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ැක්ම 
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අරමුණු 

1. තත්ත්ෙ  සෙතික කිරීම, පලිගතැනීම සෙ ජාතයන්තර 
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නපකුල උපතිෙර ාවේ පණිවිඩ  

 

2016 ෙසර සඳො වූ ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ොර්ෂික ොර්තාෙ වමවසේ 

ඉදිරිපත් කරනු  ල උබන්වන් ඉතා සතුටිනි. සිසුන්වේ, අධය   ො අ ධය   කාර්  

ම්ඩඩල උවේ ජ ග්රෙණ න් මත පද් ම්ෙ ොර්ෂික ොර්තාෙ මගින් විශ්ෙවිද්යාල උවේ 

ජ ග්රෙ  න්  ඉසම්තු කර ිත. සමාජ ො ජාතික සංෙර්ධ   සඳො විශ්ෙවිද්යාල උවේ 

ද්ා කත්ෙ  පළිබඳෙ ද් ොර්ෂික ොර්තාෙ මගින්  අෙධාරණ  කර ිත. 

2016 දී ජාති  වගතොඩ ැගීවම් ධාරිතාෙ ො ෙැකි ාෙන් හුො ද්ක්ෙමින් විශ්ෙවිද්යාල උවේ 

කාර් සාධ   සෙ ගුණාත්මකභාෙ  වේගතව න් ෙර්ධ   වි . විශ්ෙවිද්යාල උවේ 6 ෙ  

පීඨ  වල උස තාක්ෂණ පීඨ  ආරම්භ කර  ල උද් අතර විශ්ෙවිද්යාල උ  ඉදිරි ට වගත  ාම 

සඳො සුදුසුකම් ල උත්  ආචාර්  ම්ඩඩල උ සාමාජිකයින් සෙ අව කුත් කාර්  ම්ඩඩල උ ද් 

එකතුෙ ද්ා කත්ෙ  සප   බෙ ද්ැකගතන් ට ල උැබිණ. 

2016 ෙර්ෂ  සඳො ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ොර්ෂික ොර්තාෙ අධය    

කිරීම සඳො ඔබ සි ලුවද් ාටම මා  ඉතා කැමැත්වතන් ආරාධ ා කර  අතර, 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ 2016 ෙසර සඳො කාර් සාධ   ඉෙළ  ැංවීම සඳො වෙවෙස මෙන්සි 

වී ෙැඩ කර  ල උද්  සි ලුම වද් ා ෙට මාවේ අෙංක ස්තූති  ප්රකාශ කිරීමට කැමත්වතමි. 

 

මෙඅචඅර්ය ලංඑම්.එම්.එම් ලංනඅජිම් 

නපකුල උපති 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ොර්ෂික ොර්තාෙ 2016, ශ්රී. අ. වි .වි  1 
 

1. නපකුල උපතිෙර ාවේ සමාවල උෝච   

ම ටි ලංෙැඳින්වීම  

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  1995 ෙසවර් දී ස්ාාපත කර ිත. විශ්ෙවිද්යාල උවේ 

අක්කර 182.48 ක පමණ භූමි භාගත ක ඕලුවිල් හී පහිටා ිති අතර,ෙයාෙොරික විද්යා 

පීඨ  අක්කර 6.72 ක භූමිභාගත ක සමන්තුවර් පහිටා ිත. විශ්ෙවිද්යාල උ   වකටි 

කාල උ ක් තුළ නසස් අධයාප  ක්වෂේත්රවේ මා  ක ඉතා විශාල උ ප්රගතති ක් ොර්තා කර 

ිත. 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  රාජය සෙ වප ේගතලික අංශෙල උ සෙ විවේශී  රැකී ා 

අෙස්තා සඳො සරිල උ  වල උස නපාධිධාරීන්  බිහිකිරීම අරමුණුවකොට වගත  ඊට ගතැළවප  

පරිදි නත්කතෂ්ඨෙත් අධය   ම්ටටමක් පෙත්ොවගත   ාමට කටයුතු කර  

විශ්ෙවිද්යාල උ කි. එවසේම සමස්ා ප්රජාෙට සෙ ිල්මක් ද්ක්ෙ  පාර්ශෙ සඳො 

අෙශයතාෙ ට අනුූලල උ ෙ  පරිදි පෙසුකම් සප මින් බහුවිධ පර්වේෂණ සංස්කතති ක් 

විශ්ෙවිද්යාල උ  තුල උ ෙර්ධ   කිරීමට කටයුතු කරමින් සි. . ප්රවේශවේ සාම  සෙ 

සෙජීෙ   සඳො ද් විශ්ෙවිද්යාල උ  විශාල උ ද්ා කතෙ ක් සප යි. 

ෙර්ාමා වේ විශ්ෙවිද්යාල උ  සතුෙ පෙති  පීඨ ෙ  තුල උ මූලික නපාධි අවප්ක්ෂකයින් 

4080 ක්, පශ්චාත් නපාධි අවප්ක්ෂකයින් 313 ක් සිටි  අතර මූලික නපාධි ෙද්ාර  

විවේශී  සිසුන් 8 වද් කු සෙ පශ්චාත් නපාධි ෙද්ාර  විවේශී  සිසුන්  2 ව කු 

අධයාප   ල උබමින් සි. . විශ්ෙවිද්යාල උ  සතුෙ සෑම අංශව න්ම එකතුෙ 554 ක් ෙ  

කා්ය ම්ඩඩල උ ක් සිටි. 

ද්ැණුම් වක්න්ද්රස්ාා  ක් වෙත    ගතමවන් දී, ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  නපරිම 

ද්ා කත්ෙව න් සෙ පරිතයාගතව න් විශ්ෙවිද්යාල උවේ  ාම  ජාතයන්තරවේ පළිගතත් 

විශ්ෙවිද්යාල උ ක් බෙට පත්කර ගතැනීම සඳො කැපවී සි. . 

 

ශ්රී ලංකා අ ලං්නිදිග ව ලංශ්වවිශ්යඅකමප ලංපින න ලං්යයන ලංිැසටහෙන් 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  සතුෙ පීඨ ෙ ක් (06) ිති අතර ඒො  ම් කල උා සෙ 

සංස්කතතික පීඨ , ොණිජ සෙ කළම ාකරණ පීඨ , ෙයෙොරික විද්යා පීඨ , අරාබි 

භාෂා සෙ ඉස්ල උාමී  අධය   පීඨ , ඉංජිවන්රු පීඨ  සෙ තාක්ෂණ පීඨ      පීඨ වේ. 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් මූලික නපාධි සෙ ශාස්ත්රපති නපාධි, ඩිප්වල උෝමා, 
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සෙතික පත්ර සෙ පුහුණු ෙැඩමුලු සිදු කරයි. ෙර්තමා වේ පෙත සඳෙන් අධය   

වද්පාර්තවම්න්තු විශ්ෙවිද්යාල උ  සතුෙ පෙීන.  

 

පීඨ මගින් ප්රද්ා   කරනු ල උබ  නපාදි පාඨමාල උා 

 

පීඨ මපඅර්තමම්න්තු/  ලංඒ   

කල උා සෙ සංස්කතතික පීඨ  
සමාජ විද්යාෙ, භාෂා,  වේශපාල උ  විද්යාෙ, ආර්ථික විද්යාෙ ො 
සංඛ්යා     භූ වගතෝල උ විද්යාෙ,  ඉංග්රීසි භාෂා ඉගතැනුම් ො පරිගතණක 
ඒකක  

ොණිජ සෙ කළම ාකරණ  
පීඨ  

ගිණුම්කරණ  සෙ මූල උය, කළම ාකරණ සෙ  කළම ාකරණ  
වතොරතුරු තාක්ෂණ ඒකක  

ෙයෙොරික විද්යා පීඨ  ජීෙ විද්යාෙ, ගතණිත  සෙ වභ තික විද්යාෙ 

ඉංජිවන්රු පීඨ  
සිවිල් ඉංජිවන්රු,  ාන්ත්රික ඉංජිවන්රු,විදුලි සෙ ඉවල උක්වරෝනික් 
ඉංජිවන්රු, පරිගතණක විද්යාෙ ො ඉංජිවන්රු සෙ අන්තර්ක්වෂේත්ර 
අධය   . 

අරාබි භාෂා සෙ ඉස්ල උාමී  
අධය   පීඨ   

ඉස්ල උාමී  අධය    සෙ අරාබි භාෂා  

තාක්ෂණ පීඨ  වතොරතුරු ො සන්නිවේද්  තාක්ෂණ  සෙ ජජෙ පේධති තාක්ෂණ  

පීඨ මූලි   උපඅධි පඅඨමඅකඅ පවවචඅත් උපඅග  
පඅඨමඅකඅ 

කල උා සෙ 
සංස්කතතික   
පීඨ  

බී .ඒ (සාමා ය)  
බී .ඒ (විවශේෂ)  වේශපාල උ  අධය    සෙ සාම අධය    
බී .ඒ (විවශේෂ) ආර්ථික විද්යා 
බී .ඒ (විවශේෂ) ද්ර්ශ  විද්යාෙ සෙ මව ෝ නපවේශණ 
බී .ඒ (විවශේෂ) සමාජ විද්යාෙ 
බී .ඒ (විවශේෂ) භූවගතෝල උ විද්යාෙ 
බී .ඒ (විවශේෂ) වද්මළ 
බී .ඒ (විවශේෂ) වතොරතුරු සන්නිවේද්  තාක්ෂණ  ( ICT) 
බී .ඒ (විවශේෂ)  හින්දු ශිෂ්ඨාචාර  
බී .ඒ (විවශේෂ) ත්රිභාෂා අධය    
බී .ඒ (විවශේෂ) වද්ෙැනි භාෂාෙක් වල උස ඉංග්රීසි ඉගතැන්වීම  

ද්ර්ශණවේදී 
ශාස්ත්රපති වද්මල උ 

ශාස්ත්රපති . වද්මල උ 

 
පශ්චාත් නපාදි 
ඩිප්වල උෝමා වද්මල උ 

ොණිජ සෙ 
කළම ාකරණ   
පීඨ  

බී .බී.ඒ 
බී .වකොම් 
බී .එස්.සී   කළම ාකරණ සෙ වතොරතුරු තාක්ශණ  
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  ගිනුම්කරණ  
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  මූල උය 
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  අවළවි කළම ාකරණ  
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  මා ෙ සම්පත් කළම ාකරණ  
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  වතොරතුරු පේධති 

කළම ාකරණ  
පශ්චාත් නපාදි 
ඩිප්වල උෝමා 
(PGDM) 
 
ශාස්ත්රපති ෙයාපාර 
පරිපාල උ  (MBA) 

ෙයෙොරික 
විද්යා පීඨ  

බී .එස්.සී   නපාදි(සාමා ය)  
බී .එස්.සී   ෙයෙොරික විද්යාෙ 
බී .එස්.සී (විවශේෂ)  ෙයෙොරික ජීෙ විද්යාෙ 
බී .එස්.සී (විවශේෂ)  ෙයෙොරික සංඛ්යා   
බී .එස්.සී (විවශේෂ)  පරිගතණක විද්යාෙ 
බී .එස්.සී (විවශේෂ)  රසා   විද්යාෙ 

-- 
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පීඨ ලංමගින් ලංප්රඅනය ලං රනු ලංකබන ලංපවවචඅත් ලංඋපඅග  ලංපඅඨමඅකඅ 

 

පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලං්යයනය ලං 

කල උා පඨ  විසින් එහි ප්රාම පශ්චාත් නපාධි පාඨමාල උාෙ ෙසර 2014 දී සිසුන් 14 

වද් කුවගතන් කල උා ශාස්ත්රපති, පශ්චාත් නපාධි ඩිප්වල උෝමා, ද්ර්ශණවේදී ශාසත්්රපති 

නපාධි  (වද්මල උ)   ාදී විවිධ ක්වෂේත්ර ෙල උට අද්ාල උෙ ආරම්භ කර  ල උදී. කළම ාකරණ 

සෙ ොණිජ පීඨ  විසින් ෙයාපාර පරිපාල උ  ශාස්ත්රපති නපාධි  සෙ පශ්චාත් නපාධි 

ඩිප්වල උෝමා කළම ාකරණ  පාඨමාල උෙ ද් 2012 සිට රව්ට ජ තාෙවේ නසස් අධයාප  

අෙශයතාෙ න්ට අනුූලල උ ෙ  පරිදි ෙයාපාර පරිපාල උ  ක්වෂේත්රවේ පර්වේෂණ සෙ 

ඉගතැන්වීම් සඳො විශිෂ්ඨ වල උස ද්ා කත්ෙ  සල උසමින් පශ්චාත් නපාධි අෙස්තාෙන් සල උසා 

ිත. විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් ෙයාපාර පරිපාල උ  ශ්රාස්ත්රපති නපාධිධාරීන් 10 වද් කු 2015 

ෙසර තුල උදී බිහිකර ිත. 

 

 

රාබි භාෂා සෙ 
ඉස්ල උාමී  
අධය   පීඨ  

බී .ඒ (සාමා ය) ඉස්ල උාමී  අධය    
බී .ඒ (සාමා ය)  අරාබි භාෂා 
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  ඉස්ල උාමී  චංත   සෙ ශිෂ්ටාචාර    
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  ඉස්ල උාමී  බැංකුකරණ  සෙ මූල උය 
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  ඉස්ල උාමී  නීති  සෙ නීති සම්පාද්   
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  අරාබි භාෂාෙ සෙ සාහිතය 
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  අරාබි භාෂා ශාත්ර  සෙ පරිෙර්ත   
බී .බී.ඒ (විවශේෂ)  ත්රිභාෂා (කළා සෙ සංස්කතතික පීඨ  සමගත 
සෙව ෝගීත්ෙව න්) 

-- 

ඉංජිවන්රු 
පීඨ  

බී .එස්.සී ඉංජිවන්රු (විවශේෂ) සිවිල් ඉංජිවන්රු 
බී .එස්.සී ඉංජිවන්රු (විවශේෂ)  ාන්ත්රික විද්යාෙ 
බී .එස්.සී ඉංජිවන්රු (විවශේෂ) විදුලි සෙ ඉවල උක්වරෝනික 
විද්යාෙ 

-- 

තාක්ෂණ පීඨ  
කතෂි තාක්ෂණ  පළිබඳ ජජෙ පේධති පේධති නපාධි  
වතොරතුරු ො සන්නිවේද්  තාක්ෂණවේදී නපාධි  

-- 

පීඨ පවවචඅත් උපඅග  පඅඨමඅකඅ 

කල උා සෙ සංස්කතතික පීඨ  

ද්ර්ශණවේදී ශාස්ත්රපති වද්මල උ 

ශාස්ත්රපති . වද්මල උ 

පශ්චාත් නපාදි ඩිප්වල උෝමා වද්මල උ 

කළම ාකරණ ො ොණිජ පීඨ  

කළම ාකරණ  පශ්චාත් නපාදි ඩිප්වල උෝමා (PGDM) 

ශාස්ත්රපති ෙයාපාර පරිපාල උ  (MBA) 
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ආරම්භ ලංකිරීමහ ලංදියමිත ලංනි ලං්යයන ලංිැසටහෙන් 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් රව්ට අෙශයතාෙ න්ට ගතැල උවප  පරිදි  ෙ 

නපාධි පාඨමාල උාෙන් වබොවෙෝම ක් ෙඳු ො දීමට ප ෙර වගත  ිත. කල උා සෙ 

සංස්කතතික පීඨ  විසින් කල උා නපාධි ත්රිභාෂා අධය   සෙ වද්ෙ  භාෂාෙ වල උස ඉංග්රීසි 

ඉගතැන්වීවම්  නපාධි පාඨමාල උාෙ සද්ො ප්රාම ශිෂය ක්ඩඩා ම් පළිවෙලින් 2012 සෙ 

2015    ෙසර තුල උදී බඳොවගත  ආරම්භ කර  ල උදී. 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් ඖෂධවේදී මූලික නපාධි , ගතණිත  විවශේෂ 

නපාධි , වභ තික නපාධි    ාදී නපාධි ෙඳුන්ො දීම සඳො ව ෝජ ා සකස් කරමින් 

සි. . 

තෙද් වම්ෙ  විට ෙයෙොර විද්යා පීඨ  විසින් 2017 ෙසර සඳො පශ්චාත් නපාධි 

ඩිප්වල උෝමා ෙයෙොරික සංඛ්යා   පාඨමාල උා සඳො සිසුන් බඳොගතනිමින් සි. . 

 

මකෝ  ලංමරේණිවත ලංකිරීම් ලං 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  වෙබ් අඩවි වශ්රේණිගතත කිරීම 2016 ෙ  විට 8,437 ෙ  

ස්ාා   කරා පැමිණ ිත. අධයාප  ආ ත  ෙඩා වෙොඳ වසේොෙක් ල උබා දීමට ද්ැඩි 

නත්සාෙ ක් ද්ර  ඉතා තරඟකාරී වල උොෙක ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  වල උෝක 

වශ්රේණිගතතකිරීම් තුල උ පෙති  ස්ාා ව න් ඉෙල උ  ාම සඳො  අෙශය ෙැඩි දියුණු කිරීම් 

සිදුකිරීමට ප ෙර වගත  තිවබ්. 

්යයන ලං අර්යම්ඩසකමප ලංශ්හිදීම ලං 

other

74.3%

Proffessors with PhD

2.1%

PhDs

23.6%

Distribution of Acadamic Staff

With Postgraduate

78.5%

Without Postgraduate

21.5%

Distribution of Acadamic Staff
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2016 ලං දී ලං ශ්මේශීය ලං උටටව ලං ්යඅපන ලං ආයතන ලං / ලං පර්මපෂණ ලං ආයතන ලං / ලං ආඅර ලං

දිමයෝජිතඅයතන ලංටමව ලං්ත්ටන් ලං ළ ලං්ිමබෝතඅ ලංගිශ්සුමි ලංපිළිබ ලංශ්ටවතර. 

 

ගුණාත්මක අධයාප  ක් ල උබාදීමට විශ්ෙවිද්යාල උ  සතු පුු ල් ද්ැක්ම මත ෙර්ෂ 2016 දී  

පෙත සඳෙන් ආ ත  සමඟ අෙවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කර ිත. 

ශ්වවිශ්යඅකය /පීඨය ක්රියඅ අර මම් ලං අර්යභඅරය 
ක්රියඅ අර මම් ලං

නඅමය 
රහ 

අදිකාවි  න් ා ා  
විශ්ෙවිද්යාල උ ට අනුබේධිත 
කාන්තාෙන් සඳො ෙ  
සී.එච්.එස්.ඩී. එස්..  ශාන්ත 
වතවර්සාවේ ස්ොධී  
විද්යාල උ  

ඉගතැනුම් සෙ පර්වේෂණ වතොරතුරු 
හුෙමාරුෙ 
 
පර්වේෂණ ො අධය   ෙැඩසටෙන් 
 
ශිෂය න් ො කාර්  ම්ඩඩල උ  
හුෙමාරු කිරීම 
 
අධය   චාරිකා සෙ සංස්කතතික 
ෙයාපතති 

 අධය   
අන්තර්ක්රි ා 
  
  
  

ඉන්දි ාෙ  
  
  

 

උපඅධිඅරීන් ලං්තර ලංියිටඅය ත්ි ලංටාටව ෘන ය 

සිසුන් අතර ෙයෙසා කත්ෙ සංස්කතති  ඉෙළ  ැංවීම සඳො විශ්ෙවිද්යාල උ  කටයුතු 

කරමින් සි. . වමම මැදිෙත්වීම් තුළින් සිසුන්ට ඔවුහන්වේ ෙයෙසා කත්ෙ කුසල උතා ෙැඩි 

දියුණු කිරීමට ෙැකිෙනු ිත.  

ෙයෙසා කත්ෙ සංස්කතති  අභිවප්රේරණ  සඳො විශේවිද්යාල උ  විසින් පෙත සඳෙන් 

ක්රි ාමාර්ගත වගත  ිත. 

 විශ්ෙවිද්යාල උ ෙයාපාර ජාල උ කුටි විශ්ෙවිද්යාල උ  තුල උ ිති කිරීම  

 ඉංජිවන්රු පීඨ  තුල උ ඉංජිවන්රු නපවේශණ වසේො සැපයීම ආරම්භකිරීම. 

 කළම ාකරණ ො ොණිජ, ඉංජිවන්රු සෙ තාක්ෂණ    පීඨ න් හී සිසුන් 

සඳො සීමාොසික පුහුණු පාඨමාල උාෙන් රාජය ො වප ේගතලික ආ ත  මඟින් 

ල උබා දීම. 

 තරගතකාරී රැකි ා වෙළඳවපොළට මුහුණදීම සඳො ඔවුහන් සූද්ා ම් කිරීම සඳො 

අෙසන් ෙසවර් සිසුන් සඳො ෙතත්ීන  මාර්වගතෝපවේශ ඒකක  මගින් ෙැඩමුු  

පැෙැත් වීම.  

 සිසු ද්රු ද්ැරි න්වේ ෙයෙෙසා කත්ෙ කුසල උතා ෙැඩි දියුණු කිරීම සඳො තරුණ 

ෙයාපාරික ප්රද්ර්ශ   සංවිධා   කිරීම. 
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 සිසුන්වේ ෙයෙසා කත්ෙ කුසල උතා ෙැඩිදියුණු කිරීම සඳො ස්ෙ ං- 

අභිවප්රේරණ , වප රුෂ සංෙර්ධ  , ෙතත්ීන  සැල උසුම්කරණ , ෙතත්ීන  

මාර්වගතෝපවේශ   සෙ බාහිර ආ ත  සමගත සෙව ෝගීෙ අව කුත් 

ෙැඩසටෙන් ක්රි ාත්මක කර  ල උදි.  

 

ිඅර්ගි  ලංඒ අබේතඅිය ලං 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ සිසු ජ  ගතෙ   සංස්කතීනක විවිධත්ෙව න් යුතුෙ 

ඉතා විශාල උ වල උස ෙර්ධ   වෙමින් පෙීන. එබැවින්, සි ලුම සිසුන් සෙ කා්ය සඳො 

ගතැටු  ිතිවි  ෙැකි ක්වෂේත්ර ෙ  සංස්කතති , භාෂාෙ, ිද්හිලි සෙ ජාතිකත්ෙ  අදි  

පළිබඳෙ අෙවබෝධ  ෙැඩිදියුණු කරගතැනීමට අෙස්ාාෙ සැල උසී ිත. සංස්කතතික සෙ 

අව කුත් ක්රි ාකාරකම් රාශි ක් විශ්ෙවිද්යාල උ  තුල උ ජ ොර්ගික එකමුතුෙ සෙ ොර්ගික 

ඒකාබේධතාෙ  ෙැඩිදියුණු කිරීම සඳො සංවිධා   කර ිත. තෙද්, තම ආගතමට 

අනුූලල උෙ ෙැඳුම් පදුම් කිරීම සඳො සි ලුම ආගතම් නිව ෝජ   ෙ  පරිදි ආගතමික ස්ාා  

ිතිකර ිත. 

 

ශ්රී ලංකා අ ලං්නිදිග ව ලංශ්වවිශ්යඅලීය ලංපුටවත අක 

 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශේවිද්යාලී  පුස්තකාල උ  විසින් විශ්ෙවිද්යාල උවේ විවිධ වූ 

අවප්ක්ෂාෙන් පූර්ණ  කිරීම සඳො 2016 ෙර්ෂ  තුල උ විවිධ ක්රි ාකාරකම් සෙ 

ෙැඩසටෙන් සංවිධා   කර  ල උදී. විශ්ෙවිද්යාල උ පුස්තකාල උ  මඟින් අධය  කයින්, 

පර්වේෂකයින් සෙ සිසුන් සඳො අගත  එකතු කිරීවම් විවිධාකාරවේ සො ක වසේොෙන් 

රැසක් ද් සල උසනු ල උැවබ්. තෙද් පරිශීල උකයින් සඳො ජාතයන්තර ම්ටටවම් වසේො 

අත්ද්ැකීම් ල උබා දීම සඳො ඩිජිටල් පුස්තකාල උ වසේොෙ ෙැඩි දියුණු කර ිත. ශ්රී ල උංකා 

අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාලී  ඉවල උක්වරෝනික සුරක්ෂිතාගතාර   (E- Repository) විේෙත් 

ප්රතිද්ා  න් වගතන් සමන්විතෙ මාර්ගත ගතත සංඛ්යාංක එකතුෙක් වල උස පෙීන. වම් තුල උ පීඨ 

ප්රකාෂ , පර්වේෂණ අමුද්රෙය, දුර්ල උභ ඉවගතනුම් අමුද්රෙය, ඡා ා රූප, ශ්රෙය ො ද්තශය  

ප්රතිද්ා , නිබන්ධ  සෙ සම්මන්ත්රණ ොර්තාෙන් අන්තර්ගතත වේ. 

 

පුස්තකාල උ  සතු මුද්රණ එකතුෙ 2016 ෙර්ෂ  ෙ  විට ආසන්  ෙශව න් 118, 998 ක් 

පමණ වේ. ආසන්  ෙශව න් වපොත් 4000ක් පමණ 2016 ෙසර තුල උ දී පුස්තකාල උ  

විසින් අත්පත් කරවගත  ිත. තාක්ෂණ පීඨ නපාධි අවප්ක්ෂකයින් සෙ තාක්ෂණ 
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පීඨවේ සාමාජිකයින් ෙට වමන්ම පීඨවේ අෙශයතාෙ න්ට සරිල උ  පරිදි කි වීවම් සෙ 

පර්වේෂණ අමුද්රෙය ල උබා වද්නු ෙස්, ජජෙ පේධති තාක්ෂණ  සෙ  වතොරතුරු 

සන්නිවේද්  තාක්ෂණ  වපල උ වපොත් සෙ අව කුත් අනුමත කි වීවම් ආධාරකෙලින් 

පුස්ාකල උ  පරිපූර්ණ  කිරීම සඳො ෙැඩි අෙධා  ක් ල උබා දී කටයුතු සිදු කර ිත. 

අව කුත් පීඨ සඳො ද් අෙශය වපොත් පත් එකතුෙ ෙැඩි දියුණු කිරීම සඳො සමා  

අෙධා  ක් ව ොමුකර ිත. විවශේෂව න්, ඉංජිවන්රු පීඨවේ නිශ්චත පාඨමාල උා සඳො 

අෙශය මුද්රණ වපොත් පත් පීඨවේ අනුමැති  මත අද්ාල උ ඉගතැනුම් ෙැඩසටෙන් අද්ාල උ ෙ  

පරිදි විශ්ෙවිද්යාල උ පුස්තකාල උ  විසින් ල උබා දී ිත. ෙඳු ාගතත් අතයාෙශය වපල උ 

වපොත්ෙල උ පටපත් කිහිප ක් පුස්තකාල උ  සතුෙ තබා ගතනී. ඒ මඟින් නපාධි 

අවප්ක්ෂකයින් ෙට සම්පූර්  අර්ධ ොර්ෂික ක් පුරාෙටම එම වපොත් පරිෂීල උ   සඳො 

තබා ගතැනීමට අෙකාශ  හිමිවී ිත. 

 

පසුගි  ෙසර තුළදී පුස්තකාල උ  වබොවෙෝ කැපී වපව   ජ ග්රෙ  න්  වබොවෙෝම ක් 

අත්පත් කරවගත  ිත. එෙැනි ජ ග්රෙ  න් වගතන් එකක් වල උස විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් ශ්රී 

ල උාංකී  මුස්ලිම් ෙරුන් පළිබඳ ගතවේෂණ  කරමින් වපොතක් ප්රකාශ ට පත් කිරීම 

විවශේෂ වේ. වම  එම්.එම්.එෆ් මෙරූෆ් වේ තෝරාගතත් වල්ඛ්ණ ිසුරින් ශ්රී ල උංකා 

අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ හිටපු නපකුල උපතිෙරව කු ෙ  මොචාර්  එම්.ඒ.ඒ.ඒ.ඒ.වක්. 

කාද්ර්  මෙතා විසින් සංස්කරණ  කර  ල උද් අතර විශ්ෙවිද්යාල උ පුස්තකාල උ ාධිපති එම් 

එම් රිවෆ ඩීන් මෙතා වේ සෙව ෝගත  සහිතෙ  සිදුකර  ල උදී. ඉතිොසඥව ක් ෙ  

ආචාර්  බී. ඒ. ෙ  හුවසන්මි ා විසින් වපොත් 779 ක්, පර්වේෂණ පත්රිකා, පුෙත්පත් ලිප 

ො ලි කි විලි වල්ඛ්  පරිතයාගත කර  ල උදී. වමම එකතුෙ හුජසන්මි ා  මින්  ම් 

කර  ල උදී. තෙද්, හිටපු මොචාර්  ො කළා සෙ සංස්කතතික පීඨවේ වමන්ම ඉස්ල උාම් ො 

අරාබි භාෂා පීටවේ  පීඨාධිපතිෙරව කු වූ වක්. එම්. එච්.කාලිඩීන්  මෙතාවේ 

අණුස්මර  දි වේ දී විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් රූපම  චරිතාපද්ා   සෙ අණුසම්ර  

වේශ  ක් ද් පැෙත්වි .   

විශ්ෙවිද්යාල උ පුස්තකාල උ  විසින් සිසුන්වේ කි වීවම් සංස්කතති  වගතොඩ ැංවීම සඳො 

විවිධ ෙැඩසටෙන් වමවෙ ෙනු ල උැබී . පුස්තකාල උ  විසින් 2016 ජ ොරි 05 දි  සිට 08 

ද්ක්ො "ඉංජිවන්රු" පළිබඳ විශාල උ වපොත් ප්රද්ර්ශ  ක් පෙත්ෙ  ල උදී. 2016 ෙර්ෂ  

තුළදී, විශ්ෙවිද්යාල උවේ පුස්තකාල උ  විසින් ඉංජිවන්රු පීඨවේ නපාධි අවප්ක්ෂක සිසුන්ට 

සෙ විශ්ෙවිද්යාල උ ට අලුවතන් බඳො ගතත් ආචාර් ෙරුන් සඳො වතොරතුරු සාක්ෂරතා 

ෙැඩමුු  පෙත්ෙ  ල උදී. ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ , මා ෙ සම්පත් සංෙර්ධ  
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මධයස්තා   ො වකොළඹ  විශ්ෙවිද්යාල උවේ ජාතික පුස්තකාල උ සෙ වතොරතුරු විද්යා 

ආ ත   (NILIS) සමඟ ඒකාබේධෙ ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ පුස්තකාල උවේ 

කාර්  ම්ඩඩල උ සාමාජිකයින් සඳො  ෙැඩමුු ෙක් පෙත්ෙ  ල උදී. වමම ෙැඩමුු  තුලින් 

ඔවුහන්වේ ග්රන්ා එකතූන්, වසේොෙන් ො ඉවල උක්වරොනික සම්පත්,    සද්ාචාරාත්මකෙ 

වතොරතුරු භාවිත  සෙ වගතෝලී  ද්ැනුම සඳො ප්රවේශ  පලිබඳ ද්නුෙත් කිරීම සඳො 

නපකාරී වි .  

 
මීට අමතරෙ විශ්ෙවිද්යාල උ ප්රතිපාද්  වකොමිෂන් සභාෙ විසින් පරිෙැ  ඵල උද්ායිතාෙ  මත 

ො පර්වේෂණ ඵල උද්ායිතාෙ  ඉෙල උද්ැමීම සඳො ඉෙල උ ගුණත්ෙව න් යුතු විේෙත් සඟරා 

වෙත ප්රවේශවීවම් අරමුනින් සංවිධා   කල උ "ශ්රී ල උංකා අධය   කා්යම්ඩඩල උ 

පුස්තකාල උ සම්වම්ල උ   " සෙව ෝගතව න් ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ 

පුස්තකාල උ  විසින් අන්තර්ජාල උම  සඟරා ද්ත්ත ගතබඩා පෙසුකම් සප  ; එමරල්ඩ්, 

ඔක්ස්වෆර්ඩ්, වසේජ් සෙ විවල් සඳො ප්රවේශ  ල උබා වද්  ල උදී. වමම විද්යාත්මක ද්ත්ත 

සමුද්ා න්වේ භාවිත  නපරිම කිරීම සඳො, ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ  

පුස්තකාල උ  විසින් සරසවි ආචාර් ෙරුන් සඳො ෙැඩසටෙන් කිහිප ක්ම පෙත්ෙ  ල උදී. 

ෙර්ෂ 2016 වපබරොරි 10 ෙ  දි  ඔක්ස්ෆර්ඩ් ජර් ල්ස් හි නිව ෝජිතයින් සෙභාගී 

කරවීවමන් විශ්ෙවිද්යාල උවේ සෙ ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ  ෙැඩමුු  වද්කක් පැෙැත්වි .  

විශ්ෙවිද්යාල උ ආචාර් ෙරුන් සඳො කාර්  ම්ඩඩල උ සංෙර්ධ  මධයස්ාා   සමඟ 

ඒකාබේධෙ ඔවුහන්වේ පර්වේශණ පත්රිකා සුචගතත සඟරා තුල උ ප්රසිේධ කිරිම අභිවප්රේරණ  

කිරීම සඳො, ස්වකොපස් (SCOPUS) ද්ත්ත ගතබඩාෙ පලිබඳෙ ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ පුස්තකාල උ  විසින්  ෙැඩමුු ෙක් පෙත්ෙනු ල උැබී . 

 

පේන   ළමනඅ රණය ිැඩි ලංග යුණු ලංකිරීම 

කළමණාකර  පද්ධතිවේ කාර් ක්ෂමතාෙ  සෙ ඵල උද්ායීතාෙ  ෙර්ධ   කර ගතැනීම 

සඳො පෙත සඳෙන් ක්රි ාමාර්ගත වගත  ිත. 

 2014-2018 ෙසර සඳො සංෙර්ධ   කර  ල උද් නපා මාර්ගික සැල උැස්ම 2016 

ෙර්ෂ  තුළ ක්රි ාත්මක කර  ල උදී.   

 විශ්ෙවිද්යාල උ කළම ාකරණවේ කාර් ක්ෂමතාෙ ෙැඩිදියුණු කිරීම සඳො කාර්  

ම්ඩඩල උ සංෙර්ධ  මධයසත්ා   විශ්ෙවිද්යාල උවේ අධය  , අ ධය   සෙ 

පරිපාල උ  කාර්  ම්ඩඩල උ  සඳො ධාරිතාෙ ෙැඩිදියුණු කිරීවම් ෙැඩසටෙන් 

පෙත්ෙ  ල උදී. 
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 විශ්ෙවිද්යාල උ කළම ාකරණ ට සො  වීම සඳො වබොවෙෝ මාර්වගතෝපවේශ 

සකස් කර ිති අතර කළම ාකරණ පේධති කිහිප ක් පරිගතණකගතත කර ිත. 

 

ශ්රී ලංකා අ ලං්නිදිග ව ශ්වවිශ්යඅකමප ලං්ර්ර්ි ලංක්රියඅ අර ම් ලං 

 විශ්ෙවිද්යාල උවේ ෙයාපාරික සම්බන්ධතා කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳො 

ජයාතයන්තර සෙව ෝගීතාෙ  සඳො ෙ  ජ'මානු සංස්තා (GIZ) නිල උධාරින් 

සෙ ජර්මනිවේ විවශේෂඥ න් කිහිප ෙතාෙක් විශ්ෙවිද්යාල උ  වෙත පැමිනි  ෙ. 

ජයාතයන්තර සෙව ෝගීතාෙ  සඳො ෙ  ජ'මානු සංස්තාෙ (GIZ) මඟින් 

වතෝරාගතත් ිතැම් විශ්ෙවිද්යාල උ කාර්  ම්ඩඩල උවේ පුහුණු පාඨමාල උා මාල උාෙක් 

ම පෙත්ෙ  ල උදී. විශ්ෙවිද්යාල උ   තුළ විශ්ෙවිද්යාල උ ෙයාපාර සම්බන්ධතා කුටි 

ආරම්භ කර  ල උදී.  

 

 ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශේවිද්යාල උවේ 10 ෙ  ොර්ෂික සාමා ය නපාධි 

ප්රද්ාව ෝත්සෙ  වකොළඹ බ්ඩඩාර ා ක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ 

ශාල උාවේ (BMICH) දී 2016 මාර්තු මස 20 ෙැනි දි  පැෙැත්විනි. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 එක්සත් ජාතින්වේ සංවිධා වේ  සංෙර්ධ  ෙැඩසටෙවන් සෙව ෝගත  ිතිෙ 

විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් සංවිධා   කර  ල උද් තරුණ බල උගතැන්වීවම් ෙැඩසටෙ . 

 විශ්ෙවිද්යාල උ  තුල උ ෙැඩි දියුණු කර  ල උද් පෙසුකම් හී ප්රව ෝජ   ල උබා ගතැනීමට 

ෙැකිෙ  පරිදි විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් ප්රාවේශී  ෙශව න් ක්රීඩා තරඟ 

විශ්ෙවිද්යාල උ  තුල උ සංවිධා   කර  ල උදී. 
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 විවිධ සංගතම් මඟින් සංසක්තතික ක්රි ාකාරකම් රාශි ක් විශ්ෙවිද්යාල උ  තුල උ 

සංවිධා   කර  පෙත්ො ිත. වමම ක්රි ාකාරකම් වෙ ත් සංස්කතීනන් ෙටො 

ගතැනීම සෙ වගත රෙ ට පාත්ර වූ බහු සංස්කතතික පරිසර ක් නිර්මාණ  කර ිත. 

එෙන් ක්රි ාකාරකම් ොර්ගික සංහිඳි ාෙ ෙැඩිදියුණු කිරීමට වෙේතු වී ිත. 

 

 විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් මුහුදු වෙරළ පරිසිදු කිරීවම් ෙැඩසටෙ ක් ක්රි ාත්මක 
කර  ල උදී. 
 

 රුධිර  පරිතයාගත කිරීම, ශ්රමද්ා  ෙැඩසටෙන්, ගතංෙතුරට වගතොදුරු වූෙන් සඳො 

පරිතයාගත එකතු කිරීම, සමාජ සංෙර්ධ   සඳො ෙැඩමුු  ො සම්මන්ත්රණ සෙ 

විවිධ සමාජ වසේො කටයුතු ෙැනි විවිධ ප්රජා ක්රි ාකාරකම් විශ්ෙවිද්යාල උ සිසුන් 

සිදුකර ිත. 

 

 ැගී එ  ප්රෙණතා සෙ 

අභිව ෝගත පළිබඳ බහුපාර්ශවී  

පර්වේෂණ  ටවත් 5 ෙ  

ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ  

පෙත්ෙ  ල උදී. සම්පූර්ණ පත්ර 

170 ක් වේශී ෙ ො විවේශී ෙ  

සමාජ විද්යා ො මා ෙ ශාස්ත්ර ,   

ශුේධ ො ෙයෙොරික විද්යාෙ, ඉංජිවන්රු ො තාක්ෂණ , ආගතමික ො  

සංස්කතතික අධය   ,  

ෙයාපාර ො 

කළම ාකරණ  සෙ 

වපොස්තකාල උ ො 

වතොරතුරු විද්යාෙ  ටවත් 

වමම සම්මන්ත්රණ ට 

ඉදිරිපත් කර  ල උදී. 
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 වකොටස් හුෙමාරුවේ නිල උධාරීන් විසින් වකොටස් වෙළඳ වපොළට සම්බන්ධ ද්ත්ත 

ෙල උට ව ොමිවල් ප්රවේශ  සැපයීමට විශ්ෙවිද්යාල උ ට සෙව ෝගත  ල උබා දුනි. ඒ 

අනුෙ එම පේධති  විශ්ෙවිද්යාල උවේ පුස්තකාල උ  තුල උ පහි ටුෙ  ල උදී. 

 

 

 

ෙතත්ීන  ෙැකි ාෙන් 

සවිබල උ ගතැන්වීම, 

හුෙමාරු කිරීම, 

පුස්තකාල උ 

වගතොඩ ැගිල්ල උ, 

පුස්තකාල උ 

ස්ෙ ංක්රී කරණ  

සෙ පුස්තකාල උ  

පළිබඳ අත්ද්ැකීම් 

හුෙමාරු කරගතැනීම සඳො  ැවගත හිර විශ්ෙවිද්යාල උවේ වජයේෂ්ඨ සෙකාර 

පුස්තකාල උ ාධිකාරිෙරි   සෙ එහි එහි ෙැඩබල උ  ෙැඩ අධිකාරි (සිවිල්) විසින් 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ පුස්තකාල උ  තුල උ සංචාර  කර  ල උදී. 

 ශ්රීල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ සංස්කතතික වක තුකාගතාර  තුල උ ිති මා ෙ 

කතීනන්, අත් පටපත් සෙ දුර්ල උභ ද්රෙය සංරක්ෂණ  ො රැක ගතැ ීම සඳො ිති  

අෙස්ාාෙ ො 

ශකයතාෙ  

වසො ා ගතැනීම 

සඳො නපකාර 

කිරීම පළිබඳෙ 

ිමරිකා එක්සත් 

ජ පද් තා ාපති 

කා්යාල උ නිල උධාරීන් 

සමඟ සාකච්ඡා 

කර  ල උදී. 
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 ෙරල උත් කළම ාකරණ ගිණුම්කරණ ආ ත   සෙ ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත 

විශ්ෙවිද්යාල උ  සමඟ අෙවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් කර  ල උද් අතර, ඒ මඟින් 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ සිසුන්ෙට මෙත් වූ ප්රතිල උාබ සැල උවසනු ිත. 

 

 ආසි ා පද් ම මඟින් පර්වේෂණ  ෙයාපතති තු ක් සඳො අරමුද්ල් ල උබා දුනි. 

 

 

 වතෙ  මූලික නපාධි  අධය   සම්වම්ල උ   2016 සාර්ාකෙ පැෙැත්වුහනි. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ශ්රී ල උංකාවේ සංෙර්ධ   සඳො ඉස්ල උාමී  අධය   ො අරාබි භාෂා පීඨ සිසුන්වේ 

භූමිකාෙ වත්මා කරගතනිමින් තුන් වෙනි ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ  ඉස්ල උාමී  

අධය   ො අරාබි භාෂා පීඨ  මඟින් සංවිධා   කර  ල උදී.  
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ශ්වවිශ්යඅක ලංමන්රණ/පඅක  ලංටභඅි 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ ප්රධා  පාල උ ාධිකාර  සෙ ප්රධා  විධා ක ඒකක  ෙන්වන් 

විශ්ෙවිද්යාල උ මන්ත්රණ සභාෙයි (Council). නපකුල උපතිෙර ා එම ත තුරට පැෙරූ 

අධිකාරව න් මන්ත්රණ සභාවේ සභාපතිෙර ා වේ. පීඨ ම්ඩඩල උ ෙලින් ස ාත  

සභාෙට ඉදිරිපත් කර  ල උද් ව ෝජ ා සඳො අනුමැති  ල උබා දීවම් අෙසා  අධිකාරි  

බල උ  මන්ත්රණ සභාෙ සතු වේ. මූල උය කමි ටුෙ, ඉඩම් සෙ වගතොඩ ැඟිලි  ඩත්තු කමි ටුෙ 

වමහි නප කමි ටු වේ. විශ්ෙවිද්යාල උවේ වල්ඛ්කාධිකාරී මන්ත්රණ සභාවේ වල්කම්ෙර ා 

වේ. 

දික ලංබකමයන් ලංපත් ලංවූ ලංටඅමඅජි යින්  

මොචා්ය එම්.එම්.එම්.  ාජීම් මෙතා -නප කුල උපති (සිට 22.06.2015) 

ආචා්ය එම්.අයි.එස්. සීන ා මෙත්මි  -පීඨාධිපති/ෙයෙොරික විද්යා පීඨ  (23.07.2016 ද්ක්ො) 

ආචා්ය යූ.එල්. වසයිනුඩීන් මෙතා -පීඨාධිපති/ෙයෙොරික විද්යා පීඨ  (23.07.2016 සිට) 

එම්.ඒ. ජබ්බාර් මෙතා -පීඨාධිපති/කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  (14.07.2016 ද්ක්ො) 

එම්.එල්. වෆොවුහසුල් අමීර් මෙතා -පීඨාධිපති/කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  (14.07.2016 සිට) 

එස්.එම්.එම් මසාහීර් මෙතා -පීඨාධිපති/ අරාබි භාෂා සෙ ඉස්ල උාමී  අධය   පීඨ  

ආචා්ය එස් ගුණපාල උන් මෙතා -පීඨාධිපති/කළම ාකරණ ො ොණිජ පීඨ  

ආචා්ය එස්.එම් ුන යිඩීන් මෙතා -පීඨාධිපති/ඉංජිවන්රු පීඨ  

ටනඅතන ලංටභඅ දිමයෝජිතයින්  

එම්.එච්.ඒ මු ාස් මෙතා -ප්රධානී/ අරාබි භාෂා වද්පාර්තවම්න්තුෙ 

ආචා්ය ඒ.එම්. මුසාතික් මෙතා -ප්රධානී/  ාන්ත්රික ඉංජිවන්රු (20. 07. 2016 සිට) 

ආචා්ය එස්.එම්. අෙමඩ් වල උබ්වබ් මෙතා -ප්රධානී/ සමාජ විද්යා වද්පාර්තවම්න්තුෙ (28. 05. 2016 ද්ක්ො) 

පත් ක ටඅමඅජි යින්  

ආචාර්  පී.වක්.සී.එල් ජ සිංෙ  

එම්.එම්.එස්.වක් බන්ඩාර මාපා මෙතා  

මොචා්ය ජී.එෆ්.රාවජ්න්ද්රන් මෙතා  

ආචා්ය  එම්.ඒ.එම්. නුහුමාන් මෙතා  

ආචා්ය  ඩී.ඒ.ආර්.වක්. ද් ාරත්  මෙතා  

එම්.එස්. රසාක් මෙතා  

ඉංජිවන්රු එස්. අබ්දුල් රෂීඩ් මෙතා  

 වීන් අධිකාරම් මෙතා (23. 07. 2016 ද්ක්ො) 

ආර්.එම්. ගුණෙර්ධ  මෙතා  

  

මේ ම්  

එච්.අබ්දුල් සත්තාර් මෙතා වල්ඛ්කාධිකාරී (31. 07. 2016 ද්ක්ො) 

එම්.අයි.  වුහෆර් මෙතා ෙැඩ බල උ  වල්ඛ්කාධිකාරී ( 01. 08. 2016 සිට) 



ොර්ෂික ොර්තාෙ 2016, ශ්රී. අ. වි .වි  14 
 

ශ්වවිශ්යඅක ලංටනඅතන ලංටභඅි ලං 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ අධය   කටයුතු සම්බන්ධ අධිකාරී බල උ  පෙති  ඒකක  ෙන්වන් 

ස ාත  සභාෙයි. සාර්ාක අධය   ප්රතිඵල උ ක් සඳො විශ්ෙවිද්යාල උ ප්රජාෙට සෙ 

මෙජ  ාට ෙගත කි   ඉවගතනීම්, ඉගතැන්වීම්, පර්වේශණ සෙ විෂ මාල උා ො විභාගත 

පේධති සම්බන්ධ ක්රි ාකාරකම් පීඨ, වද්පාර්තවම්න්තු සෙ අංශ ෙරො නිර්මාණ  

කිරීවම් කටයුතු සම්බන්ධ වමවෙ වීම සෙ පාල උ   කිරීම සිදු වකවර්. වම් මඟින් 

පීඨ න් විසින් ඉදිරිපත් කර  ව ෝජ ා අනුමත කිරීම සෙ නිර්වේශ කිරීම ද් ඒො 

අෙසා  අනුමැති  සඳො විශ්ෙවිද්යාල උ මන්ත්රණ සභාෙ වෙත ව ොමු කිරීමද් සිදුවේ. 

ස ාත  සභාවේ නප කමි ටු වල උස පුස්තකාල උ කමි ටුෙ, නිොඩු සෙ ප්රද්ා  කමි ටුෙ, බඳො 

ගතැනීවම් කමි ටුෙ, ිතුල උත් වේ. ස ාත  සභාවේ වල්කම්ෙර ා ෙන්වන් 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ වල්ඛ්කාධිකාරීෙර ා . 

 

දික ලංබකමයන් ලංපත් ලංවූ ලංටඅමඅජි යින් 

මොචා්ය එම්.එම්.එම්.  ාජීම් මෙතා - නප කුල උපති (සිට 22.06.2015) 

ආචා්ය එම්.අයි.එස්. සීන ා මෙත්මි  - පීඨාධිපති/ෙයෙොරික විද්යා පීඨ  (23.07.2016 ද්ක්ො) 

ආචා්ය යූ.එල්. වසයිනුඩීන් මෙතා - පීඨාධිපති/ෙයෙොරික විද්යා පීඨ  (23.07.2016 සිට) 

එම්.ඒ. ජබ්බාර් මෙතා - පීඨාධිපති/කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  (14.07.2016 ද්ක්ො) 

එම්.එල්. වෆොවුහසුල් අමීර් මෙතා - පීඨාධිපති/කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  (14.07.2016 සිට) 

එස්.එම්.එම් මසාහීර් මෙතා -පීඨාධිපති/ අරාබි භාෂා සෙ ඉස්ල උාමී  අධය   පීඨ  

ආචා්ය එස් ගුණපාල උන් මෙතා - පීඨාධිපති/කළම ාකරණ ො ොණිජ පීඨ  

ආචා්ය එස්.එම් ුන යිඩීන් මෙතා - පීඨාධිපති/ඉංජිවන්රු පීඨ  

එම්.එම්. රිෆවුහඩීන් මෙතා - පුස්ාකාල උාධිපති 

ඒ. එස්. ඒ. රවුහෆ් මෙතා - ගතණකාධිකරණ ො මූල්  අංශ ප්රධානී ී / වද්පාර්තවම්න්තුෙ 

එම්. එච්. ඒ මු ාස් මෙතා - ප්රධානී / අරාබි භාෂාෙ 

ඒ. එම්. අෙමඩ් මෙතා - ප්රධානී / ජීෙ විද්යාෙ 

ආචා්ය එම්. ජී. එම් තාරික් මෙතා - ප්රධානී / ජජෙ පේධති තාක්ෂණ  (25.07.2016 සිට) 

ආචා්ය එස්. එම්. අෙමඩ් වල උබ්වබ් මෙතා - ප්රධානී / ආර්ථික විද්යාෙ සෙ සංඛ්යාවල්ඛ්  (06.06.2016 සිට) 

එම්. එච්. එම්.  යිවරෝස් මෙතා - ප්රධානී / ඉස්ල උාමී  අධ්    

මොචා්ය එම්. ඒ. ඒම්. රමීස් මෙතා - ප්රධානී / භාෂා 

සීන ා එම්.ජී ෙසන් මෙත්මි  - ප්රධානී / කළම ාකරණ  

ආචා්ය වක් වකෝමතිරාජ් මෙතා - ප්රධානී / ගතණිතම  විද්යාෙ (15.07.2016 සිට) 

අචා්ය ඒච්.එම්.එම්  ලීර් මෙතා - ප්රධානී / ගතණිතම  විද්යාෙ (14.07.2016 ද්ක්ො) 

එම්. එෆ්.  ොස් මෙතා - ප්රධානී / වභ තික විද්යාෙ (21.07.2016 සිට) 
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ආචා්ය යූ. එල් සයිනුඩීන් මෙතා - ප්රධානී / ශාරීරික විද්යා (20.07.2016 ද්ක්ො) 

අයි.එල්.එම් මාහීර් මෙතා - ප්රධානී / සමාජ විද්යා (06.06.2016) 

ආචා්ය අෙමඩ් වල උබ්වබ් මෙතා - ප්රධානී / සමාජ විද්යාෙ (05.06.2016 ද්ක්ො) 

ආචා්ය ඒ. එම් මුසාතික් මෙතා - ප්රධානී /  ාන්ත්රික ඉංජිවන්රු 

එම්.බී. එම් ඉර්ෂාේ මෙතා - ප්රධානී / කළම ාකරණ වතොරතුරු තාක්ෂණ  

ආචා්ය වජ්. ඒ තම්වබෝ මෙතා - ප්රධානී ඉංජිවන්රු 

ආචා්ය එම්. අයි. එම් කලීල් මෙතා - ප්රධානී / භූවගතෝල උ විද්යාෙ (2012.07.12 සිට) 

එම්.එල් ෆවුහසුල් අමීර් මෙතා - ප්රධානී / භූවගතෝල උ විද්යාෙ (11.07.2016 ද්ක්ො) 

ඉංජිවන්රු එම්. අයි ඉල්ොම් ජසීල් 

මෙතා 

- ප්රධානී / IDS 

එස්. එම් අලීෆ් මෙතා - ප්රධානී / වේශපාල උ  විද්යාෙ 

 

 

පත් ක ලංටඅමඅජි යින්  

ආචාර්  එම්. එච්. ෙරූන් ෙයෙොර විද්යා පීඨ  (16.11.2016 ද්ක්ො) 

ආචාර්  එම් වජ් එම්. ජීනන් ෙයෙොර විද්යා පීඨ  (14.08.2016 සිට) 

ආචාර්  වක්. වකොමතිරාජ් ෙයෙොර විද්යා පීඨ  (14.07.2016 ද්ක්ො) 

ඒ. වික්රමරත්  මෙතා කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  

ආචාර්  ආර් එම් එම් රි ාල් කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  

ආචාර්  එම් අයි එම්. ජසීල් ඉස්ල උාමී  අධය   ො අරාබි භාෂා පීඨ  

ඒ. එම්. රාසික් මෙතා ඉස්ල උාමී  අධය   ො අරාබි භාෂා පීඨ  

ඒ එල් එම් ඒ ඒ. සමීම් මෙතා කළම ාකරණ ො ොණිජ පීඨ  

එම් ඒ එස් සී සල්ෆි ා නම්මා 

මෙත්මි  

කළම ාකරණ ො ොණිජ පීඨ  

ඉංජිවන්රු. එම් එම් එම් රිසත් ඉංජිවන්රු පීඨ  (24.06.2016 සිට) 

ඉංජිවන්රු. එම් බී. මුර්සිඩ් ඉංජිවන්රු පීඨ  (24.06.2016 සිට) 

 

 

වල්කම් 

 

එච්.අබ්දුල් සත්තාර් මෙතා වල්ඛ්කාධිකාරී (31. 07. 2016 ද්ක්ො) 

එම්.අයි.  වුහෆර් මෙතා ෙැඩ බල උ  වල්ඛ්කාධිකාරී  

(01.08. 2016 සිට) 
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ජයග්රෙණ 

 

 

 

 

 

 2016 ෙර්ෂවේදී හින්දු ආගතමික ො සංස්කතතික කටයුතු වද්පාර්තවම්න්තුෙ විසින්  

ජාතික ම්ටටමින් පෙත්ෙ  ල උද් පර්වේෂණ ලිප   තරගතවේ දී පළමු  

ස්ාා  තු  සෙ 

අව කුත් සැ සිලි 

තයාගත 6 ක් 

දි ාගතැනීමට ශ්රී ල උංකා 

අේනිදිගත 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ  භාෂා 

වද්පාර්තවම්න්තුවේ 

සිසුන් සමත් වි . 

 

 2016 අවප්රේල් මාසවේ වෙවබෝවමට්රික්ස් වශ්රේණිගතත කිරීම් අනුෙ ෙඩාත්ම මෑත ශ්රී 

ල උාංකික ආ ත ෙල උ විද්යාඥයින්වේ වශ්රේණිගතත කිරීම 

 

H ද්ර්ශක  පද් ම් කරගතනිමින් ප්රසිේධ විද්යාඥයින් වල උස ශ්රී ල උංකා අේණිදිගත 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ   නපකුල උපති මොචාර්  එම්.එම්.එම්.  ාජීම්,  ඉංජිවන්රු පීඨවේ 

පීඨාධිපති ජෙද්ය එස්.එම්. ුන යිඩීන් සෙ ඉංජිවන්රු පීඨවේ  ාන්ත්රික ඉංජිවන්රු 

වද්පාර්තවම්න්තුවේ ජෙද්ය අබ්දුල් මජීේ මුසාතික්    මෙත්ෙරුන්  ම් කර ිත. 

http://www.seu.ac.lk/news/images/fac_lang/2.jpg
http://www.seu.ac.lk/news/images/fac_lang/2.jpg
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ශ්රී ල උංකාවේ පළමු 

තාක්ෂණික පීඨ  

ශ්රී ල උංකා අේණිදිගත 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ  

ආරම්භ කර  ල උද් 

අතර එ   

නත්සොකාරව න් 

ආරම්භ වි . 

නපාධි පාඨමාල උා 

වද්කක්   ටවත් දිෙයිවන් විවිධ ප්රවේශෙලින් සිසුන් 160 ක් බඳො වගත  තිවබ්. 

(සිසුන් 85 වද්ව ක් ජජෙ පේධති නපාධි පාඨමාල උාෙට ිතුළත් කර ිති අතර 

සිසුන් 75 වද්ව ක් වතොරතුරු ො සන්නිවේද්  තාක්ෂණ නපාධි පාඨමාල උාෙට 

ිතුළත් කර ිත). 

 

කළම ාකරණ සෙ 

ොණිජ පීඨවේ තෙත්  

පර්වේෂණ 

සඟරාෙක් ෙ  

වතොරතුරු පේද්ති ො  

 වතොරතුරු තාක්ෂණ 

සඟරාෙ (අන්තර්ජාල උම   

ේවි-ොර්ෂික විෙතත  

ප්රවේශ සමාවල උෝච  

සඟරාෙ) (JISIT)  

නත්සොකාරව න්  දි ත් 

කර  ල උදී. 

 
 

http://www.seu.ac.lk/ft/news/images/media/2.jpg
http://www.seu.ac.lk/news/images/launching_jisit/1.jpg
http://www.seu.ac.lk/news/images/launching_jisit/6.jpg
http://www.seu.ac.lk/news/images/launching_jisit/6.jpg
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්රමුණු ලංමුදුන් ලංපමුනුිඅ ලංවැනීමහ ලංමනොෙැකිවීම් ලංෙඅ ලංඊහ ලංමෙේතු 

 මොචාර්  ෙරුන් (Chair Professors) බඳො ගතැනීමට ව ොෙැකිවීම - අ දුම්පත් 

කැඳවුහෙද් කිසිවෙකු ඉල්ලුම් ව ොකර  ල උදී. 

 වස ඛ්ය මධයසා්ා  ට ස්ථීර ජෙද්යෙරුන් බඳො ගතැනීමට ව ොෙැකිවීම - 

වස ඛ්ය අමාතයශ   ටවත් ෙැඩි ෙැටුපක් සහිතෙ පත්වීම් ල උබාගතැනීවම් අෙස්තාෙ 

පෙති  නිසා විශ්ෙවිද්යාල උවේ වසේෙ  සඳො අ දුම් ව ොකරයි. වකවසේ වෙතත්, 

වකොන්ත්රාත් පද් ම  ටවත් බාහිර ජෙද්යෙරුන් සමඟ වස ඛ්ය මධයසා්ා   

පෙත්ෙවගත   නු ල උබයි.   

 අද්ාළ සුදුසුකම් ො අත්ද්ැකීම් සහිත ඉංජිවන්රුෙරුන් අඩු ෙැටුපක් සහිතෙ 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ වසේෙ  කිරීමට අකමැති වීම වෙේතුවෙන් ෙයාපතති 

කළම ාකරුවෙකු බඳො ගතැනීමට ව ොෙැකි වි . 

 ද්ැඩි මුහුදු ඛ්ාද්  ක් සිදුවෙමින් පැෙීනම වෙේතුවෙන් විශ්ෙවිද්යාල උ ට ද්ැ ටමත් 

විශාල උ භූමි ප්රමාණ ක් අහිමි වී ිත - මුහුදු ඛ්ාද්   ෙැළැක්වීමට  විශ්ෙවිද්යාල උ ට 

ෙැකි ාෙක්  ැත. විශ්ෙවිද්යාල උ  වම් පළිබඳෙ අද්ාළ අධිකාරි ට කිහිප ෙරක් 

ද්ැනුම් දී ිති  මුත් වම් ෙ  වතක් කිසිදු ප ෙරක් වගත   ැත. 

 ගතල් ඔ  පටාර ගතැලීම වෙේතුවෙන් ෙැසි සමවේදී විශ්ෙවිද්යාල උ  ගතංෙතුර 

තර්ජ  ට මුහුණ පෑම- විශ්ෙවිද්යාල උ ට ගතංෙතුර සඳො ආරක්ෂිත බැම්මක් 

ස්ාාපත කළ ව ොෙැකි වි . 

 

්නඅවත ලංටැකසුම් 
 

ශ්වවිශ්යඅකමප ලංටැකසුම් ලංකිරීම්: 

 විෂ මාල උා මත පද් ම් වූ මැදිෙත්වීම් ෙරො නපාධි අවප්ක්ෂකයින්වේ ෙතත්ීන  

සංෙර්ධ   ශක්තිමත් කිරීමට.  

 වල උෝක වශ්රේණිගතත කිරීම් තුල උ විශ්ෙවිද්යාල උ  ඉදිරි ට ගතැනීමට.  

 පළිගතත් ජාතයන්තර විශ්ෙවිද්යාල උ / පර්වේෂණ ආ ත  සමගත අධය   ො 

පර්වේෂණ සෙව ෝගීතාෙ ෙර්ධ   කිරීමට.  

 2018 ෙර්ෂ  ෙ  විට ආචාර්  නපාධි ල උත් ආචාර් ෙරුන් 40% ක් වල උසින් 

ඉෙල උ ද්ැමීම. 
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2. සංවිධා   ේ යුෙ  
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3. සිසුන් සෙ සම්පත් පළිබඳ විස්තර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පීඨ  පාඨමාල උාෙ 
සිසුන් 
සංඛ්යාෙ 

අධය   
කාර් ය 
ම්ඩඩල උ 
සංඛ්යාෙ 

පරිපාල උ  
ව ොෙ  
අ ධය   
කාර් ය 
ම්ඩඩල උ 
සංඛ්යාෙ   

ෙයෙොරික 
විද්යා පීඨ  

ජීෙ විද්යාෙ 
523 27 42 

වභ තික විද්යාෙ 

 
කල උා ො 
සංස්කතතික 
පීඨ  
 

කල උා  794 35 16 

ඉස්ල උාමී  
අධය   ො  
අරාබි භාෂා 
පීඨ  

අරාබි භාෂාෙ  

1087 21 12 
ඉස්ල උාමී  අධය     

 
කළම ාකරණ 
ො ොණිජ 
පීඨ  

කළම ාකරණ  

1044 32 15 
ොණිජ 
කළම ාකරණ සෙ 
වතොරතුරු තාක්ෂණ  

ඉංජිවන්රු 
පීඨ  

ඉංජිවන්රු 474 17 35 

තාක්ෂණ පීඨ  

ජජෙ පේධති 
තාක්ෂණ  

158 6 4 
වතොරතුරු සංනිවේද්  
තාක්ෂණ  

පුස්තකාල උ -- 5 27 

අව කුත් වද්පාර්තවම්න්තු -- -- 215 

එකතුෙ 4080 144 366 
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4. වේශී  සිසුන් පළිබඳ විස්තර: 

   ිගුි 4.1: මේශීය ලංසිසුන් (්භයන්තර ලංමූලි  ලංඋපඅධි ලංපඅඨමඅකඅ ලංටඳෙඅ ලංනි ලංඇතුකත් ලංවීම්) 

පීඨය ්යයන ලංිැසටහෙන 

ඇතුකත් ලං

 රවන්නඅ ලං

ිටර 

එ ඟ ලංවූ ලං

ඇතුකත් ලං

 රවැනීම් 

ලියඅපග ාචි ලං

වූ ලං

ටාඛ්යඅි 
කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  

2015/16 

-- -- 

කළම ාකරණ ො 
ොණිජ පීඨ  

කළම ාකරණ  
ොණිජ 
කළම ාකරණ සෙ වතොරතුරු 
තාක්ෂණ  

ෙයෙොරික විද්යා 
පීඨ  

වභ තික විද්යාෙ 
ජීෙ විද්යාෙ 

ඉස්ල උාමී  අධය   
ො අරාබි භාෂා 

අරාබි 
ඉස්ල උාමී  අධය   

ඉංජිවන්රු පීඨ  100 97 

තාක්ෂණ පීඨ  
කතෂි තාක්ෂණ ජජෙ පේධති 
තාක්ෂණ  

75 83 

වතොරතුරු සංනිවේද්  තාක්ෂණ  75 75 

 

කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  

2014/15 

360 290 

කළම ාකරණ 
ො ොණිජ පීඨ  

කළම ාකරණ 130 131 

ොණිජ 110 99 

කළම ාකරණ වතොරතුරු 
තාක්ෂණ  

110 96 

ෙයෙොරික විද්යා 
පීඨ  

වභ තික විද්යාෙ 150 107 

ජජෙ විද්යාෙ 150 100 

ඉස්ල උාමී  
අධය   ො අරාබි 

භාෂා පීඨ  

අරාබි 200 196 

ඉස්ල උාමී  අධය    250 194 

ඉංජිවන්රු පීඨ  100 91 

 

කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  

 

 

 
2013/14 

300 239 

කළම ාකරණ 
ො ොණිජ පීඨ  

කළම ාකරණ 120 124 

ොණිජ 90 90 

කළම ාකරණ වතොරතුරු 
තාක්ෂණ  

90 115 

ෙයෙොරික විද්යා 
පීඨ  

වභ තික විද්යාෙ 150 111 

ජජෙ විද්යාෙ 150 125 

ඉස්ල උාමී  
අධය   ො අරාබි 

භාෂා පීඨ  

අරාබි 150 146 

ඉස්ල උාමී  අධය    200 175 

ඉංජිවන්රු පීඨ  100 92 
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ිගුි 4.2:  මේශීය ලංසිසුන් ලංලියඅ ලංපග ාචිය (මුලු ලංශිෂය ලංටාඛ්යඅමේ ලංඑ තුි) ්භයන්තර ලංමූලි  ලංඋපඅධි ලං

ිැසටහෙන් 

පීඨය ්යයන ලංිැසටහෙන 
්යයන ලං

ිටර 
මඅයය 

ඇතුකත් ලං

 රවන්නඅ ලං

ිටර 

ශ්. ලංශ්. ලංප්ර. ලංම ො. ලංට ලං

ඇතුකත් ලං රවැනීම් 

පිරි

මි 

වැෙැ

නු 

එ තු

ි 

 
ක
අ ලං
ෙ
අ ලං

ට
ාට
ව 
ෘන 
 

 

බී.ඒ (සාමා ය) 1 වෙනි ෙසර වද් සෙ ඉ 2014/15 37 229 266 

බී.ඒ (සාමා ය) 
2 වෙනි ෙසර 

වද් සෙ ඉ 
2013/14 

17 110 127 

බී.ඒ (විවශේෂ) වද් සෙ ඉ 12 79 91 

බී.ඒ (සාමා ය) 
3 වෙනි ෙසර 

වද් සෙ ඉ 
2012/13 

22 142 164 

බී.ඒ (විවශේෂ) වද් සෙ ඉ 9 60 69 

බී.ඒ (විවශේෂ) 4 වෙනි ෙසර වද් සෙ ඉ 2011/12 19 58 77 

 
ළ
ම
න
අ 
ර
ණ

 ෙ
අ 
ි
අණි
ජ

 

බී. බී. ඒ 

1 වෙනි ෙසර 

වද් සෙ ඉ 

2014/15 

46 84 130 

බී. වකොම් ඉ 39 56 95 

බී. එම් අයි .  ඉ 23 73 96 

බී. බී. ඒ 

2 වෙනි ෙසර 

වද් සෙ ඉ 

2013/14 

51 60 111 

බී. වකොම් ඉ 19 50 69 

බී. එම් අයි .  ඉ 37 70 107 

බී. බී. ඒ 

3 වෙනි ෙසර 

ඉ 

2012/13 

43 55 98 

බී. වකොම් ඉ 33 50 83 

බී. එම් අයි .  ඉ 24 62 86 

බී. බී. ඒ 
4 වෙනි ෙසර 

වද් සෙ ඉ 
2011/12 

34 62 96 

බී. වකොම් ඉ 25 48 73 

ඉ
ට
වක
අමී
ය
 ලං්

ය
ය
න
 ලංෙ
අ ලං
්
ර
අි
 ලංභ
අෂ
අ 

බී. ඒ(සාමා ය) අරාබි 
භාෂා 

1 වෙනි ෙසර 
වද්, අ සෙ 
ඉ 

2014/15 
62 134 196 

බී. ඒ(සාමා ය) 
ඉස්ල උාමී  අධය   

19 175 194 

බී. ඒ (සාමා ය) අරාබි 
භාෂා 

2 වෙනි ෙසර 
වද්, අ සෙ 
ඉ 

2013/14 
59 109 168 

බී. ඒ (සාමා ය) 
ඉස්ල උාමී  අධය   

33 162 195 

බී. ඒ (සාමා ය) අරාබි 
භාෂා 

3 වෙනි ෙසර 
වද්, අ සෙ 
ඉ 

2012/13 
49 82 131 

බී. ඒ(සාමා ය) 
ඉස්ල උාමී  අධය   

23 158 181 

බී. ඒ. විවශේෂ) අරාබි 
භාෂා 

4 වෙනි ෙසර 
වද්, අ සෙ 
ඉ 

2011/12 

2 4 6 

බී. ඒ. (විවශේෂ) 
ඉස්ල උාමී  අධය   

6 10 16 

ි
ය
ි
ෙ
අරි
 
 ලං

ශ්
ය
අ 

බී. ඒස් සී (සාමා ය) 1 වෙනි ෙසර ඉ 2014/15 98 111 209 

බී. ඒස් සී (සාමා ය) 2 වෙනි ෙසර ඉ 2013/14 78 105 183 

බී. ඒස් සී (සාමා ය) 3 වෙනි ෙසර ඉ 2012/13 58 58 116 

බී. ඒස් සී (විවශේෂ) 4 වෙනි ෙසර 
ඉ 

2011/12 4 11 15 

 ලං ලං
ඉ
ාඡි
ම
න්
රු

 

බී. ඒස් සී  ඉංඡිවන්රු 1 වෙනි ෙසර ඉ 2015/16 76 21 97 

බී. ඒස් සී  ඉංඡිවන්රු 2 වෙනි ෙසර ඉ 2014/15 79 12 91 

බී. ඒස් සී  ඉංඡිවන්රු 3 වෙනි ෙසර ඉ 2013/14 71 21 92 

බී. ඒස් සී  ඉංඡිවන්රු 4 වෙනි ෙසර ඉ 2012/13 83 18 101 

බී. ඒස් සී  ඉංඡිවන්රු අෙසන් ෙසර 
ඉ 

2011/12 75 18 93 

ත
අක්

ෂ
ණ

 BBST 
1 වෙනි ෙසර 

ඉ 

2015/16 
14 69 83 

BICT ඉ 59 16 75 

ඉ - ඉංග්රීසි, වද් - වද්මළ, අ - අරාබි 



ොර්ෂික ොර්තාෙ 2016, ශ්රී. අ. වි .වි  23 
 

ිගුි 4.3:   මුේ ලං්ය ර ලංසිදු රන ලංබඅහිර ලංමූලි  ලංඋපඅධි ලංිැසටහෙන් ලංටඳෙඅ ලංනි ලංඇතුකත් ලංවීම් ලංටෙ ලං

බඳිඅ ලංවැනීම්( ලංසිසුන් ලංටාඛ්යඅි). 

්යයන ලං

ිැසටහෙන 

්යයන ලං

ිටර 

නි ලංඇතුකත් ලංවීම් ලං(ජනිඅරි ලං

- ලංමටැම්බර් ලං2016) 

නි  ලංසිසුන් ලංබඳිඅ ලංවැනීම් ලං

(2016 ලංමටැම්බර් ලං31 ලංග නහ ලං

ලියඅපග ාචි ලංවූ ලංසිසුන් ලංටාඛ්යඅි) 

පිරිමි වැෙැනු එ තුි පිරිමි වැෙැනු එ තුි 

කල උා නපාධි  1 වෙනි 

ෙසර 
-- -- --    

ෙයාපාර 
පරිපාල උ  
නපාධි  

1 වෙනි 

ෙසර 
-- -- --    

ෙණිජ නපාධි  1 වෙනි 

ෙසර 
-- -- --    

කල උා නපාධි  1, 2 ො 3 
වෙනි ෙසර 

   3,406 3,615 7,021 

ෙයාපාර 
පරිපාල උ  
නපාධි  

1, 2 ො 3 
වෙනි ෙසර 

   2,277 942 3,219 

ෙණිජ නපාධි  1, 2 ො 3 
වෙනි ෙසර 

   246 246 492 

 
 

        ිගුි 4.4:  පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලංටඳෙඅ ලංමේශීය ලංසිසුන් ලංඇතුකත් ලංවීම් ලංටෙ ලංබඳිඅ ලංවැනීම්( ලංසිසුන් ලංටාඛ්යඅි) 

  

 

පීඨමප ලං

නම 
්යයන ලංිැසටහෙන 

ර්ර්ණ ලං

 අලීන/ ලං

්ර් ලං

 අලීන 

නි ලංඇතුකත් ලංවීම් ලං

(ජනිඅරි ලං- ලංමටැම්බර් ලං

2016) 

නි  ලංසිසුන් ලංබඳිඅ ලං

වැනීම් ලං(2016 ලං

මටැම්බර් ලං31 ලංග නහ ලං

ලියඅපග ාචි ලංවූ ලංසිසුන් ලං

ටාඛ්යඅි) 

පිරි

මි 

වැෙැ

නු 

එ 

තුි 

පිරි

මි 

වැෙැ

නු 

එ 

තුි 

ක
ල උ
ා 
ෙ
ා 
ස
ංක
තති
ක

 

පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලංඩිප්මකෝමඅ(PG.Dip ….) 

පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලං

ඩිප්මකෝමඅ  වද්මල උ 

ර්ර්ණ ලං

 අලීන 
2 2 4 2 2 4 

වඅටවරපන  ලංඋපඅධි (MSc, MA, MBA, …..)   

 ශාස්ත්රපති වද්මල උ 
  ලංර්ර්ණ ලං

 අලීන 
1 2 3 4 3 7 

ර්වණමේ ලංදී ලංඋපඅධි   

ද්ර්ශණවේ දී වද්මල උ 
ර්ර්ණ ලං

 අලීන 
8 -- 8 34 4 38 

මුලු ලංඑ තුි  11 4 15 40 9 49 

ක
ල උ
ම
 
ාක
ර
ණ
 ෙ
ා 

ෙ
නි
ජ

 

පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලංඩිප්මකෝමඅ (PG.Dip ….) 

පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලං

ඩිප්මකෝමඅ  
කල උම ාකරණ 

ර්ර්ණ ලං

 අලීන 
-- -- -- 08 00 08 

වඅටවරපන  ලංඋපඅධි (MSc, MA, MBA, …..) 

ශ්රාස්ත්රපති ෙයාපාර 
පරිපාල උ  

ර්ර්ණ ලං

 අලීන 
29 07 36 214 43 257 

මුලු ලංඑ තුි  29 07 36 222 43 265 
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5. ශ්මේශීය ලංසිසුන් ලංපිළිබඳ ලංශ්ටවතර 

ෙගුෙ 5.1:  විවේශී  සිසුන් (විවේශී   වතෝරාගතත් සිසුන්) නපාධි අවප්ක්ෂක නපාධි පාඨමාල උා සඳො 
 ෙ ප්රවේශ න් 

පීඨය ්යයන ලංිැසටහෙන 

ඇතුකත් 

වීමම් ලං

ිටර 

රහ 

ලියඅපග ාචි ලං

සිසුන් ලං

ටාඛ්යඅි 

ෙයෙොරික විද්යා පීඨ  

ජීෙ විද්යාෙ 2014/15  යිජීරි ාෙ 01 

වභ තික විද්යාෙ 
2013/14 

බංගතල උාවේශ  01 

ජීෙ විද්යාෙ පකිස්ාා   01 

ජීෙ විද්යාෙ 

2012/13 

වකන් ාෙ 01 

ජීෙ විද්යාෙ භූතා   01 

කල උා ො සංස්කතතික පීඨ   ස්ොසිල උන්ත  01 

ඉස්ල උාමී  අධය   ො 
අරාබි භාෂා පීඨ  

ඉස්ල උාමී  අධය   
බංගතල උාවේශ  

01 

 

 ිගුි 5.2:  ශ්මේශීය ලංසිසුන් ලං(ශ්මේශීය ලංසිසුන් ලංඛ්අාසය ලංයහමත් ලංමතෝරඅවත් ලංසිසුන් ලං) ලංඋපඅධි ලං්මප්ක්ෂ  ලං

උපඅධි ලංපඅඨමඅකඅ ලංටඳෙඅ ලංඇතුළත් ලංකිරීම ලං(මුළු ලංසිසුන් ලංටාඛ්යඅි) 

පීඨය 

්යයන ලං

ිැසටහෙ

න 

්යයන ලං

ිටර 
රහ 

ඇතුකත් 

වීමම් ලංිටර 

නි  ලංසිසුන් ලංබඳිඅ ලංවැනීම් ලං

(ලියඅපග ාචි ලංවූ ලංසිසුන් ලං

ටාඛ්යඅි) 

පිරිමි වැෙැනු එ තුි 

ෙ
ය
ෙ
ෙ
ාර
 වි
ද්ය
ා 
පී
ඨ
 

 

බී.එස්.සී 
1 වෙනි 
ෙසර 

 යිජීරි ාෙ 2014/2015 01 -- 01 

බී.එස්.සී. 
(සාමා ය) 2 වෙනි 

ෙසර  

බංගතල උාවේශ  

2013/2014 

-- 01 

02 
බී.එස්.සී. 
(සාමා ය) 

පකිස්ාා   01 -- 

බී.එස්.සී. 
(සාමා ය) 3 වෙනි 

ෙසර 

වකන් ාෙ 

2012/2013  

01 -- 

02 
බී.එස්.සී. 
(සාමා ය) 

භූතා   01 -- 

ක
ල උ
ා 
ෙ
ා 

ස
ංස්
ක
තති

ක
 පී
ඨ
 

 

බී. 
ඒ.(විවශේෂ) 

3 වෙනි 
ෙසර 

ස්ොසිල උන්ත  

2012/2013 

-- 01 

02 

ඉ
ස
්ල උ
ාමී
 
 

අ
ධ
ය
 
 
 

ෙ
ා 
අ
ර
ාබි
 

භ
ාෂ
ා 
පී
ඨ
 

 

බී. ඒ.( 
විවශේෂ) 

බංගතල උාවේශ  01  

 

 ිගුි 5.3:  පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලංපඅඨමඅකඅ ලංටඳෙඅ ලංශ්මේශීය ලංසිසුන් ලංනි ලංටෙභඅගී ලංින්නන් ලංටෙ ලංඇතුළත් ලංකිරීම් ලං

(මුළු ලංසිසුන් ලංටාඛ්යඅි) 

පීඨමප ලං

නම 

්යයන ලං

ිැසටහෙන 

ර්ර්ණ ලං අලීන/ ලං

්ර් ලං අලීන 

නි ලංඇතුකත් ලංවීම් ලං

(ජනිඅරි ලං- ලංමටැම්බර් ලං

2016) 

නි  ලංසිසුන් ලංබඳිඅ ලංවැනීම් ලං

(2016 ලංමටැම්බර් ලං31 ලං

ග නහ ලංලියඅපග ාචි ලංවූ ලංසිසුන් ලං

ටාඛ්යඅි) 

පිරිමි 
වැෙැ

නු 

එ තු

ි 
පිරිමි වැෙැනු 

එ තු

ි 

ක
ළ
ම
 
ාක
ර

ණ
 ෙ
ා 

ෙ
ාණි

ජ
  

පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලංඩිප්මකෝමඅ (PG.Dip ….) 

පවවචඅත් ලංඋපඅධි ලං

ඩිප්මකෝමඅ  
කල උම ාකරණ 

මි න්මාර  0 00 00 00 02 02 
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6. නපාධිධාරීන් බිහිකිරීම 
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ිගුි 6.2: මූලි  ලංඋපඅධි ලංකබඅදීම්: ලංබඅහිර 

්යයන ලංිැසටහෙන 
ටඅමඅනය/ 

ශ්මවේෂ 

උපඅධිඅරීන් ලංටාඛ්යඅි 

පිරිමි ලං වැෙැනු එ තුි 

කල උා නපාධි සාමා ය 57 71 128 

ෙයාපාර පරිපාල උ  නපාධි සාමා ය 15 15 30 

ොණිජ නපාධි සාමා ය 01 08 09 

 

ෙගුෙ 6.3: පශ්චාත් නපාධි ල උබාදීම් 

පීඨය 
්යයන ලං

ිැසටහෙමන් ලංනම 

උපඅධිය ලං(PD/ 

ශාස්ත්රපති / 

ර්වණමේදී ලං/ 

ආචඅර්ය ලං/MD 

උපඅධිඅරීන් ලංටාඛ්යඅි 

පිරිමි ලං පිරිමි ලං පිරිමි ලං 

කල උා ො 
සංස්කතතික පීඨ  

ශාස්ත්රපති ෙයාපාර 
පරිපාල උ  නපාධි 

ශාස්ත්රපති 08 02 10 
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7. අධය   ො අධය   සො ක කා්ය ම්ඩඩල උ  
 

 ිගුි 7.1: පුටවත අක ලංටෙ ලං්යයන ලං අර්ය ලංම්ඩසකය ලංශ්ටවතර 

 
පීඨය 

 
 

වද්පාර්ාවම්න්තුෙ/අංශ
 / 

ඒකක  

ත තුර 

ව
ජ
ය
ෂ්
ඨ
 ම
ෙ
ාච
ාර්
 

 

ම
ෙ
ාච
ාර්
 

 

ස
ෙ
ා 
ක
 ම
ෙ
ාච
ාර්
 

 

ව
ජ
ය
ෂ්
ඨ
  
ක
ථි
ක
ාච
ාර්
 
 (

I 
ව
ශ්ර
ේණි
 
) 

ව
ජ
ය
ෂ්
ඨ
  
ක
ථි
ක
ාච
ාර්
 
 (

II
 

ව
ශ්ර
ේණි
 
) 

ක
ථි
ක
ාච
ාර්
 
 /
ආ
ධු
නි
ක
 

ක
ථි
ක
ාච
ාර්
 

 
ක
ථි
ක
ාච
ාර්
 
 

(ත
ාෙ
ක
ාලි
ක
/ප
ැෙ
රු
ම්
 

ප
ද් 

ම
) 

පු
ස
්ා
ක
ාල උ
ාධි
ප
ති

 

ව
ජ
ය
ෂ්
ඨ
  
ස
ෙ
ක
ාර
 

පු
ස
්ා
ක
ාල උ
ාධි
ප
ති
 (

I 
ව
ශ්ර
ේණි
 
) 

ව
ජ
ය
ෂ්
ඨ
  
ස
ෙ
ක
ාර
 

පු
ස
්ා
ක
ාල උ
ාධි
ප
ති
 (

II
 

ව
ශ්ර
ේණි
 
) 

ස
ෙ
ක
ාර
 පු
ස
්ා
ක
ාල උ
ාධි
ප
ති

 

ස
ෙ
ා 
 ක
ථි
ක
ාච
ාර්
 

 

ප්ර
ද්ර්
ශ
ක
/ 

න
ප
ව
ේ
ශ
ක

 
(ත
ාෙ
ක
ාලි
ක
) 

නපකුල උපති 1  

ක
ල උ
ා 
ෙ
ා 
ස
ංස
ක්
තති
ක

 

වේශපාල උ  විද්යා වද්. 
වම් 

-- -- -- 1 1 2 

5 

 

13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -- 

භාෂා වද්. වම් -- 1 -- 4 1 3 

භූ වගතෝල උ  විද්යා වද්. වම් -- -- 1 2 1 -- 

සමාජ විද්යා වද්. වම් -- -- -- 6 5 2 

පරිගතණක ඒකක  -- -- -- -- -- 1 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගතැන්වුහම් 
ඒකක  

-- -- -- -- 2 2 

ඉ
ස
්ල උ
ා

මී
 
 

අ
ධ
ය

 
 
 

ෙ
ා 

අ
ර
ාබි
 

භ
ාෂ
ා ඉස්ල උාමී  අධය   වද්. 

වම් 
-- -- -- 2 1 5 -- 

6 -- 
අරාබි භාෂා වද්. වම් -- -- -- 3 2 8 -- 

ක
ළ
ම
 
ාක
ර
ණ

ෙ
ා 
ෙ
ාණි

ජ
 

ගිණුම් සෙ මූල උය වද්. 
වම් 

-- -- -- 5 1 5 -- 

2 2 
කළම ාකරණ වද්. වම්                                                      -- -- -- 12 2 2 -- 

කළම ාකරණ 
වතොරතුරු තාක්ෂණ වද්. 
වම් 

-- -- -- 1 2 2 -- 

ෙ
ය
ෙ
ෙ
ාරි

ක
 වි
ද්ය
ා ගතණිතම  විද්යා වද්. වම් -- -- -- 4 3 6 

2 5 17 වභ තික විද්යා වද්. වම් -- -- -- 4 2 3 

ජීෙ විද්යා වද්. වම් -- -- -- 4 -- 1 

  
ඉ
ංඡි
ව
න්
රු

 

සිවිල් ඉංජිවන්රු වද්. 
වම් 

-- -- -- 2 1 4 

5  2 

 ාන්ත්රික ඉංජිවන්රු වද්. 
වම් 

-- -- -- 1 -- 3 

විදුලි ො විදුලි සංවේශ 
ඉංජිවන්රු වද්. වම් 

-- -- -- -- -- 4 

පරිගතණක ඉංජිවන්රු 
වද්. වම් 

-- -- -- -- -- 2 

අන්තර්ක්වෂේත්ර 
අධය    

-- -- -- -- -- -- 

තාක්ෂණ  

ජජෙ පේධති 
තාක්ෂණ  

-- -- -- -- 3 --     

වතොරතුරු සන්නිවේද්  
තාක්ෂණ  

-- -- -- -- 1 2     

පුටවත අකය  1 -- 3 1  

එ තුි 1 1 1 51 28 57 12 1 -- 3 1 26 21 
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ෙගුෙ 7.2: පුස්තකාල උ කා්ය ම්ඩඩල උ ද් ිතුල උත්ෙ අනුමත ො ෙර්තමා  ස්ථිර අධය     කාර්  

ම්ඩඩල උ  (31.12.2016) 

 

8. පරිපාල උ   සෙ අධ්     සො ක කාර්  ම්ඩඩල උ  විස්තර 

8.1. පරිපාල උ , වෙ ත් විධා ක සෙ අධය   සො ක කා්ය මන්ඩල උ වතොරතුරු. 

 

ඛ්අාසය 

2016 

්නුමත ලංතනතුරු ටතය ලංතනතුරු 

අධය   වශ්රේණි (ඉගතැන්වීම්) 260 209 

අධය   වශ්රේණි (පුස්තකාල උ) 6 5 

එ තුි 266 214 

පීඨ /ශාඛ්ාෙ 
පරිපාල උ  කාර්  

ම්ඩඩල උ  
අධය   සො ක 
කාර්  ම්ඩඩල උ  

සාමා ය පරිපාල උ  

වල්ඛ්කාධිකාරී 1 -- 

නිව ෝජය  වල්ඛ්කාධිකාරී  2 -- 

වජයේෂ්ඨ සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී  4 -- 

මූල උය පරිපාල උ  
නිව ෝජය  මූල උයාධිකාරී  1  

සෙකාර  මූල උයාධිකාරී  3  

භා්ඩඩ ො සැපයුම් අංශ  
වජයේෂ්ඨ සෙකාර  මූල උයාධිකාරී 1  

සෙකාර මූල උයාධිකාරී 1  

ෙතත්ීන  මාර්වගතොපවේශ අංශ  ෙතත්ීන  මාර්වගතෝපවේශ නපවේශක -- 1 

ආරක්ෂක වසේො අංශ  ප්රධා  ආරක්ෂක නිල උධාරී 1  

කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  
වජයේෂ්ඨ සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

නපවේශක -- 3 

කළම ාකරණ ො ොණිජ පීඨ  
සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

නපවේශක -- 3 

ෙයෙොරික විද්යා පීඨ  

සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

පරිගතණක නපවේශක  1 

අධයාප  සෙ ක  1 

පේධති විශ්වල්ෂක  1 

ඉස්ල උාමී  අධය   ො අරාබි 
භාෂා පීඨ  

සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

ඉාඡිමන්රු පීඨය 
වජයේෂ්ඨ සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

ෙැඩපල උ ඉංඡිවන්රු 1  

තාක්ෂණ පීඨ  සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

නපකුල උපති කා්යාල උ  සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

වල්ඛ්කාධිකාරී කා්යාල උ  
සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී ( නීති සෙ 
වගතොණු ගතත කිරීම් ) 

1  

සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

විභාගත අංශ  වජයේෂ්ඨ සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

පුස්තකාල උ වසේො 
සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී (පුස්තකාල උ 
වසේො) 

1 -- 

කා්යම්ඩඩල උ ො ශිෂය 
සුබසාධ  වසේො 

නිව ෝජය  වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

වභ තික අධය   අංශ  වභ තික අධය    නපවේශක  3 

වතොරතුරු ො සංඛ්යා වල්ඛ්  
අංශ  

සෙකාර සංඛ්යා වල්ඛ්  නිල උධාරී  1 

ජාල උ වමවෙයුම් අංශ  සෙකාර ජාල උ කළම ාකරු -- 1 

 ඩත්තු අංශ  
නද්යා  භාරකරු 1  

ෙැඩ ඉංඡිවන්රු 1  

බාහිර නපාධි ො ෙතත්ීන  
අධය   අංශ  

සෙකාර වල්ඛ්කාධිකාරී 1  

එකතුෙ 29 15 
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8.2 අනුමත සෙ තතය පරිපාල උ , අධය   සො ක සෙ අ ධය  , පරිපාල උ  ව ොෙ  කා්ය 

ම්ඩඩල උ . 

 
* 2015 අ ෙැ  ව ෝජ ා සෙ 25/2014 සෙ 25/2014 (1)    චක්රවල්ඛ් අනුෙ 2014 ෙර්ෂවේ වසේෙක වසේවිකාෙන් 

86 වද්ව කුට  ෙ පත්වීම් ල උබා දී ිත. වමම පත්වීම් 2017 වසේෙක සංඛ්යා ොර්තාෙ තුලින් කල උමණාකරණ වසේෙක 

වද්පාර්තවම්න්තු මඟින් අනුමත කර ිත. 

 

9. නපාධිධාරීන් අතර වසේො නියුක්තිකත්ෙ  - 2016 

වසේො නියුක්තිකත්ෙ  පලිබඳ වතොරතුරු නපාධි ප්රද්ාව ෝත්සෙ ට වපර ල උබා දුන් ප්රශ්ණ 

මාල උෙක් මඟින් එකතු කරගතන්  ල උදී. ඒ අනුෙ නපාධි ල උබාගතත් සිසුන්වේ වසේො 

නියුක්තිකත්ෙ  පළිබඳ ල උබාගතත් වතොරතුරු පෙත පරිදි ද්ක්ො ිත. 

.ිගුි 9.1: උපඅධිඅරීන් ලං්තර ලංමටේිඅදියුක්න  ත්ි ලංප්රන වත ලංටඅරඅාව ලංිඅර්තඅි 

පීඨය 
්යයන ලංිැස ලං

ටහෙන 
මටේිඅ ලං

දියුක්ත 
මටේිඅ ලං

ශ්යුක්ත 
ඌණ ලංමටේිඅ ලං

දියුක්ත 
්මනකුත් 

ෙයෙොර විද්යා පීඨ  
විවශේෂ 12 1 5 0 

සාමා ය 16 43 3 1 

කල උා ො සංස්කතතික පීඨ  
විවශේෂ 4 45 2 0 

සාමා ය 4 46 0 0 

ඉස්ල උාමී  අධය   ො 
අරාබි භාෂා පීඨ  

විවශේෂ 1 10 0 0 

සාමා ය 11 109 6 0 

කළම ාකරණ ො ොණිජ 
පීඨ  

විවශේෂ 25 41 9 0 

සාමා ය 12 33 0 0 

එ තුි 85 328 25 1 

 

 

 

 

 

ඛ්අාසය 

2016 

්නුමත ලංතනතුරු ටතය ලංතනතුරු 

පරිපාල උ  ත තුරු 43 30 

අ ධය   , පරිපාල උ  ව ොෙ  වශ්රේණි 320 280+86* 

අධය   සෙ ක වශ්රේණි 20 15 

එ තුි 383 325 
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රූප ලංටහෙන ලං9.1: (2015/2016) ්යයන ලංිටර ලංතුකදී ලංඋපඅධිඅරීන් ලං්තර ලංමටේිඅදියුක්න  ත්ි ලංප්රන වත ලංටඅරඅාව ලං
ිඅර්තඅ ලංටහෙන  

 

ෙගුෙ 9.2: නපාධිධාරීන් වේ වසේො නියුක්තිකත්ෙ  පළිබඳ සාරංශ ොර්තාෙ ෙතත්ති  මත 

්ාවමප ලංනම 

පීඨය 

එ තුි ියිෙඅර ලං

ශ්යඅ ලං

පීඨය 

 කඅ ලංෙඅ ලං

ටාටව ෘන   ලං

පීඨය 

ඉටවකඅමීය ලං

්යයන ලංෙඅ ලං

්රඅි ලංභඅෂඅ ලං

පීඨය 

 ළමනඅ රණ ලං

ෙඅ ලංිඅණිජ ලං

පීඨය 

විශ්ෙවිද්යාල උ කා්ය ම්ඩඩල උ 4 4 0 3 11 

පුේගතලික අංශ  26 4 9 30 69 

රාජය අංශ  (ගුරු) 0 1 4 1 6 

රාජය අංශ  (අව කුත්) 8 1 3 6 18 

ස්ෙ ං වසේො නියුක්ත 3 0 2 3 8 

අර්ධ රාජය 3 0 0 4 7 

විවේශ වසේො නියුක්ත 2 0 0 1 3 

රාජය ව ොෙ  සංවිධා  0 0 0 0 0 

 

Abroad

2.5%
Semi Government

5.7%
Self Employed

6.6%

Public Sector(Other)

14.8%

Public Sector (Teaching)

4.9%

Private Sector

56.6%

University Staff

9.0%

Chart of Employment Status by Job Category

 

රූප ලංටහෙන ලං9.2: උපඅධිඅරී ලංමනි ලංමටේිඅ ලංදියුක්න  ත්ිය ලංපිළිබඳ ලංටඅරාව ලංිඅර්තඅි ලංිෘත්න ය ලංමත 
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10. පර්වේෂණ,  වෙෝත්පාද්  සෙ ප් රකාශණ පළිබඳ විස්තර 

ප්ර අවණ ලංඛ්අාසය 

උ
ප
කු
ක
ප
න 

 

 
ක
අ ලං
ෙ
අ ලං

ට
ාට
ව 
ෘන 
 
 ලං

පී
ඨ
ය

 

 
ළ
ම
න
අ 
ර

ණ
 ලංෙ
අ ලං
ි
අණි
ජ
 ලං

පී
ඨ
ය

 

ි
ය
ි
ෙ
අර
 ලං

ශ්
ය
අ ලං
පී
ඨ
ය

 

ඉ
ට
වක
අමී
ය
 ලං

්

ය
ය
න
 ලංෙ
අ ලං

්
ර
අි
 ලංභ
අෂ
අ ලං

පී
ඨ
ය

 

ඉ
ාජි
ම
න්
රු
 ලං

පී
ඨ
ය

 

පු
ට
වත
 
අක
ය

 

ශ්රී
.ක
.්
.ශ්
.ශ්

 

මේ වි මේ වි මේ වි මේ වි මේ වි මේ වි මේ වි මේ වි 

සුචගතත සඟරා තුල උ ප්රකාශ 
කර  ල උද් පූර්ණ ලි විලි 
සංඛ්යාෙ 

- - - 10 - 29 - 3 - 12 - 3 - 1 - - 

සුචගතත ව ොෙ  
නිර්වේශිත සඟරා තුල උ 
ප්රකාශ කර  ල උද් පූර්ණ 
ලි විලි සංඛ්යාෙ 

- - 7 - 1 6 1 - 6 - - - - - - - 

නිර්වේශිත සුචගතත විද්ුත් 
සඟරා තුල උ ප්රකාශණ 

- - - - 1 1 - - 1 1 - - - 1 - - 

නිර්වේශිත සුචගතත 
ව ොෙ  විද්ුත් සඟරා 
තුල උ ප්රකාශණ 

- - - - 5 - - - - - - - - - - - 

සම්මන්ත්රණ ොර්ාා ෙල උ 
පූර්ණ ලි විලි වල උස 
ප්රකාශිත සම්මන්ත්රණ පත්ර 

1 - 44 1 19 2 40 - 31 1 16 2 - - - - 

ප්රකාශිත සරාංශ 4 - 9 6 7 - 5 - 5 1 2 - - - - - 

ප්රකාශිත වපොත් පරිච්වදද් - - 4 - - -  - - - - - - - - - 

ප්රකාශිත 
වපොත් 
සංඛ්යාෙ 

ප්රකාශක ා 
මඟින් 

- - 5 - 2 - 1 - 2 - - - 1 1 1 - 

කර්තත 
මඟින් 

- - 8 - 4 - - - 5 - - - - - - - 

 
වේ-වේශී  ප්රකාශණ  වි-විවේශී  ප්රකාශණ  

අධය   කාර්  ම්ඩඩල උ සාමාජික න් විසින් සිදු කර  ල උද් ඉෙත පර්වේෂණ, ජර් ල උ, වපොත් සෙ ලිප 

පළිබඳ විස්තර  පෙත ද්ක්ො ිත. 

 

අධය  කාර්  ම්ඩඩල උ  විසින් සිදු කර  ල උද් ප්රකාශ  

උප කුකපන  

එන්. ඩබ්ලියු. බී. ඒ. එල්.  නද් ංගත, පී. ඒ. ඩී. එච්. එන්.  හු තිල උක, එම්. සී. එම්.  ඉක්බාල්, පී. එච්. ඩී.  

කුසුමාෙීන, එම්. එම්. එම්.   ජීම්, යු. එස්.  අමරසිංෙ, ඩබ්ලියු.  අවබ්වික් රම,(2016).  Knowledge, 

Attitude and Practices (KAPs) based risk factors for dengue in the Gampola Medical 

Officer Health area, Kandy District, Sri Lanka.  Sri Lanka Association for the 

Advancement of Science.  

එම්. පී.  ගුණෙර්ධ  සෙ එම්. එම්. එම්.   ජීම්, (2016).  Sediment modeling in Nillambe Oya, Sri 

Lanka, Department of Zoology and Environmental Management, University of Kelaniya, 

Kelaniya, Sri Lanka.  

එන්. ඩබ්ලියු. බී. ඒ. එල්.  නද් ංගත සෙ එම්. එම්. එම්.   ජීම්, (2016).  Comparative evaluation of 

three environmental flow calculation methods at Ketawala anicut of Aththanagalu Oya, 

Sri Lanka, Department of Zoology and Environmental Management, University of 

Kelaniya, Kelaniya, Sri Lanka.  

එන්. ඩබ්ලියු. බී. ඒ.  ල උහිරු නද් ංගත, ෙසන්ත     ගුණතිල උක, වමොවෙොමඩ් සී. එම්.  ඉක්බාල්, පී. එච්. 

ඩී.  කුසුමාෙීන,  ජීම් සෙ එම්. එම්. එම්, විමල් අවබ්වික් රම, (2016).  Geo-informatics based 
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approach for evaluation of trends in Dengue outbreaks within Doluwa MOH area in 

Central province of Sri Lanka, 5th Young Scientists Forum, At Institute of Engineers Sri 
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ොර්ෂික ොර්තාෙ 2016, ශ්රී. අ. වි .වි  34 
 

ආචාර්  ගතවන්ෂ රාජ් (2016). Ethical impact of nanotechnology, published in the proceeding 

of abstract, South Eastern University arts research session (SEUARS-2016), Organized by 

the Faculty of arts and culture , South Eastern University of Sri Lanka .  
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IslamicStudies and ArabicLanguage South Eastern University of Sri Lanka 

මජිතඅ ලංභඅනු ලංඑම්. ලංමද, සෙ මසාහීර් එස්. එම්. එම්. , (2016).  epjp ngwy; %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

rpWifj;njhopy;fSk; mjd; milTkl;lKk; - kUjKidia ikag;gLj;jpa Ma;T, 

Third International Symposium Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern 

University of Sri Lanka,  

මසාහීර්, එස්. එම්. එම්.  මින් තුල් සුහීරා එම්. ෙයි, (2016), The Role of Family in the Moral 

Environment: through the Lens of Socialization International Conference on “Family 

Life: Issues and Solutions in the Perspective of Islam, Third International Symposium 

Islamic Studies and Arabic Language,  South Eastern University of Sri Lanka, 

ඒ. ලංආර්. ලංඑෆව. ලං ලංමබ්වම්,(2016). fpof;F khfhz K];ypk; ngz;fspd; fy;tp epiy – tpNrl 

Ma;T Nfhuisg;gw;W Nkw;F, 3
rd
 International Symposium , Faculty of Islamic Studies & 

Arabic Language , South Eastern University of Sri Lanka.  

 

ප්රවීනතඅිය ලංපනම්ි ලංප්ර අශිත ලංමපොත්/ ලංමපළ ලංමපොත් ලං( තෘ ලංශ්සින්) ලං 

එම්. ලංඑටව. ලංඑම් ලංජකඅඩීන්,(2016). mk;ghiw khtl;l K];ypk;fs;- tho;Tk; tsKk;-, 

එම්. ලං එටව. ලං එම් ලං ජකඅඩීන්, (2016).  my;-Fu;Md; tpupTiufs; gy;nkhop jg;]Pu;fs; gw;wpa 

kjpg;gPL, IQRA Book Publishers No.  79, Dematagoda Road , Colombo-09.   

 

 

ඉාජිමන්රු ලංපීඨය ලං(FE) 

ඒ. ලංඑම්. ලං ලංමුටඅන ක්, පී. ලංඩී. ලංසී ලංකුමඅර, එටව. ලංමක්. ලංමක් ලංසුරවීර, එ්ජ. ලංඑ්ජ. ලංඊ ලංජයවීර ටෙ ටී. ලංආර් ලංආරියරත්න, 

(2016). Efficient Type of Steam Condenser for Water Desalination of Solar Thermal 

Energy in Remote Arid Areas and Islands, International Journal of Energy Engineering, 

Vol. 6  Iss. 1, pp. 13-18. 

තම්මබෝ, මද. ලංඒ ලංටෙ ලංනමටේ ර්, එම්.   (2016).  “Nonlinear finite element modeling of high 

bond thin-layer mortared concrete masonry”, International Journal of Masonry 

Research and Innovation 1 (1), 5-26.  

තම්මබෝ, මද. ලං ඒ ලං ටෙ ලං නමටේ ර්, එම් ලං (2016).  “Behavior of thin layer mortared concrete 

masonry under combined shear and compression”, Australian Journal of Structural 

Engineering 17 (1), 39-52.  
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එෆව. ලංආර් ලංමූනඅටව, (2016).  Deformation Analysis of a Diaphragm Type Pressure Sensor for 

Automotive Safety Applications, 6
th
 International Symposium, South Eastern University 

of Sri Lanka.  

ආර්. ලං රතීටන්, ආර්. බී. ඒ ගත ාන් සෙ ෙයි. රවම්ෂ්කන් ා, (2016).  Process Analysis and 

Optimization of Conventional Saucepan Manufacturing industry via Time Study, 6
th
 

International Symposium, South Eastern University of Sri Lanka.  

පී. ලංබේතටඅර්, ඩී. ලංඑේ. ලංඒ.  මිහිඳුකුකසූරිය, පී. ලංසුකීතඅ ලංටෙ ලංඒ. ලංඑම්. ලංඑම් ලංමුටඅන ක්, (2016).   Two Phase 

Pressure Drop Characteristics in a Horizontal Smooth pipe Refrerator Ammonia (R717) 

System, 6
th
 International Symposium, South Eastern University of Sri Lanka. 

තම්මබෝ, මද. ලං ඒ (2016).  “Adoption and implementation of Eurocode 6 in Sri Lanka 

context” 16th International Brick and Block Masonry Conference, 26-30 June 2016, 

Padova, Italy.  

තම්මබෝ, මද. ලං ඒ ලං ටෙ ලං නමටේ ර්, එම් (2016).  “A comparative study of the compression 

behavior of thin layer mortared and conventional masonry” 16th International Brick and 

Block Masonry Conference, 26-30 June 2016, Padova, Italy.  

ඒ. ලංඑේ. ලංඑම්. ලං ලංරිටඅත්, මක්. ලංඑම් ලංරිෆඅටව ලංටෙ ලංඒ. ලං ලංමද ලංතම්බ,(2016).  Construction Project Delays in 

Eastern Province of Sri Lanka: Perspectives of Contractors and Consultants, 6
th
 

International Symposium, South Eastern University of Sri Lanka.  

ඒ. ලංඑම්. ලංසී. ලං  ලංසිමඅර්, එම්. ලංඑ්ජ ලංනවුටත්, එම්. ලංඑන් ලංමුෙමඩ් ලංටෙ ලංඑටව. ලංආර් ලංමෙේරත්, (2016).  Non- liner 

behavior of open –cell metal foam under tensile loading, 6
th
 International Symposium, 

South Eastern University of Sri Lanka.  

ඒ. ලං එම්. ලං සී. ලං  ලං සිමඅර්, පී.  සංජීෙන්,(2016).   Feasible Solution for Reducing Traffic from 

meeramakkam mosque Junction to Thopawana Temple Area in kandy.  The 7
th
 

International conference on Sustainable Built Environment, Earl’s Regency Hotel, Kandy, 

Sri Lanka. 

ඒ. ලංසී. ලංඒ ලංසුජඅ ලංටෙ ලංඑම්. ලංඑම් ලංමර්ලියඅටව,(2016).  Identification of Problems In Rigid Pavements In 

Ampara District And Proposed Solutions, 6
th
 International Symposium, South Eastern 

University of Sri Lanka.  

ඒ. ලංසී. ලං ඒ ලංසුජඅ ලංටෙ ලංආර්. යූ වෙල්ෙතුර,(2016), T3S2-1 [13. 30] Developing A Mud Block for 

Load Bearing Wall With 10% Cement and Low Fines Content, 2
nd

  International 

MERCon 2016 Moratuwa Engineering Research Conference.  

ටී. ලං ලංජය රන්, ටී. ලංඑෆව ලං්ෙමඩ් ලංටෙ ලංඑටව. ලංබී ලංවීරම ෝන්, (2016). Depth – averaged computational 

modeling of Rantembe Reservoir, waso- asia -2016.  

ටී. ලං ලංජය රන්, ටී. ලංඑෆව ලං්ෙමඩ් ලංටෙ ලංඑටව. ලංබී ලංවීරම ෝන්, (2016).  Two- dimensional flow modeling 

of Rantembe Reservoir, waso- asia -2016.  

 

එම්. ලංඑ්ජ. ලංඑෆව ලං්ෙමඩ්, යූ. ලංඩී. ලංඑටව. ලංඩී ලංග ටඅනඅය , එ්ජ. ලංඑම්. ලංපී ලං ලංසිේිඅ, එ්ජ. ලංආර්. ලංසී. ලංජී. ලංපී ලංකුමඅර, එන්. ලං

සබ්. ලංඒ. ලං ලංලිදුක,(2016).  Designing and Simulation of a DC Microgrid in PSCAD, 2016 IEEE 

International Conference on Power System Technology (POWERCON). 
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එම්. ලංඑ්ජ. ලංඑෆව ලං්ෙමඩ්, යූ. ලංඩී. ලංඑටව. ලංඩී ලංග ටඅනඅය , එ්ජ. ලංඑම්. ලංපී ලං ලංසිේිඅ, එ්ජ. ලංආර්. ලංසී. ලංජී. ලංපී ලංප්රදීප්, එන්. ලං

සබ්. ලං ඒ. ලං  ලං ලිදුක,(2016).  Modeling and Simulation of a Solar PV and Battery Based DC 

Micro grid System, Undergraduates, International Conference on Electrical, Electronic 

and Optimization Technology. 

එම්. ලං බී ලං මුර්ෂිඩ් ලං ටෙ ලං ඒ. ලං එේ. ලං එෆව ලං ටෙනඅටව, (2016).  Whatsappism among Kattankudiances- 

Division 4, 6
th
 International Symposium, South Eastern University of Sri Lanka. 

එම්. ලං බී ලං මුර්ෂිඩ්, (2016).  Fiber Optic Communication and Its Future in Sri Lanka, 6
th
 

International Symposium, South Eastern University of Sri Lanka.   

ටී. ලං ලංජය රන්, ටී. ලංඑෆව ලං්ෙමඩ් ලංටෙ ලංඑටව. ලංබී ලංවීරම ෝන්, (2016). Depth – averaged computational 

modeling of Rantembe Reservoir, ICSBE 2016,University of Peradheniya.  

ටී. ලං  ලං ජය රන්,WMVSK. Wickramasinghe,(2016). An Investigation on Traffic Issues at 

Getambe Round About , ICSBE 2016,University of Peradheniya.  

 

පුටවත අකය 

මමොමෙොමඩ් ලං මජීඩ් ලං මෂෲෆඅ ලං ටෙ ලං ිත්මඅමනේ ලං මටනශ්රත්න, (2016). Open access initiatives and 

institutional repositories: Sri Lankan scenario, Annual Library and Information Studies 

Vol. 63, September 2016, pp. 182-19 

ප්රවීනතඅිය ලංපනම්ි ලංප්ර අශිත ලංමපොත් ටාඛ්යඅි/ ලංමපළ ලංමපොත් ලං(ප්ර අව  ලංශ්සින්) 

53 Scholarly Journal articles of Renowned scholar MM. Mahroof were compiled and 

titled ‘’Exploring Sri Lanka Muslims: selected writings of MMM. Mahroof’’ 

 

11. නිර්මාණශීලී ෙැඩ විස්තර 

කවි, ගීත, නිර්මාණාත්මක කතති ,ගීත සෙ  ාටය ො සංගීත රච ා,  ර්ත ,  ාටය, 

චත්රපටි ආදි නිෂ්පාද්  සඳො 2016 දී  සිදුකර  ල උද් අගත  කිරීම්  සමාවල උෝච  පලිබඳ 

විස්තර පෙත ද්ක්ො ිත. 

පීඨය දිර්මඅණඅත්ම  ලංලිපි ලංශ්ටවතරය 
ඵකය ලං/ ලංග්රන්  ලංශ්චඅර/ ලං

ඇවයීම් 

කල උා ො සංස්කතතික 

පීඨ  

 

වල උෝක ඉස්ල උාම් වද්මළ සාහිතය සමුු ෙ- 

ගතවේෂණාත්මක ලිප 
ග්රන්  ලංශ්චඅර 

මුස්ලීම් මජිද්   වකොළඹ විශ්ෙවිද්යාල උ  -  

ගතවේෂණාත්මක ලිප 
ඵකය 

කවි ඵකය 

ශ්රී ල උංකාවේ අධය  පටිපාටි සංෙර්ධ    ෙ විෂ  

මාල උා ෙඳුන්ොදීවම් විචාරාත්මක චන්ත   ො 

විද්යාත්මක ක්රමවේද්  

ඵකය 

ඉස්ල උාමී  අධය   සංචාරක ක්වෂේත්රවේ සමාජ බල උපෑම   පළිබඳ ලිප  ග්රන්  ලංශ්චඅර 

‘’එක්සත් ප්රජාෙක් වගතොඩ ැගීම’’ පළිබඳ ලිප  ග්රන්  ලංශ්චඅර 
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ො අරාබි භාශා පීඨ  ‘’රි  පැද්වීම් අෙස්ාාෙල උදී ද්ඩ වගතවීම් ෙැඩිවීම’’ පළිබඳ 

ලිප  
ග්රන්  ලංශ්චඅර 

‘’ආසි ා පැසිපක් කල උාප ට වඩො ල්ඩ් රම්ප්වේ  

ජ ග්රෙ වේ බල උපෑම’’ පළිබඳ ලිප  
ග්රන්  ලංශ්චඅර 

ජ   ල උලිතා පළිබඳ ලිප : සද්ාකල් මතක න්,සද්ාකල් 

අහිමිවීම්’’ 
ග්රන්  ලංශ්චඅර 

ඉංජිවන්රු පීඨ  
කාර් ාල උ  ඒකී ත්ෙ ෙයාපතති  සඳො සමද්ා  කිරීවම් 
ක්රි ාකාරකම් 

ඇවයීම් 

පුස්තකාල උ  චත්රාත්මක චරිත කතා ඉදිරිපත් කිරීම - මෙචාර්  

වක්.එම්.එච් කාල්ඩීන් 
ඇවයීම් 

 

12. ිැසටහෙන්, ටම්මන්රණ ලංටෙ ලංිැසමුළු ලංපිළිබඳ ලංශ්ටවතර: 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ෙැඩසටෙන්, සම්මන්ත්රණ සෙ ෙැඩමුු  පළිබඳ 

විස්තර පෙත ද්ක්ො ිත. 

a) 2016 ෙසර තුළ සාමාන්   වපොදු ද්ැනුම් ප් රචාර   පළිබඳ වතොරතුරු 

පීඨ  

ෙර්ගත  

ෙැඩසටෙන් මාතතකාෙ 
සෙභාගිවූෙන් 
සංඛ්යාෙ 

ඉල උක්ක ක්ඩඩා ම 
(ෙැඩමුු / පුහුණු 
ෙැඩසටෙන්/ ක්වෂේත්ර 
නිරූපණ/ මාධය 
ෙැඩසටෙන්) 

(නද්ා: බිම්මල් 

වගතොවි න්, පාසල් ළමුන් 

 කල උා ො 
සංස්කතතික 
පීඨ  

 

ෙැඩමුු  පැෙැත්වීම 

Mrpupau; gapw;rp A/L 40 ගුරුෙරු 

නසස් වපළ සිසුන් 
සඳො සම්මන්ත්රණ 

02 

නසස් වපළ පාසල් 

සිසුන්, කල්මුව්ඩ 

ෆාතිමා ජාතික පාසල උ 

පුහුණු ෙැඩසටෙන්/ 
ක්වෂේත්ර නිරූපණ 
පැෙැත්වීම 

තරුණ  ා කත්ෙ  
සංෙර්ධ  ෙැඩසටෙ  

40 
අම්පාර දිස්ත්රික්කවේ 
තරුණ ප්රජාෙ 

ප්රද්ර්ශ  
සංවිධා  /වපොදු 
ද්ක්ෂතා 

රසාස්ොද්  කතා 
සඳො අෙශය ආචාර 
ධර්ම 

02 අරවන්රි පාසවල් සිසුන්, 
වස්ටටි කුඩා 

කළම ාකරණ 
ො ොණිජ 
පීඨ  

පුහුණු ෙැඩසටෙන්/ 
ක්වෂේත්ර නිරූපණ 
පැෙැත්වීම 

තරුණ  ා කත්ෙ  
සංෙර්ධ  ෙැඩසටෙ  

90 පාසල් ෙැරගි  පරිස් 

ඉස්ල උාම් 
අධය   ො 
අරාබි භාෂා 
පීඨ  

 

පුහුණු ෙැඩසටෙන්/ 
ක්වෂේත්ර නිරූපණ 
පැෙැත්වීම 

8 ෙැනි අධය  
සම්වම්ල උ   

 

20 

 

නපාධි අවප්ක්ෂක න් 

පුහුණු ෙැඩසටෙන්/ 
ක්වෂේත්ර නිරූපණ 
පැෙැත්වීම 
 

අමතක ව ොෙ  
රූපොහිනී ෙැඩසටෙන් 
සාකච්ජා 

200 
වන්ත්රා රූපොහිනිව න් 
විශ්ෙවිද්යාල උ කාර්  
ම්ඩඩල උ  ො සිසුන් 

අව ක්   (විවශේෂ) 
ජාතයන්තර ඉස්ල උාම් 
වද්මළ සාහිතය සමුු ෙ 

200 
සාහිතයකාමී  
පුේගතල උ න් 

ඉංජිවන්රු 
පීඨ  

 

ෙැඩමුු  පැෙැත්වීම 
සා.වපළ ෙැඩමුු  120 පාසල් ළමුන්  

 ා කත්ෙ 10 පාසල් ළමුන් (න/වපළ) 

පුහුණු ෙැඩසටෙන්/ 
ක්වෂේත්ර නිරූපණ 
පැෙැත්වීම 

වප්රාවද්නි  
විශ්ෙවිද්යාල උවේ දී 

75 
තාක්ෂණික නිල උධාරීන් 
(රජවේ) 

මතදු කුසල උතා 10 විශ්ෙවිද්යාල උ ශිෂයන් 

ප්රද්ර්ශ  
සංවිධා  /වපොදු 
ද්ක්ෂතා 

පරිගතණක 5 පාසල් ළමුන් 
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ගුෙන්විදුලි / 
රූපොහිනී/ අව කුත්  
මාධය ෙැඩසටෙන් 
සඳො සෙභාගීවීම් 

සාම  4 නතුරු මැද් පළාත 

පුස්තකාල උ  

 

ෙැඩමුු  පැෙැත්වීම 

 

පුස්තකාල උ පළිබඳ 
පුහුණු ෙැඩසටෙ  

15 
සහීරා විද්යාල උ  
පුස්තකාල උ ාධිපති සෙ 
පුස්තකාල උ කාර්  
ම්ඩඩල උ  

පුස්තකාල උ 
ස්ෙ ංක්රී කරණ  
පළිබඳ පුහුණුෙ 

15 
ොඩි තාක්ෂණ විද්යාල උ  

මෙජ  
පුස්තකාල උාධිපතිෙරුන් 
සවිබල උ ගතැන්වීම 

120 පමණ මෙජ  
පුස්තකාල උාධිපතිෙරුන් 

පුහුණු ෙැඩසටෙන් /
ක්වෂේත්ර නිරූපණ 
පැෙැත්වීම 

ෙමුවී නිරාෙරණ - 
පුස්තකාල උ 
කළමණාකාරිත්ෙ  

 

පුස්තකාල උ කාර්  

ම්ඩඩල උ , ත්රීකුණාමල උ 
විශ්ෙවිද්යාල උ  

අම්පාර මන්මු ායි 
ද්කුණ ප්රාවේශී  
සභාවේ පුස්තකාල උ 
වසේෙක න් සඳො 
කුසල උතා සංෙර්ධ   

35 පුස්තකාල උ වසේෙක න් 

ප්රද්ර්ශ  

සංවිධා  /වපොදු 
ද්ක්ෂතා 

ඉංජිවන්රු වපොත් 
ප්රද්ර්ශ   

 සි ලු විශ්ෙවිද්යාල උ ප්රජාෙ 

මොචාර්  
හුසයින්මි ාවේ ලිප ො 
එකතු ප්රද්ර්ශ   

 වපොදු  

මා ෙ පුස්තකාල උ 
ෙැඩසටෙ  

 
සමන්තුවර් මෙජ  
පුස්තකාල උ  

ගුෙන්විදුලි  /

රූපොහිනී /අව කුත් 
 මාධය ෙැඩසටෙන් 
සඳො සෙභාගීවීම් 

‘’Mr;rupaj;jpd; 

Eiothapy;’’ පුෙත්පත් 

සම්මුඛ් සාකච්ජා – 

Tamil Mirror -10. 

03. 2016 13 ප ටු 

 වපොදු 

 

b) ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ කාර්  ම්ඩඩල උ සංෙර්ධ  මධයස්ාා   මඟින් 

ක්රි ාත්මක කර  ල උද් වකටි පාඨමාල උා ො ෙැඩමුු  

අනු 
අංක  

ෙැඩසටෙ / විස්තර  කා ෙටද් 
ප්රමාණ
  

01 
“නප  විට වගතවීම් බදු” පළිබඳ ද්ැනුෙත්කිරීවම් 
ෙැඩසටෙ  

අධය , අධය  නපකාරී සෙ 
පරිපාල උ  කාර්  ම්ඩඩල උ  

65 

02 වප්රේර  පුහුණුෙ-3 ෙ  ගත වේ  ෙ බඳොගතැනීම් සඳො 
ප්රාාමික ම්ටටවම් කාර්  
ම්ඩඩල උ  

78 

03 
 “Microsoft Excel Advanced Learning” පුහුණු 
ෙැඩසටෙ  –  I ක්ඩඩා ම 

තාක්ෂණික, ලිපකරු සෙ ඒ 
සමා  වශ්රේණි කාර්  ම්ඩඩල උ  

19 

04 වප්රේර  පුහුණුෙ-4 ෙ  ගත වේ  ෙ බඳොගතැනීම් සඳො 
ලිපකරු සෙ ඒ සමා  වශ්රේණි 
කාර්  ම්ඩඩල උ  

20 

05 
“Microsoft Excel Advanced Learning” පුහුණු 
ෙැඩසටෙ  – II ක්ඩඩා ම 

තාක්ෂණික, ලිපකරු සෙ ඒ 
සමා  වශ්රේණි කාර්  ම්ඩඩල උ  

22 

06 

 ඔලුවිල්, ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ SDC 
පරිගත ක විද්යාගතාරවේ පැෙැත් වූ “ගුණාත්මක 
පර්වේෂණ සඳො ෙ  ෙුොත්මක සමීකරණ 
ආද්ර්ශ   ”පළිබඳ ෙැඩමුු ෙ 

  AMOS මඟින් ප්රමා ාත්මක ද්ත්ත 
විශ්වල්ෂණ . 

 ොර්තාකරණ ප්රතිඵල උ පළිබඳ මූලික කුසල උතා 
ෙර්ධ   කිරීමට. 

අධය  කාර්  ම්ඩඩල උ  20 

07 
 QUT – UGC ඒකාබේධ/හුෙමාරු ආචාර්  නපාධි 
ෙැඩසටෙ  පළිබඳ ද්ැනුෙත් කිරීවම් සැසි  

වජ්ෂ්ඨ කථිකාචාර් ෙරු 
 කථිකාචාර් ෙරු (පරිොස) 

08 
17 
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(විශ්ෙවිද්යල උ ප්රතිපාද්  වකොමිෂන් සභාවේ නපවද්ස් මත 
සැකවසේ) 

 25 

08 

 “විද්යාත්මක පර්වේෂණ : සෑල උසුම් කිරීම, ක්රි ත්මක 
කිරීම ො ප්රචාරණ ” සාමා ය පර්වේෂණ කමි ටුෙ 
(GRC) සමඟ සෙව ෝගතව න් පැෙැත්වූ සම්මන්ත්රණ , 
විද්යා නන් ති  පළිබඳ රී ල උංකා සංගතම  (SLAAS) 

අධය  ො විධා ක වශ්රේණිවේ 
කාර්  මණඩල උ  

111 

09 
ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ප්රධා  පුස්තකාල උ  
සමඟ සෙව ෝගතව න් පැෙැත් වූ වතොරතුරු සාක්ෂරතා 
ෙැඩසටෙ  

අු වතන් බඳොගතත් අධය  
කාර්  ම්ඩඩල උ  

16 

ශ්භඅව ලංටඳෙඅ ලංසූඅනම් ලංකිරීමම් ලංපඅඨමඅකඅිකහ ලං්අළ ලංපුහුණු ලංකිරීමම් ලංටම්මන්රණ 

10 

විශ්ෙවිද්යාල උ පේධතිවේ “සෙකාර 
වල්කඛ්ාධිකාරී/සෙකාර මූල උයාධිකාරි/සෙකාර 
අභයන්තර විගතණක ත කුරු සඳො බඳො 
ගතැනීවම් ලිඛිත තරඟ විභාගත  -2015(2016) 
”සඳො පුහුණු සම්මන්ත්රණ පැෙැත්වීම 

විභාගත  සඳො වපනීසි. මට 
ඉල්ලුම් කල උ ශ්රී ල උංකා අේනි 
දිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ සෙ 
අව ක් විශ්ෙවිද්යාල උෙල උ 
ලිපකරු සෙ ඒ සමා  වශ්රේණි 
කාර්  ම්ඩඩල උ සඳො (01) 
 
විභාගත  සඳො වපනීසි. මට 
ඉල්ලුම් කල උ ශ්රී ල උංකා අේනි 
දිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ සෙ 
අව ක් විශ්ෙවිද්යාල උෙල උ 
ලිපකරු සෙ ඒ සමා  වශ්රේණි 
කාර්  ම්ඩඩල උ සඳො (03) 

17 
 
 
 

21 

11 

 “ලිපකරු/ ගතබඩාකරු/ සරප් නිල උධාරි/ පරිගතණක 
ව ද්වුහම් සෙකාර ත තුරුෙල උ II වශ්රේණි ට අද්ාල උ 
නසස්වීම් සඳො ෙ  ලිඛිත තරඟ විභාගත ” සඳො 
පුහුණු සම්මන්ත්රණ පැෙැත්වීම 

පරිගතණක ව ද්වුහම් සෙකාර  
III  
වශ්රේණිවේ සුදුසුකම් ල උත් 
අවප්ක්ෂක න් 
 
පරිගතණක ව ද්වුහම් සෙකාර  
III  
වශ්රේණිවේ සුදුසුකම් ල උත් 
අවප්ක්ෂක න් 

08 
 

08 

12 
 “රාජය භාෂා ප්රවී ත්ෙ විභාගත   
( ලිඛිත/ොචක) සිංෙල උ”  III ම්ටමම සඳො 
සූද්ා ම්වීවම් පාඨමාල උාෙ 

තාක්ෂණික, ලිපකරු ො ඒ 
සමා  වශ්රේණි කාර්  ම්ඩඩල උ  

59 

13 
“රාජය භාෂා ප්රවී ත්ෙ විභාගත   
( ලිඛිත/ොචක) සිංෙල උ”  IV ම්ටමම සඳො 
සූද්ා ම්වීවම් පාඨමාල උාෙ 

ප්රාාමික වශ්රේණි කාර්  
ම්ඩඩල උ   

66 

14 
“රාජය භාෂා ප්රවී ත්ෙ විභාගත  
 ( ලිඛිත/ොචක) වද්මළ”  සඳො සූද්ා ම්වීවම් 
පාඨමාල උාෙ 

ප්රාාමික වශ්රේණි කාර්  
ම්ඩඩල උ   

16 

මන්ිඅසි  ලංිැසටහෙන් 

15 

"මතදු කුසල උතා සංෙර්ධ   සෙ විශ්ෙවිද්යාල උ 
පේධති " - අදි ර V  වන්ොසික ෙැඩමුලුෙ 
විොරමොවේවී මා ෙ සංෙර්ධ  මධයස්තා  , 
මිරිජ්ජවිල උ, ෙම්බන්වතොට. 

තාක්ෂණික, ලිපකරු ො ඒ 
සමා  වශ්රේණි කාර්  ම්ඩඩල උ 

24 

ැණුම ලංෙඅ ලං්ත්ැකීම් ලංමබඅ ලංවැනීමම් ලංිැසටහෙන් ලං- KESS (NEW INITIATIVE PROGRAMME OF 

SDC) 

15 

"ආතති  සමගත ෙැඩ කිරීමට ෙැඩගතැසීම " 
මත KESS ඒ.ෆාරුක් මෙතා විසින්, 
ෙතත්ීන  මාර්වගතෝපවේශ නපවේශක, 
ෙතත්ීන  මාර්වගතෝපවේශ  ඒකක , ශ්රී 
ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ . 

අ ධය  කා්ය මන්ඩල උ   51 

 

c)  ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  විසින් සිදු කර  ල උද්  ෙැඩමුු , වකටි 

පාඨමාල උා ො පුහුණු ෙැඩසටෙන් 

අනු 
අංක  

ෙැඩසටෙ  පෙත්ෙනු ල උැබුවේ 

01 “HOLD” සංගීත ෙැඩසටෙ  ඉංජිවන්රු පීඨ සිසුන් සමඟ  ශිෂය නපකාරක වසේො 
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සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

02 
ඉංජිවන්රු පීඨ පරීශ්රවේ පැෙැත්වූ “වපොන්ගතල් 
වකොන්ද්ාද්ම්” ෙැඩසටෙ  

ඉංජිවන්රු පීඨ ද්මිළ සිසුන් සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

03 
වේෙස්ාා  වගතොඩ ැඟිල්ල උ ඉදිකිරීමට පද් ම 
සකස් ද්ැමීවම් ෙැඩසටෙ .  

 ෙපත් එවේරා ව  ෙ  සමාජ  සමගත ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  (නිසි මගත 
වපන්වීම සෙ නපවද්ස)් සෙව ෝගතව න්.  

04 සැෙැල්ලු පන්දු ක්රික්ට තරඟ  
සිංෙල උ සාහිතය සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

05 
විශ්ෙවිද්යාල උවේ විභාගත ශාල උාවේ, සංගීත 
ෙැඩසටෙ  

සිංෙල උ සාහිතය සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

06 
විශ්ෙවිද්යාල උ වස ඛ්ය මධයස්ාා වේ අක්ෂි 
සා   කඳවුහර 

අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ මුස්ලිම් මජ්ලිස් සමඟ 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ  එක්ෙ 

07 
විශ්ෙවිද්යාල උ ගතංඟා ඉවුහවර් පැෙැත්වූ   
“වද්ොල උපවේනි ”සංස්කතතික ෙැඩසටෙ  

සිංෙල උ සාහිතය සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

08 ක්රික්ට තරඟ  
හින්දු සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක 
වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

09 සැෙැල්ලු පන්දු ක්රික්ට තරඟාෙලි  
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ මුස්ලිම් මජ්ලිස් සමඟ 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ  එක්ෙ 

10 ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ ෙර්ණ රාත්රි  
ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම  සමඟ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

11 
විශ්ෙවිද්යාල උ  පංසල් භූමිවේ පැෙැත්වූ 
"සිෙරාත්රී විල උා" 

හින්දු සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක 
වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

12 

අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ KOIKA ස්වේච්ඡා 
වසේෙ  සෙ KOIKA ස්වේච්ඡා වසේෙවේ 
 ෙපත නවද්සා  සෙභාගී වූ නිල උධාරීන් 
සෑහීමකට පත් වී සිසුන්වේ ප්රව ෝජ   
සඳො TAEKWONDO විවශේෂඥව කු ල උබා 
දීමට එකඟ වි . 

නපකුල උපති තුමාවේ මගත වපන්වීම  ටවත් 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ   

13 “ශිෂය ඉජ්තිමා 2016” 
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ මුස්ලිම් මජ්ලිස් සමඟ 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ  එක්ෙ 

14 
විශ්ෙවිද්යාල උවේ විභාගත ශාල උාවේ පැෙැත්වූ 
“කල උායි විල උා”  

හින්දු සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක 
වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

15 

විශ්ෙවිද්යාල උ සිසුන්වේ  ෙපත නවද්සා 
"අෙවබෝධ  මත සම පැෙැත්ම"    වත්මාෙ 
 ටවත්, ජ ොර්ගික අධය    පළිබඳ 
ජාතයන්තර මධයස්ාා   (ICES) සමඟ 
ඒකාබේධෙ කාර්  ම්ඩඩල උ සංෙර්ධ  
මධයස්ාා   මඟින් ෙැඩමුු ෙක් සංවිධා   
කිරීම - නප කුල උපතිෙර ාද් වමම ෙැඩමුු වේ 
ආරම්භක අෙස්තාෙ සඳො සෙභාගී වි . 

ජ ොර්ගික අධය    පළිබඳ ජාතයන්තර 
මධයස්ාා   (ICES) අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක 
වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ.  

16 
"සමාජවේ ෙර්ධ   සඳො සිසුන්වේ 
ද්ා කත්ෙ "    වත්මාෙ මත  අභිවප්රේරණ 
ෙැඩසටෙ  

අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ මුස්ලිම් මජ්ලිස් සමඟ 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ  එක්ෙ 

17 “"මෙ කුම්පවබයිෂා ෙැඩසටෙ "2016 
හින්දු සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක 
වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

18 ෙර්ණ රාත්රි  
2011/2012 සිසුන් අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො 
සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

19 සිංෙල උ ො වද්මළ අලුත් අවුහරුදු ෙැඩසටෙන් 
කල උමණාකර  ො ෙණිජ පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම , 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ  එක්ෙ 

20 
ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ සිංෙල උ ො වද්මළ 
අලුත් අවුහරුදු ෙැඩසටෙන්  

ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම  සමඟ 
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ 
සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

21 
පීඨ දි   ෙැඩසටෙ  සෙ පරිසිදු කිරීවම් 
ෙැඩසටෙ  

ඉංජිවන්රු පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

22 
විභාගත ශාල උාවේ පැෙති “E ABLAZE”  
සංගීත ෙැඩසටෙ   

ඉංජිවන්රු පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

23 PROSTO 2016 සංගීත ෙැඩසටෙ  
2012/2013 ෙයෙොරික විද්යා පීඨ සිසුන්, අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 
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24 
"ධූරි"  මින් වකටි චත්රපට ක් නිර්මාණ  
කිරීම 

කල උමණාකර  ො ෙණිජ පීඨවේ සිසුන්, අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

25 
විභාගත ශාල උාවේ පැෙති සමුගතැනීවම් 
ෙැඩසටෙ  

2 වෙනි ෙසර සිසුන්, අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක 
වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

26 
විශ්ෙවිද්යාල උ ගතංඟා ඉවුහවර් පැෙැත්වූ 
සමුගතැනීවම් ෙැඩසටෙ    

2011/2012 සිසුන් අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො 
සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

27 සමුගතැනීවම් ෙැඩසටෙ    
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

28 

“වකොළඹ බ්ඩඩාර ා ක අනුස්මරණ 
ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ ශාල උවේ පැෙති 
ල උැප්වටොප් පරිගතණක දි ත් කිරීවම් 
ෙැඩසටෙ .  
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ සිසුන් 06 වද්ව ක් 
සමඟ අධයකෂෙර ා සෙභාගි වි . 

නසස් අධයාප  ො මොමාර්ගත අමතයංශ  

29 
පුස්තකාල උ පරිශ්රවේ පැෙැත්වූ සම්භාෙය 
සංගීත ෙැඩසටෙ  

ඉංජිවන්රු පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

30 වබෝධි පූජා ෙැඩසටෙ  
සිංෙල උ සාහිතය සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

31 ඉෆ්තාර් ෙැඩසටෙ  
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ මුස්ලිම් මජ්ලිස් සමඟ 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ  එක්ෙ 

32 “කැවරොල් ප්රසංගත  "සංගීත ෙැඩසටෙ  
ඉංජිවන්රු පීඨ, කල උමණාකර  ො ෙණිජ පීඨ ො 
ෙයෙොරික විද්යා පීඨ ශිෂය සංගතම් අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

33 
සිවිල් ඉංජිවන්රු සිසුන්  පළිගතැනීවම් 
ෙැඩසටෙ  

ඉංජිවන්රු පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

34 ධර්ම වේශණා ෙැඩසටෙ  
ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම  සමඟ 
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ 
සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

35 
 ාන්ත්රික ඉංජිවන්රු සිසුන්  පළිගතැනීවම් 
ෙැඩසටෙ  

ඉංජිවන්රු පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

36 රාමසාන් නත්සෙ ෙැඩසටෙ  
03 වෙනි ෙසර ඉස්ල උාම් අධය   ො අරාබි භාෂා 
පීඨවේ සිසුන් , අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො 
සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

37 ොර්ෂික "පරිත්" ෙැඩසටෙ  
සිංෙල උ සාහිතය සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

38 වල් ද්න් දීවම් ෙැඩසටෙ  
ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම  සමඟ 
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ 
සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

39 පරිත් සජ්ජා  ාෙ 
සිංෙල උ සාහිතය සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

40 රුක් වරෝපණ ෙැඩසටෙ  
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ මුස්ලිම් මජ්ලිස් සමඟ 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ  එක්ෙ 

41 වල් ද්න් දීවම් ෙැඩසටෙ  

පීඨ ශිෂය සංගතම් (කළා ො සංස්කතතික පීඨ , 
කල උමණාකර  ො ෙණිජ පීඨ , ඉස්ල උාම් අධය   ො 
අරාබි භාෂා පීඨ  ො ඉංජිවන්රු පීඨ ) අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

42 ක්රික්ට තරඟාෙලි  
හින්දු සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක 
වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

43 කඳුල උ සංගීත ෙැඩසටෙ  
කල උමණාකර  ො ෙණිජ පීඨවේ සිසුන්, අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

44 ක්රික්ට තරඟාෙලි  
ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම  සමඟ 
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ 
සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

45 කවි ෙැඩමුු ෙ 
කළා ො සංස්කතතික පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ   

46 “Agni premier League” ක්රික්ට තරඟාෙලි  
සිංෙල උ සාහිතය සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය 
නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

47 “ොනි විල උා” 
හින්දු සංගතම  සමඟ අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක 
වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 
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48 ක්රික්ට තරඟාෙලි  
ඉස්ල උාම් අධය   ො අරාබි භාෂා පීඨවේ සිසුන් , 
අධයක්ෂක/ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  
අංශ  එක්ෙ 

49 
"අම්පාවර් සරණ ෙැඩිහිටි නිොස  " 
ෙැඩසටෙ  

ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම  සමඟ 
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ 
සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

50 “කැවරොල් ප්රසංගත ” 
ෙයෙොරික විද්යා පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම  සමඟ 
අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ 
සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

51 “කැවරොල් ප්රසංගත ” 
ඉංජිවන්රු පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

52 “කාල උයි මුල උාන්කුම් කල උාම්” 
කළා ො සංස්කතතික පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  

56 “ධර්ම වේශ ා ෙැඩසටෙ ”  
ඉංජිවන්රු පීඨවේ පීඨ ශිෂය සංගතම , අධයක්ෂක/ 
ශිෂය නපකාරක වසේො සෙ සුබසාධ  අංශ  එක්ෙ 

d) අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ  ෙතත්ීන  මාර්වගතෝපවේශ  ඒකවක න් පෙත්ෙ  ල උද් ෙැඩමුු  

/ වකටි පාඨමාල උා  
මඅතෘ අි ඉකක් වත ලං ්ඩසඅයම 

්නුවත ලංකිරීමම් ලංිැසටහෙන් 

a)“ස්ෙ ං අභිවප්රේණ ” පලිබඳ අනුස්ාාප  ෙැඩසටෙ  පල උමු ෙසර සිසුන්/ ඉංජිවන්රු පීඨ    

b)“වප රුෂ සංෙර්ධ  ” පලිබඳ අනුස්ාාප  ෙැඩසටෙ  පල උමු ෙසර සිසුන් / ඉංජිවන්රු පීඨ  

 c)“ෙතත්ීන  සැල උසුම්කරණ ” පලිබඳ අනුස්ාාප  ෙැඩසටෙ  
පල උමු ෙසර සිසුන්/ ඉස්ල උාම් සෙ අරාබි 
භාෂා පීඨ  

d) “ෙතත්ීන  මාර්වගතෝපවේශ  ” පලිබඳ අනුස්ාාප  
ෙැඩසටෙ  

පල උමු ෙසර සිසුන්/ කළා ො 
සංස්කතතික පීඨ  

ම ටි ලං අලීන ලංටෙභඅගීත්ි ලංටෙන  පර ලංපඅඨමඅකඅ 

a)වකොරි න් භාෂා සෙභාගිත්ෙ සෙතිකපත්ර පාඨමාල උාෙ 3වෙනි ෙසවර් සි ලුම සිසුන් 

b)චී  භාෂා සෙභාගිත්ෙ සෙතිකපත්ර පාඨමාල උාෙ 2 වෙනි ෙසවර් සි ලුම සිසුන් 

c)වකොරි න් භාෂා සෙභාගිත්ෙ සෙතිකපත්ර පාඨමාල උාෙ අෙසන් ෙසවර් සි ලුම සිසුන් 

මෘදු ලංකුටකතඅ ලංටාිර්න ලංිැසටහෙන් 

 a)‘අරමුණු සැකසීම ො ෙතත්ීන  සංෙර්ධ  ’  පලිබඳ ෙැඩමුු ෙ 
පල උමු ෙසර සිසුන් /  කල උම ාකරණ 
ො ොණිජ පීඨ  

b) ‘සමාජ සෙජීෙ   සඳො ආධ්  ාත්මික සමතුලිතතාෙ ’ 

පලිබඳ ෙැඩමුු ෙ 

පල උමු ෙසර සිසුන් / කළා ො 
සංස්කතතික පීඨ  

 C)‘ෙැගීම් පලිබඳ බුේධි සංකල්ප ’පලිබඳ ෙැඩමුු ෙ 
2 වෙනි ෙසවර් සිසුන් /  ඉස්ල උාම් සෙ 

අරාබි භාෂා පීඨ   
d) ‘ඵල උද්ායී CV සෙ ආකර්ශනී  ආෙරණ ලිප සකස් කිරීම’ 
පලිබඳ ෙැඩමුු ෙ 

අෙසන් ෙසවර් සිසුන් / ඉස්ල උාම් සෙ 
අරාබි භාෂා පීඨ  

 e)‘වපනුම” පලිබඳ ෙැඩමුු ෙ 
3වෙනි ෙසවර් BBA & MIT සිසුන් / 

කල උම ාකරණ ො ොණිජ පීඨ                                             
ආරඅධිත ලංමේවන ලංිැසටහෙන් 

‘සම්මුඛ් පරීක්ෂණ සෙ CV සකස් කිරීම පලිබඳ ආරාධිත වේශ  

ෙැඩසටෙ  

අෙසන් ෙසවර් සිසුන් / කල උම ාකරණ 
ො ොණිජ පීඨ  

රඅජය ලංභඅෂඅ ලං අර්යටඅන ලංිැස ලංටහෙන 

සිංෙල උ සිසුන් සඳො වද්මල උ භාෂා පාඨමාල උාෙ-FAS 
2 වෙනි ො  3වෙනි ෙසවර් සිසුන් /  

ෙයෙොරික විද්යා පීඨ    
ිෘත්තීය ලංටාිර්න ලංමමොඩියුක ලංආිරණය ලංකිරීම 

 “ෙතත්ීන  සංෙර්ධ  ” පලිබඳ ෙැඩමුු  මාල උාෙ 
3වෙනි ො අෙසන් ෙසවර් සිසුන් / 
ෙයෙොරික විද්යා පීඨ                                         

 

13. ල උද් සම්මා  න් පළිබඳ විස්තර 

ප්රඅන ලං

 අාසය 

ප්රඅනමප ලං

නඅමය 

ජඅන  / ලං

ජඅතයන්තර 
ප්රඅනමප ලංනම ලංටෙ ලංරහ කබන්නමන් ලංනම 
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14. ආරම්භ කර  ල උද් පාඨමාල උ පළිබඳ විස්තර 

පීඨ  පාඨමාල උාෙ මාධය 

තාක්ෂණ 
බී. ඒස් සී ජජෙ පේධති තාක්ෂණ  ඉංග්රීසි 

බී. ඒස් සී වතොර ටුරු ො සන්නිවේද්  තාක්ෂණ  ඉංග්රීසි 

15. ෙයාපතති වි ද්ම් පළිබඳ විස්තර (වේශී / විවේශී  අරමුද්ල් - මිලි  ) 

 

16. මූල උය ප්රගතති  පළිබඳ විස්තර 

    ඉපැයූ ආද්ා ම 

   

   වි ද්ම 

විෂ   
2016 වෙන්කිරීම් 

(රු.) 

2016 දී වි ද්ම  

(රු.) 

ඉතුරුම්/අතිරික්ත  

(රු.) 

පු රාෙර්ත  ව ොෙ  
ෙයාපතති 

1,016,242,762.00 1,025,902,849.00 (9,610,087.00) 

ප්රාේධ  ව ොෙ  ෙයාපතති 567,000,000.00 561,538,271.00 (5,461,729.00) 

වේශී  අරමුද්ල් -- -- -- 

විවේශී  අරමුද්ල් -- -- -- 

එකතුෙ 1,583,292,762.00 1,587,441,120.00 (4,148,358.00) 

 සාහිතය වගත රෙ ප්රද්ා  ජාතයන්තර 
ශ්රී ල උංකා ඉස්ල උාමී  
ද්මිල උ සාහිතය 
පර්වේශණ ආ ත   

එෆ.් එච්. ඒ ෂිබ්ලි කථිකාචා්ය, 
අරාබි භාෂා ො ඉස්ල උාමී  
අධය   පීඨ  

ද්ැන්වීම් 
තරඟාෙලි   

රසා නික 
ද්රෙයෙලින් 
ආරක්ෂා වීම 
ො වස ඛ්ය  

ජාතික 
විද්යාෙ  ඟාසි ටුවීවම් 
සංගතම , ශ්රී ල උංකා 
(SLAAS) 

එස.්පී වෙේෙවේ, ඒ.එම්.එස.්එච් 
අත්ත ා ක, එච්,ඒ.වක්.එල්. 
මංුනල උ. වජ්. එම්. ආර්. 
ජ වසේකර. බී.පී.එච් ෆර්වින් 
ශිෂය/ ෙයෙොරික විද්යා පීඨ . 

 ම 
මේශීය/ 

ශ්මේශීය 

TCE  

Rs. (Mn) 

31.12.2016  
දි ට වි ද්වම් 
එකතුෙ 

වභ තික 
ප්රගතති  % 

අධයපනික ෙැඩසටෙන් 
මධයස්ාා  ඉදිකිරීම, 
මවුහන්්ටල උවේනි ා  

ශ්මේශීය 64,850,953.00 65,385,898.25 100 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ 
ඕලුවිල් හී   බාලිකා 
වන්ොසිකාගතාර  ඉදිකිරීම   

ශ්මේශීය 263,886,708.60 297,975,977.00 100 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ 
ඕලුවිල් හී    කා්යම්ඩඩල උ 
වන්ොසිකාගතාර  

ශ්මේශීය 173,129,132.00 181,590,092.64 100 

විෂ  
2016 වෙන්කිරීම් 

(රු.) 
2016 දී එකතුෙ 

හිඟ /අතිරික්ත  
(රු) 

නපාධි අවප්ක්ෂක අධය   30,896,918.69 13,486,986.46 17,409,932.23 

ඩිප්වල උෝමා ෙැඩසටෙන් -- -- -- 

සෙතික පත්ර ෙැඩසටෙන් -- -- -- 

පශ්චාත් නපාධි ෙැඩසටෙන් 12,311,800.00 6,721,364.00 5,590,436.00 

නපවේශ  -- -- -- 

අව කුත් -- -- -- 

එ තුි 43,208,718.69 20,208,350.40 23,000,368.23 
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17. මූල උය කාර්  සාධ   විශ්වල්ශණ  - 2016 

       සිසුවෙකුට පරිෙැ  (පු රාෙර්ත  වි ද්ම) 

පීඨය සිසුන් ලංවණන සිසුමිකුහ ලංපුනරඅිර්තන ලංශ්යම (රු) 

කල උා ො සංස්කතතික පීඨ   794 136,893.76 

කළම ාකරණ ො ොණිජ පීඨ   1044 93,331.88 

ෙයෙොර විද්යා පීඨ   523 204,761.91 

ඉස්ල උාමී  අධය   ො අරාබි භාෂා 
පීඨ   

1087 51,154.36 

ඉංජිවන්රු පීඨ   474 179,459.40 

තාක්ෂණ පීඨ  158 37,784.35 

 

18.  2016 ෙසවර් දී ල උද්  ටිතල උ පෙසුකම් පළිබඳ විස්තර 

 
ෙයාපතතිවේ  ම 

 
ව ෝජ ාෙ 

ිස්තවම්න්
තුගතත 
පරිෙැ  තා. 
ි. ක 
 (රු මි) 

 
ිස්තවම්න්තු
ගතත ෙයාපතති 
කාල උ 

 ෙතැන් 
පෙසුකම් සැල උසි  
ෙැකි සිසුන් 
ගතණ  

 
සටෙන් 

පරිමි ගතැෙැනු 

සිදු රමින් ලංපින න ලංියඅපෘන  

කා්ය ම්ඩඩල උ 
නිොස සෙ සිසු 
වන්ොසිකාගතාර 
වගතොඩ ැඟිලි 
සංකීර්ණ  ඉදි 
කිරීම 

අනුමත 
කර  ල උද් 

92,50 
කැල උැන්ඩර 
මාස 12  

90 - 

ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත 
විශ්ෙවිද්යාල උ  ෙරො 
ශ්රී ල උංකා රජ  මඟින් 
ල උබාදුන් ආධාර. 

ඔලුවිල් ශ්රී ල උංකා 
අේනිදිගත 
විශ්ෙවිද්යාල උ  
ඉදිකරමි පෙති  
කාමර 100කින් 
යුතු ත්ට ටු ෙතවර් 
වන්ොසිකාගතාර  
(වන්ොසිකාගතාර 
අංක 05) 

අනුමත 
කර  ල උද් 

212.74 
කැල උැන්ඩර 
මාස 12  

 
- 

 
400 

නසස් අධයාප  
අමාතයංශ  ෙරො ශ්රී 
ල උංකා රජ  මඟින් 
ල උබාදුන් ආධාර. 

සමන්තුවර් 
ෙයෙොරික විද්යා 
පීඨවේ ඉදිකරමි 
පෙති  කාමර 
100කින් යුතු 
ත්ට ටු ෙතවර් 
වන්ොසිකාගතාර  
(වන්ොසිකාගතාර 
අංක 06) 

අනුමත 
කර  ල උද් 

212.74 
කැල උැන්ඩර 
මාස 12  

 
400 

 
- 

නසස් අධයාප  
අමාතයංශ  ෙරො ශ්රී 
ල උංකා රජ  මඟින් 
ල උබාදුන් ආධාර. 
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19. ොර්ෂික ගිණුම් ොර්තා– 2016 
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20. විගතණකාධිපති ොර්තාෙ 
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21. විගතණකාධිපති ොර්තාෙ සඳො නිරීක්ෂණ  

 

මවේ අංක : SEU/VC/B/AG/2016 

ඔබවේ අංක  ඊඑන්පී/ඒඑම්/බී/එසීයූඑවසල්/01/16/06 

 

2017 ජූලි මස 03 වෙනි ද්ා 

 

සෙකාර විගතණකාධිපති  

විගතණකාධිපති වද්පාර්තවම්න්තුෙ 

වකොළඔ 

 

1978 ලං්ා  ලං16 ලංරණ ලංශ්වවිශ්යඅක ලංපනත ලං108 ලං(2) ලංිවන්න ය ලංප්ර අර ලං2016 ලංමටැම්බර් ලං31 ලං

ින ලංග නහ ලං්ිටඅන ලංිර්ෂය ලංටඳෙඅ ලංශ්රී ලංකා අ ලං්නිදිග ව ලංශ්වවිශ්යඅකමප ලංමූකය ලංප්ර අවන ලංමත ලං

ශ්වණ අධිපන  ලංිඅර්තඅි. 

 

2017 ජූනි 21 දි ැති ඉෙත ොර්තාෙ සඳො අප පෙත සඳෙන් නිරීක්ෂණ ල උබා 

වද්න්ව මු. 

 

2.0 මූල උය ප්රකාශ  

 

2.1 මත  

2.2 මූකය ලංප්ර අවන ලංමත ලං්ර්  ලං  නය 

 

2.2.1.  ශ්රී ලංකා අ ලංරඅජය ලං්ාවමප ලංගිණුම් රණ ලංප්රන පත්න ිකහ ලං්නුූලක ලංවීම 

 මවුහන්්ට ල උවේනි ා හී පහි්ට ඉඩවම් අගත  ගිණුම් තුල උ වෙ ම වෙලිද්රවුහ කිරීම 

සඳො කටයුතු කරනු ිත.  

 

2.2.2 ගිණුම් රණ ලං්ඩුපඅඩු 

a) ක්ෂ  කිරීම් සම්බන්ධෙ වපන්ො දුන් අඩුපාඩු 2017 ගිණුම් තුලින් නිෙැරදි 

කිරීමට අෙශය ක්රි ාමාර්ගත ගතනු ිත.  
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b) 2017 ෙර්ශවේ සිට ප්රකාෂිත ගිණුම් ඒකාබේධ කර අෙසන්  ගිණුම් තුල උ 

වෙලිද්රවුහ කිරීමට ක්රි ාමාර්ගත ගතනු ිත. 

 
c) වම් සම්බන්ධව න් මන්ත්රණ සභාෙ වෙත වමවමෝ පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට 

කටයුතු ව ොද්ා ිත. මන්ත්ර  සභාවේ අනුමැති  ල උද් ෙොම කඩා ඉෙත් කර  

ල උද් වගතොඩ ැඟිල්වල් වපොත් අගත  ගිණුම් තුලින් ඉෙත් කිරීමට කටයුතු කරනු 

ිත. 

 
d) 2017 ෙසවර් ගිණුම් තුලින් ඉදිරිපත් කරනු ිත. 

 
e) 2017 ෙසවර් ගිණුම් තුලින් ඉදිරිපත් කරනු ිත. 

 
f) 2017 ෙසවර් ගිණුම් තුලින් ඉදිරිපත් කරනු ිත. 

 
g) 2017 ෙසවර් ගිණුම් තුලින් ඉදිරිපත් කරනු ිත. 

 

 

2.3 නීන  ලංරීන  ලංෙඅ ලංමරගුකඅසි ලංිකහ ලං්නුූලක ලංමනොවීම 

  

(a) විශ්ෙවිද්යාල උ වකොමිෂන් සභා සෙ නසස් අධයාප  ආ ත  සඳො 

ආ ත  සංග්රෙ  

 
පරිදවච්ද් X වේ 20 වකොටස  

අභයන්තර විගතණ  අංශ  වෙත කාල උව න් කාල උ ට පඩි රහිත නිොඩු 

සම්බන්ධව න් ද්ැනුම් දී ිති  මුත්, ප්රාව ෝගිකෙ සිදුෙන්වන් 

ොර්ෂිකෙ අනුමත නිොඩු ප්රමාණ  ඉක්මො ල උබා ගතන්  අතිරික්ත 

නිොඩු ප්රමාණ  අද්ාල උ ෙසර අෙසා වේ දී ගතණ   කිරීමයි. ඉන්පසු 

අතිරික්ත නිොඩු පඩි රහිත නිොඩු වල උස ලං ෙඳු ාගතන් ා අතර අද්ාල උ 

වසේෙක ාවේ ෙැ ටුවපන් මුද්ල් අඩුකර ගතැනීමට කටයුතු වකවර්. 

වකවසේ වෙතත් පඩි රහිත සෙ අර්ධ ෙැ ටුප් සහිත නිොඩු සි ල්ල උ පළිබඳ 

විස්තර  විගතණකාධිපති වජ රාල් වෙත කාර්තුෙකට ෙරක්  ැවීමට 

අෙශය ක්රි ා මාර්ගත ගතනු ිත. 

 

b. විමසුවමහි සඳෙන් අෙසා්ාෙන් 18 න් අෙස්ාාෙන් 05 කදී නිල උධාරීන් 

ෙට  විශ්ෙවිද්යාල උ වකොමිෂන් සභා ආ ත  චක්රවල්ක අංක 13/2015 හී 
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පරිදවච්ද් 06  ටවත් සඳෙන් 4 ෙ  වකොටස පරිදි  ක්ඩඩා ම් ප්රොෙ  

පෙසුකම් සප ා දී ිත. ඉංජිවන්රු පීඨවේ පීඨාධිපති විසින් එක් 

අෙස්ාාෙක දී ඔහුවේ ොෙ  ම භාවිත ට වගත  ිති අතර, ඉතිරි 

අෙස්තාෙන් 12 දී ම අද්ාල උ රාජකාරිවේ අෙශයතාෙ  සෙ ගතම ාන්ත ට 

ිති දුර ප්රමාණ  මත විශ්ෙවිද්යාල උ ට සංචතවේ ිති ොෙ  ල උබා දීමට 

සිදු වි . 

වකවසේ වෙතත් වම්ෙ  විට විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් කිසිම අෙස්ාාෙක 

කිසිම තත්ෙ ක්  ටවත් වෙෝ ප්රොෙ  දීම ාෙන් ල උබාගතන් ා 

නිල උධාරීන් ෙට සංචතවේ ිති ොෙ  ල උබා ව ොදීවම් ද්ැඩි ප්රතිපත්ත ක් 

අනුගතම   කරමින් සි. . 

 

c. ශ්රී ල උංකා ප්රජාතාන්තික සමාජොදී ජ රජවේ මුද්ල් වරගුල උාසි. 

 

(i)  මුද්ල් වරගුල උාසි. 396 

අද්ාල උ පාර්ශෙ ද්ැනුෙත් කිරීවමන් අ තුරුෙ එම වචක්පත් ෙල උ 

ෙටි ාකම් ආද්ා ම් වල උස ෙඳු ාවගත  ගිණුම්ගතත කිරීමට කටයුතු කරනු 

ිත. 

(ii) මුද්ල් වරගුල උාසි 571   

අද්ාල උ පාර්ශෙ ද්ැනුෙත් කිරීවමන් අ තුරුෙ එම වචක්පත් ෙල උ 

ෙටි ාකම් ආද්ා ම් වල උස ෙඳු ාවගත  ගිණුම්ගතත කිරීමට කටයුතු කරනු 

ිත. 

 
3. මූල උය සමාවල උෝච   

 

3.1 මූල උය ප්රථිපල උ  

 අෙධා  ට වගත  ිත. 

3.2 විශ්ෙවිද්යාල උවේ අගත  එකතු කිරීම් 

 අෙධා  ට වගත  ිත. 

 

3.3 විශ්ෙවිද්යාල උ ට විරුේධෙ ආරම්භ කර ිති  ඩු 
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විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින්  කිසිම ෙන්දි වගතවීමක් කිසිම කිසිම පාර්ශෙ ක් වෙත 

සිදුකර ව ොමැත. වමයින් එකක් අෙස්ාාෙකදී ද්ක්ො ිත්වත් විශ්ෙවිද්යාල උවේ 

ආරක්ෂක වසේො සප   ආ ත   වෙත ඔවුහන්වේ වසේො සැපයීම් වෙනුවෙන් 

වගතවි  යුතු මුද්ල උක් ෙ  අතර, අව ක් එක  ම් නසාවිවේ පෙති   ඩුෙක් ො 

සම්බන්ධ බඳුම්කර ෙටි ාකමක් . නීතිම  ගතාස්තු  විශ්ෙවිද්යාල උ  වෙනුවෙන් 

වමම  ඩුෙ සඳො වපනී සී. ම නීතිපති වද්පාර්තවම්න්තුෙ වෙත වගතවීම සිදුකර 

ිත. වකවසේ වෙතත් විශ්ෙවිද්යාල උ මන්ත්රණ සභාෙ විසින් වප ේගතලික 

නීීනඥව කු වෙනුවෙන් නීති ගතාස්තු වගතවීම සම්බන්ධෙ පරීක්ෂා කිරීමට 

කමි ටුෙක් පත්කර ිත. 

 

4. මමමෙයුම් ලංටමඅමකෝචනය ලං 

4.1  කා්ය සාධ   

(a)  විශ්ෙවිද්යාල උ වෙත සිසුන්  බඳො ගතැනීම විශ්ෙවිද්යාල උ ප්රතිපාද්  වකොමිෂන් සභාෙ 

විසින් සිදුකර  අතර, බඳො ගතන් ා සිසුන් ගතණ  ීනරණ  කිරීමට 

විශ්ෙවිද්යාල උ ට ෙැකි ාෙක් ව ොමැත. 

(b) අව කුත් විශ්ෙවිද්යාල උ විසින් ප්රාම ෙසර සෙ අෙසන් ෙසවර් සිසුන් සඳො 

පමණක් වන්ොසික පෙසුකම් ල උබා වද්   මුත් ශ්රී ල උංකා අේනිදිගත 

විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් සි ලුම ෙසරෙල උ සැම සිසුවෙකුටම වසේොසික පෙසුකම් 

ල උබා වද්යි. එම වෙේතුෙ නිසා එක සිසුවෙකුට ද්ර  ල උද් ප්රාේධ  වි ද්ම 

වන්ොසික පෙසුකම් ව ොසප   විශ්ෙවිද්යාල උ ො සැසමේවම් දී ෙැඩි අ ගත ක් 

ගතැනීමට වෙේතුෙ ෙනු ිත. 

 

(c)  විභාගත ප්රශ්ණ පත්ර සකස් කිරීවම් සෙ  තුරුලි   ගතාසත්ු 

බීබීඒ සෙ බීවකොම්(බාහිර සෙ සාමා ය)  නු එකිව කට වෙ ස් වූ නපාධි 

ෙැඩසටෙන් වද්කක් වේ. වම්ො කල උමණාකරණ  ො ොණිජ පීඨ   ටවත් ිති 

වෙ ම වද්පාර්තවම්න්තු වද්කක් මඟින් ප්රධා   කරයි. වකවසේ වෙතත් එකම 

අන්තර්ගතත ක් සහිත ප්රශණ්පත්ර වද්කක් සඳො වද්ෙතාෙකදී වගතවිම් ල උබාවගත  

ිතිද්  න්  පරීක්ශාකර බල උා එවසේ වගතො ිත් ම් එම මුද්ල් අද්ාල උ පාර්ශෙ 

වෙතින් අ කර ිනීමට කටයුතු කරගතනු ිත. වමෙැනි ද්ෑ ඉදිරිවේදී 

සිදුව ොවීමට අෙශය ප ෙර ගතනු ිත. 
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(d)  නත්තර පත්ර ල උකුණු කිරීම 

වම් සම්බන්ධව න් නිශ්චත මඟවපන්වීමක් ව ොමැති නිසා සමෙර විශ්ෙවිද්යාල උෙල උ 

විභාගත පරීක්ශකයින් විසින් නත්තර පත්ර තුල උ සල උකුණු කිරීමකින් වතොරෙ පරීකෂා 

කිරීමක් සිදු කරයි. වකවසේ වෙතත්, විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් ප්රතිපල උ නිකුත් කිරීම ො 

නත්තර පත්ර පරීකශා කිරීමට අද්ාල උෙ ක්රමවේද් ක් (අතුරු ෙයෙස්තාෙක්) සකස්කරමින් 

පෙතින් අතර, ඉන්පසු වමම ගතැටලු සි ල්ල උ නිරාකරණ  ෙනු ිත. 

 

4.2   මමමෙයුම් ලං් අර්යක්ෂමතඅ 

 

(a)  පාඨමාල උා අත්වපොත් මුද්රණ  සෙ සැපයීම 

කඩද්ාසිෙල උ ඝ ත්ෙ  පරීක්ෂා කිරීම සඳො කමි ටුෙක් පත්කර ිත. ඒ ොර්තෙ 

මඟින් ඝ ත්ෙවේ කිසි ම් වෙ සක් වෙලිවුහෙවෙොත් අද්ාල උ පරිදි අතිරික්ත 

වගතවීම් එම සැපයුම්කරුවගතන් අ කර ගතැනිමට කටයුතු කරනු ිත. 

 

(b)  බාගිර විභාගත ඒකකවේ මුද්ල් වශේෂ   

මුද්ල් වපොවත් මාසික වශේෂව න්  ම්කිසි අගත ත් මාසිකෙ ආව ෝජ   කිරීවම් 

ක්රමවේද් ක් වම්ෙ විට අනුගතම   ව ොවකවර්.  මුත් ෙසර අෙසා වේදී 

මුද්ල් වශේෂව න් වකොටසක් ස්ාාෙර තැම්පතුෙල උ ආව ෝජ   වකවර්. වකවසේ 

වෙතත් වමම විමසුවමන් වපන්ො දුන් කරුණු මත විශ්ෙවිද්යාල උ ට ඉන් 

ිතිෙ  ොසිසෙගතත තත්ෙ  සල උකා බල උා එවසේ මාසික මුද්ල් වශේෂව න් 

වකොටසක් වකටිකාලීණ මූල උාශ්ර ෙල උ ආව ෝජ   කිරීමට කටයුතු ව ොද්ා ිත. 

 

4.3  නිශ්ක්රී  ො ඌණ නපව ෝජිත ෙත්කම් 

 

(a)  ඉංග්රීසි ප්රවේශ විද්යාගතාර  සෙ වතොරතුරු තාක්ෂණ විද්යාගතාර  පහිටුවීම 

2016 වද්සැම්බර් මාසවේ දී පරිගතණක, මල්ටිමීඩි ා වප්රොවජක්ටර්, යු.පී.එස් සෙ 

ොයු සමීකරණ  න්ත්ර ස්ාාපත කිරීවම් කටයුතු අෙසන් කර තිබුණි. ප්රමාද්  

සිදුවුහවේ භා්ඩඩ භාරදීම සෙ භා්ඩඩ භාර ගතැනීම ප්රමාද් වීම වෙේතුවෙනි. 

ෙර්තමා වේ විද්යාගතාර සෙ පෙසුකම්  පූර්ණ ෙශව න් භාවිත වේ. 
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(b)  ිඟිළි සල උකුණු  න්ත්ර 

සිසුන්වේ පැමිණීම පාල උ   කිරීම ො ෙැඩිදියුණු කිරීම සඳො ිඟිලි සල උකුණු 

 න්ත්ර මිල උදී වගත  තිබුණි. වකවසේ වෙතත්, වම්ො භාවිතා කිරීවම්දී අත්විඳි 

ප්රාව ෝගික දුෂ්කරතා වෙේතුවෙන් එ  අවප්ක්ෂා කල උ කාර්   සඳො අඛ්්ඩඩෙ 

ව ොද්ා ගතත ව ොෙැකි වි . වකවසේ වුහෙද්, සි ලුම ිඟිලි සල උකුණු  න්ත්ර වම්ෙ  

විට පරිපාල උ  වගතොඩ ැගිල්ල උ ො පීඨ ෙල උ කාර්  ම්ඩඩල උවේ භාවිත  සඳො 

මාරු කර ිත.  

 

4.4   කල උම ාකරණ දුර්ෙල උතා  

 

(a) ඉදිරිවේදී අනුූලල උ වීම සඳො සටෙන් කරගතන්  ල උදී.   

(b) (i) ශබ්ද් විකාශ   න්ත්ර මිල උදී ගතැනීම 

 

       පලිගතනිමි .  අත්තිකාරම ප වීමට අෙශය කටයුතු ෙොම සිදු කරනු ල උැවබ් . 

 

   (ii) පෙර් ෙර්ල්ඩ් මතදුකාංගත  මිල උදී ගතැනීම 

පලිගතනිමි. වම   ඉංජිවන්රු පීඨවේ විදුලි ඉංජිවන්රු ො විදුලි සංවේශ 

වද්පාර්තවම්න්තුවේ සඳො මිල උදී  ගතැනීමට නි මිත මතදුකාංගත කි . විවේශ  

සමාගතමකින්  මඟින් කර  මිල උදී ගතැනීමක් බැවින්, අප විසින් මතදුකාංගත  

ල උැබීමට වපර අත්තිකාරම් වගතවීම සිදු කර ිත. ප්රසම්පාද්  

මාර්වගතෝපවේශවේ  අෙශයතාෙන් සම්පූර්ණ කල උ පසු, මෙජ  බැංකුවේ  

ආ තනික අංශ  වෙත විදුලි පණිවුහඩ පැෙරීම  (Telegraphic Transfer) 

තුලින් පෙර් ෙර්ල්ඩ් ආ ත  ට  වගතවීම් සංවිධා   කිරීම සඳො  ඉල්ලුම් 

කර  ල උදී. 

ඉල්ලීම කර  අෙස්ාාවේ දී, පෙර් ෙර්ල්ඩ් ආ ත  ට වගතවීමට ප්රතම බදු 

නිශ්කාෂණ සෙතික  වේශී   ආද්ා ම් බදු වද්පාර්තවම්න්තුෙට ඉදිරිපත් කල උ 

යුතු බෙ වජයෂ්ඨ සෙකාර මූල උයාධිකරී  ෙර ා(සැපයුම්)  ව ොද්ැ  සිටි  ල උදී. 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ සැපයුම් අංශ  විසින් මතදුකාංගත  ව ොල උැබීම 

සම්බන්ධව න් පෙර් ෙර්ල්ඩ් සමාගතවමන් විමසූ විට, වේශී  ආද්ා ම් බදු බදු 
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නිශ්කාෂණ සෙතික   ව ොල උැබීම නිසා මෙජ  බැංකුවේ ආ තනික අංශ  

විසින් වගතවීම ව ොකර  ල උද් බෙ ද්ැ ගතන් ට ල උැබිණි.   

2017 මාර්තු 16 ෙ  දි  බදු නිෂ්කාෂණ සෙතික  ල උැබුණු විට එදි ම එ  

මෙජ  බැංකුෙ වෙත ඉදිරිපත් කර  ල උදී. මෙජ  බැංකුෙ 2017 මාර්තු මස 

16 ෙ  දි  වගතවීම සිදුකර  ල උදී.  

 

බැංකුෙ විසින් වගතවීම මුද්ා ෙරි  තුරු,  අද්ාල උ මුද්ල උ ආ තනික බැංකු අංශවේ 

ගිණුවමහි තබා වගත  තිබුණි. සැපයුම් අංශ  වබ්රුම් කිරීම සඳො ලි කි විලි 

අෙසන් කර  විට එ  ප්රමාද් වි . එ  අෙසන් වූ පසු අත්තිකාරම් ප වීමට 

කටයුතු කරනු ිත. 

  

(c) සඳෙන් කර ගතතිමි.  වම් ෙසවර් සිට විගතණකාධිපති වද්පාර්වතම්න්තුෙ විසින් 

මතුකර ිති වම්ෙැනි ගතැටු   ැෙත ිති ව ොවීම සඳො මුල උය අංශ  විසින් 

ද්ැ ටමත් ක්රි ාමාර්ගත වගත  ිත.   

 

(d) සඳෙන් කර ගතතිමි. ඉල්ල උා ිති මුද්වල උහි ස්ෙභාෙ  සෙ සාධාරණ බෙ තෙවුහරු 

කිරීම සඳො ිස්වතම්න්තුගතත අ ෙැ  ිගතැයීම සඳො කටයුතු කරනු ල උැවබ්.  

 

4.5   ම ොන්රඅත් ලංපරිපඅකනය 

 

4.5.1   ්භයන්තර ලංමඅර්ව ලංිැඩි ලංග යුණු ලංකිරීම 

 

(a)  ඉෙත කා්ය  සඳො ෙැඩ ඉංජිවන්රුෙර ා විසින්   මිල උ ගතණන් ිස්තවම්න්තු 

කර  ල උේවේ ගතණ   කර  අෙස්ාාවේ දී පැෙති වෙළඳ පළ අනුපාත මත 

පද් ම්ෙ ො එම අෙස්තාවේදී අම්පාර ප්රවේශවේ ිස්ෆල්්ට බල උාගතාර ක් 

ක්රි ාත්මක ව ොවීම වෙේතුවෙන්,  ආසන් තම ිසෆ්ල්්ට බල උාගතාර  ෙ  

ත්රීකුණාමල උ  බල උාගතාරවේ සිට ප්රොෙ  ගතාස්තු ද් ිතුල උත් කිරීවමනි. 

ිස්තවම්න්තුෙ සකස්කල උ දි   ො වමම කාර්   සඳො ල උංසු කැඳවූ දි  

අතර කාල උ පරතර ක් තිවබ  බැවින් එම කාල උ කාල උ සීමාවේදී මිල උ ගතණන් 

නච්චාෙච   වීමට ෙැකි . වකවසේ වෙතත් වතෝරාගතත් ල උංසුකරු අෙම 
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මිල උගතණන් ඉදිරිපත්කර තිබූ නිසා  ිසත්වම්න්තු මිල උ තුලින් ප්රද්ා   කල උ 

මිල උට කිසුදු බල උපැමක් ව ොවී . 

 

(b) අෙම මිල උ ගතණන් ඉදිරිපත් කර  ල උද් ල උංසුකරු විසින් ිස්තවම්න්තු කළ 

මිල උගතණන් ෙල උට ෙඩා 24% කට ෙඩා අඩු අගත ක් මිල උගතණන් ඉදිරිපත්කර 

තිබුණි. වකවසේ වෙතත්, තාක්ෂණික ිගතයීම් කමිටුෙ (TEC) විසින් සල උකා 

බල උ  ල උද් එකම සාධක  එ  ව ොවී . තාක්ෂණික ිගතයීම් කමිටුෙ (TEC) 

විසින් මිල උ ගතණන් පරීක්ෂා කර  ල උේවේ ල උංසුකරුෙන් විසින් තම ල උංසු සමඟ 

ඉදිරිපත්කල උ පැතිකඩ ොර්තා සමඟ . අෙම මිල උ ගතණන් ඉදිරිපත් කර  ල උද් 

ල උංසුකරු  ට  අෙශය සුදුසුකම් තිබු  ද්, ඔහුට වමම කා්ය ො සමා  අත්ද්ැකීම් 

ිති බෙ ඔප්පු කිරීමට වල්ඛ් ගතත සාක්ෂි ඉදිරිපත් ව ොකවළේ . සමා  ක්ය 

සඳො අීනත අත්ද්ැකීම් පද් ම් කරගතනිමින්, ල උංසු කැඳවූ  කා්ය ඉ ටුකිරීවම් 

ෙැකි ාෙ පරීක්ෂා කිරීවමන් පසුෙ ො අීනත අත්ද්ැකීම් සඳො වල්ඛ් ගතත සාක්ෂි 

ඉදිරිපත් කිරීම වමන්ම, 18.4% ක් තක්වසේරු කළ මිල උට ෙඩා අඩුවෙන් 

ඉදිරිපත් කල උ ල උංසු කරු තාක්ෂණික ිගතයීම් කමිටුෙ (TEC) විසින් නිර්වේශ 

කර  ල උදී.   

 

(c) ල උංසු කරු විසින් වෙ ස් ස්තා  වද්කක අති වෙ ස් වකොන්ත්රත් වද්කක් සඳො 

ිස්ෆල්්ට ප්රොෙ   ො ිතිරීම සඳො මිල උගත න් ඉදිරිපත් කර ිත. 

වකොන්ත්රාත්කරුවේ මුු  ල උංසු මිළ ිස්වතම්න්තුගතත මුද්ල උට ෙඩා 18.4% අඩු වූ 

බැවින්, විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් වකොන්ත්රත්කරු සමඟ කිසිදු අයිතම කට වක්ෙල් 

කිරීමකට සම්බන්ධ ව ොවී .  

(d) සිව රා ඉදිකිරීම් ආ ත   ෙැරුණු විට වමම ප්රවේශව හි මූලික කැපුම් 

පරික්සුම් පෙසුකම් (Core cut testing) ල උබා ගතත ව ොෙැකි වි . අම්පාර වෙෝ 

කල්මුව්ඩ මාර්ගත සංෙර්ධ  අධිකාරි  සතුෙ වුහෙද්  වමම පෙසුකම ව ොතිබිණි.. 

එවමන්ම මාර්ගත සංෙර්ධ  අධිකාරි  විසින් වකොන්ක්රී්ට පරීක්ෂාෙ (concrete 

cube testing ) සිදුකර ිති බෙ ද් සැල උකි  යුතු .  

 

4.5.2   ියිෙඅරි  ලංශ්යඅ ලංපීඨය ලංටඳෙඅ ලංශිෂය ලංමන්ිඅසි අවඅර ලංටෙ ලං අර්ය ලංමඅ්ඩසක ලංදිිඅට ලං

ටඳෙඅ ලංමවොසනැගිලි ලංටාකීර්ණයක් ලංඉග කිරීම 
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තාක්ෂණික කමි ටු නිර්වේශ  සහිතෙ අමාතයංශ  විසින් අනුමත කරනු ල උැබූ 

පසු අමාතයංශ ප්රසම්පාද්   කමිටුෙ විසින් වමම වකොන්ත්රාත්තුෙ පරි මා ිත.  

සි ලුම ප්රමාද් ද්ඩ මුද්ල් ICTAD වකොන්වේසි ප්රකාරෙ වකොන්ත්රාත්තුවේ අෙසන් 

වගතවීවමන් අඩුකරගතනු ිත.  

 

4.6   මා ෙ සම්පත් කල උම ාකරණ  

(a) 2014.01.27 ෙ  දි  පැෙති 165 ෙ  පාල උක සභා රැස්වීවම් ීනරණ ට අනුෙ 

ස්ථිර මූල උයාධිකාරී ෙරව කු පත්කර තුරු   ෙැඩබල උ  මූල උයාධිකාරී ත තුර 

පරි ම  ල උදී. මූල උයාධිකාරී  ත තුරට බඳො ගතැනීම සඳො ද්ැන්වීම පල උකර 

ිත.  

 

(b) මොචයා්ය (chair professors) ත තුරු සඳො ද්ැන්වීම් කිහිපෙරක් පල උ කර  

ල උද්  මුත් කිසිදු ප්රතිචාර ක් ල උැබී ව ොමැත. වකවසේ වෙතත් අභයන්තරෙ 

සුදුසුකම් ල උත් අධය   වසේෙකයින් වම් ෙ  විට මොචා්ය ත තුරු සඳො 

නසස්වීම් ල උබමින් සි. . මොචාර් ෙරුන් බඳො ගතැනීම සඳො ද්ැන්වීම පළ 

කිරීමට අෙශය කටයුතු  ඉක්මනින් සිදු වකවර්.  

 

5.   ගිණුම් රණය ලංටෙ ලංයෙපඅකනය 

5.1   වපර විගතණ  ොර්තා තුල උ ිතුල උත් ව ොවිසුඳුණු කරුණු  

 

(a) අධය   නිොඩු ල උබා දීම 

වමම ගතැටු ෙ පාල උක සභාෙ විසින් සාකච්ඡාෙට භාජ   කර  ල උද් අතර,  

අධය   නිොඩු අෙසන් කිරීවමන් අ තුරුෙ නපාධි සම්පූර්ණ කර  ැති 

පුේගතල උයින්ට එවරහිෙ ප ෙර ගතැනීමට නි මිත .  

 

(b) වජයෂ්ඨ කථිකාචා්ය ත තුරු සඳො අෙධිමත් පත්කිරීම්  

වම් සම්බන්ධව න් අභි ාච ාධිකරණවේ  ඩුෙක් විභාගත වෙමින් පෙීන. 

වමමම ගතැටලුෙ සම්බන්ද්ව න් කිහිප ෙරක්ම පාල උක සභාෙ විසින් සාකච්ඡා 

කර  ල උදී. අභි ාච ාධිකරණ  විසින් තම ීනන්දුෙ ප්රකාශ ට පත්කරනු 

ල උැබීවමන් පසුෙ ක්රි මාර්ගත ගතනු ල උැවබ්.  
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(c) ගිවිසුම කඩ කිරීම නිසා බැඳුම්කර මුද්ල් අ  කර ගතැනීම  

සඳෙන් කර ගතතිමි. ෙගතකිෙයුතු නිල උධාරි ා/(න්) ෙඳු ා ගතැනීම සඳො කමිටුෙක් 

පත් කිරීමට පාල උක සභාෙ වෙත ොර්තා කරනු ල උැවබ්. 

 

(d) ස්ාාෙර ෙත්කම් ෙල උ හිඟ   

 විගතණ  කමිටුවේ නිර්වේශ  ො විශ්ෙවිද්යාල උ පාල උක සභාවේ අනුමැති  සහිතෙ 

ෙත්කම් කපා ෙැරීම සිදුකර ිත. විශ්ෙවිද්යාල උ  ආරම්භවේ සිට දිගු කාල උ ක් 

තුළ පෙත සඳෙන් වෙේතු නිසා වමම පාඩු සිදුවී ිති බෙ ඉෙත සඳෙන් 

බල උධාරීන්වේ මත  වි , එබැවින් අද්ාල උ ෙගතකීම් නිෙැරදිෙ නිශ්ච  කරගතත 

ව ොෙැකි වී ිත. 

    

  (i)   අඩ්ඩාල උච්වච්  ගුරු අභයාස විද්යාල උ භූමිවේ තාෙකාලිකෙ පැෙති 

විශ්ෙවිද්යාල උ  නි මිත සා්ා  ට වගත   ාවම් දී මතු වූ සැපයුම් 

දුෂ්කරතා සෙ විවිධ ස්ාා ෙල උ පහිටි තාෙකාලික වන්ොසිකාගතාර 

ඔලුවිල් හි පහිටි  ෙ විශ්ෙවිද්යාල උ භූමි  වෙත වගත   ාම අල උාභ ට බල උ 

පෑ සාධක අතර ප්රධා  වේ. 

 

 

(ii)  වම් සම්බන්ධව න් වපන්ො දි  යුතු ෙැද්ගතත් කරුණක්  ම් ශ්රී ල උංකා 

අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  පහිටා තිවබන්වන් ගතල්ඔ  ව ොවෙොත් කලි 

ඔඩ  ගතංගතාෙට ඉතා ආසන් ව නි. අම්පාර දිස්ත්රික්කවේ වෙරල උ බඩ 

ප්රවේශවේ පෙති  ෙර්ෂා සමවේ දී විශාල උ ජල උ ප්රොෙ ක් ල උබා වද්  දි  

අගතල උ ෙන්වන් ද් ගතල්ඔ  යි. ඕ ෑ ම අෙස්ාාෙක ජල උාශවේ අතිවර්ක 

ජල උ  නිද්ෙස් කිරීමට වසොවරොේ වද්ොරෙල් විෙතත කිරීම සිදු ෙ  අතර 

එහි ප්රතිඵල උ ක් වල උස එම ජල උව න් විශ්ෙවිද්යාල උ භූමි   ට වීම සිදු වේ. 

ගතංගතා ීනර  පටාර ගතැලීම නිසා ිති වූ ජල උ ගතැලීම් මාල උාෙ වෙේතුවෙන් 

විශ්ෙවිේ  ාල උ භූමි  අඩි 3-6 ප්රමාණ කින්  ට වූ අතර එ  දි  ද්ෙ කට 

ෙඩා පැෙීනම නිසා එමඟින් විශ්ෙවිද්යාල උ වේපල උෙල උට සැල උකි  යුතු 

ම්ටටවම් ොනි ක් සිදු වී තිවබ්. 
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(iii) වබංගතාල උ වබොක්වක්  ැවගත හිර වෙරල උ ීනරවේ එක්තරා මායිමක 

අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  පහිටා ිති නිසා  ැවගත හිර වෙරල උ ීනර ට 

ද්රුණු වල උස බල උපෑ සු ාමි ෙයස   වෙේතුවෙන් විශ්ෙවිද්යාල උවේ වේපල උ 

ො නපකරණ ෙල උට ද්ැඩි වල උස ොණි සිදු වි .  

 

 (iv)  2007 ෙසවර් විශ්ෙවිද්යාල උවේ ිති වූ ගින්වන් අහිතකර වල උස බල උපෑම් 

සිදු කරමින් විශ්ෙවිද්යාල උවේ වේපල උ ො නපකරණෙල උට ද්ැඩි ොනි ක් 

සිදුවි .  

 

(e) ප්රඅන ලංටැකැටවම ලංපිළියක ලංකිරීම  

සු ාමි ෙයස   සෙ ඉන්පසුෙ ිතිවූ ගතංෙතුර තත්ෙ න් වෙේතුවෙන් ශ්රී ල උංකා 

අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ වභ තික ො අධය   පරිසර ට ොනි සිදුවීම නිසා 

එ   ැෙත වගතොඩ ැගීමට  අෙශයවීම වෙේතුවෙන් ප්රධා  සැල උැස්මක් පලි ළ 

කිරීවම් ගතැ ටුු ෙ පැ  ැගිනි. අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උවේ  තත්ෙ  පලිබඳෙ 

ද්ැනුෙත්වූ විශ්ෙවිද්යාල උ ප්රතිපාද්  වකොමිෂන් සභාෙ  අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  

 ැෙත ප්රතිස්ාාප   සම්බන්ද්ව න් ල උන්ඩන්  ගතරවේ  පහිටුො ිති 

අන්තර්ජාතිකෙ පළිගතත් ගතතෙනිර්මාණ ශිල්ප  ො ඉදිකිරීම් ඉංජිවන්රුම  

සමාගතමක් ෙ  අරුප් ආ ත වේ සෙ  බල උවපොවරොත්තු වි . විශ්ෙවිද්යාල උවේ ද් 

ද්ැනුම සමගත අරුප් ආ ත   ො විශ්ෙවිද්යාල උ ප්රතිපාද්  වකොමිෂන් සභාෙ අතර  

පැෙති සාකච්ඡාෙන් කිහිප කින් අ තුරුෙ පවුහම් 10,000 ක පම  ෙටි ාකමක් 

තිවබ  මූලික ප්රධා  සැල උැස්ම ො  ාෙත්කාලී  කර  ල උද් ප්රධා  සැල උැස්ම 

විශ්ෙවිද්යාල උ ට ව ොමිවල් ල උබාවද්  ල උදී. එංගතල උන්ත , ල උන්ඩන් WIT4BQ, 

ෆි්ටස් වරෝයි වීදි , අංක 13 ද්ර  ස්ාා වේ තිවබ  අරුප් ආ ත  ට කැබි ්ට 

අමාතයෙරුන්වේද් අනුමැති  මත නපවේශ  වසේොෙ පරි ම  ල උදී. අෙසන් 

ප්රධා  සැල උැස්ම පළි ල උ කිරීවමන් පසුෙ අරුප් සමාගතම එ  බාරදීම සඳො  

රු.මි. 80 ක් (පවුහම් 360,000) ක මුද්ල උක් ඉල්ල උා සිටි  ල උදී. ඒ අෙස්තාෙ ෙ  විට 

භා්ඩඩාගතාර  විසින් වෙන් කර  ල උද් මුද්ල උ රු.මි. 15 ක් වි . අව කුත් 

ඉතිරිකිරීම් ද් සමඟ අේනිදිගත විශ්ෙවිද්යාල උ  විසින් රු.මි. 16.87 ක මුද්ල උක් 

වගතෙන් ල උදී. එබැවින් ආසන්  වල උස රු.මි.64 ක මුද්ල උක් වගතවීමට ඉතිරි වි . 

විශ්ෙවිද්යා ල උ ප්රතිපාද්  වකොමිෂන් සභාෙ විසින් ජාතික අ ෙැ  
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වද්පාර්තවම්න්තුවේ අධයක්ෂක වෙත ව ොමු කර  ල උද්  2007.08.06 දි ැති 

ලිප  මගින් අේනිදිගත විශේවිද්යාල උවේ 2007 ෙර්ෂවේ නපව ෝජ   ව ොකල උ 

ප්රාේධ  වෙන්කිරීම් අරුප් සමාගතවම් වගතවීම් සඳො භාවිතා කිරීමට අෙසර 

ඉල උල උා සිටි  ල උදී. වකවසේ වෙතත් විශ්ෙවිද්යාල උ ප්රතිපාද්  වකොමිෂන් සභාෙ 

විසින් මො භා්ඩඩාගතාර ට ඉදිරිපත් කර  ල උද් ඉල්ලීම සම්බන්ධව න් කිසිදු 

ප්රතිචාර ක් ව ොල උැබීම වෙේතුවෙන් අෙසා  ප්රධා  සැල උැස්ම ල උබාගතැනීමට 

විශ්ෙවිද්යාල උ ට ව ොෙැකි වි . 

 

වමොරටුෙ විශ්ෙවිද්යාල උවේ ෙයාපතති නපවේශක ඒකක  මඟින්  ෙ ප්රධා  

සැල උැස්මක් සකස් කිරීවම් ේ ාපතති  සඳො  2010.11.01 දි ැති ලිප  මගින් 

විශ්ෙවිද්යාල උ ප්රතිපාද්  වකොමිෂන් සභාෙ විසින් අනුමැති  ල උබා වද්  ල උදී. ඒ 

අනුෙ 2011.04.02 දි  පෙත්ෙ  ල උද් 131 ෙ  පාල උක සභා රැස්වීවම් අනුමැති  

සහිතෙ වමොරටුෙ විශ්ෙවිද්යාල උවේ  යුනි නපවේශක කාර් ාල උ ට වමම 

ෙයාපතති  පෙරා ිත.  

 

(f) විභාගත ශාල උාෙ අලුත්ෙැඩි ා කිරීම  

 විභාගත ශාල උාෙ අලුත්ෙැඩි ා කිරීම සිදු කරනු ල උැබූවේ නපාධි ප්රද්ාව ෝත්සෙ 

පැෙත්වීම සඳො පම ක් ව ොෙ, විශාල උ පරිසකවේ සෙභාගීත්ෙව න් 

විශ්ෙවිද්යාල උවේ විභාගත ො වෙ ත්  ක්රි ාකාරකම් පැෙත්වීම සඳො ප්රමා ෙත් 

ශාල උාෙක් ව ොමැති බැවිනි. හිටපු නප කුල උපතිෙර ා විසින් පත් කර  ල උද් 

වජයෂ්ඨ අධය   සාමාජිකයින් ිතුු  කමිටුෙක් විසින් විභාගත ශාල උාෙ නපාධි 

ප්රද්ාව ෝත්සෙ  ශාල උාෙක් වල උස භාවිත ට ගතත ෙැකි  වල උස ප්රතිසංස්කරණ  

කිරීමට නිර්වේශ කර ිත. ඒ අනුෙ, අලුත්ෙැඩි ාෙ සිදු කර ිති අතර 2014 

ෙසවර් නපාධි ප්රද්ාව ෝත්සෙ  වමම ශාල උාවේදී පැෙැත්විණි. වකවසේ වෙතත්, 

වමම  ශාල උාෙ  ඉතා නණුසුම් වීම ො නපාධි ප්රද්ාව ෝත්සෙ පැෙැත්වීමට නුසුදුසු 

වීම වෙේතුවෙන් වමම ශාල උාෙ තුල උ නපාධි ප්රද්ාව ෝත්සෙ  පැෙත්වීම පළිබඳෙ 

නපාධිධාරීන්, ඔවුහන්වේ වද්මාප න් සෙ කාර්  ම්ඩඩල උ  අප්රසාද්  පළ කර 

තිවබ්. එමනිසා, පුවරෝකා   කල උ ව ොෙැකි ගතංෙතුර ො නණුසුම් කාළගුණික 

තත්ෙ න්, ශිෂයන්වේ සෙ වද්මාප න්වේ ඉල්ලීම්, නපාදි ප්රද්ාව ෝත්සෙ කමි ටු 

නිර්වේශ, විශ්ෙවිද්යාල උ නපාදි ප්රද්ාව ෝත්සෙවේ වගත රෙ  සෙ පරිෙැ  

ඵල උද්ා කත්ෙ     කරුණු සැල උකිල්ල උට ගතනිමින් වම්ම වගතොඩ ැඟිල්ල උ නපාදි 
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ප්රද්ාව ෝත්සෙ කටයුතු සඳො මින් පසුෙ සැල උකිල්ල උට ව ොගතැනිනි. වකවසේ 

වෙතත් වමම ශාල උාෙ සංසක්තතික ො සංගීත සංද්ර්ශ , රැස්වීම්, ආගතමික රැස්වීම් 

ෙැනි විව ෝද්ාත්මක ක්රි ාකාරකම් සඳො සිසුන් විසින් නිරන්තරව න් භාවිතා 

කරනු ල උැවබ්. එවසේම වමම ශාල උාෙ ශිෂයන් විශාල උ ප්රමා  ක් සෙභාගීෙ   

අභ න්තර විභාගත පැෙැත්වීමට වමන්ම භාහිර විභාගත සඳො කුලී පද් ම මත ද් 

ව ොද්ා ගතනු ල උැවබ්. 

 

(g) භාෂා විද්යාගතාර  පහිටුවීම 

ෙසර කිහිප ක ෙයාපතති ක්  ටවත් වමම විද්යාගතාර  ස්ාාපත කර  ල උදී. 

වමම විද්යාගතාර   භාෂා වද්පාර්වතම්න්තුෙට භාරදීවමන් පසු, භාෂා ඉගතැන්වීවම් 

අරමුණු සඳො එ  ව ොද්ා වගත  තිබුණි. භාෂා ඉගතැන්වීවම් වෙෝ ඉවගතනුම් 

කටයුතුෙල උදී භාවිතා කිරීමට අෙශය මතදුකාංගත  විද්යාගතාර ට ව ොතිබුණු 

බැවින් භාවිත  නපරිම ව ොවී . නූත  සෙ ෙඩාත්ම වෙොඳ පරිගතණක පෙසුකම් 

වෙ ත් විවිධ විද්යාගතාර ෙල උට ෙඳුන්ොදීමත් සමඟ වමම  විද්යාගතාරවේ අද්ාල උ 

පෙසුකම් අඛ්්ඩඩෙ ෙැඩිදියුණු ව ොවූ බැවින් නපකරණ ො  න්වත්රෝපකරණ 

කල් ඉකුත් වීමත් සමඟ භාවිත   අෙසන් වි . වමම පෙසුකම් ඉතා පැරණි වීම 

ො ෙර්තමා  පෙසුකම් සමඟ ව ොගතැල උපීම නිසා ෙර්තමා වේදී භාවිතා කිරීමට 

ව ොෙැකි වී ිත. 

 

5.2   ොර්ෂික භා්ඩඩ සමීක්ෂණ  පැෙැත්වීම  

ොර්ෂික භා්ඩඩ සමීක්ෂණ   පැෙැත්වීම  සඳො කමිටුෙක් පත් කර ිති අතර 

2017 අවගතෝස්තු 31 දි ට වපර ොර්තාෙ ඉදිරිපත් කරනු ල උැවබ්. පාල උක සභාෙ 

මගින් අනුමත කරනු ල උබ  ක්රි ා පටිපාටි ක්  තුලින් අධය   ො අ ධය   

කාර්  ම්ඩඩල උ සාමාජික න්වගතන් ල උබා ගතන් ා ල උද් ද්ත්ත මත භා්ඩඩ 

සමීක්ෂණ   පැෙැත්වීම  සිදුකරනු ල උැවබ්.   
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6.   පේධති ො පාල උ  

සඳෙන් කර ගතතිමි. 

ඔබවේ විගතණ  විමසුම් මත ල උබාදී ිති ඉෙත ද්ැක්වෙ  පැෙැදිලි කිරීම් සඳො මම පුේගතලිකෙ 
ෙගතකීමට බැ වඳමි. 
 

 

මෙඅචඅර්ය ලංඑම්. එම්. එම්. නඅජීම් 

උපකුකපන  

පටපත: සෙකාර අභයන්තර විගතණක 

 




