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දැක්ම 
 

 

 

 

ආයුර්වේද , යුනානි සහ වේශීය වෛදය ක්රම පිළිබඳ 

ජාතික සහ ජාත්යන්ත්ර ෛශවයන් පිළිගත් ශ්රී ලංකාවේ 

විශිෂ්ටත්ම ආයත්නය බෛට පත් වීම. 
 

 

වමවහෛර 
 

ශ්රී ලංකාවේ ආයුර්වේද , යුනානි සහ වේශීය වෛදය 

ක්රමෛල උන්නතිය සඳහා අෛශය දැනුම ෛයාප්ත් 

කිරීමට සහ ෛර්ධනය කිරීමට අදාළ ෛන අධයයන සහ 

පර්වේෂණ කටයුතු පැෛැත්වීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

අධයක්ෂතුියයව පපිවුඩයයප 

5102 සවද් ව්ශව ඹ ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ සවේ්  සවේයවස 

ප්රීළිරමවිබදස යම ද බළිවී්ස දව වමවී ැද එිීස ්තොසතියට .සවද් 68  තිශවවීවි තිි ොදද  ීයතාී 

0711 සවොේ සස (ශ්රී යප වොා  ලං   ෝො මුඛ  හඳස රසවයීවි සතා )ො ක වූ  හඳස රසවයීස  තා  ුවීවධ 

 ීයතාීකි  .සේයදවතාෝ ේ ප්රීදමැ ශ්රී යප වොා ොවය ී ේසරස  කදී බළිවී්  ලං ද ා්වශ වශ ්හඳපවත 

ා්වශ සමනවසශැ බසතාදව යමොඋ .5102 සවොේ ේ  යුේොාර ේසරස  රීවස ශව හයසොාර (B.A.M.S.) 

ා්වශී ව්ශව ශිෂ්සයිනැ 860ොරොතාවි වී්සව තැතාව යර  යද් යුතාව  ේසරස  ර ුසවස ශව හයසොාර 

(B.U.M.S.) ා්වශී ව්ශව වී්සව තැතාව යර ශිෂ්සයිනැ වප සවස 21කි .5102 සවොේ ේ ශිෂ්සයිනැ ශයළිවඳ ශී 

ොරොතාවි  යුේොාර ේසරස (BAMS) ා්වශී හිතියට ද් තත  යද් ශිෂ්සයිනැ  ස ප්රීවි ොරොතාවි යුතාව  ේසරස 

(BUMS) ා්වශී හිතියට ද් තතශ  .ොදද සවොේ ේ  යුේොාරී  බළිවී් ්හඳපවත -ා්වශ මෝොයප්දව ශිෂ්සයිනැ 

02ොරොතාවි වශ යුතාව  ේසරස  කදී බළිවී් ්හඳපවත-ා්වශ මෝොයප්දව ශිෂ්සයිනැ 16 ොරොතාවි ොවය ී 

ේසරස  රසව  ීයතාොීැ ා්වශ හිතියට ද් තත  යද් තාස ශිෂ්ස  ානවීද ව්ශව ්හඳපවත-ා්වශ 

මෝොයප්දවස  ද් භ කිආද ර ස   ී .ප්රීොදැද 5102 සවද් ති  ේ ොීප්ත බළිවී් වශි  ්ව ්ව දවයවස ර 

ය්යවසතාස තකිතවවස බළිවී් වශි  ්ව ්ව දවයවස වශ ව වීවශතා තකිතවවස බළිවී් වශි  ්ව 

්ව දවයවස  ද් භ  ද්තා යේ .  

5102 ය  දවවෝ ේ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ ්රතා  මතාී වදද්තා යේ“ . ව  ලංරවයින  ේසරස  කදී” 

බළිවී් තිැසම  ජවි  ්සවපසවරී වශ 5102  යුේොාරී ,යුතාව  ,සවධ වශ ව  ලංරවයින  ේසරස  කදී 

බළිවී් තිැසම   ැයේජවි  ව දැවයී 5102 සවොේ ේ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ ේ ්සතසතා 

යේ .ප්රීොදැද  ීයතාෝ  තාධසීතා  වේී දානයී ව්ශව සමන ලසවි වප ධවතාී   ද් වවේ  ස  දව 

 ද්තා යේ  .5102 සවද් ව්ශව ඹ  ීයතාෝ ක්රීනව මතාී ශිෂ්සයිනැො  ොදැද  වේී දානය වවදවික යිනැො  

ර වශභවගීතසොීැ ්සතසතා යේ  .ප්රීොදැද  වේී දානය ශ සවි ොදැද  වේී දානය එ   

යද්ක්වසවීවි ර 5102 සවොේ ේ වප ධවතාී  ද්තා යේ .සපශය  අත  අ   ාත වසී වශ ොසවවි ාතවසී 

්සතසව යම ී . 

 ීයතාෝ  යුේොාර වශ යුතාව   පහ  සැ ේසරස  ්අද්වි වවේ   ොයව වප ධවතාී  ද්තා යේ  .ොවය ී 

ේසරස  රසව  ීයතාෝ ශිෂ්සයිනැො  ාවීවය්  ලංරේහතාීවි 5102 සවොේ ේ ්සතසව යම ී .ාවවඳ ෝ  

ශිෂ්සයිනැ ශව ොරදවබීැ ොසවොසැ ෝප්ෂ්යී ශ ුව ා්ොවහතා සමනවසශතාවි එීවතද   ද්තා යේ .

ද්වජනසෝ බහිආ බසතියට ොැසවස වතවද්ෝ  අතසමමීව  සයුති  ද් භ  ද්තා යේ .ප්රීොදැද 5102 සවොේ ේ 

ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ  ලංධවතා වමය ද ව වඳ කිආො   සයුති එීවතද   ද්තා යේ( . යුේොාර ශව 

යුතාව   පහසය ) ධසීතා  වේී දානයී ොවය ී ශව  ැයේජවි  සහොීැ වප ධවතාී    ව දැවය 

ශව සමන ලසයස වශභවගී ී  .ප්රීොදැද  ීයතාෝ යුතාව   පහී දමැ වප ධවතාී    ය ය ්ද්ෙද් 

ව්ශව ොරදවබී ා්ොරවඳ ශව දවේොතප්්ොවහී ්සතසතා යර  යද් යුතාව   පහී දමැ සීවඳතය යමතාමතයැ 

ත්ර වීයව තමනීො  ව දැවයීවි ර වප  ධවතාී  ද්තා යේ. 

තැමීවව  හඳස රසවය ොර වි (වීද්තාමවඳ හිැ   හඳස රසවයී වශ ජ තාතේ  හඳස රසවයී )වදක් තිි  ද් 

තත  සොවීප්ධයව න    ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ්වය  වභවස  සැ  වදය  ද්තා යේ . පවද් ධේද 

වදවොයප්පතා  තියටෛස හවිිදත කිආද ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී 5102 සවොේ ේ බීසද් තත සමරතත 

  යවි  ී         .  

තැමීවොා ශයිනද්රවවීවවහි බහිආ  පවේී  ශද අ  ෂ්ඳද් ඳ  වවඳදද්ය වතියටිී දමැ ොජසෂ්ඳ  

 ථි වපවේීසද්ොීවි සතා  පවේී දඅජූ අ දශයවස යුතාව  බළිවී් ොතප්ලීී ව දවතාී බසතාදතා යේ. 

 



 

III 

 

 

 

ොදද සීඅ  වේීීැ වවවිෂ්වත  ද් තමනීද ව්ශව  ම්බොදැ  සයුති     ධසීතා  ,්ස්වයතා වශ 

 තාධසීතා  වේී දානයීස ොදැද ශිෂ්ස  ලංජවසස ර දවො   කයළයවස ්  කිආදස  මදමතොයතියට .යස ර 

 ීයතාෝ වපසේධතාී ොසවොසැ දව ශස  සමද්ම දක් ෝැසතා යර ො ක වූ  හඳස රසවයෝ වතාවයතා 

වභවසස වශ  ීයතාෝ   දතාව ද්ය දානයීස ර දවො  වඳතිිී ෙර  ද්තියට  .ත  ාවවඳ  ධසව්තා ශව දශව 

දවේත  දවයසතිදව ,ාවවඳ  ධසව්තා ශව දශව දවේත  දවයසවපහී , හඳස රසවය  ලංි්වරතා ො කතියටෂ්ැ වභවස 

තිතිල ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ  වේීීැ තෛ කිආදස වශවී යවීව  ැ 

 ොතාවි සීඅද  යධවආැ ව්ශව දවො   කයළයව පූේස  වඳතිිී ෙර කිආදස ොදී  සවඳ වසවි  ද් ත තියට .

ොවය ී ේසරස  රසවීයතාෝ  තාවතයී වාද  යුසැද වවේ   ොාසවයින  ලංවේ තාව  ද්තියට !  

 

ආචාර්යපඑස් ප.ඩීප.හච්ආරපුහප  

B.A.M.S. (ශ්රී යප වස), M.D ( යුේොාරී) (තැමීවස),  රසව්ි (හව   රසවස) (ශ්රී යප වස), රේහතාශූආ (ේජස -ද්වවීතා  රසවස ) (ශ්රී 

යප වස) 
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01.පආයත්නවේපඅධිකාරීන්         
 
1:1 ආඥාපනත්         

ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී 1979  ප  07 රද්තා  ළව ්තාය ීසොත ො ක වූ  හඳස රසවයීස 
 වවීවධ  ද් තිය.. 
 
8.1 කළමනාකරණපමණ්යලය  
 (අපපපපපප) නිලබලවයන්පසාමාජිකයින් 

ෛැයබලනපඅධයක්ෂ ප( සභාපති) 
 පවේී ප්රී  .නඋවා.ප්රීවඳ .ොේ .කුදවස ොදී 

 
අධයක්ෂ ප( සභාපතිප) 

 පවේී ප්රීවඳ .ඩී .ශෙ ද්ච්ත  ( 2015 ෝවීද්සවස සස) 
 

අංශපනධානප/ආයුර්වේද 
 පවේී  යින .ජී .පී . ේ .කුයතාව  දශතතියටී  ( 2015 ෝවීද්සවස රවිසව) 
 පවේී පී . ේ .සද්වයමැතා දශතතියටී  ( 2015 දවේති සස) 

 
අංශපනධානප/යුනානි 
ඒ .ප්රීච් .ප්රී  .දේඅ අ  

 

අතිවර්කපවණකනප/උසස්පඅධයාපනපඅමාත්යාංශය 
පී .ජී .ජීසපශ දශයව  

 
අතිවර්කපවණකන/වසෞඛ්යපඅමාත්යාංශය 

ොවප්දද්තතා  රවතා්ිද්තා දශයව  ( 2015  ොතප්වඳති රවිසව) 
ඒ .ජතත ඩී .නීවඳ දශයව  ( 2015 වමෝයම වීේ සස) 

 

මහාභාණ්යාගාරපනිවයසජිත්ප 
ප්රී  .ඩී .ොේ .සී . ද්ො  දශයව, වශ වද්  ධසවිෂ්, ොස ් ශව  ොීප්ජතා 
 ලංි්ති ොර්වේයො ැතිස  

 
ආයුර්වේදපවකොමසාරිස්ප 
පී .ප්රීවඳ .ොවි . ේ .බද්ො ප්ැ දශයව  

 
අධයක්ෂප/බණ්යාරනායකපආයුර්වේදපපර්වේෂණපආයත්නයප 
දශවපවේී ොවි .ොවි .ඩී .ප්රීවඳ .ද්යබද් දශයව 

 

අධයක්ෂප/ආයුර්වේදපශික්ෂණපවරසහලප 
 පවේී ධතා්වය ොශ ආ ද්ච්ත දශයව  ( සමනවීයතා  ධසවිෂ්) 
 පවේී ඩී .ප්රීච් .ොයැතාො ප්ැ දශයව  ( 2015 ජූ  සස) 

 
පීඨාධිපතිප/වෛදයපපීඨය 

දශවපවේී ොජ  ේ ෝොේද්ව  
 

වෛදයපපීඨපසාමාජිකයින්ප 
දශවපවේී පී . ේ . ලංතාවැ   
දශවපවේී ප්රීවඳ .ප්රීවඳ .  .ඩී .පී .ොවකයිනවව  
දශවපවේී ප්රිීරේහනී තයෝ්ති  

 
  ආයුර්වේදපවෛදයපසභාවේපසාමාජිකප 

ේසරස ප්රීවඳ .ප්රී  .ප්රීච් .ොවමුඛතාවීානව දශයව  

 



 

2 

 

( ) විශ්ෛවිදයාලපනතිපාදනපවකොියෂන්පසභාෛපපත්පකළපසාමාජිකයින්  
දශවපවේී ප්රී  .ප්රීච් .ඒ .ිොවමුඛද්ව දශයව 

 පවේී ප්රී  .ප්රී  .පී .ො ලංමුඛදකුදවද් දශයව  

 පවේී ඒ .ප්රී  . බුයහීේ දශයව  

ො ලංමුඛදයවේ ද්තතාබද් දශයව  

 පවේී ඒ .ඒ .යූ .ප්රීවඳ .පී .පී .ොවි . ය්තති දශයව  

ජී .ප්රීේ   . ප්රීවඳ .ොවමුඛතාවධීද් දශයව  

 පවේී ප්රී  .ප්රීච් . දේ   යවසස දශයව  

 පවේී සී .ප්රීේ .ගු ො  දශයව  

(2015 ජූ  සස) 

 
දශවපවේී මවෝ ර සේසව දශයව  

ප්රී  .ඩී .ඩී .පීසවඳ දශයව  

ොවි . ේ .ාඩුසවසය දශයව   

දශවපවේී  දතාද්තතා  දද්තිපත  

 පවේී දවවනී  දද්සපශ කු ෝෙ ොදී  

 පවේී ප්රී  .ඩී .ොේ . ොඋගුයසේධතා දශයව  

 පවේී යවද්   ලංවවව ොශමුඛැර යවද්ය දශයව 

 පවේී ප්රීච් .තැය  තාව තය දශයව  

වණකන / ොීප්ජස ොේ  වශ වආ  

 යින .ොවි .ොවි . ොේො ප්ැ දශතතියටී  ( 2015  ො ලංමුඛේ රවිසව ) 

ටී .ප්රී  .ප්රීච් .පී .ොවි .ගුයිය  දශතතියටී  ( 2015 දමයින සස) 

 

8.7 අධයක්ෂප 
 

ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ  ධසවිෂ්  පවේී ප්රීවඳ .ඩී .ශෙ ද්ච්ත 
දශතතියටී 2015 සේෂ්ී ති  ේ  ධසවිෂ් ොයව  සයුති  ද් තිය .ප්රීතිතියටී 1990 සේෂ්ෝ ේ IIM 

 ීයතාොීැ B.A.M.S. (ොතෞද්ස )ා්වශී ර 2007 සේෂ්ෝ ේ ොෝද්වොරණිී  හඳස රසයෝ 
 රසවස බළිවී් ්හඳපවත ා්වශ  ීයතාොීැ හව   රසවස බළිවී්  රසව්ි ා්වශී ර 1998 
සේෂ්ෝ ේ තැමීවොා වීද්තාමවඳ හිැ   හඳස රසවයොීැ ේසරස  රසව්ි ා්වශී ර 2014 
සේෂ්ෝ ේ ශ්රී ජීසේධතාෙද්  හඳස රසවයොීැ  ( ේජස-ද්වවීතා  රසවස බළිවී් ) පවේී ා්වශී 
ර හිතියට ද් ොතතා තිය .ොජසෂ්ඳ   ථි වපවේීසසී  ොයව  ( 1993 – 2016) සවද් තයතාවස  
ොවමුඛසී  ද් තිි තිී  යුේොාර  පහෝ  ලංධව  ොයව ර ්හඳපවත ා්වශ  පහෝ  ධසවිෂ් ොයව ර 
ොවමුඛසී  ද් තිය .ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ ීආයය ්ශ   , ශිෂ්ස ොවිැද්රීී 
 ධසව්තාී ශව  ැයේජවි  වවී්යව සමමමයුුම  ද්තියටැ ප්රීද  ීයතාෝ මයුුමස ොසවොසැ 

තිී  සැ තමස බීසද් ද්වශිීවි තව යම ී. 
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1.4 අධයයන කියටු 
 

1.4.1  ආයුර්වේද අංශීය කියටුෛ 

 
ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ  යුේොාර  පහෝ  රව  සීඅ  පහසය  ධසීතා 

්ව දවයව, ෙහුුම කිආො  සමනවසශැ වශ  භවත ව වීැධ සීඅ  සයුති බළිවී්  ේොවහ 
තමස්ත කිආො  සතකීද  පය ී  තියටෛස ොසය ්සද්ව තිය. 

1979  ප  7 රද්තා ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතා  ීදවසවෝ 15(1 ) ොේරීස  වකූයස ්ශය 

්සම 2013 සේෂ්ෝේ  පය ී  තියටෛස ්ත ො කස තිය. 

 යුේොාර  පය ී  තියටෛොා වභව්ි  -  පහ  ලංධවතා/ යුේොාර  

 පවේී  යින.ජී.පී. ේ .කුයතාව  තියටී - සමන වීයතා  පහ  ලංධවතා/ යුේොාර (09.03.2015 රවිසව) 

 පවේී පී . ේ .සද්වයමැතා තියටී  -  පහ  ලංධවතා/ යුේොාර (10.03.2015 සස) සීඅ වඳථිද් 

 ථි වපවේීස ැ  පය ී  තියටෛොා වවදවික ීැ ොා. 

1.4.2 යුනානි අංශීය කියටුෛ 

 
යුතාව   පය ී  තියටෛොා වභව්ි  -  පහ  ලංධවතා/යුතාව  

 පවේී ඒ.ප්රීච්.ප්රී  .දාය අ දශයව 

සීඅ වඳථිද්  ථි වපවේීස ැ  පය ී  තියටෛොා වවදවික ීැ ොා. 

1.4.3 පර්වේෂණ සහ උසස ්උපාධි කියටුෛ (RHDC) 

 

සමන වීයතා  ධසවිෂ්  ( වභව්ි)  
 පවේී ප්රී .නඋ.ප්රීවඳ.ොේ .කුදවස තියටී  

 ධසවිෂ්  ( වභව්ි) 

 පවේී ප්රීවඳ .ඩී .ශෙ ද්ච්ත  ( 5102 ෝවීද්සවස සස ) 
 ිොේ   ධසවිෂ්/්හඳපවත ා්වශ  පහී 
 පහ  ලංධවතා/ යුේොාර 
 පහ  ලංධවතා/යුතාව  
 ීයතාෝ සීඅ  දශවපවේීස ැ  වශ වශවී දශවපවේීස ැ 
 යුේොාර ො කදවවසවඳ 
 ධසවිෂ්  - වීානවද්යවී   වවඳදද්ය  යුේොාර ්ේෝෂ්ය  ීයතාී 
 ධසවිෂ්  -  යුේොාර ශිවිෂ්ය ොද්ප්ශය 

දශවපවේී නඋවා .ඞී .ද්තතාසූසී දශයව – ො ක වූ  හඳස රසවයී 

ේොීෂ්ඳ  දශවපවේී වඳසේයව බීසස දශතතියටී  - පී වශ්ි  ( ්හඳපවත ා්වශ  ධසීතා පී ී  - ශ්රී 

ජීසේධතාෙද්  හඳස රසවයී) 
ේසරස එහවැය බද්සපශ දශයව  -  ේසරස පී ී, ො ක වූ  හඳස රසවයී 

ව වීැධී වද්  - MD ( යුේොාර )්හඳපවත ා්වශ ්ව දවයවස  
ව වීැධී වද් / යුේොාරී බළිවී් ්හඳපවත ා්වශ මෝොයප්දව  
ව වීැධී වද් /යුතාව  බළිවී් ්හඳපවත ා්වශ මෝොයප්දව 
 ොීප්ජස මූයසවශ වස 
 ොීප්ජස ොේ  වශ වස  / ොේ   
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02. ආයුර්වේද අංශය යටවත් ඇති අධයයනාංශ ප,ශකකපසහපමධයස්ථාන  

2.1 ආයුර්වේද අංශය 

 යුේොාර  පහී තා  සහොීැ  ධසීතාවපහ  සකිැ  ( 08) වදැ ය ොා, 

I. ොදෞව  සවධවැය 

II. ද්රසස ගුය  ළවතා 

III. වඳසවඳයසකතය 

IV.  වී තකිතවව 

V. ොවය ී තකිතවව 
VI.  ලංසූියැව ො ෞදවද්භකයස 

VII. හයස හවය ස 

VIII. වදවැයද්  රසව ( යුේොාර වශ යුතාව  ීතා ොර පහීසද ෝක ී) 

 

2.2 යුනානි අංශය 

 

යුතාව   පහී තා   සහොීැ  ධසීතාවපහ  සකිැ  ( 08) වදැ ය ොා, 

I. කුේවීත 

II. තේ ේ  ව ීව 

III. ොදෞවජවත 

IV.  වඳසවැ සව  වීවයත 

V. තේ ේ ජද්ශත 

VI. ත ඳවවැ ඒ ොවමුඛශවත 

VII. ොවය ී තයවේ 

VIII. වදවැයද්  රසව ( යුේොාර වශ යුතාව  ීතා  පහ ොර සද ෝක ී)  

 

2.3 වත්ොරතුරුපත්ාක්ෂණ සහපඉංග්රීසි ඒපශකකය 

ොයකද්ති  යවවිෂ්ය ශව භවෂ්ව  රසවතවද්ී 5106 සවොේ දවේති දව HETC සසව්කිී 

ීසොත බහිෛසතා යේ  .ශිෂ්සයිනැො   ලංවොීප්න  ්ැි ව්ශව ්සතය  97වි ර 

 ැයේජවය ්ශ    වහිය ්සතය  08වි ර ොදද  රසවතවද්ී ති  තිය . 

2.4 පශ්චාත් -උපාධි පඅංශය 

ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ ්හඳපවත ා්වශ  පහී දමැ  ීයතාෝ  ධසීතා 

 වේී දානයෝ  ධවද්ී ශව  ම්බද වශ  රව  වීවහිද් ව ්ත රවී යිනැො  

රවී තසී තිිස ්ශය රමවිොසතා ්හඳපවත -ා්වශ සමනවසශැ ්සතසව යමොඋ . 

 

1.  යුේොාර ේසරස  කදී බළිවී් ්හඳපවත -ා්වශ මෝොයප්දවස  2015/2016.  

2. යුතාව  ේසරස  කදී බළිවී් ්හඳපවත -ා්වශ මෝොයප්දවස  2015/2016. 
3.  යුේොාර ේසරස  කදී බළිවී් ේසරස්ි ා්වශී ව්ශව ඹ ්හඳපවත -ා්වශ 

්ව දවයවස MD (Ayu) 2012/ 2015. 
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2.5 ච්ස්ත්කාලය 

ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ ෙවඳය වයී 0757 සවොේ ේ  යුේොාර  රසවයී තිි 

කිආදත වදක් බහිෛසතා යේ .  ීයතාෝ  ධසව්   ශව ්ේෝෂ්ය සමනවසශැ ව්ශව 

 සහස ව ්ත යවීව ොරතියටැ  ීයතාෝ  ධසීතා  වේී දානයෝ වශ ශිෂ්සයිනැො  

ොයකද්ති   සහසයව තෛ කිආද ෙවඳය වයෝ  ලංධවතා ්ද්දවේ ී ොා  .ග්රැ  ප්රී තිස ව්ශව 

මූව  සහොීැ  යුේොාර ශව යුතාව  ේසරස විොෂ්මුඛව තිති ත ොා . ලංසද් ඳුයතා සවද් වක්ද්ව 

ප්රී තිසස  ද්රිය  වසවරෝ රවී තසී යවීව තිි වක්ද්ව 50වි තිති ත ොා . 

ච්ස්ත්කාලපකාර්යපමණ්යලවේපවිස්ත්ර - 2015 

යතාතිද් වප සවස 

 ොජසෂ්ඳ  වශ වද් ෙවඳය වයීවශ්ි 01 

 වශ වද් ෙවඳය වයීවශ්ි 01 

 ොජසෂ්ඳ   වේී දවානව  වශ වද්  ( ෙවඳය වය    ොවමුඛසව) 01 

 ෙවඳය වය වශවී  ( ොරමුඛණිී I) 02 

 ෙවඳය වය වශවී  ( ොරමුඛණිී III) 03 

 ෙවඳය වය වශ වද්  ( ොරමුඛණිී II) 02 

 ෝකත වීමඳු    (ොරමුඛණිී II) 01 

 වේීවය  ල ොවමුඛස  01 

     (ොරමුඛණිී III) 01 

 

තියටයස තමනී  - 

ෙවඳය වයී ව්ශව  බීේ 1234305.50 වි වශ ප්රී .ජ .  

ොනකයේ 7500වි සආතාව ෝකත වශ සවද් වක්ද්ව තියටයේ තැතාව යේ.  

 ලංරවතා -  ලංරවතා ොයව ෝකත 551වි යම  තිය 221.  

යවවිෂ්ණි  ොවමුඛසව -  5106 සවද් ති ේ වීමශමද් ොතතා ීවො  ෝකත 13160වි වශ  දේහතා  

  ෝකත 2333වි  කුත  ද් තිය.   

 ොහමුඛෂ් ොවමුඛසව - 

 
වීමශමද් ේො  ොවමුඛසවස  , දේහතා ොවමුඛසවස , සතදැ රමවසත කිආො  
ොවමුඛසවස  , ැයේ-ෙවඳය වය යී ොවමුඛසවස  

්සය ය ීැ 

වප සවස - ා්වශ  ොෝවිෂ්  ශිෂ්සීැ -  යුේොාර - 631 

    - යුතාව  - 195 

  

්හඳපවත ා්වශ  ොෝවිෂ්  
ශිෂ්සීැ - මෝොයප්දව - 53 

    - MD (Ayu) - 20 

   ධසීතා  වේී දානයී  - 86 

   තාධසීතා  වේී දානයී  - 97 

සසව්කි: - ෙවඳය වය  තබස්ත සසව්කිී  සවැ  ද්තා යේ - I ො කසව 

සමම මයුුම කිආ  - - ෙවඳය වය වඳසීපඑී ද්ය සසව්කිී  ද් භ කිආද 
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2.6 ්ස්වයතා  පහ 
්ශය ව්ශැ ්සම ්ස්වයතා  පහ ශයවි තිය, 

1.  ධසවිෂ් සද්ීවො   වේීවයී 

2.  ොීප්ජස ොේ  වශ වආ  වේීවයී 

3. මූයස  පහී 

4. වීව්මපත වශ  වීවවධතා  පහී 

5.  භවත  පහී 

6.  ීයතා  පහී 

7. වවදවතාස ්ස්වයතාී වශ  ලංව ධතා සමන  පහී 
 

 ොීප්ජස ොේ  වශ වස  භවත  පහී වශ   ීයතාෝ වවදවතාස ්ස්වයතාී ව වීැධොීැ 

 සයුති  ද්තා  යද් ොජසෂ්ඳ  වශ වද් ොේ  වශ වස  ධසීතා වශ  තාධසීතා  ීයතා  පහී 

භවද්ස  සයුති  ද්යින  .ප්රීොවමුඛද  වශ වද් ොේ  වශ වස /්වයතා වවදවතාස ්වයතා  පහීර වශ වද් 

ොේ  වශ වස/මූයධතා වශ ශිෂ්ස ොවමුඛසව , මූයධතා  වශ ශිෂ්ස ොවමුඛසව  සයුති භවද්ස  සයුති  ද්යින .

 ොීප්ජස මූයසවශ වස වම්න  වශ  ීයතාෝ මූයස ්වයතාීර වශ වද් මූයසවශ වස  සැ 

සමෛෝ වශ ොතබ  බළිවී්සර  සයුති  ද්යින. 

03. වේශීයපවෛදයපවිදයාපආයත්නයපපිළිබඳපදළපවිශ්වණෂණයක්    

7.8     රැස්වීනපසහපකියටු  

ත්රවඳබො  තාද  

සවද් ති  ත්රවඳබ  

තයතා 

(i)   දතාව ද්ය දානයී  09 

(ii) මූයස  තියටෛස  03 

(iii)  භවත ා් - තියටෛස  03 

(iv) වමය   ශව වපසේධතා  තියටෛස  14 

(v)  පහ  ලංධවනීැො  ත්රවඳබද  08 

(vi)  පය ී  තියටෛස  / යුේොාර  13 

(vii)  පය ී  තියටෛස  /යුතාව   10 

(viii) ්ේෝෂ්ය ශව ාවවඳ ා්වශ  තියටෛස  11 

(ix)  යුේොාරී බළිවී්  ධසීතා දානයී  13 

7.1 පත්වීනපසහපකාර්යපමණ්යලපවත්ොරතුරු: 
1182පෛසවර්පමුමුපපත්වීන  

 

 ධසීතා - -- 

 

්ස්වයතා - -- 
 

 තාධසීතා - 01 
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7.7පප1182පෛසවර්පසි ඒවප්පකාර්යපමණ්යලපවෛනස් පවීන 
 

ස බද  ධසීතා ්ස්වයතා  තාධසීතා  ධසීතා වශවී  

්තබ  
- - 01 - 

වඳථිද් කිආ   02 - 02 - 

ාවවඳ බ   06 - 01 - 

දව  බ   - - 01 - 

ොවමුඛසව ේේඝ කිආ   - 01 05 - 

 රවද ීවද  - - 02 - 

තේයව  වඳබ   - - - - 

යතාති  ශමද්ීවද - - - - 

ොවමුඛසී  සවැ කිආද  - - - - 

සමන යශතා  කිආ   - - - - 

වෝය සවේ්   ධසීතා  සවඩු  - - - - 

 ධසීතා  සවඩු  - - - - 

 ද්වද  සවඩු - - - - 

ව දැවය  සවඩු  - - - - 

ේසරස  සවඩු  - - - - 

 න සමෛෝ වහිය  සවඩු  - - - - 

සමෛෝ ද්හිය  සවඩු  - - - - 

වෝය සවේ්   සවඩුසවැ ්  
 ්  ්මතියටණි  ී  02 - - - 

 ධසීතා  සවඩුසවැ ් ස 
්මතියටණි  ී  01 - - - 

 ොහමුඛෂ්  සවඩු  - - - - 

ොවමුඛසොීැ  රව ශමආද  - - - - 

දද්ය  - - - - 
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 වේී දානයී 

 

 

   ධසීතා 
 

  තාධසීතා 
 

 ්ස්වයතා 

 

 

 

 

 

 

කාර්යපමණ්යලපසාමාජිකයින්පසංඛ්යාෛ:   

(i) වඳථිද්  ධසීතා ශව  ධසීතා වශවී   වේී දානයී - 70 

(ii) වඳථිද් ්ස්වයතා  වේී දානයී - 06 

(iii) වඳථිද්  තාධසීතා  වේී දානයී - 90 

 පරිපාලනපකාර්යපමණ්යලවේපවිස්ත්ර - 2015   
       

 

  

 යතාතිද්   වප සවස   

 
 ොීප්ජස 
ොේ  වශ වස  01    

         

  ොීප්ජස මූයසවශ වස  01    

         

 ොජසෂ්ඳ  වශ වද් ොේ  වශ වස 01    

          

 
වශ වද්   
මූයසවශ වස 

    
 01    

         

 වශ වද් ොේ  වශ වස  02    

          

 ප්රී තිස   06    
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ආයත්නවේපඅධයයන කාර්යයපමණ්යලවේපවිසත්්ර 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ොජසෂ්ඳ   ථි වපවේී-58% 
 

 

 

       
         

   දවධසී දශවපවේී  

ොජසෂ්ඳ  
 ථි වපවේී  ථි වපවේී 

 ථි වපවේී 

(්සසවව) 
        

 යුේොාර  සපශය/ 03  28 06 07 

   තපග්රීස       
        

යුතාව   ොරද / -  18 02 03 

   තපග්රීස       
        

ප්රී තිස  - 03  46 08 10 
          

 ථි වපවේී දශවපවේී 

10% 9% 

අධයයනපකාර්යපමණ්යලවේපවිස්ත්ර 

 ථි වපවේී-්සසවව - 23% 

 

2
3
% 
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අනධයයනපකාර්යපමණ්යලවේපවිස්ත්ර - 2015 

 

ශාඛ්ාෛ /අංශය  
වජයෂ්ඨපකාර්යප
මණ්යලය 

 
කනිෂ්ටපකාර්යප
මණ්යලය 

සුමුපවසේෛකප
කාර්යප
මණ්යලය 

    

 ධසවිෂ්  වේීවයී -- 01 01 
    

 ොීප්ජස ොේ  වශ වස  වේීවයී 01 01 - 
    

්ස්වයතා  පහී - 07 16 
    

 ීයතා  පහී 01 03 01 
    

 භවත  පහී 01 04 02 
    

මූයධතා සමන වශ ශිෂ්ස  භවවධතා 
 පහී  01 01 01 

    

නුම   පහී 03 06 01 
    

 යුේොාර  පහී 02 08 13 

යුතාව   පහී -- 01 02 
    

්හඳපවත ා්වශ  පහී - - - 
    

ෙවඳය වයී 01 04 05 
    

IT  පහී 01 -- 01 
    

ප්රී තිස 11 36 43 
    

 

 ල වවදවික  වප සවස  76වි ඹ  තාධසීතා  වේී දානයී  ධසීතා වශවී   වේී දානයී, 

  දතාව වද් වශ වද්, යවවිෂ්ණි  වශ යවවිෂ්ණි  ොතාකසතා, ෙහුුම ,  ේධ ෙහුුම වශ වෙහුුම 

 වේී දානයී ොයව ්ස්වයතා  පහ,  ධසීතාවපහ, තානතති වශ ාරසවතා  පහ ීසොත ොවමුඛසී 

 ද්යින.  ීයතාෝ ප්රීමොතාරව  සයුති ්සතසවොතතා ීවද ව්ශව ඔඅැොතැ යමොවීතා රවී තසී 

තයව සමරතත ොා. 
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3.4 කාර්යපමණ්යලයපසඳහාපකුසලත්ාපසංෛර්ධනපච්හුණුෛ - 2015 

 
 ච්හුණුපෛැයසටහන්පගණන සහභාගිප්ෛන්පසංඛ්යාෛ  

   

 ධසීතා  වේී දානයී - - 
   

්ස්වයතා  වේී දානයී - - 
   

 තාධසීතා  වේී දානයී 02 97 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 විවශේෂපක්රියාකාරකන: 

 
 ීය   වපවඳ ව්තා මතාී 5102 ජූ  01සතා මතා වදද්තා යේ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 පර්වේෂණ ප,නවෛසත්පාදනපසහපනකාශන  

 
 යුේොාර වශ යුතාව   පහ දනැ තමස්ත    ජවි  වශ  ැයේජවි  ්ේෝෂ්ය වශ 

 ලං වහතා බළිොසළිැ 222 වි වශ 87වි  ී . 
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3.7 ජාතිකපසහපඅන්ත්ර්ජාතිකපමට්ටනෛලදීපඅධයයනපකාර්යපමණ්යලවේපදායකත්ෛය 
 

1. 2012 ජූ  දව  15සතා මතා ෝකොවකැ ාතවසී  තියටතොයැ  වද්වධෙද් පූජව භූතියටෝේ 
 යුේොාර ජපතද වවීතාීවි වවේ  ස ්සතසතා යේ.  

2. 12.06.2015 මතා වඳසවඳ සකය  ධසීතාවපහී  සැ තේතොැ  ශවද්ෝේ  යුේොාර ජපතද 

වවීතාීවි ්සතසතා යේ. 

3. තැමීවොා වීද්තාමවඳ හිැ   ශඳස රසවයෝ C (ICRIAST) – 5102 ඔවිොයප්වීේ .  
4. ව  ලංරවයින  ේසරස  කදී බළිවී් 9සතා ජවි  ්සවපසවරී  (NSTM) – 5102 ොරවම වීේ.  

06.12.2015 මතා වඳසවඳ සකය  ධසීතාවපහී  සැ ො කහුසය ධවතිදල  ශවද්ෝේ  යුේොාර 

වවීතාීවි ්සතසතා යේ.  
6. ශ්රී යප ව ව  ලංරවයින  ේසරස  කදී බළිවී් 3සතා ජවි  ්සවපසවරී ( iCAUST)  5102 

ොරවම වීේ 01-05 රවිසව ්සතසතා යේ . 
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3.8 ච්නරුත්ථාපනපසහපඉදිපකිරීන - 2015 

 

ො කැතද්වත  ො  තාද , ප ී  
 ො කැතද්වත  රය  .  ලංතිී 

     

 ොා   වදද්ී සමම මයුුම කිආද වශ තානතතිස -
AA1/3/2015/01 

 
1,296,611/=     +VAT  දයින 

      
 ලංධවතා ොරකද්ෛොා සස  ධසීතා හවයවස රවිසව දවයින  යවෝ්ී 
සමම මයුුම කිආද l-AA1/3/2015/02 

 
444,680/=     +VAT  දයින 

      

  ධ  ධසීතාවපහ  අතසමමීවස -AA1/3/2015/03  289,400/= +VAT  දයින 
      

ක්රීනව බආී ෙතා ත ව්තා - AA1/3/2015/06  

 

6,365,796/=   +VAT 

තම කිආ  
සමන 
ො ොද්තියට
ැ ්සතී 

      
ොදකද්තවඳ ේය ස ැ  081  ො  
ොැසවස වතවද්ොීහි ෙි  සමපකි වශ 
 සොහප්ෂ්ය ස සේ තම කිආද  

 

1,152,050/= +VAT  දයින 

   -AA1/3/2015/07     

ෙවඳය වයී සමම මයුුම කිආද -AA1/3/2015/08  1,999,200/= +VAT  දයින 
     

ෝයවැ  ශඅවඳ සමම මයුුම කිආද -AA1/3/2015/09  1,068,900/= +VAT  දයින 
     

 යුේොාර ඖෂ්ධවතවද්ී (ද්ව ඖෂ්ධවතවද්ී )සමම මයුුම කිආ )  -

AA1/3/2015/10 

 

687,165/= +VAT  දයින 
     

්ස්වයතා ොතකනතාමනේය සමම මයුුම කිආ  -AA1/3/2015/11  475,225/= +VAT  දයින 
     

බසතියට ොැසවස වතවද්ී සමම මයුුම කිආ  - AA1/3/2015/12 

 

6,810,450/= +VAT 

තම කිආ  
සමන 
ො ොද්තියට
ැ ්සතී  

      
      

 

4. ශිෂයපපැතිකය: 
4.1 BAMSපසහ BUMS උපාධි පාඨමාලා පිළිබඳ විස්ත්ර 

 

(i)  යුේොාර ේසරස  රසවස ශව හයස ේසරස  රසවස බළිවී් ා්වශී  – ( BAMS) 

(ii) යුතාව  ේසරස  රසවස ශව හයස ේසරස  රසවස බළිවී් ා්වශී  – ( BUMS) 

 

ොදද ්ව දවයව සවද් ්ශ  ( 05)  ීය    ධසීතා ෙහුුමසකිැර ප්රීවි සේෂ්ී   ධු   

ේසරස ෙහුුමසකිැර  වදැ ය ොා .තාස ්ව දවයවොා  ලංධවතා ොවහතා තපග්රීස දවධසොීැ 

්මසමතොා .ොවහතා  සයුති  ීයතාී ති  ්සතසව යවීතා  යද් වවී    ධසීතා  සයුති 

මූව ස ොවීකත්රේය  යුේොාර ශිවිෂ්ය ොද්ප්ශය  ශ්රියස ස  ො ොේ. 

තාස  ධසීතා ්ව දවයවස ොවදවඳයද්  කදී ීසොත ස  ොා .ප්රීවි  ධසීතා සවද්වි ොවදවඳයද් 

ොර කිැ වදැ ය ොා .ප්රීවි ොවදවඳයද්ී ස වි 15වි තිති ත ොා .වාද ොවදවඳයද්ීවි 

 සවවතාෝද  භවතීවි ්මසමතොා. 
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4.2 ආයුර්වේද සහ යුනානි වෛදය උපාධි පාඨමාලාෛල අරමුණු සහ පරමාර්ථ 
 

0 .   යුේොාර වශ යුතාව  ේසරස  කද බළිවී් සේයදවතා වදවජ  සහසයවසයස තම ෝතා ්සම    

    ශවය රමවදවි ශව රවිෂ්යව තිි ේසරසස ැ බිහි කිආද. 

5 .  මූව  ොවෞ ස වපද්විෂ්යෝ සතකීද රමසී ශමකි බද. 

9 .  ොවය ී ඖෂ්ධ ව ්ත ා්සද සහොීැ  ලංොීප්ජතාීස තමනීදස ශමකි බද. 

6 .  ීශ්ත ොවෞ ස යතසීවි ්සතසවොතතා ීවද ව්ශව වද්ය ඖෂ්ධ ශව  ලංි වද්  කද බළිවී්  

    ධසීතාීවි දශජතායවසස යවීව ේො  ශමකිීවසවි ජ ය බද . 

2 .  ත්මද්ණි ේසරස ළවතාී ාවේ්තාී කිආො  ශමකිීවස. 

8 .   යුේොාර වශ යුතාව  ේසරස  කද බළිවී් ්ේෝෂ්ය    ශමකි ප්රීදනැ ේසරස විොෂ්මුඛවීස 

තාස  තරමකී  ප්රීවි    ශමකි ාතත ේසරසස ැ බිහි කිආද 

1 .  තමස  යුේොාර ශව යුතාව  ේසරස ජතා වදවජී ෙහුුම කිආො  සතකීද රමසී ශමකි රවිෂ්   

     පවේීස ැ බිහි කිආද 

6 .   යුේොාර වශ යුතාව  විොෂ්මුඛවීස  රව ස ොවෞ ස ොවමුඛස යිනැ ෙහුුම කිආද 

 

4.3 උපාධිපඅවප්ක්ෂකපශිෂයපබඳෛාපගැනීම (24.03.2016පදිනට) 

 

වී්සව තමනීද  යුේොාර    යුතාව    
        

 බසතියට   වැයව ප්රී තිස බසතියට  වැයව ප්රී තිස 
        

2014/15 (1සතා සවද්) 37  115 152 10 32 42 
        

2013/14 (1සතා සවද්) 30  113 143 9 39 48 
        

2012/13 (2සතා සවද්) 25  133 158 14 35 49 
        

2011/12 (3සතා සවද්) 16  79 95 5 43 48 
        

2010/11 (4සතා සවද්) 31  97 128 2 19 21 
        

2009/10 ( සවැ සවද්) 23  84 107 10 19 29 
        

ප්රී තිස 162  621 783 50 187 237 
        

 ල ශිෂ්ස වප සවස:  1020     
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4.4 ශිෂයපසුබසාධනය 
 

4.4.1 මූලයපසහාය 
 

ශිෂ්සවධවද් වශ දශෝක  ශිෂ්සතස ොයව ශිෂ්සීැස මූයස වශවී යවීව ොරව යමොඋ. 
 

(i) මහවපොළපශිෂයත්ෛය 
 

දශෝක  ශිෂ්සතස  ද් රොේ රවී තසී දය කුවයයව ොශප් වවදවතාස සහොීැ ශිෂ්සොීකුස දව ස 

 .2550/- ොශප්  .2500/-  රයවි බසතාදව යමොඋ. 
 

ෛසර 
මහවපොළපශිෂයත්ෛපසංඛ්යාෛ 

1සතා සවද් - 

2සතා සවද් 83 

3සතා සවද් 74 

4සතා සවද් 38 

 සවැ සවද් 38 

 ------- 

ප්රී තිස 233 

 ===                             

(ii) ශිෂයාධාර 

 

පූේය ශිෂ්සවධවද් වශ  ේධ ශිෂ්සවධවද් ොයව ශිෂ්සොීකුස   .2000/- ොශප්   .1900/-  රයවි ොතසව 

යමොඋ. 

 

සවද් ශිෂයාධාර 

්  සතා සවද් - 

ොරසතා සවද් 78 

ොයසතා සවද් 45 

ශයද්සතා සවද් 86 

 සවැ සවද් 67 

 ------ 

ප්රී තිස 276 
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4.4.2 ශිෂයපවන්ෛාසි ඒකාගාර 
 

ද්වජනසෝ වශ ොදකද්තවඳ ේොේ බහිආ වඳසකීී ොැසවස වතවද් ොර වි වශ 

කුවීස තත  සවව ොර වි  ීයතාෝ ස ැ ව්ශව ොැසවස වතවද් ්ශ    

වම්නදස ්සතසවොතතා ීව යමොඋ. 
 

කාන්ත්ාපවන්ෛාසි ඒකාගාර 
  

 

ොදකද්තවඳ ේය 

ොැසවස වතවද්ී 

 ප : 12 

ොැසවස වතවද්ී 

 ොේද්වද 

ොැසවස වතවද්ී 
    

්   සවද් ස ැ 96 -- 09 
    

 සවැ සවද් ස ැ 62 34 -- 
    

ප්රී තිස 158 34 09 
    

ෙද්ෝ්වඩු 52 04 21 
    

 

 

බසතියට ොැසවස වතවද් 

 

 

 ප : 330 

ොැසවස වතවද්ී 

ොවීකත්රේය 

ොැසවස වතවද්ී 
     

  යුේොාර යුතාව   යුේොාර යුතාව  

     

්  සතා සවද් 

(තාස)  - 13 21 02 
     

්  සතා සවද් - - 17 - 
     

ොරසතා සවද් 08 03 - - 
     

ොයසතා සවද් 21 02 - - 

     

ශයද්සතා සවද් 20 09 - - 
     

 සවැ සවද් 09 02 - - 
     

ප්රී තිස 58 29 38 02 
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4.5 ආයත්නවේ ශිෂය සංගන 

 

ොදද  ීයතාෝ ශිෂ්ස වපතදී ොවය ී ේසරස ශිෂ්ස  තියටෛස ොයව එීවතද  ොා .ප්රීී 

වභව්ි, ොේ  , භවානවතවස  තිතිල  යධවස දානයීකිැ වදැ ය ොා .ොදද 

ශිෂ්ස  තියටෛස ීසොත  ලංධවතා  ව  තියටෛ තිතාවි  ( 03  )එීවතද  ොා. 

i. කලා අනුකියටුෛ 
 
 යව ශව වපවඳ කි   සයුති,  යව ාො ය වප ධවතාී කිආද වශ ස ැො   යව 
 සයුති සේධතාී ව්ශව  සහස ්ශ    වම්නද ොදදනැ ස  ො ොේ. 

ii. ආයුර්වේද ෛයාප්ති අනුකියටුෛ 
 
ො  ීසොත ්වවේසය  යුේොාරී බළිවී් සමනවසශැ ්මසමතබද, ජපතද වවීතා 

වශ  ලංජව වපසේධතා සමන වසශැ ්මසමතබද, කුකුව තාතියටැ වපසවර සමනවසශතාවි 
්මසමතබද ොදදනැ ස  ො ොේ. 

 

iii. ක්රීයා අනුකියටුෛ 
 
සවේ්  ක්රීනව ාතවසී වශ  අ   ාතවසී වප ධවතාී කිආද, තාස  ස ැො  

ක්රීනව ාො ය ්මසමතබද,   ධ ක්රීනව ව්ශව ස ැ ොීක  කිආද ශව  වී සේධතා 
දධසවඳ වතාී ්සතසවොතතා ීවද ොදදනැ ස  ො ොේ. 

4.6 ආයුර්වේද ශික්ෂණ වරසහල 

 යුේොාර ශිවිෂ්ය ොද්ප්ශය ොවය ී ේසරස  දවයසවපහී ීසොත එීවතද  සතා  යද් 

ප්රීී ා්වශ   ොෝවිෂ් ීැස වවී   ෙහුුමස යවීව ේද වශ ොද්ප්ගී  ලංි වද් ොවමුඛසී 

ව්ශව ොසැ බ තිය . ොද්ප්ශේ  ධසවිෂ්සද්ොීකු ීසොත ්වයතාී සතා ොදී  ීයතාීස 

මීසේ 100වි ්දය  සැ ො ප් ො  ්වොේ බහිසව තිය. 

ොදද වවී    සයුති ව්ශව ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ  වේී දානයීර 

වශභවන සතා  යද් ඒ  වස ස ැො   ලංවොීප්න  රමවද සේධතාී කිආදස ොදැද 

 යුේොාර ශිවිෂ්ය ොද්ප්ශයස ්මතියටොයතා ොද්ප්ගීැස  ලංි වද් කිආදසර ඔඅැො  

රවී තසී ොතාකදරස යමොඋ. 

4.7 උපාධිපනදාවනසත්සෛය 

6202   ොතප්වඳති 26 සතා මතා ්මසි ා්වශ  ලංරවොතාප්තවසෝේ ශිෂ්සීැ 202 ොරොතාවි ා්වශ 
යම ී. 

 

2 සතා 
්ැිී 

2 සතා ්ැිී 
 (තශ  ෝ )  

2 සතා ්ැිී 
 (්ශ  ෝ )  

    

    

ස ැ වප සවස 06 06 21 
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4.8 ත්යාගපසහපරන්පපදක්කන: 
 

ශිෂ්සතස /යසවත/ද්ැ ්රවි   - 2015 යවභිීව 

  

දශවපවේී ප්රීවඳ .ජී .ද්තාසපශ - ද්ැ ්රවි ද  ඒ .පී .කුදවද් දීව  

  

OMSF සවේ්  යසවතී ඒ .පී .කුදවද් දීව  

  

ජීැය ප්රීමසසපශ ව දවතාී ඒ .පී .කුදවද් දීව  

  
 

5. මූලයපසහපගිණුනකරණපවිසත්්ර 

5.1 මූලයපසමාවලසචනය  

1. ෙතාද්වසේයතා  ීර  බළිවී්  වඳයද්  

විෂයය 2015  . 2014  . 

1. ෙවතය ්වසරතියට  222,760,673  175,102,128 

2. තදැ  ීර  569,742 171,939 

3. වම්යු  7,893,378 7,548,915 

4. තානතතිස 3,136,297 1,538,371 

5. ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව                                                                                                  35,266,893  31,047,420 

6. ොසතාත 12,156,232  10,425,147 

ප්රී තිස 281,783,215  225,833,920 
 
11.  ලංව ධතා  ීර  බළිවී්  වඳයද් 

විෂයය 2015 2014 

   .ලී වීඩු වශ  වේීවය ා් ද්ය  ත්ත  ද් තමනී   11,042,567 15,131,780 

  .ීැොවප්් ද්ය  ත්ත  ද් තමනී  11,008,476 10,496,610 

ති .ොතකනතාමනව වශ ායුශීැ  ත්ත  ද් තමනී   13,799,675 25,483,096 

ඈ.ොසතාත  ( ්සතය , ෝකත වශ සවද් වක්ද්ව, ක්රීනව 

ා් ද්ය) 

17,176,618  15,707,799 

ප්රී තිස 53,027,336 66,819,285 
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111. මූයස  ලංතිී බළිවී්  වඳයද් ( ීර ) 

විෂයය 2015 ොසැ කිආද 

 .  

2015  ීරද  .  තිසී / ිසවියී  

 .  

  .සසව්කි ශමද් ෙතාද්වසේයතා  279,515,000  281,783,215 (2,268,215) 

 .සසව්කි ශමද්  ලංව ධතා  50,000,000  53,027,336 (3,027,336) 

ති.සසව්කි-ොවය ී  ද් රේ - - - 

ත.සසව්කි- ොවය ී  ද් රේ - - - 

 

ප්රී තිස 329,515,000 334,810,551 (5,295,551) 

 

IV.  මූයස  ලංතිී බළිවී්  වඳයද් (ාත්වමය  රවීද) 

 ආදායනපමූලාශ්රය 2015 ොසැ 

කිආද  .  

2014 ත්රවඳ කිආද 

 .  

හික්ී / ිසවියී  

 .  

   .ා්වශ  ොෝවිෂ්   ධසීතා - - - 

  .්හඳපවත ා්වශ  ධසීතා 2,794,061 2,794,061 - 

ත  .ා්ොවහතා  - - - 

ඊ .ොසතාත  යුේොාර ඖෂ්ධ බළිවී්        

මෝොයප්දව  (ව වීවශතා තකිතවවස)  

 

830,500 

 

830,500 

 

 - 

ප්රී තිස 3,624,561 3,624,561 - 
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V.  මූයස  වේී වවධතා  හඳොේෂ්යී – 2015 

විෂයය  සූවී ශිෂ්සොීකුස  ීරද  

 .  

 . ශිෂ්සීකු ව්ශව ෙතාද්වසේයතා  ීරද 

(RE) 
281,783,215 341,142 

 . ශිෂ්සීකු ව්ශව  ලංව ධතා  ීරද 

(CE) 
53,027,336 64,198 

           ප්රී තිස 334,810,551 405,340 

 

* ෝද්  ඩු්වඩු  සමද්ම කිආද 

තියටැ ෝද් ද්ජෝ  තයතා  පහී දනැ ෝැසව ේ ිබූ ොවීකොශප්  ඩු්වඩු  සමද්ම  ද් තමනීදස 201 2 

සේෂ්ෝේ  ොහමුඛෂ් ්සරදීවි රද්තා යේ. 

  

 ොහමුඛෂ්ොීැද   

  ්ව දවයව ශමද් ීතා ශිෂ්සීැ තයතා වමයකිී යුති  ලංදවයීවි බද 

   ධසීතා  පහසවැ  කුත  ද්තා  සවැ  භවත  ලංිඵය  වස වදත ොතාකබො   ලංිහයී 
සමම බද. 

 ොදද  ීයතාොීැ බිහිසතා ා්වශධද්ීැ ව්ශව ත්රකිීව  ද්වි්යයවස  ලංදවයසත ොතාකබද 

 ්හඳපවත ා්වශ ්ව දවයව තයතා  ඩු බද  
 
ීතා සීඅ  ලංහඳතාසයස 2025 සේෂ්ෝේ බළිති  යවීව ේ තිය. 

1. 2025 සේෂ්ෝේ තමස්ත  ද්තා යර  තයතා  ද   සීේයසද බළිති  ව්ීව තිය.  

2. ොදද  ීයතාෝ ්ව දවයව ව්ශව ොතආ ප්රීතා වමයකිී යුති ශිෂ්ස වප සවසවි  යද් දතේ ොසතාත   

්ව දවයව ව්ශව ොදද  ීයතාී ශමද් ීවද 201 2 සේෂ්ෝේ ව පූේයොීැද තාමසතී තිය. 

තාස ්ව දවයව ශඳුැසව ේද, තපග්රීස දවධසොීැ ්ව දවයව ්මසමතබද, සකතතීී දවේොතප්්ොවහ  

ඒ  ීවි  ද් භ කිආද, ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී ො ොද්හි සනවත   ේෂ්යීවි තිිසතා 

්සම ත්රකිීව  සවඳ ව බිහි කිආද, ද්ජෝ ශව ෝෞවතව   පහසය  ීයතා වදත  සොවීප්ධයව න     

 තවැ කිආද වශ  ලං ද සද්ස ොදද්ස  යුේොාර  හවද්ර ්ව දවයවසවි තිි කිආද ො  ව්ශව 

බආසශයවි  ී. 

යුතාව   සවැ  භවතොීැ වදත බො   ලංිහයී 80%වි තවිදසව ොතකවඳ තිි  යද් යකුුම යවීව ේද 

ව්ශව ජවයසැයද්ස බළිතත   “ Grade Point Average”  කදී ොීකරව තමනීද  භවතසය  ලංතියටිී යසත 

යශඅ  කිආදස ොශමුඛති  ී. 
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5.2  අෛසන්පගිණුන -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී 

ො ක වූ  හඳස රසවයී 
 

 

 

 

 

5102105190 මතාස මූයස  ලං වහතා  
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foaYSh ffjoH úoHd wdh;kh    rdc.sßh YS% ,xldj 
fld<U úYajúoHd,h      Rajagiriya  Sri යප ව

INSTITUTE OF INDIGENOUS MEDICINE   

UNIVERSITY OF COLOMBO  
  

ÿrl:k fmdÿ  Telephone (General): 2694308, 2692385      ksfhdacH uQ,HdOsldrs(Deputy Bursar)- 2689153 
wOHlaI Director: 2861399, 2697175 *elaia Fax:  2888213   fcHIaGniyldr f,aLldOsldrs(Senior Assistant Regi) 5679709  
ksfhdacH f,aLldOsldrs (Deputy Registrar)-          2697772          
  

 දො   ප ී: IIM/Fin/2016                            ඔොඋ  ප ී:        මතාී:11.03.2016 

                          

 තය වශ්ි, 

 තය වශ්ි ොර්වේයො ැතිස, 

 ප  306/72, 

ෝකේදූස ්වද්, 

වීතයද් ේය. 
 
හියසත දශතදීවොතා , 

  

කාශනපනමූලයප)සංවශසධිත්(පපවිදයාපආයත්නවේලවේපවේශීයපවෛදයෛසරපසඳහාප්පවකොළවූපවිශ්ෛවිදයාප1182 

ඉදිරිපත්පකිරීම 

 

0762  ප  11 රද්තා ්තාිැ වපොහප්ශය 0716  ප  08 රද්තා  හඳස රසවය ්තාොත 018 (0( ,)5 ) වශ 011 (   )

සතැි වශ 0710  ප  96 රද්තා මූයස ්තාය  ලං වද්ස 5102 ොරවම වීේ දව 90සම  මොතාැ  සවැ සේෂ්ී 

ව්ශව ඹ ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ සවේ්  මූයස  ලං  වහතා තමස්ත කිආදස 

යම ද බළිවී්ස දවො  එිී ්   ද්තියට . 

 ප  PF/PE /50 රද්තා ද්වජස මූයස ප කොේ ෝ 9(   )සතැිී  ීද  ද් තිි  ලං වද්ස වශ 0716  ප  08 

රද්තා  හඳස රසවය ්තාොත 011(0( ,)   ,)5102 දමයින දව 51 මතාමි  ප  EC/G/IIM/1/14/FA/01 රද්තා 

 තය වශ්ිො  වබී වශ 5102 දමයින දව 57 මතාමි  ප  IIM/D/172 රද්තා ොවය ී ේසරස  රසව 

 ීයතාෝ  ධසවිෂ්ො  වබී  ලං වද්ස රවිසව තිි  වය සීදවස තිති ය 5102 සේෂ්ී ව්ශව ඹ (වපොහප්ශය )

සවේ්  මූයස  ලං වහතා  තමස්ත  ද්ව යමොඋ    . 

 

වඳතිියින, 
ොදීස  හඳසවසී, 
 
 පවේී ප්රීවඳ  .ඩී .ශෙ ද්ච්ත  
 ධසවිෂ් 
ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී 
ො ක වූ  හඳස රසවයී 
 

බස්ත 1. ොේ   , හඳස රසවය  ධසව්තා ශව දශවදවේත  දවයසවපහී   

 2. වභව්ි  , හඳස රසවය  ලංි්වරතා ො කතියටෂ්ැ වභවස  

 3.  ා්කුය්ි  ,ො ක වූ  හඳස රසවයී  

 4.  ධසවිෂ් ජතාද්වේ  ,ජවි   ීසමී ොර්වේයො ැතිස  

5. තය වශ වආ  , හඳස රසවය  ලංි්වරතා ො කතියටෂ්ැ වභවස  

6.  තයතා  ශ වආ  ,දශජතා ෙවඳය වයී  

7.  ලංධවතා  භසැයද්  තය  , භසැයද්  තයතා  පහී (UGC) 
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 ැයේතයී 

 

Iො කසව -  

 

01 මූයස යතතසී බළිවී්  ලං වහී 
 
 
 

02 මූයස  වේී වවධතාී බළිවී්  ලං වහී 
 
 
 

03 ශුවධ සත  සය ොසතාවඳ බද බළිවී්  ලං වහී 
 
 
 

04  රේ  ලංසවශ  ලං වහී 
 
 
 

05 ොහමුඛෂ් බසවි ද 

 

IIො කසව -  

 

06 මූයස යතතසී බළිවී්  ලං වහීස වසශැ 

 

07 මූයස  වේී වවධතාී බළිවී්  ලං වහීස වසශැ 
 
 
 

08 ශුවධ සත  සය ොසතාවඳ බද බළිවී්  ලං වහීස වසශැ 
 
 
 

9  රේ  ලංසවශ  ලං වහීස වසශැ 
 
 
 
10 මූයස  ලං වහතා ව්ශව ා්ොේ තාී (A සස I) 
 
 
 
12  ීසමී ොසැ කිආද 
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               ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී 

 
2015 ොරවම වීේ 31සතා මතාස 

 
මූයස යතතසී බළිවී්  ලං වහී 

 
වසශැ 2015 2015  2014 2014  

   .  .  .  .  .  

ජපතද සත          

 රේ වශ  රේ ශව වදවතා ොව 1 10,833,614   3,976,422   

යමබිී යුති 2 22,465,700   26,240,113   

ොයකත  1,477,047   1,836,487   

 වැ ොතබ  3 1,348,821   2,302,761   

 
  36,125,182   34,355,783  

සත          

ජපතද ොතාකසතා සත          

 ොීප්ජතා 4 19,914,491   26,478,100   

ීආයය ්ශ    ,බසීය වශ 
ා් ද්ය        

 5 109,698,612   79,553,922   

තන  වශ ොතකනතාමනව 

       

6 1,403,910,026   1,412,891,567   

ෝකත  ,සවද් වක්ද්ව වශ ක්රීනව 
භවාන 

       

 7 6,407,264 1,539,930,393  4,931,401   

ොතාක තියට සමන 8 3,874,686 3,874,686  11,178,370   

   1,543,805,079   1,535,033,360  

 ල සත     1,579,930,261   1,569,389,143  

සතකී         

ජපතද සතකී         

ොත ී යුති 9 6,017,482   7,452,347   

 ය  ය  රවීද 10 70,598   110,598  

        

ා්තය  ීර  
11 17,339,939   12,747,629   

        

ා්තය  ීර  -  ලංව ධතා 12 2,025,555   5,861,203   

   25,453,574   26,171,777  

ජපතද ොතාකසතා සතකී         

්වසොයප්්  ව්ශව ොසැ කිආ   51,147,880   48,948,840   

   51,147,880   48,948,840  

 ල සතකී  
  76,601,454   75,120,617  

 ල ශුවධ සත     1,503,328,807   1,494,268,526  

ශුවධ සත   / හිතියට          

 ලංව ධතා  ලංරවතා - සමී    13 313,098,628   281,029,509   

 ලංව ධතා  ලංරවතා - සමී ොතාක    4,814,679   796,091   

ෝක  වපතයී 14 -116,514,223   -108,771,168   

ව ච්තය  ද් රය 15 1,301,929,723   1,321,214,094   

   1,503,328,807   1,494,268,526  

 ල ශුවධ සත   / හිතියට     1,503,328,807   1,494,268,526  
 
ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාෝ   දතාව ද්ය දානයී ොසවොසැ වශි   ද්  සමද්ම  ද්තා යේ 
ේසරස ප්රීවඳ .ඩී .ශෙ ද්ච්ත  ේසරස ඒ .ප්රීච්.ප්රී  .දඅය අ  ටී .පී .වීතා ද්ච්ත  ටී .ප්රී .ප්රීච්.පී.ොවි .ගුයිය  

 ධසවිෂ්  ය වීයොීැ වවදවික   ොීප්ජස මූයසවශ වස  ොීප්ජස ොේ  වශ වස 

   දතාව ද්ය දානයී   
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   ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී 
 

  5102 ොරවම වීේ 10සතා මොතාැ  සවැ සවද් ව්ශව  
 

 මූයස  වේී වවධතාී බළිවී්  ලං වහී   

 වසශතා 2015 2014 

ොදොශයු   රවීද   .  . 

ෙතාද්වසේයතා  ලංරවතා  274,000,000 218,760,000 

 ලංව ධතා  ීර  ෙතාද්වසේයතා    

වඳසභවසෝ  4,232,886 1,252,746 

ද්ජී:  ලංරවතා - දශෝක  භවද් වද් 
 ද් රය  6,353,200 4,297,850 

ද්ජී:  ලංරවතා - දශෝක - UGC  4,757,650 699,650 

ද්ජී:  ලංරවතා - ශිෂ්සවධවද්- UGC  8,893,800 4,545,000 

ොසතාත  රවී  16 6,550,916 11,254,089 

ව දැවය  රවීද 17 0 6,096,765 

 කදවිෂ්ී  36,162,423 39,896,947 

  340,950,875 286,803,047 

ොදොශයු   ීර     

වවදවතාස ්ස්වයතාී 18 102,202,221 83,873,531 

 ධසීතා ොවමුඛසව 19 173,155,876 136,126,702 

ෙවඳය වය ොවමුඛසව 20 15,872,742 11,712,734 

ොැසවස වතවද් 21 10,023,438 3,263,453 

ව දැවය  ීර  22 0 6,108,279 

ේභෂ්ේජ  ීර -14/16  585,000 398,708 

්හඳපවත ා්වශ  ීර - යුේොාර  750,000 2,420,000 

්හඳපවත ා්වශ  ීර -යුතාව   415,000 880,000 

විෂ්ී වශ  කදවිෂ්ී    

 ීර   49,392,551 39,896,947 

සමම බද - ්වසොයප්්  ව්ශව ොසැ කිආ   3,319,350 6,477,885 

 තයතා තවවඳති  500,000 400,000 

M.D.  ීර   1,443,643 3,333,334 

ව වීවශතා තකිතව  ්ව දවයවස - ීර   243,000 0 

 ලංව ධතා  ීර  ෙතාද්වසේයතා    

වඳසභවසෝ  4,232,886 1,337,056 

ප්රී තිස ොදොශයු   ීර   362,135,707 296,228,629 

ොදොශයු  එීව වද්  සවැ  ිසවියී ( /හික්ී)   -21,184,832 -9,425,582 

 කුුම /තන  වීමශමද් කිආද   0 25,200,000 

ොදොශයු  එීව වද්  සවැ ශුවධ  ිසවියී  /
(හික්ී)   -21,184,832 15,774,418 

 

 

 ොීප්ජස මූයසවශ වස 
 ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී 
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ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී  
5102 ොරවම වීේ 10සතා මොතාැ  සවැ සේෂ්ී ව්ශව   

ශුවධ සත  සය ොසතාවඳ බද බළිවී්  ලං වහී 

 

    ලංව ධතා     

 

වසශ

ැ ෝක   ලංරවතා  ලංව ධතා  ලංයසවතයතා ව ච්තය ප්රී තිස 

  වපතයී සමී    සමී ොතාක   වපතයී  ද් රය  

   .  .  .  .  .  . 

        

2013 ොරවම වීේ 31සතා මතාස ොහමුඛෂ්ී  -125,106,376 243,793,359 203,374 1,316,565,451 23,532,985 1,458,988,793 

 ලංයසවතයතා යවභසය  ිසවියී     -6,300,000  -6,300,000 

 කදවිෂ්ී   -25,765,669  -14,131,278  -39,896,947 

සත    ත්ත  ද් තමනීද   68,095,313    68,095,313 

ොදප්සේ ද් ී -  ලංයසවතයතා     -395,833  -395,833 

දව  කිආද   -500,000    -500,000 

ොසප් අැ  ය  සවව-  ලංයසවතයතා     -1,715,000  -1,715,000 

ස ොසප්     68,150,000  3,657,769 71,807,769 

 ීර     -67,558,152   -67,558,152 

ෝද් සවොේ තම ෙ    -869 869    

මූයස  වේී වවධතාී බළිවී්  ලං වහී 23 560,790     560,790 

 වය ්සච්ොේරී ව්ශව  ිසවියී ( /හික්ී)   15,774,418     15,774,418 

්ේෝෂ්ය වීයතමැබද   -4,592,625    -4,592,625 
        

2014 ොරවම වීේ 31සතා මතාස ොහමුඛෂ්ී  -108,771,168 281,029,509 796,091 1,294,023,340 27,190,754 1,494,268,526 

 කදවිෂ්ී   -32,890,153  -13,230,128 -3,272,269 -49,392,550 

සත    ත්ත  ද් තමනීද   66,142,212   316,771 66,458,983 
     -48,796  -48,796 
ස ොසප්        70,160,800   70,160,800 

 ීර     -66,142,212   -66,142,212 

ෝද් සවොේ තම ෙ    3,049,949   -3,049,949  

මූයස  වේී වවධතාී බළිවී්  ලං වහතාොීහි        
 

ශඳුතාව ොතාකතත යවභ වශ ්වඩු 13,441,777    13,441,777 
      
 වය ්සච්ොේරී ව්ශව  ිසවියී ( /හික්ී)  -21,184,832    -21,184,832 
      

 ලංව ධතා  ීර  ෙතාද්වසේයතා Natior  -4,232,889   -4,232,889 

      

2015 ොරවම වීේ 31සතා මතාස ොහමුඛෂ්ී -116,514,223 313,098,628 4,814,679  1,280,744,416 21,185,307 1,503,328,807 

 

 ොීප්ජස මූයසවශ වස  
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ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී
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ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී  

5102 ොරවම වීේ 10සතා මොතාැ  සවැ සවද් ව්ශව   
මූයස  ලංසවශ  ලං වහී 

 

වසශැ 2015   2014  

   .   .  .  . 

ොදොශයු  එීව වද්  සවැ       

 රේ  ලංසවශී       

       

වවදවතාස එීව වද්  සවැ  ිසවියී ( /හික්ී)   -21,184,832   15,774,418  
       

තන   කිණීද / වඳ වසද් යමැ්තිසවැ ෝකලී  -978,484   -25,200,000  

තති   නුමොදැ ෝකලී  232,078   -22,994  
       

ොදොශයු   ිසවියී ( /හික්ී)   -21,931,238   -9448576  

 රේ ොතාකසතා පයතා       

ොසතාත තම ෙ  24 -527   -9,204,612  

විෂ්ී  49,392,551   39,896,947  
       

 කදවිෂ්ී  -36,162,423   -39,896,947  

්වසොයප්්  ව්ශව ොසැ කිආ   3,319,350   6,477,885  

 වද්   ලංව ධතාෝ සමම බද  ඩු බද /       

සමම බද - යමබිී යුති  25 4,132,518   -1,986,226  

සමම බද -  ය  ය  රවීද   -40,000   -30,000  

සමම බද - ොත ී යුති  26 -1,434,865   -3,567,386  

සමම බද - ා්තය  ීර  27 4,592,310   12,469,427  

 වැ ොතබ   953,938   2,302,761  

ොදොශයු  එීව වද්  සවැ ශුවධ  රේ  ලංසවශී    2,821,614  -2,986,727 

ආවයසජනපක්රියාකාරකනෛනන්       

මුදණපනෛාහය       

       

වඳ වසද් සත   තියටයස තමනීද  -53,531,412   -59,945,313  

තන   කිණීද / වඳ වසද් යමැ්තිසවැ ෝකලී  978,484   25,200,000  

       

වඳ වසද් සත   තියටයස තමනීද  -969,400   -25,000,000  

තති   නුමො   ොීප්ජතා  -9,085   -200,000  

 ොීප්ජතා එීව වද්  සවැ 
      

  - 53,531,413  -59,945,313 

ශුවධ  රේ  ලංසවශී       

මූලයපක්රියාකාරකනෛනන්       

ශුේධපමුදණපනෛාහ       

 ලංව ධතා  ලංරවතා  50,000,000   60,000,000  

සමම බද - සීදව     ද් රේ   16,991   30,471  

වඳ වසද් යමැ්ති නුමද තසත  ද් තමනීද  7,550,000     

මූයස එීව වද්  සවැ ශුවධ  රේ  ලංසවශ    57,566,991  60,030,471 

 රේ වශ  රේ ශව වදවතා ොවසේසය ශුවධ සමම බද ( / ඩු 
බද)     6,857,192  -2,901,569 

 ොීප්ජස මූයසවශ වස  
ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී 

 වය ්සච්ොේරී  ද් භෝේ  රේ වශ  රේ ශව වදවතා 
ොවසේ  3,976,422  6,877,991 

 වය ්සච්ොේරී  සවවතාෝේ  රේ වශ  රේ ශව වදවතා 
ොවසේ 01 10,833,614 3,976,422      
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            ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී , ො ක වූ  හඳස රසවයී  

                        2015.12.31සතා මතාස ොහමුඛෂ් බසවි ද  
  වඳයද්ී ශද් වීමද් 
   .  . 
111001  ලංව ධතාී  313,098,627.71 
111002 සමී ොතාක    ලංව ධතා  ලංරවතා  4,814,678.71 
113002 DAFP/2006/07  පවේී ප්රීමසබද්  64,267.10 
113004  ොහමුඛෂ්  ද් රය -  පවේී  ොතාප්දව ජීසස  300.00 
113005 DAFP/2010/12-  පවේී  ොතාප්දව වදද්  කද  29,295.00 
113006 DAFP/2010/03- පවේී ජීසනී  15,333.00 
11320 UGC/Ph.D  පවේී ප්රී .ප්රීවඳ .්ේව   171,314.00 

122001 ෝක  වපතයී 95,329,389.41  
132006 ්ේෝෂ්ය  ද් රය-  පවේී ශෙ ද්ච්ත  10,597.89 
134002 යසවත වශ  ලංරවතා  20,159,660.71 

1333  ධසවිෂ්ො   ද් රය  396,785.92 

1334  පය ී වපසේධතා  ද් රය-ද්රසසගුය  137,310.00 

1334/1  පය ී වපසේධතා  ද් රය-්හඳපවත ා්වශ  92,562.19 

1335  ධසීතාවපහ වපසේධතා  ද් රය  80,000.00 

16101001 ොසැනද් යමැ්ති  1,000.00 

16101003 ොැසවස වතවද් යමැ්ති  50,155.30 

16101004 ශිෂ්සවධවද් ොතාකොතඹ  167,800.00 

16101005 දශෝක  ොතාකොතඹ  7,050.00 

16101006 ොසතාත යමැ්ති(තැධතා යමැ්ති) 97,500.00  
16101007 යප  වීමඳු  ද්ී  115,390.00 

16101008  ද්විෂ්  යමැ්ති  11,250.00 

16101011  ්තා ශවයවස ව්ශව යමැ්ති  48,000.00 

16101013 විෂ්ී ව්ශව ොසැ කිආද  221,271,340.81 

16101016 ොපවි්ත  සයපගු බද  324,119.48 

16101019 ොතාකොතඹ  භවත තවවඳති  182,157.34 

16101022 ොපවි්ත  ත  බද  7,330.50 
161011020 ්වසොයප්්  ව්ශව ොසැ කිආ   51,147,880.00 

16102001   ධ යමැ්ති  4,999.78 

163001  තයතා තවවඳති 500,000.00  
163002 ා්තය  ීර   17,339,939.46 

163002/1 ොත ී යුති නුම - ්හඳපවත ා්වශ  5,000.00 
163002/2 ොත ී යුති නුම - ේභෂ්ේජ 14/16      2,800.00 
163002B ා්තය  ීර -MD     400,699.03 
163004 ා්තය  ීර  -  ලංව ධතා     2,025,555.02 
163006 ා්තය  ීර  - PG-යුතාව      745,342.63 
163007 ා්තය  ීර  - PG- යුේොාර     889,089.03 
163012  වැ යමබුය ේභෂ්ේජ - 14/16     243,750.00 
163013 ා්තය ේභෂ්ේජ - 14/16     227,199.69 
163015 ා්තය- ව වීවශතා තකිතවවස     230,383.93 

1630011 පූේස යම   -PG යුතාව      60,000.00 

2101004 තන  1,117,188,668.50 

2101038  ලංව ධතා- ොතකනතාමනේය-103 274,631,639.41 

2101041 සවශතා A/C 40,495,800.00 

2101064  ලංව ධතා- ොතකනතාමනේය-101 136,246,043.76 
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2101068  ලංව ධතා- ශිෂ්ස තොතව  දධසවඳ වතා 537,160.52 

2102003  ලංව ධතා- වේීවය ා් ද්ය-102 9,336,665.90 

2103002  ලංව ධතා- රසවතවද් ා් ද්ය- 39,139,520.52 

2104001  ලංව ධතා-ෝකත වශ සවද් වක්ද්ව 25,865,542.17 

2104002 ොතාක තියට සමන 3,874,686.07 

2103003  ලංව ධතා-  ේධ වඳථිද් ොවහතා හවයවස 4,992,929.84 

2103004 තකශ භවාන 39,894,165.57 

2102007 ්සතය  වශ  ද්රය ීැව 23,527,062.00 

2102011  ්තා හවයව ා් ද්ය 64,680.00 

2102008 ක්රීනව ා් ද්ය 487,188.00 

2109001  ලංව ධතා-බසීය වශ ීැොවප්් ද්ය 28,880,176.54 

221001 ්සයසවත  ද් රය - ප්රීමසසපශ     33,856.59 

221004 ්සයසවත  ද් රය - වීවතාතය     10,050.00 

221006 ්සයසවත  ද් රය - ඒ වවීවධ  ද් රය     275,080.81 

225001 ද්්සව තමනී   රේ  ලංව ධතා     1,888,731.05 

 ද්්සව තමනී   රේ     120,000.00 

2301001 තවීනව  ති වද්  නුමද 1,610,393.66 

2301002 දව  කිආද 362.85 

2302012  ශයමැ්තිස  
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  591.00 
2302013 ෝද්මත ේසරස  ද් රය 60,000.00 

2303001  ්රව යී 13,729,109.17 

2303002  වේී දානය යී 213,860.00 

2303003 සවශතා යී 1,488,072.00 

2303004 ්සතය  යී 723,500.00 

2303009 ාතවස  ති වද්  34,750.00 

2303011  ොහමුඛෂ්  ති වද්  2,800.00 

2304001 දශෝක  ශිෂ්සතස  ති වද්  140,000.00 

2305000  ොරවඳ වපපවද් ව්ශව  ති වද්  79,000.00 

2305001   ධ  ති වද්  128,213.17 

2305007   ධ  ති වද් -ව දැවය 10,000.00 

2305012 ෝකත  ති වද්  3,511,616.83 

2310001 P.B- ොවීකත්රේය-078100192268358 2,222,166.73 

2310002 P.B- ොවීකත්රේය-07810012268390 4,814,679.70 

2310003 P.B- ොවීකත්රේය-07810012268432 3,398,078.45 

2310004 P.B- ොවීකත්රේය-078100172268458 166,610.00 

2310005 තති   නුමද-078-2-001-7-22683 232,078.69 

2312001 පූේස ොතබ  1,348,821.20 

2314006A යමබිී යුති දශෝක -UGC 161,800.00 

2314006/2 යමබිී යුති ශිෂ්සවධවද්-UGC 1,652,300.00 

2314006/3 යමබිී යුති  ොීප්ජතාසවැ ෝකලී 616.14 

2314006c යමබිී යුති ්හඳපවත ා්වශ- යුතාව  270,000.00 

2314008 යමබිී යුති ්හඳපවත ා්වශ- යුේොාර 225,000.00 

301B ද්ජී.  ලංරවතා-ෙතාද්වසේයතා 274,000,000.00 

30203 දශෝක   ද් රය ොසිැ යම   6,353,200.00 

30204 දශෝක  UGC ොසිැ යම   4,757,650.00 

30205 යමබුය ශිෂ්සවධවද් UGC 8,893,800.00 

2314011 HECT සසව්කිී 1,335.00 

302  ොීප්ජතාසවැ ෝකලී 978,485.48 

303 යීසවැ ෝකලී 734,421.28 

304 වීමපකුොසැ ෝකලී 1,168.74 

306 ොව් සවැ කුවී 300,448.74 

308C   ධ  රවී  30,270.76 

310010  භවත තවවඳති 4,190.00 

310011 ොැසවස වතවද් තවවඳති 250,125.00 

310012 වශි  ්ව  රවී  48,985.00 

310015 ොසැනද් තවවඳති 28,000.00 

310016 වීව්මපත තවවඳති 366,375.00 

310019 ්ේෝෂ්ය  රවී  31,000.00 

310020 ්හඳපවත ා්වශ  රවී - යුේොාර 15/16 1,079,061.25 

310022 ේභෂ්ේජ මෝොයප්දව - 14/16 585,000.00 

310021 ්හඳපවත ා්වශ  රවී -යුතාව  415,000.00 
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310025 ්මද්ැ සත    කිණීො  නුමද 12,998.09 

3101026 2සතා ජවයසැයද් ව දැවය- රවී  25,000.00 

3101028 යුතාව  ව දැවය -  රවී  12,000.00 

3101030 ව වීවශතා තකිතවව ්ව දවයවස - 2014 -  රවී  245,500.00 
3101031  ලංව ධතා  ීර  ෙතාද්වසේයතා වඳසභවසෝ       4,232,886.48 

311 MD  රවී  1,300,000.11 

312 ශිෂ්ස ශමඳුව ්ය 2,800.00 

318 ෙවඳය වය රන 63,214.50 

318A ්මද්ණි තවීනව  කිණීද 36,871.91 

2109002  ොීප්ජතා නුමද- ප්රීමසසපශ 33,271.75 

2109007  ොීප්ජතා නුමද- 20,000,000/- 14,150,964.04 

2109008  ොීප්ජතා නුමද- 5,000,000/- 5,455,175.33 

2109009  ොීප්ජතා නුමද- ඒ වවීවධ  ද් රය 275,080.41 

4101041 ෙවතය ්වසරතියට -A 135,304.25 

4101042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 24,650,576.40 

410102 තදැ වශ ේදතාව 52,299.50 

410103 වම්යු  3,297,213.18 

410104 තානතතිස 2,147,002.94 

410105 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 25,250,475.00 

410106 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  6,392,771.96 

440110 ශිෂ්සීැ ව්ශව මූයස වශවී 20,004,900.00 

440113 විෂ්ී A/C 49,392,551.00 

410202 තදැ වශ ේදතාව 270.00 

410203 වම්යු  198,254.08 

410204 තානතතිස 19,438.30 

4102041 ෙවතය ්වසරතියට -A 8,493.60 

4102042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 9,845,988.25 

410205 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 50,538.74 

410206 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  278,975.43 

410502 තදැ වශ ේදතාව 1,150.00 
410503 වම්යු  1,095,740.41 
410504 තානතතිස 316,626.01 
4105042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 8,452,639.19 
410506 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  3,565.00 

420902 තදැ වශ ේදතාව 515,522.00 

420903 වම්යු  2,253,668.66 
420904 තානතතිස 459,962.96 

4209041 ෙවතය ්වසරතියට -A 141,623,660.51 
4209042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 23,316,826.59 
420905 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 87,024.49 

420906 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  4,899,209.79 
430102 තදැ වශ ේදතාව 500.00 

430103 වම්යු  846,945.65 
430104 තානතතිස 57,358.00 
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4301041 ෙවතය ්වසරතියට -A 4,090,592.81  

4301042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 9,823,877.42  

430105 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 1,032,758.00  

430106 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  20,710.00  

450312 ොසතාත ොදොශයු   ීර  3,319,350.00  

480103 වම්යු  225,406.46  

480104 තානතතිස 78,221.30  

4801042 ෙවතය ්වසරතියට - NA 812,713.59  

480105 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 8,846,096.96  

480106 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  61,000.00  

49004 ්හඳපවත ා්වශ  ීර - යුේොාර 750,000.00  

49005 ්හඳපවත ා්වශ  ීර -යුතාව  415,000.00  
49003 MD-  ීර  1,443,642.86  
49006 ේභෂ්ේජ මෝොයප්දව - 14/16 585,000.00  

49008  ලංව ධතා- ්මද්ණි ්ව   දතාව ද්යී 1,005,193.50  

49009  ලංව ධතා-  ලංජව ්වර  සසව්කිී 254,790.50  

49010  ලංව ධතා- ්ේෝෂ්ය වීයතමැබද 515,216.00  

49011 ව වීවශතා තකිතව  ්ව දවයවස - ීර  243,000.00  

49012  ලංව ධතා-  ීයතාොීැ වීමශමද් ෙහුුමස 614,344.60  

49013  ලංව ධතා- ශිෂ්ස තොතව  දධසවඳ වතා 332,281.75  

49015 3සතා ජවි  ්සවපසවරී-2015 655,515.00  

49016 3සතා  ැයේජවි  ්සවපසවරී-2015 855,545.13  

131003  ලංයසවතයතා වපතයී  1,280,744,415.83 
30312  කදවිෂ්ී  රවී   36,162,422.80 

  2,258,666,699.65 2,258,666,699.65 
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 රේ වශ  රේ ශව වදවතා ොව වසශතා - 01 

2014  2015 

 .   . 

1,646,046 නුම   ප :-078100122268432 3,398,078 

796,092 නුම   ප :-0781001122268390 4,814,680 

1,174,349 නුම   ප :-078100192268358 2,222,167 

136,941 නුම   ප :-078100172268458 166,610 

222,994 තති   නුමද-078-2-001-7-22683 232,079 

3,976,422  10,833,614 
   

 

යමබිී යුති   වසශතා - 02 

 .    . 

18,449,075 යී වශ  ති වද්  (ා්ොේ තාී A) 16,189,291 

38,810   ධ  ති වද්  (ා්ොේ තාී B) 128,213 

97,500 තැධතා යමැ්ති  97,500 

79,000  ොවහ පවස ව ව්ශව  ති වද්   79,000 

8,572 යමබිී යුති ෝකලී  616 

102,900 යමබිී යුති දශෝක   161,800 

1,165,800 යමබිී යුති ශිෂ්සවධවද් UGC  1,652,300 

2,950,000 යමබිී යුති MD  රවී    

288,750 යමබිී යුති ේභෂ්ේජ  රවී    

- 

යමබිී යුති  රවී -්හඳපවත ා්වශ-

 යුේොාර  225,000 

- 

යමබිී යුති  රවී -්හඳපවත ා්වශ-

යුතාව   270,000 

2,411,107 ෝකත  ති වද්   3,511,617 

582,000 දශෝක  ශිෂ්සතස  ති වද්   140,000 

10,000   ධ  ති වද් -ව දැවය  10,000 

56,599 HECT සසව්කිී   

 
දව  කිආද  363 

26,240,113   22,465,700 
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වසශතා 03 

 

පූේස ොතබ  

 

     . 

183,902  1010402 තානතතිස  

36,260  2090402 තානතතිස  

2,082,598  8010509 ොැසවස වතවද් කුවී  

 R299 1010301 M.S.  මීවේැ 109,496 

 R146 1010402 බ්රඅැවඳ වශ වදවතද 11,519 

 R362 1010402 ොදොරකෝකවසැ 7,870 

 R486 1010402 CBA 2,076 

 R515 1010402 බිේ  තියටවි 52,308 

 R547 1010402 ොවක ඳ ොයකිකවි 27,972 

 R705 1010402 ොදොරකෝකවසැ 10,406 

 R897 1010402 ොදොරකෝකවසැ 6,105 

 R932 1010402 ොදොරකෝකවසැ 28,564 

 R1518 1010402  වීවැවඳ 13,739 

 R1772 1010402 ොදොරකෝකවසැ 6,860 

 R755 1010405 පූේයව තැො කො ෂ්ැ 6,667 

   සෝකග්රමෆිකවි  

 R1607 1020402  50,667 

 R1928 1020508 ශ්රී යප ව තැවරසද්ැවඳ 34,868 

 R901 2090402 බිේ  තියටවි 4,529 

 R1523 2090402 ොවක ඳ ොයකිකවි 33,966 

 R142 3010402 CBA 12,043 

 R898 3010402 ොජප්ැ කීේවඳ 8,750 

 R1123 3010402 දවවඳසේ සේ වඳ 20,416 

 R1762 8010506  900,000 

2,302,760    1,348,821 
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ආවයසජන    

 

වසශතා - 04 
 .    .  

  පිරිනැමීන   

30,807  ප්රීමසසපශ 33,272  
  ො කැයසපශ   

11,262  ශිෂ්සතස 0  

88,169  වද්ත ද්යසපශ 0  

136,123  ේසරස යවිෂ්ඳදැ ර සේසව 0 33,272 

  ොසතාතs   

25,000  ොැසවස වතවද් යමැ්ති 0  
-  ති් යමැ්තිස (වද්ෝ) 0 - 

  ස්ථාෛරපත්ැන්පතුෛ    

21,021,561   ොීප්ජතා නුමද- 20,000,000/- 14,150,964  

5,165,178   ොීප්ජතා නුමද- 5,000,000/- 5,455,175  

   ොීප්ජතා නුමද- ඒ වවීවධ  ද් රය 275,080 19,881,219 

      

26,478,100     19,914,491 
      

 
 

ොතාක තියට සමන   වසශතා - 08 
2014   2015 

දිනය විස්ත්රය ෛුඩචරපඅංකය  . 

872,828 ොතාවිොද්ක  ැවඳරවිෂ්ැ 43  

342,720 යවිරජව  ැවඳරවිෂ්ැ 150  
  J1334-  

7,111 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ C119  

795,967 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 169  

596,081 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 175  

302,413 යවිරජව  ැවඳරවිෂ්ැ 177  

1,550,565 ප්රීවඳ තිැ අ  ේ බිේනේවඳ 186  

546,588 යවිරජව  ැවඳරවිෂ්ැ 203  

5,776,893  ලංව ධතා-ා්තය   

387,204 ද්්සව තමනීද   

 යවිරජව  ැවඳරවිෂ්ැ c22 251,022 

 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ c78  

   549,450 

 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ c90 426,341 
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  c107 279,110 

 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ j1867 22,234 

 ාරවද් යප ව j1867 14,470 

 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ j2002 64,831 

 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ c180 572,777 

  දේ ොශ ආ ද්ච්ත c206 270,000 

  දේ ොශ ආ ද්ච්ත j2018 180,000 

 ටී  ො ක  කිොසවි 2015-12 84,576 

 ප්රීවඳ තිැ අ  ේ බිේනේවඳ 2015-11 1,159,875 

11,178,370   3,874,686 
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පපපපපපපමූලයපනකාශනයපසඳහාපඋපවණඛ්නය 

    (යටිත්ලපපහසුකන, පිරියත්පසහපඋපකරණ)     

වසශතා - 05 
 48,540,866           . 

 වඳයද්ී/  යිනයද 

  5102 සවද්        5102 සවද්    

විෂ්ී  ති ේ 5102 සවද්   31.12.2015 මතාස 
31.12.2014 

රවිසව  5102 සවද්  ති ේg ව ච්තය W.D.V 
   වීමශමද් කිආ        වීමශමද් කිආ    

  ව්වයී 
31.12.2014 මතාස 

ොහමුඛෂ්ී  ති ේ ප්රීවි කිආ   ොහමුඛෂ්ී විෂ්ී  විෂ්ී  විෂ්ී  

 වේීවය,  රසවතවද් වශ 

            

            

තතමැබ  ා් ද්ය 20% 42,757,963 35,000 5,817,903  48,540,866 18,455,523  8,699,708 33,833 27,121,398 21,419,468 

             

තකශ භවාන වශ 
            

ව  කිආ  10% 34,756,752 87,250 5,224,663  39,894,166 11,701,784  3,490,969 42,171 15,150,582 24,743,584 
             

ොදප්සේ සවශතා 
20% 12,785,000 0 27,710,800  40,495,800 4,930,500  5,643,083 0 10,573,583 29,922,217 

             

බසීය වශ 
ීැොවප්් ද්ය 

20% 17,871,701 0 11,008,476  28,880,177 4,129,419  4,882,668 0 9,012,087 19,868,090 

             

්සතය  වශ             

 ද්රය ීැව 
20% 16,827,331 76,500 6,776,231  23,527,062 6,746,855  3,610,255 73,950 10,283,160 13,243,902 

             

ො කැක්රී  වීපකු 20% 537,161 0 0  537,161 17,905  17,905 0 35,810 501,351 

  125,535,908 198,750 56,538,073  181,875,232 45,981,986  26,344,588 149,954 72,176,620 109,698,612 
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වසශතා -06  
5102පෛසරපසඳහාපස්ථාෛරපෛත්කනපක්ෂයපඅනුපාත්  

පපපපපපපපපපපපපපපපපප (ඉයනපසහපවගොයනැගින)  
           . 

 වඳයද්ී/  යිනයද 

  

5102 සවද් 
ති      

5102 
සවද් ති    

විෂ්ී 31.12.2014  5102 සවද්  ති  

5102105110 
මතාස 

31.12.2014 
රවිසව 5102 සවද්  ව ච්තය W.D.V 

   වීමශමද් කිආ      

වීමශමද් 
කිආ    

 

 ව්ව
යී මතාස ොහමුඛෂ්ී  ප්රීවි කිආ  ොහමුඛෂ්ී විෂ්ී විෂ්ී  විෂ්ී  

තන  
_ 1,116,821,649 0 367,020 1,117,188,669 0 0 0 0 1,117,188,669 

           

තාස ොතකනතාමනේය - 
103 5% 274,631,639 0 0 274,631,639 54,921,956 13,731,582 0 68,653,538 205,978,101 

           

ොතකනතාමනේය- 101 5% 124,180,994 0 12,065,050 136,246,044 51,815,103 6,683,443 0 58,498,546 77,747,498 

 ේධ වඳථිද්           

ොවහතා හවයවස 20% 4,992,930 0 0 4,992,930 998,586 998,586 0 1,997,172 2,995,758 

  1,520,627,212 0 12,432,070 1,533,059,282 107,735,645 21,413,611 0 129,149,256 1,403,910,026 
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    (ෝකත වශ ක්රීනව භවාන)       

වසශතා -07            . 

            

 වඳයද්ී/  යිනයද 

  5102      5102   

විෂ්ී 31.12.2014 සවද් 5102 සවද් ති  31.12.2015 මතාස 

31.12.2014 
රවිසව  

5102 
සවද් සවද් ව ච්තය W.D.V 

   ති       ති ේ   

  ව්වයී 

මතාස 
ොහමුඛෂ්ී වීමශමද් කිආ  ප්රීවි කිආ  ොහමුඛෂ්ී විෂ්ී  විෂ්ී 

වීමශමද් 
කිආ  විෂ්ී  

ෙවඳය වය ෝකත වශ 
           

සවද් වක්ද්ව 20% 22,979,374 0 2,886,168 25,865,542 18,204,613  1,581,725 0 19,786,338 6,079,204 

            

ක්රීනව ා් ද්ය 20% 263,140 0 224,048 487,188 106,500  52,628 0 159,128 328,060 

            

ප්රී තිස  23,242,514 0 3,110,216 26,352,730 18,311,113  1,634,353 0 19,945,466 6,407,264 
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ොත ී යුති   වසශතා - 9 

2014    2015 

473,600  ොත ී යුති දශෝක  ශිෂ්සතස  7,050 

165,100  ොත ී යුති ශිෂ්සවධවද් ශිෂ්සතස  167,800 

92,379  යමැ්ති (ා්ොේ තාී C) 115,404 

443,489  යීහිතියටීැ - ොපවි්ත  සයපගු බද (ා්ොේ තාී D) 324,119 

155,266  ොත ී යුති  භවත තවවඳති (ා්ොේ තාී E ) 182,157 

562,295  DAFP A/C (ා්ොේ තාී F ) 280,509 

125,390  යප  වීමඳු  ද්ීs  115,390 

-  3සතා  යුේොාර  ලංරේහතාී  - 

1,867,328  ද්්සව තමනීද- ලංව ධතා (ා්ොේ තාී G ) 1,888,731 

588   ශයමැ්තිස  591 

500,000  පූේස - යමබුය MD  - 

1,513,681  ා්තය  ීර -MD  400,699 

-  ොපවි්ත  ත  බද  7,331 

-  ්සතය  යී  - 

417,874  ා්තය  ීර  - PG-යුතාව   745,343 

590,204  ා්තය  ීර  - PG- යුේොාර  889,089 

80,000   වැ යමබුය ේභෂ්ේජ - 14/16  243,750 

370,153  ා්තය ේභෂ්ේජ - 14/16  227,200 

95,000  ා්තය- 2සතා ජවයසැයද් ව දැවය  - 

  පූේස යම   -PG යුතාව   60,000 

  ොත ී යුති නුම - ්හඳපවත ා්වශ  5,000 

  ොත ී යුති නුම - ේභෂ්ේජ 14/16  2,800 

  ා්තය- ව වීවශතා තකිතවවස  230,384 

  ද්්සව තමනී   රේ  120,000 

   ොහමුඛෂ්  ති වද්   2,800 

  HECT සසව්කිී  1,335 

    - 

7,452,347    6,017,482 
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වසශතා - 10 

Differed  රවී  

 

 

 

100,000  ෝද්මත ේසරස  ද් රය  60,000 

10,598  
්ේෝෂ්ය  ද් රය-  පවේී 
ශෙ ද්ච්ත  10,598 

     

110,598    70,598 
     

2014    2015 
ා්තය  ීර    වසශතා - 11 

 

සඅපද් 
 ප ී සමී ය ේෂ්ී   රය 

 ා්තය  ීර  2015   

 

සඅපද් 
 ප ී මතාී   රය 

  2015-01.01  493,370 

   තයතා තවවඳති - 2013  406,660 

   තයතා තවවඳති - 2014  400,000 

   තයතා තවවඳති  1,193 

  1010401  112,500 

  1010603  350,000 

  1010603  350,000 

  1010603  350,000 

  1010603  60,000 

  1010401  112,500 

    2,636,223 

     

 

 

26 10104212 125,370 

 10204212 41,192 

  166,562 
   

 10504212 101,715 

 20904212 118,607 

 30104212 67,891 

86 1-1-1-1 16,000 

 1-1-1-12 125,370 

 1-1-1-12 25,500 

  150,870 
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04-Jan 1-1-2-1 2,668 

107 1-1-3-2 95,700 

183 1-1-3-2 3,276 

  98,976 
   

13 1-1-3-3 33,475 
14 1-1-3-3 5,775 

23 1-1-3-3 18,075 

  57,325 
   

100 1-1-4-1 62,200 
101 1-1-4-1 53,500 
187 1-1-4-1 10,245 

179 1-1-4-1 23,500 

  149,445 
   

180 1-1-4-2 10,634 
200 1-1-4-2 36,630 
201 1-1-4-2 19,980 

182 1-1-4-2 21,645 

  88,889 
   

186 1-1-4-5 10,190 

108 1-1-5-1 12,100 

128 1-1-5-1 4,700 

  16,800 
   

185 1-1-5-2 14,422 
12 1-1-5-2 1,924 
42 1-1-5-2 24,078 

215 1-1-5-2 27,599 

  68,023 
   

77 1-1-5-3 507,522 
111 1-1-5-3 113,354 
158 1-1-5-3 211,308 

254 ජයී 88,761 

  920,945 
   

96 1-1-5-4  ොතප් 1,020,494 

97 1-1-5-4 වමෝ 927,375 

  1,947,869 
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175 1-1-5-6 2,400 

151 1-1-5-7 6,260 

149 1-1-6-10 5,000 

83 1-1-6-15 10,100 

150 1-1-6-15 13,408 

130 1-1-6-15 82,900 

129 1-1-6-15 257,795 

24 1-1-6-15 3,300 

  367,503 
   

59 1-1-6-3 10,000 

138 1-1-6-3 2,000 

  12,000 
   

61 1-2-1-11 8,494 

 1-2-1-12 41,192 

 1-2-1-12 11,000 

  52,192 
   

84 1-2-5-2 618 

127 1-2-5-2 810 

209 1-2-5-2 4,390 

  5,818 
   

 1-5-1-12 101,715 

240 1-5-3-3 1,425 

153 1-5-4-3 41,500 

79 2-9-1-11 18,300 

80 2-9-1-11 6,600 

40 2-9-1-11 28,000 

82 2-9-1-11 9,000 

249 2-9-1-11 15,000 

248 2-9-1-11 9,000 

247 2-9-1-11 15,000 

251 2-9-1-11 9,600 

  110,500 
   

 2-9-1-12 118,607 

33 2-9-1-12 2,000 

  120,607 
   

106 2-9-2-1 185,111 

19 2-9-3-1 600 

29 2-9-3-3 1,800 

30 2-9-3-3 1,800 

31 2-9-3-3 1,800 

  5,400 
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198 2-9-4-2 58,648 

181 2-9-4-2 47,730 

199 2-9-4-2 17,871 

141 2-9-4-2 2,331 

 
 126,580 

126 2-9-5-2 1,410 

32 2-9-5-2 2,770 

  4,180 

87 2-9-6-15 5,060 

88 

2-9-6-15 5,600 

89 2-9-6-15 5,750 

146 2-9-6-15 38,000 

164 2-9-6-15 1,500 

225 2-9-6-15 342,169 

147 2-9-6-15 52,626 

70 2-9-6-15 175,264 

162 2-9-6-15 15,600 

148 2-9-6-15 11,294 

163 2-9-6-15 46,600 

210 

2-9-6-15 4,100 

255 2-9-6-15 143,300 

  846,863 

37 2-9-6-17 450 

38 2-9-6-17 150 

39 

2-9-6-17 250 

40 2-9-6-17 150 

41 2-9-6-17 250 

  1,250 

 3-1-1-11 884 

 3-1-1-12 67,891 

Re13 

3සතා ජවයසැයද් / 

්සවපසවරී 6,250 

RE14 

3සතා ජවයසැයද් / 

්සවපසවරී 3,261 

  9,511 

213 8-1-5-2 101,016 

112 8-1-5-3 40,310 

113 8-1-5-3 39,041 

114 8-1-5-3 87,256 

 
 166,607 

168 8-1-5-7 44,370 

169 8-1-5-7 109,469 

  
 

Accrved 3සතා ජවයසැයද් / 

153,839 

 

  

 sym 61,169 
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 197 තවීනව  ති වද්  3,670 

 196 තවීනව  ති වද්  9,750 

 195 තවීනව  ති වද්  167 

 194 තවීනව  ති වද්  3,900 

 193 තවීනව  ති වද්  1,720 

 192 තවීනව  ති වද්  20,000 

 190 තවීනව  ති වද්  16,650 

 189 තවීනව  ති වද්  13,799 

 178 තවීනව  ති වද්  296,214 

 152 තවීනව  ති වද්  98,229 

 155 තවීනව  ති වද්  19,750 

 252 තවීනව  ති වද්  23,393 

 154 තවීනව  ති වද්  12,950 

 98 තවීනව  ති වද්  107,000 

 99 තවීනව  ති වද්  85,248 

    1,137,510 
     

   2015  තයතා තවවඳති 500,000 

 1-1-5-5  ොතප්වඳති 330,000 

   වමෝයම වීේ 334,476 

   ඔවිොයප්වීේ 359,128 

   ොතාකසම වීේ 320,111 

   ොරවම වීේ 374,363 

    1,718,078 
     

 

 
 
 
 

1-1-5-4  ොතප්වඳති 

 
 
 
 

1,020,494 

   වමෝයම වීේ 927,375 

   ඔවිොයප්වීේ 930,000 

   ොතාකසම වීේ 930,000 

   ොරවම වීේ 930,000 

    4,737,869 
     

 12,747,629  ප්රී තිස 17,339,939 
     

 

 Accrved 3සතා ජවයසැයද් /  

 sym 61,169 

  122,338 

136 තවීනව  ති වද්  36,975 

137 තවීනව  ති වද්  14,000 

139 තවීනව  ති වද්  90,000 

140 තවීනව  ති වද්  20,896 

188 තවීනව  ති වද්  90,650 

191 තවීනව  ති වද්  13,070 

152 තවීනව  ති වද්  98,229 

153 තවීනව  ති වද්  41,500 

155 තවීනව  ති වද්  19,750 
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ා්තය  ීර  -  ලංව ධතා   වසශතා - 12 

    2014     2015 

  5,776,893  ෙතා ත ව්තා - ා්ොේ තාී)   298,444 

  84,310  ්මද්ණි ්ව   දතාව ද්යී   74,560 

       රසවතවද් ා් ද්ය   84,485 

      බුවිොවප්ැ   47,200 

      3සතා  ැයේජවි  ්සවපසවරී   3,260 

      3සතා  ැයේජවි  ්සවපසවරී   6,250 

       ේටී  ො ක   වොසවි වඳ   84,576 

      S& R බිේනේවඳ   1,159,875 

      G.S.K. ප්රීමසසපශ   5,155 

      3සතා  ැයේජවි  ්සවපසවරී   261,000 

      D.A.A.  සීතාව   600 

      ොේ .ප්රී .රශතාවී    150 

  5,861,203     2,025,555 

       

  ලංව ධතා  ලංරවතා - සමී      වසශතා - 13 

    2014   ලංව ධතා  ලංරවතා   2015 

     .     . 

  243,793,359   ලංව ධතා  ලංරවතා සමී     ද් භ  ොහමුඛෂ්ී  281,029,508 

  68,095,313   ලංව ධතා  ලංරවතා සමී     45,981,412 

          

  - 25,765,669  සවද් 2015 ව්ශව  කදවිෂ්ී   -32,890,154 

        -  

- 4,592,626   ලංව ධතා  ීර  ෙතාද්වසේයතා වඳසභවසී-2015  -4,232,887 

-   869  ෝද් සවොේ තම ෙ   3,049,949 

- 500,000  දව  කිආද  -  

      භවානවතවද්ොීැ සවශතා  20,160,800 

    281,029,508     313,098,628 
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ෝක  වපතයී   වසශතා - 14 

  .     
 
.  

      

 ද් භ  ොහමුඛෂ්ී 

 -  

- 125,106,376   108,771,168 

  560,790  ොසතාත තම ෙ    13,441,777 

  15,774,418   රවීදස ප්රීොද්හි  ීර   ිසවියී  - 22,263,893 

- 108,771,168    - 117,593,284 

      

 ව ච්තය  ද් රය   වසශතා - 15 

  390,954   ධසවිෂ්  ද් රය  396,786 

  288,038  ්සයසවත  ද් රය (ා්ොේ තාී H) 318,988 

  26,222,050  යසවත වශ  ලංරවතා (ා්ොේ තාී I) 20,159,661 

  137,310   පය ී වප.  ද් රය- ද්රසසගුය  137,310 

  1,294,023,340   ලංයසවතයතා වපතයී   1,280,744,416 

    72,402   පය ී වප.  ද් රය- ්හඳපවත ා්වශ  92,562 

    80,000   ධසීතාවපහ වපසේධතා  ද් රය  80,000 

  1,321,214,094    1,301,929,723 
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වසශැ to the මූයස  වේී වවධතාී බළිවී්  ලං වහී  

2014  වසශතා - 16 2015 

 .  ොසතාත  රවී   . 

-   ොීප්ජතාසවැ ෝකලී 978,485 

759,100  යීසවැ ෝකලී 734,421 

231,519  ොව් සවැ කුවී 300,449 

56,275  ොසැනද් තවවඳති 28,000 

906,840  වීව්මපත තවවඳති(ා්වශ  ොෝවිෂ් ) 366,375 

2,200  ශිෂ්ස ශමඳුව ්ය 2,800 

3,860   භවත තවවඳති(ා්වශ  ොෝවිෂ් ) 4,190 

42,075  වශි  ්ව  රවී  48,985 

63,429  ෙවඳය වය රන 63,215 

3,358,333  MD  රවී  1,300,000 

297,000  ොැසවස වතවද් තවවඳති 250,125 

271,229    ධ  රවී  30,271 

-  ්මද්ැ සත    කිණීො  නුමද 12,998 

158,529  ්මද්ණි තවීනව  කිණීද 36,872 

1,186,739  වඳ වසද් යමැ්තිසවැ ෝකලී - 

2,542,667  ්හඳපවත ා්වශ  රවී - යුේොාර  

918,000  ්හඳපවත ා්වශ  රවී -යුතාව  415,000 

22,994  තති  සවැ ෝකලී - 

17,550  ්ේෝෂ්ය  රවී  31,000 

411,250  ේභෂ්ේජ මෝොයප්දව 14/16 585,000 

2,000  ොීප්ත 2014 - 

2,500  ව වීවශතා තකිතවව ්ව දවයවස - 2014 -  රවී  245,500 

  වීමපකුොසැ ෝකලී 1,169 

  2සතා ජවයසැයද් ව දැවය- රවී  25,000 

  යුතාව  ව දැවය -  රවී  12,000 

11,254,089   5,471,855 
  

 
වසශතා - 17 

 

   

  
ව දැවය  රවීද 

 

710,845  ොවය ී ේසරස  කද ව දැවය- රවී  
- 

4,775,688  
2සතා ජවයසැයද් ව දැවය- රවී  

- 

392,232  
1st  යුේොාර ජවයසැයද් ව .- රවී  

- 

218,000  
යුතාව  ව දැවය - 

6,096,765   - 
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වසශතා - 18 
 

 .  වවදවතාස ්ස්වයතාී  . 

- 4101041 ෙවතය ්වසරතියට -A 135,304 

21,245,081 4101042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 24,650,576 

53,603 410102 තදැ වශ ේදතාව 52,300 

3,080,656 410103 වම්යු  3,297,213 

1,276,371 410104 තානතතිස 2,147,003 

27,706,234 410105 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 25,250,475 

4,043,449 410106 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  6,392,772 

9,542,500 440110 ශිෂ්සීැ ව්ශව මූයස වශවී 20,004,900 

6,891 4102041 ෙවතය ්වසරතියට -A 8,494 

6,663,582 4102042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 9,845,988 

1,530 410202 තදැ වශ ේදතාව 270 

195,002 410203 වම්යු  198,254 

6,283 410204 තානතතිස 19,438 

114,030 410205 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 50,539 

377,832 410206 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  278,975 

7,087,681 4105042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 8,452,639 

13,423 410502 තදැ වශ ේදතාව 1,150 

1,288,851 410503 වම්යු  1,095,740 

129,268 410504 තානතතිස 316,626 

16,420 410505 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව - 

4,690 410506 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  3,565 

832,297  රමීස කි ය  ීර  - 

77,356   යුේොාර x වසද් - 

97,596   සවව යී ෝකලී - 

12,905  ේඝවයු 2014 - 

83,873,531   102,202,221 
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2015 

  .  

  

 

141,623,661 

 
23,316,827 

 
515,522 

 
2,253,669 

 
459,963 

 
87,024 

 
 
4,899,210 

 

173,155,876 

 
 

 

 

 

 

 

2015 
 
 . 

 
4,090,593 
 
9,823,877 

500 
 
846,946 
 
57,358 
 
1,032,758 
 
20,710 
 

15,872,742 

 
 

 

 

 

 

වසශතා - 19 

 ධසීතා ොවමුඛසව 

 5102  .   

 115,689,312   4209041 ෙවතය ්වසරතියට -A 

 13,625,090   4209042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 

 102,983   420902 තදැ වශ ේදතාව 

 2,000,460   420903 වම්යු  

 85,560   420904 තානතතිස 

 72,236   420905 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 

 4,551,061   420906 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  

 136,126,702     

    වසශතා - 20 

2014     

 .  ෙවඳය වය ොවමුඛසව 

   

2,950,139   4301041 ෙවතය ්වසරතියට -A                                      

6,971,188 

  401042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 

400  430102 තදැ වශ ේදතාව 

819,004  430103 වම්යු  

19,250   430104 තානතතිස 

930,792   430105 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 

21,961   430106 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  

11,712,734 
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 . 
 

 

 

 

 

 

812,714 
 

225,406 
 

78,221 
 

8,846,097 
 

61,000 
 

10,023,438 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 

 
           6,108,279 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     වසශතා - 21 

  .  ොැසවස වතවද් 

 863,164  4801042 ෙවතය ්වසරතියට -NA 

 164,942  480103 වම්යු  

 21,639  480104 තානතතිස 

 2,207,708   480105 ො කැවවතතිදී ොවමුඛසව 

 6,000   480106 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  

 3,263,453     

     

වසශතා - 22 

 
    

     

     

ව දැවය  ීර       

      

 4,353,989   49013 2සතා ජවයසැයද් ව දැවය- ීර  

 373,828    1සතා  යුේොාර ජවයසැයද් ව .- ීර  

     ොවය ී ේසරස  කද ව දැවය- 

 743,265   49015  ීර  

 637,197   49016 යුතාව  ව දැවය-  ීර  
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වසශතා - 23 

 

ශුවධ සත  සය ොසතාවඳ බ  බළිවී්  ලං වහීස වසශැ 

 

 2014   2015 

  . 
මූයස  වේී වවධතාී බළිවී්  ලං වහී ති  ශඳුතාව ොතාකතත 
ශුවධ යවභ වශ  යවභ  

 -5,021,951                       ා්තය  ීර   . 

 -4,592,626 
්ේෝෂ්ය වීයතමැබද 
J1374-විෂ්ී  

 
-500,000 ොපවි්ත  ත  බද  

 113,203  පවේී - ොතබද  

 47,451 වශි  ්ව  ීර   

 290 ා්තය  ීර  - ේභෂ්ේජ  

 -102,408 තති   නුමද  

 11,465 යී-ාරීද්තතා දීව  

 6,175  ද්විෂ්  බිය  

 295,721 සමෛ්  

 11,150 තවීනව  ති වද්   

 1,593,064 ොසැනද් යමැ්ති  

 -922,551   ධ යමැ්ති  

 -48,000  ්තා හවයව යමැ්ති  

 -92,400 ද්්සව තමනීද-  ලංව ධතා  

                    -3,195 ොැසවස වතවද් යමැ්ති 4,232,886 

 -9,204,612   

258 

4,233,144 
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වූූයස  ලංසවශ  ලං වහීස වසශැ 

 වසශතා - 24 2015  

  

298,293 දව  කිආද 550,121 

  550,121 

  89,403 
-896.00 

-374,106 තති   නුමද -7,956  

116,825 විෂ්ී 58,900  

-1,610 ොපවි්ත  ත  බද 486,500  

-46,200 යී ාරීද්තතා දීව -2,950,000  

-482,900 ොසැනද් යමැ්ති -288,750  

-1,545,833 ොැසවස වතවද් යමැ්ති 225,000  

-288,750   ධ යමැ්ති 270,000  

652,333  ්තා හවයව යමැ්ති 1,100,510  

272,000 ද්්සව තමනීද- ලංව ධතා -442,000  

-388,929  ද්විෂ්  බියs 0  

-144,000 සමෛ් -55,264  

3,250 තවීනව  ති වද්  363  

-56,599       ොතාකරැතාව  රය   

        

-1,986,226  -4,000,506  
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 වසශතා - 25  
  . සමම බද ොත ී යුති -  
   . 
   
 468,700 ොත ී යුති දශෝක  ශිෂ්සතස - 466,550 
 -9,900 ොත ී යුති ශිෂ්සවධවද් ශිෂ්සතස  2,700  
 -761,011 යමැ්ති     23,025 
  - 
 264,439 යීහිතියටීැ -  සයපගු ොපවි්ත - 119,370 
 70,094 ොත ී යුති  භවත තවවඳති   26,891 
  - 

 453,100 DAFP A/C    - 281,786 
  - 
 -107,750 යප  වීමඳු  ද්ීs   - 10,000 
 -113,203 1සතා  යුේොාර  ලංරේහතාී    - 
 -3,370,232 ද්්සව තමනීද- ලංව ධතා  - 39,176 
 -8,000  ශයමැ්තිස    3 
 -75,750 ා්තය  ීර  ේභෂ්ේජ   - 
  - 
 -962,500 -පූේස - MD ොසිැ යම    - 500,000 
 -55,000 පූේස යම   PG- AY  රවී    - 
  - 
 204,890 ා්තය  ීර  MD   - 1,112,982 
 -290 ොපවි්ත  ත  බද         7,331 

 -196,910  යුේොාර ජවයසැයද් ව .  
 123,335 ා්තය  ීර -PG  - යුතාව    327,469 
 -36,551 ා්තය  ීර -PG -  යුේොාර  298,885 

 80,000.00 පූේස - යමබුය ේභෂ්ේජ - 14/16  163,750 
  - 
 370,153.00 ා්තය ේභෂ්ේජ - 14/16  - 142,953 
 95,000.00 ා්තය- 5සතා ජවයසැයද්  ව දැවය   -  95,000 

  පූේස යම   -PG යුතාව      60,000 

  ොත ී යුති නුම - ්හඳපවත ා්වශ      5,000 

               ොත ී යුති නුම  - ේභෂ්ේජ 14/16         2,800 

                   ා්තය- ව වීවශතා තකිතවවස   230,384 

               ද්්සව තමනී   රේ    051,111
                 ොහමුඛෂ්  ති වද්     2,800 

                 HECT සසව්කිී    1,335 
          

 -          3,567,386         -          1,495,444 

 

 

වසශතා - 26 

 
  සමම බද - ා්තය  ීර       

12,469,427  ා්තය  ීර    4,592,310.00 
12,469,427               - 3,993,285.00 
      599,025 
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 ා්ොේ තාී A 

                 2014    2015   

             . යී වශ  ති වද්      
                                                 . 

15,486,310  ්රව යී 13,729,109    
1,605,635 සවශතා යී 1,488,072    
244,630  වේී දානය යී 213,860   
1,006,500 ්සතය  යී 723,500   
104,000 ාතවස  ති වද්  34,750    
2,000    ොහමුඛෂ්  ති වද්  -     
18,449,075  16,189,291    

    

 

 

    ධ  ති වද්   ා්ොේ තාී B 

        

            .     . 

 සඅ  . ප ී   තාද  රය   

              2,500          547               ැ  ජීසේධතා      

              8,500        1692             ඩී .සී .තිේ ආතය       

            20,000       1933             ද්පත ගුයොවමුඛ ද්      

              1,530             ද්පත ගුයොවමුඛ ද්      

              6,063     1501            ොේ .ඩී .  ිය       

    1646            ේ .ඒ.පී තාී  27,025    

    1899           ප්රී .නඋ.ඒ.ප්රීවඳ.සී . ොේසූසී  12,000    

    1980           ද්ජෝ  ද්රයවයී 10,174  

                          1944          ොවි .ජී .ළවයසස   8,000  

                          1976          ඒ .බ.ජී.ප්රීවඳ .හිොද්ප්්දව   33,850  

                      1981               ද්ජෝ  ද්රය ොර්වේයො ැතිස 1,998  

        ර ොද්ප්  33,683  

        38,593     126,730  
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 යමැ්ති     

      

      

   ා්ොේ තාී C 

 .     . 

1,000  ොසැනද් යමැ්ති ( ්  ොතසතා) (ා්ොේ තාී F1) 1,000  

37,130  ොැසවස වතවද් යමැ්ති (ා්ොේ තාී F2) 50,155  

1,250  ති් යමැ්ති - (ා්ොේ තාී F3) 11,250  

4,999    ධ යමැ්ති (ා්ොේ තාී F4) 4,999  

48,000  යමැ්ති -  ්තා හවයව (ා්ොේ තාී F5) 48,000  

92,379     115,404  
       

 2014     2015  

  DAFP A/C  

 ා්ොේ තාී F 

64,267  DAFP/2006/07  පවේී ප්රීමසබද්  64,267  

29,295  DAFP/2010/12-  පවේී  ොතාප්දව වදද්  කද 29,295  

15,333  DAFP/2010/03- පවේී ජීසනී  15,333  

300   ොහමුඛෂ්  ද් රය -  පවේී  ොතාප්දව ජීසස 300   

       

308,100 UGC/Ph.D  පවේී ප්රී .ප්රීවඳ .්ේව  171,314  

145,000 UGC/Ph.D  පවේී ප්රීේර සේසව . ේ.ඩී. -  

562,295    280,509  
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   සයපගු ඹ  ා්ොේ තාී D 
     

2014  ොපවි්ත  2015 

     

 මතාී  වඳයද්ී ොීක .  රය  

1,500 2011.03.3 R11429 296202  ේෝි ොදී 

1,700   296203  ප්රීවඳ  . දයොවමුඛතා  

700   296206   ොේැද්ර ෝොේද්ව 

1,200   296207  කුෂ්වැ ොයැතාො ප්ැ 

500   296208  ප්රීේ .ජී .ධේදසස  

1,000  R11430 296209  ොවි .ඩී .ොයකකුතදො  

500   296210   ධේදව ො කමතිසවිකු 

500   296212  නඋ .ඩී .ද්තතාසූසී  

1,500   296213  ප්රී . යින .යවවීත  

52,650 2011.03.23 R11583 300142  ප්රිතියටී   ැයේජවය 

66   300261   ප්රීවඳ . යින .්වශසනතා  

203   300267  නඋ .ප්රීච්.ඒ.පී .ොවමුඛතාවතාවී  

154   300270  ප්රීවඳ .ඒ.ඒ.ඩී .ොවසවතාැර  

1,264 2011.05.31 R12166 302533  ප්රීච් .ඒ.පී .ොවමුඛතාවතාවී  

257   302535  ඒ  .  කදසපහ  

257   302536  නඋ .ප්රීච්.ඒ.පී .ොවමුඛතාවතාවී  

2,500   302686  ටී .ඊ .තැද්රද්තතා  

638   302761  ප්රීේ . ේ.නඋ .්වදසස  

264   302764   ේ .ොවි.ඩී.පී.ප්රී  .ද්යව  ුපශ 

6,000   302769  ප්රී .ඩී.සී .ජීදවැතා  

5,359   302868  ිකතාොවමුඛතා වදව. 

512   302881  ඒ  .  කදසපශ  

2,355 2011.09.08 R13391 302892  ොවය ී  රවී  

325  R13392 302912  ොවය ී  රවී  

408 2011.10.13 R13775 210607  ප්රී . යින .දවශව  

1,617   210778  ොවය ී  රවී  

 300   210915  දශජතා වීමපකුස - තපොතකන ය  

 15,218   228834  ොවය ී  රවී   

 5,000 2011.12.27 R14612 229199   රශවඳ ොවමුඛස  වපතදී 

 2,680   229290  ප්රීවඳ. ගුයසේධතා  

 2,000   247280  ප්රීේ .ප්රීේ .්වදහවැි   

 500   247380  ප්රී .බ.ඩී .හවැය   
 700 2012.06.29  248084   
 225 2012.09.21 R17010 281657  දශජතා වීමපකුස - තපොතකන ය  

 225 2012.09.21 R17010 281828  දශජතා වීමපකුස - තපොතකන ය  

 225 2012.09.21 R17010 281002  දශජතා වීමපකුස - තපොතකන ය  

 3,066 2012.09.21 R17010 282128  ප්රීවඳ. ගුයසේධතා  

 225 2012.09.21 R17010 282221  දශජතා වීමපකුස  

      - යූ ීැ ෝොරව 

 50 2012.09.21 R17010 281417S.   වේී දානයී  

 200 2012.09.21 R17010 362420  දශජතා වීමපකුස - තපොතකන ය  

 22,000 2012.06.28 R18802 362925  පී . ේ .කුයද්තතා   
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 25,440 2012.07.06 R18802 362976  ාඩුොසය ොේසය  

 618 2012.07.06 R18802 362977  ඩී .නඋ . බද්සූසී  

 170 2012.07.06 R18802 362978  යූ  .ොජප්ි්වය   

 246 2012.07.06 R18802 362982  නඋ .ප්රී .ඒ.ප්රීවඳ.  . ොේසූසී  

 260 2012.07.06 R18802 362983  ටී .ප්රී . යින.ොවි .ොයැතාො ප්ැ  

 474 2012.07.06 R18802 362984  ඩී .නඋ .බද්සූසී   

 939 2012.07.25 R18802 363122  ඩී .නඋ.  බද්සූසී  

 1,251 2012.08.22 R18802 363230  ොවවැො ප්-ොවි .සී .ෝොේද්ව  

 722 2012.08.22 R18802 363231  සීටීසී ඊතේ  

 843 2012.09.26 R18802 363394  ප්රීේ .ඒ.නඋ.්වදසීව   

 440 2012.09.26 R18802 363395  ඒ .ප්රී  .තැද්රයයව   

 2,385 2012.09.26 R18802 363397  ඩී .නඋ .බද් සූසී  

 1,000 2013.06.10 R21072 409544    සඹුස වීමපකුස - 

 300 2013.06.10 R21072 409594 - 

 800 2013.06.10 R21072 409595ොවය ී  රවී  - 
 1,826 2013.06.10 R21072 409760 - 

 2013.06.10 R21072 409835 ොවි .සී .ෝොේද්ව  

 

 1,251     - 
 1,000 2013.06.10 R21072 409882  - 
 2,544 2013.06.10 R21072 409919  - 

 67,210 2014.01.01 R24500  
 63,460 

 297 2014.02.17 R25313 සීටීසී ඊතේ 297 

 2,228 2014.08.25 R27020 407274 2,228 

 500 2014.08.22 R27019 454763මයව  ොයකකුොශ ආ 500 

 500 2014.08.22 R27019 454764 ොවතාද්ත ොයැතාො ප්ැ    500 

 1,000 2014.08.25 R27019 454717 යිනද්ව යවවීත 1,000 
 151,200 2014.08.25 R27018 455171 151,200 

 1,000 2014.08.25 R27018 455195 යිනද්ව යවවීත 1,000 

 1,000 2014.08.25 R27018 455196ොේව ව ජීිවඳව 1,000 
 950 2014.08.25 R27018 455202 950 
 100 2014.08.25 R27018 455247 100 
 1,950 2014.08.25 R27018 455336 1,950 
 1,500 2014.08.25 R27018 455340 1,500 
 1,550 2014.08.25 R27018 455342 1,550 
 1,500 2014.08.25 R27018 455343 1,500 

 1,450 2014.08.25 R27018 455345නශවැ ම ත ේවඳ 1,450 
 1,764 2014.08.25 R27018 455558 1,764 

 1,350 2014.08.25 R27018 455610ඒ .ප්රී  .තැද්රයයව   
 5,000 2014.08.25 R27018 455635 5,000 

 244 2014.08.25 R27018 454670ොේ .ඒ.පී .ජීසූසී  244 

 5,400 2014.08.25 R27018 455784යුතායිනස අ ප්රිැසේවඳ 5,400 

 806 2014.08.25 R27018 488239සවසව ොසවිවඳ 806 

 2,940 2014.08.25 R27018 488431ඒ  .එෂ්ඳයබේොයයින  2,940 

    ාවවඳ  ධසීතා ව්ශව ජවි   

 13,000 2014.12.22 R29255 ,034072දධස. 13,000 

  R29255 454861 ප්රී  .මවවතාවී  6,000 

  R29255 454861  15,000 
  R29255 454861  1,000 

 2015.11.02 R34421 039987 ප්රී .ඩී.ප්රී  .ජීසේධතා  3,050 
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 2015.11.02 R34421 049248 ප්රී .තොව අ .වමීශව  2,000 

 2015.11.02 R34421 049251 ඒ .පී.ප්රී  . ෙයසස  1,220 

 2015.11.02 R34421 066834 දේ ස වඳො ෂ්තාස 1,900 

 2015.11.06 R34468 034096 යූ .ොවි.ප්රීවඳ .මඅෂ්ව  160 

 2015.11.06 R34468 034126 ොවි .ටී.යූ.  සේසව 320 

 2015.11.06 R34467 488516 ොවවැො ප් තැවරසද්ැවඳ 2,207 

 2015.11.06 R34467 027202 කුවයයව වපසේධතා  ද් රය 5,000 

 2015.11.06 R34467 027355 කුවයයව වපසේධතා  ද් රය 8,500 

 2015.11.06 R34467 039481 ඩී .නඋ.ඒ . රවො  9,000 

 2015.11.06 R34467 039968 ොදකනේැ ප්රීීවේ  ැමෂ්ැ 3,000 

 2015.11.06 R34467 039985 ඩී .පී.ොවි .තීදො  4,350 

 2015.11.06 R34467 049243  .ප්රීච් .බද්සේය  2,000 

      

443,489     324,119 
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 ොතාකොතඹ  භවත  ා්ොේ තාී E  

     

     

2014 තවවඳති   2015  

 මතාී ොීක .  වඳයද්ී   රය  

120  11870 ොවි . ේ .බද්ොවමුඛ ද්   120  

240  11870 ප්රීච් .ජී.ප්රීවඳ.පී .ොශමුඛසවගීතතා   240  

240  11870 ඒ .ප්රීච් .ලීතාව   240  

360  11870 ොවි . යින.නඋ.ොවි ොවප්දද්තතා  360  

200  11870 ඊ . ේ.ප්රීච්.ප්රීවඳ.ප්රීවඳ .ප්රීමසබද්   200  

240  11870  යින .ජී.පී. ේ .කුයද්තතා   240  

360  11871 ඒ  .වදද්  කද   360  

120  11871 ප්රීැ  .ඩී ො කමතිසවිකු   120  

120  11871 ප්රීැ .ප්රී  . තාවවඋ   120  

200  11871  ේ .ප්රීවඳ .ජීසේධතා   200  

120  11871 සයින .ප්රීවඳ.ජී . දයසස   120  

120  11871 ොේ .ප්රී .රශතාවී   120  

400  13793   යවිය   400  

120   ප්රී .යූ.තොව අ.ප්රීැ .්ේවවතාව   120  

360   ප්රීැ .ඩී . ො කමතිසවිකු  360  

200   ප්රීවඳ .බ . දේ   200  

360   ප්රීච් .ජී.ප්රීවඳ.පී .ොශමුඛසවගීතතා   360  

200   ටී .ඩී.ප්රීැ .  යවද්තතා   200  

200   නඋ .ප්රී .ප්රීවඳ.ප්රීවඳ.ොවි .කුයතිපත  200  
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200  දහීෂ්ඳ   200 

360 13799 ාතිදවොයඋොවී   360 

200 13800 නඋ .ප්රී .ප්රීවඳ.ප්රීවඳ.ොවි . කුයතිපත   200 

480  ොවි . ේ .බද්ොවමුඛ ද්    480 

720  ාතිදවොයඋොවී   720 

720  ප්රීැ  .ඩී ො කමතිසවිකු    720 

400  ොවයිනතාඩීැ   400 

200  ටී .ඩී.ප්රීැ .  යවද්තතා    200 

400 13800 ප්රීමසබද්    400 

2932 14614 ඊ . ේ.ප්රීච්.ප්රීවඳ.ප්රීවඳ .ප්රීමසබද්  2,932 

853 14614 ප්රීැ  .ඩී ො කමතිසවිකු    853 

829 14614 ප්රීච් .ඒ.ප්රීවඳ . සීසපහ    829 

1188 14614 ප්රීච් .ඒ.ප්රීවඳ . සීසපහ  1,188 

875 14614 ප්රී . ොවයිනතාඩීැ    875 

896 14614 ප්රීවඳ  . අතියටීව     896 

482 14614 ප්රීවඳ .ප්රී  .ද් ඩීැ     482 

469 14614 ප්රී .ප්රී .ප්රී  .සරි     469 

1656 14615 ප්රී .ප්රී .ප්රී  .සරි  1,656 

464 14615 ප්රී .ොවයිනතාඩීැ    464 

224 14615 ප්රී .යූ.තොව අ.ප්රීැ  ේවවතාව     224 

3602 14930 ජීිවඳව 3,602 

1015 14931 ප්රී .ප්රීේ.යූ .වේදව  1,015 

245  ඒ .ප්රී  . තාවවඋ      245 

315  ප්රී .ඒ.ඒ .සද්යඩීැ      315 

115  ප්රීවඳ .ප්රී  .ද් ඩීැ     115 

1168 14932 ප්රීේ .යූ . තාවවඋ  1,168 

2449 14933 ඩී .ඒ. ේ .වකුැයයව  2,449 

1830  ප්රීච් .ඒ.ප්රීවඳ . සීසපහ  1,830 

2730  ප්රීැ .ඩී .ො කමතිසවිකු  2,730 

400  ඒ .නඋ.ප්රීවඳ . අතියටීව     400 

1300 16789 ප්රීේඒපී   යවිය  1,300 
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1334 16858 ප්රී .නඋ.ප්රීවඳ.ප්රීවඳ .කුයතිපත  1,334 

992   ේප්රීච්ප්රීවඳප්රීවඳ ප්රීමසබද්    992 

1119  ටීඩීප්රීැ   යවද්තතා 1,119 

348  ොවි යිනනඋොවි ොවප්දද්තතා    348 

108  නඋොවි ේඩීප්රීවඳ  ලංතාවැ     108 

216  නඋප්රීවඳ  අසීව    216 

292   අතියටීව    292 

434  ප්රී ප්රීච්ප්රී  ශව ඳ    434 

120   තාවවඋ    120 

334 16864 ඒජී වදද්  කද    334 

80   අසීව     80 

1268 16865 ප්රීවඳඩී ශෙ ද්ච්ත 1,268 

185  පී ේ   යවද්තතා    185 

320  ඒ .ප්රී  . තාවවඋ     320 

522 17058  තාවවඋ    522 

832  පී ේ සද්වයමැතා    832 

195  ප්රී   දයසස   195 

464  ප්රී  යින දවශව    464 

80  ප්රීවඳප්රීවඳ  අතියටීව     80 
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 240    වඳයේ ශ  240 

 272   සස ීව 272 

 827   ඒ .ප්රී  . තාවවඋ  827 

 500   ප්රී .ප්රීේ.යූ .වේදව  500 

 320  19050 19050  320 

 3565  19051 19051  3,565 

 3450  19733 ප්රී . යින .දවශව  3,450 

 1500    යිනප්රීේ  ේෂ්වතාව 1,500 

 1500   ප්රී ප්රී ඳතොව අ  ේෂ්වතාව 1,500 

 2600  19734 ප්රීමසබද් 2,600 

 1400   ඒ .ජී .වදද්  කද  1,400 

 2200   ප්රී ප්රී ඳොේ  ේවවතාව 2,200 

 1000    යූ තාජීඋ 1,000 

 250   ප්රීච්ප්රී පී  ලංතාවැ  250 

 16159  21228 R21228 16,159 

 2600  21785 R21785 2,600 

 1000  23088 R23088 1,000 

 1040  23089 R23089 1,040 

 1509  23099 R23099 1,509 

 3276 2014 24924  පවේී ප්රී .ප්රීවඳප්රීවඳ . ්ේසීව 3,276 

 8492  24925  පවේී ප්රී .ප්රීවඳප්රීවඳ .්ේසීව  8,492 

 11916  24925  ප්රී ප්රීවඳ  දද්ජීස 11,916 

 1200  25102  ප්රී ප්රීවඳ  දද්ජීස 1,200 

 1200  25111  ප්රී ප්රීවඳ  දද්ජීස 1,200 

 833  25589  පවේී ප්රී .ප්රීවඳප්රීවඳ .්ේසීව  833 

 2242  26868  පවේී තොව අප්රී ඳප්රී   අ්වි 2,242 

 1000  27313  පවේී ප්රීේපීඒ   යවිය  1,000 

 420  29253  පවේී ප්රීවඳබ  දේ 420 

 6200  29253  පවේී ප්රීේපීඒ   යවිය  6,200 

 2610  29253  පවේී වදද්  කද 2,610 

 12074  29254  පවේී ප්රීැප්රීැප්රීැ  වීයිනේ 12,074 

 3430  29254  පවේී ඒප්රීේයූ තෂ්වැ 3,430 
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 15200 2015.02.20 29278  යු ොවහ  11,200 

       

   29674 ඩීඒජී වදද්  කද 2,800 

   29674 ඒ .ප්රීේ.ප්රී  තෂ්වැ  200 

   29684 ඩීඒජී වදද්  කද 1,559 

   29684 ප්රී .ප්රීවඳ . අසීව  1,780 

  2015.05.11 29688 ඩීප්රීවඳ  ලංතාවැ  525 

       

   30573 තොව අප්රී ඳප්රී  යඅෆිකවි 550 

  2015.10.16     

   34307 ටී .ප්රීවඳ.ඩී .ර සේසව  800 

   34307 ප්රීච්ප්රීවඳ ේ ්ිද්ය 800 

   34307 ප්රීච්ඒඩී දධුද්තතා 1,600 

   34307 ප්රීවඳඒඒ ශ උ 1,600 

   34308 ප්රීේප්රීේ වදද්ොවමුඛ ද් 1,250 

   34308 ප්රීේප්රීේ වදද්ොවමුඛ ද් 1,250 

  2015.11.04 34308 ප්රීේප්රීේ වදද්ොවමුඛ ද් 1,250 

       

   34434 දොැ ව  දොයසතය 5,078 

  2015.12.04     

   34675  පවේී  ප්රී  තාරි අ 4,076 

  2015.12.08     

   34689  පවේී ප්රීච්ඒප්රීවඳපී ොශමුඛසවගීතතාො  722 

   34689  පවේී ජීිවඳව 5,052 

 155,265     182,157 
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  ද්්සව තමනීද ා්ොේ තාී G 
 2014   2015 

සඅ  . ප ී    වඳයද්ී  රය 

2012- 9 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 1,712 

 13 ොවිොේ තැටීසීේවඳ 5,780 

 35 ACE යප ව 32,654 

 57  ොහප්  ොසේමැ 22,940 

 68  වවස  ැවඳරවිෂ්ැවඳ 22,935 

 69 ACE යප ව 219,795 

 97  කව ඳ  12,849 

 10  යපත තිොවප්සෝ වඳ 50,370 

 87 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 66,902 

 86 ප්රී ොේපී ොදැමවඳ 5,885 

2013------- ඒටීඒ තැසේතාමෂ්තාේ  

 124  38,397 
 134 ඩී  තොැොතකන තිොවප්සෝස අ 62,733 
2014- 12  විවීවේ  වදසූආ ේ 23,913 
 89 ොජප්ැ තියටද්ේ 5,544 
 119 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 7,111 
 142 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 23,744 
 213 ලීදව එෝෂ්ැ 15,674 
  ොතාවිොද්ක  ැවඳරවිෂ්ැ 6,696 
  ාරවද් යප ව මොසොයකෝදැ  52,449 
  වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 7,964 
  ප්රීවඳ තිැ අ  ේ බිේනේවඳ 122,612 
  ප්රීවඳ තිැ අ  ේ බිේනේවඳ 44,783 
  වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 26,592 
  ප්රීවඳ තිැ අ  ේ බිේනේවඳ 47,477 

2015---56 ොවක ඳ ොයකිකවි තැො කො ෂ්ැ 24,250 

 90 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ-90 22,234 

 107 ාරවද් යප ව-107 14,470 

 113     ප්රීැසේ ලංයිනවවඳ-113 13,120 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 1,867,328  

    

   ප්රී තිස 

 1,828,153                                                                                 

     

                
 
 

 ජීතියටණි වඳටී-118 21,690 

126     ප්රීැසේ ලංයිනවවඳ-126 19,520 

149  වොතකවේා ්බැ 113,605 

153 ො අසව දමොැේදැ  සවඳස  37,185 

162 වතාවඳ තොයවිට්රි ේ 64,831 

165 ොනේො ේ ො ප්සත තිැ අ   ්ම  වතියටස අ 55,944 

184 ලීදව එෝෂ්ැs (ෙව  )වදව  8,180 

199 C199-ොජප්ැ කීේවඳ 124,000 

189 C189- වීවැවඳ plc 89,813 

187 C187-ොජප්ැ කීේවඳ 24,000 

 වරේැ  ේ ෂ්ේවඳ (ෙව)   

201 වදව 21,568 

206  දේ ොශ ආ ද්ච්ත 180,000 

207 ොවක ඳ ොයකිකවි තැො කො ෂ්ැ 126,810 
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 2014     2015                                   

   ා්ොේ තාී H 

 . ්සයසවත  ද් රය    .  
30,893  ො කැයසපශ -  
89,008  වද්ත ද්යසපශ -  
10,050  වීවතාතය 10,050  
15,663  ප්රීමසසපශ 33,857  
142,424 යවිෂ්ඳදැ සේසව -  
   ඒ වවීවධ  ද් රය  275,081  
288,038  318,988   
 යසවත වශ  ලංරවතා     

 .     . ා්ොේ තාී I 

444,159 ෙවඳය වය ෝකත 444,159  
112,400                              වේීවය ා් ද්ය  112,400  
6,999,800                               යාෂ්ඳ තවි ෝදැ   6,999,800  

266,969  ්ැි  වදද්ී 266,969 

500  රේ  500 

840,000 ග්රීැශඅවඳ(1999) 840,000 

4,846 2000 ෙවඳය වය ෝකත 4,846 

23,762 2001 ෙවඳය වය ෝකත 23,762 

88,399 2004 ෙවඳය වය ෝකත 88,399 

80,085 2005 ෙවඳය වය ෝකත 80,085 

1,840 2006 ෙවඳය වය ෝකත 1,840 

12,520 2007 ෙවඳය වය ෝකත 12,520 

652,626 2007  වේීවය ා් ද්ය 652,626 

146,500 2007 සවශතා 146,500 

16,255 2008 ෙවඳය වය ෝකත 16,255 

10,820,387 2010 Irque ා් ද්ය 10,820,387 

529,134 2010 ෝකත 529,134 

1,818,698 2012 HECT සසව්කිී 1,818,698 

5,048 2013-ෝකත 5,048 

2,654,080 2014 HECT සසව්කිී - ්සතය  වශ  ද්රය ීැව 2,654,080 

694,872 2014 HECT සසව්කිී -  වේීවය ා් ද්ය 694,872 

9,170 2014-ෝකත 9,170 

 2015 - ෝකත 6,889 

 2015 - ෝකත 116,640 

 2015- ්සතය  136,300 
   - 

 විෂ්ී 2014 3,049,949 
   - 

 විෂ්ී 2015 3,272,269 

26,222,050   20,159,661 
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    ා්ොේ තාී "F-1" 

2014    2015 

 
ොසැනද් යමැ්ති  ්  
ොතසතා   

 මතාී ොීක .  වඳයද්ී  

1,000 2013.01.16 R 18948 
ඩීඒප්රීවඳප්රීවඳපීොවි 
ෝොේද්ව 1,000 

1,000    1,000 
 

 

 

 

Hostal 

   

    
 යමැ්ති   ා්ොේ තාී "F-2" 

 මතාී ොීක .  වඳයද්ී  

2014    2015 

18,680 2013.04.04 19731 
ොැසවස වතවද් ්වය  
- I.I.M 18,680 

8,450 2013.04.26 19761 
ොැසවස වතවද් ්වය  
- I.I.M 8,450 

3,200 2014.03.04 24890 

ොැසවස වතවද් 

ොැසවස වතවද් ්වය  3,200 

3,100 2014.03.11 24832 

ොැසවස වතවද් 

ොැසවස වතවද් ්වය  3,100 

1,700 2014.04.08 25132 
ොැසවස වතවද් 

ොැසවස වතවද් ්වය  1,700 

1,400 2014.04.22 25149 

ොැසවස වතවද් 

ොැසවස වතවද් ්වය  1,400 

600 2014.04.29 25181 

ොැසවස වතවද් 

ොැසවස වතවද් ්වය  600 

 2015.05.07 30551 

ොැසවස වතවද් 

ොැසවස වතවද් ්වය  13,025 

37,130    50,155 
     

 
Security 

යමැ්ති   ා්ොේ තාී "F - 3" 

2014 මතාී ොීක .  වඳයද්ී 2015 

1250 2014.08.22 R27014 ලීතාවඳ 1,250 

 2015.07.15 R33576 යවිජී 10,000 

     

1,250    11,250 
    

   ධ යමැ්ති  ා්ොේ තාී "F-4" 

2014    2015 

 මතාී ොීක .  වඳයද්ී  

1,000 2012.01.13 R14702  1,000 
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3,000 2013.11.26 R 23262 IIM 3,000 

999 2013.11.28 R 23272  999 

4,999    4,999 
    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
යමැ්ති -  ්තා හවයව  

 
 
 
 
 
ා්ොේ තාී "F - 5" 

 2014     2015 

  මතාී ොීක .  වඳයද්ී  

 10,000 2010.08.16 REC 8838   10,000 

 10,000 2011.10.13 REC 13777 ප්රීැපීයූ ාීැොශමුඛසව 10,000 

 10,000 2012.05.03 R14990 ප්රී ඊසී ෝොේද්ව 10,000 

 15,000 2013.03.04 R 19022 ඒඩීප්රීවඳ වදද්සපශ 15,000 

 1,000 2014.02.25 R24840 ොවිඩී   කදසපශ 1,000 

 1,000 2014.02.26 R24860 ඩීඒසී බුවශ  1,000 

 1,000 2014.03.13 R24952 ඒබප්රීවඳ වදද්සපශ 1,000 

 48,000     48,000 
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   වේශීයපවෛදයපවිදයාපආයත්නය - වකොළවූපවිශ්ෛවිදයාලය 

    අයෛැයපවෛන්පකිරීමපසහපසත්යපවියදන - 2015 

 

 වක්ත්  අනුමත්පකළ සත්ය අතිරික්ත්ය වහේතු 

       
2014   අයෛැය 2015 වහස  

 අංකය.  2015  හිඟය  

1 2 3 4 5 6 (4-5) 7 

175,102,128 1 ෙවතය ්වසරතියට  228,975,000 222,760,673 6,214,327 සමම  වේී දානය යී  වව තිස ොතබද 

171,939 2 තදැ  ීර  747,000 569,742 177,258  ඩු  ොවහ වපපවද්  වව. 

  වම්යු  වශ   - 
සමම භව යීවි තිි  යිනයදසය ොස ්ෝක  සආතාව ද 
තශ  ීවද  වව 

7,548,915 3 ්වසොභප්ජතා 6,101,000 7,917,228 1,816,228  

1,538,371 4 තානතතිස 2,749,000 3,078,609 -329,609 සමම ොැසවස වතවද් ොතකනතාමනව තානතතිස  වව 

     -  ද්විෂ්වස  ,  වී වශ ජය බිේ්ත තශ  ීවද  වව  

31,047,420 5 ො කැතද්වතතිදී ොවමුඛසව 28,691,000 35,266,893 6,575,893  

  ොසතාත ෙතාද්වසේයතා     

10,025,147 6  ීර  12,252,000 11,656,232 595,768 ොසතාත ෙතාද්වසේයතා  ීර  ්වයතායින. 

       

  මුමු ච්නරාෛර්ත්න   -  

225,433,920  වියදන 279,515,000 281,249,377 1,734,377  
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5102 .05 .10  මොතාැ  සවැ සේෂ්ී ව්ශව මූයස  ලං වහතා බළිවී් වසශතා  

  

1.  ලංධවතා නුම  ද්ය  ලංි්ති 

 

 1.1. ෝක   ලංි්ති  

 

1.1.1 සවේයව ද්ය  වඳථියසී  

 

ො ක වූ  හඳස රසවයෝ ොවය ී ේසරස  රසව  ීයී 0716  ප  08 රද්තා  හඳස රසවය ්තාය වශ  ප  81/06 රද්තා 

 ළව ්තාය ීසොත 0761110110 මතා වපවඳ වබය  ීයතාීකි.  

 ීයතාෝ මූයස  ලං වහතා දමැ  ීයතාෝ සත   ,සතකී  ,ශුවධ සත   , රව ීද  , ීර  ශව සීඅද 

ොදොශයු සය ොසතාත තවොරව  ය්යී ොා .  

0762  ප  11 රද්තා (වපොහප්ශය  ) හඳස රසවය ්තාය වශ 0710  ප  96 රද්තා මූයස ්තාය තිතිලස ්  වලීතා 

්තාතසවැ වපොහප්ශය  හඳස රසවය ්තාොත 106 (1), (2) වශ 107( ) සතැි  ලං වද්ස මූයස ්ස්වයතාී දමැ ොදද 

මූයස  ලං වහතා ව වඳ  ද් තිය .    

1.1.2 මූව  එීව වද්   වශ ොදොශයු සය වඳසභවසී  

 

ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී  යුේොාරී  ,යුතාව  වශ ොවය ී ේසරස  කද ව වීැධොීැ  ලං ද ා්වශ වශ ්හඳපවත 

ා්වශ ද ස සය ා්ොරවඳ යවීව ොරතා ශ්රී යප වොා බහිආ  ලං  යද ාවවඳ  ධසව්තා  ීයතාී ොා . යුේොාර  රසවයී 

මසයිනතා ති   වැද බහිෛසතා යර  ීයතාී සතා  යද් ් ස 0711 සවොේ ේ ප්රීද  ීයතාී ොවය ී ේසරස  රසව 

 ීයතාී ොයව ො ක වූ  හඳස රසවයීස  වවීවධ  ද්තා යේ .  

ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී මූව  ොවෞ ස ත්ර සද්යී  ,ෝක  ොවෞ ස ත්ර සද්ය තමසඅ ,ොවෞ ස තාක්ව සෛබද වශ 

ොද්ප්ත  සවද්යී ීතා  භිොීප්තවතද   සහසයව තෛ  ද්ව සවඳ ේසරස සකති යිනැ බිහි  ද්යින . 

 ීයතාී මූව  සහොීැ ද්ජෝ  ද් රේසවැ එීවතද  ොා  . 

1.1.3 බළිොී  කිආො  ්රතාද  

(i)  වකූයයව  ලං වහී  

 

මූයස  ලං වහතාසයස මූයස යතතසී බළිවී්  ලං වහී  ,මූයස  වේීවවධතාී බළිවී්  ලං වහී ,ශුවධ සත  සය ස  ඹ 

ොසතාවඳ බ  බළිවී්  ලං වහී , රේ  ලංසවශී  ලං වහී වශ මූයස  ලං වහ ව්ශව වසශැ  මී තිති ත ොා .ශ්රී යප ව 

සද්යත තය වශ වආැො   ීයතාී  සැ  කුය ඳු   ද් තිි ශ්රී යප ව ද්වජස  පහෝ තය වශ ද්ය  ලංතියටිසයස 

 වකූයස ොදද  ලං වහ බළිොී   ද් තිය  . 

      (ii) තියටව  ්රතාද   

මූයස  ලං වහ තිශවස  බසසමී ්රතාද දය බළිොී   ද් තිි  යද්  ලං වහ  ද් තිි  සවඳ ව ශම ුම ො කස මූයස 

සආතාව  සය ොසතාවඳ බ  වමයකිේයස ොතතා ොතාකදමය  .බසසමී සත   ව්ශව හුසදව සය ේ තිි වවධවද්ය 

සආතාව ද දය ්රතා  ොා .  

      (iii)  කයස ශව තමස්ත කිආො  සසසශවද්  රය  

          මූයස  ලං වහ ශ්රී යප ව  බීේසවැ තමස්ත  ද්ව යවීතා  යද් ප්රීී  ීයතාෝ  කයස ශව තමස්ත කිආො  සසසශවද් 

 රය ොා . 
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1.2 සත   වශ ඒසවෝ සආතාව ද ව්ශව ්රතා   

1.2.1 ොව් , තකශභවාන, බසීය ශව ා් ද්ය  

 

 ීයතාෝ  වේීවයී  , රසවතවද්ී ශව තතමැබ  ා් ද්ය , ොතකනතාමනව  ,තකශභවාන වශ ව  කිආ  ශව සවශතා 

 ලංයසවතයතාී  ද් ,5100110110 මතා සස එීවතද  සතා ්සම නුම සය ශඳුතාව ොතතා තිය  . ලංයසවතයතාී  ද්තා යර 

තන  සආතාව ද 5100105190 සම  මතාස මූයස  ලං වහීස වමයකිේයස තව යමොඋ . වය  සීදවස ති  ේ තියටය ේ ොතතා තිි 

ොව්  ,බද්  ුීය ශව ා් ද්ය වශ ෙවඳය වය ෝකත බසසමීස රවිසව තිය. 

විෂ්ී බ   ලංයසවතයතාී    සආතාව ද දය වශ තියටය ේ තමනීො  බසසමී දය මූයස  වේී වවධතාී බළිවී්  ලං වහීස 

 ී  ද් තිය  .්ශය සවේ්   ව්වය ොීකරව ොතතා තිය     .  

   ොතකනතාමනව       5% 

   තකශභවාන ශව ව  කිආ        10% 

    වේීවයී  රසවතවද්ී ශව තතමැබ  ා් ද්ය   20% 

   ්සතය        20% 

   ොදප්සේ ද්        20% 

   ෙවඳය වය ෝකත       20% 

   ක්රීනව ා් ද්ය       20% 

   බසීය ශව ීැොවප්් ද්ය     20% 

    ේධ -වඳථිද් ොවහතා හවයවස      20% 

   ො කැක්රී  වීපකු                                                                    20% 

 

2510  සේෂ්ී ව්ශව විෂ්ී බ  ොසවොසැ   .තියටවීතා 6716    රයවි යවීව ේ තිය  .ප්රීී   .තියටවීතා 712 කිැ සමම බ තිය . 

(ද්ජෝ  ලංරවතාසවැ තියටය ේ තත ,5100110110 මතාස  ලංයසවතයතාී    ,යසවත ශව ්සයසවත ොයව යමබූ )සීය  ුද 

වඳ වසද් සත  සය විෂ්ීබ   කදවිෂ්ී  ද් තිය. 

ොයකත සආතාව ද 5106 සවද්ස සනව   .තියටවීතා 116 කිැ  ඩු බ තිි වීස  ආවිෂ්යී  ද් තිය. 

්හඳපවත -ා්වශ  රවීද ,යී ශව  ති වද්  තශ  ීවද ොශමුඛතිොසැ යමබිී යුති රා   .තියටවීතා 916 කිැ ්ශ  ොතකවඳ 

තිය    . 

තාස ොැසවස වතවද් ොර  ව්ශව කුලී තවවඳති ොතාකදමි බද ොශමුඛතිොසැ පූේස -ොතබ  වමයකිී යුති ොයව සමම බ තිය. 

 වඳ වසද් යමැ්ති තසත  ද් තමනීද ොශමුඛතිොසැ  ොීප්ජතා   .තියටවීතා 818කිැ  ඩු  බ තිය. 

 තාස ොදප්සේ ද් ී  , වේීවය  රසවතවද්ී ශව තතමැබ  ා් ද්ය ශව ොසතාත ා් ද්ය  ප්රීවි බද ොශමුඛතිොසැ ීආයය 

්ශ    ,බසීය  ශව ා් ද්ය සආතාව ද    .තියටවීතා 91 කිැ තශ  ොතකවඳ තිය . 

යසත තියටයේ තමනී   වව ෝකත  ,සවද් වක්ද් වශ ක්රීනව භවානසය සආතාව දර   .තියටවීතා 9110කිැ සමම බ තිි වීස 

ෝොැ.  

1.2.2 ොයකත  

ොයකත බසසමී  වස තයතාී  ද්ව යමොඋ . 

1.2.3 යමබිී යුති රා  

 යමබිී යුති රා ඒසව  ෂ්ඳ වහයීස තිවඳයො ැති     රය  වස රවිසව යමොඋ . 

1.2.4 ො ආ  වලීතා  ොීප්ජතාී 
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තියම   ොීප්ජතා ෝකලී වදක් තාමසය  අත  ද් තිය .   

1.3 සතකී  ශව  ලංි්වරතා  

1901055102 සතා මතාස සීඅද රැතාව සතකී  මූයස  ලං වහසයස තිති ත  ද් ිොවීතා  යද් රැතාව තා ත  රය 

 සමද්මස තීද්යී    ොතාකශමකි සතකී  ව්ශව  ලංදවයසත  ලංි්වරතා වයවව තිය. 

තේඅද දය ොත ී යුති වීමඳී  ොශප් සවද්වි ති  ොත ී යුති වීමඳී  මූයස යතතසී බළිවී්  ලං වහෝ ජපතද සතකී  

ොයව රවිසව තිය  .සවද් ස ් ස ොත ී යුති සතකී  මූයස යතතසී ති  ජපතද-ොතාකසතා සතකී  ොයව රවිස ුව තිය .

  

90.1052510සතා මතාස  ීයතාීස ප්රීොද්හිස  ශ ද්ය තාඩු  සයුති ශයද්වි ිොවීතා  යද් ප්රීද තාඩු ද් ව්ශව 

සමීොසතා වීසස තිවඳයො ැති     රය   .තියටවීතා 6.1 කි . 

1.3.1  ලංරවතා ව්ශව නුම  ද්යී  

 ීයතාී  සැ  ීර  ව්ශව රමය  රේ ව්ශව ඹ සැම පූද්යී  ද්තා  ලංරවතා  ීර  ශඳුතාව ොතතා තිි  වය සීදවස 

ති ේද මූයස  වේීවවධතාී බළිවී්  ලං වහෝ  රවීද ොයව ශඳුතාව ොතතා තිය  .සත  සය බසසමී ව්ශව 

 ීයතාීස සැමපූද්යී  ද්තා  ලංරවතා රව  සත ො   ලංොීප්ජතාසත  වයසීදවස ව්ශව  කදවවකූය ්රතාද දය මූයස 

 වේීවවධතාී බළිවී්  ලං වහෝ ශඳුතාව ොතතා තිය  .  

1.3.2 ොවමුඛස   ලංියවභ  

වවදවතාසොීැ සීව  ,ොවමුඛසව  වයී ශව සැම  ේ වවධ  දය  රවද ීවො  ේ ොවමුඛස ොීකුස යමොවීතා  ලංියවභ 

 ලංදවයී ව්ශව  ලංියවභ වමය දවි  ේයී  ද්තා යේ .  

 ේයී     ලංියවභ වමය   ව වීැධොීැ මූයස යතතසී ති  ශඳුතාව තත සතකීද 1901058510 මතාස තිි 

වීමඳීො  සේයදවතා සආතාව ද ොා . 

1.4  රවීද ශඳුතාව තමනීද  

 ේථි   ලංියවභ  ීයතාීස තයව ීතා ්සම  රවීද ශඳුතාව තමොැ . 

2510  සවද් ව්ශව ෙතාද්වසේයතා  ීර  ව්ශව ඹ  ල ද්ජෝ  ලංරවතාී   .තියටවීතා 51611 වි  ී . 

1.5  ීරද  

 ීර  රමය බසසමී වශ  හඳතය  රවී   යිනයද  යද් ඍය ව වීැධයවස දය ්රතා ස මූයස  වේීවවධතාී ති  

ශඳුතාව තව යමොඋ  . ීයතාී ්සතසව ොතතා ීවො  ේ වශ  ලංව ධතා සත   තානතති කිආො  ේ රමය සීඅද  රී  

සවද් ව්ශව  ිසවියී /හික්ී  වස  රවීදස ප්රී ති  ද් තිය   .  

1.6 වපවැරතාවතද  ොයකද්ති   

වපවැරතාවතද  වප සව ශමකි වාද  සවඳ වස ේද වාද  ලං වහී ද රවිසව තිය. 
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5.4  විගණකාධිපතිෛරයාව පනිරීක්ෂණපෛාර්ත්ාෛ 

වකොළවූපවිශ්ෛපවිදයාලයටපඅනුබේත ත්පවේශීයපවෛදයපවිදයාපආයත්නවේප15  පපවදසැනබර්ප  පදිවනන්පඅෛසන්ප

ෛර්ෂයප සඳහාප ්ප මූලයප නකාශණප පිළිබඳෛප  978ප අංකප  6ප දරණප විශ්ෛවිදයාලප පනවත්ප  58) (ප උපෛගන්තිප

නකාරෛපවිගණකාත පතිපෛාර්ත්ාෛටපපිළිතුරු 

 

5.5.0 ) ( ොදී  දවයසපහී ොසය ොසතාොවස කිආද ව්ශව ත්රොතතා නී  වව නුම  සවැ තසත  ද්තා යර  යද් 

ොසැොවසෝ ොතාක කුුමතා වීම ැ ප්රීී ද්තදයවතා  වේතියට   රසවයව්  ලංවොීප්න  ෙහුුම  සයුති 

ව්ශව වීවද් ේ තිය. 

 

       ) (  වඳ වසද් සත   ොේ යී ව ෙේයොීැද  ලිැ බවොීය  ද් තිි  වව ොදසම   ඩු්වඩු 

තමසෝේ  සද  ද් තය ශමකි ොසයමයින වීයවෝකොද්කතති ොා. 

 

5.5.5.  වඳ වසද් සත   ොේ යෝ  සවැ  මීද් ීැ ව වඳ   ද්තියටැ සආීේ ප්රීී  තයතාී ව්ශව යවීව 

 තමනීදවි ස අ   යද් ඊස් ර ප්රීද ොේ යෝ  ොසතාවඳ   කිහි්ීවි ස  ද් තිය. ො  සතා  ස 

 වඳ වසද් සත   ොේ යී ව ෙේයොීැද බවොීය ො කස  සවැ බ තිි  යද් වඳ වසද් 

 සත    ලංයසවතයීවි ර  ස   ද්තියටැ ්සි. ො   වස  රවය ොසතාවඳ   ශ තාවොතතා තිි  යද් 

  සමද්ම කිසදස  සයුති  ද් තිය.  

 

5.5.3. ) ( ොදද තමසලස  ද්ව ද්යී  ද් තමනීද ව්ශව යස ද්සත  හඳස  රසවය  ලංි්වරතා ො කතියටෂ්ද  වදක් 

වව ච්ජව ්සතසතියටැ සආතා  යද්   දයව ද්ය දානයෝ ා්ොරවඳ දය  සයුති කිආදස 

වීයවෝකොද්කතති ොා. 

 

         ) ( ොදද ොතාකොතසතා යර  භවත තවවඳති ව්ශව  රේ ොද්ගුයවස 280 ීසොත  සයුති කිආදස  

     ා්ොරවඳ යවීව ේ තිය.  

 

5.3. ) ( )i) 5106 සේෂ්ී තියේ ෙවඳය වය ෝකත වමීවිෂ්යී ස  ද් තිි  යද් 5102 සත   වමීවිෂ්ය                 

 වයී තියේ බසතියට ොැසවස වතවද්ෝ  ලතසමමීව  සයුති  ස  කිආද  වව ප්රීහි වමීවිෂ්ය  සයුති 

   ොතාකශමකි  ී. තා ත 5106 සේෂ්ෝ සස ප්රීී ස   ද් තිය.

            )ii)  පශි  වීඩු ස ොසප්  ෝකත  කදසතස ්සතසව ොතාකතමනීද  වව ොදද යතසී ්මතා තාමගී තිි 

තා ත ොදසද් සත   වමීවිෂ්යී වදක්  පශි  වීඩු ස ොසප්  ෝකත ව ෙේය කීආද, ඒ ඒ  පහ 

රමවසත කිආද දමැ සීල  ඩු්වඩු දක්ශද්සව තමනීදස  සයුති  ද් තිි  වව තමස සත   

වමීවිෂ්ය සයේ ප්රීද  ඩු්වඩු  සමද්ම කිආදස ශමකිීවස යමොඋ. 

    

) ( ොදද සීල සවේයව ොසතා ොසතාද බළිොීය  ද් තිි  යද් තමසෝේ ඒසව එීව වආ  වමයමවඳදස 

තිතියත කිසදස ා්ොරවඳ යවීව ේ තිය. 

 

)ති( දවස   වේීී වවධතා සවේයව දවානව  ත්රවඳබදස තමස්ත කිආදස ා්ොරවඳ යවීව ේ තිය. 

 

       )ඈ( තමසෝේ  ො  ව වීැධොීැ  සමද්මස  සයුති කිආදස  සහස ා්ොරවඳ යවීව ේ තිය.
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3.0.  ොදද සේෂ්ෝ  යස  ලංිඵයී   තියටවීතා 50,07 ,735   ඌතායවසීවි රවිසව ොසතාවඳ බ තිතොත 

  ලංයසවතයතා වපතයී දය  ද්තා යර විෂ්ී කිආද  රවී   ීර  නුමද  ශද්  ද් තියත වීමද් ද් 

 තිතොත ෝක  වපතය නුමදස සතා වීම  . ප්රීද  ලංදවයී   තියටවීතා 03,531,05  වි  සතා  යද් ප්රීී 

 ඌතායවසීස තමයෙ  ස සේෂ්ෝ වයස  ඌතායවසී සවෝ   තියටවීතා 8, 2 ,813 කි. ප්රීී ෝද් 

 සේෂ්ීස වවොෝවිෂ්ව   තියටවීතා 0, 81,78   ඩුබදකි.

.0 ) (   දයව ද්ය දානයෝ  ේොවහීැර වහියස සසසවඳ වසව වපොහප්ධතා  තියටෛසවි දමැ 

  ීදවසවී වපොහප්ධතාී කිආො  ොීප්ජතාව තමස්ත කිආොදැ ්  ්හඳපවත ා්වශ ්ව දවයව 

 ්මසමත ී ශමකි ොයව සසසවඳ වසවී වපොහප්ධතාී  ද් තිය. හඳස  රසවය  ලංි්වරතා ො කතියටෂ්ො  

 ප කොේ   ලං වද්සර ්හඳපවත ා්වශ ්ව දවයව ්මසමතබද  මසතැසව තිි  වව ොදද ්හඳපවත 

 ා්වශ ්ව දවයව ්මසමතබද   ානස ස   ද් තිය.   

) (  5106 සේෂ්ෝේ  ද් භ කිආදස ොීප්ිකය ොරසතා  යුේාර සවපවඳ්ි ා්වශ ්ව දවයවස )MD) 

 ව්ශව  හවය   ී  ්ව  ලංදවයීවි යම  ි ද ශව  ලිැ  ද් භ  ද්තා යර වශි ්ව  ් ව දවයව 

ව්ශව ර  හවය තේඅදවි ්මසතීද  වව තමසෝේ ොදද යතසී සේධතාී බදවි  වීයවෝකොද්කතති ොා. 

)ති(  ොදද යතසී   දයව ද්ය දානයීස සවේයව  ද් තිි  යද් ොදීස බළිීදවි ොයව   ෂ්ීදවයව 

වපසේධතාී ව්ශව 5106 සේෂ්ී තිය ොසතාද   ලංි්වරතාර ොසැ  ද් ප්රීද  සයුති  සේධතාී කිආො  

බීසද් කිහි්ීවි  ද් භ  ද් තිි  වව තමසෝේ ොදහි ධතාවතද   සේධතාීවි වීයවෝකොද්කතති  ී 

ශම . මීස  දයද්ස සසසවඳ වසවෝ තිතියත  ිොේ   භවත  සයස ව ී ශමකි සවද් තයතා  ඩු කිආද ව්ශව 

ොීප්ජතාව තමස්ත බ තිි  යද් ොදතිවැර ොදද  යතතසී ීශ්ත  ද් තමනීදස වීයවෝකොද්කතති ොා. 

)ඈ(  තශය )ති( හි ව්ශැ      ුම දය ොදද යතසී ීශ්ත බදවි තමආෝර වීයවෝකොද්කතති ොා.

)ත(,)ඊ(  භවත  වදත සතා ස ැ ොසවොසැ  ිොේ   භවත ්මසමතබද   සවේීොීැද    යුති සතා   යද් 

ො  ව්ශව වවේ  ද බළිීද සතා ස ැ  වදත බො   ලංිහයී  ඩු  ද් තමනීද ව්ශව    දයව ද්ය 

දානයෝර ා්ොරවඳ යවීවොතතා  ශදත සමන බළිොසයවි ව වඳ කිආදස  බීසද්  තව තිය.

)ා(   ලංව ධතා සත   ෙතා තයව්තාී කිසො   වේීීැහිේ තිවඳයො ැති ව වඳ  ද්  ීතියටය 

  ේොවහීැ කිආද ව්ශව      යත තපිකොැ සද්ීකු ොතාකසටීද  වව ොදද  වේීීැ තෛ කිආො  

 ලංදවරීවි ස  බ තිි  යද්  ීයතා ව්ශව තපිකොැ  වඳථීද් යතාතිද්වි යවීව ොතාකේො  ්රතාද දය ොදද 

 ඩු්වඩුසස යස ද්සත  ්  හුය ොරතියටැ සටී. ො ොවමුඛ තා ත ාවවඳ  ධසව්තා  දවයසවපහෝ තපිකොැ  

දශයවො  ොවමුඛසී සීතියටය සමන ො කසවඳ ව්ශව 5106 සේෂ්ී තියේ යවීවොතතා තිි  වව ොදද  වේීී ශමකි ්දය 

 සවැ කිආදස  සයුති  ද් තිය. ප්රීොදැද වඳ වසද් සත    ත්ත  ද්  තමනී  ීසොත ොජතාොේසද්ීවි 

තානතති කිආො        යත ොවමුඛස ොීකු ොතාකදමිබද දය තියටයේ තමනීද ස  ොතාකඅ  යද්  ීයතාෝ  ලංධවතා 

වමයමවඳද එීවතද  බොදැ ්  තාස  රසවතවද් ්ශ    ීසොත ේසරස ශව ද්වවීතාවතවද් ා් ද්ය තියටයේ 

තමනී  සනව ාත   වව ොදද තියටයේ තමනී  කිහි්ීවි ස   ොතාකඅ . මීස  දයද්ස  සීලද ොවමුඛස  ෙහුුම සමන 

වසශැ ්සතසව  ද ද් තිය. 

 

4.5 ) ( රමතාස  ීයතාෝ සීතියටය තන ්ශ    ්සිතා  වව යවස වව ස ොදද  ලංවොීප්න   සයුති  ොදද 

වඳ වතාසය ්මසමතොසතා  යද්  ීයතාෝ  ලංධවතා වමයමවඳද ) Master Plan) එීවතද   අ ්  ොදද  ඩු්වඩු 

සීේය දක් ශමොද්ව තිය.  ලංධවතා වමයමවඳදස   රවය  ව   සයුති සීේය රමතාස  සවැ  ද් තිි  යද් 5107 

සේෂ්ී  ද් භෝේ සීල තමකිආ   ද් භ කිආදස වමය    ද් තිය. 
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      ) (  තයතාී  සැ ෝැසව ිබු සීලද සමද්ම  සවඳ ව  සමද්ම   ද් තිය. ොදද වාද 

  සවඳ වස ේද වීමපකු වමවඳුද  සමද්මස බළිොීය කිආදවි ස  බ තිි තා ත වීමපකු වමව   ොේ යී 

 රේ ෝකොත තිතියත කිආද ශව  රේ ෝකය   සමද්ම කිආද ්දව බ ස  බද  වව ොදද  ොසතාවඳ   

 ය්යී බ තිය. තමසෝේ ොදසම  සමද්ම තිි ොතාකබදස  සහස ා්ොරවඳ යවීව ේ  තිය.  

 

4.3 ) ( ො  සතා  ස ඖෂ්ධ  ෂ්ඳ්වරතා  සයුති  ද් භ  ද් තිය.  

 

      ) ( ො  සතා  ස  සහස  ිොේ  භවාන සීේය යවීව ේ ප්රීද ා් ද්ය සීේය එීවතද  සතා   යද්  

ශිෂ්ස  ලංවොීප්න   සයුති  සවැ අ  ්   ද්විෂ්වස ව්ශව තාමසය ති    සය යම දවි  ස  ොා.  

 

2.0  යුේොාර, යුතාව   ොදැද ්ස්වයතා  පහ සය  සහසයව ශව  ද් ුම තයවි   ද් සවේ්  එීව වස     

වමය   ව වඳ කිආද ස සතා  වව ො  තිවැ වදවඳ   ීයතා  ද් ුම තෛ සතා වීස කිස ශමකිී. 

 

2.5 ) ( ශිෂ්ස වී්සව තමනී  සමමබද දය ොවහය හවයව සවයුවමී ද්යීැ සමම බද ශව ්සතය  ා්වපත 

 තේඅ  සමමබද ශව ජවයසැයද් ව දැවයෝ ේ  ොහමුඛෂ්ළ ොවහ ස ැ  ීයතාීස  ොතාක්මතියටය 

 රවය ොවහය ්ශ    යවීව තමනීො  ශමස  සහසයවසීැ දති බද දය ඊස  රවය  ා් ද්ය තියටය ේ 

තමනීදස ස  බද  වව ොදද ීැව   ා් ද්ය, ්සතය  ශව ොසතාත  ා් ද්ය තියටයේ තමනී  සමමබ තිය. 

තාස ොැසවස වතවද්ී තම කිසද  ලංව ්වරතා වමයමවඳද ව වඳ  කිආොදැ ්  ස  අ ශමස යතසීවි  වව ලී 

වීඩු ා් ද්ය  ීරද සමමබ තිය. තා ත වදවඳයීවි  ොයව ො  තිවැ  ල  වදය  ලංි්වරතා තවිදබදවි 

ස  බ තාමය.  

 

) (  5104 සේෂ්ෝේ සමන  ද් භ අ තා ත 5102 සේෂ්ෝර ොතබ   ද්ව යවීතා සීල  ීර  ව්ශව 

 ා්ොීප්ගී  ද් තය යුති සැොැ 5102 සේෂ්ෝ  ලංි්වරතා  වව ොදද යතසී ්මතා තාමම තිය.  

 

)ති(   ොැසවස වතවද් ලී වීඩු  ීතියටය බස යද් ව වව යවවිෂ්ණි  තිතන   තියටෛ  ේොවහී වහියස  තියටයේ 

ොතතා තිි  යද් ොයසතා ජවයසැයද් ව දැවයී ව්ශව වශභවන ඹ  ද්වශය ොවශි යිනැ  ොදද්සස 

ොතාක්මතියටය යද ොවහතා ්මසමතබදස තත ශමස තීද්යී  වව ොදද ව දැවය  ා් ද්ය එීව වස 

වමයමවඳදස ශව  ලංව ්වරතා වමයමවඳදස තිති ත කිආදස ොතාකශමකි බ තිය. 

 

2.3 ) (තපිකොැ සද්ොීකු ොතාකසටීො   ඩු්වඩුස දය ොදද  සමද්ම තිවඳයො ැතිස ව වඳ කිආදස 

 ොතාකශමකි බ තිි  යද් සේයදවතාෝේ  දවයසවපහෝ තපිකොැ  දශයව යවස වව ස ොදද 

  සයුති ොවකීව වීමලීදවි ස   ද්තා  වව තමසෝේ ොදද  ේසයයව දක්ශද්සව තමනීදස 

 වීයවෝකොද්ප්තති ොා.  ිොේ  සමන ව්ශව ො කැවවත සයස තිතියත 01ව සආතාව ද තිතියය 

  ීතියටය ෙේස රමව  ේද  ශව  ධසවිෂ්  වදමිීස ීසතස ොදද  ීර  ස  බ තිය. ොදද  ීර  

 සීේය  වැ  තිවඳයො ැති  ය ොතාකශමකි ශමස යතසීැ දය ්මතා තාමගුුම   ුම දය ස  ස තා 

  යද් ො  ව්ශව සමන තපිකොැ සද්ීවො    ේොවහී යවීව තමනීදවි ස  ොා. 
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) (   ව  තිවඳයො ැති ව වඳ කිසද, ා්ොවහ  ොවමුඛසව  ීයතාීැ ොවකීවතමනීද ව්ශව  ේොවහ 

 ව වඳ  ද් තමනීද  ේ  සයුති ව්ශව තපිකොැ සද්ීකු ොතාකසටීද  දය ොදද  ලංදවරී ස බ තිි 

 තා ත 5106  සේෂ්ෝේ  සහස  ලංදවයීස  ලංි්වරතා ොසැ  ද් ො  සතා  ස එනව බආෝ ්ය  

  ශීොේ සමන  සයුති  සවැ  ද් තිය. 

 

)ති( ො  සතා  ස වතස ත්රරඅ තවද්ෝ තමකිස  සීේය  සවැ  ද්  රවය  පහ ොසය භවද් ම තිය.  

 

)ඈ(   ද්විෂ්   පහෝ  ොහමුඛෂ් තේලී  දය දවයින  ත දවතාෝ ්වසවස  යතසී දය ්සිතා  යවෝ්ීස 

තශවැ රමේසමසවි තමකිආද ශව හයස හවයව සී, ද්රසසගුය ශව  ධසෂ්   වේීවයෝ   යසසහස ශමස 

ොදැද කුනව  ලංදවයෝ තාබ ද්යීැ කිහි්ීවි ො  ීසොත ස  බ තිි  යද්  ොදද  ීර  සීේය 

ෙතා තයව්තා ොසැ කිආද සීදවස තිය ස   ද් තිය. 

 

 

6.  සධවතාී ොීක   ද් තිි සීලද   ුම බළිවී්ස ොවකීවවීයව  සහස ්සම ්වයතා  සයුති  ශදත කිආදස 

බීසද් ොතතා තිය. 

 

 

 

 

………………………………………. 

ේසරස ප්රීවඳ . ඩී. ශෙ ද්ච්ත 

 ධසවිෂ්, 
ොවය ී ේසරස  රසව  ීයතාී. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


