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පපරලදන 

වභඹ ලංශ්රී ලංරාහ ලං ්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලං 19 ලං ළදි ලං හර්ෂි ලං හර්තහයි. ලං 2014 ලං ර්ඹ ලංවහ ලං

රහෂිත ලංමරය ලංරහලන ලංභ  ලංඉග ිපඳත් ලංය ලංතත.1978 ලං්ා ලං19 ලංළදි ලංශ්ලසශ්දයහර ලංඳනත ලංව ලං

ඉ්  ලංඳසු ලංසිදුයන ලංරද ලං1985 ලං්ා ලං07 ලංදයණ ලංාවලෝධනඹ් ට ලං්නුකර ලංරු ලංඋස ලං්ධයහඳන ලං

්භහතයතුභහට ලං ඳහර්ලිවම්් තුට ලං ඉග ිපඳත් ලං ිරරීභ ලං පදි ලං  ලං භවහ ලං බහ් ඩහහයඹ ලං වත ලං

ශ්ලසශ්දයහරවේ ලංඳහර ලංබහවේ ලංදිර්වේල ලංව ලං්නුභළතිපඹ ලංභත ලංහභහවරෝචිත ලංය ලංතුර ලංපර්ණ ලං

ගිණුම්ටයුතු ලංඵහවඹ්  ලංපිබළවීභ ලංවහ ලංබහහ ලංත්රිත්වඹ්  ලංභ ලංඉග ිපඳත් ලංය ලංතත. ලංතද ලංවභභ ලං

හර්ථහවේ ලං පටඳතක් ලං ශ්ලසශ්දයහර ලං රතිපඳහදන ලං ව ිෂල්  ලංබහවේ ලං ්නුභළතිපඹ ලංවහ ලං ද ලං ඉග ිපඳත් ලං

ය ලං තත. ලං වභභ ලං හර්ථහවේ ලං පටඳත් ලං ශ්භර්ණඹ ලං පදි ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරවේ ලං

පුසතහරවේ ලංතළම්ඳත් ලංය ලංතත. 

2014 ලංර්ඹ ලංවහ ලංපලිවඹර ලංව ට ලංතතිප ලංවභභ ලංහර්ෂි ලංහර්තහවේ ලං්් තර්තඹ ලංයහජය ලංයහඳහය ලං

වදඳහර්තවම්් තුව ලං ්වේක්හ්  ලං ව ලං භ  ලං වඳ් වීම් ලං ්තය ලං වම්ඵ් ධඹක් ලංතතිපන ලං ඳිපග  ලං

වඳශසහ තත. 
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ප්රතිඵඵ අරමුණු පකොටගත් ප්රතිඵපත්තිඵ වශ

ක්රපමපපළයන්වකවහකිරීමවශක්රියළත්මක

කිරීම තුළින් ශ්රී ංකළ උවවහ අධ්යළපන

පද්ධ්තිඵපේ ශියයන්, ්පේත්රය, කළර්ය

මණ්ඩය වශ අපනකුත් පරදු දරන්නන්

තෘප්තිඵමත්කිරීම, වශභළගිත්ලක්රියළලයකය්

තුළින් වළධ්නීය වශ කළර්ය්ම

ආකළරයටප්රතිඵඵනිකුත්කිරීම, සුවිශිහඨ

බුද්ධිමතුන්, ලෘත්තිඵකයන්, පර්පේකයන්

වශලයලවළයකිනන්නිර්මළණයකිරීමවශ

ශ්රී ංකළල ආසියළපේ ආහචර්යය බලට

පත්කිරීමවඳශළනලයවිවඳුම්බළදීම. 
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http://www.google.lk/imgres?imgurl=http://www.sri-lanka-almanac.com/sri_lanka_almanac_national_emblem_portal/sri-lanka-national-government-emblem-logo-crest-raajya-rajya-laanchanaya-lanchanaya-image.jpg&imgrefurl=http://www.sri-lanka-almanac.com/sri_lanka_almanac_national_emblem_portal/sri_lanka_almanac_national_emblem_portal.html&h=459&w=374&sz=167&tbnid=zL_xt0JkKutUhM:&tbnh=128&tbnw=104&prev=/search?q=government+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=government+logo&hl=en&usg=__ZxND_nGKZ9jEfNFM_4R_hrCjhyc=&sa=X&ei=IULCTpSAF4fLrQeA3YzaCw&ved=0CCQQ9QEwBQ
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අරමුණු: 

 

 උස ලං්ධයහඳනඹ ලංවත ලංරවේලඹ ලංව ලං්සථහ ලංළි  ලංිරරීභ 

 සිඹළු ලංඋස ලං්ධයහඳන ලංආඹතනර ලංවරෝ ලංවරේදිත ලංිරරීම් ලංඉවශ ලංනළාවීභ 

 රැිරඹහ ලංදියත ලංශ්ඹ ලංවළිර ලංඵ ලංළි  ලංග යුණු ලංිරරීභ 

 ඳහර්ලරු් වනි ලංතෘේතිපඹ ලංළි  ලංිරරීභ 

 උස ලං්ධයහඳන ලංආඹතනඹ් වනි ලංවෝය ඹ ලං්නුකරතහ ලංළි  ලංිරරීභ 

 ඳර්වේණ ලංව ලංරහලන ලංපිබඵ ලංශ්ිෂසඨත්ඹ 

 වෝය ඹ ලංඵතහ ලංව ලංහුභහරු ලංළි  ලංග යුණු ලංිරරීභ 

 බහ්ඩඩහහයඹ ලංභත ලංඹළවඳන ලංසබහඹ ලං්ඩු ලංිරරීභ 

 උඳහධිධහරී් වනි ලංයහඹත්ඹ ලංළි  ලංිරරීභ 

 උස ලං්ධයහඳන ලංක්වේත්රවේ ලංහධීයඹබහඹ ලංව ලංහර්ඹක්භතහඹ ලංළි  ලංිරරීභ 

 ජහතිප ලංාර්ධනඹ ලංව ලංශ්රී ලංරාහවේ ලංග ගුහය න ලංදළක්භ ලංවවය ද ලංදහඹ ලංවීභ 

 ජහතිප ලංරතිපාධහනඹ ලංව ලංවෝය ඹ ලංහභඹ ලංවත ලංදහඹ ලංවීභ 
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භවහචහයූ ලංක්දිහ ලං දිපුරවර්භ 

වභළපතිඵ 
විහලවිදයළප්රතිඵපළදනපකොමින්වභළල 

 

 

භවහචහයූ ලංය් ිතත් ලංවේනහයත්න 

උපවභළපතිඵ 
විහලවිදයළප්රතිඵපළදනපකොමින්වභළල 

 

 

ආචළර්ය්රියන්තපප්රේමකුමළර 

පේකම් 
විහලවිදයළප්රතිඵපළදනපකොමින්වභළල 

 

 

 

ලිපනඹ 
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වෝඩ් ලංවඳවද 
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දෆ්ම  

ශ්රී ලං රාහ ලං ශහඳවේ ලං දළණුම් ලං

වක්් ද්රසථහනඹ ලංඵට ලංඳත්ිරරීභ ලංව ලංය ලං

2020 ලං න ශ්ට ලංආසිඹහවේ ලංඋස ලං ්ධයහඳන ලං

ක්වේත්රවේ ලංදිඹමුහ ලංඵට ලංඳත් ලංිරරීභ. ලං 

වභවවය  

උස ලං ්ධයහඳනඹ ලං ම්ඵ් ධ ලං උන් දුක් ලං

දක්න ලංඳහර්ල ලංභ  ලංම්ඵ් ධ ලංවී ලංජහතිප ලං

වහ ලංවෝය ඹ ලං්ලයතහඹ් ට ලංිපරන ලංඳිපග  ලං

්ධයඹන ලං ඳහඨභහරහ් වනි ලං ශ්ශ්ධත්ඹ, ලං

රිෂතිපඹ ලං ව ලං හ ද ලං ගුණහත්භබහඹ ලං

ඳත්හවන ලංඹහභ ලංව ලං්දහරත්ඹ ලංවතිප ලං

ිරරීභ ලංතුලි්  ලංරලසත ලංභ්ටටවම් ලංඉළ් වී ලංවම් ලං

ඳර්වේණ ලං ඳළළත්වීවම් ලං  ලං න ලං ව ඹහ ලං

ළීයම් ලං ව ලං වෝය ඹ ලං භ්ටටවම් ලං න ලං

වේහ්  ලං  ද ලං දියත‗ශ්ිෂසඨත්වේ ලං

භධයසථහන‘ ලං ජහරඹක් ලං ඵට ලං උස ලං

්ධයහඳන ලං ඳේධතිපඹ ලං ඳත් ලං ිරරීභ ලං වහ ලං

්ලය ලං භහර්වෝඳවේල ලං රඵහ ලං වදිෂ් , ලං

වඳෝණඹ ලං යිෂ්  ලං ව/ ලං වවෝ ලං ඳවසුම් ලං

රිෂ්  ලං යව්ට ලං ්ලයතහඹ් ට ලං ්දහර ලං

න ලං ඉවශභ ලං භ්ටටවම් ලං ඉවීයභ, ලං

ඳර්වේණ ලං ඳළළත්වීභ ලං ව ලං නයයණඹ ලං

වත ලං ළඳවුණු ලං ව ලං භවජනඹහට ලං ිර ලං

වළිර ලං ආහයවේ ලං පුළු්  ලං පිබළීයභක් ලං ව ලං

ළි  ලංඉඩ ලංරසථහ්  ලං දත ලංඋස ලං්ධයහඳන ලං

ඳේධතිපඹක්, ලං ්ලය ලං ම්ඳත් ලං ව්  ලං ිරරීභ ලං

ව ලංඹවඳත් ලංඳහරනඹ ලංව ලංශභනහයණඹ ලං

තුලි්  ලං සථහපත ලං ය ලං දිසි ලං භ  ලං වඳ් වීභක් ලං

ඔසවේ, ලං ාර්ධනඹ ලං ව ට ලං ඳත්හවන ලං

ඹෆභ. 

 

 

විහලවිදයළ ප්රතිඵපළදන පකොමින් වභළල 
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ආචළර්ය.එවහ.එම්.පමොපශොමඩ්ඉවහමිනේ 
උඳ ලංකුරඳතිප 
ශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ 
 

 

එච්.අබ්දුේවතළර්මශතළ 
ව් හධිහරී 
ශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ 
 

යකපිනයන් 

 

තළ.වඳ ලං01 
ශ්ලසශ්දයහර ලංඋදයහනඹ 
ඕලුශ්්  ලං#32360 
දුයතන ලං්ා ලංේහභහනය  ලං: ලං 
+94 67 22 55 062-64 
ෂළක්ස ලං්ා ලංේහභහනය  ලං: ලං 

+94 67 22 552 17 

www.seu.ac.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දෆ්ම  

ශ්දයහ, තහක්ණඹ, ව ලං භහන ලං ලහසත්රඹ ලං

පිබඵ ලං උස ලං ්ධයඹනඹ ලං ව ලං

නවෝත්ඳහදන ලං වහ ලං ව ලං දකුණු ලංආසිඹහවේ ලං

ජහතය් තය ලං පිබත් ලං දළණුවම් ලං

වක්් ද්රසථහනඹක් ලංඵට ලංඳත්වීභ 

 

පමපශලර  

රහපීඹ ලං ව ලං ජහතිප ලං ්ලයතහඹ් , ලං

හභහජීඹ ලං වවඹෝගීතහඹ ලං ව ලං භහජ ලං

මවඹ්  ලංශ්ඵර ලංළ් වීභ ලංව ලංතෘේතිපභත් ලං

ිරරීභ ලං ඉරක් ලං ය ලං දිිෂ් , ලං දළනුභ ලං ව ලං

න ලංදිඳළයුම් ලංඋත්ඳහදනඹ ලංිරරීභ ලං වහ ලං වඵදහ ලං

වළරීභ ලං තුලි් , ලං ජහතය් තය ලං රිෂීන් ට ලං

්නුකර ලංව ලංඋස ලං ්ධයහඳනඹ ලංවහ ලංපුළු්  ලං

්සථහ්  ලංරහදීභ. 
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ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංහ ද ලංතිප ලංඳිපයඹ ලංතුර ලංතතිප ලංඳවත ලංව්  ලං්යමුණු ලංපුළු්  ලංශ්ලසව් ණඹක් ලං

භඟි්  ලංවඳුනහ ලංවන ලංතත. 

 

1. තත්ත්ඹ ලං වතිප ලං ිරරීභ, ලං

පලිළීයභ ලං ව ලං ජහතය් තය ලං

දිවඹෝජනඹ, ලං  ලං ම්ඵ් ධවීම් ලං ව ලං

හුභහරු ලං ිරරීම් ලං භත ලං පිබත් ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹක් ලංඵට ලංඳත්වීභ. 

 

2. ශ්ිෂසඨ ලං ඳර්වේණ, ලං රහලන ලං වහ ලං

හදිජයණඹ ලං ම්ඵ් ධ ලං

පිබළීයභට ලං රක් ලං ව ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹක් ලංඵට ලංඳත්වීභ. 

 

3. ශ් දදුණු උස ලං්ධයහඳනඹ ලං්සථහ, ලං

උඳහධිධහරී්  ලං වහ ලං ර්ධනඹ ලං ව ලං

රැිරඹහ ලං ්සථහ ලං  දත ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹක් ලංවීභ. 
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ඉළ් වීභ, ලං ඉවනුම්, ලං ඳර්වේණ, ලං

ක්රීඩහ ලං ව ලං ශ්වනෝදහත්භ ලං ටයුතු ලං

හර්ඹක්භ ලංවර ලංසදහනම් ලංිරරීභ. 

 

5. භහජ ලං භඟිඹ ලං භත ලං වේශීඹයණ ලං

්නුකරතහ ලං වහ ලං රජහ ලං ව ලං

ර්භහ් තඹ් වනි ලං රහවඹෝගි ලං

හක්වීභ ලං භඟි්  ලං ාර්ධනඹ ලං තතිප ලං

ිරරීභ ලං වහ ලං ම්ඵ් ධ ලං වේශීඹ ලං

පිබළීයභට ලං රක් ලං ව ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹක් ලංඵට ලංඳත්වීභ. 

 

6. ඹවඳත් ලංාසථහපත ලංඳහරනඹක් ලං

වහ ලංන ලංජහතිප ලංාවක්තඹක් ලං

වීභ. 
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1. උපකුපතිඵලරයළපේවමළපපචනය 

පකටිශෆඳින්වීම 

ශ්රී ලංරාහ ලං ්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලං 1995 ලං වර් ලං දී ලංසථහපත ලංය ලංතතිප ලං්තය ලංහඹ ලංශ්රී ලංරාහවේ ලං10 ලං ළදි ලං

ජහතිප ලංශ්ලසශ්දයහරඹයි. ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලං්ක්ය ලං230 ලං ලංඳභණ ලංභූිෂ ලංබහඹ ලංඕලුශ්්  ලංහී ලංප දටහ ලංතතිප ලං

්තය,යහවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ ලං්ක්ය ලං40 ලං ලංභූිෂබහඹ ලංභ් තුවර් ලංප දටහ ලංතත. ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලං ලංවටි ලං

හරඹක් ලංතුශ ලංඋස ලං්ධයහඳන ලංක්වේත්රවේ ලංභහනඹක් ලංවවය ද ලංඉතහ ලංශ්ලහර ලංරතිපඹක් ලංහර්තහ ලංය ලංතත. 

ශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංයහජය ලංව ලංවඳ ේලි ලං්ාලර ලංව ලංශ්වේශීඹ ලං  ලංරැකීඹහ ලං්සතහ ලංවහ ලං

ිපරන ලංවර ලංඋඳහධිධහරී්  ලං ලංබි දිරරීභ ලං්යමුණුව ට ලංවන ලංඊට ලංළශවඳන ලංඳිපග  ලංඋත්ෘසඨත් ලං්ධයඹන ලං

භ්ටටභක් ලංඳත්හවන ලංඹහභට ලංටයුතු ලංයන ලංශ්ලසශ්දයහරඹිර. ලංහවේභ ලංභසථ ලංරජහට ලංව ලංත් භක් ලං

දක්න ලං ඳහර්ල ලං වහ ලං ්ලයතහඹට ලං ්නුකර ලං න ලං ඳිපග  ලං ඳවසුම් ලං ඳඹිෂ්  ලං ඵහුශ්ධ ලං ඳර්වේණ ලං

ාසෘතිපඹක් ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලං තුර ලං ර්ධනඹ ලං ිරරීභට ලං ටයුතු ලං යිෂ්  ලං සි.. ලං රවේලවේ ලං හභඹ ලං ව ලං

වජීනඹ ලංවහ ද ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංශ්ලහර ලංදහඹතඹක් ලංඳඹයි. 

ර්ථභහනවේ ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංතු ලංඳතිපන ලංපීඨ ලංඳව ලංතුර ලංමලි ලංඋඳහධි ලං්වේක්යි්  ලං3256ක්, ඳලසචහත් ලං

උඳහධි ලං්වේක්යි්  ලං89ක් ලංව ලංෆභ ලං්ාලවඹ් භ ලංහතු ලං486ක් ලංන ලංහයූ ලංභ්ඩඩරඹක් ලංසිටින ලං්තය ලං

මලි ලංඋඳහධි ලං්වේක්යි් ව්  ලංතිපවදවනකු ලංේ03) ශ්වේශීඹ ලංසිසු්  ලංඹ. 

දළණුම් ලං වක්් ද්රසථහනඹක් ලං වත ලං ඹන ලං භව්  ලං දී, ශ්රී ලං රාහ ලං ්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලං උඳිපභ ලං

දහඹත්වඹ්  ලංව ලංඳිපතයහවඹ්  ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලංනහභඹ ලං ජහතය් තයවේ ලංපිබත් ලං ශ්ලසශ්දයහරඹක් ලං

ඵට ලංඳත්ය ලංළීයභ ලංවහ ලංවඳලි්  ලංවඳශළසී ලංසි.. 

ශ්රීංකළඅේනිදිගවිහලවිදයළපේපලතිඵනඅධ්යයනලෆඩවටශන් 

ශ්රී ලංරාහ ලං ්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංතු ලං පීඨ ලං ඳවක් ලං ේ05) තතිප ලං්තය ලං ඒහ ලංනම් ලංරහ ලං ව ලං ාසෘතිප ලං

පීඨඹ, හදිජ ලංව ලංශභනහයණ ලංපීඨඹ, යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ, ලං්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලං

පීඨඹ ලංව ලංඉාිතව් රු ලංපීඨඹ ලංඹන ලංපීඨ ලංවේ. ලං ශ්රී ලංරාහ ලං ්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංශ්සි්  ලංමලි ලංඋඳහධි ලංව ලං

ලහසත්රඳතිප ලංඋඳහධි, ි ේවරෝභහ, වතිප ලංඳත්ර ලංව ලංපුහුණු ලංළඩමුලු ලංසිදු ලංයයි. ලංර්තභහනවේ ලංඳවත ලංව්  ලං

්ධයඹන ලංවදඳහර්තවම්් තු ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංතු ලංඳීන. 

 

 

 

 

 

 

 

පීඨ වදඳහර්තවම්් තු 

රහ ලංව ලංාසෘතිප ලංපීඨ භහජ ලංශ්දයහ, බහහ ලංව ලං භූ ලංවෝර ලංශ්දයහ 

හදිජ ලංව ලංශභනහයණ ලං ලංපීඨ 
ගිණුම්යණඹ ලං ව ලං මරය, ශභනහයණ ලං
ව ලං  ලංශභනහයණ ලං  ලංවත යතුරු ලංතහක්ණ ලං
ඒඹ 

යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ ජී ලංශ්දයහ, දිතඹ ලංව ලංවබ ථි ලංශ්දයහ 

ඉාිතව් රු ලංපීඨඹ 

සිශ්්  ලං ඉාිතව් රු, ඹහ් ත්රි ලං
ඉාිතව් රු,ශ්දුලි ලං ව ලං ඉවරක්වරෝදික් ලං
ඉාිතව් රු, ඳිපණ ලං ශ්දයහ ලං වහ ලං
ඉාිතව් රු ලංව ලං්් තර්ක්වේත්ර ලං්ධයඹනඹ. 

්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංපීඨඹ ලං ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන  ලංව ලං්යහබි ලංබහලහ ලං 



2 
 

පහචළත්උපළධිඅධ්යයන 

රහ ලංපඨඹ ලංශ්සි්  ලංහ ද ලංරථභ ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලංඳහඨභහරහ ලංය ලං2014 ලං දී ලංසිසු්  ලං14 ලං වදනකුව්  ලංරහ ලං

ලහසත්රඳතිප, ඳලසචහත් ලං උඳහධි ලං ි ේවරෝභහ, දර්ලණවේදී ලං ලහසත්රඳතිප ලං උඳහධිඹ ලං ඹනහදී ලං ශ්ශ්ධ ලං ක්වේත්ර ලං රට ලං

්දහර ලං ආයම්බ ලං යන ලං රදී. ලං ශභනහයණ ලං ව ලං හදිජ ලං පීඨඹ ලං ශ්සි්  ලං යහඳහය ලං ඳිපඳහරන ලං ලහසත්රඳතිප ලං

උඳහධිඹ ලං ව ලං ඳලසචහත් ලං උඳහධි ලං ි ේවරෝභහ ලං ශභනහයණ ලං  ලං ඳහඨභහර ලං ද ලං යව්ට ලං ජනතහව ලං උස ලං

්ධයහඳනඹ ලං ්ලයතහඹ් ට ලං ්නුකර ලං න ලං ඳිපග  ලං යහඳහය ලං ඳිපඳහරන ලං ක්වේත්රවේ ලං ඳර්වේණ ලං ව ලං

ඉළ් වීම් ලංවහ ලංශ්ිෂසඨ ලංවර ලංදහඹත්ඹ ලංරිෂ්  ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලං්සත්  ලංරහ ලංතත. ලං 

අලුතිඵන්ආරම්භකරනදනලපීඨයවශඅධ්යයනලෆඩවටශන් 

ශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංශ්සි්  ලංසිශ්් ,ඹහ් ත්රි, ශ්දුලි ලංවහ ලංශ්දුලි ලංාවේල, ඳිපණ ලංශ්දයහ ලංවහ ලං

ඉාිතව් රුයණඹ ලංව ලං්් තර්වේත් ලංය ලංඹන ලංවදඳහර්තවම්් තු ලංඳවිර්  ලංයුතු ලංඉාිතව් රු ලංපීඨඹක් ලංසථහපත ලං

යන ලංරදී. 

ශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංශ්සි්  ලංයහඹත්ඹ, ජහතය් තය ලංයහඳහය, ත්හය ලංවහ ලංාචහය ලං

ටයුතු, හර්ිෂ ලංදිතඹ, වවද ලංවේඹ, ඳිපපය ලංවදය ලංශ්දයහ ලංව ලංරථභ ලංඋඳහධි ලං්ධයඹනඹ ලංඹන ලං

ක්වේත්ර ලං ර ලං මලි ලං උඳහධි ලං ඳහඨභහරහ ලං ව ලං ලහසත්රඳතිප, ලං දර්ලණඳතිප, ශ්දයහවේදී ලං ඳලසචහත් ලං උඳහධි ලං ඹන ලං

ඳහඨභහර ලංනුදුවර්දී ලංආයම්බ ලංිරරීභට ලං්වේක්හ ලංවවර්. 

ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංශ්සි්  ලංරහ ලංසිසු්  ලංවහ ලංත්රිබහහ, ඉාග්රීසි ලංශ්වලේවේදී ලංඋඳහධිඹ ලංව ලංවත යතුරු ලංතහක්ණඹ ලං

ඹන ලංඋඳහධි ලංඳහඨභහරහ ලංද ලංආයම්බ ලංිරරීභට ලං්ලය ලං්නුභළතිපඹ ලංරඵහවන ලංතත. ලං 

පපකපරේණිගතගතකිරීම් 

වවඵෝභළට්රික්ස ලං වරෝ ලං වරේදිත ලංිරිපම් ලං ර ලං ශ්රී රාහ ලං ්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලං වරෝ ලං ශ්ලසශ්දයහර ලං

්තය ලං 2013 ලං වර් ලං දී ලං සිටි ලං 11985 ලං න ලං සථහනවේ ලං සිට ලං 2014 ලං ර්වේ ලං දී ලං 8324 ලං ළදි ලං සථහනඹ ලං දක්හ ලං

ර්ධනඹක් ලංවඳ් නුම් ලංය ලංතත. ලංශ්රී ලංරාහවේ ලංශ්ලසශ්දයහර ලං්තුිප්  ලං2013 ලංසිටි ලං15 ලංළදි ලංසථහනවේ ලංසිට ලං

2014 ලං න ලං ශ්ට ලං 10 ලං ළදි ලං සථහනඹ ලං දක්හ ලං ඉවරට ලං ඳළිෂණ ලං තිපවේ. ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලං

වරේදිත ලංිරරීම් ලංර ලංඉවරට ලංවන ලංඒභ ලංවහ ලං්ලය ලංටයුතු ලංසිදු ලංයිෂ්  ලංඳීන. ලංශ්වලේ ලංහයූ ලංිෂ ලංටුක් ලං

්ධයඹන ලංහයූ ලංභ්ඩඩරවේ ලංද ලංවවඹෝඹ ලංතතිප ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලං2015 ලංන ලංශ්ට ලංවරෝ ලංවරේදිත ලංිරරීම් ලං

ර ලංමු්  ලං8000 ලංතතුරට ලංඳළිෂණීභට ලං්වේක්හ ලංවවර්. 

උපළධිධ්ළරීන්අතරලයලවළයකත්ලවංවහකෘතිඵය 

යහඳහය ලංහභ ලංව ලංආඹතනත ලං ලංරැිරඹහ ලංතතිප ලංිරරීභ ලංවහ ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංශ්සි්  ලංළඩ ලංටයුතු ලංසිදුයිෂ්  ලං

ඳීන. ලං වභභ ලංා් ඳඹ ලං්ඹටවත් ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලංසිසු්  ලංවට ලංයහඹත් ලංකුරතහ ලංර්ධනඹ ලංය ලං

ළීයභටත් ලං ්ධයඹන ලංටයුතු ලං භ  ලං ්භතය ලංආධහඹභක් ලං උඳඹහ ලං ළීයභටත් ලං ්සතහ ලං ළරවනු ලංතත. ලං

ශ්ලසශ්දයහරවේ ලං සිසු්  ලං වට ලං යහඳහය ලං වරෝඹ ලං පිබඵ ලං ්ත්දකීම් ලං රඵහ ලං ළීයභට ලං වම් ලං භඟි්  ලං ළරවන ලං

්තයභ ලංසිසු් ට ලංතභහවනි ලංභ ලංයහඳය ලං්ඹතනඹක් ලංආයම්බ ලංිරරීභට ලං්භිවරේයණඹක් ලංද ලංතතිප ලංනු ලංතත. 
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ශ්රීංකළඅේනිදිගවිහලවිදයළයවිසින්ලයලවළයකත්ලවංවහකෘතිඵයඅභිපප්රේරණයවඳශළපශතවඳශන්

උපළයමළර්ගපගනඇත. 

 

 තරුණ ලංයහඹඹ්  ලංශ්සි්  ලංයහඳහය ලංකුටි ලංස ලංිරරීභ. 

 ශ්ලසශ්දයහර ලංහර්ිෂ ලංජහරඹක් ලංසථහපත ලංිරරීභ. 

 සිසු්  ලංවහ ලංයහඹත් ලංපුහුණු ලංළඩටව්  ලං්දහර ලංයඹහඳහය ලංක්වේත්රර ලංඳළත් ලංවීභ. 

 පුදලි ලං්ාලවේ ලං ලංරැිරඹහ්  ලංිරරීභ, චර්ඹහ ලංාර්ධනඹ, සඹා ලං්භිවරේයණඹ ලංව ලංෘත්ීනඹ ලං

ාර්ධනඹ ලංවහ ලංසිසු් වනි ලංආ් ඳ ලංව්  ලංිරරීවම් ලංළඩමුලු ලංඳළත් ලංවීභ. 

 ශ්රී ලංරාහවේ ලංව ලංඉ් ග ඹහවේ ලංහමීඹ ලංහ් තහ ලංයහඹයි්  ලංවනි ලංයහඳහය ලංව ලංශභනහයණ ලං

ධහිපතහ ලංර්ධනඹ ලංම්ඵ් ධ ලංදළනුවස ලංිරරීවම් ලංළඩමුළු ලංළඩටව්  ලංඳළත්වීභ. ලං 

ලළර්ගිකකකළබද්ධ්තලය 

ශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලංසිසු ලංජන ලංවනඹ ලංාසෘීන ලංශ්ශ්ධත්වඹ්  ලංයුතු ලංඉතහ ලංශ්ලහර ලංවර ලං

ර්ධනඹ ලංවිෂ්  ලංඳීන. ලංහඵළශ්් , සිඹලුභ ලංසිසු්  ලංව ලංහයූ ලංභ්ඩඩරඹ ලංාසෘතිප ලංහක්ලයතහඹ ලංබි ද ලං

ිරරීභ ලං වහ ලං ටයුතු ලං ිරරීභ ලං ්ලය ලං වී ලං තිපවේ. ලං ළටළු ලං තතිපශ්ඹ ලං වළිර ලං ක්වේත්රන ලං ාසෘතිපඹ, බහහ, 

තද දලි ලංව ලංජහතිපත්ඹ ලං්ග ඹ ලංපිබඵ ලං දළණුත් ලංවීභ ලංළදත් ලංවේ. ලං වම් ලංවවේතූ්  ලංභත ලං 2014 ලං වර් ලං දී ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංශ්සි්  ලංඳවත ලංව්  ලංළඩටව්  ලංආයම්බ ලංය ලංතත. 

 සිාවර ලංථහයන ලංසිසු්  ලංවහ ලංවදභශ ලංබහහ ලංවතිපඳත්ර ලං : ලංවභවභ ලංවතිප ලංඳත්ර ලංඳහඨභහර ලං

වහ ලංසිඹලුභ ලංපීඨ ලංදිවඹෝජනඹ ලංයිෂ්  ලංසිසු්  ලං260 ලංවදනකු ලංඳභණ ලංවබහගී ලංශ්ඹ. 

 වදභශ ලංථහයන ලංසිසු්  ලංවහ ලංසිාවර ලංබහහ ලංවතිපඳත්ර ලං: ලංවතිප ලංඳත්ර ලංඳහඨභහර ලංවදක් ලංවම් ලං

්නු ලංඳළත් ලංශ්ඹ. ලංවම් ලංවහ ලංසිඹලුභ ලංපීඨ ලංදිවඹෝජනඹ ලංයන ලංශ්සු්  ලං170ක් ලංඳභණ ලංවබහගී ලංශ්ඹ. 

 වදභශ ලංථහයන ලංහයූ ලංභ්ඩඩර ලංවහ ලංසිාවර ලංබහහ ලංවතිප ලංඳත්ර ලං: ලංාසෘතිප ලංශ්ශ්ධත්වඹ්  ලං

යුතු ලංඳිපයඹ ලංජීත් ලංවීවම්දී ලංතතිපශ්ඹ ලංවළිර ලංබහහභඹ ලංඵහධ ලං් දයතහ ලංභ වයහ ලංළීයභ ලංවහ ලං

ශ්ලසශ්දයහර ලංහයූ ලංභ්ඩඩරඹ ලංවහ ලංවභභ ලංවතිප ලංඳත්ර ලංඳහඨභහරහ ලංහර්ථ ලංවර ලංඳත්න ලං

රදී. 

පුවහතකළය  

2014 ලං ්වරේ්  ලං භ ලං 20 ලං න ලං ග න ලං  දටපු ලං ජනහධිඳතිප ලං භ ද් ද ලං යහජඳක් ලං භවතහ ලං ශ්සි්  ලං න ලං පුසතහර ලං

ව ඩනළඟි් ර ලංසිඹලු ලංඳවසුම් ලං දත ලංපුසතහරඹක් ලංවර ලංශ්ෘත ලංයන ලංරදී. ලංවභභ ලංව ඩනළඟි් ර ලංතු ලං

භුිෂඹ ලංර් ලං්ි  ලං51120 ලං ලංඉඩ ලංරභහණඹක් ලංඳීන. ලංවභ ද ලංසිසු්  ලංවට ලං්ධයඹන ලංටයුතු ලංසිග  ලංිරරීභ ලංවහ ලං

ව ලංිරඹවීවම් ලංඳවසුම් ලංවහ ලං්ලය ලංආන ලං400 ලංඳභණ ලංධහිපතහඹක් ලංඳීන. ලංහම්රධහඹ ලංපුසතහර ලං

වේහ් ට ලං ්භතය ලං වභ ද ලං ායහා ලං දළණුම් ලං භ  ලංඹසතහන, ්් තය ලං ජහර ලං භධයසතහන, ඳර්වේණ ලං

භධයසතහන, ශ්වලේ ලං්ලයතහ ලංවහ ලංභධයසතහන ලංදිදවස ලංිරඹවීවම් ලංව ලං්ඩඩහඹම් ලං්ධයඹන ලංවහ ලං24 ලං

ඳළඹ ලං පුයහ ලංශ්ෘත ලං රවේල ලංභධයසතහන ලංඹනහග  ලං ශ්ලහර ලංඳවසුම් ලංණනහක් ලංඳීන. ලං ඳිපශීරඹ්  ලංවහ ලං

වරෝ ලං භ්ටටවම් ලං ඳවසුම් ලං ළරසීභට ලං ්ලය ලං ඳිපග  ලං පර්ණ ලංසඹාක්රීඹ ලං පුසතහර ලං වේහ ලං ව ලං ාෘ දත ලං
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“වර්ි වඹෝ ලංායහා ලංවඳුනහ ලංළීයවම්” ලංතහක්ණඹ ලංවයවහ ලංරවේල ලංඳහරන ලංඳේධතිපඹක් ලං  ලංසථහඳනඹ ලංය ලං

තත. 

ය ලං2014 ලං්්  ලංන ලංශ්ට ලංපුසතහරවේ ලංමුද්රණර ලංහතු ලංආ් න ලංලවඹ්  ලං109,000 ලංක් ලංඳභණ ලං

න ලං්තය ලංවම් ලංතුර ලංවඳ ත්, ඳත්රිහ, රය ලංදෘලය ලංඋඳයණ ලංව ලං්ධයහඳනඹ ලංවහ ලං්ලය ලංශ්දයෘත් ලංම්ඳත් ලං

ඉළ් වීම් ලංව ලංඳර්වේලණ ලංආඩාගු ලංවේ. 

පද්ධ්තිඵය කෂමනළකරණ ලෆඩිදියුණුකිරීම 

ශභණහයන ලංඳදධතිපවේ ලංහර්ඹක්භතහඹ ලංව ලංපරදහයී ලංතහඹ ලංර්ධනඹ ලංය ලං්වීයභ ලංවහ ලංඳවත ලං

ව්  ලංක්රිඹහභහර් ලංවන ලංතත. 

 2014-2018 ලං හරඳිපච්වේදඹ ලං වහ ලං ක්රිඹහහරී ලං ළරළසභ ලං ක්රිඹහට ලං වඹ දහ ලං තත. ලං වම් ලං වහ ලං

සථහපත ලංවභවවයුම් ලංහර්ඹහරඹ ලංභඟි්  ලංම්ඵ් ධීහය ලංටයුතු, ළශසුම් ලංර්ධනඹ ලංිරිපම් ලංව ලං

ක්රිඹහට ලංනළාවීභ ලංම්ඵ් ධ ලංශ්ලහර ලංයහජහිපඹක් ලංඉ ලංටු ලංයයි. 

 හභහනය ලං ඳහරන ලං ්ාලඹ, මරය ලං ඳිපඳහරන ලං ්ාලඹ ලං ව ලං වත  ලං වහ ලං ළඳයුම් ලං ්ාලවේ ලං ඒහඵදධ ලං

ශ්වභ්  ලංම්ඵ් ධිත ලංත්ම් ලංශභනහයණ ලංඳේධතිපඹ ලංදිර්භහණඹ ලංය ලංතත.  

 වඵ වවෝභඹක් ලංඳිපඳහරන ලං්ාල ලංර ලංඳිපණත ලංඳේධතිපඹ්  ලංප ද ලංටුහ ලංතත. 

 හයූභ්ඩඩර ලං ාර්ධන ලං භ්ඩඩරඹ ලං ශ්සි්  ලං ශ්ලසශ්දයහරවේ ලං ්ධයඹන, ්නධයඹන ලං  ලං ව ලං

ඳිපඳහශණ ලංහයූ ලංභ්ඩඩර ලංවහ ලංධහිපතහ ලංාර්ධන ලංළඩටව්  ලංවභවවඹනු ලංරඵයි. 

 යහජහිප ලංිරරීභට ලංසුදුසු ලංවඹෝය ලංඳිපයඹක් ලංවේයි්  ලංවහ ලංතතිප ලංිරරීභ. 

ශියවශළයකපවේලළවශසුභවළධ්නය 

ිෂය ලං වහඹ ලං වේහ ලං ව ලං සුබහධනඹ ලං සිසු් වනි ලං දුක් ලං ළනශ්ලි ලං ව ලං ළටලු ලං ශ්ඳීභ ලං වභවවඹවීභ ලං වහ ලං

ඳහරනඹ ලංවහ ලංපහු ලංටුහ ලංතතිප ලංභධයත ලංආඹතනඹිර. ලංවභ ද ලංසුභට ලංඳහරනඹක් ලංඳත්හවන ලංඹහභ ලංවහ ලං

්වනකුත් ලංවේහ ලං්ාල ලංිර දඳඹ ලංඒහඵේධ ලංතහඹිර්  ලංටයුතු ලංම්ඵ් ධීයණඹ ලංව ලංවභවවඹවීභ ලංසිදු ලං

යයි. ලං 

 උස ලං ්ධයහඳන ලං්භතයාලඹ ලංභඟි්  ලංඉග යන ලංරද ලංහභය ලං 100ක් ලං දත ලංව් හසිහහය ලං වද ලං

ඉග ය ලං්්  ලංිරරීභ ලංදිහ ලංසිසු ලංනහතළ්  ලංඳවසුම් ලංළඳයීවම් ලංවළිරඹහ ලංඉවර ලංව ස ලංතත. ලංඒ ලං

්නු ලං ්තිපවර් ලං සිසු්  ලං 800 ලං ට ලං ඳභන ලං ව් හසිහහය ලං ඳවසුම් ලං රඵහ ලං දීභට ලං වළිරඹ ලං රළම් ලං

තිපවේ. 

 

 උස ලං්ධයහඳන ලං්භතයාලඹ ලංභඟි්  ලංතත් ලංහභය ලං100ක් ලං දත ලංව් හසිහහය ලංවදක් ලංඉග ය, ලං

හභ ලංළඩ ලං2015 ලං්න ලංන ලංශ්ට ලංදිභිරරීභට ලං්වේක්හ ලංය ලංතතිප ලංඵළශ්්  ලංය ලං2016 ලංන ලංශ්ට ලං

සිඹලුභ ලං සිසු්  ලං වත ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලං තුරභ ලං ව් හසිහහය ලං ඳවසුම් ලං රඵහ ලං දීභට ලං වළිරඹහ ලං

රළවඵනු ලංතත. ලං 
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 ශ්ලසශ්දයහරවේ ලංවදය ලංභධයසථහනවේ ලංඳවසුම් ලංළි  ලංග යුණු ලංය ලංතතිප ලං්තය ලංඒ ලංභඟි්  ලංසිසු් ට ලං

ශ්ලසශ්දයහර ලංවදය ලංභධයසථහනවේ ලංවේහ්  ලංරඵහ ලංළීයභට ලංවළිරඹහ ලංරළම් ලංතත. 

 න ලංිෂය ලංශ්වනෝදහඹතන ලංභධයසතහනඹක් ලං 2014 ලං වර් ලං සිට ලං ශ්ෘතය ලංතතිප ලං ්තය ලං ඒ ලං භඟි්  ලං

සිසු්  ලංවත ලංශ්ශ්ධ ලංව ලංශ්වනෝදහඹතන ලංක්රිඹහහයම් ලංවහ ලංඳවසුම් ලංඳඹ ලංයි. 

ශ්රීංකළඅේණිගතදිගවිහලවිදයළපේඅපර්ලක්රියළකළරකම් 

 ්ඳ ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලංසිසු්  ලංභජ ලංාර්ධනඹ ලංවහ ලංශ්ධිභත් ලංභහජ ලංවේහ ලංටයුතු ලංවහ ලංළඩමුලු ලං

ව ලං ම්භ් ත්රණ ලං ඳළළත් ලං වීභ, රජ ලං වහ ලං රභදහන ලංටයුතු ලංිරරීභ, ව්  ලං ද්  ලං දීම් ලං ළදි ලං රජහ ලං

වේහ ලංටයුතු ලංසිදුයයි. 

 ඵහධහහරී ලංව ලංභහජ ලංශ්වයෝධී ලංක්රිඹහහයභක් ලං දත ලංඳිපයඹ්  ලං් දය ලංිරරීභට ලංටයුතු ලංය ලං්ත. 

 හභහමී ලංටපටහක් ලංඳත්හවන ලංඹහභ: ඳසුගිඹ ලංය ලංිර දඳඹ ලංතුර ලංශ්ලසශ්දයහරවඹ ලංසිසු්  ලං

ිරසිදු ලංරවහරී ලංක්රිඹහ් ට ලංම්ඵ් ධ ලංවන වීභ ලංදිහ ලංඔවු්  ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලංග යුණු ලංම්ඵ් ධ ලං

ක්රිඹහහයම් ලංභ  ලංඒයහශී ලංවීභ ලංව ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලං්රාහයඹ ලංවනුව්  ලංළඩ ලංටයුතු ලංසිදු ලං

ිරරීභට ලංවළිර ලංතත. 

 ශ්ලසශ්දයහර ලං රජහ ලං ්තය ලං තතිප ලං ඵහුශ්ධ ලං ආිෂ ලං ඳිපයව ලං ව ලං ජහතිප ලං ඒඵේධතහඹ ලං දිහ ලං

ාසෘීන්  ලං්තය ලංතතිප ලංාරනඹ ලංඉතහ ලංඉවර ලං්ඹ ලංඳීන. 

 ශ්රී ලං රාහ ලං ්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලං ්වනකුත් ලං ශ්වේල ලං යට්  ලං භ  ලං ම්ඵ් ධ ලං වී ලං ශ්වේල ලං

සවේච්ඡහ ලංඉග ිපඳත් ලං් න්  ලං්ධයඹන ලංටයුතු ලංවහ ලංම්ඵ් ධ ලංය ලංළදිභට ලංටයුතු ලංය ලංතත. 

 ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංශ්සි්  ලංපිපසිදු ලංව ලංවිපත ලංඳිපයඹක් ලංඳත්හවන ලංඹහභ ලංදිහ ලං ලංහභහමී ලං්ධයඹන ලං

ඳිපයඹක් ලංවහ ලංතහයණඹ ලංස ලංවී ලංතත. 

විහලවිදයළමන්ත්රණවභළල 

ශ්ලසශ්දයහරවේ ලංරධහන ලං ඳහශනහධිහයඹ ලංව ලං රධහන ලං ශ්ධහඹ ලංඒඹ ලං් ව්  ලංශ්ලසශ්දයහර ලං භ් ත්රණ ලං

බහයි. ලංඋඳකුරඳතිපයඹහ ලංහභ ලංතනතුයට ලංඳළර ලං්ධිහයවඹ්  ලංභ් ත්රණ ලංබහවේ ලංබහඳතිපයඹහ ලංවේ.පීඨ ලං

භ්ඩඩර ලංලි්  ලංනහතන ලංබහට ලංඉග ිපඳත් ලංයන ලංරද ලංවඹෝජනහ ලංවහ ලං්නුභළතිපඹ ලංරඵහ ලංදීවම් ලං්හන ලං

්ධිහිපඹ ලංරඵහදීවම් ලංඵරඹ ලංභ් ත්රණ ලංබහ ලංතු ලංවේ. ලංමරය ලංිෂ ලංටු, ඉඩම් ව ලංව ඩනළඟිලි ලංනඩත්තු ලං

ිෂ ලංටු ලංවභ ද ලංඋඳ ලංිෂ ලංටු ලංවේ. 

නිබපයන්පත්වූවළමළජිකිනන් 
 ආචහයූ ලංහස.හම් ලංවභ වව භඩ් ලංඉසභයි්  -උඳකුරඳතිප 

ආචහයූ ලංහම්.්යි.හස. ලංීනනහ - පීඨහධිඳතිප ලං/ ලංයවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ  

හම්.ඒ. ලංජේඵහර් ලංභවතහ - පීඨහධිඳතිප/රහ ලංව ලංාෘතිප ලංපීඨඹ 

ඒ.ම්.හම් ලං්ලිඹර් ලංභවතහ 
-පීඨහධිඳතිප/්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංපීඨඹ  (29.11.2014 ලං
දක්හ) 

හස.හම්.හම් ලංභහහීර් ලංභවතහ 
-පීඨහධිඳතිප/්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංපීඨඹ  (30.11.2014 ලං
සිට) 

රීනහ ලංඋභහ ලංෆූර් ලංභවත්ිෂඹ - පීඨහධිඳතිප ලං/  ශභනහයණ ලංව ලංහදිජ ලංපීඨඹ  

ආචහයූ ලංහස.හම් ලංුනනයිීන්  - පීඨහධිඳතිප/ඉාිතව් රු ලංපීඨඹ 
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  පත්කරනද වළමළජිකිනන් 
 භවහචහයූ ලංදඹ් ත ලං

ශ්වේවේය - (21.07.2014 ලංදක්හ) 
ආචහර්ඹ ලංපී.වක්.සී.හ්  ලං
ජඹසිාව 

 හ් .හම් ලංලහහීඩ් ලංභවතහ - (21.07.2014 ලංදක්හ) 

වක්.හච් ලං්ක්ඵර් ලංභවතහ 
 හම්...හච්.හම් ලංලහ දඩ් ලංභවතහ 
 ඒ.හ්  ලංඵදුරුදී්  ලංභවතහ  ලං ලං- (21.07.2014 ලංදක්හ) 

හම්.හ් .හම් ලංනීන්  ලංභවතහ 
 ඒ.හ් .හම් ලංනවුෂර් ලංභවතහ - (21.07.2014 ලංදක්හ) 

භවහචර්ඹඹ ලංවී ලංන් දකුභහර් - (21.07.2014 ලංදක්හ) 

ඒ.හ් .හම් ලංය ම් ලංභවතහ - (19.08.2014 ලංසිට) 
උපු්  ලංභ් ත ලංහ් රවනි ලං
භවතහ - (22.07.2014 ලංසිට) 

හ් .ආර්.ම්.ග හනහඹ ලංභවතහ - (22.07.2014 ලංසිට) 

හස.හච්.හම්.ජමී්  ලංභවතහ - (22.07.2014 ලංසිට) 
හම්.හම්.හස.වක් ලංඵ් ඩහය ලං
භහඳහ භවතහ - (22.07.2014 ලංසිට) 

  වනළතනවභළපලන්නම් 

කරනදවළමළජිකිනන් 
 

ආචහයූ ලංහම්.්යි.හම් ලංය ්  
 - වජයසඨ ලංථිහචහයූ, රහ ලංව ලංාෘතිප ලංපීඨඹ (24.02.2014 ලං
දක්හ) 

ආචහයූ ලංආර්. ලංව් තිප් දිතිප ලං 
- වජයසඨ ලංථිහචහයූ,  යවහිප ශ්දයහ ලංපීඨඹ (18.03.2014 ලං
දක්හ) 

ආචහයූ හස.හම් ලං්වභඩ් ලං
වරේවේ  - රධහීය/භහජ  ශ්දයහ (සිට 19.05.2014) 

හම්.හච්.ඒ ලංමුනහස ලංභවතහ  - රධහීය ලං/ ලං්යහබි ලංබහලහ ලංේ19.05.2014 ලංසිට  

  පේකම් 
 හච්. ලං්ේදු්  ලංතහර් ලංභවතහ ලං - ව් හධිහරී 

 

විහලවිදයළවනළතනවභළල 

ශ්ලසශ්දයහරවේ ලං්ධයඹන ලංටයුතු ලංම්ඵ් ධ ලං්ධිහරී ලංඵරඹ ලංඳතිපන ලංඒඹ ලං් ව්  ලංනහතන ලංබහයි. ලං

වව  ලං ්ධයඹන ලං රතිපපරඹක් ලං වහ ලං ශ්ලසශ්දයහර ලං රජහට ලං ව ලං භවජනඹහට ලං  ලං ිරඹන ලං ඉවීයම්, 

ඉළ් වීම්, ඳර්වේලණ ලංව ලංශ්ඹභහරහ ලංවහ ලංශ්බහ ලංඳේධතිප ලංම්ඵ් ධ ලංක්රිඹහහයම් ලංපීඨ, වදඳහර්තවම්් තු ලං

ව ලං්ාල ලංවයවහ ලංදිර්භහණඹ ලංිරරීවම් ලංටයුතු ලංම්ඵ් ධ ලංවභවවඹවීභ ලංව ලංඳහරණඹ ලංිරරීභ ලංසිදු ලංවවර්. ලංවම් ලං

භඟි්  ලං පීඨඹ්  ලං ශ්සි්  ලං ඉග ිපඳත් ලං යන ලං වඹෝජනහ ලං ්නුභත ලංිරරීභ ලං ව ලං දිර්වේල ලං ිරරීභ ලං ද ලං ඒහ ලං ්හන ලං

්නුභළතිපඹ ලංවහ ලංශ්ලසශ්දයහර ලංභ් ත්රණ ලංබහ ලංවත ලංවඹ මු ලංිරරීභද ලංසිදුවේ. 
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නහතන ලං බහවේ ලං උඳ ලං ිෂ ලංටු ලං වර ලං පුසතහර ලං ිෂ ලංටු, දිහඩු ලං ව ලං රධහන ලං ිෂ ලංටු, ඵහ ලං ළීයවම් ලං

ිෂ ලංටු, තතුරත් ලං වේ. ලං නහතන ලං බහවේ ලං ව් ම් ලං යඹහ ලං ් ව්  ලං ශ්ලසශ්දයහරවේ ලං

ව් හධිහරීයඹහඹ. 

නිබපයන්පත්වූවළමජිකයන් 
 

  ආචහයූ ලංහස.හම් ලංවභ වව භඩ් ඉසභයි්  - උඳකුරඳතිප 

ආචහයූ ලංහම්.්යි.හස. ලංීනනහ - පීඨහධිඳතිප ලං/ ලංයවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ  

හම්.ඒ. ලංජේඵහර් ලංභවතහ - පීඨහධිඳතිප/රහ ලංව ලංාෘතිප ලංපීඨඹ 

ඒ.ම්.හම් ලං්ලිඹර් ලංභවතහ -පීඨහධිඳතිප ලං/ ලං්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංපීඨඹ  (29.11.2014 දක්හ  

හස.හම්.හම් ලංභහහීර් ලංභවතහ - පීඨහධිඳතිප/්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංපීඨඹ ලංේ30.11.2014 සිට  

රීනහ ලංඋභහ ලංෆූර් ලංභවත්ිෂඹ - පීඨහධිඳතිප ලං/  ශභනහයණ ව ලංහදිජ ලංපීඨඹ  

ආචහයූ ලංහස.හම් ලංුනනයිීන්  - පීඨහධිඳතිප/ඉාිතව් රු ලංපීඨඹ 

හම්.හම් ලංිපවෂ ීන්  - පුසතහරහධිඳතිප  

ඒ.හම්. ලංඉනු් ජහිපඹහ ලංභවත්ිෂඹ - රධහීය ලං/ ලංගිණුම්යණඹ ලංව ලංමරය 

හම්.හච්.ඒ. ලංමුනහස ලංභවතහ - රධහීය ලං/ ලං්යහබි ලංබහලහ  

ඒ.හ්  ලං්වභඩ් ලංභවතහ - රධහීය ලං/ ලංජී ලංශ්දයහ ලංේ01.07.2013 ලංසිට  

හම්.හ් . ලංවෂ සු්  ලං්මීර් ලංභවතහ - රධහීය ලං/ ලංභූ ලංවෝර ලංශ්දයහ 

හම්.්යි.හම්. ලංජසී්  ලංභවතහ - රධහීය ලං/ ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංේ27.03.2014 ලංදක්හ  

හස.හම්.හම්.භහහීර් ලංභවතහ - රධහීය ලං/ ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංේ11.04.2014 ලංසිට  

ආචහයූ ලංහම්.ඒ.හම් ලංයමීස - රධහීය ලං/ ලංබහහ 

ආචහයූ  හස. ලංගුණඳහර්  - රධහීය ලං/ ලංශභනහයණ  

ආචහයූ ලංහච්.හම්.හම් ලංනය ර් - රධහීය ලං/ ලංදිත  ශ්දයහ 

ආචහයූ ලංආර්. ලංව් තිප් දිතිප - රධහීය ලං/ ලංවබ තිප ලංශ්දයහ 

ආචහයූ  හස. ලංහම් ලං්වභඩ් ලංවරේවේ - රධහීය ලං/ ලංභහඡ  ශ්දයහ 

ආචහයූ  ඒ ලංහම් ලංමුහතිපක් - රධහීය ලං/ ලංහර්ිෂ ලංඉාඡිව් රැ  

හම්.්යි. ලංඉ් වහම් ලංජසී්  - රධහීය ලං/ ලංසිශ්්  ලංඉාඡිව් රැ 

ආචහයූ ලංඩේලිවු...සී.වක් ගුණර්ධන - රධහීය/ ලං්් තර්ක්වලේත්ර ලං්ධයඹන  (23.07.2014 දක්හ  

  පත්කරගත්වළමළජිකයන් 
 ආචහයූ  ය.හ් .වයිනුදී්  - යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ ලංේ04.03.2014 ලංදක්හ  

ආචහයූ  වක්. ලංවෝභතිපයහේ 
 ආචහයූ  හච්.හම් ලංවර්  -(09.04.2014 සිට  

ආචහයූ  හම්.්යි.හම් ලංජසී්  -රහ ලංව ලංාෘතිප ලංපීඨඹ ලංේ24.02.2014 දක්හ  

ආචහයූ  ඒ.හ් .හම් ලංිපඹහ්  - (25.02.2014 සිට  

ආචහයූ ලංඒ.හෂස.හම් ලං්ලසවය ෂස -රහ ලංව ලංාෘතිප ලංපීඨඹ ලංේ16.08.2014 දක්හ  

ඒ. ලංශ්ක්රභයත්න ලංභවතහ -රහ ලංව ලංාෘතිප ලංපීඨඹ ලංේ25.09.2014 සිට  

හම්.හස.හම් ලංජර් දී්  ලංභවතහ -්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංපීඨඹ  (26.12.2014 දක්හ  

හම්.හච්.හම්. ලංනයිවයෝස ලංභවතහ  -්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංපීඨඹ  (10.04.2014 දක්හ  

ඒ.හම් ලංයහසික් ලංභවතහ -්යහබි ලංබහලහ ලංව ලංඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන ලංපීඨඹ ලංේ11.04.2014 ලංසිට  

ව් සිඹහ ලංයවුෂස ලංභවත්ිෂඹ - ශභනහයණ ලංව ලංහදිජ ලංපීඨඹ  

හම්.්යි.හම්. ලං දරහ්  ලංභවතහ - ශභනහයණ ලංව ලංහදිජ ලංපීඨඹ  

ඒ.හම් ලං්සරම් ලංහජහ -ඉාිතව් රු ලංපීඨඹ 

ඒ.හ් .හෂස. ලංලහනහස ලංවභනශ්ඹ -ඉාිතව් රු ලංපීඨඹ 
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පේකම් 
 හච්. ලං්ේදු්  ලංතහර් ලංභවතහ ලං - ව් හධිහරී 

 

ජ්යග්රශණයන්: 

 න ලං්ා ලංම්පර්ණ ලංපුසතහරඹක් ලංඉග ය ලංශ්ෘත ලංිරරීභ ලංව ලංපුසතහරඹ ලංතු ලංන ලංඳවසුම් ලං

ව ලංශ්ලහර ලංායහ ලංවඳ ත් ලංඳත් ලංව ලං්වනකුත් ලංහතු්  ලංඳළීනභ. 

 උඳහධි ලං රඵහ ලං පටව ලං ළදි් භ ලං උඳහධිධහරී ලං වේහ ලං දියුක්තිප ලං ්සථහ්  ලං රළම්භ ලං ඉතහ ලං

චභත්හයජන ලංවර ලං87% ලංදක්හ ලං2013 ලංවර් ලංඳළතිප ලං36.1% ලංභ  ලංන ලංශ්ට ලංඉවර ලංව ස ලං

ඳළීනභ. 

 3 ලං න ලං ජහතය් තය ලං ම්වම්ශණඹ ලං ඉතහ ලං හර්ථ ලං වර ලං ළරිරඹ ලං යුතු ලං ශ්වේල ලං වබහගී්  ලං

ායහක් ලංභඟි්  ලංදිභ ලංිරරීභට ලංරළම්භ. ලං 

 සිසු් වනි ලං ්්  ලංවර් ලං ශ්බහ ලං රතිපඳර ලංදිඹිෂත ලං ඳිපග  ලං භහ ලං තුනක් ලංතතුරත ලංදිකුත් ලංිරරීභට ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹට ලංවළිර ලංවීභ. 

 බහ්ඩඩ ලංමීක්ණඹ ලං්්  ලංිරරීභ ලං : ලං  ලං2014 යට ලං්දහර ලංබහ්ඩඩ ලංමීක්ණඹ ලංදිඹිෂත ලංඳිපග  ලං

සිදුය ලං්්  ලංිරරීභ ලං 

 ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංවිපත ලංරහඳඹක් ලං ලංිරරීභ ලංවහ ලංස ලංසි ලංටු ලංවීවම් ලංව ලංපිපසිදු ලංිරරීවම් ලංා් ඳඹ ලං

හර්ථ ලංවර ලංක්රිඹහට ලංනළාවීභ. 

 වදභහපඹ ලංව ලංහර්ඹඹ ලංභ්ඩඩර ලංවබහගීත්වඹ්  ලංඉතහ ලංමීඳ ලංදිරීක්ණ ලංඹහ් ත්රණඹක් ලං

ක්රිඹහට ලංනළාවීභ ලංතුලි්  ලං දාහහරී ලංන ලංදවඹ්  ලංවත ය ලංඳිපයඹක් ලංතතිප ලංිරරීභ. 

අවමත්වීමවශප්රමළණකිරීම: 

 ශ්ලසශ්දයහර ලංායුක්ත ලංළරළසභ ලංක්රිඹහහරී ලංළරළසභ ලංම්පර්ණවඹ් භ ලංක්රිඹහත්භ ලංය ලං

වන භළතිප ලංවීභ. 

 සිඹලු ලංරම්ඳහදන ලංටයුතු ලංම්පර්ණවඹ් භ ලංරම්ඳහදන ලංළරළසභ ලංභතභ ලංඳදනම් ලංවන වීභ. 

 

අනළගත්වෆෂසුම් 

ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංඳවත ලංව්  ලංදෆ ලංළශසුම් ලංයිෂ්  ලංසි.. 

 2014-2018 ලංඋඳහඹශීය  ලංළශසුවම් ලංවඳශස ලංතතිප ලංක්රිඹහහයම් ලංක්රිඹහට ලංනළාවීභට. 

 ය ලං2018 ලංන ලංශ්ට ලංසිසු ලංකණත්ඹ ලංආ් න ලංලවඹ්  ලං40% ලංඳභණ ලංඉවර ලංනළාවීභට. 

 ය ලං2015 ලංන ලංශ්ට ලංවරෝ ලංවරේදිත ලංිරරීම් ලංර ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංඉවශ ලං8000 ලං්තයට ලංඳළිෂණීභත් ලං

ය ලං2018 ලංනශ්ට ලංශ්ලසශ්දයහර ලං4000 ලං්තයට ලංඳළිෂණීභට. 

 ය ලං 2018 ලං න ලං ශ්ට ලං  ලං පිබත් ලං ජහතය් තය ලං ශ්ලසශ්දයහර/උස ලං ්ධයහඳන ලං ආඹතන ලං භ  ලං

වවඹෝවඹ්  ලං  ලං සිදු ලං යනු ලං රඵන ලං ්ධයඹන ලං ව ලං ඳර්වේණ ලං ණන ලං 20 ලං ට ලං දක්හ ලං ළි ය ලං

ළීයභ. 

 ය ලං2018 ලංන ලංශ්ට ලංශ්වේල ලංසිසු්  ලංඵහ ලංළීයම් ලංායහ ලං65 ලංදක්හ ලංළි  ලංය ලංළීයභ. 
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 ය ලං2018 ලංන ලංශ්ට ලං්ධයඹන ලංහර්ඹඹ ලංභ්ඩඩර ලංහතුව්  ලං40% ලංරභහණඹක් ලංදක්හ ලංආචහර්ඹඹ ලං

උඳහධිධහරී්  ලංායහ ලංඉවර ලංනළාවීභ ලංහභහනය ලංඳිපඳහරනඹ ලංභ  ලංම්ඵ් ධ ලංවීභ ලංවහ ලංපර්ණ ලං

ඳිපණත ලංඳිපඳහරන ලංඳේධතිපඹක් ලංතතිප ලංිර.භට. 

 

 පශතවඳශන්නලඋපළධිපළඨමළළඇතිඵකිරීම 

 ත්රිබහෂි ලංඋඳහධිඹ 

 රහ ලංඋඳහධිධහරී්  ලංවහ වත යතුරු ලංතහක්ණඹ  

 ආ් තු ලංත්හය ශභනහයණ 

2. සිසුන්වශවම්පත්පියකබඳවිවහතර 

 

 

 

 

පීඨඹ ඳහඨභහරහ 
හතු 
සිසු්  

්
ධ
ය
ඹ
න
 ලං


හර්
ඹ
භ
්ඩ
ඩ

ර
ඹ

 -
 ලංහ

තු


  ලං
 

 

්
න
ධ
ය
ඹ
න
 ලං


හර්
ඹ
භ
්ඩ
ඩ

ර
ඹ

 -
 ලංහ

තු


  ලං
 

 

යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ 
ජී ලංශ්දයහ 265 

27 39 
වබ තිප ලංශ්දයහ 193 

 
 
 
 
 

රහ ලංව ලංාසෘතිප ලං
පීඨ 

 
 
 
 
 

රහ (හභහනය) 625 

38 14 

රහ ( ලංආර්ථි ලංශ්දයහ  ශ්වලේ) 39 

රහ ( ලංභූ ලංවෝර ලංශ්දයහ ශ්වලේ) 41 

රහ ( ලංදර්ලණ ලංහදඹ ශ්වලේ) 8 

රහ (වේලඳහශන ලංශ්දයහ ශ්වලේ) 21 

රහ (භහජශ්දයහ ශ්වලේ) 23 

රහ (වදභශ ශ්වලේ) 16 

රහ ( ලං ද් දු ලංාසෘතිපඹ ලං ශ්වලේ) 5 

රහ ( ලංවත .තහ ලං) 29 

 
රහ ( ලංත්රිබහලහ) 
 
 

4 

ඉසරහමීඹ ලංව ලං්යහබි ලං
බහලහ ලංපීඨඹ 

්යහබි ලංබහලහ ලං (හභහනය) 283 

20 08 

ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන (හභහනය) 396 

්යහබි ලං(ශ්වලේ - ලංබහලහ) - 

්යහබි ලංබහලහ ලං (ශ්වලේ) 31 

ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන (ශ්වලේ) 59 

ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන (ශ්වලේ  ලං- ඉසරහමීඹ ලං
ා් ඳනහ ලං) 

- 

 
හදිජ ලංව ලං

ශභනහයණ ලං ලංපීඨඹ 

ශභනහයණ 438 

36 14 
හදිජ 315 

ශභනහයණ වහ වත යතුරු ලං
තහක්ණඹ 

271 

ලහත්රඳතිප/ ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලංි ේවරෝභහ 89 

ඉාිතව් රු ලංපීඨඹ හභහනය 194 13 16 

පුසතහරඹ  - 5 32 

්වනකුත් ලං
වදඳහර්තවම්් තු 

- 5 219 

හතු  3345 144 342 
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3. පද්ශීයසිසුන්පියකබඳවිවහතර: 

 

4. විපද්ශීයසිසුන්පියකබඳවිවහතර 

පීඨඹ ඳහඨභහරහ භහධය 
ඵහ ලං
ළීයභ 
2014 

ඳ
ශ
මු

 

ය

 
සි
සු
් 

 

ව
ද
න

 

ය

 
සි
සු
් 

 

ව
ත

න

 

ය

 
සි
සු
් 

 

ව
ත
ය
 ලං
න

 

ය

 
සි
සු
් 

 

උ
ඳ
හධි
දහ
රී
් 
 ලං


ා
ය
හ

 

යවහිප ලං
ශ්දයහ ලංපීඨඹ 

ජී ලංශ්දයහ (හභහනය) ඉාග්රීසි 298 112 64 62 - 20 

ජී ලංශ්දයහ (ශ්වලේ) ඉාග්රීසි - - - 15 12 12 

වබ තිප ලංශ්දයහ 
(හභහනය) 

ඉාග්රීසි 254 85 38 45 - 18 

වබ තිප ලං
ශ්දයහ(ශ්වලේ) 

ඉාග්රීසි - - - 18 7 13 

රහ ලංව ලං
ාසෘතිප ලං
පීඨඹ 

රහ (හභහනය) වදභශ 479 241 326 58 - 91 

රහ (ශ්වලේ) වදභශ  - 71 48 67 59 

ඉසරහමීඹ ලංව ලං
්යහබි ලංබහලහ ලං
පීඨඹ 

්යහබි ලංබහලහ (හභහනය) වදභශ 305 153 64 66 - 55 

්යහබි ලංබහලහ ලං (ශ්වලේ) වදභශ - - 13 14 4 4 

ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන 
(හභහනය) 

වදභශ 394 187 100 109 - 69 

ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන 
(ශ්වලේ) 

වදභශ - - 18 33 8 17 

හදිජ ලංව ලං
ශභනහයණ ලං ලං
පීඨ 

ශභනහයණ 
ඉාග්රීසි ලංවහ 
වදභශ 

277 129 119 105 85 74 

හදිජ 
ඉාග්රීසි වහ ලං
වදභශ 

258 106 94 69 46 30 

ශභනහයණ වහ 
වත යතුරු ලංතහක්ණඹ 

ඉාග්රීසි 227 94 102 75 - 55 

 
ලහසත්රඳතිප/ ලංදර්ලඳතිප ලං 

ඉාග්රීසි 51 48 41 - - - 

ඉාිතව් රු ලංපීඨඹ හභහනය 

 
 
ඉාග්රීසි 
 

215 101 93 - - - 

හතු 2758 1256 1143 717 229 517 

පීඨඹ ඳහඨභහරහ භහධය 
ඵහ ලං
ළීයභ 
2014 

ඳශමු 
ය 
සිසු්  

වදන 
ය 
සිසු්  

වතන 
ය 
සිසු්  

වතය ලංන 
ය 
සිසු්  

උඳහධිධහ
රී්  ලං

ායහ 

යවහිප ලංශ්දයහ ලං
පීඨඹ 

ජී ලංශ්දයහ ඉාග්රීසි 01 01 - - - - 

වබ තිප ලංශ්දයහ ඉාග්රීසි - - - - - - 

රහ ලංව ලං
ාසෘතිප ලංපීඨඹ 

රහ 
(හභහනය) 

 
ඉාග්රීසි 

01 01 - - - - 

රහ (ශ්වලේ) ඉාග්රීසි - - - - - - 

 
හදිජ ලංව ලං
ශභනහයණ ලං ලං
පීඨඹ 

ශභනහයණ ඉාග්රීසි - - - - - - 

හදිජ ඉාග්රීසි - - - - - - 

ශභනහයණ 
වහ වත යතුරු ලං
තහක්ණඹ 

 
ඉාග්රීසි 

- - - - - - 

ලහසත්රඳතිප/ ලං
ඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලං
ි ේව් භහ 

 
ඉාග්රීසි 

- - - - - - 

ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන වහ ්යහබි ලංබහලහ ලං ලංපීඨඹ 01 01 - - - - 

හතු 03 03 - - - - 
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5. අධ්යයනකළර්යමණ්ඩය 

5.1 පීඨලඅධ්යයනකළර්යමණ්ඩය 

පද: පදමෂ ඉ: ඉාග්රීසි  සි: සිාවර 

පීඨඹ ශ්ඹ භහධය 
වජයසඨ  ලං

භවහචහයූ 
භවහචහයූ 

වජයසඨ  ලං

ථිහචහර්ඹඹ 

ථිහචහර්ඹඹ ලං

/ ( ලංඳිපහ ලං.) 
උඳවේල 

ඉළ් වීම් ලං

වඹ 

රහ වහ  ලංාසෘතිප 

භූ ලංවෝර ලංශ්දයහ වද - - 3 - - - 

වදභශ වද - - 5 - - - 

වේලඳහශන ලංශ්දයහ වද - - 2 2 - - 

ආර්ථි ලංශ්දයහ වද - - 3 - - - 

GIS වද - - - 1 - - 

ආර්ථි ලංශ්දයහ භ  ායහනඹ වද - - 1 - - - 

දර්ලණහදඹ වද - - 4 - - - 

ඉාග්රීසි ඉ - - 1 4 - - 

භහජශ්දයහ වද - - 2 2 - - 

භහජ ශ්දයහ වද - - - 3 - - 

සිාවර සි - - 1 - - - 

ඉතිපවහඹ වද - - 1 - - - 

ඳිපණ ලංතහක්ණඹ වද/ඉ - - - 1 3  

 ද් දු ලංිෂසඨහචහයඹ වද - - - 2 - - 

ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන වහ ලං

්යහබි ලංබහලහ ලං 

්යහබි ලංබහලහ වද - - 4 2 - - 

ඉසරහමීඹ ලංාසෘතිපඹ වද - - 2 2 - - 

වත යතුරු ලංතහක්ණඹ වද - - - 2 - - 

ඉසරහමීඹ ලංඵළාකු ලංයණඹ ලංව ලංමරය වද - - - 1 - - 

්යහබි ලංබහහ ලංව ලංඳිපර්ථන වද - - - 1 - - 

ඉාග්රීසි ඉ - - - 1 - - 

ගිණුම්යණඹ ලංව ලංමරය වද - - - 2 - - 

ශභනහයණ 

ශභනහයණ වද - - 9 - - - 

හදිජ වද - - 1 1 - - 

ගිණුම්යණඹ වද - - 5 2 - - 

යහඳහය ලං් දිවේදනඹ වද - - 1 - - - 

්ශශ් ලංශභනහයණ වද - - 2 - - - 

යහඳහය ලංආර්ථි ලංශ්දයහ වද - - 1 - - - 

යහඳහය ලං්ධයඹනඹ වද - - 1 - - - 

ශභනහයණ ලංවත යතුරු ලංඳේධතිපඹ ඉ - - 1 - - - 

ශභනහයණ ලංවත යතුරු ලංතහක්ණඹ ඉ - - - 4 - - 

ඉාග්රීසි ඉ - - - 1 - - 

මරය ඉ - - - 2 - - 

දිතඹ ඉ - - - - - 1 

ඳිපණ ලංතහක්ණඹ ඉ - - - - 2 - 

වත යතුරු ලංතහක්ණඹ ඉ - - - 1 - - 

යවහිප ලංශ්දයහ 

ෘෂිර්භ ලංඳදනභ වද - - 1 - - - 

උේභිත ලංශ්දයහ වද/ඉ - - 2 - - - 

භූ ලංශ්දයහ වද/ඉ - - 2 - - - 

ත් ලංශ්දයහ වද/ඉ - - 1 1 - - 

ායහනඹ වද/ඉ - - 3 - - - 

යහඹන ලංශ්දයහ වද/ඉ - - 2 - - - 

දිතඹ වද/ඉ - - 2 3 - 1 

වබ තිප ලංශ්දයහ වද/ඉ - - 3 1 - - 

ඳිපණ ලංශ්දයහ වද/ඉ - - 2 2 - - 

ඳිපණ ලංතහක්ණඹ වද/ඉ - - - - 1 - 

ළඩටව්  ලංයණඹ ලංව ලංඳේධතිප ලං

ශ්ලසව් ලණඹ 

වද/ඉ 
- - - - 1 - 

ඉාිතව් රු 

සිශ්්  ලංඉාිතව් රු වද/ඉ - - 3 2 - - 

ඹහ් ත්රි ලංඉාිතව් රු වද/ඉ - - 1 2 - - 

ඉවරක්වරෝදික් ලංඉාිතව් රු වද/ඉ - - - 2 - - 

ශ්දුලි ලංඉාිතව් රු වද/ඉ - - - 1 - - 

ඳිපණ ලංඉාිතව් රු වද/ඉ - - - 2 - - 

වබ තිප  ලං්ධයහඳනඹ වබ තිප ලං්ධයහඳනඹ වද/ඉ - - - - 3 - 

ෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේල ෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේල වද/ඉ - - - - 1 - 

වත යතුරු ලංව ලං

් දිවේදන ලංතහක්ණඹ 
වහය ලංජහර ලංශභනහරු 

වද/ඉ 
- - - - 1  

හතු - - 72 53 12 2 
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5.2 පුවහතකළඅධ්යයනකළර්යයමණ්ඩය 

පුසතහරහධිඳතිප ලං   - ලං 01 
වජයසඨ ලංවහය ලංපුසතහරහධිඳතිප ලං - ලං 03 
වහය ලංපුසතහරහධිඳතිප ලං  - ලං 01    

එකතුල     - 05 
 

6. ලවර2014 උපළධිධ්ළරීන්පේපවේලළනියු්තිඵකත්ලතත්ලය 

වේහ ලං දියුක්තිපත්ඹ ලං පලිඵ ලං වත යතුරු ලං උඳහධි ලං රදහවනෝත්ඹට ලං වඳය ලං රඵහ ලං දු්  ලං රසණ ලං

භහරක් ලංභඟි්  ලංහතු ලංය් න ලංරදී. ලංඒ ලං්නු ලං2014 ලංවර් ලංඋඳහධි ලංරඵහත් ලංසිසු් වනි ලංවේහ ලං

දියුක්තිපත්ඹ ලංපිබඵ ලංහතු ලංයත් ලංවත යතුරු ලංඳවත ලංඳිපග  ලංදක්හ ලංතත. 

්ාල ලං්නු ලංවේහ ලංදියුක්තිප ලංතත්ඹ ලංේභසථ  

්ාලඹ රතිපලතඹ 

යහජය ලං්ාලඹ 27% 

යහජය ලං්ාලඹ ලංේ්වකුත්  14% 

යහජය ලං්ාලඹේගුරු  26% 

්ර්ධ ලංයහජය ලං්ාලඹ 4% 

ශ්ලසශ්දයහර ලංහර්ඹඹ ලංභ්ඩඩර 7% 

ශ්වේල ලං්ාල 12% 

සඹළා ලං රැිරඹහ 3% 

රතිපචහය ලංවන දළක්ව 7% 
(මරහරඹ ලං: ලංහර්ෂි ලංහර්ථහ ලං- ලං2014 ලංෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේලන ලං්ාලඹ, ශ්රී්ශ්ශ්  

 

 

(මරහරඹ ලං: ලංහර්ෂි ලංහර්ථහ ලං- ලං2014 ලංෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේලන ලං්ාලඹ, ශ්රී්ශ්ශ්  

පවේලළනියු්තිඵඅනුපළතය(භසථ) : 

පවේලළ නියු්තිඵකත්ලය ප්රතිඵතය 

වේහ ලංදියුක්තිප ලංහතු  84 % 

ඌණ ලංවේහ ලංදියුක්තිප ලං හතු  4 % 

වේහ ලංශ්යුක්තිප ලංහතු  12 % 

(මරහරඹ ලං: ලංහර්ෂි ලංහර්ථහ ලං- ලං2014 ලංෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේලන ලං්ාලඹ, ශ්රී්ශ්ශ්  

 

27% 

14% 

26% 

4% 

7% 

12% 

3% 

7% 

යහජය ලං්ාලඹ 

යහජය ලං්ාලඹ ලං… 

යහජය ලං්ාලඹ(ගුරු) 

්ර්ධ ලංයහජය ලං්ාලඹ 

ශ්ලසශ්දයහර ලං… 

ශ්වේල ලං්ාල 

සඹළා ලං ලංරැිරඹහ 

රතිපචහය ලංවන දළක්ව 

අංඅනුලපවේලළනියු්තිඵතත්ලය(වමවහා) 
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(මරහරඹ ලං: ලංහර්ෂි ලංහර්ථහ ලං- ලං2014 ලංෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේලන ලං්ාලඹ, ශ්රී්ශ්ශ්  

 

පීඨපවේලළනියු්තිඵතත්ලය 

පීඨය පවේලළනියු්තිඵ 
ඌණපවේලළ

නියු්තිඵ 
පවේලළවියු්තිඵ 

යවහිප ලංශ්දයහ 97% 0% 3% 

ශභනහයණ වහ 
හදිජ 

89% 6% 6% 

රහ වහ ාසෘතිප 80% 2% 19% 

ඉසරහමීඹ ලං්ධයඹන වහ 
්යහබි ලංබහලහ 

77% 6% 16% 

සියේ 84% 4% 12% 

(මරහරඹ ලං: ලංහර්ෂි ලංහර්ථහ ලං- ලං2014 ලංෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේලන ලං්ාලඹ, ශ්රී්ශ්ශ්  

 

 

 
(මරහරඹ ලං: ලංහර්ෂි ලංහර්ථහ ලං- ලං2014 ලංෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේලන ලං්ාලඹ, ශ්රී්ශ්ශ්  

 

 

 

වේහ ලංදියුක්තිප ලං

හතු ලං 84% 

ඌණ ලංවේහ ලං
දියුක්තිප ලං ලං

හතු ලං4% 

වේහ ලං
ශ්යුක්තිප ලං
හතු ලං

12% 

පවේලළනියු්තිඵඅනුපළතය(වමවහා)  

වේහ ලංදියුක්තිප ලංහතු ලං 

ඌණ ලංවේහ ලංදියුක්තිප ලං ලං
හතු ලං 

97% 
89% 

80% 77% 
84% 

0% 
6% 2% 6% 4% 3% 6% 

19% 16% 12% 

යවහිප ලංශ්දයහ ශභනහයණ ලං
වහ ලංහදිජ 

රහ ලංවහ ලං
ාසෘතිප 

ඉසරහමීඹ ලං
්ධයඹන ලංවහ ලං
්යහබි ලංබහලහ ලං 

සිඹ් ර 

වේහ ලංදියුක්තිප ඌණ ලංවේහ ලංදියුක්තිප වේහ ලංශ්යුක්තිප 
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7. පරිපළනවශඅනධ්යයනකළර්යමණ්ඩවිවහතර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්ලසශ්දයහර ලංරතිපඳදන ලංව ිෂන ලංබහ ලංචක්රව්  ලං්ා ලං922 ලං්නු ලංවජයසඨත්ඹ ලං්නු ලං

ඳිපඳහරන ලංදිශධහරී්  ලංායහ ලංඳවත ලංව්  ලංඳිපග  ලංදක්හ ලංතත.. 

පජ්යහඨ මට්ටපම්විධ්ළයකනිධ්ළරීන්  : 

 

හභහනය ඳිපඳහරන: 
ව් හධිහරී     01     
   

මධ්යමමට්ටපම්විධ්ළයකනිධ්ළරීන්  U-Ex 2 (I) 
 
හභහනය ඳිපඳහරන: 
දිවඹෝජය ලංව් හධිහරී   01 
 
වේ ලංව ලංිෂය ලංසුඵහධ ලංවේහ: 
දිවඹෝජය ලංව් හධිහරී   01 

 

මයපරිපළන: 
දිවඹෝජය ලංමරයහධිහරී    01 
 

නඩත්තුඅංය: 
උදයහන ලංඳහර     01 
 
 
මධ්යමමට්ටපම්විධ්ළයකනිධ්ළරීන්  U-Ex 2 (III) 

 

වළමළනය පරිපළන: 

පීඨය / ළඛළ 
පරිපළන

කළර්යමණ්ඩ 

අනධ්යයන

කළර්යමණ්ඩ 

හභහනය ඳිපඳහරන 07 41 

මරය ලංඳිපඳහරන 4 14 

වත  ලංව ලංළඳයුම් ලං්ාලඹ 1 9 

ෘත්ීනඹ ලංභහර්වෝඳවේල ලං්ාලඹ - 2 

ආයක් ලංවේහ 1 23 

රහවන ලංවේහ - 17 

රහ ලංව ලංාසෘතිප ලංපීඨඹ 1 14 

හදිජ ලංව ලංශභනහයණ ලං ලංපීඨඹ 1 14 

යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ 1 39 

ඉසරහමීඹ ලංව ලං්යහබි ලංබහලහ ලංපීඨඹ 1 8 

ඉාිතව් රු ලංපීඨඹ 2 16 

ශ්බහ ලංවේහ  1 11 

පුසතහරඹ වේහ  1 32 

වේ ලංව ලංිෂය ලංසුඵහධ ලංවේහ 1 9 

වබ තිප  ලං්ධයහඳන - 5 

නඩත්තු ලං්ාලඹ 2 0 

     ලංඉඩම් ලංව ලංව ඩනළඟිලි  51 

     ලංශ්දුලි ලංවහ ලංජර ලංළඳයුම් - 11 

     ලංව් හසිහහය - 21 

ඵහ දය ලංශ්බහ ලංව ලංෘත්ීනඹ ලං්ධයඹන ලංභධයසථහනඹ 1 5 

හතු 25 342 
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වජයසඨ වහය ලංව් හධිහරී   02 
 
 

 

පතොගවශවෆපයුම්අංය: 
වජයසඨ වහය ලංමරයහධිහරී   01 
 

ලයලශළරිකවිදයළපීඨය: 
වජයසඨ වහය ලංව් හධිහරී   01 

 

ඉංජිපන්රුපීඨය: 
වජයසඨ වහය ලංව් හධිහරී   01 

 
විභළග පවේලළ: 
වජයසඨ වහය ලංව් හධිහරී   01 

 
නඩත්තුඅංය    
ළඩ ලංඉාිතව් රු     01 

 
ආර්ක පවේලළ: 
රධහන ලංආයක්ල ලංදිරධහරී   01 

 
 

කනිහඨවිධ්ළයකනිධ්ළරීන් 
   

වළමළනය පරිපළන: 
වහය ලංව් හධිහරී    03 

 
මයපරිපළන: 

වහය ලංමරයහධිහරී    03 
 

කළවශවංවහකෘතිඵකපීඨ: 
වහය ලංව් හධිහරී    01 

 

ලළනිජ්වශකෂමනළකරණපීඨ: 
වහය ලංව් හධිහරී    01 

  

ඉවහළමීයවශඅරළබිභළළපීඨය:  
වහය ලංව් හධිහරී    01 

 

පුවහතකළය පවේලළ: 
වහය ලංව් හධිහරී    01 

 

දුරවහතඅධ්යළපනමධ්යවහාළනය: 
වහය ලංව් හධිහරී    01 

 
ඉංජිපන්රුපීඨය: 
ළඩඳර ලංඉාිතව් රු    01 
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8. පර්පේණ, නපලපත්පළදනවශප්රකළණපිළිබඳවිවහතර: 

විය ප්රකළිත ලළණිගතජ්ය 
 

ඉදිරිපත්කරනද 
 

ඳර්වේණ ලංණන 106 - 53 

නව ත්ඳහදන ලං ලංණන 01 - - 

ජර්නර ලංණන 04 - - 

වඳ ත් ලංණන 04 - - 

ලිප ලංණන 42 - - 

්වනකුත් - - - 

හතු 157 - 53 

 

ඉවත ලංදක්හ ලංතතිප ලංසිඹලුභ ලංපීඨ ලංඳවවේ ලං්ධයඹන ලංහයූ භ්ඩඩරඹ ලංශ්සි්  ලංසිදු ලංයන ලංරද ලංඳර්වේණ, ජ'නර, 

වඳ ත් ලංව ලංලිප ලංපිබඵ ලංශ්සතය ලංඳවත ලංඳිපග  ලංදක්හ ලංතත. 

 

ලයලශළරිකවිදයළපීඨය 

ඉදිරිපත්කරනදවශප්රකළිතපර්පේණපත්රිකළ: 

හච්. ලං හම්. ලං හම් ලං නලිර්, ව ලං ඹඕලූ, “HALLUCINATED 3D FACE MODEL FROM A 

SINGLE 2D LOW RESOLUTION FACE USING MACHINE LEARNING 

―,ජහතය් තය ලංම්භ් ත්රණඹ, ලං-2014, ශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ, 2014. 

ඒ. ලංහම් ලංයලසිෂ ලංවහ ලං හම්. ලං ්යි. ලංයි. ලං ජසි් (2014): The Impact of student intake Quality on the 

Performance of Engineering Undergraduates. 4 ලංන ලංජහතය් තය ලංම්භ් ත්රණඹ, ලං-2014, ශ්රී ලං

රාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ.490-492. 

ඒ. ලං හම් ලං යලසිෂ. (2014): Assessing the Quality of Teaching through students‟ 

Performance. යහඹන ලං්ධයහඳනඹ ලංම්ඵ් ධ ලංජහතය් තය ලංමුළු, ලං2014, ව ශම. 99 – 102. 

හස. ලංහම්. ලංහම්.ඉසභයි්  ලංවහ ලංඒ. ලංහම් ලංයලසිෂ (2014): People‟s Perception on Level of Normalcy 

of Lives in the Coastal Region of Ampara District in Sri Lanka after Civil War. ―ශ්රී ලං

රාහවේ ලං උතුරු ලං නළවන දය ලං ඳරහවත් ලං ඳලසචහත් ලං යුධ ලං භහජ ලං ආර්ථි ලං ාර්ධනඹ ලං පිබඵ ලං ජහතිප ලං

මුළු‖2014. 

ඒ. ලංහම් ලංයලසිෂ. වහ ලං.. ලංහස. ලංජී. ලංපීිපස ලං(2014): An Improved Exponentially Weighted Moving 

Average Chart for Monitoring Process Variance, 2014 ලං සිඩ්දි ලං  ද ලං ඳළතිප ලං ඔසවේලිඹහනු ලං

ායහව් න ලංමුළු. 

 
ඒ. ලං හම් ලං යලසිෂ. (2014): Assessing the Quality of Teaching through students‟ 

Performance. යහඹන ලං ්ධයහඳනඹ ලං ම්ඵ් ධ ලං ජහතය් තය ලං මුළු, යහඹන ලං ශ්දයහ ලං ආඹතනඹ, ලං ශ්රී ලං

රාහ. පටු ලං99. 

්යි. ලං හම් ලං ලිත් ලං (2014): “Implementation of LMS for FAS, SEUSL : Improve 

Corporative and Participate Teaching and Learning Atmosphere” ASRS – 2014, 
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―ඉසරහම් ලං දළනුභ ලංවහ ලංභහන ලංශ්දයහ ලංඒහඵේධවීභ ලංවදට‖, ලං ඉසරහම් ලං්ධයන ලංපීඨඹ, ශ්රී ලංරාහ ලං ්නිදිග  ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹ, ලං වඳ තපටු.36, ඔලුශ්් , ශ්රී ලං රාහ: ඉසරහම් ලං ්ධයන ලං වහ ලං ්යහබි ලං බහහ ලං පීඨඹ, ශ්රී ලං රාහ ලං

්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ 

එච්. එම්. ක. හිේමි, ව ලං හස. ලං හම්. ලං හම්. ලං භහහීර්., (2014), „Shari‟ah Governance of Islamic 

Banking Industry in Sri Lanka‟,  ඳශමු ලං න ලං ජහතය් තය ලං ම්භ් ත්රණඹ ―ඉසරහම් ලං දළනුභ ලං වහ ලං

භහන ලං ශ්දයහ ලං ඒහඵේධ ලං වීභ ලං වදට‖, ඉසරහම් ලං ්ධයඹන ලං පීඨඹ ලං , ශ්රී ලං රාහ ලං ්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ, 

වඳ තපටු.17, ඔලුශ්් , ශ්රී ලං රාහ:  ඉසරහම් ලං ්ධයන ලං වහ ලං ්යහබි ලං බහහ ලං පීඨඹ, ශ්රී ලං රාහ ලං ්නිදිග  ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹ 

 

ප්රකළශිතයකපි: 

හස. ලං හම්. ලං හම්. ලං භහහීර්, 2014, Islamic Insurance System (Tamil), IslamiyaSinthanai 

(Islamic Thought), නලීමළඉවහළම්රහලන ලංහර්ඹහාලඹ,පබ්රුල. මුද්රණඅංකය: 140, පලළුම. 

36:04, පිටු.38-48. 

හස. ලං හම්. ලං හම්. ලං භහහීර්., 2014, Enshrined Insurance Doctrines in Islam (Tamil), 

IslamiyaSinthanai (Islamic Thought), නලීමළඉවහළම්රහලන ලංහර්ඹහාලඹ,පබ්රුල. මුද්රණ

අංකය: 138, පලළුම. 36:02, පිටු.21-31. 

ප්රකළශිත පපොත්: 

හස. ලං හම්. ලං හම්. ලං භහහීර් ලං ව ලං හෂස. ලං හම්. ලං ඒ. ලං ්් හර් ලං භවුරහනහ, (2014) Al Akhlaqul Islamiyya 

(Islamic Ethics), Text book for Final Certificate Examination of Islamic Studies 

(Ahadhiyyah, Al Quran Schools), පකොෂඹ (ශ්රී ංකළල): මුවහලීම් ආගමික ශළ වංවහකෘතිඵක

පදපළර්තපම්න්තුල. 

අහපකර් අරවහව ලං හස. ලං හම්. ලං හම්. ලං භහහීර් ලං (2014) Islamic Shari‟ah Law – Necessity and 

Feasibility, (ISBN: 978-955-4699-59-5), පකොෂඹ (ශ්රීංකළල): ඉවහළම්පපොත්නිලව. 

හස. ලං හම්. ලං හම්. ලං භහහීර්., (2014) MarhoomMoulavi H.M.M. Khalid: A Legend Who 

Strived for Social Change, (ISBN: 978-955-4936-00-3), අකුරණ (ශ්රීංකළල): EMEX පපොත් 

විහලපකපය: 

හස. ලංහම්. ලංහම්. ලංභහහීර් ලං(2014) Polygamy – An Islamic Perspective, (ISBN: 978-955-8226-13-1) 

පකොෂඹ (ශ්රීංකළල): මීේපළර්ලිනමළධ්යමධ්යවහාළනය. 
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9. ලෆඩවටශන්, ලෆඩමුලුවශලෆඩපවියකබඳවිවහතර: 

 

10. තයළගෆබීම්පිළිබඳවිවහතර 

 

11. ආරම්භකරනදනලපළඨමළළපිළිබඳවිවහතර: 

පීඨඹ ඳහඨභහරහ භහධයඹ වතිප ි ේවරෝභහ 
ඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලං
ි ේවරෝභහ 

ලහසත්රඳතිප M Phil PhD 

්දහර ලංවන වේ 

 

12. පුනරළලර්තනවියදම්විවහතර: 

ශ්ඹ 2013 රු. 2014 රු. 

පුේලි ලංාවේතන 224,662,635.99 380,555,988.48 

භ්  2,054,329.01 6,150,790.40 

ළඳයුම් 19,075,399.19 56,965,538.63 

නඩත්තු 28,381,247.55 60,395,439.50 

ව ් ත්රහත් ලංවේහ 57,443,247.55 90,674,417.28 

්වනකුත් 22,107,226.44 42,576,388.64 

ලිඹහ ලංවළරීම් - 2,855,583.61 

ක්ඹ ලංිරරීම් - 84,169,708.01 

ිෂයහධහය - 24,436,400.00 

භවවඳ ර ලංිෂයත් - 21,396,750.00 

හතු 353,724,725.93 770,177,004.55 

 

13. ප්රළේධ්නවියදම්විවහතර 

විය පෆමිනිම 
වම්පර්ණ

කිරීම් 

ඉදිරිපත්

කිරීම් 

ඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලංළඩටව්  ලංායහ 01 - - 

ඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලංි ේවරෝභහ ලංළඩටව්  ලංායහ 01 01 - 

උඳහධි ලංළඩටව්  ලංායහ 17 13 10 

උඳහධි ලංි ේවරෝභහ ලංළඩටව්  ලංායහ - - - 

වතිප ලංඳත්ර ලංළඩටව්  ලංායහ - - - 

්වනකුත් 11 11 11 

එකතුල 30 25 21 

විය තයළගවංඛයළල අධ්යයනවංඛයළල සිසුන්වංඛයළල 

වේශීඹ ලංතයහ - - - 

ජහතිප ලංතයහ 01 01 - 

ජහතය් තය ලංතයහ - - - 

්වනකුත් - - - 

එකතුල 01 01 - 

ශ්ලඹ 2013  ලංරු. 2014  ලංරු. 

ය ඵඩු ලංව ලංඋඳයණ ලංව ලංවඳ ත ලං්ත්ඳත් ලංයළීයම් 33,523,450.10 161,376,032.59 

හවන ලං්ත්ඳත්ය ලංළීයම් - 3,887,600.00 

ව ඩනළගිලි ලංව ලංආෘතිප ලං්ත්ඳක් ලංය ලංළීයම් 18,766,316.71 1,366,477,505.01 

්වනකුත් ලංත්ම් - 56,304,565.86 

්වනකුත් ලංේඉග ිරරීම් ලංයහඳෘතිප ලං- ලංඉතිපිප ලංව ට  137,535,187.79 138,481,468.21 

්ධයඹන ලංරහණ/ ලංජහතය් තය ලංම්භ් ත්රණ  5,778,152.83 1,979,487.50 

ලහත්රඳතිප/ ලංආචහයූ - 7,167,344.27 

හතු 195,603,107.43 1,735,644,003.44 



32 
 

14. ලයළපෘතිඵවිවහතර(පද්ශීයඅරමුදයකන්-මියකයන) 

 

15. ලයළපෘතිඵවියදම්විවහතර(පද්ශීයඅරමුදයකන්-මියකයන) 

 

16. මයප්රගතිඵයපියකබඳවිවහතර(වියදම්) 

ශ්ඹ 2014 දී ලංව්  ලංිරරීම් 2014 දී ලංශ්ඹදභ ඉතිපිපඹ/්තිපිපක්ත 

යහඳෘතිප ලංවළය ලංපුනයහර්තන ලංශ්ඹදම් 614,126,818.50 637,318,562.93 -23,191,744.43 

යහඳෘතිප ලංවළය ලංරහනිධන ලංශ්ඹදම් 410,500,000.00 399,596,105.67 10,903,894.33 

වේශීඹ ලං්යමුදලි්  - - - 

ශ්වේශීඹ ලං්යමුදලි්  ලංයහඳෘතිප - - - 

හතු 1,024,626,818.50 1,036,914,668.60 -12,287,850.12 

 
 
 
 

නභ ලංව ලංශ්සතයඹ ණඹ/රදහන 
ආධහය ලං
දු්  ලං

ආඹතන 

TCE 

Rs.mn 

RFA 

Rs. 

DF 

Rs.mn 

රහ ලංව ලංාසෘතිප ලංපීඨ  ලං
ව ඩනළඟිලි ලංාකීර්ණඹ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ඒහඵේධ ලං්යමුදර ලං 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GOSL 
 
 
 
 
 
 
 

137.00 134,345,831.80 - 

හදිජ ලංව ලංශභනහයණ ලං ලංපීඨ  ලං
ව ඩනළඟිලි ලංාකීර්ණඹ 

160.00 153,625,909.67 - 

පුසතහරඹ 200.00 191,287,409.55 - 

යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ 170.00 135,125,429.63 - 

යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨ  ලංදිහ 149.00 66,536,849.47 - 

ක්වේ්ට ලංිෂත්රත් ලංයහඳහයඹ - 1,200,000.00 - 

්බය් තය ලංභහර් - 4,906,496.00 - 

ශ්දුලි ලංළඳයුභ - 2,676,908.00 - 

දත්ත ලංව ලංVOIP ජහරඹ - 11,554,961.47 - 

ශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහර ලං 
ාර්ධන ලංයහඳෘතිප 

- - - 

ARUP - 16,866,550.00 - 

ශ්ලසශ්දයහර ලංඋඳවේල ලංභ්ඩඩර - 7,277,995.20 - 

්ර්ධ ලංසතිපය ලංව් හසිහහය - 6,481,103.92 - 

හතු   816.00 731,885,444.71 - 

නභ 
TCE 

Rs 

(MM) 

2013 දී ලං
ශ්ඹදභ 

2014 දී ලංශ්ඹදභ) 
මුචිත ලංශ්ඹදභ ලං
2014.12.31 
ග නට 

වබ තිප ලං
රතිපඹ ලං  

රහ ලංව ලංාසෘතිප ලංපීඨවේ ලං
ව ඩනළඟිලි ලංාකීර්ණඹ 

137.00 - 2,486,464.67 134,345,831.80 100 

හදිජ ලංව ලංශභනහයණ ලං ලං
පීඨවේ ලංව ඩනළඟිලි ලං
ාකීර්ණඹ 

160.00 28.92 23,760,962.94 153,625,909.67 90 

පුසතහරඹ 200.00 50.02 45,665,420.79 191,287,409.55 70 

වහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ 170.00 46.54 41,185,679.62 135,125,409,55 85 

ිෂය ලංව් හසිහහය ලංව ලං
හයූ ලංභ්ඩඩර ලං ලංදිහ ලංවහ ලං
ව ඩනළඟිලි ලංාකීර්ණඹ 

149.00 26.57 10,884,075.11 135,125,429.63 
වරීව
න ලංඹන ලං
ළඩ 

හතු 816.00 152.05 123,982,603.13 680,921,430.12  
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17. මයප්රගතිඵයපියකබඳවිවහතර(ඉපෆූ අදළයම්) 

 

18. මයතත්ලවිහපේණය-2014 

 
19. 2014 ර්වේ දී රද ඹටිතර ඳවසුම් ශ්සතය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්ඹ 2014 දී ලංව්  ලංිරරීම් 2014 ලංදී ලංහතුවීම් රු.  ද ඹ/්තිපිපක්තඹ රු. 

උඳහධි ලං්ධයඹනඹ 280,000.00 554,787.22 274,787.22 

ඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලං්ධයඹනඹ 4,800,800.00 - -4,800,000.00 

උඳවේලණ 40,000.00 37,500 -2,500.00 

්වනකුත් 8,380,000.00 12,701,381.28 4,321,381.28 

හතු 13,500,000.00 13,293,668.50 -206,331.50 

ශ්ඹ සත්රඹ සිසුවකු ලංවහ ලංශ්ඹදභ 

සිසුවකු ලංවහ ලංපුනයහර්තන ලංශ්ඹදභ ේපු:ශ්  ේපු: ලංශ් / ලංසිසු්  ලංායහ 197,495.68 

සිසුවකු ලංවහ ලංරහනිධන ලංශ්ඹදභ ේරහ:ශ්  (රහ: ලංශ්  ලං/ ලංසිසු්  ලංායහ 123,828.98 

හතු  321,324.66 

යටිතපශසුකම්විවහතර පභෞතිඵකප්රගතිඵය 

හදිජ ලංව ලංශභනහයණ ලංපීඨඹ 

ඉග යිෂ්  ලංඳීන පුසතහර 

යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨඹ 

යවහිප ලංශ්දයහ ලංපීඨ ලංදිහ  

භව්  ලංවතවර් ලංහභය ලං100 ලංව් හසිහහය ලංව ඩනළඟි් ර ලංේපිපිෂ  
ම්පර්ණ ලංයන ලංරද 

භව්  ලංවතවර් ලංහභය ලං100 ව් හසිහහය ලංව ඩනළඟි් ර ලංේහ් තහ  
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20. විගණකළධිපතිඵලරයළපේලළර්ාළල 
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21. විගණකළධිපතිඵලළර්තළලවඳශළනිරී්ණ 

 

SEU/VC/B/AG/2014 

ඔඵවනි ලං්ාඹ ලං/EN/AM/B/SEUL/08/14/11 

 

2015 ජූලි ලං16, 

 

ශ්ණහධිඳතිප 

ශ්ණහධිඳතිප ලංවදඳහර්තවම්් තු 

ව ශඔ 

 

1978අංක16දරණවිහලවිදයළපනත108 (2)ලගන්තිඵයප්රකළර2014පදවෆම්බර්31ලනදිනට

අලවළනලර්යවඳශළශ්රීංකළඅේනිදිගවිහලවිදයළපේමයප්රකළනමතවිගණකළධිපතිඵලළර්තළල. 

2015 ලං ජූලි ලං 07 ලං ග නළතිප, ලං 2015 ලංජූලි ලං 09 ලං ග න ලං ්ඳ ලංවත ලංරළබුණු ලංඉවත ලංහර්තහ ලංවහ ලං ්ඳ ලං ඳවත ලංව්  ලං

දිරීක්ණ ලංරඵහ ලංවද් වනමු. 

2.0මයප්රකළනය 

2.1මතය 

ටව්  ලංය් න ලංරදී 

2.2මයප්රකළනයවම්බන්ධ්අර්ාකානය 

2.2.1ගිණුම්කරණඌනතළ 

ේ්  ලංහවනර ලංටිනහභ ලංගිණුම් ලංත ලංිරරීභට ලං්දහර ලංපඹය ලංවම් ලංන ලංශ්ටත් ලංවන ලංතත 

ේආ  ලං්නහත ලං්නුතවීභ ලංවහ ලංටව්  ලංය් න ලංරදී 

ේත  ලංදිළයග  ලංිරරීම් ලංසිදුයන ලංරදී 

ේඈ  ලංටිනහම් ලංගිණුම් ලංත ලංිරරීභ ලංවහ ලංපඹය ලංනු ලංරළවේ. 

ේඉ  ලං්නහත ලං්නුත්වීභ ලංවහ ලංටව්  ලංය් න ලංරදී 

 

2.2.2 ෆබියයුතුශළපගවියයුතුගිණුම් 

 ද  ලංවලේඹ ලංරඵහ ලංළීයභට ලං්ලය ලංපඹය ලංවම් ලංන ලංශ්ටත් ලංවන ලංතත. 
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2.3නීතිඵපපකොන්පද්සිශළපරගුළසිවමඟඅනුගතපනොවීම 

ේ්  ලංi. ලං1985 ලං්ා ලං07 ලංදයණ ලංශ්ලසශ්දයහර ලංඳනවත් ලං49ේ1  ලං් තිපඹ ලංඳිපග  ලංපීඨහධිඳතිපරු්  ලං්ධයඹන ලං

වහ ලං ඳිපඳහරන ලංහර්ඹ ලංභ්ඩඩරවේ ලංරධහදිඹහ ලංඵළශ්්  ලංඔවු් වනි ලංදිහඩු ලංව් න ලංඳත්හවන ලං

ඹන ලංවර ලං්දහර ලංපීඨධිඳතිපරු්  ලංව්  ලංඉ් ලිම් ලංය ලංතත. ලං 

ii ලං්නහත ලං්නුත්වීභ ලංවහ ලංටව්  ලංය් න ලංරදී 

ේආ  i. ලං්රහබ ලංවහ ලංවවේතු ලංවහ ලං්රහබ ලංරභහණඹ ලංදිර්ණඹ ලංිරරීභ, ලංකීභට ලං්දහර ලංරුණු ලංදිළයග  ලං

ිරරීභ ලංව ලංශ්භර්ලන ලංඳත්හවන ලංඹහභ ලංවහ ලං්ලය ලංපඹය ලංවම් ලංන ලංශ්ට ලංවන ලංතත. 

ii ලංශ්ණන ලංිෂටුවේ ලංඋඳවේල ලංවහ ලංශ්ලසශ්දයහර ලංභ් ත්රණ ලංබහවේ ලං්නුභළතිපඹ ලංභත ලංලිඹහ ලංවළරීම් ලං

ය ලං තිපවේ. ලං වභභ ලං ්ධිහරී් වනි ලං  ලං ්දව ලං ්නු ලං ්රහබඹ ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංආයම්බවේ ලං ඳට්  ලං

ග ගුහය න ලං  ලං ඳවත ලං ව්  ලං වවේතූ්  ලං භත ලං සිදුවී ලං තතිප ලං ව ලං ්තය ලං හභ ලං දිහ ලං ිරයුත්ත්  ලං

දිළයග  ලංීයර්ණඹ ලංිරරීභට ලංවන වළිර ලංවී ලංතත. 

1. ්ඩ්ඩහරච්වච්න ලං ගුරු ලං ්බයහ ලං ශ්දයහර ලං භූිෂවේ ලං තහහලි ලං ඳළතිප ලං ශ්ලසශ්දයහරඹ ලං

දිඹිෂත ලංසථහනඹට ලංවන ලංඹහවම් ලංදී ලංභතු ලංව ලංළඳයුම් ලංදුසයතහ ලංව ලංශ්ශ්ධ ලංසථහනර ලංප දටි ලං

තහහලි ලංව් හසිහහය ලංඔලුශ්්  ලං ද ලංප දටි ලංන ලංශ්ලසශ්දයහර ලංභූිෂඹ ලංවත ලංවන ලංඹහභ ලං

්රහබඹට ලංඵර ලංඳෆ ලංහධ ලං්තය ලංරධහන ලංවේ. 

 

2. ්ඳට ලං ද ලං වම් ලං ම්ඵ් ධවඹ්  ලං වඳ් හ ලං ග ඹ ලං යුතු ලං ළදත් ලං රුණක් ලං නම් ලං ශ්රී ලං රාහ ලං

්නිදිග  ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංප දටහ ලංතිපවඵ් ව්  ලං්  ලංඔඹ ලංවන වව ත් ලංරහයි ලංඕඩහයි ලංාහට ලං

ඉතහ ලංආ් නවඹදි. ලං්ම්ඳහය ලංග සත්රික්වේ ලංවයර ලංඵඩ ලංරවේලවේ ලංඳතිපන ලංර්ලහ ලංභවේ ලං

දී ලංශ්ලහර ලංජර ලංරහවඹක් ලංරඵහ ලංවදන ලංග ඹ ලං්ර ලං් ව්  ලංද ලං්  ලංඔඹ ලංයි. ලංඕනෆ ලංභ ලං්සථහ ලං

ජරහලවේ ලං ්තිපවර් ලං ජරඹ ලං දිදවස ලං ිරරීභට ලං ව වය ේ ලං වද ය්  ලං ශ්ෘත ලංිරරීභ ලං සිදු ලං න ලං

්තය ලංහ ද ලංරතිපපරඹක් ලංවර ලංහභ ලංජරවඹ්  ලංශ්ලසශ්දයහර ලංභූිෂඹ ලංඹට ලංවීභ ලංසිදු ලංවේ. 

 

ාහ ලංීනයඹ ලංපටහය ලංළය භ ලංදිහ ලංතතිප ලංව ලංජර ලංළය ම් ලංභහරහ ලංවවේතුව්  ලංශ්ලසශ්දයහර ලංභූිෂඹ ලං

්ි  ලං 3-6 ලං රභහණඹිර්  ලං ඹට ලං ව ලං ්තය ලං හඹ ලං ග න ලං දවඹට ලං ඩහ ලං ඳළීනභ ලං දිහ ලං හභඟි්  ලං

ශ්ලසශ්දයහර ලංවේඳරරට ලංළරිරඹ ලංයුතු ලංභ්ටටවම් ලංවහදිඹක් ලංසිදු ලංවී ලංතිපවේ. 

 

3. වඵාහර ලං වඵ ක්වක් ලං නළවන දය ලං වයර ලං ීනයවේ ලං හක්තයහ ලං භහයිභ ලං ්නිදිග  ලං

ශ්ලසශ්දයහරඹ ලංප දටහ ලංතතිප ලංදිහ ලංනළවන දය ලංවයර ලංීනයඹට ලංදරුණු ලංවර ලංඵරඳෆ ලංසුනහිෂ ලං

යනඹ ලංවවේතුව්  ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලංවේඳර ලංවහ ලංඋඳයණ ලංරට ලංදළි  ලංවර ලංවහදි ලංසිදු ලං

ශ්ඹ. 

 

4. 2007 ලංවර් ලංශ්ලසශ්දයහරවේ ලංතතිප ලංව ලංගි් ව්  ලං් දතය ලංවර ලංඵරඳෆම් ලංසිදු ලංයිෂ්  ලං

ශ්ලසශ්දයහරවේ ලංවේඳර ලංවහ ලංඋඳයණරට ලංදළි  ලංවහදිඹක් ලංසිදුශ්ඹ. 
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4.2 කෂමනළකරණදුර්ලතළ 

ේ්  ලංවම් ලංම්ඵ් ධවඹ්  ලංත ලංයුතු ලංක්රිඹහ ලංභහර් ලංපිබඵ ලං්ධයනඹ ලංය ලංහර්තහක් ලංඉග ිපඳත් ලංිරරීභ ලංවහ ලං

ශ්ලසශ්දයහර ලංවු් සිරඹ ලංඋඳ ලංිෂටුක් ලංඳත් ලංය ලංතිපවේ. 

 

ේආ  ලං ථිහචහර්ඹයඹහවනි ලං ්යඹ ලං භත ලං ඔහුවනි ලං ්ර්ථහධ ලං ්යමුදවර්  ලං  ද  ලං මුදර ලං ්ඹ ලං ය ලං

ළීයභට ලං්දහර ලංපඹය ලංවම් ලංන ලංශ්ටත් ලංවන ලංතත. 

 

ේත  ලංවම් ලංම්ඵ් ධවඹ්  ලංශ්භර්ලන ලංඳළළත්වීභට ලංවහ ලංකීභට ලං්දහශ ලංරුණු ලංදිළයග  ලංිරරීභට ලංපඹය ලං

නු ලංරළවේ. 

 

ේඈ  ලංවභභ ලං්යිතභඹ්  ලං්දහශ ලංආඳන ලංලහරහ ලංවත ලංවම් ලංන ලංශ්ටත් ලංවඵදහ ලංවළය ලංතිපවේ. 

 

ේඉ  ලං2014.05.23 ලංන ලංග න ලංඳළතිප ලං169 ලංළදි ලංභ් ත්රණ ලංබහ ලං ලං  ලංරැසවීවම් ලංදී ලංවජයසඨ ලංිෂය ලංඋඳවේල ලංවහ ලං

ිෂය ලංඋඳවේල ලංවහ ලං්භතය ලංව ය ලංදීභනහක් ලංරඵහ ලංදීභට ලංීනයණඹ ලංශ ලංනමුත් ලංහඹ ලංවම් ලංන ලං

ශ්ට ලංදිළයග  ලංය ලංතතිප ලං්තය ලංශ්ලසශ්දයහර ලංරතිපඳහදන ලංව ිෂ්  ලංබහවේ ලංචක්ර ලංව් නඹට ලං්නු ලං

 දිෂ ලංවවීම් ලංඳභණක් ලංසිදු ලංයනු ලංරළවේ 

 

(ඊ) ලං ේi  ලං 2014 ලං ර්ඹ ලංවහ ලංලිඹහඳග ාචි ලං ව ලං ළඳයුම්රු් වනි ලංව් නවේ ලං වභ්ටට ලංළඳයීභ ලංවහ ලං

ිරසිඳු ලංළඳයුම්රුකු ලංලිඹහඳග ාචි ලංවී ලංනළත. ලංහභ ලංදිහ ලංවභ්ටට ලංදිලසඳහදඹ්  ලං17 ලං වදනහ ලංව්  ලං

ළඳයුම්රු්  ලං / ලංදිලසඳහදඹ්  ලං15නකු ලංyellow pages ලංභඟි්  ලංවතෝයහ ලං් නහ ලංරදී. ලං්වනක් ලං

ළඳයුම්රු්  ලං වදවදනහ ලං හනම් ලං ශ්රී ලං රාහවේ ලං ශ්ලහර ලං දිලසඳහදඹකු ලං න ලං දම්වයෝ ලං ේීන. ලං ආර් ලං

ර්භහ් ත ලංවඳ ේලි ලංභහභ  ලංවහ ලං2013 ලංවර් ලංශ්රී ලංරාහ ලං්නිදිග  ලං ලංශ්ලසශ්දයහරඹට ලංවභ්ටට ලං

ළඳය ලං යහවඩෝ ලං ර්භහ් ත ලං ආඹතනඹ ලං හ ලං උඳකුරඳතිප ලං උඳවදස ලං භත ලං මරයහ්ධිහිපවනි ලං

දිර්වේලවඹ්  ලං රාසු ලං වහ ලං ආයහධනහ ලං යන ලං රදී. ලං උඳකුරඳතිපයඹහ ලං දම්වයෝ ලං වහ ලං යහවඩෝ ලං

ආඹතනඹ් වනි ලංරාසු ලංආයහධනහ ලං්නුභත ලංය ලංතතිප ලං්තය ලංතය හරීත්ඹ ලංළි  ලංග යුනු ලංිරරීවභ්  ලං

්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරඹට ලං රහබ ලං රඵහ ලං ළීයභ ලං වහ ලං ළඳයුම්රු්  ලං ණන ලං ළි  ලං ිරරීභට ලං

ීනයණඹ ලංයන ලං රදී. ලං හභ ලං දිහ ලං හ ලං සිටි ලං උඳකුරඳතිපවනි ලං ්නුභළතිපවඹ්  ලං දම්වයෝ ලං වහ ලං යහවඩෝ ලං

තතුළු ලංළඳයුම්රු්  ලං17 ලං ලංවදනහ ලංව්  ලංරාසු ලංළවීම් ලංසිදු ලංය ලංතත. 

 

ේii  ලං  ලං වට් ඩර් ලංව් නවේ ලංඋඳවදසරට ලං ්නු ලංෆභ ලංරාසු ලංතඵ් වනකුභ ලංරාසු ලංශ්ෘත ලංයන ලං

්සථහවේ ලං හම්රඹක් ලං බහය ලං ග ඹ ලං යුතු ලං න ලං ්තය ලං හවේ ලං බහය ලං වන දු්  ලං ්ඹ ලං රතිපචහය ලං වන  ලං

දළක්ව්  ලංවේ ලං ළරකීභට ලංටයුතු ලංයයි. ලංඉවත ලංවේද ලං්ා ලං 01 ලංවහ ලං 08 ලංව්  ලංන ලංඳිපග  ලං

රාසු ලංතඵ් න්  ලංඔවු් වනි ලංරාසු ලංබහය ලංදු්  ලං්තය ලංඉ්  ලංහක් ලංරාසු ලංතඵ් නකු ලංන ලං―ව් ්ටස ලං

වවුර ලංආඹතනඹ‖ ලංරාසු ලංවදක් ලංශ්් ඳ ලං01 ලංවහ ලංශ්් ඳ ලං02 ලංවර ලංරඵහ ලංදී ලංතිපවේ. ලං්භ ලංිෂර ලං

ණ්  ලංළහ ලංතිපබු ලං  ලං්ඹ ලං්තවය්  ලංඳවත ලංව්  ලංරාසු ලංතඵ් න්  ලං04 ලංවදනහ ලංවභ්ටට ලංර ලං

කුඩහ ලං ව ටක් ලං ේසවඳ ් ච් ලං ෂී්ට  ලං ඳභණක් ලං ඳඹහ ලං තිපබුණු ලං ්තය ලං ආර්පවටක් ලං ආඹතනඹ ලං
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ඉ් ලුම් ලංශ ලංවභ්ටට ලංර ලංරභහණඹට ලංඩහ ලංකුඩහ ලංවභ්ටට ලංළඳයීභ ලංදිහ ලංරාසු ලංළවීවම් ලං දී ලං

ඉග ිපඳත් ලං ශ ලං උඳවදස ලං රට ලං ්නු ලං ටයුතු ලං වන ිරරීභ ලං ඹන ලං ඳදනිෂ්  ලං රහයම්බ ලං රාසු ලං

තයීවම් ලංදී ලංතහක්දි ලංතයීම් ලංිෂටු ලංශ්සි්  ලංහභ ලංආඹතනවේ ලංරාසු ලං ලංරතිපක්වේඳ ලංය ලං

තිපවේ. ලංරහයම්බ ලංරාසු ලංතයීවම් ලංදී ලංඹවඳත් ලංරතිපචහය ලංදළක් ලංව ලංීන ලංආර් ලංආඹතනඹ ලංවහ ලංයහවඩෝ ලං

ආඹතනඹ ලංශ්සතයහත්භ ලංතයීභ ලංවහ ලංවතෝයහ ලං් නහ ලංරදී. 

 

i. ව් ්ටස ලංවවුර ලං- ලංශ්් ඳ ලං01 

ii. ආර්පවටක් ලංවඳ ේලි ලංභහභ 

iii. හවනක්ස ලංදිවඹෝිතත ලංආඹතනඹ 

iv. සය ේ ලංවම්ර් 

v. ව් ්ටස ලංවවුර ලං- ලංශ්් ඳ ලං02 

 

(III) ්නිදිග  ලං ලංශ්ලසශ්දයහරඹට ලං2013 ලංවර් ලංවේභ ලං2014 ලංය ලංවහ ලංද ලංවභ්ටට ලංළඳයීභ ලංවහ ලං

යහවඩෝ ලංආඹතනඹ ලංවතෝයහ ලං් නහ ලංරදී. ලං2013 ලංර්ඹ ලංවහ ලංිෂශ ලංළවීම් ලංසිදු ලංිරරීභට ලංවඳය ලං

යහවඩෝ ලංආඹතනඹ ලංඋඳකුරඳතිප ලංවත ලංආභ් ත්රණඹ ලංයන ලංරද ලංරර්ධන ලංලිපවඹ්  ලංඔවු්  ලංද ලං

වභ්ටට ලංදිසඳහදඹ්  ලං්තය ලංහක් ලංවභ්ටට ලංදිසඳහදඹකු ලංන ලංඵළශ්්  ලං්නහතවේ ලංදී ලංවභ්ටට ලං

වහ ලංවට් ඩර් ලංළන ලං්සථහවේ ලංදී ලංතභ ලංආඹතනඹට ලංද ලංිෂශ ලංණ්  ලංඉග ිපඳත් ලංිරරීභට ලං

්සථහ ලංරහ ලංවදන ලං ලංඉ් ලිභක් ලංසිදුය ලංතත. ලංහවරභ ලංයහවඩෝ ලංආඹතනඹ ලංදිසඳහදවනි ලං

ඵරඹ ලං ඳළරීවම් ලං ලිපවඹ්  ලං රහල ලං ය ලං තත්වත් ලං යහවඩෝ ලං ආඹතනඹ ලං වෂෝම් ලං වභ්ටට ලං

දිසඳහදඹකු ලං ඵළශ්්  ලං 2014 ලං රාසු ලං ආයහධනවේ ලං දී ලං දිසඳහද ලං ඵරඹ ලං ඳළරීභ ලං ්දිහර්ඹ ලං

්ලයතහක් ලංන ලංඵයි. ලං 

 

(iv) ලංවභ්ටට ලංවහ ලංඉ් ලුම් ලංළන ලං්සථහවේ ලංදී ලංවභ්ටටඹ් වනි ලංරභහණඹ ලංළයදීභිර්  ලංිෂනුම් ලං

ත ලංය ලංතත්වත් ලං72‖ ලංx ලං30‖ ලංx ලං4‖ ලංවරඹ. ලංළඳයුම් ලං්ාලඹ ලංරාසු ලංළහ ලංතත්වත් ලංද ලංවභභ ලං

ිෂනුම් ලංරභහණඹටඹ. ලං වට් ඩයඹ ලංරඵහ ලං දී ලං වභ්  ලංඳසු ලංරඵහ ලං දු්  ලංිෂනුම් ලංව ලංත්  ලං ද ලංළඵෆ ලං

ිෂනුම් ලං ්තය ලං වනක් ලං ඳළතුදි ලං ේ ලං 76‖ ලං x ලං 30‖ ලං x ලං 4‖ . ලං වඳය ලං රාසු ලං ළවීම් ලං ්රාගු ලං ය ලං

නළතත් ලංරාසු ලංළවීභට ලංරභහණත් ලංහරඹක් ලං ද ලං වන භළතිප ලංශ්ඹ. ලං හභ ලංදිහ ලං ්ඳ ලංයහවඩෝ ලං

ආඹතනවඹ්  ලංරඵහ ලංත් ලංතක්වේරු ලංවදඳහර්තවම්් තු ලංරම්ඳහදන ලංිෂටු ේරධහන  වත ලං

්නුභළතිපඹ ලංවහ ලංබහය ලංවදන ලංරදී. ලංයහවඩෝ ලංආඹතනඹ ලංළඳය ලංතක්වේරු ලංතයීභට ලංරක් ලංශ ලං

වදඳහර්තවම්් තු ලං රම්ඳහදන ලං ම්ටු ලං 2014 ලං ්වෝසතු ලං 29 ලං ඳළතිප ලං ඔවු් වනි ලං 159:09 ලං

රුසවීවම් ලං දී ලං  ලං වභ්ටට ලං ර ලං ්තිපවර් ලං 4‖ ලං රභහණඹ ලං වහ ලං පිපළඹ ලං වර ලං රුපඹ්  ලං 200.89 ලං

වවීභට ලං ීනයණඹ ලංයන ලං රදී. ලං හභ ලං දිහ ලං ්ඹ ලං භත ලං හතු ලං ශ ලං ්ඹ ලං භත ලං ඵේද ලං නළතිප ලං

වභ්ටට ලංර ලං්ඹ ලංරුපඹ්  ලං3504.47 ලංශ්ඹ. ලංේහතු ලංශ ලං්ඹ ලංභත ලංඵේද ලං දත ලං3924.99 ලංිර.  ලං

මීට ලං්භතය ලංවභ්ටට ලංවහ ලංවනත් ලංිරසිඳු ලංපිපළඹක් ලංහතු ලංවන වේ. 

 

(v) ලංඉ් ය භ ලං්නු ලංරාසු ලංතඵ් න්  ලං17 ලංව්  ලංරතිපචහය ලංදළක් ලංව ලං08 ලංවදවනකු ලංඳභණක් ලං72‖ x 30‖ 

x 4‖ ලං තදි ලංත්ටටුවේ ලංවභ්ටට ලංළඳයීභ ලංවහ ලං රාසු ලංආයහධනහ ලංරඵන ලංරදී. ලංරාසු ලංතඵ් න්  ලං
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ශ්සි්  ලං රඵහ ලං වදනු ලං රඵන ලං ව් න ලං වහ ලං හම්ඳර ලං ශ්සතයහත්භ ලං තහක්දි ලං තයුම් ලං

ිෂටු ලංශ්සි්  ලංඳරීක්හ ලංිරරීභ ලංවහ ලංතයීභට ලංරක් ලංිරරීභ ලංසිදු ලංයන ලංරදී.තහක්දි ලංතයුම් ලං

ිෂටු ලං යහවඩෝ ලංආඹතනඹ ලං ඩහත් ලං ්නුකර ලංතහඹක් ලං දළක් ලං ව ලං ්ඩුභ ලං රාසු ලං තඵ් නහ ලං වර ලං

වතෝයහ ලං ් නහ ලං රදී. ලං යහවඩෝ ලං ආඹතනඹ ලං ඉග ිපඳත් ලං ශ ලං වට් ඩර් ලං ව ් වේසි ලං වහ ලං ඔවු්  ලං

ළඳය ලංවභ්ටට ලංහම්ඳර ලං්ලයතහඹ් ට ලංළරවඳන ලංදිහත් ලංතහක්දි ලංතයුම් ලංිෂටු ලං

යහවඩෝ ලං ආඹතනඹ ලං දිර්වේල ලං ය ලං තිපවේ. තහක්දි ලං තයුම් ලං ිෂටු ලං හම්ඳර ලං ඳරීක්හ ලං

ිරරීභ ලංවහ ලංතයීභ ලංසිදු ලංයන ලංරේවේ ලංශ්දයහහය ලංඳදනම් ලංශ්දයහත්භ ලංක්රභඹට ලංවන  ලංවඳ දු ලං

ක්රභඹට ලංයි. ලංවම් ලංන ලංශ්ට ලංවභ්ටට ලංර ලංගුණහත්භ බහඹ ලංම්ඵ් ධවඹ්  ලංබහශ්ත ලංය් න්  

ව්  ලංිරසිඳු ලංඳළිෂදි් රක් ලංරළම් ලංනළත. 

 

ේඋ  ලං ේi  ලං 2013 ලං යට ලං වඳය ලං ශ්ණහධිඳතිප ලං හර්ෂි ලං ශ්ණන ලං ශ්භසුවම් ලං දී ලං සථහය ලං

ත්ම් ලං  ලං ව් නඹ ලං්සථහන ලංත ලංවීභ, ලංරධහන ලංබහ්ඩඩ ලං්ටවටෝරු ලංව් නඹ, ලංව ලං

මරය ලංරහලනවේ ලංත්ම්ර ලං්ඹ ලංයහජ ලංඉග ිපඳත්වීභ ලංපිබඵ ලංනළත ලංනළතත් ලං

ශ්භන ලංරදී. ලං 

 

2010.12.01 ලං ග න ලං ළඩ ලං බහය ලං ත් ලං ර්තභහන ලං ව් හධිහරී ලං සථහය ලං ත්ම් ලං

ව් නඹ ලංඹහත්හය න ලංිරරීවම් ලං්ලයතහඹ ලං්වඵෝධ ලංව ට, ලංසිදුවී ලංතතිප ලංවදෝඹ ලං

දිළයග  ලං ිරරීභ ලං වහ ලං ්දහර ලං පඹය ලං ආයම්බ ලං ය ලං තිපවේ. ලං 1985 ලං ්ා ලං 07 ලං දයණ ලං

ශ්ලසශ්දයහර ලංඳනවත් ලං37ේ1  ලං් තිපඹට ලං්නු ලංශ්ලසශ්දයහර ලංවේඳවර ද ලංබහයරු ලංවහ ලං

ෘුන ලං ්ධීක්ඹහ ලං ව් හධිහරීඹ. ලං වභභ ලං ළටළු ලං හච්චහ ලං ය ලං ්හනවේ ලං

ීනයණඹ ලංයන ලංරේවේ ලං වභභ ලංහයූ ලං ඵහ දය ලං මරහරඹිර්  ලංසිදු ලංය ලං ළීයභටඹ. ලං වම් ලං

වහ ලං ඹම් ලං ඳභණිර්  ලං ්ධි ලං පිපළඹක් ලං දළරීභට ලං සිදු ලං වේ.ේ ලං උදහවයණඹක් ලං වර ලං

්නිදිග  ලං ශ්ලසශ්දයහරවේ ලං පටතිප්  ලං රඵහ ලං ් න්  ලං වහ ලං රුපඹ්  ලං 5,280,000.00 ලං

වේ.  

 

සථහය ලං ත්ම් ලං ව් නඹ ලං ෆදීභ ලං හභහනය ලං ඳිපඳහරනඹ ලං වහ ලං මරය ලං ඳිපඳහරනඹ ලං

හට ලං හක්වීවභ්  ලංසිදු ලංශ ලං වළිර ලංදිහ ලං වභභ ලංහර්ඹඹ ලං හභහනය ලං ඳිපඳහරනඹ ලංවහ ලං

මරය ලංඳිපඳහරනඹ ලංවත ලංඳළරීභට ලංශ්ණන ලංිෂටු ලංීනයණඹ ලංයන ලංරදී. ලංමලි ලංඵඩු ලං

්ටවටෝරු ලංවඳ ත ලංෆදීභ ලං1995 ලංශ්ලසශ්දයහරඹ ලංආයම්බවේ ලංඳට්  ලංඳළතිප ලංවත යතුරු ලං

හතු ලංිරරීභ ලංභඟි්  ලංසිදු ලංව ලං්තය ලංවභභ ලංක්රිඹහලිඹ ලංව් හධිහිපවනි ලං්ධීක්ණඹ ලං

වහ ලං භ  ලං වඳ් වීභ ලං ඹටවත් ලං වභ් භ ලං උඳකුරඳතිපවනි ලං වහ ලං ශ්ණන ලං ිෂටුවේ ලං මීඳ ලං

දිිපක්ණඹ ලංඹටවත් ලංසිදු ලංශ්ඹ. 

 

වභභ ලංක්රිඹහලිඹ ලං වහ ලං ය ලං වදක් ලං ඳභණක් ලං ත ලං ශ්ඹ. ලං ්හනවේ ලං දී ලං සථහය ලං

ත්ම් ලංව් නඹ ලංවහ ලංරධහන ලංඵඩු ලං්ටවටෝරු ලංවඳ ත ලංළසු ලං්තය ලංහඹ ලං2013 ලංවර් ලං

බහ්ඩඩ ලං මීක්ණඹ ලං ඳළළත්වීභට ලං ද ලං ඉව්  ලං ශ්ඹ. ලං වභභ ලංක්රිඹහලිවේ ලං ්ඳවසු ලං ඵ ලං

දිහ ලංභ ලංමීට ලංෘුන ලං, ලංළඳවීවභ්  ලංභළග වත් ලංව ලංසිඹළුභ ලංහර්ඹ ලංභ්ඩඩරඹට ලංව ය ලං
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දීභනහක් ලංරඵහ ලංදීභට ලංශ්ණන ලංිෂටු ලංශ්සි්  ලංභ් ත්රණ ලංබහවේ ලං්නුභළතිපඹ ලංවහ ලං

දිර්වේල ලංව ට ලංඹන ලංරදී ලං . ලං2015.09.20 ලංග න ලංඳළතිප ලං173 ලංන ලංභ් ත්රණ ලංබහවේ ලං

රැසවීවම් ලංදී ලංවභභ ලංවවීම් ලං්නුභත ලංයන ලංරදී. ලං 

 

ේii  ලං ව් හධිහරීවනි ලං වහ ලං උඳකුරඳතිපවනි ලං ෘුන ලං වහ ලං ්්ඩඩ ලං ්ධීක්ණඹ ලං භත ලං

ම්පර්ණ ලංහර්ඹඹ ලංසිදු ලංශ්ඹ. 

 

ේඌ  ලං ේi  ලං ශ්ලසශ්දයහර ලං රතිපඳහදන ලං ව ිෂ්  ලං බහවේ ලං දිවඹෝිතතඹ්  ලං වළය ලං ශභනහයණ ලං

ිෂටුවේ ලංහභහිතඹ්  ලං11 ලංිර. 

 

ශ්ලසශ්දයහර ලංරතිපඳහදන ලංව ිෂ්  ලංබහට ලංදිවඹෝිතතඹ්  ලංපිබඵ ලං්ිෂ්  ලංවඹ මු ලං

ශ ලං ලිපඹට ලං වම් ලං න ලං වතක් ලං පිබතුරු ලං රළම් ලං නළත. ලං වවේ ලං වතත් ලං ශ්ලසශ්දයහර ලං

රතිපඳහදන ලං ව ිෂ්  ලං බහවේ ලං දිවඹෝිතතඹ්  ලං රඵහ ලං ළීයභ ලං වහ ලං නළතත් ලං

සි දළවීවම් ලංලිපඹක් ලංඹළවීභට ලංටයුතු ලංය ලංතිපවේ. 

 

ේii  ලං  ලං වභභ ලං රහද ලං දීභනහ ලං වවීභ ලං 2012 ලං වර් ලං සිට ලං සිදු ලං වවේ ලං 148 ලං න ලං වු් සිර ලං

රැසවීවම්, ලං 93 ලංන ලංමරය ලංිෂටු ලංරැසවීවම්, ලං 12 ලංළදි ලංඵහ දය ලංඋඳහධි ලංශභනහයණ ලං

ිෂටු ලං රැසවීවම් ලං ්නුභළතිපවඹදි. ලං වවේ ලං වතත් ලං වභභ ලං වවීම් ලං වම් ලං න ලං ශ්ට ලං

උඳකුරඳතිපවනි ලංඋඳවදස ලංභත ලංනතහ ලංතත. 

 

ේiii  ලං වම් ලං න ලං ශ්ට ලං සිඹලුභ ලං ඳවසුම් ලං ඳඹහ ලං දී ලං වන භළතිප ලං ඵහ දය ලං උඳහධි ලං වහ ලං ෘත්ීනඹ ලං

්ධයඹන ලං භධයසථහනවේ ලං ඳිපණහහයඹ ලං වහ ලං 2013 ලං වර් ලං ිෂර ලං දී ලං ත් ලං

ඳිපණ ලංඳේධතිප ලං24 ලංක් ලංසථහඳනඹ ලංය ලංතත. ලංජහර ලංරැවළ්  ලංතඳීභ ලංවහ ලංශ්දුලි ලංරැවළ්  ලං

තදීභ ලංසිදු ලංිරරීභට ලංදිඹිෂත ලං්තය ලංිෂර ලංණ්  ලංළවීභ ලංවළිර ලංඉක්භදි්  ලංසිදු ලංිරරීභට ලං

ඵරහවඳ වය ත්තු ලංවේ. ලංඳිපණහහයඹ ලංප දටූවීභ ලංම්ඵ් ධවඹ්  ලංන ලංඋඳවේල ලං

හර්තහ ලං භවහචහර්ඹ ලං උඩුභවනි ලං ව්  ලං වම් ලං න ලං වතක් ලං රළම් ලං නළත. ලං වම් ලං වහ ලං

ශ්් ඳඹක් ලංවර ලංභවය ලංඳිපණ ලංණඹ ලංඳදිෂ්  ලංවනත් ලං්ාල ලංවත ලංබහශ්තහ ලංිරරීභ ලං

වහ ලං රඵහ ලං දී ලං තත. ලං ඳිපණහහයඹ ලං මුළුභදි් භ ලං සථහපත ලං ශ ලං ඳසු ලං ඳිපණ ලං

බහශ්ත ලංිරරීවම් ලංවළිරඹහ ලංරළවේ. 

 

ේහ ේi  ලංතහක්දි ලංතයීම් ලංිෂටු ලංශ්සි්  ලංරළබුණු ලංරාසු ලංතයීභට ලංරක් ලංශ ලං්තය ලංඔවු්  ලංවද දර ලං

- ලං් ිරස ලංනය ලංබහ ලංරවේලර ලංඳළතිපය ලංඳතිපන ලං්නුඳහතඹ ලංරහ ලංඵරහ ලංභහ ලං18 ලංක් ලංවහ ලං

රුපඹ්  ලං 2,160,000.00 ලං ක් ලං ්  ලං ඵදු ලං වර ලං ්ඹ ලං ය ලං ළීයභට ලං ්නුභත ලං ය ලං තත. ලං වභඹ ලං

වදඳහර්තවම්් තු ලං රම්ඳහදන ලං ිෂටු ලං ශ්සි්  ලං ්නුභත ලං ය ලං තත. ලං හභ ලං හරවේ ලං ඳළතිප ලං

්නුඳහතඹ ලංර් ලං්ි ඹට ලංරුපඹ්  ලං50 ලං- ලං55 ලංත් ලං්තය ලංව ලංහරවේ ලං්ඳ ලංව ඩනළගි් ර ලං්  ලං

ඵදු ලංනු ලංරළබුවේ ලං ්ි ඹක් ලංරුපඹ්  ලං 37.00 ලංට ලංඹ. ලං වවේ ලං වතත් ලං්ඳ ලංදිරීක්ණ ලං වේ ලං දී ලං

්දහර ලංඳිපග  ලංටයුතු ලංිරරීභ ලංවහ ලංටව්  ලංය ලංතඵහ ලංවන ලංතත. 
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ේii  ලං ලංම්පර්ණ ලංමුද්  ලංරභහණඹ ලංගිශ්සුවම් ලංව ් වේසි ලංඳදනිෂ්  ලංවවීම් ලංයනු ලංරළඵ ලංතත. 

 

ේiii  ලං ්  ලං ඵදු ලං ගිශ්සුවම් ලං ලිඹහඳග ාචි ලං ශ ලං මු්  ලං පටඳත ලං රඵහ ලං ළීයවම් ලං දී ලං රභහදඹක් ලං සිදු ලං

තිපවේ.වවේ ලංවතත් ලංහඹ ලංවම් ලංන ලංශ්ට ලංලිඹහඳග ාචි ලංය ලංතතිප ලං්තය ලංමු්  ලංව් න ලං්ඳ ලංතු ලං

තත. 

 

4.3 ගණුපදනුලවිලළදළත්මකවහලළභළලය 

 

ේ්  ලංටව්  ලංතඵන ලංරදී 

 

ේආ  ලං ්තිපරු ලං ජනහධිඳතිපතුභ්  ලං ඳළිෂනවණන ලං වභ වව වත් ලං යතු ලං ඳරක් ලං හලිඹ ලං යුතු ලං ඵට ලං

උත්ඹට ලංආ් න ලං්සතහවේ ලංදී ජනහධිඳතිප ලංආයක් ලං්ාලඹ ලං්ඳට ලංඋඳවදස ලංරඵහ ලංදු් ව. ලං

හභ ලං්සථහවේ ලංදී ලං්ඳ ලංශ්ශ්ධ ලංසථහනඹ් ව්  ලංයතු ලංඳරක් ලංකුය  ලංඳදනිෂ්  ලංරඵහ ලංළීයභට ලංදළර ලං

උත්වඹ ලං ද ලං හර්ථ ලං වවේ ලං නළත. ශ්ලසශ්දයහරවේ ලං උඳහධි ලං රධහවනෝත්ඹ, ලං හර්ෂි ලං

ම්භ් ත්රණ ලං ළදි ලං වඵ වවෝ ලං උත්ඹ්  ලං ඳළළත්වන ලං ඵළශ්්  ලං ්ඳ ලං යතු ලං ඳරක් ලං ිෂර ලං දී ලං

ළීයභට ලංීනයණඹ ලංවරමු. ලං 

ේත  ලංටව්  ලංතඵන ලංරදී 

 

4.4 පකොන්ත්රළත්පරිපළනය 

4.4.1 ශ්දයහහය ලංඋඳයණ ලංිෂර ලංදී ලංළීයභ. 

 

යවහිප ලං ශ්දයහ ලං පීඨවේ ලංවජ ලං ශ්දයහ ලං වදඳහර්තවම්් තුව්  ලං ඉ් ලුම් ලං ශ ලං ය ෂස ලං ඒිපඹහ ලං

මීටයඹ ලංවහ ලංළඳයුභරු්  ලංවඹ ලංවදවනකු ලංිෂර ලංළහ ලංතිපබිදි. ලංෆභ ලංළඳයුම්රුවකුභ ලං

්දහර ලං උඳයණවේ ලං පිපශ්තය ලං ඉග ිපඳත් ලං ය ලං තිපබුණත් ලං ්යිර් ඩ්යිඩ් ලං ඹ් ටිෆික් ලං

ේවඳ ේලි  ලංආඹතනඹ ලංරුපඹ්  ලං2,183,500.00 ලං ලංමුදරට ලංඩහත් ලංපරදහයී ලංපිපශ්තයඹ ලං

වහ ලංිෂර ලංළවීම් ලංය ලංතිපබුදි. ලංහ ද ලං්වනක් ලං්ලය ලංපිපශ්තය ලංඳවත ලංඳිපග  ලංවේ. ලං 

 

LI-3000(USA) ර්වේ ය ෂස ලංඒිපඹහ ලංමීටයවේ ලංහසි ලංේරුපඹ්  ලං2,183,500.00  

 උඳිපභ ලංිෂනුම් ලංභළදිඹ ලංවළිරඹ 

 කනත්ඹ ලං- ලංඋඳිපභ ලංිෂලිමීටය ලං8 

 ඳශර ලංඋඳිපභ ලං- ලංිෂලිමීටය ලං127 

 ඉවර ලංසුඳිපක්සීවම් ලංවේඹ- ලංතත්ඳයඹට ලංමීටර් ලං1 ලංදක්හ 

 ශ්ලහර ලංරභහණවේ ලංහම්ඳර ලංවහ ලංඉක්භ්  ලංසඹාක්රිඹ ලංක්රිඹහහරීත්ඹ 

 ශ්ඹලි ලංවෝවේ ලංධහිපතහඹ- ලංඳළඹ ලං12-15 ලං්්ඩඩ ලංක්රිඹහහරීත්ඹ 

 පුනයහවයෝඳණ ලංහරඹ ලං- ලංඳළඹ ලං5 ලං– ලං8 ලංඋඳයණවේ ලංශ්දයෘත් ලංඳිපඳථඹ ලංව ඩ ලංනළගීභට ලං

ආවයෝඳණඹ ලංිරරීභට ලංසිදු ලංවේ. 
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 භත ලංධහිපතහඹ ලං- ලං6500 ලංසිට ලං125000 ලංදක්හ ලංතදි ලංය ෂස ලංඒිපඹහ ලංිෂනුභ 

 සුඳිපක්සුම් ලං ද ලංිෂලිමීටය ලං6.4 ලංපටත ලංභහයිවභ්  ලංව් ටිමීටය ලං30.5 

 තද ලංව ලං් ඳතිපන ලංශ්දිශ්ද ලංවඳවනන ලංඳටිඹ 

 ඳටිඹ ලංපිපසිදු ලංය ලංළීයවම් ලංවහ ලංළසීවම් ලංඳවසු 

 ඉක්භදි්  ලංම්ඵ් ධවීභ ලංවහ ලංතදි ලංවවෝ ලංම්ච්චිත ලංවරේලඹ ලංඵඩහ ලංිරරීභ 

 දත්ත ලංවඳ් වීවම් ලංවළිරඹහ ලංවහ ලංඳිපණඹට ලංම්ඵ් ධවීවම් ලංවළිරඹහ 

 ඵළටිප ලංවෝ් .ඹතහ ලංාවේදඹ 

 උඳයණඹ ලං සඹාක්රීඹ ලං නතයවීභට ලං ආ් න ලං ලවඹ්  ලං ඳළඹට ලං වඳය ලං

ඵළටිපවේ ලං්ඩු ලංවීභ ලංපිබඵ ලංදළ් ම් ලංදීභ ලංසිදු ලංවේ. 

 ඵළටිපඹ ලං රභහණඹට ලං ඩහ ලං ආවයෝඳණඹ ලං වවව ත් ලං හඹ ලං රභහණඹ ලං ඉක්භ ලං ව ලං ලං

වෝ් .ඹතහඹක් ලංවර ලංදළනුම් ලංදීභ. 

 ෂසරෆස ලංභතවේ ලංදත්ත ලංඵඩහවීභ ලංවවෝ ලංතත්ත්ඹ ලංතුශ ලංසුයක්ෂිතවීභ ලංසිදු ලංවේ.හභ ලං

දිහ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ්නිදිග  ලං  ලං ශ්ලසශ්දයහරවේ ලං යවහිප ලං ශ්දයහ ලං පීඨවේ ලං උඳහධි ලං

්වේක්ඹ්  ලංවහ ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලංඳර්වේණඹ් වනි ලං්භිෘේධිඹ ලංවහ ලංඉවත ලං

උඳයණඹ ලංිෂර ලංදී ලංළීයභට ලංතහක්දි ලංතයුම් ලංිෂටු ලංදිර්වේල ලංය ලංතිපවේ. 

 

4.4.2 ්බය් තය ලංභහර් ලංාර්ධනඹ 

ේ්  ලං  ලං මීක්ණවේ ලං වත යතුරුරට ලං ්නු ලං භහර්වේ ලං ඳළතිපඩ ලං වහ ලං ාතුය ලං තර්ජනඹ ලං රහ ලං

ඵළය වභ්  ලං ඳසු ලංවු් සිරඹ ලං භහර්වේ ලං භ්ටටභ ලං ඉවර ලං දළමීභට ලං හච්ඡහ ලංය ලං ්නුභළතිපඹ ලං

රඵහ ලං දුදි. ලං වීභ ලං ව ලං වවීභ ලං රහ ලං ඵරහ ලං භහර්ඹ ලං ාර්ධනඹ ලං හයූ ලං යහජය ලං

ආඹතනඹට ලං්ඹ ලංිරරීවම් ලංවහ ලංවවීවම් ලංඳදනභ ලංභත ලංරඵහ ලංදුදි. 

 

ේආ  ලං ශ්භසුභට ලං රක් ලංය ලංතතිප ලං ව ් ත්රහතු ලං වද ලං හිරවනට ලං වනස ලං ව ් ත්රහත්තු ලං වදිර. ලං

ආ් නභ ලං ව ් ත්රහත්තු ලං රඵහ ලං දු් ව්  ලං සීිෂත ලං ජහතිප ලං රාසු ලං ක්රභඹ ලං රහ ලං ඵළය භ ලං

ඹටවත්ඹ. ලංවභභ ලංශ්චරනඹ ලංසිදු ලංවවේ ලංන ලංහසතු ලංර ලංිෂවර ද ලංතතිප ලංවී ලංතිපබූ ලංකුඩහ ලංවනස ලං

වීම් ලංදිහ ලංවදි. ලංිරසිඳු ලංවනත් ලංළි පුය ලංවවීභක් ලංසිදු ලංය ලංනළත. 

ේත  ලංිරසිඳු ලංළි පුය ලංවවීභක් ලංව්  ලංනළතිප ලං්තය ලංසිඹලුභ ලංවවීම් ලංගිශ්සුභට ලං්නු ලංිෂනුම් ලංවහ ලං

ළටුේ ලංඳදනම් ලංසිදු ලංය ලංතත. 

 

ේඈ  ලංහර්ඹඹ ලං2014.06.03 ලංදී ලංළරිරඹ ලංයුතු ලංවර ලංම්පර්ණ ලංශ ලං්තය ලං2014.07.31 ලංග න ලංබහය ලං

් නහ ලංරදී 

 

4.4.3 ිෂය ලංව් හසිහහය ලංවහ ලංහර්ඹ ලංභ්ඩඩර ලංදිර ලංදිහ ලංඉග ිරරීභ 

 

ේ්  ලංතතළම් ලංරාගු ලංවවේතු ලංභත ලංඋඳවේල ලං්නුභළතිපවඹ්  ලංහරඹ ලංදීර්ක ලංිරරීභට ලං්ය ලංරඵහ ලං දී ලං

තත. ලංවභභ ලංයහඳෘතිපවේ ලංඋඳවේල ලංභධයභ ලංඉාිතව් රු ලංඋඳවේල ලංහර්ඹහාලඹ ලංයි. 

 ලං 
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ේආ  ලංඉග ිරරීම් ලංපුහුණු ලංවහ ලංාර්ධන ලංආඹතනවේ ලංව ් ත්රහත් ලංව ් වේසි ලං්නු ලංවහ ලංතතිප ලංිෂර ලං

ඉවර ලංදළමීභට ලංඋඳවේල ලංදිර්වේලඹ ලංරළම් ලංතත. ලං 

 

ේත  ලං වවීම් ලං රභහද ලං ිරරීභ ලං ම්ඵ් ධවඹ්  ලං ඉග ිරරීම් ලං පුහුණු ලං වහ ලං ාර්ධන ලං ආඹතනවේ ලං

ව ් ත්රහත් ලංව ් වේසි ලංශ්භසිඹ ලංයුතුඹ. 

 

ේඈ  ලංදඩ ලංම්ඵ් ධ ලං් තිපඹ ලංක්රිඹහට ලංනළාවීභට ලංටයුතු ලංසිදුයිෂ්  ලංඳීන. 

 

ේඉ  ලං තහක්දි ලංතයුම් ලංිෂටුවේ ලං ්නුභළතිපඹ ලං වහ ලං ්භහතයහාල ලං ිෂටුවේ ලංදිර්වේල ලං භත ලං වභභ ලං

ව ් ත්රහත්තු ලංරදහනඹ ලංවිපදි. ලංව ් ත්රහත්තුවේ ලංසිඹලුභ ලංව ් වේසි ලංම්ඵ් ධවඹ්  ලං

ව ් ත්රහත්රු ලංදළි  ලංටයුතු ලංිරරීභ ලංදිහ ලංසිඹලුභ ලංදඩුම් ලංමුද්  ලං්හන ලංවවීවභ්  ලං්ඹ ලං

ය ලංනු ලංරළවේ. 

 

4.5 මළනලවම්පත්කෂමණළකරණය 

ේ්  ලං ඳහර්ලිවම්් තු ලංභව ලංභළතිපයණඹ ලං - ලං 2015 ලං ්්  ලංව ලං වහභ ලං මරය ලං ්ධිහරී ලංතනතුය ලං වහ ලං

්ඹඳුම් ලංඳත්ර ලංළවීභට ලංටයුතු ලංසිදු ලංයනු ලංතත. 

ේආ  ලංහභ ලංදළ් වීභ ලංඳර ලංර ලංද ලං්ීනතවේ ලංිරසිඳු ලං්ඹදුම් ලංඳත්රඹක් ලංරළම් ලංනළතිප ලං්තය ලංවේ ලංදී ලං්දහර ලංඳිපග  ලං

ටයුතු ලංිරරීභ ලංවහ ලංටව්  ලංය ලංතඵන ලංරදී. 

 (ඊ  ලං2007.02.02 ලං ලංග න ලංඳළතිප ලංවු් සිරවේ ලං94 ලංන ලංරැසවීවම් ලංදී ලංඔවු්  ලංඳලසචහත් ලංඋඳහධි ලංරඵහ ලංත් ලං

ග නවේ ලංසිට ලංඋස ලංිරරීභට ලංීනයණඹ ලංයන ලංරදී. 

 

5. පද්ධ්තිඵශළපළනය 

(්  ලංඉග ිපවේදී ලං්දහර ලංඳිපග  ලංටයුතු ලංයනු ලංතත. 

 

ඔඵවනි ලංශ්භසීභට ලංපිබතුරු ලංවර ලංබහය ලංදු්  ලංඉවත ලංඳළවළග ලි ලංිරරීවම් ලංම්ඵ් ධවඹ්  ලංභභ ලංවඳ ේලි ලං

කීභ ලංබහය ලංදිිෂ. 

 

 

එම්.එම්.එම්නළජීම් 

උඳකුරඳතිප. 

 

 

 

 

 

පටඳත ලං- ලං්බය් තය ලංශ්ණන ලංවහය 
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