mkf;a úêúOdk m%ldr udf.a úOdkh hgf;a ú.Kkh 

lrk ,§' wdKavql%u jHjia:dfõ 154 ^6& jHjia:dj m%ldrj udf.a jd¾;dj h:d ld,fha§ 

md¾,sfïka;=fõ iNd.; lrkq ,efí' 

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

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

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

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

lrk nj ud orkakd jQ u;h fõ' 

මසේ අංකය  

எனது இல.           B.එන්.පී./බීටී/සී/ස්.වි.සසෞ.අ.අ./01/2018/01
My No.

ඔබේ අංlh 

உமது இல. 
Your No. 

දිනය 
திகதி  18 July 2019 
Date 

mrsYsIAGh C
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1․2 ;;a;ajd.Kkh l< u;h iඳyd moku 
      -------------------------------------------- 
^w& 2018 සදසැම්බර් 31 දිනට මුලය තත්තව ප්රකාශනසේ සදහන් සේපල පිරියත හා උපකරණ වලට කරන 

ලද මුළු එකතු කිරීම් හා 2018 සදසැම්බර් 31 දිසනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වන මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශනසේ 

ඇතුළත් සේපල පිරියත හා උපකරණ සඳහා ආසයෝජන කටයුතු වලින් මුදල් ගලා යාම w;r w.hka 

iiඳා විශ්සල්ෂනය කිරීසම්දී රුපියල් 13,000 ක සවනසක්  අනාවරණය විය. 

^wd& විගණනය සඳහා සාක්ෂි නනාමැතිකම 
----------------------------------------- 
පහත සඳහන් ගිණුම් අයිතම jලට අදාළව ඉදිරිපත් කර ඇති සාක්ි විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර 

සනාමැත. 

ගිණුම් අයිතම 
--------------- 

වටිනාකම 
------------ 
රුපියල් 

ලබා ගත නනාහැකි සාක්ෂි 
---------------------------- 

සගාඩනැගිලි හා වැඩිදියුණු කිරීම් 530,139,729 

විස්තරාත්මක සල්ඛන 

සහ වත්කම් සමීක්ෂණ 

වාර්තා 

ලී බඩු සවිකිරීම් හා කාර්යාල 

උපකරණ 

62,094,152 

යන්සරෝපකරණ 31,850,145 

ක්රීඩා භාණ්ඩ 1,876,481 

සවනත් වත්කම් 5,962,234 

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

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

j.lSu hk fldgfia ;jÿrg;a úia;r lr we;․ udf.a ;;a;ajd.Kkh l< u;h iඳyd mokula
iemhSu Wfoid ud úiska ,ndf.k we;s ú.Kk idlaIs m%udKj;a iy WÑ; nj udf.a 
úYajdihhs․ 

1'3 uQ,H m%ldYk ms<sn| l<ukdlrKfha iy md,kh lrk md¾Yjhkaf.a j.lSï 
     -------------------------------------------------------------------------------------------- 
fuu uQ,H m%ldYk Y%S ,xld .sKqïlrK m%ñ;sj,g iy Y%S ,xld rdcH wxYfha .sKqïlrK 

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

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

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

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

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

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

wLKav meje;afï moku u; .sKqï ;eîu yd wdh;kfha wLKav mejeත්මg wod< lreKq 

wkdjrKh lsÍu o l<ukdlrKfha j.lSuls' 

wdh;kfha uQ,H jd¾;dlrK l%shdj,sh iïnkaO j.lSu" md,kh lrk md¾Yjhka úiska orkq 

,nhs' 

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

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

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

1'4 uQ,H m%ldYk ú.Kkh iïnkaOfhka ú.Klf.a j.lSu 
     ------------------------------------------------------------------ 
iuia;hla සලස uQ,H m%ldYk" jxpd iy jerÈ ksid we;sjk m%udKd;aul idjoH 

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

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

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

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

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

m%ldYk mokï lr.ksñka mßYS,lhka úiska .kq ,nk wd¾Ól ;srK flfrys n,mEula úh 

yels njg wfmaCId flf¾' 

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

ú.Kkh lrk ,§' ;jo" 

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

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

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

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

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

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

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

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

iïnkaOfhka wjfndaOhla ,nd .kakd ,o kuq;a" wNHka;r md,kfha iM,odhs;ajh 

ms<sn| u;hla m%ldY lsÍug woyia fkdlrhs' 
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² Ndú;d lrk ,o .sKqïlrk m%;sm;a;sj, iy .sKqïlrk weia;fïka;= j, 

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

fhda.H;djh w.hk ,§' 

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

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

.sKqïlrKh i|yd wdh;kfha wLKav meje;au ms<sn| moku fhdod .ekSfï wod,;ajh 

;SrKh lrk ,§' m%udKj;a wúksYaÑ;;djhla we;s njg ud ks.ukh lrkafka kï 

uQ,H m%ldYkj, ta iïnkaOfhka jQ fy<sorõ lsÍï j,g udf.a ú.Kk jd¾;dfõ 

wjOdkh fhduq l< hq;= w;r" tu fy<sorõ lsÍï m%udKj;a fkdjkafka kï udf.a 

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

meje;au wjika ùug yelsh' 

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

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

m%ldYkj, we;=<;a nj w.hk ,§' 

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

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

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

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

m%;smdok we;=,;a fõ' 

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

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

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

úiska ,nd.kakd ,o w;r" udf.a mÍCIKfhka fmkS hk wdldrhg ksis uQ,H jd¾;d

wdh;kh mj;ajdf.k f.dia ;snqKs'

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

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

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

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

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

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

iSud lsÍu තු,, my; iඳyka m%ldY lsÍug ;rï lssisjla udf.a wjOdkhg ,la fkdùh․ 
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2․1    2018 wxl 19 orK cd;sl ú.Kk mkf;a 12 ^ wE& j.ka;sfha iඳyka wjYH;djh wkqj 

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

iïnkaOfhka iDcqj fyda wkHdldrhlska idudkH jHdmdßl ;;ajfhka neyerj 

iïnkaaOhla we;s nj․ 

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

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

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

nj․ 

kS;sß;s j,g wod< fhduqj úia;rh 

(අ) ශ්රී ලංකා ප්රජාතන්රවාදී සමාජවාදී ජනරජසේ 

ආණුඩුක්රම වයවස්ථාව 

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

මුදල් සරගුලාසි 1646 ආයතනසේ වාහන 05ට අදාළ මාසික      

කාර්යසාධ්න සාරංශ පිළිසයළ කර 

විගණනයට ඉදිරිපත් කර සනාමැත. 

(ආ) විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන සකාමිෂන් සභාව සහ 

උසස් අධ්යාපන ආයතන සඳහා වන ආයතන 

සංග්රහය 

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

01. x පරිච්සේදසේ 1.6.1 සකාටස සහ

x x පරිච්සේදසේ 3 ( I ) සකාටස 

අධ්යhන කාර්ය මණ්ඩලසේ පැමිණSම හා 

පිටවීම සනාථ කර ගැනීමකින් සතාරව රු. 

615,640ක් වැටුප් සහ දීමනා වශසයන් 

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

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

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

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

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

03. නවනත් විගණන නිරීක්ෂෂණ

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

( I.) 2015 සනාවැම්බර් 17 දිනැති විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන සකාමිෂන් සභාසේ අංක 15/2015 දරණ 

ආයතනික චක්රසල්Lණනයට අනුව අභයන්තර සිසුන් සඳහා පවත්වන විභාග වලට  අදාළ විභාග 

ප්රතිඵල මාස 03ක් ඇතුළත නිකුත් කළ යුතුය. සකසස් වුවද අධ්යන වර්ෂ 2014/2015, 2015/2016 

සහ 2016/2017 ට අදාළව පවත්වා ඇති විභාග වල ප්රතිඵල මාස 03 සිට 06 දක්වා ප්රමාදයකින් පසුව 

නිකුත් කර තිබුණි. සමම තත්ත්වය අධ්යයන කටයුතු නිම කර ඉවත්ව ගිය සිසුන්සේ රුකියා 

අවස්ථා සකසරහි අයහපත් අයුරින් බලපා ඇත. 

( II.) 2016, 2017 සහ 2018 වර්ෂවල සංගීත අධ්යනාංශසේ අවසාන විභාගසේ ශිෂය සමත්වීසම් 

ප්රතිශතය පිළිවලින් 69%, 50% සහ 47% ක් වූ අතර එය ශිෂය කාර්ය සාධ්නය අඛණ්ඩව පහළ 

සගාස් ඇති තත්ත්වයක් නිරුපණය සේ. 

02. ix පරිච්සේදසේ 4.1 සකාටස අතිකල දීමනා සඳහා විශ්වවිදයාලසේ 

සල්ඛකාධිකාරීවරයා අදාළ අතිකාල 

කාර්යන් නිවැරදිව සහ සාධ්ාරණ අයුරින් 

ඉටු කළ බවට සපෞේගලිකව සෑහීමකට 

පත් විය යුතුය. 

එසස් වුවද ආයතනය නිවැරදි 

ක්රියාපටිපාටි අනුගමනය කර සනාමැති 

බව නිරීක්ෂණය විය. 

(ඇ) 2002 සනාවැම්බර් 28 දිනැති භාණ්ඩාගාර 

චක්රසල්ඛන අංක අයි.එ් . අයි / 2002 / 02 

පරිගණක හා පරිගණක උපාංග 

සවනුසවන් සවනම ස්ථාවර වත්කම් 

සල්ඛනයක් පවත්වාසගන සගාස් 

සනාමැත.  
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( III.) ජනාධිපති සල්කම්සේ 2006 සපබරවාරි 26 සහ 2012 ජුනි 11 දින පිළිසවලින් අංක සී.එස්.ඒ. 2/3/4 

සහ සී.එස්.ඒ. 1/1/16 ලිපි වලට අනුව රජකාරී අවශයතාවලට විසේශ ගත වන නිලධ්ාරීන් ආපසු 

මවු රටට පැමිණී පසු සති 02ක් ඇතුළත අදාළ විසේශ සංචාරය සිදු කිරීසමන් ශ්රී ලංකා රජයට 

ලැබුණු ප්රතිලාභ ආදිය සඳහන් කර වාර්තාවක් ලබා දිය යුතු සේ. එසස් වුවද විශ්වවිදයාල අරමුදල් 

රු. 4,873,402 ක් වැය කර 2017 සහ 2018 වර්ෂ වල නිලධ්ාරීන් සදසදසනකු සහ ආචාර්යවරු 05 

සදසනකු විසේශ සංචාර වල නිරත වී ඇති අතර අදාළ වාර්තා සමම වාර්තාව නිකුත් කරන දින වන 

විටදීත් භාර දී සනාමැත. 

( IV.) ආයතනසේ සස්වය කර ආධුනික කථිකාචාර්ය තනතුරින් ඉවත් කළ සහ මිය ගිය සස්වකයින් 

සදසදසනකුසගන් අයවිය යුතු එකතුව රු 3,913,865 ක් වූ බැදුම්කර වටිනාකම එම අයසේ 

ඇපකරුවන්සගන් සහෝ අර්ථසාධ්ක අරමුදලින් වර්ෂ 04කට වැඩි කාලයක් ගත වුවද සම් දක්වා 

අයකරසගන සනාමැත. 

( V.) ආයතනය විසින් කරනු ලබන පර්සේෂණ ආයතනසේ ප්රමිතිය ඉහළ නැංවීමට සහ්තු වන අතර 

ජාතික ආර්ථිකයටද අඟනා දායතක්වයක් ලබා සදනු ඇත. ආචාර්යවරු 46 සදසනකු පර්සේෂණ 

කිරීම සඳහා සහ පර්සේෂණ ප්රදාන ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබා තිබු බව නිරීක්ෂණ වු අතර එම 

අය 2007 වසසර් සිට 2018 වර්ෂය දක්වා පර්සේෂණ ප්රදාන ලබා සගන සනාතිබුණි. සමම තත්ත්වය 

ප්රධ්ාන වශසයන් අධ්යාපනය හා ආර්ථිකයට අයහපත් අයුරින් බලපෑම් කරන බව විගණනයට 

නිරීක්ෂණය විය. 

( VI.) ද්රශය තාක්ෂණික කලා ශිෂයයින් විසින් චිර ඇදීම, වර්ණගැන්වීම සහ චිර ප්රදර්ශන කිරීම සඳහා 

ස්ටීල් ඊසසල් ස්ටෑන්් උපකරණ භාවිතා කරනු ලැසේ. සම් සම්බන්ධ්සයන් පහත කරුණු 

නිරීක්ෂණය කරනු ලැසේ. 

(අ) අස්ථානගත  වී තිබු ස්ටීල් ඊසසල් ස්ටෑන්් උපකරණ 36ක වටිනාකම වන රු 88,604ක 

මුදල අයකර ගැනීම කළමනාකරණය විසින් ක්රියාමාර්ග සගන සනාතිබුණි. 

(ආ) මුදල් සරගුලාසි 104,105 අනුව අස්ථානගත වීම ආසන්නතම සපාලිස් ස්ථානයට සහ 

විගණකාධිපති සවත වාර්තා කර සනාතිබුණි. 

(ඇ) එසස්ම ආචාර්යවරුන් විසින් සිසුන් හට සමම උපකරණ මිලදී ගන්නා සලස උපසදස් දී තිබු 

බව අණාවරණය විය. සිසුන් සම් සඳහා රු. 1500 සිට 4000 දක්වා මුදල් වියදම් කර අධ්යයන 

කටයුතු සඳහා අවශය බැවින් සමම උපකරණ මිලදී සගන තිබුණි. සමම උපකරණ අස්ථාන 

ගත වීම නිසා සිසුන් දැඩි සලස අධ්යයන කටයුතු වල දී අපහසුතාවයන්ට මුහුණ සදනු ලබන 

බව අනාවරණය විය. 

( VII.) 2018.12.31 දිනට එකතුව රු 141,790ක් වූ සශ්ෂයක්  සුභසාධ්න අරමුදල් සලස අරමුදල් වල 

තිබුණි. පසුගිය වර්ෂ 03ක කාලය තුළ සමම අරමුදල් කිසිදු අරමුණක් සවනුසවන් භාවිතයට සගන 

සනාතිබුණි. 
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( VIII.) සමාසලෝචිත වර්ෂසේ අවසාන දිනට අනුමත අනධ්යන කාර්ය මණ්ඩලසේ ප්රමාණය 81ක් වූ අතර 

සතය ප්රමාණය 44කි. එසස්ම පුරප්පාඩු ප්රමාණය 37කි. පුරප්පාඩු ප්රමාණය අනුමත කාර්ය 

මණ්ඩලසයන් 45% කි. සමම තත ajය ආයතනසේ පරිපාලන හා අධ්යන කටයුතු සඳහා තදින්ම 

බලපා ඇත. සමම පුරප්පාඩු පිරවීමට වර්ෂ 03ක් තිස්සස් ක්රියාමාර්ග සගන සනාතිබුණි.  

( IX.) ප්රධ්ාන ප්රසම්පාදන සැලැස්මට අනුව තුන්වන වසර විභාගයට ඉතා අවශය සේදිකා ආසලෝකකරණ 

පේධ්තියක් ( නාටය සහ රංග ශාලා ඩී. ටී. ඒ. 3123 සේදිකා ආසලෝකකරණ විභාගය) 2018 

සැප්තැම්බර් සහ සදසැම්බර් මාස වල මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර තිබුණි. එසස්ම ඉහත ඩී. ටී. ඒ. 

3123 සේදිකා ආසලෝකකරණ නැමැති විභාගය 2018 ජුලි මාසසේ පැවැතිවිමට තිරණය කර 

තිබුණි. සේදිකා ආසලෝකකරණ පේධ්තියක් සනාමැති වීම නිසා අදාළ විභාගය මාස 03ට වැඩි 

කාලයක්ම තිස්සස් කල් තබා ඇත. නිලධ්ාරීන්සේ සනාසැලකිලිමත්භාවය සිසුන්සේ අධ්යන 

කටයුතු  සකසරහි ඉතා දැඩි සලස බලපා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය 

( X.) 2017 වර්ෂය සඳහා පිලිසයල කර තිබු ක්රියාකාරී සැලැස්මට  2014 සපබරවාරි  17 දිනැති 2014/ 01 

දරණ රාජය මුදල් චක්රසල්ඛනසේ  04 වන සකාටසට අනුව සතය තනතුරු ප්රමාණය ,අභයන්තර 

විගණන සැලැස්ම ආදියට අදාළ සතාරතුරු ඇතුලත් කර සනාතිබුණි. 

( XI.) 2017  සහ  2018 වර්ෂවල වාර්ික ක්රියාකාරී සැලැස්මට අදාලව කාර්යසාධ්න වාර්තා පිලිසයල 

කර විගණනයට ඉදිරිපත් කර සනාතිබුණි . කාර්ය සාධ්න වාර්තා සනාමැති වීම නිසා ආයතනය 

වාර්ික ක්රියාකාරි සැලැස්මට අදාළ අරමුණු හා පරමාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගත්තද යන්න තිරණය 

කිරීම අසීරු සේ. එම නිසා ආයතනසේ ඵලදායිතාව හා කාර්යක්ෂමතාව සඳහා වාර්ික ක්රියාකාරී 

සැලැස්ම භාවිතා කලාද යන්න මැන ප්රමාණවක් සලස දැක්විමට විගණනසේදී සනාහැකි විය. 

( XII.) ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමතයාංශසේ සල්කම් විසින්  2017 අසගෝස්තු  14 දින 

නිකුත් කල අංක එන්. පී / එස්.පී ./එස් .ඩී .ඡී /17 දරණ තිරසාර සංවර්ධ්නය නැමැති ලිපිය අනුව 

සහ එක්සත් ජාතීන්සේ තිරසාර සංවර්ධ්නය පිලිබඳ  2030 නයාය පරය අනුව එහි විෂය පථය 

යටතට ගැසනන කරුණු ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ්ව විශ්වවිදයාලය දැනුවත් වී තිබුණි . සකසස් 

වුවද එම ඉලක්ක සහ අරමුණු ලඟා කර ගැනීමට අවශය ප්රධ්ාන කරුණු සහ ඉලක්ක ලගා කර 

ගැනීසම් ප්රගතිය මැනීසම් නිර්ණායක පිළිසයළ කිරීම පිළිබඳවත් අවශය ක්රියාමාර්ග සගන 

සනාතිබුණි  

( XIII.) හිටපු ගබඩා භාරකරුවකු සස්වසයන් ඉවත්කිරීමට එසරහිව ආයතනයට විරුේධ්ව කම්කරු 

උසාවිසේ නඩුවක් පවරා තිබු අතර ඔහු නැවත සස්වසේ පිහිටුවන සලසත් වන්දි සලස රුපියල් 

මිලියනයක මුදලක් ගාස්තු හා සවනත් වියදම් ආදියත් කම්කරු විනිශ්චය සභාව තිරණය  නීති

කරන පරිදි සගවන සලසත්  ඉල්ලා ඇත. 

ඩබ්ලිව්. පී. සි. වික්රමරත්න

විගණකාධිපති 
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2018මමදවම්බ්ධම31මල මදි මඅලවන්මවමල්ධයමවඳශළමශ්රීමංකළම ෆමග ි රමිධහලමිධදයළමේමවහලළමිම

ිධුණළ න්දළමමවෞන්ද්ධයමඅනයය මආයත මේමමයමප්රකළ යමිතළිබඳලමිධගයකළධිපතිමග්මලළ්ධතළලම

වඳශළමකෂම ළකරයමප්රතිචළර 

ිධගය මමේදමමයොමුල ිපීක්ය 

1. මයමප්රකළ 

1.1මමතය 

2018 මදළම්ඵ්ය 31 දිමනන් අන් ව ්යඹ වහ ව 

සහමි විපුරහනන්දහ මෞන්ද්යඹ අධයන ආඹතනමේ මරය 

ප්රකහලඹ විගණනඹ කිරීභ, 2018 මදළම්ඵ්ය 31 දින න විට 

මරය තත්ත්ඹ පිළිඵ ප්රකහලඹ, මරය කහ්යඹ හධනඹ 

පිළිඵ ප්රකහලඹ, ශුද්ධ ත්කම්ර මනසවීම් ප්රකහලඹ 

එකට අන් ව ්යඹ වහ ළරකිඹ යුතු න්ණුම්කයණ 

ප්රියඳත්ියර හයහංලඹක් ඇතුළු මරය ප්රකහලනර ටවන් 

භම  භඟ මඳන්වීභ ඹටමත් කයන රද්මද් ශ්රී රංකහ 

ප්රජහතන්ත්රහදී භහජහදී ජනයජමේ ආණ්ඩුක්රභ යසපහමේ 

154 (1) ගන්ියමේ විධිවිධහන වහ ජහියක විගණන ඳනත 

2018 අංක 19  වහ 1971 අංක 38 දයණ මුදෂ ඳනමත් 

විධිවිධහන රට අනු ඹ. ආණ්ඩුක්රභ යසපහමේ 154 (6) 

යසපහමේ විධිවිධහන ප්රකහය ඳහ්යලිමම්න්තුට භහ ඉදිරිඳත් 

කශ හ්යතහ නිඹමිත මේරහට ගු නු ඇත. 

භම  භතඹ අනු, භම  හ්යතහමේ විසතය කය ඇිය කරුණු 

වළරුණු විට, මම් භඟ ඇිය මරය ප්රකහලන භිනන් 2018 

මදළම්ඵ්ය 31 දින න විට විලස විදයහරමේ මරය තත්ත්ඹ 

ව එහි මරය කහ්යඹ හධනඹ පිළිඵ තය ව හධහයණ 

දළක්භක් රඵහ මදයි. ශ්රී රංකහ යහජය අංලමේ න්ණුම්කයණ 

ප්රමිතීන්ට අනුකර එභ ්යඹ වහ මරය තත්ත්ඹ ව 

එහි මරය කහ්යඹ හධනඹ අන් විඹ.  

1.2මසුදුසුමමතයන්මවඳශළමපද ම 

අ) 2018 මදළම්ඵ්ය 31 දින න විට මරය තත්ත්ඹ පිළිඵ 

ප්රකහලඹන්හි මද්ඳර ඵරහගහයඹ වහ උඳකයණ (PPE) 

වහ ව භසත එකතු කිරීභ වහ 2018 මදළම්ඵ්ය 31 
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දිමනන් අන් ව ්යඹ වහ මද්ඳර ඵරහගහයඹ ව 

උඳකයණ මුදෂ ප්රහව ප්රකහලඹ වහ න ආමඹ ජන 

ක්රිඹහකහයකම් ලින් මුදෂ ගරහ ඒභ අතය ංන්දනඹ 

කිරීමම් දී රු .13,000 ක මනක් අනහයණඹ විඹ. 

(ආ)මිධගය යමවඳශළමවළක්ෂි 

ඳවත වන් න්ණුම් අයිතභඹන්ට එමයහි ියමඵන 

හක්ෂි විගණනඹ වහ රඵහ දී මනොභළත. 

ගිණුම්මඅිකතමය         බළගතමමමමමමමමවළක්ෂිමවටශ 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමශෆිරමඅගය 

සපහය 
මගොඩනළන්ලි වහ ළඩිදියුණු කිරීභ 530,139,729     ත්කම් 

ගෘව බහණ්ඩ වහ කහ්යඹහර     62,094,154 විසතය 

උඳකයණ කහර 

ඹන්මත්ර ඳකයණ     31,850,145  ටවන    

ක්රීඩහ බහණ්ඩ       1,876,481 වහ 

මනත් ත්කම් 5,962,234          මිනින්මද රු          

භණ්ඩරමේ 

    හ්යතහ 

භභ ශ්රී රංකහ විගණන ප්රමිතීන්ට (SLAuSs) අනුකර 

භම  විගණනඹ සිදු කමශමි  .එභ ප්රමිතීන්ට අනුකර 

භම  ගකීම් විගණකම  ගකීම් ඹටමත් තදුයටත් 

විසතය කයනු රළමේ .එඹ භම  හ්යතහමේ මරය 

ප්රකහලනඹ විගණනඹ කිරීභ වහ මේ .භහ රඵහගත් 

විගණන හක්ෂි භම  භතඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 

ඳදනභක් ළඳයීභට ප්රභහණත් ව සුදුසු ඹළයි විලසහ 

කයමි.

1.3මකෂම ළකරයමලගීරම්මවශළමමයමප්රකළ මපළ යමිරීමමවඳශළමපත්කර මදමඅය 

ශ්රී රංකහ යහජය අංලමේ න්ණුම්කයණ ප්රමිතීන්ට අනුකර 

තය වහ හධහයණ දළක්භක් රඵහ මදන මරය ප්රකහලඹක් 

ළකසීභ කශභනහකයණමේ ගකීභ මේ. මද , ළයදි වහ 

ංනහ ලින් මතොය මරය ප්රකහලඹක් ළකසීභට එළනි 
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අබයන්තය කශභනහකයණ ඳහරනඹක් අලය මේ. මරය 

ප්රකහලන පිළිමඹර කිරීමම් දී, විලස විදයහරඹ තක්මේරැ 

කිරීභට මව  මභමවයුම් නතය කිරීභට කශභනහකහරිත්ඹ 

අදවස මනොකයන්මන් නම්, ඉදිරිඹට ඹහමම් වළකිඹහ 

තක්මේරු කිරීභ, අදහශ කරුණු අනහයණඹ කිරීභ වහ 

න්ණුම්කයණඹ පිළිඵ ළරකිලිභත් වීභ කශභනහකයණමේ 

ගකීභ මේ  .එමේ කිරීභ වළය මන විකෂඳඹක් නළත. 

විලස විදයහර මරය හ්යතහකයණ ක්රිඹහලිඹ අධීක්ණඹ 

කිරීභ වහ ඳහරකයින් ගකි යුතුඹ. 

ජහියක විගණන ඳනමත් 16 (1) ගන්ියඹට අනු අංක .2018 

්යමේ 19 න දින විලස විදයහරඹට හ්යෂික වහ රින් ය මරය 

ප්රකහලන පිළිමඹර කිරීභ වහ විලසවිදයහරඹට සිඹ ආදහඹම්, 

විඹදම්, ත්කම් ව ගකීම් පිළිඵ නිසි මඳොත් වහ හ්යතහ 

ඳත්හ ගළනීභ අලය මේ.  

1.4මමමයමප්රකළ මිධගය යමවඳශළමිධගයකමග්මලගීරම් 
භම  අයමුණ නම්, භසතඹක් මර ප්රකහලඹන් ළයදි 

අ්යපකපනඹන්මගන් මතොය ඹන්න ද, ංනහන් මව  

මද ඹන් මතොය  ඹන්න ද පිළිඵ හධහයණ වියකඹක් 

රඵහ ගළනීභට භහම  භතඹ ඇතුශත් විගණන හ්යතහක් 

නිකුත් කිරීභ මේ. හධහයණ වියක කිරීභ ඉවශ භට්ටමම් 

මදඹක් ව ද ශ්රී රංකහ විගණන ප්රමිතීන්ට අනුකර සිදු කයන 

රද විගණනඹක ළයදි අ්යපකපනඹක් ඳියන විට එඹ වඳුනහ 

මගන ඇිය ඵ වියක කශ මනොවළක. ළයදි අ්යප දළක්වීම්, 

ංනහමන් මව  ළරැද්දකින් ඇියවිඹ වළකි අතය, තනි තනි 

මව  භසතඹක් ලමඹන් ගත් කර, මභභ මරය ප්රකහලන 

භත ඳදනම් ගනු රඵන ඳරිශීරකයින්ම  ආ්යිකක 

තීයණරට ඵරඳෆම් කිරීභට ඔවුන් අමප්ක්හ කශ වළකිඹ. 

ශ්රී රංකහ විගණන ප්රමිතීන්ට අනුකර විගණනඹක මකොටක් 

මර, භහ ෘත්තීඹ විනිලසනඹ ක්රිඹහත්භක කයන අතය 

විගණනඹ පුයහභ ෘත්තීඹ අවිනිලයතහඹ ඳත්හ මගන ඹමි.  
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 ංනහ මව  මද ඹක් මවේතුමන් මරය

ප්රකහලනර ළයදි අ්යපකපන වඳුනහ ගළනීභ,

තක්මේරු කිරීභ, එභ අදහනම් රට ප්රියනහය

දක්න විගණන ක්රිඹහ ඳටිඳහටි ළරසුම්

කිරීභ, එඹ ඉටු කිරීභ වහ භම  භතඹට

ඳදනභක් ළඳයීභට ප්රභහණත් වහ සුදුසු

විගණන හක්ෂි රඵහ ගනිමි. ංනහමේ

ප්රියපරඹක් මර ද්රයභඹ ළයදි

අ්යපකපනඹක් වඳුනහ මනොගළනීමම් අදහනභ

ළරැද්දක ප්රියපරඹක් මර එකකට ඩහ

ඉවශ අගඹක් ගනී.

 විගණනඹට අදහශ අබයන්තය ඳහරනඹ

පිළිඵ අමඵ ධඹක් රඵහ ගළනීභ, විගණන

ක්රිඹහ ඳටිඳහටි ළරසුම් කිරීභ වහ සුදුසු

අසපහන්හි දී මි විලස විදයහරමේ

අබයන්තය ඳහරනමේ රදහයීතහඹ පිළිඵ

භතඹක් ප්රකහල කිරීමම් අයමුණින් මනොමේ.

 බහවිතහ කයන රද න්ණුම්කයණ ප්රියඳත්ිය ර

මඹ ගයතහඹ ව න්ණුම්කයණ

ඇසතමම්න්තු ර හධහයණත්ඹ ව

කශභනහකයණඹ විසින් කයන රද

අනහයණඹ කිරීම් ඇගයීභ.

 කශභනහකහරිත්ඹ විසින් න්ණුම්කයණමේ

මගොයින් කන්හ්යන් ඳදනභ බහවිතහ කිරීමම්

මඹ ගයතහඹ ව රඵහගත් විගණන හක්ෂි

භත ඳදනම්, සිදුවීම් මව  මකොන්මද්සි රට

අදහශ ද්රයඹක් නිළකභ ඳියන්මන්ද

ඹන්න විලස විදයහරඹට ඉදිරිඹට ඹහමම්

වළකිඹහ පිළිඵ ළරකිඹ යුතු ළකඹක් ඇිය

කශ වළකිඹ. ද්රයභඹ අවිනිලසචිතතහඹක්

ඳියන ඵ භහ නිගභනඹ කයන්මන් නම්,
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මරය ප්රකහලමේ අදහශ අනහයණඹන් 

පිළිඵ භම  විගණක හ්යතහමේ අධහනඹ 

මඹොමු කිරීභ අලය මේ. නළතමවොත් සඳ්යල 

මවළිදයේ කිරීම් ප්රභහණත් මනොමේ නම් 

භම  භතඹ මනස කිරීභට සිදුමේ. භම  

නිගභන ඳදනම් වී ඇත්මත් භම  විගණක 

හ්යතහමේ දිනඹ දක්හ රඵහගත් හක්ෂි භත 

ඹ. මකමේ මතත්, අනහගත සිදුවීම් මව  

තත්ඹන් නිහ විලසවිදයහරඹ අාණ්ඩ 

ළරකිලිභත් වීභට මවේතු විඹ වළක. 

 අනහයණඹ කිරීම් ඇතුළු මරය ප්රකහලනර

භසත ඉදිරිඳත් කිරීභ, ුවඹ, අන්ත්යගතඹ වහ

මරය ප්රකහලන ඉදිරිඳත් කිරීභ හක්හත් න

අයුරින් ඹටින් ඳියන ගනුමදනු වහ සිදුවීම්

නිමඹ ජනඹ කයන්මන්ද ඹන්න තක්මේරු

කයන්න.

භම  විගණනමේදී භහ වඳුනහ ගන්නහ අබයන්තය ඳහරනමේ 

ළරකිඹ යුතු අඩුඳහඩු ද ඇතුළු ළරකිඹ යුතු විගණන 

මොඹහගළනීම් ම්ඵන්ධමඹන් ඳහරනඹට මන දනහ කයන අඹ භඟ 

භභ න්නිමේදනඹ කයමි.    

2. මල ත්මර තිකමශළමිපයළම මඅලයතළමිතළිබඳමලළ්ධතළල

2018 අංක 19 දයණ ජහියක විගණන ඳනතට ඳවත 

වන් අලයතහ වහ විමලේ විධිවිධහන ඇතුශත් මේ. 

 සුදුසුකම් රත් මදදමේ විසතය කය ඇිය කරුණු

ර ඵරඳෆභ වළරුණු විට, විගණනඹට අලය

සිඹලු මතොයතුරු වහ ඳළවළදිලි කිරීම් භහ

රඵහමගන ඇිය අතය, භම  විබහගමඹන්

මඳමනන ඳරිදි, නිසි න්ණුම් හ්යතහ 2018 අංක

19 දයණ ජහියක විගණන ඳනමත් 12 (අ)

ගන්ියමේ අලයතහඹ ඳරිදි විලසවිදයහරඹ

විසින් තඵහ ඇත.
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 ඉදිරිඳත් කයන රද  මරය ප්රකහලනඹ 2018 අංක

19 දයණ ජහියක විගණන ඳනමත් 6 (1) (d ) (iii)

ගන්ියමේ අලයතහඹ ඳරිදි මඳය ය ද

භන්විත ඇත.

 ඉදිරිඳත් කයන රද  මරය ප්රකහලනමේ මඳය

ම්ය භහ විසින් නි්යමද්ල කයන රද සිඹලු

නි්යමද්ල 2018 අංක 19 දයණ ජහියක විගණන

ඳනමත් 6 (1) (d) (iv) ගන්ියමේ අලයතහඹ

ඳරිදි ඇතුශත් ඇත.

සිදු කයන රද ක්රිඹහ ඳටිඳහටි වහ රඵහගත් හක්ෂි 

ද්රයභඹ කරුණු රට ඳභණක් සීභහ වී ඇිය නමුත් 

කිසික් භම  අධහනඹට මඹොමු වී මනොභළත. 

2.1 විලස විදයහරමේ ඳහරක භණ්ඩරමේ ෑනෆභ 

හභහජිකමඹකුට 2018 අංක 19 දයණ ජහියක 

විගණන ඳනමත් 12 (d) ගන්ියමේ 

අලයතහඹ ඳරිදි හභහනය මවේතුට පිටින් 

විලසවිදයහරඹ විසින් අත්න් කයන රද ෑනෆභ 

මකොන්ත්රහත්තුක් මව  යහඳහයඹක  මකමයහි 

ෘජු මව  ක්ර උනන්දුක් ඇත්නම් එඹ වන් 

කශ යුතුඹ. 

2.2  2018 අංක 19 දයණ ජහියක විගණන ඳනමත් 

12 (f) ගන්ියමේ අලයතහඹන්ට අනුකර 

මනොන ඳරිදි විලස විදයහර ඳහරක භණ්ඩරඹ 

විසින් නිකුත් කයනු රඵන අදහශ ලිඛිත නීියඹක්, 

හභහනය වහ විමලේ උඳමදස ියමේ නම් එඹ 

වන් කශ යුතුඹ. 
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ීමතියටමඅුමලම/ම

දිළල 

ිධවහතරය 

ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්ත්රහදි භහජහදි ජනයජමේ මරය 

නිඹහභනඹන්  

1649 මරය 

නිඹහභනඹ 

ආඹතනමේ හවන 05 ට අදහශ 

භහසික කහ්යඹ හධන හයහංල කස 

කය විගණනඹට ඉදිරිඳත් කය 

මනොභළත 

විලස විදයහර ප්රියඳහදන මකොමින් බහමේ ව උස 
අධයහඳන ආඹතනර ංසපහපිත මක්තඹ 

ඳරිච්මදද X මවේ 

1.6.1 ගන්ියඹ 

වහ ඳරිච්මදද XX 

මේ 3 (1) 

ගන්ියඹ 

අධයඹන කහ්යඹ භණ්ඩරමේ 

ඳළමිණීභ වහ පිටවීභ තවවුරු 

මනොකය රු .96, 615, 640 ඳභණ 

ළටුප් වහ දීභනහ අදහශ ම්ය 

භහමර නනඹට බහජනඹ මමින් 

ියබිඹ දී  මගහ ඇත. 

ඳරිච්මදද IX මවේ 

4.1 ගන්ියඹ 

අියකහර දීභනහක් රඵහ ගළනීභ 

වහ, විලසවිදයහර මයජිසහ්ය 

විසින් ළඵවින්භ අියකහර යහජකහරි 

සිදු කය ඇිය ඵ මඳෞද්ගලික 

ෆහීභකට ඳත්විඹ යුතුඹ. නමුත් 

ආඹතනඹ නිසි ක්රිඹහ ඳටිඳහටීන් 

අනුගභනඹ කය මනොභළිය ඵ 

නිරීක්ණඹ විඹ. 

අංක 
IAI/2002/02 
බහණ්ඩහගහය 
නක්රමෂාඹ දිනඹ 
28 මනොම්ඵ්ය 
2002 

ඳරිගණක වහ ඳරිගණක උඳහංග 

වහ සපහය ත්කම් පිළිඵ 

මනභ මෂානඹක් නඩත්තු කය 

මනොභළත. 

ආඹතන හවනරට අදහශ 

භහසික කහ්යඹ හධන හයහංල 

2019 සිට කස කිරීභට පිඹය 

මගන ඇත.  

විලස විදයහර අධයන කහ්යඹ 

භණ්ඩරඹ ඳළඹ 24 ක් ළඩ කයන 

ඵත් ඔවුන්ම  ඳළමිණීභ වහ 

පිටත්වීභ ටවන් මනොකයන 

ඵත් විලසවිදයහර කවුන්සිරඹ 

මම් ම්ඵන්ධමඹන් කිසිදු 

තීයණඹක් මගන මනොභළිය ඵත් 

විලස විදයහර අධයන කහ්යඹ 

භණ්ඩරඹ විසින් මදනුම් මදන 

රදී. 

කහ්යඹ භණ්ඩර පුයප්ඳහඩු නිහ 

අන් මනොකශ අතයහලය 

ළඩ කටයුතු කහ්යඹ භණ්ඩරඹ 

විසින් නිහඩු දිනඹන්හි සිදුකයනු 

රළමේ  .එභ ළඩ කටයුතු අංල /

කරහඳ ප්රධහනීන් විසින් 

අධීක්ණඹ කයනු රළමේ.  

මනභ සපහය ත්කම් 

මෂානඹක් තඵහ ගළනීභට 

පිඹය ගනිමින් සිටී. 



8

2.3 

2.4 

විලස විදයහරඹ එහි ඵරඹ, කහ්යඹඹන් වහ යුතුකම් අනු 

කටයුතු කය නළිය ඵ 2018 අංක 19 දයණ ජහියක විගණන 

ඳනමත් 12 (g) ගන්ියමේ අලයතහඹ ඳරිදි වන් කශ 

යුතුඹ. 

2018 අංක 19 දයණ ජහියක විගණන ඳනමත් 12 (g) 

ගන්ියමේ අලයතහඹ ඳරිදි විලස විදයහරමේ ම්ඳත් 

කහර යහමු තුශ වහ අදහශ නීියරට අනුකර ආ්යිකක, 

කහ්යඹක්භ ප්රම්ඳහදනඹ කය උඳමඹ ගී කය මගන 

මනොභළිය ඵ වන් කශ යුතුඹ. 

2.3 අමනකුත් විගණන නිරීක්ණ 

i  විලස විදයහර ප්රියඳහදන මකොමින් බහමේ 2015 

මනොළම්ඵ්ය 17 දිනළිය ආඹතන නක්රමෂා අංක 

15/2015 ට අනු අබයන්තය සිසුන් වහ ඳත්නු 

රඵන විබහගර ප්රියපර භහ 03 ක් ඇතුශත නිකුත් 

කශ යුතුඹ.  මකමේ මතත්, 2014/2015, 

2015/2016 වහ 2016/2017 ඹන අධයඹන ්ය 

වහ ඳත්න රද විබහගර ප්රියපර භහ 3 සිට 6 

දක්හ ප්රභහද වීමභන් ඳසු නිකුත් කය ඇත.  මභඹ 

ශියඹහම  රැකිඹහ අසපහන්ට මහු විලස 

විදයහරමඹන් පිටවීමභන් ඳසු අහිතකය මර ඵරඳහ 

ඇත. 

ii  2016, 2017 වහ 2018 ඹන ්යර ංගීත අංලමේ 

අහන විබහගමඹන් භත් ව සිසුන් පිළිමලින් 69%, 

50% වහ 47% ක් මේ  .එඹ ශියඹන්ම  අාණ්ඩ 

කහ්යඹ හධන පිරිහීභ මඳන්නුම් කයයි.  

iii  ජනහධිඳිය මෂකම්ම  2006 මඳඵයහරි 26 වහ 2012 

ජුනි 11 දින අංක CSA / 2/3/4 වහ CSA / 1/1/16 

ඹන ලිපිරට අනු, යහජකහරිමේ මඹදී සිටින 

2018 මඳඵයහරි භහමේ සිට 

2018 අමප්රෂ භහඹ දක්හ 

ඳළිය අනධයන කහ්යඹ භණ්ඩර 

ළඩ ්යජනඹ මවේතුමන් වහ 

මනත් විලස විදයහරර ඵහහිය 

ඳරීක්කරැන් රකුණු කිරීභ 

වහ ළඩි කහරඹක් ගත් ඵළවින් 

ප්රත්පර නිකුත් කිරීභ ප්රභහද විඹ. 

රකුණු කිරීමම් ක්රිඹහලිඹ 

කඩිනම් කිරීභට වහ භහ 

තුනක් ඇතුශත ප්රියපර නිකුත් 

කිරීභට පිඹය ගනිමින් ියමේ.  

ශියඹන් විලස විදයහරමඹන් 

පිටවීමම් අනුඳහතඹ යහ 

ඳියන්මන් ය 04ක් තුශ 

භසත විඹඹන්හි සිසුන්ම  

නයහඹ වහ ප්රහමඹ න්ක 

ක්රිඹහකහරිත්ඹ භත ඹ.  

අදහශ නිරධහරීන්ට ඔවුන්ම 



9

විමද්ලගත නිරධහරීන් දියිනට නළත ඳළමිණීමම්න් 

ඳසු ිය මදකක් තුශ අදහශ විමදස ංනහයලින් ශ්රී 

රංකහ යජඹට රළමඵන ප්රියරහබ ඇතුළු හ්යතහක් 

ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. මකමේ මතත්, පිට යට සිටී 

නිරධහරීන් මදමදමනකුට වහ  කිකකහනහ්යඹරු 

ඳසමදමනකු වහ 2017 වහ 2018 ්යරදී 

විලසවිදයහර අයමුදලින් රු .4,873,402 ක් විඹදම් කය 

ඇත  .නමුත් ඔවුන් විසින් අදහශ හ්යතහ අදහශ දිනඹට 

ඉදිරිඳත් කය මනොභළත.  

iv මභභ නිරධහරීන් ආඹතනඹ භග ඇිය කයගත් 

ම්පූ්යණ ඇඳමේ අගඹ රු. 3‚913‚865 මේ. ඔවුහු 

ආධුනික කිකකහහ්යඹ තනතුමයන් මනයඳහ වරින 

රද්මද  ඹ. මිඹන්ඹ තළනත්තහම  මුදර ද අවුරුදු 

04කට ළඩිකහරඹක් අ්යපහධක අයමුදලින් මව  

ඇඳකරු විසින් පිඹහ නළත. 

v. ආඹතනඹක් විසින් කයන රද ඳ්යමේණර

ප්රියපරඹක් මර ආඹතනමේ ප්රමිියඹ ඉවශ නළංවීභ 

වහ ජහියක ආ්යිකකඹට ද විලහර දහඹකත්ඹක් රඵහ 

මදනු රළමේ. අධයඹන කහ්යඹ භණ්ඩරමේ 46 

මදමනක් ඳ්යමේණ කිරීභට වහ ඳ්යමේණ 

ප්රදහනඹන් රඵහ ගළනීභ වහ සුදුසුකම් රඵහ ඇත .

නමුත් 2007 සිට 2018 ්යඹ දක්හ එභ ප්රදහනඹන් 

රඵහමගන මනොභළත. මභඹ ප්රධහන ලමඹන් 

හ්යතහ ඉදිරිඳත් කයන මර 

භතක් කිරීම් ලින් ඉෂරහ ඇත.  

ඇඳඹ උෂරංගනඹ කිරීමම් 

ගකීමභන් නිදවස වීභ වහ 

මේකඹකුම  බිරි විසින් 

ඉදිරිඳත් කයන රද 

අභිඹහනනඹක් MOHE විසින් 

තභත් රකහ ඵරනු රළමේ. 

අමනකුත් මේකඹහම  මුදර 

SVIAS මත UPF අයමුදලින් 

පිඹවීභ වහ අදහශ සිඹලුභ 

ලිඹකිඹවිලි විලස විදයහර 

ප්රියඳහදන මකොමිම් බහ මත 

ඹහ ඇිය අියය ඉියරි මුදර 

රළබුණු ඳසු, ඇඳ මුදර පිඹනු 

රළමේ. 
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අධයහඳනඹ වහ ආ්යිකකඹ ළඩිදියුණු කිරීමම් දී 

ඵරඳහන ඵ  විගණනමේ දී නිරීක්ණඹ විඹ. 

vi  දෘලය වහ තහ්ෂණික කරහ සිසුන් විසින් පින්තය ඇීභ, 

පින්තහරු කිරීභ ව පින්තය ප්රද්යලනඹ කිරීභ වහ 

සටීෂ ඊෂ සටෆන්ඩ් බහවිතහ කයනු රළමේ. මම් 

ම්ඵන්ධමඹන් ඳවත කරුණු නිරීක්ණඹ කයන රදී. 

(a) කරභණහකහරීත්ඹ භන්න්  සටීෂ ඊෂ 36 

නළියවීභ මවේතු මකොට ගළන එහි ටිනහකභ න 

රු. 88‚804 පිඹහ ගළනීභට පිඹය මනොගන්නහ 

රදී. 

(b) මරය මයගුරහසි 104, වහ 105 අනු  නළියව මද් 

ශඟභ ඇිය මඳොලිස සපහනඹ වහ 

විගණකහධිඳිය මත හ්යතහ කය නළත.  

(c) කිකකහනහ්යඹරුන් විසින් සටීෂ ඊහෂ මිරදී 

ගළනීභ වහ ශියඹන් මත ඉෂලීම් කය 

ඇිය ඵ අනහයණඹ විඹ. සිසුන් ඔවුන්ම  

අධයහඳන කටයුතු වහ මභභ සටීෂ ඊෂ 

මිරදී ගළනීභට රු .1,500 සිට රු .4, 000 

දක්හ මුදෂ විඹදම් කය ඇත. මභභ අහිමි 

වීමම් ප්රියපරඹක් මර සිසුන් තභ අධයඹන 

සහමි විපුරහනන්දහ මෞන්ද්යඹ 

අධයන ආඹතනමේ 99 න 

කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ 

2010.03.15 දින ඳත්න රද 

අතය මම් පිළිඵ විභ්යලනඹ 

කිරීභ වහ තත් ඵහහිය 

කමිටුක් ඳත් කිරීභට තීයණඹ 

කයන රදී.  මම් ම්ඵන්ධමඹන් 

පිඹය ගළනීභට එභ හ්යතහ 

රළඵන මතක් ඵරහ සිටින්මනමු. 

BOM හි මභභ කහයණඹ 

විභ්යලනඹ මකමයමින් ඳියන 

අතය ඉදිරි ක්රිඹහභහ්යග ගළනීභට 

එහි අහන තීයණඹ 

අමප්ක්හමන් සිටිමු. 

සිසුන් තු ියමේ නම් එඹ 

බහවිතහ කයන මර ද උඳහධිඹ 

ම්පූ්යණ කිරීමභන් ඳසු වත් 

එඹ බහවිතහ කිරීභට වළකි ඵ ද 

සිසුන්ට උඳමදස මදනු රළබිණ. 
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කටයුතුර දී මඵොමව  දුසකයතහන්ට මුහුණ 

දී සිටී. 

vii  ඉියරි මුදර ව රු .141, 790  ශිය සුබහධන අයමුදර 

ඹළයි 2018 මදළම්ඵ්ය 31 දින භතක් කයන රද අතය 

මභභ අයමුදර ඳසුන්ඹ ය 03 ක කහරඹ තුශ කිසිදු 

කටයුත්තක් වහ මඹොදහමගන මනොභළත.   

vii ්ය අහනමේ දී භහමර නනඹ කයමින් සිටි 

අසපහමේ දී අනුභළියඹ රළබුණු අධයඹන මනොන 

කහ්යඹ භණ්ඩරඹ 81ක්  ියබුණි  .නමුත් තයඹ 

ලමඹන් පුයප්ඳහඩු 44ක් ියමඵන අතය පුයප්ඳහඩු 37ක් 

වහ  ඵහමගන නළත.  මභඹ අනුභළියඹ රළබුණු 

පුයප්ඳහඩුමන් සිඹඹට 45ක් මේ.  මභභ තත්ඹ 

ආඹතනමේ ඳරිඳහරන වහ අධයඹන කටයුතුරට දළඩි 

මර ඵරඳහ ඇත.   නමුත් ය 3 ක් පුයහට එභ 

පුයප්ඳහඩු පියවීභට පිඹය මගන මනොභළත.    

ix   විශිසස ප්රම්ඳහදන ළරළසභට අනු, න්යතන වහ යංග 

කරහ මතන ම්ය DTA 3123 මේදිකහ 

ආමර කකයණ විබහගඹට අමර කකයණ ඳද්ධියඹ 

මිරදී ගළනීභ අතයහලය මේ  .මභඹ ළප්මතම්ඵ්ය 

මභභ අයමුදර 2019 ්යඹ තුශ 

අලය අසපහක දී බහවිතහ 

කිරීභට පිඹය ගත යුතු ඵ 

පිළිගන්නහ රදී.  

විලස විදයහර ප්රියඳහදන 

මකොමින් බහ නක්රමෂා අංක 

876 භත ඳදනම් MOHE 

මියන් රළබී ඇිය රළයිසතුමේ 

ඇතළම් අධයඹන මනොන 

මේක පුයප්ඳහඩු පියවිඹ 

යුතුඹ.  ඳසුන්ඹ ය 03 ක 

කහරඹ තුශ අඳට එභ නම් 

රළයිසතු එන්නළයි අඳ ඉෂරහ 

සිටි අතය එභ නම් රළයිසතු 

MOHE මියන් රළඵන මතක් 

ඵරහ සිටිමඹමු. 

මම් න විට නම් රළයිසතු 

MOHE භන්න් රළබි ඇිය අතය 

ඵහ ගළනීමම් ක්රිඹහ ඳටිඳහටීන් 

අනුගභනඹ කයමින් පුයප්ඳහඩු 

පියවීභට කටයුතු කයමින් සිටී.  
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භහමේ සිට මදම්ඵ්ය භහඹ දක්හ ව කහරඹ තුශ 

මිරදී ගළනීභට නිඹමිත ියබුණි.   නමුත් එඹ 2019 

භහ්යතු 01 න දින දක්හ මිරදී මගන මනොභළත. එඹ 

මකමේ ව ද 2018 ජූෂ භහමේ DTA 3123 මේදිකහ 

ආමර කකයණ විබහගඹ ඳළත් වීභට නිඹමිත 

ියබුණි.  මේදිකහ අමර කකයණ ඳද්ධියඹ නළිය ඵළවින් 

මභභ විබහගඹ භහ තුනකට අධික කහරඹක් දක්හ 

කෂ දභන රදී.  නිරධහරීන්ම  මනොළරකිෂර 

සිසුන්ම  අධයඹන කටයුතුරට දළඩි මර ඵරඳහ 

ඇිය ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.  

x  2017 ්යඹ වහ ආඹතනඹ විසින් කස කයන රද 

ක්රිඹහකහරී ළරළසභට, 2014 මඳඵයහරි 17 දිනළිය 

අංක 01/2014 දයණ යහජය මරය නක්රමෂාමේ 4 න 

ගන්ියඹ ප්රකහය අනුභියඹ රළබී ඇිය තයඹ 

පුයප්ඳහඩු වහ අබයන්තය විගණන ළරළසභ ළනි 

මතොයතුරු ඇතුශත් කය මනොභළත.  

xi  2017 ව 2018 ්යඹ වහ හ්යෂික ක්රිඹහකහරී 

ළරළසමම් ප්රගිය හ්යතහ කස කය විගණනඹ වහ 

ඉදිරිඳත් කය මනොභළත.  ප්රගිය හ්යතහක් මනොභළිය 

විට, හ්යෂික ක්රිඹහකහරී ළරළසමම් අයමුණු ආඹතනඹ 

විසින් පුයහ ඇත්දළයි නිලසනඹ කශ මනොවළක. 

එඵළවින් ආඹතනමේ කහ්යඹක්භතහ හක්හත් කය 

ගළනීභ පිළිඵ විගණනමේ දී හ්යෂික ක්රිඹහකහරී 

ළරළසභ උඳමඹ ගී කය ගළන භළනිඹ මනොවළකි විඹ. 

xii  ජහියක ප්රියඳත්ිය වහ ආ්යිකක කටයුතු අභහතයහංලමේ 

මෂකම් විසින් නිකුත් කයන රද එක්ත් ජහතීන්ම  

ියයහය ං්යධනඹ වහ න “2030 නයහඹ ඳත්රඹ” 

පිළිඵ 2017 අමග සතු 14 දිනළිය අංක 

NP/SP/SDG/17 ලිපිඹ අනු එහි විඹ ඳපඹට අඹත් 

අධහනඹට මඹොමු විඹ  

2019 - 2023 ක්රිඹහකහරී වහ 

ආඹතනික ළරළසභ 

ංමල ධනඹ කිරීභට අලය 

සිඹලු මතොයතුරු ඇතුශත් කය 

ඇත. 

අධහනඹට මඹොමු විඹ 
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මශළචළ්ධයමඒ.මමුරශදළවහමමශත්මිය 

ලෆඩබ මඅනයක්ක/වහ.ිධ.මවෞ.මඅ.මඅ 

15.08.2019 

කහ්යඹඹන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ පිළිඵ විලසවිදයහරඹ 

දළනුත් විඹ.  මකමේ මතත්, ියයහය ං්යධන 

අයමුණු, එභ කහ්යඹඹන් ම්ඵන්ධ ඉරක්ක, එභ 

ඉරක්ක කයහ ශඟහ වීභට අලයඹ මක්න්්රීඹ සපහන 

වහ ඉරක්ක පුයහ ගළනීභ භළනීභ වහ ද්යලක 

වඳුනහ ගළනීභට පිඹය මගන මනොභළත.   

xii හිටපු ගඵඩහ බහයකරුමකු ඔහු ආඹතනමඹන් මනයඳහ 

වළරීභට එමයහි කම්කරු විනිලසනඹ බහමේ නඩුක් 

මගොනු කය ියමේ.  ඔහු නළත මේමේ පිහිටුන 

මරත් නීියභඹ ගහසතු ව මනත් විඹදම් ඇතුළු 

රු  .මිලිඹනඹක් මගන මරත් කම්කරු විනිලසනඹ 

බහමන් ඔහු ඉෂරහ සිටිමේඹ.       

කම්කරු විනිලසනඹ බහ විසින් 

2016.03.07 දින භහ 18 ක මලික 

ළටුඳ න රු .285,660 / - ඳභණක් 

න්දිඹක් ලමඹන් මගවීභට 

නිමඹ ගඹක් නිකුත් කයන රදී. 

ඔහු එභ නිමඹ ගඹ පිළිමගන 
නළිය අතය මම් න විට ඔහු 
විසින් මභ ම්ඵන්ධ 
භඩකරපු භවහධිකයණමේ 
නඩුක් මගොනු කය ඇත. 



1 

ශ්රී ලංකා න ලංගෙනහගර ව ලංශ්ව ව ලංශ්යනකනස ලංව වන ව ලංශ්ලාකනගදාන ලංනව්දාය   ලං ලං්යග ලංය නග  ලං ඟන ලං වහත් ලංතිවවනව ලංවාවය ගඉකක්  දා ලංපිළිබ ලංඳ ලංවනය නනව 

ඉකක්  ය ව ක්රි න නව   නත්ත්ව ප්රක්නප ණය 

ඉකක්  ලං4 ලං: සාධාරණ ගුණාත්මක 
අධයාඳන් ස සික ක රීම ම සි 
සැමට ජීවිත කාල් පුරාම 
ඉගෙනීගේ අවස්ථා ප්රව්ධධන් 
රීම ම. 

ය ව  4.2.2 : සංවිධානාත්මක 
ඉගෙනුේ සිා සිභාගී වීගේ 
අනුඳාත් (නිල ිා ප්රාථකක 
ඇතුළත් වීගේ ව්ස වසරකට 

ගඳර), ලංගිකත්ව් අනුව 

උණන මනය ගි  ලංවෙකසු  ලංඉකක්  ලං1 

ර  ලං්වමුණු ලං: 

1.1 නව උඳාධි වැඩසටින් 
ිඳුන්වා දීම. 

1.2 නව ගදඳා්ධතගේන්තු / ඒකක 
පිහිටුවීම. 

1.3  උඳාධි ඳාඨමාලා සිා 
ජාක ක / ජාතයන්තර 
ප්රතීතතන් ලාා ෙැනීම. 

1.4  සමස්ත ගසේවා නියු සක ් 
ඉිළ නැංවීම සිා ද ජාක ක 
ිා ගෙෝලී් අවශ්යතා 
සපුරාලීම සිා ද සි්ලු 
අභයන්තර උඳාධි අගක සකක 
ඳාඨමාලා වල වික්මාලා 
සංගශ්ෝධන් රීම ම. 

1.5 ගදමළ, ඉංග්රීසි, සංස්කෘත, 

සිංිල, ගතොරතුරු තා සකණ 
ිා මෘදු කුසලතා වැඩි දියුණු 
රීම ම. 

අභයන්තර තත්ත්ව අීක සකණ 
ඳද්ධක ් ස ිරිා ක්රි්ාත්මක 
රීම ම. 

ය ව  4.4.1 ලං: ලංනිපුණතා ව්ධේ 
අනුව ගතොරතුරු ිා සන්නිගේදන 
තාක්ෂණ්(ගතොරතුරු ිා 
සන්නිගේදන තා සකණ) නිපුණතා 
ඇක  තරුණ ිා වැඩිහිටි්න්ගේ 
අනුඳාත්. 

ය ව  4. ලං්. ලං1 ලංප්රනශව  ලංවර න ලංණනව්  ලං්ුපණනන  

(අ) අන්ත්ධජාල් අධයාඳනික 
අරමුණු සිා 

සි්ලුම සිසුන්ට සි කා්ධ් 

මණ්ඩල්ට LAN සි WIFI ිරිා 
අන්ත්ධජාල ප්රගේශ්් ලාා දීම. 

(ආ) ඳරිෙණක් අධයාඳනික 
අරමුණු සිා 

සෑම ගද්ශ්න ශ්ාලාවටම 
අන්ත්ධජාල ඳිසුකේ සහිත 
ඳරිෙණක ලාා දීම (එල්.එේ.එස්) 

සි්ල්ලටම අධිගේගී ප්රගේශ් සැඳීමමට සැලසුේ 
රීම ම. 

(ඇ) ආාාධිත සිසුන් සිා 
අනුව්ධතන් කරන ලද ්ටිතල 

ඳිසුකේ සි ද්රවය;  

ආාාධිත සිසුන් සිා ප්රගේශ්් 
ලාා දීම.  

ලාා ෙත ිැරී සි්ලු නව 
ගෙොඩනැගිල ලාා ෙත ිැරී් 

සි්ලුම අනාෙත ඉදිරීම ේ සිා 
සැලසුේ කර ඇත. 

(ඉ) මූලක ඳානී් ජල් සැමට ලාා දී ඇත 

(ඊ) තනි - ලංගික මූලක සන්තෘකත 
ඳිසුකේ 

සැමට ලාා දී ඇත 
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ඉකක් ය ව ක්රි න නව   නත්ත්ව ප්රක්නප ණය 

ඉකක්  ලං5: ලංස්ත්රී පුරුක 
සමානාත්මතාව් සා සකාත් කර 
ෙැනීම සි සි්ලුම කාන්තාවන් ිා 
ෙැිැණු ළමයින් සවිාල ෙැන්වීම 

ය ව  ලං5.1.1: සමානාත්මතාව් 

ප්රව්ධධන් රීම ම, ාලාත්මක රීම ම 
සි අීක සකණ් රීම ම සිා 
නීක ම් රාමු ක්රි්ාත්මක ගේද නැද්ද 
්න්න ාැලීම සි ලංගිකත්වගේ 
ඳදනම ගවනස් ගකොට සැලකීම 

 සමානතාව් ිා ස්ත්ම පුරැක
සමානතාව්න් පිළිා
ඇක වන ෙැටළු සේාන්ධ
ඒකක් ස  2015
ඔ සගතෝා්ධ මාසගේ දී
නැගෙනහිර විශ්්ව
විද් ් ාලගේ දී පිහිටුවන ලදී.

 ස්ක ්ධ  පුරැක තත් ් තාව අතර
සමානතාව් ඇක කර ඇත.

 ශික් ් න්ගේ
සිභාගීත්වග්න්
සේක රජාන වැඩසටින්
සංවිධාන් කරන ලදී.

එ් ක්රි්ාත්මක ගවකන් ඳවක . ස්ත් ම  පුරැක සමානතාව් පිළිා ෙැටළු 
සාකච්ඡා කර ිා අඩු කර ඇත. 

ඉකක්  ලං6: සැමට ජල් සි 
සනීඳාර සකාව ලාා ෙත ිැරී සි 
ක රසාර ගලස කළමනාකරණ් 
රීම ම සික ක රීම ම 

ය ව  ලං6.1.1: ආර සෂිතව 
කළමනාකරණ් කරන ලද ඳානී් 
ජල ගසේවා භාවිතා කරකන් 
ජනෙිනගේ අනුඳාත්. 

ජාක ක ජල සේඳාදන ිා 
ජලාඳවින මණ්ඩල් විසින් 
සඳ්නු ලාන පිරිසිදු ඳානී් ජල් 
සැඳීමම. 

ස්වාක විපුලානන්දා ගසෞන්ද්ධ්  
අධයන ආ්තන ලංඳරිශ්ර් තුළ 
මලාඳවින ඳවිත්රාොර් (එස්.ටී.පී) 
ස්ථාඳන් රීම මට සැලසුේ කර 
ඇත. 

සි්ලුම විශ්්ව විදයාල ප්රජාවන්ට 
පිරිසිදු ඳානී් ජල් සඳ්නු ලැගේ. 

ග්ෝජනා සකස් කළ යුතු් 

එ් විශ්්ව විදයාල ප්රක ඳාදන 
ගකොකකන් සභාව විසින් අනුමත 
කළ ඳසු ක්රි්ාත්මක කරනු ලැගේ. 

ඉකක්  ලං7: ලංසැමට දැරි් ිැරී, 

විශ්්වාසදා්ක, ක රසාර ිා නවීන 
ාලශ් සක ් සිා ප්රගේශ්් සික ක 
රීම ම 

ය ව  ලං7.1.1: (පුන්ධජනනී්) විදුල් 
සිා ප්රගේශ්් සහිත ජනෙිනගේ 
අනුඳාත් 

විකල්ඳ ාලශ් සක  ප්රභව් ස ගලස 
ිඳුන්වා දීමට සූ්ධ් ාලශ් සක  
ඳද්ධක ්. 

ග්ෝජනා සකස් කළ යුතු් 

එ් විශ්්ව විදයාල ප්රක ඳාදන 
ගකොකකන් සභාව විසින් අනුමත 
කළ ඳසු ක්රි්ාත්මක කරනු ලැගේ. 

ඉකක්  ලං13: ගද්ශ්ගුණික විඳ්ධ්ාස 
සි එහි ාලඳෑේ වලට එගරහිව 
සටන් රීම මට ඉ සමන් පි්වර 
ෙන්න 

ආ්තනගේ ගඳනුම ිරිත 
ාලඳෑගමන් යු සත ගේ. 

විගශ්ේක අවස්ථා වල දී භාවිතා කළ 
ිැරී ෙස් සිටුවීම. 

අඳගේ සිසුන් භාවිතා කරකන් වීදි 
නාටය ිරිා ගද්ශ්ගුණික 
විඳ්ධ්ාස්න් නිරූඳණ් රීම ම. 

එ් ක්රි්ාත්මක ගවකන් ඳවක  



mrsYsIAGh F 

wdh;kfha ldrAh idOkh m]jrAOkh lsrSu iZoyd uOH ld,Sk l]shd mgsmdgsh ms<snZo 
idrdxYhla ls]hd;aul lsrSug wfmaCId flfrA. 

iajdus jsmq,dkkao fi!kaorAh wOHhk wdh;kh jsiska jsIh fCIA;]hg wod< oekqu yd 
l`i,;d, kdhl;aj .`Kdx., uD\ ksmqK;d, .egZ: jsiZZoSfuz l`i,;d, fiajl lKavdhula 
f,i lghq;̀ lsrSu iy b.ekSu iZoyd we;s yelshdj jrAOkh lsrSu wruqKq lr .ksuska 
jrA;udk lghq;̀ iy ldrAh idOkh ixjsOdkh lsrSu iZoyd wod< wOHdkdxYkj,g 
iuznkaO jsjsO jevigyka yd jevuqZ: wdh;kfhka ixjsOdkh lrk ,oS. 

isiqka Ydrsrslj yd udkislj by< kexjSu iZoyd ndysr l]shdldrluz fndfyduhlau 
wdh;kh jsiska bosrsm;a lrk ,oS. tla w;lska isiqka foaYSh m]cdj iuZ. fiajh l< 
w;r wfkla w;ska Tjqka iajhx /lshd wjia:djka iZoyd fidhd ne,Qy. 

wjidk jYfhka wdh;kh jsiska ixjsOdkh lrk ,o ishZ:u jev igykaj,g ishZ:u 
ldrAh uKAv,h yd YsIHhka yev.iajd wjYH;djhka imqrd,Sug;a iuld,Sk f,dalfha 
wNsfhda.hkag uqyqK oSu iZoyd;a iqjsfYaIs l̀i,;d iys;j WmdOsOdrSka nsyslsrSu wruqK 
jsh. 


