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2016 ටර්ෂබ  පට්  බමම ආයනතයයන හැකිතාක් දිුතණු කිරීම මාබ  අභිරායන වියන. ඒ ඳහහා 
බමබතක් මා විසි්  ආයනතයයන බටබදබට්  යරය කද බඳ ටයන බයටිබයන්  ඳහහ්  යරමි. 
01. ආයනතයයන පිළි හ මූලිය හැඳි් ීමක් ඳහිත බප ත් පි චක් බය තිබූ  ැවි්  එටැනි 

බප ත් පි චක් ඳයඳ් කිරීම. 
 

02. පර්බ ෂණ උපාධිකාභී්  ඳහහා උපාධි ක ා දීබම්දී එහි ගුණාත්මය භාටයන රැය 
ගැනීම ඳහහා යට නිර්ණායනය මාකාටක් ඳයඳ්  කිරීම. 

 
03. බමම ආයනතයබ  බද්ශය පැටැත්ීම්, ඳම්ම් ත්රණ පැටැත්ීම් ටැනි යටුතුර 

ඳහහා ඳහභාගි වූ විද්ටුර් බ  ඳ ඛ්යාට ඒ ටය විට ඉතා සුළු රමාණයනක් වියන.  ඒ 
පිළි හට ඳකයා  ැලීබම්  අයුරුට දැයට ශ්රී ක යාබේ විශ්ටවිදයාකටක  ඳහ 
පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය විෂයන පිළි හ සියනු  ආයනතයයන් හි  විද්ටුර් බ  
බඳ ටයන බමම ආයනතයයනට ක ා ගැනීමට ක්රියනා කිරීම.  

 
04.  ඳම්පූර්ණ යර බය මැති  දර්ශයපති හා දර්ශය විශාරද උපාධි අබප්ක්ෂයයන්  බ  

අධයයනය යටුතුර  ඳම් ් ධබයන්  බඳ යනා  කා වවු්  ආයනතයයනට යැහටා 
උපබදඳ් ක ා දී එම අධයයනය යටුතුර  අටඳ්  කිරීමට දිරි ගැ් ීම. 

 
05. විෂයන බක්ෂත්රබ  විබශ ෂ  දැබදම තති  ාහිර ආරාධිත බද්ශයටු්  මගි්  

බද්ශය පටත්ටා  ශිෂයයන් බ  දැබදම ටර්ධයයන කිරීමට ක්රියනා කිරීම.  

 
06.  පර්බ ෂණ ක්රමබේදයන පිළි හ ඳම්ම් ත්රණ ක්රමටත්ට පැටැත්විමට යටුතුර බයනදීම. 

 
07. ආයනතයබ  බභෞතිය ඳම්පත් දිුතණු කිරීම.  යාර්යනාකයීයන උපයරණ  ක ා ගැනීම හා    

ආයනතයයන ටාුත ඳීනයරණයන කිරීම. 
 

08.   2015 ටර්ෂයන බතක් ආයනතයබ  ඳ්ථිර යථියාචාර්යනටු්  සිේබදබයක්  පමණක් 
බඳ ටබ  බයනදී සිටියනහ.  2016 ටර්ෂයන ආරම්භබ  සිට ඊට අමතරට තටත් ඳ්ථිර 
ආචාර්යනටු්  බදබදබයකු  හටා ගැනීමට යටුතුර කිරීම. එබම් ම අයධයයනය යාර්යන 
මණ්ඩකබ  පුරප්පාඩු පිරීමට යටුතුර කිරීම. 

 
09.  ඳතියනයට ටරක් අධයක්ෂ හා මාණ්ඩලිය නිකධාරි්  ඳම  ඳායච්ඡා බය ට ආයනතයබ  

රගතියන ඉහළ යැ ීමට  අටශය උපබදඳ් ක ාදීම. 
 

10. මඳයට ටරක් ආයනතයබ  අ ශ රධානී්  ඳම  රගති ඳමාබක චය රැඳ්ීමක් පැටැත්ීම.  
 

11. ටර්ෂයන ආරම්භබ දී සියනු  ආයනතනියයන්  හමුීමට අටඳ්ාාටක් ක ා ගැනීම, සි හක හා 
හි් ු  අළුත් අවුුද්ද සියනු ම යාර්යන මණ්ඩකයන ඳම  චාරිත්රාබදලවකට ඳැමරීම, යාර්යන 
මණ්ඩක රැඳ්ීම් පටත්ටා වවු් බ  ගැටු  ඳායච්ඡා කිරීමට අටඳ්ාාටක් බයනදීම. 

 
12. ආයනතයබ  කීර්තියනට බහ ුර ටය පරිදි  ආයනතයයන නිබයන ජයයන යරමි්  බද්ශීයන බම් ම 

විබද්ශයන් හි ඳම්ම් ත්රණ පැටැත්ීම හා රධාය යථියයනකු බකඳ ඳහභාගි ීම. එමින්  
ආයනතයයන ජාතය් තරබ  කීර්තියනට භාජයයන කිරීම. තටද බඳසු ආචාර්යනටු්  විසි්  
බක යබ  පැටැත්බටය බද්ශය, ටැඩමුළු, ඳම්ම් ත්රණ ඳහහා ඳහභාගි යරීමට අටශය 
යටුතුර ඳම්පාදයයන යරය කදී. 

 



- 03 - 
 

13. සි ගප්පුුබේ Buddhist Library Graduate School ආයනතයයන ඳම  පටත්ටා බගය යනබද 
කැබූ  උපාධි පාඨමාකා ක්රමටත්ට පැටැත්ීමට යටුතුර බයනදීම. එම ආයනතයබ  2016 
ටර්ෂබ  ශිෂය ඳ ඛ්යාට 18 බදබයකු අධයාපයයන කැබූ අතර ඳමඳ්ත ආදායනම 
ු.1,637,604.42ක් වියන.  

 
14.     බහ  බය  හි The Buddha-Dhamma Center ආයනතයයන ඳම  ගිවිසුමක් අත්ඳ්  බය ට 

අබද ද්ධ  ආයනතයයනක්  ටට පත් කිරීම. එම ආයනතයබ  2016 ටර්ෂබ  ශිෂය ඳ ඛ්යාට 
43කි. ඒ මගි්  උපයනාගත්  ඳමඳ්ත ආදායනම ු.9,003,220.52කි. 

 
15. චීයබ  Buddhist Academy of Mt. Putuoආයනතයයන ඳම  අටබ  ධතා ගිවිසුමයට 

2016.10.17 දිය අත්ඳ්  ත ය කදී. ඒ අබදට අධයයනය යටුතුර  2017 ජයටාරි මඳ 
ආරම්භ කිරීමට නියනමිතයන. 

 
16.  ඉ් ු නිසීයනාබේ Smaratunga Buddhist College ආයනතයයන ඳම  අටබ  ධාත්මය 

ගිවිසුමක් අත්ඳ්  කිරීමට අටශය යටුතුර  කිරීම. (බදු ු අයාගතබ දී සිු  කිරීමට 
නියනමිතයන.) 

 
17.  බමම ආයනතයයන ඳහහා රධාය ගැටළුටක්ට පැටති ඳ්ථිර ඉඩමක් ක ා ගැනීමට යටුතුර කිරීම. 

ඒ අබදට යැකියයන විශ්ටවිදයාකබ  මුුරරාජබටක ඉඩබම්  අක්යර 02ක් බමම ආයනතයයනට 
ක ා දීමට උඳඳ් අධයාපය අමාතයා ශබ  ඳහ යැකියයන විශ්ටවිදයාකබ  පාකය ඳභා 
අබදමැතියන ක ා ගැනීම. 2017 ටර්ෂබ දී අක්යර බදයය ඉඩම ආයනතයයන බටත  පැටරීමට 
නියනමිතයන.  

 
18. පිළිබටලි්  ටඳරි්  ටඳර ආයනතයබ  ආදායනම ටැඩි කිරීමට යටුතුර කිරීම හා විබශ ෂබයන්  

විබද්ශ  විනිමයන ටැඩිබයන්  ක ා ගැනීමට යටුතුර කිරීම.  2016 ටර්ෂයන ුරළ බද්ශීයන හා 
විබද්ශීයන  ශිෂය ඳ ඛ්යාබේ ටර්ධයයනක් බප් බදම් යර තත. 

 
19. චීයයන, බහ  බය  , සි ගප්පූුට, මියන් මාර්ටැනි රටටලි්  බ ෞද්ධ විෂයන බක්ෂත්රයනට අදාළට 

හුටමාු අධයයනය ටැඩඳටහ්  පැටැත්ීම, යට පාඨමාකා ආරම්භ කිරීම.  බමම ආයනතයබ  
අටශයතා මත බයන ජයා ඉදිරිපත් යර් බ්  යම් ඒටාට රතිපාදය ක ාදීමට ද ඳායච්ඡාටක 
අටධාරණයන වියන.ශ්රී ක යාබේ චීය තායාපතිටරයනා  හමුී අධයයනය හා ඳ ඳ්යෘතිය 
යටුතුරටක හුටමාු ටැටඳටහ් ටක යටුතුර ඳායච්ඡා යරය කදී. 

 
             20. 2016.11.18 ටැනි දිය අ් බේෂණා ශාඳ්ත්රීයන යකාප බදයක් ඉ රීසි හා සි හක මාධයබයන්     

රයාශයනට පත් යරය  කදී. 
 
             21.  ආයනතයබ  යාලීය බත රුරු තුරළත් හසු්  පතක් (News letter)  2016 ජුනි මඳ මුද්රණයන 

කිරීම. 
  
            22. 2016.10.19 දිය විබද්ශීයන සිසු්  122 බදබයකුබ  ඳහභාගිත්ටබයන්  ඳාර්ාය අධයයනය 

චාරියාටක් බප බළ ් යුට හා  බඳ මාටති පුදබිම ආශ්රිතට සිු  කිරීම. 
             
            23. ශ්රී ක යාබේ විද්ටුර් බ  ඳහභාගිත්ටබයන්  2016.11.29 ටැනි දිය ශ්රී ක යා පදයම් 

ආයනතයබ දී භික්ෂු යතියාටතක් සිු  කිරීම. 
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(ආ)  ජයනග් රෙණ 

 පසුගියන ටඳර පහය යාකයන ුරළ දී පාඨමාකා ඳ ඛ්යාට හා ජාතිය ජාතය් තර ශිෂය ඳ ඛ්යාට ටර්ධයයන 

කිරීබම්  බ ෞද්ධ අධයයනය බක්ෂත රයනට අදාළ යටුතුර උඳඳ් තත්ටයනයට පත් කිරීමට බමම ආයනතයයන 

ඳමත් ී තත. 2015 විශ්ටවිදයාකයන රතිපාදය බය මිෂ්  ඳභාටට අයනත් ආයනතය අුරරි්  ටැඩිම 

විබද්ශීයන ශිෂය ඳ ඛ්යාටක් තති ආයනතයයන  ටට පත් කිරීම. එම ආයනතයබයන්  නිකුත් ටය 2015 

ටාර්ෂිය ටාර්තාබේ ඒ  ට ඳහහ්  බේ.  

 

    සමත්වූ ශිෂය සඛ්යාව 

     බද්ශීයන     විබද්ශීයන 

1. 2012    164      133 

2. 2013                                           186                                                      134  

3. 2014                                          285                                                      128 

4. 2015    146     165 

5. 2016                                                154                                                      261 

 

 

(ත)    පසු ැසීම් ො සාධාරණීකරණයන 

බමම ආයනතයයනට ටඳර තිඳ් පහයට අධිය ඉතිහාඳයනයට හිමියම් තතත් බම් දක්ටා ඊට ඳ්ථීර 
භූමිභාගයනක් බහ  බග ඩයැගිල්කක් ක ා ගැනීමට හැකි ී බය මැත. යීය ඉඩපහසුයම්ටලි්  
බඳ ටා ඳැපයීමට හැකි ට් බ්  යම් ශිෂය ආයර්ෂණයන තටු රටත් ඉහළ යැ වියන හැකියන.  
ආයනතයබ  අයාගත ඳ ටර්ධයයන බයබරහි බමම ගැටු  ඉතා අයනහපත් බකඳ  කපාය  ට ඳහහ්  
යළ ුතුරයන. ශ්රී ක යාබේ ටැඩිම විබද්ශීයන ශිෂය ඳ ඛ්යාටක් ඉබගබදම ක ය බමම ආයනතයබයනහි 
බ් ටාසිය පහසුයම් බය මැතිීම බහ ුරබට්  විබද්ශීයන ශිෂයයන්  ඳැකකියන ුතුර රමාණයනක් අහිමි 
ීමද ඳැකකියන ුතත්තකි.  
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(ඈ)   අ ාග්ත සැලසුම් 
 
1.  ආයනතයයනට ක ා ග් යා ඉඩම ඳහහා බග ඩයැගිලි පහසුයම් ක ා ගැනීමට ටයාපෘති බයන ජයා 

ඳයඳ් යරමි්  පටතී. 
2.  ආයනතයයන ජාතය් තර තකයන දක්ටා බගය යනාමට බදඳ් විබදඳ් ආයනතය ඳම  ඳම් ් ධවිම.   

3.   යට පාඨමාකා  හඳු් ටා දීම.  

(ඉ)   ටෘත්තීයන අවස්ථා 

යැකියයන විශ්ටවිදයාකයන, ශ්රී ජයනටර්ධයපුර විශ්ටවිදයාකයන, ුහුණු විශ්ටවිදයාකයන, බප්රාබදියයන 
විශ්ටවිදයාකයන ඳහ බය ළව විශ්ටවිදයාකයන යනය විශ්ටවිදයාක ඳහ අබදරාධපුර ශ්රී ක යා භික්ෂු 
විශ්ටවිදයාකයන හා ශ්රී ක යා බ ෞද්ධ හා පාලි විශ්ටවිදයාකයන  පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය විෂයන ධාරාටට 
අදාළ පාඨමාකා පටත්ටය ආයනතය බේ. ඒ අබදට පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය ක්බෂත්රබ  ටෘත්තීයන 
අටඳ්ාා රාශියනක් ශ්රී ක යාබේ පටතී.  බමම ආයනතයබ  පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා, ශාඳ්ත්රපති, 
දර්ශයපති හා  දර්ශය විශාරද පාඨමාකා ඳම්පූර්ණ යරය කද විදයාර්ථි් බ  ඳහයන එම ආයනතයටකට 
ක ා දීමට යටුතුර යරබද කැබ..  

 
බමම ආයනතයබයනහි පාඨමාකා අටඳ්  යළ බද්ශීයන හා විබද්ශීයන විද්ටුර්  රාශියනක් උඳඳ් අධයාපය 
ආයනතයටක බඳ ටයන යරබද කැබ..   
 
බහ  බය  හි Buddha-Dhamma Center  ආයනතයබ  ටර්තමාය අධයක්ෂ   පූජය මහාචාර්යන 
බක්.එල්. ධම්මබජ ති හිමියන්  හා   බක ය විශ්ටවිදයාක ඳ ගමබ  බල්ඛ්යාධියාරී හා වක්ඳ්පර්  
විශ්ටවිදයාකබ  ඉගැ් ීබම් යටුතුරටක බයනබදය ආචාර්යන යම්මා ධ ධම්මඳාමි හිමියන්  ද බමම 
ආයනතයබ   ආචාර්යන උපාධියන කැබූ විද්ටුර්  බේ. චීයයන, ජපායයන හා එක්ඳත් රාජධානියන  ටැනි 
රටටක බ  බහ  උඳඳ් අධයාපය ආයනතයටක බමම ආයනතයබ  පාඨමාකා ඳම්පූර්ණ කිරීබම්  
අයුරුට බඳ ටයන යරය විශාක පිරිඳක් සිටිය  ට ඳහහ්  යළ හැකියන. බම් අුතරි්  ඳකයා  කය 
විට බමම අධයයනය ආයනතයබ  පාඨමාකා ඳම්පූර්ණ යරය සියනු  බදයාටම රැකියනා අටඳ්ාා රාශියනක් 
බද්ශීයනට හා විබද්ශීයන  පටතිය  ට ඳහහ්  යළ හැකියන. 

 

තටද ශිෂය ශිෂයාට්  බ  බහ  බදබයකු තම රැකියනා ටක  උඳඳ්ීම් ඳහහා බමහිදී පශ්චාත් උපාධි 
හදාරබද කැබ.. එ ැවි්   රැකියනා පිළි හ ගැටු ටක් බමම උපාධිධාරී්  ඳම් ් ධබයන්  උද්ගත 
බය බේ. 
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04.  කළම ාකාර මණ්ඩලයන 

1978 අ ය 16 දරය විශ්ටවිදයාක පයබත් 18 ටය ටග් තියන ඳම  කියනවියන ුතුර 140 ටය ටග් තියන 
යනටබත් ඳාදබද කැබූ 1979 අ ය 08 දරය පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ආයනතය 
නියනමාටලිබ  10 ටය ටග් තියන යනටබත් යළමයායාර මණ්ඩකයන බමම ආයනතයබ  විධායනය මණ්ඩක යන 
බේ.  එහි ඳාමාජිය මණ්ඩකයන බමබඳ යන. 

 

 නිල  ලමයනට 
 

1. පූජය මහාචාර්යන බය ටපිටිබ  රාහුක හිමි - අධයක්ෂ (ඳභාපති)  
 

2. පී.ජී. ජයනසි හ මහතා - උඳඳ් අධයාපය විෂයනයන භාර අමාතයටරයනාබ  අමාතයා ශබ       
                                         බල්යම්ටරයනා  බහ  වහුබ  යාමියයනා   
 

3.     තරිය අබය ජා ගමබ   මහත්මියන - ඳ ඳ්යෘතිය යටුතුර විෂයනයන භාර අමාතයටරයනාබ   
අමාතයා ශබ  බල්යම්ටරයනා බහ  වහුබ  යාමියයනා 
 
ආයනත මේ  අධයයන ාඛශ ්රධාීනට 
 
1. මහාචාර්යන පූජය රළුබේ පද්මසිරි හිමි- අධයයනයා ශ රධාය, බ ෞද්ධ දර්ශය අධයයනයා ශයන  

2. මහාචාර්යන පූජය මිරිඳ්ටත්බත් විමකඤාණ හිමි -අධයයනයා ශ රධාය, බ ෞද්ධ ඳ ඳය්ෘතියන 
අධයයනයා ශයන    

3. මහාචාර්යන ඩ.ලිේ.එම්. බද්ශප්රියන ගුණබඳ ය මහතා - අධයයනයා ශ රධාය, බ ෞද්ධ මූකාශ්රයන   
                                                                                                                   අධයයනයා ශයන 

කැලණියන විශ්වවිදයාලමේ පාලක සවාව වින්ට පත් කරනු ලැ ස සාමාකයකයනට  

1. ඩී.බී. විබේබය ්   මහතා 
2. වටදය ය් ද අමරබඳ යර මහතා 

 

විශ්වවිදයාල ්රතිපපාද  මක ිෂෂට සවාව වින්ට පත් කරනු ලැු  සාමාකයකයනට 

1. මහාචාර්යන විමල් ජී.  කගල්බල් මහතා  
2. මහාචාර්යන කුසුමා යුණාරත්ය මහත්මියන 
3. මහාචාර්යන දයනා එදිරිසි හ මහතා 
4. සී. මාලියනද්ද මහතා 

 

           වාණ්ඩාග්ාර නිමයන කයත  

                  ආර්.එම්.එඳ්.පී.එඳ්.  ණ්ඩාර මහතා  - අධයක්ෂ - රාජය ටයාපාර බදපාර්තබම්් ුරට 
 

                කාර්යනාලයීයන උපස්ථිතිපමයනට 
1. එල්.ඒ.සුමිත් ජයනබඳ යර මහතා- ( බජයෂ්ඨ ඳහයාර බල්ඛ්යාධියාරී) 
2. ඒ.පී.එඳ්.එම්. බද ළබ  මහත්මියන -  (බජයෂ්ඨ ඳහයාර මූකයාධියාරී) 
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05. පීඨසවාව 

         1979 අ ය 08 දරය පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ආයනතය නියනමාටලිබ  13 ටය 
ටග් තියන අබදට ආයනතයයනට පීඨඳභාටක්  තිබියන ුතුර අතර එයන ආයනතයබ  අධයයනය  ක මණ්ඩක යන 
ට් බ් යන. එහි ඳාමාජිය මණ්ඩකයන බමබඳ යන. 

 

නිල  ලමයනට 

 
1. පූජය මහාචාර්යන බය ටපිටිබ  රාහුක හිමි - අධයක්ෂ (ඳභාපති)  
2.   මහාචාර්යන පූජය රළුබේ පද්මසිරි හිමි - බ ෞද්ධදර්ශය අධයයනයා ශයන - අධයයනයා ශ රධාය  
3.   මහාචාර්යන පූජය මිරිඳ්ටත්බත් විමකඤාණ හිමි - බ ෞද්ධ ඳ ඳ්යෘතියන අධයයනයා ශයන -  
                                                                            අධයයනයා ශ රධාය  
4.    මහාචාර්යන ඩ.ලිේ.එම්. බද්ශප්රියන ගුණබඳ ය මහතා -බ ෞද්ධ මූකාශ්රයන අධයයනයා ශයන - අධයයනයා ශ රධාය 

 

කැලණියන විශ්වවිදයාලමේ පෙත සඳෙට අධයයන ාඛශ ්රධාීනට 

1.පූජය මහාචාර්යන යහබප ක සුගතරතය යාහිමි (නිබයන ජිත - යැකියයන විශ්ටවිදයාකබ  ඳ ඳ්යෘත  අධයයනය 
අ ශයන) 

2.පූජය මහාචාර්යන තැෑලබල් ධම්මරතය හිමි (යැකියයන විශ්ටවිදයාකබ  පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනයා ශ 
රධාය) 

 

ආයනත මේ එක් එක් අධයයන ාඛශමේ ආනාර්යනවරු 

1 . මහාචාර්යන පී.ආර්. ටඳ් ත ප්රියනදර්ශය මහතා - බ ෞද්ධ ඳ ඳ්යෘතියන අධයයනයා ශයන 

2. පූජය ආචාර්යන ටඩියාගක පඤ්ඤාබක ය හිමි - බ ෞද්ධ මූකාශ්රයන අධයයනයා ශයන 

3. ආචාර්යන අබශ ය ටැලිබත ට මහතා -  බ ෞද්ධදර්ශය අධයයනයා ශයන 

         විශ්වවිදයාල ්රතිපපාද  මක ිෂෂට සවාව වින්ට පත් කරනු ලැු  සාමාකයකයනට      

 1.පූජය  මහාචාර්යන අගකයඩ සිරිසුමය හිමි  
 2. පූජය ආචාර්යන මැදගම්පිටිබ  විජිතධම්ම හිමි 
 3. මහාචාර්යන රත්ය විබේුර ග මහතා 
 4. වටදය අමරසිරි බප ් යම්බපුම මහතා  
 5. ආචාර්යන රණීතත් අභයනසු් දර මහතා 

කාර්යනාලයීයන උපස්ථිතිපමයනට 
 

එල්.ඒ.සුමිත් ජයනබඳ යර මහතා     - (බජයෂ්ඨ ඳහයාර බල්ඛ්යාධියාරී) 

 

ආරාධිත 

ගීතාීන අත්ත ායනක මෙත්ිෂයන (මජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාලයනාධිකාරී) 



- 08 - 

 

06. ආයනත මයනි පරිපාල  ො අධයයන  වයුෙයන 
 
 
01.  අධයක්ෂ                                                      පූජය මහාචාර්යන බය ටපිටිබ  රාහුක හිමි 

B.A. (Hons), M.A., PhD 
 
02.  බජයෂ්ඨ ඳහයාර බල්ඛ්යාධියාරී                එල්.ඒ. සුමිත් ජයනබඳ යර මහතා  

B.A.(SJP) 
PGD (UOC) 
Dip. in Advanced English (UOC)  

 
03.  බජයෂ්ඨ ඳහයාර මූකයාධියාරී       ඒ.පී.එඳ්.එම්. බද කබ  මහත්මියන 

B.Sc. Business Admn(Sp) (SJP) 
 
05.  බජයෂ්ඨ ඳහයාර පුඳ්තයාකයනාධියාරී          එම්.බක්. තාතානි අත්තයායනය මහත්මියන 
      BA. (Special),M.A.(Peradeniya) 

MLSc. (Colombo)  
 
06.   ඳහයාර බල්ඛ්යාධියාරී                             එම්.බී.ට ධ.ජී. බපබර්රා බමබයවියන (2016.10.03 දිය සිට) 
                                                                        B.Sc.Business Admn (Sp) (SJP) 
                                                                     M.A. (Econ)   (Kelaniya) 

 

අධයයන ාඛශ ො ්රධා වරුට 
 
බ ෞද්ධ දර්ශය අධයයනය අ ශයන  මහාචාර්යන පූජය  රළුබේ පද්මසිරි හිමි  

M.A.(National University of Singapore)) 
  
බ ෞද්ධ මූකාශ්රයන අධයයනය  අ ශයන   මහාචාර්යන ඩ.ලිේ.එම්. බද්ශප්රියන ගුණබඳ ය මහතා  
      Doctor of Philosophy 

M.A. (Linguistics) (SJP) 
 
බ ෞද්ධ ඳ ඳ්යෘතියන   අධයයනය අ ශයන  මහාචාර්යන පූජය  මිරිඳ්ටත්බත් විමකඤාණ හිමි  
                                                                     MPhil. (Peradeniya) 
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07.   කාර්යන මණ්ඩල විස්තර - 2016 
පීඨයන/අඛශයන මජයෂ්ඨත්වමයනට වැි  කාර්යන 

මණ්ඩලයන 

කණිෂ්ඨ 

කාර්යන 

මණ්ඩල

යන 

සුළු මස වක 

අධයක්ෂ අධයක්ෂ - 01 ලිපියු iii 

බශ්ර ියයන  - 01 

--  

අධයයනයා ශ 

01. බ ෞද්ධ මූකාශ්රයන අධයයනය 
අ ශයන 

02. බ ෞද්ධ දර්ශය අධයයනය 
අ ශයන  

03.බ ෞද්ධ ඳ ඳ්යෘතියනඅධයයනය අ ශයන 

-    

ආයනතය අ ශයන බජයෂ්ඨ ඳහයාර 
බල්ඛ්යාධියාරී -  01 

 

බජයෂ්ඨ 
මාණ්ඩලිය 
ඳහයාර 
(කඝුබල්ඛ්ය-
සි හක)-01 
ලිපියු iii 
බශ්ර ියයන - 01 

කාර්යනාල 

යනටත්ර 

ක්රියනාකරු 

- 01  
 
 

යාර්යනාක 
යාර්යන ඳහයනය 
- 01 
 
යම්යු(විබශ 
ෂ බශ්ර ියයන ) - 
01 
යම්යු (iii 
බශ්ර ියයන) – 01 

විභාග හා ශිෂය යටුතුර අ ශයන පරිගණය 

බයනදවුම් ඳහයාර 

iii  බශ්ර ියයන -02 

 යම්යු iii  

බශ්ර ියයන -01 

පාකය අ ශයන ඳහයාර බල්ඛ්යාධියාරී -  01 

 

පුහුණුටය 
පරිගණය 
බයනදවුම් ඳහයාර 
- 01 
 

රියනැු ු 

ii  

බශ්ර ියයන - 

02 (බමම 

තයුරු 

02්  01ක් 

පුරප්පාඩු ී 

තති අතර 

එයන 

2017.03.0

1 දිය සිට 

 හටා 

ගැනීමට 

නියනමිතයන.) 

 



 

ගිණුම් අ ශයන 

 
 
 
බජයෂ්ඨ  ඳහයාර 
මූකයාධියාරී  - 01 

 
 
 
1.බජයෂ්ඨ 
මාණ්ඩලිය 
ඳහයාර 
(ලිපියු) - 01 
2.බජයෂ්ඨ 
මාණ්ඩලිය 
ඳහයාර (බප ත් 
ත ් යා)  - 01 
3. බජයෂ්ඨ 
මාණ්ඩලිය   
ඳහයාර (ඳරප්) - 
01 
ග ඩා භාරයු  
ii බශ්ර ියයන    - 01 
පුහුණුටය 
පරිගණය 
බයනදවුම් ඳහයාර  
-01 

  

පුඳ්තයාකයන  

 

බජයෂ්ඨ ඳහයාර 
පුඳ්තයාකයනාධියාරී - 01 
(i  බශ්ර ියයන) 

පුඳ්තයාක 
ඳහයාර 
iii බශ්ර ියයන   -  02 

 

පුඳ්තයා
ක  
බඳ ටය  
ii  
බශ්ර ියයන - 
02 
(2016.06.
15 
දිය සිට 
01ක් 
පුරප්පාඩු 
ී තත.) 
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08. විග්ණ  කිෂටුව 

ආයනතයබ   විගණය යමිටුට පහත ඳහහ්  ඳාමාජියයන් බග්  ඳම් විත බේ. 

1.  ආර්.එම්.එඳ්.පී.එඳ්.  ණ්ඩාර මහතා              - අධයක්ෂ (ඳභාපති)  
      - මහා භාණ්ඩාගාර නිබයන ජිත 
2.  පී.ජී. ජයනසි හ මහතා - අතිබර්ය බල්යම්  - උඳඳ් අධයාපය හා මහාමාර්ග  අමාතයා ශයන 
                                                                          (උඳඳ් අධයාපය අ ශයන)              
3.  මහාචාර්යන විමල් ජී.  කගල්බල් මහතා          - විශ්ටවිදයාකයන රතිපාදය බය මිෂ්  ඳභාට විසි්  පත් යළ 

4.  එඳ්.එම්.එඳ්. ඳමරීර මහත්මියන  - බජයෂ්ඨ ඳහයාර අභය් තර විගණය 

5.  එච්.ඒ.ඩී. චා් දනී මහත්මියන   - විගණය අධියාරී - රජබ  විගණය අ ශයන 

7.  එම්.එම්.බේ.ආර්. බ  ගමුට මහතා   - රධාය අභය් තර විගණය   
         විශ්ටවිදයාකයන  රතිපාදය බය මිෂ්  ඳභාට 
 

 
කාර්යනාලයීයන උපස්ථිතිපමයනට 

 

එල්.ඒ.සුමිත් ජයනබඳ යර මහතා       - බජයෂ්ඨ ඳහයාර බල්ඛ්යාධියාරී  - බල්යම් 
ඒ.පී.එඳ්.එම්. බද ළබ  මහත්මියන  -  බජයෂ්ඨ ඳහයාර මූකයාධියාරී 

            තාතානී අත්තයායනය මහත්මියන    - බජයෂ්ඨ ඳහයාර පුඳ්තයාකයනාධියාරී 
            එම්.බී.ට ධ.ජී. බපබර්රා බමබයවියන   - ඳහයාර බල්ඛ්යාධියාරී     
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09. පාඨමාලා පිළි ඳ විස්තර 
 

ටර්තමායබ  පහත ඳහහ්  පාඨමාකා හා පර්බ ෂණ ටැඩඳටහ්  සි හක හා ඉ රීසි යනය මාධය      
බදබය් ම ය රියනාත්මය බේ. 
 

Course 

ID 

Course Name(English) Course  Name (Sinhala) 

01 Postgraduate Diploma in Buddhist 

Studies  

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා 

පාඨමාකාට  

 

02 Master of Arts Degree in Buddhist 

Studies  

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත රපති උපාධි පාඨමාකාට  

03 Postgraduate Diploma in Pali Studies  පාලි අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට 

  

04 Master of Arts Degree in Pali Studies   පාලි අධයයනය ශාඳ්ත රපති උපාධි පාඨමාකාට  

 

05 Master of Philosophy in Buddhist 

Studies (MPhil.) 

 

 බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශයපති උපාධියන 

06 Doctor of Philosophy in Buddhist 

Studies (PhD) 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශය විශාරද උපාධියන  

 

07 Postgraduate Diploma in Buddhist 

Ayurvedic Counselling  

බ ෞද්ධාුතර්බේද උපබද්ශය පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්බක මා පාඨමාකාට 

08 Master of Arts Degree in Buddhist 

Ayurvedic Counselling  

බ ෞද්ධාුතර්බේද උපබද්ශය ශාඳ්ත රපති උපාධි 

පාඨමාකාට  

09 Basic Pali& Sanskrit Course 
To be commenced in 2017 

 

 

10 English Through Buddhism  
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10. ශිෂය මත රුරරු - 2016 
න්ඛෙල මාධයයන 
 

පාඨමාකාට ලියනාපදි චි වූ ශිෂය  
ඳ ඛ්යාට 

විභාගයනට බපනී සිටි 
 ශිෂය ඳ ඛ්යාට 

ඳමත් ශිෂය  
ඳ ඛ්යාට 

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත්  
උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට 

13 11 11 

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත රපති 
උපාධි පාඨමාකාට 

91 75 68 

පාලි අධයයනය ශාඳ්ත රපති  
උපාධි පාඨමාකාට 

04 04 04 

බ ෞද්ධාුතර්බේද උපබද්ශය 
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා 
පාඨමාකාට 
 

26 22 22 

බ ෞද්ධාුතර්බේද උපබද්ශය  
ශාඳ්ත රපති උපාධි පාඨමාකාට 

47 43 42 

ඉඛග්රීන් මාධයයන 
 

පාඨමාකාට ලියනාපදි චි වූ ශිෂය  
ඳ ඛ්යාට 

විභාගයනට බපනී සිටි  
ශිෂය ඳ ඛ්යාට 

ඳමත් ශිෂය  
ඳ ඛ්යාට 

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත්  
උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට 

26 24 23 

බ ෞද්ධ අධයයනය  
ශාඳ්ත රපති උපාධි පාඨමාකාට 

264 252 221 

බ ෞද්ධ අධයයනය  
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා  
පාඨමාකාට (සි ගප්පුුට) 

10 10 10 

බ ෞද්ධ අධයයනය  
ශාඳ්ත්රපති උපාධි පාඨමාකාට 
 (සි ගප්පුුට) 

03 02 02 

බ ෞද්ධ අධයයනය  
ශාඳ්ත්රපති උපාධි පාඨමාකාට 
 (බහ  බය  ) 

43 21 12 

 

පර්මේෂණ උපාධි ෙදාර  ශිෂය සඛ්යාව 

උපාධියන න්ඛෙල මාධයයන ඉඛග්රීන් මාධයයන 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශයපති උපාධියන   
(MPhil.) 

64 71 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශයවිශාරදඋපාධියන 
(PhD) 

 

14 34 
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11.පාඨමාකා ඳහ ශිෂය ඳ ඛ්යාට 
 

 
 
 

12.   සමත්වූ ශිෂය සඛ්යාව 

 ටර්ෂයන බද්ශීයන විබද්ශීයන 

01  2012 164 133 

02  2013 186 134 

03  2014 285 128 

04  2015 146 165 

05 2016 154 261 
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13. මායට සම්පත් ො ශිෂය සඛ්යාව  - 2016 

පාඨමාලාව   ලියනාපදඛ

චි මුළු 

ශිෂය 

සඛ්යාව

  

අධයයන  කාර්යන මණ්ඩලයන 

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට 

(සි හක මාධයයන) 

13  

 

 

 

 

 

අධයක්ෂ  

මහාචාර්යන - 04 

බජයෂ්ඨ යථියාචාර්යන   - 02 

 

බජයෂ්ඨ ඳහයාර පුඳ්තයාකයනාධියාරී 

 

විදයාත්මය ඳහයාර - 01  

 

 ාහිර යථියාචාර්යනටු්  

 

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට 

(ඉ ග රීසි මාධයයන) 

26 

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත රපති පාඨමාකාට (සි හක මාධයයන)

  

91 

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත රපති පාඨමාකාට (ඉ ග රීසි මාධයයන) 264 

පාලි අධයයනය ශාඳ්ත රපති පාඨමාකාට (සි හක මාධයයන) 04 

බ ෞද්ධාුතර්බේද උපබද්ශය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා 

පාඨමාකාට (සි හක මාධයයන) 

26 

බ ෞද්ධාුතර්බේද උපබද්ශය ශාඳ්ත රපති පාඨමාකාට (සි හක 

මාධයයන) 

47 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශයපති උපාධියන (සි හක මාධයයන) 64 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශයපති උපාධියන (ඉ රීසි මාධයයන) 71 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශය විශාරද උපාධියන (සි හක මාධයයන) 14 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශය විශාරද උපාධියන (ඉ රීසි මාධයයන) 34 

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත්රපති පාඨමාකාට -  ාහිර ( ඉ රීසි 

මාධයයන) 

46  

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට- 

 ාහිර ( ඉ රීසි මාධයයන) 

10  
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14.   පාඨමාලා සම්පූර්ණ කළ මද්ශීයන ශිෂයමයන  - 2016 

පාඨමාලාව    මාධයයන විවාග්යන  මපීන 

න්ටි (2015)  

 

2016   වර්ෂමේ  විවාග්යන  මපීන 

න්ටි  

 

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්බක මා පාඨමාකාට  

සි හක 08 

 

11 

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්බක මා පාඨමාකාට 

ඉ රීසි 04 02 

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත්රපති 

පාඨමාකාට 

සි හක 56 75 

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත්රපති 

පාඨමාකාට 

ඉ රීසි 07 09 

පාලි අධයයනය ශාඳ්ත්රපති පාඨමාකාට 

  

සි හක 04 04 

බ ෞද්ධාුතර්බේද උපබද්ශය පශ්චාත් 

උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට 

සි හක 

 

44 22 

බ ෞද්ධාුතර්බේද උපබද්ශය ශාඳ්ත්රපති 

පාඨමාකාට 

සි හක 49 43 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශයපති 

පාඨමාකාට   

සි හක 01 01 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශයපති 

පාඨමාකාට 

ඉ රීසි -- -- 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශය විශාරද 

පාඨමාකාට 

සි හක 03 06 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශය විශාරද 

පාඨමාකාට 

ඉ රීසි 06 06 

 
  



15.    පාඨමාලා සම්පූර්ණ කළ විමද්ශීයන ශිෂයමයන  - 2016  

පාඨමාලාව මාධයයන 2015වර්ෂමේ 

විවාග්යන  මපීන න්ටි 

 

2016ව

ර්ෂමේ  

විවාග්

යන  

මපීන 

න්ටි 

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට ඉ රීසි 20 22 

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත්රපති පාඨමාකාට ඉ රීසි 165 212 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශයපති පාඨමාකාට ඉ රීසි -- -- 

බ ෞද්ධ අධයයනය දර්ශය විශාරද පාඨමාකාට ඉ රීසි 05 -- 

බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්බක මා පාඨමාකාට - ාහිර ඉ රීසි 07 10 

බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත්රපති පාඨමාකාට -   ාහිර ඉ රීසි 24 23 

  216 267 

16.  කුසලතා සම්මා  ප රදා  

විෂයන තිපළිණ ප රමාණයන   ්රදා යන 

(අ)  බද්ශීයන/ විබද්ශීයන තිළිණ කාභී්  

 

 

 

 

(ආ) ඊ.ඩ.ලිේ.ගුණතිකය ශිෂයත්ට  

අරමුදක 

(ත)  මහායනාය අධයයනයබයනහි දක්ෂතා 

දක්ටය සිසු්  ඳහහා පිරියමය 

ශිෂයත්ටයන 

01 ඳ්ටර්ණ මුද්රියාට - 
(බ ෞද්ධ අධයයනය ශාඳ්ත්රපති (සි හක) 
පාඨමාකාබේ ටැඩිම කකුණු කාභියනා) 
ගමබ  බද ය චි් තා ර් සිරිනි බප්මරත්ය 
මහත්මියන 

01 

 

 

01 

02 

 රජත මුද්රියාට - 
(බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්බක මා (සි හක) පාඨමාකාබේ ටැඩිම 
කකුණු කාභියනා) 
 
ඒයයායනය මුදියන් බඳ කාබ  ඳම් ත කුමාර 
බඳයවිරත්ය මහතා  
 
ඒයයායනය මුදියන් බඳ කාබ  ඳම් ත කුමාර 
බඳයවිරත්ය මහතා  

1. පූජය අු යනටටක විමකධම්ම හිමි 
2. Ven. Khemasiri 
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18.  2016 වර්ෂමේදී ප රදා යන කර  ලද පර්මේෂණ උපාධි  

          
යම උපාධියන පර්බ ෂණ උපාධි මාතෘයාට අබප්ක්ෂයනාබ  රට 

යයනයා කුමාරි 
ආරියනරත්ය 
බමයවියන 

දර්ශය 
විශාරද  
(සි හක) 

ආදී බුු දහබම් හා පශ්චාත් යාලීය බ ෞද්ධ දර්ශය 
ඳම්රදායන් හි එය පරමාර්ා ධර්ම ඳ යල්පයන පිළි හ 
ුරකයාත්මය අධයයනයයනක් 

ශ්රී ක යාට 

ජී.ඩ.ලිේ. 
නිඳ ඳකා මුරහ සි 
මහත්මියන  

දර්ශය 
විශාරද  
(සි හක) 

මායට ඳ ටර්ධයයන පිළි හ බ ෞද්ධ හා නූතය 
ආයල්ප - ුරකයාත්මය අධයනයනයයනක් 

ශ්රී ක යාට 

මිුතරි මල්ලියා 
දළුටත්ත 
මහත්මියන 

දර්ශය 
විශාරද  
(සි හක) 

ශ්රී කා කිය ඉතිහාඳයන ුරළ ධාර්මිය ඳ යල්පයන 
ක්රියනාත්මය වු ආයාරයන පිළි හ විරහාත්මය 
අධයයනයයනක් (අබදරාධපුර බප බළ ් යු ුතග 
තසුරි් ) 

ශ්රී ක යාට 

එ් .බී.ඩී.එ් .බී. 
 කල්බල් මහතා 

දර්ශය 
විශාරද  
(සි හක) 

බර ම ක් බද්සි දිලික්ත නීතිබයන්  පැබයය 
අටධානීයන ුතුරයම හා බ ෞද්ධ දර්ශයබ  විරහ ටය 
ුතුරයම පිළි හ අටධාරණයන (ුරකයාත්මය 
අධයයනයයනක්) 

ශ්රී ක යාට 

ඩී.එ් .ඩ..ජී. 
ඕපාත මහතා 

දර්ශය 
විශාරද 
(සි හක) 

ශ්රී ක යාබේ බද්ශපාකනිය භාවිත විෂබයනහි  කප  
බ ෞද්ධ ඳ ඳ්යෘතිය ඳාරධර්ම පිළි හ විචාරාත්මය 
අධයයනයයනක්  

ශ්රී ක යාට 

ඒ.ී. මාකනි 
මහත්මියන 

දර්ශය 
විශාරද 
(සි හක)  

දැබදම් යළමයායරණයන පිළි හ විචාරාත්මය 
අධයයනයයනක්  

ශ්රී ක යාට 

Mrs. Soma 
Subhashini De 
Silva  

දර්ශය 
විශාරද 
(ඉ රීසි)  

Counseling for Interpersonal Conflict: A 
Psychological Model Based on Buddhist 
Principles 

ශ්රී ක යාට 

Ven. Pang 
Yahui 

දර්ශය 
විශාරද 
(ඉ රීසි)   

A Critical Study of the Multicultural Elements 
in Buddhist Social Philosophy and Ethics 

චීයයන  

Ven. Li Xia දර්ශය 
විශාරද  
(ඉ රීසි) 

A Critical Study of the Psychological 
Importance of the Theravada Analysis of Mind 
with reference to the Early Buddhism 

චීයයන 

Ven. Da Xing දර්ශය 
විශාරද  
(ඉ රීසි) 

A Comparative Study of the Buddhist Noble 
Eightfold Path and 

the Aṣṭāṅga–Yoga in Yoga System 

චීයයන 

Ven. 
AshinIndaka 

දර්ශය 
විශාරද  
(ඉ රීසි) 

A Critical Study of the Development of Early 
Buddhist Psychological Concepts in the Pali 
Commentarial Literature 

මියන් මාරයන 

Ven. Anula දර්ශය 
විශාරද 
(ඉ රීසි)  

The Relevance of the Analysis of Five 
Aggregates in Buddhist Meditation – A 
Critical Study 

බය රියනාට 

පූජය තකිරිබ  
චූකාක යාර හිමි 

දර්ශයපති 
(සි හක) 

බුු  දහම මහායනායයනට පරිටර්තයයන ටය 
අ් තර්මධය අටඳ්ාාටක් නිබයන ජයයන යරය 
වටපුකය ූතත්ර පිළි හ චිරාත්මය අධයයයනක් 

ශ්රී ක යාට 
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19.  ්රකාශ  
 

ටාර්ෂිය රයාශයයනක් බකඳ එළිදැ ක්බටය  අ් බේෂණා ශාඳ්ත්රීයන ඳ රහයන 2015 ටර්ෂබ දීද සි හක ඳහ 
ඉ රීසි මාධයබයන්  ඳ ඳ්යරණ බදයක් බකඳ රයාශයනට පත් යරය කදී. ඊට අමතරට හසු් පත (News 
letter) රයාශයනට පත් යරය කදී. 

 
 

20.  පුස්තකාලයන 

 
පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ආයනතයබ  මූලිය බමබහටර ට් බ්  බ ෞද්ධ පශ්චාත් 
උපාධි  අධයයනය ඳහා සුු සු අටඳ්ාා තති යර දීම හා ඒටාට උදේ කිරීම, බ ෞද්ධ අධයයනය බයබරහි 
ටඩාත් ඵකදා ධ ආයල්පයනක් තති කිරීම හා බ ෞද්ධ අධයයනය බක්ෂත්රබ  පර්බ ෂණ නිපුණතා ටැඩි 
දිුතණු කිරීම බේ. බමම බමබහටර ඳාධයයන යර ගැනීබමහි කා පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් 
උපාධි ආයනතය පුඳ්තයාකයන ටැදගත් යාර්යනභාරයනක් ඉටු යර ධ.  ඒ අබදට ආයනතයබ  අධයයනය හා 
පර්බ ෂණ යටුතුරටක නියනැබකය විදයාර්ථී් ට හා අධයයනය යාර්යන මණ්ඩකයනට අටශය රාාමිය හා 
ද්විතී ධය බත රුරු මූකාශ්රයන ඳහ බටයත් අදාළ පහසුයම් ඳැපයීම පුඳ්තයාකබ  රධාය 
යාර්යනභාරයන බේ. බමයනට අතිබර්යට  ාහිර පුඳ්තයාක ඳාමාජියත්ටයන යනටබත් බද්ශීයන හා විබද්ශීයන 
පර්බ ෂය ධ් ට අටශය විමර්ශය පහසුයම් ද පුඳ්තයාකයන මගි්  ඳැපබ . 
 
බම් ටය විට ආයනතය පුඳ්තයාකයන ඳුරට ර් ා  22,000ක් පමණ තිබ. බම් අතරි්  90%ක් පමණ 
ම බ ෞද්ධ බප තපත ීම  බමහි දක්යට කැබ ය සුවිබශ ෂතාටයනකි.පශ්චාත් උපාධි අධයයනය 
පාඨමාකාට් ට හා බ ෞද්ධ පර්බ ෂණ මාතෘයාට් ට අබදගතටයබඳ  පුඳ්තයාක ද්රටය එක්රැඳ ්
බයබර්. 
 
ඒ නිඳාම බුු දහම ඳහ එහි රබදද බයබරහිත් පාලි භාෂාට, පාලි ඳාහිතයයන, බ ෞද්ධ යකා ශිල්ප, 
බ ෞද්ධ දර්ශයයන ආදී    විෂයනයන්  බයබරහිත් ටැඩි අටධායයනක් බයන මු යර ර් ා අත්පත් යර ගබද 
කැබ..  ීනට  අමතරට බුු ු හම හා ඳම් ් ධ යට විශ්ටබය ෂ, ශ.ද බය ෂ ආදී විමර්ශය යෘතී්  ද 
පාඨය පරිහරණයන ඳහහා බයන මු බය ට තිබ.. 
 
එබම්  ම භාෂා මාධයයන හතකි්  (පාලි, සි හක, ඉ රීසි, බුුම, යාම්බ  ේ, බද්ටයාගිරි, තා ධ) මුද්රිත 
බාරටාද ත්රිපිටයයන හා චීය ආගම පිළි හ ත ධබෂ  මුද්රණයන ද තිබ..   
 
පර්බ ෂණ උපාධිධාරී්  විසි්  ආයනතයයන බටත ඉදිරිපත් යරය කද දර්ශයපති හා ආචාර්යන උපාධි 
නි ් ධය පුඳ්තයාකබ  තැ් පත් බය ට තත. 
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පුස්තකාල මස වාවට 
 

පෙත සහෙට මස වාවට මූලික වශමයනට පාඨකයනට මවත සපයනා ඇත. 
විමර්ශය බඳ ටාට 
බප ත්  ැහැරදීබම් බඳ ටාට 
ඡායනාපිටපත් බඳ ටාට 
අ් තර්ජාක පහසුයම් 
පරිගණය භාවිතයන හා මුද්රණ පිටපත් ක ාදීබම් බඳ ටාට 
අ් තර් පුඳ්තයාක පිුළු බඳ ටාට 
උපාධි නි ් ධය  ැදුම් බඳ ටාට 

පුස්තකාලමේ ලියනාපදඛචි පාඨක සඛ්යාව 
 
 ාහිර පාඨය ධ්  ඳහහා විමර්ශය පහසුයම් පමණක් ඳපයනා තති අතර බඳසු පාඨය ධ්  ඳහහාවිමර්ශය ඳහ 
බප ත්  ැහැර දීබම් පහසුයම් ඳපයනබද කැබ..  ඒ අබදට පහත ඳහ්  පරිදි පුඳ්තයාක ඳාමාජියත්ටයන 2016 
ටර්ෂයන ඳහහා ක ා බගය තත. 
 
ආචාර්යන මණ්ඩකයන   -  07 
අයධයයනය යාර්යන මණ්ඩකයන  -  20 
පශ්චාත් උපාධි අබප්ක්ෂය ධ්    - 466 
 ාහිර පාඨය ධ්  ඳහා බඳ ටා ඳැපයීම -  38 
එයුරට     - 531 
 

කාර්යන මණ්ඩල සඛයුතිපයන  
 
ඉහත ඳහහ්  පාඨය ඳ ඛ්යාට ඳහහා සියනු ම බඳ ටාට්  ඳැපයීම පහත ඳහහ්  යාර්යන මණ්ඩකයන විසි්  
ඳපයනබද කැබ.. 
බජයෂ්ඨ ඳහයාර පුඳ්තයාකයනාධියාරී  - 01 
පුඳ්තයාක ඳහයාර   - 01 
පුඳ්තයාක ඳහායනය   - 02 
එයුරට     - 04 
 

2016 වර්ෂයන ුරළදී  මප ත් ිෂලදී ග්ැීනම ො පරිතයාග් මලස ලැමම්  

 
ආයනතයබ  ටාර්ෂිය රතිපාදයටලි්  බද්ශීයන ඳහ විබද්ශීයන ටශබයන්  බප ත් මිකදී ගැනීම ඳහ පරිතයාග 
බකඳ කැබීම් පහත ඳහ්  පරිදියන. 

 
මික දී ගත් බප ත් ගණය  -  907 
පරිතයාග බකඳ කැබුණු බප ත් ගණය -  813 
එයුරට     -1720 
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24.  පු රාවර්ත  වියනදම් 
 

විෂයනයන  2015 ු.ශත 2016 ු.ශත බටයඳ 

(අ)  ටැටුප් හා බේතය 32,457,600 40,629,392 8,171,792 

(ආ) ගම්  වියනදම්      159,458  1,184,729 1,025,291 

(ත) ඳැපුතම්   1,474,586  1,280,809   -193,777 

(ඈ) යඩත්ුර      888,180  1,138,048   249,868 

(ඉ)  ැඳුම්ගත බඳ ටා 13,407,246 15,123,678  1,716,432 

(ඊ) බටයත් 15,887,083 27,903,405 12,016,322 

එයුරට 64,274,133 87,260,061  22,985,928 

 

25.්රා ධ  වියනදම්  

 විෂයනයන 

  

2015  (ු.ශත) 2016  (ු.ශත) බටයඳ 

(අ)  ලී  ඩු ඳහ 

යාර්යනාකයීයන   උපයරණ 

මිළදී ගැනීම. 

3,829,292 1,167,683 -2,661,609 

(ආ) යන් ත ර උපයරණ 

මිළදී ගැනීම.  

              0                0           0 

(ඉ) බග ඩයැගිලි               0                0           0 

(ඊ)  බටයත්       691,431     1,118,489         427,058 

එයුරට    4,520,723     2,286,172      -2,234,551 
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26.  මූලයමයන ්රග්තිපයන (වියනදම්)   

විෂයනයන  අයනටැයනගත  බට්  කිරීම්             වියනදම   

 

 

අතිරික්ත/ඌයතාට 

(ු.ශත)  

 

2015           2016  
2015 2016 2015 2016 

(අ) පුයරාටර්තය  
    (ටයාපෘති හැර) 

60,526,200 57,200,000 55,448,860 70,327,036 5,077,340 -13,127,036 

(ආ) ප රා ධය 
    (ටයාපෘති හැර) 

  2,750,000   2,750,000   4,520,723 2,286,172 -1,770,723       463,828 

(ත) ටයාපෘති  -       
බද්ශීයන 
ආබයන ජය 

  6,200,000   12,800,000  8,825,274 16,933,025 -2,625,274 -4,133,025 

(ඈ) ටයාපෘති  -       
විබද්ශීයන 
ආබයන ජය 

               0                0               0 0                0 0 

එයුරට 69,476,200 72,750,000 68,794,857 89,546,233      681,343 -16,796,233 

 

27.  මූලයමයන ප රග්තිප විස්තරයන (උපයන  ලද ආදායනම) 

ආදායනම් මාර්ග බට්  කිරීම් (ු. ශත) 

 

එයුරට   (ු.ශත) 
ආදායනම 

බට්  කිරීම් 
(ු.ශත) 

එයුරට   
(ු.ශත)ආදා
යනම 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

(අ)  උපාධි අබප්ක්ෂය                  0                  0                  0                  0                  0                  0 

(ආ) පශ්චාත් උපාධි 31,070,000 57,200,000 25,789,893 36,830,886    5,280,107 20,369,114 

(ත) උපබද්ශය බඳ ටා

  

                0                 0                  0                   0                  0                  0 

(ඈ) බටයත්    6,160,000 12,800,000 14,134,102 19,156,064   -7,974,102 -6,356,064 

එයුරට 37,230,000 70,000,000 39,923,995 55,986,950   -2,693,995 14,013,050 
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28.  මූලය ප රග්තිප  විශම්ල්ෂණයන - 2016 

 
විෂයනයන    ක ර රමයන එක් න්සුවකු සඳො වියනදම 

 

2015 2016 

(අ)  එක් සිසුටකු ඳහහා  

      පුයරාටර්තය වියනදම 

පුයරාටර්තය වියනදම  

ශිෂය ඳ ඛ්යාට  

92,348 110,456 

(ආ)  එක් සිසුටකු ඳහහා  

      ප රා ධය වියනදම 

ප රා ධය වියනදම 

ශිෂය ඳ ඛ්යාට 

  6,477     2,894 

එයුරට   98,825 113,350 

 

29. වාර්තාව සඳො අදාළ මව ත් මත රුරරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.  අටඳාය ගිණුම් - 2016  
02.  2012- 2016 දක්ටා ආයනතයබ  මූකය තත්ටයන.  
03. යැකියයන විශ්ටවිදයාකයනට අබද ද්ධිත පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශච්ාත් 

උපාධි ආයනතයබ  2016 බදඳැම් ර් 31 දිබය්  අටඳ්  ටර්ෂයන ඳහහා වූ 
මූකය රයාශය පිළි හට 1978 අ ය 16 දරය විශට්විදයාක පයබත් 108(02) 
ටග් තියන රයාරට විගණයාධිපති ටාර්තාට ඳහ පිළිුරු. 
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30. 2012 – 2016 දක්වා ආයනත මේ මූලය තත්වයන 

වර්ෂ

යන 

පු රාවර්ත

  සඳො 

රජමේ 

ආධාර 

102 - 

මූලධ  

සඳො 

රජමේ 

ආධාර  

මත ර

ුරරු 

තාක්

ෂණ 

සඳො 

රජයන

ම   

ආධා

ර 

ආයනතනික 

ඉපයීම් 

මුළු 

පු රාවර්ත

  ආදායනම 

මුළු 

පු රාවර්ත

  වියනදම 

පු රාවර්ත  

මූලයක යුුර 

වල ්රතිපලලයන 

2012   6,500,000 1,600,000 -- 25,864,163 32,364,163 35,074,132 -2,709,969 

 

2013 11,417,000 2,550,000 -- 26,474,565 37,891,565 41,359,197 -3,467,632 

 

2014 

 

24,150,000 2,000,000 -- 30,109,778 54,259,778 55,041,448 (781,671) 

2015 12,000,000 2,750,000 -- 45,303,098 57,303,098 64,274,134 (6,971,036) 

2016 23,400,000 6,400,000 -- 61,874,729 85,274,729 87,260,061 (1,985,332) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



- 27 – 

 
 
 

පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන 
(යැකියයන විශ්ටවිදයාකයන) 

 

 

 

මූකය රයාශයයන - 2016 
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31.  2016 වර්ෂයන සඳො මූලය ක යුුර පිළි ඳ වාර්තාව 

            පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන - යැකියයන විශ්ටවිදයාකයන 

           ටාර්තා කිරීබම් ආයනතයයන 

          යැකියයන විශ්ටවිදයාකයනට අබද ද්ධිත පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන 1978 
අ ය 16 දරය විශ්ටවිදයාක පයත ඳහ 1979 අ ය 08 දරය පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය පශ්චාත් උපාධි 
ආයනතයයන ආ ාපයත යනටබත් ඳ ඳා්ාපයයන යරබද කැ  තත. 

 
 2016 බදඳැම් ර් 31 දිබය්  අටඳ්  ටය ටර්ෂයන ඳහහා ආයනතයබ  මූකය යටුතුර පිළි හ ටාර්තා තිඳ් 
අටක් (38) ඳම්පාදයයන යරබද කැ  තත.   

 

          2016 ටර්ෂයන ඳහහා ක ා බගය තති රතිපාදය බට් කිරීම් පහති්  දක්ටා තත. 

          පුයරාටර්තය බට්  කිරීම්          ු.23,400,000.00 

          102 රා ධය බට්  කිරීම්           ු.64,000,000.00 

          රජබ  රදාය තුරළත්ට, බමම ටර්ෂබ  ඳමඳ්ත පුයරාටර්තය ආදායනම ු.85,274,729/-ක් වූ අතර, 

පුයරාටර්තය වියනදම ු.87,260,061/-ක් වියන. ඒ අබදට, පුයරාටර්තය මූකය යටුතුරටක රතිඵකයන 

බකඳ ු.1,985,332/-ය හි යනක් වියන. 

  

 

  මහාචාර්යන පූජය බය ටපිටිබ  රාහුක හිමි 
අධයක්ෂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



පාලි ො ම ෞද්ධ අධ යයන  පශ්නාත් උපාධි ආයනත යන 

කැලණියන විශ්වවිදයාලයන 

2016 මදසැම් ර් 31 ද   මූලය තත්ත්ව වාර්තාව 

වත්කම් ස ෙට 2016 2015 

ජඛග්ම ම  ව  වත්කම් 

(උපමල්් යන   H) 

 ු. ු. ු. ු. 

බද්පක, යන් බත්ර පයරණ  ඳහ 
ආම්ප් ය 

01 10,691,163  13,036,753  

ආබයන ජය 02 12,241,876  11,307,256  

බටයත් මූකය ටත්යම් 03 1,031,858  953,046  

   23,964,897  25,297,055 

ජඛග්ම වත්කම්      

ග ඩා අත්තියාරම් ගිණුම 04 534,470  519,159  

ග ඩා ගිණුම (බප ත් මුද්රණයන) 05 1,611,049  1,054,635  

සුළු ණයනගැතියන්  06 589,946  402,027  

යාර්යන මණ්ඩකයන බටත ණයන 
ඳහ අත්තියාරම් 

07 3,125,867  3,930,904  

විවිධ අත්තියාරම් 08 3,509  1,011  

බපර බගවුම් 09 55,471  78,720  

මුදල් ඳහ මුදල් ඳමායයන්  10 27,351,484  8,012,202  

බටයත් 11 65,000 33,336,696 65,000 14,063,658 

මුළු වත්කම්   57,301,593  39,360,713 

      

වග්කීම්      

ජඛග්ම වග්කීම්      

තැ් පුර 12 896,689  43,189  

සුළු ණයනහිමියන්  13 3,934  367,909  

උපචිත වියනදම් 14 6,567,548  1,667,962  

බටයත් 15 3,748,194  1,208,030  

ජඛග්ම ම  ව  වග්කීම්   11,216,365  3,287,090 

රා ධය රදාය ටැයනීම් 16 15,598,252  15,555,041  

ටැයන බය වූ රා ධය රදාය 17 6,598,635  957,000  

සීමා කළ අරමුදල්   22,196,887  16,512,041 

විබශ ෂ අරමුදල් 18 7,368,961  6,835,041  

පර්බ ෂණ රදාය 19 1,120,032  1,046,545  
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තයාග ඳහ පරිතයාග 20 8,460,187  10,401,003  

බටයත් 21 11,302,526  5,684,607  

පාරිබත ෂිත ඳහහා රතිපාදය 22 10,085,124  8,130,310  

   38,336,831  32,097,507 

මුළු වග්කීම්   71,750,083  51,896,637 

දළ වත්කම්   (14,448,490) 
========= 

 (12,535,924) 
======== 

      

දළ වත්කම්/සම මක  ස ්      

්රා ධ  ලැමම්      

පිළිතගයීම් බශ ෂ ගිණුම   1,846,372  1,846,372      

ආයනතයටක ඳාමායය බශ ෂ 
ගිණුම 

23 (16,294,861) (14,448,490) (14,382,296
) 

(12,535,924) 

      

මුළු දළ ටත්යම්/ඳම බය ටඳ්   (14,448,490) 
========= 

 (12,535,924) 
======== 

 
බමම මූකය ටාර්තා ඳම්පාදයයන කිරීබමහි 
ඳහ ඉදිරිපත් කිරීබමහි කා බමම ආයනතයබයනහි 
යකමයායරණ මණ්ඩකයන ටග කියනබද ක ය අතර, 
එම මණ්ඩකයන ඳහහා ඳහ බටබදබට්  
බමම මූකය ටාර්තාටකට අත්ඳ්  ත ා තත. 
 

බමම මූකය ටාර්තා, 1978 අ ය 16 දරය 
විශ්ටවිදයාක පයත ඳහ ටයටඳ්ාාපිත 

විධිවිධාය හා අබදලවක බේ. 
 

 
මහාචාර්යන පූජය බය ටපිටිබ  රාහුක හිමි යළමයායරණ මණ්ඩක ඳාමාජිය    ඒ.පී.එඳ්.එම්. බද කබ  මහත්මියන 
අධයක්ෂ     පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය                  බජයෂ්ඨ ඳහයාර මූකයාධියාරි 
පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය   පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන     පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය 
පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන                       පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන  
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පාලි ො ම ෞද්ධ අධ යයන  පශ්නාත් උපාධි ආයනත යන 

කැලණියන විශ්වවිදයාලයන 
2016 මදසැම් ර් 31 ද   අවසට වර්ෂයන සඳො මූලය කාර්යනසාධ  වාර්තාව 
 

 

 ස ෙට 2016 2015 

ආදායනම්  ු. ු. ු. ු. 

රජබ  
ආදායනම් - පුයරාටර්තය 

 23,400,000  24,150,000  

      

මව ත් ආදායනම්      

ණයන බප ලී  138,381  156,796  

විවිධ කැබීම් 24 2,063,788  1,251,376  

ලියනාපදි චි කිරීබම් ගාඳ්ුර  798,000  641,000  

ප ති ගාඳ්ුර  35,193,386  24,621,393  

විභාග ගාඳ්ුර  306,500  101,500  

පුඳ්තයාක ගාඳ්ුර  533,000  426,000  

රයාශය අබකවියන  14,872  9,910  

පුඳ්තයාක දඩ ගාඳ්ුර  5,999  7,147  

දීර්ඝ යළ ටයාපෘති ආදායනම්  16,933,025  12,708,874  

ක්රමක්ෂයන 25 5,580,693  4,244,470  

බටයත් බමබහුතම් ආදායනම් 25 307,086  1,134,633  

මුළු ආදායනම   85,274,729  57,303,098 

      

වියනදම්      

බපෞද්ගලිය 
බේතය - අධයයනය 

25 16,452,206     16,320,780  

බපෞද්ගලිය 
බේතය - අයධයයනය 

25 24,177,186     16,136,820  

ගමයාගමය  1,184,729          159,438    

ඳැපුතම්  1,280,809       1,474,586  

යඩත්ුර  1,138,048          888,180  

බය ් ත්රාත් බඳ ටා  15,123,678     13,407,246  
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ක්ෂයනීම් ඳහ බටයත් 
බමබහුතම් වියනදම් 

 4,996,061       4,330,877  

බටයත් වියනදම්  22,907,344      11,556,206  

මුළු වියනදම්   87,260,061    64,274,134 

      

බමබහුතම් යටුතුරටලි්  
අතිරික්තයන/(හි යන) 

  (1,985,332)      (6,971,036) 

      

මූලය පිරිවැයන      

බද්පක, යන් ත්ර ූතත්ර ඳහ 
ආම්ප් ය විකුණුම් මත 
කැබීම් 

  -   

බමබහුතම් බය ටය මුළු 
ආදායනම (වියනදම්) 

    (1,985,332)       (6,971,036) 

අතිවිබශ ෂ යටුතුරටක 
අතිරික්තයන/(හි යන) 

     

අතිවිබශ ෂ යටුතුර   -  - 

යාක සීමාට ඳහහා 
අතිරික්තයන/(හි යන) 

  -  - 

     (1,985,332) 
========= 

     (6,971,036) 
======= 

                          

බමම මූකය ටාර්තා ඳම්පාදයයන කිරීබමහි 
ඳහ ඉදිරිපත් කිරීබමහි කා බමම ආයනතයබයනහි 
යකමයායරණ මණ්ඩකයන ටග කියනබද ක ය අතර, 
එම මණ්ඩකයන ඳහහා ඳහ බටබදබට්  
බමම මූකය ටාර්තාටකට අත්ඳ්  ත ා තත. 
 

       බමම මූකය ටාර්තා, 1978 අ ය 16 දරය 
විශ්ටවිදයාක පයත ඳහ ටයටඳ්ාාපිත 

විධිවිධාය හා අබදලවක බේ. 
 

 
මහාචාර්යන පූජය බය ටපිටිබ  රාහුක හිමි යළමයායරණ මණ්ඩක ඳාමාජිය    ඒ.පී.එඳ්.එම්. බද කබ  මහත්මියන 
අධයක්ෂ     පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය                  බජයෂ්ඨ ඳහයාර මූකයාධියාරි 
පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය   පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන     පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනය 
පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන                       පශ්චාත් උපාධි ආයනතයයන 
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පාලි ො ම ෞද්ධ අධ යයන  පශ්නාත් උපාධි ආයනත යන 

කැලණියන විශ්වවිදයාලයන 
2016 මදසැම් ර් 31 ද   අවසට වර්ෂයන සඳො මූලය ්රවාෙ වාර්තාව 

 
 

 2016 2015 

මමමෙයුම් ක යුුරවලිට මුදල් ්රවාෙ ු. ු. ු. ු. 

ටර්ෂයන ඳහහා අතිරික්තයන/(හි යන)  (1,985,332)  (6,971,036) 

     

මුදල් ්රවාෙ ඇුරලත් ම  ව  ක යුුර 

සඳො ග්ැලපීම් 

 -  - 

පාරිබත ෂිත  1,954,814  1,146,237 

ක්ෂයනීම්  4,660,944  4,244,470 

බටයත් බමබහුතම් වියනදම්  333,102  86,408 

බටයත් බමබහුතම් ආදායනම්  (307,086)  (1,134,633) 

ක්රමක්ෂයන  (5,580,693)  (4,244,471) 

  (924,251)  (6,873,025) 

පූර්ට යාකසීමා යටුතුර  -  - 

යාරය රා ධය යටුතුරටක 
බටයඳ්ී ම්ටකට රාම බමබහුතම් 
අතිරික්තයන 

 (924,251)  (6,873,025) 

     

කාරක ්රා ධ  ක යුුරවල 

මව සව්ීම් 

    

ග ඩා අත්තියාරම්හි හා පර්බ ෂණ 
ඳහ රයාශය බත ගටක පහළ 
යනාම/(ඉහළ යනාම) පහළ යනාම 

(571,625)  23,371  

සුළු ණයනගැතියන් බ  පහළ 
යනාම/(ඉහළ යනාම)   

(187,918)  (109,326)  

යාර්යන මණ්ඩක අත්තියාරම්හි පහළ 
යනාම/(ඉහළ යනාම) 

805,037  92,760  

බඳ ටා ඳහ ඳැපුතම් අත්තියාරම්හි 
පහළ යනාම/(ඉහළ යනාම) 

(2,498)  45,875  

අත්තියාරම් බගීබමහි පහළ 
යනාම/(ඉහළ යනාම) පහළ යනාම 

23,249  726,691  

බටයත් තැ් පුරටක පහළ යනාම/(ඉහළ 
යනාම) 

-  -  

කැබියන හැකි ආබයන ජය මත 
බප ලිබයනහි පහළ යනාම/(ඉහළ යනාම) 

-  -  

තැ් පුර ඳහ සුළු ණයනහිමියන් බ  489,525  361,904  
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ඉහළ යනාම (පහළයනාම) 

උපචිත වියනදම් ඳහ අබයකුත් ටගකීම්හි 
ඉහළ යනාම (පහළයනාම) 

7,439,750 7,995,519 336,994 1,478,269 

මමමෙයුම් ක යුුරවලිට ජ  යන වූ 

දළ මුදල් ්රමාණයන 

 7,071,268  (5,394,756) 

     

ආමයන ජ  ක යුුරවලිට ලද මුදල් 

්රවාෙ 

    

ඳ්ාාටර ටත්යම් මිකදී ගැනීම (2,284,057)  (3,370,723)  

බටයත් ආබයන ජය (1,013,432)  (3,787,302)  

ආබයන ජය යටුතුර ඳහහා භාවිත යළ 
දළ මුදල් 

 (3,297,489)  (7,158,025) 

     

මූලය ක යුුරවලිට ලද මුදල් ්රවාෙ     

රා ධය වියනදම් ඳහහා රජබ  රදාය 6,400,000.0
0 

 2,750,000  

තයාග ඳහ පරිතයාග 2,893,426  1,112,293  

බටයත් අරමුදල් 6,272,077  3,869,790  

මූකය යටුතුරටලි්  ජයයයන වූ මුදල්  15,565,502  7,732,082 

මුදල් සෙ මුදල් සමා යනටි දළ 

ඉෙළයනාම 

 19,339,281  (4,820,698) 

ටඳර මුකදී මුදල් ඳහ මුදල් 
ඳමායයන් හි බශ ෂයන 

 8,012,202  12,832,901 

ටඳර අගදී මුදල් ඳහ මුදල් 
ඳමායයන් හි බශ ෂයන (ඳටහය 1) 

 27,351,484 

======== 

 8,012,202 

======= 

     

ස ෙ  1  2016  2015 

  ු.  ු. 

 ැ කු බශ ෂයන  27,351,484  8,012,202 

අබයක්  ැ කු බශ ෂයන  -  - 

  27,351,484 

======== 

 8,012,202 

======= 
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පාලි ො ම ෞද්ධ අධ යයන  පශ්නාත් උපාධි ආයනත යන 

කැලණියන විශ්වවිදයාලයන 
2016 මදසැම් ර් 31 ද   අවසට වර්ෂයන සඳො දළ වත්කම්/සම මක  ස්ි මව ස්කම් 

පිළි ඳ වාර්තාව 

 
 ආයනත මයනි 

සාමා ය සඛචිතයන 

                  රු.           

පිළිඇග්යීම් මශ ෂ ගිණුම 

 

                       රු. 

මුළු වටි ාකම 

 

 

                   රු. 

2014-01-01 ද   මශ ෂයන (7,267,547) 798,276 (6,469,270) 

 ැහැර යළ පරිතයාග අ ධතමයන් හි  මාු 
යළ අගයන 

637,957 - 637,957 

2014 ටර්ෂයන ඳහහා අතිරික්තයන/(හි යන) (781,671) - (781,671) 

2015-01-01 ද   මශ ෂයන (7,411,260) 798,276 (6,612,984) 

 ැහැර යළ පරිතයාග අ ධතමයන් හි  මාු 
යළ අගයන 

- - - 

    

2015 ටර්ෂයන ඳහහා අතිරික්තයන/(හි යන) (6,971,036) 1,048,095 (5,922,941) 

2015-01-31 ද   මශ ෂයන (14,382,297) 
========= 

1,846,372 
======= 

(12,535,925) 

======== 

    

2016-01-01 ද   මශ ෂයන (14,382,296) 1,846,372 (12,535,294) 

කිම් ර දායබ  බශ ෂයන ඳ චිතයන බටත මාු 
කිරීම 

4,529 - 4,529 

බ ෞද්ධ ආුතර්බේද බශ ෂයන ඳ චිතයන බටත 
මාු කිරීම 

50,000 - 50,000 

ග ඩා අත්තියාරම් ගිණුම ඳහහා ගැකපුම් 18,238 - 18,238 

2016 ටර්ෂයන ඳහහා අතිරික්තයන/(හි යන) (1,985,332) - (1,985,332) 

2016-12-31 ද   මශ ෂයන (16,294,861) 1,846,372 (14,448,490) 
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මූලය ්රකාශ  සඳො ස ෙට 

 
1. සාමා ය ්රතිපපත්තිප 

 

1.1. ්රධා  ක යුුර සෙ සකස් කිරීමම් ස්වවාවයන 

 
බමම ආයනතයයන විසි්  පාලි හා බ ෞද්ධ අධයයනයයන ඳහහා විබශ ෂ තාටක් දක්ටබද ක ය 
සිසු්  බටත පශ්චාත් උපාධි උපබදඳ්, පුහුණුට ඳහ පර්බ ෂණ ක ා බදය අතර, උපාධි ඳහ 
ඩිප්බක මා පිරියමබද ක  ධ. 
 

1.2. සකස් කිරීමම් පද ම 

 
බමම මූකය ටාර්තා, මූකය තත්ත්ට ටාර්තා, මූකය යාර්යනඳාධය ටාර්තාට, දළ ටත්යම් ඳහ 
ඳමබය ටඳ්හි බටයඳ්යම් ටාර්තාට, මූකය රටාහ ටාර්තාට ඳහ මුකය රයාශය ඳහහා 
ඳටහ් ටලි්  ඳම් විත බේ. 
 
ශ්රී ක යා ටරකත් ගණයාධියාරිටු්  විසි්  නිකුත් යරය කු ට, විශ්ටවිදයාක රතිපාදය 
බය මිෂ්  ඳභාට විසි්  සියන මූකය චක්රබල්ඛ් ලිපි අ ය 03/2011 මින්  අදාක යර ගබද කැ  
තති, ශ්රී ක යා රාජය අ ශ ගිණුම්යරණ රමිතී් ටකට අබදට, ආයනතයබයනහි බමම මූකය 
රයාශය ඳයඳ් යරබද කැ  තත. 
 

2. සුවිමශ ෂ ගිණුම්කරණ ්රතිපපත්තිප 

 

2.1. මද්පල, යනටමත්ර පකරණ සෙ ආම්පට  

 
ලී  ඩු ඳහ බමටකම්, යාර්යනාකයීයන උපයරණ, ඉගැ් ීබම් උපයරණ, පුඳ්තයාක බප ත් ඳහ 
යාලීය ඳ රා, බම ටර් රා ඳහ බටයත් ටත්යම් ඳහ රජබ  රදාය මින්  ක ාබගය තති 
භාණ්ඩ, අභය් තරියට ජයයයන වූ මුදල් ඳහ පරිතයාග. 
 

 (අ) ෙඳු ාග්ැීනමම් පද ම 

 
බද්පක, යන් බත්ර පයරණ ඳහ ආම්ප් ය හඳුයාගත හැකි ටබදබ , බමම අ ධතම හා 
 ැඳි අයාගත ආර්ථිය රතිකාභ ආයනතයයන බටත ගකා යනබද කැබුටබහ ත් ඳහ එම 
අ ධතමටක පිරිටැයන හැකිතාක් ු රට ගණයයන යරබද කැබියන හැකි ඳම්භාවිතාටක් 
තත්යම් පමිය.  

 
අවුුු  5 සිට 10 දක්ටා පරාඳයනක් ුරක දිබටය ආර්ථිය යාකසීමාටක් ඳහිත එක් එක් 
රබදද 5ක් ුරක, එම අදාළ රබදදයන මත ටත්යමය ආුත යාකයන රහා පටතී. 
 

 (ආ) ක්ෂයනවීම් 
බද්පක, යන් බත්ර පයරණ ඳහ ආම්ප් ය භාවිතයන ඳහහා බයන දා ගබද ක ය දිය සිට 
ඒටාබ  තඳ්තබම්් ුරගත රබයන ජය ආුත යාකයන අබදටඳෘජු බර්ීයයන ක්රමබේදයන මත, 
මූකය යාර්යනඳාධය රයාශයයන ුරක ක්ෂයනීම් හඳුයා ගබද කැබ.. 
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ටත්යම්හි තඳ්තබම්් ුරගත රබයන ජය ආුත යාකයන පහත ඳහහ්  පරිදි බේ   

 

වත්කම     ඇස්තමම්ටුරග්ත ්රමයන ජය ආයු කාලයන 

 
 ලී  ඩු ඳහ බමටකම්       අවුුු  10 

 විදයාගාර ඳහ ඉගැ් ීබම් උපයරණ     අවුුු  05 

 යාර්යනාකයීයන උපයරණ      අවුුු  05 

 පුඳ්තයාක බප ත් ඳහ යාලීය ඳ රා     අවුුු  05 

 බම ටර් රා        අවුුු  05 

 

 (ඇ) කාර්යනාල පරිශ්ර  සෙ එි  ඩත්ුර කිරීම් 
දැයට බමම ආයනතයයන කුලියනට ග් යා කද බග ඩයැගිල්කය පිහිටුටා තති අතර, 
ු.25,000/- බය ඉක්මටය සුළු අු ත්ටැඩියනාකිරීම් ඳහහා බගීම් සිු  කිරීමට 
ආයනතයයන විසි්  එය තාට පක යරබද කැ  තත. තති ටය පරිදි,  යඩත්ුර ගාඳ්ුර 
ආදායනම් හා වියනදම් ගිණුමට තුරකත් බයබරබද කැබ.. 
 

 (ඈ) ස්ථාවර වත්කම් මල්් යන 
බදඳැම් ර් 31 දිබය්  අටඳ්  ටය ටර්ෂයන ඳහහා ඳ්ාාටර ටත්යම් බල්ඛ්යයන අටඳ්  
යරබද කැ  තත. අටඳ්  ගිණුම් ඳම  ඳ්ාාටර ටත්යම් ඳැඳඳීම 2015-12-31 දියට 
අටඳ්  යරය කද අතර, විබශ ෂ යමිටුට විසි්  බමම යාර්යනයන නිරීක්ෂණයන යර, 
ටාර්තාටක් නිකුත් යරය කදී. 2017-02-27 දිය පැටැති 47ටය විගණය යමිටුට බටත 
යමිටු ටාර්තාට ඉදිරිපත් යරය කද අතර, විගණය යමිටු උපබදඳ් මත අටශය පියනටර 
ගබද කැබ.. 
 

3. ජඛග්ම වත්කම් 

 
බශ ෂ පත්රබයනහි ජ ගම ටත්යම් බකඳ ටර්තායරණයන යරබද කැ  තත්බත්, මූකය රයාශය 
දියබ  සිට එක් ටඳරක් ුරක යැටත අයන යර ගබද කැබියන හැකි ටත්යම්යන. 
 

3.1. වාණ්ඩ මල්්  සෙ මත ග් 

 

(අ) භාණ්ඩ බල්ඛ්යයන් හි පිරිටැයන, first-in-first-out පදයම මත නිර්ණයන යරබද කැ  
තති අතර, ඒටා අත්පත් යරගැනීබම්දී ඳහ බපර පැටැති තත්ත්ටයනට හා ඳ්ාායයනට 
බගය ඒම පිියඳ දැරීමට සිු  ටය පිරිටැයන තුරකත් බේ. 

(ආ) දිගු යාකයනක් පුරා ග ඩා අත්තියාරම් ගිණුබම් ඳහ බත ග බශ ෂයන්  අතර බටයඳක් 
පැටැති අතර, 2016 ටර්ෂබ දී, එයන ඳඳහා, විගණය හා යළමයායරණ යමිටු 
අබදමැතියන ඳහ යළමයායරණ මණ්ඩකබ  අබදමැතියන ඳහිතට, ටැරදි නිටැරදි කිරීබම් 
ජර්යල් ඳටහ්  යනටා තත. 
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4. ජඛග්ම වග්කීම් 
 

මූකය තත්ත්ට රයාශයබයනහි ජ ගම ටගකීම් බකඳ ටර්තායරණයන යරබද කැ  තති ටගකීම් 
ටබදබ , මූකය රයාශය දියබ  සිට එක් ටඳරක් ුරක බගටබද කැබියන ුතුර  ටගකීම්යන. මූකය 
රයාශය ඳයඳ් කිරීබම්දී, දත් සියනු ම ටගකීම් ගණයයන යරබද කැ  තත. 

5. පාරිමත ෂිත සඳො ්රතිපපාද  මවට කිරීම් 

 
සියනු ම බඳ ටය ධ්  එම ටඳර ුරකදීම විශ්රාම ගබද ක ් බ්  යම් බගටබද කැබියන හැකි මුදල් 
රමාණයන පිළි හට පූර්ට නිගමයයන යරමි් , 1983 අ ය 12 දරය පාරිබත ෂිත පයත යනටබත් 
විශ්රාම ගබද ක ය පුද්ගක ධ්  බටත බගටබද කැබියන හැකි පාරිබත ෂිත ඳහහා මූකය රයාශය 
ුරක රතිපාදය බට් කිරීම් සිු  යරබද කැ  තත. 
 

6. මප ලී ආදායනම 

 
යාකසීමාට ඳහහා කද ඳහ කැබීමට නියනමිත බප ලී ආදායනම,  ාහිරට සීමා යරබද කැබූ 
පරිතයාග මත උපයනය කද ආබයන ජය ආදායනම් හැර, කද ආදායනම් බකඳ මූකය රයාශය ුරක 
ටාර්තා බයබරබද කැබ.. එටැනි අරමුදල් මත හි  බප ලී ආදායනම්, එම ටර්ෂයන ුරක ඳෘජු 
අරමුදල් ඉහළ යනාමක් බකඳ ටාර්තා බයබරබද කැබ.. 
 

7. වියනදම් ෙඳු ාග්ැීනම 

 
අධයාපය ඳහ පර්බ ෂණ හා ඳම් ් ධ සියනු ම වියනදම්, උපචිත වියනදම් බකඳ ටාර්තා 
බයබරබද ක ය අතර, ඳ්ථිර ඳ්ටභාටබ  ටත්යම් අත්පත් යරගැනීබම්දී බහ  
ටැඩිදිුතණුකිරීබම්දී පැය යැිනබද ක ය සියනු ම වියනදම්, රා ධය වියනදම් බකඳ ඳකයබද 
කැබ.. 
 

8. විමද්ශ විනිමයන 

 
තැ් පුර සිු  යරබද ක ය දියබ දී පටතිය විනිමයන අබදපාතයනට අබදට විබද්ශ විනිමයන ුරක 
සිු  බයබරබද ක ය ගණුබදණු ටාර්තාගත බයබරබද කැබ.. 
 

9. අදාළ අනුමැතීට ද සිතව, අතිපමර්ක වැයන ශීර්ෂවල න්  ිඟ වැයන ශීර්ෂ මවත වියනදම් මාරු 

කිරීමම්දී, අවස්ථා කිිපයනකදී පෙත සඳෙට අයනවැයන මාරු කිරීම් න්දු කරනු ලැ  ඇත: 
 

I. ගම්  රදායටලි්  (6.01) විශ්ටවිදයාක ආචාර්යනටු්  බටත ු.300,000/-ක් ඳහ 
උපාධි රදාබය ත්ඳටටලි්  (6.13) ගම්  වියනදම් (විබද්ශ) බටත ු.500,000/-ක් 
මාු කිරීම - 2.02; 

 
II. කුලී හා  ු  ගාඳ්ුරටලි්  (5.08) ටරිපයම් හා බද්ශීයන  ු  (5.09) බටත ු.25,000/-ක් 

මාු කිරීම; 
 
III. ලිපිද්රටය හා යාර්යනාක අටශයතාටලි්  (3.01) විබශ ෂ බඳ ටා, ටෘත්තීයන හා බටයත් 

ගාඳ්ුර (6.03) බටත ු.600,000/-ක් මාු කිරීම; 
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IV. ඉ් ධය හා ලිහිසි බතල්ටලි්  (3.02) විබශ ෂ බඳ ටා, ටෘත්තීයන හා බටයත් ගාඳ්ුර 
(6.03) බටත ු.400,000/-ක් මාු කිරීම;  

 
V. සුළු අු ත්ටැඩියනාකිරීම්, යඩත්ුර හා බටයත් (04.05) ටලි්  විබශ ෂ බඳ ටා, ටෘත්තීයන 

හා බටයත් ගාඳ්ුර (6.03) බටත ු.400,000/-ක් මාු කිරීම; 
 
VI. පර්බ ෂණ ශක්තිමත් කිරීම්ටලි්  (102) අධයයනය පර්බ ෂණ හා රයාශය (6.05) 

බටත ු.380,000/-ක් මාු කිරීම; 
 
VII. පර්බ ෂණ ශක්තිමත් කිරීම්ටලි්  (102) ශිෂය සු ඳාධයයන, බඳ ටය සු ඳාධයයන, 

ශිෂය ඳභා ඳහ ඳමාජ ඳ හිඳියනාට (6.17) බටත ු.254,659/-ක් මාු කිරීම; 
 
VIII. ශිෂය ධ්  ඳහහා පාඨමාකා ආධාරය හා ගුණාත්මය ට ටැඩිදිුතණුකිරීම්ටලි්  (6.16) 

ශිෂය සු ඳාධයයන, බඳ ටය සු ඳාධයයන, ශිෂය ඳභා ඳහ ඳමාජ ඳ හිඳියනාට (6.17) 
බටත ු.200,000/-ක් මාු කිරීම. 

 

10. මූලය ්රවාෙ ්රකාශයන 

 
 මූකය රටාහ රයාශයන ඳෘජු බය ටය ක්රමබේදයන භාවිත යරමි්  ඳයඳ් යරබද කැ  තත. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 39 - 










































