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දැ�ම 
 

 

 

 

ආ��ෙ�ද, �නා� සහ ෙ��ය ෛවද� �ම ��බඳ 
ජා�ක සහ ජාත��තර වශෙය� ��ග� � ලංකාෙ� 

��ෂ්ටතම ආයතනය බවට ප� �ම. 
 

 

ෙමෙහවර 
 

� ලංකාෙ� ආ��ෙ�ද, �නා� සහ ෙ��ය ෛවද� 
�මවල උ�න�ය සඳහා අවශ� දැ�ම ව�ා�ත 

��මට සහ ව�ධනය ��මට අදාළ වන අධ�යන සහ 
ප�ෙ�ෂණ කට�� පැවැ��ම 
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අධ��ෂ��යෙ� ප��ඩය  

2015 වසර සඳහා � ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� වා��ක වා�තාව 

එ�දැ��මට ලැ�ම ��බඳව මා සැබ��ම ��යට ප�ෙව�. වසර 86ක ඉ�හාසය� ඇ� ෙමම ආයතනය 

1977 වසෙ� �ට (� ලංකාෙ� ��ඛ ෙපෙළ� �ශ්ව�ද�ාලය� වන) ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලයට අ�බ�ධ 

ආයතනය�. ව�තමානෙ� � එම�� � ලංකාෙ� ෙ��ය ෛවද� �මය ��බඳ �ථම උපා� සහ පශ්චා� 

උපා� වැඩසටහ� ��නම� ලැෙ�. 2015 වසෙ� � ආ��ෙ�ද ෛවද� �දයාව හා ශල�ෙ�ද (B.A.M.S.) 

උපා�ය සඳහා �ෂ��� 164ෙදෙන� බඳවා ග�නා ලද අතර �නා� ෛවද� �ද�ාව හා ශල�ෙ�ද 

(B.U.M.S.) උපා�ය සඳහා බඳවා ග�නා ලද �ෂ��� සංඛ�ාව 50�. 2015 වසෙ� � �ෂ��� හත�ස ්හය 

ෙදෙන� ආ��ෙ�ද ෛවද� (BAMS) උපා�ය ��කර ග� අතර �ෂ��� �� එ� ෙදෙන� �නා� ෛවද� 

(BUMS) උපා�ය ��කර ග�හ. ෙමම වසෙ� � ආ��ෙ�දය ��බඳ පශ්චා�-උපා� ��ෙල�මා �ෂ��� 

15ෙදෙන� සහ �නා� ෛවද� �මය ��බඳ පශච්ා�-උපා� ��ෙල�මා �ෂ��� 08 ෙදෙන� ෙ��ය 

ෛවද� �ද�ා ආයතනෙය� උපා� ��කර ග� අතර නව �ෂ� ක�ඩායම සඳහා පශ්චා�-උපා� 

��ෙල�මාව ආර�භ ��ම ද �� �ය. එෙම�ම 2015 වසර �ළ � ෙය�ග ��බඳ සහ�ක ප� පාඨමාලාව ද 

�පලාවන� ���සාව ��බඳ සහ�ක ප� පාඨමාලාව සහ ස�බාහන ���සාව ��බඳ සහ�ක ප� 

පාඨමාලාව ආර�භ කරන ල�.  

2015 �� මාසෙ� � ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� පදන� �නය සමරන ල�. “ස��දා�ක ෛවද� �මය” 

��බඳ ��වැ� ජා�ක ප�සංවාදය සහ 2015 ආ��ෙ�දය, �නා�, ��ධ සහ ස��දා�ක ෛවද� �මය 

��බඳ ��වැ� අ�ත�ජා�ක ස�ම��ණය 2015 වසෙ� � ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� � පව�වන 

ල�. එෙම�ම ආයතනෙ� අනධ�යන කා�ය ම�ඩලය සඳහා වැඩ��ව� සං�ධානය කර සා�ථකව �මා 

කරන ල�. 2015 වසර සඳහා � ආයතනෙ� �ඩා �නය �ෂ���ෙ� ෙම�ම කා�ය ම�ඩල සාමා�ක��ෙ� 

ද සහභා��වෙය� පව�වන ල�. එෙම�ම කා�ය ම�ඩල හ�ව� ෙම�ම කා�ය ම�ඩල �ක� 

තරඟාව�ය� ද 2015 වසෙ� � සං�ධානය කරන ල�. �ංහල අ�� අ��� උ�සවය සහ ෙවස� උ�සවය 

පව�ව� ලැ�ය.  

ආයතනෙ� ආ��ෙ�ද සහ �නා� අංශ ��� ෛවද� කඳ�ර� සා�ථක ෙලස සං�ධානය කරන ල�. ෙ��ය 

ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� �ෂ���ෙ� ඡායා�ප �ද�ශනය� 2015 වසෙ� � පව�ව� ලැ�ය. උසස් ෙපළ 

�ෂ��� හා ෙදමා�ය� ෙව�ෙව� ෙප�ෂණය හා උපෙ�ශන වැඩසටහන� �යා�මක කරන ල�. 

රාජ��ෙ� ��� ��� ෙ�වා�කාගාරෙ� අ��වැ�යා කට�� ආර�භ කරන ල�. එෙම�ම 2015 වසෙ� � 

ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� �ධාන සැල�ම සකස් ��ෙ� කට�� �යා�මක කරන ල�. (ආ��ෙ�ද හා 

�නා� අංශවල) අධ�යන කා�ය ම�ඩලය ෙ��ය හා අ�ත�ජා�ක වශෙය� සං�ධානය කළ ස�ම��ණ 

හා වැඩ��වලට සහභා��ය. එෙම�ම ආයතනෙ� �නා� අංශය ම�� සං�ධානය කළ ත�ණ පර�ර 

සඳහා ෙදමා�ය උපෙදස් හා මා�ෙග�පෙ�ශය පව�වන ලද අතර �නා� අංශය ම�� වයස්ගත තැනැ�ත� 

�කබලා ගැ�ෙ� ස�ම��ණය� ද සං�ධානය කරන ල�. 

ඉ��යා� �ශව්�ද�ාල ෙදක� (බරනැස් ��� �ශ්ව�ද�ාලය සහ ජ�නග� �ශ්ව�ද�ාලය) සමඟ ඇ� කර 

ග� අවෙබ�ධතා ���� ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලෙ� පාලක සභාව ��� අ�මත කරන ල�. ආචාර ධ�ම 

සමාෙල�චන ක��ව ශ��ම� ��ම ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය 2015 වසෙ� � �යවර ග� වැදග� 

ක�ණ� �ය.          

ඉ��යාෙ� හ��ාබා�� ��� ආචා�ය අහම� අෂ්රෆ් අ�ස්මරණ ස��ය ම�� ෙජ�ෂඨ් 

ක�කාචා�යවරෙය� වන ආචා�ය ම��� මහතාට �නා� ��බඳ ෙග��ය ස�මානය ��නමන ල�. 
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ෙමම �ය� කා�යය� සා�ෂා� කර ගැ�ම සඳහා කැප�ෙම� කට�� කළ අධ�යන, ප�පාලන සහ 

අනධ�යන කා�ය ම�ඩලයට ෙම�ම �ෂ� �ජාවට ද මාෙ� කෘතඥතාව පළ ��මට කැමැ�ෙත�. තව ද 

ආයතනෙ� සංව�ධනය ෙව�ෙව� මා හට �වැර� මඟ ෙප�වන ලද ෙක�ළඹ �ශව්�ද�ාලෙ� සනාතන 

සභාවට සහ ආයතනෙ� කළමනාකරණ ම�ඩලයට ද මාෙ� ස්��ය �ද කර�. ග� උසස් අධ�ාපන හා මහා 

මා�ග අමාත��මා, උසස ් අධ�ාපන හා මහා මා�ග අමාත�ාංශය, �ශව්�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව 

ඇ�� ෙක�ළඹ �ශව්�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� කා�යය� ඉ� ��මට සහාය ලබා �� 

අෙන� �ය�ම �ලධා�� සඳහා මාෙ� කෘතඥතා ��වක ස්��ය �ද ��මට ෙමය අවස්ථාව� කර ග��. 

ෙ��ය ෛවද� �ද�ායතනෙ� අනාගතය සෑම අ���ම සා�ථක ෙ�වා� �ා�ථනා කර�!  

 

ආචා�ය එස.් �. හ�ආර��  

B.A.M.S. (� ලංකාව), M.D (ආ��ෙ�දය) (ඉ��යාව), �ද�ාප� (ශාඛ �ද�ාව) (� ලංකාව), ද�ශන�� (ෛජව-රසායන �ද�ාව) (� 

ලංකාව) 
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01. ආයතනෙ� අ�කා��         
 
1:1 ආඥාපනත         
ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය 1979 අංක 07 දරන ආඥා පනත යටෙ� ෙක�ළඹ �ශව්�ද�ාලයට 
අ�බ�ධ කර ඇත.. 
 
1.2 කළමනාකරණ ම�ඩලය  
 (අ)      �ලබලෙය� සාමා�ක�� 

වැඩබලන අධ��ෂ (සභාප�) 
ආචා�ය එ�. ඩ���.එස.් ෙ�. �මා� ෙමය 

 
අධ��ෂ (සභාප�)  
ආචා�ය එස්. �. හ�ආර�� (2015 ෙපබරවා� �ට) 

 
අංශ �ධාන/ ආ��ෙ�ද 
ආචා�ය අ�. �. �. ආ�. �ලනාථ මහ��ය (2015 ෙපබරවා� ද�වා) 
ආචා�ය �. ආ�. වරාතැ�න මහ��ය (2015 මා�� �ට) 

 
අංශ �ධාන/ �නා� 
ඒ. එ�. එ�. ම���  

 
අ�ෙ�ක ෙ�ක�/ උසස ්අධ�ාපන අමාත�ාංශය 
�. �. ජය�ංහ මහතා  

 
අ�ෙ�ක ෙ�ක�/ෙස�ඛ� අමාත�ාංශය 
ෙස�මර�න �දානප�රන මහතා (2015 අෙග�ස්� ද�වා) 
ඒ. ජග� �. ඩයස් මහතා (2015 සැ�තැ�බ� �ට) 

 
මහාභා�ඩාගාර �ෙය��ත  
එ�. �. ෙ�. �. �රෙ� මහතා, සහකාර අධ��ෂ, ෙවළඳ හා ආෙය�ජන 
��ප�� ෙදපා�තෙ���ව  

 
ආ��ෙ�ද ෙක�මසා�ස්  
�. එස්. ෙ�. ආ�. �රෙක�� මහතා  

 
අධ��ෂ/ බ�ඩාරනායක ආ��ෙ�ද ප�ෙ�ෂණ ආයතනය  
මහාචා�ය ෙ�. ෙ�. �. එස්. රණ�ර මහතා 

 
අධ��ෂ/ ආ��ෙ�ද ��ෂණ ෙර�හල  
ආචා�ය ධනපාල ෙහ��ආර�� මහතා (වැඩබලන අධ��ෂ) 
ආචා�ය �. එ�. ෙත�නෙක�� මහතා (2015 �� �ට) 

 
�ඨා�ප�/ ෛවද� �ඨය 
මහාචා�ය ෙජ�ෆ� ෙපෙ�රා  

 
ෛවද� �ඨ සාමා�ක��  
මහාචා�ය �. ආ�. �නා��  
මහාචා�ය එස්. එස.් �. �. �. ෙස��සා  
මහාචා�ය �යද�ශ� ගල�ප��  

 
  ආ��ෙ�ද ෛවද� සභාෙ� සාමා�ක  

ෛවද� එස්. එ�. එ�. ෙස�නබ�ඩා මහතා  
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(ආ) �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ප� කළ සාමා�ක��  
මහාචා�ය එ�. එ�. ඒ. �ෙස�රා මහතා 

ආචා�ය එ�. එ�. �. ෙ��ම�මාර මහතා  

ආචා�ය ඒ. එ�. අ�ත�� මහතා  

ෙ��මලා� ර�න�ර මහතා  

ආචා�ය ඒ. ඒ. �. එස්. �. �. ෙ�. අතප�� මහතා  

�. එ� . එස්. ෙස�නා�ර මහතා  

ආචා�ය එ�. එ�. �ම� ක�ණා�� මහතා  

ආචා�ය �. එ�. ��ෙ� මහතා  

(2015 �� �ට) 

 
මහාචා�ය ��� ද ��වා මහතා  

එ�. �. �. ��ස් මහතා  

ෙ�. ආ�. උ�වාවල මහතා   

මහාචා�ය �මනර�න අමර�ංග  

ආචා�ය මා�� අමර�ංහ ���� ෙමය  

ආචා�ය එ�. �. ෙ�. අෙ��ණව�ධන මහතා  

ආචා�ය තාරක �සා� ෙහ��ද�තාරණ මහතා 

ආචා�ය එ�. ��තක නා�ගල මහතා  

ෙ�ක�/ �ෙය�ජ� ෙ�ඛකා�කා�  

අ�. ෙ�. ෙ�. �ෙ�ෙක�� මහ��ය (2015 අෙ��� ද�වා)  

�. එ�. එ�. �. ෙ�. �ණ�ලක මහ��ය (2015 මැ� �ට) 

 

1.3 අධ��ෂ  
 

ෙක�ළඹ �ශව්�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� අධ��ෂ ආචා�ය එස.් �. හ�ආර�� 
මහ��ය 2015 ව�ෂය �ළ � අධ��ෂ ෙලස කට�� කර ඇත. එ��ය 1990 ව�ෂෙ� � IIM 
ආයතනෙය� B.A.M.S. (ෙග�රව) උපා�ය ද 2007 ව�ෂෙ� � ෙ�රාෙද�ය �ශ්ව�ද�ලෙ� 
�ද�ාව ��බඳ පශ්චා� උපා� ආයතනෙය� ශාඛ �ද�ාව ��බඳ �ද�ාප� උපා�ය ද 1998 
ව�ෂෙ� � ඉ��යාෙ� බරනැස ් ��� �ශ්ව�ද�ාලෙය� ෛවද� �ද�ාප� උපා�ය ද 2014 
ව�ෂෙ� � � ජයව�ධන�ර �ශ්ව�ද�ාලෙය� (ෛජව-රසායන �ද�ාව ��බඳ) ආචා�ය උපා�ය 
ද ��කර ෙගන ඇත. ෙජ�ෂ්ඨ ක�කාචා�යව�යක ෙලස (1993 – 2016) වසර ගණනාවක 
ෙස�වය කර ඇ� ඇය ආ��ෙ�ද අංශෙ� �ධා� ෙලස ද පශ්චා� උපා� අංශෙ� අධ��ෂ ෙලස ද 
ෙස�වය කර ඇත. ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� ය�තල පහ�ක�, �ෂ� ෙ���ය 
අධ�ාපනය හා අ�ත�ජා�ක සබඳතා වැ���� කර�� එම ආයතනෙ� ���ව ෙව�ෙව� 
ඇය ��� ඉ�� �යවර රා�ය� ග� ලැ�ය. 
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1.4 අධ�යන ක�� 

 
1.4.1  ආ��ෙ�ද අං�ය ක��ව 
 
ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� ආ��ෙ�ද අංශෙ� අදාළ �ය� අංශවල අධ�යන 
පාඨමාලා, ��� ��ෙ� වැඩසටහ� සහ �භාග ස�බ�ධ �ය� කට�� ��බඳ ��ෙ�ශ 
ඉ��ප� ��ෙ� වග�ම අං�ය ක��ව ෙවත පවරා ඇත. 

1979 අංක 7 දරන ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතන �යමාව�ෙ� 15(1) ෙ�දයට අ��ලව පහත 

ප�� 2013 ව�ෂෙ�� අං�ය ක��ව ප� ෙක�ට ඇත. 

ආ��ෙ�ද අං�ය ක��ෙ� සභාප� - අංශ �ධාන/ආ��ෙ�ද  

ආචා�ය අ�.�.�.ආ�. �ලනාථ �ය - වැඩ බලන අංශ �ධාන/ආ��ෙ�ද (09.03.2015 ද�වා) 

ආචා�ය �.ආ�. වරාතැ�න �ය - අංශ �ධාන/ආ��ෙ�ද (10.03.2015 �ට) �ය� ස්�ර 

ක�කාචා�යව�� අං�ය ක��ෙ� සාමා�කය� ෙ�. 

1.4.2 �නා� අං�ය ක��ව 
 

�නා� අං�ය ක��ෙ� සභාප� - අංශ �ධාන/�නා� 

ආචා�ය ඒ.එ�.එ�. ම��� මහතා 

�ය� ස්�ර ක�කාචා�යව�� අං�ය ක��ෙ� සාමා�කය� ෙ�. 

1.4.3 ප�ෙ�ෂණ සහ උසස ්උපා� ක��ව (RHDC) 
 

වැඩ බලන අධ��ෂ (සභාප�)  
ආචා�ය එ�.ඩ�.එස්.ෙ�. �මා� �ය 

අධ��ෂ (සභාප�) 
ආචා�ය එස.්�. හ�ආර�� (2015 ෙපබරවා� �ට) 
අ�ෙ�ක අධ��ෂ/පශච්ා� උපා� අංශය 
අංශ �ධාන/ආ��ෙ�ද 
අංශ �ධාන/�නා� 
ආයතනෙ� �ය�  මහාචා�යව��  සහ සහාය මහාචා�යව�� 
ආ��ෙ�ද ෙක�මසා�ස ්
අධ��ෂ - බ�ඩාරණායක අ�ස්මරණ ආ��ෙ�ද ප�ෙ�ෂණ ආයතනය 
අධ��ෂ - ආ��ෙ�ද ��ෂණ ෙර�හල 

මහාචා�ය ඩ���. �. ර�න��ය මහතා – ෙක�ළඹ �ශව්�ද�ාලය 

� ෙයෂ්ඨ මහාචා�ය සව්�ණා �ය�� මහ��ය -�ඨා�ප� (පශ්චා� උපා� අධ�යන �ඨය - � 
ජයව�ධන�ර �ශ්ව�ද�ාලය) 
ෛවද� �ශා�ත �ර�ංහ මහතා -  ෛවද� �ඨය, ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලය 
ස�බ��කාරක - MD (ආ��ෙ�ද) පශ්චා� උපා� පාඨමාලාව  
ස�බ��කාරක/ආ��ෙ�දය ��බඳ පශ්චා� උපා� ��ෙල�මා  
ස�බ��කාරක/�නා� ��බඳ පශ්චා� උපා� ��ෙල�මා 
�ෙය�ජ� �ල�ා�කා� 
�ෙය�ජ� ෙ�ඛකා�කා� /ෙ�ක� 
 



 

4 

 

 

02. ආ��ෙ�ද අංශය යටෙ� ඇ� අධ�යනාංශ, ඒකක සහ මධ�ස්ථාන 

2.1 ආ��ෙ�ද අංශය 

ආ��ෙ�ද අංශය න� වශෙය� අධ�යනාංශ අට�� (08) සම��ත ෙ�, 

I. ෙම��ක ��ධා�ත 
II. �ව� �ණ �ඥාන 

III. ස්වස්තවෘ�ත 
IV. කාය ���සා 
V. ෙ��ය ���සා 

VI. ���ත�� ෙක�මාරභෘත� 
VII. ශල� ශාලක� 

VIII. සමා�තර �ද�ා (ආ��ෙ�ද සහ �නා� යන ෙදඅංශයටම ෙප��ය) 
 

2.2 �නා� අංශය 
 

�නා� අංශය න�  වශෙය� අධ�යනාංශ අට�� (08) සම��ත ෙ�, 

I. ���ය� 
II. ඉ��� අ��යා 

III. ෙම��ජා� 
IV. �ස්වා� වා කබාල� 
V. ඉ��� ජරහ� 

VI. ඉෆ්සා� ඒ ෙස�හා� 
VII. ෙ��ය ඉලා� 

VIII. සමා�තර �ද�ා (ආ��ෙ�ද සහ �නා� යන අංශ ෙදකටම ෙප��ය) 
 

2.3 ෙත�ර�� තා�ෂණ සහ ඉං�� ඒකකය 

ෙත�ර�� තා�ෂණ හා භාෂා �ද�ාගාරය 2014 වසෙ� මා�� මස HETC ව�ාපෘ�ය 
යටෙ� ���වන ල�. �ෂ���ෙ� �ාෙය��ක ප�� සඳහා ප�ගණක 39� ද 
අ�ත�ජාල පහ�ක� ස�ත ප�ගණක 16� ද ෙමම �ද�ාගාරය �ළ ඇත. 

2.4 පශ්චා�-උපා� අංශය 

ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� පශ්චා� උපා� අංශය ම�� ආයතනෙ� අධ�යන 
කා�ය ම�ඩලෙ� ආධාරය හා කැප�ම සහ අදාළ බා�ර ස�ප� දායක��ෙ� 
දායක�වය ඇ�ව පහත දැ�ෙවන පශ්චා�-උපා� වැඩසටහ� පව�ව� ලැෙ�. 

 

1. ආ��ෙ�ද ෛවද� �මය ��බඳ පශ්චා�-උපා� ��ෙල�මාව 2015/2016.  

2. �නා� ෛවද� �මය ��බඳ පශ්චා�-උපා� ��ෙල�මාව 2015/2016. 
3. ආ��ෙ�ද ෛවද� �මය ��බඳ ෛවද�ප� උපා�ය සඳහා � පශ්චා�-උපා� 

පාඨමාලාව MD (Ayu) 2012/ 2015. 
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2.5 �ස්තකාලය 

ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� �ස්තකාලය 1929 වසෙ� � ආ��ෙ�ද �ද�ාලය ඇ� 

��ම� සමඟ ���වන ල�. ආයතනෙ� අධ�ාප�ක හා ප�ෙ�ෂණ වැඩසටහ� සඳහා 

අවශ� ස�ප� ලබා ෙද�� ආයතනෙ� අධ�යන කා�ය ම�ඩලෙ� සහ �ෂ���ෙ� 

ෙත�ර�� අවශ�තා ඉ� ��ම �ස්තකාලෙ� �ධාන පරමා�ථය ෙ�. ��ථ එක�ව සඳහා 

��ක වශෙය� ආ��ෙ�ද හා �නා� ෛවද� �ෙෂ�� ඇ�ළ� ෙ�. �ව�තන වාර සඟරා 

එක�වට ��ත අ�වාදෙ� දායක�වය ලබා ඇ� සඟරා 21� ඇ�ළ� ෙ�. 

�ස්තකාල කා�ය ම�ඩලෙ� �ස්තර - 2015 

තන�ර සංඛ�ාව 

 ෙජ�ෂ්ඨ සහකාර �ස්තකාලයා�ප� 01 

 සහකාර �ස්තකාලයා�ප� 01 

 ෙජ�ෂ්ඨ කා�ය මා�ඩ�ක සහකාර (�ස්තකාල    ෙස�වා) 01 

 �ස්තකාල සහායක (ෙ���ය I) 02 

 �ස්තකාල සහායක (ෙ���ය III) 03 

 �ස්තකාල සහකාර (ෙ���ය II) 02 

 ෙප�� බැ��ක� (ෙ���ය II) 01 

කා�යාල �� ෙස�වක 01 

ක�ක� (ෙ���ය III) 01 

 

�ලට ගැ�� - 
�ස්තකාලය සඳහා ��ය� 1234305.50 � සහ එ.ජ.  

ෙඩ�ල� 7500� ව�නා ෙප�� සහ වාර සඟරා �ල� ග�නා ල�.  
�දාන - �දාන ෙලස ෙප�� 221� ලැ� ඇත 221.  

තා�ෂ�ක ෙස�වා -  2014 වසර �ළ� බැහැර ෙගන යාෙ� ෙප�� 13160� සහ �ම�ශන  

  ෙප�� 2333� ��� කර ඇත.   

�ෙශ�ෂ ෙස�වා - 

 
බැහැර �ෙ� ෙස�වාව, �ම�ශන ෙස�වාව, ව�ම� දැ�ව� ��ෙ� 
ෙස�වාව, අ�ත�-�ස්තකාල ණය ෙස�වාව 

ප��ලකය� 
සංඛ�ාව - උපා� අෙ��ෂක �ෂ�ය� - ආ��ෙ�ද - 631 
    - �නා� - 195 

  
පශ්චා� උපා� අෙ��ෂක 
�ෂ�ය� - ��ෙල�මා - 53 

    - MD (Ayu) - 20 

  අධ�යන කා�ය ම�ඩලය  - 86 

  අනධ�යන කා�ය ම�ඩලය  - 97 

ව�ාපෘ�: - �ස්තකාල අ��ටප� ව�ාපෘ�ය අවස� කරන ල� - I ෙක�ටස 

වැ� ��� ��� - - �ස්තකාල ස්වයං�යකරණ ව�ාපෘ�ය ආර�භ ��ම 
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2.6 ප�පාලන අංශ 
පහත සඳහ� ප�� ප�පාලන අංශ හත� ඇත, 

1. අධ��ෂකවරයාෙ� කා�යාලය 
2. �ෙය�ජ� ෙ�ඛකා�කා� කා�යාලය 
3. �ල� අංශය 
4. �යාප�ං� සහ �බසාධන අංශය 
5. �භාග අංශය 
6. ආයතන අංශය 
7. සාමාන� ප�පාලනය සහ �ා�ධන වැඩ අංශය 

 

�ෙය�ජ� ෙ�ඛකා�කා� �භාග අංශය සහ  ආයතනෙ� සාමාන� ප�පාලනය ස�බ�ධෙය� 

කට�� කරන අතර ෙජ�ෂඨ් සහකාර ෙ�ඛකා�කා� අධ�යන සහ අනධ�යන ආයතන අංශය 

භාරව කට�� කර�. එෙස�ම සහකාර ෙ�ඛකා�කා�/පාලන සාමාන� පාලන අංශයද සහකාර 

ෙ�ඛකා�කා�/�ලධන සහ �ෂ� ෙස�වා, �ලධන  සහ �ෂ� ෙස�වා කට�� භාරව කට�� කර�. 

�ෙය�ජ� �ල�ා�කා� සැප�� සහ ආයතනෙ� �ල� පාලනයද සහකාර �ල�ා�කා� ��� 

වැ�� සහ ෙග�� ��බඳවද කට�� කර�. 

03. ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය ��බඳ දළ �ශ්ෙ�ෂණය�   

3.1     �ස්�� සහ ක��  

�ස්�ෙ� නම  

වසර �ළ �ස්�� 

ගණන 

(i) කළමනාකරණ ම�ඩලය  09 

(ii) �ල� ක��ව  03 

(iii) �භාග උප-ක��ව  03 

(iv) සැල�� හා සංව�ධන ක��ව  14 

(v) අංශ �ධා��ෙ� �ස�්ම  08 

(vi) අං�ය ක��ව/ ආ��ෙ�ද  13 

(vii) අං�ය ක��ව/ �නා�  10 

(viii) ප�ෙ�ෂණ හා උසස් උපා� ක��ව  11 

(ix) ආ��ෙ�දය ��බඳ අධ�යන ම�ඩලය  13 

3.2 ප��� සහ කා�ය ම�ඩල ෙත�ර��: 
2015 වසෙ� �� ප���  

 
අධ�යන - -- 

 
ප�පාලන - -- 

 
අනධ�යන - 01 
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3.3  2015 වසෙ� �� � කා�ය ම�ඩල ෙවනස් �� 
 
���ම අධ�යන ප�පාලන අනධ�යන අධ�යන සහායක

ප��� 
- - 01 - 

ස්�ර ���  02 - 02 - 

උසස් ��  06 - 01 - 

මා� ��  - - 01 - 

ෙස�වා ��ඝ ���  - 01 05 - 

��ාම යාම  - - 02 - 

ඉ�ලා අස�්�  - - - - 

තන�� හැරයාම - - - - 

ෙස�වය අවස� ��ම  - - - - 

වැඩ තහන� ���  - - - - 

ස�ත වා��ක අධ�යන �වා�  - - - - 

අධ�යන �වා�  - - - - 

�රාම �වා� - - - - 

ස�ම��ණ �වා�  - - - - 

ෛවද� �වා�  - - - - 

අඩ වැ�� ස�ත �වා�  - - - - 

වැ�� ර�ත �වා�  - - - - 

ස�ත වා��ක �වා�ව�� ප� 
ආප� පැ�� අය  02 - - - 

අධ�යන �වා�ව�� ප�ව 
පැ�� අය  01 - - - 

�ෙශ�ෂ �වා�  - - - - 

ෙස�වෙය� �දා හැ�ම  - - - - 

මරණ  - - - - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කා�ය ම�ඩල සාමා�ක�� සංඛ�ා

(i) ස්�ර අධ�යන 

(ii) ස්�ර ප�පාලන කා�ය ම�ඩලය

(iii) ස්�ර අනධ�යන කා�ය ම�ඩලය

 ප�පාලන කා�ය ම�ඩලෙ� �ස්තර
    

 තන�ර  

 
�ෙය�ජ� 
ෙ�ඛකා�කා� 

   

 �ෙය�ජ� �ල�ා

   

 ෙජ�ෂ්ඨ සහකාර

    

 
සහකාර  
�ල�ා�කා�

    

   

 සහකාර ෙ�ඛකා�කා�

    

 එක�ව  
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කා�ය ම�ඩලය 

 

 

  අධ�

 අනධ�

 ප�පාලන
 

  

කා�ය ම�ඩල සාමා�ක�� සංඛ�ාව:   

යන හා අධ�යන සහායක කා�ය ම�ඩලය - 70

ස්�ර ප�පාලන කා�ය ම�ඩලය - 06

යන කා�ය ම�ඩලය - 90

ප�පාලන කා�ය ම�ඩලෙ� �ස්තර - 2015  
   

 

 

 සංඛ�ාව  

 01   
     

�කා�  01   
     

සහකාර ෙ�ඛකා�කා� 01   
     

 
 01   
     

ෙ�ඛකා�කා�  02   
     

 06   
     

 
 

 

 

 

 

අධ�යන 

අනධ�යන 

ප�පාලන 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ආයතනෙ� අධ�යන

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

   මාධ�
   

ආ��ෙ�ද  �ං

   ඉං�
   

�නා�  ෙදමළ

   ඉං�
   

එක�ව  
    

ක�කාචා�ය 

10% 

අධ�යන කා�ය ම�ඩලෙ� �ස්තර

ක�කාචා�ය-ප�වාස- 23% 

9 

යන කා�යය ම�ඩලෙ� �සත්ර 

 

 

 ෙජ�ෂ්ඨ ක�කාචා�ය-58%
 

    
     

මාධ�ය මහාචා�ය  

ෙජ�ෂ්ඨ 
ක�කාචා�ය ක�කාචා�ය 

ක�කාචා�ය

(
     

�ංහල/ 03  28 06 

ඉං��       
     

ෙදමළ/ -  18 02 

ඉං��       
     

- 03  46 08 
      

 මහාචා�ය 

9% 

යන කා�ය ම�ඩලෙ� �ස්තර 

58% 

 
 

ක�කාචා�ය 

(ප�වාස) 
 

07 

 
 

03 

 
 

10 
 



 

10 

 

 

 

 

අනධ�යන කා�ය ම�ඩලෙ� �ස්තර - 2015 

 

ශාඛාව/අංශය 
ෙජ�ෂඨ් කා�ය 

ම�ඩලය 

 
ක�ෂ්ට කා�ය 

ම�ඩලය 

�� ෙස�වක 
කා�ය 

ම�ඩලය 
    

අධ��ෂ කා�යාලය -- 01 01 
    

�ෙය�ජ� ෙ�ඛකා�කා� කා�යාලය 01 01 - 
    

ප�පාලන අංශය - 07 16 
    

ආයතන අංශය 01 03 01 
    

�භාග අංශය 01 04 02 
    

�ලධන වැඩ සහ �ෂ� �භසාධන 
අංශය  01 01 01 

    

��� අංශය 03 06 01 
    

ආ��ෙ�ද අංශය 02 08 13 

�නා� අංශය -- 01 02 
    

පශ්චා� උපා� අංශය - - - 
    

�ස්තකාලය 01 04 05 
    

IT අංශය 01 -- 01 
    

එක�ව 11 36 43 
    

 
�� සාමා�ක සංඛ�ාව 94� � අනධ�යන කා�ය ම�ඩලය අධ�යන සහායක කා�ය ම�ඩලය, 

කළමනාකාර සහකාර, තා�ෂ�ක සහ තා�ෂ�ක ෙන�වන, ���, අ�ධ ��� සහ ���� 

කා�ය ම�ඩලය ෙලස ප�පාලන අංශ, අධ�යනාංශ, නඩ�� සහ උද�ාන අංශ යටෙ� ෙස�වය 

කර�. ආයතනෙ� එ�ෙනදා කට�� පව�වාෙගන යාම සඳහා ඔ��ෙග� ලැෙබන දායක�වය 

ඉතා වැදග� ෙ�. 
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3.4 කා�ය ම�ඩලය සඳහා �සලතා සංව�ධන ���ව - 2015 
 

 ��� වැඩසටහ� ගණන සහභා� �ව� සංඛ�ාව  
   

අධ�යන කා�ය ම�ඩලය - - 
   

ප�පාලන කා�ය ම�ඩලය - - 
   

අනධ�යන කා�ය ම�ඩලය 02 97 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 �ෙශ�ෂ �යාකාරක�: 
 

ආයත�ක සංස්ථාපන �නය 2015 �� 10වන �න සමරන ල�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ප�ෙ�ෂණ, නෙව��පාදන සහ �කාශන 
 

ආ��ෙ�ද සහ �නා� අංශ ම�� ඉ��ප� කළ ජා�ක සහ අ�ත�ජා�ක ප�ෙ�ෂණ සහ 
�කාශන ��ෙව�� 228 � සහ 78� �ය. 
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3.7 ජා�ක සහ අ�ත�ජා�ක ම�ට�වල� අධ�යන කා�ය ම�ඩලෙ� දායක�වය 
 
1. 2015 �� මස 02වන �න ෙප�ෙස�� උ�සවය ���ෙත� අ�රාධ�ර �ජා ��ෙ�� 

ආ��ෙ�ද ජංගම සායනය� සා�ථකව පව�වන ල�.  
2. 12.06.2015 �න ස්වස්ථවෘත අධ�යනාංශය ��� ග�ගෙ� �හාරෙ�� ආ��ෙ�ද ජංගම 

සායනය� පව�වන ල�. 

3. ඉ��යාෙ� බරනැස් ��� �හ්ව�ද�ාලෙ� C (ICRIAST) – 2015 ඔ�ෙත�බ�.  
4. ස��දා�ක ෛවද� �මය ��බඳ 3වන ජා�ක ප�සංවාදය (NSTM) – 2015 ෙදසැ�බ�.  

06.12.2015 �න ස්වස්ථවෘත අධ�යනාංශය ��� ෙක��වල ධා�ම� �හාරෙ�� ආ��ෙ�ද 
සායනය� පව�වන ල�.  

6. � ලංකා ස��දා�ක ෛවද� �මය ��බඳ 3වන ජා�ක ප�සංවාදය (iCAUST) 2015 

ෙදසැ�බ� 10-12 ද�වා පව�වන ල�. 
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3.8 �න��ථාපන සහ ඉ� ��� - 2015 
 

ෙක��� රා�ක�ෙ� නම, අංකය  ෙක��� රා� �දල �. �ග�ය 
     

�ෙ�ක කාමරය වැ� ��� ��ම සහ නඩ��ව -
AA1/3/2015/01 1,296,611/=     +VAT �ම� 

     
�ධාන ෙද�ර�ෙ� �ට අධ�යන ශාලාව ද�වා මා�� තා�පය 
වැ� ��� ��ම l-AA1/3/2015/02 444,680/=     +VAT �ම� 

     
��ධ අධ�යනාංශ අ��වැ�යාව -AA1/3/2015/03 289,400/= +VAT �ම� 

      

�ඩා ��ය �න��ථාපන - AA1/3/2015/06  6,365,796/=   +VAT 

ඉ� ��� 
වැඩ 
ෙකෙර�
� පව� 

      
ෙම�රගස්��ල ���  160කෙ� 
ෙ�වා�කාගාරෙය� ��ක ටැං� සහ අවෙශ�ෂණ 
වළව� ඉ� ��ම  1,152,050/= +VAT �ම� 

   -AA1/3/2015/07     
�ස්තකාලය වැ� ��� ��ම -AA1/3/2015/08 1,999,200/= +VAT �ම� 

     

�ලා�� හ�ස ්වැ� ��� ��ම -AA1/3/2015/09 1,068,900/= +VAT �ම� 
     

ආ��ෙ�ද ඖෂධාගාරය (රස ඖෂධාගාරය) වැ� ��� ���) -
AA1/3/2015/10 687,165/= +VAT �ම� 

     

ප�පාලන ෙග�ඩනැ��ල වැ� ��� ��� -AA1/3/2015/11 475,225/= +VAT �ම� 
     

��� ෙ�වා�කාගාරය වැ� ��� ��� - AA1/3/2015/12 6,810,450/= +VAT 

ඉ� ��� 
වැඩ 
ෙකෙර�
� පව�  

      
      

 

4. �ෂ� පැ�කඩ: 
4.1 BAMS සහ BUMS උපා� පාඨමාලා ��බඳ �ස්තර 

 

(i) ආ��ෙ�ද ෛවද� �ද�ාව හා ශල� ෛවද� �ද�ාව ��බඳ උපා�ය – (BAMS) 

(ii) �නා� ෛවද� �ද�ාව හා ශල� ෛවද� �ද�ාව ��බඳ උපා�ය – (BUMS) 

 

ෙමම පාඨමාලා වසර පහක (05) ආයත�ක අධ�යන ���ව��ද එ� ව�ෂයක ආ��ක 
ෛවද� ���ව��ද  සම��ත ෙ�. නව පාඨමාලාෙ� �ධාන ෙ�ශන ඉං�� මාධ�ෙය� 
පැවැ�ෙ�. ෙ�ශන කට�� ආයතනය �ළ පව�ව� ලබන අතර සාය�ක අධ�යන කට�� 
��කව ෙබ���ල ආ��ෙ�ද ��ෂණ ෙර�හල ආ�තව �� ෙකෙ�. 

නව අධ�යන පාඨමාලාව ෙසමස්තර �මය යටෙ� �� ෙ�. එ� අධ�යන වසර� ෙසමස්තර 
ෙදක�� සම��ත ෙ�. එ� ෙසමස්තරයකට ස� 15� ඇ�ළ� ෙ�. සෑම ෙසමස්තරය� 
අවසානෙ�ම �භාගය� පැවැ�ෙ�. 
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4.2 ආ��ෙ�ද සහ �නා� ෛවද� උපා� පාඨමාලාවල අර�� සහ පරමා�ථ 
 

1.  ආ��ෙ�ද සහ �නා� ෛවද� �ම ��බඳ ව�තමාන සමාජ අවශ�තාවලට ගැළෙපන ප��    

    හසල දැ�ම� හා ද�ෂතා ඇ� ෛවද�ව�� �� ��ම. 

2.  ��ක ෙස�ඛ� සංර�ෂණෙ� වග�ම දැ�ය හැ� �ම. 

3.  ෙ��ය ඖෂධ ස�ප� උප�ම වශෙය� �ෙය�ජනයට ගැ�මට හැ� �ම. 

4.  යහප� ෙස�ඛ� ත�වය� පව�වාෙගන යාම සඳහා සරල ඖෂධ හා ��කාර �ම ��බඳ  

   අධ�යනය� මහජනතාවට ලබා �ෙ� හැ�යාව� ජ�ත �ම.  

5.  ඉපැර� ෛවද� ඥානය උ��පනය ��ෙ� හැ�යාව. 

6.  ආ��ෙ�ද සහ �නා� ෛවද� �ම ��බඳ ප�ෙ�ෂණ කළ හැ� එම�� ෛවද� �ෙෂ��යට 

නව අ�දැ�� එ� කළ හැ� උග� ෛවද�ව�� �� ��ම 

7.  ඉ�� ආ��ෙ�ද හා �නා� ෛවද� ජන සමාජය ��� ��ෙ� වග�ම දැ�ය හැ� ද�ෂ   

    ආචා�යව�� �� ��ම 

8.  ආ��ෙ�ද සහ �නා� �ෙෂ��යට අදාළව ෙස�ඛ� ෙස�වක�� ��� ��ම 

 

4.3 උපා� අෙ��ෂක �ෂ� බඳවා ගැ�ම (24.03.2016 �නට) 
 

බඳවා ගැ�ම ආ��ෙ�ද    �නා�   
        

 ���  කා�තා එක�ව ��� කා�තා එක�ව 
        

2014/15 (1වන වසර) 37  115 152 10 32 42 
        

2013/14 (1වන වසර) 30  113 143 9 39 48 
        

2012/13 (2වන වසර) 25  133 158 14 35 49 
        

2011/12 (3වන වසර) 16  79 95 5 43 48 
        

2010/11 (4වන වසර) 31  97 128 2 19 21 
        

2009/10 (අවස� වසර) 23  84 107 10 19 29 
        

එක�ව 162  621 783 50 187 237 
        

�� �ෂ� සංඛ�ාව:  1020     
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4.4 �ෂ� �බසාධනය 
 

4.4.1 �ල� සහාය 
 

�ෂ�ාධාර සහ මහෙප�ළ �ෂ��ව ෙලස �ෂ�ය�ට �ල� සහාය ලබා ෙද� ලැෙ�. 
 

(i) මහෙප�ළ �ෂ��වය 
 

මහෙප�ළ �ෂ��ව අර�දෙ� දායක�වය මත �සලතා ෙහ� සාමාන� වශෙය� �ෂ�ෙය�ට මසකට 

�.2550/- ෙහ� �.2500/- �දල� ��නම� ලැෙ�. 
 

වසර 
මහෙප�ළ �ෂ��ව සංඛ�ාව 

1වන වසර - 

2වන වසර 83 

3වන වසර 74 

4වන වසර 38 

අවස� වසර 38 

 ------- 

එක�ව 233 

 ===                             

(ii) �ෂ�ාධාර 
 

��ණ �ෂ�ාධාර සහ අ�ධ �ෂ�ාධාර ෙලස �ෂ�ෙය�ට �. 2000/- ෙහ� �. 1900/- �දල� ෙගව� 

ලැෙ�. 

 

වසර �ෂ�ාධාර 

පළ�වන වසර - 

ෙදවන වසර 78 

ෙතවන වසර 45 

හතරවන වසර 86 

අවස� වසර 67 

 ------ 

එක�ව 276 

 ==== 
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4.4.2 �ෂ� ෙ�වා�කාගාර 
 

රාජ��ෙ� සහ ෙම�රගස�්�ෙ� ��� ස්ව�ය ෙ�වා�කාගාර ෙදක� සහ 
��යට ග� �වාස ෙදක� ආයතනෙ� ��� සඳහා ෙ�වා�කාගාර පහ�ක� 
සැප�මට පව�වාෙගන ය� ලැෙ�. 

 
කා�තා ෙ�වා�කාගාර 
  

 

ෙම�රගස්��ල 

ෙ�වා�කාගාරය 

අංක: 12 

ෙ�වා�කාගාරය 

�ෙ�රාම 

ෙ�වා�කාගාරය 
    

පළ� වසර ��� 96 -- 09 
    

අවස� වසර ��� 62 34 -- 
    

එක�ව 158 34 09 
    

�ර�පා� 52 04 21 
    

 

 

��� ෙ�වා�කාගාර 
 

 

අංක: 330 

ෙ�වා�කාගාරය 

ෙබ���ල 

ෙ�වා�කාගාරය 
     

 ආ��ෙ�ද �නා� ආ��ෙ�ද �නා� 
     

පළ�වන වසර 

(නව) - 13 21 02 
     

පළ�වන වසර - - 17 - 
     

ෙදවන වසර 08 03 - - 
     

ෙතවන වසර 21 02 - - 
     

හතරවන වසර 20 09 - - 
     

අවස� වසර 09 02 - - 
     

එක�ව 58 29 38 02 
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4.5 ආයතනෙ� �ෂ� සංග� 
 

ෙමම ආයතනෙ� �ෂ� සංගමය ෙ��ය ෛවද� �ෂ� ක��ව ෙලස �යා�මක ෙ�. එය 

සභාප�, ෙ�ක�, භා�ඩාගා�ක ඇ�� �ලධා� ම�ඩලය�� සම��ත ෙ�. ෙමම 

�ෂ� ක��ව යටෙ� �ධාන අ� ක�� �න� (03) �යා�මක ෙ�. 

i. කලා අ�ක��ව 
 
කලා හා සංස්කෘ�ක කට��, කලා උෙළල සං�ධානය ��ම සහ ���ෙ� කලා 
කට�� ව�ධනය සඳහා අවශ� පහ�ක� සැප�ම ෙමම�� �� ෙකෙ�. 

ii. ආ��ෙ�ද ව�ා�� අ�ක��ව 
 
ෙ� යටෙ� පාස�වල ආ��ෙ�දය ��බඳ වැඩසටහ� පැවැ��ම, ජංගම සායන 
සහ �ජා සංව�ධන වැඩ සටහ� පැවැ��ම, ��ස න�� සංවාද වැඩසටහන� 
පැවැ��ම ෙමම�� �� ෙකෙ�. 
 

iii. �ඩා අ�ක��ව 
 
වා��ක �ඩා උ�සවය සහ අ��� උ�සවය සං�ධානය ��ම, නවක ���ෙ� 
�ඩා උෙළල පැවැ��ම, ��ධ �ඩා සඳහා ��� ෙය�� ��ම හා කාය ව�ධන 
මධ�ස්ථානය පව�වාෙගන යාම ෙමම�� �� ෙකෙ�. 

4.6 ආ��ෙ�ද ��ෂණ ෙර�හල 

ආ��ෙ�ද ��ෂණ ෙර�හල ෙ��ය ෛවද� අමාත�ාංශය යටෙ� �යා�මක වන අතර 

එය උපා�  අෙ��ෂකය�ට සාය�ක ���ව ලබා �ම සහ ෙර�� ��කාර ෙස�වය 

සඳහා ෙව� � ඇත. ෙර�හ� අධ��ෂවරෙය� යටෙ� පාලනය වන ෙමය ආයතනයට 

�ට� 100� පමණ ��� ෙක��ෙ� පාෙ� ��ටා ඇත. 

ෙමම සාය�ක කට�� සඳහා ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� කා�ය ම�ඩලයද 

සහභා� වන අතර ඒ අ�ව ���ෙ� �ාෙය��ක දැ�ම ව�ධනය ��මට ෙම�ම 

ආ��ෙ�ද ��ෂණ ෙර�හලට පැ�ෙණන ෙර���ට ��කාර ��මටද ඔ��ෙ� 

දායක�වය ෙන�මදව ලැෙ�. 

4.7 උපා� �දාෙන��සවය 

2016 අෙග�ස්� 16 වන �න පැව� උපා� �දාෙන��සවෙ�� �ෂ�ය� 102 ෙදෙන� උපා� 
ලැ�ය. 

 
1 වන 

ප��ය 
2 වන ප��ය 
 (ඉහළ ෙපළ) 

2 වන ප��ය 
 (පහළ ෙපළ) 

    
    

��� සංඛ�ාව 06 06 21 
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4.8 ත�ාග සහ ර� පද�ක�: 
 

�ෂ��ව/ත�ාග/ර� පද�ක� - 2015 ලා�යා 

  

මහාචා�ය එස්.�. රන�ංහ - ර� පද�කම ඒ.�. �මාර මයා 

  

OMSF වා��ක ත�ාගය ඒ.�. �මාර මයා 

  

ජය�ත එ���ංහ ස�මානය ඒ.�. �මාර මයා 

  
 

5. �ල� සහ ���කරණ �සත්ර 

5.1 �ල� සමාෙල�චනය  

1. �නරාව�තන �යද� ��බඳ �ස්තර  

�ෂයය 2015 �. 2014 �. 

1. ��ගල පා���ක 222,760,673  175,102,128 

2. ගම� �යද� 569,742 171,939 

3. සැප�� 7,893,378 7,548,915 

4. නඩ��ව 3,136,297 1,538,371 

5. ෙක���ා��මය ෙස�වා                                                                                                 35,266,893  31,047,420 

6. ෙවන� 12,156,232  10,425,147 

එක�ව 281,783,215  225,833,920 
 
11. �ා�ධන �යද� ��බඳ �ස්තර 

�ෂයය 2015 2014 

අ.  � බ� සහ කා�යාල උපකරණ අ�ප� කර ගැ��  11,042,567 15,131,780 

ආ. ය�ෙ��පකරණ අ�ප� කර ගැ�� 11,008,476 10,496,610 

ඇ. ෙග�ඩනැ�� සහ � �හය� අ�ප� කර ගැ��  13,799,675 25,483,096 

ඈ.ෙවන� (ප�ගණක, ෙප�� සහ වාර සඟරා, �ඩා 

උපකරණ) 

17,176,618  15,707,799 

එක�ව 53,027,336 66,819,285 
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111. �ල� �ග�ය ��බඳ �ස්තර (�යද�) 

�ෂයය 2015 ෙව� ��ම 

�.  

2015 �යදම �.  ඉ��ය/අ���තය 

�.  

අ. ව�ාපෘ� හැර �නරාව�තන  279,515,000  281,783,215 (2,268,215) 

ආ.ව�ාපෘ� හැර �ා�ධන  50,000,000  53,027,336 (3,027,336) 

ඇ.ව�ාපෘ�-ෙ��ය අර�ද� - - - 

ඉ.ව�ාපෘ�-�ෙ��ය අර�ද� - - - 

 

එක�ව 329,515,000 334,810,551 (5,295,551) 

 

IV.  �ල� �ග�ය ��බඳ �ස්තර (උ�පා�ත ආදායම) 

 ආදාය� �ලා�ය 2015 ෙව� 

��ම �.  

2014 �ස් ��ම 

�.  

�ඟය/අ���තය 

�.  

අ.  උපා� අෙ��ෂක අධ�යන - - - 

ආ. පශච්ා� උපා� අධ�යන 2,794,061 2,794,061 - 

ඉ.  උපෙ�ශන  - - - 

ඊ. ෙවන� ආ��ෙ�ද ඖෂධ ��බඳ        

��ෙල�මා (ස�බාහන ���සාව) 

 

830,500 

 

830,500 

 

 - 

එක�ව 3,624,561 3,624,561 - 
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V.  �ල� කා�ය සාධන �ශ්ෙ�ෂණය – 2015 

�ෂයය  ��ය �ෂ�ෙය�ට �යදම  

�.  

අ. �ෂ�ය� සඳහා �නරාව�තන �යදම 
(RE) 

281,783,215 341,142 

ආ. �ෂ�ය� සඳහා �ා�ධන �යදම 
(CE) 

53,027,336 64,198 

           එක�ව 334,810,551 405,340 

 

* ෙපර අ�පා� �වැර� ��ම 

�� ෙපර රජෙ� �ගණන අංශය ම�� ෙප�වා � �� ෙබ�ෙහ� අ�පා� �වැර� කර ගැ�මට 2015 

ව�ෂෙ�� �ෙශ�ෂ ප��මය� දරන ල�. 

  

�ෙශ�ෂෙය�ම   

  පාඨමාලා හැර යන �ෂ�ය� ගණන සැල�ය �� �මාණය� �ම 
  අධ�යන අංශව�� ��� කරන අවස� �භාග ��ඵල අ�ව සම� ෙන��ෙ� ��ශතය 

වැ� �ම. 
 ෙමම ආයතනෙය� ��වන උපා�ධරය� සඳහා ��යා �ර��තතාව �මාණව� ෙන��ම 
 පශ්චා� උපා� පාඨමාලා ගණන අ� �ම  

 
යන �ය� �ශ්නවලට 2015 ව�ෂෙ�� ���� ලබා � ඇත. 

1. 2015 ව�ෂෙ�� ඉ��ප� කරන ලද �ගණන �ම�� �ය�ලටම ���� සපයා ඇත.  

2. ෙමම ආයතනෙ� පාඨමාලා සඳහා ෙ�� එන සැල�ය �� �ෂ� සංඛ�ාව� අතර මග� ෙවන�   

පාඨමාලා සඳහා ෙමම ආයතනය හැර යාම 2015 ව�ෂෙ�� ස���ණෙය�ම නැව� ඇත. 

නව පාඨමාලා හ��වා �ම, ඉං�� මාධ�ෙය� පාඨමාලා පැවැ��ම, වෘ��ය මා�ෙග�පෙ�ශක 

ඒකකය� ආර�භ ��ම, ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය ෙකෙර� වඩා� ආක�ෂණය� ඇ�වන 

ප�� ��යා අවස්ථා �� ��ම, රජෙ� හා ෙප��ග�ක අංශවල ආයතන සමග අවෙබ�ධතා ����  

අ�ස� ��ම සහ �ථම වරට ෙමරට ආ��ෙ�ද �ශාරද පාඨමාලාව� ඇ� ��ම ෙ� සඳහා 

��වහල� �ය. 

�නා� අවස� �භාගෙය� සම� �ෙ� ��ශතය 80%� ඉ�මවා ෙග�ස් ඇ� අතර ල�� ලබා �ම 

සඳහා ජාත��තරව ��ග�  “Grade Point Average” �මය ෙය�දා ගැ�ම �භාගවල ���ය තව� 

තහ�� ��මට ෙහ�� �ය. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.2  අවස� ��� -2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ෙ��ය ෛවද�

ෙක�ළඹ 
 

 

 

 

 

2015.12.31
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ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය

ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලය

2015.12.31 �නට �ල� �කාශන

 ආයතනය 

ලය 

කාශන 



 

 

 

foaYSh ffjoH úoHd wdh;kh
fld<U úYajúoHd,h 
INSTITUTE OF INDIGENOUS MEDICINE

UNIVERSITY OF COLOMBO
 
ÿrl:k (fmdÿ) Telephone (General): 2694308, 2692385     
wOHlaI Director: 2861399, 2697175 
ksfhdacH f,aLldOsldrs (Deputy Registrar)
 

 මෙ� අංකය: IIM/Fin/2016                            

                        
�ගණකා�ප�, 

�ගණකා�ප� ෙදපා�තෙ���ව,

අංක 306/72, 

ෙප���ව පාර, 

බ�තර��ල. 
 
�තව� මහ�මයාෙන�, 

  

2015 වසර සඳහා � ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ා

ඉ��ප� ��ම 

 

1985 අංක 07 දරන පන�� සංෙශ��ත 

වග�� සහ 1971 අංක 38 දරන �ල�

සඳහා � ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද�

ලැ�ම ��බඳව මාෙ� ��ය පළ කර�

අංක PF/PE/21 දරන රාජ� �ල�

දරන �ශ්ව�ද�ාල පනෙ� 107(

�ගණකා�ප�ෙ� ��ය සහ 2015 

ආයතනෙ� අධ��ෂෙ� ��ය �

වා��ක �ල� �කාශන ඉ��ප� කර� ලැෙ�

 

ස්���, 
ෙමයට �ශ්වා�, 
 
ආචා�ය එස.් �. හ�ආර�� 
අධ��ෂ 
ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය 
ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලය 
 
�ටප� 1. ෙ�ක�, �ශව්�ද�ා
 2. සභාප�, �ශ්ව�ද�ා
 3.  උප�ලප�, ෙක�ළඹ �ශව්�ද�ා
 4. අධ��ෂ ජනරා�

5. ගණකා�කා�, �ශව්�ද�ා
6. �ගණන අ�කා�
7. �ධාන අභ��තර �ගණක
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oH úoHd wdh;kh    rdc.sß
      Rajagiriy

INSTITUTE OF INDIGENOUS MEDICINE  

UNIVERSITY OF COLOMBO  
  

Telephone (General): 2694308, 2692385      ksfhdacH uQ,HdOsldrs(Deputy Bursar)- 2689153
 *elaia Fax:  2888213    fcHIaGniyldr f,aLldOsldrs(Senior Assistant Regi) 5679709

(Deputy Registrar)-          2697772            
  

IIM/Fin/2016                            ඔෙ� අංකය:        �නය:11.03.2016

   

, 

�ශ්ව�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �දයා ආයතනෙ� (සංෙශ��ත

දරන පන�� සංෙශ��ත 1978 අංක 16 දරන �ශ්ව�ද�ාල පනෙ� 106 (1

දරන �ල� පනත �කාරව 2015 ෙදසැ�බ� මස 31වැ� �ෙන� අවස� ව�ෂය 

ලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� වා��ක �ල� �කාශන ඉ��ප� ��මට 

�ය පළ කර�.  

 �ල� ච�ෙ�ඛෙ� 3(අ) වග��ය �යම කර ඇ� �කාරව සහ 

(1), (ආ), 2015 මැ� මස 27 �නැ� අංක EC/G/IIM/1/14/FA/01 

2015 මැ� මස 29 �නැ� අංක IIM/D/172 දරන ෙ��ය ෛවද�

�ෂෙ� ��ය �කාරව ද�වා ඇ� කාල �මාව ඇ�ළත 2015 ව�ෂය සඳහා � 

ඉ��ප� කර� ලැෙ�.     

�ශව්�ද�ාල අධ�ාපන හා මහාමා�ග අමාත�ාංශය   
�ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව  

ෙක�ළඹ �ශව්�ද�ාලය  
�ෂ ජනරා�, ජා�ක අයවැය ෙදපා�තෙ���ව 

�ශව්�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව 
�ගණන අ�කා�, මහජන �සත්කාලය  

�තර �ගණක, අභ��තර �ගණන අංශය (UGC) 

rdc.sßh YS% ,xldj 
Rajagiriya  Sri ලංකා

  

2689153 
(Senior Assistant Regi) 5679709  

:11.03.2016 

සංෙශ��ත) �ල� �කාශන 

1), (2) සහ 107 (ආ) 

වැ� �ෙන� අවස� ව�ෂය 

කාශන ඉ��ප� ��මට 

කාරව සහ 1978 අංක 16 

EC/G/IIM/1/14/FA/01 දරන 

දරන ෙ��ය ෛවද� �ද�ා 

ව�ෂය සඳහා � (සංෙශ��ත) 
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අ�ත�ගතය 

 

I - ෙක�ටස 

 

01 �ල� ත��වය ��බඳ �කාශය 
 
 
 
02 �ල� කා�ය සාධනය ��බඳ �කාශය 
 
 
 
03 ��ධ ව�ක�වල ෙවනස් �ම ��බඳ �කාශය 
 
 
 
04 �ද� �වාහ �කාශය 
 
 
 
05 ෙශ�ෂ ����ම 

 

II - ෙක�ටස 

 

06 �ල� ත��වය ��බඳ �කාශයට සටහ� 

 

07 �ල� කා�ය සාධනය ��බඳ �කාශයට සටහ� 
 
 
 
08 ��ධ ව�ක�වල ෙවනස් �ම ��බඳ �කාශයට සටහ� 
 
 
 
9 �ද� �වාහ �කාශයට සටහ� 
 
 
 
10 �ල� �කාශන සඳහා උපෙ�ඛනය (A �ට I) 
 
 
 
12 අයවැය ෙව� ��ම 
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               ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය 

 
2015 ෙදසැ�බ� 31වන �නට 

 
�ල� ත��වය ��බඳ �කාශය 

 
සටහ� 2015 2015  2014 2014  

  �. �. �. �. �.  

ජංගම ව�ක�        

�ද� සහ �ද� හා සමාන ෙ� 1 10,833,614   3,976,422   

ලැ�ය �� 2 22,465,700   26,240,113   

ෙත�ග  1,477,047   1,836,487   

ක�� ෙග�� 3 1,348,821   2,302,761   

 
  36,125,182   34,355,783  

ව�ක�        

ජංගම ෙන�වන ව�ක�        
ආෙය�ජන 4 19,914,491   26,478,100   
ය�තල පහ�ක�, ��යත සහ 
උපකරණ        
 5 109,698,612   79,553,922   

ඉඩ� සහ ෙග�ඩනැ�� 
       

6 1,403,910,026   1,412,891,567   
ෙප��, වාර සඟරා සහ �ඩා 
භා�ඩ 

       

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

ෙන��� වැඩ 8 3,874,686 3,874,686  11,178,370   

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

�� ව�ක�   1,579,930,261   1,569,389,143  

වග��        

ජංගම වග��        

ෙග�ය �� 9 6,017,482   7,452,347   

�ල��ත ආදායම 10 70,598   110,598  
       

උප�ත �යද� 
11 17,339,939   12,747,629  

       

උප�ත �යද� - �ා�ධන 12 2,025,555   5,861,203  

   25,453,574   26,171,777  

ජංගම ෙන�වන වග��        
පා�ෙත��ක සඳහා ෙව� ���  51,147,880   48,948,840   

   51,147,880   48,948,840  

�� වග�� 
  76,601,454   75,120,617  

�� ��ධ ව�ක�   1,503,328,807   1,494,268,526  

��ධ ව�ක� / ��ක�        

�ා�ධන �දාන - වැය කළ 13 313,098,628   281,029,509   

�ා�ධන �දාන - වැය ෙන�කළ  4,814,679   796,091   

ෙප�� සං�තය 14 -116,514,223   -108,771,168   

ස���ත අර�දල 15 1,301,929,723   1,321,214,094   

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

�� ��ධ ව�ක� / ��ක�   1,503,328,807   1,494,268,526  
 
ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� කළමනාකරණ ම�ඩලය ෙව�ෙව� සහ�ක කර �වැර� කරන ල� 
ෛවද� එස.්�. හ�ආර�� ෛවද� ඒ.එ�.එ�. ම��� �.�. �යනආර�� �.එ�.එ�.�.ෙ�. �ණ�ලක

අධ��ෂ �ල බලෙය� සාමා�ක �ෙය�ජ� �ල�ා�කා� �ෙය�ජ� ෙ�ඛකා�කා�

 කළමනාකරණ ම�ඩලය   
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   ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය 
 

  2015 ෙදසැ�බ� 31වන �ෙන� අවස� වසර සඳහා 
 

 �ල� කා�ය සාධනය ��බඳ �කාශය   

 සටහන 2015 2014 

ෙමෙහ�� ආදායම  �. �. 

�නරාව�තන �දාන  274,000,000 218,760,000 
�ා�ධන �යද� �නරාව�තන    
ස්වභාවෙ�  4,232,886 1,252,746 
රජය: �දාන - මහෙප�ළ භාරකාර 
අර�දල  6,353,200 4,297,850 

රජය: �දාන - මහෙප�ළ- UGC  4,757,650 699,650 

රජය: �දාන - �ෂ�ාධාර- UGC  8,893,800 4,545,000 

ෙවන� ආදාය� 16 6,550,916 11,254,089 

ස�ම��ණ ආදායම 17 0 6,096,765 

�ම�ෂය  36,162,423 39,896,947 

  340,950,875 286,803,047 

ෙමෙහ�� �යද�    
සාමාන� ප�පාලනය 18 102,202,221 83,873,531 

අධ�යන ෙස�වා 19 173,155,876 136,126,702 

�ස්තකාල ෙස�වා 20 15,872,742 11,712,734 

ෙ�වා�කාගාර 21 10,023,438 3,263,453 

ස�ම��ණ �යද� 22 0 6,108,279 

ෛභෂ�ජ �යද�-14/16  585,000 398,708 

පශ්චා� උපා� �යද�-ආ��ෙ�ද  750,000 2,420,000 

පශ්චා� උපා� �යද�-�නා�  415,000 880,000 
�ෂය සහ �ම�ෂය    
�යද�  49,392,551 39,896,947 

වැ� �ම - පා�ෙත��ක සඳහා ෙව� ���  3,319,350 6,477,885 

�ගණන ගාස්�  500,000 400,000 

M.D. �යද�  1,443,643 3,333,334 

ස�බාහන ���සක පාඨමාලාව -�යද�  243,000 0 
�ා�ධන �යද� �නරාව�තන    
ස්වභාවෙ�  4,232,886 1,337,056 

එක�ව ෙමෙහ�� �යද�  362,135,707 296,228,629 

ෙමෙහ�� �යාකාරක�ව�� අ���තය / (�ඟය)  -21,184,832 -9,425,582 

����/ඉඩ� බැහැර ��ම  0 25,200,000 

ෙමෙහ�� �යාකාරක�ව�� ��ධ අ���තය / 
(�ඟය)  -21,184,832 15,774,418 
 

 
�ෙය�ජ� �ල�ා�කා� 

 ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය 
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ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය  
2015 ෙදසැ�බ� 31වන �ෙන� අවස� ව�ෂය සඳහා  

��ධ ව�ක�වල ෙවනස් �ම ��බඳ �කාශය 
 

   �ා�ධන     

 
සටහ

� ෙප�� �දාන �ා�ධන �ත�ාගණන ස���ත එක�ව 

  සං�තය වැය කළ වැය ෙන�කළ සං�තය අර�දල  

  �. �. �. �. �. �. 
        
2013 ෙදසැ�බ� 31වන �නට ෙශ�ෂය  -125,106,376 243,793,359 203,374 1,316,565,451 23,532,985 1,458,988,793

�ත�ාගණන ලාභවල අ���තය     -6,300,000  -6,300,000

�ම�ෂය   -25,765,669  -14,131,278  -39,896,947

ව�ක� අ�ප� කර ගැ�ම   68,095,313    68,095,313

ෙම�ට� රථය - �ත�ාගණන     -395,833  -395,833

මා� ��ම   -500,000    -500,000

ෙව��� �ල �වාස- �ත�ාගණන     -1,715,000  -1,715,000

ව�ෙට��    68,150,000  3,657,769 71,807,769

�යද�    -67,558,152   -67,558,152

ෙපර වසෙ� ගැළ��   -869 869    

�ල� කා�ය සාධනය ��බඳ �කාශය 23 560,790     560,790

කාල ප��ෙ�දය සඳහා අ���තය / (�ඟය)  15,774,418     15,774,418

ප�ෙ�ෂණ බලගැ��ම   -4,592,625    -4,592,625
        
2014 ෙදසැ�බ� 31වන �නට ෙශ�ෂය  -108,771,168 281,029,509 796,091 1,294,023,340 27,190,754 1,494,268,526

�ම�ෂය   -32,890,153  -13,230,128 -3,272,269 -49,392,550

ව�ක� අ�ප� කර ගැ�ම   66,142,212   316,771 66,458,983
     -48,796  -48,796
ව�ෙට��       70,160,800   70,160,800

�යද�    -66,142,212   -66,142,212

ෙපර වසෙ� ගැළ��   3,049,949   -3,049,949  
�ල� කා�ය සාධනය ��බඳ �කාශනෙය�         

හ�නා ෙන�ග� ලාභ සහ පා� 13,441,777    13,441,777
      
කාල ප��ෙ�දය සඳහා අ���තය / (�ඟය) -21,184,832    -21,184,832 
     
�ා�ධන �යද� �නරාව�තන Natior  -4,232,889   -4,232,889
      
2015 ෙදසැ�බ� 31වන �නට ෙශ�ෂය -116,514,223 313,098,628 4,814,679  1,280,744,416 21,185,307 1,503,328,807

 

�ෙය�ජ� �ල�ා�කා�  
ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය
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ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය  

2015 ෙදසැ�බ� 31වන �ෙන� අවස� වසර සඳහා  
�ල� �වාහ �කාශය 

 

සටහ� 2015   2014  

  �.  �. �. �. 

ෙමෙහ�� �යාකාරක�ව��       

�ද� �වාහය       
       
සාමාන� �යාකාරක�ව�� අ���තය / (�ඟය)  -21,184,832   15,774,418  
       
ඉඩ� ���ම / ස්ථාවර තැ�ප�ව�� ෙප��  -978,484   -25,200,000  

ඉ��� ��ෙම� ෙප��  232,078   -22,994  
       
ෙමෙහ�� අ���තය / (�ඟය)  -21,931,238   -9448576  

�ද� ෙන�වන චලන       

ෙවන� ගැළ�� 24 -527   -9,204,612  

�ෂය  49,392,551   39,896,947  
       

�ම�ෂය  -36,162,423   -39,896,947  

පා�ෙත��ක සඳහා ෙව� ���  3,319,350   6,477,885  

කාරක �ා�ධනෙ� වැ� �ම / අ� �ම       

වැ� �ම - ලැ�ය �� 25 4,132,518   -1,986,226  

වැ� �ම - �ල��ත ආදායම  -40,000   -30,000  

වැ� �ම - ෙග�ය �� 26 -1,434,865   -3,567,386  

වැ� �ම - උප�ත �යද� 27 4,592,310   12,469,427  
ක�� ෙග��  953,938   2,302,761  

ෙමෙහ�� �යාකාරක�ව�� ��ධ �ද� �වාහය    2,821,614  -2,986,727 

ආෙය�ජන �යාකාරක�ව��       

�ද� �වාහය       
       
ස්ථාවර ව�ක� �ලට ගැ�ම  -53,531,412   -59,945,313  

ඉඩ� ���ම / ස්ථාවර තැ�ප�ව�� ෙප��  978,484   25,200,000  
       
ස්ථාවර ව�ක� �ලට ගැ�ම  -969,400   -25,000,000  

ඉ��� ��ෙ� ආෙය�ජන  -9,085   -200,000  

ආෙය�ජන �යාකාරක�ව�� 
      
  - 53,531,413  -59,945,313 

��ධ �ද� �වාහය       

�ල� �යාකාරක�ව��       

��ධ �ද� �වාහ       

�ා�ධන �දාන  50,000,000   60,000,000  

වැ� �ම - �මා කළ අර�ද�  16,991   30,471  

ස්ථාවර තැ�ප� ��ම ඉව� කර ගැ�ම  7,550,000     
�ල� �යාකාරක�ව�� ��ධ �ද� �වාහ    57,566,991  60,030,471 
�ද� සහ �ද� හා සමාන ෙ�ව�වල ��ධ වැ� �ම / (අ� 
�ම)    6,857,192  -2,901,569 

�ෙය�ජ� �ල�ා�කා�  
ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය 

කාල ප��ෙ�දය ආර�භෙ�� �ද� සහ �ද� හා සමාන 
ෙ�ව�  3,976,422  6,877,991 

කාල ප��ෙ�දය අවසානෙ�� �ද� සහ �ද� හා සමාන 
ෙ�ව� 01 10,833,614 3,976,422      
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            ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය , ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලය  
                        2015.12.31වන �නට ෙශ�ෂ ����ම  
 �ස්තරය හර බැර 
  �. �. 
111001 �ා�ධනය  313,098,627.71 
111002 වැය ෙන�කළ �ා�ධන �දාන  4,814,678.71 
113002 DAFP/2006/07 ආචා�ය එ���ර  64,267.10 
113004 �ෙශ�ෂ අර�දල - ආචා�ය අෙන�මා ජය��  300.00 
113005 DAFP/2010/12- ආචා�ය අෙන�මා සමර��ම  29,295.00 
113006 DAFP/2010/03-ආචා�ය �ව�  15,333.00 
11320 UGC/Ph.D ආචා�ය එ�.එස.් ප��  171,314.00 
122001 ෙප�� සං�තය 95,329,389.41  
132006 ප�ෙ�ෂණ අර�දල- ආචා�ය හ�ආර��  10,597.89 
134002 ත�ාග සහ �දාන  20,159,660.71 
1333 අධ��ෂෙ� අර�දල  396,785.92 
1334 අං�ය සංව�ධන අර�දල-�ව��ණ  137,310.00 
1334/1 අං�ය සංව�ධන අර�දල-පශච්ා� උපා�  92,562.19 
1335 අධ�යනාංශ සංව�ධන අර�දල  80,000.00 
16101001 ෙට�ඩර තැ�ප�  1,000.00 
16101003 ෙ�වා�කාගාර තැ�ප�  50,155.30 
16101004 �ෂ�ාධාර ෙන�ෙග�  167,800.00 
16101005 මහෙප�ළ ෙන�ෙග�  7,050.00 
16101006 ෙවන� තැ�ප�(ඉ�ධන තැ�ප�) 97,500.00  
16101007 ලං� බැ��කරය  115,390.00 
16101008 ආර�ෂක තැ�ප�  11,250.00 
16101011 ආපන හාලාව සඳහා තැ�ප�  48,000.00 
16101013 �ෂය සඳහා ෙව� ��ම  221,271,340.81 
16101016 ෙච�ප� අවලං� �ම  324,119.48 
16101019 ෙන�ෙග� �භාග ගාස්�  182,157.34 
16101022 ෙච�ප� අග� �ම  7,330.50 
161011020 පා�ෙත��ක සඳහා ෙව� ���  51,147,880.00 
16102001 ��ධ තැ�ප�  4,999.78 
163001 �ගණන ගාස්� 500,000.00  
163002 උප�ත �යද�  17,339,939.46 
163002/1 ෙග�ය �� ���- පශච්ා� උපා�  5,000.00 
163002/2 ෙග�ය �� ���- ෛභෂ�ජ 14/16      2,800.00 
163002B උප�ත �යද�-MD     400,699.03 
163004 උප�ත �යද� - �ා�ධන     2,025,555.02 
163006 උප�ත �යද� - PG-�නා�     745,342.63 
163007 උප�ත �යද� - PG-ආ��ෙ�ද     889,089.03 
163012 ක�� ලැ�ණ ෛභෂ�ජ - 14/16     243,750.00 
163013 උප�ත ෛභෂ�ජ - 14/16     227,199.69 
163015 උප�ත- ස�බාහන ���සාව     230,383.93 
1630011 ��ව ලැ�� -PG �නා�     60,000.00 
2101004 ඉඩ� 1,117,188,668.50 
2101038 �ා�ධන- ෙග�ඩනැ��ල-103 274,631,639.41 
2101041 වාහන A/C 40,495,800.00 
2101064 �ා�ධන- ෙග�ඩනැ��ල-101 136,246,043.76 
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2101068 �ා�ධන- �ෂ� ඉෙග�� මධ�ස්ථාන 537,160.52 

2102003 �ා�ධන-කා�යාල උපකරණ-102 9,336,665.90 

2103002 �ා�ධන-�ද�ාගාර උපකරණ- 39,139,520.52 

2104001 �ා�ධන-ෙප�� සහ වාර සඟරා 25,865,542.17 

2104002 ෙන��� වැඩ 3,874,686.07 

2103003 �ා�ධන- අ�ධ ස්�ර ෙ�ශන ශාලාව 4,992,929.84 

2103004 ගෘහ භා�ඩ 39,894,165.57 

2102007 ප�ගණක සහ ��ණ ය�� 23,527,062.00 

2102011 ආපන ශාලා උපකරණ 64,680.00 

2102008 �ඩා උපකරණ 487,188.00 

2109001 �ා�ධන-��යත සහ ය�ෙ��පකරණ 28,880,176.54 

221001 ප�ත�ාග අර�දල - එ���ංහ     33,856.59 

221004 ප�ත�ාග අර�දල - බානගල     10,050.00 

221006 ප�ත�ාග අර�දල - ඒකාබ�ධ අර�දල     275,080.81 

225001 රඳවා ගැ�� �ද� �ා�ධන     1,888,731.05 

 රඳවා ගැ�� �ද�     120,000.00 

2301001 ගබඩා අ��කාර� ��ම 1,610,393.66 

2301002 මා� ��ම 362.85 

2302012 අ�තැ�ප�ව  
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  591.00 
2302013 ෙපර�ග ෛවද� අර�දල 60,000.00 

2303001 ආපදා ණය 13,729,109.17 

2303002 කා�ය ම�ඩල ණය 213,860.00 

2303003 වාහන ණය 1,488,072.00 

2303004 ප�ගණක ණය 723,500.00 

2303009 උ�සව අ��කාර� 34,750.00 

2303011 �ෙශ�ෂ අ��කාර� 2,800.00

2304001 මහෙප�ළ �ෂ��ව අ��කාර� 140,000.00 

2305000 �ෙදස් සංචාර සඳහා අ��කාර� 79,000.00 

2305001 ��ධ අ��කාර� 128,213.17 

2305007 ��ධ අ��කාර�-ස�ම��ණ 10,000.00 

2305012 ෙප�� අ��කාර� 3,511,616.83 

2310001 P.B- ෙබ���ල-078100192268358 2,222,166.73 

2310002 P.B- ෙබ���ල-07810012268390 4,814,679.70 

2310003 P.B- ෙබ���ල-07810012268432 3,398,078.45 

2310004 P.B- ෙබ���ල-078100172268458 166,610.00 

2310005 ඉ��� ��ම-078-2-001-7-22683 232,078.69 

2312001 ��ව ෙග�� 1,348,821.20 

2314006A ලැ�ය �� මහෙප�ළ-UGC 161,800.00 

2314006/2 ලැ�ය �� �ෂ�ාධාර-UGC 1,652,300.00 

2314006/3 ලැ�ය �� ආෙය�ජනව�� ෙප�� 616.14 

2314006c ලැ�ය �� පශ්චා� උපා�- �නා� 270,000.00 

2314008 ලැ�ය �� පශ්චා� උපා�-ආ��ෙ�ද 225,000.00 

301B රජය. �දාන-�නරාව�තන 274,000,000.00

30203 මහෙප�ළ අර�දල ෙව�� ලැ�� 6,353,200.00

30204 මහෙප�ළ UGC ෙව�� ලැ�� 4,757,650.00

30205 ලැ�ණ �ෂ�ාධාර UGC 8,893,800.00

2314011 HECT ව�ාපෘ�ය 1,335.00

302 ආෙය�ජනව�� ෙප�� 978,485.48

303 ණයව�� ෙප�� 734,421.28

304 බැං�ෙව� ෙප�� 1,168.74

306 ෙ�පළව�� ��ය 300,448.74

308C ��ධ ආදාය� 30,270.76

310010 �භාග ගාස්� 4,190.00

310011 ෙ�වා�කාගාර ගාස්� 250,125.00

310012 සහ�ක ප� ආදාය� 48,985.00

310015 ෙට�ඩර ගාස්� 28,000.00

310016 �යාප�ං� ගාස්� 366,375.00

310019 ප�ෙ�ෂණ ආදාය� 31,000.00

310020 පශ්චා� උපා� ආදාය�-ආ��ෙ�ද 15/16 1,079,061.25

310022 ෛභෂ�ජ ��ෙල�මා - 14/16 585,000.00

310021 පශ්චා� උපා� ආදාය�-�නා� 415,000.00
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310025 පැර� ව�ක� ���ෙ� ��ම 12,998.09

3101026 2වන ජාත��තර ස�ම��ණ-ආදාය� 25,000.00

3101028 �නා� ස�ම��ණ - ආදාය� 12,000.00

3101030 ස�බාහන ���සා පාඨමාලාව - 2014 - ආදාය� 245,500.00
3101031 �ා�ධන �යද� �නරාව�තන ස්වභාවෙ�       4,232,886.48 

311 MD ආදාය� 1,300,000.11

312 �ෂ� හැ���පත 2,800.00

318 �ස්තකාල දඩ 63,214.50

318A පැර� ගබඩා ���ම 36,871.91

2109002 ආෙය�ජන ��ම- එ���ංහ 33,271.75 

2109007 ආෙය�ජන ��ම- 20,000,000/- 14,150,964.04 

2109008 ආෙය�ජන ��ම- 5,000,000/- 5,455,175.33 

2109009 ආෙය�ජන ��ම- ඒකාබ�ධ අර�දල 275,080.41 

4101041 ��ගල පා���ක-A 135,304.25 

4101042 ��ගල පා���ක-NA 24,650,576.40 

410102 ගම� සහ �මනා 52,299.50 

410103 සැප�� 3,297,213.18 

410104 නඩ��ව 2,147,002.94 

410105 ෙක���ා��මය ෙස�වා 25,250,475.00 

410106 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 6,392,771.96 

440110 �ෂ�ය� සඳහා �ල� සහාය 20,004,900.00 

440113 �ෂය A/C 49,392,551.00 

410202 ගම� සහ �මනා 270.00 

410203 සැප�� 198,254.08 

410204 නඩ��ව 19,438.30 

4102041 ��ගල පා���ක-A 8,493.60 

4102042 ��ගල පා���ක-NA 9,845,988.25 

410205 ෙක���ා��මය ෙස�වා 50,538.74 

410206 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 278,975.43 

410502 ගම� සහ �මනා 1,150.00 
410503 සැප�� 1,095,740.41 
410504 නඩ��ව 316,626.01 
4105042 ��ගල පා���ක-NA 8,452,639.19 
410506 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 3,565.00 

420902 ගම� සහ �මනා 515,522.00 
420903 සැප�� 2,253,668.66 
420904 නඩ��ව 459,962.96 

4209041 ��ගල පා���ක-A 141,623,660.51 
4209042 ��ගල පා���ක-NA 23,316,826.59 
420905 ෙක���ා��මය ෙස�වා 87,024.49 

420906 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 4,899,209.79 
430102 ගම� සහ �මනා 500.00 
430103 සැප�� 846,945.65 
430104 නඩ��ව 57,358.00 
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4301041 ��ගල පා���ක-A 4,090,592.81  

4301042 ��ගල පා���ක-NA 9,823,877.42  

430105 ෙක���ා��මය ෙස�වා 1,032,758.00  

430106 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 20,710.00  

450312 ෙවන� ෙමෙහ�� �යද� 3,319,350.00  

480103 සැප�� 225,406.46  
480104 නඩ��ව 78,221.30  

4801042 ��ගල පා���ක- NA 812,713.59  

480105 ෙක���ා��මය ෙස�වා 8,846,096.96  

480106 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 61,000.00  

49004 පශ්චා� උපා� �යද�-ආ��ෙ�ද 750,000.00  

49005 පශ්චා� උපා� �යද�-�නා� 415,000.00  
49003 MD- �යද� 1,443,642.86  
49006 ෛභෂ�ජ ��ෙල�මා - 14/16 585,000.00  
49008 �ා�ධන- පැර� ප� කළමනාකරණය 1,005,193.50  
49009 �ා�ධන- �ජා පාදක ව�ාපෘ�ය 254,790.50  
49010 �ා�ධන- ප�ෙ�ෂණ බලගැ��ම 515,216.00  
49011 ස�බාහන ���සක පාඨමාලාව -�යද� 243,000.00  
49012 �ා�ධන- ආයතනෙය� බැහැර ���ව 614,344.60  
49013 �ා�ධන- �ෂ� ඉෙග�� මධ�ස්ථාන 332,281.75  
49015 3වන ජා�ක ප�සංවාදය-2015 655,515.00  
49016 3වන අ�ත�ජා�ක ප�සංවාදය-2015 855,545.13  
131003 �ත�ාගණන සං�තය  1,280,744,415.83
30312 �ම�ෂය ආදාය�  36,162,422.80

  2,258,666,699.65 2,258,666,699.65
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�ද� සහ �ද� හා සමාන ෙ� සටහන - 01 

2014  2015 

�.  �. 

1,646,046 ��� අංක:-078100122268432 3,398,078 

796,092 ��� අංක:-0781001122268390 4,814,680 

1,174,349 ��� අංක:-078100192268358 2,222,167 

136,941 ��� අංක:-078100172268458 166,610 

222,994 ඉ��� ��ම-078-2-001-7-22683 232,079 

3,976,422  10,833,614 
   

 

ලැ�ය ��   සටහන - 02 

�.   �. 

18,449,075 ණය සහ අ��කාර� (උපෙ�ඛනය A) 16,189,291 

38,810 ��ධ අ��කාර� (උපෙ�ඛනය B) 128,213 

97,500 ඉ�ධන තැ�ප�  97,500 

79,000 �ෙ�ශ චා�කා සඳහා අ��කාර�  79,000 

8,572 ලැ�ය �� ෙප��  616 

102,900 ලැ�ය �� මහෙප�ළ  161,800 

1,165,800 ලැ�ය �� �ෂ�ාධාර UGC  1,652,300 

2,950,000 ලැ�ය �� MD ආදාය�   

288,750 ලැ�ය �� ෛභෂ�ජ ආදාය�   

- 

ලැ�ය �� ආදාය�-පශ්චා� උපා�-

ආ��ෙ�ද  225,000 

- 

ලැ�ය �� ආදාය�-පශ්චා� උපා�-

�නා�  270,000 

2,411,107 ෙප�� අ��කාර�  3,511,617 

582,000 මහෙප�ළ �ෂ��ව අ��කාර�  140,000 

10,000 ��ධ අ��කාර�-ස�ම��ණ  10,000 

56,599 HECT ව�ාපෘ�ය   

 
මා� ��ම  363 

26,240,113   22,465,700 
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සටහන 03 

 

��ව ෙග�� 

 

    �. 

183,902  1010402 නඩ��ව  

36,260  2090402 නඩ��ව  

2,082,598  8010509 ෙ�වා�කාගාර ��ය  

 R299 1010301 M.S. අ���� 109,496 

 R146 1010402 ���ස් සහ සමාගම 11,519 

 R362 1010402 ෙමෙ��ෙප��ට� 7,870 

 R486 1010402 CBA 2,076 

 R515 1010402 ��� �� 52,308 

 R547 1010402 ෙස�ෆ්�ෙල��� 27,972 

 R705 1010402 ෙමෙ��ෙප��ට� 10,406 

 R897 1010402 ෙමෙ��ෙප��ට� 6,105 

 R932 1010402 ෙමෙ��ෙප��ට� 28,564 

 R1518 1010402 අබා�ස ් 13,739 

 R1772 1010402 ෙමෙ��ෙප��ට� 6,860 

 R755 1010405 ��ණා ඉ�ෙෆ�ෙ�ෂ� 6,667 

   �ෙප��ැ��  

 R1607 1020402  50,667 

 R1928 1020508 � ලංකා ඉ��වර�ස ් 34,868 

 R901 2090402 ��� �� 4,529 

 R1523 2090402 ෙස�ෆ්�ෙල��� 33,966 

 R142 3010402 CBA 12,043 

 R898 3010402 ෙජ�� ��ස ් 8,750 

 R1123 3010402 මාස්ට� ව�කස ් 20,416 

 R1762 8010506  900,000 

2,302,760    1,348,821 
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ආෙය�ජන    

 
සටහන - 04 

�.   �.  
  ��නැ��   

30,807  එ���ංහ 33,272  
  ෙක��ත�ංහ   

11,262  �ෂ��ව 0  

88,169  සර� රණ�ංහ 0  
136,123  ෛවද� ල�ෂ්ම� ද ��වා 0 33,272 

  ෙවන�s   
25,000  ෙ�වා�කාගාර තැ�ප� 0  

-  ඇප තැ�ප�ව (සර�) 0 - 

  ස්ථාවර තැ�ප�ව    

21,021,561  ආෙය�ජන ��ම- 20,000,000/- 14,150,964  
5,165,178  ආෙය�ජන ��ම- 5,000,000/- 5,455,175  

  ආෙය�ජන ��ම- ඒකාබ�ධ අර�දල 275,080 19,881,219 

      

26,478,100     19,914,491 
      

 
 

ෙන��� වැඩ   සටහන - 08 
2014   2015

�නය �ස්තරය ව�චර අංකය �. 

872,828 ෙන�ෙර� ක�ස්��ෂ� 43  

342,720 ල�දජා ක�ස්��ෂ� 150  
  J1334-  

7,111 �නස් ඉෙල��ක� C119  

795,967 �නස් ඉෙල��ක� 169  

596,081 �නස් ඉෙල��ක� 175  

302,413 ල�දජා ක�ස්��ෂ� 177  

1,550,565 එස් ඇ�� ආ� ��ඩ�ස ් 186  

546,588 ල�දජා ක�ස්��ෂ� 203  

5,776,893 �ා�ධන-උප�ත   

387,204 රඳවා ගැ�ම   

 ල�දජා ක�ස්��ෂ� c22 251,022 

 �නස් ඉෙල��ක� c78  
   549,450 

 �නස් ඉෙල��ක� c90 426,341 
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  c107 279,110 

 �නස් ඉෙල��ක� j1867 22,234 

 උදාර ලංකා j1867 14,470 

 �නස් ඉෙල��ක� j2002 64,831 

 �නස් ඉෙල��ක� c180 572,777 

 �ම� ෙහ��ආර�� c206 270,000 

 �ම� ෙහ��ආර�� j2018 180,000 

 �� ෙෆ� ආ�ෙට� 2015-12 84,576 

 එස් ඇ�� ආ� ��ඩ�ස ් 2015-11 1,159,875 

11,178,370   3,874,686 
    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

       �ල� �කාශනය සඳහා උපෙ�ඛනය 
    (ය�තල පහ�ක�, ��යත සහ උපකරණ)     

සටහන - 05 
 48,540,866          �. 

�ස්තරය/ අ�තම 

  2015 වසර       2015 වසර   

�ෂය  �ළ� 2015 වසර  31.12.2015 �නට 
31.12.2014 

ද�වා  2015 වසර �ළ�g ස���ත W.D.V 
   බැහැර ���       බැහැර ���   

 අ�පාතය 
31.12.2014 �නට 

ෙශ�ෂය  �ළ� එ� ���   ෙශ�ෂය �ෂය  �ෂය  �ෂය  

කා�යාල, �ද�ාගාර සහ 

            

            

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

             

ගෘහ භා�ඩ සහ 
            

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

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

             

��යත සහ 
ය�ෙ��පකරණ 

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

             

ප�ගණක සහ             

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

             

ෙක���� බං� 20% 537,161 0 0  537,161 17,905  17,905 0 35,810 501,351 

  125,535,908 198,750 56,538,073  181,875,232 45,981,986  26,344,588 149,954 72,176,620 109,698,612 
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සටහන -06  
2015 වසර සඳහා ස්ථාවර ව�ක� �ෂය අ�පාත 
                   (ඉඩ� සහ ෙග�ඩනැ��)  

          �. 

�ස්තරය/ අ�තම 

  
2015 වසර 

�ළ     
2015 

වසර �ළ   

�ෂය 31.12.2014  2015 වසර �ළ 

2015.12.31 
�නට 

31.12.2014 
ද�වා 2015 වසර  ස���ත W.D.V 

   බැහැර ���     

බැහැර 
���   

 
අ�පා
තය �නට ෙශ�ෂය  එ� ��� ෙශ�ෂය �ෂය �ෂය  �ෂය  

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

           

නව ෙග�ඩනැ��ල - 
103 5% 274,631,639 0 0 274,631,639 54,921,956 13,731,582 0 68,653,538 205,978,101 

           

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

අ�ධ ස්�ර           

ෙ�ශන ශාලාව 20% 4,992,930 0 0 4,992,930 998,586 998,586 0 1,997,172 2,995,758 

  1,520,627,212 0 12,432,070 1,533,059,282 107,735,645 21,413,611 0 129,149,256 1,403,910,026 
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    (ෙප�� සහ �ඩා භා�ඩ)       

සටහන -07           �. 

            

�ස්තරය/ අ�තම 

  2015      2015   

�ෂය 31.12.2014 වසර 2015 වසර �ළ 31.12.2015 �නට 
31.12.2014 

ද�වා  2015 වසර වසර ස���ත W.D.V 
   �ළ      �ළ�   

 අ�පාතය 

�නට 
ෙශ�ෂය බැහැර ��� එ� ��� ෙශ�ෂය �ෂය  �ෂය 

බැහැර 
��� �ෂය  

�ස්තකාල ෙප�� සහ 
           

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

            

�ඩා උපකරණ 20% 263,140 0 224,048 487,188 106,500  52,628 0 159,128 328,060 

            

එක�ව  23,242,514 0 3,110,216 26,352,730 18,311,113  1,634,353 0 19,945,466 6,407,264 
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ෙග�ය ��   සටහන - 9 

2014    2015 

473,600  ෙග�ය �� මහෙප�ළ �ෂ��ව  7,050 

165,100  ෙග�ය �� �ෂ�ාධාර �ෂ��ව  167,800 

92,379  තැ�ප� (උපෙ�ඛනය C) 115,404 

443,489  ණය��ය� - ෙච�ප� අවලං� �ම (උපෙ�ඛනය D) 324,119 

155,266  ෙග�ය �� �භාග ගාස්� (උපෙ�ඛනය E ) 182,157 

562,295  DAFP A/C (උපෙ�ඛනය F ) 280,509 

125,390  ලං� බැ��කරයs  115,390 

-  3වන ආ��ෙ�ද �ද�ශනය  - 

1,867,328  රඳවා ගැ�ම-�ා�ධන (උපෙ�ඛනය G ) 1,888,731 

588  අ�තැ�ප�ව  591 

500,000  ��ව - ලැ�ණ MD  - 

1,513,681  උප�ත �යද�-MD  400,699 

-  ෙච�ප� අග� �ම  7,331 

-  ප�ගණක ණය  - 

417,874  උප�ත �යද� - PG-�නා�  745,343 

590,204  උප�ත �යද� - PG-ආ��ෙ�ද  889,089 

80,000  ක�� ලැ�ණ ෛභෂ�ජ - 14/16  243,750 

370,153  උප�ත ෛභෂ�ජ - 14/16  227,200 

95,000  උප�ත- 2වන ජාත��තර ස�ම��ණ  - 

  ��ව ලැ�� -PG �නා�  60,000 

  ෙග�ය �� ���- පශ්චා� උපා�  5,000 

  ෙග�ය �� ���- ෛභෂ�ජ 14/16  2,800 

  උප�ත- ස�බාහන ���සාව  230,384 

  රඳවා ගැ�� �ද�  120,000 

  �ෙශ�ෂ අ��කාර�  2,800 

  HECT ව�ාපෘ�ය  1,335 

    - 

7,452,347    6,017,482 
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සටහන - 10 
Differed ආදාය� 

 
 
 

100,000  ෙපර�ග ෛවද� අර�දල  60,000 

10,598  
ප�ෙ�ෂණ අර�දල- ආචා�ය 
හ�ආර��  10,598 

     

110,598    70,598 
     

2014    2015 
උප�ත �යද�   සටහන - 11 

 

ව�චර 
අංකය වැය ��ෂය  �දල 

 උප�ත �යද� 2015   

 

ව�චර 
අංකය �නය  �දල 

  2015-01.01  493,370 

  �ගණන ගාස්� - 2013  406,660 

  �ගණන ගාස්� - 2014  400,000 

  �ගණන ගාස්�  1,193 

  1010401  112,500 

  1010603  350,000 

  1010603  350,000 

  1010603  350,000 

  1010603  60,000 

  1010401  112,500 

    2,636,223 

     

 

 

26 10104212 125,370 

 10204212 41,192 
  166,562 
   

 10504212 101,715 

 20904212 118,607 

 30104212 67,891 

86 1-1-1-1 16,000 

 1-1-1-12 125,370 

 1-1-1-12 25,500 
  150,870 
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04-Jan 1-1-2-1 2,668 

107 1-1-3-2 95,700 
183 1-1-3-2 3,276 

  98,976 
   

13 1-1-3-3 33,475 
14 1-1-3-3 5,775 
23 1-1-3-3 18,075 

  57,325 
   

100 1-1-4-1 62,200 
101 1-1-4-1 53,500 
187 1-1-4-1 10,245 
179 1-1-4-1 23,500 

  149,445 
   

180 1-1-4-2 10,634 
200 1-1-4-2 36,630 
201 1-1-4-2 19,980 
182 1-1-4-2 21,645 

  88,889 
   

186 1-1-4-5 10,190 

108 1-1-5-1 12,100 
128 1-1-5-1 4,700 

  16,800 
   

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

215 1-1-5-2 27,599 

  68,023 
   

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

254 ජලය 88,761 
  920,945 
   

96 1-1-5-4 අෙග� 1,020,494 

97 1-1-5-4 සැ� 927,375 

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

151 1-1-5-7 6,260 

149 1-1-6-10 5,000 

83 1-1-6-15 10,100 

150 1-1-6-15 13,408 

130 1-1-6-15 82,900 

129 1-1-6-15 257,795 
24 1-1-6-15 3,300 

  367,503 
   

59 1-1-6-3 10,000 
138 1-1-6-3 2,000 

  12,000 
   

61 1-2-1-11 8,494 

 1-2-1-12 41,192 

 1-2-1-12 11,000 

  52,192 
   

84 1-2-5-2 618 

127 1-2-5-2 810 
209 1-2-5-2 4,390 

  5,818 
   

 1-5-1-12 101,715 

240 1-5-3-3 1,425 

153 1-5-4-3 41,500 

79 2-9-1-11 18,300 

80 2-9-1-11 6,600 

40 2-9-1-11 28,000 

82 2-9-1-11 9,000 

249 2-9-1-11 15,000 

248 2-9-1-11 9,000 

247 2-9-1-11 15,000 
251 2-9-1-11 9,600 

  110,500 
   

 2-9-1-12 118,607 
33 2-9-1-12 2,000 

  120,607 
   

106 2-9-2-1 185,111 

19 2-9-3-1 600 

29 2-9-3-3 1,800 

30 2-9-3-3 1,800 
31 2-9-3-3 1,800 

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

181 2-9-4-2 47,730 

199 2-9-4-2 17,871 

141 2-9-4-2 2,331

 
 126,580

126 2-9-5-2 1,410

32 2-9-5-2 2,770

  4,180

87 2-9-6-15 5,060

88 
2-9-6-15 5,600

89 2-9-6-15 5,750

146 2-9-6-15 38,000

164 2-9-6-15 1,500

225 2-9-6-15 342,169

147 2-9-6-15 52,626

70 2-9-6-15 175,264

162 2-9-6-15 15,600

148 2-9-6-15 11,294

163 2-9-6-15 46,600

210 

2-9-6-15 4,100

255 2-9-6-15 143,300

  846,863

37 2-9-6-17 450

38 2-9-6-17 150

39 
2-9-6-17 250

40 2-9-6-17 150

41 2-9-6-17 250

  1,250

 3-1-1-11 884

 3-1-1-12 67,891

Re13 

3වන ජාත��තර / 

ප�සංවාදය 6,250

RE14 

3වන ජාත��තර / 

ප�සංවාදය 3,261

  9,511

213 8-1-5-2 101,016

112 8-1-5-3 40,310

113 8-1-5-3 39,041

114 8-1-5-3 87,256

 
 166,607

168 8-1-5-7 44,370

169 8-1-5-7 109,469

  
 

Accrved 3වන ජාත��තර / 

153,839

 
  

 sym 61,169
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 197 ගබඩා අ��කාර� 3,670 

 196 ගබඩා අ��කාර� 9,750 

 195 ගබඩා අ��කාර� 167 

 194 ගබඩා අ��කාර� 3,900 

 193 ගබඩා අ��කාර� 1,720 

 192 ගබඩා අ��කාර� 20,000 

 190 ගබඩා අ��කාර� 16,650 

 189 ගබඩා අ��කාර� 13,799 

 178 ගබඩා අ��කාර� 296,214 

 152 ගබඩා අ��කාර� 98,229 

 155 ගබඩා අ��කාර� 19,750 

 252 ගබඩා අ��කාර� 23,393 

 154 ගබඩා අ��කාර� 12,950 

 98 ගබඩා අ��කාර� 107,000 

 99 ගබඩා අ��කාර� 85,248 

    1,137,510 
     

   2015 �ගණන ගාස්� 500,000 

 1-1-5-5 අෙග�ස්� 330,000 

   සැ�තැ�බ� 334,476 

   ඔ�ෙත�බ� 359,128 

   ෙන�වැ�බ� 320,111 

   ෙදසැ�බ� 374,363 

    1,718,078 
     

 

 
 
 
 

1-1-5-4 අෙග�ස්� 

 
 
 
 

1,020,494 

   සැ�තැ�බ� 927,375 

   ඔ�ෙත�බ� 930,000 

   ෙන�වැ�බ� 930,000 

   ෙදසැ�බ� 930,000 

    4,737,869 
     

 12,747,629  එක�ව 17,339,939 
     

 

Accrved 3වන ජාත��තර /  
 sym 61,169

  122,338

136 ගබඩා අ��කාර� 36,975

137 ගබඩා අ��කාර� 14,000

139 ගබඩා අ��කාර� 90,000

140 ගබඩා අ��කාර� 20,896

188 ගබඩා අ��කාර� 90,650

191 ගබඩා අ��කාර� 13,070

152 ගබඩා අ��කාර� 98,229

153 ගබඩා අ��කාර� 41,500

155 ගබඩා අ��කාර� 19,750
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උප�ත �යද� - �ා�ධන   සටහන - 12 

    2014     2015 

  5,776,893  �න��ථාපන - උපෙ�ඛනය)   298,444 

  84,310  පැර� ප� කළමනාකරණය   74,560 

      �ද�ාගාර උපකරණ   84,485 

      ��ෙස��   47,200 

      3වන අ�ත�ජා�ක ප�සංවාදය   3,260 

      3වන අ�ත�ජා�ක ප�සංවාදය   6,250 

      ආ��� ෙෆ� ආකාෙට��ස්   84,576 

      S& R ��ඩ�ස ්   1,159,875 

      G.S.K. එ���ංහ   5,155 

      3වන අ�ත�ජා�ක ප�සංවාදය   261,000 

      D.A.A. ෆ�නා   600 

      ෙ�.එ�.දහනායක   150 

  5,861,203     2,025,555 

       

 �ා�ධන �දාන - වැය කළ   සටහන - 13 

    2014  �ා�ධන �දාන   2015 

    �.    �. 

  243,793,359  �ා�ධන �දාන වැය කළ ආර�භක ෙශ�ෂය  281,029,508 

  68,095,313  �ා�ධන �දාන වැය කළ  45,981,412 

          

  - 25,765,669  වසර 2015 සඳහා �ම�ෂය   -32,890,154 

         

- 4,592,626  �ා�ධන �යද� �නරාව�තන ස්වභාවය-2015  -4,232,887 

-   869  ෙපර වසෙ� ගැළ��  3,049,949 

- 500,000  මා� ��ම   

      භා�ඩාගාරෙය� වාහන  20,160,800 

    281,029,508     313,098,628 
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ෙප�� සං�තය   සටහන - 14 

 �.      

      

ආර�භක ෙශ�ෂය 

  

- 125,106,376   108,771,168 

  560,790  ෙවන� ගැළ��   13,441,777 

  15,774,418  ආදායමට එෙර� �යද� අ���තය  22,263,893 

- 108,771,168    117,593,284 

      

 ස���ත අර�දල   සටහන - 15 

  390,954  අධ��ෂ අර�දල  396,786 

  288,038  ප�ත�ාග අර�දල (උපෙ�ඛනය H) 318,988 

  26,222,050  ත�ාග සහ �දාන (උපෙ�ඛනය I) 20,159,661 

  137,310  අං�ය සං. අර�දල- �ව��ණ  137,310 

  1,294,023,340  �ත�ාගණන සං�තය   1,280,744,416 

    72,402  අං�ය සං. අර�දල- පශ්චා� උපා�  92,562 

    80,000  අධ�යනාංශ සංව�ධන අර�දල  80,000 

  1,321,214,094    1,301,929,723 
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සටහ� to the �ල� කා�ය සාධනය ��බඳ �කාශය  

2014  සටහන - 16 2015 

�.  ෙවන� ආදාය� �. 

-  ආෙය�ජනව�� ෙප�� 978,485 

759,100  ණයව�� ෙප�� 734,421 

231,519  ෙ�පළව�� ��ය 300,449 

56,275  ෙට�ඩර ගාස්� 28,000 

906,840  �යාප�ං� ගාස්�(උපා� අෙ��ෂක) 366,375 

2,200  �ෂ� හැ���පත 2,800 

3,860  �භාග ගාස්�(උපා� අෙ��ෂක) 4,190 

42,075  සහ�ක ප� ආදාය� 48,985 

63,429  �ස්තකාල දඩ 63,215 

3,358,333  MD ආදාය� 1,300,000 

297,000  ෙ�වා�කාගාර ගාස්� 250,125 

271,229  ��ධ ආදාය� 30,271 

-  පැර� ව�ක� ���ෙ� ��ම 12,998 

158,529  පැර� ගබඩා ���ම 36,872 

1,186,739  ස්ථාවර තැ�ප�ව�� ෙප�� - 

2,542,667  පශ්චා� උපා� ආදාය�-ආ��ෙ�ද  

918,000  පශ්චා� උපා� ආදාය�-�නා� 415,000 

22,994  ඉ���ව�� ෙප�� - 

17,550  ප�ෙ�ෂණ ආදාය� 31,000 

411,250  ෛභෂ�ජ ��ෙල�මා 14/16 585,000 

2,000  ෙය�ග 2014 - 

2,500  ස�බාහන ���සා පාඨමාලාව - 2014 - ආදාය� 245,500 

  බැං�ෙව� ෙප�� 1,169 

  2වන ජාත��තර ස�ම��ණ-ආදාය� 25,000 

  �නා� ස�ම��ණ - ආදාය� 12,000 

11,254,089   5,471,855 
  

 
සටහන - 17 

 

   

  
ස�ම��ණ ආදායම 

 

710,845  ෙ��ය ෛවද� �ම ස�ම��ණ-ආදාය� - 

4,775,688  
2වන ජාත��තර ස�ම��ණ-ආදාය� - 

392,232  
1st ආ��ෙ�ද ජාත��තර ස�.-ආදාය� - 

218,000  
�නා� ස�ම��ණ - 

6,096,765   - 

  

 
 



 

49 

 

 

\ 

 

සටහන - 18 
 

�.  සාමාන� ප�පාලනය �. 

- 4101041 ��ගල පා���ක-A 135,304 

21,245,081 4101042 ��ගල පා���ක-NA 24,650,576 

53,603 410102 ගම� සහ �මනා 52,300 

3,080,656 410103 සැප�� 3,297,213 

1,276,371 410104 නඩ��ව 2,147,003 

27,706,234 410105 ෙක���ා��මය ෙස�වා 25,250,475 

4,043,449 410106 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 6,392,772 

9,542,500 440110 �ෂ�ය� සඳහා �ල� සහාය 20,004,900 

6,891 4102041 ��ගල පා���ක-A 8,494 

6,663,582 4102042 ��ගල පා���ක-NA 9,845,988 

1,530 410202 ගම� සහ �මනා 270 

195,002 410203 සැප�� 198,254 

6,283 410204 නඩ��ව 19,438 

114,030 410205 ෙක���ා��මය ෙස�වා 50,539 

377,832 410206 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 278,975 

7,087,681 4105042 ��ගල පා���ක-NA 8,452,639 

13,423 410502 ගම� සහ �මනා 1,150 

1,288,851 410503 සැප�� 1,095,740 

129,268 410504 නඩ��ව 316,626 

16,420 410505 ෙක���ා��මය ෙස�වා - 

4,690 410506 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 3,565 

832,297  දැයට ��ල �යද� - 

77,356  ආ��ෙ�ද x �වර - 

97,596  �වාස ණය ෙප�� - 

12,905  �ඝා� 2014 - 

83,873,531   102,202,221 
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2015 

 �. 
   

 

141,623,661 

 
23,316,827 

 
515,522 

 
2,253,669 

 
459,963 

 
87,024 
  
4,899,210 

 

173,155,876 

 
 

 

 
 
 
 
2015  
�. 

 
4,090,593  
9,823,877 
500  
846,946  
57,358  
1,032,758 
 
20,710 
 

15,872,742 

 
 

 

 

 

 

සටහන - 19 

අධ�යන ෙස�වා 

 2014 �.   

 115,689,312   4209041 ��ගල පා���ක-A 

 13,625,090  4209042 ��ගල පා���ක-NA 

 102,983  420902 ගම� සහ �මනා 

 2,000,460  420903 සැප�� 

 85,560  420904 නඩ��ව 

 72,236  420905 ෙක���ා��මය ෙස�වා 

 4,551,061  420906 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 

 136,126,702    

    සටහන - 20 

2014     

�.  �ස්තකාල ෙස�වා 

   

2,950,139  4301041 ��ගල පා���ක-A                                      

6,971,188

  401042 ��ගල පා���ක-NA 

400  430102 ගම� සහ �මනා 

819,004  430103 සැප�� 

19,250  430104 නඩ��ව 

930,792  430105 ෙක���ා��මය ෙස�වා 

21,961  430106 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 

11,712,734
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�. 
 

 
 
 
 
 

812,714 
 

225,406 
 

78,221 
 

8,846,097 
 

61,000 
 

10,023,438 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 

 
           6,108,279 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     සටහන - 21 

 �.  ෙ�වා�කාගාර 

 863,164  4801042 ��ගල පා���ක-NA 

 164,942  480103 සැප�� 

 21,639  480104 නඩ��ව 

 2,207,708   480105 ෙක���ා��මය ෙස�වා 

 6,000   480106 ෙවන� �නරාව�තන �යද� 

 3,263,453     

     

සටහන - 22 

 
    

     

     

ස�ම��ණ �යද�      

      

 4,353,989   49013 2වන ජාත��තර ස�ම��ණ-�යද� 

 373,828    1වන ආ��ෙ�ද ජාත��තර ස�.-�යද� 

     ෙ��ය ෛවද� �ම ස�ම��ණ- 

 743,265   49015 �යද� 

 637,197   49016 �නා� ස�ම��ණ- �යද� 
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සටහන - 23 

 

��ධ ව�ක�වල ෙවනස් �� ��බඳ �කාශයට සටහ� 

 

 2014   2015 

 �. 
�ල� කා�ය සාධනය ��බඳ �කාශය �ළ හ�නා ෙන�ග� 
��ධ ලාභ සහ අලාභ  

 -5,021,951                       උප�ත �යද� �. 

 -4,592,626 
ප�ෙ�ෂණ බලගැ��ම 
J1374-�ෂය  

 
-500,000 ෙච�ප� අග� �ම  

 113,203 ආචා�ය - ෙග�ම  

 47,451 සහ�ක ප� �යද�  

 290 උප�ත �යද� - ෛභෂ�ජ  

 -102,408 ඉ��� ��ම  

 11,465 ණය-උදයර�න මයා  

 6,175 ආර�ෂක �ල  

 295,721 වැ�ප  

 11,150 ගබඩා අ��කාර�  

 1,593,064 ෙට�ඩර තැ�ප�  

 -922,551 ��ධ තැ�ප�  

 -48,000 ආපන ශාලා තැ�ප�  

 -92,400 රඳවා ගැ�ම- �ා�ධන  

                    -3,195 ෙ�වා�කාගාර තැ�ප� 4,232,886 

 -9,204,612   

258 

4,233,144 
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ඹූල� �වාහ �කාශයට සටහ� 

 සටහන - 24 2015  

  
298,293 මා� ��ම 226,093 

  226,093 
  89,403 
-896.00 

-374,106 ඉ��� ��ම -7,956  

116,825 �ෂය 58,900  

-1,610 ෙච�ප� අග� �ම 486,500  

-46,200 ණය උදයර�න මයා -2,950,000  

-482,900 ෙට�ඩර තැ�ප� -288,750  

-1,545,833 ෙ�වා�කාගාර තැ�ප� 225,000  

-288,750 ��ධ තැ�ප� 270,000  

652,333 ආපන ශාලා තැ�ප� 1,100,510  

272,000 රඳවා ගැ�ම-�ා�ධන -442,000  

-388,929 ආර�ෂක �ලs 0  

-144,000 වැ�ප -55,264  

3,250 ගබඩා අ��කාර� 363  

-56,599       ෙන�ද�නා �දල   

        

-1,986,226  -4,000,506  
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 සටහන - 25  
 �. වැ� �ම - ෙග�ය ��  
  �. 
   
 468,700 ෙග�ය �� මහෙප�ළ �ෂ��ව - 466,550 
 -9,900 ෙග�ය �� �ෂ�ාධාර �ෂ��ව  2,700  
 -761,011 තැ�ප�     23,025 
  - 
 264,439 ණය��ය� - අවලං� ෙච�ප� - 119,370 
 70,094 ෙග�ය �� �භාග ගාස්�   26,891 
  - 
 453,100 DAFP A/C    - 281,786 
  - 
 -107,750 ලං� බැ��කරයs   - 10,000 
 -113,203 3වන ආ��ෙ�ද �ද�ශනය   - 
 -3,370,232 රඳවා ගැ�ම-�ා�ධන  - 39,176 
 -8,000 අ�තැ�ප�ව    3 
 -75,750 උප�ත �යද� ෛභෂ�ජ   - 
  - 
 -962,500 -��ව- MD ෙව�� ලැ��  - 500,000 
 -55,000 ��ව ලැ�� PG- AY ආදාය�   - 
  - 
 204,890 උප�ත �යද� MD   - 1,112,982 
 -290 ෙච�ප� අග� �ම         7,331 

 -196,910 ආ��ෙ�ද ජාත��තර ස�.  
 123,335 උප�ත �යද�-PG  - �නා�   327,469 
 -36,551 උප�ත �යද�-PG - ආ��ෙ�ද  298,885 
 80,000.00 ��ව - ලැ�ණ ෛභෂ�ජ - 14/16  163,750 
  - 
 370,153.00 උප�ත ෛභෂ�ජ - 14/16  - 142,953 
 95,000.00 උප�ත-2වන ජාත��තර ස�ම��ණ   -  95,000 

  ��ව ලැ�� -PG �නා�     60,000 

  ෙග�ය �� ���- පශ්චා� උපා�      5,000 

               ෙග�ය �� ��� - ෛභෂ�ජ 14/16         2,800 

                   උප�ත- ස�බාහන ���සාව   230,384 

               රඳවා ගැ�� �ද�    120,000 

               �ෙශ�ෂ අ��කාර�    2,800 

                 HECT ව�ාපෘ�ය    1,335 
          

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

 

 

සටහන - 26 

 
  වැ� �ම - උප�ත �යද�      
12,469,427  උප�ත �යද�   4,592,310.00 
12,469,427               - 3,993,285.00 
      599,025 
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 උපෙ�ඛනය A 

                 2014    2015   

            �. ණය සහ අ��කාර�     
                                                �. 

15,486,310 ආපදා ණය 13,729,109    
1,605,635 වාහන ණය 1,488,072    
244,630 කා�ය ම�ඩල ණය 213,860   
1,006,500 ප�ගණක ණය 723,500   
104,000 උ�සව අ��කාර� 34,750    
2,000   �ෙශ�ෂ අ��කාර� -     
18,449,075  16,189,291    

    

 

 

  ��ධ අ��කාර�  උපෙ�ඛනය B 

        

           �.    �. 

 ව�. අංකය  නම �දල   

              2,500          547             ක�� �ජයව�ධන      

              8,500        1692             �.�. ඇ���ගල      

            20,000       1933            �රංග �ණෙස�කර      

              1,530            �රංග �ණෙස�කර      

              6,063     1501            ෙ�.�. ක��ලක      

    1646           ආ�.ඒ.� නය� 27,025    

    1899           එ�.ඩ�.ඒ.එස්.�. �ෙ���ය 12,000    

    1980           රජෙ� ��ණාලය 10,174  

                          1944          ෙ�.�. ඥාණ��  8,000  

                          1976          ඒ.�.�.එස.් �ෙර��මා  33,850  

                      1981               රජෙ� ��ණ ෙදපා�තෙ���ව 1,998  

        ද�ෙර�  33,683  

        38,593     126,730  
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 තැ�ප�     

      

      

   උපෙ�ඛනය C 

�.    �. 

1,000  ෙට�ඩර තැ�ප� (ආප� ෙගවන) (උපෙ�ඛනය F1) 1,000  

37,130  ෙ�වා�කාගාර තැ�ප� (උපෙ�ඛනය F2) 50,155  

1,250  ඇප තැ�ප� - (උපෙ�ඛනය F3) 11,250  

4,999  ��ධ තැ�ප� (උපෙ�ඛනය F4) 4,999  

48,000  තැ�ප� - ආපන ශාලා (උපෙ�ඛනය F5) 48,000  

92,379     115,404  
       

 2014     2015  

  DAFP A/C  

 උපෙ�ඛනය F 

64,267  DAFP/2006/07 ආචා�ය එ���ර  64,267  

29,295  DAFP/2010/12- ආචා�ය අෙන�මා සමර��ම 29,295  

15,333  DAFP/2010/03-ආචා�ය �ව�  15,333  

300  �ෙශ�ෂ අර�දල - ආචා�ය අෙන�මා ජය�� 300   

       

308,100 UGC/Ph.D ආචා�ය එ�.එස්. ප�� 171,314  

145,000 UGC/Ph.D ආචා�ය එ�.�.ආ�. ද ��වා -  

562,295    280,509  
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  අවලං� �  උපෙ�ඛනය D 
     

2014  ෙච�ප�  2015 

     

 �නය �ස්තරය ෙය��. �දල  

1,500 2011.03.3 R11429 296202  ��� ෙමය 

1,700   296203  එස්. �මලෙස�න 

700   296206  �ෙ��� ෙපෙ�රා 

1,200   296207  �ෂා� ෙත�නෙක�� 

500   296208  එ�.�. ධ�ම�� 

1,000  R11430 296209  ෙ�.�. ෙල��ගමෙ� 

500   296210  �ධ�මා ෙක���ව�� 

500   296212  ඩ�.�. ර�න��ය 

1,500   296213  එ�.අ�. තාබෲ 

52,650 2011.03.23 R11583 300142  ��ය� අ�ත�ජාල 

66   300261   එස්.අ�. ප�හවඩන 

203   300267  ඩ�.එ�.ඒ.�. ෙස�නානායක 

154   300270  එස්.ඒ.ඒ.�. ෙ�වාන�ද 

1,264 2011.05.31 R12166 302533  එ�.ඒ.�. ෙස�නානායක 

257   302535  ඒ. ��මවංශ 

257   302536  ඩ�.එ�.ඒ.�. ෙස�නානායක 

2,500   302686  �.ඊ. ඉ��ර�න 

638   302761  එ�.ආ�.ඩ�. ප�ම�� 

264   302764  ආ�.ෙ�.�.�.එ�. රණ�ංහ 

6,000   302769  එ�.�.�. ජයමා�න 

5,359   302868  �නෙස�න සමා. 

512   302881  ඒ. ��ම�ංහ 

2,355 2011.09.08 R13391 302892  ෙ��ය ආදාය� 

325  R13392 302912  ෙ��ය ආදාය� 

408 2011.10.13 R13775 210607  එ�.අ�. ම�හා 

1,617   210778  ෙ��ය ආදාය� 

 300   210915  මහජන බැං�ව - ගංෙග�ඩ�ල 

 15,218   228834  ෙ��ය ආදාය�  
 5,000 2011.12.27 R14612 229199  �දහස් ෙස�වක සංගමය 

 2,680   229290  එස්. �ණව�ධන  
 2,000   247280  එ�.එ�. ප�මශා��  
 500   247380  එ�.�.�. ශා�ත  
 700 2012.06.29  248084   
 225 2012.09.21 R17010 281657  මහජන බැං�ව - ගංෙග�ඩ�ල 
 225 2012.09.21 R17010 281828  මහජන බැං�ව - ගංෙග�ඩ�ල 
 225 2012.09.21 R17010 281002  මහජන බැං�ව - ගංෙග�ඩ�ල 
 3,066 2012.09.21 R17010 282128  එස්. �ණව�ධන  
 225 2012.09.21 R17010 282221  මහජන බැං�ව  

      - ��ය� ෙපෙදස 
 50 2012.09.21 R17010 281417S.  කා�ය ම�ඩලය  
 200 2012.09.21 R17010 362420  මහජන බැං�ව - ගංෙග�ඩ�ල 
 22,000 2012.06.28 R18802 362925  �.ආ�. �ලර�න  
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 25,440 2012.07.06 R18802 362976  උ�ෙවල ෙ�වත  
 618 2012.07.06 R18802 362977  �.ඩ�. �ර��ය  
 170 2012.07.06 R18802 362978  �. ෙජ��පාල  
 246 2012.07.06 R18802 362982  ඩ�.එ�.ඒ.එස්.�. �ෙ���ය 
 260 2012.07.06 R18802 362983  �.එ�.අ�.ෙ�. ෙත�නෙක�� 
 474 2012.07.06 R18802 362984  �.ඩ�. �ර��ය  
 939 2012.07.25 R18802 363122  �.ඩ�. �ර��ය  
 1,251 2012.08.22 R18802 363230  ෙස��ෙක�-ෙ�.�. ෙපෙ�රා 
 722 2012.08.22 R18802 363231  ��� ඊග�  
 843 2012.09.26 R18802 363394  එ�.ඒ.ඩ�.ප�ම��  
 440 2012.09.26 R18802 363395  ඒ.එ�. ඉ��ලතා  
 2,385 2012.09.26 R18802 363397  �.ඩ�. �ර��ය  
 1,000 2013.06.10 R21072 409544  ��ට�ව බැං�ව - 

 300 2013.06.10 R21072 409594 - 

 800 2013.06.10 R21072 409595ෙ��ය ආදාය� - 
 1,826 2013.06.10 R21072 409760 - 

 2013.06.10 R21072 409835 ෙ�.�. ෙපෙ�රා 
 

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

 67,210 2014.01.01 R24500  
 63,460 

 297 2014.02.17 R25313 ��� ඊග� 297 

 2,228 2014.08.25 R27020 407274 2,228 

 500 2014.08.22 R27019 454763�ලා� ෙල��ෙහ�� 500 

 500 2014.08.22 R27019 454764 ෙසනර� ෙත�නෙක��    500 

 1,000 2014.08.25 R27019 454717අ�රා තාබෲ 1,000 
 151,200 2014.08.25 R27018 455171 151,200 

 1,000 2014.08.25 R27018 455195අ�රා තාබෲ 1,000 

 1,000 2014.08.25 R27018 455196ෙ��කා ජය�ස්ස 1,000 
 950 2014.08.25 R27018 455202 950 
 100 2014.08.25 R27018 455247 100 
 1,950 2014.08.25 R27018 455336 1,950 
 1,500 2014.08.25 R27018 455340 1,500 
 1,550 2014.08.25 R27018 455342 1,550 
 1,500 2014.08.25 R27018 455343 1,500 

 1,450 2014.08.25 R27018 455345�හා� � �ක�ස ් 1,450 
 1,764 2014.08.25 R27018 455558 1,764 

 1,350 2014.08.25 R27018 455610ඒ.එ�. ඉ��ලතා  
 5,000 2014.08.25 R27018 455635 5,000 

 244 2014.08.25 R27018 454670ෙ�.ඒ.�. ජය��ය 244 

 5,400 2014.08.25 R27018 455784�න�ට� ��ට�ස ් 5,400 

 806 2014.08.25 R27018 488239ටාටා ෙට�ස ් 806 

 2,940 2014.08.25 R27018 488431ඒ. �ෂණ්��ෙල� 2,940 

    උසස් අධ�යන සඳහා ජා�ක  

 13,000 2014.12.22 R29255 ,034072මධ�. 13,000 

  R29255 454861 එ�. �සානායක 6,000 
  R29255 454861  15,000 
  R29255 454861  1,000 

 2015.11.02 R34421 039987 එ�.�.එ�. ජයව�ධන 3,050 
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 2015.11.02 R34421 049248 එ�.ඉෙස�. ස�හා 2,000 

 2015.11.02 R34421 049251 ඒ.�.එ�. ��ල�� 1,220 

 2015.11.02 R34421 066834 ම�ක� ස්ෙ�ෂන� 1,900 

 2015.11.06 R34468 034096 �.ෙ�.එස්. ��ෂා 160 

 2015.11.06 R34468 034126 ෙ�.�.�. ��වා 320 

 2015.11.06 R34467 488516 ෙස��ෙක� ඉ��වර�ස් 2,207 

 2015.11.06 R34467 027202 �සලතා සංව�ධන අර�දල 5,000 

 2015.11.06 R34467 027355 �සලතා සංව�ධන අර�දල 8,500 

 2015.11.06 R34467 039481 �.ඩ�.ඒ. �ද�ෙ� 9,000 

 2015.11.06 R34467 039968 ෙම�ඩ�� එයා� ක��ෂ� 3,000 

 2015.11.06 R34467 039985 �.�.ෙ�. ගයමෙ� 4,350 

 2015.11.06 R34467 049243 �.එ�. �රව�ණ 2,000 

      
443,489     324,119 
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 ෙන�ෙග� �භාග  උපෙ�ඛනය E  

     

     

2014 ගාස්�   2015  

 �නය ෙය��. �ස්තරය  �දල  

120  11870 ෙ�.ආ�. �රෙස�කර  120  

240  11870 එ�.�.එස්.�. ෙහ�වා�ගන  240  

240  11870 ඒ.එ�. �නා  240  

360  11870 ෙ�.අ�.ඩ�.ෙ� ෙස�මර�න 360  

200  11870 ඊ.ආ�.එ�.එස්.එස්. එ���ර  200  

240  11870 අ�.�.�.ආ�. �ලර�න  240  

360  11871 ඒ. සමර��ම  360  

120  11871 එ�. � ෙක���ව��  120  

120  11871 එ�.එ�. �නා��  120  

200  11871 ආ�.එස්. ජයව�ධන  200  

120  11871 ව�.එස.්�. �මල��  120  

120  11871 ෙ�.එ�.දහනායක  120  

400  13793 ක�ණා�ලක  400  

120   එ�.�.ඉෙස�.එ�. ප�සානා  120  

360   එ�.�. ෙක���ව��  360  

200   එස්.�. කම�  200  

360   එ�.�.එස්.�. ෙහ�වා�ගන  360  

200   �.�.එ�. ක�ණාර�න  200  

200   ඩ�.එ�.එස්.එස්.ෙ�. �ල�ංග 200  
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200  ම�ෂ්   200 

360 13799 උ�මාෙල�ෙබ   360 

200 13800 ඩ�.එ�.එස්.එස්.ෙ�. �ල�ංග   200 

480  ෙ�.ආ�. �රෙස�කර   480 

720  උ�මාෙල�ෙබ   720 

720  එ�. � ෙක���ව��   720 

400  ෙස�න��   400 

200  �.�.එ�. ක�ණාර�න   200 

400 13800 එ���ර    400 

2932 14614 ඊ.ආ�.එ�.එස්.එස්. එ���ර 2,932 

853 14614 එ�. � ෙක���ව��   853 

829 14614 එ�.ඒ.එස්. ආ�යවංශ   829 

1188 14614 එ�.ඒ.එස්. ආ�යවංශ 1,188 

875 14614 එ�. ෙස�න��    875 

896 14614 එස්. ෆ��යා    896 

482 14614 එස්.එ�. ර���    482 

469 14614 එ�.එ�.එ�. ��    469 

1656 14615 එ�.එ�.එ�. �� 1,656 

464 14615 එ�.ෙස�න��    464 

224 14615 එ�.�.ඉෙස�.එ� ෆ�සානා    224 

3602 14930 ජය�ස්ස 3,602 

1015 14931 එ�.එ�.�. ස�මා 1,015 

245  ඒ.එ�. �නා��     245 

315  එ�.ඒ.ඒ. �ර���     315 

115  එස්.එ�. ර���    115 

1168 14932 එ�.�. �නා�� 1,168 

2449 14933 �.ඒ.ආ�. ස��තලා 2,449 

1830  එ�.ඒ.එස්. ආ�යවංශ 1,830 

2730  එ�.�. ෙක���ව�� 2,730 

400  ඒ.ඩ�.එස්. ෆ��යා    400 

1300 16789 එ�ඒ� ක�ණා�ලක 1,300 
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1334 16858 එ�.ඩ�.එස්.එස්. �ල�ංග 1,334 

992  ආ�එ�එස්එස ්එ���ර    992 

1119  ��එ� ක�ණාර�න 1,119 

348  ෙ�අ�ඩ�ෙ� ෙස�මර�න    348 

108  ඩ�ෙ�ආ��එස් �නා��    108 

216  ඩ�එස් ෆ��යා    216 

292  ෆ��යා    292 

434  එ�එ�එ� හාෆ ්    434 

120  �නා��    120 

334 16864 ඒ� සමර��ම    334 

80  ෆ��යා     80 

1268 16865 එස්� හ�ආර�� 1,268 

185  �ආ� ක�ණාර�න    185 

320  ඒ.එ�. �නා��    320 

522 17058 �නා��    522 

832  �ආ� වරාතැ�න    832 

195  එ� �මල��   195 

464  එ�අ� ම�හා    464 

80  එස්එස ්ෆ��යා     80 
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 240   ෆස්ල� හ� 240 

 272   ���යා 272 

 827   ඒ.එ�. �නා�� 827 

 500   එ�.එ�.�. ස�මා 500 

 320  19050 19050  320 

 3565  19051 19051  3,565 

 3450  19733 එ�.අ�. ම�හා 3,450 

 1500   අ�එ� ෆ�ෂානා 1,500 

 1500   එ�එෆඉ්ෙස� ෆ�ෂානා 1,500 

 2600  19734 එ���ර 2,600 

 1400   ඒ.�. සමර��ම 1,400 

 2200   එ�එෆ්ෙ� ෆ�සානා 2,200 

 1000   �� න�� 1,000 

 250   එ�එ�� �නා�� 250 

 16159  21228 R21228 16,159 

 2600  21785 R21785 2,600 

 1000  23088 R23088 1,000 

 1040  23089 R23089 1,040 

 1509  23099 R23099 1,509 

 3276 2014 24924 ආචා�ය එ�.එස්එස.් ප��යා 3,276 

 8492  24925 ආචා�ය එ�.එස්එස.් ප��යා 8,492 

 11916  24925 �එ�එස් අමර�ව 11,916 

 1200  25102 �එ�එස් අමර�ව 1,200 

 1200  25111 �එ�එස් අමර�ව 1,200 

 833  25589 ආචා�ය එ�.එස්එස.් ප��යා 833 

 2242  26868 ආචා�ය ඉෙස�එෆ්එ� ක��� 2,242 

 1000  27313 ආචා�ය එ��ඒ ක�ණා�ලක 1,000 

 420  29253 ආචා�ය එස�් කම� 420 

 6200  29253 ආචා�ය එ��ඒ ක�ණා�ලක 6,200 

 2610  29253 ආචා�ය සමර��ම 2,610 

 12074  29254 ආචා�ය එ�එ�එ� �බ�� 12,074 

 3430  29254 ආචා�ය ඒඑ�� ඉෂා� 3,430 
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 15200 2015.02.20 29278 ආ� ෙ�ශක 11,200 

       

   29674 �ඒ� සමර��ම 2,800 

   29674 ඒ.එ�.එ� ඉෂා� 200 

   29684 �ඒ� සමර��ම 1,559 

   29684 එ�.එස්. ෆ��යා 1,780 

  2015.05.11 29688 �එස් �නා�� 525 

       

   30573 ඉෙස�එෆඑ්� ත��� 550 

  2015.10.16     

   34307 �.එස්.�. ද ��වා 800 

   34307 එ�එස්ආ� ප�රණ 800 

   34307 එ�ඒ� ම�ර�න 1,600 

   34307 එස්ඒඒ හ�� 1,600 

   34308 එ�එ� සමරෙස�කර 1,250 

   34308 එ�එ� සමරෙස�කර 1,250 

  2015.11.04 34308 එ�එ� සමරෙස�කර 1,250 

       

   34434 මෙ�කා කමෙතව�ත 5,078 

  2015.12.04     

   34675 ආචා�ය �එ� න�� 4,076 

  2015.12.08     

   34689 ආචා�ය එ�ඒඑස්� ෙහ�වා�ගනෙ� 722 

   34689 ආචා�ය ජය�ස්ස 5,052 

 155,265     182,157 
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  රඳවා ගැ�ම උපෙ�ඛනය G 
 2014   2015 

ව�. අංකය  �ස්තරය �දල 

2012- 9 �නස් ඉෙල��ක� 1,712 

 13 ෙ�ෙ� ඉ���ය�ස ් 5,780 

 35 ACE ලංකා 32,654 

 57 අෙශ�ක ෙව��� 22,940 

 68 ආසා� ක�ස්��ෂ�ස් 22,935 

 69 ACE ලංකා 219,795 

 97 �ාෆ්� 12,849 

 10 �ලංග ඇෙස��ෙ��ස ් 50,370 

 87 �නස් ඉෙල��ක� 66,902 
 86 එ�ෙ�� ෙම��ස ් 5,885 

2013------- ඒ�ඒ ඉ�ට�නැෂන�  

 124  38,397 
 134 �� ගෙ�ෙග�ඩ ඇෙස��ෙ�ට� 62,733 
2014- 12 අ�බා� ෆාම��ක� 23,913 
 89 ෙජ�� �ර� 5,544 
 119 �නස් ඉෙල��ක� 7,111 
 142 �නස් ඉෙල��ක� 23,744 
 213 �මා �ෙ�ෂ� 15,674 
  ෙන�ෙර� ක�ස්��ෂ� 6,696 
  උදාර ලංකා �ෙවෙල��ම�� 52,449 
  �නස් ඉෙල��ක� 7,964 
  එස් ඇ�� ආ� ��ඩ�ස ් 122,612 
  එස් ඇ�� ආ� ��ඩ�ස ් 44,783 
  �නස් ඉෙල��ක� 26,592 
  එස් ඇ�� ආ� ��ඩ�ස ් 47,477 

2015---56 ෙස�ෆ්�ෙල��� ඉ�ෙෆ�ෙ�ෂ� 24,250 

 90 �නස් ඉෙල��ක�-90 22,234 

 107 උදාර ලංකා-107 14,470 

 113 ��� එ�ට���සස-්113 13,120 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 1,867,328  

    

   එක�ව 

 1,828,153                                                                                 

     

                
 
 

 ජය�� ස්�-118 21,690 

126 ��� එ�ට���සස-්126 19,520 

149 කාෙග�ස�� ��� 113,605 

153 ෙ�ටා මැෙ��ම�� �ස්ට� 37,185 

162 �නස් ඉෙල��ක� 64,831 

165 ෙඩ�ෙ�� ෙෆ��� ඇ�� ක�පැ� ��ට� 55,944 

184 �මා �ෙ�ෂ�s (��) සමා 8,180 

199 C199-ෙජ�� ��ස් 124,000 

189 C189-අබා�ස ්plc 89,813 

187 C187-ෙජ�� ��ස් 24,000 

 සද�� ෆ��ෂ�ස් (��)  

201 සමා 21,568 

206 �ම� ෙහ��ආර�� 180,000 

207 ෙස�ෆ්�ෙල��� ඉ�ෙෆ�ෙ�ෂ� 126,810 
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 2014     2015                                   

   උපෙ�ඛනය H 

�. ප�ත�ාග අර�දල   �.  
30,893  ෙක��ත�ංහ -  
89,008  සර� රණ�ංහ -  
10,050  බානගල 10,050  
15,663  එ���ංහ 33,857  
142,424 ල�ෂ්ම� ��වා -  
   ඒකාබ�ධ අර�දල  275,081  
288,038  318,988   
 ත�ාග සහ �දාන     

�.    �. උපෙ�ඛනය I 

444,159 �ස්තකාල ෙප�� 444,159  
112,400                             කා�යාල උපකරණ  112,400  
6,999,800                               ලෑෂ් ඉ���ම��  6,999,800  

266,969  ප�� කාමරය 266,969 

500 �ද�  500 

840,000 ��හ�ස්(1999) 840,000 

4,846 2000 �ස්තකාල ෙප�� 4,846 

23,762 2001 �ස්තකාල ෙප�� 23,762 

88,399 2004 �ස්තකාල ෙප�� 88,399 

80,085 2005 �ස්තකාල ෙප�� 80,085 

1,840 2006 �ස්තකාල ෙප�� 1,840 

12,520 2007 �ස්තකාල ෙප�� 12,520 

652,626 2007 කා�යාල උපකරණ 652,626 

146,500 2007 වාහන 146,500 

16,255 2008 �ස්තකාල ෙප�� 16,255 

10,820,387 2010 Irque උපකරණ 10,820,387 

529,134 2010 ෙප�� 529,134 

1,818,698 2012 HECT ව�ාපෘ�ය 1,818,698 

5,048 2013-ෙප�� 5,048 

2,654,080 2014 HECT ව�ාපෘ�ය - ප�ගණක සහ ��ණ ය�� 2,654,080 

694,872 2014 HECT ව�ාපෘ�ය - කා�යාල උපකරණ 694,872 

9,170 2014-ෙප�� 9,170 

 2015 - ෙප�� 6,889 

 2015 - ෙප�� 116,640 

 2015- ප�ගණක 136,300 
   - 

 �ෂය 2014 3,049,949 
   - 

 �ෂය 2015 3,272,269 

26,222,050   20,159,661 
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    උපෙ�ඛනය "F-1" 

2014    2015 

 
ෙට�ඩර තැ�ප� ආප� 
ෙගවන   

 �නය ෙය��. �ස්තරය  

1,000 2013.01.16 R 18948 
�ඒඑස්එස්�ෙ� 
ෙපෙ�රා 1,000 

1,000    1,000 
 

 
 
 

Hostal 

   

    
 තැ�ප�   උපෙ�ඛනය "F-2" 

 �නය ෙය��. �ස්තරය  

2014    2015 

18,680 2013.04.04 19731 
ෙ�වා�කාගාර පාලක 
- I.I.M 18,680 

8,450 2013.04.26 19761 
ෙ�වා�කාගාර පාලක 
- I.I.M 8,450 

3,200 2014.03.04 24890 

ෙ�වා�කාගාර 

ෙ�වා�කාගාර පාලක 3,200 

3,100 2014.03.11 24832 

ෙ�වා�කාගාර 

ෙ�වා�කාගාර පාලක 3,100 

1,700 2014.04.08 25132 
ෙ�වා�කාගාර 

ෙ�වා�කාගාර පාලක 1,700 

1,400 2014.04.22 25149 

ෙ�වා�කාගාර 

ෙ�වා�කාගාර පාලක 1,400 

600 2014.04.29 25181 

ෙ�වා�කාගාර 

ෙ�වා�කාගාර පාලක 600 

 2015.05.07 30551 

ෙ�වා�කාගාර 

ෙ�වා�කාගාර පාලක 13,025 

37,130    50,155 
     

 
Security 

තැ�ප�   උපෙ�ඛනය "F - 3" 

2014 �නය ෙය��. �ස්තරය 2015 

1250 2014.08.22 R27014 �නස ් 1,250 

 2015.07.15 R33576 ල�ජය 10,000 

     

1,250    11,250 
    

 ��ධ තැ�ප�  උපෙ�ඛනය "F-4" 

2014    2015 

 �නය ෙය��. �ස්තරය  

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

999 2013.11.28 R 23272  999 

4,999    4,999 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
තැ�ප� - ආපන ශාලා  

 
 
 
 
 
උපෙ�ඛනය "F - 5" 

 2014     2015 

  �නය ෙය��. �ස්තරය  

 10,000 2010.08.16 REC 8838   10,000 

 10,000 2011.10.13 REC 13777 එ��� උය�ෙහ�වා 10,000 

 10,000 2012.05.03 R14990 එ�ඊ� ෙපෙ�රා 10,000 

 15,000 2013.03.04 R 19022 ඒ�එස් සමර�ංහ 15,000 

 1,000 2014.02.25 R24840 ෙ�� ��ම�ංහ 1,000 

 1,000 2014.02.26 R24860 �ඒ� ���ක 1,000 

 1,000 2014.03.13 R24952 ඒ�එස් සමර�ංහ 1,000 

 48,000     48,000 
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   ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය - ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලය 
    අයවැය ෙව� ��ම සහ සත� �යද� - 2015 

 

 ෙ�ත  අ�මත කළ සත� අ���තය ෙහ�� 

       

2014   අයවැය 2015 ෙහ�  

 අංකය.  2015  �ඟය  

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

175,102,128 1 ��ගල පා���ක 228,975,000 222,760,673 6,214,327 වැ� කා�ය ම�ඩල ණය �සා ඉ�� ෙග�ම 

171,939 2 ගම� �යද� 747,000 569,742 177,258 අ� �ෙ�ශ සංචාර �සා. 

  සැප�� සහ   -
වැ� භා�තය� ඇ� අ�තමවල ෙවළඳෙප�ළ ව�නාකම 
ඉහළ යාම �සා 

7,548,915 3 පා�ෙභ�ජන 6,101,000 7,917,228 1,816,228  

1,538,371 4 නඩ��ව 2,749,000 3,078,609 -329,609 වැ� ෙ�වා�කාගාර ෙග�ඩනැ�� නඩ��ව �සා 

     - ආර�ෂාව, ���ය සහ ජල ��ප� ඉහළ යාම �සා 

31,047,420 5 ෙක��� රා��මය ෙස�වා 28,691,000 35,266,893 6,575,893 

  ෙවන� �නරාව�තන     

10,025,147 6 �යද� 12,252,000 11,656,232 595,768 ෙවන� �නරාව�තන �යද� පාලන�. 

       

  �� �නරාව�තන   -  

225,433,920 �යද� 279,515,000 281,249,377 1,734,377  
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2015. 12. 31 �ෙන� අවස� ව�ෂය සඳහා �ල� �කාශන ��බඳ සටහන  

  

1. �ධාන ���කරණ ��ප�� 

 

 1.1. ෙප�� ��ප��  

 

1.1.1 වා�තාකරණ ආස�්ත�ය  

 

ෙක�ළඹ �ශව්�ද�ාලෙ� ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතය 1978 අංක 16 දරන �ශ්ව�ද�ාල පනත සහ අංක 67/14 දරන 

ආඥා පනත යටෙ� 1980.01.01 �න සංස්ථා�ත ආයතනය�. 

ආයතනෙ� �ල� �කාශන ම�� ආයතනෙ� ව�ක�, වග��, ��ධ ව�ක�, ආදායම, �යද� හා �ය�ම 

ෙමෙහ��වල ෙවන� ග�ෙද� ��පණය ෙ�.  

1985 අංක 07 දරන (සංෙශ��ත) �ශව්�ද�ාල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන �ල� පනත ඇ��ව ප�කා�න 

පන�ව�� සංෙශ��ත �ශ්ව�ද�ාල පනෙ� 106 (1), (2) සහ 107(ආ) වග�� �කාරව �ල� ප�පාලනය ම�� ෙමම 

�� ය �කාශන සකස් කර ඇත.     

1.1.2 ��ක �යාකාරක� සහ ෙමෙහ��වල ස්වභාවය  

 

ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය ආ��ෙ�දය, �නා� සහ ෙ��ය ෛවද� �ම ස�බ�ධෙය� �ථම උපා� සහ පශ්චා� 

උපා� ම�ට�වල උපෙදස ්ලබා ෙදන � ලංකාෙ� ��� ��ඛතම උසස ්අධ�ාපන ආයතනය ෙ�. ආ��ෙ�ද �ද�ාලය 

�ව�න �ළ ���ම ���වන ලද ආයතනය වන අතර ප�ව 1977 වසෙ� � එම ආයතනය ෙ��ය ෛවද� �ද�ා 

ආයතනය ෙලස ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලයට අ�බ�ධ කරන ල�.  

ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය ��ක ෙස�ඛ� �කවරණය, ෙප�� ෙස�ඛ� �කවරණ ගැට�, ෙස�ඛ� නඟා ���ම සහ 

ෙර�ග �වාරණය යන අ�ෙය�ගා�මක අවශ�තා ඉ� කර� වස් ෛවද� වෘ��ක�� �� කර�.  

ආයතනය ��ක වශෙය� රජෙ� අර�ද�ව�� �යා�මක ෙ�.   

1.1.3 ��ෙයළ ��ෙ� පදනම  

(i) අ��ලතා �කාශය  

 

�ල� �කාශනවලට �ල� ත��වය ��බඳ �කාශය, �ල� කා�යසාධනය ��බඳ �කාශය, ��ධ ව�ක�වල �� � 

ෙවනස් �� ��බඳ �කාශය, �ද� �වාහය �කාශය සහ �ල� �කාශ සඳහා සටහ� ආ�ය ඇ�ළ� ෙ�. � ලංකා 

වරල� ගණකා�කා��ෙ� ආයතනය ��� ��� කර ඇ� � ලංකා රාජ� අංශෙ� ගණකා�කරණ ���වලට 

අ��ලව ෙමම �කාශ ��ෙයළ කර ඇත.   

      (ii) ��� පදනම   

�ල� �කාශ ඓ�හා�ක ��වැය පදනම මත ��ෙයළ කර ඇ� අතර �කාශ කර ඇ� අවස්ථා හැ�� ෙක�ට �ල� 

ව�නාක�වල ෙවනස ් �� සැල��ලට ෙගන ෙන�මැත. ��වැය ව�ක� සඳහා �වමා�වල � ඇ� සාධාරණ 

ව�නාකම මත පදන� ෙ�.  

      (iii) කෘත� හා ඉ��ප� ��ෙ� ව�වහාර �දල  

          �ල� �කාශ � ලංකා ��ය�ව�� ඉ��ප� කර� ලබන අතර එය ආයතනෙ� කෘත� හා ඉ��ප� ��ෙ� ව�වහාර 

�දල ෙ�.  
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1.2 ව�ක� සහ ඒවාෙ� ව�නාකම සඳහා පදන�  

1.2.1 ෙ�පළ, ගෘහභා�ඩ, ��යත හා උපකරණ  

 

ආයතනෙ� කා�යාලය, �ද�ාගාරය හා ඉගැ��� උපකරණ, ෙග�ඩනැ��, ගෘහභා�ඩ සහ ස� ��� හා වාහන 

�ත�ාගණනය කර, 2011.01.01 �න �ට �යා�මක වන ප�� ���වල හ�නා ෙගන ඇත. �ත�ාගණනය කරන ලද 

ඉඩ� ව�නාකම 2011.12.31 වැ� �නට �ල� �කාශයට සැල��ලට ග� ලැෙ�. කාල �මාව �ළ � �ල � ෙගන ඇ� 

ෙ�පළ, ��යත හා උපකරණ සහ �ස්තකාල ෙප�� ��වැයට ද�වා ඇත. 

�ෂය �� �ත�ාගණනය කළ ව�නාකම මත සහ �ල � ගැ�ෙ� ��වැය මත �ල� කා�ය සාධනය ��බඳ �කාශයට 

අය කර ඇත. පහත වා��ක අ�පාත ෙය�දා ෙගන ඇත.      

   ෙග�ඩනැ��       5% 

   ගෘහභා�ඩ හා ස� ���       10% 

   කා�යාලය �ද�ාගාරය හා ඉගැ��� උපකරණ   20% 

   ප�ගණක       20% 

   ෙම�ට� රථ       20% 

   �ස්තකාල ෙප��       20% 

   �ඩා උපකරණ       20% 

   ��යත හා ය�ෙ��පකරණ     20% 

   අ�ධ-ස්�ර ෙ�ශන ශාලාව      20% 

   ෙක���� බං�                                                                    20% 

 

2015 ව�ෂය සඳහා �ෂය �� ෙව�ෙව� �. ��යන 49.4ක �දල� ලබා � ඇත. එය �. ��යන 9.5�� වැ� � ඇත.  

(රජෙ� �දානව�� �ල � ග�, 2011.01.01 �නට �ත�ාගණනය කළ, ත�ාග හා ප�ත�ාග ෙලස ලැ�) �ය�ම සථ්ාවර 

ව�ක�වල �ෂය�� �ම�ෂය කර ඇත. 

ෙත�ග ව�නාකම 2014 වසරට වඩා �. ��යන 0.4�� අ� � ඇ� බව ���ෂණය කර ඇත. 

පශ්චා�-උපා� ආදායම, ණය හා අ��කාර� ඉහළ යාම ෙහ��ෙව� ලැ�ය �� දෑ �. ��යන 3.8�� පහළ ෙග�ස ්

ඇත.     

නව ෙ�වා�කාගාර ෙදක සඳහා �� ගාස්� ෙන�මැ� �ම ෙහ��ෙව� ��ව-ෙග�� සැල�ය �� ෙලස වැ� � ඇත. 

 ස්ථාවර තැ�ප� ඉව� කර ගැ�ම ෙහ��ෙව� ආෙය�ජන �. ��යන 6.6�� අ� � ඇත. 

 නව ෙම�ට� රථය, කා�යාල �ද�ාගාරය හා ඉගැ��� උපකරණ හා ෙවන� උපකරණ එ� �ම ෙහ��ෙව� ය�තල 

පහ�ක�, ��යත හා උපකරණ ව�නාකම  �. ��යන 30�� ඉහළ ෙග�ස් ඇත.  

තව� �ල� ගැ�� �සා ෙප��, වාර සඟර සහ �ඩා භා�ඩවල ව�නාකමද �. ��යන 30.1�� වැ� � ඇ� බව 

ෙපෙ�. 

1.2.2 ෙත�ග  

ෙත�ග ��වැය අ�ව ගණනය කර� ලැෙ�.  

1.2.3 ලැ�ය �� දෑ  

 ලැ�ය �� දෑ ඒවා �ෂක්ාශණයට ඇස්තෙ��� කළ �දල අ�ව ද�ව� ලැෙ�.  

1.2.4 ෙක� කා�න ආෙය�ජනය 

ඇතැ� ආෙය�ජන ෙප�� සමඟ නැවත අ�� කර ඇත.    
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1.3 වග�� හා ��පාදන  

2015.12.31 වන �නට �ය�ම ද�නා වග�� �ල� �කාශවලට ඇ�ළ� කර �ෙබන අතර ද�නා න�� �දල 

�වැර�ව �රණය කළ ෙන�හැ� වග�� සඳහා �මාණව� ��පාදන සලසා ඇත. 

ඉ��ම මත ෙග�ය �� බැ�� ෙහ� වසර� �ළ ෙග�ය �� බැ�� �ල� ත��වය ��බඳ �කාශෙ� ජංගම වග�� 

ෙලස ද�වා ඇත. වසරකට ප�ව ෙග�ය �� වග�� �ල� ත��වය �ළ ජංගම-ෙන�වන වග�� ෙලස ද�වා ඇත.   

2015.12.31වන �නට ආයතනයට එෙර�ව අ�කරණ න� කට�� හතර� �ෙබන අතර එම න�කර සඳහා 

වැයෙවන බවට ඇස්තෙ��� කළ �දල �. ��යන 0.4�.  

1.3.1 �දාන සඳහා ���කරණය  

ආයතනය ��� �යද� සඳහා දැ� �ද� සඳහා � ව�� �රණය කරන �දාන �යද� හ�නා ෙගන ඇ� කාල �මාව 

�ළ�ම �ල� කා�යසාධනය ��බඳ �කාශෙ� ආදායම ෙලස හ�නා ෙගන ඇත. ව�ක�වල ��වැය සඳහා 

ආයතනයට ව���රණය කරන �දානඅදාළ ව�කෙ� �ෙය�ජනව� කාල�මාව සඳහා �මා��ල පදනම මත �ල� 

කා�යසාධනය ��බඳ �කාශෙ� හ�නා ෙගන ඇත.   

1.3.2 ෙස�වක ��ලාභ  

සාමාන�ෙය� වයස, ෙස�වා කාලය හා ව�� ආ� සාධක මත ��ාම යාෙ� � ෙස�වකෙය�ට ලැෙබන ��ලාභ 

�මාණය සඳහා ��ලාභ සැල�ම� ��ණය කරන ල�.  

��ණය කළ ��ලාභ සැල�� ස�බ�ධෙය� �ල� ත��වය �ළ හ�නා ග� වග�ම 2016.12.31 �නට ඇ� 

බැ�ෙ� ව�තමාන ව�නාකම ෙ�.  

1.4 ආදායම හ�නා ගැ�ම  

ආ��ක ��ලාභ ආයතනයට ගලා යන ප�� ආදායම හ�නා ගැෙ�.  

2015 වසර සඳහා �නරාව�තන �යද� සඳහා � �� රජෙ� �දානය �. ��යන 274.0� �ය.  

1.5 �යදම  

�යද� දැ� ��වැය සහ �ශ්�ත ආදාය� අ�තම අතර ඍ� ස�බ�ධතාව මත පදන�ව �ල� කා�යසාධනය �ළ 

හ�නා ග� ලැෙ�. ආයතනය පව�වා ෙගන යාෙ� � සහ �ා�ධන ව�ක� නඩ�� ��ෙ� � දැ� �ය�ම �දය� 

වසර සඳහා අ���තය/ �ඟය අ�ව ආදායමට එක� කර ඇත.    

1.6 සංස�දනා�මක ෙත�ර��  

සංස�දනා�මක සංඛ�ා හැ� සෑම අවසථ්ාවක�ම සෑම �කාශයකම ද�වා ඇත. 
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5.3  �ල� කා�යසාධනය ��බඳ �ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාව 
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5.4  �ගණකා�ප�වරයාෙ� ���ෂණ වා�තාව 

ෙක�ළඹ �ශ්ව �ද�ාලයට අ�බ��ත ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනෙ� 2015  ෙදසැ�බ� 31 �ෙන� අවස� 

ව�ෂය සඳහා � �ල� �කාශණ ��බඳව 1978 අංක 16 දරණ �ශ්ව�ද�ාල පනෙ� 108(1) උපවග�� 

�කාරව �ගණකා�ප� වා�තාවට ���� 

 

2.2.1 (අ) ෙමය අමාත�ංශය ෙවත ෙවනෙ�� ��ම සඳහා �ෙගන �ය �සා ��� ව�� ඉව� කරන ලද අතර 

ෙව�ෙ��ෙ� ෙන����න බැ�� එය ර�මලාන කා��ක �ද�ාලා� �ාෙය��ක ��� කට�� 

සඳහා බාර � ඇත. 

 

       (ආ)  ස්ථාවර ව�ක� ෙ�ඛණය ස���ණෙය�ම අ��� ��ෙයල කර ඇ� �සා ෙමවැ� අ�පා� 

ඉ��ෙ�� අවම කර ගත හැ� ෙවතැ� බලාෙප�ෙර��� ෙ�. 

 

2.2.2.  ස්ථාවර ව�ක� ෙ�ඛණෙ� අවස� අ�යර ය� සකස්  කර�� ��ය� එය �ගණනය සඳහා ලබා 

 ගැ�ම� ���  අතර ඊටප�ද එම ෙ�ඛණෙ�  ෙවනස්ක� ��පය� ��කර ඇත. ෙ� වන �ට 

 ස්ථාවර ව�ක� ෙ�ඛණය ස���ණෙය�ම ��ෙයල ෙක�ට අවස� � ඇ� අතර ස්ථාවර 

 ව�ක� �ත�ාගණය� ද  �� කර�� පව�. ෙ� අ�ව අදාල ෙවනස්ක� හ�නාෙගන ඇ� අතර 

 �වැර� ��මට කට�� කර ඇත.  

 

2.2.3. (අ) ෙමම ගැට�ව �රාකරණය කර ගැ�ම සඳහා තව�රට� �ශ්ව �ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂම  සමඟ 

සාක�ජා පව�ව�� ��න අතර කළමණාකරණ ම�ඩලෙ� උපෙදස් මත කට�� ��මට 

බලාෙප�ෙර��� ෙ�. 

 

         (ආ) ෙමම ෙන�ෙගවන ලද �භාග ගාස්� සඳහා �ද� ෙර�ලා� 571 යටෙ� කට�� ��මට  

     උපෙදස් ලබා � ඇත.  

 

2.3. (අ) (i) 2016 ව�ෂය �ල� �ස්තකාල ෙප�� ස��ෂණය ��කර ඇ� අතර 2015 ව�ක� ස��ෂණ                 

කාලය �ල� ��� ෙ�වා�කාගාරෙ� අ��වැ�යා කට��  �� ��ම �සා එ� ස��ෂණ කට�� 

කළ ෙන�හැ� �ය. න�� 2016 ව�ෂෙ� �ට එය �� කර ඇත. 
 

            (ii) ආං�ක බ� ව�ෙට�� ෙප�� �මව�ව පව�වා ෙන�ගැ�ම �සා ෙමම ත�වය පැන නැ� ඇ� 

න�� ෙමවර ව�ක� ස��ෂණය සමඟ අං�ක බ� ව�ෙට�� ෙප�� ස���ණ ��ම, ඒ ඒ අංශ 

දැ�ව� ��ම ම�� �ය� අ�පා� මඟහරවා ගැ�මට කට�� කර ඇ� �සා ඉ�� ව�ක� 

ස��ෂණ වල� එම අ�පා� �වැර� ��මට හැ�යාව ලැෙ�.  
     

(ආ) ෙමම �ය� වා�තා ෙවන ෙවනම ��ෙයල කර ඇ� අතර ඉ��ෙ�� ඒවා �යාකා�  සැලැස්මට 

ඇ�ල� ��මට උපෙදස් ලබා � ඇත. 

 

(ඇ) මා�ක කා�යය සාධන වා�තා මා�ඩ�ක �ස්�මට ඉ��ප� ��මට උපෙදස් ලබා � ඇත. 

 

       (ඈ) ඉ��ෙ��  ෙ� ස�බ�ධෙය� �වැර�ව කට�� ��මට අවශ� උපෙදස් ලබා � ඇත. 
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3.1.  ෙමම ව�ෂෙ� �ල� ��ඵලය � ��යන 21,184,832 ක ඌනතාවය� ද�වා ෙවනස් � ඇ�ෙ� 

 �ත�ාගණන සං�තය මත කරන ලද �ෂය ��ම ආදාය� �යද� ��ම  හර කර ඇත� බැරකර 

 ඇ�ෙ� ෙප�� සං�ත ��මට වන බැ��. එම �මාණය � ��යන 13,230,129 �  වන අතර එය 

 ඌනතාවයට ගැල� �ට ව�ෂෙ� සත�  ඌනතාවය ව�ෙ� � ��යන 7,954,703 �. එය ෙපර 

 ව�ෂයට සාෙ��ෂා � ��යන 1,470,879 අ��ම�. 
 

4.1 (අ) කළමණාකරණ ම�ඩලෙ� ��ෙ�ශය�ද ස�තව ව�වස්ථාව� සංෙශ�ධන ක��ව� ම�� 

 �යමාව�ය සංෙශ�ධනය ��ෙ� ෙය�ජනා ඉ��ප� ��ෙම� ප� පශ්චා� උපා� පාඨමාලා 

 පැවැ��ය හැ� ෙලස ව�වස්ථාව�ය සංෙශ�ධනය කර ඇත.�ශ්ව �ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂෙ� 

 ච�ෙ�ඛ �කාරවද පශ්චා� උපා� පාඨමාලා පැවැ��ම  ��ග�වා ඇ� �සා ෙමම පශ්චා� 

 උපා� පාඨමාලා පැවැ��ම අඛ�ඩව �� කර ඇත.    
 

(ආ)  2016 ව�ෂෙ�� ආර�භ ��මට ෙය��ත ෙදවන ආ���ද වාචස්ප� උපා� පාඨමාලාව (MD) 

 සඳහා �ශාල  අය��ප� �මාණය� ලැ� ��ම හා අ��� ආර�භ කරන ලද සහ�කප�  පාඨමාලා 

සඳහා ද �ශාල ඉ��ම� පැව�ම �සා ඉ��ෙ�� ෙමම ත�වය ව�ධනය �ම�  බලාෙප�ෙර��� ෙ�. 
 

(ඇ)  ෙමම ත�වය කළමණාකරණ ම�ඩලයට වා�තා කර ඇ� අතර ෙමයට ��යම� ෙලස  �ෂයමාලා 

සංව�ධනය සඳහා 2016 ව�ෂය �ල ෙවනම  ��පාදනද ෙව� කර එම කට��  ව�ධනය ��ෙ� 

�යවර ��පය� ආර�භ කර ඇ� �සා ඉ��ෙ�� ෙම� ධනා�මක  ව�ධනය� බලාෙප�ෙර��� �ය 

හැක. �ට අමතරව ව�වස්ථාව�ෙ� ඇ�ල� අ�ෙ�ක �භාග  වලට ��ය හැ� වාර ගණන අ� ��ම සඳහා 

ෙය�ජනා ඉ��ප� � ඇ� අතර ෙම���ද ෙමම  ත��වය යහප� කර ගැ�මට බලාෙප�ෙර��� ෙ�. 
 

(ඈ)  ඉහත (ඇ) � සඳහ� කළ ක�� මත ෙමම ත�වය යහප� �ම� ඉ��ෙ�ද බලාෙප�ෙර��� ෙ�. 
 

(ඉ),(ඊ) �භාග අසම� වන ��� ෙව�ෙව� අ�ෙ�ක �භාග පැවැ��ම අ�වා�යෙය�ම කළ �� වන  අතර 

ෙ� සඳහා සා�ථකම ��යම වන ��� අසම� �ෙ� ��ශතය අ� කර ගැ�ම සඳහා  කළමණාකරණ 

ම�ඩලෙ�ද උපෙදස් ලබාෙගන ��ම� වැඩ ��ෙවල� සකස් ��මට  �යවර  ග� ඇත. 
 

(උ)  �ා�ධන ව�ක� �න��තාපනය ��ෙ� කා�යය��� ඇසත්ෙ��� සකස් කර �ය�ත 

 ��ෙ�ශය� ��ම සඳහා ���ක�ල� ඉං�ෙ��වරය� ෙන���ම �සා ෙමම කා�යය� ඉ� ��ෙ� 

�මාදය� �� � ඇ� අතර ආයතන සඳහා ඉං�ෙ�� ස්�ර තන�ර� ලබා ෙන��ෙ� පදනම මත ෙමම 

අ�පා�වට තව�රට� අප ��ණ ෙද�� ��. ෙකෙස� න�� උසස් අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ� ඉං�ෙ�� 

මහතාෙ� ෙස�වය ��ත වැඩ ෙක�ටස් සඳහා 2016 ව�ෂය �ල� ලබාෙගන ඇ� �සා ෙමම කා�යය හැ� පමණ 

අවස� ��මට කට�� කර ඇත. එෙම�ම ස්ථාවර ව�ක� අ�ප� කර  ගැ�� යටෙ� ෙජනෙ�ටරය� 

නඩ�� ��ෙ� ���ක� ල� ෙස�වකෙය� ෙන�මැ��ම මත �ල� ගැ�ම �� ෙන�� අතර ආයතනෙ� �ධාන 

සැලැස්ම �යා�මක �ෙම� ප� නව �ද�ාගාර පහ�ක� යටෙ� ෛවද� හා රසායනාගාර උපකරණ �ල� 

ගැ�� වඩා උ�ක �සා ෙමම �ල� ගැ�� ��පය� ��  ෙන���. �ට අමතරව  �ය�ම ෙස�වක ��� වැඩ 

සටහ� පව�වා �මකර ඇත. 

 

4.2 (අ) දැනට ආයතනෙ� ��ත ඉඩ පහ�ක� පව�න �සා තාවකා�කව ෙමම �ාෙය��ක කට��  ෙමම 

ස්ථානවල පැවැ�ෙවන අතර ආයතනෙ� �ධාන සැලැස්ම ( Master Plan) �යා�මක  � ප� ෙමම අ�පා� 

�ය�ල මඟ හැෙර� ඇත. �ධාන සැලැස්මට  අදාල ��ක කට�� �ය�ල දැනට අවස� කර ඇ� අතර 2018 

ව�ෂය ආර�භෙ�� �ය� ඉ���� ආර�භ ��මට සැල�� කර ඇත. 
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      (ආ) �ගණනය ��� ෙප�වා �� �ය�ම වැර� අවස්ථා �වැර�  කර ඇත. ෙමම සෑම 

 අවස්ථාවක�ම බැං� සැස�ම �වැර�ව ��ෙයල ��ම� �� � ඇ� න�� බැං� සැස�� ෙ�ඛණය 

�ද� ෙප�ෙ� ඇ�ල� ��ම හා �ද� ෙප�ත  �වැර� ��ම පමා � �� �ම �සා ෙමම  ෙවනස්ක� 

��පණය � ඇත. ඉ��ෙ�� ෙමවැ� වැර� ඇ� ෙන��මට අවශ� උපෙදස් ලබා �  ඇත.  

 

4.3 (අ) ෙ� වන �ට ඖෂධ �ෂ්පාදන කට�� ආර�භ කර ඇත.  

 

      (ආ) ෙ� වන �ට අවශ� අ�ෙ�ක භා�ඩ �ය�ල ලබා � එම උපකරණ �ය�ල �යා�මක වන  අතර  

�ෂ� �ාෙය��ක කට�� අවස� �  ප� ආර�ෂාව සඳහා නැවත ඇ��� වල තැ�ම�  �� ෙ�.  

 

5.1 ආ��ෙ�ද, �නා�  ෙම�ම ප�පාලන අංශ වල අවශ�තා හා අර�� ඉල�ක කර වා��ක �යාකා�     

සැල�� සකස් ��ම ��වන �සා ෙ� ��� සමසථ් ආයතන අර�� ඉ� වන බව �ව හැ�ය. 

 

5.2 (අ) �ෂ� බඳවා ගැ�� වැ��ම මත ෙ�ශණ ශාලා වා�ස�කරණය� වැ� �ම හා ප�ගණක උපාංග 

 ඉ��� වැ��ම හා ජාත��තර ස�ම��ණෙ� � �ෙශ�ෂඥ ෙ�ශකව�� ආයතනයට  ෙන�පැ�ණ 

අදාල ෙ�ශණ පහ�ක� ලබා ගැ�ෙ� හ�� අවශ�තාවය� ම� �ම මත ඊට අදාල  උපකරණ �ල � 

ගැ�මට �� �ම �සා ෙමම ය��   උපකරණ, ප�ගණක හා ෙවන�  උපකරණ �ල� ගැ�� වැ�� ඇත. 

නව ෙ�වා�කාගාරය ඉ� ��ම �ස�පාදන සැලැස්ම සකස්  ��ෙම� ප� �� � හ�� ත�වය� �සා � 

බ� උපකරණ �යදම වැ�� ඇත. න�� සමස්තය�  ෙලස ෙ� ��� �� අ�මත ��පාදන ඉ�ම�ම� 

�� � නැත.  

 

(ආ)  2014 ව�ෂෙ�� වැඩ ආර�භ � න�� 2015 ව�ෂෙ�ද ෙග�� කර� ලබන �ය� �යද� සඳහා 

 උපෙය�� කර ගත �� ව�ෙ� 2015 ව�ෂෙ� ��පාදන �සා ෙමම ත�වය පැන නැ� ඇත.  

 

(ඇ)   ෙ�වා�කාගාර � බ� �ය�ත ���තර සකසා තා�ෂ�ක ඇග�� ක�� ��ෙ�ශය ස�තව  �ල� 

ෙගන ඇ� අතර ෙතවන ජාත��තර ස�ම��ණය සඳහා සහභා� � ආරා�ත ෙ��ක��  ෙමරටට 

ෙන�පැ�ණ තම ෙ�ශන පැවැ��මට ග� හ�� �රණය �සා ෙමම ස�ම��ණ  උපකරණ �යාකා� 

සැලැස්මට හා �ස�පාදන සැලැස්මට ඇ�ළ� ��මට ෙන�හැ� � ඇත. 

 

5.3 (අ)ඉං�ෙ��වරෙය� ෙන���ෙ� අ�පා�ව මත ෙමම �වැර� ඇස්තෙ���ව සකස් ��මට 

 ෙන�හැ� � ඇ� අතර ව�තමානෙ�� අමාත�ාංශෙ� ඉං�ෙ�� මහතා තාවකා�කව ෙමම 

 කට�� ෙස�යා බැ�ම� �� කරන �සා ඉ��ෙ�� ෙමම ��වලතා මඟහරවා ගැ�මට 

 බලාෙප�ෙර��� ෙ�. අ�ෙ�ක වැඩ සඳහා ෙක���ා� වලට ඇ�ල� 10% ව�නාකම ඇ�ලත 

 �ය�ත ��ව දැ�� �ම  හා අධ��ෂ අ�මැ�යට යට�ව ෙමම �යද� �� � ඇත. ෙමම �යද� 

 �ය�ල ���  ඇස්තෙ��� කල ෙන�හැ� හ�� ත�වය� මත පැන නැ�� ක�� මත �� ව න 

 අතර ෙ� සඳහා වැඩ ඉං�ෙ��වරයාෙ�  ��ෙ�ශය ලබා ගැ�ම� �� ෙ�. 
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(ආ)  ��ක ඇස්තෙ��� සකස් ��ම, උපෙ�ශක ෙස�වා ආයතනය� ෙස�යාගැ�ම සඳහා ��ෙ�ශ 

 සකස් කර ගැ�ම ආ� කට�� සඳහා ඉං�ෙ��වරය� ෙන���ම  මත ෙමම �මාදය ��� ඇ� 

 න�� 2016  ව�ෂෙ�� අවශ� �මාණයට ��පාදන ෙව� කර ෙ� වන �ට �ඩා ��ෙ� පල� 

 අ�යෙ� වැඩ කට�� අවස� කර ඇත. 

 

(ඇ) ෙ� වන �ට ස�ව �ද��ගාරෙ� ඉ���� �ය�ල අවස� කර අදාල අංශ ෙවත භාර � ඇත.  

 

(ඈ)  ආර�ෂක අංශෙ� �ෙශ�ෂ ඉ��� මත මා�� ග�මානෙ� පා�ස�ක ත�වය මත පව�න  තා�පයට 

ඉහ�� දැ�වැට� ඉ���ම හා ශල� ශාලාක�ය, �ව��ණ හා අධ�ෂක කා�යාලෙ�  අත�වශ� හ�� 

ෙම�ම �ඩා �මාණෙ� න�කරණය� ��පය� ෙ� යටෙ� �� � ඇ� අතර  ෙමම �යද� �ය�ල 

�න��තාපන ෙව� ��ම �මාව �ල �� කර ඇත. 

 

 

6. අවධානය ෙය�� කර ඇ� �ය�ම ක�� ��බඳව ෙස�යාබලා අවශ� ප�� පාලන කට�� ��ම� ��මට 

�යවර ෙගන ඇත. 

 

 

 

 

………………………………………. 

ෛවද� එස් . �. හ�ආර�� 
අධ��ෂ, 
ෙ��ය ෛවද� �ද�ා ආයතනය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 

 


