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1. නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව, ද්ැක්ම , ගමගෙවර ප්රකාශය ො අරමුණු 

 

 

ද්ැක්ම 

 

ශ්රී ලංකාගේ උසස් ඉගෙනුම් සඳො විශිෂ්ඨත්වගයන් පිරි මධ්යස්ථානයක් 

බවට පත්ිරීම. 

 

 

ගමගෙවර ප්රකාශය 
 

ප්රජාව ගේ සමාජ-ආර්ෂික ො සංස්කෘතික අවශයතා ඉටුකර ෙැනීම සඳො 

කර්ෂමාන්ත-ප්රජා සෙගයෝගීතාවය තුලින් වඩා ගයෝෙය පරිසරයක් 

නිර්ෂමාණය ිරීම මඟින් කුසලතා පුර්ෂණ උපාධිධ්ාරිගයකු බිහිිරීම සඳො 

ඉගෙනුම්,පර්ෂගේෂණ සෙ ද්ැනුම ගබද්ාෙැරීගම් පෙසුකම් සැලසීම. 
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අරමුණු  

 

 විශ්වවිද්යලය පෙත සඳෙන් අරමුණු,  ඒවාට අද්ාළ පරමාර්ෂථ ද් සමඟින් ෙඳුනාගෙන ඇත. 

1. ඉෙැන්විම්, පර්ෂගේෂණ ො ද්ැනුම 

ගබද්ාෙැරිගම් විශිෂ්ඨත්වයට පත්ිරීම 

සඳො; 

 

 1.1 රගේ සෙ ගලෝකගේ ගවනස්වන 

අවශයතාවයන්ට ප්රතිචාර ද්ක්වමින් රැියා 

අරමුණු කරෙත් උපාධීධ්ාරීන් පිරිසක් බිහි 

ිරිම සඳො අධ්යයන පාඨමාලාවන් අළුතින් 

සකස්ිරීම. 

1.2 විෂය මාලාවන්හි ගුණාත්මකභාවය ො 

අද්ාළත්වය ඉෙළ නැංවිම. 

1.3 ආයතනගේ පර්ෂගේෂණ ධ්ාරිතාවය ඉෙළ 

නැංවිම. 

1.4 ද්ැනුම ගබද්ාෙැරීම පිළිබඳ නව ක්රමගේද්යන් 

වයාප්ත ිරීම. 

2. මානව සම්පත්, යටිතල පෙසුකම් ො 

අගනකුත් සම්පත් සංවර්ෂධ්නය තුළින් 

ආයතනගේ ධ්ාරිතාවය ඉෙළ නැංවිම 

සඳො; 

 

 2. 1 කාර්ෂය මණ්ඩලගේ අධ්යයන ද්ැනුම ඉෙල 

නැංවිම. 

2. 2 ආයතනගේ ධ්ාරිතාවය ශක්තිමත් ිරිම 

සඳො යටිතල පෙසුකම් ො අගනකුත් 

සම්පත් ආරක්ෂා ිරිම ො වැඩිදියුණු ිරිම. 

 

3. ප්රජාවගේ සමාජ, ආර්ෂික ො සංස්කෘතික 

අවශයතා ඉටුකරෙැනිමට ද්ායක වීම 

සඳො; 

 

 3. 1 අවස්ථාවන් ලබාදීම. 

3. 2 ප්රජාවගේ සම්ප්රද්ායන්, සංස්කෘතිය ො මානව 

වටිනාකම් සංරක්ෂණය ිරිම ො ගපෝෂණය 

ිරිමට ිරිම. 

 

4. යෙපාලනය පවත්වාගෙනයාම ො ඉෙළ 

නැංවිම සඳො; 

 

 4. 1 සම්පත් ඵලද්ායීව ො කාර්ෂයක්ෂමතාව 

ප්රගයෝජනයට ෙැනීම. 

4. 2 උනන්ුවක් ද්ක්වන පාර්ෂශව අතර සමාජ 

එකමුතුකම වැඩිදියුණු ිරිම. 
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 2. උපකුලපති සමාගලෝචනය:  

2.1  උපකුලපතිගේ වාර්ෂතාව 

 

ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ 2017 වර්ෂෂය සඳො වන 

වාර්ෂික වාර්ෂතාව සඳො මා ගමම පණිවිඩය සටෙන් කරනුගේ 

ඉතාමත් සතුටිනි. 

 

වර්ෂතමාන යුෙය වන විට විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය තුලින් අරමුණු 

කරනුගේ ගේශීය, කලාපීය ො ජාතයන්තර තත්ත්වයන්ට මුහුණ 

දිය ෙැි තරඟකාරි බුේධිමතුන් පිරිසක් බිහි ිරීමයි.  උසස් 

අධ්යාපනය මඟින් පර්ෂගේෂණ දිරිෙැන්විම ද් අරමුණු කරන අතර 

ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලය (ශ්රී .ලං.නැ.වි.වි) ගත්මාත්මක 

පර්ෂගේෂණ සිු ිරිම සඳො සිය අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලය උනන්ු කරවනු ලබයි.  ප්රජා    

සෙභාගිත්වය ො සත්කාරක ගස්වා විශ්වවිද්යාලගේ සංඝටනීය ගකාටසක් ගේ. 

 

අන්තවාදී ශිෂය ක්රියාකාරී අභිගයෝෙ ෙමුගේ විශ්වවිද්යලය ඵලද්ායි ගලස කටයුතු ිරීම 

සම්බන්ද්ගයන් 2017 වර්ෂෂය විගශ්ෂ ගේ. විශ්වවිද්යාලගේ කුලපතිවරයා වශගයන් වවද්ය 

ගක්ෂත්රගේ දීර්ෂෙ කාලීන පළපුරුේද්ක් ඇති වවද්ය උපගේශක වරගයකු වන වවද්ය 

ගවල්මමුරුගු විගේකානන්ද්රාජා මෙතා පත් විය. ගලෝකගේ ගබාගෙෝ රටවල විශ්වවිද්යලයන්හි 

එක් වර්ෂෂයකදී  උපාධි ප්රද්ාගනෝත්සව ගද්කක් පවත්වනු ලබන අතර එය ආභාෂයට ෙනිමින් 

2017 වර්ෂශගේදී අගේල්ම ො සැප්තැම්බර්ෂ මාසයන් හි දී උපාධි ප්රද්ාගනෝත්සවයන් ගද්කක් 

පැවැත්වීමට අප විශ්වවිද්යලය කටයුතු කරනු ලැබු අතර එමගින් පළමු උපාධිප්රද්ාගනෝත්සවය 

මෙෙැගරන ශිෂය ශිෂයාවන්ට ගද්වන උපාධි ප්රද්ාගනාත්සවගේදී තම උපාධිය ලබා ෙැනීමට 

ෙැිගේ. එම කාර්ෂයය ඉදිරිගේදී ද් පවත්වාගෙන යාමට විශ්වවිද්යලය තීරණය ගකාට ඇත.  

 

2017 වර්ෂෂගේදී ද් අධ්යයන, පරිපාලන ො ගස්වක කාර්ෂයය මණ්ඩලගේ ධ්ාරිතාව 

ගොඩනැංවීම සඳො විගේශීය මධ්යසථ්ාන වලදී ො ගස්වක සංවර්ෂධ්න මධ්යසථ්ානය ෙරො 

කටයුතු කරන ලදී. කාර්ෂය මණ්ඩලය සඳො වර්ෂෂ 2016 සිට තායිලන්තගේ ආසියානු 

තාක්ෂණික ආයතනය මඟින් වැඩසටෙන් ආරම්භ කරන ලද් අතර වැඩමුළු ො පුහුණු 

වැඩසටෙන් ිහිපයක්ද් ගස්වක සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය ෙරො පවත්වන ලදී. උපාය මාර්ෂගික 

සැලසුම්කරණය සම්බන්ද් කාර්ෂයයන් වලට අද්ාල කාර්ෂය මණ්ඩලයට ො පාලක සභා 

සාමාජිකයන් ගවනුගවන් ඒ පිළිබඳ ගන්වාසික වැඩමුළුවක් ද් 2017 මැයි මාසගේදී 

පවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදී. 

 

අරෙල මධ්යගේ වුවද් විශ්වවිද්යලය තුල ශිෂය ප්රජාව සඳො සමබර ශිෂය ජීවන රටාවක් 

ස්ථාපිත ිරීමට අවශය සෑම පියවරක්ම ෙැනීමට කටයුතු කර ඇති අතරම ගසෞඛ්ය 

අධිකාරිගේ සම්මතයන්ට අනුව තද්බද්යක් ඇති ගනාවන ආකාරයට ශිෂය ප්රජාවට 

ගන්වාසිකාොර පෙසුකම් ලබා දීමටද් විශ්වවිද්යලය කටයුතු කර ඇත. ගමමඟින් 

ගන්වාසිකාොර තුල සනීපාරක්ෂාව ො ගසෞඛ්ය ෙැටළු අවම කර ෙැනීමට ෙැියාව ලැබිණි. 

රංෙ කලා වැඩසටෙන් මඟින් ශිෂයයන් අතර  එකමුතු බව  වර්ෂධ්නය ිරීමට කටයුතු සලස්වා 

ඇති අතර ශිෂය ප්රඥ්ඥප්තිය ශිෂයයන් අතර ගබද්ා දීම මඟින් අවශය ගතාරතුරු ලබා දීමටද් 
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කටයුතු කර ඇත. එගමන්ම අවශය අවස්ථාවන්හිදි ශිෂය උපගේශන කටයුතු 

තවුරටත්ක්රියාත්මක ිරීමට විධි විධ්ාන සලස්වන ලදී.  

 

2018 වර්ෂශගේ ආරම්භගේ දී දින ද්ර්ෂශණගේ අවසන් නිවැරදි ිරීම් ො මුද්රණය ිරීමටත් 

කළමණාකරණ  අත් ගපාත ෙුන්වා දීම ො එය මුද්රණය ිරීමටත් නියමිතව ඇත.  

 

සිසුන් අතර පවතින නවක වද්ය ො ප්රචන්ඩත්වය ආදී ක්රියාවන් කඩිනමින් ද්ැනුම් දීම සඳො 

වන ෙදිසි අවශයතාවයන් ද්ැනුම් දීම ගවනුගවන් සකස් කරන ලද් ගයුමක් (Emergency 

App) ෙුන්වා දීම සඳො නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලය නියමු වයාපෘතියක් ගලස කටයුතු ිරීමටද් 

ගතෝරා ගෙන ඇත.  

 

විශ්වවිද්යලය මඟින් නව අධ්යයන පාඨමාලා ිහිපයක් සැලසුම් කර ඇති අතර තාක්ෂණ පීඨ 

පිහිටුවීගම් රජගේ ප්රතිපත්තිය  ක්රියාත්මක කරමින් තායිලන්තගේ ආසියානු තාක්ෂණික 

ආයතනය  හා සම්බන්ද් ප්රවීණයන්ගේ ද් සෙය ඇතිව විෂය මාලා සංගශෝධ්නය කල යුතුව 

ඇත. එගමන්ම නීතිය, ක්ීර විද්යාව, සාෙර විද්යාව, සංචාරක සෙ අධි සායනික ගක්ෂත්රයන් 

සම්බන්ද් නව අධ්යයන පාඨමාලා ිහිපයක් ද් ගයෝජනා වී ඇති අතර හින්ු ශිෂ්ඨාචාරය 

පිළිබඳ පීඨයක් නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ ස්ථාපිත ිරීම සඳො ද් පියවර ෙනු ලැබ ඇත. 

සාම අධ්යයනය ප්රවර්ෂධ්නය ිරීමට විශ්වවිද්යලය කැප වී සිටින අතර ඒ අනුව  ONUR සමඟ 

එක් වී 2017 ජුනි මස දී ස්වාමි විපුලානන්ද්  ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යයන ආයතනගේ සාමය ො 

ප්රතිසංද්ානයන ිරීගම් මධ්යස්ථානය ස්ථාපිත ිරීගම් අවස්ථාවට අවශය පෙසුකම් සලස්වන 

ලදී.  ශිෂය හුවමාරුව ො ධ්ාරිතා සංවර්ෂධ්නය අරමුණු ගකාට ෙනිමින් මුරායි කමරාජ් 

විශ්වවිද්යලය ො මගනානිමානියම් සුන්ද්රනාර්ෂ විශ්වවිද්යලය සමඟ අවගබෝධ්තා ගිවිසුමකට 

එළඹීමටද් විශ්වවිද්යලයට අවස්ථාව ලැබිණි.  

 

විශ්වවිද්යාලගේ යටිතල පෙසුකම් සංවර්ෂධ්න කටයුතු අඛ්ණ්ඩව සිුගවමින් පවතින අතර 

කෘිකර්ෂම පීඨය, තාක්ෂණික පීඨය ො කාර්ෂය මණ්ඩල නිවාස සඳො ගොඩනැගිලි ඉදි ිරීම් 

කටයුතු තව ුරටත් ක්රියාත්මක ගේ. ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකය සඳො අවශය නව 

යටිතල පෙසුකම්  ලබා දීමද් ගකගරමින් පවතී.  

 

පිල්මගල්මයාර්ෂ ප්රගේශගේ රුපියල්ම මිලියන 8000 ක කුගේේ ආධ්ාර යටගත් ඉදිගවන ගසෞඛ්ය 

පීඨගේ ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණගේ ඉදිිරීම්වලට අද්ාල අනුමැතිය ලැබීගමන් පසු මුලික 

කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර විශ්වවිද්යාලගේ සායනික ඉෙැන්වීම් අංශය ස්ථාපිත ිරීම 

සඳො ශික්ෂණ ර ෝහරේ ඉදික න ලද ර ාඩනැගිලි සංකීර්ණරේ වැඩකටයුතු ද සම්පුර්ණ 

ක  ඇත. රෙෙ ර ාඩනැගිේල තෘතීය ර ෝගීන්රේ රන්වාසික සත්කා  සහ සායනික 

ඉ ැන්ීම්ප හා ඉර නුම්ප කටයුතු සඳහා පහසුකම්ප සපයයි. ර ෝහල පරිශය තුල ඉදිරකර න 

රෙෙ ර ාඩනැගිලි සංකීර්ණරේ සම්ූර්ෂණ  ඉදිකරීම්ප කටයුතු විශ්වවිද්යලය ෙඟින් සිදුක න 

ලදී.  

 

විශ්ව විද්යාලගේ පරිපාලනය ො ක්රියාකාරිත්වය සුමටව පවත්වාගෙන යාමටත් ගවන් කරන 

ලද් සියළුම මුද්ල්ම ප්රතිපාද්න ක්රියාගේ ගයද්වීමටත් ෙැි වූ සාර්ථක වස ක් රලස 2017 වර්ෂය 

හඳුන්වා දිය හැක. ගකගස ්වුවද් ප්රධ්ාන ෙැටළුවක්ව පවතින අවෙ රස්වක ප්රොණයක් පැවතීෙ 

තව දු ටත් එරලසෙ පවතී.  
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නවක වද්ය අවම ිරීම සම්බන්ද්ගයන් යම් ුරකට සාර්ෂථකත්වයක් ලැබු අතර ලිංගිකත්වය 

පද්නම් කර ෙත් හිංසනය අඩු ිරීම ගවනුගවන් ගපනී සිටීමට ෙැි විය.  

 

රවබ් ගර්ණි ෙත ිරීමට අනුව අප ද්ැනට ඉදිරිගයන් සිටින විශ්වවිද්යලයක් වන අතර 

ඉදිරිගේදී රගේ ගොඳම විශ්වවිද්යලය බවට පත් ගේ යැයි සිතමු.  

 

අවසාන වශගයන්, 2017 වර්ෂෂගේදී සතුටුද්ායක කාර්ෂය සාධ්නයක් ලඟාකර ෙැනිම 

සම්බන්ධ්ගයන් ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. කාර්ෂය මණ්ඩලයට මා සුභපතන අතර ඉදිරි වර්ෂෂවලදි මීටත් 

වඩා ගොඳ කාර්ෂය සාධ්නයක් අගප්ක්ෂා කරන්ගනමි.  එගස්ම  දිගින් දිෙටම ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. 

සමඟ සම්බන්ධ්වී එහි කටයුතු සාක්ෂාත් කරෙැනීමට ද්ැක්වූ සෙගයෝෙය සම්බන්ධ්ගයන් , 

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. සනාථන සභාවට, පාලක සභාවට, විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකාමිෂන් සභාවට 

ො උසස් අධ්යාපන ො මොමාර්ෂෙ අමාතයාංශයට මාගේ ස්තුතිය පුද්කරමි.  

 

 

මොචාර්ෂය ටී. ජයසිංෙම් 

උපකුලපති 

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලය, ශ්රී ලංකාව 
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2. උපකුලපති සමාගලෝචනය: ........................................................................................................ 1 

2.1  උපකුලපතිගේ වාර්ෂතාව .................................................................................................... 1 

2.2   විගශ්ෂ අවස්ථා 2017 ....................................................................................................... 5 

2.3  ද්ළ විශ්ගල්මෂණය ............................................................................................................. 5 

අ. විශ්වවිද්යාලගේ සංවිධ්ාන සැලැස්ම ...................................................................................   7 

ආ . පාලක සභාව .............................................................................................................. 8 

ඇ . සනාතන සභාව ........................................................................................................... 9 
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2.2   විගශ්ෂ අවස්ථා 2017 

• ඉන්දියාරේ තමිේනාඩු හි සුන්ද නාර් විශ්වවිද්යලය  හා ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි අත  පර්ෂගේෂණ ො 

ඉෙැන්වීම් සම්බන්ද්ගයන් අවගබෝධ්තා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.  

• ඉන්දියාරේ තමිේනාඩු හි මධුරායි කමරාජ් විශ්වවිද්යලය  හා ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි අත  පර්ෂගේෂණ ො 

ඉෙැන්වීම් සම්බන්ද්ගයන් අවගබෝධ්තා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.  

• 2017 වාර්ෂික පර්ෂගේෂණ සැසිය 2017 ඔක්ගතෝබර්ෂ මස 12 සෙ 13 යන දිනයන්හි ගසෞඛ්ය 

ආරක්ෂණ ගස්වා විද්යා පීඨගේදී පවත්වන ලදී.  

• විද්යාත්මක පර්ෂගේෂණ පත්රිකා සඳො වන ජනාධිපති සම්මාන විද්යා පීඨගේ අධ්යයන කාර්ෂයය 

මණ්ඩලගේ සිේ ගද්ගනකු විසින් හිමිකර ෙන්නා ලදී.  

• ආපනශාලා ො විගනෝද්ාස්වාද් පෙසුකම් සඳො නැ.වි.වි. ශ්රී. ලං. ත්රිකුණාමල පීඨගේ ඉදිකරන ලද් 

ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය  2017 අ ගේල්ම මස 06 දින නිල වශගයන් විවෘත කරන ලදී.  

• පුස්තකාලය සඳො නැ.වි.වි. ශ්රී. ලං.ත්රිකුණාමල පීඨගේ ඉදිකරන ලද් ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය 

2017 මැයි මස 19 දින නිල වශගයන් විවෘත කරන ලදී. 

• නැගෙනහිර කලාපගේ ප්රජාවගේ ආොර ො ගපෝෂණය පිළිබඳව ද්ැනුවත් ිරීම සඳො කෘිකර්ෂම 

පීඨගේ, කෘි රසායන විද්යා ගද්පාර්ෂතගම්න්තුවට අනුයුක්ත ආොර ො ගපෝෂණ විද්යාොරය තුල 

ආොර ො ගපෝෂණය පිළිබඳ ඒකකයක් පිහිටුවන ලදී.   

• නැ.වි.වි. ශ්රී. ලං.ත්රිකුණාමල පීඨය මඟින් “Exploting the Resources for a Better Future” යන්න 

ගත්මාව කර ෙනිමින් ගද්වන ජාතයන්තර පර්ෂගේෂණ සමුළුව 2017 සැප්තැම්බර්ෂ මස 13සෙ 14 

යන දිනයන් හිදි පවත්වන ලදී.  

• නැ.වි.වි. ශ්රී. ලං. ලිංගික සාධ්ාරණත්වය ො සමානාත්මතාවය පිළිබඳ ඒකකය මඟින් සංවිධ්ානය 

කරනු ලැබූ ලිංගික සාධ්ාරණත්වය ො සමානාත්මතාවය සෙ ලිංගිකත්වය ො ලිංගික ප්රචන්ඩත්වය 

පිළිබඳ වැඩමුළුව 2017 ගනාවැම්බර්ෂ 30 දින පවත්වන ලදී.  

• ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපගේ, වයවොරික විද්යාපීඨය සඳො ඉදිකරන ලද් පස් මෙල්ම ගොඩනැගිල්මල 

නිල වශගයන් විවෘත ිරීම ො ිරි ඉතිරවීගම් උත්සවය  2017 ගද්සැම්බර්ෂ මස 13 දින පවත්වන 

ලදී.  

 

2.3  ද්ළ විශ්ගල්මෂණය  

ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලය  2017 වර්ෂෂගේ දී අධ්යයන ක්රියාකාරකම් එහි පීඨ 8ක් ො 

අධ්යයනාංශ 37ක් මඟින් අඛ්ණ්ඩව ගබද්ා ෙැරීමට කටයුතු කරන ලදී. 

නැගෙනහිර විශ්විද්යාලය, ශ්රී ලංකාව, ( නැ.වි.වි.ශ්රී.ලං.) 1981 අගෙෝස්තු මස 01 වන දින 

ගප්රාගද්ණිය විශ්වවිද්යලය ට අනුබේධ්ව විද්යා ො කෘිකර්ෂම යන පීඨ ගද්කක් සමඟ මඩකලපුගේ 

විශ්වවිද්යාල විද්යාලය නමින් වන්ද්ාරමුල්මවල ප්රගේශගේ දී ආරම්භ කර ඇත. 1986 ඔක්ගතෝබර්ෂ 01 

දින සිට එෙ ූර්ෂණ විශ්වවිද්යලයක් ගලස උසස් කරනු ලැබු අතර  1988 දී වානිජ ො කළමනාකරණ 

පීඨය සෙ සංස්කෘති අධ්යයන පීඨයන්  එක් කරන ලදී. 1991 වර්ෂෂගේ දී සංස්කෘත අධ්යයන පීඨය, 

කලා ො සංස්කෘති අධ්යයන පීඨය ගලස වැඩි දියුණු කරන ලද් අතර 2004 ගනාවැම්බර්ෂ 23 දින 

ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබූ ෙැසේ නිගේද්නය මඟින් ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය පිහිටු වීමට 
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කටයුතු කර ඇත. 2017 ජනවාරි මස 18 දින ප්රකාශයට පත් වූ ෙැසේ නිගේද්නය මඟින් 06 ගවනි 

පීඨය වශගයන් තාක්ෂණ පීඨය විශ්වවිද්යලයට එක් විය.  

ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, 1993 අගේල්ම මස නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යලයට අනුබේධ් විශ්වවිද්යලයක් ගලස ත්රිකුණාමලගේදී පිහිටුවන ලදී. අනුබේධ් විශ්වවිද්යාල 

අගෙෝසි ිරීගමන් පසු 2001 ජුනි මස 06 දින නිකුත් කරන ලද් ෙැසේ නිගේද්නය මඟින් 2001 ජුනි 

15 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලයට අනු බේධ් මණ්ඩපයක් ගලස ත්රිකුණාමල 

මණ්ඩපය ස්ථාපිත ගකගරන අතර එය සන්නිගේද්න සෙ වයාපාර අධ්යයන පීඨය සෙ වයවොරික 

විද්යා පීඨය යන පීඨ ගද්කින් සමන්විත විය. ද්ැනට ගේශීය වවද්ය ඒකකයක් ද් ගමම මණ්ඩපගයහි 

ස්ථාපිත කර ඇත.   

ස්වාමි විපුලානන්ද් ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යයන ආයතනය (ස්.වි.ගසෞ.අ.ආ.) 2005 මාර්ෂතු මස 01 වන දින 

සිට නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලයට අනුබේධ් කර ඇත. ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලයට අනුබේධ් 

ිරිමට ගපර එය 1981 දි ස්ථාපිත කල ගමම ආයතනය ස්වාමි විපුලානන්ද් සංගීත ො නැටුම් විද්යාලය 

ගලස ෙැඳින් වූ  අතර ප්රාගේශීය කටයුතු ො හින්ු සංස්කෘතික අමාතයාංශය යටගත් ක්රියාත්මක විය. 

පසුව සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශය යටගත් ක්රියාත්මක විය. 

රගේ සමාජ ආර්ෂික ො සංස්කෘතික අවශයතා සඳො ගස්වය කළ ෙැි කුසලතා පුර්ෂණ උපාධිධ්ාරීන් 

පිරිසක් බිහිිරිම සඳො ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලය සුවිගශ්ෂ අවධ්ානයක් ගයාමුකරනු ලැගබ්.  

බහුවිධ් පර්ෂගේෂණ ප්රවර්ෂධ්නය සඳො විගශ්ෂ අවධ්ානයක් ගයාමු ිරිම තුලින් එහි පර්ෂගේෂණ 

ධ්ාරිතාවයන් ඉෙළ නැංවිම සමඟින් කලාපගේ ො රගේ අවශයතා සඳො ගස්වය සැපයීම සඳො ඉමෙත් 

පරිරමයක් ද්රනු ලබන අතර කලාපගේ සාමය ො සමගිය ඇති ිරිම සඳො ද් එහි කාර්ෂය භාරය 

අවගබෝධ් කරගෙන ඇත. 
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අ. විශ්වවිද්යාලගේ සංවිධ්ාන සැලැස්ම 

 

උපකුලපති 

නිගයෝජය උපකුලපති 

සනාථන සභාව 

ගල්මඛ්කාධිපති 

අභයන්තර 
විෙණනය 

මුද්ල්ම 

මූලයාධිකාරි 

නිගයෝජය 
මූලයාධිකාරි 

 

ගජ්ෂ්ඨසෙකාර 

මූලයාධිකාරි -

අයවැය 

 

 

ග
ෙ

වී
ම්
- 

ස
ෙ

ක
ාර

 මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

ස
ැප

යු
ම්

 -
ස

ෙ
ක

ාර
 මූ

ල
ය

ාධි
ක

ාරි
 

ෙ
බ

ඩ
ා 

-ස
ෙ

ක
ාර

 මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

පී
ඨ

 -
ස

ෙ
ක

ාර
 මූ

ල
ය

ාධි
ක

ාරි
 

ග
ප

ෞේ
ෙ

ලි
ක

 ග
ල්ම

ක
ම්

 

සාමානය 
පරිපාලනය 

මූලධ්න කටයුතු/ 

නිගයෝජය 

ගල්මඛ්කාධිකාරි 

ස
ාම

ාන
ය

 ග
ස

්ව
ා 

/ 
ස

.ග
ල්ම

 

අධ්යයන 
කටයුතු 

අධ්යයන 

/ගජ්.ස.ගල්ම 

නීති ො  

ප්රගල්මඛ්න 

නී
ති

 ෙ
ා 

ප්ර
ග

ල්ම
ඛ්

න
 

/ස
.ග

ල්ම
 

ආයතන 

අධ්යයන ආයතන 

./නි.ගල්ම 

අනධ්යන 

ආයතන 

./ 

ගජ්.ස.ගල්ම 

 

ශිෂය 
කටයුතු 

ශි
ෂ

ය
 ක

ට
යු

තු
/ 
ස

.ග
ල්ම

 

පීඨ 

මණ්ඩල
ය 

පුස්තකාලයාධිපති 

ගජයෂ්ඨසෙකාර 

පුස්තකාලයාධිපති 
 

ස
ෙ

ක
ාර

 පු
ස

්ත
ක

ාල
ය

ාධි
ප

ති
 

පු
ස

්ත
ක

ාල
 ග

ස
්ව

ා 
/ස

.ග
ල්ම

 

පීඨාධිපති 1 පීඨාධිපති 2 පීඨාධිපති 3 පීඨාධිපති 5 

අ
ංශ

ාධි
ප

ති
 

 

අ
ංශ

ාධි
ප

ති
 

 

අ
ංශ

ාධි
ප

ති
 

 
අ

ංශ
ාධි

ප
ති

 

 

අ
ංශ

ාධි
ප

ති
 

 
අ

ංශ
ාධි

ප
ති

 

  
අ

ංශ
ාධි

ප
ති

 

 

මණ්ඩප මණ්ඩලය 
ත්රීකුණාමලය 

මණ්ඩාධිපති 

ග
ජ්
.ස

.ග
ල්ම

 

 

ග
ජ්
.ස

.මූ
  

 

කළමනාකරණ මණ්ඩලය 

ස්.වි.ගසෞ.අ.ආ 

අධ්යක්ෂක 

අධ්යයන                  
මණ්ඩලය 

අ
ංශ

ාධි
ප

ති
 

අ
ංශ

ාධි
ප

ති
 

 

ගජ්ෂ්ඨසෙකාර 

ගල්මඛ්කාධිකාරි 

ම
ධ්

ය
ස

්ථ
ාන

 අ
ධ්

ය
ක්

ෂ
ව

රු
 

පීඨ 

මණ්ඩලය 
පීඨ 

මණ්ඩල
ය 

පීඨ 

මණ්ඩල
ය 

අ
ංශ

ාධි
ප

ති
 

 

නි
ග

ය
ෝජ

ය
 

ග
ල්ම

ඛ්
ක

ාධි
ක

ාරි
 

නි
ග

ය
ෝජ

ය
 

මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

  

නි
ග

ය
ෝජ

ය
 

ග
ල්ම

ඛ්
ක

ාධි
ක

ාරි
 

 
නි

ග
ය

ෝජ
ය

 

මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

  

ස
ෙ

ක
ාර

 ග
ල්ම

ඛ්
ක

ාධි
ක

ාරි
 

ස
ෙ

ක
ාර

 මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

 

ස
ෙ

ක
ාර

 ග
ල්ම

ඛ්
ක

ාධි
ක

ාරි
 

ස
ෙ

ක
ාර

 ග
ල්ම

ඛ්
ක

ාධි
ක

ාරි
 

ස
ෙ

ක
ාර

 ග
ල්ම

ඛ්
ක

ාධි
ක

ාරි
 

ස
ෙ

ක
ාර

 ග
ල්ම

ඛ්
ක

ාධි
ක

ාරි
 

ස
ෙ

ක
ාර

 මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

 

ස
ෙ

ක
ාර

 මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

 

ස
ෙ

ක
ාර

 මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

 

ස
ෙ

ක
ාර

 මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

 

ස
ෙ

ක
ාර

 

ග
ල්ම

ඛ්
ක

ාධි
ක

ාරි
 

ස
ෙ

ක
ාර

 මූ
ල

ය
ාධි

ක
ාරි

 

 

ස
ෙ

ක
ාර

 අ
භ

ය
න්

ත
ර

 

වි
ෙ

ණ
ක

 

 

පාලක සභාව 

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි 
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ආ . පාලක සභාව 

පාලක සභාගේ සාමාජිකයන් 

මොචාර්ෂය ටී. ජයසිංෙම්   උපකුලපති - සභාපති 

ආචාර්ෂය ගක්.ඊ. කරුණාකරන් නිගයෝජය උපකුලපති 

ආචාර්ෂය වී. කනෙසිංෙම්  මණ්ඩපාධිපති, ත්රිකුණාමල මණ්ඩලය 

ආචාර්ෂය ඒ.එන්. අරුල්මප්රොසම් පීඨාධිපති / ගසෞ.ආ.වි.පී.   

එම්. රවි මයා   පීඨාධිපති / කලා ො සංස්කෘත පීඨය 

ආර්ෂ. උද්යකුමාර්ෂ මයා  පීඨාධිපති / වාණිජ ො කළමනාකරණ පීඨය 

වී.ආර්ෂ. රාගෙල්ම මිය පීඨාධිපති / වාණිජ ො කළමනාකරණ පීඨය (2017 ඔක්ගතෝබර්ෂ සිට) 

ආචාර්ෂය එම්. විගනෝබබා මිය පීඨාධිපති / විද්යා පීඨය 

ආචාර්ෂය පී. සිවරාජා   පීඨාධිපති / කෘිකර්ෂම විද්යා පීඨය 

ගක්. ශාන්ත්රකුමාර්ෂ මිය පීඨාධිපති / ගසෞ.ආ.වි.වි., ත්රිකුණාමල මණ්ඩලය  

ආචාර්ෂය එන්. ප්රතීෂ් පීඨාධිපති /වයවොරික විද්යා පීඨය, ත්රිකුණාමල මණ්ඩලය (2017 

මාර්ෂතු ද්ක්වා) 

එස්. තාජනමූර්ෂති මයා  වැඩ බලන පීඨාධිපති/වයවොරික විද්යා පීඨය, ත්රිකුණාමල මණ්ඩලය 

(2017 අගේල්ම සිට මැයි ද්ක්වා) පීඨාධිපති 2017 ජුනි සිට  

වි.වි.ප්ර.ගකා.ස. විසින් පත්කරන ලද් 

පී.එස්.එම්. චාල්මස් මිය 

පුජය ගපෝල්ම ගරාබින්සන් පියතුමා 

ඒ. ඥානද්ාසන් මයා 

මොචාර්ෂය ආර්ෂ. සිවකගනසන්  

ආචාර්ෂය එම්.එස්. ඉබ්රාගලබ්ගබ් 

ආචාර්ෂය එච්.ආර්ෂ. තඹවිට 

පී.ටී.ඒ. ෙසන් මයා 

ආචාර්ෂය එස්. ගමෞනගුරු 

ආචාර්ෂය එස්.එම්. හුගසන් 

ආචාර්ෂය එන්. තමිල්මවන්නන් 

ආර්ෂ. කන්නන් මයා (2017 ගපබරවාරි ද්ක්වා)  

එම් ෙගන්ෂ්රාජා මයා (2017 ජුලි සිට)  

සනාථන සභාව විසින් ගතෝරා පත්කරන ලද් සාමාජිකයන් 

ටී සද්ානන්ද්න් මයා සනාතන සභා සාමාජික (2017 ජනවාරි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය එම් පේතිනාද්න් මයා  සනාතන සභා සාමාජික (2017 මාර්ෂතු සිට) 

වී ආර්ෂ රාෙල්ම මිය  සනාතන සභා සාමාජික (2017 මාර්ෂතු සිට සැප්තැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

      මොචාර්ෂය එස් තිරුක්කගන්ෂ් සනාතන සභා සාමාජික (2017 ඔක්ගතෝබර්ෂ සිට) 

 

පාලක සභාගේ ගල්මකම් 

වී. කාන්දීපන් මයා, ගල්මඛ්කාධිකාරි, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. (2017 ගපබරවාරි ද්ක්වා)  

ඒ එල්ම ගජෞෆර්ෂ සිේධික් මයා, ගල්මඛ්කාධිකාරි, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. (2017 මාර්ෂතු සිට ගනාවැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

ඒ පහිරද්න් මයා, ගල්මඛ්කාධිකාරි, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. (2017 ගනාවැම්බර්ෂ සිට) 
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ඇ . සනාතන සභාව 

සනාථන සභා සාමාජිකයන් 

මොචාර්ෂය ටී. ජයසිංෙම් උපකුලපති - සභාපති  

ආචාර්ෂය ගක්.ඊ. කරුණාකරන්           නිගයෝජය උපකුලපති  

ආචාර්ෂය වී. කනෙසිංෙම් මණ්ඩපාධිපති, ත්රිකුණාමල මණ්ඩලය 

ආචාර්ෂය එස්. ජයසංකර්ෂ අධ්යක්ෂක/ස්.වි.ගසෞ.අ.ආ. 

ආචාර්ෂය  පී. සිවරාජා පීඨාධිපති /කෘිකර්ෂම විද්යා පීඨය 

එම්. රවි මයා පීඨාධිපති / කලා ො සංස්කෘත පීඨය  

ආචාර්ෂය එම්. විගනෝබාබා මිය පීඨාධිපති /විද්යා පීඨය  

ආචාර්ෂය ඒ.එන්. අරුල්මප්රොසම් පීඨාධිපති / ගසෞ.ආ.වි.පී 

ආර්ෂ. උද්යකුමාර්ෂ මයා පීඨාධිපති /වාණිජ ො කළමනාකරණ පීඨය (2017 සැපතැම්බර්ෂ ද්ක්වා)  

වී.ආර්ෂ. රාෙල්ම මිය පීඨාධිපති /වාණිජ ො කළමනාකරණ පීඨය (2017 සැපතැම්බර්ෂ සිට)  

ගක්. ෂන්ද්රකුමාර්ෂ මිය පීඨාධිපති/සන්නිගේද්නය ො වයාපාර අධ්යයන පීඨය 

ආචාර්ෂය එන්. ප්රතීෂ් මයා පීඨාධිපති /වයවොරික විද්යා, ත්රි.ම 

එස්. තාජනමූර්ෂති මයා  වැ.බ. පීඨාධිපති /වයවොරික විද්යා, ත්රි.ම (2017 අගේල්ම සිට මැයි ද්ක්වා)  

එස්. තාජනමූර්ෂති මයා  පීඨාධිපති /වයවොරික විද්යා, ත්රි.ම (2017 ජුනි සිට)  

මොචාර්ෂය ඒ. මුරුෙද්ාස් මයා මොචාර්ෂය/ගද්මළ භාෂාව (සප්ත වාර්ෂික නිවාඩු) 

මොචාර්ෂය ටී. මගේන්ද්රන් මිය මොචාර්ෂය/කෘි රසායන විද්යාව 

මොචාර්ෂය පී. විගනෝබාබා මොචාර්ෂය/සත්ත්ව විද්යාව/අංශාධිපති/සත්ත්ව විද්යාව 

මොචාර්ෂය වී. ගුණරත්නම්  මොචාර්ෂය/ගේශපාලන විද්යා  

ෙහාචාර්ය එස්. තිරුක්කරන්ෂ් ෙහාචාර්ය/ ණිතය 

ෙහාචාර්ය ඒ.ජී. ර ෝන්පිේරේ ෙහාචාර්ය/ ණිතය 

ෙහාචාර්ය ටී.එච්.රස ාන් මිය ෙහාචාර්ය/ගභෝෙ විද්යාව 

ටී. අරුල්මනන්දි මිය පුස්තකාලයාධිකාරී (2017 අගෙෝස්තු ද්ක්වා) 

ඩබ්.ගජ්. ගජයරාජ් වැ.බ. පුස්තාකාලයාධිකාරී (2017 සැප්තැම්බර්ෂ සිට)  

ආචාර්ෂය  එන්. ගරාඩ්නනි ප්රනාන්ු මිය අංශාධිපති /කෘි ජීව විද්යාව 

එම්.එස්.එම්. නෆීස් මයා අංශාධිපති / සත්ත්ව විද්යාව  

ආචාර්ෂය  පී.ගේමනන්ද්රාජා මිය අංශාධිපති / කෘි රසායන විද්යාව (2017 ගපබරවාරි ද්ක්වා) 

ගක්. ප්රබාෙර්ෂ අංශාධිපති / කෘි රසායන විද්යාව (2017 මාර්ෂතු සිට මැයි ද්ක්වා)  

ආචාර්ෂය ගක්. ගේමකුමාර්ෂ අංශාධිපති / කෘි රසායන විද්යාව (2017 ගනාවැම්බර්ෂ සිට) 

එස්. ශ්රී ක්රිෂ්ණා මයා අංශාධිපති /ගභෝෙ විද්යාව (2017 ජුනි ද්ක්වා) 

ආචාර්ය රක්.ඩී. හාරිස් මිය අංශාධිපති /ගභෝෙ විද්යාව (2017 අගෙෝස්තු සිට)  

ටී. ිරුපනාන්ද්න් මිය අංශාධිපති / කෘි ආර්ෂික විද්යාව (2016 සැප්තැම්බර්ෂ සිට) 

ආර්ෂ. බවද්රණි මිය අංශාධිපති / කෘි ඉංජිගන්රු විද්යාව (2016 අගේල්ම සිට) 

ආචාර්ෂය  එම්. වර්ෂණකුලසිංෙම් අංශාධිපති /භුගෙෝල විද්යාව 

ආචාර්ෂය වී. ඉන්පාගමෝෙන් අංශාධිපති /ලලිත කලා (2017 ජුලි ද්ක්වා) 

එස්. චන්ද්රකුමාර්ෂ මෙතා  වැ.බ. අංශාධිපති/ලලිත කලා (2017 අගෙෝස්තු සිට සැප්තැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

එස්. චන්ද්රකුමාර්ෂ මෙතා  වැ.බ. අංශාධිපති/ලලිත කලා (2017 ඔක්ගතෝබර්ෂ සිට) 

ආචාර්ෂය පී. එම්. ෙම්ූන් අංශාධිපති /අරාබි 

ආර්ෂ. සෙයසීලන් මයා අංශාධිපති / සංසන්ද්නාත්මක ආෙම් ො  සමාජ සෙජීවනය  

ආචාර්ය රේ. කීරනඩි අංශාධිපති/භාෂා සහ  

 වැ.බ. අංශාධිපති/ඉංග්රිසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකය)  

ආචාර්ෂය ජී. තිල්මවලයිනාද්න් අංශාධිපති /සමාජ විද්යාව  

එම්.ටී.එම්. රිස්වි මයා        අංශාධිපති /ඉස්ලාම් අධ්යයනය 

එස්. ගක්සවන් මිය අංශාධිපති /හින්ු ශිෂ්ඨාචාරය 

ආචාර්ෂය සී. අරුල්මගමෝලි අංශාධිපති /අධ්යාපනය ො ළමා ආරක්ෂාව 

එස්.ගක්. ශිවෙගන්ෂන් මයා අංශාධිපති /ඉතිොසය 
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එස්. මගේෂ්වරනාද්න් මිය අංශාධිපති /ආර්ෂික විද්යාව  

සී. ශ්රීද්රන් මිය අංශාධිපති /වාණිජය 

ආර්ෂ.වී. රාගෙල්ම මිය අංශාධිපති/කළමනාකරණ (2017 අගේල්ම ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ඇන්ටන් අරුල්මරාජා වැ.බ. අංශාධිපති/කළමනාකරණ (2017 ඔක්ගතෝබර්ෂ සිට) 

ආචාර්ෂව පී. ප්රදීපන්  අංශාධිපති /ගභෞතික විද්යාව 

ආචාර්ෂය  එම්. සිද්ම්බ ගරසන් අංශාධිපති /රසායන විද්යාව 

එස්. සද්ානන්ද්න් මිය අංශාධිපති /ෙණිතය 

යූ. මදිගවන්ද්න් මිය අංශාධිපති/ජීව විද්යාව  

ආචාර්ෂය වී.ගජ්. නවීන්රාජ් අංශාධිපති/භාෂා සෙ සන්නිගේද්න අධ්යයනය, ත්රි.ම 

එස්. ප්රියද්ර්ෂසන් මයා අංශාධිපති /වයාපාර ො කළමනාකරණ අධ්යයනය, ත්රි.ම 

එස්. තඩ්නචනමූරතී මයා අංශාධිපති /පරිෙනක විද්යාව, ත්රි.ම  

එස්. ගලෝහීස්වරන් මයා අංශාධිපති / ගභෞතික විද්යාව , ත්රි.ම 

ආචාර්ෂය එස්. සුගජ්න්ද්රන් මයා අංශාධිපති/ අංශාධිපති /අතිගර්ෂක ගසෞඛ්ය විද්යාව 

ආචාර්ෂය එම්. තිරුකුමාර්ෂ අංශාධිපති / සායනික විද්යාව  

එන්. සතීස්ව න් මිය  අංශාධිපති/ ගභෞත වයාධිගේදී 

ටී. සද්ානන්ද්න් මයා අංශාධිපති / වවද්ය අධ්යාපනය ො පර්ෂගේෂණ  

ආචාර්ෂය එම්. ද්යාපරන් මිය අංශාධිපති /මානව ජීව විද්යාව (2017 මැයි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ආර්ෂ. සංජීේ මිය  වැ.බ. අංශාධිපති/මානව ජීව විද්යාව (2017 ජුලි සිට)  

ආචාර්ෂය (මිය) ගජ්. මහින්ද්න් අංශාධිපති /ප්රාථමික ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණය  

ආචාර්ය එස් සුදර්සන්  නිගයෝජිත/කෘිකර්ෂම පීඨය 

ආචාර්ෂය එම්. පක්තිනාද්න් නිගයෝජිත/කෘිකර්ෂම පීඨය 

ආචාර්ෂය ඒ. ඇන්ටන් අරුල්මරාජ් නිගයෝජිත /වාණිජ ො කළමනාකරණ පීඨය 

ආචාර්ෂය එන්. රාගජ්ස්වරම් නිගයෝජිත / වාණිජ ො කළමනාකරණ පීඨය  

පී. පරමගේවන් මයා නිගයෝජිත /විද්යා පීඨය  

ආචාර්ෂය ටී. මදිගවන්ද්න් නිගයෝජිත / විද්යා පීඨය  

ූජය ඒ. ඒ. නවරත්නම් පියතුමා නිගයෝජිත / කලා ො සංස්කෘත පීඨය 

ආර්ෂ. ිරුපරාජා මයා නිගයෝජිත / කලා ො සංස්කෘත පීඨය  

ආචාර්ෂය  ගජ්. ජයරූබන් මයා නිගයෝජිත / ගසෞ.ආ.වි.පී.    

ආචාර්ෂය  ගක්. කාර්ෂදීපන්  මයා  නිගයෝජිත / ගසෞ.ආ.වි.පී.    

ආචාර්ය සී. ෙරහ්න්ද්රනාතන් මිය අධ්යක්ෂ/බාහිර 

ඒ.එල්ම.එස්. සබීත් මයා  වැ.බ. අධ්යක්ෂ/CICT 

ආචාර්ෂය එස්. සුද්ර්ෂසන් මයා  අධ්යක්ෂ/ගස්වක සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය 

ආචාර්ෂය පී. ඉලංගෙෝ අධ්යක්ෂ/වෘත්තීය ොර්ර ෝපරේශ ඒකකය   

ආචාර්ෂය එස් ගජයරාජා අධ්යක්ෂ/විශ්වවිද්යාල වයාපාර සම්බන්ද්තා  

ආචාර්ෂය වී. පහිරද්න් මිය  අංශ ප්රධ්ාන/සිේධ්ා වවද්ය ඒකකය  

සනාතන සභාගේ ගල්මකම් 

වී. කාන්දීපන් මයා, ගල්මඛ්කාධිකාරි, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. (2017 ගපබරවාරි ද්ක්වා)  

ඒ එල්ම ගජෞෆර්ෂ සිේධික් මයා, ගල්මඛ්කාධිකාරි, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. (2017 මාර්ෂතු සිට ගනාවැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

ඒ පහිරද්න් මයා, ගල්මඛ්කාධිකාරි, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. (2017 ගනාවැම්බර්ෂ සිට) 
 

*    ස්.වි.ගසෞ.අ.අ.  -  ස්වාමි විපුලානන්ද් ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යයන ආයතනය 

ගසෞ.ආ.වි.පී.   -  ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය 

ස.ආ. -  සංසන්ද්නාත්මක ආෙම්, ස.ස. - සමාජ සෙජීවනය 

ත්රි.ම. -  ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය     

ගසෞ.ආ.වි.වි.  -  සන්නිගේද්න ො වයාපාර අධ්යයන පිඨය 
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ඈ . පීඨ ො අධ්යයන පාඨමාලා 

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. පෙත පීඨ ො අධ්යයනාංශ යටගත් ප්රථම උපාධි ො පශ්චාත් උපාධි, ඩිප්ගලෝමා ො සෙතික 

පත්ර පාඨමාලා පිරිනමනු ලබයි.  

 

පීඨ රදපාර්තරම්පන්තු පිරිනෙනු ලබන පාඨොලා 

කෘි විද්යා කෘෂි විද්යාව, කෘෂි  සායන 

විද්යාව, කෘෂි ආර්ික විද්යාව, 

කෘෂි ඉංජිරන්රු විද්යාව, සත්ත්ව 

විද්යාව, 

රභෝ  විද්යාව 

විද්යාගේදී ගෙෞරව (කෘිකර්ෂමය), විද්යාපති (කෘිකර්ෂමය)  
 

 

කලා සහ 

සංස්කෘත  

අරාබි, සංසන්ද්නාත්මක ආෙම්, 

අධ්යාපනය, ලලිත කලා, 

භූගෙෝල විද්යාව, හින්ු 

ශිෂ්ඨාචාරය, ඉතිොසය, 

ඉස්ලාම් අධ්යයනය, භාෂා, 

සමාජ විද්යා, ද්ර්ෂශණය සෙ 

වටිනාකම් අධ්යයනය  

ශාස්ත්රගේදී සාමානය උපාධිය 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) සංසන්දනාත්ෙක ආ ම්ප 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) නාටය ො රංෙ කලාව 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ආර්ෂික විද්යාව  

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ලලිත කලා 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) භූගෙෝල විද්යාව 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) හින්ු ශිෂ්ඨාචාරය 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ඉතිොසය  

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ද්ර්ෂශනය  

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ගේශපාලන විද්යාව  

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) සමාජ විද්යාව 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ගද්මල  

ශාස්ත්රපති, ද්ර්ෂශනගේදී ො ද්ර්ෂශන ශූරී  

විෂය (ඒකක) : ක්රිස්තියානි ො 

ආර්ෂික විද්යාව  

 

වානි  හා 

කළෙනාක ණ 

වානි , ආර්ික විද්යාව, 

කළෙනාක ණය  

 

වානි ගේදී සාමානය උපාධිය  

 (විරශ්ෂ) උපාධිය,  ගිණුම්පක ණය හා මූලය වානි රේදී 

වානිජගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, වයවසාය සංවර්ෂධ්නය 

වානිජගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, වයාපාර ආර්ෂික විද්යාව 

වයාපාර පරිපාලනගේදී (සාමානය) උපාධිය 

වයාපාර පරිපාලනගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, ොනව සම්පපත් 

කළෙනාක ණය  

වයාපාර පරිපාලනගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, අගළවි 

කළමනාකරණය  

කළෙනාක ණය පිළිබඳ පශ්චාේ උපාධිය (පී.ජී.ඩී.එම්ප) 

වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය (එම්.බී.ඒ) 

සංවර්ධන ආර්ික විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය (එම්.ඩී.ඊ)  

ගසෞඛ්ය 

ආරක්ෂණ විද්යාව  
 

සායනික විද්යාව, මානව ජීව 

විද්යාව, වවද්ය අධ්යාපන ො 

පර්ෂගේෂණ, ගභෞත වයාධිගේදී, 

ප්රාථමික ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණය, 

අතිගර්ෂක ගසෞඛ්ය විද්යාව 

වවද්ය උපාධිය (එම්.බී.බී.එස්)  

විද්යාගේදී රහද උපාධිය 

විද්යා උේභිද් විද්යාව, රසායන විද්යාව, 

ෙණිතය, ගභෞතික විද්යාව, 

සත්ත්ව විද්යාව 
 

විද්යාගේදී (සාමානය) උපාධිය  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, ජීව විද්යාව  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, රසායන විද්යාව  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, පරිෙණක විද්යාව  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, ෙණිත ශාස්ත්රය 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, ගභෞතික විද්යාව 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, සත්ත්ව විද්යාව  

අධ්යාපන විද්යාව සම්බන්ද් විද්යාපති උපාධිය  

පාරිසරික විද්යාව සම්බන්ද් විද්යාපති උපාධිය  

පර්ෂගේෂණ උපාධි  

දර්ශණ පති හා දර්ශණ ශූරී උපාධි  
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තාක්ෂණය  වජව පේධ්ති තාක්ෂණය, 

බහුවිධ අධ්යනය  

ජීව පේධති තාක්ෂණ උපාධිය, (කෘෂි තාක්ෂණය සහ 

වයවසායකත්වය ) 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

සන්නිරේදනය හා 

වයාපාර අධ්යයනය   

වයාපාර ො කළමනාකරණ 

අධ්යයනය, භාෂා ො 

සන්නිගේද්න අධ්යයනය  

විද්යාගේදී කළමනාකරණ උපාධිය  

විද්යාගේදී කළමනාකරණ (විගශ්ෂ) උපාධිය  

විද්යාගේදී කළමනාකරණ (විගශ්ෂ) උපාධිය  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, අගළවි කළමනාකරණය 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය,මානව සම්පත් කළමනාකරණය 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, ගිණුම්කරණය ො 

මූලය කළමනාකරණය 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, ගතාරතුරු කළමනාකරණය     

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, ගතාරතුරු  

ශාස්ත්රගේදී උපාධිය, භාෂා  

ශාස්ත්රගේදී උපාධිය, සන්නිගේද්නය 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, භාෂා  

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, සන්නිගේද්නය  

වයවොරික විද්යා  පරි ණක විද්යාව, ගභෞතික 

විද්යාව 
 

පරි ණක විද්යා උපාධිය  

විද්යාගේදී උපාධිය, වයවොරික ගභෞතික විද්යාව ො 

ඉගලක්ගරානික  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය, වයවොරික ගභෞතික විද්යාව  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය ඉගලක්ගරානික  

සිේධා වවද්ය ඒකකය  සිේධා වවද්ය ො වශලය වවද්යගේදී උපාධිය 

 

• තාක්ෂණික ඥාණගයන් ගෙබි උපාධිධ්ාරින් බිහි කරීගම් ප්රතිපත්තිය අනුව යමින් ගම් වසගර්ෂදී තාක්ෂණික 

පීඨයට ශිෂයයන් බඳවා ෙැනීම සිුකරන ලදී. ජීව පේධ්ති තාක්ෂණ උපාධිය (කෘි තාක්ෂණය ො 

වයවසායකත්වය)  ෙැද්ෑරීමට නියමිත පළමු ශිෂය කණ්ඩායම පිඨයට ඇතුලත්ව ඇත. තායිලන්තගේ 

ආසියානු තාක්ෂණික ආයතනගේ ප්රවීණයන්ගේ ද් සෙය ඇතිව විෂය මාලාව නවීකරණය ිරීගම් කටයුතු 

සිුකර තිගබ්. තිරසාර බලශක්තිය පිළිබඳ ප්රවීණගයකු වන මොචාර්ෂය සලාම් මෙතා විෂය මාලා 

සංවර්ෂධ්න කටයුතු වලදී මැදිෙත්ව කටයුතු කර ඇත.  

• බාහිර උපාධි ො වයාපෘති පාඨමාලා මධ්යස්ථානය (CEDEC): වැඩි ශිෂය ප්රජාවකට විශ්වවිද්යාල 

අධ්යාපන අවස්ථාවන් ලබා දීම සඳො පීඨ මඟින් ද් බාහිර උපාධි පාඨමාලාවන් පිරිනමනු ලබයි.  ගමම 

උපාධි පාඨමාලාවන් බාහිර උපාධි ො වයාපෘති පාඨමාලා මධ්යස්ථානය මඟින් පිරිනමනු ලබන අතර ඒවා 

නම් ශාස්ත්රගේදී, වයාපාර පරිපාලනගේදී, කෘිකර්ෂමය පිළිබඳ විද්යාගේදී, විද්යාගේදී, ගෙද් විද්යාගේදී, 

කළමණාකරණගේදී, රසායනාොර ශිල්මපීය ක්රම පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමාව ො ගතාරතුරු සන්නිගේද්නය ො 

තාක්ෂණ කුසලතා ො පරිෙණක ද්ෘඩාංෙ පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව ො  ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය 

මඟින් ලබාගද්න කළමනාකරණ විද්යාගේදී ො සන්නිගේද්නය පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී උපාධීන් ගේ. 
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 ඉ. නව පීඨ ො අධ්යයන පාඨමාලා 

වර්තොන අවශයතාවයන්ට අනුව නව උපාධි පාඨොලා හඳුන්වා දීෙට නැර නහි  විශ්වවිද්යලය කටයුතු 

ක  ඇති අත  විවිධ පීඨයන් හි  අධ්යයන කාර්ය ෙණ්ඩලයද  රෙෙ කටයුතු සම්පබන්දරයන්  රයෝ නා හා 

විෂය ොලා සකස් ක මින් එෙ කාර්ය සාක්ෂාත් ක   ැනීෙට අවශය සහරයෝ ය ලබා දීෙට කටයුතු   

ක න ලදී.  

• හින්ු ශිෂ්ඨාචාරය: හින්ු ශිෂ්ඨාචාරය පීඨය ස්ථාපිත ිරීම සම්බන්ධ් මූලික වැඩ කටයුතු ආරම්භ 

කර ඇති අතර ගයෝජනා  අනුමැතිය සඳො පිළිගයල ගකගරමින් පවතී.  

• නීතිය: විෂය නිර්ෂගේශය ගකටුම්පත් කර වැඩිදියුණු ිරීම් සඳො විෂය සම්බන්ද් විගශ්ෂඥයන් ගවත 

ගයාමු කර ඇත.  

• සාම ක්රියාවලිය/සාම අධ්යයනය: සාම අධ්යයනය පිළිබඳ මධ්යස්ථානය/ආයතනය පිහිටුවීම 

සම්බන්ද්ගයන් ගකටුම්පත් කළ ගයෝජනාව විශ්වවිද්යාල පාලක සභාව විසින් සම්මත කර ඇත.  

• සාෙර විද්යාව/නාවික ඉංජිගන්රු: නාවික ඉංජිගන්රු ො තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලාව 

ස්ථාපිත ිරීම සඳො ගයෝජනාව සකස් කර ඇති අතර එම විෂය සම්බන්ද් විගශ්ෂඥවරුන් 

ෙඳුනාගෙන ඇත.  

• ක්ීර විද්යාව ො තාක්ෂණය: ගයෝජනාව සකස්කරමින් පවතී 

• සංචාරක ො ආෙන්තුක සත්කාරය: ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ සන්නිගේද්නය ො වයාපාර අධ්යයන 

පීඨය විසින් විෂය නිර්ෂගේශය සකස්ිරීම සම්බන්ද් ක්රියාමාර්ෂෙ ගෙන ඇත.  

• පුරාවිද්යාව: විෂය නිර්ෂගේශය සකස් ිරීම සඳො ප්රවීණයන් සනාතන සභාව මඟින් පත් කර ඇත. 

• ඖෂධ්ගේද්ය:  සඳො විෂය නිර්ෂගේශය සකස් ිරීම සම්ූර්ෂණ ගවමින් පවතී.  

 

ඊ .  ආරම්භ කරන ලද් නව අධ්යයන පාඨමාලා 

 පීඨය පාඨොලාව  

ම
ාධ්

ය
 

ස
හ
ති
ක

 ප
ත්

  

ඩි
ප
ර
ල
ෝෙ
ා 

ප්ර
ථ

ම
 උ

ප
ාධි

ය
 

(බ
ාහි

ර
) 

1.  වාණිජ ො           

කළමනාකරණ පීඨය  

කළෙණාක ණ උපාධිය  

(BBM) 

 

ගද්මළ   2017.11.09 

2. විද්යා පීඨය  

 

රසායනාොර තාක්ෂණය 

පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමාව 

(D.L.T) 

ඉංග්රීසි සෙ 

ගද්මළ 

 2017.10.21  

3. ගතාරතුරු ො 

සන්නිගේද්න     

   තාක්ෂණ මධ්යස්ථානය,     

    විද්යා පීඨය  

ගතාරතුරු ො 

සන්නගේද්න තාක්ෂණය 

ො පරිෙණක ද්ෘඩාංෙ 

පිළිබඳ සෙතික පත්ර 

පාඨමාලාව 

ඉංග්රීසි සෙ 

ගද්මළ 

2017.12.21   
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2.4 . අසාර්ෂථකවීම් ො ගෙත්ු පැෙැදිලි ිරීම්  

අ. මුළුමනින්ම නවක වද්ගයන් ගතාර විශ්වවිද්යලයක් බවට පත්ිරීම අපගේ ප්රාර්ෂථනය ගමන්ම අරමුණ 

වන නමුත් අපගේ ද්ැඩි අවධ්ානය මධ්යගේ වුවද් ඒ ො සම්බන්ද් ක්රියාකාරකම් මුළුමනින්ම නතර 

ිරීමට අගපාගොසත් විය. පසුගිය වසරට සාගප්ක්ෂව කාර්ෂය මණ්ඩලගේ සෙගයෝෙය ගම් 

සම්බන්ද්ගයන් ලැබුනු අතර ප්රථම වසර සිසුන්ගේ සෙගයෝෙය ඉතා අඩු මේටමක පැවතිණි. ගමම 

තර්ෂජනයට එගරහිව සටනට අපගේ නායකත්වය ගද්න අතර ගමහි ධ්නාත්මක ප්රතිඵලය 

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. සුවිශාල අභිවෘේධීයක් ඇති කරනු ඇත. 
 

ආ. කාර්ෂය මණ්ඩලගේ ො පෙසුකම්වල සීමාකම ද්ැනට ඇති ුෂ්කරතාවයක් වන අතර ගමය දින 

ද්ර්ෂශනය ප්රමාද් ිරිමට ද් ගේතු වී ඇති අතර අවශය සම්පත් ලබාෙැනීම සඳො අපගේ ඉල්මලිම් තරමක් 

සලකා බලන ලදී.  ගමම ඉල්මලීම සපුරාලීම සඳො අවශය සියළු ක්රියාමාර්ෂෙ ෙනිමින් පවතී. 
 

2.5 . අනාෙත සැලසුම් 

අ.  විශ්වවිද්යලය තුල නවක වද්ය තුරන් ිරීම ො ලිංගික සාධ්ාරණත්වය ො සමානාත්මතාවය අප 

ප්රධ්ානත්වගයන් සලකන අතර එය අපගේ ප්රධ්ාන ගත්මාව ද් ගේ.  ලිංගික සාධ්ාරණත්වය ො 

සමානාත්මතාවය (ජී.ඊ.ඊ.) සඳො වන එක්සත් ජාතින්ගේ අධ්යාපනික (යුගනස්ගකෝ) ආධ්ාර ලබාදීම 

ගමය සනාථ කරයි. 

ආ.  ශ්රී ලංකාගවන් එපිට විශ්වවිද්යාලවල වැඩසටෙන් සංවිධ්ානය ිරීම තුළින් කාර්ෂය මණ්ඩලගේ 

ධ්ාරිතාවය වර්ෂධ්නයට කටයුතු කරන ලද් අතර ගමහි ප්රතිඵල ගම් වන විටත් ලැගබමින් පවතී.  

අභිගේරණ වැඩසටෙන්, ක්රියාශීලි කාර්ෂය මණ්ඩලයට ො සිසුන්ට සම්මාන ලබාදීම අනාෙතගේදී 

ප්රධ්ාන තැනක් ෙනු ඇත. 

ඇ.  විශ්වවිද්යාල - නාෙරික වැඩසටෙන ප්රජාව සමඟ සම්බන්ධ් කරලීම සඳො සංවර්ෂධ්නය කරන ලද් 

අතර, එම ගයෝජනාවලිය භාර දී ඇත. ගමමගින් අප ප්රගේශගේ සිටින ප්රජාවට වඩා සමීප කරවන 

අතරම එම ප්රජාව නංවාලීම සඳො ද් කටයුතු කල ෙැක. 

ඈ.  සියළුම පීඨයන්හි උපාධි පාඨමාලවන් සඳො සීමාවාසී පුහුණුව ඇතුලත් ගකගරනු ඇත. 
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3. සිසුන් සෙ සම්පත් පිළිබඳ විස්තර 

පෙත ද්ැක්ගවන වගුගවන් පීඨයන්හි ශිෂය ප්රජාව ො අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලය විශ්විද්යාලය තුල වයාප්ත 

කර ඇති ආකාරය ගපන්වා දී ඇත.  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලය, ශ්රී ලංකාව 

 
රූප සටෙන 2:  ශ්රී.නැ.වි.වි. තුල ශිෂය ො අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය ගබද්ා ෙැරීගම් අනුපාතය 

ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය 

 
 

රූපසටෙන 3: ශ්රී.නැ.වි.වි.ත්රි.ම. තුල ශිෂය ො අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය ගබද්ා ෙැරීගම් අනුපාතය 

කලා ො 

සංස්කෘතිය 
විද්යාව; තාක්ෂණය  

ශිෂය සංඛ්යාව  මුළු කාර්ෂයමණ්ඩලගේ     සංඛ්යාව 

කෘිකර්ෂමය වාණිජ ො 

කළමණාකරනය 

ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ 

විද්යාව 

සන්නිගේද්නය ො 

වයාපාර අධ්යයනය  

වයවොරික විද්යා ; සිේධ්ා වවද්ය ඒකකය 

ශිෂය සංඛ්යාව  අධ්යයන කාර්ෂය    
මණ්ඩලගේ සංඛ්යාව 
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නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

පීඨය  පාඨොලාව  
මුළු ශිෂය 

සංඛ්යාව  

මුළු අධ්යයන 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

මුළු අනධ්යන 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

කලා හා සංස්කෘත  ශාස්ත්රගේදී  1995 57 27 

කෘෂිකර්ෙ  කෘෂිකර්ෙය පිළිබඳ විද්යාගේදී උපාධි  299 29 38 

වානි  හා 

කළෙනාක ණය  

වයාපාර පරිපාලනගේදී 358 
23 13 

වානි රේදී   324 

ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ 

විද්යා 

 වවද්යගේදී 336 
34 40 

 ගෙද් විද්යාගේදී  91 

විද්යා  

 විද්යාගේදී (ජීව) 209 

33 45 විද්යාගේදී (ගභෞතික) 281 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) 53 

තාක්ෂණය  
ජීව පේධති තාක්ෂණ උපාධිය, (කෘෂි 

තාක්ෂණය සහ වයවසායකත්වය ) 
86 04 03 

ුස්තකාලය  - 06 13 

අරනකුත් රදපාර්තරම්පන්තු  - - 214 

එකතුව 4032 186 393 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

පීඨය  පාඨොලාව  
මුළු ශිෂය 

සංඛ්යාව  

මුළු අධ්යයන 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

මුළු අනධ්යන 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

සන්නිරේදනය හා 

වයාපාර අධ්යයනය 

කළෙනාක ණ විද්යාගේදී  278 

22 

2 

ශාස්ත්රගේදී සන්නිගේද්න අධ්යයන ො 

භාෂා  
267 1 

වයවොරික විද්යා  

පරි ණක විද්යාගේදී  59 

11 3 වයවොරික ගභෞතික විද්යා ො 

ඉගලක්ගරානික විද්යාගේදී  
67 

සිේධ වවද්ය 

ඒකකය  

සිේධ වවද්ය ො සැත්කම් පිළිබඳ 

විද්යාගේදී  
139 10 2 

ුස්තකාලය  - 01 8 

ගවනත් ගද්පාර්ෂතගම්න්තු  - - 63 

එකතුව 810 44 79 
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3.1  ශිෂය ජනෙෙනය 

 

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි (ප්රධ්ාන විශ්වවිද්යලය) ො ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ එිගනක පීඨ අතර සමානුපාතික ශිෂය 

වයාප්තිය පෙත රූපසටෙන මඟින් ගපන්නුම් කරනු ලැගබ්. (රූපසටෙන 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
අ. ගේශීය සිසුන්:  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව  

පීඨය  පාඨොලාව    මාධ්ය  

බ
ඳ

ව
ා 

ෙ
ැනී

ම
 

2
0
1

7
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 ව

ස
ර

 සි
සු

න්
 

2
 ව

ස
ර

 සි
සු

න්
 

3
 ව

ස
ර

 සි
සු

න්
 

4
 ව

ස
ර

 සි
සු

න්
 

උ
ප

ාධි
ද්ා

රි
න්

 

ස
ංඛ්

ය
ාව

 

කලා හා සංස්කෘත ශාස්ත්රගේදී උපාධිය රදෙළ  1078 1078 400 241 276 351 

කෘෂිකර්ෙය  
කෘෂිකර්ෙය පිළිබඳ 

විදයාරේදී උපාධිය  
ඉංග්රීසි  87 87 84 75 53 04 

වානි  හා 

කළෙනාක ණය  

වයාපාර පරිපාලනගේදී 

උපාධිය 
ඉංග්රීසි 86 86 95 95 82 81 

වානි රේදී උපාධිය ඉංග්රීසි 91 91 88 77 68 60 

ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ 

විද්යාව  

විද්යාගේදී උපාධිය  ඉංග්රීසි  78 78 59 124 75 50 

ගෙද් උපාධිය ඉංග්රීසි 32 32 29 14 16 21 

විද්යා  

විද්යාගේදී උපාධිය(ජීව 

විද්යා)  
ඉංග්රීසි 48 48 54 

253 29 64 
විද්යාගේදී උපාධිය(ගභෞතික 

විද්යා)  
ඉංග්රීසි 79 79 80 

තාක්ෂණය  

විද්යාගේදී ජීව පේධති 

තාක්ෂණ (කෘෂි තාක්ෂණ 

හා වයවසායකත්වය 

ඉංග්රීසි 86 86 - - - - 

එකතුව 1665 1665 889 879 599 631 

 

 

රූප සටහන 4: 2017 වර්ෂය තුල ශිෂය  න හනරේ වයාප්තිය 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

පීඨය  පාඨොලා  මාධ්ය 
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ාධි
ද්ා

රී
න්

 

ස
ංඛ්

ය
ාව

  

වයවොරික විද්යා  

පරි නක තාක්ෂණදි 

උපාධිය 
ඉංග්රීසි  40 40 13 06 - - - 

වයවොරික ගභෞතික 

විද්යාව ො 

ඉගලක්ගරානික 

පිළිබඳ විද්යාගේදී 

උපාධිය 

ඉංග්රීසි 34 34 16 17 - - - 

සන්නිරේදනය හා 

වයාපාර අධ්යයනය  

විද්යාගේදී 

කළමනාකරණ 

(සාමානය ො 

විගශ්ෂගේදී)  

ඉංග්රීසි 81 81 67 71 59 - 24 

 

ශාස්ත්රගේදී  

 (භාෂා ො 

සන්නිගේද්න 

අධ්යයනය)  

ඉංග්රීසි 102 102 65 62 38 - 50 

සිේධා වවද්ය 

ඒකකය  

සිේධ් වවද්ය 

උපාධිය 
ඉංග්රීසි 26 26 36 44 20 13 10 

එකතුව 283 283 197 200 117 13 84 

 

ආ. විගේශීය සිසුන් :  

පීඨය  පාඨොලාව  මාධ්ය  
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වානි  හා 

කළෙනාක ණය  

වයාපා  

කළෙණාක න

රේදී උපාධිය 

 

ඉංග්රීසි - - - 01 - - - 

වානි රේදි 

උපාධිය 
ඉංග්රීසි - - - 01 - - - 

ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ 

විද්යාව 
වවද්ය උපාධිය ඉංග්රීසි - - 04 03 - - - 

එකතුව  - - 04 05 - - - 
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3.2 කාර්ෂයය මණ්ඩලය 

32% ක අධ්යයන, 4% ක පරිපාලන, 3% අධ්යයන සොයක ො 61% සංයුතියින් යුතු ස්ිර කාර්ෂය 
මණ්ඩලගේ  සෙගයෝෙය යටගත් විශ්වවිද්යලය එහි අරමුණු කරා ෙමන් කරන ලදී. (රූප සටෙන 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපසටහන 5: 2017 වර්ෂෂගේ කාර්ෂය මණ්ඩල ශක්තිගේ අනුපාතය  
 

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

කාර්ය ෙණ්ඩලය  වැටුප පරිොණය  
අනුෙත කාර්ය 

ෙණ්ඩලය  

ු වන ලද කාර්ය 

ෙණ්ඩලය   කාර්ෂය මණ්ඩල 

පුරප්පාඩු  
ුරුෂ ස්ත්රී  

එකතු

ව  

අධ්යයන කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

U-AC 3 to U-AC 5 262 116 64 180 82 

U-AC 1 to U-AC 2 117 - - - 117 

පුස්තකාලය 

(වෘත්තීය කාර්ෂය 

මණ්ඩලය)  

U-AC 5 01 - - - 01 

U-AC 4 01 - - - 01 

U-AC 3  05 04 02 06 -01 

පරිපාලන කාර්ෂය 

මණ්ඩලය 

U-EX 3 02 01 - 01 01 

U-EX 2 10 07 02 09 01 

U-EX 1 17 08 02 10 07 

අගනකුත් විධ්ායක කාර්ෂය 

මණ්ඩලය 

U-EX 2 02 - - - 02 

U-EX 1 06 02 - 02 04 

වවද්ය නිලධ්ාරීන් U-MO 1 01 01 - 01 0 

අධ්යයන සෙයක කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

U-AS 2  06 06 03 09 -03 

U-AS 1 13 04 01 05 08 

තාක්ෂණික කාර්ය 

ෙණ්ඩලය 

U-EX 1 - 01 01 02 -02 

U-MN 4 - 09 01 10 -10 

U-MN 2 01 - - - 01 

U-MT 1 57 15 02 17 40 

ලිපිකා  හා සොන්ත  

ගර්ණි  

U-MN 4 - 05 14 19 -19 

U-MN 3 10 03 04 07 03 

U-MN 2 - - 01 01 -01 

U-MN 1 150 50 39 89 61 

 

                නැ.වි.වි.ශ්රී.ල. ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය  



වාර්ෂික වාර්ෂතාව - ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි - 2017 

20 
   

ප්රාථමික කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

U-PL 3 27 62 02 64 -37 

U-PL 2 46 32 12 44 02 

U-PL 1 151 91 09 100 51 

එකතුව  885 417 159 576 309 
 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

කාර්ෂය මණ්ඩලය  වැටුප පරිොණය  

අනුෙත 

කාර්ය 

ෙණ්ඩලය  

ු වන ලද කාර්ය ෙණ්ඩලය   කාර්ය 

ෙණ්ඩල 

ු පපාඩු 
ුරුෂ  ස්ත්රී එකතුව  

අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලය  
U-AC 3 to U-AC 5 60 17 26 43 17 

U-AC 1 to U-AC 2 22 - - - 22 

පුස්තකාලය (වෘත්තීය කාර්ෂය 

මණ්ඩලය) 
U-AC 3  02 - 01 01 01 

පරිපාලන කාර්ය ෙණ්ඩලය 
U-EX 2 04 02 - 02 02 

U-EX 1 05 01 03 04 01 

අරනකුත් විධායක කාර්ය 

ෙණ්ඩලය 
U-EX 2 03 01 - 01 02 

වවද්ය නිලධ්ාරීන් U-MO 1 01 - - - 01 

අධ්යයන සෙයක කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

U-AS 2  07 04 - 04 03 

U-AS 1 04 01 - 01 03 

තාක්ෂණික කාර්ය ෙණ්ඩලය U-MT 1 16 02 01 03 13 

ලිපිකාර ො සමාන්තර ගර්ණි  

U-MN 4 - 02 01 03 -03 

U-MN 3 08 01 02 03 05 

U-MN 2 01 01 - 01 - 

U-MN 1 44 11 12 23 21 

ප්රාථමික ගස්වකයන්  

U-PL 3 12 08 - 08 04 

U-PL 2 08 01 - 01 07 

U-PL 1 38 21 04 25 13 

ඒකතුව 235 73 50 123 112 

 

3.3 පීඨයන්හි අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලය 

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. (ප්රධ්ාන විශ්වවිද්යලය) ො ත්රිකුණාමල මණඩපගේ මොචාර්ෂයවරුන්, ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂයවරුන් ො 

කිකාචාර්ෂයවරුන්ගේ සාමානුපාතික වයාප්තිය. (රූප සටෙන 6)   
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රූප සටහන 6 :    2017 වර්ෂෂය තුල අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලගේ අනුපාතය 

නැ.වි.වි.ශ්රී.ලං. ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය 
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 පෙත සඳෙන් වගුව මඟින් පීඨවල ගස්වක සංඛ්යාව පිළිබඳ ගතාරතුරු ද්ක්වා ඇත.  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලය, ශ්රී ලංකාව 

පීඨය කෘෂිකර්ෙය කලා ො සංස්කෘතිය වානිජ ො කළමනාකරණය 

විෂය පථය/අව ණය ක නු ලබන විෂයන් 

කෘෂි විද්යාව,  

කෘෂි  සායන විද්යාව,  

කෘෂි ආර්ික විද්යාව,  

කෘෂි ඉංජිරන්රු විද්යාව,  

සත්ත්ව විද්යාව,  

රභෝ  විද්යාව 

අරාබි, සංසන්ද්නාත්මක 

ආෙම්, අධ්යාපනය, ලලිත 

කලා, භූගෙෝල විද්යාව, හින්ු 

ශිෂ්ඨාචාරය, ඉතිොසය, 

ඉස්ලාම් අධ්යයනය, භාෂා, 

සමාජ විද්යා, ද්ර්ෂශණය සෙ 

වටිනාකම් අධ්යයනය 

වානිජ, ආර්ෂික විද්යාව, 

කළමනාකරණය 

තනතු  වැටුප රක්තය 
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දැනට සිටින කාර්ය 

ෙණ්ඩලය 
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දැනට සිටින කාර්ය 

ෙණ්ඩලය 

ු
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ප
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ස
ංඛ්
ය
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ත
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ය
ාව

 

දැනට සිටින කාර්ය 

ෙණ්ඩලය 

ු
 
ප
ප
ාඩු
 

ස
ංඛ්
ය
ාව

 

 ු
රු
ෂ

 

 ස්
ත්රී

  

 එ
ක
තු
ව

 

 ු
රු
ෂ

 

 ස්
ත්රී

 

 එ
ක
තු
ව

 

 ු
රු
ෂ

 

 ස්
ත්රී

 

එ
ක
තු
ව

 

ගජයෂ්ඨ මොචාර්ෂය/විගන්තෘ මොචාර්ෂය 
U-AC 5 (I) 

6 
- - - 

6 6 
- - - 

6 3 
- - - 

3 
U-AC 5 (II) - - - - - - - - - 

ගජයෂ්ඨ මොචාර්ෂය U-AC 5 (I) 

30 

- - - 

1 68 

- - - 

11 27 

- - - 

4 

මොචාර්ෂය U-AC 5 (II) - 2 2 1 1 2 - - - 

සෙය මොචාර්ෂය U-AC 4    - - - - - - 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය  U-AC 3(I) 8 5 13 9 2 11 9 4 13 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය U-AC 3(II) 4 5 9 24 4 28 3 3 6 

කිකාචාර්ෂය U-AC 3(III) - 1 1 2 - 2 - - - 

කිකාචාර්ෂය (ආධුනික) U-AC 3(IV) 1 3 4 8 6 14 2 2 4 

තාවකාලික කිකාචාර්ෂය /තාවකාලික සහය කිකාචාර්ෂය  U-AC 2 (ස්ථාවර) 1 - 3 3 -2 21 5 16 21 - 8 1 8 9 -1 

තාවකාලික පර්ෂගේෂණ සෙකාර U-AC 2/1 (ස්ථාවර)      1 - - - 1 - - - - - 

තාවකාලික ශිේප ප්රද්ර්ෂශක  U-AC 1 (ස්ථාවර) 10 - 5 5 5 1 - - - 1 - - - - - 

තාවකාලික උපරේශක  U-AC 1 (ස්ථාවර)      - 4 5 9 -9 - - - - - 

තාවකාලික නිබන්ධ්ක  U-AC 1(ස්ථාවර)           - - 1 1 -1 

එකතුව 47 13 24 37 10 97 53 34 87 10 38 15 18 33 5 
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පීඨය ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යාව විදයාව තාක්ෂණය 

විෂය පථය/අව ණය ක නු ලබන විෂයන් 

සායනික විද්යාව, මානව ජීව 

විද්යාව, වවද්ය අධ්යාපන ො 

පර්ෂගේෂණ, ගභෞත වයාධිගේදී, 

ප්රාථමික ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණය, 

අතිගර්ෂක ගසෞඛ්ය විද්යාව 

උේභිද් විද්යාව, රසායන විද්යාව, 

ෙණිතය, ගභෞතික විද්යාව, සත්ත්ව 

විද්යාව 

වජව පේධ්ති තාක්ෂණය, බහුවිධ 

අධ්යනය 

තනතු  වැටුප රක්තය 
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දැනට සිටින කාර්ය 
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දැනට සිටින කාර්ය 
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දැනට සිටින කාර්ය 
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එ
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ගජයෂ්ඨ මොචාර්ෂය/විගන්තෘ මොචාර්ෂය  
U-AC 5 (I) 

4 
- - - 

4 5 
- - - 

3 - 
- - - 

- 
U-AC 5 (II) - - - 2 - 2 - - - 

ගජයෂ්ඨ මොචාර්ෂය U-AC 5 (I) 

67 

- - - 

33 41 

- - - 

10 5 

- - - 

1 

මොචාර්ෂය U-AC 5 (II) - - - 3 - 3 - - - 

සෙය මොචාර්ෂය U-AC 4 - - - - - - - - - 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය  U-AC 3(I) 2 2 4 8 5 13 - - - 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය U-AC 3(II) 5 5 10 4 3 7 - - - 

කිකාචාර්ෂය U-AC 3(III) 3 1 4 2 - 2 - - - 

කිකාචාර්ෂය (ආධුනික) U-AC 3(IV) 10 6 16 5 1 6 1 3 4 

තාවකාලික කිකාචාර්ෂය /තාවකාලික සහය කිකාචාර්ෂය  U-AC 2 (ස්ථාවර) - 1 2 3 -3 14 2 5 7 7 - - - - - 

තාවකාලික පර්ෂගේෂණ සෙකාර U-AC 2/1 (ස්ථාවර) 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 

තාවකාලික ශිේප ප්රද්ර්ෂශක  U-AC 1 (ස්ථාවර) 34 11 19 30 4 21 9 18 27 -6 5 3 1 4 1 

තාවකාලික උපරේශක  U-AC 1 (ස්ථාවර) - - - - - - - - - - - - - - - 

තාවකාලික නිබන්ධ්ක  U-AC 1(ස්ථාවර) - - - - - - 1 - 1 -1 - - - - - 

එකතුව 106 32 35 67 39 81 36 32 68 13 10 4 4 8 2 

 

 



වාර්ෂික වාර්ෂතාව - ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි - 2017 

23 
   

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

 පීඨය වයවොරික විද්යා සන්නිරේදනය හා වයාපා  අධ්යයනය  

සිේධ වවද්ය ඒකකය 
විෂය පථය/අව ණය ක නු ලබන විෂයන් 

පරි ණක විදයාව, රභෞතික 

විදයාව 

වයාපාර ො කළමනාකරණ අධ්යයනය, 

භාෂා සෙ සන්නිගේද්න අධ්යයනය 

තනතු   වැටුප රක්තය 
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දැනට සිටින කාර්ය 

ෙණ්ඩලය 

පු
ර

ප්
ප

ාඩු
 ස

ංඛ්
ය

ාව
 

අ
නු
ෙ
ත
 ර
ස්
ව
ක
 

ස
ංඛ්
ය
ාව
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ෙණ්ඩලය 

පු
ර

ප්
ප

ාඩු
 ස

ංඛ්
ය

ාව
 

ු
රු
ෂ

 

ස්
ත්රී

 

එ
ක
තු
ව

 

ු
රු
ෂ

 

ස්
ත්රී

 

එ
ක
තු
ව

 

ු
රු
ෂ

 

ස්
ත්රී

 

එ
ක
තු
ව

 

ගජයෂ්ඨ මොචාර්ෂය/විගන්තෘ මොචාර්ෂය 
U-AC 5 (I) 

2 
- - - 

2 2 
- - - 

2 3 
- - - 

3 
U-AC 5 (II) - - - - - - - - - 

ගජයෂ්ඨ මොචාර්ෂය U-AC 5 (I) 

14 

- - - 

3 27 

- - - 

5 12 

- - - 

2 

මොචාර්ෂය U-AC 5 (II) - - - - - - - - - 

ආරය මොචාර්ෂය U-AC 4 - - - - - - - - - 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය  U-AC 3(I) - - - 2 1 3 - - - 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය U-AC 3(II) 3 - 3 2 4 6 1 1 2 

කිකාචාර්ෂය U-AC 3(III) 1 - 1 - - - - - - 

කිකාචාර්ෂය (පරිවාස) U-AC 3(IV) 2 5 7 3 10 13 3 5 8 

තාවකාලික කිකාචාර්ෂය /තාවකාලික 

සහය කිකාචාර්ෂය 
U-AC 2 (ස්ථාවර) - - - - - 10 2 3 5 5 - - - - - 

තාවකාලික පර්රේෂණ සහකා  U-AC 2 /1(ස්ථාවර) - - - - - - - - - - - - - - - 

තාවකාලික ශිේප ප්රද්ර්ෂශක  U-AC 1 (ස්ථාවර) 4 - 2 2 2 - - - - - 7 - 3 3 4 

තාවකාලික උපරේශක  U-AC 1 (ස්ථාවර) - - - - - - - - - - - - - - - 

තාවකාලික නිබන්ධක  U-AC 1 (ස්ථාවර) - - - - - - - - - - - - - - - 

ඒකතුව 20 6 7 13 7 39 9 18 27 12 22 4 9 13 9 
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 3.4 අධ්යයනාංශ/ඒකකගේ අනධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

පීඨ/ගේපාර්ෂතගම්න්තු/අංශ/ශාඛ්ා/ඒකක 
වඩා ගජයෂ්ඨ 

 1 

ගජයෂ්ඨ 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය 

2 

කනිෂ්ඨ 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය  

3 

සුළු 

රස්වකයන්  

උපකුලපති කාර්යාලය, උප කුලපති බං ලාව  1 - 2 3 

නිගයෝජය උපකුලපති කාර්ෂයාලය  - - 1 - 

ගල්මඛ්කාධිකාරී කාර්ෂයාලය   - 1 5 2 

පාලන අංශය 1 - 3 4 

මූල ධන වැඩ හා සැලසුම්ප අංශය 1 - 2 1 

උපාය මාර්ෂගික සැලසුම් ො සංඛ්යාන ඒකකය  - 1 - 1 

රස්වක සංවර්ධන ෙධ්යස්ථානය  - - 1 1 

අධ්යයන ආයතන අංශය  1 - 6 2 

අනධ්යයන ආයතන අංශය  1 - 3 1 

අභයන්තර විෙණන ඒකකය  1 - 3 1 

අභයන්තර තත්ත්ව ආරක්ෂණ ඒකකය - - - 1 

ගිණුම්ප අංශය  4 - 11 2 

 බඩා හා සැපයුම්ප අංශය  1 - 9 3 

ආ ක්ෂක රස්වා  - - 3 25 

ප්රවාෙණ ගස්වා  - - - 13 

කෘිකර්ෂම පීඨය  2 1 11 24 

වානි  හා කළෙනාක ණ පීඨය  1 - 7 5 

විද්යා පීඨය  1 - 13 22 

ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය  1 - 18 21 

කලා ො සංස්කෘත පීඨය  1 1 10 10 

තාක්ෂණික පීඨය  - - 1 2 

රතා තුරු හා සන්නිරේදන තාක්ෂණ මධ්යස්ථානය  - 4 2 2 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකය  - 3 1 1 

බාහිර උපාධි ො වයාප්ති පාඨමාලා මධ්යස්ථානය  1 1 2 2 

අධ්යන කටයුතු අංශය  1 - 9 3 

ුස්ථකාල රස්වා  1 1 6 6 

ගසෞඛ්ය ගස්වා  1 - - 1 

ශාරීරික අධයාපන ඒකකය  - 2 - 5 

ශිෂය ගස්වා අංශය  1 - 4 1 

රැකියා ොර්ර ෝපරේශක ඒකකය  - 1 1 - 

නඩත්තු අංශය  1 - 3 33 

ගන්වාසිකාොර  - - 6 10 

එකතුව  23 16 143 208 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

 

පීඨ/රදපාර්තරම්පන්තු/ඒකක/අංශ  

වඩා 

ගජ්ෂ්ඨ 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය1 

ගජයෂ්ඨ 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය2 

කනිෂ්ඨ 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය3 

සුළුරස්වක 

කාර්ය 

ෙණ්ඩලය4 

ෙණ්ඩපාධිපති කාර්යාලය  - - 2 1 

නිගයෝජය ගල්මකඛ්ාධිකාරී කාර්ෂයාලය  - - 1 1 

සන්නිගේද්න ො වයාපාර අධ්යයන පීඨය  1 - 3 3 

වයවොරික විද්යා පීඨය  - 4 2 3 

සිේධ්ා වවද්ය ඒකකය  - - 2 - 

පාලන අංශය  1 - 3 10 

ගිණුම්ප අංශය  - - 5 1 

සැපයුම් අංශය   1 - 2 - 

නඩත්තු අංශය  1 - 1 6 

අධ්යයන කටයුතු අංශය  1 - 2 1 

ශිෂය කටයුතු අංශය  1 - 4 1 

මූල ධන වැඩ අංශය  - - 1 1 

ුස්තකාලය  - - 3 5 

ශාරීරික අධයාපන ඒකකය  - 1 - - 

ආයතන අංශය  1 - 2 1 

එකතුව 7 5 33 34 

 

1 -  පරිපාලන ෙට්ටරම්ප හා විධායක ෙට්ටරම්ප කාර්ය ෙණඩලය   

2 - අධ්යන සොයක ො ගජයෂ්ඨ මාන්ඩලික මේටගම් කාර්ෂය මණ්ඩලය  

3 - ලිපිකා  හා අනුබේධ රර්ණිවල කාර්ය ෙණ්ඩලය   

4 - ුහුණු හා කාර්ය ෙණ්ඩලය  
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3.5 සම්පපත් හා රස්වා කාර්ය සාධනය පිළිබඳ දර්ශක 

අ. අභයන්තර ශිෂය තෘප්තිය පිළිබඳ සමීක්ෂණය   

සමීක්ෂණය සඳහා පීඨයන්හි උපාධි අරපක්ෂකයින් අහඹු රලස රතෝ ා  න්නා ලද අත  ඔවුන්ගේ ඉෙැන්වීම් ො ඉගෙනුම් සම්පත් පිළිබඳ තෘප්තිය පිළිබඳ 

සංක්ිප්තය පෙත ද්ක්වා ඇත. 

 

• පීඨය/රදපාර්තරම්පන්තුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන 7: ඉර නුම්ප හා ඉර නුම්ප සම්පපත් පිළිබඳ පීඨය/රදපාර්තරම්පන්තුරේ ශිෂයයන්ගේ තෘප්තිමත් භාවය
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• ුස්තකාලය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

රූපසටහන 8: ුස්තකාලය හා රස්වාවන් සම්පබන්ධරයන් සිසුන්රේ තෘපතිය  

• ගන්වාසික පෙසුකම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපසටහන 9: රන්වාසික පහසුකම්ප හා රස්වා සම්පබන්ධරයන් සිසුන්රේ තෘපතිය 
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• ආහා  රස්වා සහ ආපනශාලාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රූපසටහන  10: ආහා  රස්වා හා ආපනශාලා සම්පබන්දරයන් සිසුන්රේ තෘපතිය  

 

• ගසෞඛ්ය ගස්වා  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
රූපසටහන 11: විශ්වවිද්යාලගේ ගසෞඛ්ය ගස්වා පිළිබඳ සිසුන්ගේ තෘප්තිය 

• සෙසථ් තෘපතිය 

 

 

 

 

 

 

රූපසටහන 12: විශ්වවිද්යාලගේ පරිසරය සම්බන්ද්ගයන් සිසුන්ගේ සමස්ථ තෘප්තිය 
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ආ.  උපාධිධ්ාරී ගස්වා නියුක්තිය    

ශ්රී.ලං.නැ.වි.විද්යාලගේ 2017 උපාධි ප්රධ්ාගනෝත්සවගේදී උපාධිලාභීන් අතර සිුකරන ලද් සමීක්ෂණයින් 

විශ්වවිද්යාලගේ උපාධිධ්ාරීන්ගේ ගස්වා නියුක්තිය සම්බන්ධ්ගයන් මිනුමක් ලබා ෙන්නා ලදී. ඒ අනුව 

උපාධිය වලංගු වන දිනගේ සිට වසරක් ඇතුළත ගස්වා නියුක්ත ො ගස්වා වියුක්ත ප්රතිශතය පෙත රූප 

සටෙන් 11 මඟින් ද්ැක්ගේ. රූප සටෙන් 12 සෙ 13 මඟින් උපාධිය වලංගුවන දිනගේ සිට උපාධිධ්ාරීන්ගේ 

රැියා නියුක්ති ප්රතිශතය ො සත්රී පුරුෂ භාවය ො ලබා ෙත් පන්තිය ද්ැක්ගේ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

රූපසටහන 15 : ලබා ත් පන්තියට අනුව රැියා නියුක්තිගේ  ප්රතිශතය 

රූපසටහන 13 :  වස ක් ඇතුලත උපාධිධාරි රැකියා 

නියුක්තිගේ ප්රතිශතය  

 

රූපසටහන 14:  ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව රැියා නියුක්තිගේ  

ප්රතිශතය 
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4. මූලය තත්වය  
 

4.1. 2017 ගද්සැම්බර්ෂ   31 දිනට භාණ්ඩාොරය විසින් නිද්ෙස් කරන ලද් අරමුද්ල්ම වලට අද්ාල තත්ත්ව වාර්ෂතාව  

 
  රු. '000 

විස්ත   
ගවන්කරන ලද් 

මුද්ල 

නිර්රේශ ක න 

ලද මුදල  

නිදහස් ක න ලද 

මුදල  

පුනරාවර්ෂතන ප්රතිපාද්න      

පුේෙලික පඩිනඩි  783,765 783,565 783,565 

ගවනත් පුනරාවර්ෂතන  283,000 283,000 206,000 

මුළු ුන ාවර්තන ප්රතිපාද්න  1,066,765 1,066,565 989,565 

ප්රාේ ධ්න දීමනා     

පුනරුත්ථාපන ො වැඩිදියුණු ිරීම්  100,000 100,000 87,600 

වත්කම්ප අත්පත් ක   ැනීෙ  101,000 101,000 74,500 

ගකරීගෙන යන ඉදි ිරීම් වයාපෘති  60,500 60,500 60,500 

නව ඉදිකිරීම්ප වයාපෘති  120,000 120,000 120,000 

ොනව ප්රාේධ්න සංවර්ෂධ්න වයාපෘති 10,500 10,500 8,900 

පර්රේෂණ ශක්තිෙත් කිරීෙ  8,000 8,000 3,500 

මුළු ප්රාේධ්න ප්රතිපාද්න  400,000 400,000 355,000 

    

මුළු ප්රතිපාද්න  1,466,765 1,466,565 1,344,565 

 

4.2 පුනරාවර්ෂථන වියද්ම් පිළිබඳ විස්තර  

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. 

විෂය 2016 රු. 2017 රු. 

අ. පුේෙලික පඩි නඩි  678,188,713 761,528,746 

ආ. ෙමන් වියද්ම්  4,267,894 3,631,591 

ඇ. සැපයුම්ප  35,799,395 37,250,349 

ඈ. නඩත්තු වියද්ම්  19,355,508 20,968,583 

ඉ. ගිවිසුම්ෙත ගස්වා  127,886,123 182,977,783 

ඊ. ගවනත්  48,764,103 44,556,069 

උ. ක්ෂය ො ක්රමක්ෂය වියද්ම්  168,332,773 234,057,703 

එකතුව  1,082,594,510 1,284,970,824 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

විෂය  2016 රු. 2017 රු. 

අ. පුේෙලික පඩි නඩි  112,347,488 137,774,915 

ආ. ෙමන් වියද්ම්  562,870 529,126 

ඇ. සැපයුම්ප  8,755,872 8,443,315 

ඈ. නඩත්තු  3,243,228 4,293,759 

ඉ. ගිවිසුම්ෙත ගස්වා  55,991,496 51,419,842 

ඊ. ගවනත්  9,797,343 6,486,682 

උ. ක්ෂය ො ක්රමක්ෂය වියද්ම්  22,728,004 79,807,741 

එකතුව  213,426,301 288,755,380 

 

4.3 ප්රාේධ්න වියද්ම් පිළිබඳ විස්තර  

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. 

විෂය 2016 රු. 2017 රු. 

අ. පුනරුත්ථාපන ො වැඩි දියුණු ිරීම්  73,353,692 144,709,675 

ආ. වත්කම් අත්පත් කර ෙැනීම්   63,037,091  77,089,028 

ඇ. ඉදිිරීම් වයාපෘති   240,468,916  88,368,679 

ඈ. නව ඉදිිරීම් වයාපෘති  - 190,236,735 

ඉ. ද්ැනුම වැඩිදියුණු ිරීම් ො ආයතන සංවර්ෂධ්න   24,062,499  14,411,447 

ඊ. පර්ෂගේෂණ ො සංවර්ෂධ්න   989,940  5,071,198 

එකතුව  401,912,138 519,886,762 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

විෂය 2016 රු. 2017 රු. 

අ. ෙෘෙ භාණ්ඩ ො කාර්ෂයාලීය උපකරණ අත්පත් කර  ෙැනීම  17,549,973 28,937,487 

ආ. යන්ගත්රෝපකරණ අත්පත් කර ෙැනීම  4,200,402 17,086,101 

ඇ. ගොඩනැගිලි ො වුෙයන් අත්පත් කර ෙැනීම  2,180,911 1,807,207 

ඈ. රවනත්  - 1,314,651 

එකතුව  23,931,287 49,145,446 
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අ. වයාපෘති පිළිබඳ විස්තර (විගේශීය/ගේශීය අරමුද්ල්ම සම්පාදිත)  

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. 

නම සෙ විස්තර 
ණය 

/ප්රතිපාද්න 

අරමුද්ල්ම 

සම්පාදිත 

ආයතනය  

මු.පි.ඇ. 

(රු.මිලි.)  

අ.ගෙ.වි. 

(රු.මිලි.)  

ගද්.ආ. 

(රු. මිලි)  

අ. ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය  

    පිල්මගලයාරදි හි ඉදිගකගරන    

   පිරිමි සිසුන් 250ක් සඳො   

   වාසිකාොරය, මායිම් බැම්මක් සෙ    

   ඇතුල්මවීගම් පිවිසුමි ගද්ාරටුව සහිත  

   ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය 

ප්රතිපාද්න  
ශ්රී ලංකා 

රජය  
360.0 - - 

ආ. ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨගේ 

මොචාර්ෂය ඒකකය සඳො ගොඩනැගිලි 

සංකීර්ෂණය ඉදිිරීම 

ප්රතිපාද්න 
ශ්රී ලංකා 

රජය 
299.0 - - 

ඇ. කෘිකර්ෂම පීඨය සඳො වන නව 

ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණගේ සැලසුම් ො 

ඉදිිරීම්, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. 

ප්රතිපාද්න 
ශ්රී ලංකා 

රජය 
263.2 - - 

ඈ. වජව පේධ්ති තාක්ෂණය පීඨය  

     සඳො වන ගොඩනැගිලි   

සංකීර්ෂණගේ ඉදිිරීම්,  ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. 

ප්රතිපාද්න 
ශ්රී ලංකා 

රජය 
237.0 - - 

ඉ. ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීගම් ඒකකය  

    සඳො වන ගොඩනැගිලි   

    සංකීර්ෂණගේ ඉදිිරීම්, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි.  

ප්රතිපාද්න 
ශ්රී ලංකා 

රජය 
238.0 - - 

ඊ. වන්දා මුේල, කළුවන්කර්නි ප්රගේශගේ 

ඉදිකරනු ලබන කාර්ය ෙණ්ඩල නිල 

නිවාස 04ක් සඳහා  

ප්රතිපාද්න 
ශ්රී ලංකා 

රජය 
25.0 - - 

එකතුව 1422.2 - - 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

නම සෙ විස්තර 
ණය 

/ප්රතිපාද්න 

අරමුද්ල්ම 

සම්පාදිත 

ආයතනය 

මු.පි.ඇ. 

(රු.මිලි.)  

අ.ගෙ.වි. 

(රු.මිලි.) 

ගද්.ආ. 

(රු. මිලි.)  

අ. ගතමෙල්ම ආපනශාලා ගොඩනැගිල්මගල්ම 

ඉදිිරීම්  

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

130.40  - - 

ආ. වයවොරික විද්යා පීඨය සඳො පස් 

මෙල්ම ගොඩනැගිල්මගල්ම ඉදිිරීම්  

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

410.00  - - 

ඇ. රතා තුරු තාක්ෂණ ෙධ්යස්ථානය 

සඳො සිේ මෙල්ම ගොඩනැගිල්මගල්ම 

ඉදිිරීම්  

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

304.40  - - 

ඈ. ුස්තකාලය සඳහා සිේ ෙහේ  

    ර ාඩනැගිේරේ ඉදිකිරීම්ප  

ප්රතිපාද්න  326.40  - - 

ඉ. ක්රීඩා පිටිගේ ඉදිිරීම්  ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

50.00  - - 
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ඊ. මීටර් 500ක් දි  මීටර් 4.5ක්    

   පළල පා  ෙතුපිටට තා  හා    

   රලෝහ දො වැඩි දියුණු කිරීෙ 

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

19.53  - - 

උ. කාර්ය ෙණ්ඩල නිල නිවාස  

    ඉදිකිරීම්ප  

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

24.94  - - 

ඌ. කාෙ  100 න් සෙන්විත සිේ  

     ෙහේ රන්වාසිකා ා රේ   

     ඉදිකිරීම්ප (රන්වාසිකා ා    

    අංක. 03)  

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

244.58  - - 

එ. සන්නිරේදන හා වයාපාර  

    අධ්යයන පීඨය සඳො  

    ගොඩනැගිල්මල ඉදිිරීම්  

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

821.40  - - 

ඒ. බහුකාර්ෂය රවණාොරය  

    ඉදිිරීම  

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

784.80  - - 

ඔ. කිරලෝ මීට  2.5 ක ඇස්ෆාට්   

    ෙතුපිට ොර්   ාලය. 

ප්රතිපාද්න ශ්රී ලංකා 

රජය 

145.00  - - 

එකතුව 3261.45 - - 

# (GOSL / ADB / IDA / WB /…)         TCE-එකතුව Cost Estimate         RFA-Reimbursement Foreign Aids          DF-Demotic Funds 

 

ආ. වයාපෘති වියද්ම් පිළිබඳ විස්තර  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

නෙ  
මු.පි.ඇ. 

(රු. මිලි.) 

වියද්ම 2016 

(රු. මිලි.) 

වියද්ම 2017  

(රු. මිලි.) 

2017.12.31 

දිනට සමුච්ිත 

වියද්ම් 

(රු. මිලි.) 

ග
භ

ෞති
ක

 ප්ර
ෙ

ති
ය

 

%
 

අ. ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය  

    පිල්මගලයාරදි හි ඉදිගකගරන    

   පිරිමි සිසුන් 250ක් සඳො   

   වාසිකාොරය, මායිම් බැම්මක් සෙ    

   ඇතුල්මවීගම් පිවිසුමි ගද්ාරටුව සහිත  

   ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය 

360.0 348.26 - 365.73 99% 

ආ. ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨගේ  

     මොචාර්ෂය ඒකකය සඳො   

     ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය ඉදිිරීම 

299.0 203.2 - 233.7 99% 

ඇ. කෘිකර්ෂම පීඨය සඳො වන නව 

ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණගේ සැලසුම් ො 

ඉදිිරීම්, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. 

263.2 - 111.9 111.9 19% 

ඈ. වජව පේධ්ති තාක්ෂණය පීඨය  

     සඳො වන ගොඩනැගිලි   

සංකීර්ෂණගේ ඉදිිරීම්,  

ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. 

238.0  23.9 23.9 0.21% 
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ඉ. ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීගම් ඒකකය  

    සඳො වන ගොඩනැගිලි   

සංකීර්ෂණගේ ඉදිිරීම්, ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි.     

237.0 - 47.7 47.7 1.6% 

ඊ. වන්දා මුේවල, කළුවන්කර්නි 

ප්රගේශගේ ඉදිකරනු ලබන කාර්ය 

ෙණ්ඩල නිල නිවාස 04ක් සඳහා 

25.0 - 8.6 8.6 89.5% 

මුළු එකතුව  1422.2 551.46 192.1 791.53  

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

නම  
මු.පි.ඇ. 

(රු. මිලියන) 

වියද්ම 2016 

(රු. ) 

වියද්ම 2017  

(රු. )  

2017.12.31 දිනට 

සමුච්ිත වියද්ම් 

ග
භ

ෞති
ක

 ප්ර
ෙ

ති
ය

  

%
 

අ. 103 - ෙණ්ඩප 

ර ාඩනැගිලි  

- - 39,408,289.19  - 100 

ආ. 103 - 

රන්වාසිකා ා   

- - 4,210,157.59  - 100 

ඇ. ක්රීඩා පිටිය 

ඉදිිරීම්  

50,000,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  32,000,170.42  85 

ඈ. 103- 

වයවොරික 

විද්යාපීඨ 

ගොඩනැගි

ල්මල්මගල්ම ඉදිිරීම්  

410,000,000.00  103,983,902.94  200,551,194.21  339,628,188.03  100 

ඉ. 103- කාර්ය 

ෙණ්ඩල නිල නිවාස 

ඉදිකිරීම්ප 

(අය වැය ගයෝජනාව 

2016)  

25,000,000.00 - 17,518,670.17 17,518,670.17 100 

ඊ. 103 - ෙණ්ඩප 

ර ාඩනැගිලි 

- - 39,408,289.19  - 100 

මුළු එකතුව   485,000,000.00   104,983,902.94   263,188,311.16    389,147,028.62   
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4.4. මූලය ප්රෙතිය පිළිබඳ විස්තර (වියද්ම්)  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

විෂය  ගවන් ිරීම් 2017  

භාණ්ඩා ා  රෙරහයුම්ප 

රදපාර්තරම්පන්තුරවන් 

ලද අ මුදේ  

වියදම්ප 2017 

(රු)  

ඉතුරුම්ප/අෙත  

(රු.) 

අ. වයාපෘති ෙැර 

පුනරාවර්ෂතන (ක්ෂය ො 

ක්රමක්ෂය වියද්ම් ෙැර)  

1,066,765,000 989,565,000 1,050,913,121 (61,348,121) 

ආ. මූල ධන හැ  වයාපෘති  400,000,000 355,000,000 519,886,762 (164,886,762) 

ඇ. වයාපෘති - ගේශීය  

     අරමුද්ල්ම සම්පාදිත  

- - - - 

ඈ. වයාපෘති - විගේශීය  

     අරමුද්ල්ම සම්පාදිත 

- - - - 

එකතුව  1,466,765,000 1,344,565,000 1,570,799,883 (226,234,883) 

 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

විෂය  
2017 රවන්කිරීෙ  

(රු) 

2017 වියදම්ප  

(රු.)  

ඉතිරුම්/අමතර 

(රු.)  

අ. වයාපෘති ෙැර පුනරාවර්ෂතන (ක්ෂය 

ො ක්රමක්ෂය වියද්ම් ෙැර) 

211,209,000.00 208,947,638.61 2,261,361.39 

ආ. මූල ධන හැ  වයාපෘති 82,000,000.00 49,145,446.03 32,854,553.98 

ඇ. වයාපෘති - ගේශීය  

     අරමුද්ල්ම සම්පාදිත 

218,000,000.00 245,669,641.00 - 

ඈ. වයාපෘති - විගේශීය  

     අරමුද්ල්ම සම්පාදිත 

- - - 

එකතුව 511,209,000.00 503,762,725.64 7,446,274.37 

 

4.5. මූලය ප්රෙතිය පිළිබඳ විස්තර (උපයන ලද් ආද්ායම)  

අභයන්තර ආද්ායම පමණි  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

ආද්ායම් මූලාරය  
2017 ගවන්ිරීම්  

(රු)  

2017 රැස්ිරීම්  

(රු.) 

ඌනතාවය/අතිරික්තය 

(රු.)  

අ. උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන  8,100,000 32,603,784 24,503,784 

ආ. රවනත් ආදායම්ප  6,900,000 22,116,099 15,216,099 

එකතුව 15,000,000 54,719,883 39,719,883 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

ආද්ායම් මූලාරය 
 2017 ගවන්ිරීම් 

Rs. 

2017 රැස්කිරීම්ප  

(රු.) 

ඌනතාවය/අතිරික්තය 

(රු.) 

අ. උපාධි අධ්යයන   5,200,000  6,038,083  838,083  

එකතුව  5,200,000  6,038,083  838,083  

 

4.6 මූලය ක්රියාකාරිත්වය විශ්ගල්මෂණය  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

විෂය  සූත්රය 
ඒක ශිෂය පිරිවැය  

(රු.)  

ඒක ශිෂය පුනරාවර්ෂතන වියද්ම්  ුන ාවර්තන වියදෙ / ශිෂය සංඛ්යාව 260,643.00 

ඒක ශිෂය ප්රාේධ්න වියද්ම්  ප්රාේධ්න වියද්ම / ශිෂය සංඛ්යාව 128,940.00 

එකතුව  389,583.00 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

විෂය  සුත්රය  
එක් ශිෂයගයකුට වියද්ම 

රු. 

ඒක ශිෂය පුනරාවර්ෂතන වියද්ම් ුන ාවර්තන වියදෙ / ශිෂය සංඛ්යාව 257,960.05 

ඒක ශිෂය ප්රාේධ්න වියද්ම් ප්රාේධ්න වියද්ම / ශිෂය සංඛ්යාව 363,969.24 

එකතුව  621,929.29 

 

 

4.7  2017 වර්ෂෂය තුල ලද් යටිතල පෙසුකම් පිළිබඳ විස්තර  

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

යටිතල පහසුකම්ප පිළිබඳ විස්ත   
වියදෙ 

(රුපියේ මිලියන) 
ගභෞතික ප්රෙතිය  

අ.  වජව පේධ්ති තාක්ෂණය පීඨය සඳො ගොඩනැගිල්මල  238.0 8.32 % වැඩ අවසන්ව ඇත. 

ආ.  ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීගම් ඒකකය සඳො ගොඩනැගිලි 

සංකීර්ෂණය  
237.0 14.8% වැඩ අවසන්ව ඇත. 

ඇ.  කෘෂිකර්ෙ පීඨය සඳහා ර ාඩනැගිලි සංකීර්ණය  263.2 51.1% වැඩ අවසන්ව ඇත. 

එකතුව 738.2  
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යටිතල පහසුකම්ප පිළිබඳ විස්ත  

වියදෙ 

(රුපියේ 

මිලියන) 
ගභෞතික ප්රෙතිය 

අ.  ගතාරතුරු තාක්ෂණ ගොඩනැගිල්මගල්ම ඇළුමිනියම් ගයාද්ා  

     ගවන් ිරීම  

0.66 වැඩ අවසන් ක  
ඇත.  

ආ.  ආපනශාලාරේ පළමු ෙහරේ විගනෝද්ාස්වාද් මධ්යස්ථානගේ    

      රවන් කිරීම්ප කටයුතු 

 

0.47 

ඇ.  ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ කාර්ෂය මණ්ඩල කාමර ො  

     ගේශන ශාලා  ඇළුමිනියම් ගයාද්ා ගවන් ිරීම සෙ LCS   

     ගොඩනැගිල්මලට වැසිිලියක් ඉදිිරීම ො සීලිම  

     අළුත්වැඩියා ිරීම. 

0.83 

ඈ.  සිේධ්ා වවද්ය ඒකකගේ පවතින රසායනාොරය  

      වැඩිදියුණු ිරීම. 

1.00 

ඉ.  ඖෂධ උයරනහි පළමු අදියර හි ඉදිකිරීම්ප කටයුතු - 25% 

ඊ.  ොයිම්ප තාපපය දීර්ඝ කිරීෙ 1.53 35% 

උ.  නව රන්වාසිකා ා  අවට අලංක ණ කටයුතු වැඩි දියුණු 

කිරීෙ හා වැසි ජල අපවෙන පේධ්තිය වැඩි දියුණු කිරීෙ 

- 30% 

ඌ. රේට්ටුරවහි ඉතිරිව ඇති වැඩකටයුතු   1.44 50% 

එ.  ක්රීඩාපිේටනිය ො ජල ටැංිය වටා ඉදි කරන ලද් මීටර් 680 

දිය   සහ මීටරු 1.5 උස පී.ී.සී ආරේප ක න ලද දම්පවැේ 

වැට  

2.80 30% 

ඒ.  315, වරාය පාර, ත්රිකුණාමලය, ලිපිනගයහි පිහිටි  

     ආෙන්තුක නිවාසගයහි ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු  

3.60 55% 

ඖ.  ේ හා තා  රයාදා සකස් ක න ලද මීටර් 500 ක් දි  සහ 

මීටර් 4.5 ක් පළල පා  වැඩි දියුණු කිරීෙ  

- රකාන්ත්රාත්තුව 
ප්රද්ානය ිරීම සඳො 
තාක්ෂණික ඇ යුම්ප 
වාර්තාව සකස් ක මින් 
පවතී 

එකතුව 12.33  
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4.8 මූලය ප්රකාශන 2017 

මූලය කාර්ෂය සාධ්න ප්රකාශය  

2017 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳො 

  

2017 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳො 
සටෙන් 2017 2016 

  Rs. Rs. 

    
ගමගෙයුම් ආද්ායම්     
ුන ාවර්තන ප්රතිපාද්න  3 1,193,688,000 1,165,927,000 

ශුේධ් ආද්ායම/  පාඩුව අරනකුත් ක්රියාකාරකම් වලින් 4 1,013,263 3,338,351 

අගනකුත් ආද්ායම් 5 44,209,662 37,356,429 

  1,238,910,925 1,206,621,780 

සිසුන් සඳහා මූලය අනුග්රෙය  6 92,233,400 138,977,050 

  1,331,144,325 1,345,598,830 

    
ගමගෙයුම් වියද්ම්     
ගපෞේෙලික පඩි නඩි  7 899,303,660 790,536,202 

 ෙන් වියදම්ප  8 4,160,717 4,830,764 

සැපයුම්ප හා පාරිරභෝගික භාණ්ඩ 9 45,693,665 44,555,267 

සුළු අළුත්වැඩියා කිරීම්ප හා නඩත්තු  10 25,262,342 22,598,736 

ගිවිසුම්ප ත රස්වා  11 234,397,626 183,877,619 

පර්රේෂණ හා සංවර්ධන  12 1,124,784 834,059 

ක්ෂය හා ක්රම ක්ෂය වියද්ම්  13 313,865,444 191,060,778 

ගවනත් ගමගෙයුම් වියද්ම්  14 49,917,967 57,727,387 

මුළු රෙරහයුම්ප වියදම්ප   1,573,726,204 1,296,020,812 

    

ක්රියාකාරකම් වල අතිරික්තය / ( ඌනතාවය )   (334,815,279) (89,399,032) 

    
සිසුන් සඳහා මූලය අනුග්රෙය  15 92,233,400 138,977,050 

මුළු ක්රියාකාරකම් වලින් ලද් අතිරික්තය/ඌනතාව   (334,815,279) (89,399,032) 

අති විගශ්ෂ අයිතෙ     

( ලියා හැරීම්ප හා අරනකුත්  ැලපීම්ප ) 16 231,947 17,860,815 

ගපාු සංිතයට මාරු කරන ලද් කාලච්ගේද්යට අද්ාල 

ශුේධ් අතිරික්තය/ඌනතාව       (335,047,226) (107,259,847) 
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මූලය තත්ව ප්රකාශය (ඒකාබේධ්)  

2017 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳො  

2017 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳො සටෙන් 2017 2016 

  රු. රු. 

වත්කම්ප    
 ං ෙ රනාවන වත්කම්ප    
ගේපල, පිරියත ො උපකරණ  17 4,290,663,417 1,993,055,837 

අස්පෘශය වත්කම් 18 41,404,286 33,302,405 

ආරයෝ න (දිගු කාලීන) 19 6,894,067 5,811,315 

ප්රාේධ්න - ගකරීගෙන යන වැඩ  20 471,144,490 1,735,203,458 

  4,810,106,260 3,767,373,015 

 ං ෙ වත්කම්ප     
පරිරේඛ්ණ/රතා  21 11,163,371 13,036,272 

ගවළඳ ො අගනකුත් ලැබිය යුතු ද්ෑ 22 636,998,692 639,225,060 

ආරයෝ න (රකටි කාලීන)  23 77,846,265 57,501,723 

මුදේ සහ මුදේ සොන දෑ 24 202,013,187 464,954,696 

  928,021,514 1,174,717,751 

මුළු වත්කම්ප   5,738,127,774 4,942,090,765 

ව කීම්ප     
 ං ෙ වත්කම්ප    
ගෙවිය යුතු ද්ෑ 25 286,616,358 308,008,093 

උපචිත වියදම්ප  26 50,227,388 30,311,678 

කේ බදු බැඳීම්ප (රකටි කාලීන) 27 4,604,282 1,743,031 

  341,448,029 340,062,802 

ජංෙම ගනාවන වෙකීම්     
ර විය යුතු දෑ  28 5,612,573 8,143,021 

කේ බදු බැඳීම්ප (දිගු කාලීන) 29 17,286,143 7,472,755 

පාරිරතෝෂික සඳහා රවන් කිරීම්ප 30 170,809,693 139,181,069 

සීමිත අ මුදල  31 76,717,649 75,942,522 

පරිතයාෙ ො ප්රද්ාන  32 8,888,765 11,587,643 

අරනකුත් ප්රද්ාන  33 756,285,640 337,753,834 

  1,035,600,462 580,080,843 

මුළු ව කීෙ   1,377,048,490 920,143,645 

    
සමුච්චිත අ මුදල (ප්රාේ ධ්න ප්රද්ාන)  34 5,692,915,886 5,100,197,385 

ඇප බැඳීම්ප සංචිතය  35 188,269,504 170,584,861 

ගපාු සංිතය  36 (1,606,717,226) (1,270,025,194) 

ප්රාේ ධ්න සංිතය  37 86,611,119 21,190,067 

මුළු ශුේධ වත්කම්ප / හිමිකම්ප   4,361,079,284 4,021,947,120 

මුළු ව කීම්ප / හිමිකම්ප  

(ගයද්වූ මුළු අරමුද්ල්ම ) 
 5,738,127,774 4,942,090,765 
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මුදේ ප්රවාෙ ප්රකාශය  

2017 ගද්සැම්බර්ෂ මස 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳො  

2017 ගද්සැම්බර්ෂ මස 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳො  2017 2016 

  Rs.   Rs.  

ගමගෙයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් ලද් මුද්ල්ම ප්රවාෙය    

සාමානය ක්රියාකාරකම් වලින් ලද් අතිරික්තය/ඌනතාවය  (335,047,226) (107,259,847) 

මුද්ල්ම ගනාවන ප්රවාෙයන්    
ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය  331,617,567 197,933,135 

ක්රමක්ෂය  31,628,624 21,851,691 

ගෙවිය යුතු ද්ෑ වල වැඩිවීම්  8,668,167 51,875,118 

අගනකුත් ජංෙම වත්කම් වල වැඩිවීම්  4,099,269 134,737,566 

ූර්ෂව කාලච්ගජ්ද් අයිතම  (631,544) 1,435,439 

නිශ්චිත අ මුදලට ොරු කිරීෙ  (1,013,263) (3,338,351) 

ගමගෙයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් ලද් ශුේධ් මුද්ල්ම ප්රවාෙය  39,321,594 297,234,749 

   
ආරයෝ න ක්රියාකාරකම් වලින් ලද් මුද්ල්ම ප්රවාෙය    
උපක ණ මිලදී  ැනීම්ප  (2,629,225,148) (279,437,512) 

අස්පෘශය වත්කම්  (8,101,880) (27,396,907) 

ගකරීගෙන යන වැඩ  1,264,058,968 (799,380,768) 

ආගයෝජන  (21,427,295) (20,987,603) 

ආගයෝජන ක්රියාකාරකම් වලින් ලද් ශුේධ් මුද්ල්ම ප්රවාෙය  (1,394,695,354) (1,127,202,790) 

   
මූලය ක්රියාකාරකම් වලින් ලද් මුද්ල්ම ප්රවාෙය    
ප්රාේධ්න ප්රතිපාද්න  592,718,500 1,026,255,367 

නිශ්චිත අ මුදේ 775,127 4,790,250 

ගවනත් ප්රතිපාද්න  418,531,805 40,499,176 

තයාෙ ප්රද්ාන  (2,698,878) (2,575,389) 

ප්රාේධ්න සංිතය  65,421,052 1,160,672 

ඇප බැඳීම් සංිතය  17,684,644 - 

මූලය ක්රියාකාරකම් වලින් ලද් ශුේධ් මුද්ල්ම ප්රවාෙය  1,092,432,251 1,070,130,077 

   

මුද්ල්ම ො මුද්ල්ම සමාන ද්ෑ වල ශුේධ් වැඩිවීම/අඩුවීම (262,941,509.05) 240,162,036 

වර්ෂෂය මුල මුද්ල්ම ො මුද්ල්ම සමාන ද්ෑ  464,954,696 224,792,660 

වර්ෂෂය අවසානයට මුද්ල්ම ො මුද්ල්ම සමාන ද්ෑ  202,013,187 464,954,696 
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ශුේධ් වත්කම්/හිමිකම් ගවනස්වීගම් ප්රකාශය 2017 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳො  

     රු. 

  සමුච්ිත අරමුද්ල  

ඇප බැඳීම්ප 

සංචිතය ගපාු සංිතය  

රවනත් 

සංචිත එකතුව  

2015 ගද්සැම්බර්ෂ මසට ගශ්ෂය කාල පරිච්ගජ්ද්ය සඳො 

අතිරික්ත/ඌනතාවය 

ගවනත් ෙැලපීම්  

සංිතගේ වැඩි වීම්/අඩුවීම් 

අතිගර්ෂක ද්ායකත්වය  4,073,942,018 170,584,861 (1,160,862,434) 20,029,395 3,103,693,840 

 - - (107,259,847) - (107,259,847) 

 - - (1,902,912) - (1,902,912) 

 - - - 1,160,672 1,160,672 

2016 වර්ෂෂය වන විට ගශ්ෂය 1,026,255,367 - - - 1,026,255,367 

 5,100,197,385 170,584,861 (1,270,025,194) 21,190,067 4,021,947,120 

2015 ගද්සැම්බර්ෂ මසට ගශ්ෂය කාල පරිච්ගජ්ද්ය සඳො 

අතිරික්ත/ඌනතාවය 

ගවනත් ෙැලපීම්  

සංිතගේ වැඩි වීම්/අඩුවීම් 

අතිගර්ෂක ද්ායකත්වය - - (335,047,226) - (335,047,226) 

 

 - - (1,644,805) - (1,644,805) 

 - 17,684,643 - 65,421,051 83,105,695 

 592,718,501 - - - 592,718,501 

2017 වර්ෂෂය වන විට ගශ්ෂය  5,692,915,886 188,269,504 (1,606,717,226) 86,611,119 4,361,079,284 
 

සටෙන: 2017 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිනගයන් අවසන් වූ වර්ෂෂගේ  මූලය ප්රකාශනගේ විස්තර සඳො ඇමිණුම් අංක I පිටු අංක 85 බලන්න.    
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5. අත්පත් ක   ැනීම්ප  

5.1 පර්රේෂණ, නරවෝත්පාදක සහ ප්රකාශන 

1. කෘිකර්ෂම පීඨය  

විෂය  ප්රකාශිත  
වානි ක ණය ක න 

ලද  

ඉදිරිපත් ක න 

ලද 

අ. පර්රේෂණ සංඛ්යාව  44 - 12 

ආ. නගවෝත්පාද්ක සංඛ්යාව  - - - 

ඇ. වා  ප්රකාශන සංඛ්යාව  01 - - 

ඈ. ගපාත් සංඛ්යාව  04 - - 

ඉ. ලිපි සංඛ්යාව  06 - - 

ඊ. ගවනත් (නිබන්ධ්න/සමුළු)  12 - 20 

එකතුව  67 - 32 
 

2. කලා ො සංස්කෘත පීඨය  

විෂය  ප්රකාශිත  
වානි ක ණය ක න 

ලද  

ඉදිරිපත් කරන 

ලද්  

අ. පර්රේෂණ සංඛ්යාව 68 - 67 

ආ. නගවෝත්පාද්ක සංඛ්යාව - - - 

ඇ. වා  ප්රකාශන සංඛ්යාව 11 - 06 

ඈ. ගපාත් සංඛ්යාව 03 - 01 

ඉ. ලිපි සංඛ්යාව 81 - 07 

ඊ. ගවනත් (නිබන්ධ්න/සමුළු) 16 - 56 

එකතුව  179 - 137 
 

 

3. වානිජ සෙ කළමනාකරණ පීඨය  

විෂය ප්රකාශිත 
වානි ක ණය ක න 

ලද 

ඉදිරිපත් කරන 

ලද් 

අ. පර්රේෂණ සංඛ්යාව 39 - 10 

ආ. නගවෝත්පාද්ක සංඛ්යාව - - - 

ඇ. වා  ප්රකාශන සංඛ්යාව - - - 

ඈ. ගපාත් සංඛ්යාව  01 01 - 

ඉ. ලිපි සංඛ්යාව 01 - - 

ඊ. ගවනත් (නිබන්ධ්න/සමුළු) 05 - - 

එකතුව 49 01 10 
 

4. ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය 

විෂය  ප්රකාශිත 
වානි ක ණය ක න 

ලද 

ඉදිරිපත් කරන 

ලද් 

අ. පර්රේෂණ සංඛ්යාව 24 - - 

ආ. නගවෝත්පාද්ක සංඛ්යාව - - - 
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ඇ. වා  ප්රකාශන සංඛ්යාව - - - 

ඈ. ගපාත් සංඛ්යාව 05 - - 

ඈ. ලිපි සංඛ්යාව 34 - - 

ඊ. ගවනත් (නිබන්ධ්න/සමුළු) 02 - 20 

එකතුව  65 - 20 

5. විද්යා පීඨය  

විෂය ප්රකාශිත 
වානි ක ණය ක න 

ලද 

ඉදිරිපත් කරන 

ලද් 

   අ. පර්රේෂණ සංඛ්යාව 28 - 06 

  ආ. නගවෝත්පාද්ක සංඛ්යාව - - - 

  ඇ. වා  ප්රකාශන සංඛ්යාව 02 - - 

  ඈ. ගපාත් සංඛ්යාව - - - 

  ඉ. ලිපි සංඛ්යාව 08 - 03 

  ඊ. ගවනත් (නිබන්ධ්න/සමුළු) - - 10 

එකතුව  38 - 19 

 

6. තාක්ෂණික පීඨය  

විෂය ප්රකාශිත 
වානි ක ණය ක න 

ලද 

ඉදිරිපත් කරන 

ලද් 

 අ. පර්රේෂණ සංඛ්යාව - - 04 

 ආ. නගවෝත්පාද්ක සංඛ්යාව - - - 

 ඇ. වා  ප්රකාශන සංඛ්යාව - - - 

 ඈ. ගපාත් සංඛ්යාව - - - 

 ඉ. ලිපි සංඛ්යාව - - - 

 ඊ. ගවනත් (නිබන්ධ්න/සමුළු) - - - 

එකතුව  - - 04 

 

7. ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

විෂය ප්රකාශිත 
වානි ක ණය ක න 

ලද 

ඉදිරිපත් කරන 

ලද් 

අ. පර්රේෂණ සංඛ්යාව 40 - 21 

ආ. නගවෝත්පාද්ක සංඛ්යාව - - - 

ඇ. වා  ප්රකාශන සංඛ්යාව - - - 

ඈ. ගපාත් සංඛ්යාව - - - 

ඉ. ලිපි සංඛ්යාව  02 - - 

ඊ. ගවනත් (නිබන්ධ්න/සමුළු) 20 - 04 

එකතුව 62 - 25 
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5.2 විද්යා ගවබ් අඩවිගයහි ලැයිස්තුෙත සඟරාවන්හි 2017 දී පළකරන ලද් පර්ෂගේෂණ පත්ර 

කෘෂිකර්ෙ පීඨය  

• සුජිර්තා, එන්., කළුආ ච්චි, ඒ. සහ විශ්ණුකුොර්, එස්. (2017). Knowledge and Practice 

of Menstrual Hygiene among Adolescent Girls in Selected Kattankudy area, 

Batticaloa District. මෙජන ගසෞඛ්ය ජර්ෂනලය. Photon 119, 255-262 

 

• ගලෝහිතරාජා, ගජ්., මලවිගේ, එන්., අරගේගපාල, සී., වනිෙසිංෙ, ගජ්., ෙමගේ, ආර්ෂ., ගුණරත්න, 

පී., රත්නායක, පී. සෙ චෑංේ, ටී. (2017). Viral aetiologies of acute encephalitis in a 

hospital-based South Asian population. BMC ගබෝවන ගරෝෙ. DOI: 10.1186/s12879-

017-2403-z 

විද්යා පීඨ ය 

අම්බිලි, ගක්.යූ., සිතම්බගර්ෂසන්, එම්. සෙ ප්රතාපචන්ද්ර කුරුප්, එම්.ආර්ෂ. (2017). Interplay of 

bifurcated hydrogen bonds in making of inclusion/pseudo-inclusion complexes of 

Ni(II), Cu(II) and Zn(II) of a salophen type ligand: Crystal structures and spectral 

aspects. Molecular Structure සඟරාව. DOI:10.1016/j.molstruc.2016.12.103. 

 

• ශර්ෂමා, ආර්ෂ., ද්ාස්, එස්. සෙ තිරුෙගන්ෂ්, එස්. (2017). Anisotropic extension of Finch and 

Skea stellar model. තාරකා ගභෞතික විද්යාව ො අභයවකාශ විද්යාව. DOI:10.1007/s10509-

017-3212-y 

 

• කුමාර්ෂ, එස්., ෙන්ස්ද්ා, ඒ., චන්ද්රා, ඒ., කුමාර්ෂ, ඒ., කුමාර්ෂ, එම්., සිතම්බගර්ෂසන්, එම්., ෆයිසි, 

එම්.ඩී.එස්.එච්., කුමාර්ෂ, වී., ගජෝන්, ආර්ෂ.පී. (2017). Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) 

complexes of acenaphthoquinone 3-(4-benzylpiperidyl) thiosemicarbazone: 

Synthesis, structural, electrochemical and antibacterial studies. ගපාලිගේඩ්රන්. 

DOI:10.1016/j.poly.2017.05.055. 

 

• නායිු, එන්.එෆ්., ගෙෝගේන්ද්ර්ෂ, එම්., තිරුෙගන්ෂ්, එස්. සෙ මොරාජ්, එස්.ඩී. (2017). 

Radiating fluid sphere immersed in an anisotropic atmosphere. සාමානය 

සාගප්ක්ෂතාවාද්ය ො ගුරුත්වාකර්ෂෂණය DOI: 10.1007/s10714-017-2258-z. 

 

• ගසනරත්, එස්., ගයාිනාෙ, ගක්., නාෙයි, ටී., ගයෝිද්ා, ඒ., ගබප්පු, එෆ්., ජයසිංෙ, සී., 

ගේවද්ාසන්, සී. සෙ ගොගටෝ, එන්. (2017). Quantitative Analysis of the Distribution of 

cis-Eicosenoic Acid Positional Isomers in Marine Fishes from the Indian Ocean. 

Oleo Science සඟරාව. DOI: 10.5650/jos.ess16155. 

 

• තිරුෙගන්ෂ්, එස්. සෙ රාෙල්ම, එෆ්.සී. (2017). A realistic model for charged strange 

quark stars. චීන ගභෞතික විද්යාව. C. DOI: 10.1088/1674-1137/41/1/015102. 

 

• ගේවද්ාසන්, සී., චමිලා, ගජ්. සෙ රාමියා, එස්.(2017). B-586 [1-6] Fatty acid 

compositions and atherogenic and thrombogenic indices of commonly consumed 
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marine, brackish and fresh water fishes. සත්ත්ව පර්ෂගේෂණ ඉන්දීයා සඟරාව. DOI: 

10.18805/ijar.v0iOF.7254. 

 

• ෆවුසියාගමෝලා, එම්.එම්, සීතම්බගර්ෂසන්, එම්., ස්ගමෝලන්ස්ික්, වී.ඒ., ජාසින්ස්ික්, ගජ්. 

පී. සෙ ප්රතාපචන්ද්ර කුරුපා, එම්.ආර්ෂ. (2017). Halogen/azide bridged box dimer 

copper(II) complexes of 2-benzoylpyridine-3-methoxybenzhydrazone: Structural 

and spectral studies. ගපාලිගේඩ්රන්. DOI: 10.1016/j.poly.2017.11.024. 

 

• ප්රින්ස්ූ, ඒ.ආර්ෂ. ඊ., ගශපාඩ්න, සී.ගජ්., සෙ ප්රනාන්ු, පී.ආර්ෂ.,(2017). Superconductivity 

and Quantum Critical Behavior in Cr 100-z Os z. Acta Physica Polonica Series a. 

DOI:10.12693/APhysPolA.131.1132. 

 

• කුලරත්න, ආර්ෂ.ගක්.ඒ., ොරිස්, ගජ්.එම්., විගනෝබාබා, පී. සෙ කන්කානම්ගේ, සී.ඊ., 

(2017). Bio-transfer factors and temporal variation of heavy metalsin different 

sexes of three species of edible brackish water fish. Environmental Science and 

Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-017-9407-5. 

 

• ිගෂෝරන්, එස්., ොරිස්, ගජ්.එම්., විගනෝබාබා, එම්. සො විගනෝබාබා, පී. (2017). Bird 

Diversity and Threaten to Their Habitat in Sathurukondan Birding Site in 

Batticaloa, Sri Lanka. Agricultural Science and Technology සඟරාව A. 

DOI:10.17265/2161-6256/2017.02.007. 

 

• ගසනවිරත්න, එස්.ආර්ෂ., අමරසිංෙ, එස්., කරුණාරත්න, වී., ගකෝගන්ස්වරන්, එම්. සෙ 

කරුණානායක, එල්ම.(2017). The effect of change of ionomer/polyol molar ratio on 

dispersion stability and crystalline structure of films produced from hydrophilic 

polyurethanes. Applied Polymer Science සඟරාව. DOI: 10.1002/app.44475. 
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5.3  2017 වර්ෂෂගේදී පළ කරන ලද් ගපාත් ො පරිච්ගජ්ද්  

ගපාත්  

කෘිකර්ෂම පීඨය  

• ගේමකුමාර්ෂ, ගක්. සෙ සුජීර්ෂද්රන්, ඒ. (2017). ,aw;if mspf;Fk; epthuzpfs;. 

• සුජීර්ෂද්රන්, ඒ. සෙ ගේමකුමාර්ෂ, ගක්. (2017). MNuhf;fpa czT topfhl;b. 
කලා ො සංස්කෘත පීඨය  

• අරුල්මගමාලී, සී. (2017). Pedagogical Psychology – 2017. Academic Institute of 

Postgraduate Studies. ISBN: 978-955-38114-0-0. 

• ිරුපරාජා, ආර්ෂ. (2017). Fundamental of GIS.  

 

වානිජ ො කළමනාකරණ පීඨය 

• ඇන්ටන් අරුල්මරාජ්, ඒ. සෙ ගසෞමයා, ගක්. (2017). Green Banking. LAP LAMBERT 

Academic Publishing. ISBN: 978-3-330-07340-1. 

 

ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය  

• උමාකාන්ත්, එම්. (2017). Common short cases in medicine for medical students. 

Wanasinge printers, ISBN: 9-789555-096430. 

 

•  උමාකාන්ත්, එම්. (2017). Medicine MCQ and BOF for medical students. Wanasinge 

printers, ISBN: 978-955-50964-4-7. 

 

• උමාකාන්ත්, එම්.  (2017). Aid to Therapeutics for Medical students. Wanasinge 

printers, ISBN: 9 789555 096423. 

 

• උමාකාන්ත්, එම්. (2017). Aid to Diabetes For Medical Professionals. Wanasinge 

printers, ISBN: 9 789555 096454. 

 

• උමාකාන්ත්, එම්.  (2017). Acute Medicine for medical Professional A Symptom-

based Approach. Wanasinge printers, ISBN: 978-955-50964-7-8. 

 

ගපාත් පරිච්ගජ්ද්  

කෘෂිකර්ෙ පීඨය  

• කිරුපනාදන්, ටී. (2017). An Analysis of Poverty by Livelihood Approach. LAP 

LAMBERT Academic Publishing. ISBN-13: 978-3-659-82469-2 

• සිව ා ා, පී (2017). Economics of onion production and marketing in Eastern Sri 

Lanka. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN-13: 978-3-659-41275-2 

කලා ො සංස්කෘත පීඨය Faculty of Arts and Culture 

• විේරන්ෂ්ව න්, G. (2017). The Coast Veddas (The Verdas): "People of Sri Lanka". 

Published by Ministry of National Coexistence, Dialogue and Official Languages 

in March 2017. ISBN – 978-955-7537-03-0 



වාර්ෂික වාර්ෂතාව - ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි - 2017 

47 
   

 

• වසන්තාකුොරි, එස්. (2017). Recent landslides in upcountry and challenges faced by 

the people. Malayakam: Palpakka Paarvai - "Memorial Lecture Collection". 

• වසන්තාකුොරි, එස්. (2017). Building a culture of living safety in sreas prone to 

landside in upcountry. Published by Ministry of Agriculture, "sahithya vila malar" 

වානි  හා කළෙණාක න පීඨය  

• ප්රතීශ්, පී. (2017). Skill Enhancement Strategics - An Assessment of Entrepreneurial 

Orientation among Youth. LAP LAMBERT Academic Publishing republic of 

Moldova. ISBN:978 - 3-96439-8 

 

•  ාරේෂ්ව න්, එන්., කන සිං ම්ප, ී.,  විෙලා, බී. සහ රොහන්කුොර්, එස්. (2017). The 

Perceptions of Corporate Managers on Environmental Reporting in an Emerging 

Country: The Case of Sri Lanka. Management Research, India: Archers & 

Elevators Publishing House. 

 

 

5.4 ලබා ත් සම්පොන පිළිබඳ විස්ත : 

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලය, ශ්රී ලංකාව 

විෂය  ප්රද්ාන සංඛ්යාව 

අධ්යයන කාර්ෂය 

මණ්ඩලගේ 

සංඛ්යාව 

සිසුන් සංඛ්යාව 

අ. ගේශීය සංඛ්යාව  06 05 02 

ආ.  ාතික සම්පොන  17 05 28 

ඇ. ජාතයන්තර සම්මාන  - - - 

ඈ. රවනත්  - - - 

එකතුව 23 10 30 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය - නැත 

 

අ.     2017 දී ලද පර්රේෂණ ප්රද්ාන  

 

2017 ගනාවැම්බර්ෂ මස 06 දින තාජ් සමුද්රා, ගකාළඹ දී පවත්වන ලද් ජනාධිපති සම්මාන 
ප්රද්ාන උත්සවගේදී විද්යා පීඨගේ පෙත සඳෙන් අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලගේ සාමාජිකයන් 
ඔවුන් විසින් 2015 වර්ෂෂගේ දී  පිළිෙත් සඟරාවන්හි පල කරන ලද් පර්ෂගේෂණ පත්රිකා 
ගවනුගවන් ජනාධිපති සම්මානගයන් පිුම් ලබන ලදී.  

▪ මොචාර්ෂය එස්. තිරුකගන්ෂ් , ෙණිත ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව;  

▪ ෙහාචාර්ය ඒ.ජී. ර ෝන්පිේවල, ෙණිත ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව; 

▪ ආචාර්ය පී. ප්රදීපන්, ගභෞතික විද්යා ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව;  
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▪ ආචාර්ය එම්ප. රකෝරන්ස්ව න්,  සායන විද්යා ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව.  
 

• රසෞඛ්ය ො ආරක්ෂණ පීඨගේ එල්ම. ජනර්ෂතනී ගමය විසින් 2015 අන්තර්ෂජාතික සඟරාගේ 

ප්රකාශයට පත් කරන ලද් පර්ෂගේෂණ ලිපිය සඳො ජාතික පර්ෂගේෂණ කවුන්සිලය විසින් 

පිරිනමන ලද් කුසලතා සම්මානයක් ලබා ෙන්නා ලදී.  

ආ.   2017 වර්ෂෂගේදී ක්රීඩාවන්ගෙන් ලද් ජයග්රෙන 

 

 ක්රීඩා 

• ශ්රී.නැ.වි.වි. වානිජ ො කළමණාකරන පීඨගේ ශිෂයගයකු වන එස් උෙන්තන් මෙතා ශ්රී 

ලංකා විශ්වවිද්යාල පැසි පන්ු කණ්ඩායම නිගයෝජනය කල අතර ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. කලා ො 

සංස්කෘත පීඨගේ සී.තරන්ජනී ගමනවිය සෙ ආර්ෂ. ප්රියා ගමනවිය කාන්ත කණ්ඩායම 

නිගයෝජනය කරන ලදී. ජාතික ගජයෂ්ඨ පැසිපන්ු තරඟාවලිය 2017 ජනවාරි මස 26 දින 

සිට ගපබරවාරි 05 දින ද්ක්වා මෙනුවරදී පවත්වන ලද් අතර කාන්තා කණ්ඩායම විසින් රිදී 

පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

 

• 2017 ගපබරවාරි 28 දින ගප්රාගද්ණිය වි.වි. මඟින් සංවිධ්ානය කරන ලද් අන්තර්ෂ 

විශ්වවිද්යාලීය කබඩ්න තරඟාවලිගේ දී ශ්රී.නැ.වි.වි. කබඩි කණ්ඩායම විසින් ගද්වන ස්ථානය 

හිමි කර ෙන්නා ලදී  

 

• 2016 ශ්රී ලංකා විශ්වවිද්යාලීය වර්ෂණ සම්මාන ප්රද්ානය සඳො ශ්රී ලංකා විශ්වවිද්යාල ක්රීඩා 

සංෙමය විසින් අප විශ්වවිද්යාලගේ පෙත සඳෙන් ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන් ගතෝරා ෙනු ලැබ ඇත.  

▪ වාර්ෂික අන්තර්ෂ විශ්විද්යාල ක්රීඩා උගළගලහි ගොඳම කාර්ෂය සාධ්නය සඳො - එල්මගල්ම, 

එම්. දිගන්ෂන්කුමාර්ෂ මෙතා, කලා ො සංස්කෘත පීඨය. 

▪ වාර්ෂික අන්තර්ෂ විශ්විද්යාල ක්රීඩා උගළගලහි ගොඳම කාර්ෂය සාධ්නය සඳො - පා පන්ු, 

ඒ.ගක් එම්. අජිත් මෙතා සෙ පී. යතවාන් මෙතා, කලා ො සංස්කෘත පීඨය.  

▪ වාර්ෂික අන්තර්ෂ විශ්විද්යාල ක්රීඩා උගළගලහි ගොඳම කාර්ෂය සාධ්නය සඳො - ෙැ තන් 

ධාවන ත ඟය, රක්. රකෝකුලනාදන් ෙහතා, කලා හා සංස්කෘත පීඨය. 

▪ වාර්ෂික අන්තර්ෂ විශ්විද්යාල ක්රීඩා උගළගලහි ගොඳම කාර්ෂය සාධ්නය සඳො – ධාවන 

පථ හා ක්ගෂ්ත්ර, එම් ජායිෙරන් මෙතා, කලා ො සංස්කෘත පීඨය සෙ ගක් තනුෂාන් 

මෙතා, දෘශය ො තාක්ෂණික කලා, ස්.වි.ගසෞ.අ.ආ)  

▪ වාර්ෂික අන්තර්ෂ විශ්විද්යාල ක්රීඩා උගළගලහි ගොඳම කාර්ෂය සාධ්නය සඳො - පැසි 

පන්දු, සී. ත න් නී රෙනවිය, කලා හා සංස්කෘත පීඨය සහ එස්. උ න්දන්, වානි  හා 

කළෙණාක න පීඨය.  

▪ කි.ග්රෑ. 75.0  කුමිගේ (පිරිමි) තරඟගේ “ගලෝකඩ පද්ක්කම” වානි  හා 

කළෙණාක න පීඨරේ පී.එම්ප.අයි. විෙලසිරි ෙහතා විසින් දිනා  න්නා ලදී.   

▪ කි.ග්රෑ. 68.0  කුමිගේ (කාන්තා) තරඟගේ “ගලෝකඩ පද්ක්කම” විද්යා පීඨරේ 

ඒ.එම්ප.පී.ඒ. ගුණ ත්න රෙනවිය විසින් දිනා  න්නා ලදී.   
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රවනත් ත ඟ 

• ගසෞඛ්ය ො ආරක්ෂණ පීඨගේ විද්යාගේදී ගෙද් සිසුන් විසින් ශ්රී ලංකා උපාධිධ්ාරී ගෙද් පද්නම විසින් 

2017 ගපබරවාරි 25 දින ගකාළඹ මූලික ගෙද් විද්යාලගේදී පවත්වනු ලැබූ අන්තර්ෂ ආයතනික 

විවාද් තරඟාවලිගයහි ගද්වන ස්ථානය දිනා ෙන්නා ලදී.  

5.5 වැඩසටහන්, සම්පෙන්ත්රණ සහ වැඩමුළු: 

1. කෘෂිකර්ෙ පීඨය  

 විෂය  
සහභාගීවන 

ලද  

සම්පූර්ණ ක න 

ලද  

ඉදිරිපත් ක න 

ලද 

අ. පශ්චාේ උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව  06 - 12 

ආ. පශ්චාේ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා සංඛ්යාව  - - - 

ඇ. උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව  03 - - 

ඈ. ඩිපරලෝො පාඨොලා සංඛ්යාව 06 - - 

ඉ. සහතික පත්ර පාඨමාලා සංඛ්යාව  01 - - 

ඊ. රවනත් (සම්පෙන්ත්රණ ො වැඩමුළු )  - - 02 

එකතුව  16 - 14 

 

2. කලා හා සංස්කෘත පීඨය  

විෂය සහභාගීවන ලද 
සම්පූර්ණ ක න 

ලද   

ඉදිරිපත් ක න 

ලද 

අ. පශ්චාේ උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව - 04 04 

ආ. පශ්චාේ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා 

සංඛ්යාව 
- - 02 

ඇ. උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව - 12 - 

ඈ. ඩිපරලෝො පාඨොලා සංඛ්යාව - - - 

ඉ. සහතික පත්ර පාඨමාලා සංඛ්යාව - - - 

ඊ. රවනත් (සම්පෙන්ත්රණ ො වැඩමුළු ) 17 08 03 

එකතුව 17 24 09 

 

3. වානි  සහ කළෙණාක න පීඨය  

විෂය සහභාගීවන ලද 
සම්පූර්ණ ක න 

ලද   
ඉදිරිපත් ක න ලද 

අ. පශ්චාේ උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව 02 - 01 

ආ. පශ්චාේ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා 

සංඛ්යාව 
- - - 

ඇ. උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව - - 02 

ඈ. ඩිපරලෝො පාඨොලා සංඛ්යාව - - - 

ඉ. සහතික පත්ර පාඨමාලා සංඛ්යාව 02 - - 
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ඊ. රවනත් (සම්පෙන්ත්රණ ො වැඩමුළු ) 12 02 04 

එකතුව 16 02 07 

 

4. ගසෞඛ්ය ො ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය  

විෂය සහභාගීවන ලද 
සම්පූර්ණ ක න 

ලද   
ඉදිරිපත් ක න ලද 

අ. පශ්චාේ උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව 10 08 01 

 ආ. පශ්චාේ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා සංඛ්යාව - 01 - 

 ඇ. උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව - - - 

 ඈ. ඩිපරලෝො පාඨොලා සංඛ්යාව - - - 

 ඉ. සහතික පත්ර පාඨමාලා සංඛ්යාව 11 03 - 

 ඊ. රවනත් (සම්පෙන්ත්රණ ො වැඩමුළු ) 11 - - 

එකතුව 32 12 01 

 

5. විද්යා පීඨය  

විෂය සහභාගීවන ලද 
සම්පූර්ණ ක න 

ලද   
ඉදිරිපත් ක න ලද 

 අ. පශ්චාේ උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව 03 01 - 

 ආ. පශ්චාේ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා 

සංඛ්යාව 
- - - 

 ඇ. උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව - - - 

 ඈ. ඩිපරලෝො පාඨොලා සංඛ්යාව - - - 

 ඉ. සහතික පත්ර පාඨමාලා සංඛ්යාව 04 04 - 

 ඊ. රවනත් (සම්පෙන්ත්රණ ො වැඩමුළු ) 42 39 01 

එකතුව 49 44 01 

 

7. ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

විෂය සහභාගීවන ලද 
සම්පූර්ණ ක න 

ලද   
ඉදිරිපත් ක න ලද 

අ. පශ්චාේ උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව - 03 - 

ආ. පශ්චාේ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා 

සංඛ්යාව 
- - - 

ඇ. උපාධි පාඨොලා සංඛ්යාව - - - 

ඈ. ඩිපරලෝො පාඨොලා සංඛ්යාව - - - 

ඉ. සහතික පත්ර පාඨමාලා සංඛ්යාව - - - 

ඊ. රවනත් (සම්පෙන්ත්රණ ො වැඩමුළු ) 21 - - 

එකතුව 21 03 - 
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6. සභාපතිගේ වාර්ෂතාව, 2017 වර්ෂෂය තුල පවත්වන ලද් විෙණන කමිටු රැස්වීම  

1. හැඳින්ීෙ   

2015 අගෙෝස්තු මස 29 වන දින එහි පළමු රැස්වීම ශ්රී.ල.නැ.වි.වි මාණ්ඩලික රැස්වීම් 

ශාලාගවහිදී ප.ව. 3.30 ට ඒ. ඥාණද්ාසන් මෙතාගේ සභාපතිත්වගයන් පවත්වන ලදී. ගමය 

ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. 40 වන අනුකමික විෙණන කමිටු රැස්වීමයි.  

2. වි ණන කමිටුරේ කාර්ය භා යන්: 

විෙණන කමිටුව ශ්රී.නැ.වි.වි. පාලක සභාගේ අනු කමිටුවි. සාමාජිකයන් පස් ගද්ගනකුගෙන් 

සමන්විත ගමම කමිටුව සෑම වර්ෂෂයකම රැස්වන අතර විශ්වවිද්යාලීය මූලය, පරිපාලනය, 

මානව සම්පත් ො ශාස්ත්රීය පරිපාලනය පිළිබඳ සාකච්ජා කරනු ලබයි. එහි සාමාජිකත්වය, 

කාර්ෂයාලීය නියමයන්, වෙකීම්, බලය ො ගතෝරා ෙැනීගම් ක්රමගේද්යන් වි.වි.ප්ර.ගකා.ස. සෙ 

ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ෙරො ශ්රී ලංකා මොභාණ්ඩාොරය මඟින් පාලනය කරනු ලබයි. විෙණන 

කමිටුගේ කාර්ෂය භාරයන් පෙත පරිදි ගේ.  

 

i. අභයන්තර විෙණන ඒකකගේ වෙකීම් නිශ්චය ිරීම ො වාර්ෂික විෙණන සැලසුම් 

සමාගලෝචනය ිරීම. 

ii. විශ්වවිදයාලරේ සියළු ක්රියාකා කම්ප සඳහා අභයන්තර පාලන පේධ්ති සමාගලෝචනය ිරීම 

ො ඇෙයීම. 

iii. අභයන්තර විෙණක විසින් පිළිගයල කරනු ලබන වාර්ෂික අභයන්තර විෙණන සැලැස්ම ො 

වැඩ සැලැස්ම සමාගලෝචනය ිරීම ො නිර්ෂගද්ශ ිරීම. 

iv. පිරිවැය ඵලදායිතාව හා අනවශය වියද්ම් ඉවත් ිරීම යනාදිය සඳො කාර්ෂය සාධ්නය 

නිරන්තරගයන් සමාගලෝචනය ිරීම.  

v. බාහිර විෙණකවරුනි සමෙ සම්බන්දීකරණය ිරීම ො විෙණකාධිපතිගේ/බාහිර 

විෙණකවරුන්ගේ කළමණාකරන ලිපි සම්බන්ද්ගයන් සම්බන්ධිකරණය ිරීම.  

vi. අණ පනත්, ර ගුලාසි, නීති හා චක්රගල්මඛ් වලට අනුකූල වන බව නිශ්චය කර ෙැනීම. 

vii. ගිණුම්පක ණ ප්රමිති වලට අනුකූල වන බවට තෙවුරු කර ෙැනීම සඳො මූලය ප්රකාශන 

සමාගලෝචනය ිරීම. 

viii. අභයන්තර විෙණන ො බාහිර විෙණන වාර්ෂතා ො කළමණාකරන ලිපි සමාගලෝචනය 

ිරීම.  

ix. රාජය වයාපාර ගපාු කාරක සභාගේ නිර්ෂගේශ/නිගයෝෙයන් ක්රියාත්මක ිරීම 

සම්බන්ද්ගයන් සමාගලෝචනය ිරීම  

x. වාර්ෂික වාර්තාරේ ඇතුලත් කිරීෙ සඳහා කමිටුරේ රසායා  ැනීම්ප සම්පබන්දරයන් 

වාර්තාවක් පිළිරයල කිරීෙ. 
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3. වි ණන කම්පටුරේ සාොජිකයන්  

සාොජිකයාරේ නෙ තනතුරු හා සුදුසුකම්ප  

(අ) පාලක සභාගවන් පත් කරන ලද් සාමාජිකයන්  

1. ඒ . ඥානද්ාසන් මෙතා (සභාපති)  නාධිපති උපරේශක, විරාමලත්  

අතිරර්ක රසාලිසිටර්  න ාේ  

2. පී. ටී. ඒ. හසන් ෙහතා  ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරී,  

මූලය ෙණකාධිකාරී ආයතනය, එක්සත් 

රාජධ්ානිය 

3. ආර්. කන්නන් ෙහතා  නීතීඥ 

4. ආචාර්ය එච්.ආර්. තඹවිට ෙහතා උපරේශක 

(ආ) නිල බලගයන් පත් වූ සාමාජිකයන්  

5. ඒ. පහි දන් ෙහතා, (45 වන රැස්ීෙ දක්වා)  වැඩ බලන රේඛ්කාධිකාරී  

ී. කාන්දීපන් ෙහතා  රේඛ්කාධිකාරී (සපත වාර්ෂික නිවාඩු ෙත) 

ඒ. පහි දන් ෙහතා වැඩ බලන රේඛ්කාධිකාරී 

6. එස්. තිරුවදුරචේවම්ප ෙහතා  ගජයෂ්ඨ සෙකාර අභයන්තර විෙණක 

(ඇ) නිරීක්ෂකයන්  

7. එස්. මුරුෙපිල්මගලයි මෙතා (45 වන රැස්වීම 

ද්ක්වා) 

කණ්ඩායම් නිලධ්ාරී/ වි ණකාධිපති 

රදපාර්තරම්පන්තුව 

8. ඒ.එම්ප. ෙහීර් ෙහතා වි ණක පරීක්ෂක(ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි), 

වි ණකාධිපති රදපාර්තරම්පන්තුව 

9. බී.ඒ. රේරූස් ෙහතා  වි ණක පරීක්ෂක(ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි), 

වි ණකාධිපති රදපාර්තරම්පන්තුව 

10. එෙ.එම්ප.රේ.ආර්. රබෝ මුව ෙහතා අභයන්තර විෙණක, වි.වි.ප්ර.ගකා.ස. 

(ඈ) ආරාධිත   

11. ආචාර්ය ී කන සිංහම්ප ෙහතා මණ්ඩපාධිපති, ත්රිකුණාමල මණඩපය 

12. එම්ප. එම්ප.ෆාරීස් ෙහතා  මූලයාධිකාරී 

13. එම්ප.එන්. ආරුමු දාස ් ගජයෂ්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරී/ ත්රිකුණාමල 

මණ්ඩපය  

14. පී.රේ. ී ක්රකාඩිආ ච්චි සහකා  මූලයාධිකාරී/ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

4.  රැස්ීම්ප  

ගපාු වයාපාර චක්රගල්මඛ් අංක පී.ඊ.ඩී/31 ට අනුව කමිටුව අවම වශගයන් වසරකට 04 

වතාවක් රැස්විය යුතුගේ. සමාගලෝිත වර්ෂෂය තුල දී කමිටුව 04 වතාවක් රැස්වූ අතර 

කමිටුගේ නිර්ෂගේශයන් විශ්වවිද්යාල පාලක සභාගේ අනුමැතිය ො අවශය ක්රියාමාර්ෂෙ ෙැනීම 

සඳො ගයාමු කරන ලදී. රැස්වීම් පිළිබඳ විස්තරයන් පෙත සඳෙන් පරිදි ගේ.  
 

අනු 

අංක 
රැස්ීම්ප වා ය  දිනය  

1 52 වන විෙණන කමිටුව  2017.02.17 

2 53 වන විෙණන කමිටුව 2017.06.02 

3 54 වන විෙණන කමිටුව 2017.07.28 

4 55 වන විෙණන කමිටුව 2017.09.20 
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5. වර්ෂය තුලදී ක්රියාකාරකම්:  

සොරලෝචිත වර්ෂය තුලදී කමිටුව විසින් පහත සඳහන් කාර්ෂයයන් ක්රියාත්මක කරනු ලැබ ඇත. 

 

අ.   අභයන්තර විෙණනය: 

• අභයන්තර විෙණන සැලැසම් ො වැඩසටෙන් නිර්ෂගේශ ිරීම ො නියාමනය ිරීම. 

ූර්ව අත්දැකීම්ප වලට අනුව වි ණන සැලැස්රම්ප පහත සඳහන් ක්රෂ්ත්ර වල පරීක්ෂා 

ිරීම් වැඩිකරන ගලස නිර්ෂගේශ කරන ලදී. 

• යහපාලනය හා කළෙනාක ණය  

• තත්ත්ව සහතිකය  

• වාර්ෂික සතයාපනය  

• ගපෞේෙලික ලිපිගොනු  

• මිලදී  ැනීම්ප හා බැංකු සැසඳුම්ප  

• ගස්වක පඩි නඩි ගෙවීගම් පේධ්තිය 

එරස්ෙ, කමිටුව විසින් වර්ෂය ු ාවටෙ රෙෙ කටයුතුවල ප්රෙතිය නියාමනය කරන 

ලදී. 

• අභයන්තර විෙණන කටයුතු සමාගලෝචනය ො නියාමනය ිරීම 

කමිටුව විසින් අභයන්තර විෙණන වාර්ෂතාව, විමර්ෂෂණ සටෙන් ො විමසුම් 

සමාගලෝචනය කරන ලද් අතර එහි ඇති අඩුපාඩු නිවැරදි කර ෙැනීම සඳො 

පරිපාලනයට අවශය මෙගපන්වීම ො නිර්ෂගේශයන් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

ආ. වාර්ෂික වාර්ෂතාව සෙ වාර්ෂික ගිණුම්: 

වාර්ෂික වාර්ෂතාව පිළිගයල ිරීම සම්බන්ද් ප්රෙතිය පිළිබඳව කමිටුව නිරීක්ෂණය කරන ලද් 

අතර එය කාගලෝිතව ඉදිරිපත් ිරීම පිළිබඳව සෙතික විය. තවද්,  විශ්වවිද්යාලගේ 

වාර්ෂික ගිණුම් වාර්ෂතාව සැකසීම ො ඉදිරිපත් ිරීම පිළිබඳව ද් කමිටුව නිරීක්ෂණය කරන 

ලදී.  

 

ඇ.  බාහිර වි ණනය  

සමාගලෝිත වර්ෂෂගේ දී අද්ාල වන නීති ගරගුලාසි වලට අනුකූල වීම සම්බන්ද්ගයන් බාහිර 

විෙණකවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද් විෙණන විමසුම් ො වාර්ෂික වාර්ෂතාව කමිටුව 

විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.  

ඈ. අභයන්ත  පාලන පේධතිය සොරලෝචනය කිරීෙ හා නියාෙනය කිරීෙ : 

• වාර්ෂික සතයාපනය ො ස්ථාවර වත්කම් ගල්මඛ්ණය  

විශ්වවිද්යාලගේ වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය නියමිත කාලයට අවසන් ිරීම සඳො 

එහි ප්රෙතිය කමිටුව විසින් අඛ්ණ්ඩව සමාගලෝචනය ො නියාමනය කරන ලදී. තවද්, 

ස්ථාවර වත්කම් මෘුකාංෙගේ කටයුතු අවසන් ිරීම සඳො එම කාර්ෂයය නියාමනය 

කරන ලදී. එම කාර්ෂයය සම්ූර්ෂණ ිරීම සඳො අවශය උපගද්ස් ො සෙය කමිටුව වසින් 

වි.වි.ප්ර.ගකා.සභාගේ අභයන්තර විෙණක එම්.එම්.ගජ්.ආර්ෂ. ගබෝෙමුව මෙතාගෙන් 

ලබා ෙන්නා ලදී.   

• ුස්තකාල රපාත්පත් 

ප්රධ්ාන පුස්තකාලගේ සෙ ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ පුස්තකාල රපාත් සහ වා  සඟ ා 

නැවත අයක   ැනීරම්ප ක්රියාවලිය නි න්ත වෙ අධීක්ෂණය ක න අත  නිසි 

අභයන්තර පාලන ක්රම අනු ෙනය කිරීෙ සඳහා අවශය නිර්රේශ ඉදිරිපත් ක න ලදී. 
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• නි වුේ රනාක න ලද අත්තිකා ම්ප හා ණය මුදේ අයක   ැනීෙ  

ණය හා අත්තිකා ම්ප මුදේ අයක   ැනීෙ සම්පබන්දරයන් වන ක්රියාවලිය 

සම්බන්ද්ගයන් වන ක්රියාවලිය කමිටුව විගශ්ෂ අවධ්ානයක් ගයාමු කරන අතර 

සමාගලෝිත වර්ෂෂය තුලදී නිරවුල්ම ිරීගම් ක්රියාවලිය ඉතා සමීපව නියාමනය කරන 

ලදී. තවද් කමිටුව විසින් නිසි අභයන්තර පාලන පේධ්තියක් පවත්වාගෙන යාම සඳො 

නිරවුල්ම ගනාකරන ලද් දිගු කාලීන අත්තිකාරම් ො ෙඳුනාගනාෙත් ගො අයකර ෙත 

ගනාෙැි ණය ගශ්ෂයන් අයකර ෙැනීම සඳො අවශය නිර්ෂගේශ ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

• හඳුනා රනා ත් සෘජු බැ  කිරීම්ප හා හ  කිරීම්ප   

ප්රගේශගේ පැවති සිවිල්ම ගකෝලොල ගේතුගවන් විශ්වවිද්යාල පරිපාලනයට බාධ්ා 

පැමිණි 2009 වර්ෂෂයට ගපර සිු වූ ෙඳුනාගනාෙත් සෘජු බැර ිරීම් ො සෘජු ෙර ිරීම් 

සම්බන්ද්ගයන් කමිටුගේ විගශ්ෂ අවධ්ානය ගයාමු කරන ලදී. ඉෙත කරුණු 

සැලිල්මලට ෙනිමින්, මූලය ගරගුලාසි 109 අනුව අවශය බලධ්ාරීන්ගේ අනුමැතිය 

සහිතව කපා ෙැරීමට අවශය පියවර ෙැනීමට කමිටුව නිර්ෂගේශ කරන ලදී.  

 

ඉ.  සංයුක්ත සැලැසේ හා මූලික සැලැස්ෙ  

• සංයුක්ත සැලැසේ  

ගපාු වයාපාර සම්බන්ද්ගයන් වන යෙ පාලන මාර්ෂගෙෝපගේශයන්හි සඳෙන් ප්රමිතීන්ට 

අනුව සංයුක්ත සැලැසම් පිළිගයල ිරීගම් ප්රෙතිය කමිටුව විසින් අඛ්ණ්ඩව 

සමාගලෝචනය ො නියාමනය කරන ලදී.  

ආයතනික ප්රිඵල රාමුව පිළිගයල ිරීම සම්බන්ද්ගයන් කාර්ෂය මණ්ඩලයට වැඩමුළු 

මාලාවක් පැවැත්වීමට කමිටුව විසින් නිර්ෂගේශ කරන ලදී.  

   

• මූලික සැලැස්ෙ  

ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලයට අයත් ගබාගෙෝමයක් ඉඩම් සඳො හිමිකම් ඔප්පු 

ගෙෝ අයිතිය ගනාමැති බව කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. කමිටුව ගම් 

සම්බන්ද්ගයන් විගශ්ෂ අවධ්ානයක් ගයාමු කරන ලද් අතර  ඉඩම්වල අයිතිය/හිමිකම් 

ඔප්පු ලබා ෙැනීම සඳො අවශය ක්රියා මාර්ෂෙ ෙන්නා ගලස පාලක සභාවට නිර්ෂගේශ 

කරන ලදී. ගමහි ප්රතිඵලයක් ගලස ගමම ෙැටළුව සම්බන්ද්ගයන් කටයුතු ිරීම සඳො 

උපගේශකවරගයකු පත් කරන ලද් අතර ගම් වන විට වන්ද්ාරමුවලයි පරිරය සඳො 

ඔප්පුව ලබා ෙැනීමට ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි. ෙැියාව ලැබී ඇත. තවද්, ඉඩම් සම්බන්ද්ගයන් 

පත් කරෙත් උපගේශකවරයාගේ සෙගයෝෙය ඇතිව අගනකුත් ඉඩම්වල අයිතිය 

නිරවුල්ම කර ෙැනීම සම්බන්ද්ගයන්ද් ධ්නාත්මක ප්රෙතියක් අත්පත් කර ෙැනීමට ෙැි වී 

ඇත.  

 

ඊ. බැඳීම්ප හා ගිවිසුම්ප කඩ කිරීම්ප 

 

ගිවිසුම්ප කඩකල කාර්ය ෙණ්ඩරේ සාොජිකයන්ර න් ආපසු අයක   ැනීරම්ප ක්රියාවලිගේ 

තත්ත්වය කමිටුව විසින් අඛ්ණ්ඩව සමාගලෝචනය කරන ලදී. ගමහි ප්රතිඵලයක් වශගයන් 

ගිවිසුම් කඩකල ඇතැම් සාමාජිකයන්ගෙන් ධ්නාත්මක ප්රතිචාර ලැබී ඇති අතර ගිවිසුම් 

කඩකල ෙයගද්ගනකුට එගරහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ෂෙ ෙැනීම ආරම්භ කර ඇති අතර ගිවිසුම් 

කඩකල පස්ගද්ගනකුට එගරහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇත. ගිවිසුම් කඩකල 74 
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ගද්ගනකු ඇතුලත් නඩු 12ක් නීතිමය ක්රියාමාර්ෂෙ ෙැනීම සඳො නීතිපති ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව 

ගවත භාර දීමට කටයුතු කර ඇත. 

     

උ. අයවැය පාලනය  

නිසි මුද්ල්ම පාලනය ො ගබද්ාෙැරීම තෙවුරු ිරීම සඳො කමිටුව විසින් අයවැය ප්රතිපාද්නයට 

එගරහිව නිතය ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ඉතා ද්ැඩිව නිරීක්ෂණය කරන ලදී 

 

 

 

6. නි ෙනය: 

කමිටුගේ සාමාජිකයන්ගේ ක්රියාකාරී සෙභාගිත්වය ො විශ්වවිද්යාලගේ යෙපාලනය ඇතිිරීම 

සම්බන්ද්ගයන් ඔවුන්ගේ කැපවීම පිළිබඳ විෙණන කමිටුව සෑහීමකට පත්ගේ. කමිටුගේ ගල්මකම් 

ගලස සිය කාර්ෂයයභාරය ඉටු ිරීම සම්බන්ද්ගයන් ගජයෂ්ඨ සෙකාර අභයන්තර විෙණකගේ 

ක්රියාකාරිත්වය සම්බන්ද්ගයන් කමිටුව සෑහීමකට පත් විය ෙැක. කමිටුව ලබා ුන් නිර්ෂගේශ 

ක්රියාත්මක ිරීගම් ප්රෙතිය ො පසු විපරම් ක්රියාමාර්ෂෙ සම්බන්ද්ගයන් සෑහීමකට පත්වන අතර 

යෙ පාලනය, විනිවිද්භාවය, නිසි මූලය පරිපාලනය ො අධ්යයන ක්රියාකාරීත්වය ස්ථාපිත ිරීම 

පිළිබඳ තව ුරටත් අවධ්ාරණය කරන ලදී.  

 

 

සභාපති, 

වි ණන කමිටුව, 

නැර නහි  විශ්වවිද්යලය, ශ්රී ලංකව. 
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7. ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ 2017 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය 

සඳො වූ මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ 1978 අංක 16 ද්රණ විශ්විද්යාල පනගත් 108(1) උප 

වෙන්තිය ප්රකාරව විෙණකාධිපති වාර්ෂතාව 
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8.  Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,fha 2017 j¾Ifha foieïn¾ 31 Èkska wjika 
j¾Ih i|yd jQ uQ,H m%ldYk ms<sn| 1978 wxl 16 orK úYajúoHd, mkf;a 108 
^i& Wm j.ka;sh m%ldr ú.Kldêm;s jd¾;djg l<ukdlrKfha ms<s;=re 

විෙණන ගජ්ද් ගයාමුව නිරීක්ෂණයන් 

2. uQ,H m%ldYk 

2.2 uQ,H m%ldYk ms<sn| woyia ±laùu 

2.2.1 Y%S ,xld rdcHwxY .sKqïlrK m%ñ;s ^tiat,amStiatatia& 

^w& my; ksÍlaIKhka lrkq ,efí' 

Y%S ,xld rdcH wxY .sKqïlrK m%ñ; wxl 07 wkqj" 
bvï iy f.dvke.s,s tlg mjrdf.k we;;a" tajd 
fjk fjku .sKqï.; l< hq;=hs' flfia fj;;a" 
úYajúoHd,fha 2017 foieïn¾ 31 Èkg re' 
3"627"071"868 la jQ bvï yd f.dvke.s,s jákdlï 
tla whs;ula f,i olajd ;snqKq w;r bvï fjku 
.sKqï.; lr fkd;snqKs' tys m%;sM,hla f,i laIh 
ùï i|yd fjka lsÍï jeäfhka olajd ;snqKs' 

 

tlÕ fõ' 
Y%S ,xld kef.kysr 
úYajúoHd,hg wh;a bvï iy 
f.dvke.s,s j, ysñldÍ;ajh 
;yjqre lsÍu iy kej; w.h 
lsÍfï l%shdj,sh fï jk úg 
l%shd;aul fjñka mj;S' fuu 
l%shdj,sh wjika jQ jydu 
j;alï m%;Hd.Kkh lsÍfuka 
miq tajdfha kj w.hka Y%S 
,xld rdcH wxY .sKqï lrK 
m%ñ; wxl 07 wkqj 2018 
j¾Ifha uQ,H m%ldYkj, 
fjku wkdjrKh lrkq 
,efí' 

^wd& tiat,amStiatatia 8 wkqj úYajúoHd,hg tfrysj 
mjrd ;snQ ffk;sl isoaê oy;=kla iïnkaOfhka 
we;súh yels wiïNdjH j.lSfï iajNdjh ms<sn| 
flá úia;rhlska fy<sorõ lsÍug úYajúoHd,h 
wfmdfydi;a ù ;snqKs' 

tlÕ fjñ' 
by; .sKqïlrK m%ñ;h wkqj 
bÈßfha§ fuh uQ,H m%ldYkj, 
igyka f,i fmkakqï lrkq 
,efí' 

2.2.2. .sKqïlrK wvqmdvq 

^w& 2000 isg 2017 olajd ld,mßÉfþoh ;=< nexl=j 
úiska lrk ,o ms<sfj,ska re' 509"820 la yd re' 3" 
925"059 la jQ Rcq yr lsÍï yd ner lsÍï y÷kdf.k 
.sKqïj, wjYH .e,mSï isÿlr fkd;snqKs' 

2005 j¾Ihg fmr ,sms f,aLk 
fidhd .ekSug fkdyels nj 
md,l iNdj úiska m%ldY lr 
we;s w;r 2009 j¾Ihg fmr 
fkdokakd wvqmdvq mj;S o 
hkak fidhd .ekSug W;aidy 
lrñ' 

fuh fmd;a j,ska lmd yeÍug 
l%shd ud¾. f.k we;s w;r 
wud;HxYh úiska fï i|yd 
lñgqjla m;a lr we;' 

fuu lreK 2017'11'22 Èk 
mej;s rdcH .sKqï ldrl iNd 
/iaùfï§ o idlÉPd l, w;r 
wjYH idOdrKSlrKhka u; 
lmd yeÍu i|yd lghq;= lrk 
f,ig Wmfoia fok ,§' 
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^wd& 2010 isg 2012 olajd ld,mßÉfþoh ;=< ;%sl=Kdu,h 
úYajúoHd,h bÈlsÍï jev iïmq¾K lsÍu 
iïnkaOfhka jeh l, re' 113"508"496 l uqo, uQ,H 
m%ldYkj, È.ska È.gu flÍf.k hk jev hgf;a 
olajd ;snQ w;r iudf,daÑ; j¾Ih ;=< § o m%d.aOks; 
lr laIhùu i|yd fjka lsÍï isÿlr fkd;snqKs' 

tlÕ fjñ' 

by; m%ñ;h wkqj bÈßfha§ 
fuh uQ,H m%ldYkj, igyka 
f,i wkdjrKh lrkq ,efí'  

2.2.3. meyeÈ,s fkdl< fjkialï 

^w& f,c¾ .sKqï wkqj" iuf,daÑ; j¾Ih wjidkhg 
úYajúoHd, w¾:idOl wruqo, hgf;a ,ndÿka Kh 
fYaIh re' 113" 391"627 la úh' flfia jQjo" uQ,H 
m%ldYkj, fuu Kh fYaIh re' 112" 243"299 f,i 
olajd ;snqKs' ta wkqj" fuu fYaI fol w;r re' 1" 
148"328 l meyeÈ,s fkdl< fjkialula ksÍlaIKh 
úh' 

tlÕ fõ' 

fuh j¾I 10 g jvd fmr isg 
mej; tk w;r fuhg wod, 
,sms f,aLk fkdue;' tu ksid 
fuh ksjerÈ lr .sKqï j, 
.e,mSï lsßug lghq;= lrkq 
,efí' 

2.2.4. ,eìh hq;= .sKqï 

^w& bÈßm;a lrk ,o uQ,H m%ldYk wkqj" fi!kao¾h 
wOHhkh i|yd jk iajdñ úmq,dkkao wdh;kfha 

(SVIAS) iy úYajúoHd, fldñIka iNdfjka 
ms<sfj<ska re' 9"751"892 la iy re' 1"408"946 la ,eìh 
hq;= uqo,aj, f,i olajd ;snqKs' flfia jQjo" by; 
wdh;kj, uQ,H m%ldYKj, by; uqo,a f.úh hq;= 
fYaI f,i olajd fkd;snqKs' ta wkqj" fuu fYaI 
whlr .ekSu ú.Kkhg iel iys; úh' 

tlÕ fõ' 

uQ,H m%ldYkj,g wkqj             
re' 9"751"892 la iy                      
re' 1"408"946 ms<sfj,ska iajdñ 
úmq,dkkao fi!kao¾h wOHhk 
wdh;kfha iy úYaj úoHd, 
m%;smdok fldñIka iNdfjka 
,eìh hq;= oE f,iska fmkakqï 
lr we;' fuu w.hka miq.sh 
j¾I j, isg mej; tk tajd 
fõ' fuu w.hka fmd;a j,ska 
,shd yeÍu i|yd wjYH mshjr 
.kq ,efí' 

2.3 kS;s" Í;s" fr.=,dis yd l<ukdlrK ;SrKj,g wkql+, fkdùu' 

my; i|yka kS;s" Í;s" fr.=,dis yd l<ukdlrK ;SrKj,g wkql+, fkdùu ksÍlaIKh úh' 

^w& Y%S ,xld m%cd;ka;%sl  iudcjd§ ckrcfha uqo,a fr.=,dis 

 uqo,a fr.=,is 134 ^3& 

wNHka;r ú.kk jd¾;dj, msgm;a ú.Kldêm;s 
fj; bÈßm;a lr fkd;snqKs' 

 

uqo,a fr.=,is 880 

úYajúoHd,fha Wml=,m;s" ksfhdacH f,aLldêldÍ" 
uQ,HdêldÍ" fcHIaG iyldr  uQ,HdêldÍ" iyldr 
uQ,HdêldÍ iy .nvd Ndrlref.ka ;ekam;= 
,ndf.k fkd;snqKs' 

tlÕ fõ' 

jd¾;d msgm;a bÈßfha§ bÈßm;a 
lrkq ,efí' 

 

fuh úYajúoHd, moaO;sfha 
l%shd;aul jk ;;a;ajhla 
fkdjk w;r$uqo,a whleñ iy 
.nvd Ndrlre muKla 
wdrlaIl ;ekam;= ;eîfï 
wjYH;djhla mj;S' 
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^wd& wxl 03$2015 orK 2015 cq,s 16 Èke;s rdcH uqo,a 
pl%f,aLh 

(i)  Wmßu iSudj jQ  re' 100"000 blaujd wjia:d 08 
l§ ks,OdÍka miafofkl=g tl;=j re' 1"574"556 
jQ ;;ald¾h w.%su ,nd § ;snqKs 

(ii)  ;;a ld¾h w.%su ,nd.;a ld¾hh wjika jQ 
jydu ,nd.;a ks,Odßhd w.%suh mshúh hq;= 
jQjo" tf,i wjia:d 14l§ tl;=j re' 1"827"556 
w.%su Èk 16 isg Èk 99 la olajd jQ mudùula 
iys;j ksrjq,a lr ;snqKs' 

tlÕ fõ' 

i;Hh wjYH;djhka mokï 
lr .ksñka fuu m%udKhka 
úêu;a wkque;sh u; ksoyia 
lr we;' 

kshñ; ld, iSudj ;=, 
w;a;sldrï mshùug wiu;a jQ 
fiajlhskaf.a jegqmska fkdmsh 
jQ m%udKhka wvq lsÍug 
l%shdud¾. f.k we;' 

^we& wxl 01$2016 orK 2016 ud¾;= 17 Èke;s cd;sl 
whjeh pl%f,aLh 

ish¿u rdcH wdh;k fufyhqï l,anÿ l%uhg jdyk 
ñ,§ .; hq;= njg Wmfoia ,nd § ;snqK o" úYaj 
úoHd,h iudf,daÑ;" j¾Ih ;=< §  re'47"150"000lg 
uQ,H l,anÿ l%uhg jdyk ;=kla ñ,§ f.k ;snqKs' 

tlÕ fkdfjñ' 

wud;HxYh úiska 
úYajúoHd,hg w;amsg uqo,g 
jdyk ñ,§ .ekSu i|yd 
wkque;sh ,nd § we;' fuu 
ld,iSudfõ jdyk ñ, by< 
hdu ksid md,l iNdfõ 
wkque;sh u; uq,H l,anÿ 
moku hgf;a jdyk ñ,§ 
.kakd ,§' 

±kg kej; j;djla uqo,a 
wud;HxYh uQ,H l,a nÿ l%uh 
y÷kajd § we;' 

^wE& wxl 04$2016 orK 2016 ud¾;= 01 Èke;s úYajúoHd, 
m%;smdok fldñIka iNd pl%f,aLh 

^i& 5'1'6 j.ka;sh 

wod< Rcq úhoï wvq lsÍfuka miq iajhx uQ,H 
mdGud,d wdodhfuka ishhg 0'01 la úYajúoHd, 
m%;smdok fldñIka iNdjg fm%aIKh l, hq;= jQjo" 
tf,i úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdjg wod< 
mßÈ iïfm%aIKh lr fkd;snqKs' 

tlÕ fõ' 

kuq;a fuh iS'ù'iS'ã' /iaùï 
j, idlÉPd uÜgfï mj;sk 
w;r úYaj úoHd, m%;smdok 
fldñIka iNdfõ n,OdÍka 
iuÕ ms<s.; yels úi÷ulg 
,Õd jQ ú.i fuh úifokq 
we;' 

 ^ii& 5'5 j.ka;sh 

pl%f,aLfha wxl 01 j.ka;sfha i|yka wdlD;sh  
m%ldrj" iajhx uQ,H mdGud,d i|yd wdodhï yd 
úhoï .sKqï ;nd fkd;snqKs' 

 

 

 

 

tlÕ fkdfjñ' 

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka 
iNd 4$2016 pl%f,aLh 
wkq.ukh lr we;' 
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3. uQ,H iuf,dapkh 

3.1. uQ,H m%;sM,  

 bÈßm;a lrk ,o uQ,H m%ldYk wkqj" iuf,daÑ; 
j¾Ih ;=< úYajjoHd,fha fufyhqï m%;sM,h re' 
355"047"226 l W!k;djhla jQ w;r"  Bg wkqrEmj 
bl=;a j¾Ifha W!k;djh re' 107"259"847 la úh' ta 
wkqj iuf,daÑ; j¾Ifha uQ,H m%;sM,h re' 
227"787"379  l ;jÿrg;a msßySula fmkakqï flreKs' 
bl=;a j¾Ihg idfmalaIj  iuf,daÑ; j¾Ifha mqoa., 
mäkä re' 108"767"458 lska jeä ùu yd laIh lsÍu 
yd l%u laIh lsÍu yd l%ulaIh úhoï re' 
122"804"666 lska jeäùu uQ,H m%;sM,h msßySug 
m%Odk jYfhka n,md ;snqKs' 

iuf,daÑ; j¾Ih iy bl=;a j¾I 02 l uQ,H  m%;sM, 
ú.%y lsÍfï§ 2015 yd 2016 j¾Ij,§ ms<sfj,ska re' 
157"502"871 la yd re' 107"259"847 la jQ W!k;djh 
iuf,daÑ; j¾Ifha ;jÿrg;a msßySula iys;j re' 
335"047"226 la ù ;snqKs' tfia jQjo" uQ,H m%;sM,hg 
fiajl mdßY%ñlh yd foam, msßh; yd WmlrK 
i|yd jQ laIh kej; .e,mSfï§ iuf,daÑ; j¾Ifha§  
re' 1"213"169"104 la jQ odhl;ajh miq.sh j¾Ih yd 
ii|k úg re' 3"824"878 l j¾Okhla olakg ,enqKs' 

igyka lr .;sñ' 

4. fufyhqï iuf,dapkh 

4.1. ld¾h idOkh 

my; i|yka ksÍlaIK lrkq ,efí' 

^w& m¾fhaIK w;a;sldrï f.ùu 

úYajúoHd,fha m%ñ;sh W;afY%aKs.; lsÍug 
úYajúoHd,h úiska lrf.kq hkq ,nk m¾fhaIK 
bjy,a jk w;r th cd;sl wd¾Ólhg wm%udK 
odhl;ajhla ,ndfokq ,efí'  tksid iuf,daÑ; 
j¾Ih ;=< wOHhk yd wOHhk iydh ld¾h 
uKav,hg m¾fhaIK yd m%Odk f,i re' ñ,shk 
44'5 la úYajúoHd, h úiska fjkalr ;snqKs' fï 
iïnkaOfhka my; i|yka ksÍlaIK lrkq ,efí' 

 

(i) l<ukdlrK fiajd pl%f,aL wxl 02$2014 m%;smdok 
wkqj" úYajúoHd, m¾fhaIK lghq;= ld¾hlaIuj 
l%shd;aul lsÍu yd fõ.j;a lsÍu i|yd úYajúoHd,h 

úiska m¾fhaIK l<ukdlrK lñgqj" (RMC) 

m¾fhaIK wëlaIK lñgqj (RSC) iy kshu;d 

fldkafoais (TOR) ia:dms; lsÍu i|yd lsisÿ mshjrla 
f.k fkd;snqKs'  

2003 j¾Ifha isg kef.kysr 
úYaj úoHd,fha m¾fhaIK yd 
l<ukdlrK lñgqfõ 
fldkafoais yd kshuhkag 
.e,fmk mßÈ m¾fhaIK yd 
m%ldYk lñgqjla ia:dms; lr 
we;s w;r" th ikd;k iNdfõ 
Wm lñgqjls' 

m¾fhaIK yd m%ldYk lñgqfõ 
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iNdm;s yg 2014 wxl 02 orK 
l<uKdlrK fiajd 

pl%f,aLkfha wxl 05$01A ta 
wkqj m¾fhaIK §ukd i|yd 
bÈßm;a lrk m¾fhaIK 
fhdackd we.hSug ,la lsÍu 
i|yd ;fodaú; n,hla mj;S' 
m¾fhaIK fhdackd úYaj 
úoHd,fha ikd;k iNdfõ 
md,khg o hg;a fõ' 

(ii) m¾fhaIK m%odk yd m%ldYk m%odk i|yd jk 
uÕfmkaùï Wmj.ka;s 1'7 wkqj" úYajúoHd,h yd 
m¾fhaIK m%odk ,nk m¾fhaIlhd w;r .súiqula 
w;aika l, hq;=j we;' flfia jQjo" lsisÿ .súiqulg 
we;=,;a fkdù  úYajúoHd,h re' 1"390"500 jákd 
m¾fhaIK fhdackd 06 la i|yd wkque;sh ,nd§ we;s 
w;r thska  re' 1"364"347 l uqo,la f.ùï lr ;snqKs' 

j¾;udkfha§ úfYaIs; m%odk 
u; isÿ lrk m¾fhaIlhska 
iu. .súiqï w;aika lrkq 
,nk w;r bÈßfha§ ish¿u 
m%odk u; isÿ lrk m¾fhaIK 
i|yd .súiqï w;aika lrkq 
we;' 

(iii) 2015 j¾Ifha isg 2016 olajd ld,iSudj ;=< 
lÓldpd¾hjre 05 fofkl= úiska bÈßm;a lr ;snQ 
Tjqkaf.a m¾fhaIK fhdackd i|yd úYajúoHd,h re' 
10"676"062 la fjkalr ;snqKq w;r bka m¾fhaIK 
m%odk jYfhka re' 3"496"875 la wod< lÓldpd¾hjre 
úiska ,ndf.k ;snqKs' tfia jQj;a" 2018 cq,s 25 Èk 
jk úg;a hf:dala; l;sldpd¾hjreka m¾fhaIK 
jd¾;d bÈßm;a lr fkd;snQ w;r fï iïnkaOfhka  
udi 10 isg udi 12 l m%udo ld,hla olakg ,enqKs' 

wod, ld¾h uKav, úiska tu 
j¾Ih ;=< bÈßm;a lrk 
m¾fhaIK jd¾;d i|yd 
m¾fhaIK §ukd f.jk w;r 
m%udo ù bÈßm;a lrk 
m¾fhaIK jd¾;d j,g tajd 
ksu lsÍu i|yd wu;r 
ld,hla ,nd fokq ,efí' tu 
wh úiska m%udKj;a jd¾;d 
±kg Ndr § we;' 

(iv) m¾fhaIK fhdackd folla i|yd re' 3"000"000 la yd  
re' 295"000 la fjkalr ;snQ w;r tajd 2016 j¾Ih 
;=< we.hSu i|yd we.hqïlrejkag ,nd§ ;snqKs' 
flfia jQjo' úYajúoHd,fha b,a,Su mßÈ 
we.hqïlrejka we.hSï jd¾;d yd ks¾foaY i;s 
folla ;=< bÈßm;a l< hq;= jQjo" 2017 ud¾;= 31 Èk 
jk úg;a fuu we.hSï jd¾;d bÈßm;a lr fkd;snQ 
w;r tys m%;sM,hla f,i" fuu jHdmD;s w;aysgqjd 
;snQ w;r tuÕska úYajúoHd,fha m¾fhaIK 
Odß;djfha Yla;shg wys;lr f,i n,md ;snqKs' 

we.hSï lrkakkaf.ka jd¾;d 
kshñ; ld,h ;=<§ ,nd .eksu 
i|yd úYajúoHd,h úiska 
úêu;a l%shdud¾. .kakd ,§' 
flfia fyda" we.hSï 
lrkakkaf.a wksl=;a jev 
lghq;= fya;=fjka fïjd m%udo 
jk ;;a;aj mj;S' 

fuu l%shdj,ska blauka lsÍu 
i|yd hdka;%Khla 
úYajúoHd,h úiska ixj¾Okh 
lrkq we;' 

(v) úYajúoHd,fha mSGj, wod< wxYh m¾fhaIK m%odk 
iïnkaOfhka hdj;ald,Sk ,smsf.dkq kv;a;= lr 
fkd;snqKq w;r tksid m¾fhaIK m%odk f.ùfï§ 
iïmq¾K úia;r fy<s lr .ekSug fkdyels ù 
;snqKs' 

,sms f.dkq ksrka;rj 
hdj;ald,Sk lrk w;r" fuu 
;;a;ajh jeäÈhqKq lsßu i|yd 
l%shd ud¾. .kq we;' 
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(vi) kshñ; Èkg m¾fhaIK fhdackd bÈßm;a fkdlsÍu" 
m¾fhaIK jd¾;d bÈßm;a lsÍug fkdyelsùu" iy 
m¾fhaIK m%odk ,nd.;a lÓldpd¾hjre m%.;s 
jd¾;d bÈßm;a lsÍu mudùu ksid m¾fhaIK wjHdc 
f,i isÿlrkq ,enQfõo yd tajd fldf;laÿrg 
M,odhlo hkak ms<sn| y÷kd.ekSu ÿIalr úh' 

tlÕ fjñ' 

wkd.;fha M,odhs;djh jeä 
lsÍu i|yd l%shdj,sh l%uj;a 
lrkq ,efí' 

^wd& wjika úNd.fha § YsIH ld¾hidOkh 

iudf,daÑ; j¾Ih ;=< 2010$2011" 2011$2012 iy 2012$2013 
wOHhk j¾Ij, mSG y;r úiska mj;ajk ,o úNd. m%;sM, 
úia;r my; ±lafõ' 

mSGfha ku 
wOHhk$mdGud,d 
jevigyk 

úNd. h 
i|yd 
fmkS isá 
isiqka 
ixLHdj 

i
si
qk

a 
i
xL

H
dj

 

ú
N
d.

h
g
 

f
m
k

S 
i
sá
 

i
si
qk

ag
 

i
df

m
al

aI
j
 

w
i
u
;
a m

%;
sY
;
h
 

i
u
;
a 

w
i
u
;
a 

l,d yd 
ixialD;sh 

î'ta' ^idudkH& 373 259 114 31] 

jdKscHh yd 
l<ukdlrK 

î'î'ta' ^idudkH& 53 24 29 55] 
î'fldï ^idudkH& 
î' fldï ^úfYaI& 

75 
 

30 

28 
 

30 

47 
 

10 

63] 
 

33] 

fi!LH 
i;aldr 
úoHdj 

î'tï'î'tia 45 30 15 33] 

jHdmdr 
l<ukdldr
K wOHhkh 

î'ta'ikaksfõok 
^idudkH& 

17 05 12 71] 

^;%sl=Kdu,h 
úYajúoHd,h& 

     

එකතුව 593 366 227 38] 
 

igyka lr .;sñ' 

iudf,daÑ; j¾Ih ;=< isiqka 593 fofkl= wjika úNd.h  
i|yd fmkS isá w;r bka isiqka 366 fofkl= iu;a ù we;s 
w;r ishhg 38 ksfhdackh lrñka isiqka 277 fofkl= 
wjika úNd.h wiu;a ù ;snqKq nj ksÍlaIKh úh' 
jdKscH  yd l<ukdlrK mSGh iy jHdmdr l<ukdlrK  
wOHhk mSGh by< isiq wiu;a m%;sY;hlg odhljk nj 
olakg ,enqKs' tys m%;sM,hla f,i" fufia wiu;a jk 
isiqkag ;u Wmdêh iïmq¾K lsÍug ;j;a j¾Ihl ld,hla 
isàug isÿù ;snQ w;r kshñ; ld,fha§ /lshd fj<|m,g 
we;=,aùug fkdyels ù ;snqKs' 

úYajúoHd,fha fufyjr 
jkafka .=Kd;aul miqìula 
hgf;a iy ld¾ñl m%cdfõ 
iyfhda.S;ajfhka rgg fiajh 
lsÍu i|yd oCI WmdêOdÍka 
ìys lsÍu fõ' ta wkqj úYaj 
úoHd,h úiska wOHhk m%ñ;Ska 
mj;ajdf.k hkq ,efí' 

^we& ndysr Wmdê mdGud,d 

 2010 Tlaf;daïn¾ 15 Èke;s wxl 932 orK 
úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNd pl%f,aLh mßÈ" 
ndysr Wmdê i|yd yd ÿria: wOHhk mdGud,d i|yd 

fï jk úg úYaj úoHd,fha 
ndysr Wmdê mdGud,djka j, 
m%.;sh my; mßÈ fõ' 
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jk úIh Odrd fmr WmdêOdÍ f;dr;=re 

úia;rd;aul iqÿiqlï (Presetermined graduate 

profile/ qualification descriptors) u; ixj¾Okh l< 
hq;=h' 

flfia jQjo" 2017 foieïn¾ 31 Èk jk úg 
úYajúoHd,h ndysr Wmdê yd ÿria: wOhhk 
mdGud,d i|yd úIh Odrd l%shdj,sh iïmQ¾K lr 
fkd;snqKs' 

tys m%;sM,hla f,i 2013 isg jdKscH yd 
l<ukdlrK mSGh iy l,d yd ixialD;sl mSGh 
ndysr Wmdê mdGud,d i|yd kj n|jd .ekSï 
fjkqfjka wh÷ïm;a le|jd fkd;snqKs' ;jo' úoHd 
mSGh yd lDIsl¾u mSGh Tjqkaf.a ndysr î'tia'iS' 
Wmdê mdGud,d kj;d oud ;snqks' fuu ;;a;ajh 
ksid úYajúoHd,g cd;sfha ke.S tk yd j¾;udk 
fj<|fmd< wjYH;d i|yd odhl;ajhg §ug 
fkdyels ù ;snqKs' 

1. l<ukdlrK wOHhk yd 
jdKsc úoHd mSGh 

úYaj úoHd, m%;smdok 
fldñIka iNdj wkqu; 
lrk ,o kj Wmdê 
mdGud,d ixj¾Okh lr 
we;' kj YsIH lKavdhula 
,shd mÈxÑ lr we;' 

2. l,d iy ixialD;sl mSGh 

kj wOHhk jevigyka 
ixj¾Okh lr thg 
ikd;k iNdfõ yd md,l 
iNdfõ wkque;sh ,nd 
f.k we;' bka wk;=rej 
wkque;sh i|yd úYaj 
úoHd, m%;smdok fldñIka 
iNdj fj; fhduq lr we;' 

3. fi!LH yd i;aldrl úoHd 
mSGh 

Wmia:dhl wOHhk 
mdGud,dj i|yd kj 
wOHk jevigykla 
ixj¾Okh lr ikd;k 
iNdfõ iy md,l iNdfõ 
wkque;sh ,nd f.k th 
wkque;sh i|yd úYaj 
úoHd, m%;smdok fldñIka 
iNdj fj; fhduq lr we;' 

4. lDIsl¾u iy úoHd mSGh 

w;S;fha m<uq j;djg 
m%dfhda.sl mÍCIK iys; 
ndysr úoHd Wmdê 
mdGud,dj mj;ajkq ,nk 
Y%S ,xldfõ tlu úYaj 
úoHd,h njg fuu 
úYajúoHd,h m;a ù we;' 

Y%S ,xld újD; úYaj 
úoHd,h wdrïN lsÍu ksid 
Y%S ,xld kef.kysr 
úYajúoHd,hg fuu 
jevigyk mj;ajdf.k 
hdu wêl úhoï iys; jQ 
neúka th jid ±óug 
;SrKh lrk ,§' 
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4.2 l<ukdlrK l%shdldrlï 

 my; ksÍlaIKh lrkq ,efí'  

^w& fiajfhka b,a,d wiaùu" ;k;=re w;yerhdu" úY%du 
.ekSu iy wfkl=;a wdh;kj,g  udreùu wd§ 
lreKq ksid ks,OdÍka 98 fofkl=f.ka tl;=j re' 
3'644"418 la whlr;a Kh uqo,a j¾I 18lg wêl 
ld,hla ysÕ ysg ;snqKs' fuu ysÕfYaI whlr 
.ekSug úYajúoHd,h läkï mshjr f.k 
fkd;snqKs' 

tlÕ fjñ' 

1.  b,a,d wiajQ ld¾h uKav,  

fï olajd tu wh 
w¾:idOl wruqo,a fYaI 
,nd f.k fkdue;' tu 
wh w¾:idOl wruqo, 
ksoyia lrk f,i b,a¨ 
úg wod< Kh fYaI  iy 
fkdmshjQ w;a;sldrï 
w¾:idOl wruqo,ska wvq 
lrkq we;' 

2. wksl=;a ld¾h uKav,h 

kS;sm;s fomd¾;fïka;=fõ 
Wmfoia  u; kS;suh 
l%shdud¾. f.k we;s w;r 
tu whf.a ne÷ïlr lvùï 
fjkqfjka whúh hq;= uqo,a 
wh jk úg §  ysÕ Kh 
uqo,a o wh lrkq we;' 
tfiau md,l iNdj úiska 
2005 j¾Ihg fmr 
,smsf,aLk fidhd .ekSug 
wmyiq nj m%ldY lr we;s 
w;r 2009 j¾Ihg fmr jQ 
fkdokakd w;miq ùï 
fidhd .ekSug W;aidy 
lrñ' wud;HxYh úiska fï 
i|yd lñgqjla o m;a lr 
we;s w;r fuu fYaI lmd 
yeÍug l%shdud¾. f.k 
we;' 

2017'11'22 Èk mej;s rdcH 
.sKqï ldrl iNd iaùfï§ 
o fuu idlÉPd jQ w;r 
rdcH .sKqï ldrl iNdj o 
fuu fYaI 
idOdrKSlrKhka u; lmd 
yßk f,i Wmfoia  fok 
,§'  



වාර්ෂික වාර්ෂතාව - ශ්රී.ලං.නැ.වි.වි - 2017 

78 
   

^wd& 

 

 

 

ñh.sh ks,OdÍka myf<dia fofkl=f.ka whúh hq;= 
tl;=j re' 540"114 bla jQ Kh fYaI Tjqkaf.a 
wemlrejkaf.a whlr .ekSug lghq;= lr 
fkd;snqKs' 

Kh uqo,a whlr .ekSu i|yd 
wem lrejka fj; ±kqï §u 
i|yd wjYH mshjr f.k we;' 
fï w;r;=f¾ wm" úYaj úoHd, 
m%;smdok fldñIka iNdjg" 
wud;HxYhg iy rdcH .sKqï 
ldrl iNdjg" w¾: idOl 
wruqo, ys,jq lr fkdmshjQ 
Kh wh lsßug okajd we;' 

^we& 

 

úYajúoHd,Sh ld¾h uKav,h i|yd úfoaY rgj, 
mYapd;a Wmdê yeoEÍug ,ndfokq ,nk jegqma iys; 
wOHhk ksjdvq iïnkaOfhka jk .súiqï lvlsÍu 
idudkH l%shdud¾.hla ù ;snqKs' flfia jQjo" 2018 
ud¾;= 31 Èk jk úg;a  Tjqkaf.ka j,x.= wemhla 
,ndekSug fyda Tjqkaf.a wd¾:idOl wruqof,ka 
ne÷ïlr uqo, whlr .ekSu i|yd tlÕ;djh 
,nd.ekSug úYajúoHd,h lghq;= lr fkd;snqKs'  ta 
wkqj ks,OdÍka 74 fofkl=f.ka tl;=j re' 
177"002"812 l ysÕ uqo,la j¾I 10lg jeä ld,hla 
ysÕysg ;snqKs' flfia jQjo" úYajúoHd,h Tjqkaf.ka 
wemlr ,nd fkd.ekSug fya;=fjka fuu ysÕ uqo,a 
fYaI whlr .ekSug fkdyels ù ;snqKs' 

hï ;dla ÿrg tlÕ fjñ' 

74 la jQ ne÷ïlr meyer 
yßkakkaf.ka kvq 12 la 
kS;suh l%shdud¾. f.k tu 
whf.ka wh úh hq;= uqo,a 
whlr .ekSu i|yd kS;sm;s 
fomd¾;fïka;=j fj; Ndr § 
we;' rcfha kS;S{jre 
fofofkla fuu kvq 
fufyhjkq ,efí' fï olajd 
remsh,a ñ,shk 10 g jeä 
uqo,la ne÷ïlr lv jQ 
whf.ka wh lr f.k we;' 

fuu kvq w;ßka j¾I 10 olajd 
ld,hla we;=,; jQ ne÷ïlr 
kvq i|yd uq,a ;ek fok nj;a 
j¾I 10 blaujd we;s tajd 
iïnkaOj miqj i,ld n,k 
nj;a kS;sm;s fomd¾;fïka;=j 
okajd we;' kS;sm;s 
fomd¾;fïka;=fõ Wmfoia u; 
kS;suh l%shdud¾. l%shd;aul 
fjñka mj;S' 

^wE& 

 

2015 cqks ui úYajúoHd,fha f;dr;=re yd 
ikaksfõok uOHia:dkfha mß.Kl úoHd.drfha 

m%fhdackh i|yd flaùta 10 n,e;s (10 KVA) hQmStia 

04 (UPS) la re' 910"200 l msßjehlg ñ,Èf.k 
;snqKq w;r tajd j.lSï ld,h ;=< tkï" 2016 
iema;eïn¾ l%shdúrys; ù ;snQ w;r jd¾;dfõ Èkh 
jkúg;a w¨;ajeähd lsÍug  lr fkd;snqKs' tys 
m%;sM,hla  f,i" m%dfhda.sl ieis lsÍfï§ isiqka jeä 
lKavdhï .Kklg fn§ug lÓldpd¾hjrekag isÿ 
ù ;snQ w;r fuu ;;a;ajh m%dfhda.sl ieis mjdùug  
iy b.ekaùfï bf.kSfï lghq;= i|yd ndOdjka ù 
;snqKs' ;jo" by; Odß;djfha hQ'mStia ysÕlu ksid 
mß.Kl úoHd.drh M,odhl f,i Ndú;d lsÍug 

lsf,da fjdÜ 10 UPS 4 la 
2015'06'24 Èk fglafi,a 
bxðhkshßka mqoa.,sl 
iud.ñka ñ,§ .kakd ,o 
w;r" j.lSï ld,h j¾I 03 ls' 

2016'09'22 Èk fuu UPS 
w¿;ajeähd lghq;= i|yd 
iemhqïlre fj; hejQ w;r" 
fïjd kej; ,nd § fkdue;' 

úúO l%u u.ska úúO 
wjia:dj, fïjd kej; ,nd 
.ekSug W;aidy l< o wmf.a 
W;aidyhg lsisÿ m%;sM,hla 
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fkdyels ù ;snqKs' ,enqfKa ke;' fuu wdh;kh  
mj;ajdfk .sh ia:dkh o 
fjkia lr we;' 

wkql%ñl wxl 1511040010 AS 
orK lsf,da fjdaÜ 10 fjk;a 

UPS tlla wisÿjd 
fglafkdf,dðia mqoa.,sl 
iud.ñka w¿;ajeähd lr 
kej; wm fj; ,nd § we;s 
w;r th jev lrk ;;a;ajfha 
mj;S' 

fiajd .súiqu lv lsÍu 
iïnkaOj fmr i|yka l, 
wdh;khg úreoaOj kS;suh 
l%shdud¾. f.k we;' 

4.3 fufyhqï wld¾hlaIu;d 

4.3.1 ridhksl øjH ñ,§ .ekSu 
iudf,daÑ; j¾Ih ;=< ffcj moaO;s ;dlaIK fomd¾;fïka;=fõ m%dfhdackh i|yd 
iemhqïlrejka 6 fofkl=f.a ridhk øjH ñ,§ .ekSug úYajúoHd,h re' 4"520"802 la 
jehlr ;snqKs' fï iïnkaOfhka my; ksÍlaIK lrkq ,efí' 

^w& 2016 j¾Ifha úYajúoHd,fha m%Odk ñ,§ .ekSu 
ie,iqu wkqj" m%uqL;d ñ,§ .ekSï moku u; 
úoHd.drh i|yd ridhksl øjH yd b.ekaùfï 
fuj,ï ñ,§ .ekSu i|yd re' ñ,shk 20la 
weia;fïka;= lr ;snqKs' fuu ñ,§ .ekSfï lghq;= 
2016 fmnrjdß isg wfm%a,a w;r;=r bgql, hq;= jQjo" 
ñ,§ .ekSfï ld¾hhka wdrïN lrkq ,enqfõ udi 
06l mudjla iys;j 2016 Tlaf;dan¾ 15 Èkh' fï 
ksid" m%Odk ñ,§ .ekSfï ie,eiau ld¾hlaIu yd 
M,odhS l<ukdlrK fuj,ula f,i Ndú;d lr 
fkd;snqKs' 

tlÕ fjñ' 

;dCIKsl mSGh w¿;ska ia:dms; 
lrk ,o neúka ridhksl øjH 
i|yd wjYH;d úYaf,aIKhla 
isÿ lsÍu wfmaCId lrkjdg 
jvd fndfyda ld,hla .; fõ' 

i;H wjYH;dj fidhñka 
isák úg m%iïmdokh m%udo 
fõ' bÈßfha§ fï iïnkaOj 
we;s m%iïmdok Wmfoia 
wkq.ukh lrkq we;' 

^wd& 2006 rcfha ñ,§ .ekSï uÕfmkaùï wkqj" ñ,§ 
.ekSï ie,iqï lñgqj ia:dms; lr fkd;snqKs' fuys 
m%;sM,hla f,i ñ,§.ekSfï wjYH;d fhda.H mßÈ 
y÷kdf.k fkd;snqKs' 

tlÕ fõ 

;dCIKsl mSGh w¿;ska ia:dms; 
lrk ,o tlla jk w;r" tys 
m%iïmdok lñgqj fjkqjg 
mSGdêm;s" wxY m%Odkjre yd 
ld¾h uKav,h hk whf.ka 
iukaú; lïgqjlska i;H 
wjYH;d úYaf,aIKh lrkq 
,efí' ta wkqj ñ,§ .ekSï 
wjYH;d wxY m%OdkS úiska 
ks¾foaY lrkq ,nk w;r" 
mSGfha mSGdêm;s úiska wkqu; 
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lrkq ,efí' bÈßfha§ 
m%iïmdok kshuhka ta 
whqßkau wkq.ukh lrkq we;' 

^we& rcfha ñ,§ .ekSfï uÕfmkaùï j.ka;s 2'8'1 wkqj" 
ñ,§ .ekSï lñgqjg iyh ùu i|yd fomd¾;fïka;= 
ñ,§ .ekSï lñgqjg wu;rj ;dlaIK we.hSï 
lñgqjla ;sìh hq;=h' flfia jQjo" by; ñ,§ 
.ekSfï lghq;= i|yd ;dlaIKsl we.hSï lñgqjla 
m;alr fkd;snqKs' 

fkajdisldrj, ÿ¾j, msßisÿ lsÍfï ;;a;ajhka yd 
kdk ldur jeisls,sj, ÿ¾.kaOh ms<sn| isiqka yd 
fkajdisld.dr Wm md,ljre meñKs,s lr ;snqKs' 

tlÕ fkdfõ' 

;dCIKsl mSGh w¿;ska wdrïN 
lrk ,o tlls' ta ksid fuu 
whs;u ñ,§ .ekSfï§ wxY 
m%Odk úiska ks¾foaY lr we;s 
w;r" Tyq Ndú;d lrkakd fiau 
wjYH øjH iïnkaOj ukd 
±kqula iys; whl= fõ' tu 
ksid ;dCIKsl we.hSï 
lñgqjla m;a fkdlrk ,§' 

^b& 2017 Tlaf;daïn¾ 26 Èk ffcj moaO;s ;dlaIK 
úoHd.drfha lrk ,o fN!;sl ;yjqre lsÍïj,§ 
ridhksl øjH 82l l,a bl=;aùfï Èk i|yka lr 
fkd;snqKq nj wkdjrKh úh' tys m%;sM,hla ,i" 
l,a bl=;a jQ øjH Ndú;hg .ekSfï yelshdj 
ú.Kkhg neyer lsÍug fkdyels jQ w;r th 
úoHd.dr mÍlaIKj,§ wk;=re isÿùfï yelshdjla o 
mej;=Ks'  

tlÕ fkdfõ' 

fndfyduhla ridhksl øjHj, 
idudkHfhka l,a bl=;ajk 
Èkhka fyda kej; mÍCIK 
Èkhla fkdue;' fïjd 
fndfyda ld,hla mdúÉÑ l< 
yels w;r wfmalId lrk mßÈ 
ld¾h i|yd .e<fma o hkak 
;yjqre lsÍu i|yd ksrka;r 
mÍlaIdjla l< hq;=hs' 

4.3.2 msßisÿ lsÍfï yd ikSmdrlaIK fiajd 

 iudf,daÑ; j¾Ih ;=< § úYajúoHd,h yd YsIH 
fkajdisld.drj, msßisÿ lsÍfï ld¾hhka yd 
ikSmdrlaIl fiajd fjkqfjka úYajúoHd,h 
fldka;%d;a folla msßkud ;snQ w;r iudf,daÑ; 
j¾Ih wjidk jk úg úYajúoHd,h           re' 
80"830"221la jeh lr ;snqKs' fï iïnkaOfhka my; 
i|yka ksÍlaIK lrkq ,efí' 

 

^w& ,xiq fldkafoais 05 wkqj" wju jYfhka miq.sh udi 
06 ld,h i|yd fiajlhska fjkqfjka fiajl 
w¾:idOl wruqo, yd fiajl Ndrldr wruqo, 
úYajúoHd,fha ;dlaIK we.hSï lñgqj fuu 
;;a;ajh mÍlaId lsÍug wfmdfydi;a ù we;s w;r 
f;dard.;a ,xiqlre fiajlhskag fiajl w¾:idOl 
wruqo,s yd fiajl Ndrldr wruqo, f.jQ njg ,sÅ; 
idlaIs bÈßm;a lr fkd;snqKs' 

tlÕ fõ' 

;dCIKsl we.hSï lñgq 
idudðlhska yg NdKav jev 
yd fiajd iemhSfï § wod, 
fgkav¾ lre ks¾foaY lsÍug 
fmr ish¿u wod, úia;r 
mÍCId lrk f,ig meyeÈ,s 
Wmfoia bÈßfha§ fokq ,efí' 

^wd& msßisÿ lsÍfï yd ikSmdrlaIl fiajd i|yd 
fiajlhska 195 fofkl= muK iyNd.S jk w;r 
Tjqkaf.a meñkSu yd msgùu igyka lsÍu i|yd 
f,aLkhla kv;a;= l, hq;= jQjo wxYh úiska fï 

tlÕ fkdfõ' 

fgkav¾ ,shlshú,s wkqj 
úYajúoHd,h úiska isÿ l, 
jev m%udKh wkqj f.ùï 
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iïnkaofhka f,aLkhlla kv;a;= lr fkd;snqKq 

w;r  fiajlhskafේ meñKSu yd msgùu ikd: lr 
.ekSulska f;drj fiajd imhkakd úiska ,ndfokq 
,nk udisl ì,am;a mokï lrf.k f.ùï isÿlr 
;snqKs' 

lrk w;r" tfia fkdue;sj 
fiajlhska m%udKh wkqj 
f.ùï fkdflf¾' 

tu ksid fiajlhskaf.a 
meñKSu yd msgùu igyka 
lsÍu i|yd f,aLkhla ;eîfï 
wjYH;djhla we;s fkdùh' 

^we& ,xiq ,shú,sj, fmdÿ Wmfoia wxl 04 yd 05 wkqj 
fiajd imhkakd úiska m%ñ;s.; msßisÿ lrkakka 
fhoúh hq;=ùu" udi tlla i|yd ùIîc kdYl' 
iq.kaO yd mdßfNdacH øjH wdÈh .nvd  lr ;eîu 
olajd we;' flfia jQjo" úYajúoHd,Sh kv;a;= wxYh 
fiajd imhkakd úiska msßisÿ lsÍfï yd ikSmdrlaIl 
lghq;= iy Ndú;d lrkq ,nk øjHj, 
.=Kd;aulNdjh yd m%udK ms<sn| mÍlaId lsÍug 
wfmdfydi;a ú ;snqKs'  tys m%;sM,hla f,i isiq 
fkajdisld.drj, ÿ¾j, msßisÿ lsÍfï ;;a;ajhka yd 
kdk ldur jeisls,s j, ÿ¾kaOh ms<sn| isiqka yd 
fkajisld.dr Wm md,ljre meñKs,s lr ;snqKs'  

tlÕ fkdfõ' 

úYaj úoHd,h meñKs,s ,o 
ú.i Ndú;d lrk ridhksl 
øjH j, m%udKh yd .=Kd;aul 
Ndjh mÍCId lr we;' 

fgkav¾ lref.a ridhksl øjH 
f;d. mj;skjdo hkak fidhd 
n,kafka kv;a;= wxYfha jev 
mÍCIl úiska jk w;r" msßisÿ 
lrk ridhksl øjH j, ysÕ 
nj ms<sn| meñKs,s fkdue;' 

4.4 ksIal%Sh yd W!k Wmfhdack uQ,H yd wfkl=;a j;alï 

my; i|yka ksÍlaIK lrkq ,efí' 

^w& úYajúoHd,fha wOHhk ld¾h uKav,fha udkj 
iïm;a ixj¾Ok i|yd úfoaY wruqo,a jHdmD;sh yd 
iïnkaO fkda¾ùðhka hqksj¾isá T*a ihkaia wekaâ 

fglafkd,ð wdh;kfha (NTNU) ,o re' 6"307"139l 
wruqo, 2011 fmnrjdß 28 Èk isg wod< ldrKh 
iNd Ndú;hg .ekSulska f;drj nexl=fõ cx.u 
.sKqfï r|jd ;snqKs' 

remsh,a ñ,shk 70 la muK 
úYaj úoHd,h úiska ia:djr 
;ekam;= j, wdfhdackh lr 
we;s w;r øjYs,;djh wdrCId 
lr .ekSu i|yd hï uqo,a 
m%udKhla cx.u .sKqïj,o" 
mj;S' úfYaIfhkau kej; 
m%;smq¾Kh lsÍfï mokñka 
f.jkq ,nk uyfmd, yd 
YsIHdOdr .sKqï tajdg wod, 
fõ' 

 

^wd& imhk ,o fiajd i|yd úúO md¾Yj j,ska ,efnk 
uqo,a tl;= lr .kqfokq fufyh ùu iïnkaOfhka 
úYajúoHd,h fldu¾I,a nexl=fõ cx.u .sKqula 
mj;ajdf.k hkq ,nhs' fuu cx.u .sKqfï wdikak 
jYfhka udih mqrd  re' ñ,shk 32l uqo,la £ 
;sfnk w;r tu w;sf¾l uqo, wdodhï Wmojk 
wdfhdack ud¾.hl fhdojd fkd;snqKs' 

úYaj úoHd,h úiska cx.u 
.sKqï fjkqjg mqkrdj¾:k yd 
m%d.aOk .sKqï we;=<;a 
fláld,Sk ;ekam;= .sKqï 
újD; lr we;' ta;=,ska i|ykaa 
lr we;s .eg¿j uev mj;ajd 
.; yels w;r" tla Èklg 
jqjo fmd,S bmehSula isÿ fõ' 

^we& 2017 uehs 26 Èk úYajúoHd,h re' 908"700 l 
w.hlg  ma,diaála mqgq 1300la ñ,§f.k ;snqKs' 
i;H wjYH;djh ie,ls,a,g .ekSulska f;drj 

m%udoh i|yd hï;dla ÿrg 
tlÕ fjñ' 
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fuu mqgq ñ,§.ekSu fya;=fjka re' 328"530la jákd 
mqgq 478 .nvdfõ r|jd ;snqKs' 

ish¿u YsIHhska fj; 
fkajdisl myiqlï iemhSu 
i|yd .;a ;Skaÿj u; úYaj 
úoHd,fhka mßNdysrj l=,S 
moku u; ,nd .;a 
fkajdisld.dr j, isiqkaf.a 
mßyrKh i|yd ma,diaála mqgq 
500 la ñ,§ .kakd ,§' 

tu ma,diaála mqgq 
fkajdisld.drhg wh;a neúka 
m;%sldfõ YsIH lghq;= wxYfha 
b,a,Sula f,iska olajd we;' 

mqgq 650 la i|yd weKjQula lr 
we;s w;r tajd ±kg jev ksu 
ùug wdikak kj 
fkajdisld.drfha Ndú;hg .kq 
,efí' 

^wE& j¾. 77lg h;a re' 1"827"900la jákd mdßfNdach 
whs;u 2314 la Ndú;hg .ekSug fkdyels 
;;a;ajhl j¾I 05lg wêl ld,hla .nvd lr 
;snqKs' 

tlÕ fjñ' 

fndfyduhla whs;u ñ,§ .kq 
,enqfõ j¾I 10 lg fmr jk 
w;r úYaj úoHd,fha iqug 
l%shdldÍ;ajh ;yjqre lsÍu 
i|yd tjd úYd, f;d. f,i 
ñ,§ .kakd ,§' 

±kg we;eï whs;uhka Ndú;d 
l, fkdyels w;r  thg 
fya;=j uqøl" msgm;a uqøK 
hka;%" *elaia ueIska wdÈh 
i|yd wjYH wu;r fldgia 
fjf,|fmdf,a fkdue;s ksid 
tajd l%shd úrys; ;;a;ajfha 
mj;S' ;jÿrg;a wjYH jQ úg 
we;eï whs;u ksl=;a lrkq 
,efí' 

fï iïnkaOj bÈß l%shdud¾. 
ks¾foaY lsÍu i|yd lñgqjla 
m;a lsÍu i|yd l%shd ud¾. 
.kq ,efí' 

4.5 ld¾h uKav, mßmd,kh 

 uydpd¾h yd lÓldpd¾hjre 76 fofkfl=f.a 
;k;=re iudf,daÑ; j¾Ih wjidk jk úg 
mqrmamdvqj mej;=Ks' ;jo" 2015 ckjdß isg 
f,aLldêldß ;k;=r mqrmamdvqj mej;=Ks' flfia 

tlÕ fkdfõ' 

2012 j¾Ifha isg 2017 olajd 
ld,h ;=, úYaj úoHd,h 
wOHhk ;k;=re msrùu i|yd 
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jQjo" fuu jd¾;dfõ Èkh jk úg;a th mqrjd 
fkd;snqKs' 

wjia:d lsysmhl§u mqj;am;a 
±kaùï m,lrk ,§' iqÿiq 
whÿïlrejka bÈßm;a jQ 
wjia:dj,§ m;aùï lrk ,§' 
flfia fyda fuu ld,fha 
wkqu; mqrmamdvq j,g m;aùï 
my; i|yka fya;= ksid isÿ 
fkdlrk ,§' 

• we;eï fCIa;%j, kshñ; 
iqÿiqlï we;s iqÿiq 
whÿïlrejka whÿï lr 
fkdue;sùu' 

• úYajúoHd, moaO;sfha jegqma 
uÜgï wvq ksid iqÿiqlï 
iys; wh wvq uÜgula 
ffjoH mSGfha ;k;=re 
i|yd  whÿï lr ;sîu' 

• fi!LH yd i;aldrl úoHd 
mSGfha mqrmamdvq uydpd¾h 
;k;=re ima; jd¾Isl ksjdvq 
u; meñKs uydpd¾h jre 
iy fÊIaG l;sldpd¾h 
;k;=re j,ska wdjrKh lr 
.ekSu' 

5. ;sridr ixj¾Okh 

5.1 ;sridr ixj¾Ok wruqKq yd b,lal <Õdlr .ekSu  

 2017 Tlaf;dan¾ 03 yd 2017 wxl 09 orK ;sridr 
ixj¾Ok mk; wkqj tlai;a cd;Skaf.a ;sridr 
ixj¾Okh ms<sn| z2030 kHdh m;%hZ m%ldrj iEu 
rdcH wdh;khla úiskau fï ms<sn| pl%f,aL uÕska 
±kqj;a ù we;s w;r iudf,daÑ; j¾Ihg wod<j iEu 
wdh;khla úiska ;u úIh m:hg .efkk 
ld¾hhka iïnkaOfhka flfia l%shd;aul úh hq;= È 
hkak ms<sn| ±kqj;a ù ;sìh hq;= úh'  

tfia jQjo" úYajúoHd,h fï ms<sn| ±kqj;a ù 
fkd;sîu fya;=fjka tys ld¾hhkag iïnkaO ;sridr 
ixj¾Ok wruqKq" b,lal yd tu b,lal lrd <Õd 
úh hq;= ikaêia:dkhka o b,lal u; <Õdùu uek 
ne,Su i|yd jk o¾Ylhka o y÷kd.ekSug lghq;= 
lr fkd;snqKs' 

 

 

wjOdkhg .;sñ' 
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6. .sKqï lghq;=Ndjh yd hymd,kh 

6.1 ixhqla; ie,eiau yd l%shdldÍ ie,eiau  

 2014-2018 ld,iSudj i|yd jQ ixhqla; ie,eiau mSG 
06l yd fufyhqï tall 09l WmdhYS,s l<ukdlrK 
ie,eiau iuÕ ksis mßÈ taldnoaO ù fkd;snqKs' 
;jo" úYajúoHd, re' 1"019"175 l msßjehla ord 2016 
cqks yd 2017 wfm%a,a udij, l%shdldÍ ie,eiau yd 
ixhqla; ie,eiau iuf,dapkh lsÍu i|yd iy 
j¾;udk ;;a;ajh yd bÈß uÕfmkaùï i|yd 
jevuq¿ 02la mj;ajd ;snqKs' flfia jQjo" by; 
wjYH;dj,g wkql+,j j¾I 3-5 olajd .efkk pl%Sh 
ie,eiaula jYfhka by; ixhqla; ie,eiau 2017-
2021 j¾I i|yd hdj;ald,Sk lr fkd;snqKs' 

Y%S ,xld ;;a;aj rduqj ^SLQF&" 
wdh;ksl úuiqï w;afmd; 

^IR&" 2012 - 2016 jevigyka 
úuiqï w;afmd;" 2003 cqks 02 
Èke;s rdcH jHdmdr 
fomd¾;fïka;= pl%f,aL wxl 
12 hkdÈh iu. wkq.; jq 2018 
iy 2022 ld,h i|yd jQ 
Wml%ñl ie,eiafï flgqïm;a 
jd¾;djla ikd;k iNdjg 
Wml%ñl ie,iqï yd ixLHdk 

tallfha wOHCIl (SPSU) 
úiska Ndr  § we;' 

7. moaO;s yd md,k 

 ú.Kkfha § ksÍlaIKh jQ moaO;s yd md,k wvqmdvq 
úYajúoHd,fha Wml=,m;sjrhdf.a wjOdkhg jßka 
jr fhduq lrk ,§' my; i|yka md,k lafIa;%hka 
flfrys úfYaI wjOdkh fhduq l< hq;=h'  

 

^w& wka;sldrï mshùu 

w;a;sldrï mshùug È.= ld,hla .;ùu' 

igyka lr .;sñ' 

 

^wd& fiajl mßmd,kh 

iaÓr ld¾h uKav,h m;a lsÍu uÕska fcHIaG 
l<ukdlrK mqrmamdvq msrùu lghq;= fkdlsÍu iy 
wOHhk ld¾h uKav,fha meñKSu yd msgùu jd¾;d 
fkdlsÍ u 

^we& wruqo,a mj;ajd .ekSu 

wruqo,a ia:dms; lsÍfï úfYaI wruqKq i|yd 
wruqof,a fhdojd fkd.ekSu' 

 
 

uydpd¾h á' chisxyï 
Wml=,m;s 
Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h 
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ඇමිණුම් -I 

8. 2017 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිනගයන් අවසන් වූ වර්ෂෂගේ මූලය ප්රකාශනගේ විස්තර.  

  රු. රු. 

ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සඳො ස .ට  2017 2016 

සටෙන -3     
ගමගෙයුම් ආද්ායම    
පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන     
නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව   989,565,000 966,000,000 

ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය  204,123,000 199,927,000 

  1,193,688,000 1,165,927,000 

සටෙන -3     
ගවනත් කටයුතු වලින් ශුේද් ආද්ායම / )පාඩුව(     
ශුේධ් ආද්ායම    
නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව    
බාහිර අධ්යන වැඩසටෙන් 4.1   
BA- කලා ො සංස්කෘතිය   (958,578) (339,110) 

BBA - වානිජ සෙ කළමනාකරණය   (459,541) (160,255) 

BEcon - වානිජ සෙ කළමනාකරණය  - - 

BSc. -  කෘිකර්ෂමය   (24,169) (239,794) 

BSc. -විද්යා   (186,050) (174,572) 

BSc. -ගෙද්   (482,737) (432,915) 

  (2,111,076) (1,346,646) 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන -  වානිජ සෙ කළමනාකරණය 4.2   
MDE  (380,359) (505,462) 

MBA  361,468 939,398 

PGDM  247,800 70,000 

  228,909 503,936 

පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන - කලා ො සංස්කෘත 4.3   
රාස්ත්රපති  (18,815) (3,550) 

ද්ර්ෂශන පති  (112,944) (563,857) 

අධ්යාපන පති  (494,003) 2,205,230 

  (625,762) 1,637,823 

බාහිර අධ්යයන - කලා ො සංස්කෘත 4.4   
උපගේශනය  (60,090) 62,231 

කාර්ෂයාල කළමණාකරන  124,760 233,041 

ජනමාධ්ය  (38,070) (77,119) 

ආපද්ා කළමණාකරනය  (36,550) (81,114) 

මගනෝවිද්යා සෙ පුේෙල සංවර්ෂධ්නය   (74,270) 4,376 

සංනිගේද්නය ො ඉංග්රිසි  (98,390) 278,431 

  (182,610) 419,845 
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පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන - විද්යා    
විද්යා අධ්යාපන විද්යාපති 4.5 (483,555) 494,727 

ද්ර්ෂශන පති 4.6 81,229 80,200 

CENSRAM 4.7 (124,099) 45,812 
වාණිජ කළමණාකරණ පීඨගේ වයාප්ති වැඩසටෙන 

4.8 47,350 - 

මගනා සමාජ විද්යා සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 
 -   13,600   

කෘිකර්ෂම ො ආොර විද්යා ද්ර්ෂශණ ශූරී 4.9 85,500.00  
විද්යා කාිකර්ෂම පශ්චාත් උපාධිය 4.10 114,697 742,810 

  (278,878) 1,377,149 

    
කෘිකර්ෂම ඩිප්ගලෝමාව    
තිරසාර කෘිකර්ෂම ඩිප්ගලෝමාව 4.11 (320,515) (451,465) 

සත්ව නිෂ්පාද්න කෘිකර්ෂම ඩිප්ගලෝමාව  - 10,800 

  (320,515) (440,665) 

    
බාහිර අධ්යන මධ්යස්ථානය  4.12 4,268,501 1,255,367 

    

  978,570 3,406,810 

ත්රිකුණාමලය මධ්යස්ථානය    
බාහිර අධ්යන කටයුතු මඟින් ආද්ායම 4.13 34,693 (68,459) 

  1,013,263 3,338,351 
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බාහිර උපාධි වැඩසටෙන 

ආද්ායම ො වියද්ම 2016- 

සටෙන 4.1 

 

 

                                                                                                                                                                                     

විස්තරය 
ශාස්ත්රගේදි 

කලා ො 

සංස්කෘත 

වයාපාර 

පරිපාලන  

ආර්ෂික 

විද්යා  
විද්යාගේදී 

කෘිකර්ෂම  
විද්යාගේදී 

විද්යා 
විද්යා ගේදි 

 ගෙද්  
එකතුව  

ආද්ායම        
සෙතික ප්රද්ාන ොස්තු  700,500 25,500 - 7,500 7,500 - 741,000 

වැඩ මුළු මඟින් ොස්තු - 51,200 - - - 24,300 75,500 

විභාෙ ොස්තු 365,100 101,600 - 10,700 6,900 - 484,300 

පුස්තකාල ොස්තු - - - - - - - 

ගවනත් ොස්තු  11,550 500 - 1,000 500 - 13,550 

ලියාපදිංි ොස්තු 200,500 62,000 - - 3,000 - 265,500 

අධ්යාපනික ොස්තු 21,000 16,000 - 45,000 - - 82,000 

විවිධ් ආද්ායම්  500 - - - - - 500 
ඉදිරිපත් ගනාකල ගචක් පත් මඟින් 

ආද්ායම - - - - - - - 

මුළු ආද්ායම 1,299,150 256,800 - 64,200 17,900 24,300 1,662,350 

වියද්ම (පුනරාවර්ෂතන):-        
තැපැල්ම වියද්ම් 26,625 2,180 - - - - 28,805 

සෙතික පත්ර ප්රද්ාන උගළල 12,832 11,392 - - - - 24,224 

ගේශන ොස්තු 303,000 27,795 - - - 338,250 669,045 

ඉගෙනුම් උපාංෙ - - - - - - - 

වයපෘති අධික්ෂණ - 105,000 - - - - 105,000 

අතිකාල 316,854 16,300 - - - 36,819 369,974 

ගෙෞරව දිමනා 225,871 222,344 - 62,899 16,499 43,995 571,607 

විභාෙ වියද්ම් 943,485 162,670 - 18,300 156,935 5,200 1,286,590 

ප්රචාරණ ොස්තු 25,875 - - - - - 25,875 

දීමනා - - - - - - - 

ෙමන් වියද්ම් 44,851 - - - - - 44,851 
5% විශ්ව ේද්යාලය සඳො 

කළමනාකරණ ොස්තු - - - - - - - 

ප්රාගයෝගිෙ ො වැඩමුළු - 32,200 - - - - 32,200 

ලිපි ද්රවයා ො ඉගෙනුම් උපාංෙ - - - - - - - 

විවිධ් 358,335 136,460 - 7,171 30,516 82,773 615,255 

මුළු වියද්ම (පුනරාවර්ෂතන) 2,257,728 716,341 - 88,369 203,950 507,037 3,773,426 

අතිරික්ත ආද්ායම  / වියද්ම (958,578) (459,541) - (24,169) (186,050) (482,737) (2,111,076) 

අතිරික්ත ආද්ායම  / වියද්ම (ආරම්භක ) 11,770,022 4,052,592 1,351,957 244,560 387,131 1,199,226 19,005,488 

ගපර වර්ෂෂ ෙැලපුම් 54,300 34,200 - 30,300 15,600 3,600 138,000 

 11,824,322 4,086,792 1,351,957 274,860 402,731 1,202,826 19,143,488 

ගෙවීම් (ප්රේධ්න) - - - - - - - 

අතිරික්ත ආද්ායම / වියද්ම (අවසාන) 10,865,744 3,627,251 1,351,957 250,690 216,681 720,089 17,032,413 
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සටෙන 4.2 

විස්තරය සංවර්ෂධ්න ප්රති 
වයාපාර 

පරිපාලන ප්රති 

කළමණාකරන 

පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා එකතුව 

ආද්ායම :-         

ගවනත් ොස්තු 2,000 2,000 - 4,000 

විභාෙ ොස්තු - 136,000 - 136,000 

පුස්තකාල ොස්තු - 8,000 - 8,000 

පාඨමාලා ොස්තු - 1,557,700 69,000 1,626,700 

ලියාපදිංි ොස්තු 161,000 15,000 - 176,000 

විවිධ් ආද්ායම් - - 178,800 178,800 

උපකාරක පන්ති ොස්තු 226,000 - - 226,000 

මුළු ආද්ායම 389,000 1,718,700 247,800 2,355,500 

වියද්ම :-    - 

ගේශන ොස්තු 451,250 626,000 - 1,077,250 

වැඩ මුළු ො සම්මන්ත්රණ - 347,850 - 347,850 

ප්රචාරණ ොස්තු 93,426 - - 93,426 

ෙරු දීමනා 151,656 190,696 - 342,352 

ලිපි ද්රවය 7,583 16,786 - 24,369 
5% විශ්ව ේද්යාලය සඳො 

කළමනාකරණ ොස්තු - - - - 

අතිකාල 13,246 58,356 - 71,603 

දීමනා ො විභාෙ වියද්ම් 51,725 112,595 - 164,320 
විවිධ් 473 4,948 - 5,421 

මුළු වියද්ම (පුනරාවර්ෂතන) 769,359 1,357,232 - 2,126,591 

අතිරික්ත ආද්ායම  / වියද්ම (380,359) 361,468 247,800 228,909 

අතිරික්ත ආද්ායම  / වියද්ම (ආරම්භක) 1,135,609 3,536,437 1,090,929 5,762,975 

ගපර වර්ෂෂ ෙැලපුම් - - - - 

අතිරික්ත ආද්ායම / වියද්ම(අවසාන) 755,249 3,897,905 1,338,729 5,991,884 
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සටෙන 4.3 
 

විස්තරය රාස්ත්රපති ද්ර්ෂශනපති අධ්යායනපති එකතුව 

ආද්ායම :-         

උපකාරක පංති ොස්තු - 50,000 3,349,000 3,399,000 

පුස්තකාල ොස්තු - - 7,500 7,500 

අන්තර්ෂජාල ොස්තු - - 7,500 7,500 

විවිධ් ආද්ායම් 6,000 6,000 5,000 17,000 

විභාෙ ොස්තු - - 135,000 135,000 

ගවනත් ොස්තු - - - - 

ලියාපදිංවි වීගම් ොස්තු - - 20,000 20,000 

මුළු ආද්ායම 6,000 56,000 3,524,000 3,586,000 

වියද්ම් :-     
විභාෙ වියද්ම් - 168,944 2,831,200 3,000,144 

කාර්ෂයාල පරිපාලන   -  පීඨ - - 117,950 117,950 

කාර්ෂයාල පරිපාලන  - මූලය - - 54,250 54,250 

කාර්ෂයාල පරිපාලන  - විභාෙ - - 35,700 35,700 

අතිකාල වියද්ම් - - 3,295 3,295 

සිසුන් ගත්රීගම් සම්මුඛ් පරීක්ෂන ොස්තු - - 60,000 60,000 

තැපැල්ම ෙස්තු - - 650 650 

ලිපි ද්රවය - - 46,212 46,212 

ගේශන ොස්තු - - 795,000 795,000 

විශ්වවිද්යාල සඳො පරිපාලන ොස්තු 5% - -  - 

ඉන්ධ්න ො කුලි ොස්තු - - 7,000 7,000 

මුද්රණ වියද්ම් - - 46,000 46,000 

විවිධ් වියද්ම් 24,815 - 20,745 45,560 

මුළු වියද්ම 24,815 168,944 4,018,003 4,211,762 

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම (18,815) (112,944) (494,003) (625,762) 

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම (ආරම්භක)    17,037,791 

ගපර වර්ෂෂ ෙැලපුම් - - - - 

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම (අවසාන)    16,412,029 
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සටෙන 4.4 
 

විස්තරය උපගේශනය 
කාර්ෂයාල 

කළමණාකරණය ජනමාධ්ය 
අපධ්ා 

කළමනාකරණය 
මගනෝ 
විද්යාව ඉංග්රිසි එකතුව 

ආද්ායම :-               
ආධ්ාරක ගේශන ොස්තු          32,000           308,000          40,000            40,000         32,000                  -           452,000  

ගවනත් ොස්තු           1,800             11,400                  -             1,100           1,800           2,500             18,600  
        

ලියාපද්ංි ොස්තු                  -                      -                  -                    -                  -                  -                     -  

මුළු ආද්ායම          33,800           319,400          40,000            41,100         33,800           2,500           470,600  

වියද්ම්:-               
කාර්ෂයාල පරිපාලන දිමනා          76,690             76,690          76,690            76,690         76,690         76,690           460,140  
සෙතික පත්ර ප්රද්ාන වියද්ම්           2,200               8,200           1,380                960           1,380           4,200             18,320  

ප්රචාරන ොස්තු                  -             51,750                  -                    -                  -                  -             51,750  
ගේශන ොස්තු          15,000             20,000                  -                    -         30,000         20,000             85,000  
මුද්රන වියද්ම්                  -                      -                  -                    -                  -                  -                     -  

විශ්වවිද්යාල සඳො 5 %

කළමණාකරණ ොස්තු                  -                      -                  -                    -                  -                  -                     -  
විවිධ් වියද්ම්                  -             38,000                  -                    -                  -                  -             38,000  
ලිපි ද්රවය                  -                      -                  -                    -                  -                  -                     -  

මුළු වියද්ම          93,890           194,640          78,070            77,650       108,070       100,890           653,210  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම         (60,090)          124,760         (38,070)          (36,550)       (74,270)       (98,390)         (182,610) 
අතිරික්ත 

ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)        283,893           822,186          93,420            97,264       166,335       654,924        2,118,022  

අතිරික්ත    

ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)        223,803           946,946              55,350            60,714         92,065       556,534            1,935,412  
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සටෙන 4.5 
 

විස්තරය ප්රමාණය 
ආද්ායම :-   

ලියාපදිංවිිි ොස්තු                                   -  
පුස්තකාල ොස්තු                                   -  
අන්තර්ෂජාල ොස්තු                                   -  
සංනිගේද්න ොස්තු                                   -  
විවිධ් ආද්ායම්                                   -  

wdOdrl foaYk .dia;=                         20,000  

úNd. .dia;=                         77,800  
ගවනත් ොස්තු                                   -  

මුළු ආද්ායම                         97,800  

වියද්ම:-   
ප රාගයාගික පරීක්ෂණ                         13,125  

විභාෙ වියද්ම්                         18,350  
පරිපාලක කාර්ෂය මණ්ඩල වියද්ම්                       541,000  
ගේශන ොස්තු                           8,880  
විශ්වවිද්යාල සඳො 5% පරිපාලන වියද්ම                                   -  
ලිපි ද්රවය                                   -  
මුළු වියද්ම                       581,355  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම                     (483,555) 
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)                    1,403,414  
ගපර වර්ෂෂ ෙැලපිම   
                     1,403,414  

අතිරික්ත ආද්ායම /වියද්ම(අවසාන)                       919,860  

 
 

 

සටෙන 4.6 
 

විස්තරය ප රමාණය 

ආද්ායම :-   

ලියපදිංි ොස්තු                 20,000  

ආධ්ාරක වැඩසටෙන් ොස්තු                 20,000  

විභාෙ ොස්තු   

ගවනත් ොස්තු                 30,000  

පුස්තකාල තැන්පතු                 20,000  

මුළු ආද්ායම                 90,000  

වියද්ම් :-   

විභාෙ වියද්ම්                   8,771  

    
මුළු වියද්ම්                   8,771  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම                 81,229  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)               238,500  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)               319,729  
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සටෙන 4.7 
 

විස්තරය ප රමාණය 
ආද්ායම :-   

විවිධ් ආද්යම්               103,608  
වැඩමුළු වැඩසටෙන් ( Vorld Vision )   

මුළු ආද්ායම               103,608  

වියද්ම :-   
විවිධ් වියද්ම්               114,070  
වයාපෘති පිළිගයල ිරිගම් වියද්ම්               103,637  
දිමනා                 10,000  
වැඩමුළු සඳො වියද්ම්   
මුළු වියද්ම               227,707  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම              (124,099) 
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)             4,326,152  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)             4,202,053  
 

 

සටෙන 4.8 
 

විස්තරය ප රමාණය 
ආද්ායම :-   

ලියාපදිංි ොස්තු                                   -  
පුස්තකාල ොස්තු                                   -  
අන්තර්ෂජාල ොස්තු                                   -  
සංනිගේද්න ොස්තු                                   -  
විවිධ් ආද්යම                         47,350  
ආධ්ාරක වැඩසටෙන් ොස්තු                                   -  
විභාෙ ොස්තු                                   -  

ගවනත් ොස්තු                                   -  

මුළු ආද්ායම                         47,350  

වියද්ම:-   

අතිකාල                                   -  
ප රාගයෝගික පරීක්ෂණ                                   -  
විභාෙ වියද්ම්                                   -  
පරිපාලන කාර්ෂය මණ්ඩල වියද්ම්                                   -  
ගේශන ොස්තු                                   -  
විශ්වවිද්යලය සඳො 5% කළමණාකරන වියද්ම්                                   -  
ලිපි ද්රවය                                   -  
ප රචාරණ ොස්තු                                   -  
විවිධ් වියද්ම්                                   -  
මුළු වියද්ම                                   -  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම                         47,350  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම (ආරම්භක)                           4,957  
ගපර වර්ෂෂ ෙැලපීම   

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)                         52,307  
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සටෙන 4.9 
 

විස්තරය ප රමාණය 
ආද්ායම :-   
ලියාපදිංි ොස්තු                          -  
විභාෙ ොස්තු                          -  
පාඨමාලා ොස්තු                 85,500  
ගවනත් ොස්තු   
විද්යා තැන්පතු   

මුළු ආද්ායම                 85,500  

වියද්ම :-   
                           -  
මුළු වියද්ම                          -  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම                 85,500  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)                          -  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)                 85,500  

 

සටෙන 4.10 

විස්තරය ප රමාණය 
ආද්ායම :-   
ලියාපදිංි ොස්තු   
විභාෙ ොස්තු   
විවිධ් ආද්ායම්   
පාඨමාලා ොස්තු               750,000  
ගවනත් ොස්තු                   6,500  
විද්යා තැන්පතු                          -  

මුළු ආද්ායම               756,500  

වියද්ම :-   

ගේශන ොස්තු ො ප රාගයාගික වියද්ම්               467,365  
ලිපි ද්රවය                 19,097  
විභාෙ වියද්ම්               123,950  
විවිධ් වියද්ම්                      341  
ප රචාරණ ොස්තු                 31,050  
අතිකාල                          -  
මුළු වියද්ම               641,803  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම               114,697  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)               742,810  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)               857,507  
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සටෙන 4.11 
 

විස්තරය ප රමාණය 
ආද්ායම :-   
ලියාපදිංි ොස්තු                          -  
විභාෙ ොස්තු                          -  
ආධ්ාරක ගේශන ොස්තු               190,000  
ගවනත් ොස්තුව                          -  
විද්යා තැන්පතු                          -  

මුළු ආද්ායම               190,000  

වියද්ම :-   

ප රචාරන ොස්තු   

කාර්ෂයල පරිපාලන දීමනා               108,600  
විභාෙ වියද්ම්               199,455  

ගේශන ොස්තු ො ප රාගයෝගික වියද්ම්               198,300  
විවිධ් වියද්ම්                   4,160  
ක්ගෂත ර චාරිකා   
අතිකාල                          -  

මුළු වියද්ම               510,515  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම              (320,515) 
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)             1,287,911  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)               967,396  
 

 

සටෙන 4.12 

විස්තරය ප රමාණය 
ආද්ායම් :-   

භාණ්ඩාොර ගනාවන අරමුද්ල්ම ආගයාජන ගපාලී             4,875,000  
ප්රද්ාගනාත්සව මඟින්               575,900  
කල්ම බු වාෙන පරිෙරණය සඳො ලැබිම්               718,296  
විවිධ් ආද්ායම්               889,950  

මුළු ආද්ායම්             7,059,146  

වියද්ම් :-   
කල්මබු වාෙන සඳො මුේද්ර ො ලිපි ගල්මඛ්න වියද්ම්               241,950  

වාෙන කල්ම බු සඳො මුලය වියද්ම             2,548,695  

මුළු වියද්ම්             2,790,645  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම             4,268,501  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)           12,970,216  

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)           17,238,717  
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සටෙන 4.13 

විස්තරය 
බී.එස්.සි 

කලමනාකරණ  බි.ඒ සංනිගේද්න  එකතුව 
ආද්ායම :-       
ලියාපදිංි ොස්තු                15,000                  11,000                26,000  
විභාෙ ොස්තු                8,000                    8,400  16,400  
විවිධ් ලැබීම්                      100                    1,450     1,550  
මුළු ආද්ායම              23,100                  20,850                   43,950  
වියද්ම:-       
ෙරු දීමනා                               -  
සංනිගේද්න වියද්ම් 3,023 3,024 6,047 
සංෙ රෙ වියද්ම් 1,605 1,605 3,210 
මුළු වියද්ම 4,628 4,629 9,257 
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම 18,472 16,221 34,693 

අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(ආරම්භක)                 5,755,722  

ගපර වර්ෂෂ ෙැලපීම                                 -  
අතිරික්ත ආද්ායම/වියද්ම(අවසාන)               5,790,415  
 

 

 

   Rs  
ගද්සැම්බර්ෂ 31න් අවසන් වර්ෂෂය සඳො 2017-- 2016 

සටෙන 05   
ගවනත් ආද්ායම්   
ශ රී.ල.නැ.වි.වි ප රධ්ාන මධ්යස්ථානය   
ලියාපදිංි ොස්තු  - ප රථමඋපාධි           2,041,300           1,427,350  
විභාෙ ොස්තු  - ප රථමඋපාධි              914,636               572,126  
පාඨමාලා ොස්තු  - ප රථම උපාධි         13,099,544         10,784,032 

ගන්වාසිකාොර කුලී           3,732,400           1,034,107  
පුස්තකාල ද්ඩ ො ගවනත් ද්ඩ                 68,049                 46,221  
ණය ගපාලි           1,816,193           1,787,335  

ගොවිපල නිෂ්පාද්න අගලවිය           1,164,454          1,800,703  
ගේපල කුලි           1,286,605           2,336,665  
සංචාරක නිවාස මඟින් ලැබිම්              476,328              556,44  

අපසු ගනාෙන්නා තැන්පතු           1,763,558               942,400 

අනුෙ රෙකයින්               400,000              850,000  
විවිධ් ලැබීම්           6,163,395           2,823,690  
විුලි පරිෙරණ ොස්තු           3,541,836               476,682 
ජල පරිෙරණ ොස්තු                 20,375                 67,556  
වාෙන පරිෙරණ ොස්තු              622,600               728,229  
ුරකථන පරිෙරණ ොස්තු                 41,747                 45,652  

වවද්ය ොස්තු              317,100               236,800 
ජාතයන්තර සමුළු ලියාපදිංි ොස්තු              162,000              352,000 
ෙබඩා අයිතම අගලවිය ො ඉවත්ිරීම්              288,950              540,750  
ආධුනික ගේශක පුහුණු ආද්ායම්                            -                 39,480 
කාර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථාන කටයුතු මඟින් ලැබීම්              126,600               240,000  
ඉදිරිපත් ගනාකල ගවක් මඟින්                 86,694           4,751,410  
ගපාත් නැති වීම සඳො ද්ඩ                 37,217               172,539  

වත්කම් අහිමි වීම සඳො ද්ඩ                           -              654,548  
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         38,171,579         33,266,718  
ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය   
ලියාපදිංි ොස්තු                742,800               490,600 
විභාෙ ොස්තු                 82,200                45,300  

ණය ගපාලී              257,080               215,757  

වවද්ය ොස්තු                  86,800                 51,400  
පුස්තකාල ද්ඩ ොස්තු                 47,523                   6,601  
පුස්තකාල ොස්තු                 86,800                 54,400  
විවිධ් ආද්ායම්           1,201,984           1,112,828  
ගන්වාසිකාොර කුලී              954,400               708,500  
ගවනත් ආද්ායම්           2,554,065           1,404,325  
පැරණි භාණ්ඩ අලවිය මඟින්                 24,432                               

           6,038,083           4,089,710 

        44,209,662         37,356,429  
 

 

igyk 06   
isiqka i|yd uQ,H iykhka   
Y%S ,x' ke'ú'ú' m%Odk mßY%h   
2017'01'01 wdrïNl fYaIh 6,288,178 1,877,228 
uyfmd< i|yd Ndrldr wruqo,a ,eîï 23,222,750 27,547,900 
uyfmd< i|yd ú'ú'm%'fld iNdfjka ,eîï 12,378,600 21,564,900 
YsIHdOdr i|yd ú'ú'm%'fld' iNdfjka ,eîï 24,470,700 75,115,550 
bj;aj .sh isiqka kej; f.ùï 61,650 191,700 

 66,421,878 126,297,278 
2017'12'31 wjika fYaIh (5,178,073) (6,288,178) 

2017 j¾Ifha isiqka i|yd uQ,H iykhka 71,599,950 120,009,100 
;%sl=Kdu, uKavmh   
2017'01'01 wdrïNl fYaIh 1,829,650 1,790,350 
uyfmd< i|yd Ndrldr wruqo,a ,eîï 6,865,050 4,826,650 
YsIHdOdr i|yd ú'ú'm%'fld' iNdfjka ,eîï 14,674,650 14,180,600 

 23,369,350 20,797,600 
2017'12'31 wjika fYaIh 2,735,900 1,829,650 

2017 j¾Ifha isiqka i|yd uQ,H iykhka 20,633,450 18,967,950 

 92,233,400 138,977,050 

   
igyka - 07   
mqoa.,sl jegqma yd fõ;k   
Y%S ,x'ke'ú'ú m%Odk mßY%h   
jegqma yd fõ;k 299,013,739 215,135,407 
w¾: idOl odhlh 49,158,319 35,310,553 
úY%du jegqma 28,761,760 19,943,012 
fiajl Ndrldr wruqo,g odhlh 3] 15,557,273 11,049,839 
mdßf;daIs; 861,431 302,133 
w;sld, 18,415,814 15,355,519 
ksjdvq jegqma 512,016 234,232 
ndysr lÓldpd¾h .dia;= 6,838,755 8,112,821 
fjk;a §ukd 1,119,216 1,320,016 
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jev ne,Sfï §ukd 234,276 320,611 
wu;r udisl §ukd 36,318,387 65,209,917 
wOHhk §ukd 131,785,618 115,290,611 
iu lsÍfï §ukd 41,368 229,176 
wka;¾ §ukd - 73,080,544 
udisl iyk §ukd 31,015,395 57,073,170 
ix.%y §ukd 1,861,964 16,677,867 
m%jdyk §ukd 3,747,185 39,102,222 
Ôjk úhoï §ukd 60,540,901 1,738,428 
úfYaI §ukd 43,603,127 2,637,160 
m¾fhaIK §ukd 32,142,202 30,065,477 

 761,528,746 678,188,713 
 

;%sl=Kdu, uKavmh   
jegqma iy fõ;k 54,010,471 35,429,831 
w¾: idOl odhlh 7,700,198 4,828,526 
úY%du jegqma 6,095,569 3,590,925 
fiajl Ndrldr wruqo, 3] 2,759,154 1,691,238 
w;sld, 2,578,005 1,870,644 
mdßf;daIs; - - 
ksjdvq jegqma 23,641 25,658 
ndysr lÓldpd¾h .dia;= 3,816,388 7,135,616 
fjk;a §ukd 418,219 1,329,260 
mSGdêm;s iy wxY m%Odk §ukd iy jev ne,Sfï §ukd 112,660 95,526 
wOHhk §ukd 23,920,418 18,780,678 
Ôjk úhoï §ukd 11,065,810 8,306,805 
úfYaI §ukd 6,868,392 5,794,521 
wu;r udisl §ukd - 5,544,558 
wka;¾ §ukd 8,452,438 10,699,750 
ix.%y §ukd 354,184 357,184 
m¾fhaIK §ukd 3,977,817 4,537,501 
udisl iyk §ukd 5,621,551 2,329,265 

 137,774,915 112,347,488 

 899,303,660 790,536,202 
   

igyka - 08   
.uka úhoï   
Y%S ,x'ke'ú'ú m%Odk mßY%h   
.uka úhoï ^foaYSh& 1,031,488 1,646,015 
.uka úhoï ^úfoaYSh& 2,600,103 2,621,879 

 3,631,591 4,267,894 
   

;%sl=Kdu, uKavmh   
.uka úhoï ^foaYSh& 237,474 197,234 
.uka úhoï ^úfoaYSh& 291,651 365,636 

 259,126 562,870 

 4,160,717 4,830,764 
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 re' re' 
 2017 2016 
foieïn¾ 31 Èkska wjika j¾Ih i|yd   
igyk - 09   
iemhqï   
Y%S ,'ke'ú'ú' m%Odk mßY%h   
,smsøjH yd ld¾hd, wjYH;d 8,731,701 11,011,719 

bkaOk yd ,syssis f;,a 7,539,794 8,502,924 
ks, we÷ï yd ueyqï l=,S 1,522,1644 1,211,197 
ld¾ñl yd úoHq;a NdKav 1,969,324 80,920 
ridhksl øjH yd ùÿre nvq 13,071,951 8,927,751 
fjoH iemhSï 643,113 760,083 
fjk;a iemhSï 3,772,302 5,304,801 

uq¿ iemhSï - Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h 37,250,349 35,799,395 
;%sl=Kdu, uKavmh   
,smsøjH yd ld¾hd, wjYH;d 1,778,490 2,751,274 
bkaok yd ,sysis f;,a 3,852,583 3,919,521 
ks, we÷ï yd ueyqï l=,S 131,526 104,217 
ld¾ñl yd úoHq;a NdKav 1,327,675 854,547 
ridhksl øjH yd ùÿre nvq 524,263 39,939 
fjoH iemhSï 714,075 196,826 
fjk;a iemhSï 1,190,549 967,665 
 9,519,160 8,833,988 
tl;= l<d - w; b;sß f;d. ^wdrïNl& 510,812 432,695 
wvq l<d - w; b;sß f;d. ^wjika& (1,586,657) (510,812) 
uq¿ iemhqu  - ;%sl=Kdu,h uKavmh 8,443,315 8,755,872 

uq¿ iemhqu 45,693,665 44,555,267 

   
igyka 10   
iq¿ w¨;ajeähd yd kv;a;=   
Y%S ,'ke'ú'ú' m%Odk mßY%h   
jdyk 6,188,648 5,604,205 
msßh;" hka;% iy WmlrK 1,191,996 692,836 
f.dvke.s,s iy jHqy 9,333,231 10,332,025 
,S nvq 4,200,353 2,565,038 
fjk;a 54,355 161,404 

uq¿ w¨;ajeähd yd kv;a;= - Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h 20,968,583 19,355,508 
;%sl=Kdu, uKavmh   
jdyk 2,814,281 2,311,597 
msßh;" hka;% iy WmlrK 1,167,921 781,066 
f.dvke.s,s iy jHqy 148,795 138,565 
,S nvq 116,935 - 
fjk;a 45,827 12,000 
uq¿ w¨;ajeähd yd kv;a;= ;%sl=Kdu, uKavmh 4,293,759 3,243,228 

iq¿ w¿;ajeähd yd kv;a;= lghq;= uq¿ tl;=j 25,262,342 22,598,736 
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 re' re' 
 2017 2016 
igyk - 11   
.súiqï.; fiajd   
Y%S ,'ke'ú'ú' m%Odk mßY%h   
m%jdyk .dia;= 41,550 9,250 
ÿrl:k yd wka;¾cd, ikaksfõok fiajd 18,178,546 17,360,049 
;eme,a .dia;= 672,804 680,657 
úÿ,sh 27,472,577 30,606,296 
c,h 18,135,623 16,251,051 
l=,S 10,360,000 10,623,500 
l=,S jdyk .dia;= 20,656 134,200 
foaYSh wdh;kj,g nÿ yd f.ùï 3,580 142,802 
uqo,a 2,264,383 2,000,311 
m%pdrK 4,935,283 5,012,384 
wdrlaIl fiajd 19,702,037 17,278,674 
mú;% lsÍfï fiajd 80,830,221 27,615,765 
fjk;a fiajd 360,524 171,185 

uq¿ .súiqï .; fiajd - Y%S ,'ke'ú'ú' 182,977,783 127,886,123 

;%sl=Kdu, uKavmh   
m%jdyk .dia;= 209,850 207,913 
ÿrl:k yd wka;¾cd, ikaksfõok fiajd 6,970,151 4,861,970 
;eme,a .dia;= 208,858 222,007 
úÿ,sh 6,056,023 6,240,964 
c,h 5,096,068 14,346,489 
foaYSh wdh;k i|yd nÿ 52,670 536 
l=,S f.ùï 2,303,480 2,806,974 
uqøK yd ±kaùï 1,923,005 1,124,774 
wdrlaIl fiajd 12,493,448 12,753,246 
mú;% lsÍfï fiajd 13,502,759 11,468,778 
fjk;a fiajd 2,603,530 1,957,846 

uq¿ .súiqï .; fiajd - ;%sl=Kdu, uKavmh 51,419,842 55,991,496 

uq¿ .súiqï .; fiajd 234,397,626 183,877,619 

   
igyk - 12   
m¾fhaIK yd ixj¾Ok   
Y%S ,'ke'ú'ú' m%Odk mßY%h   
wOHhk m¾fhaIK yd m%ldYk 741,759 797,785 
;%sl=Kdu,h uKavmh   
wOHhk m¾fhaIK yd m%ldYk 383,025 36,274 

tl;= m¾fhaIK yd ixj¾Ok 1,124,784 834,059 
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igyk - 13 

  

laIh fjka lsÍï yd l%u laIh úhoï   
Y%S ,'ke'ú'ú' m%Odk mßY%h   
laIh fjka lsÍï 223,664,303 166,120,937 
   
mdßfNdaIs; 32,041,342 24,671,782 
wiamDYH j;alï  j,  l%ulaIh 9,665,281 7,128,859 
m%odk i|yd l%ulaIh (31,313,222) (29,588,804) 

uq¿ laIh fjka lsÍï yd  l%u laIh úhoï - Y%S ,'ke'ú'ú 234,057,703 168,332,773 

;%sl=Kdu, uKavmh   
laIh fjka lsÍï 107,953,265 30,749,234 
mdßf;daIs; 3,764,118 3,133,915 
wiamDYH j;alï i|yd l%u laIh 850,596 181,915 
m%odk l%ulaIh (32,760,238) (11,337,059) 

uq¿ laIh fjka lsÍï yd l%u laIh úhoï - ;%sl=Kdu,h 79,807,741 22,728,004 

uq¿ laIh fjka lsÍï yd l%u laIh úhou 313,865,444 191,060,778 

   
igyka -14   
fjk;a fufyhqï úhoï   
Y%S ,'ke'ú'ú' m%Odk mßY%h   
úYajúoHd, wdpd¾hjre i|yd m%jdyk m%odkhka 1,557,024 - 
odhl;aj iy idudðl .dia;= ^úfoaY& - 423,460 
odhl;aj iy idudðl .dia;= ^ foaYSh& 445,893 131,500 
jevuq¿ yd iïuka;%K 549,848 1,100,159 
m%odk iy jkaÈ 159,723 195,058 
ksjdvq ÿïßh n,m;% iy jdr m%fõY m;% 637,030 483,520 
úfYaI fiajd - md,l iNd iy lñgq 5,118,426 4,612,068 
úfYaI fiajd - jD;a;Sh yd fjk;a .dia;= 1,757,777 3,526,106 
ix.%y úhoï 178,970 1,046,128 
wksl=;a mqkrdj¾;k úhoï 1,006,951 912,379 
nexl= .dia;= 95,613 51,897 
úNd. úhoï 16,874,744 17,636,223 
idudkH Wmdê Wf<, 3,993,158 1,878,510 
YsIH iy bf.kqï m%j¾Okh i|yd mdGud,d Wmdx. 802,633 855,702 
mYapd;a Wmdê m¾fhaIK iy YsIH;aj 190,000 - 
ld¾ñl iSudjdisl" m%dfhda.sl yd jD;a;Sh ud¾f.damfoaY 2,479,784 3,126,787 
.=rejreka" mßmd,k iy wfkl=;a wh i|yd mqyqKq jevigyka 2,794,121 2,770,624 
YsIH ixj¾Ok iy m%cd iïnkaO;d 303,740 154,245 
úYajúoHd, l%svd lghq;= 1,627,579 5,473,935 
fjk;a ixúOdk i|yd m%odk - - 
fiajl foam, Kh i|yd úYajúoHd,fha odhl;ajh 2,799,581 2,653,303 
ixhqla; ie,iqïlrKh" md,kh iy úia;dßl - 548,500 
YsIH iqNidOk" fiajl iqnidOk" ysIH ix.ï iy iudc  
tluq;= nj  441,716 386,215 
iïmq¾K fjk;a fufyhqï úhoï - Y%S','ke'ú'ú 43,814,310 47,966,318 
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;%sl=Kdu, uKavmh   
úYajúoHd, wdpd¾hjre i|yd .uka úhoï m%odk 77,939 117,156 
úfYaI fiajd - md,l iNd iy lñgq wdÈh 327,991 566,736 
úfYaI fiajd - jD;a;Sh yd fjk;a .dia;= 305,900 20,000 
jevuq¿ yd iïuka;%K 254,936 64,749 
ld¾ñl iSud jdisl" m%dfhda.sl yd jD;a;Sh ud¾f.damfoaYk 69,650 1,155 
ld¾h uKav,h ixj¾Ok 528,117 744,065 
fjk;a ixúOdk i|yd m%odk - - 
m%odk yd jkaÈ 3,580 19,710 
ksjdvq ÿïßh m%fõY m;% iy jdr m%fõY m;% 78,390 102,987 
ix.%y úhoï 529,263 458,436 
nexl= .dia;= 17,807 39,663 
odhl;ajh iy idudðl .dia;= 287,500 212,000 
úNd. úhoï 1,586,757 3,765,408 
mYapd;a Wmdê m¾fhaIK yd YsIH;aj 170,000 792,500 
wksl=;a mqkdj¾;k úhoï ^mqj;am;a iy iÕrd& 217,698 150,410 
isiqka i|yd mdGud,d øjH iy bf.kqï ;;a;ajh j¾Okh 97,704 13,465 
YsIH ixj¾Ok iy m%cd iïnkaO;d 305,131 1,744,797 
úYajúoHd, l%Svd lghq;= 837,695 416,271 
foam< Kh i|yd fmd<S 257,960 301,195 
wdh;ksl ie,iqïlrK md,kh iy ú;¾lh 118,628  
YsIH iqNidOl" fiajl iqNidOk YsIH iNd iy iudÔ tluq;= 31,011 230,366 

uq¿ fjk;a fufyhqï úhoï ^;s%l=Kdud,h& 6,103,657 9,761,069 

uq¿ fjk;a fufyhqï úhoï 49,917,967 57,727,387 

igyka - 15 
  

isiqka i|yd uQ,H iyk   
Y%S ,x'ke'ú'ú m%Odk mßY%h   
uyfmd< i|yd Ndrldr wruqo,a ,eîï 19,390,00 27,380,800 
YsIHdOdr i|yd ú'ú'm%'fld iNdfjka ,eîï 52,209,950 92,628,300 

isiqka i|yd uQ,H iykhka ^kef.kysr úYajúoHd,h& 71,599,950 120,009,100 
;%sl=Kdu, uKavmh   
uyfmd< i|yd Ndrldr wruqo,a ,eîï 6,865,050 4,826,650 
YsIHdOdr i|yd ú'ú'm%'fld' iNdfjka ,eîï 13,768,400 14,141,300 

isiqka i|yd uQ,H iykhka ^;%sl=Kdu,h& 20,633,450 18,967,950 

isiqka i|yd uQ,H iykj, uq¿ tl;=j 92,233,400 138,977,050 

igyka - 16 
  

 231,947 17,860,815 
 

YsIH w;a;sldrï  md,l iNdfõ wkque;sh mokï lrf.k fmd;aj,ska lmd yer we;'  
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igyka 17 
foam<" msßh; yd WmlrK ^PPE& 

         
Ys','ke'ú'ú 

úia;rh 

2017 ckjdß 01 

fYaIh 

 

tl;= lsÍu 

bj;a 

lsÍï 

2017 foieïn¾ 31 

fYaIh 

2017 ck 01 

Èkg iuqÑ; 

laIh 

j¾Ihg wod< 

laIh 

bj;a lsÍu 

i|yd laIh 

2017 foieïn¾ 

31 Èkg iuqÉÑ; 

laIh 

2017 foie' 31 

Èkg Y=oaO w.h 

 
re' re' re' re' re' re' re' re' re' 

bvï yd f.dvke.s,s 1,777,264,125 896,479,813 - 2,673,743,938 498,977,375 102,476,202 - 601,453,577 2,072,290,362 

c, iïmdok jHdmD;sh 8,138,546 1,667,942 - 9,806,488 4,188,738 1,221,473 - 5,410,211 4,396,277 

úÿ,s ia:dmkh iy iïnkaO;djh 10,422,664 13,002,471 - 23,425,135 7,401,940 2,670,647 - 10,072,586 13,352,549 

ÿrl:k iy ikaksfõok ia:dmkh 38,871,653 - - 38,871,653 24,235,592 3,996,342 - 28,231,933 10,639,719 

fjk;a j;alï 68,562,037 4,500,963 - 73,063,000 25,747,808 13,627,311 - 39,375,119 33,687,881 

fuj,ï iy WmlrK Ndú;h 1,300,043 331,500 - 1,631,543 656,545 148,673 - 805,218 826,326 

msßh; yd hkaf;%damlrK 30,566,607 1,756,050 - 32,322,657 17,290,791 2,523,805 - 19,814,596 12,508,061 

fudag¾ r: 54,490,000 32,450,000 - 86,940,000 1,806,690 15,990,154 - 17,796,844 69,143,156 

,S nvq iú lsÍï yd ld¾hd, 

WmlrK 467,185,556 46,531,098 - 513,716,653 175,429,524 42,605,022 - 218,034,546 295,682,107 

úoHd.dr iy b.ekaùfï WmlrK 278,851,287 54,097,891 - 332,949,179 191,945,036 29,229,816 - 221,174,851 111,774,327 

l%Svd NdKav 11,837,170 - - 11,837,170 6,348,476 1,696,092 - 8,044,568 3,792,602 

fmd;a iy jdr m%ldYk 87,753,344 3,910,258 - 91,663,601 68,431,220 7,478,769 - 75,909,988 15,753,613 

f.dúfmd< i;=ka 1,945,700 613,490 - 2,559,190 - - - - 2,559,190 

îc f;d. 78,640 87,917 - 166,557 - - - - 166,557 

uq¿ tl;=j Y%S' ke'ú'ú' mßY%h 2,837,267,371 1,055,429,392 - 3,892,696,764 1,022,459,734 223,664,303 - 1,246,124,037 2,646,572,726 
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úia;rh 

2017 ckjdß 01 

fYaIh 

 

tl;= lsÍu 

bj;a 

lsÍï 

2017 foieïn¾ 

31 fYaIh 

2017 ck 01 

oskg iuqÑ; 

laIh 

j¾Ihg wod< 

laIh 

bj;a 

lsÍu 

i|yd 

laIh 

2017 foieïn¾ 

31 Èkg 

iuqÉÑ; laIh 

2017 foie' 31 

Èkg Y=oaO w.h 

 
re' re' re' re' re' re' re' re' re' 

bvï iy f.dvke.s,s 138,718,022 1,519,648,081 - 1,658,366,103 21,588,582 81,996,015 - 103,584,597 1,554,781,506 

,S nvq iú lsÍu iy ld¾hd, WmlrK 123,504,681 9,063,720 - 132,568,401 64,768,159 14,004,663 - 78,772,822 53,795,580 

jdyk 27,178,815 - - 27,178,815 4,094,862 4,619,953 - 8,714,815 18,464,000 

fjk;a j;alï 818,275 550,608 - 1,368,884 301,998 120,367 - 422,365 946,519 

b.ekaùï WmlrK 117,196,155 5,865,909 - 123,062,064 109,194,940 3,721,911 - 112,916,851 10,145,213 

l%Svd whs;u 3,112,063 194,260 - 3,306,323 1,807,742 436,104 - 2,243,846 1,062,477 

fmd;a iy jdr iÕrd 25,033,646 1,411,605 - 26,445,251 18,636,594 2,963,811 - 21,600,405 4,844,846 

f;dr;=re ;dlaIK ixj¾Okhka 13,529,692 - - 13,529,692 13,420,942 83,000 - 13,503,942 25,750 

ÿrl:k yd ikaksfõok 70,464 - - 70,464 38,224 7,440 - 45,664 24,800 

uq¿ tl;=j ;%sl=Kdu, uKavmh" Ys%',x'ke'ú'ú 449,161,814 1,536,734,183 - 1,985,895,997 233,852,042 107,953,264 - 341,805,306 1,644,090,691 

          

          
Y%S' ,xld kef.kysr úYajúoHd,h 2,837,267,371 1,055,429,392 - 3,892,696,764 1,022,459,734 223,664,303 - 1,246,124,037 2,646,572,726 

;%sl=Kdu, uKavmh 449,161,814 1,536,734,183 - 1,985,895,997 233,852,042 107,953,264 - 341,805,306 1,644,090,691 

tl;=j 3,286,429,185 2,592,163,576 - 5,878,592,761 1,256,311,776 331,617,567 - 1,587,929,344 4,290,663,417 

 

l=,S moku hgf;a ,nd .;a jdyk yer wksl=;a ish¨u jdykj, wx.h 2017' ckjdß 01 Èkg Y%S ,xld rdcH wxY .sKqïlrK m%ñ;sj,g wkql+,j 

m%;Hdx.kh lrk ,§'  
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igyka 18 
wiamDYH j;alï 
       Y%s'ke'ú'ú 

úia;rh 
2017 ck 01 
Èkg fYaIh 

2017 tl;= 
lsÍï 

2017 foie 
31 Èkg 
fYaIh 

2017 ck 01 
olajd l%u 

laIH 
2017 jirg 
l%ulaIh 

2017 foie 31 
olajd 

l%ulaCIh 

2017 foie 
31 Èkg Y=oaO 

w.h 

 re' re' re' re' re' re' re' 
wiamdYH j;alï        
ia:djr j;alï f,aLkh 6,247,846 - 6,247,846 1,591,917 1,249,569 2,841,486 3,406,360 
IRQUE jHdmD;s uDÿldx. 3,758,640 - 3,758,640 3,758,640 - 3,758,640 - 
udkj iïm;a ixj¾Ok 24,784,660 15,495,899 40,280,559 4,956,932 7,064,725 12,021,657 28,258,901 
HETC jHdmD;s uDÿldx. 6,754,930 - 6,754,930 922,358 1,350,986 2,273,344 4,481,586 

tl;=j m%Odk mßY%h- Y%s'ke'ú'ú 41,546,076 15,495,899 57,041,975 11,229,847 9,665,281 20,895,127 36,146,847 

       ;%sl=Kdu,h 
        
wiamdYH j;alï        

wiamdYH j;alï ^Ôjk ld,h j¾I 5& 3,394,340 - 3,394,340 2,642,007 180,560 2,822,567 571,773 
udkj iïm;a ixj¾Ok 2,265,291 3,121,858 5,387,149 31,448 670,036 701,484 4,685,665 

tl;=j - ;%sl=Kdu,h" Y%s','ke'ú'ú 5,659,631 3,121,858 8,781,489 2,673,455 850,596 3,524,051 5,257,438 

        
tl;=j - Y%s','ke'ú'ú 41,546,076 15,495,899 57,041,975 11,229,847 9,665,281 20,895,127 36,146,847 
tl;=j - ;%sl=Kdu,h uKavmh 5,659,631 3,121,858 8,781,489 2,673,455 850,596 3,524,051 5,257,438 

tl;=j  47,205,707 18,617,757 65,823,464 13,903,301 10,515,877 24,419,178 41,404,286 
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foieïn¾ 31 Èkg 2017 2016 

 re' re' 

igyk 19   
È.= ld,Sk wdfhdack   
Y%S ,x' ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh   
mß;Hd. wruqo,a wdfhdack 6,880,557 5,797,805 

iajdó úmq,dkkao wkqiaurK wruqo, 3,510 3,510 

iaÓr ;ekam;= .sKqï wxl (- 2-0021-2-31177 10,000 10,000 

uq¿ È.=ld,Sk wdfhdack 6,894,067 5,811,315 
   
igyk - 20   
flÍf.k hk jev   
Y%S ,x' ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh   

Y%S','ke'ú úoHd,fha lDIsl¾u mSGh i|yd l¨jkal¾ks bÈlrk 
f.dvke.s,s ixlS¾Kh  72,645,132 - 

úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNd m%odk u; bÈlrk fiajl ks, 
ksjdi 04 9,352,328 - 

fi!LH yd i;aldrl mSGh i|yd 2014 j¾Ifha isg bÈlrk 
f.dvke.s,s ixlS¾Kh - 353,678,769 
fi!LH yd i;aldrl úoHd mSGfha uydpd¾h  tallh i|yd jQ 
f.dvke.s,s ixlS¾Kh - 208,405,200 

 81,997,461 562,083,969 

;%sl=Kdu, uKavmh   
;%sl=Kdu, uKavmh fjk;a ;eklg f.k hdfï f.dvke.s,a, - 95,442,471 

c, gexls yd fudag¾ ldgrh bÈlsÍu - 5,016,722 

c, iemhqu ixj¾Okh - 1,285,978 

úÿ,sh ixj¾Okh - 47,756 

fckf¾g¾ ldurh bÈ lsÍu - 699,353 

udhsï ;dmamh bÈlsÍu - 10,194,686 

l%Svd msáh jeäÈhqKq lsÍu - 821,531 

msßñ yd ldka;d fkajdisld.dr bÈlsÍu - 174,575,663 

úoHd mSGfha úoHd.drh bÈlsÍu - 12,120,454 

úfkdao lghq;= uOHia:dkh bÈlsÍu - 36,545,470 

l%Svd msáh jeäÈhqKq lsÍu 32,000,170 30,500,170 

f;dr;=re ;dlaIK uOHia:dkh jeäÈhqKq lsÍu - 275,625,325 

úoHdmSG f.dvke.s,a, bÈ lsÍu 339,628,189 139,076,994 

mqia;ld, f.dvke.s,a, bÈlsÍu - 283,896,734 

wdmkYd,d f.dvke.s,a, bÈlsÍu - 107,270,182 

fiajl ks, ksjdi bÈlsÍu 17,518,670 - 

 389,147,029 1,173,119,489 

flÍf.k hk uq¿ jev 471,144,490 1,735,203,458 
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cx.u j;alï  2017 2016 

igyka - 21  re' re' 
Y%S ,x' ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh    
.nvd NdKav f;d.    
.nvd w;a;sldrlï    

Y%S','ke'ú'ú' f.dúm, f;d.h Sch- A 9,479,471 12,327,954 

  97,243 197,506 

  9,576,714 12,525,460 

;%sl=Kdu,h uKavmh    
.nvd w;a;sldrlï Sch- B 1,586,657 510,812 

NdKav f;d. j, uq¿ tl;=j  11,163,371 13,036,272 

igyk 22    
fj<| iy fjk;a ,eìh hq;= oE    
ne÷ïlr lvùï ,eìh hq;=    
    
Y%S ,x' ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh Sch- C 177,002,812 159,990,655 

uyfmd<$ YsIHdOdr ,eìh hq;=    
;%sl=Kdu,h uKavmh  - - 

    
úúO Kh.e;sfhda    
Y%S ,x' ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh    
iajdñ úmq,dkkao fi!kao¾h wdh;kh  9,751,892 9,751,892 

jHdmD;s w;a;sldrï  79,750 803,425 

ú'ú'm%'fld' iNd w;a;sldrï  1,408,946 1,408,946 

úYajúoHd, w;a;sldrï  100,143 100,143 

wOhdmk fomd¾;fïka;=j  226,102 226,102 

fjk;a Kh.e;sfhda  212,749 213,923 

;%sl=Kdu,h uKavmh    
,S nvq iú lsÍu iy ld¾hd, WmlrK  892,000 892,000 

Kh.e;sfhda ^l,d$jdKsc mSGfha jHdma;s kevigyka&  880,484 880,484 

  13,552,065 14,276,914 

úúO Kh.e;sfhda    
;%sl=Kdu,h uKavmh  - - 
    
ld¾h uKav, Kh iy w;a;sldrï    

Y%s','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh Sch- D   
ld¾h uKav, jegqma Kh  387,054 479,886 

wdmod Kh  60,158,952 56,890,114 

mdmeÈ Kh  23,935 31,535 

h;=remeÈ Kh  298,533 312,728 

fm,S rys; udi 3 Kh  10,114 10,114 

W;aij w;a;sldrï  536,550 637,000 

.xj;=r iyk w;a;sldrï  670,162 841,088 

úfYaI w;a;sldrï  27,250 23,300 
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j¾I 01$02 jegqma w;a;sldrï  231,194 229,699 

w¾:idOl Kh  112,243,299 112,243,299 

jegqma w;a;sldrï  20,800 8,800 

iqkdñ iyk jegqma w;a;sldrï  125,515 110,680 

mß.Kl Kh  2,341,500 3,364,000 

jdyk Kh  1,496,000 1,564,000 

úfYaI w;a;sldrï  837 837 

iqkdñ Kh  104,028 104,028 

fmd,S rys; Wiia wOHdmk Kh  - - 

NCAS m¾fhaIK m%odk w;a;sldrï  830,000 997,000 

fmd,S rys; fiajl Kh  1,034 1,034 

m¾fhaIK w;a;sldrï  1,396,900 951,900 

.uka úhoï w;a;sldrï  185,539 185,539 

.xj;=r iyk w;a;sldrï ^ndysr wOHhk&  8,500 8,500 

W;aij w;a;sldrï ^ndysr wOHhk&  5,150 5,150 

wdmod Kh ^ndysr wOHhk&  25,000 25,000 

  181,127,845 179,025,230 

ld¾h uKav,h i|yd Kh iy w;a;sldrï    
;%sl=Kdu,h uKavmh Sch- E   
wdmod Kh ^ndysr wOHhk&  512,146 512,146 

wdmod Kh  9,398,527 7,212,170 

ld¾h uKav, jegqma Kh  35,020 42,160 

mdmeÈ Kh  23,875 20,750 

mß.Kl Kh  539,000 479,500 

.xj;=r iyk w;a;sldrï  83,914 83,914 

W;aij w;a;sldrï  216,850 184,350 

úfYaI w;a;sldrï  7,350 7,350 

iqkdñ Kh  (2,393) (2,393) 

iqkdñ iyk w;a;sldrï  621 621 

iqkdñ mÍlaIK w;a;sldrï  198,020 198,020 

  11,012,930 8,738,588 

    
isiqka i|yd Kh iy w;a;sldrï    
Y%s ,xld kef.kysr úYajúoHd, m%Odk uOHia:dkh    
YsIH w;a;sldrï  - 228,097 

    
iemhqï yd fiajd i|yd w;a;sldrï    
Y%s ,xld kef.kysr úYajúoHd,h uOHia:dkh    
idudkH ñ<§ .ekSfï w;a;sldrï Sch- F 27,466,854 28,542,535 

foaYSh fmd;a ñ<§ .ekSfï w;a;sldrï Sch- G 2,386,360 2,386,360 

bkaok ñ<§ .ekSfï w;a;sldrï Sch- H 1,132,716 1,273,146 

fjk;a w;a;sldrï Sch- I 17,986,837 18,088,503 

fjk;a w;a;sldrï ^kj&  309,528 1,146,468 
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w;a;sldrï ^ndysr wOHhk&  182,271 192,536 

w;a;sldrï ^iS'B't*a'B&  50,000 50,000 

w;a;sldrï ^jdKsc$l<ukd mYapdoa Wmdê wOHhk&  4,145 4,145 

w;a;sldrï ^tï'B'ã&  - 91 

w;a;sldrï ^ví'tÉ'´ wruqo,&  82,140 82,140 

w;a;sldrï  (wash endline survey project)  1,270 1,270 

w;a;sldrï ^úoHd wOHdmkm;s&  10,500 10,500 

w;a;sldrï ^mYapdoa Wmdê wOHhk&    

l,d iy ixialD;sl o¾YkiQÍ  - 18,000 

w;a;sldrï ^bvfï ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j&  15,000 15,000 

w;a;sldrï ^CARP jHdmD;sh&  42,750 42,750 

w;a;sldrï - ;sridr lDIsl¾u ämaf,daud  8,221 8,221 
jdKsc yd l<ukdlrK ^tï' ã' B&  5,500 5,500 

  49,684,092 51,867,165 

;%sl=Kdu,h uKav,h Sch- J   
m%d.aOk úhoï w;a;sldrï   - 

ñ,§ .ekSfï w;a;sldrï  491,194 915,519 

bkaok ñ,§ .ekSfï w;a;sldrï  (501) (501) 

úúO w;a;sldrlï  106,390 106,790 

iemhqï w;a;sldrï  88,263 247,508 

m¾fhaIK m%odk w;a;sldrï  36,667 36,667 

w¨;ajeähd yd fiajd i|yd w;a;sldrï  75,567  

  797,580 1,305,982 

;ekam;=  1,453,673 1,400,000 

,eìh hq;= oE  11,427,100 7,770,350 

  13,678,353 10,476,332 

fmr f.ùï    
Y%S','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh  1,603,393 2,380,000 

;%sl=Kdu, uKavmh  840,000 - 

    
fldka;%d;alrejkag w;a;sldrï    
Y%S','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh Sch- K   
w;a;sldrï - fldka;%d;alrejka  147,334,097 142,506,967 

w;a;sldrï - fldka;%d;alrejka ^ndysr wOHhkh&  799,209 799,209 

  148,133,306 143,306,176 

;%sl=Kdu,h uKavmh    
w;a;sldrï - fldka;%d;alrejka  34,847,344 63,419,353 

    
+ 
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wdkhk w;a;sldrï    
Y%S','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh    
fmd;a wdkhk w;a;sldrlï Sch- L 2,267,843 2,267,843 
wdkhk w;a;sldrï - ridhdkd.r iy bf.kqï WmlrK  2,732,535 2,732,535 

  5,000,378 5,000,378 

iemhqïlrejka ;=< ;ekam;a lsÍï    
Y%S','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh    
Y%S ,xld jrdh wêldßfha ;ekam;=  60,523 60,523 

fjk;a ;ekam;=  455,650 455,650 

  516,173 516,173 

uq¿ fj<| yd fjk;a ,eìh hq;= oE  636,998,692 639,225,060 

    
igyk 23    
flá ld,Sk wdfhdack    
Y%S','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh    
b;=reï- PB CHN-Ac No  227-2-001-5-0006245  4,002 3,870 

b;=reï -PB-CHN-AC No 227-2-001-7-0006246  4,002 3,870 

b;=reï -PB-CHN- AC No 2-014894-0 
kj wxl 227-2-001-1-0006470  3,371,378 3,249,749 

.sKqï wxl 227-60-01-0000-1367-8,  
( uyck nexl=j fpkal,ä)  - 10,000,000 
ne÷ïlr whùï wdfhdack kj wxl  227-2-001-4-
0006416  1,438,331 1,321,976 

.sKqï wxl 81968622  
(,xld nexl=j" Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h)  10,000,000 - 

wxl  81968162 
(,xld nexl=j" Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h)  10,000,000 - 

wxl 81968717 
(,xld nexl=j" Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h)  10,000,000 - 

    
NdKavd.dr fkdjk wruqo,a wdfhdack   - 

.sKqï wxl 81968829 
(,xld nexl=j" Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h)  10,000,000 - 

.sKqï wxl 81968779 
(,xld nexl=j" Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h)  10,000,000 - 

.sKqï wxl 708534   
(,xld nexl=j" Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h)  10,000,000 - 

.sKqï wxl 708535 
(,xld nexl=j" Y%S ,xld kef.kysr úYajúoHd,h)  10,000,000 - 

.sKqï wxl 227-60-01-0000-1362-3 
( uyck nexl=j" fpkal,ä)  - 10,000,000 
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.sKqï wxl 227-60-01-0000-1363-2,   
( uyck nexl=j" fpkal,ä)  - 10,000,000 

.sKqï wxl 227-60-01-0000-1366-9,  
( uyck nexl=j" fpkal,ä)  - 5,000,000 

.sKqï wxl 227-60-01-0000-1367-8,  
( uyck nexl=j" fpkal,ä)  - 5,000,000 

.sKqï wxl 227-60-01-0000-1364-1,  
( uyck nexl=j" fpkal,ä)  - 10,000,000 
b;sß lsÍï -,xld nexl=j" fpla CIh" 
.sKqï wxl :- 9877893  
( NTNU ,skala jHdmD;sh )  2,015,842 1,949,192 
b;sß lsÍï - uyck nexl=j" fpkal,ä  
.sKqï wxl 2-021200-9 
kj wxlh 227-2-001-3-0008779  1,012,710 973,066 

uq¿ flá ld,Sk wdfhdack  77,846,265 57,501,723 
    
igyk 24    
uqo,a iy uqo,a iudk oE    
Y%S','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh    
;eme,a w.%suh    
;eme,a w.%suh ^w;a;sldrï& ndysr wOHhk  38,106 28,511 
;eme,a w;a;sldrï - ( ELTU )  287 287 

  38,392 28,797 
w.%suh    
Y%S','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh    
iq¿ uqo,a w.%suh - uqo,a whleñ  6,583 6,583 

iq¿ uqo,a w.%suh - fomd¾;fïka;=  73,440 90,789 
iq¿ uqo,a w.%suh - ndysr wOHhk  20,590 19,970 
mYapd;a Wmdê wOhhk 
jdKsc yd l<ukdlrK PGDM  5,000 5,000 

  105,612 122,341 
;%sl=Kdu, uKavmh    
iq¿ uqo,a w.%suh  - - 
uqo,a fmdf;a fYaIh    
NdKavd.dr    
Y%S','ke'ú'ú' m%Odk uOHia:dkh    
.sKqï wxl -227-1-001-2-0000157, 
( uyck nexl=j" fpkal,ä) ( mqkdj¾;k)  1,741,255 45,406,549 
.sKqï wxl -002919755, 
,xld  nexl=j" fpkal,ä ( m%d.aOkh )  120,482,596 263,478,648 
.sKqï wxl - 075-1-001-9-0000216,  
wrâä" uvl,mqj ( mqkdj¾;k)  2,532,687 9,016,437 
.sKqï wxl -0002026506,  
,xld  nexl=j  34,174,478 157,763 
.sKqï wxl - 227-01-001-4-0000024,  
wrâä" uvl,mqj ( /ialsÍï)  3,634,031 26,078,818 

  162,565,046 344,138,215 
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මුද්ල්ම ගපාගත් ගශ්ෂයන්    
භාණ්ඩාොර    
ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
බැංකු ගිණුම් අංක002366412  
ලංකා බැංකුව, ත්රිකුණාමලය ( ප්රාේධ්න)  1,168,851 82,648,644 
බැංකු ගිණුම්No - 066-1-001-7-2390446  
මෙජන බැංකුව, ත්රිකුණාමලය.( පුනරාවර්ෂතන)  3,306,609 2,373,750 

  4,475,460 85,022,394 

    
භාණ්ඩාොර ගනාවන    
ශ්රී.ලං. නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය     
බැංකු ගිණුම් අංක-227-1-001-90000-390,  
මෙජන බැංකුව, ගචන්කලඩි(භාණ්ඩාොර ගනාවන)  14,101,786 14,775,484 
බැංකු ගිණුම්-6312188 
ලංකා බැංකුව, ගචන්කලඩි  
(NTNU සන්ධ්ාන වයාපෘතිය ( NUFU අරමුද්ල)  )  6,307,140 6,307,140 

  20,408,926 21,082,624 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
බැංකු ගිණුම් අංක- 0002367029, 
ලංකා බැංකුව, ත්රිකුණාමලය, (භාණ්ඩාොර ගනාවන)  1,151,804 1,118,161 

  21,560,730 22,200,784 

    
බැංකු ගිණුම්- නව අංකය - 227-1-001-4-0000401, 
පැරණි අංකය  .0227-167-002678-8 
මෙජන බැංකුව, ගචන්කලඩි, ( උපකුලපති අරමුද්ල)  2,322,625 2,496,843 

    
සම්ගේශිත මුද්ල්ම     
ශ්රී.ලං. නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
මාර්ෂෙස්ථ මුද්ල්ම   - - 

මාර්ෂෙස්ථ  මුද්ල්ම ( බාහිර අධ්යයන )  9,400,000 9,400,000 

  9,400,000 9,400,000 

බැංකු ගිණුම පියවා ද්ැමීම    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
මුද්ල්ම ගපාතට වඩා බැංකුගේ අඩු මුද්ල්ම - ගිණුම් අංක -
227-1-001-60000-160  -  
බාහිර අධ්යයන මධ්යසථ්ානය  1,189,019 1,189,019 
මුද්ල්ම ගපාතට වඩා බැංකුගේ අඩු මුද්ල්ම - ගිණුම් අංක -
227-1-001-80000-135  -  
පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන- වාණිජ ො කළ.  563,586 563,586 
මුද්ල්ම ගපාතට වඩා බැංකුගේ අඩු මුද්ල්ම ගිණුම් අංක -
227-1-001-90000-333  -  
CEFE  125,630 125,630 
මුද්ල්ම ගපාතට වඩා බැංකුගේ අඩු මුද්ල්ම ගිණුම් අංක -
002700419  -   
ගලෝක ගසෞඛ්ය සංවිධ්ාන අරමුද්ල ( FHCS )  401,637 401,637 
මුද්ල්ම ගපාතට වඩා බැංකුගේ අඩු මුද්ල්ම ගිණුම් අංක -
227-1-001-90000-390  -  
වාණිජ ො කළමනාකරණ වයාප්ති  වැඩසටෙන   16,906 16,906 
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මුද්ල්ම ගපාතට වඩා බැංකුගේ අතිරික්ත මුද්ල ගිණුම් 

අංක -002920232  -  
ELTU, ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා - වයාප්ති වැඩසටෙන  (25,267) (25,267) 
මුද්ල්ම ගපාතට වඩා බැංකුගේ අතිරික්ත මුද්ල  
ගිණුම් අංක -002920115  -  
විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු, කලා 

ො සංස්කෘතික පීඨය  (726,191) (726,191) 

  1,545,321 1,545,321 

මුළු මුද්ල්ම ො මුද්ල්ම වලට සමාන ද්ෑ   202,013,187 464,954,696 

 Sch   Rs.  
 
 
ජංෙම වෙකීම්  2017 2016 

සටෙන - 25    
ගෙවියයුතු ද්ෑ     

    
ගවනත්  (  ගෙවියයුතු ද්ෑ )    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
විවිප්රගකාස ගවත වි.වි. අර්ෂ. අරමුද්ල්ම ද්ායකත්වය  8,156,290 - 

ගස්වක භාරකාර අරමුද්ල්ම මණ්ඩලයට ද්ායකත්වය   1,265,817 - 

විරාම වැටුප් ද්ායකත්වය  2,392,176 - 

 විවිප්රගකාස ගවත වි.වි. අ. අරමුද්ල්ම ණය  113,391,627 113,391,627 

ෙංවතුර සෙන අත්තිකාරම් ( විගශ්ෂ )  7,211,678 7,211,678 

මෙගපාළ දීමනා අරමුද්ල   12,250 12,250 

  132,429,838 120,615,555 

විවිධ් ණය හිමියන්     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
වැටුගපන් අඩුකළ අත්තිකාරම්  4,000 4,000 

බාහිර උපාධි  8,508,310 8,508,310 

ගෙවියයුතු හිඟ වියද්ම්  80,893 80,893 

ණය මුද්ල්ම වැඩිපුර අයකරෙැනීම්   125,317 125,317 

ගෙවිය යුතු වයාපාර පිරිවැටුම් බු   266,620 266,620 

 විධ්ායක නිලධ්ාරි සංෙමය, නැ.වි.  (475) (475) 

ගේශීය ආද්ායම් ගද්පාර්ෂ.  සඳො ගෙවියයුතු අ.එ බ  377,390 377,390 

කාර්ෂය මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතු ගසෞඛ්ය රක්ෂණය   14,082 14,082 

ගේශීය ආද්ායම් ගද්පාර්ෂ. සඳො ගෙවියයුතු ර.ෙැ.බ.  121,834 121,834 

කාර්ෂය මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතු ද්ෑ  3,665,240 3,663,740 

ගෙවිය යුතු UTEL ො UCTIT විභාෙ ගෙවීම්   1,800 1,800 

ගෙවිය යුතු වැටුප්   4,041 4,041 
කාර්ෂය මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතු ද්ෑ - 2004 වර්ෂෂය සඳො 

අන්තර්ෂ දීමනා   (2,418) (2,418) 
කාර්ෂය මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතු ද්ෑ ජීවන වියද්ම් දීමනා 

හිඟ මුද්ල්ම (COLA) 2004 සිට ගපාළිය 
( විවිප්රගකාස අරමුද්ගලන්)  1,269,174 1,386,086 
ගේශීය ආද්ායම් සඳො ගෙවියයුතු උපයන විට ගෙවීගම් 

බු    1,329,224 1,113,500 

ගෙවිය යුතු මුේද්ර ොස්තු   63,063 60,163 
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අවලංගු ිරීම් වලින් ගෙවිය යුතු   7,200 7,200 

U.T.A  (310) (310) 

S.C.R.S  (6,125) (6,125) 

R.K.M  (185) (185) 

වැඩිහිටි නිවාසය  (650) (650) 

පීඨ සංෙමය   (1,482) (1,482) 

ද්ර්ෂශනම්  130 130 

මරණාධ්ාර   60 60 

අධ්යාපන චාරිකාව සඳො ගෙවන ලද් මුද්ල ආපසු 

අයකර ෙැනීම- ECDPE ගවත ගෙවියයුතු   185,333 185,333 

පැරණි ො ඉවත්කළ වාෙන විකුණුම්   327,000 327,000 

ණයහිමියන්   30,456,377 22,339,175 

ණයහිමියන්( බාහිර අධ්යයන )  898,890 898,890 
තයාෙ ප්රද්ාගනෝත්සවය සඳො ගෙවිය යුතු  ( බාහිර 

අධ්යයන )  - 575,900 

හිඟ වියද්ම්  ( බාහිර අධ්යයන )  18,038 18,038 
ණයහිමියන්( පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන - වාණිජ ො 

කළ.)  830,484 830,484 

ණයහිමියන්( CEFE )  257,000 257,000 

  48,799,855 41,155,341 

විවිධ් ණය හිමියන්     
ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
අධ්යාපන අමාතයංශයට ගෙවිය යුතු NEP  260,475 260,475 

නැගෙනහිර ආරක්ෂණ ගස්වයට ගෙවිය යුතු   17,813 17,813 

ගෙවිය යුතු ගනාගෙවූ ශිෂයාධ්ාර   49,000 9,300 

ගනාගෙවූ විභාෙ ොස්තු   2,800 1,200 

ගෙවිය යුතු  ෙමන් වියද්ම්    4,455 

පුස්තකාල තැන්පතු  266,800 266,800 

ගකාන්ත්රාත්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු     - 

ගෙවිය යුතු  ගනාගෙවූ  මෙගපාළ   3,350 59,250 

ඩීසල්ම ඉන්ජිනියරින්  PLC ගෙවිය යුතු    32,486 32,486 

 EUSL ගවත ගෙවිය යුතු   ( ආපද්ා ණය  )  326,960 336,865 

ගෙවිය යුතු  - ලියාපදිංි ිරීගම් ොස්තු   3,400 5,800 

ගෙවිය යුතු  UEOA ොස්තු    400 

ගෙවිය යුතු  COLA විරාම වැටුප් හිඟ මුද්ල්ම   13,183 13,183 

කාර්ෂය මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතු  - ජීවන වියද්ම් දීමනා 

හිඟ මුද්ල්ම  ( COLA )  72,163 72,163 

සුබසාධ්ක සංෙමයට ගෙවිය යුතු     200 

Auto Tech Engineers ගවත ගෙවිය යුතු    12,650 12,650 

Gavin Steel Fabricators ගවත ගෙවිය යුතු    - 106,200 

Isuru Engineering Pvt Ltd ගවත ගෙවිය යුතු    - 8,279,137 

KSJ Construction ගවත ගෙවිය යුතු    - 14,277,483 

Squire Mech Engineering Pvt Ltd ගවත ගෙවිය යුතු    - 13,732,168 

අභයන්තර අරමුද්ලට ගෙවිය යුතු     24,900 24,900 

ගෙවිය යුතු විරාම වැටුප් ද්ායකත්වයන්     - - 

LRDC ආරක්ෂණ ගස්වයට ගෙවිය යුතු   - - 
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බාහිර කම්කරු ගස්වාවට ගෙවිය යුතු    - - 

පර්ෂගේණ දීමනා වාරික    - - 

ගේශීය ආද්ායම් සඳො ගෙවියයුතු   3,720 3,720 

  1,089,700 37,516,646 

ගවනත් අරමුද්ල්ම     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
විවිප්රගකාස විවෘත ශිෂයත්වය   19,700 19,700 

ගලෝක විශ්ව විද්යාල අරමුද්ල   1,500 1,500 

IBRRP  6,900 6,900 

වවුනියා මණ්ඩප ශිෂය අරමුද්ල   30,626 30,626 

වාසුමතී අනුස්මරණ ශිෂයත්වය   12,500 12,500 

මගනෝෙරන්   111 111 

සිංෙ සමාජය   1,000 1,000 

ස්ගටලා ආසිර්ෂවාතම් අනුසම්රණ තයාෙය   (6,750) (6,750) 
වවද්ය සිසුන් සඳො වූ නාෙමණි ශිෂයත්ව ගයෝජනා 

ක්රමය    235,463 
අ.ගපා.ස. (උ/ගපළ) සිසුන් සඳො වූ ප්රාගයෝගික පන්ති 

ො වැඩමුළු   77,000 77,000 
උසස් අධ්යාපනගයන් ලද් අරමුද්ල්ම - ස්ත්රී පුරුෂ 

සමාජභාවය පිළිබඳ සමානත්වය ශක්තිමත් ිරීම ො 

ලිංගික ො  ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වූ 

හිංසනය පිළිබඳ ශූනය ඉවසුම් ප්රතිපත්තියක් අනුෙමනය 

ිරීම සඳො වූ අග්රිමය  ( UNESCO )  1,068,883 - 

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවීය සමානාත්මතාව / සමානතා කුටි 

සඳො  විවිප්රගකාස ගවතින් ලද් අරමුද්ල්ම    1,000,000 - 
කාර්ෂය මණ්ඩල නිල නිවාස ඉදිිරීම සඳො  විවිප්රගකාස 

ගවතින් ලද් අරමුද්ල්ම    15,000,000 - 
විශ්වවිද්යාල සිසුන්ගේ විෂය බාහිර ක්රියාකාරකම් 

දිරිෙැන්වීගම් අග්රිමය ගවනුගවන් වූ උසස් අධ්යාපන 

අරමුද්ල්ම    2,934,415 - 
පුස්තකාල ස්වයංක්රීයකරණය සඳො වූ ගතාරතුරු 

තාක්ෂණ අරමුද්ල    3,500,000 3,500,000 

මඩකලපුව දිස්ත්රික් ගල්මකම් කාර්ෂයාලගයන් EUSDDP 

යටගත්  පුහුණුව සඳො ලද් අරමුද්ල්ම     596,927 596,927 

කාන්තා ො ළමා කටයුතු අමාතයංශගේ කාර්ෂය 

මණ්ඩලය සඳො පරිෙනක පුහුණු වැඩ සටෙන   63,700 63,700 

ශිෂයයන් සඳො චීන තානාපති ශිෂයත්ව   80,000 80,000 
ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකය - Irish Silence සංෙම් 

අරමුද්ල   314,140 314,140 
ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකය - බ්රිතානය කවුන්සිල 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකක වයාපෘතිය- සංවර්ෂධ්න 

අරමුද්ල    75,614 75,614 

  24,776,265 5,008,430 
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රැඳවුම් මුද්ල්ම  Sch-M   
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
සැපයුම්කරුවන්   1,317,896 3,267,656 

ගකාන්ත්රාත්කරුවන්   39,408,707 31,849,123 

  40,726,603 35,116,778 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
ගකාන්ත්රාත්කරුවන් ො සැපයුම්කරුවන්   40,623,199 59,779,884 

  81,349,802 94,896,662 
    
මුද්ල්ම බැඳුම්කර - සැපයුම්කරුවන්  - - 

    
ඉදිරිපත් ගනාවූ ගචක්පත් - ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන 

මධ්යස්ථානය  - - 

ඉදිරිපත් ගනාවූ ගචක්පත් - ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  79,450 164,011 

ගෙවිය යුතු විෙණන ොසත්ු    100,000 100,000 

ගෙවිය යුතු විෙණන ොස්තු  - ත්රිකුණාමලය   433,620 433,620 
    

විවිප්රගකාස ගවත ගෙවියයුතු මෙගපාළ/ ශිෂයාධ්ාර     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
 01.01.2017 දින ආරම්භක ගශ්ෂය   6,057,828 1,813,978 

විවිප්රගකාස ගවතින් ලද් මෙගපාළ  12,378,600 21,564,900 

විවිප්රගකාස ගවතින් ලද් ශිෂයාධ්ාර   24,470,700 75,115,550 

පිටව ගිය සිසුන්ට නැවත ගෙවීම්   61,650 191,700 

  42,968,778 98,686,128 
අඩු -    
2017 ශිෂයයන්ට මෙගපාළ ගෙවීම්  18,904,350 26,271,700 
2017 ශිෂයයන්ට ශිෂයාධ්ාර  ගෙවීම්  33,305,600 66,356,600 

  (9,241,173) 6,057,828 
    
මෙගපාළ - ද්ායකත්ව අරමුද්ල     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
01.01.2017 දින ආරම්භක ගශ්ෂය  230,350 63,250 

ද්ායකත්ව අරමුද්ගලන් ලද් මෙගපාළ   23,222,750 27,547,900 

  23,453,100 27,611,150 

අඩු - 2017 ගෙවීම්  19,390,000 27,380,800 

  4,063,100 230,350 

    

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
 01.01.2017 දිනට ආරම්භක ගශ්ෂය  1,829,650 1,790,350 

විවිප්රගකාස  ගවතින් ලද් මෙගපාළ ො ශිෂයාධ්ාර   14,674,650 14,180,600 

මෙගපාළ භාරකාර අරමුද්ලින් ලැබීම්  6,865,050 4,826,650 

  23,369,350 20,797,600 

අඩු - 2017 ශිෂයයන්ට ගෙවීම්  20,633,450 18,967,950 

  2,735,900 1,829,650 

ගෙවිය යුතු මුළු ප්රමාණය   286,616,358 308,008,093 
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සටෙන - 26 Sch-N   
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
උපිත වියද්ම්    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය  39,382,418 23,813,853 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  10,844,970 6,497,825 

මුළු උපිත වියද්ම්  50,227,388 30,311,678 
    

සටෙන - 27    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
ගකටිකාලීන කුලීපිට ෙැනුම් වෙකීම  4,604,282 1,743,031 

   . 
    
ජංෙම ගනාවන වෙකීම්     
සටෙන - 28    
ගෙවියයුතු ද්ෑ    
නිද්ෙස් කළයුතු තැන්පතු    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
විද්යා තැන්පතු  1,054,000 1,850,050 

ගන්වාසිකාොර තැන්පතු  1,759,300 1,332,595 

ගටන්ඩර්ෂ තැන්පතු  324,000 747,613 

ආරක්ෂණ  තැන්පතු - සැපයුම්කරුවන්  - 6,425 

ආරක්ෂණ   තැන්පතු - ගකාන්ත්රාත්කරුවන්  - 76,599 
ආරක්ෂණ   තැන්පතු - කාර්ෂය මණ්ඩල - එම් ඒ 

පත්මකුමාර්ෂ මයා  4,002 3,870 
ආරක්ෂණ   තැන්පතු - කාර්ෂය මණ්ඩල  - බී සී 

ගකෝගුල්මරාජ් මයා   4,002 3,870 
ආරක්ෂණ   තැන්පතු - කාර්ෂය මණ්ඩල - එන් 

විශ්වලිංෙම් මයා   - - 

යතුරු තැන්පතු  885,400 674,330 

පුස්තකාල තැන්පතු  925,000 1,432,525 

විද්යාොර  තැන්පතු ( බාහිර අධ්යයන )  - 237,250 

නිද්ෙස් කළයුතු  තැන්පතු - ශාස්ත්රපති  - 6,000 

නිද්ෙස් කළයුතු  තැන්පතු - ද්ර්ෂශනපති  ( කලා )  - 6,000 

පුස්තකාල තැන්පතු  ( බාහිර අධ්යයන )  - 614,900 

නිද්ෙස් කළයුතු  තැන්පතු  ( බාහිර අධ්යයන )  - 37,800 

නිද්ෙස් කළයුතු  තැන්පතු ( එම් බී ඒ) පුස්තකාල  15,000 11,500 
පුස්තකාල තැන්පතු - 
( අධ්යාපනපති  කලා ො සංස්කෘතික )  180,000 171,000 

පුස්තකාල තැන්පතු - 
( පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන වාණිජ ො කළමනාකරණ )  - 178,800 
පුස්තකාල තැන්පතු - 
( වයාප්ති වැඩ සටෙන, වාණිජ ො කළමනාකරණ 

පීඨය)  - 47,350 

  5,150,704 7,438,477 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
විවිධ් තැන්පතු  - 67,275 

නිද්ෙස් කළයුතු ගටන්ඩර්ෂ තැන්පතු   123,000 298,400 
විවිප්රගකාස ගවත නිද්ෙස් කළයුතු ෙංවතුර සෙන 

අත්තිකාරම්   338,869 338,869 

  461,869 704,544 

  5,612,573 8,143,021 

    
සටෙන - 29    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
දිගු කාලීන කුලීපිට ෙැනුම් වෙකීම  17,286,143 7,472,755 

    
සටෙන - 30    
පාරිගතෝික සඳො ගවන් ිරීම්      
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය  153,916,427 126,051,922 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  16,893,266 13,129,148 

  170,809,693 139,181,069 

සටෙන - 31    
විගශ්ිත අරමුද්ල්ම     
පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
ගපාු පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන   829,083 829,083 
පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන - ආධුනික ො ගජයෂ්ඨ අධ්යයන 

කාර්ෂය මණ්ඩල - 
ගේශීයව ආචාර්ෂය උපාධි සුුසුකම් ලැබීමට අවශය 

සාමාර්ෂථ   2,634,969 1,055,969 

පරිෙනක සංවර්ෂධ්න අරමුද්ල   964,208 964,208 

උසස් අධ්යයන ජාතික මධ්යස්ථානය - 
පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන  2,499,724 2,469,028 

ුම්රිය මාර්ෂෙ වයාප්ති වයාපෘතිය   912 912 

CARP පර්ෂගේෂණ වයාපෘතිය   147,847 147,847 

ස්වාමි විපුලානන්ද් අනුස්මරණ ගේශන අරමුද්ල්ම 

ආගයෝජනගයන් ලද් ගපාළිය   1,541 1,186 

තයාෙ අරමුද්ල්ම ආගයෝජනගයන් ලද් ගපාළිය  2,034,626 1,611,309 

ගකටිකාලීන ආගයෝජනගයන් ලද් ගපාළිය  2,263,514 883,491 

තයාෙ අරමුද්ල්ම ගිණුම   5,533,541 4,996,205 
බැඳුම්කර වෙකීගමන් ගපාළිය (ආපසු ලද්) අරමුද්ල්ම 

ආගයෝජනය  255,402 139,046 

උපකුලපති අරමුද්ල   2,177,194 2,351,412 

ස්වාමි විපුලානන්ද් අනුස්මරණ ගේශන අරමුද්ල  3,510 3,510 

ශිෂයත්ව සඳො පරිතයාෙශීලීන්ගේ  ද්ායකත්වය   9,350 9,350 

  19,355,421 15,462,557 

ස්වයං මූලය වැඩසටෙන්    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
( බාහිර අධ්යයන ) - ශාස්ත්රගේදී   10,865,744 11,770,022 

( බාහිර අධ්යයන ) - වයාපාර පරිපාලනගේදී  3,627,251 4,052,592 

( බාහිර අධ්යයන ) - BEcon  1,351,957 1,351,957 
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( බාහිර අධ්යයන ) - විද්යාගේදී කෘිකර්ෂම  250,690 244,560 

( බාහිර අධ්යයන ) - විද්යාගේදී විද්යා  216,681 387,131 

( බාහිර අධ්යයන ) - විද්යාගේදී ගෙද්   720,089 1,199,226 

පශ්චාේ උපාධි වැඩසටෙන් - 
කලා ො සංස්කෘතික ( MA, MPhil, MED )  16,412,029 17,037,791 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන වාණිජ ො කළ. -MDE  755,249 1,135,609 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන වාණිජ ො කළ - MBA  3,897,905 3,536,437 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන වාණිජ ො කළ - PGDM  1,338,729 1,090,929 
විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු - කලා 

ො සංස්. ආපද්ා කළමණාකරණය  60,714 97,264 
විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු - කලා 

ො සංස්. සංනිගේද්නය සඳො ඉංග්රීසි   556,534 654,924 
විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු - කලා 

ො සංස්. ජනමාධ්යගේද්ය   55,350 93,420 
විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු - කලා 

ො සංස්. කාර්ෂයාල කළමනාකරණය  946,946 822,186 

 විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු - කලා 

ො සංස්. මගනෝවිද්යා ො ගපෞරුෂ සංවර්ෂධ්නය  92,065 166,335 
 විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු - කලා 

ො සංස්. උපගේශනය  223,803 283,893 

සමාජ පර්ෂගේෂණ සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය 

මගනෝවිද්යාත්මක සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව(CSRD )  262,381 262,381 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීම් ඒකකය   1,900,608 1,900,608 

ූර්ෂව ළමාවිය සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය - (CECCD )  377,205 377,205 

CENSARM  4,202,053 4,326,152 

වයාප්ති වැඩසටෙන, වාණිජ ො කළ. පීඨය  52,307 4,957 

විද්යාපති  - අධ්යාපන  919,860 1,403,414 

ද්ර්ෂශනපති  - විද්යා පීඨය  319,729 238,500 

කෘිකර්ෂමය පිළිබඳ විද්යාපති  - කෘිකර්ෂම පීඨය   857,507 742,810 

කෘිකාර්ෂමික ආොර විද්යාව පිළිබඳ ද්ර්ෂශනපති   85,000  
සත්ව නිෂ්පාද්න කෘිකර්ෂමය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමා   10,800 10,800 

ධ්රණීය කෘිකර්ෂමය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමා  967,396 1,287,911 

CEFE  245,229 245,229 

  51,571,812 54,724,243 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
බාහිර අධ්යයන   5,790,416 5,755,722 

  76,717,649 75,942,522 
    

සටෙන - 32    
තයාෙ ො පරිතයාෙ     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය  8,642,394 11,341,272 

තයාෙ ො පරිතයාෙ ( CEFE )  24,000 24,000 

  8,666,394 11,365,272 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  222,371 222,371 

  8,888,765 11,587,643 
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සටෙන - 33    
ගවනත් ප්රද්ාන     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
ශිෂය සුබසාධ්න අරමුද්ල   (1,903) (1,903) 
කාර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානයට විවිප්රගකාස 

ප්රද්ාන   399,421 6,678,312 

පුස්තකාලගේ ගවන් ිරීම් ො සංරක්ෂණ ඒකකය 

ස්ථාපිත ිරීමට  විවිප්රගකාස ප්රද්ාන  1,000,000 1,000,000 

වයවසායකත්ව සංවර්ෂධ්න ො ෙෘෙ කර්ෂමාන්ත පද්නම 

සඳො  විවිප්රගකාස ප්රද්ාන  
( වයවසායකත්ව කුසලතා  සංවර්ෂධ්න  )  200,000 200,000 

ෙෘෙ භාණ්ඩ මිලදී ෙැනීමට උසස් අධ්යාපන 

අමාතයංශගයන් ප්රද්ාන ( නව ගන්වාසිකාොරය)  33,240,136 20,612,900 

2017 අයවැයට ආද්ාන ලබාෙැනීමට පර්ෂගේෂණ 

නගවෝත්පාද්න සඳො  විවිප්රගකාසප්රද්ාන   138,195 138,195 

ක්රිකේ අංශය දියුණු ිරීම ො ප්රවර්ෂධ්නය ිරීම සඳො ශ්රී 

ලංකා ක්රීඩා සංෙමගේ අරමුද්ල්ම ප්රද්ානය   46,000 46,000 

WUSC ප්රද්ානය - කැනඩාව   16,000 16,000 

ශිෂය අරමුද්ල   (21,000) (21,000) 

සුනාමි ශිෂයත්ව තයාෙය  - 2012  (75,000) (75,000) 

පුනරුත්ථාපන ප්රද්ානය   5,418,108 5,418,108 

සංස්කෘතික ප්රද්ානය  - Norwagic  70,000 70,000 

CENSARM  2,542,612 2,542,612 
RNE ප්රද්ානය -  
කෘිකර්ෂමය පිළිබඳ කණිෂ්ට කාර්ෂය මණ්ඩල ඉෙළ 

නැංවීම   (819,256) (819,256) 

BIRRP - ප්රද්ානය, ඇෙයීම - කුකුළු පාලනය ො  ිරි 

නිෂ්පාද්නය  (1,400) (1,400) 

WUSC ප්රද්ානය - කෘි උපකරණ ො පුහුණු වැඩමුලු   22,500 22,500 

RNE ප්රද්ානය - ද්ැව වොව   (4,850) (4,850) 

NORAD ප්රද්ානය - ගකාේඨාස සැපයුම්  (22,930) (22,930) 

ගෙද් ගස්වය   885,990 885,990 

ප්රජනක ගසෞඛ්යය අධ්යාපන වැඩ සටෙන- 
(ARH වැඩ සටෙන) 

 

48,780 48,780 

 විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු  (100,380) (100,380) 

MOT/ADB මූලය කළමණාකරණය T/P  21,570 21,570 

UNFPA වයාපෘතිය- සමපද්ස්ථ අධ්යාපන ො ශිෂය 

නායක සංනිගේද්න පුහුණු පාඨමාලාව 
 

69,550 69,550 

ශ්රී ලංකා ජාතික විද්යා පද්නම    85,943 

INFITT. ජාතයන්තර ද්රවිඩ සංසද්ය   555 555 

තමිල්මනාඩු කෘිකාර්ෂමික වි.වි.   86,306 86,306 

ද්රවිඩ ශිෂය සංෙමය, කැනඩාව   23,000 23,000 

ූර්ෂව ළමාවිය සංවර්ෂධ්න ො ගපර පාසල්ම අධ්යාපනය   799,195 799,195 

GELT  52,653 52,653 
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ශ්රී ලංකා - ජර්ෂමන්  CEFE වැඩසටෙන  18,300 18,300 

ඉන්ු- ශ්රී ලංකා පද්නම   32,796 32,796 
නැගෙනහිර පළාගත් වි.වි. ශිෂයයන්ගේ ප්රජනක  

ගසෞඛ්යය අධ්යාපනය ො ද්ැනුවත්භාවය පිළිබඳ 

අධ්යයනය   

 

210,000 210,000 

අන්තර්ෂජාලය ො විද්ුත් තැපෑල පිළිබඳ  වැඩමුලුව - 
2003  3,700 3,700 

 Fingerling Hatchery නියමු වයාපෘතිය  - CARM - 
 (UNDP වයාපෘතිය)  (83,904) (83,904) 

බ්රිතානය කවුන්සිලගේ UK.Sl. සන්ධීය වැඩසටෙන  103,087 103,087 

ඉස්සන් වොව පිළිබඳ කලාපීය සැලසුම   819,166 819,166 

ප්රජනක ගසෞඛ්යය ො උපගේශනය - 
UNFPA වයාපෘතිය.  (20,920) (20,920) 

වනජීවී පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන  189,545 189,545 

DARAM  150,929 150,929 

සුනාමි නිවාස නැවත ගොඩනැගීම   (136,780) (136,780) 

ආසියානු පද්නගම් ප්රද්ාන  74,500 74,500 

ඔස්ගේලියානු ො ස්විස් රතුකුරුස සංෙමය   626,971 626,971 

CIDA වයාපෘතිය   (180,000) (180,000) 

විද්යා ො තාක්ෂණ පුේෙල සංවර්ෂධ්න වයාපෘතිය (ADB)  333,280 333,280 

වි.වි.ො කර්ෂමාන්ත ප්රජා අන්තර්ෂක්රියා කුටි ස්ථාපනය / 

සංවර්ෂධ්නය ිරීම සඳො අරමුද්ල්ම උපගයෝජනය ිරීම   698,966 698,966 

සාමය ො සමාජ සෙජීවනය පිළිබඳ වයාපෘතිය  198,750 198,750 

පාසල්ම ගුරුවරුන් සඳො වූ ගකටිකාලීන ගතාරතුරු 

තාක්ෂණ පුහුණු වැඩ සටෙන   (50,853) (50,853) 

IRQUE  (270,485) (270,485) 

IRQUE/QUF 3 කණ්ඩායම කලා ො සංස්කෘතික පීඨය . 

වැඩසටෙන් වියද්ම   (187,727) (187,727) 

සුනාමි අරමුද්ල   135,354 135,354 

NTNU සම්බන්ධ් වයාපෘතිය  ( NUFU Fund)  6,297,640 6,297,640 
NUFU සම්බන්ධ් වයාපෘතිය,NUFU අරමුද්ල - 
( ගපාුකාර්ෂය වියද්ම් 10% )  2,015,842 1,949,192 

U S A ආධ්ාර අරමුද්ල්ම වයාපෘතිය   (52,711) (52,711) 

අන්තර්ෂජාතික සාම කවුන්සිලය   800,000 800,000 

Noma ශිෂයත්ව වැඩසටෙන   337,750 943,085 

MED  (1,040,612) (1,040,612) 

IFS  (68,530) (68,530) 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිය   625,080 625,080 

උ/ගපළ සිසුන් සඳො ප්රාගයෝගික ශිල්මප ප්රද්ර්ෂශනය   30,000 30,000 

අධ්යාපනය සඳො ගතාරතුරු තාක්ෂණ සෙතික පත්ර 

පාඨමාලාව -අධ්යයන අංශ කාර්ෂය මණ්ඩලය  173,438 173,438 

ද්ර්ෂශනපති වැඩසටෙන.- 
( ගද්මළ, භූගෙෝල වි. ො නාටය )  173,815 173,815 

L 3 වයාපෘතිය  ( Commonwealth of Lear )  (189,169) (189,169) 

World VISION අරමුද්ල්ම ලද් ( RIWAS ) - 
ජල පරීක්ෂාව පිළිබඳ වයාපෘතිය   98,155 98,155 
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රාජය නිලධ්ාරීන්ගේ පරිපාලන උපාධි වැඩසටෙන  
 

6,300 6,300 

වද්නික තාක්ෂණය පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව - 
 සත්ව විද්යාව   52,500 52,500 

ශාස්ත්රපති   1,758,995 1,758,995 

WHO අනුග්රෙය ලත් මානව සම්පත් සංවර්ෂධ්න  වැඩ 

සටෙන- පශ්චාත් ෙැටුම්කාරී ප්රගේශවල ගසෞඛ්යය  
 FHCS වවද්ය ො ගෙද් සිසුන් පුහුණුව   1,292,500 1,292,500 

කාර්ෂය මණ්ඩල  සුබසාධ්න වැඩමුලුව   43,759 43,759 

විවිප්රගකාස ගවතින් ශිෂයත්ව පරිතයාෙ   (9,500) (9,500) 

ගවනත් ප්රද්ාන   103,502,552 103,502,552 

කාබනික වො වයාපෘතිය    - 

ෙෘෙසථ් සමීක්ෂණ වයාපෘතිය, - 
POA/ ශ්රී.ල.නැ.වි.වි.   549,204 549,204 

WHO වයාපෘතිය  -DTHR වයාපෘතිය - FHCS  123,763 123,763 

WHO වයාපෘතිය -DFC වයාපෘතිය - FHCS  11,646 11,646 

සැලසුම්කරණ  සඳො භූගෙෝලීය ො පරිපාලන ස්ථාන 

ගතෝරා ෙැනීගම් අධ්යයන වැඩසටෙන  98,816 98,816 

CARP - NARS වයාපෘති වැඩසටෙන  (49,600) (49,600) 
WASH අවසන් සමීක්ෂණ වයාපෘතිය - Malteser 
International.  671,900 671,900 

නැගෙනහිර පළාගත් මත්සය වොව සංවර්ෂධ්නය  - EUSL 
ො WUSL. අනුග්රෙය කැල්මෙරි වි.වි.- කැනඩාව  388,453 388,453 

ෙැටුම්, සාමය ො සංවර්ෂධ්නය  - Noma වයාපෘතිය  308,053 308,053 

ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ෂධ්න ( DEEP )  
වයාපෘතිය-   කෘිවිද්යා පීඨය  375,658 375,658 

ද්රවිඩ ඉංජිගන්රු ශිෂයත්ව පද්නම  180,430 180,430 

ජලජ සම්පත් කළමණාකරණ ො තද්ානුබේධ් අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය   202,205 202,205 

පරිසර පරීක්ෂා ඒකක අරමුද්ල   12,125 12,125 
ශ්රී ලංකා ජාතික සාම මණ්ඩල අරමුද්ල- මඩකලපු ො 

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කවල වාර්ෂගික ආෙමික ආතතීන්ට 

මූලික ගේතු ො වාර්ෂගික ආෙමික ෙැටුම්වලට තුඩුදිය 

ෙැි ස්ථාන පිළිබඳ ඇෙයුම්  වයාපෘතිය  52,580 - 

සුනාමි ආපද්ා සෙන අරමුද්ල   15,456 15,456 

CARP - ජානමය ෙැසිරවීම් මගින් මිරිස් වර්ෂෙ වැඩිදියුණු 

ිරීම   65,675 65,675 
ඉඩම් භාවිතය පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සැලසුම් ිරීම් 

අමාතයංශය - GIS පුහුණු වැඩසටෙන සඳො අරමුද්ල්ම   12,178 12,178 

සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ප්රද්ාන  68,159 75,733 

වාෙන සඳො ප්රද්ාන   16,532,164 24,432,164 

IRQUE වයාපෘතිය  13,247,297 19,022,103 

ප්රද්ාන- SDC බුත්තල   1,743,731 2,236,682 

HETC වයාපෘතිය  56,672,748 68,931,496 

  253,828,968 274,486,748 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
ඉන්දීය මෙ ගකාමසාරිස් කාර්ෂයාලය   22,862,828 27,970,074 

වාෙන සඳො ප්රද්ාන   3,947,997 2,981,888 

විවිප්රගකාස  සඳො ගතාරතුරු තාක්ෂණ ප්රද්ාන   654,336 971,028 

උසස් අධ්යාපන අමාතයංශය   445,299,497 25,621,784 
විවිප්රගකාස  ගවතින් ලැබීම් - කාර්ෂය මණ්ඩල නිල 

නිවාස   25,000,000  
IRQUE වයාපෘතිය  2,272,602 2,730,422 

HETC වයාපෘතිය   2,419,412 2,991,890 

  502,456,672 63,267,086 

  756,285,640 337,753,834 

    

    

සටෙන - 34    
සමුච්ිත අරමුද්ල    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
වැය වූ/ වැය ගනාවූ ප්රාේධ්න ප්රද්ාන     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
වැය වූ ප්රාේධ්න ප්රද්ාන  3,927,623,026 3,409,375,899 

වැය ගනාවූ ප්රාේධ්න ප්රද්ාන 34.1 2,018,538 165,265,665 

බාහිර අධ්යයන   17,238,717 12,970,216 
පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන,  වාණිජ ො කළමනාකරණ 

පීඨය  333,930 333,930 

වයවසාය මගින් තෘප්ත පාද්ක ආර්ෂික ෙැඩෙැසීම   (81,370) (81,370) 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීම් ඒකකය  (316,122) (316,122) 

වයාප්ති වැඩසටෙන, වාණිජ ො කළමනාකරණ පීඨය  1,046,081 1,046,081 

 විශ්වවිද්යාල ප්රජාගවන් බාහිර අධ්යයන කටයුතු  (726,191) (726,191) 

  3,947,136,609 3,587,868,109 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
වැය වූ ප්රාේධ්න ප්රද්ාන  1,745,233,444 1,457,557,685 

වැය ගනාවූ ප්රාේධ්න ප්රද්ාන  545,833 54,771,591 

  1,745,779,277 1,512,329,276 

  5,692,915,886 5,100,197,385 

    
සටෙන - 35    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
බැඳුම්කර කඩවීම් සංිතය   188,146,148 170,461,505 

    
ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
බැඳුම්කර කඩවීම් සංිතය  123,356 123,356 

  188,269,504 170,584,861 
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සටෙන - 36    
ගපාු සංිත    
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
01.01.2017 දිනට ගශ්ෂය   (1,106,056,307) (1,006,303,139) 

ගපර ෙැළපුම්   (631,544) 1,435,439 

  (1,106,687,851) (1,004,867,700) 

ගමම වර්ෂෂගේ ගශ්ෂය   (256,487,623) (97,781,796) 

  (1,363,175,474) (1,102,649,497) 

සීමිත  අරමුද්ලට මාරු ිරීම  (978,570) (3,406,810) 

අවසාන ගශ්ෂය  (1,364,154,043) (1,106,056,307) 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
 01.01.2017 දිනට ගශ්ෂය  (163,968,886) (154,559,295) 

ගමම වර්ෂෂගේ ගශ්ෂය  (78,559,603) (9,478,051) 

  (242,528,489) (164,037,346) 

සීමිත  අරමුද්ලට මාරු ිරීම  (34,693) (68,459) 

  (242,563,182) (163,968,887) 

ගපර ෙැළපුම්  - - 

අවසාන ගශ්ෂය  (242,563,182) (163,968,887) 

  (1,606,717,226) (1,270,025,194) 
    
 
සටෙන - 37    
ප්රාේධ්න සංිත     
ශ්රී.ල.නැ.වි.වි. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය    
ප්රතයාෙණන සංිත  28,808,637 14,064,027 

 කාබනික කෘි වයාපෘතිගයන් ද්රන ලද් ප්රාේධ්න වියද්ම   143,086 179,659 

 Troms අරමුද්ගලන් ද්රන ලද් ප්රාේධ්න වියද්ම  2,422,800 2,835,649 
විවිප්රගකාස විසින් කාර්ෂය මණ්ඩල  සංවර්ෂධ්න 

මධ්යස්ථානයට ලබාුන් අරමුද්ල්මවලින් ද්රන ලද් 

ප්රාේධ්න වියද්ම  4,759,410 3,323,603 

ජාතික විද්යා පද්නගමන් ද්රන ලද් ප්රාේධ්න වියද්ම   879,982 112,874 

WASH අවසන් සමීක්ෂණ වයාපෘති අරමුද්ල්ම විසින්  

ද්රන ලද් ප්රාේධ්න වියද්ම - Malteser International  146,080 219,120 
කෘි විද්යා පීඨගේ Land O' Development Sri Lanka 
DEEP වයාපෘතිගේ  අරමුද්ල්ම  මගින් ද්රන ලද් ප්රාේධ්න 

වියද්ම  38,800 58,200 
සැලසුම්කරණ  වැඩසටෙන සඳො භූගෙෝලීය ො 

පරිපාලන ස්ථාන ගතෝරා ෙැනීගම් අධ්යයන වැඩසටෙන් 

අරමුද්ල්ම  මගින් ද්රන ලද් ප්රාේධ්න වියද්ම   15,948 23,922 

 ( බාහිර අධ්යයන )- කලා ො සංස්කෘතික - ශාස්ත්රගේදී 

මධ්යස්ථාන අරමුද්ල්ම  මගින් ද්රන ලද් ප්රාේධ්න වියද්ම  246,766 282,236 

WHO වයාපෘතිගේ DFc වයාපෘතිය - FHCS අරමුද්ල්ම  

මගින් ද්රන ලද් ප්රාේධ්න වියද්ම  60,200 68,800 
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විනිමය උච්චාවචයන සංිතය   21,977 21,977 

විශ්වවිද්යාල සිසුන්ගේ විෂය බාහිර ක්රියාකාරකම් 

දිරිෙැන්වීගම් අග්රිමය ගවනුගවන් වූ උසස් අධ්යාපන 

අරමුද්ල්ම  මගින් ද්රන ලද් ප්රාේධ්න වියද්ම   590,062 - 
නව ගන්වාසිකාොරය සඳො ෙෘෙ භාණ්ඩ මිලට 

ෙැනීමට උසස් අධ්යාපන අරමුද්ල්ම  මගින් ද්රන ලද් 

ප්රාේධ්න වියද්ම  27,360,548 - 

  65,494,296 21,190,067 
ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය    
ප්රතයාෙණන සංිත  21,116,823 - 

  86,611,119 21,190,067 
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Abbreviations 

 

UGC  - විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකාමිසම  

EUSL  - ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

TC  - ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

SVIAS  - ස්වාමි විපුලානන්ද් ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යයන ආයතනය  

SLPSAS  - ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිත  

FIFO Basis -  ගපර පිවිසි ගපර නිකුතු පද්නම  

HETC   - වයාපෘතිය- විසිවන සියවස සඳො උසස් අධ්යාපනය වයාපෘතිය 

PPDU  - වයාපෘති සැලසුම්කරණ සංවර්ෂධ්න ඒකකය  

MDE  - සංවර්ෂධ්න ආර්ෂික විද්යාව පිළිබඳ පශ්චාේ උපාධිය (Masters)  

MBA  - වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති  

PGDM  - කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමාව  

CEFE  - වයවසායකරණය ෙරො තෘප්ත පාද්ක ආර්ෂික ෙැඩෙැසීම  

ELTU  - ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීම් ඒකකය  

CSRD  - සමාජ පර්ෂගේෂණ සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය  

MA  - ශාසත්්රපති  

M.Phil.  - ද්ර්ෂශනපති 

MED  - අධ්යාපනපති  

FHCS  -ගසෞඛ්ය ො සත්කාරක විද්යා පීඨය   

UPF  - විශ්වවිද්යාල විරාමවැටුප් අරමුද්ල  

NCAS Fund - උසස් අධ්යයන ජාතික මධ්යස්ථානය  

WHO Fund - ගලෝක ගසෞඛ්ය සංවිධ්ාන අරමුද්ල  

NARP  - වයාපෘතිය- ජාතික කෘිකාර්ෂමික පර්ෂගේෂණ සැලසුම  

EUEU  - නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාල විධ්ායක නිලධ්ාරීන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය   

UTA  - විශ්වවිද්යාල ආචාර්ෂයවරුන්ගේ සංෙමය  

MPCS  -  බහුකාර්ෂය සමූපකාර සමිතිය  

RKM  - රාමක්රිෂ්ණ මිෂනාරි සංෙමය  

BA  - ශාසත්්රගේදී  

BBA  - වයාපාර පරිපාලනගේදී  

B.Econ  - ආර්ෂික විද්යා ශාස්ත්රගේදී  

B.Sc.  - විද්යාගේදී  

CECCD  - ූර්ෂව ළමාවිය සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය  

UNDP  - එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ෂධ්න වැඩසටෙන 

WUSC Fund - කැනඩා ගලෝක විශ්වවිද්යාල ගස්වය  

CAA  - පරිෙනක ගයද්වුම් සෙකාර  

CARM  - ජලජ සම්පත් කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය  

CGIR  - ගේශීය ආද්ායම් ගකාමසාරිස් ජනරාල්ම 

VAT  - එකතුකළ අෙය මත බු 

 

 


