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2016 ෛස  සඳහා වූ වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලවේ වේශීය වෛදය විදයා  ආයත්නවේ (IIM) ෛාර්ෂික ෛාර්ත්ාෛ 
එළිදැක්වීමට ලැබීම පිළිබඳෛ මා සැබවින්තම ප්රීතියට පත්වෛමි. ෛස  87ක ඉතිහාසයක් ඇති වමම ආයත්නය 1977 
ෛසවර් සිට (ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ වපවළේ විශ්ෛවිදයාලයක් ෛන) වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලයට අනුබේධ ආයත්නයකි. 
ෛර්ත්මානවේ දී වමම ආයත්නය ශ්රී ලංකාවේ වේශීය වෛදය ක්රම පිළිබඳ ප්රථම උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි 
ෛැඩසටහන්ත පිරිනමයි. 2015 ෛසවර් දී ආයුර්වේද වෛදය විදයාෛ හා ශලය වෛදය (B.A.M.S.) උපාධිය සඳහා 
ශිෂයයින්ත 172වදවනක් බඳෛා ගන්තනා ලද අත්  යුනානි වෛදය විදයාෛ හා ශලය වෛදය (B.U.M.S.) උපාධිය සඳහා 
බඳෛා ගන්තනා ලද ශිෂයයන්ත සංඛ්යාෛ 43කි. 2016 ෛසවර් දී ශිෂයයන්ත අනූ හය වදවනක් (96) ආයුර්වේද වෛදය 
(BAMS) උපාධිය හිමික  ගත් අත්  ශිෂයයින්ත විසි වදවදවනක් (22) යුනානි වෛදය  (BUMS) උපාධිය හිමික  
ගත්වත්ය. 2016 ෛස  තුළ දී සේභාහන චිකිත්සාෛ පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාෛද ආයුර්වේද ඔෂධවේදය පිළිබඳ 
සහතික පත්ර පාඨමාලාෛ - 2016 සහ ආයුර්වේද ඔෂධවේදය පිළිබඳ ඩිප්වලෝමා පාඨමාලාෛ වේශීය වෛදය විදයා 
ආයත්නවේ දී ආ ේභ ක න ලදී.   
 
2016 ආයුර්වේද, යුනානි, සිේධ සහ සේප්රදායික වෛදය ක්රමය පිළිබඳ තුන්තෛැනි අන්තත්ර්ජාතික සේමන්තත්රණය 2016 
ෛසවර් දී වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ දී පෛත්ෛන ලදී. එවමන්තම වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ අධයයන 
සහ අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ආයත්නවයන්ත බැහැ ෛ පුහුණුෛක් සංවිධානය ක  සාර්ථකෛ පෛත්ෛන ලදී. 
2016 ෛසවර් දී සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සෛය සහ වෛසක් උත්සෛය පෛත්ෛන ලදී.   

ආයත්නවේ ආයුර්වේද සහ යුනානි අංශ විසින්ත වෛදය කඳවුරු සාර්ථක වලස සංවිධානය ක න ලදී. ආයත්නවේ 
ක්රීඩා පිටිය අලුත්ෛැඩියා කිරීම අෛසන්ත ක න ලද අත්  2016 සමා ේභක උත්සෛය සාර්ථකෛ පෛත්ෛන ලදී.  IIM හි 
ප්රධාන සැලසුම සකස ්කිරීම 2016 දී අඛණ්ඩෛ ක  වගන යන ලදී.  ආයත්නවේ අධයයන (ආයුර්වේද හා යුනානි 
අංශෛල) කාර්ය මණ්ඩලය වේශීය හා අන්තත්ර්ජාතික ෛශවයන්ත සංවිධානය කළ සේමන්තත්රණ හා ෛැඩමුළුෛලට 
සහභාගී විය.  

වමම සියලු කාර්යයන්ත සාක්ෂාත් ක  ගැනීම සඳහා කැපවීවමන්ත කටයුතු කළ සහ ඒ සියේල සාර්ථක ක  ගැනීමට 
සේපූර්ණ සහවයෝගය ලබා දුන්ත IIM හි අධයයන, පරිපාලන සහ අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලයට වමන්තම ශිෂය 
ප්රජාෛට ද මාවග් කෘත්ඥත්ාෛ පළ කිරීමට කැමැත්වත්මි. ත්ෛ ද ආයත්නවේ සංෛර්ධනය වෛනුවෛන්ත මා හට නිෛැ දි 
මඟ වපන්තෛන ලද වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලවේ සනාත්න සභාෛට සහ ආයත්නවේ කළමනාක ණ මණ්ඩලයට ද මාවග් 
ස්තුතිය පුද ක මි. ගරු උසස් අධයාපන හා මහා මාර්ග අමාත්යතුමා, උසස් අධයාපන හා මහා මාර්ග අමාත්යාංශය, 
විශ්ෛවිදයාල ප්රතිපාදන වකොමිෂන්ත සභාෛ ඇතුළු වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලවේ වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ 
කාර්යයන්ත ඉටු කිරීමට සහාය ලබා දුන්ත අවනක් සියලුම නිලධාරීන්ත සඳහා මාවග් කෘත්ඥත්ා පූර්ෛක ස්තුතිය පුද 
කිරීමට වමය අෛස්ථාෛක් ක  ගනිමි. වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ අනාගත්ය සෑම අයුරින්තම සාර්ථක වේෛායි 
මම ප්රාර්ථනා ක මි! 
 
 
 
වවදය එස්. ඩී. හපුආරච්චි 

BAMS (ශ්රී ලංකා), M.D (Ayu) (ඉන්දියාව), M.Sc. (ශාක විදයාව) (ශ්රී ලංකා), PhD (වජව රසායන විදයාව) 

(ශ්රී ලංකා) 
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01. ආයතනගේ අධිකාරීන්: 

 1.1 ආඥාපනත 

 
 වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නය 1979 අංක 07 ද න ආඥා පනත් යටවත් වකොළඹ 

විශ්ෛවිදයාලයට අනුබේධ ක  ඇත්. 
   

 1.2 කළමනාකරන මණ්ඩලය 

  (අ) නිල බලගයන් සාමාජිකයින් 

    

  අධයක්ෂ (සභාපති) 
  වෛදය එස්.ඩී. හපුආ ච්චි  
 

 අංශාධිපති/ ආයුර්ගේද 

  වෛදය පී. ආර්. ෛ ාත්ැන්තන මහත්මිය  
 

 අංශාධිපති/ යුනානි 

 වෛදය ඒ.එච්.එේ. මේජුඩ් 

 අතිගර්ක ගේකේ/ උසස් අධයාපන අමාතයාංශය 

 පී. ජී. ජයසිංහ මහත්ා 

 
 අතිගර්ක ගේකේ/ ගසෞඛය, ගපෝෂණ සහ ගේශීය වවදය විදයා අමාතයාංශය 

 ගීත්ානි කරුණා ත්න මිය (2016 ජූනි සිට)  
 

 මහාභාණ්ඩාගාර නිගයෝජිත 
 එේ. ඩී. වේ. සී. මු වග් මහත්ා, සහකා  අධයක්ෂ, වෛළඳ හා ආවයෝජන ප්රතිපත්ති  

  වදපාර්ත්වේන්තතුෛ 
 

 අධයක්ෂ/ බණ්ඩාරනායක ආයුර්ගේද පර්ගේෂණ ආයතනය 
 මහාචාර්ය වක්. වක්. ඩී. එස්.  ණවී  මහත්ා    

 අධයක්ෂ/ ආයුර්ගේද ශික්ෂණ ගරෝහල 
 වෛදය ඩී. එච්. වත්න්තනවකෝන්ත මහත්ා  

 

 පීඨාධිපති/ වවදය  පීඨය 
 මහාචාර්ය වජනිෆර් වපවර් ා   

 

 වවදය පීඨ සාමාජිකයින්  
 මහාචාර්ය පී. ආර්. ප්රනාන්තදු 
 මහාචාර්ය එස්. එස්. බී. ඩී. පී. වසොයිසා  
 මහාචාර්ය ප්රියදර්ශනී ගලප්පත්ති 

 ආයුර්ගේද වවදය සභාගේ සාමාජික 
  වෛදය එස්. එේ. එච්. වසේනබණ්ඩා මහත්ා

  

1 



2 
 

(ආ) විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකොමිෂන් සභාව පේ කළ සාමාජිකයින්   
  
 මහාචාර්ය දිලිප් ද සිේෛා මහත්ා 
 එේ. ඩී. ඩී. පීරිස් මහත්ා 
 වක්. ආර්. උඩුෛාෛල මහත්ා 
 මහාචාර්ය සුමන ත්න අම තුංග 
 ආචාර්ය මාලිනී අම සිංහ කුරුප්පු වමය  
 ආචාර්ය එේ. ඩී. වේ. අවේගුණෛර්ධන මහත්ා  
 ආචාර්ය ත්ා ක ප්රසාේ වහන්තදවිත්ා ණ මහත්ා 
 ආචාර්ය එච්. චින්තත්ක නාදුගල මහත්ා 
  
 ගේකේ/ නිවයෝජය වේඛකාධිකාරී  
 ටී. එේ. එච්. පී. වක්. ගුණතිලක මහත්මිය  
 
1.3 අධයක්ෂ 

 

 වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලවේ වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ අධයක්ෂ වෛදය එස්. ඩී. හපුආ ච්චි 
මහත්මිය 2015 ෛර්ෂය තුළ,  අධයක්ෂ වලස කටයුතු ක  ඇත්. එතුමිය  1990 ෛර්ෂවේ දී IIM 
ආයත්නවයන්ත B.A.M.S. (වගෞ ෛ) උපාධිය ද 2007 ෛර්ෂවේ දී වප් ාවදණිය විශ්ෛවිදයාලවේ PGIS 
වෛතින්ත ශාක විදයාෛ පිළිබඳ විදයාපති උපාධියද  1998 ෛර්ෂවේ දී ඉන්තදියාවේ බ නැස්  හින්තදු 
 විශ්ෛවිදයාලවයන්ත වෛදයපති උපාධිය ද 2014 ෛර්ෂවේ දී ශ්රී ජයෛර්ධනපු  විශ්ෛවිදයාලවයන්ත 
(වජෛ- සායන විදයාෛ) ආචාර්ය උපාධිය ද හිමික  වගන ඇත්.  වජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යෛරියක 
වලස (1993– 2016) ෛස  ගණනාෛක් වසේෛය ක  ඇති ඇය ආයුර්වේද අංශවේ ප්රධානි වලස ද පශ්චාත් 
උපාධි අංශවේ අතිවර්ක අධයක්ෂ  වලස ද වසේෛය ක  ඇත්. වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ 
 යටිත්ල පහසුකේ, ශිෂය වක්න්තද්රීය අධයාපනය හා අන්තත්ර්ජාතික සබඳත්ා ෛැඩිදියුණු ක මින්ත එම 
ආයත්නවේ දියුණුෛ වෛනුවෛන්ත  එම කාලය තුළදී ඇය විසින්ත ඉදිරි පියෛ   ාශියක් ගනු ලැබීය.  

 1.4 අධයයන කමිටු  
 

1.4 (1) ආයුර්ගේද අංශීය කමිටුව 

 වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ ආයුර්වේද අංශවේ අදාළ සියලු අංශෛල  අධයයන 
පාඨමාලා, පුහුණු කිරීවේ ෛැඩසටහන්ත සහ විභාග සේබන්තධ සියලු කටයුතු  පිළිබඳ නිර්වේශ ඉදිරිපත් 
කිරීවේ ෛගකීම අංශීය කමිටුෛ වෛත් පෛ ා ඇත්. 

 1979 අංක 7 ද න වේශීය වෛදය විදයා ආයත්න නියමාෛලිවේ 15(1) වේදයට අනුකූලෛ පහත් 
පරිදි  2013 ෛර්ෂවේදී අංශීය කමිටුෛ පත් වකොට ඇත්. 
 

 ආයුර්වේද අංශීය කමිටුවේ සභාපති - අංශ ප්රධාන/ආයුර්වේද 
 වෛදය පී. ආර්. ෛ ාත්ැන්තන මහත්මිය   
 
 සියලු සථ්ි  කථිකාචාර්යෛරුන්ත අංශීය කමිටුවේ සාමාජිකයන්ත වේ. 

 1.4 (2) යුනානි අංශීය කමිටුව 

 යුනානි අංශීය කමිටුවේ සභාපති - අංශ ප්රධානි/යුනානි 
 වෛදය ඒ.එච්.එේ. මේජුඩ් 
 සියලු සථ්ි  කථිකාචාර්යෛරුන්ත යුනානි අංශීය කමිටුවේ සාමාජිකයන්ත වේ. 
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 1.4 (3) පර්ගේෂණ සහ උසස් උපාධි කමිටුව (RHDC) 

 අධයක්ෂ/ සභාපති 
 අංශාධිපති/ ආයුර්වේද 
 අංශාධිපති/ යුනානි 
 ආයත්නවේ සියලු මහාචාර්යෛරුන්ත සහ සහාය මහාචාර්යෛරුන්ත 
 ආයුර්වේද වකොමසාරිස් 
 අධයක්ෂ/ බණ්ඩා නායක අනුස්ම ණ ආයුර්වේද පර්වේෂණ ආයත්නය   
 අධයක්ෂ/ ආයුර්වේද ශික්ෂණ ව ෝහල 
 මහාචාර්ය ඩේ. ඩී.  ත්නසූරිය – විදයා පීඨය, වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලය 
 මහාචාර්ය ස්ෛර්ණා පියසිරි මිය/ පීඨාධිපති (උපාධි අධයයන පීඨය, ශ්රී  ජයෛර්ධනපු  
 විශ්ෛවිදයාලය) 
 වෛදය ක්රිෂාන්තත් වී සිංහ/ වෛදය පීඨය, වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලය 
 පාඨමාලා සේබන්තධීකා ක /MD (ආයුර්වේද) 2012/2015 
 පාඨමාලා සේබන්තධීකා ක /MD (ආයුර්වේද) 2016/2019 
 පාඨමාලා සේබන්තධීකා ක/ MD (යුනානි) 2016/2019 
 පාඨමාලා සේබන්තධීකා ක / ආයුර්වේද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්වලෝමා (2015/2016) 
 පාඨමාලා සේබන්තධීකා ක / යුනානි පශ්චාත් උපාධි ඩිප්වලෝමා (2015/2016) 
 නිවයෝජය මූලයාධිකාරි  
 නිවයෝජය වේඛකාධිකාරි/ වේකේ           
 

02. අධයයන අංශ, ගදපාර්තගේන්තු, ශාඛා, මධයස්ථාන සහ ඒකක 

 

 2.1  ආයුර්ගේද අංශය යටගේ ඇති අධයයනාංශ 

 

        ආයුර්වේද අංශය නේ ෛශවයන්ත අධයයනාංශ අටකින්ත (08) සමන්තවිත් වේ, 
 

I. වමෞලික සිේධාන්තත් 

II. ද්රෛය ගුණ විඥාන 

III. ස්ෛස්ත්ෛෘත්ත් 

IV. කාය චිකිත්සා 

V. වේශීය චිකිත්සා 

VI. ප්රසූත්න්තත්ර වකෞමා භෘත්ය 

VII. ශලය ශාලකය 

VIII. සමාන්තත්  විදයා (ආයුර්වේද සහ යුනානි යන වදඅංශයටම වපොදුය) 

 

 2.2  යුනානි අංශය යටගේ අධයයනාංශ 

 

         යුනානි අංශය නේ ෛශවයන්ත අධයයනාංශ අටකින්ත (08) සමන්තවිත් වේ, 

I. කුේලියත් 
II. ඉේමුේ අේවියා 

III. වමෞලිජාත් 

IV. නිස්ෛාන්ත ෛා කබාලත් 
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V. ඉේමුේ ජ හත් 

VI. ඉෆ්සාන්ත ඒ වසේහාත් 

VII. වේශීය ඉලාේ 
VIII. සමාන්තත්  විදයා (ආයුර්වේද සහ යුනානි යන වදඅංශයටම වපොදුය) 
 

 2.3  ගතොරතුරු තාක්ෂණ මධයස්ථානය සහ ඉංග්රීසි ඒකකය 

 

 වත්ො තුරු ත්ාක්ෂණ හා භාෂා විදයාගා ය 2014 ෛසවර් මාර්තු මස HETC  ෛයාපෘතිය 

යටගේ පිහිටුවන ලදී.  ශිෂයයින්තවග් ප්රාවයෝගික පන්තති සඳහා පරිගණක 39ක් ද අන්තත්ර්ජාල පහසුකේ 
සහිත් පරිගණක 16ක්  සපයා ඇත්. 
 

 2.4 පශ්චාේ උපාධි අංශය 

 

 ඩිේගලෝමා සහ පශ්චාේ උපාධි වැඩසටහන්  - 2016 
 

වැඩසටහගන් නම ශිෂයයන් සංඛයාව මාධයය 

ආයුර්වේද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්වලෝමා 2015/2016 15 ඉංග්රීසි 

යුනානි පශ්චාත් උපාධි ඩිප්වලෝමා 2015/2016 08 ඉංග්රීසි 

 

 

 2.5 පුස්තකාලය 
 

 වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ පුස්ත්කාලය 1929 ෛසවර් දී  ආයුර්වේද විදයාලය ඇති 

කිරීමත් සමඟ පිහිටුෛන ලදී.  ආයත්නවේ අධයාපනික හා පර්වේෂණ ෛැඩසටහන්ත සඳහා අෛශය සේපත් 

ලබා වදමින්ත   ආයත්නවේ අධයයන කාර්ය මණ්ඩලවේ සහ ශිෂයයින්තවග් වත්ො තුරු අෛශයත්ා ඉටු කිරීම 

 පුස්ත්කාලවේ ප්රධාන ප මාර්ථය වේ.  ග්රන්තථ එකතුෛ සඳහා  මූලික ෛශවයන්ත ආයුර්වේද හා 

යුනානි වෛදය ක්වෂේත්ර ඇතුළත් වේ.  ප්රෛර්ත්න ෛා  සඟ ා එකතුෛට  මුද්රිත් අනුෛාදවේ දායකත්ෛය 

ලබා ඇති සඟ ා 21ක් ඇතුළත් වේ. 

පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලගේ විස්තර - 2015 

ත්නතු  සංඛයාෛ 

වජයෂ්ඨ සහකා  පුස්ත්කාලයාධිපති 02 
කාර්ය මණ්ඩල සහායක  01 

පුස්ත්කාල සහ වත්ො තුරු සහායක (වරේණිය I) 01 

පුස්ත්කාල සහ වත්ො තුරු සහායක (වරේණිය II) 01 
පුස්ත්කාල සහ වත්ො තුරු සහායක (වරේණිය III) 01 

පුස්ත්කාල සහායක (වරේණිය II) 02 

වපොත් බැඳුේකරු (වරේණිය II) 01 
කේකරු (වරේණිය II) 02 

  

මිලට ගැනීේ  - පුස්ත්කාලය සඳහා රුපියේ 446,189.75ක් සහ එ.ජ.  වඩොලර් 17500.00 
    ක් ෛටිනා වපොත් සහ ෛා  සඟ ා මිලදී ගන්තනා ලදී. 
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 ප්රදාන - වපොත් 31ක් ප්රදාන වලස ලැබී ඇත්. 
  

ත්ාක්ෂණික වසේෛා - 2016 ෛස  තුළදී බැහැ  වගන යාවේ වපොත් 11538ක් සහ විමර්ශන 
වපොත් 1951ක්      නිකුත් ක  ඇත්. 
 

 විවශේෂ වසේෛා - බැහැ  දීවේ වසේෛාෛ, විමර්ශන වසේෛාෛ, ෛත්මන්ත දැනුෛත් කිරීවේ වසේෛාෛ,  
    අන්තත්ර්-පුස්ත්කාල ණය වසේෛාෛ, ඡායාස්ථිති වසේෛාෛ, අන්තත්ර්ජාල 
පහසුකේ 
 

 පරිශීලකයන්ත සංඛයාෛ - උපාධි අවප්ක්ෂක සිසුන්ත - ආයුර්වේද - 831 
        - යුනානි - 232 
 
    පශ්චාත් උපාධි සිසුන්ත  - ඩිප්වලෝමා - 23 
       
    අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය    - 82 
    අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය    - 98 
  
 2.6 පරිපාලන අංශ 
  
  පහත් සඳහන්ත පරිදි පරිපාලන අංශ හත්ක් ඇත්. 
  
  1. අධයක්ෂෛ යාවග් කාර්යාලය 
  2. නිවයෝජය වේඛකාධිකාරි කාර්යාලය 
  3. මූලය අංශය 
  4. ශිෂය ලියාපදිංචි සහ සුබසාධන අංශය 
  5. විභාග අංශය 
  6. ආයත්න අංශය 
  7. සාමානය පරිපාලනය සහ ප්රාග්ධන ෛැඩ අංශය 
 

ආයත්නවේ විභාග අංශය සහ සාමානය පරිපාලන අංශය නිවයෝජය වේඛකාධිකාරි කටයුතු ක න අත් , 
වජයෂ්ඨ සහකා  වේඛකාධිකාරි ආයත්න අංශය භා ෛ කටයුතු ක යි. එවසේම සහකා  වේඛකාධිකාරි/ 
පරිපාලන සාමානය පාලන අංශය භා ෛ කටයුතු ක න අත්  සහකා  වේඛකාධිකාරි/ මූලධන සහ ශිෂය 
වසේෛා, මූලධන  සහ ශිෂය  වසේෛා කටයුතු භා ෛ කටයුතු ක යි. නිවයෝජය මූලයාධිකාරි සැපයීේ සහ 
ආයත්නවේ මූලය පාලනය භා ෛ කටයුතු ක න අත්  වජයෂ්ඨ සහකා  මූලයාධිකාරි ෛැටුප් සහ වගවීේ 
භා ෛ කටයුතු ක යි.  

පුස්ත්කාලයාධිපතිෛරු වදවදවනක් වජයෂ්ඨ සහකා  පුස්ත්කාලයාධිපතිෛරුන්ත වලස  ාජකාරි ඉටු ක න 

අත්  ඔවුන්ත පුස්ත්කාලය සහ එහි අංශ භා ෛ කටයුතු ක යි.    

03. ගේශීය වවදය විදයා ආයතනය පිළිබඳ දළ විශ්ගේෂණයක් 

 

 3.1 රැස්වීේ සහ කමිටු 
 
  රැස්වීේවල නේ     වසර තුළ පැවැේවූ රැස්වීේ 

          ගණන 

 (i) කළමනාකරණ මණ්ඩලය     13 

 (ii) මූලය කමිටුව       04 
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 (iii) විභාග උප කමිටුව      04 

 (iv) සැලසුේ සහ සංවර්ධන කමිටුව     04 
 (v) HOD රැස්වීම       07 

 (vi) අංශීය කමිටුව/ ආයුර්ගේද     09 

 (vii) අංශීය කමිටුව/ යුනානි      11 

 (viii) පර්ගේෂණ සහ උසස් උපාධි කමිටුව    08 

 (ix) ආයුර්ගේද අධයයන මණ්ඩලය     07 

 (x) විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටුව    04   
    
 3.2 පේවීේ සහ කාර්ය මණ්ඩල ගතොරතුරු: 
 
  මුළු පේවීේ: 

  අධයයන  - 11 

  පරිපාලන  - -- 

  අනධයයන  - 06 

 

 3.3 2016 කාර්ය මණ්ඩලය ගවනස් වීේ: 

 කාර්යය                 අධයයන   පරිපාලන අනධයයන  අධයයන සහාය 

 පේවීේ           11           -  06   - 

 ස්ථිර කිරීේ        02           -  12   - 

 උසස් වීේ        05           -  10   - 

 මාරු කිරීේ         -           -  01   - 

 ගසේවය දිගු කිරීේ        -         01       02   - 

 විශ්රාම ගැනීේ         -           -  03   - 

 ඉේලා අස්වීේ         -           -  -   - 

 තනතුර හැර යාේ         -           -  -   - 

 ගසේවය අවසන් කිරීේ        -           -  -   - 

 වැඩ තහනේ කිරීේ         -           -  -  

 - 

 ශේත වාර්ෂික නිවාඩු        -           -  -   -  

 අධයයන නිවාඩු         -           -  -   - 

 විරාම නිවාඩු        -           -  -   - 

 සේමන්ත්රණ නිවාඩු       -           -  -   - 
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 වවදය නිවාඩු        -           -  -   - 

 අඩ වැටුේ නිවාඩු        -           -  -  

 - 

 වැටුේ රහිත නිවාඩු        -           -  -  

 - 

 ශේත වාර්ෂික නිවාඩුවලින් පසු පැමිණීම      -           -  -  

 - 

 අධයයන නිවාඩුවලින් පසු පැමිණීම      -           -  -  

 - 

 විගශේෂ නිවාඩු        -           -  -   - 

 ගසේවාවලින් මුදා හැරීම       -           -  -   - 

 මිය යාම         -           -  -  

 - 

 

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් ගණන - 2016: 
 

(i) ස්ථිර අධයයන සහ අධයයන සහාය කාර්ය මණ්ඩලය - 83 

(ii) ස්ථිර පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය   - 06 

(iii) ස්ථිර අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය   - 99 

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් ගණන - 2016: 
 

 

 

44%

3%

53%

ස්ථි  අධයයන සහ අධයයන 
සහායක කාර්ය මණ්ඩලය

ස්ථි  පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය

ස්ථි  අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය
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 පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලගේ විස්තර - 2016 

තනතුර සංඛයාව 

නිවයෝජය වේඛකාධිකාරි 01 

නිවයෝජය මූලයාධිකාරි 01 

වජයෂ්ඨ සහකා  වේඛකාධිකාරි 01 

වජයෂ්ඨ සහකා  මූලයාධිකාරි 01 

සහකා  වේඛකාධිකාරි 02 

මුළු ගණන 06 

 ආයතනගේ අධයයන කාර්ය මණ්ඩලගේ විස්තර - 2016 

 

 මාධයය වජයෂ්ඨ 
මහාචාර්යෛ
රුන්ත 

මහාචාර්යෛ
රුන්ත 

වජයෂ්ඨ 
කථිකාචා
ර්යෛරුන්ත 

කථිකාචා
ර්යෛරුන්ත 

කථිකාචාර්යෛ
රුන්ත 
(පරිෛාස) 

 

ආයුර්වේද සිංහල/ 
ඉංග්රීසි 

01 02 33 03 11 

යුනානි වදමළ/ 
ඉංග්රීසි 

- - 20 01 08 

මුළු 
ගණන 

 01 02 53 04 19 

 

 

ආයතනගේ අධයයන කාර්ය මණ්ඩලගේ විස්තර - 2016 
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අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලගේ විස්තර - 2016 

 

අධයක්ෂකගේ කාර්යාලය ගජයෂ්ඨ කාර්ය 

මණ්ඩලය 

කනිෂ්ට කාර්ය 

මණ්ඩලය 

සුළු ගසේවක 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

අධයක්ෂකගේ කාර්යාලය -- 01 01 

නිගයෝජය ගේඛකාධිකාරිගේ කාර්යාලය 01 01 01 

පරිපාලන ශාඛාව 01 07 19 

ආයතන ශාඛාව 01 02 01 

විභාග ශාඛාව 02 04 02 

ශිෂය ලියාපදිංචි සහ සුබසාධන අංශය 01 01 01 

මූලය අංශය 03 06 01 

ආයුර්ගේද අංශය 05 06 16 

යුනානි අංශය -- 02 01 

පශ්චාේ උපාධි අංශය -- -- -- 

පුස්තකාලය 01 04 05 

IT අංශය 01 -- 01 

මුළු ගණන 16 34 49 

 

1% 3%

67%

5%

24%

වජයෂ්ඨ මහාචාර්යෛරුන්ත

මහාචාර්යෛරුන්ත

වජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යෛරුන්ත

කථිකාචාර්යෛරුන්ත

කථිකාචාර්යෛරුන්ත (පරිෛාස)
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මුළු සාමාජික සංඛයාව 99ක් වූ අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය අධයයන සහායක කාර්ය මණ්ඩලය, 

කළමනාකාර සහකාර, තාක්ෂණික සහ තාක්ෂණික ගනොවන, පුහුණු, අර්ධ පුහුණු සහ නුපුහුණු කාර්ය 

මණ්ඩලය ගලස පරිපාලන අංශ, අධයයනාංශ, නඩේතු සහ උදයාන අංශ යටගේ ගසේවය කරයි.  

ආයතනගේ එදිගනදා කටයුතු පවේවාගගන යාම සඳහා ඔවුන්ගගන් ලැගබන දායකේවය ඉතා වැදගේ 

ගේ. 
     

 3.4 කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කුසලතා සංවර්ධන පුහුණුව - 2016 

 පුහුණු වැඩසටහන් ගණන සහභාගි වූ ගණන 

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ 

පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය 

01 57 

අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය 01 34 

 

 3.5 විගශේෂ ක්රියාකාරකේ 
 

 * ආයත්නවයන්ත බැහැ  පුහුණුෛ 

 * ICAUST  

 * අන්තත්ර්පුේගල කුසලත්ා සංෛර්ධන ෛැඩසටහන - 2016 වදසැේබර් 

 

 

  

ආගමික ක්රියාකාරකේ - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ගමොරගස්මුේල ගන්වාසිකාගාරය 

විවෘත කිරීම 

2016  
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ආයුර්ගේද, යුනානි, සිේධ සහ 

සේප්රදායික වවදය ක්රමය පිළිබඳ 

අන්තර්ජාතික සේමන්ත්රණය 

(ICAUST) - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශිෂය සංගමය විසින් සංවිධානය කළ 

පිරිේ උේසවය 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රිඩා පිටිය විවෘත කිරීගේ උේසවය 

2016 
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සේප්රදායික වවදය ක්රමය පිළිබඳ 

හතරවන අන්තර්ජාතික සේමන්ත්රණය- 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 පර්ගේෂණ, නගවෝේපාදන සහ ප්රකාශන  

 ආයුර්වේද සහ යුනානි අංශ මගින්ත ඉදිරිපත් කළ ජාතික සහ අන්තත්ර්ජාතික පර්වේෂණ සහ 
ප්රකාශන පිළිවෛළින්ත  150ක් සහ 118ක්  විය 

 

 3.7 ජාතික සහ අන්තර්ජාතික මට්ටේවලදී අධයයන කාර්ය මණ්ඩලගේ දායකේවය 

 01. 2016 ජූලි 18-20 වපොවසොන්ත උත්සෛය නිමිත්වත්න්ත අනු ාධපු වේදී   
 ජංගම ආයුර්වේද සායනයක් සාර්ථකෛ පෛත්ෛන ලදී. 
 

 02. ඇසල උේසවය නිමිේගතන් කතරගමදී    ජංගම ආයුර්ගේද සායනයක් 

සාර්ථකව පවේවන ලදී. 
 
 03. සේප්රදායික වවදය ක්රමය පිළිබඳ හතරවන අන්තර්ජාතික සේමන්ත්රණය 2016 ජූනි 

03වන දින පවේවන ලදී. 
 

 04. වසර තුළදී එක් දින ප්රථමාධාර කඳවුරක් ගකොගළොන්නාව,   

 වැේලේපිටිය, කඩුගවල, ගදොේගප යනාදී ස්ථානවල පවේවන ලදී. 
  
 05. ආයුර්ගේසිේධ සහ සේප්රදායික වවදය ක්රමය පිළිබඳ 4වැනි අන්තර්ජාතික සේමන්ත්රණය  

   (ICAUST) 2016 ගදසැේබර් 08-10 දිනවල පවේවන ලදී. 

 

 3.8 පුනරුේථාපන සහ ඉදි කිරීේ - 2016 
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ගකොන්ත්රාේ නම, සංඛයාව, ගකොන්ත්රාේතකරු ගකොන්ත්රාේ මුදල - රු ප්රගතිය 
 

ග ාජ වගොඩනැගිේල ෛැඩි දියුණු කිරීම – AA1/3/2016/01 – ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේස්  
 

1,648,275/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

යුනානි ඖෂධශාලාෛ ෛැඩි දියුණු කිරීම (සකස් කිරීවේ කාම ය)  – AA1/3/2016/02 – ලිනස් 
ඉවලක්ට්රිකේස්  
 

1,164,000/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

වමො ගස්මුේල කාන්තත්ා වන්තෛාසිකාගා වේ බල සැපයුම නැෛත් රැහැන්ත ඇදීම  AA1/3/2016/03 – 
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේස් 
 

1,012,300/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

වමො ගස්මුේල කාන්තත්ා වන්තෛාසිකාගා වේ ෛැසි ෛතු  බැස යාමට ඉදි කිරිේ  AA1/3/2016/04 
රුෛන්ත වේඩ් වසන්තටර් 
 

1,245,000/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

වමො ගස්මුේල කාන්තත්ා වන්තෛාසිකාගා වේ විදුලි ආ ක්ෂණ පේධතිය සැපයීම සහ පරිෛ ණය  
AA1/3/2016/05 – එේපයර් වේඩිං ඒජන්තසි (පුේ.) සමාගම 
 

552,000/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

විවිධ අධයයනාංශ සඳහා ෛායු සමීක ණෛලට බල සැපයුම  AA1/3/2016/06 – දුලංග 
ඇවසෝසිවේෂන්ත  
 

366,300/=  සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

සත්ෛාගා  ෛැඩි දියුණු කිරිම  AA1/3/2016/07 – ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේස් 
 

886,760/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

කාන්තත්ා වන්තෛාසිකාගා ය ෛැඩි දියුණු කිරීම (CසහD ේවලොක්)  AA1/3/2016/08 S&R බිේඩර්ස් 
 

333,000/=  සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

වමෞලිජාත් අධයයනාංශය ෛැඩි දියුණු කිරීම  AA1/3/2016/09 – ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේස් 
 

1,014,760/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

නිධාන චිකිත්සා සහ පුස්ත්කාලය ෛැඩි දියුණු කිරීම  AA1/3/2016/10 – ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේස් 
 

472,300/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

ෛැඩි දියුණු කිරීේ: වගොඩනැගිලි 12  AA1/3/2016/11 – ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේස් 
 

1,326,510/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

වමො ගස්මුේල කාන්තත්ා වන්තෛාසිකාගා ය ෛැඩි දියුණු කිරීම (මායිේ ත්ාප්පය සහ ආ ක්ෂක 
විවේකාගා ය)  
2016/12 – S &R බිේඩර්ස් 
 

2,905,650/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

වමො ගස්මුේල කාන්තත්ා වන්තෛාසිකාගා ය ෛැඩි දියුණු කිරීම (උප පාලක නිල නිෛස)  
AA1/3/2016/13 – S&R බිේඩර්ස් 
 

1,496,050/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

කුේලියත් සහ මැටීරියා වමඩිකා කාර්යාලය ෛැඩි දියුණු කිරීම  AA1/32016/14 – ලක්දාවග් 
කන්තස්ට්රක්ෂන්ත 
 

1,884,600/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 

රැහැන්ත ඇදීම සහ ප්ලග් වපොයින්තට් සහ ලයිට් ෆිටින්තග්ස් සවි කිරීම, ආයුර්වේද වේශන ශාලා, 
විදයාගා ය   AA1/3/2016/15 – ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේස් 
 

2,324,100/= + VAT සේපූර්ණ 
ක න ලදී 
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04.  ශිෂය පැතිකඩ: 

 4.1 BAMS සහ BUMS උපාධි වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තර 

 (i) ආයුර්වේද වෛදය සහ ශලය වෛදය විදයාෛ පිළිබඳ උපාධිය (BAMS) 

 (ii) යුනානි  වවදය සහ ශලය වවදය විදයාව පිළිබඳ උපාධිය (BUMS) 

 ගමම පාඨමාලා වසර පහක 05 ආයතනික අධයයන පුහුණුවකින්ද එක් වර්ෂයක  සීමාවාසික 

වවදය පුහුණුවකින්ද සමන්විත ගේ.  නව පාඨමාලාගේ ප්රධාන ගේශන  ඉංග්රීසි මාධයගයන් පැවැේ ගේ.  

ගේශන කටයුතු ආයතනය තුළ පවේවනු ලබන අතර සායනික අධයයන කටයුතු මූලිකව  ගබොරැේල 

ආයුර්ගේද ශික්ෂණ ගරෝහල ආශ්රිතව සිදු ගකගර්. 

 නව අධයයන පාඨමාලාව ගසමස්තර ක්රමය යටගේ සිදු ගේ.  එක් අධයයන වසරක් 

 ගසමස්තර ගදකකින් සමන්විත ගේ.  එක් ගසමසත්රයකට සති 15ක් ඇතුළේ ගේ.  සෑම 

ගසමස්තරයක් අවසානගේම  විභාගයක් පැවැේගේ. 

 4.2 ආයුර්ගේද සහ යුනානි උපාධි වැඩසටහන්වල ඉලක්ක සහ අරමුණු 

 ඉලක්කය 01: ජාත්යන්තත්  පිළිගැනීම ළඟා ක  ගැනීම සඳහා වේශීය වෛදය විදයාෛ පිළිබඳ  
   උපාධි අවප්ක්ෂක සහ පශ්චාත් උපාධි ෛැඩසටහන්තෛල     
   ගුණත්ෛය සහ ප්රමිතිය ෛැඩි දියුණු කිරිම 
 

 අරමුණු: (i) ජාත්යන්තත්  ප්රමිතිය සපු ාලන උත්වරේණි කළ උපාධි අවප්ක්ෂක   
    අධයයන ෛැඩසටහන්ත (ජාත්යන්තත්       
    විශ්ෛවිදයාලෛල පශ්චාත් උපාධි ෛැඩසටහන්තෛලට ඇතුළත් වීම   
    සඳහා) වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේදී     
    ඵලදායීෛ පැෛැත් වේ 
 
   (ii) ගුණත්ෛය ඉහළ නංෛන ලද උපාධි අවප්ක්ෂක සහ    
    පශ්චාත් උපාධි අවප්ක්ෂක අධයයන ෛැඩසටහන්ත වේශීය වෛදය විදයා  
    ආයත්නවේදී ඵලදායීෛ පැෛැත් වේ 
 
   (iii) විශ්ෛවිදයාල ජීවිත්වේ සියලු අංශෛලදී සිය උපරිම දත්ෂත්ා වපන්තෛන  
    අභිවප්රේරිත් සිසුන්ත ආයත්නවයහි සිටී 
 
   (iv) ආයත්නය මගින්ත උසස් ත්ත්ත්ෛවේ කාර්ය මණ්ඩලයක් ආකර්ෂණය ක ,  
    නඩත්තු ක මින්ත  ඳෛා ගනියි 

 
 ඉලක්කය 2:   ජාතික සහ ජාත්යන්තත්  ප්රමිතිෛලය සමගාමිෛ වේශීය වෛදය විදයාවෛහි   
   පර්වේෂණ සඳහා සේපත් ෛැඩි දියුණු කිරිම 
 
 අරමුණු: (i) උසස් ත්ත්ත්ෛවේ පර්වේෂණෛලට වහේතු ෛන පරිස ය ස්ථාපිත් කිරිම 

 
   (ii) පර්වේෂණ, ශිෂය පුහුණුෛ සහ කාර්ය මණ්ඩල හුෛමාරුෛ   
    සඳහා ජාත්යන්තත්  සහවයෝගීත්ාෛ ප්රෛර්ධනය කිරීම 
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   (iii) ශ්රී ලංකාෛ තුළ පර්වේෂණ, ශිෂය      
    පුහුණුෛ සහ කාර්ය මණ්ඩල හුෛමාරුෛ  සඳහා සහවයෝගීත්ාෛ ඉහළ  
    නැංවීම 
 
   (iv) බහුශික්ෂණ පර්වේෂණ ෛැඩසටහන්තෛලට පහසුකේ සැපයීම 

 

 ඉලක්කය 3:   සංස්ථාපිත් පාලන  ාමුෛ තුළ පරිපාලන සහ මූලය කාර්යක්ෂමත්ාෛ ෛැඩි   
   දියුණු කිරීම 
 
 අරමුණු: (i) ෛැඩි දියුණු කළ කාර්යක්ෂමත්ාෛ සහ ඵලදායීත්ාෛ සඳහා  ෛැඩි දියුණු කළ  
    පෛතින පරිපාලන  ාමුෛ 
 
   (ii) ෛැඩි දයුණු කළ නිරීක්ෂණ සහ ඇගයීේ පේධතිය 
 
   (iii) ෛැඩි දියුණු කළ මූලය පරිපාලනවයහි කාර්යක්ෂමත්ාෛ සහ ගිණුේ 
කටයුතු භාෛය 
   

 ඉලක්කය 4:   වපොදු ජනත්ාෛ අත් ට වේශීය වෛදයමය ආකෘති හ හා     
   සමාජගත්ක ණය, ව ෝග නිර්ණය සහ ප්රතිකා  සිදු කිරීම 
 
   (i) ජාතික සහ කලාපිය අෛශයත්ා සපු ාලීමට දු ස්ථ සහ අඛණ්ඩ   
    අධයාපනික සහ පුහුණු ෛැඩසටහන්තෛල     
    විෂය පථය සහ ගුණත්ෛය ප්රෛර්ධනය කිරිම සහ ෛැඩි දියුණු කිරිම 
 
   (ii) ආයත්නය මගින්ත උසස් ත්ත්ත්ෛවේ කාර්ය මණ්ඩලයක් ආකර්ෂණය ක ,  
    නඩත්තු ක මින්ත  ඳෛා ගනියි 
 
 ඉලක්කය 5:   වභෞතික සහ මානෛ සේපත් ෛැඩි දියුණු කිරිමට උපකා  ෛන පරිස යක්   
   විදයාර්නන්ත අත්  පෛත්ෛා ගැනීම 
 

 අරමුණු: (i) ශිෂයයන්ත සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ෛන සුබසාධන වසේෛා සහ   
    ෛැඩසටහන්ත ශක්තිමත් කිරීම සහ ඉහළ නැංවීම 
 

   (ii) ගුණත්ෛය ඉහළ නංෛන ලද උපාධි අවප්ක්ෂක සහ    
    පශ්චාත් උපාධි අවප්ක්ෂක අධයයන ෛැඩසටහන්ත වේශීය වෛදය විදයා  
    ආයත්නවේදී ඵලදායීෛ පැෛැත් වේ 
 
   (iii) ක්රීඩා, සංගිත්ය, කලාෛ සහ නාටය සඳහා සහභාගි විමට ඇති ඉඩප්රස්ත්ා  
    පුළුේ ක  විශ්ෛවිදයාල ප්රජාෛ අත්  අන්තත්ර්ක්රියාෛල පුළුේ සහ විශාල බෛ 
    ප්රෛර්ධනය කිරිම 
 
   (iv) ආයත්නවේ ඇති පහසුකේ පිරිනැමීවමන්ත පුළුේ ප්රජාෛ සමග   
    අන්තත්ර්ක්රියාකාරිත්ෛය 
 
   (v) සු ක්ෂිත්, කලාකාමි බවින්ත යුතු සහ සංස්කෘතිකෛ වපෝෂිත්   
    පරිස යක් පෛත්ෛා ගැනීම සහ ෛැඩි දියුණු කිරීම   
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 4.3 උපාධි අගේක්ෂක සිසුන් බඳවා ගැනීම (24.03.2016 දිනට) 

 

බඳවා ගැනීම 

ආයුර්ගේද   යුනානි   

 පිරිමි කාන්තත්ා මුළු ගණන පිරිමි කාන්තත්ා මුළු ගණන 

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 (අවසන් වසර) 23 84 107 10 19 29 

මුළු ගණන 162 621 783 50 187 237 

 

මුළු ගණන ශිෂයයන් සංඛයාව:    1020 

  

 

 4.4  ශිෂය  සුබසාධනය 

    4.4.1 මූලය සහාය 

ශිෂයාධා  සහ මහවපොළ ශිෂයත්ෛ වලස ශිෂයයන්තට මූලය සහාය ලබා වදනු ලැවේ.   

 

(i) මහගපොළ ශිෂයේව 
 

මාසික දීමනාෛ රු. මහවපොළ ශිෂයත්ෛ අ මුදවේ දායකත්ෛය මත් කුසලත්ා වහෝ සාමානය පදනම 
මත් ශිෂයයකුට මසකට රු.2550/- වහෝ රු.2500/- මුදලක් පිරිනමනු ලැවේ. 
 
 

වසර   මහගපොළ ශිෂයේව සංඛයාව 
 

1 ෛස      - 
2 ෛස     83 
3 ෛස     74 
4 ෛස     38 
අෛසන්ත ෛස    38 
            ------- 

මුළු ගණන   233 
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             ==== 
 
 
 
 (ii)  ශිෂයාධාර 

 
 මාසික දීමනාෛ රු. 2000/- වහෝ රු. 1900/- ශිෂයයකුට වගෛන සේපූර්ණ වහෝ අර්ධ 
 ශිෂයයත්ෛයක් වලස.  
 

වසර       ශිෂයාධාර 

පළමු ෛස             - 
වදෛන ෛස            78 
වත්ෛන ෛස                            45 
හත් ෛන ෛස            86 
අෛසන්ත ෛස            67 
         ------ 
මුළු ගණන   276 

         ==== 
 
    4.4.2 ශිෂය ගන්වාසිකාගාර 

 
 ප්රධාන වන්තෛාසිකාගා  වදකක්  ආයත්නවේ සිසුන්ත සඳහා  වන්තෛාසිකාගා  පහසුකේ 
සැපයීමට පෛත්ෛාවගන යනු ලැවේ. 
 

කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය 

 

වසර 

 

ගමොරගස්මුේල ගන්වාසිකාගාරය 

ආයුර්ගේද යුනානි 

1වන වසර 84 34 

2වන වසර 00 00 

3වන වසර 35 13 

4වන වසර 41 16 

5වන වසර 89 19 

මුළු ගණන 249 82 

 

පිරිමි ගන්වාසිකාගාරය 

 
වසර 

අංක 330 ගන්වාසිකාගාරය 

ආයුර්ගේද යුනානි 
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1වන වසර 11 09 

2වන වසර 12 04 

3වන වසර 10 11 

4වන වසර 06 03 

5වන වසර 17 02 

මුළු ගණන 56 29 

 

4.5 ආයතනගේ ශිෂය සංගේ 

 
වමම ආයත්නවේ ශිෂය සංගමය වේශීය වෛදය ශිෂය කමිටුෛ වලස ක්රියාත්මක වේ. එය 

සභාපති, වේකේ, භාණ්ඩාගාරික ඇතුළු නිලධාරි මණ්ඩලයකින්ත සමන්තවිත් වේ. වමම ශිෂය 

කමිටුෛ යටවත් ප්රධාන අනු කමිටු තුනක් (03) ක්රියාත්මක වේ. 

i. කලා අනුකමිටුව 

 
කලා හා සංස්කෘතික කටයුතු, කලා උවළල සංවිධානය කිරීම සහ සිසුන්තවග් කලා කටයුතු 

ෛර්ධනය සඳහා අෛශය පහසුකේ සැපයීම වමමගින්ත සිදු වකවර්. 

ii. ආයුර්ගේද වයාේති අනුකමිටුව 

 
වේ යටවත් පාසේෛල ආයුර්වේදය පිළිබඳ ෛැඩසටහන්ත පැෛැත්වීම, ජංගම සායන සහ ප්රජා 
සංෛර්ධන ෛැඩ සටහන්ත පැෛැත්වීම, කුකුස නමින්ත සංෛාද ෛැඩසටහනක් පැෛැත්වීම යනාදී 
ක්රියා සිදු වකවර්. 
 

iii. ක්රීඩා අනුකමිටුව 

 
ෛාර්ෂික ක්රීඩා උත්සෛය සහ අවුරුදු උත්සෛය සංවිධානය කිරීම, නෛක සිසුන්තවග් ක්රීඩා 

උවළල පැෛැත්වීම, විවිධ ක්රීඩා සඳහා සිසුන්ත වයොමු කිරීම හා කාය ෛර්ධන මධයස්ථානය 

පෛත්ෛාවගන යාම වමමගින්ත සිදු වකවර්. 

4.6  ආයුර්ගේද ශික්ෂණ ගරෝහල 

ආයුර්වේද ශික්ෂණ ව ෝහල වේශීය වෛදය අමාත්යාංශය යටවත් ක්රියාත්මක ෛන අත්  එය 

උපාධි  අවප්ක්ෂකයන්තට සායනික පුහුණුෛ ලබා දීම සහ ව ෝගී ප්රතිකා  වසේෛය සඳහා වෛන්ත වී 

ඇත්. ව ෝහේ අධයක්ෂෛ වයකු යටවත් පාලනය ෛන වමය ආයත්නයට මීටර් 100ක් පමණ 

දුරින්ත වකෝට්වට් පාවර් පිහිටා ඇත් 

වමම සායනික කටයුතු සඳහා වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නවේ කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගි ෛන 

අත්  ඒ අනුෛ සිසුන්තවග් ප්රාවයෝගික දැනුම ෛර්ධනය කිරීමට වමන්තම ආයුර්වේද ශික්ෂණ 

ව ෝහලට පැමිවණන ව ෝගීන්තට ප්රතිකා  කිරීමටද ඔවුන්තවග් දායකත්ෛය වනොමදෛ ලැවේ. 
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 4.7 උපාධි ප්රදාගනෝේසවය: 

 2016 අගගෝස්තු 16වන දින පැවති උපාධි ප්රදාගනෝේසවගේදී ශිෂයයන් 102 ගදගනක් උපාධි 

ලැබීය. 
 
 1වන පන්තිය 2වන පන්තිය (ඉහළ 

ගපළ) 

2වන පන්තිය (පහළ 

ගපළ) 
 

ශිෂය සංඛයාව 
 

06 06 21 

  
 4.8 තයාග සහ රන් පදක්කේ: 
 

අන්තර් පීඨ ක්රීඩා උේසවය 
 

ඉසේව ලාභියා 

එේගේ (පිරිමි) - 3වන ස්ථානය  

ක්රිකට් (කාන්තා) - 2වන ස්ථානය  

ගවොලිගබෝේ (කාන්තා) - 3වන ස්ථානය  

ටයිගකොන්ගඩෝ - 3වන ස්ථානය Y.T.B. හරස්ගම - 2013/A/2844 (56 kg) 

 
 

අන්තර් විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උේසවය - 2016 
 

ඉසේව ලාභියා 

රේබි W.P.R. ගසගනවිරේන - 2014/A/3082 

ගවොලිගබෝේ  K.M. ඩිේෂාන් 

ගේස්ගබෝේ H.N.D.S. නන්දසිරි - 2014/A/3040 

 

 

ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය - වර්ණ ප්රදානය 
 

ඉසේව ලාභියා 

රේබි W.P.R. ගසගනවිරේන - 2014/A/3082 

ගවොලිගබෝේ  K.M. ඩිේෂාන් 
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5.  මූලය  සහ ගිණුේකරණ විස්තර 
 5.1 මූලය  විශ්ගේෂණය  

 1.  ප්රෛර්ත්න වියදේ විස්ත්   

විෂය 

 

2016 රු. 2015 රු. 

1. පුේගල වේත්න 243,775,453 222,760,673 

2. ගමන්ත වියදේ  501,714 569,742 

3. සැපයුේ 8,992,230 7,893,378 

4. නඩත්තු  3,162,105 3,136,297 

5. වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා  32,025,501  35,266,893 

6. වෛනත්    13,226,950  11,656,232 

මුළු ගණන 301,684,05

3 

 281,283,215 

 

 11.  ප්රාග්ධන වියදේ විස්ත්   

විෂය 2016 2015 

අ. පුනරුත්ථාපන සහ ෛැඩි දියුණු කිරීේ  24,820,409 13,799,675 

ආ. ස්ථාෛ  ෛත්කේ අත්පත් ක  ගැනීේ  14,477,976 39,227,661 

ඇ. මානෛ ප්රාග්ධන සංෛර්ධන ෛයාපෘතිය 1,664,888 2,206,610 

ඈ. ශක්තිමත් කිරීම සහ පර්වේෂණ 5,138,820 2,026,276 

මුළු ගණන 46,102,093 57,260,222 

 
 111.  මූලය ප්රගතිවේ විස්ත්  (වියදේ) 

 

විෂය ප්රතිපාදන 2016 රු.  වියදේ 2016 

රු.  

ඉතුරුේ/අතිරික්ත

ය රු.  

අ. ෛයාපෘති හැ  පුන ාෛර්ත්න   304,890,000 301,684,053 3,205,947 
ආ. ෛයාපෘති හැ  ප්රාග්ධන 157,000,000  46,102,093 110,897,907 

ඇ. ෛයාපෘති – වේශීය - - - 
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අ මුදේක ණය කළ 

ඈ. ෛයාපෘති – විවේශීය 
අ මුදේක ණය කළ  

- - - 
 

මුළු ගණන 

 

461,890,000 347,786,146 114,103,854 

 

 

 IV.  මූලය ප්රගතිවේ විස්ත්  (උත්පාදිත් ආදායම) 

 

 ආදායේ මූලාශ්රය  ප්රතිපාදන 2016 

රු. 

එකතුව 2015 

රු. 

හිඟය/අතිරික්තය 

රු. 

අ. උපාධි අවප්ක්ෂක අධයයන  - - - 

ආ. පශ්චාත් උපාධි අවප්ක්ෂක 

අධයයන PG/MID  

2,487,439 2,794,061 - 

ඇ. උපවේශන  - - - 

ඈ. ආයුර්වේද  ඖෂධවේදය පිළිබඳ 
වෛනත් ඩිප්වලෝමා (සේබාහන 
චිකිත්සාෛ, භයිසේජක) 

 
 

976,750 

 
 

830,500 

 
 - 

මුළු ගණන 
 

3,464,189 3,624,561 - 

 

 V.   මූලය කාර්ය සාධන විශ්වේෂණය – 2016 

විෂය  සූත්රය විය. ශිෂයයකුට  

රු.  

අ. ශිෂයයකුට පුන ාෛර්ත්න වියදම    (RE) 
 

301,684,053 343,604 

ආ. ශිෂයයකුට ප්රාග්ධන වියදම        (CE)  
 

46,102,093 52,508 

මුළු ගණන 

 

347,786,146 396,112 

 

* ගපර අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීම 

මින්ත වප   ජවේ විගණන අංශය මගින්ත වපන්තෛා දී තිබූ වබොවහෝ අඩුපාඩු නිෛැ දි ක  ගැනීමට 2016 

ෛර්ෂවේදී විවශේෂ පරිරමයක් ද න ලදී.   

විවශේෂවයන්තම   

  පාඨමාලා හැ  යන ශිෂයයන්ත ගණන සැලකිය යුතු ගණනක් වීම 

  අධයයනාංශෛලින්ත නිකුත් ක න අෛසන්ත විභාග ප්රතිඵල අනුෛ සමත් වනොවීවේ ප්රතිශත්ය ෛැඩි වීම. 
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 වමම ආයත්නවයන්ත බිහිෛන උපාධිධ යන්ත සඳහා රැකියා සු ක්ෂිත්ත්ාෛ ප්රමාණෛත් වනොවීම 

 පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ගණන අඩු වීම  
 
යන සියලු ඒෛාට 2016 ෛර්ෂවේදී පිළිතුරු ලබා දී ඇත්. 
 
 

1. 2016 ෛර්ෂවේදී ඉදිරිපත් ක න ලද විගණන විමසුේ සියේලට පිළිතුරු සපයා ඇත්  

2. වමම ආයත්නවේ පාඨමාලා සඳහා වත්රී එන සැලකිය යුතු ශිෂය සංඛයාෛක් අත්  මගදී වෛනත් 

පාඨමාලා සඳහා වමම ආයත්නය හැ  යාම 2016 ෛර්ෂවේදී සේපූර්ණවයන්තම නැෛතී ඇත්. 

නෛ පාඨමාලා හඳුන්තෛා දීම, ඉංග්රීසි මාධයවයන්ත පාඨමාලා පැෛැත්වීම, ෛෘත්තීය මාර්වගෝපවේශන 

ඒකකයක් ආ ේභ කිරීම, වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නය වකව හි ෛඩාත් ආකර්ෂණයක් ඇතිෛන පරිදි 

රැකියා අෛස්ථා බිහි කිරීම,  ජවේ හා වපෞේගලික අංශෛල ආයත්න සමග අෛවබෝධත්ා ගිවිසුේ  අත්සන්ත 

කිරීම සහ ප්රථම ෛ ට වම ට ආයුර්වේද විශා ද පාඨමාලාෛක් ඇති කිරීම වේ සඳහා පිටිෛහලක් විය. 

යුනානි අෛසන්ත විභාගවයන්ත සමත් වීවේ ප්රතිශත්ය 80%ක් ඉක්මෛා වගොස් ඇති අත්  ලකුණු ලබා දීම 

සඳහා ජාත්යන්තත් ෛ පිළිගත්  “Grade Point Average” ක්රමය වයොදා ගැනීම විභාගෛල ප්රමිතිය ත්ෛත් 

ත්හවුරු කිරීමට වහේතු විය.       
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ගේශීය වවදය විදයා 

ආයතනය 

ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය 

31-12-2016 

දිගනන් අවසන් වසර සඳහා 

මූලය ප්රකාශන 
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අන්තර්ගතය 

  

 

ගකොටස - I  

  01 මූලය ත්ත්ත්ෛය පිළිබඳ ප්රකාශය 

  02 මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය 

  03 ශුේධ ෛත්කේෛල වෛනස් වීම පිළිබඳ ප්රකාශය 

  04 මුදේ ප්රෛාහ ප්රකාශය 

  05 වශේෂ පිරික්සුම 

  

 

 

ගකොටස -II 

  06 මූලය ත්ත්ත්ෛය පිළිබඳ ප්රකාශයට සටහන්ත 

  07 මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශයට සටහන්ත 

  08 මුදේ ප්රෛාහ ප්රකාශයට සටහන්ත  

  09 මූලය ප්රකාශෛලට උපවේඛන (A සිට I) 

  10 අයෛැය වෛන්ත කිරීම 

  11 මූලය ප්රකාශෛලට සටහන්ත 
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ගේශීය වවදය විදයා ආයතනය-ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය 

2016 ගදසැේබර් 31 දිනට මූලය තේේවය පිළිබඳ ප්රකාශය 

 
       

 
සටහන් 2016 2016 

 
2015 2015 

  
රු. රු. රු. රු. රු. 

ජංගම වේකේ  

      මුදේ සහ මුදේ සමාන වේ 1 121,324,125 
  

10,601,535 
 ලැබිය යුතු වේ 2 22,784,344 

  
22,465,700 

 වත්ොග 

 

1,786,559 
  

1,610,394 
 වප  වගවීේ 3 330,290 

  
1,178,400 

 

   
146,225,318 

  
35,856,029 

වේකේ 

      ජංගම ගනොවන වේකේ 

      
 

      ආවයෝජන 4 21,778,805 
  

20,146,570 
 යටිත්ල පහසුකේ, පිරියත් සහ උපක ණ 5 121,037,111 

  
109,609,085 

 ඉඩේ සහ වගොඩනැගිලි 6 2,716,493,527 
  

1,405,284,808 
 වපොත්, ෛා  සඟ ා සහ ක්රීඩා භාණ්ඩ 7 6,423,172 2,865,732,615 

 
6,407,264 1,541,447,727 

       වනොනිමි ෛැඩ 8 6,956,591 6,956,591 
 

2,452,169 2,452,169 

   
2,872,689,206 

  
1,543,899,896 

මුළු වේකේ 

  
3,018,914,524 

  
1,579,755,925 

       වගකීේ 

      
       
ජංගම වගකීේ 

      
වගවිය යුතු 9 4,711,376 

  
5,956,903 

 විලේබීත් ආදායම 10 110,598 
  

70,598 
 

උපචිත් වියදේ 11 11,064,287 
  

17,339,939 
 උපචිත් වියදේ -  ප්රාග්ධන 12 1,868,319 

  
1,867,918 

 

   
17,754,580 

  
25,235,358 

ජංගම-ගනොවන වගකීේ 

      
       පාරිවත්ෝෂික සඳහා වෛන්ත කිරීේ 

 
70,381,663 

  
51,147,880 

 

   
70,381,663 

  
51,147,880 

මුළු වගකීේ 

  
88,136,243 

  
76,383,238 

       
මුළු ශුේධ වේකේ 

  
2,930,778,281 

  
1,503,372,687 

       ශුේධ වේකේ / හිමිකේ 

      
ප්රාග්ධන ප්රදාන - ෛැය කළ 13 399,912,640 

  
312,998,777 

 ප්රාග්ධන ප්රදාන - ෛැය වනොකළ 
 

115,991,414 
  

4,814,679 
 වපොදු සංචිත්ය 14 -129,842,562 

  
-116,370,492 

 සමුච්චිත් අ මුදල 15 2,544,716,789 
  

1,301,929,723 
 

   
2,930,778,281 

  
1,503,372,687 

මුළු ශුේධ වේකේ / හිමිකේ 
  

2,930,778,281 

  
1,503,372,687 

 
 
35 සිට 37 දක්ෛා පිටුෛල ඇති ගිණුේක ණ ප්රතිපත්ති සහ 08 සිට 32 දක්ෛා පිටුෛල ඇති සටහන්ත වමම මූලය ප්රකාශෛල අත්යෛශය වකොටසකි. වමම මූලය 
ප්රකාශන පිළිවයළ කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කළමනාක ණ මණ්ඩලය ෛග කිෛ යුතු වේ. වමම මූලය ප්රකාශන කළමනාක ණ මණ්ඩලය විසින්ත 
අනුමත් ක  ඔවුන්ත වෛනුවෛන්ත අත්සන්ත ක න ලදී. 

 
      වෛදය එස්.ඩී. හපුආ ච්චි වෛදය එේ.අයි. මනුහා  ටි.පී. ලියනා ච්චි                  පී.එච්. ආරිය ත්න 

අධයක්ෂ නිල බලවයන්ත සාමාජික නිවයෝජය මූලයාධිකාරි                  නිවයෝජය වේඛකාධිකාරි 

 
කළමනාකා  මණ්ඩලය 
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    ගේශීය වවදය විදයා ආයතනය-ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය 

2016 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අවසන් වසර සඳහා මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය   

 
    

 

සටහන 2016 2015 

ගමගහයුේ ආදායම 

 
රු. රු. 

    පුන ාෛර්ත්න ප්රදාන 
 

299,000,000 274,000,000 

ප්රාග්ධන වියදේ පුන ාෛර්ත්න ස්ෛභාෛවේ 

 

4,724,359 4,232,886 

 ාජය: ප්රදාන - මහවපොළ භා කා  අ මුදල 
 

7,871,650 6,353,200 

 ාජය: ප්රදාන - මහවපොළ- UGC 
 

5,903,500 4,757,650 

 ාජය: ප්රදාන - ශිෂයාධා - UGC 
 

17,634,200 8,893,800 

වෛනත් ආදායේ 16 8,448,831 6,550,916 

සේමන්තත්රණ ආදායේ 17 725,851 0 

ක්රමක්ෂය 
 

29,793,113 36,262,273 

  

374,101,504 341,050,725 

ගමගහයුේ වියදේ 

   

    සාමානය පරිපාලනය 18 115,198,897 102,287,806 

අධයයන වසේෛා 19 195,761,536 173,211,734 

පුස්ත්කාලය වසේෛා 20 15,615,513 15,737,745 

වන්තෛාසිකාගා  21 5,105,856 10,050,830 
වභසේජ වියදේ-14/16 

 
275,554 585,000 

පශ්චාත් උපාධි වියදේ-ආයුර්වේද 
 

1,706,277 750,000 

පශ්චාත් උපාධි වියදේ-යුනානි 
 

955,873 415,000 

ක්ෂය සහ ක්රමක්ෂය වියදේ 
 

43,777,355 49,492,402 

පාරිවත්ෝෂික සඳහා වෛන්ත කිරීේ ෛැඩි වීම 
 

20,565,861 3,319,350 

විගණන ගාස්තු 
 

500,000 500,000 

M.D. වියදේ 
 

0 1,443,643 

ප්රාග්ධන වියදේ පුන ාෛර්ත්න ස්ෛභාෛවේ 
 

4,724,359 4,232,886 

සේභාහන චිකිත්සා වියදේ-2016 
 

728,000 243,000 

හිේමා චිකිත්සා වියදේ -I 
 

240,000 
 කපින්තග් චිකිත්සා වියදේ 

 
130,000 

 මුළු ගමගහයුේ වියදේ 

 

405,285,081 362,269,396 

    ගමගහයුේ ක්රියාකාරකේවලින් අතිරික්තය / (ඌනතාව)  -31,183,577 -21,218,671 

    

    

    
    
    නිවයෝජය මූලයාධිකාරි 

   වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නය 
   

    

    
2 
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ගේශීය වවදය විදයා ආයතනය-ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය 

2016 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අවසන් වසර සඳහා ශුේධ වේකේවල ගවනස් වීම පිළිබඳ ප්රකාශය 

         
  සටහන් ගපොදු  ප්රාේධන ප්රදාන ප්රාේධන ප්රතයාගණන සමුච්චිත  මුළු ගණන  

    සංචිතය වැය කළ වැය ගනොකළ සංචිතය අරමුදල   

    රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

2016 ගදසැේබර් 31 දිනට ගශේෂය   -108,771,168 281,029,509 796,091 1,294,023,340 27,190,754           1,494,268,526  

ක්රමක්ෂය     -32,990,004   -13,230,128 -3,272,269 -49,492,401 

ෛත්කේ අත්පත් ක  ගැනීේ     66,142,212     316,771 66,458,983 

          -48,796   -48,796 

ලැබීේ       70,160,800     70,160,800 

වියදේ       -66,142,212     -66,142,212 

වප  ෛසවර් ගැළපුේ     3,049,949     -3,049,949   

මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය තුළ 
හඳුනා වනොගත් ශුේධ ලාභ සහ අලාභ   13,619,347         13,619,347 

කාල පරිච්වේදය සඳහා අතිරික්ත්ය / 
(ඌනත්ාෛ)   -21,218,671         -21,218,671 

ප්රාග්ධන වියදේ පුන ාෛර්ත්න ස්ෛභාෛවේ     -            4,232,889  
 

    -4,232,889 

2016 ගදසැේබර් 31 දිනට ගශේෂය   -116,370,492 312,998,777 4,814,679 1,280,744,416 21,185,307 1,503,372,687 

ක්රමක්ෂය   
 

-          28,702,013    -       13,984,242  -         1,091,100  -              43,777,355  

ෛත්කේ අත්පත් ක  ගැනීේ                45,823,265      
                 

34,770                 45,858,035  

වමො ගස්මුේල නෛ වන්තෛාසිකාගා ය                74,516,971    
 

                 74,516,971  

ලැබීේ       
         
157,000,000    1,272,861,970  306866          1,430,168,836  

වියදේ       
-          

45,823,265  -       15,341,199    -              61,164,464  

මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය තුළ 
හඳුනා වනොගත් ශුේධ ලාභ සහ අලාභ           17,711,507                         17,711,507  

කාල පරිච්වේදය සඳහා අතිරික්ත්ය / 
(ඌනත්ාෛ)   -      31,183,577          -              31,183,577  

ප්රාග්ධන වියදේ පුන ාෛර්ත්න ස්ෛභාෛවේ     -            4,724,360    
 

  -                4,724,360  

2016 ගදසැේබර් 31 දිනට ගශේෂය   -     129,842,562           399,912,640  

         

115,991,414     2,524,280,945  

         

20,435,843            2,930,778,280  

        
නිවයෝජය මූලයාධිකාරි 
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                   ගේශීය වවදය විදයා ආයතනය-ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය 

  2016 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අවසන් වසර සඳහා මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශය  

 
      

 
සටහන් 2016 

 

2015 

 

  

රු.  රු.  රු. රු. 

ගමගහයුේ ක්රියාකාරකේවලින් 

     මුදේ ප්රවාහය 

     සාමානය ක්රියාකා කේෛලින්ත අතිරික්ත්ය / (ඌනත්ාෛ) 

 
-31,183,577 

 
-21,218,671 

  ස්ථාෛ  ත්ැන්තපතු සහ ඉතුරුේ ගිණුේෛලින්ත වපොලී 

 
-1,632,235 

 
-978,484 

 ස්ථාෛ  ෛත්කේ විකිණීම 

 
  

 
-49,870 

 වමවහයුේ අතිරික්ත්ය / ඌනත්ාෛ 

 
-32,815,812 

 
-22,247,025 

                මුදේ වනොෛන චලන 
                        වෛනත් ගැළපුේ 22 -11,604 

 
4,233,144 

                    ක්ෂය 

 
43,777,355 

 
49,492,402 

                    ක්රමක්ෂය 

 
-29,793,113 

 
-36,262,273 

                    පාරිවත්ෝෂික සඳහා වෛන්ත කිරීේ 

 
20,565,861 

 
3,319,350 

 

                    කා ක ප්රාග්නවයහි ෛැඩි වීම/අඩු වීම 
                      ලැබිය යුතු වේ ෛැඩි වීම/අඩු වීම 23 -494,809 

 
4,000,506 

                   විලේබීත් ආදායම ෛැඩි වීම/අඩු වීම 

 
40,000 

 
-40,000 

                   වගවිය යුතු වේ ෛැඩි වීම/අඩු වීම 24 -1,245,527 
 

-1,495,444 
                   උපචිත් වියදේ ෛැඩි වීම/අඩු වීම 25 -6,275,252 

 
599,025 

 වප  වගවීේ ෛැඩි වීම/අඩු වීම 
 

848,110 
 

1,124,361 
 වගවූ පාරිවත්ෝෂික 

 
-1,332,077 

 
-1,120,310 

 ගමගහයුේ ක්රියාකාරකේවලින් ශුේධ මූලය ප්රවාහය 

  
-     6,736,868  

 
1,603,736 

      ආගයෝජන ක්රියාකාරකේවලින් 

     මුදේ ප්රවාහය 

     ස්ථාෛ  ෛත්කේ අත්පත් ක  ගැනීේ 

 
-45,984,065 

 
-53,531,412 

  ස්ථාෛ  ත්ැන්තපතු සහ ඉතුරුේ ගිණුේෛලින්ත වපොලී 

 
1,632,235 

 
978,484 

 ස්ථාෛ  ත්ැන්තපතුෛල ආවයෝජන 

   
-969,400 

 ඉතුරුේ ගිණුේෛල ආවයෝජනය 

   
-9,085 

 ස්ථාෛ  ෛත්කේ විකිණීම 

   
1,074 

 වනොනිමි ෛැඩ 

 
4,504,422 -  39,847,408  1,207,719 

 ආගයෝජන ක්රියාකාරකේවලින් ශුේධ මුදේ ප්රවාහය 

    
-52,322,620 

      මූලය ක්රියාකාරකේවලින් 

     මුදේ ප්රවාහය 

     ප්රාග්ධන ප්රදාන  

 
157,000,000 

 
50,000,000 

 සීමා කළ අ මුදවේ ෛැඩි වීම 

 
21,867 

 
16,991 

 ස්ථාෛ  ත්ැන්තපතු ඉෛත් ක  ගැනීම 

   
7,550,000 

 අභයන්තත්  අ මුදල ෛැඩි වීම 

 
284,999 

   මූලය ක්රියාකා කේෛලින්ත ශුේධ මුදේ ප්රෛාහ 

  
 157,306,866  

 
57,566,991 

මුදේ සහ මුදේ සමාන වේෛේෛල ශුේධ ෛැඩි වීම/(අඩු වීම) 
 

 110,722,590  
 

6,848,107 

කාල පරිච්වේදය ආ ේභවේදී මුදේ සහ මුදේ හා සමාන වේ  
 

    10,601,535  
 

3,753,428 

කාල පරිච්වේදය අෛසානවේදී මුදේ සහ මුදේ හා සමාන වේ  01 
 

 121,324,125  
 

10,601,535 

      නිවයෝජය මූලයාධිකාරි 
     වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නය 
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ගේශීය වවදය විදයා ආයතනය , ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය 

                                                        31.12.2016 දිනට ගශේෂ පිරික්සුම                                                    

  විස්ත් ය හ   බැ  

    රු. රු. 

111001 ප්රාග්ධන   399,912,639.54 
111002 ෛැය වනොකළ ප්රාග්ධන ප්රදාන   115,991,414.14 
113002 DAFP/2006/07 වෛදය එදිරිවී    64,267.10 
113004 විවශේෂ අ මුදල - වෛදය අවනෝමා ජයසිරි   300.00 
113005 DAFP/2010/12- වෛදය අවනෝමා සම වික්රම   29,295.00 
113006 DAFP/2010/03-වෛදය ජීෛනී   15,333.00 
11320 UGC/Ph.D  වෛදය M.S. පිේවලයි   412.00 
122001 වපොදු සංචිත්ය 98,658,987.77   
132006 පර්වේෂණ අ මුදල- වෛදය හපුආ ච්චි   10,597.89 
132003 වභසේජ ඩිප්වලෝමා 16/18   29,000.00 
132009 වයෝගා -2016   4,000.00 
132013 පශ්චාත් උපාධි ඩිප්වලෝමා (ආයුර්වේද)17/18 217,707.56   
134002 ත්යාග සහ ප්රදාන   19,103,331.23 
1333 අධයක්ෂකවග් අ මුදල   396,785.92 
1333/1 අධයක්ෂකවග් අ මුදල - PG   12,812.00 
1334 අංශීය සංෛර්ධන අ මුදල-ද්රෛයගුණ   137,310.00 
1334/1 අංශීය සංෛර්ධන අ මුදල-පශ්චාත් උපාධි   92,562.19 
1335 අධයයනාංශ සංෛර්ධන අ මුදල   80,000.00 
1336 ආයත්න සංෛර්ධන ෛැය ශීර්ෂය   272,187.00 
16101001 වටන්තඩ  ත්ැන්තපතු   1,000.00 
16101003 වන්තෛාසිකාගා ය ත්ැන්තපතු   50,155.30 
16101005 මහවපොළ වනොවගවීම                    7,050.00  
16101006 වෛනත් ත්ැන්තපතු(ඉන්තධන ත්ැන්තපතු) 97,500.00   
16101007 ලංසු බැඳුේක                 107,890.00  
16101008 ආ ක්ෂක ත්ැන්තපතු                  10,000.00  
16101011 ආපන ශාලාෛ සඳහා ත්ැන්තපතු                  48,000.00  
16101013 ක්ෂය සඳහා ප්රතිපාදන          63,689,028.99  
16101016 අෛලංගු වූ වචක්පත්                390,028.81  
161011020 පාරිවත්ෝෂික සඳහා වෛන්ත කිරීේ          70,381,663.00  
162010 U.P.F. ණය                     3,000.00  
163001 විගණන ගාස්තු 500,000.00   
163002 උපචිත් වියදේ          11,064,286.99  
163002/1 වගවිය යුතු ගිණුේ- පශ්චාත් උපාධි                  66,000.00  
163002/2 වගවිය යුතු ගිණුේ- වභසේජ 14/16                    2,800.00  
163002/4 මහවපොළ අ මුදලට වගවිය යුතු                  12,750.00  
163002/5 වගවිය යුතු ගිණුේ- පශ්චාත් උපාධි -(යුනානි)                105,000.00  
163002/6 මහවපොළට වගවිය යු.  ු                    71,400.00  
163002B උපචිත් වියදේ-MD-2014/16                  51,997.93  
163004 උපචිත් වියදේ - ප්රාග්ධන            1,868,319.07  
163006 උපචිත් වියදේ - PG-යුනානි                379,007.63  
163007 උපචිත් වියදේ - PG-ආයුර්වේද                148,741.53  
163013 උපචිත් වභසේජ - 14/16                  84,399.69  
163015 උපචිත්- සේභාහන චිකිත්සාෛ                679,913.03  
163018 උපචිත්- කපින්තග් චිකිත්සාෛ                  17,625.00  
163019 උපචිත්- කපින්තග් චිකිත්සාෛ                  17,260.00  
163020 උපචිත්- හිජාමා (II)                240,000.00  
2101004 ඉඩේ 2,365,200,000.00   
2101038 ප්රාග්ධන- වගොඩනැගිලි-103 368,454,161.70   
2101041 ෛාහන A/C 34,508,500.00   
2101064 ප්රාග්ධන- වගොඩනැගිලි-101 0.00   
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2101068 ප්රාග්ධන- ශිෂය මධයස්ථාන ඉවගනුේ 537,160.52   

2103002 ප්රාග්ධන-කාර්යාල, විදයාගා  සහ ඉගැන්තවිේ උපක ණ- 31,246,188.70   
2104001 ප්රාග්ධන-වපොත් සහ ෛා  සඟ ා 28,208,858.89   
2104002 වනොනිමි ෛැඩ 6,956,590.41   

2103004 ගෘහ භාණ්ඩ 33,348,040.49   
2102007 පරිගණක සහ මුද්රණ යන්තත්ර 18,851,045.24   
2102011 ආපන ශාලා උපක ණ 0.00   
2102008 ක්රීඩා උපක ණ 30,000.00   
2109001 ප්රාග්ධන-පිරියත් සහ යන්තවත්රෝපක ණ 27,258,884.42   
221001 පුණයස්ථාන අ මුදල - එදිරිසිංහ 

 
               35,725.94  

221004 පුණයස්ථාන අ මුදල - බානගල 
 

               10,050.00  
221006 පුණයස්ථාන අ මුදල - ඒකාබේධ අ මුදල 

 
             295,078.78  

225001  ඳෛා ගත් මුදේ ප්රාග්ධන 
 

          2,055,799.91  
2301001 ගබඩා අත්තිකා ේ ගිණුම 1,786,559.31   
2301002 මාරු 

 
               16,650.15  

2302012 අධි ත්ැන්තපතු 
 

                    966.00  
2302013 ඔරියන්තටේ වමඩිකේ අ මුදල 

 
             100,000.00  

2303001 ආපදා ණය 13,920,942.85   
2303002 කාර්ය මණ්ඩල ණය 156,230.00   
2303003 ෛාහන ණය 1,253,266.00   
2303004 පරිගණක ණය 616,000.00   
2303009 උත්සෛ අත්තිකා ේ 41,000.00   
2303011 විවශේෂ අත්තිකා ේ 3,200.00   
2305000 විවේශ සංචා  සඳහා අත්තිකා ේ 79,000.00   
2305001 විවිධ අත්තිකා ේ 177,525.89   
2305007 විවිධ අත්තිකා ේ-සේමන්තත්රණ 33,000.00   
2305012 වපොත් අත්තිකා ේ 4,449,755.16   
2305016 විවිධ අත්තිකා ේ- MD 5,145.00   
2305019 විවිධ අත්තිකා ේ-ප්රාග්ධන 1,601,674.98   
2310001 P.B- වබොරැේල-078100192268358 2,521,653.15   
2310002 P.B- වබොරැේල-07810012268390 115,991,414.14   
2310003 P.B- වබොරැේල-07810012268432 2,002,746.09   
2310004 P.B- වබොරැේල-078100172268458 808,312.30   
2310005 ඉතුරුේ ගිණුම-078-2-001-7-22683 241,559.95   
2312001 කලින්ත වගවීේ 330,289.26   
2314006/3 ආවයෝජනෛලින්ත ලැබිය යුතු වපොලි 495.82   
2314006/A ලැබිය යුතු මහවපොළ - UGC 131,900.00   
301B  ාජය. ප්රදාන-පුන ාෛර්ත්න 

 
299,000,000.00 

30203 මහවපොළ අ මුදල වෛතින්ත ලද 
 

7,871,650.00 
30204 මහවපොළ UGC වෛතින්ත ලද 

 
5,903,500.00 

30205 ලැබුණ ශිෂයාධා  UGC 
 

17,634,200.00 
30206 හිජාමා චිකිත්සාෛ 

 
244,800.00 

2314011 HECT ෛයාපෘති 
 

1,335.00 
302 ආවයෝජනෛලින්ත වපොලී 

 
1,630,245.89 

303 ණයෛලින්ත වපොලී 
 

693,433.49 
306 වේපළෛලින්ත කුලිය 

 
298,940.99 

308C විවිධ ආදායේ 
 

392,891.78 
310010 විභාග ගාස්තු 

 
5,904.00 

310011 වන්තෛාසිකාගා  ගාස්තු 
 

375,500.00 
310012 සහතික ආදායම 

 
55,605.00 

310015 වටන්තඩ  ගාස්තු 
 

54,500.00 
310016 ලියාපදිංචි ගාස්තු 

 
850,375.00 

310019 පර්වේෂණ ආදායම 
 

60,000.00 
310020 පශ්චාත් උපාධි ආදායම-ආයුර්වේද 15/16 

 
1,562,540.00 
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310022 වභසේජ ඩිප්වලෝමා - 14/16    243,750.00 
310021 පශ්චාත් උපාධි ආදායම-යුනානි 

 
922,899.00 

310023 කපින්තග් චිකිත්සාෛ - ආදායම (A) 
 

131,500.00 
310024 කපින්තග් චිකිත්සාෛ - ආදායම (B) 

 
131,000.00 

3101026 2ෛන අන්තත්ර්ජාතික සේමන්තත්රණය 
 

525,802.30 
3101027 4ෛන ජාතික සේමන්තත්රණය 

 
200,050.00 

3101030 සේභාහන  චිකිත්සා පාඨමාලාෛ - 2016  -  ආදායම 
 

733,000.00 
3101031 ප්රාග්ධන වියදේ පුන ාෛර්ත්න ස්ෛභාෛවේ 

 
         4,724,359.45  

312 ශිෂය හැඳුනුේපත් 
 

2,475.00 
318 පුස්ත්කාල දඩ 

 
53,773.00 

318A පැ ණි ගබඩා විකිණීම 
 

3,700.00 
322 MD 2017/19 

 
2,000.00 

2109002 ආවයෝජන ගිණුම- එදිරිසිංහ 35,261.42   
2109007 ආවයෝජන ගිණුම- 20,000,000/- 15,320,770.02   
2109008 ආවයෝජන ගිණුම- 5,000,000/- 5,906,133.98   
2109009 ආවයෝජන ගිණුම- ඒකාබේධ අ මුදල 275,080.41   
4101041 පුේගල වේත්න-A 542,209.90   
4101042 පුේගල වේත්න-NA 28,365,947.57   
410102 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 313,272.83   
410103 සැපයුේ 3,883,073.12   
410104 නඩත්තු 2,087,176.70   
410105 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 27,876,504.16   
410106 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 3,814,985.17   
410113 සේභාහන චිකිත්සා වියදේ-2016 728,000.00   
410114 වභසේජ ඩිප්වලෝමා වියදේ 275,554.00   
440110 ශිෂයයන්තට මූලය සහාය 29,997,750.00   
440113 ක්ෂය ගිණුම 43,777,354.65   
440320 හිේමා චිකිත්සා වියදේ -I 240,000.00   
410202 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 1,030.00   
410203 සැපයුේ 284,635.37   
410204 නඩත්තු 115,837.35   
4102042 පුේගල වේත්න-NA 9,945,671.21   
410205 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 138,041.50   
410206 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 337,521.30   
410502 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 1,500.00   
410503 සැපයුේ 687,481.87   
410504 නඩත්තු 190,076.33   
4105042 පුේගල වේත්න-NA 6,600,514.27   
410505 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 10,310.00   
410506 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 5,359.00   
420902 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 185,911.00   
420903 සැපයුේ 2,615,072.33   
420904 නඩත්තු 483,943.98   
4209041 පුේගල වේත්න-A 156,277,824.43   
4209042 පුේගල වේත්න-NA 26,888,496.37   
420905 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 292,798.82   
420906 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 9,017,490.10   
430103 සැපයුේ 385,732.30   
430104 නඩත්තු 148,593.15   
4301041 පුේගල වේත්න-A 4,638,487.97   
4301042 පුේගල වේත්න-NA 9,559,651.25   
430105 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 845,897.84   
430106 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 37,150.50   
450312 වෛනත් වමවහයුේ වියදේ 20,565,860.50   

480103 සැපයුේ 1,136,336.38   
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480104 නඩත්තු 136,478.00   
4801042 පුේගල වේත්න- NA 956,649.56   
480105 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 2,861,948.42   

480106 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 14,444.00   
49004 පශ්චාත් උපාධි වියදේ-ආයුර්වේද 1,706,276.75   
49005 පශ්චාත් උපාධි වියදේ-යුනානි 955,873.00   
49007 ප්රාග්ධන- 4ෛන අන්තත්ර්ජාතික පරිසංෛාදය 2,472,866.02   
49008 කපින්තග් චිකිත්සා වියදේ 130,000.00   
49009 ප්රාග්ධන- මානෛ ප්රාග්ධන සංෛර්ධන  ෛයාපෘති 998,425.06   
49010 ප්රාග්ධන- ශක්තිමත් කිරීවේ පර්වේෂණ 682,905.87   
49011 4ෛන ජාතික පරිසංෛාදය 570,162.50   
131003 ප්රත්යාගණන සංචිත්ය   2,524,280,946.17 
30312 ක්රමක්ෂය ආදායම    29,793,113.00 

    3,586,547,623.83 3,586,547,623.83 
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 සටහන - 01  
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2015 
    

2016 

 රු.  
    

 රු.  

            3,398,078  
 

ගිණුේ අංක:-078100122268432 
  

                  2,002,746  

            4,814,680  
 

ගිණුේ අංක:-0781001122268390 
  

              115,991,414  

            2,222,167  
 

ගිණුේ අංක:-078100192268358 
  

                  2,521,653  

               166,610  
 

ගිණුේ අංක:-078100172268458 
  

                     808,312  

         10,601,535  
    

            121,324,125  

      ලැබිය යුතු ගේ 
   

 සටහන - 02  

 රු.  
    

 රු.  

  

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්වලෝමා (ආයුර්වේද) 
 

                     217,708  

          16,189,291  
 
ණය සහ අත්තිකා ේ 

 
(උපගේඛනය A)                 15,990,639  

               128,213  
 

විවිධ අත්තිකා ේ 
 

(උපගේඛනය B)                      177,526  

                 97,500  
 

ඉන්තධන ත්ැන්තපතු 
  

                       97,500  

                 79,000  
 
විවේශ ගමන්ත අත්තිකා ේ 

 
                       79,000  

                      616  
 
ලැබිය යුතු වපොලී 

  
                            496  

               161,800  
 

ලැබිය යුතු මහවපොළ 
               1,652,300  

 

ලැබිය යුතු ශිෂයාධා  UGC 
  

                               -    

               225,000  
 
ලැබිය යුතු ආදායම-පශ්චාත් උපාධි-ආයුර්වේද 

 
                               -    

               270,000  
 
ලැබිය යුතු ආදායම-පශ්චාත් උපාධි-යුනානි 

 
                               -    

            3,511,617  
 

වපොත් අත්තිකා ේ 
  

                  4,449,755  

               140,000  
 

මහවපොළ ශිෂයත්ෛ අත්තිකා ේ 
 

                               -    

                 10,000  
 
විවිධ අත්තිකා ේ-සේමන්තත්රණ (උපගේඛනය C)                        33,000  

                      363  
 
මාරු 

   

  

විවිධ අත්තිකා ේ- MD 
 

(උපගේඛනය D)                          5,145  

  

විවිධ අත්තිකා ේ-ප්රාග්ධන (උපගේඛනය E)                   1,601,675  

  
ලැබිය යුතු මහවපොළ -UGC 

  
                     131,900  

          22,465,700  
    

               22,784,344  
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 සටහන 03  

  

ගපර ගගවීේ 
   

     
 රු.  

               7,870   R362  වමවට්රොවපොලිටන්ත 1010402 
                 2,076   R486  CBA 1010402 
                 8,719   R515  බිේට් වමක් 1010402 
               27,972   R547  වසොෆ්ට්වලොජික් 1010402 
               10,406   R705  වමවට්රොවපොලිටන්ත 1010402 
                 6,105   R897  වමවට්රොවපොලිටන්ත 1010402 
               28,564   R932  වමවට්රොවපොලිටන්ත 1010402 
               13,739   R1518  අබාන්තස ් 1010402 
                 6,860   R1772  වමවට්රොවපොලිටන්ත 1010402 
                 6,667   R755  පූර්ණා ඉන්තවෆොවේෂන්ත 1010405 
               50,667   R1607  ව වප්රොග්රැෆික් 1020402 
               34,868   R1928  ශ්රී ලංකා ඉන්තෂුෛ න්තස ් 1020508 
                 4,529   R901  බිේට් වමක් 2090402 
               33,966   R1523  වසොෆ්ට්වලොජික් 2090402 
                 6,227   R1066  

 
1010402 

                 8,750   R898  වජෝන්ත කීේස ් 3010402 
               20,416   R1123  මාස්ටර් ෛර්ක්ස් 3010402 
  

           900,000   R1762  

 
8010506 

  

 
R322  

 
8010402              3,283  

 

 
 R467  

 
1010402              1,227  

 

 
 R476  

 
1010402            13,077  

 

 
 R825  

 
1010502            33,427  

 

 
 R906  

 
2090402              6,771  

 

 
 R910  

 
2090402              8,800  

 

 
 R913  

 
2090402              2,300  

 

 
 R1126  

 
2090402              6,452  

 

 
 R1175  

 
2090401              3,402  

 

 
 R1177  

 
1010402              8,625  

 

 
 R1178  

 
2090402            10,542  

 

 
 R1288  

 
3010402              9,065  

 

 
 R1620  

 
1010402            44,400  

 

 
 R1621  

 
2090402            48,951  

 

 
 R1623  

 
2090402              6,650  

 

 
 R2116  

 
1010402            18,731  

 

 
 R2224  

 
1010402            38,850  

 

 
 R2426  

 
1010402            56,451  

 

 
 R2802  

 
1020402              9,286  

        1,178,401  
   

           30,290  

 

      ආගයෝජන   
    

 සටහන - 04  

 රු.  

   
රු. 

 

  
සේමාන 

               33,272  

 
එදිරිසිංහ 

 
35,261 35,261  

                  -    

     
      

  
ස්ථාවර තැන්පතු 

        14,150,964  
 

ආවයෝජන ගිණුම- 20,000,000/- 15,320,770 
        5,455,175  

 
ආවයෝජන ගිණුම- 5,000,000/- 5,906,134 

 275,080             19,881,219  ආවයෝජන ගිණුම- ඒකාබේධ අ මුදල 275,080 21,501,984  

      

  
ඉතුරුේ ගිණුම 

   232,079  
 

ඉතුරුේ ගිණුම-078-2-001-7-22683 
 

          241,560  

             

20,146,570  
    

             

21,778,805  
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මූලය ප්රකාශනවලට උපගේඛන 
       

            
 

ස්ථාවර වේකේ සහ 2016 වසර සඳහා ක්ෂය 

 
(යටිතල පහසුකේ, පිරියත සහ උපකරණ) 

 

සටහන -05 

         
රු. 

 

විස්තරය/ අයිතම ක්ෂය දිනට ගශේෂය වසර 2016 

තුළ බැහැර 

කිරිේ 

එක් කිරිේ දිනට ගශේෂය  ක්ෂය.දක්වා ක්ෂය.වසර බැහැර කිරිේ සමුච්චිත W.D.V 

 
  අනුපාතය  01.01.2016 වසර 2016 31.12.2016 31.12.2015 2016 වසර 2016 ක්ෂය.   

 

කාර්යාල, විදයාගා  සහ 
ඉගැන්තවිේ උපක ණ 20% 29,317,125 0 1,929,064 31,246,189               -    5,968,321 0 5,968,321 25,277,868 

 
                      

 
ගෘහ භාණ්ඩ සහ සවි කිරීේ 10% 31,590,675 0 1,757,365 33,348,040               -    3,226,149 0 3,226,149 30,121,891 

 
                      

 
වමෝටර් ෛාහන 20% 34,410,000   98,500 34,508,500               -    6,900,058 0 6,900,058 27,608,442 

 
                      

 
පිරියත් සහ යන්තවත්රෝපක ණ 20% 24,342,500   2,916,384 27,258,884               -    5,209,483 0 5,209,483 22,049,401 

 
                      

 
පරිගණක සහ මුද්රණ යන්තත්ර 20% 14,440,600 0 4,410,445 18,851,045               -    3,175,928 0 3,175,928 15,675,117 

 
                      

 
වකොන්තක්රීට් බංකු 20% 537,161   0 537,161     125,337  107,432 0 232,769 304,392 

 
මුළු ගණන   134,638,061 0 11,111,758 145,749,819 

    

125,337  24,587,371 0 24,712,708 121,037,111 

            10 සටහන -06 
          

 

ස්ථාවර වේකේ සහ 2016 වසර සඳහා ක්ෂය 

 

(ඉඩේ සහ ගගොඩනැගිලි) 

           
Rs. 

 

විස්තරය/ අයිතම ක්ෂය දිනට ගශේෂය වසර 2016 

තුළ බැහැර 

කිරිේ 

එක් කිරිේ දිනට ගශේෂය  ක්ෂය.දක්වා ක්ෂය.වසර බැහැර කිරිේ සමුච්චිත W.D.V 

 
  අනුපාතය  01.01.2016 වසර 2016 31.12.2016 31.12.2015 2016 වසර 2016 ක්ෂය.   

 
ඉඩේ _ 2,365,200,000 0 0 2,365,200,000 0 0 0 0 2,365,200,000 

 
                      

 
නෛ වගොඩනැගිලි  5% 273,000,000 0 95,454,162 368,454,162 0 17,160,635 0 17,160,635 351,293,527 

 
                      

 
මුළු ගණන   2,638,200,000 0 95,454,162 2,733,654,162 0 17,160,635 0 17,160,635 2,716,493,527 
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ස්ථාවර වේකේ සහ 2016 වසර සඳහා ක්ෂය 

 

(ගපොේ සහ ක්රීඩා භාණ්ඩ) 

 

සටහන -07 
         

රු. 

            

 
විස්තරය/ අයිතම ක්ෂය දිනට ගශේෂය 

වසර 

2016 තුළ 

බැහැර 
කිරිේ 

එක් කිරිේ දිනට ගශේෂය  ක්ෂය.දක්වා ක්ෂය.වසර බැහැර කිරිේ සමුච්චිත W.D.V 

 
  අනුපාතය  01.01.2016 වසර 2016 31.12.2016 31.12.2015 2016 වසර 2016 ක්ෂය.   

 
                      

 
පුස්ත්කාල වපොත් සහ ෛා  සඟ ා 20% 25,865,542 0 2,343,317 28,208,859 19,786,338 2,023,349 0 21,809,687 6,399,172 

 
                      

 
    

 
                

 
ක්රීඩා උපක ණ 20% 30,000 0 0 30,000 0 6,000 0 6,000 24,000 

 
                      

 
මුළු ගණන   25,895,542 0 2,343,317 28,238,859 19,786,338 2,029,349 0 21,815,687 6,423,172 
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ගනොනිමි වැඩ  
   

 සටහන - 08  
2015 

    
2016 

 
දිනය විස්තරය වවුචර අංක 

 
 රු.  

         572,777  
 

ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ c180 
           270,000  

 
නිමේ වහට්ටිආ ච්චි c206 

 
              270,000  

         180,000  
 

නිමේ වහට්ටිආ ච්චි j2018 
 

              180,000  

84,576 
 

ටීේ වෆො ආකිවටක් 2015-12 
 

               84,576  

1,159,875 
 

S & R බිේඩර්ස් 2015-11 
  184,941 

 
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ    2015/10 2015/10 

  

  
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 2015/8 

 
               55,303  

  
සදාහරිත් බිේඩර්ස් 2015/6 

 
              827,234  

  
සදාහරිත් බිේඩර්ස් 2016/6 

 
           1,468,116  

  
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 2016/11 

 
              925,843  

  
සදාහරිත් බිේඩර්ස් 2015/6 

 
           1,682,097  

     
              635,375  

  
සදාහරිත් බිේඩර්ස් 2015/6 

 
              600,000  

  
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 2016/11 

 
              228,047  

             2,452,169  
    

           6,956,591  

       ගගවිය යුතු  
    

 සටහන - 9  

2015 
    

2016 

                        7,050  
 

වගවිය යුතු මහවපොළ ශිෂයත්ෛ 
 

                 12,750  

             167,800  
 

වගවිය යුතු ශිෂයාධා  ශිෂයත්ෛ 
 

                           -    

115,404  
 

ත්ැන්තපතු 
 

(උපගේඛනය 

F)                 109,155  

             324,119  
 

ණයහිමියන්ත - අෛලංගු වූ වචක්පත් 

(උපගේඛනය 

G)                 390,028  

             182,157  
 

වගවිය යුතු විභාග ගාස්තු 
 

(උපගේඛනය 

H ) -    

             280,509  
 

DAFP A/C 
 

(උපගේඛනය I 

)                 109,606  

             115,390  
 

ලංසු බැඳුේක s 
  

                107,890  

         1,828,152  
 

 ඳෛා ගැනිම-ප්රාග්ධනය 
 

(උපගේඛනය J 

)              2,055,800  

                     591  
 

අධි ත්ැන්තපතු 
  

                       966  

             400,699  
 

උපචිත් වියදේ-MD-2014/16 
 

                  51,998  

                  7,331  
 

අගරු වූ වචක්පත් 
                745,343  

 
උපචිත් වියදේ - PG-යුනානි 

 
                379,008  

             889,089  
 

උපචිත් වියදේ - PG-ආයුර්වේද 
 

                148,742  

             243,750  
 

පූර්ෛ - ලැබීේ - වභසේජ 14/16 
               227,200  

 

උපචිත් වභසේජ - 14/16 
  

                  84,400  

               60,000  
 

පූර්ෛ - ලැබීේ - PG (යුනානි) 
   

                  5,000  
 

වගවිය යුතු ගිණුේ- පශ්චාත් 
උපාධි (ආයුර්වේද) 

 
                  66,000  

                  2,800  
 

වගවිය යුතු ගිණුේ- වභසේජ 14/16 
 

                    2,800  

             230,384  
 

උපචිත්- සේභාහන චිකිත්සාෛ 
                120,000  

 

 ඳෛා ගැනීම- වන්තෛාසිකාගා ය 
  

                            -    

                  2,800  
 

විවශේෂ අත්තිකා ේ 
                     1,335  

 

HECT ෛයාපෘති 
  

                    1,335  

  

U.P.F. ණය  
  

                    3,000  

  
වගවිය යුතු ගිණුේ- පශ්චාත් උපාධි -(යුනානි) 

 
 105,000  

  

මහවපොළට වගවිය යු.  ු   (ශිෂයයන්ත සඳහා) 
 

                  71,400  

  

උපචිත්- සේභාහන චිකිත්සාෛ 
  

                679,913  

  
උපචිත්- කපින්තග් චිකිත්සාෛ 

  
                  17,625  

  

උපචිත්- කපින්තග් චිකිත්සාෛ 
  

                  17,260  

  
උපචිත්- හිජාමා (II) 

  
                240,000  

  

මහවපොළ වනොවගවීම 
  

                    7,050  
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වභසේජ ඩිප්වලෝමා 16/18 
  

                  29,000  

  

වයෝගා -2016 
  

                    4,000  

  

මාරු 
  

                  16,650  

         5,956,903  
    

            4,711,376  

       Differed ආදායම  
   

 සටහන - 10  

60,000 
 

ඔරියන්තටේ වමඩිකේ අ මුදල 
  

                100,000  

10,598 
 

පර්වේෂණ අ මුදල -  වෛදය හපුආ ච්චි 
 

                  10,598  

               70,598  
    

                

110,598  

      

2015 
    

2016 

 උපචිත වියදේ  
   

 සටහන - 11  

 
වවුචර අංක වැය ශීර්ෂය 

  
මුදල 

      

 
විගණන ගාස්තු - 2013 

 
              406,660  

  

 
විගණන ගාස්තු - 2014 

 
              400,000  

  

 
විගණන ගාස්තු - 2015 

 
              500,000  

  

 
1010603 

 
              350,000  

  

 
1010603 

 
              350,000  

  

 
1010603 

 
              350,000  

  

 

මුළු ගණන   2015-

12-31 
 

  

    

2,356,660  
 

      

      වවු.. 2-9-6-15 (විභාග ගාස්තු) 

   

      

235 J.ජයතිස්ස 
 

                  
11,800  

  

 
J.ජයතිස්ස 

 

                        
300  

  

 
J.ජයතිස්ස 

 

                     
9,417  

  

236 J.ජයතිස්ස 
 

                        
600  

  

237 J.ජයතිස්ස 
 

                  
10,100  

  

238 J.ජයතිස්ස 
 

                     
5,100  

  

239 J.ජයතිස්ස 
 

                        
709  

  

 
අතුල විවේසුන්තද  

                        
640  

  

 
මංගල මහවේකේ 

                        
550  

  

217 A.P.A.ජයසිරි සහ වෛනත්  

                
345,688  

  

44 H.A.S.ආරියෛංශ 
 

                     
4,735  

  

 
J.ජයතිස්ස 

 

                     
2,000  

  

252 S.A.C.අවේවසේක  
 

                  
28,480  

  

75 සුසන්තත් කුමා  
 

                        
800  
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නලින්ත ගුණසිංහ 

 

                        
360  

  

 
PKD වප්රේමසිරි 

 

                        
120  

  

78 T.M.P.J.වත්න්තනවකෝන්ත 

                  
15,180  

  

215 H.G.S.P.වහේෛාගීගනවග් සහ වෛනත් 

                  
82,554  

  

97 සුනිේ වත්න්තනවකෝන්ත 
 

                        
250  

  

100 අවසෝක සම වික්රම සහ වෛනත් 

                     
5,200  

  

117 සුනිේ වත්න්තනවකෝන්ත 
 

                        
250  

  

249 Y.A.G.S.යාපා ආ ච්චි 

                  
19,210  

  

191 B.අවේවික්රම 
 

                  
10,140  

  

188 D.P.K.ගමවග් 
 

                  
11,440  

  

 
D.G.S.K.P.ගමවග් 

                  
14,520  

  

 
P.K.D. වප්රේමසිරි 

 

                        
120  

  

216 S.P. වමොේලිවගොඩ 
 

                
144,427  

  

8 නස්මීර් 
 

                     
1,320  

  

9 කුලතුංග 
 

                  
10,680  

  

10 NDN ජයෛර්ධන 

                        
500  

  

11 KPKR කරුණාවගොඩ 
 

                     
1,675  

  

12 LPA කරුණාතිලක 
 

                     
2,700  

  

13 LPA කරුණාතිලක 
 

                     
1,320  

  

14 LPA කරුණාතිලක 
 

                        
880  

  

15 W.M.S.S.K. කුලතුංග 

                        
925  

  

16 NDN ජයෛර්ධන 

                     
1,875  

  

17 WMSSK කුලතුංග 

                        
660  

  

18 NVP ව ෝහිණී 
 

                     
5,100  

  

19 DPA දිසානායක 
 

                     
1,500  

  

20 එදිරිවී  
 

                        
133  

  

21 APG අම සිංහ 
 

                     
3,100  

  22 NVP ව ෝහිණී 
 

                  1,200  
  

23 APG අම සිංහ 
 

                     
2,475  

  24 IAM ලීනා 
 

                  1,675  
  25 EDTP ගුණ ත්න 

 
                  8,426  
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67 IAM ලීනා 
 

                  3,600  
  

 
මුළු ගණන 

 

                
774,434  

  
      

 
2-9-1-11  (බාහිර ගේශක ගාස්තු) 

   

 
 

    

291 D.M.D.B.මිේලෑෛ 
 

                     
8,660  

  

 
අශාන්තති වික්රමසිංහ 

                  
12,000  

  

186 D.P.K.ගමවග් 
 

                  
12,000  

  

187 D.P.කාරියෛසේ 
 

                    
3,000  

  
190 B.K.B.අ න්තත්න 

 

                     
3,000  

  
189 B.K.B.අ න්තත්න 

 

                  
12,000  

  

 
අශාන්තති වික්රමසිංහ 

                     
3,000  

  
286 වසේනා ත්න 

 

                  
29,400  

  
287 ෛලපවන්ත 

 

                     
1,650  

  
261 ෆසාේ 

 

                  
32,000  

  
262 ෆසාේ 

 

                     
6,400  

  
284 ත්න්තපත්තු 

 

                  
18,000  

  
285 ශරීස් 

 

                  
32,000  

  
259 සුබයිර් 

 

                  
22,900  

  
258 සුබයිර් 

 

                  
22,950  

  
243 අස්මියා 

 

                  
19,500  

  
244 අස්මියා 

 

                  
18,000  

  
246 සානුස් 

 

                  
39,000  

  
250 යාපා ආ ච්චි 

 

                     
3,000  

  
255 සරීනා 

 

                     
6,030  

  
256 සරීනා 

 

                     
3,015  

  
257 සරීනා 

 

                  
12,060  

  
98 මිගලෑෛ 

 

                     
3,000  

  
290 ජයවී  පීරිස් 

 

                     
2,000  

  
248 D.N.ප්රසාදි 

 

                  
27,260  

  
289 M.E.M. මීස් 

 

                     
6,700  

  
288 ජයවී  පීරිස් 

 

                  
15,000  
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මුළු ගණන 

 

                

373,525  
  

      

 
2-9-6-10 (සංග්රහ වියදේ) 

   27 R.H.S.K.ද සිේෛා 
 

                  4,000  
  28 A.W.S.ෆවුසියා 

 
                  9,165  

  96 M.M.M.ව ෆී 
 

                  1,583  
  95 D.A.R.සකුන්තත්ලා 

 
                  2,544  

  97 සුනිේ වත්න්තනවකෝන්ත 
 

                     250  
  147 A.W.S. ෆවුසියා 

 
                  4,610  

  202 නියුට්රි ෆුඩ් කැබින්ත 
 

                76,000  
  42 D C ඇේවිටිගල 

 
                  1,179  

  
 

J.D. කවිතිලක 
 

                  4,800  
  

 
මුළු ගණන 

 
              104,131  

  

      

 
1-1-6-3 (විගශේෂ ගසේවා වෘේතිකයින් සහ ගවනේ) 

   

 
D.N.P.ප්රනාන්තදු 

 
                  1,000  

  

 
B.N.නජීඩ් සහ ලැයිස්තුෛ                   9,000  

  62 GANM වකෝලියෛංශ                   1,200  
  63 IMHPK ගුණතිලක                 12,000  
  106 M.B.V.N.T.ප්රනාන්තදු                 14,448  
  

 
M.B.V.N.T.ප්රනාන්තදු                 32,070  

  114 P.D.මුණසිංහ 
 

                  1,000  
  

 
J.M.N.A.සිරිතිලක 

 
                20,000  

  

 
මුළු ගණන 

 

                  

90,718  
  

      

 
2-9-3-3(නිල ඇඳුේ) 

   

77 

KMSK  

කරුණාරේන 

 
                  7,875  

  41 K.G.ඥානසිරි 
 

                     950  
  76 G.S.K.එදිරිසිංහ 

 
                  4,550  

  136 A.R.Y.M.R.K.U.කපුවකොටුෛ                   1,800  
  

 
මුළු ගණන 

 

                  

15,175  
  

      

 
3-1-3-3(නිල ඇඳුේ) 

   66 චමින්තද වලනාඩ් 
 

                  1,800  
  

   

                    

1,800  
  

      

 
1-5-6-10 (සංග්රහ) 

   42 D.C.ඇේවිටිගල 
 

                  1,179  
  

 
2-9-4-2 (නඩේතු) 

   43 A.W.S.ෆවුසියා 
 

                  2,500  
  

 
1-1-1-1 (වැටුේ) 

   58 M.L.ෛැන්තදවබෝනා 
 

                33,820  
  52 A.K.ප්රියංක සහ වෛනත්                 55,300  
  54 ධර්මප්රිය  ත්නායක සහ වෛනත්                 71,400  
  53 U.A.N.S.ධර්මවසේන 

 
                23,800  
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51  ශ්මි ශානිකා සහ වෛනත්                 32,500  
  166 CM වපවර් ා 

 
                30,146  

  
 

මුළු ගණන 
 

246,966  
  

      

 
1-1-3-3 (නිල ඇඳුේ) 

   77 K.M.S.K.කරුණා ත්න සහ වෛනත්                   7,875  
  122 W.D. අසංක 

 
                  2,025  

  

   
                  9,900  

  

 
1-1-1-12 (අතිකාල) 

   55 M.J.C.වපවර් ා 
 

              143,599  
  90 W.A.M.චතු ංග                 45,103  
  233 අවශෝක 

 
                28,500  

  182 H.J. සම වී  
 

              858,603  
  

 
මුළු ගණන 

 
           1,075,805  

  

      

 

1-1-1-12 (අතිකාල) 
   55 M.J.C.වපවර් ා 

 
              132,071  

  

      

 
2-9-1-12 (අතිකාල) 

   55 M.J.C.වපවර් ා 
 

                71,918  
  

      

 
2-9--1-12 (අතිකාල) 

   338 

  
                18,019  

  55 M.J.C.වපවර් ා 

 
              122,368  

  

   

                

140,387  
  

 
2-9-3-7 

    131 A.W.S.ෆවුසියා 
 

                  5,130  
  

      

 
ගබඩා අේතිකාරේ 

   

 
නුවග්වගොඩ ඉවලක්ට්රිකේස් පුේ. සමාගම                 28,463  

  

 
K.S.ප්රින්තටර්ස් 

 
                44,800  

  192 K.S.ප්රින්තටර්ස් 
 

                22,500  
  

 
වඩ්ටා මැවන්තේමන්තට් සිස්ටේ පුේ. සමාගම                 42,320  

  196 E-Wis වපරිෆ ේස් 
 

                91,000  
  

 
ද ඔෆිස් ෛර්ේඩ් 

 
                  4,950  

  

 
වර්න්තවබෝ ස්වට්ෂන්තර්ස්                    2,900  

  

 
නා ා ස්වට්ෂන්තර්ස් 

 
                16,445  

  

 
හීව ෝ ස්වට්ෂන්තර්ස් 

 
                  9,920  

  

 
මර්කියුරි ස්වට්ෂන්තර්ස්                   9,043  

  195 සිවලෝන්ත බිස්නස් ඇප්ලයන්තසස්                 53,475  
  

 

නිසාවකෝ 
වහෝේඩින්තග්ස් 

 
              140,000  

  

 
වහේසන්තස් ඉන්තටර්නැෂනේ පුේ. සමාගම                 16,212  

  

 
ව ෝමැක්ස් හාඩ්වෛයාර් වසන්තටර්                   6,100  

  

 
අමිල ප්රින්තටර්ස් 

 
                55,400  

  

 
ලිබ්රා ඒජන්තසි 

 
                48,152  

  197 E-Wis 
 

                65,000  
  

 
මුළු ගණන 

 
              656,680  
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1-1-5-1 (ප්රවාහන) 

   68 D.M.C.K.දිසානායක                   3,890  
  

      

      

 
3-1-6-10 (සංග්රහ) 

   91 C.K.ගමවග් 
 

                  5,920  
  

   

                    

5,920  
  

 
1-1-5-8 (ගවනේ) 

   108 නාගරික වකොමසාරිස්                   7,038  
  201 S.A.චන්තද්ර ත්න 

 
                33,000  

  68 DMCK දිසානායක                   3,890  
  

 
මුළු ගණන 

 

                  

43,928  
  

      

 
1-1-5-3 (විදුලිය සහ ජලය) 

   104 ලංකා විදුලි 
 

              526,818  
  223 ජලය 

 
              143,698  

  222 විදුලිය සහ ජලය 
 

                27,219  
  221 විදුලිය සහ ජලය 

 
                68,180  

  183 විදුලිය සහ ජලය 
 

                27,908  
  317 විදුලිය සහ ජලය 

 
              522,531  

  315 විදුලිය සහ ජලය 
 

                20,285  
  316 විදුලිය සහ ජලය 

 
                29,065  

  

   

             

1,365,704  
  

      

 
1-1-5-2 (තැපැේ සහ විදුලි සන්නිගේදන) 

   109 ත්ැපැේපති                 15,000  
  153 ත්ැපැේපති                 14,470  
  82 P.R.ෛ ාත්ැන්තන 

 
                  2,404  

  103 ලංකා වබේ 
 

                     933  
  

 
ලංකා එඩියුවක්ෂන්ත  

 
              143,704  

  

 
ලංකා එඩියුවක්ෂන්ත  

 
              402,844  

  224 වටලිවකොේ 
 

                36,348  
  220 ලංකා වබේ 

 
                  2,105  

  181 ලංකා වබේ 
 

                  8,387  
  169 වටලිවකොේ 

 
                20,036  

  308 
  

                  2,401  
  309 

  
                  2,788  

  

 
මුළු ගණන  

 

                

651,420  
  

      

 
1-2-5-2 (තැපැේ සහ විදුලි සන්නිගේදන) 

   203 T P ලියනා ච්චි 
 

                  1,854  
  293 T P ලියනා ච්චි 

 
                  4,903  

  204 HMG පුංචිබණ්ඩා                 12,347  
  

   

                  

19,104  
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1-1-3-2 (ඉන්ධන) 

   

 
ශ්රී ජයෛර්ධනපු  වකෝපවර්ෂන්ත                  99,536  

  

 

1-1-5-7 
    268 K.M.D.G.S.ජයතිලක                 16,090  

  

 
1-1-2-1 

    138 D. ත්නායක 
 

                     350  
  142 R.ඉලුක්කුඹු  

 
                     175  

  141 J.A.K.ලසන්තත් 
 

                     350  
  140 G.වයෝගානන්තද 

 
                  4,500  

  139 S.M.S.S.D.B.සම වකෝන්ත                   1,750  
  143 K.වික්රම ත්න 

 
                  1,925  

  137 L.M.වහේමන්තත් 
 

                  3,400  
  

 
මුළු ගණන 

 
                12,450  

  

      

 
1-1-5-4 (ආරක්ෂක) 

    32 වකොවලට්ස් වසකියුරිටි  
 

              692,850  
  145 වකොවලට්ස් වසකියුරිටි  

 
              524,517  

  

   

             

1,217,367  
  

      

 
1-1-6-3 (වෘේතීය සහ ගවනේ ගාස්තු) 

   35 BA නජීේ 
 

                  9,000  
  106 MBVNT ප්රනාන්තදු 

 
                14,448  

  107 MBVNT ප්රනාන්තදු 
 

                32,070  
  114 PD මුණසිංහ 

 
                  1,000  

  174 සිරිතිලක 
 

                20,000  
  

   

                  

76,518  
  

 
2-9-5-8 (ගවනේ වියදේ) 

   69 ෆාහිමියා 
 

                10,580  
  

 
3-1-1-12 ( ot) 

    

120 KAMD  සමන්තත් 

                  

61,213  
  

      

 
විගණන ගාස්තු 2016 

 

                

500,000  
  

 
1-1-5-5 

    

 
ටාගට් එන්තෛය න්තමන්තට්-වනොෛැ 

                
469,833  

  

 
ටාගට් එන්තෛය න්තමන්තට්-වදසැ 

                
451,755  

  

   

                

921,588  
  

   
8,707,627  8,707,627  

 

        

17,339,939  මුළු ගණන  
  

11,064,287  
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 උපචිත වියදේ -  ප්රාේධන  
   

 සටහන - 12  
2015 

    
2016 

                         -    
                74,560  
 

ඕලා ලීෆ ්මැවන්තේමන්තට් 
  

               51,840  

           84,485  
 

විදයාගා  උපක ණ 
  

                      -    

           47,200  
 

බුක්වසෝන්ත 
  

                      -    

             3,260  
 

3ෛන ජාත්යන්තත්  පරිසංෛාදය 
 

                      -    

             6,250  
 

3ෛන ජාත්යන්තත්  පරිසංෛාදය 
 

                      -    

           84,576  
 

ටීේ වෆො ආකිවටක්ට්ස් 
  

                      -    

      1,104,572  
 

S& R බිේඩර්ස් 
  

                      -    

             5,155  
 

G.S.K. එදිරිසිංහ 
  

                      -    

         261,000  
 

3ෛන ජාත්යන්තත්  පරිසංෛාදය 
 

                      -    

                600  
 

D.A.A. ෆසීනා 
  

                      -    

                150  
 

J.M. දහනායක 
  

                      -    

         184,941  
 

2015/10 
  

                      -    

             7,131  
 

2015/1 
  

                      -    

             2,446  
 

2015/2 
  

                      -    

             1,592  
 

2015/3 
  

                 1,592  

  
නෛ වන්තෛාසිකාගා ය සඳහා විදුලි ආ ක්ෂාෛ 

 
             635,376  

  
සදාහරිත් 2015/6 

  
             600,000  

  
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 2016/10 

  
             172,461  

  
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 2016/9 

  
             246,250  

  
E-Wis  15/2017 

  
             147,000  

  
E-Wis  15/2017 

  
               13,800  

      1,867,918  

    
1,868,319  

       ප්රාේධන ප්රදාන - වැය කළ  
   

 සටහන - 13  

2015 
 

ප්රාේධන ප්රදාන  
  

2016 

 රු.  
    

 රු.  

    281,029,508  
 

ප්රාග්ධන ප්රදාන ෛැය කළ ආ ේභක වශේෂය 
 

312,998,777  

      45,981,412  
 

ප්රාග්ධන ප්රදාන ෛැය කළ  
  

       45,823,265  

-     32,990,004  
 

ෛස  2015 සඳහා ක්රමක්ෂය 
 

-         28,702,013  

-       4,232,887  
 

ප්රාග්ධන වියදේ පුන ාෛර්ත්න ස්ෛභාෛය-2015 
 

-           4,724,360  

       3,049,949  
 

වප  ෛසවර් ගැළපුේ 
 

 -    

  20,160,800  
 

භාණ්ඩාගා වයන්ත ෛාහන 
  

-    

  

වමො ගස්මුේල 
වන්තෛාසිකාගා ය 

  
          74,516,971  

   312,998,778  
    

399,912,640  

       ගපොදු සංචිතය  
   

 සටහන - 14  

රු. 
    

රු. 

      - 108,771,168  
 

ආ ේභක වශේෂය 
  

-      116,370,492  

      13,619,347  
 

වෛනත් ගැළපුේ 
  

       17,711,507  

-   21,218,671  
 

වියදේ අතිරික්ත්ය. අධි ආදායම 
 

-       31,183,577  

-  116,370,492  
    

-     129,842,562  

       සමුච්චිත අරමුදල  
   

 සටහන - 15  

  
අධයක්ෂකවග් අ මුදල - PG 

  
               12,812  

           396,786  
 

අධයක්ෂකවග් අ මුදල 
  

               396,786  

  318,988  
 

පුණයස්ථාන අ මුදල 
 

 (උපගේඛනය 

K)                340,855  

      20,159,661  
 

ත්යාග සහ ප්රදාන 
 

 (උපගේඛනය 

L) 19,103,331  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශයට සටහන්  
  2015 

 

සටහන - 16 
 

2016 

 රු.   
 

ගවනේ ආදායේ 
                 978,485  

 
ආවයෝජනෛලින්ත වපොලී 

 
              1,630,246  

               734,421  
 

ණයෛලින්ත වපොලී 
 

                 693,433  
               300,449  

 
වේපළෛලින්ත කුලිය 

 
                 298,941  

                 28,000  
 

වටන්තඩ  ගාස්තු 
 

                    54,500  

               366,375  
 

ලියාපදිංචි ගාස්තු(උපාධි අවප්ක්ෂක) 
 

                 850,375  

                   2,800  
 

ශිෂය හැඳුනුේපත් 
 

                      2,475  

                   4,190  
 

විභාග ගාස්තු(උපාධි අවප්ක්ෂක) 
 

                      5,904  

                 48,985  
 

සහතික ආදායම 
 

                    55,605  

                 63,215  
 

පුස්ත්කාල දඩ 
 

                    53,773  

           1,300,000  
 

MD ආදායම 
 

                      2,000  

               250,125  
 

වන්තෛාසිකාගා  ගාස්තු 
 

                 375,500  

                 30,271  
 

විවිධ ආදායේ 
 

                 392,890  
                 12,998  

 
පැ ණි ෛත්කේ විකිණීම 

 
                             -    

                 36,872  
 

පැ ණි ගබඩා විකිණීම 
 

                      3,700  

           1,079,061  

 

පශ්චාත් උපාධි ආදායම-ආයුර්වේද 
 

              1,562,540  

               415,000  

 

පශ්චාත් උපාධි ආදායම-යුනානි 
 

                 922,899  

                 31,000  
 

පර්වේෂණ ආදායම 
 

                    60,000  

               585,000  

 

වභසේජ ඩිප්වලෝමා 14/16 
 

                 243,750  

               245,500  
 

සේභාහන  චිකිත්සා පාඨමාලාෛ - 2016  -  ආදායම                  733,000  

                   1,169  

 

බැංකුවෛන්ත වපොලී 
 

                             -    

                 25,000  

 
2ෛන අන්තත්ර්ජාතික සේමන්තත්රණය 

 
                             -    

                 12,000  

 

යුනානි සේමන්තත්රණ ආදායම 
 

                             -    

  
හිජාමා චිකිත්සාෛ 

 
                 244,800  

  

කපින්තග් චිකිත්සාෛ - ආදායම (A) 
 

                 131,500  

  
කපින්තග් චිකිත්සාෛ - ආදායම (B) 

 
                 131,000  

           6,550,916  

   
              8,448,831  

     

  

සටහන  -  17 
  

  

සේමන්ත්රණ ආදායම 
  

  
4ෛන ජාතික සේමන්තත්රණය ආදායම 

 
                 200,050  

          137,310  
 

අංශීය සංෛ. අ මුදල- ද්රෛයගුණ 
 

               137,310  

 1,280,744,416  
 

ප්රත්යාගණන සංචිත්ය 
  

2,524,280,946  

            92,562  
 

අංශීය සංෛ. අ මුදල- පශ්චාත් උපාධි 
 

                 92,562  

             80,000  
 

අධයයනාංශ සංෛර්ධන අ මුදල 

 

            80,000  

  
ආයත්න සංෛර්ධන ෛැය ශීර්ෂය 

  
               272,187  

      1,301,929,723  
    

 2,544,716,789  
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4ෛන අන්තත්ර්ජාතික සේමන්තත්රණ ආදායම 

 
                 525,801  

    
                  725,851  

  

සටහන - 18 
   රු.   

 

සාමානය පරිපාලනය 
 

 රු.  

               135,304  4101041 පුේගල වේත්න-A 
 

                 542,210  

         24,650,576  4101042 පුේගල වේත්න-NA 
 

           28,365,948  

                 52,300  410102 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 
 

                 313,273  

           3,283,610  410103 සැපයුේ 
 

              3,883,073  

           2,204,691  410104 නඩත්තු 
 

              2,087,177  
         25,250,475  410105 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 

 
           27,876,504  

           6,392,772  410106 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 
 

              3,814,985  

         20,004,900  440110 ශිෂයයන්තට මූලය සහාය 
 

           29,997,750  

                   8,494  4102041 පුේගල වේත්න-A 
 

                             -    

           9,845,988  4102042 පුේගල වේත්න-NA 
 

              9,945,671  

                      270  410202 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 
 

                      1,030  

               198,254  410203 සැපයුේ 
 

                 284,635  

                 19,438  410204 නඩත්තු 
 

                 115,837  

                 50,539  410205 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 
 

                 138,042  

               278,975  410206 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 
 

                 337,521  
           8,452,639  4105042 පුේගල වේත්න-NA 

 
              6,600,514  

                   1,150  410502 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 
 

                      1,500  

           1,137,240  410503 සැපයුේ 
 

                 687,482  

               316,626  410504 නඩත්තු 
 

                 190,076  

                           -    410505 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 
 

                    10,310  

                   3,565  410506 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 
 

                      5,359  

       102,287,806  
   

         115,198,897  

     2015 

   

2016 

  

සටහන - 19 
  

      රු.  
 

අධයයන ගසේවා 
 

 රු.  

           141,623,661  4209041 පුේගල වේත්න-A 
 

         156,277,824  

         23,316,827  4209042 පුේගල වේත්න-NA 
 

           26,888,496  

               515,522  420902 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 
 

                 185,911  

           2,309,527  420903 සැපයුේ 
 

              2,615,072  

               459,963  420904 නඩත්තු 
 

                 483,944  

                 87,024  420905 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 
 

                 292,799  

           4,899,210  420906 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 
 

              9,017,490  

       173,211,734  
   

         195,761,536  

     

  

සටහන - 20 
  2015 

   
2016 

 රු.  
 

පුස්තකාලය ගසේවා 
 

 රු.  

                4,090,593  4301041 පුේගල වේත්න-A 
 

              4,638,488  

           9,823,877  401042 පුේගල වේත්න-NA 
 

              9,559,651  

                      500  430102 ගමන්ත වියදේ සහ දීමනා 
 

                             -    

               711,949  430103 සැපයුේ 
 

                 385,732  

                 57,358  430104 නඩත්තු 
 

                 148,593  

           1,032,758  430105 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 
 

                 845,898  

                 20,710  430106 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 
 

                    37,151  

         15,737,745  
   

           15,615,513  

     

  

සටහන - 21 
   රු.  

 

ගන්වාසිකාගාර 
 

 රු.  

     



49 
 

               812,714  4801042 පුේගල වේත්න-NA 
 

                 956,650  

               252,798  480103 සැපයුේ 
 

              1,136,336  

                 78,221  480104 නඩත්තු 
 

                 136,478  

           8,846,097  480105 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 
 

              2,861,948  

                 61,000  480106 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 
 

                    14,444  

         10,050,830  
   

              5,105,856  

 

 

 

 

 

 

 

 

මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශයට සටහන් 
  2015 

 

සටහන - 22 
   

2016 

රු. 

 

ගවනේ ගැළපුේ 
  

 රු.   

        4,232,886 
 
ප්රාග්ධන වියදේ පුන ාෛර්ත්න ස්ෛභාෛවේ 

 
          4,724,359  

258 
 
වනොදන්තනා මුදල 

   
-                     505  

4,233,144 
      

          4,723,854  

        

  

සටහන - 23 
    රු. 

 

ලැබිය යුතු ගේ වැඩි වීම 
  

 රු.  

        -226,093 
 
ගබඩා අත්තිකා ේ 

   
              176,165  

  
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්වලෝමා (ආයුර්වේද) 

 
              217,708  

-2,259,784 
 

ණය සහ අත්තිකා ේ 

   
-198,652 

89,403 
 

විවිධ අත්තිකා ේ 

  
49,313 

-7,956 
 

ලැබිය යුතු වපොලී 

   
-120 

58,900 
 

ලැබිය යුතු මහවපොළ 

   
-161,800 

486,500 
 

ලැබිය යුතු ශිෂයාධා  UGC 

  
-1,652,300 

-2,950,000 
 

ලැබිය යුතු MD ආදායම 

   
0 

-288,750 
 

ලැබිය යුතු වභසේජ ආදායම 

  
0 

225,000 
 

ලැබිය යුතු ආදායම-පශ්චාත් උපාධි-ආයුර්වේද 

 
-225,000 

270,000 
 

ලැබිය යුතු ආදායම-පශ්චාත් උපාධි-යුනානි 

 
-270,000 

1,100,510 
 

වපොත් අත්තිකා ේ 
   

938,138 

-442,000 
 

මහවපොළ ශිෂයත්ෛ අත්තිකා ේ 

  
-140,000 

0 
 

විවිධ අත්තිකා ේ-සේමන්තත්රණ 

  
23,000 

-56,599 
 

HETC ෛයාපෘති 
   

0.00 

363 
 

මාරු 
    

-363 

  
විවිධ අත්තිකා ේ- MD 

  
                  5,145  

0 
 
විවිධ අත්තිකා ේ-ප්රාග්ධන 

  
          1,601,675  

0 
 
ලැබිය යුතු මහවපොළ -UGC 

  
              131,900  

-4,000,506 
      

              494,809  

        

  

සටහන - 24 
    රු. 

 

ගගවිය යුතු ගේ වැඩි වීම/අඩු වීම 
  

 රු.  

-466,550 
 
වගවිය යුතු මහවපොළ ශිෂයත්ෛ 

  
5,700 

2,700 
 
වගවිය යුතු ශිෂයාධා  ශිෂයත්ෛ 

  
-167,800 

23,025 
 
ත්ැන්තපතු 

    
-6,249 

-119,370 
 
ණයහිමියන්ත - අෛලංගු වූ වචක්පත් 

  
65,909 
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26,891 
 
වගවිය යුතු විභාග ගාස්තු 

  
-182,157 

-281,786 
 
DAFP A/C 

   
-170,903 

-10,000 
 
ලංසු බැඳුේක s 

    
-7,500 

-39,176 
 
 ඳෛා ගැනිම-ප්රාග්ධනය 

   
227,648 

3 
 
අධි ත්ැන්තපතු 

   
375 

-500,000 
 
පූර්ෛ ලැබීේ MD 

    -1,112,982 
 
උපචිත් වියදේ-MD-2014/16 

  
-348,701 

7,331 
 
අගරු වූ වචක්පත් 

   
-7,331 

327,469 
 
උපචිත් වියදේ - PG-යුනානි 

  
-366,335 

298,885 
 
උපචිත් වියදේ - PG-ආයුර්වේද 

  
-740,347 

163,750 
 
පූර්ෛ - ලැබීේ - වභසේජ 14/16 

  
-243,750 

-142,953 
 
උපචිත් වභසේජ - 14/16 

  
-142,800 

-95,000 
 
උපචිත් 2ෛන අන්තත්ර්ජාතික සේමන්තත්රණය 

  60,000 
 
පූර්ෛ - ලැබීේ - PG (යුනානි) 

  
-60,000 

5,000 
 
වගවිය යුතු ගිණුේ- පශ්චාත් උපාධි 

  
61,000 

2,800 
 
වගවිය යුතු ගිණුේ- වභසේජ 14/16 

  
0 

230,384 
 
උපචිත්- සේභාහන චිකිත්සාෛ 

  
-230,384 

120,000 
 
 ඳෛා ගැනීම- වන්තෛාසිකාගා ය 

   
-120,000 

2,800 
 
විවශේෂ අත්තිකා ේ 

   
-2,800 

1,335 
 
HECT ෛයාපෘති 

   
0 

  
U.P.F. ණය  

   
3,000 

  
වගවිය යුතු ගිණුේ- පශ්චාත් උපාධි -(යුනානි) 

  
105,000 

  
මහවපොළට වගවිය යු.  ු   

   
71,400 

  
උපචිත්- සේභාහන චිකිත්සාෛ 

  
679,913 

  
උපචිත්- කපින්තග් චිකිත්සාෛ 

  
17,625 

  
උපචිත්- කපින්තග් චිකිත්සාෛ 

  
17,260 

  
උපචිත්- හිජාමා (II) 

   
240,000 

  
මහවපොළ වනොවගවීම 

  
7,050 

  
වභසේජ ඩිප්වලෝමා 16/18 

  
29,000 

  
වයෝගා -2016 

   
4,000 

  
මාරු 

    
16,650 

-1,495,444 
      

-1,245,527 

        

        

  

සටහන - 25 
    

  
 උපචිත වියදේ වැඩි වීම/අඩු වීම 

   

        4,592,310 
 
උපචිත් වියදේ - ප්රාග්ධන 

  
    -                     401  

-3,993,285 
 
උපචිත් වියදේ 

   
-         6,275,652  

599,025 
      

-        6,275,251  
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උපගේඛනය 

A 

2015 

   

2016 
  රු.  

 

ණයs සහ අේතිකාරේ 
 

 රු.  
 

        13,729,109  
 

ආපදා ණය  
 

    13,920,943  
     1,488,072  

 
ෛාහන ණය 

 
    1,253,266  

        213,860  
 

කාර්ය මණ්ඩල ණය 
 

       156,230  
  723,500  

 
පරිගණක ණය 

 
         616,000  

          34,750  
 

උත්සෛ අත්තිකා ේ 
 

        41,000  
                    -    

 
විවශේෂ අත්තිකා ේ 

 
          3,200  

 16,189,291  
   

   15,990,639  
 

      

  

විවිධ අේතිකාරේ -  
 

උපගේඛනය 

B 

 රු.  
    

රු. 

 
වවු. නම 

 
 මුදල  

        27,025  1646 R.A.P.. නයනි 
          12,000  1899 M.W.A.S.C. විවේසූරිය 
          10,174  1980  ජවේ මුද්රණාලය 
            8,000  1944 K.G. ඥානසිරි 
          33,850  1976 A.V.G.S.හිව ෝෂිමා 
            1,998  1981  ජවේ මුද්රණ වදපා. 
          33,683  

 
දේව ෝ 

   

 
1076 J D කවිතිලක 

 
                 -    

 

 
2757 K G ඥානසිරි 

 
           7,200  

 

 
2812 S D D R ගුණවසේක  

 
         25,000  

 

 
2931 E Wis ප්රින්තටර්ස් 

 
           5,000  

 

 
2758 Y S G විමලසිරි 

 
         70,000  

 

 
2759 W M S S K කුලතුංග 

 
         70,000  

 
     126,730  

   
     177,200  

 

      

      

  

විවිධ අේතිකාරේ -  සේමන්ත්රණ 
 

 උපගේඛනය 

C 
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      10,000  2015/36 A G සම වික්රම 
 

        10,000  
 

 

125 K R වී වසේක  
 

         20,000  
 

 

183 N V P ව ෝහිණී 
 

           2,000  
 

 

188 N V P ව ෝහිණී 
 

           1,000  
 

       10,000  
   

       33,000  
 

      

  

විවිධ අේතිකාරේ -  MD 
 

උපගේඛනය  

D 

      

 
265 S K M K හ පත්වදනිය 

 
           5,145  

 

    
           5,145  

 

      

      

  

විවිධ අේතිකාරේ -  ප්රාේධන 
 

උපගේඛනය 

E 

      

 
171 R M S E ලක්මේ 

 
         65,000  

 

 

191 වකොග්ගල බීච් වහොවටේ 
 

       137,500  
 

 

198 S K M K හ පත්වදනිය 
 

         80,000  
 

 
199 A P A ජයසිරි 

 
        80,000  

 

 
200 N D වකොඩිතුෛක්කු 

 
         80,000  

 

 

201 K N A ධර්මවසේන 
 

         90,000  
 

 

217 S P වමොේලිවගොඩ 
 

         71,000  
 

 
224 B T K K කරුණා ත්න 

 
         84,000  

 

 
223 N D N ජයෛර්ධන 

 
       100,000  

 

 

222 K R වී වසේක  
 

         90,000  
 

 

221 R H S K ද සිේෛා 
 

         60,000  
 

 
225 N ෆාහිමියා 

 
         75,000  

 

 
227 K.R වී වසේක  

 
       245,706  

 

 

238 M W S J කුමාරි 
 

       252,380  
 

 

239 H G S P වහේෛාගීගන 
 

       132,489  
 

 
240 D A l මුණසිංහ 

 
         85,628  

 

    
    1,728,703  

 

  
තැන්පතු 

   

     

 උපගේඛනය 

F 

 රු.  
   

 රු.  
 

                 1,000  
 

වටන්තඩ  ත්ැන්තපතු (ආපසු වගෛන)  (උප-උපවේඛනය F1)               1,000  
          50,155  

 
වන්තෛාසිකාගා ය ත්ැන්තපතු  (උප-උපවේඛනය F2)             50,155  

          11,250  
 

ආ ක්ෂක ත්ැන්තපතු -  (උප-උපවේඛනය F3)           10,000  
           4,999  

 
විවිධ ත්ැන්තපතු (උප-උපවේඛනය F4)                      -    

          48,000  
 

ආපන ශාලා ත්ැන්තපතු (උප-උපවේඛනය F5)           48,000  
      115,404  

   
        109,155  

 

      2015 
   

2016 
 

  
DAFP A/C 

  
උපගේඛනය I 

              64,267  
 

DAFP/2006/07 වෛදය එදිරිවී             64,267  
          29,295  

 
DAFP/2010/12- වෛදය අවනෝමා සම වික්රම            29,295  

          15,333  
 

DAFP/2010/03-වෛදය ජීෛනී 
 

15,333  
 

              300  
 

විවශේෂ අ මුදල - වෛදය අවනෝමා 
ජයසිරි 

 
                300  

      171,314  
 

UGC/Ph.D  වෛදය M.S. පිේවලයි 
 

                411  
        

280,509  
   

   109,606  
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 උපගේඛනය G 

 

  
අවලංගු වූ ගචක්පේ 

   2015 
    

2016 

 
දිනය විස්තරය ගයොමු. මුදල 

 

              63,460  2014.01.01 R24500 
                297  2014.02.17 R25313 
 

සීටීසී ඊගේ 
           2,228  2014.08.25 R27020 407274 

               500  2014.08.22 R27019 454763 ඩිලානි වලොකුවහට්ටි  
              500  2014.08.22 R27019 454764 වසන ත් වත්න්තනවකෝන්ත  

          1,000  2014.08.25 R27019 454717 අයි ා ත්ාබෘ 
       151,200  2014.08.25 R27018 455171 

            1,000  2014.08.25 R27018 455195 අයි ා ත්ාබෘ 
           1,000  2014.08.25 R27018 455196 වර්නුකා ජයතිස්ස  
              950  2014.08.25 R27018 455202 

               100  2014.08.25 R27018 455247 
            1,950  2014.08.25 R27018 455336 
            1,500  2014.08.25 R27018 455340 
            1,550  2014.08.25 R27018 455342 
            1,500  2014.08.25 R27018 455343 
            1,450  2014.08.25 R27018 455345 ගිහාන්ත ඩි චිකර්ස්  

           1,764  2014.08.25 R27018 455558 
  

 
2014.08.25 R27018 455610 A.m. ඉන්තද්රලත්ා  

           5,000  2014.08.25 R27018 455635 
               244  2014.08.25 R27018 454670 J.A.P. ජයසූරිය  

           5,400  2014.08.25 R27018 455784 යුනයිටඩ් ප්රින්තටර්ස්  
              806  2014.08.25 R27018 488239 Tata වටක්ස්  
           2,940  2014.08.25 R27018 488431 A. ක්රිෂ්ණපිේවලයි  
         13,000  2014.12.22 R29255 ,034072 උසස් අධයයන සඳහා වූ ජාතික මධයස්ථානය 

          6,000  
 

R29255 454861 M දිසානායක 
         15,000  

 
R29255 454861 

            1,000  
 

R29255 454861 
            3,050  2015.11.02 R34421 039987 M.D.M. ජයෛර්ධන          3,050  
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          2,000  2015.11.02 R34421 049248 M.Z. සමීහා          2,000  

          1,220  2015.11.02 R34421 049251 A.P.M. විපුලසිරි          1,220  

          1,900  2015.11.02 R34421 066834 මර්කියුව යි ස්වට්ෂනරි          1,900  

             160  2015.11.06 R34468 034096 U.K.S. ඩිලුෂා             160  

             320  2015.11.06 R34468 034126 K.T.U. සිේෛා             320  

          2,207  2015.11.06 R34467 488516 වසලින්තවකෝ ඉන්තෂුෛ න්තස්          2,205  

          5,000  2015.11.06 R34467 027202 කුසලත්ා සංෛර්ධන අ මුදල          5,000  

          8,500  2015.11.06 R34467 027355 කුසලත්ා සංෛර්ධන අ මුදල          8,500  

          9,000  2015.11.06 R34467 039481 D.W.A. මුදලිවග්          9,000  

          3,000  2015.11.06 R34467 039968 වමොඩර්න්ත එයාර් කන්තඩිෂන්ත          3,000  

          4,350  2015.11.06 R34467 039985 D.P.K. ගමවග්          4,350  

          2,000  2015.11.06 R34467 049243 B.H. වී ෛර්ණ          2,000  

  
R34467 049243 B.H. වී ෛර්ණ               75  

      

 
2016.03.30 c32501 065520 H.P.H.M. පති ණ             630  

  
c32501 097640 K.I.V. සිේෛා             480  

 
2016..03.30 R32501 084088 M.A.D.K. මනු ත්න             600  

 
2016.06.06 R32721 097667 වජයා බුක් වසන්තටර්          7,789  

 
2016.06.06 R32722 128763 දර්ශන සිරිවසේන          5,000  

 
2016.09.09 R35314 138819 L.A.W.පේමසීලි          2,140  

 
2016.09.09 R35314 138628 නලින්ත ගුණසිංහ          1,800  

 
2016.09.09 R35314 109550 L.D.A.M. ඇ ේෛල          6,613  

 
2016.11.10 R35653 

  
         3,000  

 
2016.11.10 R35653 197174  ාවේන්තද්ර ප්රසාේ          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197176 කමේ නයන්ත          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197157 B මවහෝපාධයාය          9,000  

 
2016.11.10 R35653 197159 නීරු නත්නි          6,000  

 
2016.11.10 R35653 197162 J.S. ත්රිපති          6,000  

 
2016.11.10 R35653 197164 හෛස් න සිමා          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197166 අජය කුමාර්          6,000  

 
2016.11.10 R35653 197168 ප්රසන්තන          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197170 l p dei          3,000  

 
2016.11.10 R35653 197172 ශිේපා ඩින්තගා          3,000  

 
2016.12.29 R36036 097660 පසන්ත සිේෛා             160  

 
2016.12.29 R36036 138327 ස්වීඩිෂ ්වේඩින්ත        83,250  

 
2016.12.29 R36035 109600 චමිල සංගීත්          1,000  

 
2016.12.29 R36035 138505  හේ අවේ ත්න             500  

 
2016.12.29 R36035 138510 msm අස්මියා             500  

 
2016.12.29 R36035 138525 am විදානවග්          3,000  

 
2016.12.29 R36035 138613 

කලාප බැංකුෛ -
වත්ේවදණිය        12,400  

 
2016.12.29 R36035 138629 ජයන්තත් ජයතිස්ස             750  

 
2016.12.29 R36035 138816 මා ජලීේ             360  

 
2016.12.29 R36035 138883 ඉන්තෂුෛ න්තස් සමාගම          1,764  

 
2016.12.29 R36035 173851 එක්ස්ප්රස් එන්තෛය න්තමන්තට්      159,512  

 
2016.12.29 R36035 174059 සුගන්තධිකා සුවර්ෂ්          1,000  

 
2016.12.29 R36035 174175 කුසලත්ා සංෛර්ධන        10,000  

            324,119  
  

මුළු ගණන 
 

     390,028  

       

 

 

    
 උපගේඛනය H  

2015 ගනොගගවූ විභාග ගාස්තු 
 

2016 
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 දිනය  ගයොමු. විස්තරය මුදල 

        120  
 

11870 K.R. වී වසේක  
         240  

 
11870 H.G.S.P. වහේෛාගීගන 

         240  
 

11870 A.H. ලීනා 
         360  

 
11870 K.I.W.K. වසෝම ත්න 

         200  
 

11870 E.R.H.S.S. එදිරිවී  
         240  

 
11870 I.G.P.R. කුලනාත් 

         360  
 

11871 A. සම වික්රම 
             

120  
 

11871 N.D. වකොඩිතුෛක්කු 
             

120  
 

11871 N.M. මුනාලිේ 
             

200  
 

11871 R.S. ජයෛර්ධන 
             

120  
 

11871 Y.S.G. විමලසිරි 
             

120  
 

11871 J.M. දහනායක 
             

400  
 

13793 කරුණාතිලක 
             

120  
  

M.U.Z.N. පර්සානා 
             

360  
  

N.D. වකොඩිතුෛක්කු 
             

200  
  

S.V.කමේ 
             

360  
  

H.G.S.P. වහේෛාගීගන 
             

200  
  

T.D.N.කරුණා ත්න 
             

200  
  

W.M.S.S.K. කුලතුංග 
             

200  
  

මහීෂ් 
             

360  
 

13799 උතුමාවලේවබ 
             

200  
 

13800 W.M.S.S.K. කුලතුංග 
             

480  
  

K.R. වී වසේක  
             

720  
  

උතුමාවලේවබ 
             

720  
  

N.D. වකොඩිතුෛක්කු 
             

400  
  

වසයිනඩීන්ත 
             

200  
  

T.D.N. කරුණා ත්න 
             

400  
 

13800 එදිරිවී  
         

2,932  
 

14614 E.R.H.S.S. එදිරිවී  
         853  

 
14614 N.D. වකොඩිතුෛක්කු 

         829  
 

14614 H.A.S. ආරියෛංශ 
       1,188  

 
14614 H.A.S. ආරියෛංශ 

         875  
 

14614 M. වසයිනඩීන්ත 
         896  

 
14614 S. ෆවුමියා 

         482  
 

14614 S.M.  සුඩීන්ත 
         469  

 
14614 M.M.H. රිෆා 

       1,656  
 

14615 M.M.H. රිෆා 
         464  

 
14615 M.වසයිනඩීන්ත 

         224  
 

14615 M.U.Z.N. ෆර්සානා 
       3,602  

 
14930 ජයතිස්ස 
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      1,015  
 

14931 MLU සේමා 
         245  

  
AM මුනාලිේ 

         315  
  

MAA සි ජුඩීන්ත 
         115  

  
SM  සුඩීන්ත 

       1,168  
 

14932 LU මුනාලිේ 
       2,449  

 
14933 DAR සකුන්තත්ලා 

       1,830  
  

HAS ආරියෛංශ 
       2,730  

  
ND වකොඩිතුෛක්කු 

         400  
  

AWS ෆවුමියා 
       1,300  

 
16789 LAP කරුණාතිලක 

       1,334  
 

16858 MWSS කුලතුංග 
         992  

  
ERHSS එදිරිවී  

       1,119  
  

TDN කරුණා ත්න 
         348  

  
KIWK වසෝම ත්න 

         108  
  

WKRDS ප්රනාන්තදු 
         216  

  
WS ෆවුසියා 

         292  
  

ෆවුමියා 
         434  

  
MHM හාෆ් 

         120  
  

මුනාලිේ 
         334  

 
16864 AG සම වික්රම 

           80  
  

ෆවුසියා 
       1,268  

 
16865 SD හපුආ ච්චි 

         185  
  

PR කරුණා ත්න 
         320  

  
AM මුනාලිේ 

         522  
 

17058 මුනාලිේ 
         832  

  
PR ෛ ාත්ැන්තන 

         195  
  

M විමලසිරි 
         464  

  
MI මනුහා 

           80  
  

SS ෆවුමියා 
         240  

  
ෆස්ලූේ හග් 

         272  
  

රිස්නියා 
         827  

  
AM මුනාලිේ 

         500  
  

MLU සේමා 
         320  

 
19050 19050 

       3,565  
 

19051 19051 
       3,450  

 
19733 M.I. මනුහා 

       1,500  
  

I.L. ෆර්සානා 
       1,500  

  
M.F.Z ෆර්සානා 

       2,600  
 

19734 එදිරිවී  
       1,400  

  
A.G සම වික්රම 

       2,200  
  

M.F.J. ෆර්සානා 
       1,000  

  
B.U. නජීේ 

         250  
  

H.M.P. ප්රනාන්තදු 
     16,159  

 
21228 R21228 

       2,600  
 

21785 R21785 
       1,000  

 
23088 R23088 

       1,040  
 

23089 R23089 
       1,509  

 
23099 R23099 

       3,276  2014 24924 වෛදය M.S.S පර්සියා  
       8,492  

 
24925 වෛදය M.S.S පර්සියා  

     11,916  
 

24925 B.M.S. අම ජීෛ  
       1,200  

 
25102 B.M.S. අම ජීෛ  

       1,200  
 

25111 B.M.S. අම ජීෛ  
         833  

 
25589 වෛදය M.S.S පර්සියා  

       2,242  
 

26868 වෛදය Z.F.M. වකෞෂික්  
       1,000  

 
27313 වෛදය L.P.A. කරුණාතිලක  

        420  
 

29253 වෛදය S.V. කමේ  
       6,200  

 
29253 වෛදය L.P.A. කරුණාතිලක  

      2,610  
 

29253 වෛදය සම වික්රම 
     12,074  

 
29254 වෛදය N.N.N. සුබයිර් 

       3,430  
 

29254 වෛදය A.L.U. ඉෂාන්ත  
     11,200  

 
29278 ආයු වේශක 
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2,800 2015-02-20 29674 D.A.G.සම වික්රම 
 200 

 
29674 A.L.M.ඉෂාන්ත 

 1,559 
 

29684 D.A.G.සම වික්රම 
 1,780 

 
29684 M.S.ෆවුසියා 

 525 
 

29688 D.S.Fenසහo 
 550 2015-05-11 30573 Z.F.M.ත්වුෆික් 
 800 2015-10-16 34307 T.S.D.ද සිේෛා 
 800 

 
34307 H.S.R.පති ණ 

 1,600 
 

34307 H.A.D.K.මදු ත්න 
 1,600 

 
34307 S.A.A.හබීේ 

 1,250 
 

34308 L.L.සම වසේක  
 1,250 

 
34308 L.L.සම වසේක  

 1,250 
 

34308 L.L.සම වසේක  
 5,078 2015-11-04 34434 වේනකා කමවත්ෛත්ත් 
 4,076 2015-12-04 34675 වෛදය B.M.නෆීඩ් 
 722 2015-12-08 34689 වෛදය H.S.A.P.වහේෛාගීගනවග් 

5,052 
 

34689 වෛදයජයතිස්ස 
 182,157 

     

 

 

 

  
රඳවා ගැනිම   උපගේඛනය J  

     2015 
   

2016 

     

 
වවු. විස්තරය  මුදල        

          22,940  57 අවශෝක වෛේඩින්ත               22,940  

          22,935  68 ආසිරි කන්තස්ට්රක්ෂන්තස්               22,935  

        219,795  69 ACE ලංකා              219,795  

          12,849  97 ක්රාෆ්ට් 
 

              12,849  

          38,397  
2013-------

124 A.T.A. ඉන්තටර්නැෂනේ  
                    
38,397  

          62,733  134 DB ගවන්තවගොඩ ඇවසෝසිවේටඩ්  
                    
62,733  

          23,913  2014-       12 අක්බාර් ෆාමසූටිකේ 
                    
23,913  

            5,544  89 වජෝන්ත මි ර් 
                      
5,544  

            7,111  119 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 
                             
-    

          23,744  142 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 
                             
-    

          15,674  213 ලීමා ක්රිවේෂන්ත 
                    
15,674  

            6,657  
 
වනොවක්රො කන්තස්ට්රක්ෂන්ත 

                      
6,657  

          52,449  
 
උදා  ලංකා ඩිවෛවලොප්මන්තට් 

                    
52,449  

          28,231  
 
චානක කන්තස්ට්රක්ෂන්ත 

                    
28,231  

            7,964  
 
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 

                      
7,964  

        122,612  
 
S & R බිේඩර්ස් 

                 
122,612  

          44,783  
 
S & R බිේඩර්ස් 

                    
44,783  
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          26,592  
 
ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ 

                    
26,592  

          42,112  
 
S & R බිේඩර්ස් 

                    
42,112  

          24,250  2015---56 වසොෆ්ට්වලොජික් ඉන්තවෆොවේෂන්ත                      -    

          22,234  90 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ-90                      -    

          14,470  107 උදා  ලංකා-107               14,470  

          13,120  113 සුමුදු එන්තටර්ප්රයිසස්-113                      -    

          21,690  
 

ජයමිණි ස්ටීේ-118                      -    

          19,520  126 සුමුදු එන්තටර්ප්රයිසස්-126                      -    

        113,605  149 කාවගොස්ර්ේ ෂිපින්ත              113,605  

          37,185  153 වඩ්ටා මැවන්තේමන්තට් සිස්ටේ                      -    

          64,831  162 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ                      -    

          55,944  165 වඩේවේේ වෆෝසිත් සහ සමාගම                      -    

          77,897  165 එක්වසේ වේඩින්තග්                      -    

            8,180  184 ලීමා ක්රිවේෂන්තs (පුේ) සමා.                 8,180  

        124,000  199 C199-වජෝන්ත කීේස්                      -    

          89,813  189 C189-අබාන්තස් පුේ. සමා.                      -    

          24,000  187 C187-වජෝන්ත කීේස්                      -    

          21,568  201 සදර්න්ත ෆර්නිෂර්ස් (පුේ) සමා.               21,568  

        180,000  206 නිමේ වහට්ටිආ ච්චි              180,000  

        126,810  207 වසොෆ්ට්වලොජික් ඉන්තවෆොවේෂන්ත                      -    

 

2016-------
18 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ               38,138  

 
63 ලීමා ක්රිවේෂන්තs (පුේ) සමා.               33,287  

 
64 ජයමිණි ස්ටීේ                 3,795  

 
66 සදර්න්ත ෆර්නිචර්ස්               15,511  

 
87 දුලංගා ඇවසෝසිවේටඩ් 

 

 
94 කේහා  බිේඩර්ස්               59,324  

 
98 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ               56,183  

 
100 වඩ්ටා වටක් 

 
              12,011  

 
115 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ               64,624  

 
143 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ               91,479  

 
144 ලිනස් ඉවලක්ට්රිකේ               49,215  

 
148 රුෛන්ත වේඩ්වසන්තටර්               69,098  

 
114 නිේ ඉන්තටීරියර්                 2,831  

 
120 නිේකමේ 

 
              23,226  

 
142 සුමුදු එන්තටර්ප්රයිසස්                 2,820  

  
2016/10 

 
              26,213  

  
2016/9 

 
              56,319  

 
76 ජයමිණි ස්ටීේ                 4,265  

 
202 වමවට්රොවපොලිටන්ත               29,250  

 
205 S& R බිේඩර්ස්               16,650  

 
230 වසොෆ්ට්වලොජික් 

 
             273,000  

 
241 සදර්න්ත ෆර්නිචර්ස්                 5,094  

 
236 ජයමිණි ස්ටීේ               29,464  

      

1,826,152  
 

මුළු ගණන 
 

          2,055,800  

      

 

 

 

2015 

    

2016 
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 උපගේඛනය 

K 

 රු.  
 

පුණයස්ථාන අරමුදල 
 

 රු.  
 

                           
-    

 
වකොන්තත්සිංහ 

 

                        
-    

                      
-    

 
ස ත්  ණසිංහ 

 

                        
-    

             
10,050  

 
බානගල 

 

              
10,050  

             
33,857  

 
එදිරිසිංහ 

 

              
35,726  

 

  
ලක්ෂ්මන්ත සිේෛා 

 

                        
-    

          
275,081  

 
ඒකාබේධ අ මුදල 

 

            
295,079  

          

318,988  
   

            

340,855  

 

      
 රු.  

 

තයාග සහ ප්රදාන 
 

 රු.  

 උපගේඛනය 

L 

               
444,159  

 
පුස්ත්කාල වපොත් 

 

            
444,159  

        112,400  
 

කාර්යාල උපක ණ 
 

        112,400  
       

6,999,800  
 

Lash උපක ණ 
 

        
6,999,800  

          
266,969  

 
පන්තති කාම  

 

            
266,969  

                   
500  

 
මුදේ 

 

                    
500  

          
840,000  

 
ග්රීන්ත හවුස්(1999) 

 

            
840,000  

               
4,846  

 
2000 පුස්ත්කාල වපොත් 

 

                
4,846  

             
23,762  

 
2001 පුස්ත්කාල වපොත් 

 

              
23,762  

             
88,399  

 
2004 පුස්ත්කාල වපොත් 

 

              
88,399  

             
80,085  

 
2005 පුස්ත්කාල වපොත් 

 

              
80,085  

               
1,840  

 
2006 පුස්ත්කාල වපොත් 

 

                
1,840  

             
12,520  

 
2007 පුස්ත්කාල වපොත් 

 

              
12,520  

          
652,626  

 
2007 කාර්යාල උපක ණ 

 

            
652,626  

          
146,500  

 
2007 ෛාහන 

 

            
146,500  

             
16,255  

 
2008 පුස්ත්කාල වපොත් 

 

              
16,255  

        
10,820,387  

 
2010 Irque උපක ණ 

 

         
10,820,387  

          
529,134  

 
2010 වපොත්  

 

            
529,134  

       
1,818,698  

 
2012 HECT ෛයාපෘති 

 

        
1,818,698  

               
5,048  

 
2013-වපොත් 

 

                
5,048  

       
2,654,080  

 
2014 HECT ෛයාපෘති - පරිගණක සහ මුද්රණ යන්තත්ර 

        
2,654,080  

          
694,872  

 
2014 HECT ෛයාපෘති - කාර්යාල උපක ණ 

            
694,872  

               
 

2014-වපොත් 
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9,170  9,170  

              
6,889  

 
2015 - වපොත් 

 

                
6,889  

          
116,640  

 
2015 - වපොත් 

 

            
116,640  

          
136,300  

 
2015- පරිගණක 

 

            
136,300  

 -    
3,049,949  

 
ක්ෂය 2014 

 

-       
3,049,949  

 -    
3,272,269  

 
ක්ෂය 2015 

 

-       
3,272,269  

 

  
2016-වපොත් 

 

              
34,770  

 

  
ක්ෂය 2016 

 

-       
1,091,100  

     

20,159,661  
   

      

19,103,331  
 

       

    
 උප උපගේඛනය "F-1"  

2015 
   

2016 

 

 ගටන්ඩර තැන්පතු  ආපසු 

ගගවන  

  

 
දිනය ගයොමු. විස්තරය 

 

           1,000   2013.01.16   R 18948 D A S S P K වපවර් ා                          1,000  

      

1,000  
   

                        1,000  

     

 

ගන්වාසිකාගාර 

තැන්පතු 

  

උප උපගේඛනය "F-2" 

 
දිනය ගයොමු. විස්තරය 

 2015 

   

2016 

    18,680  2013.04.04 19731 
 වන්තෛාසිකාගා  පාලක - 
I.I.M                  18,680  

      8,450  2013.04.26 19761 
 වන්තෛාසිකාගා  පාලක - 
I.I.M                    8,450  

      3,200  2014.03.04 24890 වන්තෛාසිකාගා  පාලක                   3,200  

      3,100  2014.03.11 24832 වන්තෛාසිකාගා  පාලක                   3,100  

      1,700  2014.04.08 25132 වන්තෛාසිකාගා  පාලක                   1,700  

      1,400  2014.04.22 25149 වන්තෛාසිකාගා  පාලක                   1,400  

        600  2014.04.29 25181 වන්තෛාසිකාගා  පාලක                     600  

    13,025  2015.05.07 30551 වන්තෛාසිකාගා  පාලක                 13,025  

    

50,155  

   

                50,155  

 

 

 

 

 

   

 
 ආරක්ෂක තැන්පතු  

 

 උප උපගේඛනය "F - 

3"  

     2015 දිනය ගයොමු.  විස්තරය  2016 

           1,250  2014.08.22 R27014  ලීනස්                                 -    

    10,000  2015.07.15 R33576  ලක්ජය                        10,000  

         

11,250  
   

                      10,000  
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 විවිධ තැන්පතු     

 

උප උපගේඛනය "F-4" 

2015 

   

2016 

 
දිනය ගයොමු. විස්තරය 

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

         999  2013.11.28  R 23272  

        

4,999  

    

     

 
 ආපන ශාලා තැන්පතු   

 
උප උපගේඛනය "F - 5" 

2015 
   

2016 

 
දිනය ගයොමු. විස්තරය 

     10,000  2010.08.16 REC 8838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10,000  

    10,000  2011.10.13 REC 13777 N.P උයන්තවහේෛා                       10,000  

    10,000  2012.05.03 R14990 M.E.C. වපවර් ා                       10,000  

    15,000  2013.03.04 R 19022 A.D.S. Sඅම සිංහ                        15,000  

      1,000  2014.02.25 R24840 K.D. වික්රමසිංහ                         1,000  

      1,000  2014.02.26 R24860 D.A.C. බුේධික                         1,000  

      1,000  2014.03.13 R24952 A.V.S. සම සිංහ                         1,000  

    

48,000  
   

                      48,000  
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       ගේශීය වවදය විදයා ආයතනය - ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය  

අයවැය ගවන් කිරීේ සහ සතය වියදේ - 2016 

  

  ගක්තය   අනුමතයි සතය අතිරික්තය ගහේතු 

2015     අයවැය 2016 ගහෝ   

  අංකය   2016   ඌනතාව   

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

              

222,760,673 1 පුේගල වේත්න 243,225,000 243,775,453 -550,453 වගවිය යුතු පාරිවත්ෝෂික වගවිම නිසා 

              

569,742 2 ගමන්ත වියදේ 746,000 501,714 244,286 අඩු විවදස් ගමන්ත නිසා. 

              

7,893,378 3 
සැපයුේ අඩු විවදස් ගමන්ත නිසාසහ 
පාරිවභෝජන 5,929,000 8,992,330 -3,063,330 අයිත්මෛල වෛළඳවපොළ අගය ඉහළ යාම සහ ෛැඩි භාවිත්ය නිසා 

              

3,136,297 4 නඩත්තු 4,836,000 3,162,105 1,673,895 අඩු නඩත්තු ෛැඩ නිසා 

              
35,266,893 5 වකොන්තත්රාත්තුමය වසේෛා 35,731,000 32,025,501 3,705,499 ආ ක්ෂක සහ පිරිසිදු කිරීවේ වසේෛාෛල අඩු බිේ සහ විදුලිය, ජලය, 

විදුලි සන්තනිවේදනය, ත්ැපැේ ගාස්තු පාලනය නිසා. 

              

11,656,232 6 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න වියදේ 14,423,000 13,226,950 1,196,050 වෛනත් පුන ාෛර්ත්න  වියදේ පාලනය. 

        
 

    

281,283,215   මුළු ගණන පුනරාවර්තන වියදේ 304,890,000 301,684,053 3,205,947   
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ගක්තය   අනුමතයි සතය අතිරික්තය ගහේතු 

    අයවැය 2016 ගහෝ   

අංකය   2016   ඌනතාව   

1 2 3 4 5  (3-4) 6 

            

1 
පුනරුත්ථාපන සහ ෛැඩි දියුණු 
කිරීේ  23,000,000 24,820,409 -1,820,409 හදිසි පුනරුත්ථාපන ෛැඩ අෛසන්ත කළ නිසා. 

            

2 ස්ථාෛ  ෛත්කේ අත්පත් ක  ගැනීේ 123,500,000 14,477,976 109,022,024 ඉඩමක් මිලදි ගැනිමට වෛන්ත කිරීම භාවිත් කළ වනොහැකි නිසා. 

            

3 මානෛ ප්රාග්ධන සංෛර්ධන 3,500,000 1,664,888 1,835,112 ඇස්ත්වේන්තතුෛලට ෛඩා අඩු වියදේ පුහුණු ෛැඩසටහන්ත නිසා. 

            

4 ශක්තිමක් කිරීම සහ පර්වේෂණ 7,000,000 5,138,820 1,861,180 UGC වෛතින්ත ප්රමාද වූ වෛන්ත කිරීේ නිසා. 

      
 

    

  මුළු ගණන ප්රාේධන වියදේ 157,000,000 46,102,093 110,897,907   
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31.12.2016 දිවනන්ත අෛසන්ත ෛස  සඳහා මූලය ප්රකාශෛලට සටහන්ත 

  

1. සුවිවශේෂී ගිණුේක ණ ප්රතිපත්ති 

 

 1.1. වපොදු ප්රතිපත්ති 

 

1.1.1 ෛාර්ත්ාක ණ අස්ථිත්ෛය 

 

වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලවේ වේශීය වෛදය විදයා ආයත්ය 1978 අංක 16 ද න විශ්ෛවිදයාල පනත් සහ අංක 

67/14 ද න ආඥා පනත් යටවත් 1980.01.01 දින සංස්ථාපිත් ආයත්නයකි. 

 

 ආයත්නවේ මූලය ප්රකාශන මඟින්ත ආයත්නවේ ෛත්කේ, ෛගකීේ, ශුේධ ෛත්කේ, ආදායම, වියදේ හා 

 සියලුම වමවහයුේෛල වෛනත් ගනුවදනු නිරූපණය වේ. 

 

1985 අංක 07 ද න (සංවශෝධිත්) විශ්ෛවිදයාල පනත් සහ 1971 අංක 38 ද න මූලය පනත් ඇතුළුෛ 

පසුකාලීන පනත්ෛලින්ත සංවශෝධිත් විශ්ෛවිදයාල පනවත් 106 (1), (2) සහ 107(ආ) ෛගන්තති ප්රකා ෛ මූලය 

පරිපාලනය මඟින්ත වමම මූලය ප්රකාශන සකස ්ක  ඇත්. 

 

1.1.2 මූලික ක්රියාකා කේ සහ වමවහයුේෛල ස්ෛභාෛය 

 වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නය ආයුර්වේදය, යුනානි සහ වේශීය වෛදය ක්රම සේබන්තධවයන්ත ප්රථම උපාධි 

සහ පශ්චාත් උපාධි මට්ටේෛල උපවදස ්ලබා වදන ශ්රී ලංකාවේ පිහිටි ප්රමුඛත්ම උසස් අධයාපන ආයත්නය 

වේ. ආයුර්වේද විදයාලය දිෛයින තුළ මුලින්තම පිහිටුෛන ලද ආයත්නය ෛන අත්  පසුෛ 1977 ෛසවර් දී එම 

ආයත්නය වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නය වලස වකොළඹ විශ්ෛවිදයාලයට අනුබේධ ක න ලදී.  

 

වේශීය වෛදය විදයා ආයත්නය මූලික වසෞඛය  රැකෛ ණය, වපොදු වසෞඛය රැකෛ ණ ගැටලු, වසෞඛය නඟා 

සිටුවීම සහ ව ෝග නිෛා ණය යන අභිවයෝගාත්මක අෛශයත්ා ඉටු ක නු ෛස් වෛදය ෛෘත්තිකයින්ත බිහි 

ක යි. 

 

 ආයත්නය මූලික ෛශවයන්ත  ජවේ අ මුදේෛලින්ත ක්රියාත්මක වේ. 

 
1.1.3 පිළිවයළ කිරීවේ පදනම 

 

(i) අනුකූලත්ා ප්රකාශය 

 

මූලය ප්රකාශනෛලට  මූලය ත්ත්ත්ෛය පිළිබඳ ප්රකාශය, මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය, සහ ශුේධ 

ෛත්කේෛල වෛනස ්වීම පිළිබඳ ප්රකාශය, මුදේ ප්රෛාහ ප්රකාශය සහ මූලය ප්රකාශෛලට සටහන්ත ඇතුළත් වේ. 

ශ්රී ලංකා ෛ ලත් ගණකාධිකාරීන්තවග් ආයත්නය විසින්ත නිකුත් ක  ඇති ශ්රී ලංකා  ාජය අංශවේ 

ගණකාධික ණ ප්රමිතිෛලට අනුකූලෛ වමම ප්රකාශන පිළිවයළ ක  ඇත්.   

 

 (ii) මිනුේ පදනම  

 

මූලය ප්රකාශෛ ඓතිහාසික පිරිෛැය පදනම මත් පිළිවයළ ක  ඇති අත්  ප්රකාශ ක  ඇති අෛස්ථා හැරුණු 

වකොට මූලය ෛටිනාකේෛල වෛනස ්වීේ සැලකිේලට වගන වනොමැත්. පිරිෛැය ෛත්කේ සඳහා හුෛමාරුෛල දී 

ඇති සාධා ණ ෛටිනාකම මත් පදනේ වේ.  
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(iii)කෘත්ය හා ඉදිරිපත් කිරීවේ ෛයෛහා  මුදල  

 

 මූලය ප්රකාශන ශ්රී ලංකා රුපියේෛලින්ත ඉදිරිපත් ක නු ලබන අත්  එය ආයත්නවේ කෘත්ය හා ඉදිරිපත් 

කිරීවේ ෛයෛහා  මුදල වේ. 

 

 

1.2 ෛත්කේ සහ ඒෛාවේ ෛටිනාකම සඳහා පදනේ 

 

1.2.1 වේපළ, ගෘහභාණ්ඩ, පිරියත් හා උපක ණ 

 

ආයත්නවේ ඉඩම සහ වගොඩනැගිලි, කාර්යාලය, විදයාගා ය හා ඉගැන්තවීේ උපක ණ, ගෘහභාණ්ඩ සහ සවි 

කිරීේ හා ෛාහන ප්රත්යාගණනය ක , 2011.01.01 දින සිට ක්රියාත්මක ෛන පරිදි ගිණුේෛල හඳුනා වගන 

ඇත්. කාල සීමාෛ තුළ දී මිල දී වගන ඇති වේපළ, පිරියත් හා උපක ණ සහ පුස්ත්කාල වපොත් පිරිෛැයට 

දක්ෛා ඇත්. 

 

2016 ෛසවර්දී ඉදි කිරීේ අෛසන්ත කළ නිසා වමො ගස්මුේල නෛ කාන්තත්ා වන්තෛාසිකාගා ය පිරිෛැයට වපන්තෛා 

ඇත්. 

 
ක්ෂය වීේ ප්රත්යාගණනය කළ ෛටිනාකම මත් සහ මිල දී ගැනීවේ පිරිෛැය මත් මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ 

ප්රකාශයට අය ක  ඇත්.  පහත් ෛාර්ෂික අනුපාත් වයොදා වගන ඇත්. 

 

   වගොඩනැගිලි       5% 

   ගෘහ භාණ්ඩ සහ සවි කිරීේ      10% 

   කාර්යාල විදයාගා  සහ ඉගැන්තවීේ උපක ණ    20% 

   පරිගණකs      20% 

   වමෝටර් ෛාහන      20% 

   පුස්ත්කාල වපොත්      20% 

   ක්රීඩා උපක ණs     20% 

   පිරියත් සහ යන්තවත්රෝපක ණ     20% 

   අර්ධ ස්ථාෛ  වේශන ශාලාෛ    20% 

   වකොන්තක්රීට් බංකු                                                       20% 

 

 2016 ෛර්ෂය සඳහා ක්ෂය වීේ වෛනුවෛන්ත රු. මිලියන 43.7ක මුදලක් ලබා දී ඇත්. එය රු. මිලියන 5.7කින්ත 

01.01.2016 ෛත්කේ ප්රත්යාගණනය වහේතුවෛන්ත ෛැඩි වී ඇත්. 

 

( ජවේ ප්රදානෛලින්ත මිල දී ගත්, 2016.01.01 දිනට ප්රත්යාගණනය කළ, ත්යාග සහ පරිත්යාග වලස ලැබූ) 

සියලුම ස්ථාෛ  ෛත්කේෛල ක්ෂයවීේ ක්රමක්ෂය ක  ඇත්. 

 

 

යටිත්ල පහසුකේ, පිරියත් සහ උපක ණ රු. මිලියන 11.4කින්ත ප්රධානෛම 2016 සිදු කළ එක් කිරීේ නිසා ෛැඩි 

වී ඇත්.  

ඉඩේ සහ වගොඩනැගිලි සැලකිය යුතු වලස රු. මිලියන 1,311.2කින්ත 01.01.2016 සිදු කළ ස්ථාෛ  ෛත්කේ 

ප්රත්යාගණනය නිසා ෛැඩි වි ඇත්.   

       

1.2.2 වත්ොග 
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වත්ොග පිරිෛැය අනුෛ ගණනය ක නු ලැවේ. 

 

  2015 ෛස  තුළදී වත්ොග ෛටිනාකම රු. මිලියන 0.2කින්ත මද ෛශවයන්ත ෛැඩි වී ඇත්. 

 

 

1.2.3 ලැබිය යුතු වේ සහ වප  වගවීේ 

 ලැබිය යුතු දෑ ඒෛා නිෂක්ාශණයට ඇස්ත්වේන්තතු කළ මුදල අනුෛ දක්ෛනු ලැවේ 

 ලැබිය යුතු වේෛේද රු. මිලියන 0.3කින්ත මද ෛශවයන්ත ෛැඩි වී ඇත්. 

 

 වප  වගවීේ රු. මිලියන 0.8කින්ත ෛැඩි වී ඇත් 

 

1.2.4 වකටි කාලින ආවයෝජන 

සමහ  ආවයෝජන එහි වපොලිය සමග නැෛත් අලුත් ක  ඇත්. 

 

 ස්ථාෛ  ත්ැන්තපතුෛ වපොලිය නැෛත් ආවයෝජනය කිරීම නිසා ආවයෝජන රු. මිලියන 1.6කින්ත ෛැඩි වි ඇත්.  

 

1.3 ෛගකීේ හා ප්රතිපාදන 

2016.12.31 ෛන දිනට සියලුම දන්තනා ෛගකීේ මූලය ප්රකාශනෛලට ඇතුළත් ක  තිවබන අත්  දන්තනා 

නමුත් මුදල නිෛැ දිෛ තී ණය කළ වනොහැකි ෛගකීේ සඳහා ප්රමාණෛත් ප්රතිපාදන සලසා ඇත්. 

ඉේලුම මත් වගවිය යුතු බැඳීේ වහෝ ෛස ක් තුළ වගවිය යුතු බැඳීේ මූලය ත්ත්ත්ෛය පිළිබඳ ප්රකාශවේ 

ජංගම ෛගකීේ වලස දක්ෛා ඇත්. ෛස කට පසුෛ වගවිය යුතු ෛගකීේ මූලය ත්ත්ත්ෛය තුළ ජංගම-වනොෛන 

ෛගකීේ වලස දක්ෛා ඇත්. 

2016.12.31ෛන දිනට ආයත්නයට එව හිෛ අධික ණ නඩු කටයුතු හත් ක් තිවබන අත්  එම නඩුක  

සඳහා ෛැයවෛන බෛට ඇස්ත්වේන්තතු කළ මුදල රු. මිලියන 1.05කි. 

1.3.1 ප්රදාන සඳහා ගිණුේක ණය 

ආයත්නය විසින්ත වියදේ සඳහා දැරූ මුදේ සඳහා වූ ෛන්තදි පූ ණය ක න ප්රදාන වියදේ හඳුනා වගන ඇති 

කාල සීමාෛ තුළදීම මූලය  කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්රකාශවේ ආදායම වලස හඳුනා වගන ඇත්. ෛත්කේෛල 

පිරිෛැය සඳහා ආයත්නයට ෛන්තදි පූ ණය ක න ප්රදාන අදාළ ෛත්කවේ ප්රවයෝජනෛත් කාල සීමාෛ සඳහා 

ක්රමානුකූල පදනම මත් මූලය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශවේ හඳුනා වගන ඇත්. 

1.3.2 වසේෛක ප්රතිලාභ  

සාමානයවයන්ත ෛයස, වසේෛා කාලය හා ෛන්තදි ආදී සාධක මත් විරාම යාවේ දී වසේෛකවයකුට ලැවබන 

ප්රතිලාභ ප්රමාණය සඳහා ප්රතිලාභ සැලසුමක් නිර්ණය ක න ලදී. 

නිර්ණය කළ ප්රතිලාභ සැලසුේ සේබන්තධවයන්ත මූලය ත්ත්ත්ෛය තුළ හඳුනා ගත් ෛගකීම 2017.12.31 දිනට 

ඇති බැඳීවේ ෛර්ත්මාන ෛටිනාකම වේ.  

1.4 ආදායම හඳුනා ගැනීම 

ආර්ථික ප්රතිලාභ ආයත්නයට ගලා යන පරිදි ආදායම හඳුනා ගැවන්ත.  
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2016 ෛස  සඳහා පුන ාෛර්ත්න වියදේ සඳහා වූ මුළු  ජවේ ප්රදානය රු. මිලියන 299.0ක් විය. 

1.5 වියදේ 

වියදේ දැරූ පිරිෛැය සහ නිශච්ිත් ආදායේ අයිත්ම අත්  සෘජු සේබන්තධත්ාෛ මත් පදනේෛ මූලය කාර්ය 

සාධනය තුළ හඳුනා ගනු ලැවේ. ආයත්නය පෛත්ෛා වගන යාවේ දී සහ ප්රාග්ධන ෛත්කේ නඩත්තු කිරීවේ දී 

දැරූ සියලුම විදයේ ෛස  සඳහා අතිරික්ත්ය/ හිඟය අනුෛ ආදායමට එකතු ක  ඇත්.  

1.6 සංසන්තදනාත්මක වත්ො තුරු 

හැකි සෑම විටම සෑම ප්රකාශයකම සංසන්තදනාත්මක සංඛයා දක්ෛා ඇත්. 

 



68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 
 
fld<U úYaj úoHd,hg wkqnoaOs; foaYSh ffjoH õoHd wdh;kfha 2016 foieïn¾ 31 Èfkka wjika 

j¾Ih i|yd jq uQ,H m%ldYK ms<sn|j 1978 wxl 16 orK úYaj úoHd, mkf;a 108 ^1& Wm j.ka;sh 

m%ldr ú.Kldêm;s jd¾;djg wod, ms<s;=re’ 

2.2.1 fuu l%Svd WmlrK j, OdrK w.h wvq ùu m%;Hd.Kk W!K;djhla f,i .sKqï m%ldYj, 

yÿkd f.k we;’  

 

2.2.2      ^w&  .sKqï m%ldY j, igyka ;=< laIh m%;sY;h 20% la f,i jerÈ wdldrhg we;=,;a ù 

     ;sîu óg fya;= ù we;  

    ^wd& fuu ;;ajh ksjerÈ lr we; 

    ^we& fuh ksjerÈ lsÍug lghq;= lr we; 

    ^wE& fuu wia:dk.; jQ f;d.fha jákdlu wod, md¾Yjhkaf.a wh lr f.k 

      .sKqï j, .e,mSï lr we;s w;r" ú.Kkh úiska fmkajd § we;s mß§ tu 

      jákdlu úhoula f,i fkdfmkaùu jeks fodaIhka bÈßfha§ u. yrjd .ekSug  

      wjYH Wmfoia ,nd § we;’ 

 

2.2.3 fujeks wvqmdvqo bÈßfh a§ u.yrjd .ekSug wjYH Wmfoia ,nd § we;’ 

 

2.3. wdh;kfha ú.Kk lñgqfõ§ ,enqKq Wmfoia mß§ ±kg tu l:sldpd¾hjrhd fiajh lrkq ,nk 

fmardfoKsh úYaj úoHd,fha Wml=,m;s fj; fuu ;;ajh jd¾;d lr tu uqo, wh lr .ekSug wjYH 

Wmfoia ,nd § we; ’ 

 

2.4.        ^w&  w,dNdyks ms<sno jd¾;d wod, ,sms f.dkq ;=< we;=<;a ù we;s w;r" uqo,a fr.=,diS  

        110 hgf;a fuu w,dNydks f,aLkh ilia lr we; ’ 

 

   ^wd&  ld¾;=uh ui uQ,Huh ld¾hidOk jd¾;d wod, ld¾;=j wjidkfha§ f¾Çh 

wud;HxYhg bÈßm;a lr we;’ 

 

       ^we&  úoHd.dr WmlrK ñ,§ .ekSu i|yd jq tu m%iïmdok lghq;af;a whs;ï j¾.  

  43la muK ;snQ ksid tajd ;dlaIksl we.hSï lñgqj u.ska we.hSï lsÍug fukau      

m%iïmdok ;SrK ,nd §u i|yd jeä l,la .; ù we;’ tkuq;a bÈsßfha§ fuu  

;;ajhka j,lajd .ekSug wjYH Wmfoia ,nd § we;’ 

 

úoHd.dr WmlrK ñ,§ .ekSu i|yd úúO whs;u j¾. 43 la muK iemhqïlrejka 05  

fofkl= w;r fn§ hdu ksid fuu wekjqï lsÍfï m%udohka mek ke.S we;’ tkuq;a 
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bÈßfha§ fujeks m%udohka j,lajd .ekSug wjYH Wmfoia ,nd § we;’ flfia kuq;a fï 

jk úg ish¨u WmlrK wdh;khg ,eî uqo,a f.jd ish¨ lghq;= ksu lr we;’   

 

4.1.  ^w&  n|jd .; hq;= YsIH kdu f,aLKh ú’ú’m%’fld’i’ úiska wdh;khg fokq ,nk w;r"  

        miqj mdGud,dj yer hdu” fjk;a mdGud,jka i|yd Wiia lsÍu yd mqrmamdvq i|yd 

        m%udKj;a isiqka m%udKhla ú’ú’m%’fld’i’ u.ska fkd,eîu u; fuu wvqj fmkakqï 

        lrkq ,efí’      

    

^wd&  Wmdêh iïmQ¾K lsÍu ioyd jir 10 l ld,hla ,nd §u ksid fufia w;sf¾l           

mÍCIK jeä ixLHdjla mj;ajd we;s w;r" fuh wiu;aùfï m%;sY;h jeä ùug        

fya;=jla ù we;’ flfiafj;;a wdh;kfha wOHhk uKav, úiska fuu jir .Kk wvq 

lSÍug È.ska È.gu idlÉPd lr ;snqKo fï ioyd isiqkaf.a úfrdaOhla ;sîu ksid 

fjkia lsßug fkdyels ù we;’ 

 

4.2.    bvu whs;slrejkaf.a md¾Yjfhka isÿ jQ wdh;khg md,kh l, fkdyels lreKq u; 

       fuu ñ,§ .ekSu isÿ lsÍug fkdyels ùu u; uqo,a wdmiq NdKavd.drhg heùu isÿ  

      lr we;’     
 

wod< ñ,§.eksï ls%hdj,sh È.gu isÿùu u; mqj;am;a ±kaùï yd m;abre mÍlaIdj i|yd 

uqo,a jeh lsÍug isÿ ù we;s kuq;a rcfha ;lafiare fomd¾;fïka;=j u.ska ;lafiare lsrSu 

isÿlr we;s ksid ;lafiare lsÍu i|yd uqo,a jeh ú ke;’  

4.3.  ^w&  2016 j¾Ifha l%shd;aul lr ;snQ jev fldka;%d;a ish,a,u ioyd .súiqï w;aika  

         lsÍfuka miq fldka;%d;a m%odkh isÿ lr we;’      

 

     ^wd&   wdh;kfha ±kg mj;sk merKs f.dvke.s,s j, iajNdjh u; tajdfha we;=,;a  

          foaYkYd,d i|yd jdhqiólrK hka;% iúlrk f,i isiqkaf.ka  jQ ±ä b,a,su u; yd 

         ld¾hd, yd úoHd.dr i|yd jdhqiólrK ,nd fok f,i wOHhk iy wkOHk ld¾h 

          uKav, u.ska l< b,a,Su u; fuu hka;% ñ,È .eksug isÿ jq w;r fï ;=,ska uq̈     

          ia:djr j;akï w;am;a lr .ekSu i|yd jq fjka lsÍï blaujd f.dia ke;’   

 

,S nvq yd iú lsÍu hgf;a fkajdisld.dr i|yd w¨;ska w,audß yd úoHd.dr i|yd nxl= j, 

yÈis wjYH;djh;a u;=úu ksid fuh isÿú we;s kuq;a fï ;=,ska uq¿ ia:djr j;alï w;am;a 

lr.eksu i|yd jQ fjka lsÍï blaujd f.dia ke;’  
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wOHk yd wkOHk ld¾H uKav, u.ska lrk ,o w;sf¾l b,a,Sï u; fuu mß.Kl yd uqøK 

hka;% ñ,§ .ekSug isÿ ù we;s w;r re. ñ,shk 4.3 l uqo, uq¿ ia:djr j;alï w;am;a lr 

.eksfï fjka lsßï isudjg hg;aj mj;S’ 

 
^we&  fuu jHdmD;s 05kaA 2016 j¾Ih ;=< jHdmD;s 03la wdrïN lrwe;s w;r  b;sß jHdmD;s 

02 ia:Sr úÿ,s yd isõ,a bxðfkarejrhl= fkdiSàu ksid we;s jQ m%udoh u; 2017 j¾Ifha 

wdrïN lsßug isÿú we;’ úia;r my; mrÈ fõ’ 

 

 

 
fldka;%d;a;=j              wdrïN l< oskh           wjika l< oskh  

 
AA1/3/2016/05                     2016/05/11                             2016/06/08 

AA1/3/2016/12                     2016/11/21                                 2017/01/10 

AA1/3/2016/13                     2016/11/21                                 2017/01/10 

AA1/3/2016/14                     2017/02/02                                 2017/05/02 

AA1/3/2016/15                     2017/01/28                                 2017/02/27 
 

^wE&  j¾Ihla blaujd flrsf.k jev j,oS wod, j¾Ih ;=,È bÈßm;a lrkq ,nk ì,am;a 

i|yd tu j¾Ifha m%;smdok j,ska f.úï lrkq ,nk w;r bkamiq bÈß j¾IfhaÈ 

bÈsm;a lrkq ,nk í,am;a i|yd tu bÈß j¾Ifha m%;smdok uÕska f.úï lsßug isÿúu 

ksid fuu ;;ajh mek ke.ss we;’ fuu jHdmD;sj,g we;=,;a mqia;ld,hg wod, 

¦fldyd¦ u!ÿldx.h ilia lr l%shd;aul lsÍug wod, fiajl mqyqKq lghq;= ;jÿrg;a 

lrñka mj;sk w;r wd;kfha l%svdmsáh ixj¾Okh lsÍfï jHdmD;sh fï jk úg 

wjika lr l%Svd msáh m%fhdackhg .ksñka mj;s’ 

 

^b&  fuu jHdmD;s j,ska lsysmhla 2016 j¾IfhaÈ fjk;a jHdmD;s kï j,ska l%shd;aul lr 

bgqlr we;s w;r fuu jHdmD;s j, ksje/È weia;fïka;= iliaa lsßug wjYH jk 

bxðfkare jD;a;suh fiajh wdh;khg ysÕ ùu u; b;sß jHdmD;s wdrïN lsßfï 

m%udohla isÿ ù we;’ flfia kuq;a 2015 j¾IfhaÈ fuu jHdmD;s l%shd;aul fkdúu ksid 

re’ ñ,shk 20l m%%d.aOk wruqo,a úYaj úoHd, m%;smdok fldñIka iNdj uÕska uyd 

NdKavd.drhg wdmiq hjd we;’ 

 

^B&  wdh;kfha ±kg mj;sk merKs f.dvke.s,s j, iajNdjh u; tajdfha we;=,;a 

foaYkYd,d i|yd jdhqiólrK hka;% iúlrk f,i isiqkaf.ka  jQ ±ä b,a,su u; yd 

ld¾hd, yd úoHd.dr i|yd jdhqiólrK ,nd fok f,i wOHhk iy wkOHk ld¾h 

ukav, u.sska l< b,a,Su u; fuu hka;% ñ,È .eksug isÿ jq kuq;a tu hka;% iú 

lsÍug m%udKj;a jk úÿ,sh iemhqula wdh;kh i;=j fkd;sîu u; fuu jdhq 

iñlrK hka;% wdh;khg ,nd .eksu m%udo lsÍu isÿ lr we;’ flfia kuq;a fï jk 
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úg úÿ,sh iemhqu jeä lsßug wjYH ls%hdud¾. wdrïN lr jev lghq;= wjika 

fjñka mj;s’ 

 

 

4.4. 2016.12.31 Èkg m%d.aOk m%odk .sKqfï fYaIfhka re ñ,shk 101 lau 2017 ckjdÍ ui 

NdKavd.drhg wdmiq hjd we;s w;r b;sß uqo,a 2016 flÍf.k hk jev i|yd 2017 § fhdod f.k we;’ 

 

5.1. wdh;kfha jd¾Isl whjeh f,aLKh iu. idrdxYh.; l%shdldÍ ie,eiaula ilia lrk kuq;a 

úia;rd;aul l%shdldÍ ie,eiau ilia lsÍug m%udo ù we;’ bÈßfha§ fuu m%udoh je<elaùug wjYH 

Wmfoia ,nd § we;’ 

 ^w& wdh;kfha NdKav yd fiajd ñ, § .ekSï" fldka;%d;a yd bÈlsÍï ld¾hhka ms<sn|j 

i,ld ne,Sfï§ j¾I 03l ld,hlg tljr m%iïmdok ie,eiau bÈßm;a lsÍu t;rï 

m%dfhda.sl fkdjk ksid fuf,i tla j¾Ihlg muKla ilia lr we;’ flfia kuq;a 2016 

j¾Ih ioyd m%Odk m%iïmdok ie,eiau ms<sfh, lr l<ukdlrK uKav,fha 

wkque;sho ,nd f.k we;’ 

 

^wd&  fndfyda iemhqïlrejka yd fldka;%d;alrejka ie,iqï l, Èkj,g NdKav yd fiajd 

fkdiemhSu" fldka;%d;a jev ksis ld,jljdkq j,§ wjika fkdlsÍï fukau ia:sr 

bkaðfkarejrhl= wdh;kh ;=, fkdisàu ksid jk m%udoh óg n,md we;’ kuq;a 

bÈßfha§ fuu ;;a;ajh iukh lr .ekSug wjYH Wmfoia ,nd § ;sfí’    

^we&  miq.sh j¾Ifha l< fkdyels jq jev fldgia B<. j¾Ifha § w¨;a jHdmD;shla f,io 

wdrïN jk wjia:d we;s kuq;a ú.Kkh úiska fmkajd we;s mßÈ fujeks jev fldgia 

bÈßfha§ wúÉkak jev f,i m%iïmdok ie,eiaug we;=,;a lsÍug wjYH Wmfoia ,nd 

§ we;’  

^w&  ia:djr j;alï f,aLkfha lghq;= ioyd fjku fiajlfhl= m;a lr we;s w;r" ta wkqj 

th hdj;ald,Sk lsÍu ksjerÈj isÿ fõ  

 ^wd&  l%uCIh ksjerÈj .Kkh lsÍu yd rdcH wxYfha .sKqïlrK m%ñ; Ndú;h ms<sno 

uqo,a wxYhfha ks,Odßka yd fiajlhka wjYH mqyqKq jevigykaj,g fhduq lr ±kqu 

,nd §ug lghq;= ms<sfh, lr we;’ 

 

 

fÊHIAG uydpd¾h mS"ta’ mrK.u" 

wOHCI"  

foaYSh ffjoH úoHd wdh;kh’            

5.2 

6. 


