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1' oelau m]ldYkh 

m]dfoaYsah iy f.da,Sh ;;a;ajhkaf.a fjkiajSuzj,g m];spdr oelajSug yelsjk 
fia;rZ.ldrs njska hq;j̀ Wiia wOHhkh  iy mrAfhaIK hk wxYhkays jsYsIaG jQ 
uOHia:dkhla njg m;alsrSu * ,xld kef.kysr jsYaj jsoHd,fha wNsm]dhfjzs' 

 
 
2' fufyjr m]ldYkh 

b.ekajSSuz" mrAfhaIK ydYsIH;aj hkafkys jsYsIaG;ajh kv;a;̀ lruska bka m]fhdack 
,nd .; yels ieufokd fjkqfjka b.ekajSuz" mrAfhaIK yd mqyqKq lsrSuz lghq;̀ 
iZoyd wk.s wjia:djka iZoyd uZ. ie,iSu;a jsYaj jsoHd,hg wh;a wNHhka;r iy 
ndysr mSGhka yd uKavm we;`Z:j wfkl̀;a myiqluz uZ.ska bv i<id" b.ekajSuz yd 
mrAfhaIK lghq;̀j,ska ,nd .;a Wmfhdack osrs .ekajSu;aa m]cd iqNidOkh 
fi!Nd.Hu;a f,iska iy ixialD;sh kZ.d isgqjSu;a" fujeks iuzm;a ldrAhlaIuj 
md,kh lr wdrlaId lsrSu;a * ,xld kef.kysr jsYaj jsoHd,fha wruqK jkafkah' 

 
 
3' Wml`,m;s;`udf.a iudf,dapkh 
 
w' jsYaj jsoHd,h ms<snZoj flgs yeZoskajSu 

* ,xld kef.kysr jsYaj jsoHd,h 1981 jifrA wf.daia; ̀ ui 01 jk jsoHd iy  
lDIslrAu hk mSGhka follska iukajs;" "uvl,mqj jsYaj jsoHd, fld,Sch"" kuska 
fmardfoKsh jsYaj jsoHd,h yd wkqnoaOs;j wdruzN lrk ,oS' miqj th 1986 jifrA 
Tlaf;danrA udifhaoS jdKsch yd l<uKdlrK mSGh yd l,d yd ixialD;sl mSGh 
f,i wu;r mSGhka folla iuZ.ska mQrAK jsYaj jsoHd,hl ;;a;ajhlg Wiia lrk 
,oS' fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGh 2006 jifrA oS udkj cSj jsoHd" mrsmQrl fi!LH 
jsoHd" jHdOs fN!;fjzo" ffjoH wOHhk yd mrAfhaIK" idhksl jsoHd iy m]d:usl 
fi!LH wdrlAIK  f,i wOHdkdxY 06 lska iukajs;j wdruzN lrk ,oS' 
 
kef.kysr jsYaj jsoHd,fha ;]Sl`Kdu, uKavmh" ikaksfjzok yd jHdmdr wOHhk mSGh 
iy jHjydrsl jsoHd mSGhka follska iukajs;j 2001 jifrA cQ,s ui 15 jk osk 
wdruzN lrk ,oS' fuz jk jsg th isoaOd ffjoH tallhlska o iukajs;j we;' 
 
fi!kaorAh wOHhk ms<ssnZo iajdus jsmq,dkkao wdh;kh" 2005 jifrA udrA;` ui 01 osk 
* ,xld kef.kysr jsYaj jsoHd,h yd wkqnoaO lrk ,oS' 1981 jifrA th wdruzN 
l< wjia:dfjz isg * ,xld kef.kysr jsYaj jsoHd,h yd  wkqnoaO l< wjia:dj 
olajd iajdus jsmq,dkkaod ix.S; yd kegquz jsoHd,h kuska m]dfoaYSh lghq;̀ iy yska\ 
ixialD;sl wud;HdxYh hgf;;a miqj ixialD;sl lghq;̀ wud;HdxYh hgf;;a 
mej;`ks' 

 
mSG yd jev igyka 

• jsoHd msGh wOHhkdxY 05 lska iukajs; jk w;r cSj jsoHd yd fN!;sl jsoHd 
jsoHdfjzoS WmdOs" jsoHd wOHdmk jsoHdm;s WmdOsh" orAYkm;s yd wdpdrAh ^M Phil and 

PhD& hk mrAfhaIK WmdOs msrskuhs' 

• lDIslrAu mSGh wOHhkdxY 06 lska iukajs; jk w;r lDIslrAu jsoHdfjzoS WmdOsh;a 
lDIslrAu jsoHdm;s WmdOsh;a msrskuhs' 
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• l,d yd ixialD;sl mSGh wOHhkdxY 09 lska iukajs; jk w;r l,dfjzoS" 
wOHdmkfjzos" Ydia;]m;"s wOHdmk Ydia;]m;s" orAYkm;s yd wdpdrA hhkdos WmdOs 
jsjsO wxYj,ska msrskukq ,nhs' 

• jdKsc yd l<uKdlrK mSGh wOHhkdxY 03 lska iukajs; jk w;r jdKscfjzos" 
jHdmdr l<uKdlrKfjzoS" l<uKdlrK mYapd;a WmdOs vsmaf,daudj" jHdmdr 
l<uKdlrK Ydia;]m;s" orAYkm;s yd wdpdrAh hkdos WmdOska jsjsO wxYj,ska 
msrskuhs' 

• fi!LH wdrlAIK jsoHd wOHhkdxY 06 lska iukajs; jk w;r ffjoHfjzos yd 
Y,Hfjzos (MBBS)iy fyo jsoHdfjzos WmdOsh msrskuhs' 

• ;]Sl`Kdu, uKavmh" ikaksfjzok yd jHdmdr wOHhk mSGh" jHjydrsl jsoHd mSGh 
hk mSG follska iy isoaOd ffjoH tallhlska iukajs; jk w;r .KldOslrK 
yd uQ,H l<uKdlrK jsoHdfjzoS WmdOsh" f;dr;`re ;dlaIK WmdOsh iy isoaO 
ffjoH yd Y,HlrAu WmdOsh hkdos WmdOska msrskukq ,efnz' 

• ndysr WmdOs iy jHdma; mdGud,d uOHia:dkh( jsYaj jsoHd, wOHdmkh jevs isiqka 
m]udKhlg ,nd oSu iZoyd wjia:dj Wodlr oSug mSGhka uZ.ska ndysr WmdOs 
msrskuhs' fuu jev igyka ndysr WmdOs iy jHdma; mdGud,d uOHia:dkh uZ.ska 
is\ lrkq ,efnz' 

 
wd' 2013 jifrA uq\kamuqKqjd .ekSuz 
 

1. fjnzTzfugs]la ^wembometric) fY]aKs.; lsrSu uZ.ska jsYaj jsoHd,fha ;rd;sru 
kxjd,Su iZoyd kj fjnz wvjshla osh;a lrk ,oS. 

 
jsYaj jsoHd,fha ;rd;sru fY]aKs.; lsrSu w.ehSu iZoyd kj fjnz wvjshla my; 
iZoyka wx.j,ska iukajs;j mj;S . 

 

• iajlSh fjnz domain 

• Wm msgq 

• wk>} ,smsf.dkq 

• YsIH;ajuh m]nkaO 

• fm]alaIl ixLHdj jO}kh lsrSu fjkqfjka iudc udOHhka yd iuznkaOjQ uqyqKq 
fmd; twitter ,skalavz bka hkdosh 

• oskm;d wmf.a fjnz wvjsh krTk fma]laIl ixLHdj ksrSlaIKh lsrSu iZoyd 
ukdmhla tla lr we;. 

 

2. Google yd iyfhda.s;ajfhkaa kj jsoHq;a ,sms moaOhla jevs oshqKq lr we;  
(www. mail.esn.ac.lk) 

 

kj jsoHq;a ,sms moaOfha wx.hka jkdys 

• .~.`,a uZ.ska fiajdjla bgq lr we;;a “esn.ac.lk” kue;s os.`ju Ndjs;d lrkq 
,efnz. 

• Gmail fjnz msgq .sKqu (web page account) uZ.ska iEu .sKqulgu 30GB l 
.nvd lsrSfuz myiqlula we;. 

• cx.u \rl:k uZ.ska jsoHq;a ,sms lshjSfuz yelshdj. 

• mdrsfNda.slhka ;uka w;r ,shlshjs,s yqjudre lsrSfuz yelshdj. 
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• cx.u \rl:k uZ.ska flgs mKsjsv fiajdjka (SMS) fkdusf<a 
,nd.ekSfuz/hejSfuz yelshdj. 
 

3. “mYapd;a .egquz m];sidOkh” iZoyd oekqu yd ;dlaIKh hk ud;Dldj hgf;a  
 cd;Hhka;r iuzfuz,khla mj;ajk ,oS. 
 

,nd.;a m]nkaO 112ka 64la jdpsl /fmdaiagr m]orAYkh iZoyd ms<s.kakd ,oS. 
 
fulS iuzfuz,kfha wdrdOs; l:sljreka jQfha uydpdrAh isfhvz cus,a wyuvz nx.,dfoaY 
jsYaj jsoHd,h, vdld iy uydpdrAh rdyq,a uqyrAcs, cd;sl jsYaj jsoHd,h, isx.rAmQrej 
hk whhs. 

 

4. m]foaYfha yd rfgz mj;sk wOHdmkh yd lDIsjsoHdj hk wxYhkays wjYH;djhka    
  i<ld M Sc in Sc Education and  MSc in Agriculture jsoHd wOHdmkfha Ydia;]m;s  
 WmdOsh;a lDIsjsoHdfjys Ydia;]m;s WmdOsh;a wdruzN lrk ,oS. 
 

5. jsoHd mSGh yd jdKsc yd l<uKdlrK mSGh QIG m]odkh ,nd .ekSug iu;a jsh. 
 

6. WmdOs wfmalaIlhkaf.a bx.S]is yd ikaksfjzok hk ls]hdj,shkays oshqKqjla ,nd .ekSu 
iZoyd bx.]SiS NdId WmfoaYK tallh ijsu;a lsrSug WmfoaYlhka wg fofkl ̀
mejreuz mokula u; nZojd .kq ,enQy. 

 

7. os.` l,lau meje;s isf;a ld je\kq uklal,amh fjkia lsrSu iZoyd jdrAIslj  
 fiajlhka jsisfofkl ̀flgs ld,Sk mqyqKqjla ,nd oSu iZoyd msgrgg ^bkaoshdj  
 isx.mamQrej uef,aishdj& hejSu. 
 
8' lS]vd 

fudrgqj jsYaj jsoHd,h uZ.ska ixjsOdkh lrk ,o 11 jk SLUG usks T,suzmslaia 
;rZ.hg wmf.a isiqyq iyNd.s jS my; iZoyka mrsos molaluz ,nd .;ay' 

 

bijzj molalu ,nd.;a molaluz .Kk 

lrdf;a 
rka 02 

f,dalv 04 

fria,sx 
rka 02 
rsoS 02 

f,dalv 03 
ux m:h f,dalv 03 
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9.  hgs;, myiqluz jevs oshqKq lsrSu 

2013 jrAIfhoS hgs;, myiqluz jevs oshqKq lsrSfuz ls]hdj,shka my; iZoyka mrsosfjz. 
 
w. ia:Sr f.dvke.s,s ;ekSu 

ixfla;h jHdmD;sfha ku 
uqZ: jshou 
^re.us& 

jrA;udk ;;a;ajh 

1 jsoHd mSGfha i;a;aj jsoHd 
fomdrA;fuzka;`j iZoydjQ f.dvke.s,s 
ixlSrAKh boslsrSu 

199 w;s.re ckdOsm;s;`ud jsiska 
jsjD; lrk ,o w;r oekg 
fulS f.dvke.s,a, 
Ndjs;fha mj;S. 

2 l,d yd ixialD;sl mSGh iZoydjQ 
f.dvke.s,s ixlSrAKh boslsrSu 

121 ksudjg m;aj we;. jsjD; 
lsrSug kshus;j we;. 

3 mqia;ld,h iZoydjQ f.dvke.s,s 
ixlSrAKh boslsrSu 

171 w;s.re ckdOsm;s;`ud jsiska 
jsjD; lrk ,o w;r oekg 
fulS f.dvke.s,a, 
Ndjs;fha mj;S. 

4 jdKsc yd l<uKddlrK mSOh 
iZoydjQ f.dvke.s,s ixlSrAKh 
boslsrSu 

230 90% la ksujS we;. 
2015 udrA;` ui w.oS wjika 
lsrSug n,dfmdfrd;a;` fjz 

5 fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGfha 
uypdrAh tallh iZoydjQ f.dvke.s,s 
ixlSrAKh YslaIK frdayf,a boslsrSu 

299 m]iuzmdok lghq;` ksu lr 
we; 

6 kef.kysr jsYaj jsoHd,fha fi!LH 
wdrlaIK jsoHd mSOh iZoydjQ 
f.dvke.s,s ixlSrAKh boslsrSu 

360 m]iuzmdok lghq;` ksu lr 
we; 

7 l,d yd ixialD; mSGh iZoydjQ 
foaYK Yd,dj fkdfyd;a Y]jkd.drh 
boslsrSu 

44.6 fldka;d];a;`j msrskud we; 

 

wd. fkajdisld.dr jHdmD;s 

• ia:Sr fkajdisld.dr jHdmD;ska boslsrSuz 

ixfla;h jHdmD;sfha ku 
uqZ: 
jshou 
^re.us& 

jrA;udk ;;a;ajh 

1 Wiia wOHdmk wud;HdxYfha iqkdus 
mqkre;a:dmk jHdmD;sh hgf;a 
jka;dreuQf,hs mrsYqfha YsIHhska 200 
fofkl ̀iZoyd fkajdisld.drh 

182.0 boslsrSu wdruzN lr 
we; . 

2 Wiia wOHdmk wud;HdxYh hgf;a 
jka;dreuQf,hs mrsYqfha YsIHhska 200 
fofkl ̀iZoyd jQ fkajdisld.drh 

220.0 boslsrSu wdruzN lr 
we; . 

3 Wiia wOHdmk wud;HdxYh hgf;a 
uvl,mqfjz ms,af,hdrvsys 
fi!LHdrlaIK jsoHd mSGfha 
YsIHhdjka 200 fofkl` iZoyd jQ 
fkajdisld.drh 

220.0 boslsrSu wdruzN lr 
we;. 
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• wu;rj we;`,;a lr.ekSug hg;aj my; iZoyka wO} ia:Sr fkajdisld.dr 
f.dvle.s,sksudjg m;ajS we;s wlr isiqka tys mosxps jS isgs;s. 

ixfla;h jHdmD;sfha ku 
uqZ: 
jshou 
^re.us& 

jrA;udk ;;a;ajh 

1 fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGfha 
YsIHhdjka 80 fofkl` iZoyd jQ 
fkajdisld.drh 

19.5  
mosxpsj we; . 

2 kef.kysr jsYaj jsoHd,fha m]Odk 
uOHia:Dkfha isiqka 100 fofkl ̀
iZoydjQ fkajdisld.drh 

19.5 mosxpsj we; . 

3 kef.kysr jsYaj jsoHd,fha m]Odk 
uOHia:Dkfha YsIHhdjka 100 fofkl ̀
iZoydjQ fkajdisld.drh 

19.5 mosxpsj we; . 

 
we' foaYK Yd,d 

2013 jrAIfha wu;rj we;`<;a lsrSfuz WmOdkh ie<ls,a,g f.kwO} ia:Sr f.dvke.s,s 
;ekSfuka my; iZoyka myiqluz iys; foaYK Yd,d ,nd fok ,oS' 

 

ixfla;h jHdmD;sfha ku 
uqZ: 
jshou 
^re.us& 

jrA;udk ;;a;ajh 

1 fi!LH wdrlaIK jsoHd 
mSGfhaldrAh uKav,h iZoyd 
ldurhlawe;`Z:j isiqka300 la 
iZoyd jQ foaYK Yd,djla 

 
15'0 

ksu lrNdjs;fhamj;S' 

2 jdKsc yd l<uKddlrK mSOh 
iZoyd isiqqka 300 la iZoyd jQ 
foaYK Yd,djla 

 
11'0 

ksu lr Ndjs;fha 
mj;S' 

3 jsoHd mSGfha isiqqka 350 la iZoyd 
jQ foaYK Yd,djla 

12'4 ksu lr Ndjs;fha 
mj;S' 

4 lDIs jsoHd mSGfha isiqqka 150 la 
iZoyd jQ foaYK Yd,djla 

 

7'0 
ksu lr Ndjs;fha 
mj;S' 

5 m]Odk irijs jsNd. Yd,dj  

19'0 
ksu lr Ndjs;fha 
mj;S' 

 

 
wE' l]Svd iZoyd f.dvke.s,s ixlSrAKh 

remsh,a us,shk 19'5 la jshouz lr idok ,o .Dyia: l]Svdx.Khla YdrsrSl wOHdmk 
fomdrA;fuzka;`j fj; Ndr oSug kshuz;j we;' 

 
b' kj boslsrSfuz jHdmD;sh iZoydjQ fhdackdj 

lDIs jsoHd mSGh iZoyd jQ kj f.dvke.s,s ixlSrAKfha fhdackd l]uh Wiia wOHdmk 
wud;HdxYh jsiska ksrAfoaY lrcd;sl l]uiuzmdok fomdrA;fuzka;`fjka wkque;sh 
n,dfmdfrd;a;`fjka mj;S' 
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B' f.dvke.s,s yd hgs;, myiqluz mqkre;a:dmkh lsrSu   

2013 jifrAoS lrk ,o nyq;r ixjrAOk lghq;̀ my; iZoykafjz' 
 

ixfla;h jHdmD;sfha ku 
uqZ: jshou 
^re.us& 

jrA;udk ;;a;ajh 

1 kj yd merKS mrsY]hg wh;a udhsuz 
;dmam  

22'0 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 

2 kj YsIH fkajdisld.drh 
m];sixialrKh lsrSu 

12'0 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 

3 jsoHd mSGh m];sixialrKh lsrSu 6'5 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 
4 fkajdisld.dr udhsuz jeg wZ:;ajevshd 

lsrSu 
2'0 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 

5 c,dmjyk moaO;sh wZ:;ajevshd 
lsrSu  

5'0 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 

6 wNHhka;r ud.} wZ:;ajevshd lsrSu 4'4 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 
7 m]Odk Yd,dj m];sixialrKh lsrSu  11'3 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 
8 msjsiquz fodrgq udrA.h wZ:;ajevshd 

lsrSu 
4'9 ksu lr we;' jsjD; lsrSug 

kshus;hs' 
9 lDIs jsoHd mSGh m];sixialrKh 

lsrSu  
3'2 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 

10 Wml`,m;sf.a nx.,dj wZ:;ajevshd 
lsrSu 

12'0 2013 jifrAoS ksu lrk ,oS 

• fkajdisld.dr iZoyd wO} ia:Sr f.dvke.s,s yd ia:Sr f.dvke.s,s ;ekSfuka fkajdisld.dr 
myiqluz 2012 jifrA 850 isg 2013 jir 1200 olajd jevsjs we;' 

 
we' wiu;ajSuz yd  idOl oelajSuz 

1' jsYaj jsoHd,h ls]hdYs,Sj;aj yd ldhH}CIuj f.k hdug fkdmsrjQq mqrmamdvq tkuz 
uQ,HdOsldrs, fcHIaG iyldr f,aLldOsldrs, fcHIaG iyldr uQ,HdOsldrs jeks 
md,k ks<kdu jsm]fldi jsiska msrjSug lghq;̀ l< hq;`h' 

2' jev bxcsfkarejreka iZoyd mqrmamdvq)bxcsfkarejreka jsYaj jsoHd, ;`<g    
wdl}IKh lsrSug yelsjk mrsos Tjqka yg f.jk oSukdjka jevslsrSug jsm]fldi 
jsiska lghq;̀ ie<ish hq;`h' 

3' bx.]Sis oekqfuys \rAj,;djhla we;s wOHhk yd wkOHhk tfukau md,k 
ldhH} uKav,h iZoyd mqyqKqjla ,nd oSu wjYHjS we;' 

4' ffjoH ydwfkl̀;a msG iZoyd uydpdrAhjreka nZojd .ekSu ) \ria: jsYaj 
jsoHd, iZoyd wdlraIKShu;a jegqma meflachla yZ\kajd osh hq;h̀' 

5' md,k oekqfuys \rAj,;djhka uZ. yrjd .ekSu iZoyd md,k ldhH} uKav,h 
jsYaj jsoHd,j,g wkqhqla; lsrSug fmr Tjqkayg wvqu .Kfka i;s foll 
mqyqKqjlaj;a jsm]fldi jsiska ,nd osh hq;̀h' 

6' m]Odk l]shdldrs;aj tall tkuz  l]u iuzmdok tallh, kS;s yd m]f,aLK 
tallh, o;a; l<uKdlrK tallh, f;dr;`re yd udOH tallhia :dmkh 
lsrSu iZoyd jevs mqrmamdvq ixLHdjla wjYHfjz' 

7' ldhH} uKa,hg irijs fkajdisld.dr myiqluzj, wvqmdvqj' 

8' kef.kysr jsYaj jsoHd,h my;a nzsuz fmfofil msysgd we;s nejska 
wkfmalaIs;j jssgska jsg we;sjk .xj;̀r .e,Su fya;`fjka jdrAIslj jsYd, w,dN 
ydkshla is\fj'z fulS m]YaKfhka usoSu iZoyd kj ie<iquz ksrAudKd;aulj l< 
hq;̀h'  
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wE' wkd.; ie<iquz 
 
 1' wOHhk jev igyka 

• lrAudka;Yd,d m;alsrSuz iuZ. oS>} lrk ,o WmdOsh ^3+ 1& ) kefkda 
;dlaIKh uq,a msrSfuz wOSlaIKh mlsia;dkfha bia,udndoays msysgs ms]iagka jsYaj 
jsoHd,h yd iyfhda.s;ajfhka lrkq ,efnz' 

• iEu mdGud,djla wjidkfhaoSu isiqkaf.a m];sfmdaIKh ^Feedback) w.ehSfuz 
l]ufjzohla yZ\kajd oSu' 

• yqfolau w.ehSfuz ud.}hla f,i b.ekajSfuz p;`rY] yZ\kajd oSu' 

• l,d yd ixialD; mSGfha wOHdmkfjzos WmdOsh wdruzN lsrSu yd YsIH flakaos]; 
b.ekajSuz yd b.ekSfuz uQ,Ou} jsia;SrAKh lsrSu' 

• fT!IOfjzos WmdOsh yZ\kajdoSu' 

• uvl,mqj oekqfuka imsrs k.rhla f,ig f.dvkexjSfuz fpz;kdfjka wOsl 
jYfhka iajhx uQ,H mdGud,djka yZ\kajd oSu' 

• jsfoaY jsYaj jsoHd,j, isgsk isiqka Tjqkag wod< m;ajSuz f;dard f.k fi!LH 
wdrlaIK jsoHd mSGhg taug;a m];sf,dAuj th l]shd;aullsrSug;a ossrs.ekajSu' 

• jsIh ud,djg jevsfhka f;dr;`re ;dlaIKh iy bx.]Sis we;`<;a lr wk>}j;a 
lr .ekSSu' 

• fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGfha idu ffjoH lrAuh hkafkka wOHhk 
jevigykla yZ\kajd oSu uZ.ska W.;a mdvuz iy m];sikaOdk fldusiuz 
iNdfjz(LLRC) ksrAfoaYh wkqj iudc tluq;̀```̀`̀`̀ ` `̀ `̀j jrAOkh lsrSu' 

• kj mSG ia:dmkh lsrSu ) .ukd.uk, ixpdrl yd wd.ka;̀l i;aldr mSGh 

• WmdOsodrSka iZZoyd iSudjdisl mqyqKq/lu}dka;Yd,d mqyqKq jev igyka yZ\kajdoSu' 
 
2' mrAfhaIK lghq;̀ ixjrAOkh lsrSu 

• jsm]fldi fjz mrAfhaIK m]odkj,g wu;rj mrAfhaIK ixjrAOkh iZoyd uqo,a 
fjka lr .ekSu' 

• jdrAIslj cd;Hka;r mrAfhaIK iuzuka;]K meje;ajSu iZoyd ixjsOdkh lsrSu' 

• u;ao]jH Ndjs;h, <ud wmpdr, fvx.` me;srSu hk iudc Wj\re jsiZ\uz iZoyd 
mrAfhaIK yd oekqj;alsrSuz hkdosh fkdlvjd oshqKq lsrSu' 

3' ixfhdack jev igyka ia:dmkh lsrSu 

• wfkHdakH m];s,dN ;ld jsfoaY jsYaj jsoHd, fukau foaYSh jsYaj jsoHd, yd 
mrAfhaIK uOHia:dk iuZ. inZo;d we;s lr .ekSu' 

 

• fm!oa.,sl wxYhkays /lshdfjys fhoS isgsk iu;ajS .sh isiqka iuZ. 
iyfhdackhjS fm!oa.,sl wxY mrsirhlg irs,k wkaouska mqyqKq ,nd .ekSu 
iZoyd jsIh ix.uz ia:dmkh lsrSu' 

 

4' f,dal ugzgfuka ;rd;sru fY]aKs.; lsrSu oshqKQ lsrSu' 

wm jsYaj jsoHd,fha ;rd;sru f,dal ugzgfuka Wiia ;;a;ajhlg muqKqjd .ekSau 
iZoyd lusgqjla m;a lsrSu yd m].;sh ksrSlaIKh lsrSSu' 
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5' YsIH myiqluz jO}kh lsrSu 

• f;dr;`re ;dlaIKh yd NdId jsoHd.dr msysgqjSu' 

• fiajd kshqla;s yd jHjidhl;aj ksmqK;d ixjO}kh lsrSfuz uOHia:dkh msysgqjSu' 

• ieugu f;dr;`re ;dlaIKh ,nd oSu iZoyd oekg we;sf;dr;`re ;dlaIK yd 
ikaksfjzok uOHia:dkh ijsu;a lsrSu' 

• lS]vd myiqluz jevsoshqKq lsrSu' 

• lS]vd yd ixialD;sl jevigyka uZ.ska iudc tluq;̀lu oshqKq lsrSu' 

 
4' iuzm;a yd isiqka ms<snZo f;dr;`re 
 

mSGh mdGud,dj 
uqZ: isiqkaf.a 

tl;̀j 

uqZ: 
wOHhkldhH} 
uKav,fha 
tl;̀j 

uqZ: wkOHhk 
ldhH} 

uKav,fha 
tl;̀j 

kef.kysr jsYaj jsoHd,hh 
l,d yd 
ixialD; 

l,d yd 
ixialD; WmdOsh 

1290 50 21 

lDIslrAuh lDIslu} 
jsoHdfjzoS 
WmdOsh 

255 27 32 

 
jdKsc yd 
l<uKddlrK 
 

jHmdr 
mrsmd,kfjzos 
WmdOsh 

382  
 
21 
 

 

 
 
14 

jdKscfjzos WmdOsh 393 

fi!LH wdrlaIK 
jsoHd 

ffjoH WmdOsh 243  
20 

 
31 fyo WmdOsh 76 

jsoHd 
 

jsoHdfjzos WmdOsh 
^cSj jsoHddj& 

258  
28* 

 
     30 

 jsoHdfjzos WmdOsh 
^fN!;sl jsoHdj& 

261 

tl;̀j 3158 118 128 

;s]l̀Kdu, uKavmh 
Ikaksfjzok yd 
jHdmdr wOHhkh 

l<uKdlrK 
jsoHdfjzos WmdOsh 

270 12 02 

 
jHjydr jsoHd 

ikaksfjzok 
jsoHdfjzos WmdOsh  

174 08 02 

mrs.Kl 
jsoHdfjzos WmdOsh 

20 05 02 

isoaO ffjoH 
tallh 

isoaO ffjoH yd 
ffi,H ffjoH 
WmdOsh 

60 07 01 

tl;̀j 524 32 06 

*f;dr;r̀e ikaksfjzok yd ;dlaIK uOHia:dkh(CICT) 02 
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5. foaYSh isiqka ms<snZo f;dr;`re 
 

mSGh mdGud,dj udOH 
2013 

we;`,ajSu 
1 

jir 
2 

jir 
3 

jir 
4 

jir 
5 

jir 
WmdOs ,enQ 
.Kk 

kef.kysr jsYaj jsoHd,h 
l,d yd ixialD; l,d yd ixialD; WmdOsh fou< 400 567 261 353 209 ) 374 
lDIskrAuh lDIs jsoHdfjzoS WmdOsh  bx.S]is 120 104 73 42 36 ) 27 
jdKsc yd 
k<uKdlrKH 

jHdmdr mrsmd,kfjzos WmdOsh bx.S]is 100 110 105 88 79 ) 
96 

jdKscfjzos WmdOsh bx.S]is 100 89 94 75 135 ) 

fi!LH wdrlaIK jsoHd  
ffjoH WmdOsh bx.S]is 60 76 50 51 66 ) 27 
fyo WmdOsh bx.S]is 30 36 26 09 05 )   ) 

jsoHd 
jsoHdfjzos WmdOsh ^cSj jsoHddj& bx.S]is 150 119 114 08 17 ) 

57 
jsoHdfjzos WmdOsh ^fN!;sk jsoHdj& bx.S]is 150 89 133 19 20 ) 

tl;̀j 
 

1110 1190 856 545 567  581 
;s]l̀Kdu, uKavmh 
ikaksfjzok yd jHdmdr 
wOHhkh 

l<uKdlrK jsoHdfjzos WmdOsh bx.S]is 174  113  66 51  40 ) 35 
Ikaksfjzok jsoHdfjzos WmdOsh  bx.S]is    80 60 49  51  15 ) 35 

jHjydr jsoHd mrs.Kl jsoHdfjzos WmdOsh bx.S]is ) )  10  10 ) ) ) 
isoaO ffjoH tallh isoaO ffjoH yd ffi,H ffjoH 

WmdOsh 
bx.S]is    74  14  11  16  19 ) ) 

tl;̀j 328 184 136 128 73 ) 49 
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6' wOHhk ldrAh uKav, f;dr;`re 
w' * ,'ke'js'js' 

mSG jsIhh udOHh 
fcHIaG 

l:sldpdrAh 

uydpdrAh/ 
iyldr  
uydpdrAh 

fcHIaG 
l:sldpdrAh/ 
l:sldpdrAh 

(mrsjdi) 

WmfoaYl 
ndysr 
ldhH} 

uKav,h 
WmfoaYl 

l,d yd 
ixialD; 

wrdns, ;,̀kd;aul 
wd.u yd iudc 
tluq;j̀, wOHdmkh 
yd <ud wdrlaIKh, 
,,s; l,d yd kdgH 
rx.l,dj, N~f.da, 
jsoHdj, b;sydih, 
NdId, bia,duz 
wOHhkh iudc 
jsoHdj, ls]ia;shdks, 
wdrA:sl jsoHdj,yska\ 
YsIaGdpdrh 

fou</ 
bx.S]is 

) 03 47 11 

lDIslrAuh  

lDIs cSj jsoHdj, lDIs 
ridhk jsoHdj, lDIs 
wdrA:sl jsoHdj, lDIs 
bxcsfkaare, i;a;aj 
jsoHdj, fNda. jsoHdj 

bx.S]is ) 01 26 07 

jdKsc yd 
l<uKdlrKH 

jdKscHh yd 
l<uKdlrKh 
wdrA:sl jsoHdj, udkj 
iuzm;a 
l<uKdlrKh, 

wf,jslrKh,  
jHjidh ixjrAOkh,  
.KldOslrKh yd 
uQ,H,  jHdmdr 
wdrA:sl jsoHdj,  
ixjO}k wdrA:sl 
jsoHdj 

bx.S]is ) ) 21 10 

jsoHd 

WoaNso jsoHdj i;a;aj 
jsoHdj fN!;sl 
jsoHdj ridhk jsoHdj 
Y`oaO .KS;h 

bx.S]is ) 01 25 09 

fi!LH 
wdrlaIK jsoHd  

udkj cSj jsoHdj, 

idhksl jsoHdj,  
ffjoH jsoHd 
wOHdmkh yd 
mrAfhaIK, jHdOs 
jsoHdj, mrsmQrl 
fi!LH jsoHdj, 
m]d:usl fi!LH 
wdrlaIK 

bx.S]is ) ) 20 09 

tl;`j  ) 05 139 46 
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wd' ;S]l̀Kdu, uKavmh 

mSG fomdrA;fuzka;`j/ 
tallh 

udOHh fcHIAG l:SldpdrAh/ 
l:SldpdrAh ^mrsjdi& 

WmfoaYljreka/ndysr 
ldhH} uKav,h 

ikaksfjzokh yd 
jHdmdr wOHhkh 

l<uKdlrKh bx.S]is 12 ) 

ikaksfjzokh bx.S]is 08 ) 
jHjydrsl jsoHdj mrs>kl jsoHdj bx.S]is 

04 
) 

fN!;sl jsoHdj bx.S]is ) 

isoaO ffjoH 
tallh 

) bx.S]is 07 ) 

tl;`j  31 ) 
 
 

7 wkOHhk ldhH} uKav, jsia;r 
w' ke' js' jss' 

mSG/ fomdrA;fuzka;`/ 
wxY/YdLd/tall 

fcHIaG;u1 fcHIaG ldhH} 
uKav,h2 

lKsIaG ldhH} 
uKav,h3 iqZ: fiajlhka4 

Wml`,m;s ldrAhd,h, 
Wml`,m;s kjd;ek 

1 2 ) 1 

f,aLldOsldrs ldrAhd,h 1 1 3 1 
ikd:k iNdj ) ) 1 1 
mrsmd,k YdLdj ) ) 19 1 
wNHka;r js.Kk tallh 1 1 1 1 
jD;a;Sh udrAf.damfoaY 
tallh 

) ) ) ) 

wkOHhk/wdh;k YdLdj 1 ) 3 1 
iemhSuz YdLdj 1 ) 6 2 
uQ,HdOsldrs ldrAhd,h 2 2 3 1 
lDIs mSGh 1 3 15 13 
jdkscH yd l<uKdlrK 
mSGh 1 ) 7 6 

jsoHd mSGh 1 9 10 10 
fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGh 1 1 20 9 
l,d yd ixialD; mSGh 1 4 10 6 
f;dr;`re yd ikaksfjzok 
;dlaIK uOHia:dkh 

) ) 2 1 

bx.S]is NdId b.ekajSfuz 
tallh 

) ) ) 1 

jsNd. YdLdj 1 2 9 2 
ndysr WmdOs mdGud,d yd 
jsia;SrAK mdGud,d 
uOHia:dkh 

 
) 

 
1 

 
3 

 
1 

mqia;ld,h ) ) 8 1 
fiLH uOHia:dkh 1 ) 7 ) 
Ydrsrsl wOHdmkh ) ) 2 1 
iqNidOk YdLdj 1 ) 2 1 
kv;a;` fomdrA;fuzka;`j 1 ) 9 16 
fkajdisld.dr ) ) 9 1 
wdrlaIl ldrAhd,h 1 2 15 ) 

tl;`j 18 28 169 79 
1' mrsmd,k ugzgu yd jsOdhl ugzgu  2' fcHIaG ldrAh uKav, fYa]Ksh 

3' ,smsldr yd wod< fYa]Ksh 4' by; fYA]Ksj,g my< 

 
  



 
 

12 
 

wd ;S]l`Kdu, uKavmh 
 

mSG/ fomdrA;fuzka;`/ 
wxY/YdLd/tall 

fcHIaG;u1 fcHIaG ldhH} 
uKav,h2 

lKsIaG ldhH} 
uKav,h3 iqZ: fiajlhka4 

idudkH mrsmd,kh ) 01 07 ) 
kv;a;` ) ) 02 ) 
jsNd. YdLdj ) ) 01 01 
wdh;k YdLdj ) ) 01 ) 
iqNidOk YdLdj ) 01 ) ) 
uQ,H YdLdj 03 01 02 01 
mqia;ld,h ) 04 02 ) 
mSGdOsm;s ldrAhd,h ) 01 ) ) 
jHdmdr yd 
l<uKdlrK wOHhk 
wOHhkdxYh 

) ) 01 01 

NdId yd ikaksfjzok 
wOHhk wOHhkdxYh 

) ) 02 ) 

jHjydrsl jsoHd mSGh ) ) ) 01 
isoaO ffjoH tallh ) ) 02 ) 

tl;`j 03 08 20 04 

 
8' mrAfhaIK, kfjda;amdok iy m]ldIK ms<snZo f;dr;`re 

w' * ,'ke.js.js. 

1' lDIs jsoHd mSGh 

jsIh m]ldYhg 
m;a l< 

wf,js 
l< 

bosrsm;a l< 

w' mrAfhaIK ixLHdj 78 - 58 

wd' kfjda;amdok ixLHdj - - - 

we' iZ.rd  ixLHdj 10 - - 

wE' fmd;a ixLHdj 06 - - 

b' ,sms ixLHdj 03 - - 

B' fjk;a  - - - 

tl;`j 97 - 58 

2' l,d yd ixialD; mSGh 
w' mrAfhaIK ixLHdj 11 - 17 

wd' kfjda;amdok ixLHdj 02 - - 

we' iZ.rd  ixLHdj 01 - - 

wE' fmd;a ixLHdj - - - 

b' ,sms ixLHdj 39 - 01 

B' fjk;a  - - 02 

tl;`j 53 - 20 

3' jdKscH yd l<uKdlrK mSGh 
w' mrAfhaIK ixLHdj 03 - 12 

wd' kfjda;amdok ixLHdj - - - 

we' iZ.rd  ixLHdj 02 - - 

wE' fmd;a ixLHdj 01 - 01 

b' ,sms ixLHdj 03 - - 

B' fjk;a  - - 04 

tl;`j 09 - 17 
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4. fi!LHdrlaIK jsoHd mSGh 
w' mrAfhaIK ixLHdj 09 - 10 

wd' kfjda;amdok ixLHdj - - - 

we' iZ.rd  ixLHdj 01 - - 

wE' fmd;a ixLHdj - - - 

b' ,sms ixLHdj - - - 

B' fjk;a  - - 01 

tl;`j 10 - 11 

5. jsoHd mSGh 
w' mrAfhaIK ixLHdj 95 - 42 

wd' kfjda;amdok ixLHdj - - - 

we' iZ.rd  ixLHdj - - - 

wE' fmd;a ixLHdj 04 - - 

b' ,sms ixLHdj - - - 

B' fjk;a  14 - 08 

tl;`j 113 - 50 

 
wd' ;s]l`Kdu, uKavmh 

jsIh 
m]ldYhg 
m;a l< 

wf,js 
l< bosrsm;a l< 

w' mrAfhaIK ixLHdj 11 ) 04 
wd' kfjda;amdok ixLHdj ) ) ) 
we' iZ.rd  ixLHdj 03 ) ) 
wE' fmd;a ixLHdj ) ) ) 
b' ,sms ixLHdj 04 ) ) 
B' fjk;a  ) ) ) 

tl;`j 18 ) 04 
 
 

9' jevigyka, iuqZ: yd jevuqZ: f;dr;`re 
w' * ,'ke.js.js. 

1' lDIsjsoHd mSGh 

jsIh 
iyNd.s 
jk ,o 

iuzmQrAK 
lrk ,o 

bosrsm;a lrk 
,o 

w' mYapd;a WmdOs mdGud,d ixLHdj 02 ) ) 
wd' mYapd;a vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
we' WmdOs mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
wE' vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
b' iy;sl m;] mdGud,d ixLHdj 03 ) ) 
B' fjk;a 19 ) 01 

tl;`j 24 ) 01 
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2 l,d yd ixialD; mSGh 

jsIh iyNd.s 
jk ,o 

iuzmQrAK 
lrk ,o 

bosrsm;a 
lrk ,o 

w' mYapd;a WmdOs mdGud,d ixLHdj ) 03 ) 
wd' mYapd;a vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
we' WmdOs mdGud,d ixLHdj ) 02 ) 
wE. vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 

b.  iy;sl m;] mdGud,d ixLHdj 02 04 ) 

B. fjk;a ) 01 ) 
tl;̀j 02 10 ) 

3. jdKscH yd l<uKdlrK mSGh 

jsIh 
iyNd.s 
jk ,o 

iuzmQrAK 
lrk ,o 

bosrsm;a 
lrk ,o 

w' mYapd;a WmdOs mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
wd' mYapd;a vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
we' WmdOs mdGud,d ixLHdj ) 01 ) 
wE. vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 

b.  iy;sl m;] mdGud,d ixLHdj ) 05 ) 

B. fjk;a 03 ) 11 
tl;̀j 03 06 11 

4. fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGh 

jsIh 
iyNd.s 
jk ,o 

iuzmQrAK 
lrk ,o 

bosrsm;a 
lrk ,o 

w' mYapd;a WmdOs mdGud,d ixLHdj 06 ) ) 
wd' mYapd;a vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
we' WmdOs mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
wE. vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 

b.  iy;sl m;]mdGud,d ixLHdj 06 09 ) 

B. fjk;a ^iuqZ: yd jevuqZ:& 07 12 ) 
tl;̀j 19 21 ) 

5. jsoHdmSGh 

jsIh 
iyNd.s 
jk ,o 

iuzmQrAK 
lrk ,o 

bosrsm;a 
lrk ,o 

w' mYapd;a WmdOs mdGud,d ixLHdj ) ) 01 
wd' mYapd;a vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
we'WmdOs mdGud,d ixLHdj ) 05 ) 
wE. vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 

b. iy;sl m;] mdGud,d ixLHdj ) 04 ) 

B. fjk;a 17 ) ) 
tl;̀j 17 09 01 
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wd. ;S]l`Kdu, uKavmh 

jsIh 
iyNd.s jk 

,o 
iuzmQrAK 
lrk ,o 

bosrsm;a 
lrk ,o 

w' mYapd;a WmdOs mdGud,d ixLHdj 05 07 ) 
wd. mYapd;a vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
we' WmdOs mdGud,d ixLHdj ) ) ) 
wE. Vsmaf,daud mdGud,d ixLHdj ) ) ) 

b. iy;sl m;] mdGud,d ixLHdj ) ) ) 

B. fjk;a 23 10 ) 
tl;̀j 28 17 ) 

 
 

10. ,nd.;a m]odk ms<snZo f;dr;`re 

w' * ,'ke.js.js. 

1. lDIs jsoHd mSGh 

jsIh m]odkixLHdj 

wOHhk 
ldhH} 
uKav, 
ixLHdj 

YsIH 
ixLHdj 

w' foaYSh m]odk 01 01 ) 
wd' cd;sl m]odk ) ) ) 
we' cd;Hhka;r m]odk ) ) ) 
wE' fjk;a ) ) ) 

tl;̀j 01 01 ) 
2. l,d yd ixialD; mSGh 

jsIh m]odkixLHdj 

wOHhk 
ldhH} 
uKav, 
ixLHdj 

YsIH 
ixLHdj 

w' foaYSh m]odk ) ) ) 
wd' cd;sl m]odk ) ) ) 
we' cd;Hhka;r m]odk ) 01 ) 
wE' fjk;a ) ) ) 

tl;̀j ) 01 ) 
3. jdkscH yd l<uKdlrK mSGh ) lsisjla fkdue; 
4. fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGh 

jsIh m]odkixLHdj 

wOHhk 
ldhH} 
uKav, 
ixLHdj 

YsIH 
ixLHdj 

w' foaYSh m]odk ) ) ) 
wd' cd;sl m]odk  ) ) 
we' cd;Hhka;r m]odk ) ) ) 
wE' fjk;a 01 01 ) 

tl;̀j 01 01 ) 
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5. jsoHd mSGh 

jsIh 
m]odk 
ixLHdj 

wOHhk 
ldhH} 
uKav, 
ixLHdj 

YsIH 
ixLHdj 

w' foaYSh m]odk 01 01 ) 
wd' cd;sl m]odk 02 02 ) 
we' cd;Hhka;r m]odk ) ) ) 
wE' fjk;a ) ) ) 

tl;̀j 03 03 ) 
 
 

wd. ;S]l`Kdu, uKavmh 
fulS ld,h ;`< m]odk lsisjla ,nd f.k fkdue;' 

 

 
11' wdrusy lrk,okj mdGud,d ms<snZo jsia;r 
 

fulS ld,h ;`< mdGud,d lsisjla wdruzN lf<a ke;' 
 
 
12' mqkrdjrA;k jshouz jsia;r 

w' * ,'ke.js.js. 

jsIhh 2012 ^re'& 2013 ^re'& 

w' fm!oa.,sl ixfjz;k 314,543,938.91 410,261,039.71 

wd' .uka jshouz 1,173,847.69 2,315,579.01 

we' iemhquz 23,681,136.36 35,355,288.37 

wE' kv;a; ̀   9,872,207.49 15,809,210.32 

b' .sjsiquzuh fiajdjka 61,387,309.09 85,324,073.61 

B fjk;a 16,428,218.96 78,730,481.71 

tl;̀j 427,086,658.50 627,795,672.73 

 
wd. ;S]l`Kdu, uKavmh 

jsIhh 2012 ^re'& 2013 ^re'& 

w' fm!oa.,sl ixfjz;k 44,844,297.35 56,232.276.33 

Wd' .uka jshouz 205,965.28 278,650.70 

we' iemhquz 6,312,522.67 9,744,711.24 

wE' kv;a; ̀ 2,924,883.12 4,108,998.37 

b' .sjsiquzuh fiajdjka      38,192,975.88 38,483,676.25 

B' fjk;a 3,231,742.74 6,972,481.32 

tl;̀j 95,712,387.04 115,820,794.21 
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13' m]d.aOk jshouz jsia;r 

w' * ,'ke.js.js. 

jsIhh 2012 ^re'& 2013 ^re'& 
w' ,S nvq yd ldrAhd,Sh WmlrK w;am;a lr 

.ekSu 
24,972,730.64 39,559,284.41 

wd' hkaf;]damlrK w;am;a lr.ekSu - - 

we' f.dvke.s,s yd wdlD;sw;am;a lr.ekSu 261,251,304.74 346,530,114.84 

b' fjk;a 77,839,425.35 70,292,573.29 

tl;̀j 364,063,460.73 456,381,972.54 

 

wd. ;S]l̀Kdu, uKavmh 

jsIhh 2012 ^re'& 2013 ^re'& 
w' ,S nvq yd ldrAhd,Sh WmlrK w;am;a 

lr .ekSu 
8,401,209.40 22,656,554.66 

wd' hkaf;]damlrK w;am;a lr.ekSu - 299,040.00 

we' f.dvke.s,s yd wdlD;sw;am;a lr.ekSu 16,021,520.16 25,370,300.68 

b' fjk;a 7,479,282.66 4,365,311.64 
tl;̀j 31,902,012.22 52,691,206.98 

 
 

14' jHdmD;s jsia;r ^foaYSh/jsfoaYSh wdOdr& 
w' *,'ke.js.js. 

ku yd jsia;r Kh/ 
m]odk 

wruqo,a 
iuzmdos; 

ksfhdacs;dh)
;kh 

iuia; msrsjeh 
weia;fuzka;`j 

mrAfhaIK 
wruqo,a 
m]udKh 

m]odk 
wruqo,a 

ia:Sr f.dvke.s,s  
l,d yd ixialD; mSGh iZoyd 
f.dvke.s,s ixlSrAKh bos lsrSu m]odk 

*,xld 
rch 121'1  

) 
 

) 
* ,xld kef.kysr jsYaj 
jsoHd,fha fi!LHdrlaIK jsoHd 
mSGfha m]Odk msjsiquz  fodrgqj yd 
;dmamh we;`Z:j 250 YsIHhka 
iZoydjQ fkajdisld.dr f.dvke.s,s 
ixlSrAKh boslsrSu 

m]odk 
*,xld 
rch 

360'00 

 
 
) 

 
 
) 

jsoHd mSGfha i;a;aj jsoHd 
fomdrA;fuzka;`j iZoyd jQ 
f.dvke.s,s ixlSrAKh boslsrSu 

m]odk 
*,xld 
rch 

199'00 
 
) 

 
) 

mqia;ld,h iZoyd jQ f.dvke.s,s 
ixlSrAKh boslsrSu 

m]odk 
*,xld 
rch 

171'00 ) ) 

jdKsc yd l<uKdlrK mSGh 
iZoyd jQ f.dvke.s,s ixlSrAKh 
boslsrSu 

m]odk 
*,xld 
rch 

   230'00 
 

 
) 

 
) 

l,d yd ixialD; mSGh iZoyd jQ 
Y]jKd.drh fyj;a foaYk Yd,dj 
boslsrSu 

m]odk 
*,xld 
rch 

44'60 
 
) 

 
) 

uvl,mqj YSlaIK frdayf,a 
fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGfha m]odk 

*,xld 
rch 

299'00  
) 

) 
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uydpdrAh tallh iZoyd jQ 
f.dvke.s,s ixlSrAKh boslsrSu 
Wiia wOHdmk wud;HdxYfha  
iqkdus mqkre;a:dmk fhdackd 
hgf;a jka;dreuQf,ys msrsus 200 
fofkl` iZoyd fkajdisld.drhla                                              

m]odk 
*,xld 
rch 

182'00 

) ) 

Wiia wOHdmk wud;HdxYh hgf;a 
jka;dreuQf,a mrsY]fha msrsus 200 
fofkl` iZoyd fkajdisld.drhla                                              

m]odk 
*,xld 
rch 

220'00 
) ) 

Wiia wOHdmk wud;HdxYh hgf;a  
uvl,mqfjz ms,af,hdrvsys fi!LH 
wdrlaIK jsoHd mSGfha .eyeKq 200 
fofkl` iZoyd fkajdisld.drhla                                              

m]odk 
*,xld 
rch 

220'00 

 
) 

 
) 

wO} ia:Sr f.dvke.s,s 
fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGfha 
YsIHhdjka 80 fofkl` iZoyd 
fkajdisld.drhla                                              

m]odk 
*,xld 
rch 

19'50 
 
) 

 
) 

kef.kysr jsYaj jsoHd,fha 
m]Odk uOHia:dkh iZoyd 
YsIHhka 100 la iZoyd 
fkajdisld.drhla                                              

 
m]odk 

 
*,xld 
rch 

 
19'50 

 
) 

 
) 

kef.kysr jsYaj jsoHd,fha 
m]Odk uOHia:dkh iZoyd 
YsIHhdjka 100 la iZoyd 
fkajdisld.drhla                                              

m]odk 
*,xld 
rch 

19'50 

 
) 

 
) 

fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGfha 
isiqka 300 la iZoyd foaYK 
Yd,dj ldhH} uKav,hg wh;a 
ldurhla iys;j 

m]odk 
*,xld 
rch 

15'00 

 
) 

 
) 

jdKscH yd l<uKdlrK 
mSGfha isiqka 300 la iZoyd 
foaYK Yd,dj 

m]odk *,xld 
rch 

11'00 
 
) 

 
) 

jsoHd mSGfha isiqka 350 la iZoyd 
foaYK Yd,dj 

m]odk *,xld 
rch 

12'40  
) 

 
) 

lDIs jsoHd mSGfha isiqka 150 la 
iZoyd foaYK Yd,dj 

m]odk 
*,xld 
rch 

7'00 
 
) 

 
) 

jsNd. Yd,dj yd m]Odk 
uKavmh m]odk 

*,xld 
rch 

19'00 
 
) 

 
) 

.Dyia; lS]vdx.K 
f.dvke.s,a, 

m]odk *,xld 
rch 

19'50  
) 

 
) 

tl;`j   2189'00   
        # (ශ්රී ලංකා රජය / ආසියානු සංවර්ධන බ ංකුව / අන්තර්ජාතික සංවර්ධන සංගමය / ලලෝක බ ංකුව / ….)
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wd' ;s]l`Kdu, uKavmh 
 

ku yd jsia;r Kh/ 
m]odk 

wruqo,a 
iuzmdos; 

ksfhdacs;dhd
;kh# 

iuia; msrsjeh 
weia;fuzka;`j 

mrAfhaIK 
wruqo,a 
m]udKh 

m]odk 
wruqo,a 

;s]l`Kdu, uKavmfha fhdacs; lsS]vd 
uOHia:dkh boslsrSu m]odk 

*,xld 
rch 

34"047"619'00 
) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha fhdacs; 
YsIHhdjka 100 fofkl` iZoyd 
fhdacs; fkajdisld.dr f.dvke.s,s 
ixlSrAKh boslsrSu 

m]odk *,xld 
rch 

72"802"310'40 

) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha fhdacs; 
jsoHd.dr f.dvke.s,s boslsrSu m]odk 

*,xld 
rch 

10"557"108'10 
) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha fhdacs; 
YsIHhka 100 fofkl` iZoyd 
fhdacs; fkajdisld.dr f.dvke.s,s 
ixlSrAKh boslsrSu 

m]odk *,xld 
rch 

72"802"310'40 

) ) 

rsh.d, m]odk 
*,xld 
rch 

2"347"070'00 
) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha isoaO ffjoH 
tallfha i;a;aj jdiia:dkh 
iZoyd mrAfhaIK jsoHd.drhla 
boslsrSu 

m]odk *,xld 
rch 

3"590"140'30 

) ) 

jHdmdr ikaksfjzok wOHhkh yd 
NdId ikaksfjzok wOHhk hk 
wOHdhkdxY iZoyd foaYK Yd,d 
boslsrSu 

m]odk 
*,xld 
rch 

3"590"140'30 

) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha wOHhk 
f.dvke.s,sj,g we;,̀ajSfuz 
uZ.uSgrA 10la m<, yd uSgrA 200la 
os. oajS;Sh ud.} weiafmda,agz w;`rd 
;ekSu' 

m]odk 
*,xld 
rch 

16"013"229'80 

) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha kj msjsiqu 
ioyd 200 m os. f,dAyuය jev 
iys; udhsuz ;dmamhla boslsrsu 

m]odk *,xld 
rch 

5"904"908'00 
  

;s]l`Kdu, uKavmfha md,k 
f.dvke.s,a," NdId ikaksfjzok 
wOHhk f.dvke.s,a," jHdmdr 
ikaksfjzok wOHhkh 
f.dvke.s,a, yd mqia;ld, 
f.dvke.s,a, mqkre;a:dmk jev 

m]odk 
*,xld 
rch 

1"187"890'49 

) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha wdmKYd,dfjz 
mqkre;a:dmk jev m]odk 

*,xld 
rch 

378"220'21 
) ) 

mqia;ld,fha cd,dlrKh lsrSfuz 
f.dvke.s,s fldgiaalsrSfuz jev yd 
uqo,a yd mrs>Kl tallj, 
jy,aj,g weufkda ;yvq oeuSfuz 
jev 

m]odk 
*,xld 
rch 

761"900'00 

) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha msjsfik 
bkagf,dla moslfjzosldjka 
wZ:;ajevshd lsrSu  

m]odk *,xld 
rch 

12"558"739'53 
) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha wdik 
myiqluz iys;j foaYK Yd,d 
iZoyd wO} ia:Sr f.dvke.s,s 
;ekSu 
 

m]odk 
*,xld 
rch 

7"732"078'34 

) ) 
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;s]l`Kdu, uKavmfha isiqka iZoyd 
wdmKYd,dj boslsrSu 

m]odk *,xld 
rch 

2"787"925'00 ) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha mSGdOsm;sf.a 
ldrAhd,h wZ:;ajevshd lsrSu m]odk *,xld 

rch 
620"160'00 ) ) 

wxl' 315" ;gldx.k mdfrA we;s 
YsIH fkajdisld.drfha wmo]jH 
Wrd.ekSfuz j<la ;ekSu yd 
jeisls<s wZ:;ajevshd lsrSu 

m]odk *,xld 
rch 

99"693'00 

) ) 

mq,shkal`,fuys we;s wxl' 315 
orK msrsus fkajdisld.drfha yosis 
mska;dre lsrSfuz jev' 

m]odk *,xld 
rch 

95"378'70 
) ) 

.nvd f.dvke.s,a, ;ekSu m]odk 
*,xld 
rch 

4"000"100'00 
) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha ms,af,hdrA 
fldajs,a mdfrA fi,ajkdh.mqruz ys 
msysgd we;s .eyeKq 
fkajdisld.drfha wZ:;ajevshd 
lsrSfuz jev  

m]odk 
*,xld 
rch 

188"296'75 

) ) 

kef.kysr jsYaj jsoHd,fha 
;s]l`Kdu, uKavmfha jHdmdr 
ikaksfjzok wOHhkh 
f.dvke.s,af,a yd NdId 
ikaksfjzok wOHhk 
f.dvke.s,af,a fldgia lsrSfuz 
jev  

m]odk 
*,xld 
rch 

668"675'00 

) ) 

;s]l`Kdu, uKavmfha jHdmdr 
ikaksfjzok wOHhkh foaYK 
Yd,dfjz jSvsfhda iuzuKa;]K 
ldurh wZ:;a jevshd lsrSu 

 *,xld 
rch 

790"420'00 

) ) 

tl;`j   253"524"313'32 ) ) 

# ^* ,xld rch/wdishdkq ixjrAOk nexl̀j/wka;rA cd;sl ixjrAOk ix.uh/f,dal nexl̀j& 
 
 

15' jHdmD;s jshouz jsia;r ^foaYSh/jsfoaYSh wdOdr& 
 

w' * ,'ke.js.js. 
 

ku 

iuia; 
msrsjeh 

weia;fuzka
;`j 
^re'& 
^us,s& 

2012 jrAIh 
;`< 
jshouz 
^re'& 
^us,s& 

2013 jrAIh 
;`< 
jshouz 
^re'& 
^us,s& 

2013'12'31 
oskg 

iuqpzps; 
jshouz 
^us,s& 

fN!;sk 
m].;sh 

% 

ia:Sr f.dvke.s,s      
l,d yd ixialD; msGh iZoydjQ 
f.dvke.s,s ixlSrAKh boslsrSu 121'00 25'73 55'00 80'73 90 

* ,xld kef.kysr jsYaj jsoHd,fha 
fi!LHdrlaIK jsoHd mSGfha m]Odk 
msjsiquz fodrgqj yd ;dmamh we;`Z:j 
250 YsIHhka iZoydjQ fkajdisld.dr 
f.dvke.s,s ixlSrAKh boslsrSu 

360'00 ) 5'26 5'26 1 

jsoHd mSGfha i;a;aj jsoHd 
fomdrA;fuzka;`j iZoyd jQ 
f.dvke.s,s ixlSrAKh boslsrSu 

199'00 127'00 10'05 137'19 99 

mqia;ld,h iZoyd jQ f.dvke.s,s 
ixlSrAKh boslsrSu 
 

171'00 49'12 60'00 109'12 95 
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jdKsc yd l<uKdlrK mSGh iZoyd 
jQ f.dvke.s,s ixlSrAKh boslsrSu 230'00 56'04 65'00 121'00 80 

l,d yd ixialD; mSGh iZoyd jQ 
Y]jKd.drh fyj;a foaYk Yd,dj 
boslsrSu  

44'60 ) ) ) ) 

uvl,mqj YSlaIK frdayf,a 
fi!LHdrlaIK mSGfha uydpdrAh 
tallh iZoyd jQ f.dvke.s,s 
ixlSrAKh boslsrSu 

299'00 ) 2'08 2'08 1 

Wiia wOHdmk wud;HdxYfha 
Iqkdus mqkre;a:dmk fhdackd hgf;a 
jka;dreuQf,ys msrsus 200 fofkl` 
iZoyd fkajdisld.drhla  

182'00 ) 25'00 25'00 14 

wO} ia:Sr f.dvke.s,s      

fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGfha 
YsIHhdjka 80 fofkl̀ iZoyd 
fkajdisld.drhla                                              

19'50 ) 17'98 17'98 92 

kef.kysr jsYaj jsoHd,fha m]Odk 
uOHia:dkh iZoyd YsIHhka 100 la 
iZoyd fkajdisld.drhla                                              

19'50 ) 17'98 17'98 92 

kef.kysr jsYaj jsoHd,fha m]Odk 
uOHia:dkh iZoyd YsIHhdjka 100 la 
iZoyd fkajdisld.drhla                                              

19'50 ) 17'98 17'98 92 

fi!LH wdrlaIK jsoHd mSGfha isiqka 
300 la iZoyd foaYK Yd,dj ldhH} 
uKav,hg wh;a ldurhla iys;j 

15'00 ) 13'68 13'68 91 

jdKscH yd l<uKdlrK mSGfha 
isiqka 300 la iZoyd foaYK Yd,dj 

11'00 ) 

26'66 26'66 87 jsoHd mSGfha isiqka 350 la iZoyd 
foaYK Yd,dj 12'40 ) 

lDIs jsoHd mSGfha isiqka 150 la 
iZoyd foaYK Yd,dj 7'00 ) 

jsNd. Yd,dj yd m]Odk uKavmh 19'00 ) 16'38 16'38 86 

.Dyia; lS]vdx.K f.dvke.s,a, 19'50 ) 13'48 13'48 69 

tl;`j 1"749'00 258'04 346'53 604'57 ) 

 
 
wd' ;s]l`Kdu, uKavmh 
 

ku 
iuia; 
msrsjeh 
re' 

2012 
jrAIh ;`< 
jshou 
re' 

2013 jrAIh 
;`< jshou 

re' 

31'12'2013 
oskg 

iuqpzps; 
jshou 

fN!;sl 
m].;sh 

% 

Msrsus fkajdisld.drh 100"000"000'00 1"605"000'00 16"345"966'29 17"950"966'29 ) 

.eyeKq fkajdisld.drh 100"000"000'00 1"605"000'00 16"414"895'58 18"019"895'58 ) 

jsoHd ridhkd.drh 14"000"000'00 )  5"770"725'17  5"770"725'17 ) 

jsfkdaodxY uOHia:dkh  45"500"000'00 )  6"877"368'92  6"877"368'92 ) 

tl;`j 259"500"000'00 3"210"000'00 45"408"955'96 48"618"955'96 ) 
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16' uQ,H m].;sh ms<snZo jsia;r ^jshou& 
 

w' * ,'ke.js.js. 
 

jsIhh 
2013 jrAIh ;`< 

iusmdokh 
re' 

2013 jrAIh ;`< 
jshou 
re' 

b;srslsrSuz/jevsjSuz 
re' 

w' jHdmD;sh yer mqkrdjrA;kh 487"120"000'00 627"795"672'73 ^140"675"672'73& 
wd' jHdmD;shyer m]d.aokh 587"933"000'00 456"381"972'54 ^131"551"027'46& 
we' jHdmD;sh)foaYSh wdOdr ) ) ) 
wE' jHdmD;sh)jsfoaYSh wdOdr ) ) ) 

tl;`j 1"075"053"000'00 1"084"177"645'27 ^272"226"700'19& 
 
 

wd' ;s]l̀Kdu, uKavmh 
 

jsIhh 
2013 jrAIh ;`< 

iusmdokh 
re' 

2013 jrAIh ;`< 
jshou 
re' 

b;srslsrSuz/jevsjSuz 
re' 

w' jHdmD;sh yermqkrdjrA;kh  111"000"000'00 115"820"794'21 ^4"820"794'21& 
wd' jHdmD;sh yer m]d.aOkh 34"500"000'00 52"691"206'98 ^18"191"206'98& 
we' jHdmD;sh)foaYSh wdOdr 61"250"000'00 45"408"955'96 15"841"044'04 
wE' jHdmD;sh)jsfoaYSh wdOdr ) ) ) 

tl;`j 206"750"000'00 213"920"957'15 ^7"170"957'15& 
 
 

17. uQ,H m].;sh ms<snZo jsia;r ^cks;jQ wdodhuz& 
 

w. *,'ke.js.js. 
 

wdodhuz uQ,dY]h 
2013 ;`< 
fjkalsrSuz 

re' 

2013 
;`<tla/ialsrSuz 

re' 

ysZ.h/w;srsla;h 
re' 

WmdOs wfmalaIl wOHkh 21"742"000'00 6"776"865'00 ^14"965"135'00& 

mYapd;a WmdOs wOHkh 15"013"943'50 2"070"550'00 ^12"943"393'50& 

WmfoaYkh - - - 

fjk;a 2"713"701'34 413"825'00 ^2"299"876'34& 
 tl;`j 39"469"644'84 9"261"240'00 ^30"208"404'84& 

 
wd' ;S]l̀Kdu, uKavmh 

 

wdodhuz uQ,dY]h 
2013 ;`< 
fjkalsrSuz 

re' 

2013 ;`< 
tla/ialsrSuz 

re' 

ysZ.h/w;srsla;h 
re' 

WmdOs wfmalaIl wOHhkh 2"076"000'00 2"586"787'08 510"787'08 

mYapd;a WmdOs wOHhkh - - - 

WmfoaYkh - - - 

fjk;a 720"000'00 ^914"923'90& ^194"923'90& 
 tl;`j 2"796"000'00 1"671"863'18 315"863'18 
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18' uQ,H ls]hdldrs;ajh jsYaf,aIKh ) 2013 
 

w.  * ,'ke.js.js. 
 

jsIhh iQ;]h tla YsIHfhl` 
iZoyd jshou 

tla YsIHfhl` iZoyd mqkrdjrA;k jshou ^mqjs& mqjs/YsIH n, ixLHdj 198'795'34 
tla YsIHfhl` iZoyd m]d.aOk jshou m]djs/YsIH n, ixLHdj 144'516'14 
tl;`j  343"311'48 

 
 

wd' ;S]l`Kdu, uKavmh 
 

jsIhh iQ;]h tla YsIHfhl` 
iZoyd jshou 

tla YsIHfhl` iZoyd mqkrdjrA;k jshou ^mqjs& mqjs/YsIH n, ixLHdj 221'032'05 
tla YsIHfhl` iZoyd m]d.aOk jshou  m]djs/YsIH n, ixLHdj 187"214'05 
tl;`j  408"246'10 

 
 
 

19' fjk;a f;dr;`re/fuu jdrA;djg wod< ldrAh idokh 
 

w' 2013 oS mj;ajk ,o js.Kk lusgq /iajSuz 
 

wkql]usl wxlh /iajSuz .Kk oskh 

01 19 jk js.Kk lusgqj 29'01'2013 
02 20 jk js.Kk lusgqj 27'02'2013 
03 21 jk js.Kk lusgqj 27'03'2013 
04 22 jk js.Kk lusgqj 29'05'2013 
05 23 jk js.Kk lusgqj 24'06'2013 
06 24 jk js.Kk lusgqj 30'07'2013 
07 25 jk js.Kk lusgqj 10'09'2013 
08 26 jk js.Kk lusgqj 27'10'2013 
09 27 jk js.Kk lusgqj 27'11'2013 
10 28 jk js.Kk lusgqj 20'12'2013 
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20. 2013 foieuznrA 31 jkodhska  wjika  jQ jir i|yd Y%S ,xld jsYajjsoHd,fha 

uQ,H m%ldYk ms<sn|j js.KldOsm;s jdrA;dj 
 
  



 
 

25 
 

  



 
 

26 
 

  



 
 

27 
 

  



 
 

28 
 

  



 
 

29 
 

  



 
 

30 
 

  



 
 

31 
 

  



 
 

32 
 

  



 
 

33 
 

  



 
 

34 
 

  



 
 

35 
 

  



 
 

36 
 

  



 
 

37 
 

  



 
 

38 
 

  



 
 

39 
 

21. 1978 අංක 10 දරණ විශ්ව විදයාල පනතේ 108 (2) තේදය හා 1971 අංක 38 දරණ මුදල් 

පනතේ 13(7) තේදය ප්රකාරව පිළිතයල කරන ලද ශ්රී ලංකා න  තෙනහිර විශ්ව විදයාලතේ 

2013තදස ම්බර් 31 දිතනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශන සම්බන්ධතයන් වන 

විෙණකාධිපති වාර්තාවට අදාළ කළමනාකරණ තහ්තු ප හ දිලි කිරීම් 

 

විෙණන වාර්තාවට තයාමුව සහ කළමනාකරණ 

නිරීක්ෂණ 
තහ්තු ප හ දිලි කිරීම් 

2.2  මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ අදහස් ද ක්ීම: 

2.2.1 ශ්රී ලංකා  රාජ්ය අංශතේ ගිණුම්කරණ ප්රමිත (ශ්රීලංරාඅගිප්ර) 

සම්පූර්ණලයන් ක්ෂය කරන ලද නමුත් සමාලලෝචිත වර්ෂය 

තුළ අඛණ්ඩව භාවිතා කරන ලද මුළු පිරිව ය රු: 6,229,384 

ක් වූ රසායනාගාර හා ඉග න්ීලම්ප උපකරණ ව නි ස්ථාවාර 

වත්කම්ප ශ්රී ලංකා  රාජය අංශලේ ගිණුම්පකරණ ප්රමිත - 3 

ප්රකාරව ප්රතයාගණනය කර ගිණුම්පවලට ලගන ලනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයා ලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ. බාහිර ලස්වා සපයන ආයතනයන්  මාර්ගලයන් 

ස්ථාවර වත්කම්ප ලේඛනය සම්පූර්ණ කිරීමට ශ්රී ලංකා 

න  ලගනහිර විශ්ව විදයාලය කටයුතු කර ඇත. 2014 

වර්ෂලේ ජූනි මසට ලපර අදාළ කාර්යය අවසන් වූ වහාම 

එය අවසන් ගිණුම්පවලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරනු 

ල ලේ.  

2.2.2ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු : 

(අ) විශ්ව විදයාලය විසින් 2011 වර්ෂලේදී සබරගමුව 

විශ්ව විදයාලලයන් භාරගන්නා ලද ලී බඩු 

වටිනාකම ගිණුම්පවලට ලගන ලනාතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ. බාහිර ලස්වා සපයන ආයතනයක් මඟින් ස්ථාවර 

වත්කම්ප ලේඛණය සම්පූර්ණ කිරීමට ශ්රී ලංකා න  ලගනහිර 

විශ්ව විදයාලය කටයුතු කර ඇත. 2014 වර්ෂලේ ජූනි මසට 

ලපර අදාළ කාර්යය අවසන් වූ වහාම එය අවසන් 

ගිණුම්පවලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරනු ල ලේ.  

(ආ) "විදයාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

එම්ප/එස්ලකාන්ලසෝටියම්ප ලනෝර්ලේජියන් විශ්ව 

විදයාලය (NTNU) සම්පබන්ධ වයාපෘතිය "හා" උප 

කුලපති අරමුදල" නමින් ගිණුම්ප ලදකක් විශ්ව 

විදයාලය විසින පවත්වා තිබුණු අතර සමාලලෝචිත 

වර්ෂය අවසානයට පිළිලවලින් රු: 1,743,603 ක් 

හා රු: 2,912,411 ක් එම ගිණුම්පවල ප වතුණි. 

ලකලස් වුවද එම ලශ්ෂ ගිණුම්පගත කර ලනාතිබුණි.   

විගණකාධිපතිවරයා ලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ. මීට ලපර විශ්ව විදයාලලේ නිලයෝජය මූලයාධිකාරි 

හා ව ඩබලන මූලයාධිකාරිව සිට මියගිය එම්ප.ඒ. 

පත්මකුමාර් මහතාට විරුද්ධව ජනාධිපති විමර්ශන 

ඒකකය මඟින් විමර්ශනයක් කර ලගන ගිය බ වින් 2011 

වර්ෂ ලේදී හඳුනාගත්තද ලමම ලශ්ෂයන් ගිණූම්ප 

ප්රකාශනවලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර ලනාම ත. 

ලකලස් ලවතත් විගණන කමිටුලේ නිර්ලද්ශය මත ලමම 

ලශ්ෂයන් ශ්රී ලංකා න  ලගනහිර විශ්ව විදයාලලේ 

ගිණුම්පවලට ඇතුළත් කර ඇත. එලස්ම 2014-05-26 දින 

ප වති 33 වන විගණන කමිටු රැස්ීලම්පදී ලමම NURF 

අරමුදලේ ලශ්ෂය ශ්රී ලංකා න  ලගනහිර විශ්ව විදයාලලේ 

ගිණුමට ත න්පත් කරන ලලස නිර්ලද්ශ කර ඇත.  
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(ඇ) මුළු වටිනාකම රු: 19,411,037 ක් වූ ලී බඩු, 

උපකරණ, ලපාත් හා වාහන ව නි වත්කම්ප 

දිස්ික්කලේ 1990 වර්ෂලේ ප වති යුධ 

වාතාවරණලේදී න තිී තිබුණි. ලම්ප සම්පබන්ධලයන් 

රු: 17,860,814 ක මුදලක් පමණක් න ති වූ 

වත්කම්ප ලලස ගිණුම්ප ලපාත්වල ගලපා තිබුණි. 

ලකලස් වුවද රු:  1,550,223.00 ක් වූ ඉතිරි වත්කම්ප 

සම්පබන්ධලයන් ග ලපීම්ප කර ලනාතිබුණි.  

අදාළ අධිකාරින්වල අනුම තිය ලම්ප දක්වා ලනාල බී ඇති 

බ වින් න තිවූ වත්කම්පවල මුළු වටිනාකම වූ රු: 

19,411,037.00 ක මුදල ගිණුම්ප  ලපාත්පත්වල ග ලපුම්ප 

කරීමට කටයුතු කර ලනාම ත. ලකලස් ලවතත් පාලක 

සභාලේ  හා උසස් අධයාපන අමාතයාංශලේ 

ලේකම්පවරයාලේ නිර්ලද්ශය මත ලමම න තිවූ වත්කම්පවල 

වටිනාකම්ප කපාහ රීම සඳහා ලපාදු මුදේ 

ලදපාර්තලම්පන්තුලේ අනුම තිය ලබාග නීමට   ලම්ප වනවිටත් 

කටයුතු කර ඇත 

(ඈ) උපාධි අලේක්ෂක අධයාපනලේ අදාළත්වය හා 

ගුණාත්මක තත්ත්වය ව ඩි දියුණු කිරීලම්ප 

(IRQUE) වයාපෘතිය 2011 වර්ෂලේදී නිම 

කිරීලමන් පසුව, පරිගණක, ලී බඩු, ලපාත් හා 

උපකරණ ව නි එම වයාපෘතිලේ වත්කම්ප විශ්ව 

විදයාලයට භාරදී තිබුණි. ලකලස් වුවද එම වත්කම්ප 

අගය  ගිණුම්පවලට ලගන ලනාතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයා ලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ. උසස් අධයාපන අමාතයාංශලේ ලේකම්පවරයාලේ 

2010-09-15 දින ති ලිපිය ප්රකාරව උපාධි 

අලේක්ෂකයන්ලේ අධයාපනලේ ගුණත්වය හා අදාළත්වය 

ව ඩි දියුණුකිරීලම්ප වයාපෘතිය (IRQUE) යටලත් මිලදීගත් 

සියළු වත්කම්ප අදාළ ලදපාර්තලම්පන්තු ලවත පවරාදීමට ලම්ප 

වන විට ශ්රී ලංකා න  ලගනහිර විශ්ව විදයාලලේLIS 

කාර්යාලය, IRQUEවයාපෘතිය මඟින් ලම්ප වනවිටත් 

කටයුතු කර ඇත.  

මීට අමතරව ගිණුම්ප ලපාත්වල අදාළ වත්කම්ප 

ප්රාේධනීකරණය කිරීලම්ප කාර්යය ශ්රී ලංකා න  ලගනහිර 

විශ්ව විදයාලලේ ස්ථාවර වත්කම්ප  ලේඛනය සකස්කිරීලම්ප 

වයාපෘතිය භාරගත් බාහිර ලස්වා සපයන ආයතනය ලවත 

ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. 2014 ජූනි මසට ලපර අදාළ 

කාර්යය අවසන් වූ වහාම 2014-12-31 දිනට පිළිලයල 

කරන ජංගම  ලනාවන වත්කම්ප උදෘත ප්රකාශය තුළ 

ලහලිදරේ කිරීමට කටයුතු කරනු ල ලේ.  

2:2:3  ල බිය යුතු ගිණුම්: 

(අ) විශ්රාම ගිය ලස්වය අතහ ර ගිය හා ලවනත් ලස්වා 

ස්ථානවලට මාරු කරන ලද නිලධාරීන් 253 

ලදලනකුලගන් අයවිය යුතු රු: 10,175,390.00 ක් 

වූ ණය ලශ්ෂයන් අයකර ග නීමට විශ්ව විදයාලය 

විසින් වසර 5 කට ව ඩි කාලයක් කටයුතු කර 

ලනාතිබුණි.  

ණය මුදේ පියවන ලලස සඳහන් කරමින් ආයතනලේ 

ලස්වයකන් ලවත පුද්ගලික ලිපි ලයාමු කිරීමට කටයුතු කර 

ඇත. අදාළ ඉේලීම ට අනුකූල ලනාලේ නම්ප, ලමම ණය 

මුදේ අදාළ ලස්වකයන්ලේ ඇප කටයුතුවලින් ලහෝ විශ්ව 

විදයාල අර්ථ සාධක අරමුදලින් අයකර ග නීමට කටයුතු 

කරනු  ල ලේ.   

එලස්ම ලවනත් ලස්වා ස්ථාන මාරු ල බ ගිය ලස්වකයන් 

සම්පබන්ධලයන් අදාළ ණය මුදේ අය කර එවන ලලස අදාළ 

විශ්ව විදයාල/ ආයතන ලවත ලම්ප වන විටත් ද නුම්පදීමට 

කටයුතු කරනු ල ලේ.  

(ආ) විලද්ශ ස පයුම්පකරුවන්ට ලබාදුන් එකතුව රු: 

5,000,378 ක් වූ අත්තිකාරම්ප ඒ පිළිබඳ විමර්ශනය 

කිරීමට හා එම ලශ්ෂ අදාළ ස පයුම්පකරුවන්ලගන් 

අයකර ග නීමට කටයුතු කිරීලමන් ලතාරව වර්ෂ 

10කට ව ඩි කාලයක් ආනයන අත්තිකාරම්ප ගිණුම්ප 

135 ක ප වතුණි.  

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ. ලමම ග ටළුව මුදේ කමිටුලේ සාකච්ඡාවට භාජනය 

කළ අතර, ඒ අනුව ලමම ග ටළුව විමර්ශනය කිරීම සඳහා 

කමිටුවක් පත්කරන ලදී. සාක්ි ප්රමාණවත් ලනාීම සහ 

ලබා ලහෝමයක් අත්තිකාරම්ප 1995 වර්ෂයට ලපර ලබාදී තිබු  

බ වින් නියමිත කාලය තුළ අදාළ විමර්ශන කටයුතු අවසන් 

කිරීමට කමිටුවට ලනාහ කි විය. ලකලස් ලවතත් ලමම 

ග ටළුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ගනිමින් 

පවතී.  
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(ඇ) වර්ෂ 01 සිට වර්ෂ 17 දක්වා කාලයක් ප වතුණු 

ඉන්ධන මිලදී ග නීම්ප හා සම්පමන්රණ ව නි විවිධ 

කාර්යයන් සඳහා ලගවන ලද එකතුව රු: මිලියන 

14.61 ක් වූ අත්තිකාරම්ප අයකර ග නීමට කටයුතු 

කර ලනාතිබුණි.  

විගණාකධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ. ලමම කාරණය විගණන හා මුදේ කමිටුලේ 

නිරන්තරලයන් සාකච්ඡාවට භාජනය කළ අතර 

2009,2010, 2011 හා 2012 යන වසරවල ලනාපියී ඇති 

අත්තිකාරම්ප මුදේ ලේරුම්ප කිරීම සඳහා පහත 

නිර්ලද්ශ ලබාදී ඇත.  

(අ) අත්තිකාරම්ප මුදේ පියවා න ති පුද්ගලයන්ට අදාළ 

මුදේ 2013 වර්ෂලේ ලනාව ම්පබර් මස සිට ව ටුලපන් 

අඩුකර ග නීමට කටයුතු කරන බව දන්වා පුද්ගලිකව 

ලිපි ලයාමු කිරීම.  

(ආ) ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි ලේඛනවල පිළිගත හ කි 

භාවය අනුව අදාළ අත්තිකාරම්ප නිරවුේ කිරීම 

පිළිග නීමට කටයුතු කිරීම.  

අත්තිකාරම්ප මුදේ  පියවා න ති පුද්ගලයන්ලේ මාසික 

ව  ටුලපන් අදාළ මුදේ අයකර ග නීමට ලම්ප වන විටත් 

ආරම්පභ කරනු ල බ තිලේ. 

(ඈ) අදාළ ස පයුම්පකරුවන් හඳුනාග නීමට හා 

ඔවුන්ලගන් අත්තිකාරම්ප අයකර ග නීමට කටයුතු 

කිරීලමන් ලතාරව විවිධ ස පයුම්පකරුවන්ට ලගවන 

ලද එකතුව රු:මිලියන 59.2 ක් වූ අත්තිකාරම්ප 

නිරවුේ කිරීලමන් ලතාරව ප වතුණි. 

 

 

 

විගණාකධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ. ලමම ග ටළුව මුදේ කමිටුලේ සාකච්ඡාවට භාජනය 

කළ අතර ලමම ග ටළුව විමර්ශනය කිරීම සඳහා කමිටුවක් 

පත්කරන ලදී. සාක්ි ප්රමාණවත් ලනාීම හා 

ලබාලහෝමයක් අත්තිකාරම්ප 1995 වර්ෂයට ලපර ලබාදී තිබූ 

බ වින් නියමිත කාලය තුළ අදාළ විමර්ශන කටයුතු අවසන් 

කිරීමට කමිටුවට ලනාහ කි විය. ලකලස් ලවතත් ලමම 

ග ටළුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ගනිමින් 

පවතී.  
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2.2.4 විෙණනය සඳහා සාක්ි ප්රමාණවේ තනාීම 

 
පහත සඳහන් එක් එක් විෂයයන් ඉදිරිලයන් දක්වා 

ඇති සාක්ි විගණනයට ඉදිරිපත් කර ලනාතිබුණි.  

විෂයය 

 

වටිනාකම 

රු: 

ලබාෙත 

තනාහ කි වූ 

සාක්ි 

(අ)  ඉඩම්ප හා 
ලගාඩන ගිලි 

19,834,078 හිමිකම්ප ඔේපු 
 

(ආ)  පිරියත හා 
යන්ලරෝපකරණ  

4,337,313 

 
 
 

 
 
 

ස්ථාවර 
වත්කම්ප 
ලේඛන 

 

(ඇ) ලමෝටර්වාහන 972,960 

(ඈ) ක්රීඩා භාණ්ඩ 6,021,870 

(ඉ)  ලී බඩු  ,සවිකිරීම්ප 
හා කාර්යාල 
උපකරණ 

132,868,565 
 

(ඊ) රසායනාගාර හා 
ඉග න්ීලම්ප 
උපකරණ  

20,791,555 
 

(උ)  ලපාත් හා වාර 
සඟරා  

17,889,686 

(ඌ)  ලවනත් වත්කම්ප 24,638,430 
 

(එ) විවිධ ණයග තිලයෝ 14,357,980 
 

විස්තරාත්මක 
උපලේඛන හා 
කාල 
විශ්ලේෂණ 
 

 

1. න ලගනහිර විශ්ව විදයාලයට අයත් සියළු ඉඩම්ප රජයට 
අයත් දීර්ඝකාලීන බදු පදනම මත ලබාගත් ඉඩම්ප ලේ. 
පසුගිය දශක තුනක කාලය තුළ උතුරු හා න ලගනහිර 
පළාත්වල විධිමත් ඉඩම්ප පරිපාලනයක් ලනාතිබූ  අතර 
ශ්රී ලංකා න  ලගනහිර විශ්ව විදයාලයට පමණක් 
ප්රාලද්ශීය  ලේකම්පවරයාලගන් ඉඩම්ප පවරාදීලම්ප 
නිලයෝගයක් ලබාග නීමට හ කි විය. අදාළ අධිකාරින් 
වලින් හිමිකම්ප ඔේපු ලබාග නීමට ලම්ප වන විටත් 
කටයුතු කරමින් පවතී.  

2. ස්ථාවර වත්කම්ප ලේඛනය පිළිලයල කිරීලම්ප කාර්යය ශ්රී 
ලංකාලේ ප්රසිද්ධ බාහිර ලස්වා සපයන ආයතනයක් 
ලවත ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. ස්ථාවර වත්කම්පවලට 
අදාළ ලතාරතුරු පහසුලවන් සතයාපනය කළ හ කි වනු 

අතර එය 2014-12-31 දිනය ජංගම ලනාවන වත්කම්ප 
උදෘතය යටලත් අනාවරණය කිරීමට කටයුතු කරනු 
ල ලේ.  

3. 2012 වර්ෂය සඳහා වන ස්ථාවර වත්කම්ප සමීක්ෂණය 

අවසන් කර ඇති අතර 2013 වර්ෂය සඳහා ද ස්ථාවර 
වත්කම්ප සමීක්ෂණය අවසන් කර ඇත. අදාළ 
වාර්තාවන් විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ හ ක.  

4. 1990 වර්ෂයට ලපර ණයග තියන් සම්පබන්ධලයන් වන 
ලේඛන ලනාම තිීම ලහ්තුලවන් විවිධ ණයග තියන්ට 
අදාළ වයස් විශ්ලේෂණ උපලේඛනය ඉදිරිපත් කළ 
ලනාහ ක.  

2.2.5 ප්රමාණවේ අධිකාරි බලයකින් තහවුරු තනාවූ ෙනුතදනු 

(අ) රාජය වයාපාර අධයක්ෂ ජනරාේලේ 1998 මාර්තු 

06 දින ති පිඊ/01/174/11 (ආ) දරණ ලිපිය හා 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාලේ 2013 

ම යි 23 දින ති අංක 08/2013 දරණ ආයතන 

චක්රලේඛ ලිපිය අනුව, රජලේ නිලධාරීන් සඳහා 

ලගවිය යුතු භාෂා ප්රීණතා දීමනාව, රාජය සංස්ථා 

හා වයවස්ථාපිත මණ්ඩලවල නිලධාරීන්ට ලගවිය 

යුතු ලනාලේ. ලකලස් වුවද අධයයන කාර්ය 

මණ්ඩලලේ නිලධාරීන් 10 ලදලනකුට 2005 සිට 

2011 මාර්තු දක්වා රු: 321,110 ක මුදලක් ලගවා 

තිබූ අතර සමාලලෝචිත වර්ෂය තුළ තවත් රු: 

187,252 ක මුදලක් අනධයන කාර්ය මණ්ඩලලේ 

නිලධාරීන් 74ලදලනකුට භාෂා ප්රීණතා දීමනාව 

ලලස ලගවා තිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම සම්පබන්ධලයන් 

අප එකඟ ලවමු. අධයයන කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා භාෂා 

ප්රීණතා දීමනා ලලස 2011 මාර්තු මාසය දක්වා රු:321, 

110.00 ත මුදලක් ලගවා තිබුණි. අදාළ අධයයන කාර්ය 

මණ්ඩලලයන් ලමම මුදේ අයකරග නීමට අප විසින් ලම්ප 

වන විටත් කටයුතු කර ඇත.  

 

 

(ආ)  විශ්ව විදයාලපාලක සභාලේ හා සනාථන සභාලේ 

අනුම තිය ලබාග නීලමන් ලතාරව 

ලසෞඛය  ආරක්ෂණ විදයා පීඨලේ ලහද උපාධි 

ව ඩසටහනට පහසුකම්ප ස ලසීම සඳහා ලනෝර්ලේ 

"ලරාම්පලසෝ"විශ්වවිදයාලලයන්රු: 17,327,951ක් 

අරමුදේ ල බී තිබුණි. ලම්ප සම්පබන්ධලයන් ලවනම 

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හා  එකඟ ලවනු 

ල ලේ. ලරාම්පලසෝ විශ්ව විදයාලය, ලනෝර්ලේ ලවතින් ලමම 

විශ්ව විදයාලය ලවත ල බිය යුතු මුළු මුදල තහවුරු කර 

ග නීම සඳහා අවශය ප්රමාණවත් සාක්ි ලනම ති බව හා 

ලමම වයාපෘතිය හා සම්පබන්ධ වූ පුද්ගලයන් ලම්ප වනවිටත් 

ජීවත්ව ලනාසිටින බවලහෝ ලසායාගත ලනාහ කි බව 
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ගිණුම්ප ලපාත් පවත්වා ලනාතිබුණි.  ලනෝර්ලේ 

විශ්ව විදයාලලයන් රු: 17,327,951ක් ල බී 

තිබුණද, හිටපු නිලයෝජය මූලයාධිකාරිලේ 

ප්රකාශයට අනුව ලමයින් 8,614,737 ක මුදලක් 

2014අලේේ 30 දක්වා ව යකර ලනාතිබුණි.  

2013-10-27 දින ප වති 26 වන විගණන කමිටුලේදී 

නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මූලය ලතාරතුරුද ඇතුළත්ව 

වයාපෘතිලේ ලතාරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලලස ඉේලමින් 

ලරාම්පලසෝ විශ්ව විදයාලලේ අදාළ නිලධාරීන් ලවත ලිපියක් 

ලයාමුකිරීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව ලරාම්පලසෝ විශ්ව 

විදයාලය ලවත ලිපි හා සිහික ඳීම්ප ලයාමුකිරීමට කටයුතු 

කළ ද ලම්ප දක්වා එම ලිපිවලට ප්රතිචාරයක් ල බී ලනාම ත.  

එලස්ම බාහිර ආයතන (විලද්ශ) සමඟ ලමව නිගිවිසුම්ප/ 

අවලබෝධතා ගිවිසුම්පවලට ඇතුළත් ීලම්පදී අනුගමනය කළ 

යුතු මාර්ලගෝපලද්ශයක් පිළිලයල කිරීමට ලම්ප වනවිටත් 

විශ්ව විදයාලය කටයුත කරමින් පවතී.  

2:2:6 නීති, රීති හා තරගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල තනාීම 

(අ)  1978 අංක 16 දරණ විශ්ව විදයාල පනතේ 109  

වෙන්තිය   

2012 වර්ෂය සඳහා විගණිත මූලය ප්රකාශන හා 

විගණකාධිපති වාර්තාව 2014 අලේේ 30 දක්වා 

රජලේ ග සට් පරලේ ප්රසිද්ධ කර ලනාතිබුණි.  

 

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ. ලමම ග ටළුව 2014-01-27 වන දින ප වති 29 වන 

විගණන කමිටුලේ සාකච්ඡා කළ අතර, 2010, 2011 හා 

2012 වර්ෂ සඳහා විගණනය කරන ලද අවසාන ගිණුම්ප 

රජලේ ග සට් පරලේ පළකිරීම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ග 

ග නීමට තීරණය කරන ලදී. ඉහත ලිපිලේඛන හ කිතරම්ප 

ඉක්මනින් ප්රසිද්ධ කිරීම සඳහා ලම්ප වන විටත් කටයුතු 

කරමින් පවතී.  

(ආ) විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන  තකාමිෂන් සභාව හා උසස්  

අධයාපන ආයතන සඳහා වූ ආයතන සංග්රහය  
 

(i) X පරිච්තේදතේ 20.6 වෙන්තිය : 
අධයයන කාර්යය මණ්ඩලලේ ලදලදලනකු 

විසින් ලබාගත් ව ටුේ රහිත නිවාඩු පිළිබඳ 

විස්තර ලපාදු ආකෘති 96 මඟින් මාසිකව 

විගණකාධිපතිවරයාට වාර්තා කර ලනාතිබුණි.  

 

 

ලම්ප සමඟ අප එකඟ වන අතර අදාළ ව ටුේ රහිත නිවාඩු 

සම්පබන්ධ ලතාරතුරු නියමිත ආකෘති පරලයන් 

විගණකාධිපතිවරයා ලවත ලයාමුකිරීමට ඉදිරිලේදී කටයුතු 

කරනු ල ලේ.  

 (ii) XXVII පරිච්තේදතේ 3.1 වෙන්තිය : 
විශ්ව විදයාල කාර්ය මණ්ඩලලේ ප මිණීම හා 

පිටීම ලේඛනයක සටහන් ලනාතිබුණි. 

සම්පප්රදායක් වශලයන් අධයයන කාර්ය 

මණ්ඩලය විසින් ප මිණීලම්ප ලේඛනයක 

ප මිණීම සටහන ලනාකරන බව ලම්ප 

සම්පබන්ධලයන් උප කුලපති විසින් මා ලවත 

දන්වා තිබුණි.  

ශ්රී ලංකාලේ සියළුම විශ්ව විදයාලවල අධයයන කාර්ය 

මණ්ඩලය සම්පප්රදායක් ලලස ලස්වයට වාර්තා කිරීම වාර්තා 

කරනු ලනාල ලේ. ලකලස් නමුත් පීඨ මට්ටමින් අදාළ 

නිවාඩු පිළිබඳ ලතාරතුරු නඩත්තු කරනු ල ලේ.  

(ඇ) 2011 ම යි 06 දින ති අංක 

පීඑෆ්/එෆ්එස්/ඒ/වාහන/2011 දරණ රාජ්ය මුදල් 

චක්රතල්ඛය 

2013 ජූලි මාසලේදී විශ්ව විදයාලලේ වාහන 

විකිණීලමන් ල බුණු රු: 577,000 ක මුදේ 

ඒකාබද්ධ අරමුදලටබ රකර ලනාතිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවන අතර 

2011 ම යි මස 06 දින ති අංක PE/FS/A Vehicle/2011 

දරණ චක්රලේඛයට අනුකූල ීමට කටයුතු කරනු ල ලේ.  

එලස්ම විගණන කමිටුලේ නිර්ලද්ශය මත රු: 8,614,737 

ක ලශ්ෂය ගිණුම්ප ලපාත්වලට ග නීමට කටයුතු කර ඇත. 

ලකලස් ලවතත් වයාපෘතියට අදාළ න ති සෑම  

ලතාරතුරක්ම ලබාග නීමට විශ්ව විදයාලය ලම්ප වනවිටත් 

කටයුතු කරමින් පවතී. 

3.මූලය සමාතලෝචනය 
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3.1 මූලය ප්රතිඵල  

ඉදිරිපත් කරන ලද මූලය ප්රකාශන 

අනුව, සමාලලෝචිත වර්ෂලේ විශ්ව විදයාලලේ 

ලමලහයුම්පවලින් වූ ප්රතිඵලය පුනරාවර්තන වියදම්ප 

සඳහා රු: 621,470,000 ක රජලේ ප්රදානය ගණන් 

ග නීමට ලපර රු: 765,406,686 ක ඌනතාවයක් වූ 

අතර, ඊට අනුරූපව ඉකුත් වර්ෂලේ රු: 

516,211,000 ක රජලේ ප්රදාන ගණන් ග නීමට 

ලපර රු: 600,358,590 ක ඌනතාවයක් වූලයන් 

මූලය ප්රතිඵලලේ රු: 165,048,096 ක තවදුරටත් 

පිරිහීමක් ලපන්නුම්ප ලකරුණි. රු: 9,133,842 කින් 

ලවනත් ආදායම ව ඩිීමට ප්රතිරූපව ලමලහයුම්ප 

වියදම්ප රු: 168,614,358 කින් ව ඩිීම එම පිරිහීමට 

ප්රධාන වශලයන් ලහ්තුී තිබුණි.  

අනුකූල ීම සඳහා සටහන් කරගන්නා ලදී.  

4. තමතහයුම් සමාතලෝචනය 

4.1. කාර්ය සාධනය 

(අ) විභාග ප්රතිඵල   

 

අනුකූල ීම සඳහා සටහන් කරගන්නා ලදී. (ආ) ශිෂයයන් බඳවාග නීම  

(ඇ) ඒක ශිෂය පිරිව ය  

(ඈ) මහලපාළ හා ශිෂයාධාර 

(ඉ) පුස්තකාල පරිපාලනය: 

පුස්තකාලලයන් ලපාත්ලබාගත් කථිකාචා-

ර්යවරුන් 52 ක් විසින් ලපාත් 393 ක් නියමිත 

කාලපරිච්ලේදය තුළ පුස්තකාලයට ආපසු ලබා දී 

ලනාතිබුණි. වර්ෂ 01 සිට වර්ෂ 05 දක්වා කාලයක් 

හිඟව ප වති ලමම ලපාත් ආපසු ලබාග නීමට ලහෝ 

ප්රමාදයන් සඳහා දඩ මුදේ අයකර ග නීමට ලහෝ 

විධිමත් පියවරක් ලම්ප සම්පබන්ධලයන් ලගන 

ලනාතිබුණි.  

 

ලපාත් කිහිපයක් ආපසු භාරදීමට කටයුතු කර ඇත. තවද, 

ලපාත් ලබාගත් පුද්ගලයන්ට අදාළ ලපාත් භාරලදන ලලස 

සිහික ඳීම්ප ලම්ප වනවිටත් ලයාමුකර ඇති අතර 

අදාළ සිහික ඳීම්පවලට ප්රතිචාර ලනාල බුණලහාත් එම 

ලපාත්වල වටිනාකම අදාළ දඩ මුදේ ද සමඟින් ද නට 

ලස්වලේ සිටින අලයක් නම්ප ඔහුලේ ව ටුලපන් ද එලස් 

ලනාම ති නම්ප ඔවුන්ලේ විශ්ව විදයාල අර්ථසාධක 

අරමුදලින් ද අයකර ග නීමට කටයුතු කරනු ල ලේ.  

4.2. මතතේදයට තුඩු තදන ෙනුතදනු 

 

 

 

 

 

 

 

(අ) 

උපකුලපති තනතුර සඳහා සුදුසුකම්ප ලත් 

පුද්ගලයන්ලගන් විශ්ව විදයාලය විසින් 2011 

අලගෝස්තු 25 දින ඉේුම්පපත් ක ඳවා තිබුණි. 2006 

ම යි 01 දින තම තනතුර හ රගිය  ගණිතය පිළිබඳ 

හිටපු II ලශ්්රණිලේ ලජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයකු 

උපකුලපතිවරයා ලලස 2012 ලපබරවාරි 13 සිට 

බලප ව ත්ලවන පරිදි පත්කර තිබුණි.  

ලම්ප සම්පබන්ධලයන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු 

ල ලේ.  

උපකුලපති තනතුර සඳහා ඉේුම්පපර 2011  

ස ේත ම්පබර් 30 දක්වා භාරලගන තිබුණි. ලකලස් 

ලමම ග ටළුවට අදාළ ලතාරතුරු ඔබලේ අවධානය පිණිස 

පහත ඉදිරිපත් කරනු ල ලේ.  

1. අදාළ තනතුර සඳහා අයදුම්පපර ක ඳවන අවස්ථාලේදී 
විශ්ව විදයාලලේ පරිපාලනය උසස් අධයාපන 
අමාතයාවරයා විසින් ඔහු ලවත 1978 අංක 16 දරණ 
විශ්ව විදයාල පනත යටලත් ප වරී ඇති බලතලවලට 
අනුව පත් කරන ලද නිසි බලධාරියකු 
පාලනයකරනලදී. 

2. උසස් අධයාපන අමාතයවරයාලේ උපලදස් මත නිසි 
බලධරයා හා විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් 
සභාලේ සභාපතිවරයා විසින් පාලක සභාව පත්කිරීමට 
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වුවද ක නඩා පුරව සියකු වන න ලගනහිර විශ්ව 

විදයාලලේ  ගණිතය පිළිබඳ හිටපු II ලශ්්රණිලේ 

ලජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයා, 2011 ලනාව ම්පබර් 30 

දක්වා ලස්වය හ ර ලගාස් සිටි අතරතුර  උපකුලපති 

තනතුර සඳහා ඉේුම්පපරයක් එවා තිබුණි.  

උපකුලපති තනතුර සඳහා ඉේුම්පපරය  II 

ලශ්්රණිලේ හිටපු  කථිකාචාර්ය විසින් 2011 

ස ේත ම්පබර් 19 දින එවා තිබුණද ,ඔහු න වත 

ලස්වලේ පිහිටුවන ලලස ඉේලා විශ්ව විදයාලයට 

ඉේලීමක් කර තිබුලණ් 2011 ඔක්ලතාම්පබර් 11 දින, 

උපකුලපති තනතුර සඳහා ඉේුම්පපරය ඉදිරිපත් 

කිරීලමන් පසුවය.  

පාලක සභාව විසින් 2012 ජනවාරි 14 දින පවත්වන 

ලද එහි 220 ව නි රැස්ීලම්පදී ශ්රී ලංකා රජලේ 

ආයතන සංග්රහලේ V පරිච්ලේදලේ 8.2 වගන්තිලේ 

විධිවිධාන පිළිබඳ ස ලකීලමන් ලතාරව, 2006 ම යි 

01 සිට 2011 ලනාව ම්පබර් 30 දක්වා ලස්වය හ ර 

ලගාස් සිටි ක නඩාලේ ජීවත්වන ක නඩා 

පුරව සිලයකු උපකුලපති තනතුර සඳහා පත්කිරීම 

නිර්ලද්ශ කර තිබුණි.  

හිටපු II ලශ්්රණිලේ ලජයෂඨ් කථිකාචාර්යවරයා 

2012 ලපබරවාරි 13 දින උපකුලපතිවරයා ලලස 

පත්කර තිබුණි. ලකලස් වුවද ක නඩාලවන් ආපසු 

ප මිණ 2012 මාර්තු 05 දින විශ්ව විදයාලලේ 

උපකුලපතිවරයා ලලස ඔහු ව ඩ භාරලගන, එම දින 

සිට ගණිත ලදපාර්තලම්පන්තුලේ ගණිතය පිළිබඳ II 

ලශ්්රණිලේ ලජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයා ලලසද ව ඩ 

භාරලගන තිබුණි.  

උපකුලපති ලලස පත් කරන අවස්ථාලේදී 

ක නඩාලේ පදිංචි ී සිටිය ද මඩකලපුලේ 

ලිපිනයකට ඔහුලේ පත්ීම්ප ලිපිය ත ප ේ කර 

තිබුණි.  

2011 ඔක්ලතාම්පබර් 11 දින හිටපු 

ලජයෂ්ඨ  කථිකාචාර්යවරයා විසින් ඉේලීමක් 

කිරීලමන් පසු 2011 ලදස ම්පබර් 01 දින විශ්ව 

විදයාලය විසින් ඔහු යළි ලස්වලේ පිහිටුවා තිබුණද, 

ගණිතය පිළිබඳ II ලශ්්රණිලේ ලජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්යවරයා ලලස යළි ව ඩ භාරලගන 

තිබුලණ් 2012 මාර්තු 05 දිනදීය.  

ප්රථම උපකුලපතිවරයා බඳවාග නීමට අදාළ 
පුවත්පලත් ද න්ීම පළකිරීමට තීරණය කරන ලදී.  

3. උපකුලපතිවරයා බඳවාග නීමට පළකරන ලද 
පුවත්පත් ද න්ීලමහි අදාළ තනතුර සඳහා සුදුසුකම්ප 
ලබන අයදුම්පකරුවන්ලේ ජාතිකත්වය පිළිබඳව 
සඳහන් කර ලනාතිබුණි.  

4. එබ වින් පුවත්පත් ද න්ීමට ප්රතිචාර වශලයන් ලද 
අයදුම්පපර අවම සුදුසුකම්ප ස ලකිේලට ලගන 
ල යිස්තුගත කරන ලදී. 

5. විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාව විසින් 2012 
ජනවාරි මස 01 සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි පාලක 
සභාව පත්කරන ලදී. පාලක සභාලේ සාමාජිකයන් 
විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාලවන් 

පත්කිරීලමන් අනතුරුව 2012 ජනවාරි මස 01 දින සිට 
ක්රියාත්මක වන  පරිදි පාලක සභාව ක්රියාත්මක විය.  

6. ඉන් අනතුරුව ලේඛකාධිකාරිවරයා විසින් 2012-01-

14 දින විලශ්ෂ පාලක සභා රැස්ීමක් ක ඳවන ලද 
අතර එහිදී විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාලේ 
නිලයෝජතවරයා ලලස සහභාගී වූ ලේරාලදණිය විශ්ව 
විදයාලලේ හිටපු උපකුලපතිවරයා හා ලකාමිෂන් 
සභාලේ සාමාජිකයකු ද වූ මහාචාර්ය අලේගුණවර්ධන 
මහතා ඉදිරිලේ උපකුලපතිවරයා සඳහා අයදුම්ප කරන 
ලද අයදුම්පකරුවන්ලේ නාම  ලේඛනය ස ලකිේලට 
ගන්නා ලදී.  

7. විශ්ව විදයාල පාලක සභාව  විසින් විලශ්ෂ කමිටු 
රැස්ීලම්පදී ලබාදුන් නිර්ලද්ශය අතිගරු 
ජනාධිපතිවරයාට ලයාමුකිරීම සඳහා විශ්ව විදයාල 
ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාවට ලයාමුකරන ලදී. ඒ 
අනුව නව උපකුලපතිවරයා පත්කිරීම අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාලේ 2012-02-13 දින ති අංක 
CSA/7/VC/15 දරණ ලිපියට අනුව සිදුකරන ලදී.  

8. උපකුලපතිවරයා පත්කිරීලම්ප පරමාරධිකාරය අතිගරු 
ජනාධිපතිවරයාට ප වරී තිලේ.  

9. ලමලස් පත්කරන ලද උපකුලපතිවරයා 2012 මාර්තු 
05 දින සිට තනතුලර් ව ඩකටයුතු ආරම්පභ කරන ලදී.  
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4.3 කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතා 

(අ) ශිෂයත්ව මත විලද්ශගතවූ විශ්ව විදයාලලේ 

කථිකාචාර්යවරුන් 59 ක් ශිෂයත්වසම්පූර්ණ 

කිරීලමන් පසුව විශ්ව විදයාලලේ රාජකාරි සඳහා 

වාර්තා ලනාකර ලහෝ විශ්ව විදයාලලයන් ඉවත්ව 

ලගාස් තිබුණි. ලකලස් වුවද ගිවිසුම්ප කඩකිරීම 

සම්පබන්ධලයන් ලමම කථිකාචාර්යවරුන් 59 ලගන් 

2013 ලදස ම්පබර් 31 දිනට එකතුව රු: 

150,994,569 ක් වූ මුදේ අයකර ග නීමට විශ්ව 

විදයාලය කටයුතු කර ලනාතිබුණි. බ ඳුම්පකර ප හ ර 

හ රි 74 ලගන් 12 ලදලනකු සම්පබන්ධලයන් නීතිමය 

කටයුතු සිදුකිරීමට හා ඔවුන්ලගන් අයවිය යුතු මුදේ 

අයකර ග නීමට නීතිපති ලදපාර්තලම්පන්තුවට භාරදී 

ඇති බව උපකුලපතිවරයා ලම්ප සම්පබන්ධලයන් මා 

ලවත දන්වා තිබුණි. ලජයෂ්ඨ රජලේ නීතිඥවරුන් 

ලදලදලනකු ලම්ප සම්පබන්ධලයන් කටයුතු කරයි. 

තවද 2014 අලේේ 30 දක්වා බ ඳුම්පකර ප හ ර හ රි 

කථිකාචාර්යවරුන්ලගන් එකතුව රු: මිලියන 9.7 

ක මුදලක් අයකර ලගන තිබුණි.  

• ගිවිසුම්ප කඩකරන ලද 79 ලදලනකුට අදාළ නඩු 12ක් 
නීතිමය ක්රියාමාර්ග ග නීමට හා අදාළ ගිවිසුම්ප කඩ 
කරන ලද පුද්ගලයන්ලගන් අයවිය යුතු මුදේ අයකර 
ග නීම සඳහා නීතිපති ලදපාර්තලම්පන්තුව ලවත භාරදීමට 
කටයුතු කර ඇත. රජලේ අධි නීතිඥවරු ලදලදලනකු 
විසින් ලමම නඩු පිළිබඳව කටයුතු කරනු ල ලේ. 
ආසන්න වශලයන් රුපියේ මිලියන 9.7 ක මුදලක් 
අදාළ ගිවිසුම්ප කඩකරන ලද පුද්ගලයන්ලගන් අයකර 
ග නීමට ලම්ප වන විටත් කටයුතු කර ඇත. 

• වසර 10 කට වඩා ප රණි නඩු ඉදිරිලේදී භාරගත 
ලනාහ කි බවට නීතිපති ලදපාර්තලම්පන්තුව ද නුම්ප දී 
ඇත. ලකලස් ලවතත් වසර වසර 10කට වඩා ප රණි නඩු 
ද ස ලකිේලට ගන්නා ලලස ඉේලමින් විශ්ව විදයාල 
ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාලේ සභාපතිවරයා හා උසස් 
අධයාපන අමාතයාංශලේ ලේකම්පවරයා මාර්ගලයන් 
නීතිපතිවරයා ලවත ඉේලීමක් ලයාමු කර ඇත.  

• නීතිපති ලදපාර්තලම්පන්තුලවන් ලම්ප දක්වා යහපත් 

ප්රතිචාරයක් ල බී ලනාම ත. 2013-12-31 දිනට 
වර්තමාන බ ඳීම්පවල වටිනාකම පහත පරිදි ලේ.  

මුළු වටිනාකම රු: 160,786,567.43 

මුළු ආපසු අයකරග නීම්ප රු: 9,791,997.71 

(ආ) 1978 අංක 16 දරණ විශ්ව විදයාල පනලත් 29 (ඈ) 

හා 29(ඉ) වගන්තිය ප්රකාරව පශ්චාත් උපාධි 

ප්රදානය කිරීම සඳහා විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන 

ලකාමිෂන් සභාලේ අනුම තිය 2013 ලදස ම්පබර් 31 

වන විටත් ලබාලගන ලනාතිබුණි. ලකලස් ලවතත් 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාලේ 

අනුම තිය ලබාග නීලමන් ලතාරව පශ්චාත් උපාධි 

පාඨමාලා (taught courses) 3ක් පවත්වා තිබුණි. 

දර්ශනපති (M-Phil) හා දර්ශන විශාරද (Ph.D.) 

ව නි පර්ලේෂණ පදනම්ප කරගත් පාඨමාලා සඳහා 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාලේ 

අනුම තිය අවශය ලනාවන බව ලම්ප සම්පබන්ධලයන් 

උපකුලපතිවරයා මා ලවත දන්වා තිබුණි.  

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හා එකඟවනු 

ල ලේ.  

විශ්ව විදයාල පද්ධතිලේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා 

පවත්වාලගන යාමට අනුම තිය ලබාදීමට ස්ථාවර 

කමිටුවක් ස්ථාපිත කරන ලතක් ලමම පාඨමාලා ආරම්පභ 

කර තිබුණි.  එබ වින් සියළුම විශ්ව විදයාල විසින් විශ්ව 

විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාලේස්ථාවර කමිටුලේ 

අනුම තියකින් ලතාරව පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ආරම්පභ 

කර තිබුණි. නමුත් ලමම පාඨමාලා විධිමත් කරන ලලස 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාව සියළුම විශ්ව 

විදයාල ලවත දන්වා ඇත.  

පර්ලේෂණ පදනම්ප කරගත් දර්ශනපති  හා දර්ශනශූරි උපාධි 

පාඨමාලා සඳහා විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් 

සභාලේ අනුම තිය ලබාග නීම අවශය ලනාලේ.  

(ඇ) නිල නිවාස 20ක සමාලලෝචිත වර්ෂය අවසානයට 

පදිංචි ී සිටි නිලධාරීන් 38   ලදලනකුලගන්  ශ්රී 

ලංකා රජලේ ආයතන සංග්රහලේ XIX පරිච්ලේදලේ 

5 වගන්තිය ප්රකාරව නිවාස කුලී අයකර ලගන 

ලනාතිබුණි. ලම්ප අතර 2002 අලේේ 16 දින ති අංක 

147/2002 දරණ රාජය ගිණුම්ප චක්රලේඛලේ I ලේදය 

ප්රකාරව රජලේ තක්ලස්රුකරුලගන් වාර්තාවක් 

ලබාග නීලමන් ලතාරව රු: 150 සිට රු: 600 දක්වා 

වූ මාසික කුලියට විශ්ව විදයාලයට අයත් නිල 

නිවාසවල පදිංචි නිලධාරින්ලගන් ආර්ථික කුලියක් 

අයකර තිබුණි.  

 

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම හාඑකඟවනු 

ල ලේ.  

 

2012 අලේේ 16 දින ති අංක 147/2002 දරණ රාජය ගිණුම්ප 

චක්රලේඛයට අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා ඉදිරිලේදී කටයුතු 

කරනු ල ලේ.  
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4.4 වවදය උපකරණ ප්රසම්පාදනය 
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ලසෞඛය ආරක්ෂණ විදයා පීඨලේ  (FHCS) භාවිතය 

සඳහා ලපර වර්ෂය තුළදී වටිනාකම රු:මිලියන 

13.36 කට වවදය උපකරණ ඉන්දියාලේ පුද්ගලික 

සමාගමකින් ප්රසම්පපාදනය කර තිබුණි. ලම්ප 

සම්පබන්ධලයන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ල ලේ.  

 

වවදය උපකරණ මිලදී ග නීම සඳහා තාක්ෂණ 

ඇගයීම්ප කමිටුවක් (TEC)  පත්කර ලනාතිබුණි. ඒ 

ලවනුවට, වවදය උපකරණ මිලදී ග නීම 

ප්රසම්පපාදන කමිටුව (PC) විසින් නිර්ලද්ශ කර 

අනුමත කර තිබුණි.  

 

ලසෞඛය ආරක්ෂණ විදයා පීඨය විසින් අවශය 

ලටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කිරීලමන් ලතාරව 

ලතෝරාගත් ස පයුම්පකරුවන්ලගන් විදුත් ත පෑල 

(E-mail) මඟින් සෘජුවම මිල ක ඳීම්ප සිදුකර 

තිබුණි.  

 

විගණනයට ලබාගත හ කිවූ ලතාරතුරු වලට අනුව, 

මිල ක ඳවුම්ප තුනම එකම ස පයුම්පකරු විසින් 

ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර, ස පයුම්පකරු විසින්එවන 

ලද මිල ක ඳවුම්පවල අක්රමිකතා තිබුණි. ලකලස් වුවද 

ලමය ප්රසම්පපාදන කමිටුව විසින් සලකා බලා 

ලනාතිබුණි.  

“පටක සකස් කිරීම පිළිබඳ උපාංග අටක්” (eight 

accessories of the tissue processor) නම්ප වූ 

වවදය උපකරණය රු:මිලියන 4.5 ක පිරිව යකට 

ප්රසම්පපාදනය කර තිබුණද පටක සකස් කිරීම 

උපකරණලේ රු:මිලියන 2.9 ක් වටිනා ප්රධාන 

ලකාටස මිලදී ග නීමට ලනාහ කිීම ලහ්තුලවන් 

එය මිලදී ගත් දින සිටම ඇසුරුම්ප ලපට්ටියක් තුළ 

නිෂක්ාර්යව ප වතුණි.  

 

වයාජ මිල ක ඳවුම්ප ඉදිරිපත් කිරීම, ඉතා ඉහළ මිල 

ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම, විශ්ව විදයාලයට සපයන ලද 

විෂයයන්හි වර්ගය හා ලේබලය ලවනස් කිරීම, 

එලස්ම ස පයුම්ප ප්රමාද කිරීම මඟින් විශ්ව විදයාලය 

ලනාමඟ යවා තිබුණු බ වින්, එම ස පයුම්පකරු 

අසාධු ලේඛනගත කිරීමට 2014 ජනවාරි 27 දින 

ප වත්වූ විගණන කමිටුව විසින් 2014 ජූනි 30 දක්වා 

කටයුතු කර ලනාතිබුණි. ලම්ප සම්පබන්ධලයන් විශ්ව 

විදයාලය විසින් පත්කරන ලද විමර්ශන කමිටුව 

විසින් නිර්ලද්ශ කරන ලද පරිදි ස පයුම්පකරුට 

ලගවන ලද රු: 850,546 ක ව ඩිපුර ලගීම අයකර 

ග නීමට විශ්ව විදයාලය කටයුතු කර ලනාතිබුණි.  

 

 

ලමම ග ටළුව විශ්ව විදයාලය ඉතා ග ඹුරින් විමර්ශනය 

ලකාට ඇත. වවදය උපකරණ සම්පබන්ධලයන් ලතාරතුරු 

ඇතුළත් වාර්තාවක් සකස ් කරන ලලසත් ඒවාලේ 

තත්ත්වය හා වටිනාකම ඇගයීම සඳහාත් ලකාළඹ පිහිටි 

ලසෞඛය ලස්වා අමාතයාංශලේ ජීව වවදය 

ඉංජිලන්රුවරලයකුලගන් විශ්ව විදයාලය ඉේලීමක් කර 

ඇත.  

 

ජීව වවදය ඉංජිලන්රුවරයාලේ වාර්තාව මත පදනම්පව 

විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා විශ්රාම ගිය විගණන 

අධිකාරිවරයකු ස්වාධීන විමර්ශන නිලධාරියකු ලලස විශ්ව 

විදයාලය විසින් පත් ලකාට ඇත.  

 

විමර්ශන නිලධාරියා විසින් සිය වාර්තාව 2014-01-20 වන 

දින ලබාදුන් අතර එය 2014-01-27 වන දින ප වති 29 වන 

විගණන කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. අදාළ වාර්තාව 

සලකා බ ලීලමන් අනතුරුව විගණන කමිටුව පහත තීරණ 

ගන්නා ලදී.  
 

(අ)  ස පයුම්පකරුවන්ලේ වංචා සහගත ක්රියාකාරකම්ප නිසා 

සිදුවිය හ කි පාඩු හ කිතාක් දුරට ආවරණය 

කරග නීම සඳහා විශ්ව විදයාලය ස පයුම්පකරුවන් 

ලවත කිසිදු ලගීමක් තවදුරටත් සිදු ලනාකළ යුතුය.  

(ආ) වයාජ මිල කියුම්ප ඉදිරිපත් කිරීම, ඉතා ඉහළ මිල 

ගණන් ඉදිරිපත්කිරීම, ලියකියවිලි වංචනික ලලස 

ලවනස් කිරීම මඟින් විශ්ව විදයාලය ලවත සපයන ලද 

භාණ්ඩවල ලවළඳ ලකුණ හා දවටනය ලවනස් කිරීම 

හා ස පයුම්ප ප්රමාද කිරීම මඟින් විශ්ව විදයාලයට වංචා 

කිරීම ලවනුලවන් ස පයුම්පකරුට විරුද්ධව නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග ග නීම ලවනුවට අදාළ ස පයුම්පකරු ශ්රී 

ලංකා න ලගනහිර විශ්ව විදයාලලේ, විශ්ව විදයාල 

ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාලේ, උසස් අධයාපන 

අමාතයාංශලේ හා රාජය මුදේ ලදපාර්තලම්පන්තුලේ 

අසාධු ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීම.  

(ඇ) ලම්ප සම්පබන්ධලයන් ලම්ප වන විටත් විමර්ශන  හතරක් 

සිදුකර ඇති බ වින් හා අදාළ ලසායාග නීම්ප 

මුළුමනින්ම වාලේඑක හා සමාන බ වින් තවදුරටත් 

විමර්ශනයක් සිදුකළ යුතු න ති බවට විගණන කමිටුව 

ව ඩිදුරටත් නිර්ලද්ශ කරන ලදී. ලමය අදාළ 

ග ටළු අවසන් කිරීම තවදුරටත් ප්රමාදීම්ප වළක්වනු 

ඇත.  

(ඈ) තවදුරටත් ලගීම්ප සිදු ලනාකිරීම මඟින් විය හ කි පාඩු 

ආවරණය කරගත හ කිවනු ඇත.  

විගණන කමිටුලේ ඉහත නිර්ලද්ශයන් 2014-01-24 දින 

ප වති 248 පාලක සභාවට ලයාමුකරන ලද අතර 

විගණකාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විගණන 
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 විමසුලම්ප දක්වා ඇති අඩුපාඩු ප්රසම්පපාදන කමිටුව හිතාමතා 

සිදුකරන ලද්දක් ලනාවන බව හා න ලගනහිර විශ්ව 

විදයාලයට ලමමඟින් කිසිදු මූලය අලාභයක් සිදු ී  ලනාම ති 

බව හ ඟී ගිය බ වින් ලමම නිර්ලද්ශයන් පාලක සභාව 

විසින් අනුමත කරන ලදී. ශ්රී ලංකා න ලගනහිර විශ්ව 

විදයාලලේ පාලක සභාලේ ඉහත තීරණ ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා කටයුතු කරමින් පවතී. 

4.5මානව සම්පේ කළමනාකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(අ) 

 

 
 

(ආ) 

2013  ලදස ම්පබර 31 දිනට විශ්ව විදයාලලේ අනුමත 

හා තථය ලස්වක සංඛයාව පහත ද ක්ලේ.  
තස්වක වර්ෙය අනුමත 

තස්වක 

සංඛයාව 

තථ්ය 

තස්වක 

සංඛයාව 

පුරප්පාඩු 

සංඛයාව 

අතිරික්තය 

අධයයන  230 153 72 - 

අධයයන සහාය 14 09 05 - 

පරිපාලන 29 19 10 - 

තාවකාලික 

(අධයයන) 
59 58 01 - 

බාහිර - - - 70 

එකතුව 332 239 88 70 

 

ලම්ප සම්පබන්ධලයන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු 

ල  ලේ.  

පුරේපාඩු 88 පිරීම සඳහා විශ්ව විදයාලය විසින් 

සමාලලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් පියවර 

ලගන ලනාතිබුණි.  

විශ්ව විදයාලලේ පීඨ 5ක මහාචාර්ය හා සහාය 

මහාචාර්ය තනතුරු ව නි ප්රධාන අධයයන 

තනතුරුවල පුරේපාඩු 20ක් ප වතුණි. ලකලස් වුවද 

එම පුරේපාඩු පිරීම සඳහා විශ්ව විදයාලය කටයුතු 

කර ලනාතිබුණි.  

අවස්ථා රාශියකදී පුවත්පත් ද න්ීම්ප මඟින් 

පුරේපාඩු තනතුරු ප්රසිද්ධ කරන ලද බවත් එලහත් 

කිසිදු ප්රතිචාරයක් ලනාවු බවත් ලම්ප සම්පබන්ධලයන් 

උපකුලපති විසින් මා ලවත දන්වා තිබුණි. 

ප්රධාන අධයයන පුරේපාඩු පිරීම සඳහා 2006 හා 2012 

පුවත්පත් ද න්ීම්ප පළකලද මහාචාර්ය  තනතුරු පුරේපාඩු 

සඳහා යහපත් ප්රතිචාර කිසිවක් ල බී ලනාම ත. එබ වින් 

පීඨවල අවශයතාවය ස ලකිේලට ලගන ලමම කාර්ය 

මණ්ඩල තනතුරු පරිවර්තනය කිරීමට හා ලජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය (ලකාන්රාත් පදනම) ලහෝ තාවකාලික සහය 

කථිකාචාර්ය ලලස පිරීමට කටයුතු කරන ලදී. ලකලස් 

ලවතත් ලමම තනතුරු පුරේපාඩු හ කි ඉක්මනින් පිරීමට 

ක්රියමාර්ගගනුල ලේ. 

4.6වේකම් කළමනාකරණය 

 2007 වර්ෂලේදී රු: 2,018,963 ක පිරිව යකට මිලදී 

ගත් හා සනාථන ලගාඩන ගිේලේ සවිකරන ලද 

ලසෝපානයක් (Elevator) අමතර ලකාටස් 

ලනාම තිීම ලහ්තුලවන් වර්ෂ හයකට ව ඩි 

කාලයක් උපලයෝජනය කර ලනාතිබුණි.  

 

 

විදුලි ලසෝපානය අළුත්ව ඩියා ලකාට ද න් ප්රලයෝජනයට 

ගනු ල ලේ.  

 

  



 
 

49 
 

 

5. ගිණුම් කටයුතුභාවය හා යහපාලනය 

5.1 වාර්ික වාර්තා සභාෙත කිරීම  

2011 වර්ෂය සඳහා වාර්ික වාර්තාව 2014 ජනවාරි 

20 දින පාර්ලිලම්පන්තුලේ සභාගත කර තිබූ අතර 

2012 වර්ෂය සඳහා වාර්ික වාර්තාව 2014 අලේේ 

මස 30 දක්වා පාර්ලිලම්පන්තුලේ සභාගත කර 

ලනාතිබුණි. 

සාමානයලයන් පාර්ලිලම්පන්තුවට වාර්ික වාර්තා ඉදිරිපත් 

කිරීම උසස් අධයාපන අමාතයාංශය මඟින් සිදුකරනු 

ල ලේ. වාර්ික වාර්තා සමාලලෝචනය කිරීලමන් අනතුරුව 

පාර්ලිලම්පන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම අමාතයාංශය මඟින් 

සිදුකරනු ලබයි. ඒ අනුව 2012 වර්ෂය සඳහා වාර්ික 

වාර්තාව සංයුක්ත ත ටි 350ක්ද සමඟින් අමාතයාංශයට 

භාරදීමට අප විසින් ලම්ප වන විටත් කටයුතු කර ඇත.  

5.2 ක්රියාකාරි ස ල ස්ම 

2010 මාර්තු 10 දින ති අංක පීඑෆ්/ආර්/2/2/3/5(4) 

දරණ රාජය මුදේ අධයක්ෂ ජනරාේලේ චක්රලේඛ 

ලිපියට අනුව, විශ්ව විදයාලය විසින් සමාලලෝචිත 

වර්ෂය සඳහා වාර්ික ක්රියාකාරි ස ල ස්ම හා 

වාර්ික කාර්ය සාධන වාර්තාව පිළිලයල කර 

ලනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම සමඟ එකඟවනු 

ල ලේ.  

රාජය මුදේ ලදපාර්තලම්පන්තුලේ අධයක්ෂ ජනරාේලේ 

2010 මාර්තු 10 දින ති අංක පීඑෆ්/ආර්/2/2/3/5/(4) 

චලක්රේඛය ප්රකාරව සංයුක්ත ස ල ස්ම, උපාය මාර්ගික 

ස ල ස්ම, ක්රියාකාරී ස ල ස්ම හා වාර්ික ක්රියාකාරී 

වාර්තාව යාවත්කාළීන ලකාට අදාළ අධිකාරීන් ලවත 

ලයාමු කිරීමට ලම්ප වනවිටත් කටයුතු කර ඇත.  

5.3 අභයන්තර විෙණනය 

කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ආකාරලයන් අභයන්තර 

විගණනයක්  සිදුකිරීම සඳහා අභයන්තර විගණන 

අංශයට ස්ථිර හා පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් 

කර ලනාතිබුණි. 

ශ්රී ලංකා න ලගනහිර විශ්ව විදයාලලේ අභයන්තර විගණන 

ඒකකය පළපුරුදු සහකාර විගණකවරයකු යටලත් 

කාර්යක්ෂමව ක්රියාත්මක ලේ. ශ්රී ලංකා න ලගනහිර විශ්ව 

විදයාලලේ කටයුතු පුළුේීම හා ව ඩ ප්රමාණය ඉහලයාමත් 

නිසා අතිලර්ක කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවාග නීම සඳහා 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ලකාමිෂන් සභාව ලවත ලයෝජනා 

කර යවා ඇත.  

5.4 ප්රසම්පාදන ස ල ස්ම 

2006ප්රසම්පපාදන මාර්ලගෝපලද්ශ සංග්රහලේ 4.2 

වගන්තිය ප්රකාරව සමාලලෝචිත වර්ෂය සඳහා 

ප්රසම්පපාදන ස ල ස්මක් පිළිලයල කර ලනාතිබුණි. 

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම සමඟ එකඟවනු 

ල ලේ.  

ද න් එය 2006 ප්රසම්පපාදන මාර්ලගෝපලද්හලේ 4.2 ලේදය 

ප්රකාරව පිළිලයල කර ඇත.  

 

5.5 අයව ය තල්ඛනමය පාලනය 

අයව යගත සහ තථය ආදායම හා වියදම අතර 

ස ලකිය යුතු විචලනයන් නිරීක්ෂණය වුලයන් 

අයව ය ලේඛනය ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන 

කාරකයක් ලලස ලයාදා ලගන ලනාතිබූ බව 

නිරීක්ෂණය විය. 

විගණකාධිපතිවරයාලේ අදහස් ද ක්ීම සමඟ එකඟවනු 

ල ලේ. 

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දීමනා ඉහළ යාම, ක්ෂය 

ප්රතිපාදනයන් ඉහළ යාම, අතිලර්ක සිසුන් බඳවාග නීම හා 

සාමාලලෝචිත වර්ෂය තුළ සිදුකරන ලද විනය 

පරීක්ෂණවලින් ලස්වලයන් පහකරන ලද හා ලස්වය 

අවසන් කරන ලද ලස්වකයන් 31 ලදලනකුට අදාළ 

පාරිලතෝික දීමනා ලගීමයන කරුණු විශාල 

විචලනයන්ට ලහ්තු සාධක ී ඇත. 
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6 විගණනලේදී නිරීක්ෂණය වූ පද්ධති හා පාලන 

අඩුපාඩු උපකුලපතිලේ අවධානයට වරින්වර ලයාමු 

කරන ලදී. පහත සඳහන් පාලන ක්ලෂර්යන් 

ලකලරහි විලශ්ෂ අවධානය ලයාමු විය යුතු ලේ.  

(අ) ගිණුම්පකරණය  

(ආ) වත්කම්ප කළමනාකරණය 

(ඇ) අත්තිකාරම්ප ලගීම්ප නිරවුේ කිරීම  

(ඈ) ප්රසම්පපාදන පරිපාටිය  

(ඉ) බඳවාග නීම්ප පරිපාටිය 

 

 

 

 

අනුකූල ීම සඳහා සටහන් කරගන්නා ලදී.  

 

 

 

ආචාර්ය තක්. තකෝබින්දරාජ්ා  

උප කුලපති 
 

 


