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විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 

 
හැඳින් 

 
 

විශ්වවිදල ිද්ත ි ප්දද ආයතදය ්ද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 1978 අංෙ16 

වරද විශ්වවිදල ිදත යට ත 1978  වනැම්බ ්න 22 ්ද දද  පි්ද ලව. විශ්වවිදල  

අ්ිදිදය නැලසම ් ් හද නම්ිසෙරබය, උනනශ අ්ිදිද ආයතද ්ලට අරමවද  ්ි් ්, 

අ්ියද පොිි ි්ත්ද ්ද යද්, උනනශ අ්ිදිද ආයතද්ල ිරිදලද  යද්ෙ නහ උනනශ 

අ්ිදිද ආයතද්ලට ශමියි ් ඇත ්  ම  යද්ෙ ිරබය ් ් විශ්වවිදල පතිදවද 

 ෙකොමි න්ද ව ෙදබයයි  ව.  

 
 

 
විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව වැ්් 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව  ් හ්ර 
 
 

ජදතෙ නං්බ්දයට න්දිතර් රබදත්ෙ ත්ැිනම ත ්වම,  උනනශ තත් ි ිබ ිමබ, ද් 

්ි්නදයෙත්ය, ්�හදත්ෙ පජද නහ්දගත්ය, නද්ය හද න්ඟය නහ   ්ෝිදයශී ජදතිිතර 

නහ යෝගතද්ට ෙැිප නශසර, පුද  ්්ැි්් නහ ්ැ් තහ පනශථද නපත උනනශ අ්ිදිද 

ිද්තය් යහිදලදය නහ ෙඇ්දදෙරබය ්ඟි ්් ිින්,  නශථදිදය ් ් නහ නං්බ්දය 

් ් විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව  ් හ්රය.  
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න්දිත ොය ි ෙදබය නද්ද න්ද ලෝමදය 

  ලංෙද විශ්වවිදල ිද්ත යප ෙදබයයි යයදත්ෙ ්  මව ්ද ිින්ට නහ ම් ෙදබයයි 
නම්ිසෙරබය නයහද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ම් ිද්ත ි ්ලනශථදද ි 
 පින්ට 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල ිදත ්ගි ව ව්දද නලනද ලව. විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව ප්දද ්්කම ්ව ි විශ්වවිදල අ්ිදිදය නැලසම ් ් හද 
නම්ිසෙරබය, විශ්වවිදල/උනනශ අ්ිදිද ආයතද නයහද අරමවද  ්ි් ්, අ්ියද පොිි 
ි්ත්ද  ්ද යද්, උනනශ අ්ිදිද ආයතද්ල ිරිදලදය නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද නයහද 
ශමියි ් ඇත ්  ම  යද්ෙ ිරබය ් ් නහ  ෙකොමි න්ද් යට ත ි්තද සයි් 
ආයතදයිප ප්තය නහ නං්බ්දය උ වනද නහ යෝ්ය වැ්න්  ව. 

2014 ්බමය  ඇව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි තිෙරද ලව ෙදබයයි  ්් 
්දබ්ෙ ්දබතද් ්ගි න්ද ලෝමදය  ෙ බ. ්බමය  ඇව ශමියි විශ්වවිදල්ලට ් ඇත 
ෙර්ැි්, අ්ියද හද ිබ ිමබ නං්බ්දය, ශමි ෙටය , ෙදබය ්මහල නං්බ්දය, යටතල 
ිහසෙම නං්බ්දය,  තකර ු තදතබ නං්බ්දය, තතත් නහතෙ, ්ලි ිරිදලදය නහ 
ෙඇ්දදෙරබය නහ ව දි විශ්වවිදල න්ද අ්ියද නහ ිබ ිමබ නහ යෝගතද් යද 
් මෂේයිප තහඇ ප්තය් නහ දයද්් ව්දට ලැබ ත ි. 
 

විශ් වවිදල/උනනශ අ්ිදිද ආයතද ්ලට ශමියි ් ඇත ් ් 

2012 ්බම ි අ ්ෝනශ  ්දන ි ව ිැ්ැතපද අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද් ි පතිල ිවදම ෙර 
 ්ද 2012/2013 අ්ියද ්බම ි න ් පථ් උිද  ිදා්දලද්් නයහද් ව ිෂම ව ව්දද 
යට ත සසි  තෝරද්ැි්  ්්ය අ්නදද ිරබයෙට මඇණය හැ්ප ි 2014 ්බමය 
ආරම් ිවය.  (සසි වසි අ ෙරබ යයද්දබ්යිට මඇඑ්  හෂ  ්ි  තෝරද ්ැි ම 
 බබදයෙ අ  යෝ්යට ල් ප ්ැවි 2011/2012 අ්ියද ්බම ිව සී ප ප්දවය  ම නයහද 
ප්දද ්ි යි  හෂ වය.) 

2012/2013 අ්ිද ්බම නයහද විශ්වවිදල ්ලට අයීම ් ්ට අ ට්මෙ යෝ 144,816  ව ද් 
සීසෙම ලැ්හ.  2013 ්බම අ්නදද ිව ම් ්බමය නයහද උි යෝග ෙර්ිදද ලව  බබදයෙ 
ිවදම ෙර ්ද නද්දදි ව ව්දද යට ත ෙපි උනනශ අ්ිදිද ආයතද නයහද ් ඇත 
ෙර්ිදද ලව. නද්දදි ප විය යට ත  තෝරද ්ිදද ලව සසි 22,943 ට අ්තර් පබ් 
්බමයි ප ව අව්්දය ෙඇ ිරද 2012/2013 අ්ියද ්බම නයහද ව ිෂම ව ව්දද යට ත සසි 
1,242 ් ව   තෝරද ්ිදද ලව. 

2011 අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට  ිි සට Z ලමද  ්ය  හෂ  ්ි අනද්දරබයට ල්ප 
සසිට හතර්ද ්ර අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට  ිි ස ් නයහද අ්දති ්මහලය වසි 
අ්ෙදිය ල්ද ව්  හෂ  ්ි 2013 ්බම ිව ව අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්ය වමය  බ දි 
 වේ යට ත ිැ්ැතවත.   ශෂමශාද ෙරබය වසි ෙරද ලව  බ දියට අව් අ්දති ්මහල 
ිරබ යප ව්්ද ්ත ිරද 2013 ්බම ි ව හතර්ද ්ර අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට  ිි 
සට සසිට ෙපි  ත්ද ්ර ව්ද්යට  ිි ස ් 2011 ව  හෝ 2012 ව ි්බ් දම විශ්වවිදල 
ප වි නයහද නඇෙද ්ලව ලැබය. 

2013/2014 අ්ියද ්බමය නයහද විශ්වවිදල ප වියට අයීම ් ්ට ිැරත නහ ද්  බ දි 
යට ත 143,739 ෙ ශමි නංඛිද්් සීසෙම ලව අතර ති සසි 24,180 ෙට ම් අ්ියද ්බමය 
නයහද උි යෝග ෙර්ිදද ලව  බබදයෙ ිවදම ෙර ් ොි නද්දදි ව ව්දද යට ත උනනශ 
අ්ිදිද ආයතද  ප විය පවදදය ෙරද ලව. 
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අ්ියද හද ිබ ිමබ නං්බ්දය 
 
ිසගය ්න බ ව හදි්ද  වද ලව ිදා්දලද 12 ට නද ට්ම් න්ද ලෝලත ්බම ි ව ද් අ්ියද 
ිදා්දලද 2් නහ ි්තද උිද  ිදා්දලද නයහද ව ිෂම වව උිද  3 ් හදි්ද වද ලව.  ත් ව 
ව ්ත ආෙදර යි ි ්මද ්  ම නහ න්ද ලෝමදය ්  ම යදිේබය් අව්්දය ෙර 
උනනශ/්ැ්ීර අ්ිදිදය නයහද ්ද අ්නශථද තහඇ දැxන් නයහද ිසගය ්බම ි හදි්ද  වද ලව 
ිිශමදත උිද  ිදා්දලද 28 ට නද ට්ම් 2014 ්බම ිව ිිශමදත උිද  ිදා්දලද 11 ් අව්ත 
ෙරද ලව. 
 
2016 ්බම ිව තදතබ වමය ්දරද් නයහද විශ්වවිදල ්ලට අ්් ්ි යි සසි 1500 ්ි 
න්ිවත පථ් ෙමහදය් ්ි යි ් ඇත ෙර ්ැි් (2015 ්බම ි අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) 
ව්ද් ි පතිල ්ත)  නම්ි් ෙටය  ේදම ්  ම අරමති 2014 ්බම ි ව ජදතෙ 
්ටට ම අ්ියද නම්ිසෙරබ  ල්දර ය් හද ිරිදලද නම්ිසෙරබ  ල්දර ය් නහ ලට 
අ්තර් 2013 ්බම ි ව තද්මබ වමය ්දරද් නයහද නශථද්ර ෙොි්් ව ිත ෙරද ලව. තහත 
ෙදබයයි නම්ි් යි ්ද ෙටය  ේදම ්  ම අරමති තද්මතෙ වමය ්දරද් නයහද 
ජදතෙ ්ටට ම අ්ියද නම්ිසෙරබ  ල්දර ය් හද ිරිදලද නම්ිසෙරබ 
 ල්දර ය්ව ද් නශථද්ර ෙොි්්ව  පි්ද ලව.  ්බත්දද ිව නශථද්ර ෙොි ව 
්දබ ්ෝි දිදය  අව් විශ්වවිදල වසි  යෝජදද ්දර වව ල්ද අතර අ්ද ්්ාම ්ටට ්ප 
ි්තය. 
 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ්්කම වරද ම් අංිය් ්ද උනනශ අ්ිදිද 
ආයතදයිප ිබ ිමබ නංනශෙංතය නං්බ්දය ් ් නයහද  විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 
න්ද් යට ත ි්තද උනනශ අ්ිදිද ආයතද්ල ිිශමදත ආමදබය උිද  හවදරද ආමදබය්ුිට 
උනනශ ්බ ි ිබ ිමබ නයහද නහ යෝ්ය වැ්න් නයහද ද් ිබ ිමබ ආරම් ් ්ට 
නහ යෝ්ය වැ්න ම ්ැහනටහද් යයදත්ෙ ෙරද ලව.  ිබ ිමබ ආරම් ් ්ට නහ යෝ්ය 
වැ්න ම ්ැහනටහද ්ඟි සයි් වමය ් මෂේයිට අයත ආමදබය්ුිට ෙලදපය/ජදතෙ 
නං්බ්දයට අවදඇ ්මෙ, ්ි්හදරෙ නහ උි යෝජි ිබ ිමබ සී් ් නයහද තරදෙදර ිවද් 
්ත ්ලි නහ යෝ්ය නියව ල්ය.  මට අ්තර් උනනශ ිබ ිමබ, වශමශට ්බ ි ිබ ිමබ, 
විශ්වවිදල හද ෙබ්දිත අතර නම්ි්තද, ජදතිිතර නහ යෝගතද්, ජදතිිතර නංමලතද් 
ආදය ප්බ්දය ්  ම අරමති විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් “දර්ැිනම පවදද 
 ්ය” දොි ත්ත  ්ය් යයදත්ෙ ෙරද ලව.    ලංෙද ව විශ්වවිදල ජදතිිතර තතත්යට 
තහඇ දැංන ම රදජි පතිතතය අව් යොි ්හද ්දමහද්දරය වසි නියද ලව ව ිෂම අරමවල් 
්ඟි  ්් නම්දද පවදද  ්ය නයහද නහ යෝ්ය ව්්ව ලැ ි. 
 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ිබ ිමබ ආරම් ් ්ට නහ යෝ්ය වැ්න ම 
්ැහනටහද  ්්ය් ෙරද ලව වැව්ත ් ්ට පතමදර ව්්ොි   යෝජදද 7 ්  යෝජදද 
්දර්ිදද අ්නි දදය ්ද 2014 ජ  10 ්ද දද ්ද වට ලැබ තීත.  මයි  යෝජදද 6 ් 
ිබ ිමබ උි දිෙ ෙොි් වසි න්ද ලෝමදය නයහද  බ දි ෙරද ලව අතර  ු. ොමයද 12.1 
ෙ අ්ය්ි ය  ්ිදිංත 5 ් ් රයදත්ෙ ් ් නයහද  මවද ල්ද  වද ලව.  ජදතිිතර නංමලතද 
නහ යෝ්ය යට ත 2014 ්බම ිව අයීමිේ 25 ් ලැැද අතර ිබ ිමබ උි දිද ෙොි් 
මයි ු යද  2,040,947/80 ්ටදද  යෝජදද 13 ් අරමවද නැිා් නයහද  බ දි ෙරද ලව. 
න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව ිබ ිමබ නහ ිදනශ�ය නදරද සල්ත නදරද්ල ිඇ් ් යට ත 
අයීමිේ 15් ලැැද අතර ු. 1,087,950/- ් ්ටදද  යෝජදද 10 ් දම ෙරද ලව සල්ත 
නදරද්ල ිඇ ් ් නයහද අව්ත ෙරද ලව. 
 
 ්් ්බමය  ඇව  ශෂමශා උ් ි ි නහ වව්  ්  මෂේයිප  යැ ලද ව ිෂම පද්ලයි ි ව 
නහ්දගත් යි ජදතෙ ්ැව්තෙොි යත ෙුද  ්්ය් ජදතෙ/අිතබජදතෙ ්ටට ම නමු 
්පිය් විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි  ් හය්ද ලව.  ම් නමු අතර නද් 
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නද්දජෙ රට්ල විශ්වවිදල අතර නහ යෝගතද්  ්්ය නදෙසාද ් ්ට 2014.12.13 දද ්පිට 
ලැව යද  හෝටල ිව ිැ්ැතපද නද් රට්ල විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද/න් ආයතද 
ප්දිි ි ද් ්ද ෙොි හම් අ අතර ප්දද තැද් ් ය. 
 
  ලංෙද ව අදද්ත ්ලි්ත ආර්මබය, ප යෝජදයට ්ත හැ් ආෙදරය, වයවම වැරය හැ් 
ආෙදරය නහ  තෝරද ්ැි් හදදද ්ැි්ට නහ  හංර ්නං්තය ්ැ  තහඇ පමඛතද්් ල්ද දය 
ය  ිබ ිමබ ෙුද හදදද්ැි්ටත, විශ්වවිදල ආමදබය ්මහලය නහ අවදඇ රදජි නහ 
 ිෞද්මෙ ආයතද අතර න්යතද ්ැ්දයද ් ්ටත විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වස 
ම්්ද සය්න නයහද උනනශ අ්ිදිද ්ැහනටහද නහ ්නිනශලිත තද්මබ විශ්වවිදලය, 
ඕනශ �මයද්, ඛ ජ  තද නමිත නං්බ්ද  දෙම ෙදබයදලය නහ  ජෝි කදනශ න්ද්්, ෙං් 
තද්මබ නහ  දමය වවිද ආයතදය යද රජ ි නහ  ිෞද්මෙ/ව දි නංව්දද්ල 
නහ යෝ් යි ය ් ත්ත ්ැහමු ්පිය් නැලසම ෙරද ලව.  
 
ශමි ෙටය  
 

්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය නහ ශමි ස්නද්දය  ්්ය නශථද්ර ෙොි ව පුද වමයිථය නලෙද 
්ැී ්ි ිස විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ශමි ස්නද්දය  ්්ය ්ැටු වනස් නයහද 
්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය නහ ශමි ස්නද්දය නයහද  ්ද් නශථද්ර ෙොි  වේ නශථදිදය 
් ්ට ිරබය ෙරද ලව. 
 
ශමි ස්නද්දය  ්්ය නශථද්ර ෙොි් ශමි ස්නද්ද අ්ි්මේුි ි   යෝජතයි ්ි 
නහ ිද රෙ අ්ිදිද අ්ි්ම්ුි ්ි ව ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිද  ්්ය නශථද්ර ෙොි් 
්ංතිය ්දබ ්ෝි දිද අ්ි්ම්ුි ්ි ව න්ිවත්  පි්ව ලැ ි. 
 
්ංතිය ්දබ ්ෝි දිද නශථද්ර ෙොි් ්ඟි විශ්වවිදල ශමියිට EDEX ර්යද  ිකඇ - 
2014ට නහ්දගන ම අ්නශථද් ල්ද  වද ලව අතර  ෙකටනශ  ්ඇය ිකඇ ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය 
 ්්ය නශථද්ර ෙොි් ්ඟි පදි්ද  ්ඇය ිකල  ්්ය් විශ්වවිදල සසි වැව්ත ් ්ට 
අවහනශ ෙර ත ි.  ම් ්ැහනටහද  ් හයන් නයහද  ෙකටනශ  ්ඇය ික ලප පද දශය ්්ිනශථදද 
විශ්වවිදල න්ද නම්ි් ෙර ත ි. 
 
න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව ්හ ිකඇ ශමිත්ලදා ශමි නංඛිද් 45,000 ් පහ.  ම නෂ් ශමිද්දර 
ලදාී 29,984් ව ිරතිද් ශමිද්දර/ ්දත ශමිත්ලදාී 20් ව පහ. ිසගය ්බමය න්ද 
නැනව මව ශමිද්දරලදාි නංඛිද් පතිතය් ්ි යි 1.7% ්ි ්බ්දය ප අතර ලට අවටි් 
්හ ිකඇ ශමිත්ලදාි ්බ්දය න ්ත ත 14% ්ි ි්ත. 
 
ෙදබය ්මහල නං්බ්දය 

2014 ්බම ි ව ්හද ්දමහද්දරය වසි ද් ෙදබය්මහල තද ු 225් අව්ත ෙඇ අතර 
ම්ඟි විශ්වවිදල ිද්ත යප අව්ත ෙදබය්මහලය 21,881 ව්්ද තහඇ ග ිය. තහත ෙදබය 
්මහලයට අ්තර්, 2011/2012 අ්ියද ්බමය නයහද අත බෙ ප විය යට ත ් ඇත ෙර්ත 
ශමියි ි ත්ැිනම ෙටය  නයහද ෙඇ්දදෙරබ  නෂ්ද  විදබත මි ් වසි තද්ෙදමෙ 
ෙදබය්මහල තද ු 114 ් අව්ත ෙඇ අතර ම් ශමි ෙමහදය් උිද  ල්ද  ත් ෙපි ි 
 නෂ්ය ල්ද්ැ ි. 
 
ිරිදලද නහ ්ලි  ල්ද   ශෂත්ලට අිති ්ය්ද ්ිදද ලව සයි්  ල්ද ි නයහද නෙනශ 
ෙරද ලව 2013  ්ැය ්න ආරම් ෙඇ “විශ්වවිදල  නෂ් ි ිරිදලද නහ ්ලි  ල්ද ි නයහද 
්ද ෙදබය න්දරම්ෙ පීද ිදා්දලද්” ිඇම ්ැහනටහද  ්්ය් පතමදර උි යෝග ෙර් ොි 
දැ්ත නැලසම ෙරද ලව.  අ අව්  ්් ිදා්දලද් පීද අෙෙය්ි න්ිවත ප අතර අ්ද 16 
ම් නැසය් නයහද නතයෙට පීද නැස 3 ් ්ි යි ි්ත්ද ලව.  ිර්දන ෙදල යප සටද 
ිදලද නහ ්ලි  ල්ද ිට න්දරම්ෙ පීද ිදා්දලද්් ිැ්ැතන ම හදස අ්ිිතද්ය 
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 හෂ  ්ි මෙ ෙමහදය්ෙට නහ්දග්ද  ල්ද ි නංඛිද් 65 ්ැගි න්දිතර ෙමහදයම 
 වේ නයහද ිදා්දලද ව  ව්ද අදයර ිැ්ැතපත. 
 
මට අ්තර්, අ්ියද ෙදබය්මහලයට  නෂ්ද න්දරම්ෙ පීද ිදා්දලද නහ අ්ියද, 
ිරිදලද, ්ලි, ව්දයෙ, ෙදබොෙ, අද්ිද, ම ෙු නහ සු  නෂ්ෙ ෙදමහයිට අයත 
ෙදබය්මහල ි සයි් ෙදමහ නයහද  ෙටෙදීද පීද ිදා්දලද, ්ැහමු, ්දපර පීද ආදය 
ෙදබය්මහල නං්බ්ද ්්ිනශථදද 15 ප්  රිතර යි  ් හය්ව ල්ය. 
 
 

2013 ්බම ිව ව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ු. ොමයද 50 ෙට ආනිද මවල් 
ෙදබය්මහල නං්බ්ද ෙටය  නයහද  ්ි ෙරද ලව අතර ති ු. ොමයද 30 ්, ම් 
ෙදබය්මහල නං්බ්ද ්්ිනශථදදයෙට ු. ොමයද 2 ෙ ්ැගි ෙදබය්මහල නං්බ්ද 
්්ිනශථදද 15්  ්ත ්දරෙ  වේි (2013 ්බම ි ව ු. ොමයදය් නහ 2014 ්බම ිව ු. 
ොමයදය් ්ි යි) පවදදය ෙරද ලව.  ම් අරමවද ෙදබය්මහල නං්බ්ද ්්ිනශථදද වසි 
ිඇම්ර ්ට  වෙෙව ල්දීි අරමවද ්මි  ම ්දවට ආරම් ෙර ්ත ෙටය /ිදා්දලද 
අඛමහ් යයදත්ෙ ් ් නයහද නහ ද් ෙදබය්මහල නං්බ්ද ිදා්දලද නැලසම ් ්ට නහ 
ආරම් ් ්ට  යකවද ්ිදද ලව. 
 
 ම අව් 2013 ්බම ිව ව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ු. ොමයද 50 ෙට ආනිද 
මවල් ෙදබය්මහල නං්බ්ද ෙටය  නයහද  ්ි ෙරද ලව අතර ති ු. ොමයද 30 ්, ම් 
ෙදබය්මහල නං්බ්ද ්්ිනශථදදයෙට ු. ොමයද 2 ෙ ්ැගි  ෙදබය්මහල නං්බ්ද 
්්ිනශථදද  ්ත ්දරෙ  වේි (2013 ්බම ි ව ු යද ොමයදය් නහ 2014 ්බම ිව 
ු යද ොමයදය් ්ි යි)  ම ්දවට ආරම් ෙර ්ත ෙටය /ිදා්දලද අඛමහ් යයදත්ෙ 
් ්, ද් ෙදබය්මහල නං්බ්ද ිදා්දලද නැලසම ් ් නහ ආරම් ් ් නයහද පවදදය ෙරද 
ලව. 
 
අ්ියද ිදලද ි නහ නැිා ම වශමශටත්යට ිතන ම විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  
පතිතතය අව් යොි ය ලංෙද ව  හෝ ව දි රටෙ ිිශමදත උිද   හෝ ආමදබය උිද  හැව  ්, 
ජදතෙ අ්ිිතද  නහ ්ැටු   ්්ය අ්්දදය  යකම  ෙ රද ිිශමදත උිද  ිබ ිමබ සී් ් 
නහ ම්ඟි ජදතෙ පතිතතයට න්දිතර් ෙලදපය නං්බ්දය ්ැ්දයද ් ් නයහද නයහද 
ිිශමදත උිද  පවදද  ්ය යට ත ු. ොමයද 55් ්ටදද (2013 ්බම ි පවදදය ෙරද ලව ු. 
ොමයද 35ට නද ට්ම්) ්ලි නහදය ල්ද වද ලව.  ලට අ්තර්  දශය ිබ ිමබ  පවදද  ්ය 
යට ත ිිශමදත උිද  ිහසෙම ල්ද ්ැි්ට ආමදබය ්මහලය  ්ත ු. ොමයද 3.8 ්  පවදදය 
ෙරද ලව.  ත් ව විශ්වවිදල/උනනශ අ්ිදිද ආයතද ෙදබය ්මහලයට ිිශමදත උිද  සීසෙම 
ල්ද්ැි් නයහද ව දි්ත න්ට ර්ි ්්ි ්දනශ  ්ි යි ු. ොමයද 5.09 ්  රද්ද ලව. 

යටතල ිහසෙම නං්බ්දය 

්හද ්දමහද්දරය වසි ිද්ද ලව වව් ව්ද්ි  හෂ  ්ි 2013 ්බම ිව ලව ු. ොමයද 
5,590 ට නද ට්ම් ද් තද් ම නහ ්ිදිංත අඛමහ් යයදත්ෙ ් ්, පදුතථදිද ්ිදිංත, 
අතිත ෙර ්ැිම, අිති නශථදිදය ෙරද ලව විශ්වවිදල්ල යටතල ිහසෙම ්ිදිංත නහ 
සසි ි ිෙිතද ්ැ්දයද ් ් නයහද  ්ි ෙරද ලව මවමි  ්් ්බමය අ්නදද ිව 
විශ්වවිදල නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද  ්ත ල්ද්ත හැ් ප ි ු. ොමයද 9,982 ් ි්ත. 
න්ද ලෝලත ්බම ි ව  ෙකොමි න්ද් ද් තද් ම ්ිදිංත 30 ් අව්ත ෙරද ලව.  2014 
්බම ි ව ්ිදිංත 28 ්  ්ෞතෙ ්ි යි ආරම් ෙරද ලව අතර ු. ොමයද 31,233 ් ්ද 
්ිදිංත 109 ් නැලසම නහ තද් ම යයද්ම යප වව් අදයරයි ප ිැ්තත.  ්නශත මි ්ත 
අ්ය ු. ොමයද 6,762 ් ්ද ්ිදිංත 36් (ිසගය ්නරට නද ට්ම්) නමපබබ ෙර 
න්ද ලෝලත ්බමය  ඇද විශ්වවිදල ිද්තය  ්ත ්දර වද ලව. 
 

2014 ්බම ිව ු. ොමයද 3,600 ෙ නමපබබ ්ැය ්නශත මි ්් නපත් තද් ම ආරම් 
ෙරද ලව ව ිෂම  ි්දසෙද්දර ්ිදිංත 18 ් නහ 2014 ්බම ි ව  ු. ොමයද 6,000 ් ්ැයෙර 
අ්නි ෙරද ලව  ව ිෂම  ි්දසෙද්දර ්ිදිංත 30 ් තහත තද් ම ්ලට අයත  ව. 
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 තකර ු තදතබ නං්බ්දය 

 ්් ෙදබයය නයහද තදිම ෙරද ලව මු මවල ු. ොමයද 329.7් ප අතර  තකර ු තද්මබ 
ෙොි් වසි ු. ොමයද 91.1්  බ දි ෙර ු. ොමයද  28 ් විශ්වවිදල  ්ත ල්ද  වද ලව. 

්ලි ිරිදලදය හද ෙල්දදෙරබය 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 2014 ්බමය නයහද මවද  ්ි ෙරද  ලන තදිම ෙරද 
ලව අතර ්හද ්දමහද්දරය පදරද්බතද  ්ි් පදි්ද වයවම නයහද ු. ොමයද 31,786 ් 
 ්ි ෙරද ලව. 2014 ්බම ිව පදරද්බතද නහ පදි්ද පතිදවද  ්ි් ් ිසගය ්නරට 
නද ට්ම්  ් ්්ි 14% නහ 28% ්ි යි තහඇ  ්කනශ තීත.  අත බෙ ශමි නංඛිද්් 
් ඇත ෙර්ැි්  හෂ  ්ි විශ්වවිදල ිද්තය  ඇ යටතල ිහසෙම නං්බ්දය නයහද ්ැ් 
මවද පතිතය් තදිම ් ්  හෂ  ්ි පදි්ද පවදද ්ැ් න ත ි. 

2013 ්බම ි ව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව්බද ෙොි් සව්තද්් හමප අතර ්හද 
්දමහද්දරය වසි හදි්ද  වද ලව යහිදලදය නහ ෙඇ්දදෙරබ යයද්මය ්ඟි ්ලි 
ිරිදලදය අවදඇ් විශ්වවිදල 15ෙ නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද 18 ෙට අවදඇ ෙුද ව්බද 
යයදෙද ත් නහ ව්බිද ෙොි් ි ්මබයට ්දජදය ෙ ඇෂය.  

උනනශ අ්ිදිද ි ප්දදත් උි දිද නහ  යද්ද ආයතදය ්ි යි  ෙකොමි න්ද් තදර 
්බමයිප ව උනනශ අ්ිදිද ආයතද්ල ිහස යයදෙද ත්ය තහපු ෙර්ැි් නයහද න්ද ලෝලත 
්බමය  ඇව  ෙකොමි න්ද ම  දඛ 15් නහ ආයතද ම  දඛ 20 ්  මත ෙරද ලව. 
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1. විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ෙඇ්දදෙරබය  

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව න්දිත, උි න්දිත නහ නද්දජෙයි ිහත ිරද 
 ව; 
 
න්දිත  

           ්හදමදබය  ්. පරර බ්්  
            බ.මනශ.ව. ( ්ෞර්) -  ෙකඇඹ,  මම. ෆද, ප.මස.ඩ.(ි වි) 
           ිදෙ වවිද්  ්්ය  ජිමශා ්හදමදබය  

  
                  උි න්දිත    
  ්හදමදබය රංජත  නෂදදරතද 

ෙං් ්ෝ් වවිද්  ්්ය  ජිමශා ්හදමදබය, බ.මනශ.ව, මමෆද,  ප.මස.ඩ.  (වයදදද), 
ප.මස.ඩ. මස.ව. (හබහැම) 

                           
නද්දජෙයි 
  

  ්හදමදබය මස. අ ිරබ්බ්ද 
බ.න.මනශ.ව. ( ටරද වතය)   ලංෙද්, මම.මනශ.ව නහ ප.මස.ඩ. (තම දකයනශ, ්්රෙද 
ම්නත ජදිවය)  

                   නත්  මශිදවද හද  නෞඛි  ්්ය  ජිමශා ්හදමදබය,  ටරද වතය විශ්වවිදලය 
        

             ්හදමදබය මනශ.  ්ෝහදවදනශ 
             බ.මනශ.ව. ( ්ෞර්) -  ෙකඇඹ, ප.මස.ඩ. (්් දල) මෆශ.අය. රනදයද, ව. රනදයද             

වශද්ලත උි මලිත, යදිදය විශ්වවිදලය 
   

             ්හදමදබය ්දෙදිත  මි  නෂෙර 
       ෙදය වස ්ව  ්්ය  ජිමශා ්හදමදබය 

බ.ඩ.මනශ. (ලංෙද) ප.මස.ඩ. ( ව ෙදනද, ම්නත රදජ්ද ය) 
          

වජය ්ලලනශ ෙර  ්හතද (2014.04.03 ව්්ද) 
      මම.අ.(ෙැිට්ර), අ ිතී (තදබ  ටමිද) ිතී 

  
            ්හදමදබය නමිත අ්ර ං් (2014.11.20 ව්්ද) 

බ.අ. ආබසෙ වවිද් (ව ිෂම) (  ජය්බ්දපර විශ්වවිදලය), මම.අ. ආබසෙ 
වවිද් ( ෙකඇඹ), මම.මනශ.ව.  දමය නං්බ්ද ආබසෙ වවිද් (නද්ද), ප.මස.ඩ. 
(ෙ ්ක්්ද) 

                   
ආමදබය දීි ම්දර ව සද්ද (2014.06.30 සට ) 
බ.මනශ.ව. (  ලංෙද) ප.මස.ඩ. (න න්නශ) 

 
්හදමදබය සවිත මයද ි  (2104.12.08 සට) 
බ.මනශ.ව. ව ිෂම ( ්ෞර්) ප.මස.ඩ (ෙදබ්ෆශ), ව.රනදයද, මම.ආබ.මනශ.ව, මම.අය. 
රනදයද වවිද් ව. මෆශ.ප.ආබ.අය.මනශ.මද 

 
්හද ්දමහද්දර   යෝජත  

මනශ.ආබ. ආට්ල ්හතද  
බ.මනශ.ව.( ්ෞර්) -  ෙකඇඹ, මම.මනශ.ව. ආබසෙ වවිද් (්දව් ෙ ්ිව 
විශ්වවිදලය) ම්නත රදජ්ද ය 
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 දෙම 
 ්.ජ. .මද. දිව නෂද ්හතද  (2014.10.28 ව්්ද)  

               බ. ෙකම (ව ිෂම) - මම.බ.අ. (   ජය්බ්දපර විශ්වවිදලය)                                                                              
 

ආමදබය  යිත  පෂ්ම්දර  (2014.10.29 සට 2014.11.09 ව්්ද) (්ැහ්ලද) 
ආමදබය  යිත  පෂ්ම්දර (2014.11.10 සට)                                                     
බ.මනශ.ව. ( ්ෞර්), මම.බ.අ. ( ෙකඇඹ), ප.මස.ඩ.  (පීම)  

 
2. විශ් වවිදල ෙඇ්දදෙරබය  

2.1        ෙකඇඹ විශ් වවිදලය                  

  මලිත   
       අත උ ම ෙනශ්දල  ්ෝොනශ අ්රවරු පොිදබි 
 

උි මලිත 
ආමදබය  හි. ්. පරර බ්් 
 

  යෝජි උි මලිත 
්හදමදබය  පෂ්ම්දර ව සද්ද (2014.06.19 ව්්ද)  

 

 දඛෙද ෙද  
 ්.අ.මනශ. මල්ල ්හතද  

 
2.2  ටරද වතය විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
්හදමදබය ප.හි. ඈිදසංහ  
 

උි මලිත  
්හදමදබය අ.  නෂදදරතද 
 

  යෝජි උි මලිත 
්හදමදබය මස.මම.මනශ. ්.  හිදදයෙ   
 

 දඛෙද ෙද  
ආමදබය මම.මි. ජය්බ්ද (2014.07.15 ව්්ද, දමත 2014.06.16 සට  ්දව 
ල්ද  ්ද තීත.)  
ප.මස. ආරයරතද ්හතද (2014.06.16 සට) 

 
2.3 ෙැඇතය විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
 ්ෞර්දමදබය ්ැලොටයද ව ්බ්කබත   මනල්ම් පො 
 

උි මලිත  
්හදමදබය නරත අමද්් (2014.02.20 ව්්ද)  
්හදමදබය නරත අමද්් (්ැහ ්ලද) (2014 .02. 21 සට 2014.03.18 ව්්ද) 
්හදමදබය ්ය. මම. සදිව ්දී්්මහදර (2014.03.19 සට) 
 
 දඛෙද ෙද  
හි.මම. ෙුබදරතද ්හතද  
 



  9  
  

 
 
 
 
 
 

2.4   ජය්බ්දපර විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
 ්ෞර්දමදබය ්හදමදබය  ්දලිවල ව්ලරතද පො  
 

උි මලිත  
ආමදබය  මි.මද.අ. ෙුබදරතද (2014.11.05 ව්්ද)   
්හදමදබය නමිත අ්ර ං් (2014.11.16 සට)  
 
 දඛෙද ෙද  

  ්.ජ. � ටෝ ්හතද 
 
 2.5  ්කරි් විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
්හදමදබය  ්. ්.්ය.හි.  ි බරද  
 
උි මලිත  
්හදමදබය අ. ්.හි. ජය්බ්ද (2014.11.28) 
 
  යෝජි උි මලිත  

 ්හදමදබය ආබ.අ. අතතල ි  
 

 දඛෙද ෙද  
හි.මද. විවිද ජය නෂද ොය (්ැහ ්ලද) (2014.11.20 ව්්ද)   
අ.මද. ජපෆබ නදද් ්හතද (2014.11.21 සට 2014.12.31 ව්්ද) 

 
2.6 යදිදය විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
්හදමදබය මනශ . ිද්දදවි (2014.03.17 සට)   
 

උි මලිත  
්හදමදබය ්නිත අබනරතදම ොය (2014.04.24 ්ද දද දැ්ත ිත ෙරද ලව) 
 

 දඛෙද ෙද   
න. ෙිවිි ්හතද 
 

2.7 ුීද විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
 ්ෞර්දමදබය රදජකය ිම්ත ිදලතතර ස්බ ජෝත දදයෙ පො 
   
උි මලිත  
්හදමදබය ්දොත  නෂදදදදයෙ  
 
  යෝජි උි මලිත 
ආමදබය අ.මම.මි. අලගය්ිද  
 

 දඛෙද ෙද   
ප.මනශ. ෙු්් ොය  
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2.8   ලංෙද ව්ංත විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
න ම ව ෙසංහ ්හතද (2014.06.02 ව්්ද)  
2014 අ්නදද ්ද වට තද ර පරටිදව න ි්ි. 
 
උි මලිත  
ආමදබය වජත දදදදය්ෙදර  
 
  යෝජි උි මලිත 
ආමදබය  ෙ. මයද්් 

 
  දඛෙද ෙද  

අ.මද. ජපෆබ නදද් ්හතද (්ැහ ්ලද) (2014.11.20 ව්්ද)  
හි.මද. වි්ිද ජය නෂද ොය (2014.11.21 සට 2014.12.31 ව්්ද)  
 

2.9   ලංෙද දැ ්දපර විශ් වවිදලය 
 

මලිත 
්හදමදබය  යෝ්ද රදනදදය්ම  
 

උි මලිත  
ආමදබය  ්.  ෙෝීිවරදජද  

 

 දඛෙද ෙද  
 ්. ් හෂමි ්හතද 

 
2.10   ලංෙද අි ද් විශ් වවිදලය 
 

මලිත 
්හදමදබය ආච මම. තමද් 
 

උි මලිත  
ආමදබය මනශ.මම.මම. නශ්යද  
 

 දඛෙද ෙද   
මස.අ. නතතදබ ්හතද 
 

2.11   ලංෙද රජරට විශ් වවිදලය 
 

මලිත 
්හදමදබය  අ.න. සරනර   
 

උි මලිත  
්හදමදබය  ්.මස. රංජත වජය්බ්ද  
 
 දඛෙද ෙද   
අ.ජ. ෙුබදරතද ්හතද (ිැ්ුම ිවද් ්ත) (2014.01.01සට 2014.06.30)) 
අ.මම.ජ.බ. අ ිසංහ ්හතද (2014.07. 01 සට 2014.12.31 ව්්ද)  
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2.12   ලංෙද න්ර්ම් විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
පජි ්හදමදබය ෙරු්ම ව ්ජර පො  
 

උි මලිත  
්හදමදබය මම.මනශ. ටිසංහ (2014.04.28 ව්්ද)  
ආමදබය අනං් ඩ. අම ටය්තත (්ැහ ්ලද) (2014.04 29 සට 2014.05.12 ව්්ද)   
්හදමදබය මිවද ප. උහ්තත (2014.05.13 සට) 
 

 දඛෙද ෙද  
මම.මම. ව්ලසර ්හතද ( ෙකිේදත ිවද් ්ත) (2013.11.01 සට 2014.02.18) 
මම.මෆශ.මස. ෙ ම ්හතද (2014.02.18 සට) 

 
2.13   ලංෙද ්යඹ විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
්හදමදබය  ්. . ව සද්ද  
 
උි මලිත  
්හදමදබය මනශ. ෙ.බ.අ. ජය නෂෙර  
 

 දඛෙද ෙද   
ජ.  යරතද ්හතද 

 
2.14   ලංෙද ඌ්  ්දලනශන විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
පජි  ්ි්ම ව ්ම්දිද පො  
 
උි මලිත  
්හදමදබය හි.ප.ආබ.ප. ව සද්ද (2014.07.27 ව්්ද)  
්හදමදබය හි.ප.ආබ.ප. ව සද්ද (්ැහ ්ලද) (2014.07.28 සට 2014.09.17 ව්්ද)  
ආමදබය ජ. මි  නෂද (2014 .09.18 සට)  
 

 දඛෙද ෙද   
 දොත දය ්වද ි  ොය (2014 .03.10 ව්්ද)  
2014 .03.11 සට 2014 .11.16 ව්්ද  ්් තද ර පරටිදව න ිැ්තත. 
අ.ජ. ෙුබදරතද ්හතද (ිැ්ුම ිවද් ්ත) (2014.11.17 සට)  
 

2.15  නෞිවබය ෙලද විශ් වවිදලය  
 

මලිත 
ිම්ත ආමදබය හි.ඩ. අ්ර ද් 
 
උි මලිත  
්හදමදබය ජය නෂද  ෙෝටට ්කහ (2014.09.9 ව්්ද ) 
්හදමදබය ජය නෂද  ෙෝටට ්කහ (්ැහ ්ලද) (2014.09.10 සට 2014.10.19 ව්්ද) 
්හදමදබය ආරයරතද ෙිආරලල (2014.10.20 සට) 
 

 දඛෙද ෙද  
බ.මම. වයද්ංි ්හතද  
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3. ආයතද  
 

3.1 ෙං්වවිද ිිශමදත උිද  ආයතදය  
 

අ්ි්ම 
්හදමදබය  ෙකමි මි. පරනශ  (2014.06.01 ව්්ද) 
්හදමදබය  ්ද ්බ් නෂද (්ැහ්ලද) (2014.06.01 සට) 
්හදමදබය මනශ. නොත (2014.07.22 සට) 
 

3.2 ිදම නහ  ්ෞද් අ්ියද  ්්ය ිිශමදත උිද  ආයතදය 
 

අ්ි්ම 
පජි ්හදමදබය  ෙකට ට ි රදීල පො  

 
3.3  දශය ය්වි ආයතදය  

 

අ්ි්ම 
ආමදබය මම.හි.මනශ. ෙ. ම්දර ොය (්ැහ ්ලද)  

 
3.4 ්දද් නමිත අ ්බ්ද ආයතදය  

 

අ්ි්ම 
ආමදබය  රෝහි ප.  ි බරද (2014.08.18 ව්්ද) 
මම.ජ.ජ.  හෂ්ම්දර ්හතද ( ්ැහ ්ලද) (2014.08.19 සට) 
 

3.5 ය්වි වවිද ිිශමදත උිද  ආයතදය  
 

අ්ි්ම 
්හදමදබය ජයිත ජය්බ්ද  (2014.03.31 ව්්ද) 
්හදමදබය මස. ෙ. ව සද්ද (2014.04.01 සට) 
 

3.6 පරද වවිද ිිශමදත උිද  ආයතදය  
 

අ්ි්ම 
්හදමදබය ජ්ත නරසංහ  
 

3.7 ෙඇ්දදෙරබය  ්්ය ිිශමදත උිද  ආයතදය  
 
අ්ි්ම 
්හදමදබය  ්.බ.මම.  ෆකි නෂෙද (2014.07.09 ව්්ද) 
ආමදබය අජිත ්බ්සර ( ්ැහ ්ලද) (2014.07.10 සට) 
 

3.8  ෙකඇඹ විශ් වවිදීය ිර්බෙ අ්ියදදයතදය 
 
අ්ි්ම 
්හදමදබය ජ.මි. ව ්දදයෙ 

 
3.9 ්මිහ ව ද්දරසල ආයබ වව  වවිදයතදය 

 

අ්ි්ම 
්හදමදබය  ෙ.අ. මයද ි ොය 
 
 
 



  13  
  

 
 
 
 
 
 

            3.10 වවිද ිිශමදත උිද  ආයතදය 
 
අ්ි්ම 
්හදමදබය මස.මම.ඩ.මි.  යිත  
 

3.11 ජදතෙ පනශතෙදල නහ වීදිද අ්ියද ආයතදය 
 

අ්ි්ම 
උිදම අ්රසර ්හතද (2014.02. 23 ව්්ද) 
ආබ.ප. රබනර ්හතද ( ්ැහ ්ලද ) (2014.02.24 සට 2014.03.04 ව්්ද) 
ආබ.ප. රබනර ්හතද (2014.03.05 සට) 

 
3.12  ්කරි් විශ් වවිදීය තදතබ වවිද ආයතදය  

 
අ්ි්ම 
මම.මම.ප.ඩ. න්ර නෂෙර ොය  
 

3.13 යජ් රනදයද, අදෙ යජ් වවිද නහ යජ් තදතබ ආයතදය  
 
අ්ි්ම 
්හදමදබය රනශව  ම ෆශ (්ැහ ්ලද) (2014.09.30 ව්්ද)  
ආමදබය ශ රෝ්ද හදි දතත (්ැහ ්ලද) (2014.10.01 සට) 
 

3.14     නශ් දො වපලදදිව  නෞිවබය අ්ියදදයතදය  
 

අ්ි්ම 
ආමදබය  ්.  පෂ්ම්දබ  
 

3.15 තං�ස ිිශමදත උිද  ආයතදය 
 

අ්ි්ම 
ආමදබය  මස.න.මම. රත්ත ත  ොය 
 

3.16 ්දද් ිදනශේ හද න්දජ වවිද උනනශ අ්ිදිදය නයහද ප ජදතෙ ්්ිනශථදදය 
  

අ්ි්ම 
ආමදබය ආබ.මම. ්. රතදදයෙ (්ැහ ්ලද) 

 
3.17  ෙකඇඹ විශ් වවිදීය ෙං් තදතබ හද  දමය වවිද ආයතදය  

 
අ්ි්ම 

  මම.ප.  යතලෙ ්හතද  
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4. විශ් වවිදල ප විය   
           

2012/2013 අ්ියද ්බම නයහද විශ්වවිදල ්ලට අයීම ් ්ට අ ට්මෙ යෝ 144,816 
 ව ද් සීසෙම ලැ්හ. 2012/2013 ්බමය නයහද උි යෝග ෙර්ිදද ලව  බබදයෙ 
ිවදම ෙර ්ද නද්දදි ව ව්දද යට ත අ ට්මෙ යෝ 2013 ්බමය අ්නදද ්දවට 
උනනශ අ්ිදිද ආයතද නයහද ් ඇත ෙර්ිදද ලව.  
 
දමත 2012 ්බම ි ි්ත්ද ලව අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද් ි පතිල ිවදම ෙර ්ද 
2012/2013 අ්ියද ්බම ි න ් පථ් උිද  ිදා්දලද්් නයහද් ව ිෂම ව ව්දද 
යට ත සසි  තෝරද්ැි්  ්්ය අ්නදද ිරබයෙට මඇණය හැ්ප ි 2014 ්බමය 
ආරම් ිවය. (සසි වසි අ ෙරබ යයද්දබ්යිට මඇඑ්  හෂ  ්ි  තෝරද ්ැි ම 
 බබදයෙ අ  යෝ්යට ල්ප ්ැවි 2011/2012 අ්ියද ්බම ිව සීප ප්දවය  ම 
නයහද ප්දද ්ි යි  හෂ  වය.) 

 
මට අ්තර් 2013 ්බම ිව ි්ත්ද ලව අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද් ි පතිල ්ත 
විශ්වවිදල ප විය නයහද අයීමිත ෙැය්ව ලැැ ව 2014 අ පෂද/්ැය ්දන්ලව ්ද 
අතර 2014 ්බම ි නැටතැම්බ ්දන ි ව 2013/2014 අ්ියද ්බමය නයහද ්ද න ් 
උිද  ිදා්දලද්ේ ෙහතම ලමද  මත ෙරද ලව.  

 
4.1 2012 ්බම ි අ ්ෝනශ  ්න ි්ත්ද ලව අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද් ි පතිල 

්ත ව ිෂම ව ව්දද යට ත 2012/2013 අ්ියද ්බම නයහද  සසි විශ් වවිදල 
නයහද ් ඇත ෙර ්ැි්  

 
නද්දදි ප විය යට ත  තෝරද්ිදද ලව සසි 22,943 ට අ්තර් පබ් ්බමයි 
පව අව්්දය ෙඇ ිරද 2012/2013 අ්ියද ්බමය නයහද ව ව ිෂම ව ව්දද 
යට ත සසි 1255 ් ව ිහත වැ් ්ද ෙදමහ යට ත  තෝරද ්ිදද ලව .  

   
(අ)  අ්ියද ෙටය  හැර ජදතෙ / ජදතිිතර ්ි යි  ්දත ් මෂේයි ප         

වශමශටතද ්ත සසි 
 

�හද, නංනශෙංතෙ යයදෙදරෙම, (උවද:- දැිම, ලේ, නංගතය නහ නදපතිය), 
්දලව්ම, ෙැ හට, න්දජ ෙටය  නහ  ්දත ්දපර යයදෙදරෙම ්මි 
ජදතෙ ්ටට ්ි නහ/ හෝ ජදතිිතර ්ටට ්ි 1 ්ද, 2 ්ද  හෝ 3 ්ද 
නශථදද පොෙර්ිදද ලව දමත Z ලමද ප්දබය අවන්  හෂ  ්ි 
නද්දදි ප විය අපො ප අයීමෙු්ිට  නෞිවබය ෙලද විශ්වවිදලය 
වසි  රද්ද ිදා්දලද හැර අ දමත සයි ිදා්දලද නයහද ්ත නශථදද 
නංඛිද ්ි 0.5%  හෝ ම් නශථදදය් යද  ව ෙි ්ැ් නංඛිද්  ්් 
ව ව්දද යට ත  ්ි ෙරද ලව.  

 
 නෞිවබය ෙලද විශ්වවිදලය නයහද ් ඇත ෙර ්ැි්ට  යෝජත ශමි 
නංඛිද ්ි  ්් ෙදමහය යට ත සසි ් ඇත ෙර ්ැි්ට මප ත ්ද 
න ් ිදා්දලද්් නයහද් 4% ව්්ද නශථදද  ්ි ෙර තැත. විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි අව්ත ෙරද ලව ලමද  ්ය් ්ත 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි ිත ෙරද ලව  ත ම 
ෙොි්් ්ඟි  ්්  ත ම ෙටය  සී ෙරද ලව. 

 
       ම ආෙදර යි ිහත ශමි නංඛිද  තෝරද ්ිදද ලව. 
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අ්ියද ිදා්දලද් 
2012 / 2013 

ිැරත 
 බ දිය 

ද් 
 බ දිය 

 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

1. ය්වි වවිද්  1 5 6 
2. විත ිලි වවිද්  1 1 2 
3. ිශ ය්වි වවිද්  - 1 1 
4. ෙං්ෙබ්ය  1 2 3 
5. යජනය වවිද්  1 5 6 
6. ්ි්හදරෙ වවිද් (යජනය වවිද)  - 1 1 
7. තංජ ිු වවිද්  - 7 7 
8. තංජ ිු වවිද් (ල.මම) - 1 1 
9. තංජ ිු වවිද් ( .මම) - 1 1 
10. ප්දබ නම්මබය  - 1 1 
11. ිර්බෙ වවිද්  - 1 1 
12.  ්ෞතෙ වවිද්  1 8 9 
13. ්ැවම වවිද්  1 1 2 
14. ්ි්හදරෙ වවිද් ( ්ෞතෙ  වවිද්) 1 - 1 
15. ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද  1 18 19 
16.  දිඇ ෙඇ්දදෙරබය හද ත් නෂුෙරබය - 1 1 
17. ්දතජිය  - 3 3 
18. ෙලද  1 20 21 
19. ෙලද (මනශප) 2 2 4 
20. ෙලද (මනශඅබ) - 2 2 
21. ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද ( න) 1 2 3 
22. ිතය  1 2 3 
23.  තකර ු තදතබය  - 1 1 
24. ෙඇ්දදෙරබ හද  තකර ු තදතබය               - 1 1 
25. රදජි ෙඇ්දදෙරබය  (ව ිෂම) - 1 1 
26. නි  වවද අ්ියදය  - 1 1 
27. ද්ර හද  ද්  බ්දබය  1 1 2 
28. ආයබ වව ය්වි වවිද් හද ිලි  - 1 1 
29. ආහදර වවිද් හද තදතබය  - 1 1 
30. සද් ය්වි වවිද්  - 1 1 
31.  හව - 1 1 
32. ෙං් තදතබය හද ෙඇ්දදෙරබය 1 - 1 
33. නංගතය (SVP) - 1 1 
34. දැිම (UVPA) 1 8 9 
35. නංගතය (UVPA) 1 7 8 
36. දදටි හද රං් ෙලද් (UVPA) - 1 1 
37. ඖම් වවිද්  1 1 2 
38.  ්ෞත ල්තනෙ 1 - 1 
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39. ිරනර නංර්මබය හද ෙඇ්දදෙරබය - 1 1 
40. ිහසෙම ෙඇ්දදෙරබය  - 1 1 
41. ප්දහද නහ නැියම ෙඇ්දදෙරබය - 1 1 
42. අදෙ ජ් වවිද්  - 1 1 
43. ෙබ්දිත නංඛිදදය නහ ්තත්ය ්ලි - 1 1 
44. නංඛිදදය නහ නංෙදබයය ිබ ිමබ - 1 1 
45. ිර්බදය නහ ෙඇ්දදෙරබය  - 1 1 
46. ස්ර නහ නද්ර වවිද්  1 - 1 
47. වවිද් හද තදතබය  - 1 1 
48. ්ි්නදයෙත්ය නහ ෙඇ්දදෙරබ අ්ියදය - 1 1 
49. වංමි හද තද්මතෙ ෙලද - 1 1 
50. ඛ ජ නමිත නහ තදතබය - 1 1 
51. ්ිදිදර  තකර ු ිද්තය (ව ිෂම) - 1 1 
52. ෙඇ්දදෙරබය නහ  තකර ු තදතබය 

(SEUSL) 1 1 2 

53. ිද රෙ අ්ිදිදය 1 1 2 
54. �හද වවිද් නහ  ෙඇ්දදෙරබය 1 1 2 
55. ෙථද හද ශ්බ වවිද් - 1 1 
56. ආහදර  මශිදවදය නහ  තකර ු  

ෙඇ්දදෙරබය - 1 1 

57. ආ්ි ෙ නතෙදර, නංමදරෙ  ්ිදිදර නහ 
සද   ්්ය  ෙඇ්දදෙරබය - 1 1 

58.  තකර ු තදතබය හද  ෙඇ්දදෙරබය - 1 1 
59. නංමදරෙ ්ිදිදරය නහ ආ්ි ෙ  නතෙදර 

ෙඇ්දදෙරබය - 1 1 

60.  තකර ු ිද්ත - 1 1 
මෙ ් 23 133 156 

 
 

(ආ)    ලංෙද ව විශ් වවිදල නයහද සීසෙමලත ව දි සසි ් ඇත ෙර 
්ැි් 
 
ි්තදද ිත  ත අව් සීසෙම නපත ව දි සසි වොත නංඛිද්් 
්දබ්ේ විශ්වවිදල නයහද ් ඇත ෙර්ැි්ට ව ව්දද නලනද ත ි. අ 
අව්   ලංෙද ්ි  ටත ි්ත්ද ලව   ලංෙද ව අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) 
ව්ද්යට  හෝ ලිහි විශ්වවිදලය ්ඟි ි්ත්ව ල්ද අ. ික.න 
(උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට න්දද  ලන නඇෙද ව දි ව්ද් ්ලව ෙැප 
 ි දද පතිල ල්ද ්ිදද ලව  හෝ නශ්කය රට්ල විශ්වවිදල නයහද 
් ඇත න්ට අ්ිි සීසෙම නපත  අ ට්මෙ යෝ  ්් ෙදමහය යට ත 
අයීම ් ්ට සීසෙම ල්ත.  
 
විශ්වවිදල ප විය නයහද සීසෙම නපත ව දි සසිට විශ්වවිදල 
ප වි අත  ික තප  ය් ෙර ්ත  ෙකි දස පෙදර ි්තදද න ් 
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අ්ියද ිදා්දලද්ල නමපබබ නංඛිද ්ි 0.5% ව්්ද නශථදද  ්ි ෙර 
්ත අතර න්ද ලෝලත ්බම ිව ිහත නයහි නංඛිද්ි  තෝරද ්ිදද 
ලව; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

තහත ්බගෙරබය යට ත සසි  තෝරද ්ැි මව ිහත වැ් ්ද පමඛතද 
අව ් ්ල අව්්දය ෙරව ලැ ි; 
 
(අ).  ව දි රටෙ ජ්ත්ද/ජ්ත ප සීසෙම ල්ද ි ්මබයට 

ආනිද පබ් ්බම 6 ෙ ෙදලය  ඇ අ්් ්ි යි අ්ියද ්බම 
 දෙ ව දි අ්ිදිදය ලැ්   ලදං්ෙ ව දි රදජි තදි්ෙ 
 නෂ් යප  රත  ල්ද ි ි වු්ි 

 
(ආ).    ලංෙද ව  නෂ්ය ෙරද රදජි තදි්ෙ  නෂ් යප  රත ව දශය 

 ල්ද ි ි වු්ි  
 
(්).  නදබ් රට්ල ශමියි  
 
(ඈ).  තහත (අ) ෙදමහයට අයත  දක්ද සීසෙම ල්ද ි ්මබයට 

ආනිද පබ් ්නර  දෙට  දකඅව ෙදලය් ව දි රටෙ 
අ්ිදිදය ල්ද ්ද විශ් වවිදල ප විය නයහද සීසෙම ල්ද 
්ත   ලදං්ෙ සසි 

 
(ත).  තහත (ආ)  හෝ (්) ෙදමහ ්ලට අයත  දක්ද  ්දත ශමියි  

 
තහත (අ) ෙදමහයට අයත අ ට්මෙයි හැර  ්් ව ව්දද යට ත 
 තෝරද්ිදද ලව සසි ්දනශ   ්න ම ිවද් ්ත විශ්වවිදල ්ලට 
් ඇත ෙර්ව ලැ ි. 
 
මට අ්තර් 2011 ්බම ි සට තහත නයහි  යෝජත ප වියට අ්තර් 
ිහත වැ් ්ද ිරද ්දනශ   ්න ම ිවද් ්ත  ව දශය සීසෙම නපත 
ව දශය සසිට  ්ි්   ලදං්ෙ සසි නයහද න ් අ්ියද 
ිදා්දලද්ේ 4.5 % ව්්ද නශථදද  ්ිෙර ත ි;   
 
 
 
 

අ්ියද ිදා්දලද් 
2012/ 2013 
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

2011/ 2012  
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

2010/ 2011  
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

1. ය්වි වවිද් 06 06 6 
2. විත ිලි වවිද් 01 01 - 
3. ිශ ය්වි වවිද් - 01 - 
4. තංජ ිු වවිද් 04 04 1 
5. ිද රෙ වවිද්  - 02 - 
6. ෙලද 02 - - 
7. ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද  01 - - 
8. ිර්බෙ වවිද්  - - 01 
9. යජනය වවිද් - - 01 
මෙ ් 14 14 09 
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අ්ියද ිදා්දලද් 
2012/ 2013 
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

2011/ 2012 
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

2010/ 2011 
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

1. ය්වි වවිද් 12 36 12 
2. විත ිලි වවිද් 01 03 4 
3. තංජ ිු වවිද් - 02 - 

මෙ ් 13 41 16 

 
(්)  නිදද්  නෂ් ද  ති  රනශ ් ඇත ෙර ්ැි් 
 

 ්් ව ව්දද යට ත හමවද  නෂ් ි,  ිකමනශ  නෂ් ි, නිදද්  නෂ්ද 
 ති නශසර  ල්ද ි නහ  ් හයම ප දියිප  නෂ් ි  රත ව ිෂම 
ෙදබය ්ලෙද ි  ති  ල්ද ි ය්වි වවිද්, විත ිලි වවිද් නහ 
තංජ ිු වවිද් නයහද 0.5% නංඛිද්් ව්්ද  ්ි ෙරද ලව. 

 
 ්් ෙදමහය යට ත න්ද ලෝලත ්බමය  ඇ ප විය ලව ශමි නංඛිද් 
ිහත ිරද  ව; 
 

අ්ියද 
ිදා්දලද් 

2012/2013 2011/ 2012 
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

2010/ 2011 
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

ිැරත 
 බ දිය 

ද් 
 බ දිය 

 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

01. ය්වි 
වවිද් 1 5 6 8 6 

02. විත ිලි 
වවිද් 1 1 2 1 1 

03. තංජ ිු 
වවිද් 1 7 8 8 6 

මෙ ් 3 13 16 17 13 
 
 

(ඈ)  ව ිෂම වමයි නයහද අත බෙ ප විය  
 
  විශ්වවිදල න  ්දද් නහ  ්ෞතෙ නමිත ්මි උිර් ප යෝජද ල්ද 

්ැි්ත න්දජ ි පීද ශ් අ්ිිතද් නපරද ්ැි්ත අරමද 
ෙර් ොි “අත බෙ ප විය” ්ි යි  තෝරද්ත වමය ් මෂේ නයහද 
ව්දනපත ශමි නංඛිද්් ් ඇත ෙර ්ැි්ට ව ව්දද නලනද ත ි. 

 
   ්් ව ිෂම ව ව්දද 2012/2013 අ්ියද ්බමය නයහද සසි 921 ් 

් ඇත ෙර ්ැි්ට විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ව ිෂම 
ව ව්දද  යකවද ලව; 
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(ත)  අි් නහ ිද රෙ අි්වතද්ි නපත සසි ් ඇත ෙර ්ැි් 

 
අි් සසි ( �ද  ්ය උි යෝග ෙර ්ද අ. ික.න (උනනශ  ිඇ)  
ව්ද්යට  ිි සටද ලව) වොත නංඛිද්් ෙලද අ්ියද ිදා්දලද නයහද 
ව  නහ ආ්ද ත සසි වොත නංඛිද්් (ආ්ද ත යය ය්වි ්දබතද ්ඟි 
නහතෙ ෙරද ලව) ෙලද, ්දතජිය, යජනය වවිද නහ  ්ෞතය වවිද 
අ්ියද ිදා්දලද නයහද ව ් ඇත ෙර ්ැි්ට විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද් ව ව්දද නලනද ත ි.  
 
 ්් ෙදමහය යට ත න්ද ලෝලත ්බම ි ව ් ඇත ෙර්ිදද ලව ශමි 
නංඛිද් ිහත නයහි ිරද  ව; 
 

 

පරදවවිද �ෙ හද  රෝ් ශමශටදමදරය/්ටපර 
නම්ද්ි   නංනශෙංතය 

ැද් ්බ්ය /  ්ෞද් අ්ියදය /  ්ෞද් 
වබිදය 

පංද 

 ්ෞද් ශමශටදමදරය / නංනශෙංතය පිී ශමශටදමදරය / නංනශෙංතය 
යනශතයද   ශමශටදමදරය / නංනශෙංතය           පිී ්බ්ය / පිී   වබිදය 
යනශතයද  ්බ්ය   ්ංහ ආබසෙ වවිද් ( ව්ඇ) 
 ඇදදත්ෙ ආ්ම තනශලදම අ්ියදය (තනශලදම) 
දැිම ජිි 
දදටි  හද රං් ෙලද් (සංහල) ්දි වවිද් 
දදටි හද රං් ෙලද් ( ව්ඇ) නංගතය 
අ්ිදිදය හද ඇ්ද ආර්මබය ිදම 
තං�ස වබිදය 
ලමත ෙලද (ෙලද) ුසයදව 
පංි නංනශෙංත 
භ ්ෝල වවිද්  ව්ඇ 
ජබ්ි වංිි ෙලද 

අ්ියද 
ිදා්දලද් 

2012 / 2013 2011/ 2012  
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

2010/ 2011  
 තෝරද්ත  
නංඛිද් ෙලද ්දතජිය යජනය  

වවිද 
 ්ෞතෙ 
වවිද 

 තෝරද්ත 
මු නංඛිද් 

අි් ශමියි 24 - - - 24 23 20 

ෙදයෙ 
අි්වතද්ි 
නපත ශමියි 

35 10 3 1 49 54 44 
 

මු මෙ ් 59 10 3 1 73 77 64 
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(්)  2008 ්බම ි ව  හෝ ති ිස  නද්දදි ෙලද  යෝ්ිතද ව්ද්ය (්දපර) 
තං�ස වමය නයහද නද ් බථය් නපත්  හෝ නද්දදි වවිද  යෝ්ිතද 
(්දපර) ව්ද්ය න්ත රු්ුි   

 
න ් අ්ියද ්බමයෙව් ෙලද, ජ් වවිද,  ්ෞතෙ වවිද නහ ්ි්හදරෙ 
වවිද අ්ියද ිදා්දලද නයහද ිහත ්බගෙරබයට අයත රු්ුි වොත 
නංඛිද්් විශ්වවිදල නයහද ් ඇත ෙර ්ැි්ට ව ව්දද නලනද ත ි.   

 
i. 2008 ්බම ිව  හෝ ති ිස තං�ස ්දමද් වමය්  ලන හවදරද  

නද්දදි ෙලද  යෝ්ිතද ව්ද්ය (්දපර) න්ත රු්ු ෙලද 
අ්ියද ිදා්දලද නයහද අයීම ් ්ට සීසෙම ල්ත. 

 
ii. 2008 ්බම ිව  හෝ ති ිස නද්දදි වවිද  යෝ්ිතද (්දපර) 

ව්ද්ය න්ත රු්ු යජනය වවිද,  ්ෞතෙ වවිද  හෝ ්ි්හදරෙ 
වවිද අ්ියද ිදා්දලද් නයහද සීසෙම ල්ත . 

 
අ අව්  ම ්බගෙරබය යට ත 2012 /2013 අ්ියද ්බම නයහද  ෙලද 
අ්ියද ිදා්දලද හැව  ්ට ශමියි 13  ව දම  තෝරද ්ිදද ලව . 
 

4.2  2012 / 2013 අ්ියද ්බමයට අවදඇ විශ් වවිදල ප වි නම්ි් අ යදමදද 
 
විශ්වවිදල ප වි නම්ි් අ යදමදද නලෙද ්ැී් නහ ිැොතම ි ්මද ් ් 
නයහද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි න ් ්බමයෙව ් අ යදමදද 
ෙොි් ිත ෙරව ල්ය.  අ අව් 2012 / 2013 අ්ියද ්බමයට අවදඇ විශ්වවිදල 
ප වි නම්ි් අ යදමදද ්ැී් නහ ිැොතම ි ්මද ් ් නයහද ්හදමදබය 
තතෙද පරර බ්් (න්දිත/ව.ව.ප. ෙක), ්හදමදබය රංජත  නෂදදරතද (උි 
න්දිත/ව.ව.ප. ෙක), ්හදමදබය මනශ.  ්ෝහදවදනශ (නද්දජෙ/ව.ව.ප. ෙක), ්හදමදබය 
්දෙදිත මි  නෂෙර (නද්දජෙ/ව.ව.ප. ෙක), ්හදමදබය ආදිව ජය්බ්ද (උි 
මලිත/ ්කරි්ව.ව) නහ ආමදබය  යිත  පෂ්ම්දර (අත බෙ  දෙම/ 
ව.ව.ප. ෙක) යද ්හත් ්හතමි  ්් ෙොි ව නද්දජෙයි ්ි යි ිත 
ෙරද ලව . ෙොි් නයහද ලැැද න්නශත අ යදමදද නංඛිද් 1482 ්. ති ිහත 
අ්ියද ිදා්දලද නම්ි් යි සසි වසි තදරිත ෙරද ලව අ යදමදද 49 ් 
ෙොි් වසි  බ දි ෙරද ලව. 
 

ිදා්දලද් මෙ ් 
ෙං් තදතබය හද ෙඇ්දදෙරබය 01 
ෙං්ෙබ්ය 04 
්ි්හදරෙ වවිද් ( ්ෞතෙ වවිද) 02 
අරදී ්දමද් 01 
ෙලද 03 
ෙලද (මනශඅබ) -අ 01 
ෙලද (මනශඅබ) - බ 19 
යජනය වවිද් 01 
්දතජිය 01 
නි  වවද අ්ියදය 01 
ආහදර  මශිදවදය නහ  තකර ු ෙඇ්දදෙරබය 01 
තනශලදම අ්ියදය 01 
භො  බ්දබ වවය 02 



  21  
  

 
 
 
 
 
 

ෙඇ්දදෙරබය නහ  තකර ු තදතබය (SEUSL) 01 
අදෙ ජ් වවිද් නහ ජ් රනදයද වවිද් 01 
ඖම් වවිද් 01 
 ්ෞතෙ වවිද් 02 
 ්ෞත ල්තනෙ 01 
සද්d ය්වි වවිද් 04 
ිශ ය්වි වවිද් 01 
මෙ ් 49 

 
විශ්වවිදල ප විය හද නම්ි් ිහත වැ් ්ද නංඛිද  දඛද ්ර  ්් 
්දබතද ්ප ිරශමශට ්ි යි ව්්ද ්ත; 
 
1. 2012/2013 අ්ියද ්බමය නයහද නද්දදි ප විය යට ත වව් අ්ියද 

ිදා්දලද නයහද  තෝරද ්ිදද ලව ශමි නංඛිද් දනශ්් නහ ිදා්දලද 
අව් ්බගෙරබය (්මද් I) 

 
2. 2012/2013 අ්ියද ්බමය නයහද නද්දදි නහ ව ිෂම ප වි යට ත වව් 

අ්ියද ිදා්දලද නයහද  තෝරද ්ිදද ලව ශමි නංඛිද් ිදා්දලද අව් 
්බගෙරබය (්මද් II) 

 
4.3   2013 ්බම ි අ ්ෝනශ  ්න ිැ්ත අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද් ි පතිල ්ත       

2013/2014 අ්ියද ්බම නයහද විශ් වවිදල ්ලට සසි ් ඇත ෙර ්ැි් 
 

(2011 ්බම ිව Z ලමද  ්ය  හෂ  ්ි අනද්දරබයට ල්ප ශමියි හතර්ද 
්ර නයහද ව්ද්යට  ිි ස ්ට අ්දති ්මහල ිරබය් ්ඟි අ්ෙදිය 
නැලසබ.) 2013 ්බම ි අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්ය ව වමය  බ දි  වේ 
යට ත ිැ්ැතපද අතර 2013/2014 අ්ියද ්බමය නයහද සසි  තෝරද ්ැ  මද 
ිහත වැ් ්ද ප වි පතිතතය අවදඇ ෙර්ිදද ලව. 

 
(1) 2013 ්බම ි අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට ද්  බ දි යට ත  ිි 

සට සසි ිැරත  බ දිය යට ත  ිි සට සසි ජද්හද  වේ 
්ි යි නැලක්ට විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ිරබය ෙර 
ත ි. 

 
(2) විශ්වවිදල ප විය නයහද සසි  තෝරද ්ැි් ව්ද්  ෙක්නදරනශ 

ජදරදද්රයද වසි ද් හද ිැරත  බ දි ්ි යි  ්ද  ්ද් 
අ ට්මෙයි  ්ත  මත ෙරද ලව ්බම 2013 ිැ්ත අ. ික.න (උනනශ 
 ිඇ) ව්ද් ි ත නල ලමද ්ල නද්දදි ිවදම ෙර ්ද ිහත නයහි 
 බබදයෙයිට යටත් සී ෙ බ.     
 
 (i). ම් ම් උිද  ිදා්දලද් නයහද විශ්වවිදල ්ඟි ්ය්ද ්ැි්ට 

 යොත මු නශථදද නංඛිද් 2013 අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට 
 ිි සට විශ්වවිදල ප විය නයහද අ්ිි අ්් සීසෙම ල්ද 
 ්් ප වි අත ිකතට අව් අ අ උිද  ිදා්දලද් නයහද ප වි 
න්ට අ්ිි වමය පබ් අ්ිිතද නපරදා ද් වමය  බ දියට හද 
ිැරත වමය  බ දියට අයත ශමි නංඛිද ව අවිදතය අව් 
 ්වද  වව ලැ ි.  
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(ii).  2011 අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද් ිව ්ත ප ත නෂල නශ ෙෝබ 
අබැවය  නද ්ලි ්ට ල්ප සසිට විශ්වවිදල ප විය  නයහද 
සව්ද ්තද්ටත අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට  ිි ස ්ට 
අ්නශථද්් ල්ද  වද  ්ි  ශෂමශාද ෙරබය වසි ෙරද ලව 
 බ දිය අව් 2013.03.01 දදැත අංෙ 13/0205/521/008 වරද 
අ්දති ්මහල ිරබ ි වැ් ්ද ිරද 2011  හෝ 2012 ්බම 
්ලව  ි්ද ්රට අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට  ිි සට 2013 
්බම ිව සව්ද ්තද්ට අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට  ිි 
සට සසි ව 2013/2014 අ්ියද ්බමයට අවදඇ් විශ්වවිදල 
ප විය නයහද නලෙද ්ලව ලැ ි.  

 
(iii).  ම නෂ සව්ද ්තද්ට අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට  ිි සට 

විශ්වවිදල ප විය නයහද  තෝරද ්ව ල්ද සසි  ් තකත, 
ෙපි  යෝජත නශථදද නංඛිද්ට ිර්දපර් අත බෙ සසි  ලන 
්ය්ද්ව ලැ ි. 

 
(3) ෙලද අ්ියද ිදා්දලද (උවද: ෙලද, ෙලද (SP), ෙලද (SAB), නි  වවද 

අ්ියද, නද්ය හද ්ැිම  රදෙරබය, තනශලදම අ්ියදය, අරදී ්දමද්) 
නයහද සසි  තෝරද ්ැි් වි්ිදටත ලමද ිවද්් ්ත සී ෙරව 
ලැ ි.  ෙ නෂ  ්තත යම දනශ්්ෙය්ි ් ඇත ෙර ්ව ල්ද මු 
ශමි නංඛිද් 1993/1994 නහ 2002/2003 අ්ියද ්බමයි ්ලව අ අ 
ිදා්දලද්ලට ් ඇත ෙර්ිදද ලව ශමි නංඛිද ්ප උිර්යට ්හද අව 
 දක්ද අයරි සී  ෙ බ. 

 
(4) අ දමත සයි් අ්ියද ිදා්දලද නයහද (ෙලද අ්ියද ිදා්දලද් හැර) 

ම් ම් ිදාද්දලද් නයහද ි්තද පරටිදව නංඛිද ්ි 40% ් ව්්ද 
වි්ිදටත ලමද ිවද් ්තව තතර 60%  ් ිහත ව්්ද ්ත ආෙදරයට 
දනශ්් ිවද් ්තව නමපබබ ෙරද ලව. 

 
(අ) ම් ම් අ්ියද ිදාද්දලද් නයහද  ්ිප නශථදද නංඛිද ්ි 

55% ් ව්්ද ිරිදලද දනශ්්ෙ 25 අතර ම් ම් දනශ්්ෙ ි 
ජද්හදයට න්දවිදතේ මදම ද්ය ි මු ජද්හද යි අ 
අ දනශ්්ෙ ි ජද නංඛිද අවිදතයට අව්  ්වද ලව. 

 
(ආ) ම් ම් අ්ියද ිදා්දලද් නයහද  ්ිප නශථදද නංඛිද ්ි 5% 

් අව අ්ිදි ෙ ිහසෙම නපත ිහත නයහි දනශ් ් 16 අතර 
ම් න්නශත ජද්හද යි අ අ දනශ්්ෙ ි ජද නංඛිද 
අවිදතයට අව්  ්වද ලව; 

 

ව්රම්ය               ්හෙලප් 
හම්ි තකට    අමිදර 
යදිදය    පතතල් 
්් දකසල    අවරද්පර 
්ිදදර්     ික ඇකිදු් 
මලතව     ්ීදල 
්ව යද ්      ්කබරද්ල 
්මබද්ලය    රතදපර 
 

ෙලද අ්ියද ිදා්දලද්  ්ි් අ දමත ිදා්දලද නයහද සසි 
් ඇත ෙර ්ැි මව ව දනශ්් ිවද් ්ත  ්ි ෙරද ලව ිංර 
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ප්දබය 1993/1994  හෝ 2002/2003 අ්ියද ්බමයි  ව ෙි 
අ අ ිදා්දලද්ලට ් ඇත ෙර්ව ලැ් ශමි නංඛිද ්ප 
උිර්යට අව  දක්ද ිරද සී වය. 

  
(5) 2013/2014 අ්ියද ්බමය නයහද විශ්වවිදල ප වියට අයීම ් ්ට 

ිැරත නහ ද්  බ දි යට ත 143,739 ෙ ශමි නංඛිද්් සීසෙම ලව 
අතර ති සසි 24,180 ෙට තහත නයහි  බබදයෙ ිවදම ෙර් ොි 
ම් අ්ියද ්බමය නයහද නද්දදි ව ව්දද යට ත උනනශ අ්ිදිද 
ආයතද ප විය පවදදය ෙරද ලව. 
 
ිසගය ්නර ්ලට නද ට්ම් 2013/2014 අ්ියද ්බමය නයහද නද්දදි 
ව ව්දද යට ත ප වි ල්ද ්ත මු ශමි නංඛිද ව නංනිවදදත්ෙ 
්ර්  ිහත නයහි ිරද  ව;  

 

අ්ියද ිදා්දලද් 
2013/2014 2012/ 2013  

 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

2011/ 2012 
 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

ද් 
 බ දිය 

ිැරත 
 බ දිය 

 තෝරද්ත 
නංඛිද් 

ය්වි වවිද් 1200 34 1234 1207 1315 
විත ිලි වවිද් 78 24 102 91 115 
ිශ ය්වි වවිද් 99 17 116 109 146 
ෙං්ෙබ්ය 608 19 627 525 637 
ආහදර වවිද් හද   ිෝමබය 109 9 118 122 158 
යජනය වවිද් 1357 23 1380 1243 1394 
්ි්හදරෙ වවිද් (යජනය වවිද) 207 5 212 187 228 
තංජ ිු වවිද් 1470 24 1494 1452 1562 
තංජ ිු වවිද් (EM) 48 10 58 72 84 
තංජ ිු වවිද් (TM) 48 9 57 72 87 
ප්දබ නම්මබය 124 6 130 113 147 
ිර්බෙ වවිද් 296 1 297 260 317 
 ්ෞතෙ වවිද් 1922 10 1932 1787 1954 
්ැවම වවිද් 58 3 61 73 102 
්ි්හදරෙ වවිද් ( ්ෞිය වවිද) 413 1 414 381 426 
ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද 3586 33 3619 3492 4000 

 දිඇ ෙඇ්දදෙරබය හද 
ත් නෂුෙරබය 58 11 69 81 94 

්දතජිය 573 14 587 532 659 
ෙලද 4631 113 4744 4336 5945 
ෙලද (මනශප)/ ජද ්ද්ි 145 4 149 146 173 
ෙලද (මනශඅබ) 195 3 198 198 233 
ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද (TV) 172 32 204 190 293 
්දනශ  වවිද් 54 දැත 54 54 92 
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 ්ෝනශතර  බ්දබ ශදිය (්දනශ  
වවිද) 44 දැත 44 48 46 

ිතය 343 25 368 361 445 
 තකර ු තදතබය 198 1 199 201 201 
ෙඇ්දදෙරබය හද  තකර ු 
තදතබය 48 දැත 48 60 75 

රදජි ෙඇ්දදෙරබය (ව ිෂම) 74 11 85 95 118 
නි  වවද අ්ියදය 72 2 74 48 61 
ද්ර හද  ද්  බ්දබය 48 17 65 72 85 
නද්ය හද ්ැිම  රදෙරබය 33 1 34 33 41 
අයබ වව ය්වි වවිද් හද ිලි 277 11 288 270 285 
යදද  ය්වි වවිද් හද ිලි 58 5 63 73 65 
වලදසතද  බ්දබය නහ  ිැයම 
ප්බ්දය 36 2 38 38 44 

ආහදර වවිද් හද තදතබය 128 12 140 105 133 
සද් ය්වි වවිද් 98 දැත 98 72 80 
 හව 203 7 210 203 258 
 තකර ු හද නි  වවද තදතබය 147 1 148 148 198 
ෙං් තදතබය හද ෙඇ්දදෙරබය 198 20 218 202 253 
 නෞඛි ප්බ්දය 48 2 50 65 79 
ඖම් වවිද් 108 2 110 112 148 
ය්වි රනදයදද්දර වවිද 104 13 117 107 142 
ව්රබ ශදිය 43 4 47 55 72 
 ්ෞත ල්තනද් 58 17 75 76 90 
ිරනර නංර්මබය හද 
ෙඇ්දදෙරබය 48 3 51 65 78 

ිහසෙම ෙඇ්දදෙරබය 48 4 52 69 84 
ප්දහද නහ නැියම ෙඇ්දදෙරබය 50 2 52 69 79 
අදෙ ජ් වවිද් නහ ජ් රනදයද 
වවිද් 58 17 75 78 93 

ෙබ්දිත නංඛිදදය නහ ්තත්ය 
්ලි 88 දැත 88 101 91 

නංඛිදදය නහ නංෙදබයය ිබ ිමබ 49 දැත 49 63 82 
ිර්බදය නහ ෙඇ්දදෙරබය 48 13 61 72 83 
ස්ර නහ නද්ර වවිද් 58 3 61 68 93 
තනශලදම අ්ියදය 194 4 198 198 173 
වවිද් හද තදතබය 58 දැත 58 62 71 
ිර්බෙ වවිද් හද තදතබය 58 දැත 58 65 79 
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්ි්නදයෙත්ය නහ ෙඇ්දදෙරබ 
අ්ියදය 61 2 63 66 72 

නතත් ිදලද  වවිද් 58 දැත 58 60 59 
නංගතය 383 9 392 364 362 
දැිම 310 16 326 327 330 
ලේ නහ  බ්දබ 28 දැත 28 28 18 
දදටි හද රං් ෙලද 77 6 83 86 106 
වංිි හද තද්මතෙ ෙලද 48 දැත 48 50 57 
අිදයද ෙං්ෙබ්ය 58 දැත 58 56 54 
 ත තදතබය නහ අ්ය ්ැ් ් ් 58 දැත 58 56 46 
ෙබ්දිත  තකර ු තදතබය 56 4 60 63 62 
ඛ ජ නමිත නහ තදතබය 59 දැත 59 53 52 
්ිදිදර  තකර ු ිද්ත (ව ිෂම) 48 6 54 70 81 
ෙඇ්දදෙරබය නහ  තකර ු 
තදතබය (SEUSL) 88 27 115 111 127 

ආ්බදය හද  තකර ු ිද්ත 78 දැත 78 78 49 
ිද රෙ අ්ිදිදය 42 6 48 57 18 
�හද වවිද් නහ  ෙඇ්දදෙරබය 84 4 88 83 72 
ෙථද හද ශ්බ වවිද් 48 26 74 69 86 
අරදී ්දමද් 142 3 145 148 105 
වංිි ෙලද 90 5 95 98 94 
නතත් ිදලදය නහ ්තනි වවිද් 48 4 52 66 78 

ආහදර  මශිදවදය නහ  තකර ු 
ෙඇ්දදෙරබය 58 2 60 74 92 

ජලජ නමිත තදතබය 58 දැත 58 56 52 

තදල නහ ්්ර තදතබය නහ අ්ය 
්ැ් ් ් 58 දැත 58 53 38 

ආ්ි ෙ නතෙදර, නංමදරෙ ්ිදිදර 
නහ සද   ්්ය ෙඇ්දදෙරබය 63 දැත 63 57 66 

 තකර ු තදතබය හද 
ෙඇ්දදෙරබය 97 17 114 115 79 

නංමදරෙ නහ ආ්ි ෙ නතෙදර 
ෙඇ්දදෙරබය 117 22 139 121 120 

ෙං් නමිත ෙඇ්දදෙරබය නහ 
තදතබය 148 9 157 152 179 

ෙං් ්ිදිදර ෙඇ්දදෙරබය 48 4 52 64 73 
හරත තදතබය 48 දැත 48 65 74 
 තකර ු ිද්ත 98 දැත 98 78 113 
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4.4  ද් අ්ියද ිදා්දලද   

2013/2014 අ්ියද ්බම ිව ්දමද ිර්බතද අ්ියදය (ෙැඇතය විශ්වවිදලය, 
  ලංෙද න්ර්ම් විශ් වවිදලය නහ යදිදය විශ්වවිදලය) නහ ිර්බෙ 
්ංීෙදං් තංජ ිු වවිද් (ෙැඇතය  විශ්වවිදලය) යද ද් අ්ියද ිදා්දලද 
2් විශ්වවිදල ිද්ත ි අ්ියද ිදා්දලද ලැයනශ ්ට අිති මෙ  ෙරද ලව. 

 
4.5     විශ්වවිදල ප වි නම්ි් යි  ිකී ජදතද් වැව්ත ්  ම ්ැහන ටහි 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද නංය්ත නැලැනශ ම නයහි අරමද නහ 
යයදෙදරෙම ිරද න්ද ලෝලත ්බම ිව විශ්වවිදල ප විය  ්්ය් වැව්ත 
්  ම ්ැහනටහි කිය්් ි්ත්ද ලව.  ්් ්ැහමු ිැ්ැතන ම අරමබ ප ි 
අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) රු්ුි, ශමියි නහ අ නම්ි් අ දමත ිදබි්යි 
විශ්වවිදල ප වි ිටිදටය හද විශ්වවිදල අ්ිදිද නයහද ්ත අ්නශථද  ්්ය 
වැව්ත ් ්ය. 

 
 ්් ්ැහමු ්නර පරද්  ෙකඇඹ, ්මිහ නහ ෙුතර ආව ිරිදලද දනශ්්ෙ 
කියේ ප්දද ිදනදප ි්ත්ද ලව. විශ්වවිදල අ්ිදිද ි ද්ත් 
නං්බ්දය  ්්ය් ්හජදතද් වැව්ත ්  ම ්ැහනටහි මටත ්ද්ි හරහද ව 
සී  ෙරත. 

 
 

5. අ්ියද නං්බ්දය නහ අ්ියද පොිි ි්ත්ද ්ද යද් 
 
5.1 නශථද්ර ෙොි 
 

නං ිෝ ත 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල ිද ත 4(2)  ්ව ි ව ව්දද අව්  
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි වව් ් මෂේ නයහද නශථද්ර ෙොි 
ිතෙර ්ත. අවදඇ ් මෂේ්ල උනනශ අ්ිදිද ෙටය   ්්ය විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද්ට ්දබතද ් ් නහ  බ දි තදරිත ් ් ම් ම් 
නශථද්ර ෙොි ව ්්ක්  ව.  අ අව් 2014 ්බම ිව වව් වමයි නම්ි් යි 
නශථද්ර ෙොි 17 ් නහ ම්  ්දත ෙොි්් විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 
න්ද් ්ගි යයදත්ෙ ප අතර අ ම් ම් නශථද්ර ෙොි වසි ි්ත්ද ලව 
රනශනම ්දර ්බද ිහත වැ් ව; 

භො  බ්දබ වවය 48 දැත 48 42 54 

්දමද ිර්බතද අ්ියද   
(2013/2014 නයහද ද් ිදා්දලද්් ) 62 10 72 - - 

ිර්බෙ ්ංීෙදං් තංජ ිු වවිද් 
(2013/2014 නයහද ද් ිදා්දලද්් ) 48 5 53 - - 

අ්ියද ්බමය නයහද  තෝරද  ්ද 
්ත මු මෙ ් 23,389 791 24,180 22,943 26,944 
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නැල්ය ය ය:  2014 ජ  19 ්ද දද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ්ප 

ිැ්ැතපද 896 ්ද රනශන ම ව ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය හද  
ශමි ස්නද්දය නයහද  ්ද් නශථද්ර ෙොි  වේ  පින්ට 
ිරබය ෙ ඇෂය. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 පථ් උිද  අ්ියද ිදා්දලද ආරම් ් ්  
 

වව් පා / විශ්වවිදල වසි ෙඇ  යෝජදද නලෙද ්ැා විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද් ිහත වැ් ්ද උිද  ිදා්දලද 5 ි්තද උිද  ිදා්දලද නයහද 
ව ිෂම වව උිද  ව නපත් න්ද ලෝලත ්බම ිව අව්ත ෙරද ලව; 
 
1. යදිදය විශ්වවිදල ි, ්ව යද ්මහි ි ්ිදිංත ෙඇ්දදෙරබ 

උිද ය (බපමම)  

2.   ලංෙද න්ර්ම් විශ්වවිදල ි ආහදර  ්ඇය ෙඇ්දදෙරබ  වවිද වව 
( ව ිෂම) උිද ය 

 

 

නශථද්ර ෙොි ව ද් 

2013 ව 
ි්ත්ද ලව 
රනශනම 
නංඛිද් 

 

2014 ව 
ි්ත්ද ලව 
රනශනම  
නංඛිද් 

1. ෙං් වවිද්, ිශ  ය්වි වවිද් නහ නතත් 
වවිද් 

04 04 

2. පනශතෙදල නහ වීදිද වවිද් 04 02 
3. තං�ස ත්ැින් 06 05 
4. ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය  09 03 5. ශමි ස්නද්දය 00 
6. වවිද 06 05 
7. ිිශමදත උිද  අ්ියද නහ ිබ ිමබ 05 05 
8. ්දද් ිදනශේ, න්දජ වවිද නහ අ්ිදිදය 05 08 
9. ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද 06 06 
10. තංජ ිු හද ්දනශ  වවිද් 05 05 
11. ය්වි වවිද් නහ විත ිලි වවිද් 06 06 
12. ආ්බදය  07 06 
13. තතත් නහතෙ නහ පිතද 04 05 
14.  දශය ය්වි වවිද් 06 05 
15. ්දපර උිද  03 02 
16. තදතබ ් මෂේය  04 05 
17. විශ්වවිදල්ල ෙදබය ්මහල නං්බ්දය          01          02 

 ්දත ෙොි 
2014 ව ි්ත්ද 
ලව රනශනම 
නංඛිද් 

2013 ව 
ි්ත්ද ලව 
රනශනම නංඛිද් 

සීසෙම/උිද  පවදද ආයතද 
 ්්ැි් නයහද ්ද තදීම අ්ියදය 
් ් නයහද ්ද  ෙොි් 

04 02 
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ි්තද උිද  ිදා්දලද නයහද ව ිෂම වව  උිද  හදි්දව් 
 
3. ෙැඇතය විශ්වවිදල ි ්ලි ෙඇ්බදෙරබ ්දතජි වව (ව ිෂම) 

උිද ය  

4.   ලංෙද ්යඹ විශ්වවිදල ි ්ි්හදරෙ යදි්ෙ වවිද වව (ව ිෂම) 
උිද ය  

5.   ලංෙද න්ර්ම් විශ්වවිදල ි  තකර ු තද්මබ (ව ිෂම/ නද්දදි) 
ිදනශේ වව උිද ය 

 

5.3  ිිශමදත උිද  ිදා්දලද 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ිිශමදත උිද  ිදා්දලද ව ්ත 
ආෙදර යි ි ්මද ්  ම නහ න්ද ලෝමදය ්  ම යදිේබය් අව්්දය 
ෙර ිසගය ්බම ි හදි්ද  වද ලව ිිශමදත උිද  ිදා්දලද 28 ට නද ට්ම් 
2014 ්බම ිව ිිශමදත උිද  ිදා්දලද 11 ් අව්ත ෙරද ලව. 
  
1.  ටරද වතය විශ්වවිදල ි ෙං්ෙබ් ිිශමදත උිද  ආයතද ි ්ැවම 

 ්ෝ් ෙඇ්දදෙරබ වවිදිත උිද ය  

2.  ටරද වතය විශ්වවිදල ි ෙං්ෙබ් ිිශමදත උිද  ආයතද ි උවිදද 
වවිද්  ්්ය වවිදිත උිද ය  

3.   ලංෙද රජරට විශ්වවිදල ි  න්දජ වවිද හද ්දද් ිදනශේ පා ි 
අ්ිදිද වව ිිශමදත උිද  ිදා්දලද් (PGDE)   

4.  ්කරි් විශ්වවිදල ි ්ි්නදයෙත්ය  ්්ය ්ිදිදර ිරිදලද 
වවිදිත උිද ය  

5.  ්කරි් විශ්වවිදල ි ්ි්නදයෙත් ව ිෂම වව ්ිදිදර ිරිදලද 
ිිශමදත උිද  ්ට ලෝ්ද ිදා්දලද් 

6.  ෙකඇඹ විශ්වවිදල ි ආය්බෙ වවිදිත උිද  

7. දැ ්දපර විශ්වවිදල ි නං්බ්ද ආබසෙ වවිද ිදනශේිත උිද ය    

8. ෙැඇතය විශ්වවිදල ි ිලිතිේ වවිදිත උිද ය 

9.  ෙකඇඹ විශ්වවිදල ි  නෞඛි ආර්මබ රබදත්ේද්ය නහ 
 රෝගි ි ආර්මද්  ්්ය ිිශමදත උිද  ්ට ලෝ්ද්  

10.   ලංෙද ජය්බ්දපර විශ්වවිදල ි දදටි හද රං් ෙලද්  ්්ය ිිශමදත 
උිද  ්ට ලෝ්ද්  

11. ෙැඇතය විශ්වවිදල ි ිලිතිේය  ්්ය ිිශමදත උිද  ්ට ලෝ්ද්  
 

5.4 ්දද් ිදනශේ හද න්දජ වවිද ිිශමදත උිද  ආයතදය  පින්  
ිිශමදත උිද  ිදා්දලද නයහද ව ්ත ආයත ෙ ්�හය් නෙනශ ් ්, 
නම්ිසෙරබය ් ් නහ යයදත්ෙ ් ් අරමද ෙර ්ද  ටරද වතය 
විශ්වවිදල ි ෙලද උිද  පාය, ්දද් ිදනශේ නහ න්දජ වවිද ිිශමදත උිද  
ආයතදය්  පින්ට  යෝජදද ෙරද ලව.  විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 
වසි මය අව්ත ෙරද ලව අතර ්දද් ිදනශේ නහ න්දජ වවිද ිිශමදත උිද  
අ්ියද ආයතදය 2014 ජද්දර ්න 03 ්ද දද අංෙ 1843/45 වරද අත ව ිෂම 
්ැනට ිේය ්ඟි පෙදියට ිත ෙරද ලව.  
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5.5 නශථදිදය ෙරද ලව ද් පා  

අවදඇ අ්ියද ් මෂේ්ල අ්ියද යයදෙදරෙම පුද ්  ම අරමති ිහත 
නයහි අ්ිදදංි / අෙෙ නශථදිදය ් ්ට විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 
න්ද් අව්ත ෙ ඇෂය; 
 
1.   ටරද වතය විශ්වවිදලය 

- ෙඇ්දදෙරබ පාය  
 
2.   ්කරි් විශ්වවිදලය 

-   උිද  අ්ියද පාය 
 
3.  වංිි  හද පදනදංගෙ ෙලද  විශ්වවිදලය 

- උිද  අ්ියද පාය 
 
4.    ලංෙද ව්ංත විශ්වවිදලය 

-  නෞඛි වවිද පාය 
 
5.6 නශථදිදය ෙරද ලව ද් අ්ියද අංි / අෙෙ 

ජදතෙ අ ලදියි මීිිත ෙර්ැි් නයහද අ්ියද අංි  පින ම වැ් 
අ්ිිතද්ය හදදද ්ද අවදඇ වමය ් මෂේයිප අ්ියද ෙටය  පුද ්  ම 
අරමති න්ද ලෝලත ්බම ිව විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි ද් 
අ්ියද අංි ිහ් නශථදිදය ් ්ට අව්ැතය ල්ද  වද ලව.  ම නෂ අව්ත 
ෙරද ලව අ්ියද අංි ිහත නයහි ිරද  ව:  
1.  ෙකඇඹ විශ්වවිදලය 

• ජදතිිතර ්ිදිදර අ්ියද අංිය 

2.   ලංෙද අි ද් ව ශ්ි වවිදලය  
• ෙඇ්දදෙරබ නහ  තකර ු තද්මබ අ්ියද අංිය  

3.   ලංෙද රජරට විශ්වවිදලය 
• ්දමද අ්ියද අංිය  
• ිරනර ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද අංිය  

4.   ලංෙද න්ර්ම්  විශ්වවිදලය 
• භ ්ෝල වවිද නහ ිරනර ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද අංිය  

5. ුීද විශ්වවිදලය 
•  දිිදලද අ්ියද නහ ්හජද පතිතත අ්ියද අංිය  
 

තහත අ්ියද අංියිට අ්තර් ිහත නයහි ආයතදය නහ අෙෙය නශථදිදය 
් ්ට විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව අව්ැතය ලැීත:  
 
අ්ියදදයතදය  
උනනශ ය්වි වවිද ආයතදය,  ටරද වතය විශ්වවිදලය 
 
අෙෙ  
ිත අ්ියද අෙෙය, ්ිදිදර අ්ියද නහ ්දතජිය පාය,   ජය්බ්දපර 
විශ්වවිදලය  
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5.7 විශ්වවිදල ්ල ්දපර උිද  ිදා්දලද ි්ත්ත ් ් 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව න්දිත ොය ි නංෙදිය් අව් 
වසම්්ද සය්න නයහද උනනශ අ්ිදිදය (HETC) ්ිදිංතය න්ද 
නහ යෝගත් යි ය ් 2014 අ ්ෝනශ  ්න 8 ්ද දද ්ලවද   හෝටල ිව 
ිහත නයහි අත ිකත ම් ව්්ද ලව.  විශ්වවිදල උි මලිත්ුි, ආයතද 
අ්ි්මේුි, ්දපර උිද  නහ වනශතදරත ිදා්දලද්ල නම්ිසෙරබ 
 ල්ද ි  ්් අ්නශථද්ට ම්වය.                                                         .                                 
 
• විශ්වවිදල ්ඟි  රද්ව ල්ද ්දපර උිද  ිදා්දලද නහ වනශතදරත 

ිදා්දලද්ිප තතත් ආර්මබය නයහද ්ද අත ිකත (QA – EDP 
Manual)  
 

• ්දපර පීද ආයතද නයහද ්ද ිරමයි, පොිි නහ ්දබ ්ෝි දිද   
් ඇත අත ිකත (රදජි නහ රදජි  දක්ද) (QA – ETI Manual) 

 
 ්් අත ිකත  ව ෙප අරමබ ්ි ි ්දපර උිද  ිදා්දලද්ල 
රබදත්ේද්ය හද අවදඇත්ය ්ැ්දයද ් ් ්ඟි යහිත ිරමයි හද පොිි 
ආයතද්ත ් ් ප්බ්දය නයහද විශ්වවිදල නහ ්දපර පීද ආයතද  ්ත 
්දබ් දිදය නැිා්ය.  2014 ්බම ි සට  ්් අත ිකත ්දපර උිද   රද්ද 
විශ්වවිදල  වසි පවදදය ෙරව  ල්ද උිද  ිදා්දලද  නහ ්දපර පීද ආයතද 
වසි  ් හය්ව ල්ද උි දිදත්ෙ පීද න්ද ලෝමද පිතද ්ැහනටහි්ල 
්දබ ්ෝි දිද නං හ ්්ට ිත්ව ්ත. 
 
 
 

   

   

 

 

 
21්ද සය්න නයහද උනනශ අ්ිදිද  ලෝෙ ්ැංම ්ිදිංතය ්ඟි ිදලදය නහ 
ෙඇ්දදෙරබය, රබදත්ේද්ය නහ අවදඇත්ය ්ැ්දයද ් ්, අ්ියද 
නමිත නහ ත ්වම අ්දරෙ  නෂ්ද තහඇ දැංන් නහ රදජි නහ රදජි  දක්ද 
පීද ආයතද න්ද නහ යෝ් යි ෙටය  ් ් නයහද ්ලි නහය නියව 
ලැ ි. 

 
2014 ්බම ිව ්දපර උිද  ිදා්දලද 10් නහ ම් ්ට ලෝ්ද ිදා්දලද්් 
අව්ත ෙරද ලව ; 
 
•  නෞිවබය ෙලද විශ්වවිදලය  

 -   පදනදංගෙ ෙලද උිද ය (්දපර) (නද්දදි)        
       -   ටි්දපි නහ ලේිට අ්ියදය  ්්ය ්ට ලෝ්ද් (්දපර) 

 
 

ව ශි්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව 
න්දිත ොය ිැොබ සට  රන අ්තොි  

 

්හද්දබය මස. අ ිරබ්බ්ද ව ශි්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව න්දිත ොය  ්ත 
අත ිකත  ්්ි්ොි  

 

http://www.ugc.ac.lk/images/events/Launching_of_Quality_Assurance_System_08.08.2014/3/1.jpg
http://www.ugc.ac.lk/images/events/Launching_of_Quality_Assurance_System_08.08.2014/4/1.jpg
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• ෙැඇතය විශ්වවිදලය  

-   ය්වි පා ි ීරනශථ නහ අඛමහ අ්ිදිද ්්ිනශථදදයට    
නම්ි්  ්ෞතල්තනද්  ්්ය ( ්දපර) වවිද වව උිද ය 

- වවිද වව උිද ය ( ්දපර )                                               
-  ්දතජි වව උිද ය ( ්ෞර්) (්දපර) 
-  ෙලද උිද ය (්දපර) (නද්දදි) 

 
•  ෙකඇඹ විශ්වවිදලය  
 -   වව�ත නහ යදි්ෙ තද්මබ වවිද වව උිද ය (්දපර)                                                     

- ්ලි තංජ ිු වවිද්  ්්ය වවිද වව (්දපර) නද්දදි උිද ය 
 
• යදිදය විශ්වවිදලය 
 -   ්දතජි වව  උිද ය (්දපර) 
 
•   ලංෙද අි ද් විශ්වවිදලය  

-  ්දතජි වව  නද්දදි උිද ය (්දපර) 
  -   ්ිදිදර ිරිදලද වව නද්දදි උිද ය (්දපර)  
 

5.8    තද්මතෙ වමයි හදි්ද ව්   
 
අ්ිදිද අ්දතිදංිය, ජදතෙ අ්ිදිද ආයතදය න්ද ම්් 2015 ්බම ිව 
ිැ්ැතන්ට  යොත අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්ය නයහද 2013 ්බම ිව 
තද්මතෙ වමය ්දරද්් හදි්ද  වද ලව. අ අව් විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද් හදි්ද ව්ට  යොත තදතබ වවිද ිදා්දලද නයහද ් ඇත 
න්ට අ්ිි ්ද තදතබ වමයි අව්ත ෙරද ලව අතර අවදඇ  පා්ල අ්ියද 
අංි නශථද ත ් ් නයහද අ්ිි ්ද යටතල ිහසෙම නැිා්ට නහ  අ දමත 
අ්ිි ෙටය  සී ් ්ට ව අව්ත ෙරද ලව.  2016 ්බම ිව තදතබ වමය 
්දරද් නයහද විශ්වවිදල ්ලට අ්් ්ි යි සසි 1500 ්ි න්ිවත පථ් 
ෙමහදය් ්ි යි ් ඇත ෙර ්ැි්ට  යෝජදද න ්ත.   
 
තහත ෙදබයයි නම්ි් යි ්ද ෙටය  ේදම ්  ම අරමති තද්මතෙ 
වමය ්දරද් නයහද ජදතෙ ්ටට ම අ්ියද නම්ිසෙරබ  ල්දර ය් හද 
ිරිදලද නම්ිසෙරබ  ල්දර ය්ව, ද් නශථද්ර ෙොි්්ව  පි්ද ලව. 
්බත්දද ිව නශථද්ර ෙොි ව ්දබ ්ෝි දිද අව් විශ්වවිදල වසි  යෝජදද 
්දර වද ලව අතර අ්ද ්්ාම ්ටට ්ප ි්ි.  

 
5.9     න්  නෞඛි වවිද නයහද ද් ය්ය්  

න්  නෞඛි වවිද උිද  ිදා්දලද ව ්ැටු  ්්ය නදෙසාද ් ්ට විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව ය්වි වවිද නහ විත ය්වි වවිද්  ්්ය නශථද්ර 
ෙොි ව නද්දජෙයි, අවදඇ පාද ිත්ුි නහ රජ ි ය්වි  ල්ද ි ි 
නං්්ය (GMOA) න්ද න්ද ලෝලත ්බම ිව නදෙසාද ්දලද්් ිැ්ැතවත. 
අද ු් 2014 ජ  03 ්ද දද අත්ු ජදද ිත ්ද න්ද ිැ්ත රනශන්ෙව 
අවදඇ සයි ිදබි්යි  ්් ෙුබ නදෙසාද්ට ්දිෙර න්  නෞඛි වවිද 
සසිට නම්දර අ්යි 120 ්ි න්ිවත  (්නරෙට 30 සට 40 ව්්ද නම්දර 
අ්යි) ව ිෂම වව උිද ය්  රදැම්ට මෙදතද්ෙට ිැො බද ලව අතර ම් 
ිරබය  ්්ය මෙදතද් 2014 ජ  ්න 09 ්ද දද  ල ්ි යි නශසරෙර ්ු 
ිතිත ්ද වසි විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්  ්ත වැවම  වද ලව.  
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5.10 2013 හද 2014 ්බම නයහද උිද  / ිිශමදත උිද   ්ැප් 

2014 ්බම ි ව න්නශත උිද ්ද   ්ැප් 28,231 ් වය. න්නශත උිද  
 ්ැප ්ි ්ීතරය්; මදම 52%් ි්බ ෙලද වමය ්දරද් හවදරද 
විශ්වවිදල යි  ටප උිද ්ද ි පහ. 2013 හද 2014 ්බමයිප ව න්නශත උිද  
 ්ැප් ිහත ිරද ප භව ෙර වැ්වය හැ්ය. 

 
 

2013-2014 ්බමයිප ව ිිශමදත උිද   ්ැප් 
(විශ් වවිදල ිදත යට ත නශථදිදය ෙරද ලව විශ් වවිදල හද උනනශ අ්ිදිද 

ආයතද) 
 

අ්ියද වමය්දරද් 2013 2014 
ෙලද 5,873 3,319 9,192 5,449 9,213(2) 14,662 

ෙං් වවිද් 816 2 828 857 10 867 

ෙඇ්දදෙරබය හද 
්දතජිය 

3,876 310 4,186 3,096 2,630(2) 5,726 

ිතය 265 189 454 64 175 239 

වවිද් හද  තකර ු 
තද්මබය 

2,925 493 3,418 2,656 586(2) 3,242 

ය්වි වවිද්  547(1) - 547 1,144 - 1,144 

විත ිලි වවිද් 73 - 73 68 - 68 

ිශ ය්වි වවිද් 59 - 59 57 - 57 

තංජ ිු වවිද් 1,321 186 1,507 1,284 154 1,438 

්දනශ  වවිද් 201 - 201 214 - 214 

 දශය ය්වි වවිද් 168 - 168 175 - 175 

ිරපරෙ ය්වි 281 80 361 301 98 399 

මු මෙ ් 16,405 4,589 20,994 15,365 12, 866 28, 231 
 
නටහි:  (1)   ව ශි්වවිදල ්පියෙ පදබ ි ්මබ ි්බ් මට ් ඇත  ව. 

(2)  ව ශි්වවිදල ්පියෙ අ්නි පතිල  මත ෙර  දක්ැත  හෝ ්බමය 
 ඇ උිද ්ද ි  ට  දකන්. 
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ිිශමදත උිද   ්ැප් 
(විශ් වවිදල ිදත යට ත නශථදිදය ෙරද ලව විශ් වවිදල හද උනනශ අ්ිදිද ආයතද) 

 

අ්ියද 
වමය්දරද් 

2013 2014 

ිිශමදත උිද  ්

 

ිදනශේ

ිත 

/ 

වබ

 

ය්ව

 

උ

 

වබි

 

මු නං

්

 

ිිශමදත උිද  ්

 

ිදනශේ

ිත 

/ 

වබ

 

ය්ව

 

උ

 

වබි

 

මු නංඛ

්

 

ෙලද 420 1,901 - 35 2,356 373 1,628  32 2,033 
අ්ිදිද වව 2,991 155 - - 3,146 2,617 35   2,652 
ෙඇ්දදෙරබ හද 
්දතජිය 564 576 - - 1,140 222 1,204  2 1,428 

ිතය  94 - 2 96  119   119 
වවිද හද 
 තකර ු 
තද්මබය 

161 655 - 16 832 241 526  18 785 

ය්වි වවිද් හද 
විත ිලි වවිද් 275 51 251 2 579 228 82 265 8 583 

ෙං් වවිද් 11 187 - 7 205 18 254  5 277 
ිශ ය්වි 
වවිද්  6 - - 6  5   5 

තංජ ිු වවිද් 13 201 - 2 216 19 198  2 219 
්දනශ  වවිද් හද 
ප්දබ නම්මබය  25 - - 25 4 18   22 

 දශය ය්වි 
වවිද් (*) 35  - - 35 2 16   18 

මු නංඛිද් 4,470 3,851 251 64 8,636 3,724 4,085 265 67 8, 141 
 
නටහද: (*)   දශය ය්වි ආයතද ි  පතිල 2014 ්බම ි ව  මත ෙර  දක්ැත. 
 
 

5.11     ලංෙද ව උනනශ අ්ිදිද ආයතද නයහද වව�ත පනශතෙදලය් නශථදිදය ් ් 
 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වවිදත්ෙ පෙදිද තදරිත ෙරව  ල්ද 
ජදතිිතර ජදලය (INASP) න්ද නහ යෝගත් යි ්ලි්ය ිලවදා අෙදර යි 
අිතබ විශ්වවිදල වව�ත  තකර ු ල්ද ්ැි්ට ප වින් නහ පීද නහ 
 දඛද නැිා් ආව පද්ලද මඛ  නෂ්ද ්පිය් ල්දව ම අරමති විශ්වවිදල 
පනශතෙදල නංනවය් නශථදිදය ෙරද ලව.  ්ජටද පනශතෙදලය ආරම් ් ්ත 
න්ද විශ්වවිදල නයහද වව�ත ්දබගේ අ්ිදිද ්දවතද ්  ම පුද ප විය් 
පොප අතර ම්ඟි නශ්කය ආබසෙ හැ්යද්ට අවුල් ෙටය  ෙඇ හැ් වය. 
 
  ලංෙද ව ශමි නහ වද්ත පජද් වසි  ්ෝීය ්ි යි හදදද්ිදද ලව 
 ්ි්  ්්ිදද ලව ිහත වැ් ්ද නදරද වව�ත ්දබගේ ල්ද ්ැි ම 
හැ්යද් ජදතෙ වව�ත පනශතෙදලය ්ඟි නියද ත ි. 
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• රනබස  ෆෝ ලයෆශ (Research 4 Life) 
• වම (Wiley) 
•  ටලබ නහ  ැිසනශ (Taylor & Francis)    
• වව�ත ්දබගෙ මනශඅජල ිබ ිමබ  ් (SAGE Research Methods 

Online) 
• ේනශෆබල ය ්බසට  පනශ (Oxford University Press) 
• ම්රදල (Emerald) 
 

5.12  විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්,  ෙකඇඹ විශ් වවිදලය නහ SLT Human 
Capital Solutions න්ද අතනි ෙඇ යේිදබිශවෙ මෙදතද ගවස්  

තද්මතෙ නහ තංජ ිු ් මෂත ් ි ද් නි  වවද තංජ ිු උිද  ිදා්දලද 
 රදැම් නයහද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 2014 අ පෂද 10 ්ද දද   
ලංෙද  ටම ෙකම ආයතද ි පබබ අයතය යට ත ි්තද ආයතදය් ්ද SLT 
Human Capital Solutions (SLTHCS) නහ  ෙකඇඹ විශ්වවිදලය න්ද ම්් 
යේිදබිශවෙ මෙදතද ගවස්් අතනි ෙරද ලව.  මප ප්දද අරමද ්ි ි: 
 
• ර්යද්් ලැ් ිස පථ් දද සට් ත්ි පීද් ලත ් මෂත ් යප  නෂ්ය 

් ්ට සීස උිද ්ද ි ීප ් ් නහ නශ්කය ෙදබයයි උිර් යි 
ති් ් නයහද අ්ිි ්ංී මනලතද නහ සීස ්දදසෙත්ය් ෙපි  ්ත 
ල්දව්.   
 

• අවදඇ ර්යද්ිප තද්මතෙ අ්ිිතද  ්්ය නැ ෙවි අ් ්ෝ් 
ෙර ්ද පතෙර ෙබ්දිත නයහද පීද ශොෙයි  බ්දබය ් ්. 
  

• නමපබබ ිදා්දලද් නයහද් සසි වසි මවද  ්වයය  ිවද් ්ත වැරය 
හැ් මවලෙට අ්ියද ිදා්දලද  රදැම් නහ උිද  ලැබ ්ි ිස 
 යොත ෙදලය්  ඇ  ්වය හැ් ්ද ිරද ශමියි  ්ත බය ිහසෙම 
නැලව්. 
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5.13   ි්ත්ද ලව ්ැහමු / ජදතෙ නමු  
 

• 2014  ි්ර්දර 13 ද ි්ත්ද ලව ිිශමදත ය් න්දජ ආබසෙ නං්බ්දය 
නහ   ලදං්ය හයනශ ිෝරද් න්ද ්�හදත්ේ නම්ි් න්  ්්ය 
ජදතෙ අ්ියද නමු්  

2014  ි්ර්දර ්න 13 ්ද දද ිිශමදත ය් න්දජ ආබසෙ නං්බ්දය නහ       
  ලදංකය හයනශ ිෝරද් න්ද ්�හදත්ේ නම්ි්න්  ්්ය ජදතෙ 
අ්ියද නමු්  ෙකඇඹ ටදෙ නම ද  හෝටල ිව ිැ්ැතවත.  මපව උ ු 
ිඇදත ප්දද අ්දති අ ෙරබ ව සු ව.න. වි ිමශ් රි ්හතද වසි 
ප්දද  දිදය ි්ත්ද ලව.   ්් නමු ්ප අරමබ ප ි ව ිෂම යි් 
උ ු නහ දැ ්දපර ිඇදත්ල  ් නද උ්ත පජද් පද දශය ්ටටොි 
 තෝරද්ිදද ලව  දිිදලද දදයෙත්ය නහ ජදතෙ ්ටට ම පතිතත 
නමිදවෙයි න්ද නමි් ෙටය  ෙර න්දජ ආබසෙ  දිිදලද නහ 
නංනශෙංතෙ පත ිෝ්ද නයහද ව ිෂමී වැව් නියද අ  පෂරෙයි 
්ි යි ෙටය  ෙරි ිව යිද තහපු ෙර ්ැි්ය. මප ිර් 
අ ට්මද් ප ි උ්ත පද්ලයි ිර්දවබශ වම්තද්ි ්ි ්ැහැර් 
නද්දරබ  ්ි් න්දදදත්තද් යි ය  න්දජ ආබසෙ නං්බ්දය 
නයහද ිහසෙම නැිා්ය.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

• උනනශ උිද  ිබ ිමබ (HDR) අස්මබය නම්ි් අ  යෝ්  ්්ය 
්ැහමු් 
 

 විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්,  ෙකඇඹ විශ්වවිදලය නහ 
ඕනශ �මයද ව ්නිනශලිත තද්මතෙ විශ්වවිදලය න්ද ම්් 
නංව්දදය ෙල උනනශ උිද  ිබ ිමබ අස්මබ ්ැහමු්  ් ්මි 
2014 ්දබ  04 නහ 2014  වනැම්බ 04 දදයිප  ෙකඇඹ විශ්වවිදල ි 
උිද  අ්ිදිද පා ි නදදතද න්ද ිදලද ව ව ිැ්ැතවත. 
ිබ ිමබ්ල රබදත්ේද්ය හද ිබ ිමබ පීද්, අස්මබ පිතද 
නහ උනනශ උිද  ිබ ිමබ පීද ආෙංත යද ප්දද ් මෂේ   දප 
්ැව්ත ්මෙදං් ආ්රබය ෙරොි ්ැහමු ි්ත්ද ලව.  

 
• උ ු ිඇද ත  ්කනි නයහද ජ් දෝිදය නං්බ්දය  ්්ය් 2014 

අ පෂද ්න 17  නහ 18  වදද යදිද ි ිැ්ත ්ැහමු් 
 

 “උ ු ිඇද ත  ්කනි නයහද ජ් දෝිදය නං්බ්දය”  ්්ය 
්ැහමු්් 2014 අ පෂද ්න 17 නහ 18   වදද යදිද ි ව ිැ්තවත.  
ද් ෙං් තද්මබය හදි්දව් ්ඟි උ ු ිඇද ත ද්ද  ්කව පජද ්ප 
පද්ල ජ් දෝිදය නහ න්දජ තතත්ය තහඇ දැංන ම අරමති  ්් 
්ැහමු් විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් නහ යදිද ි 
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ෙං්තද්මබ හද පද දශය වවිද ආයතදය වසි  ් හය්ද ලව. ිටෙ 
 රෝිබය ්ඟි  ෙ නද ්්ද ් ්, TJC අඹ ්්ද්, ීම්ද ්්ද් නහ 
ෙංො  ෙකම ිකනශටෙරබය ්ඟි ෙද් ෙ ්්ද්  ්්ය අවදඇ 
් මෂේයිප ව ිෂමී වැව් නපත පද්ලයි වසි ි්ත්ද ලව.  

 
• 2014 ්ැය 12 නහ 13  ්පිට ලැව යද  හෝටල ිව ිැ්ැතපද නද් 

රට්ල විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද / න් ආයතද ෙොි 
ප්දිි ි ද් ්ද හම්  

 
   ලංෙද රජ ි ආරද්දද්් ්ත නද් රට්ල විශ්වවිදල පතිදවද 

 ෙකොමි න්ද / න් ආයතද ෙොි ප්දිි ි ද් ්ද හම් 2014 ්ැය 
12 නහ 13  වදද ්ද්නශන ්හද  හෝටල ිව ිැ්ැතවත.   ්ය   
ලංෙද ව ්ු උනනශ අ්ිදිද අ්දති මනශ. බ. දනදදදයෙ ්ැත ්ද ි 
ප්දදත් යි සී වය. 

 
 න්දරම්ෙ උතන් යි ිස නද් රට්ල විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 

න්ද /න් ආයතද ්ල ප්දිි නහ  ්දත ආරද ත  ල්ද ී විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද න්දිත  ්හදමදබය ්මතෙද පරර බ්් ි 
ප්දදත් යි ි්ත්ද ලව ෙදබය නැස නයහද නහ්දග පහ.   ්් හම ්ප 
ප්දද අරමද  ප ි ෙලදපය  ිකී අ්ිදිද නම්ිි, තත් ආර්මබ 
නහ පිතද යදිේබ නහ ම් ම් නද්දජෙ රට්ල වමය ්දලද 
අෙද්ද්ෙරබය නද්මදත ෙර් ොි ්ංතිය උිද  ිදා්දලද හද 
නම්ි් අ දිකදි හදදද්ැි් නම්ි් ෙුද නදෙසාද ් ්ය. 
ම ්ි් නද් න්දිත්ුි, අ  ශමිත්/ශමිත්  ්, නද් නද්දජෙ 
රට්ද ්ල විශ්වවිදල අතර නද්පේද්ය, නද් නද්දජෙ රට්ද ්ල   
ව්ංත නහ ීරනශථ අ්ිදිදය නම්ි් ෙුද නහ ිසගය ්න බ අ පෂද 
්න ෙත්මවපව ිැ්ැතපද තහත නමු ්දලද ව අට්ද නමු ව 
 බ දි යයදත්ෙ ්  ම ප්තය නලෙද ්ැී්  ්්ය් ව  නදෙසාද්ට 
්දි වය. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “නදමපවදයෙ ්ක  වැව් ්ි්නදයෙත්ය නහ නහ යෝගත් වඝ 
ජ් දෝිදය නං්බ්දය  ්්ය සද  අ්ියදය”  ්්ය 2014 ජ  27 දද 
 හ්ටබ  ෙකි් ෙව් ෙං් ිබ ිමබ නහ පීද ආයතද ිව ිැ්ත 
්ැහමු්  

 
 “නදමපවදයෙ ්ක  වැව් ්ි්නදයෙත්ය නහ නහ යෝගත්  ව්්ත 

ජ් දෝිදය නං්බ්දය  ්්ය සද  අ්ියදය”  ්්ය ්ැහමු් 2014 



  37  
  

 
 
 
 
 
 

ජ  27 දද  හ්ටබ  ෙකි් ෙව් ෙං් ිබ ිමබ නහ පීද 
ආයතද ිව ිැ්ැතවත.  

 
 ජ් දෝිදය නං්බ්ද ්ිදිංත න්ද විශ්වවිදල ආමදබය්ුි 

නම්ි් න  ්කව පජද්  ්ත වැව් ල්දව්.  
 
  ව්්ත ජ් දෝිදය නං්බ්දය නයහද නදමපවදයෙ ෙං් ්ක  

වැව් ්ි්නදයෙත්ය ්ත ිවදම් වැව්ත්ද්ය තහඇ දැංන් හද 
ජ් දෝිදය නං්බ්ද ්ැහනටහි යයදත්ෙ ් ්   

 
•     “  ලංෙද ව  හංර ්නං්තය”  ්්ය ්ැහමු්  
 
 “  ලංෙද ව  හංර ්නං්තය”  ්්ය ්ැහමු්් 2014 ජම ්න 10 ්ද 

දද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ශ්බද්දර ිව ිැ්ැතවත. 
ිිශමදත උිද  ආයතද නහ ිබ ිමබ  ්්ය නශථද්ර ෙොි් වසි  ්් 
්ැහමු් නංව්දදය ෙරද ලව.   ්් නංෙදි යප අරමබ ප ි ්දබ්ෙ 
 හංර ආනදවදය ්දබ්ේ ිැත  ම ප්දබය 30% ්ි ිහත වැම් නහ 
මඇද ්නර ිහ  ඇව  හංර ්රබ ශදි තතත්යට ිත් ් නයහද 
නශසරනදර වනදම  නන්ට වවිදත්ෙ, නද්් වරද  ්ි් ්ීවමයෙ 
ප විය් උි යෝග ෙර ්ැි්ය. 

 
• විශ්වවිදලයිප තතත් ආර්මබ ෙදබයයි  ්්ය අතවැකම ී්්දු 

ෙර්ැි් නයහද විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ශ්දද්දර ිව 
2014 ජම 18 ්ද දද ිැ්ැතපද ්ැහමු්   

 
විශ්වවිදල අ්ිදිද ි රබදත්ේද්ය තහඇ දැංන් නයහද අතවැකම 
ී්්දු ෙර ්ැි ම අරමති තත් ආර්මබ නහ පිතද  ්්ය 
නශථද්ර ෙොි් ්ඟි නංව්දදය ෙරද ලව ්ැහමු්් විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව න්දිත , උි න්දිත, විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද නද්දජෙයි, සයු් විශ්වවිදල්ල උි මලිත්ුි, 
 ෙකතලද්ල ආර්මෙ විශ්වවිදල ි උි මලිත, උනනශ අ්ිදිද 
ආයතද ්පියෙ ප්දද ව්දයෙ  ල්ද ි, SLIIT නහ APIIT ් ු 
විශ්වවිදලයිප අ්ිිතර තතත් ආර්මබ අෙෙයිප න්දිත්ුි 
නහ  දෙම්ුි නහ්දගත් යි 2014 ජම ්න 18 ්ද දද විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ශ්බද්දර ි ව ිැ්ැතවත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

උනනශ අ්ිදිද ි රබදත්ේද්ය 
්ැ්දයද ් ් නම්ි් යි විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ්ප ෙදබය්දරය  
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• තං�ස ්දමද ත්ැින ම අෙෙ පතනංව්දදය ් ්  ්්ය ්ැහමු් 

තං�ස ්දමද්  ව්ද ්දමද්් ්ි යි ත්ැින්  ්්ය නශථද්ර ෙොි් 
වසි නංව්දදය ෙරද ලව විශ්වවිදල්ල තං�ස ්දමද ත්ැිනම අෙෙ 
පතනංව්දදය ් ් හද විශ්වවිදල සසි නයහද තං�ස  ව්ද ්දමද්් 
්ි යි ත්ැින්  ්්ය ්ැහමු් 2014 නැටතැම්බ ්න 25 ්ද දද 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද වව ිැ්ැතවත . 

 
- තං�ස ්දමද ත්ැින ම අෙෙ (ELTUs) ෙදබය්මහලය වසි 

 යෝජත තං�ස ්දමද ත්ැිනම අෙෙ පතනංව්දදය  ්්ය 
වැව්ත්ද්ය ්ත ් ්.  

 
- විශ්වවිදල සසිට තං�ස ්දමද්  ව්ද ්දමද්් ්ි යි 

ත්ැින් නහ UTEL ප ව්්ද ්ත ිරද ශ්බය, මන් නහ 
ෙථද යප අ්ිි ්ටට්ට පනබතද් ල්ද්ැි් නයහද 
විශ්වවිදල සසිට හැ්යද් ල්දව් ්ඟි සයි් තං�ස ්දමද 
ත්ැින ම අෙෙ  ම නම්ි් වශමශට ්්ිනශථදද ්්ට ිත 
් ්.  ( යෝජත පතිතත රදම ්ප නයහි ෙර ්ත ිරද) 

 
• “්ලි්ත  තකර ු, උි යෝගතද් නහ ිරිදලදය”  ්්ය නමු්  

ජදතද් ි ආබසෙයට  ්ි් යහිැ්ැත්ට  හෂ ්ද ිරනර ආර්්ත 
ෙ ්් වවයි ප යෝජදයට ්ත හැ් වව්දෙදර ෙ ්්  ්ි්, වයවම වැරය 
හැ් ආෙදර ි ්ලි්ත නැිය්් ල්ද්ැි්  ්්ය අ්්දදය 
 යකමෙරොි ්ලි්ත ආර්මබ ි ්දද, න්දජ න්දදදත්තද් නහ 
ිරනරයට ්ද ්ලි ් අ්් ් ්  ්්ය නදෙසාද ් ්   ලදං්ෙ 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව දදයෙත්ය යට ත ජදද ිත 
ෙදබයදල ි ව 2014  වනැම්බ ්න 01 ්ද දද ඛ ජ  තද නමිත 
නං්බ්ද  දෙම ෙදබයදලය ව නම්ි් ෙර ්ද ්ලි්ත  තකර ු, 
උි යෝගතද් හද ිරිදලදය  ්්ය නමු්් නංව්දදය ෙරද ලව . 

 
  ලංෙද ව අදද්ත ්ල ි්ත ආර්මබය, ප යෝජදයට ්ත හැ් 
ආෙදරය, වයවම වැරය හැ් ආෙදරය නහ  තෝරද ්ැි්  ්්ය් නං්දවය් 
ිැ්ැතන්  ්් නමු ව ්මෙ ිර්දබථය ප අතර ප්දද වමය ෙුද 

“   ලංෙද තතත් රදම් නහ උනනශ අ්ිදිද ිව 
මප උි යෝගතද්” - ්හදමදබය  ෙකමි මි 
පරනශ ්ැහ්ලද අ්ි්ම  තතත් ආර්මබ 
ෙොි් , විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 

 

“අ්ිිතර තතත් ආර්මබය නහ ්දපර 
තතත් ආර්මබය අෙද්ද් ් ්” -  
්හදමදබය උ්ද ම්දරනශ්දො, පටප උි මලිත, 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 

http://www.ugc.ac.lk/images/events/QA Workshop 18.07.2014/3/1.jpg
http://www.ugc.ac.lk/images/events/QA Workshop 18.07.2014/4/1.jpg
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කිය්  ්්ය ව ිෂමීයි වසි ිහත ්දතංෙද යට ත තදරිත් ම 
ෙරද  ලව ; 
 
-   ලංෙද ව ්ත  ්ොි ි්තද ්ලි්ත ිරනරය  ඇ  දශය 

ඛ ජ  තද නමිත ්දවතද ් ් 
 

-  දශය නශ්්දවෙ ්දය ් ඇතෙර   ලංෙද ව ්ලි්ත පතිතතය 
යද්තෙදීද ් ්  
 

- තරනදර ්ලි්ත සනං යෝ්ය ්ත ිවදම ප ප්තශී වීම්ල 
උතිදවද  ් ශදි ්ත ් ්  
 

- අ්්  ර්ැය නහ ්ලි්ත ආර්මබය තහපු ෙර්ැි් නයහද 
 යෝ්ිතද අව ් ් ඇප වශමශට ්ල්බ්  යකවද ්ැි් 
 

-   ලංෙද ව ඛ ජ  තද ෙබ්දිතය පත ිෝ්දය ් ්  

- ්ලි්ත ෙබ්දිත ි නශ් දසද  යද්ද යප ්ැව්තේ 

- ්ලි්ත අංි යප ෙදබය නද්දය - ්බත්දද තත්ය නහ අදද්ත 
්ලි්තය ප රෝෙථදය 
 

-   ලංෙද ව ්ලි්ත අංි යප ෙදබය්ම්තද්  ්්ය ්ංතිය 
නොත  යයදෙද ත් ි පතිල  

 
 

• 2014 නැටතැම්බ ්න 19 ්ද දද ිැ්ත “MBBS උිද  ිදා්දලද් 
නයහද බය  ්ය”   ්්ය ්ැහමු් 
 
- ය්වි වවිද හද විත ය්වි ිලි වවිද්  ්්ය නශථද්ර ෙොි් 

වසි නංව්දදය ෙරද ලව “MBBS උිද  ිදා්දලද නයහද බය 
 ්ය  ්්ය ්ැහමු්” 2014 නැටතැම්බ ්න 19 ්ද දද 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද රනශනම ිදලද වව ිැ්ැතපද 
අතර මපව ිහත නයහි ෙුද  ්්ය නදෙසජද ෙරද ලව; 

 
- MBBS උිද ය පවදදය නයහද  අ්් ත ්වම ්දරතද නෙනශ ් ් 
 (ිිත ෙද්ර ිවදම ෙර්ත,  රෝහද ිවදම ෙර්ත, පජද් 

ිවදම ෙර්ත) අව සීසෙම අ්නශථද නලෙද ්ැී්. 
 

- ිිත නද්බථ නහ වශමශටතද පවදදය ් ් නයහද ි්ත්ද ව්ද් 
්ලව අ්් ්ටට ම ෙදබයනද්ද ්ටටම නෙනශ ් ්.   

 

5.14 අ්ියද නහ ිබ ිමබ නහ යෝගතද් උ වනද වතත ්්හද යද්තෙදීද ් ්   
 
• ව දි විශ් වවිදලයිප  හද ිබ ිමබ නහ නං්බ්ද ආයතදයිප 

 ජිමශා තද ු වරද ව දි්ත   ලදං්ෙයි නහ   ලදං්ෙ 
විශ්වවිදලයිප වශදොෙ හද  නෂ් ද නම්ත ්හදමදබය්ුි  ්්ය වතත 
නංලත  

 
   ලදං්ෙ විශ්වවිදලයිප උිද  නහ ිිශමදත උිද  ිදා්දලද 

නං්බ්දය ් ් නහ ව දි විශ්වවිදල න්ද අ්ියද  ්ි් ිබ ිමබ 
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නහ යෝගතද් ප්බ්දය ් ් නයහද  ලක් ්ටද වස  සටද   ලදං්ෙයි 
307  ව දම  ජ්ත්ද රට්ද, අව්ද ත ආයතද නම්ි් ෙර්ත හැ් 
 තකර ු ව ිෂමීතද් ල්ද ්ත ් මෂේය ආදය  තකර ු ් ඇත ෙර 
වතත නංලතය්  බ්දබය ෙර ත ි. අවදඇ විශ්වවිදල  ්ත ය්ව ලැ් 
පිශදද්ම නයහද   ් ු ්ි යි නියද ලව  තකර ු ිවදම ෙර ්ද 
විශ්වවිදල්ල සටද වශදොෙ හද  නෂ්ද නම්ත ්හදමදබය්ුි ි වතත 
නංලතය්  බ්දබය ෙර ත ි.  

 
•   ලදං්ෙ විශ් වවිදල්ල  නෂ්  ි  ය  වශදොෙ හද  නෂ් ද නම්ත  

්හදමදබය්ුි  ම්ය වතත නංලත   
    

   ලංෙද ව විශ්වවිදල්ල  නෂ් ි  ය  වශදොෙ හද  නෂ්ද නම්ත 
්හදමදබය්ුි 60  ව දම ි තද ු, විශ්වවිදලය, පාය, අ්ියද 
අංිය, නම්ි් ෙර්ත හැ්  තකර ු, ව ිෂමීතද් ල්ද ්ත ් මෂේය 
ආදය  තකර ු ් ඇත වතත නංලතය් නෙනශ ෙර ත ි.  ්් වතත 
නංලත ව ිෂම යි් අිති  පි්ද ලව පා නහ විශ්වවිදල  ්ත 
නශ්කය අ්ියද නහ ිබ ිමබ ිදා්දලද  නං්බ්දය නයහද  නෂ්ද නම්ත 
 ්ි් වශදොෙ ්හදමදබය්ුි ි  නෂ්ය ල්ද ්ැි්ට උිෙද  ්ව ්ත. 
 ්් වතත නංලතය විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව  ්ි 
අහවයටව ් ඇත ෙර ත ි.  

 
• උනනශ අ්ිදිද ආයතද්ල ි්තද ැද ්ය  ්ි් ්�හදත්ෙ 

(විශ දමබ හද ි ්මබ ිහසෙම) නමිත  ්්ය වතත නංලතය 
 
  වැව් ිවදම ෙර්ත ආබසෙයෙ ැද ්ය  දිඇ ්ටදද්  ්ි් අ්දද් 

නමිත ්්ට ිත් ්ත අතර උනනශ අ්ිදිද ආයතදයිප ම්ද නමිත 
් ඇත වතත ්්හද්්  ම ව්්ද ි්ත්ද ්ද  ්කනශ  දක්ැත. 
්බත්දද ිව විශ්වවිදල - ්ිදිදර අතර නම්ි්තද්ය අ ්බ්දය 
්  ම නහ නමිත උලත ිරද නශථදිදය ්  ම අරමති  ්් වතත 
නංලතය නං්බ්දය  ෙ රොි ි්ි.   

 
  ම නම්ි් යි  ජිමශා ෙසෙදමදබය්ුි නහ ලට තහඇ තද ු 

වරිදි ් ු්  ජිමශා ආමදබය්ුි ි ිිශමදත උිද  පීද 
් මෂේය, ්බත්දද ිබ ිමබ අරමද නහ ් තෙව  මත ෙරද ලව  
පෙදිද 05 ් නහ  යකම ්මද  ් ඇත අ්ිි  තකර ු රනශෙර ්ැි ම 
අරමති උනනශ අ්ිදිද ආයතද  ්ත පිශදද්මය්  යකම ෙරද ලව. 
 ්් වතත නංලතය විශ්වවිදල හද ්ිදිදර අතර නම්ි්තද් හද ව දි 
විශ්වවිදල න්ද ්ද අ්ියද නම්ි්තද්ි නං්බ්දය නයහද 
ිහසෙම නැිා් හද නං්බ්දය සීෙරව ලැ ි. උවදහරබය්  ලන ජලජ 
න ි නහ ිදෙ ්්ද් ්  ්්ය ව ිෂමී වැව් නපත විශ්වවිදල 
ආමදබය්ර යම ි නහය ල්ද ්ැි්ට ුලය් ව්්ද න්ද්්ෙට  හෝ 
තද්සි  හෝ අමි  ්්ය  තකර ු  නකයද ්ැී් නයහද  දශය 
පද්ල යම  නකයද ව දශය ්හදමදබය්ර යමට  යකම ්මද ්දවතදෙර 
වතත නංලතය ිරශලදය ්  ්ි අවදඇ පද්ලයි ිහස ්ි  නකයද්ත 
හැ්ය.  ්ය රට  ඇ ි්තද ැද ්ය  දිඇ නයහද නද්දරබය් තමශා 
් ්ට ව උිෙද   ව. විශ්වවිදල ්ඟි ල්ද්ත  තකර ු විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ්ඟි වතත නංලතය් නං්බ්දය  ෙ රොි 
ි්ි.  
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• ිිශමදත උිද  ශමිත්, අ ශමිත්, පීද ්ැහනටහි නහ ව වනශ රට්ද 
න්ද ම්් නං්බ්දය ෙරද ලව නම්ි්තද ිදා්දලද 
  

   ව දි රට්මි ලව ිිශමදත උිද  ශමිත්, අ  ශමිත්, පීද ිදා්දලද 
නහ ව දි රට්ද න්ද නං්බ්දය ෙරද ලව නම්ි්ෙ ිදා්දලද 
ප්බ්දය ්  ම හැ්යද්  නකයද ්ැී් නයහද  ්් වතත නංලතය 
 බ්දබය ෙරද ලව .  

 
5.15 2014 - 2015 අ්ියද ්බමය නයහද වමද ආසයදතෙ විශ් වවිදල ප වි ව්ද්ය 

ිැ්ැතන්ට ිහසෙම නැිා් 
  

 තිදයද ව වමද ආසයදතෙ විශ්වවිදලයට අවදඇ ිනශ්ද අ්ියද නැසය නයහද 
්ද වමද ආසයදතෙ විශ්වවිදල ප වි ව්ද්ය 2014 අ පෂද ්න 6 ්ද දද 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව නහ්දගත් යි ිැ්ැතවත.  

 
5.16     විශ් වවිදල ිද්තය නයහද  තකර ු ෙඇ්දදෙරබ අෙෙ හදි්ද ව්    

 විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් හද විශ්වවිදල ්ල  තකර ු තද්මබ 
ෙඇ්දදෙරබ හැ්යද් හද ෙදබය්ම්තද් තහඇ දැංන් නයහද විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව  තකර ු තද්මබ ෙඇ්දදෙරබ අංිය ි්ත්ත 
ෙර සයි් විශ්වවිදල  ඇ  තකර ු තද්මබ අෙෙ නශථදිදය ෙරොි සයි් 
විශ්වවිදල නම්ි්ෙර ජදලය්  බ්දබය ් ්ට ිරබය ෙර ත ි.  අ යට ත 
 තකර ු ෙඇ්දදෙරබ නම්ිසෙරබ  ල්ද ි ිතෙර ්ත අතර  තකර ු 
ිලවදා  ්ි ් ෙදබය්ම් අිවොි රනශ ්  ම  ්  ්්ය් ෙපි වැව්ත 
් ්ට න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව රනශනම  වේ ි්ත්ද ලව.  

 
5.17    විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ෙදබයදලයට ව දි අමතති ිැොි්  

 චදය ්ැ  රට්ද කියෙ උනනශ ්බ ි පද්ලයි ්ි නැීමලත   යෝජත 
 රනශ අ දිකදි නම්ි්තද   ලංකය විශ්වවිදල න්ද  ්කහදදද ්ැි ම 
හැ්යද්  නකයද ්ැී් නයහද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්ට ිැොතයහ. 
 
• 2014 ජද්දර 10 ්ද දද   JAICA   යෝජත  රන් ිැොි්  –  ජිදදය 

• 2014 ජද්දර 16 ්ද දද නශමිර  රක් විශ්වවිදල ි  ආමදබය  මට  ්. 
 ව (උි න්දිත), ිැොලද  ෙ.  ් ්කට (අ්ි්ම ජදතිිතර  නෂ්ද), 
ආමදබය සනදි හැි්ි, ආමදබය අ ල  හෂරත - ්්රෙද ම්නත ජදිවය 

• 2014  ි්ර්දර 21 ්ද දද ඕනශ �මයදව ෙ තෝමෙ විශ්වවිදල ි 
ආමදබය ෙැතරි  ්ද ( ජිමශා ෙසෙදමදබය) – ඕනශ �මයද්  

• 2014 ්දබ  3 ්ද දද ්විනශලිල තද්මතෙ විශ්වවිදල ි ්හදමදබය 
 ිෝද ්බදට නහ ආමදබය  ටෝ  මබ්ද – ඕනශ �මයද් 
 

• 2014 අ පෂද 2 ්ද දද නහ 2014 අ ්ෝනශ  14 යද දදයිප චද නහ       
  ලදං්ෙ විශ්වවිදල අතර අ දිකදි අ ලදම ් මෂේයිප අ්ියද 
නම්ිසෙරබය නහ ිබ ිමබ නහ යෝගතද් ප්බ්දය ්  ම 
අරමති ්හදමදබය රිම ්දය  ි ප්දදත් යි ය  ලද උනනශ ්බ ි 
පද්ලයි ්ි නැීමලත   යෝජත  රන් විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද්ට ිැොතයහ.  ්හදමදබය ්දය තතදම ි වයබනශට ප 
 ි්ද  ලෝෙ ි වවිද අ්ියද ආයතද ි න්දිත්රයදව  ව. චද 
  යෝජත ෙමහදය ම ්ැව්තේ නහ ිසී් අව්   ලංෙද ව උනනශ 
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අ්ිදිද ආයතද නයහද  ්් ීබල් අ්නශථද ්ි තහඇ පතලද් ල්ද්ත 
හැ් ්්ට වැ් විශ්දනය් ි්ි.  

 
  යෝජත  රනශ්ල   නස නද්දජෙයි ිහත නයහි ිරද  ව : 

- CAS ප   යෝජි ්හ  දෙම ්හදමදබය ටැි   ව  

- CAS ප නද්ර වවිද්  ්්ය වමද චද නද්ර ආයතද ි අ්ි්ම 
ජදරදද ්හදමදබය නැංි ව  

 

- CAS ප නද්ර වවිද්  ්්ය වමද චද නද්ර ආයතද ි 
  යෝජි අ්ි්ම ජදරදද ්හදමදබය ්ැංි  හකං්් යෝ  

 

- CAS ප ජදතිිතර නහ යෝගතද ෙදබයදංි ි ආසයදව නහ 
අ ෙදව ෙටය  අංි ි  අ්ි්ම ෆැිි ්්ැංි ්හතද  

  
- ්හදමදබය   මයැංි ප , ්හදමදබය ව නැි, ්හදමදබය ් ව ්ි  

 
 
 
 
 
 
 

 
      

 

 

 

      

CAS නහ   ලංෙද විශ්වවිදල අතර අංි ්පියෙ අ්ිදි ෙ 
නම්ිසෙරබය නහ ි ්මබ නහ යෝගතද් යප පතිලය් ්ි යි 
ිහත නයහි ් මෂේ වැදට හදදද ්ද ත ි.   
 

o දැ දෝ තද්මබය නහ දැ දෝ උිෙරබ 
o නද්ර වවිද් නහ නමුය භ වවිද්  
o ිරනර පතෙදම නංමදරෙ ්ිදිදරය නහ ආ්ි ෙ නතෙදර  

ෙඇ්දදෙරබය 
o ඛ ජ තද වවිද් නහ තද්මබය                                                                                                                                                                                                                      
o හරත ්ලි්තය / සබය ්ලි්තය 
o අ්  ්රඇ නහ නමුය තංජ ිු වවිද්  
o ිරනරෙ රනදයද වවිද් නහ  දිරබ විබයදනය  
 
අද ු් තහත නහ යෝගතද් ි්ත්ත ් ් නයහද (CAS)   යෝජත 
 රන් දැ්ත ්ර් අ ්ෝනශත ්දන ි ව   ලංෙද ්ප නංමදරයෙ  යීත.  

 
• 2014 අ පෂද ්න  ව්ද දද ්හදමදබය හද ටෝ වරද නහ ෙඇ්දදෙරබ නහ 

වවිද විශ්වවිදල ි න්දිත ආමදබය  ්ක හක්ල ශ්ර අියදජල  - 
්ැ දසයද් 
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• 2014 අ පෂද 24 ්ද දද ජදතිිතර  ෆත විශ්වවිදල ි අ්ි්ම හය් 
ියිබ ොය – ඕනශ �මයද් 

• 2014 ජම 10 ්ද දද ලෙද ්ෝ නහ ශ්දදති වවිද්දර්ල UIC ප 
්හදමදබය ස්මං්ම ස්දදති ිැොි්  - ලෙද ්ෝ  

• 2014 අ ්ෝනශ  ්දන ිව ආසයද ෆැස ් තතත් ජදල යප න්දිත 
ආමදබය ජ්දදත ි ටද – ආසයද ෆැස ් තතත් ජදලය (APQN) 

• 2014 නැටතැම්බ 26 ්ද දද හහබනශ ෆදල විශ් වවිදල ි ්හදමදබය 
්ලිත අ්ර ං් නහ ්හදමදබය රමල හ යෝෆශ– ම්නත රදජ්ද ය 

• 2014 ේ තෝම්බ 7 ්ද දද GIZ උි දිෙ  ෙලනශ  ජෝි අ්ිනශ  ටල 
්යද ්හතද – ජබ් ය 

• 2014 ේ තෝම්බ 20 ්ද දද ජිදද ි ආබසෙ නම්ිසෙරබ අංි ි 
පථ්  දෙම නහ ප්දි ්ල රෝ අය වනශ ්හතද - ජිදදය 

• 2014 ේ තෝ්බ 29 ්ද දද වමද ආසයදතෙ ්ැ්්යබ විශ්වවිදල ි 
ෙලදපය  ්ඇය අ්ි්මෙ අීනබ  ්හතද - ඕනශ �මයද් 

• 2014  දක්ැම්බ 18 ්ද දද ෙනශවයද ව ් ලෝයනශ ලැංි ්බ්ිලිල 
්හතද – ෙනශවයද් 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6. ්ලි ිරිදලදය  
 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්   ලංෙද ව උනනශ අ්ිදිද ්දබ ්ෝි දිද 
පතිතතය මීිිත ෙර්ැි ම නහ විශ්වවිදල ිද්තය ්ැ්දයද ් ්ට පයතද 
වැ  ම අරමති 2014 අය්ැය ්ඟි මවද නැිා් නයහද ් මෂේ ිහ්  තෝරද ්ිදද ලව.  

 

• ශමි  ්ිුය ත ්ව් 
• ිබ ිමබ ි්ත්ත ් ්  
• පදි්ද නං්බ්ද ්ිදිංත   ව්්ත ් ් 
• අ්ියද නහ ිරිදලද ෙදබය ්මහල ි රබදත්ේද්ය ්ැ්දයද ් ්  
• ෙදබය්ම්තද් තහඇ දැංන් නයහද  තකර ු තද්මබය ්දවතද ් ් 

තහඇ දැංන්  
 
අ අව් 2014 අය්ැය ්ඟි මවද නැිා් නයහද නං්බ්ද පමඛතද අට්  තෝරද ්ද 
අව්ැතය නයහද ජදතෙ අය්ැය  විදබත මි ්ට  යකම ෙරද ලව.  2013  වනැම්බ ්න 
20 ්ද දද   ලංෙද ිදබම මි ් වසි අව්ත ෙඇ ිරද ජදතෙ අය්ැය 
 විදබත මි ් විශ්වවිදල අතර වයවම ශබම ිහත ආෙදරයට  මවදහරද ලව ;  

http://www.ugc.ac.lk/images/events/president of the management and science university, malaysia02.04.2014/2.jpg
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2014 ්බමය නයහද ්නශත මි ්ත අය්ැය නහ අව්ත අය්ැය නදරදංිය (ු:ොමයද) 

ෙදමහය /අරමබ ්දතංෙද් අව්ත අය්ැය 2013 අව්ත අය්ැය 2014 

පදරද්බතද පවදද 17,125 20,841 
පදි්ද /නං්බ්ද ආ්දර 7,365 10,945 
මෙ ් 24,490 31,786 
අත බෙ ප වි ්ලව පදරද්බතද 
නයහද අත බෙ  ්ි ් ම 1,192 - 

අත බෙ ප වි ්ලව පදි්ද  නයහද 
අත බෙ  ්ි ් ම 1,159 - 

මු පවදද 26,841 31,786 
අ්ිිතර ආවදය් 2,500 3,072 

  
6.1 පදරද්බතද නහ පදි්ද පවදද  ්ි ් ් 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්, ්හද ්දමහද්දරය තහත අව්ත ෙඇ පවදද 
අරමවද නැිා ම පතිතතය අව් විශ්වවිදල / උනනශ අ්ිදිද ආයතද අතර 
පදරද්බතද නද්පෙ  පවදද (RBG) නහ පදි්ද නද්පෙ පවදද (CBG) ්ි යි 
 ්ිෙරද ලව. 
 

6.2 අරමවද  ්වදහැ  ම පතිතතය 
 

(1) පදරද්බතද පවදද  ්ි ් ් (RG) 
   
 විශ්වවිදල නහ පථ් උිද   රද්ද උනනශ අ්ිදිද ආයතද නයහද 

පදරද්බතද පවදද  ්ි් ් ිහත නයහි සේය ිවදම ෙර ්ද ෙරද 
ලව;  

     
 

 
 
(අ)  ිහත නයහි පතිතත නද්ෙ  ෙ රප අ්්දදය  යකම  ෙකට 

ශමි යම නයහද ්ද නෙනශ ෙරද ලව  ර්ැය ්බදය ෙරද ලව; 
 

• ම් ශමි යම  ්ව ්ි  නෂ්ෙයි ි ්දබ්ෙ ්ැිට ්බ්ෙ 
•  ්දත පදරද්බතද වයවම නයහද 10% ෙ උද්්ද ්ැලප්  
•  ්දත පදරද්බතද වයවම නයහද 10% ෙ ිෙිතද පුද ් ් 
• ශමි යම නයහද ්ද වයව් තහලයද් 

 
(ආ)  ිිශමදත උිද  ආයතද නහ   ලංෙද ව්ංත විශ්වවිදලය නයහද 

පදරද්බතද පවදද ිහත වැ් ්ද අරමවද පතිතතය ්ත  ්ි 
ෙරද ලව; 

 

•   ලංෙද ව්ංත විශ්වවිදල නයහද ්ද මු පදරද්බතද 
පවදද්මි  2/3 ්් විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 
වසි පවදදය ෙරද ලව. 
 

පදරද්බතද පවදද = ශමි යම නයහද ්ද නෙනශ ෙරද ලව  ර්ැය  X මයදිදංල ශමි නංඛිද් 
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• ිිශමදත උිද  ආයතද්ලට නශ්කය ්දබ්ෙ අය්ැය නයහද 
ආයතදය් ල්ද ්ිදද අ්ිිතර ආවදය ්ි නමිදවදය ෙර 
්ැි්ට උදිී ෙරද ලව.  ම හයි රජ ි පවදද ආවදය ්ි 
 ය්ද ්ැි්ට  දකහැ් වයවම  ය්ද්ැි් නයහද ි්බ් 
වය. 

 
(2) පදි්ද පවදද   ්ි් ම (CG)  
 
            (අ)  පමඛතද අව් අරමවද ල්දව් 
 

්ිදිංත ව්බිද හද ්්ාම ෙොි් ්ඟි  බ දි ෙරද ලව ිරද 
පමඛතද අව් අරමවද නැිා ම පතිතතයට අව් පදි්ද පවදද 
 ්ි්  මව ිහත නයහි  බබදයෙ නලෙද ්ලද ලව; 
    
i. යයදත්ෙ  ්ොි ි්තද තද් ම ්ිදිංත  
ii. වන ්බම ්්ි ෙදීද ්ිදිංත යට ත අව්ත ෙරද ලව 

්ිදිංත 
 

iii.  ා ්දරය/ ා ්ර තැබ් - ම් ම් විශ්වවිදලයට  
පදුතථදිදය නහ නශථද්ර ්තෙම අතිත ෙර්ැ ් 
නයහද  ්ි් ම ම්  වමය ්දරද්් නයහද ්ද නද ට්ම 
 ර්ැය නද්ෙය ්ත විශ්වවිදල පා ්දරය ්බදය ෙරද 
ලව. 

 

 යෝජත නද ටත  ර්ැය නද්ෙ: ය්වි වවිද්-5, වවිද්- 
2, ෙඇ්දදෙරබය-1, ිතය-1, ෙලද-1, අ්ිදිද-1, 
තංජ ිු වවිද්-3, ිශ ය්වි වවිද්-4, ෙං් වවිද්-3, 
ිරපරෙ ය්වි-2 

 
iv. ිහත ව් ්ද ්ර ්ප ව්්ද ්ත නශථර  වෙ යට ත 

උිර් නහ අ්් පදි්ද ආ්දර  ්ටටම හදි්ද  වද ලව; 
 

්ර් - අ්් නහ උිර් පදි්ද ආ්දර  ්ටටම 
 

නශථරය විශ්වවිදල 
උිර් ්ටට් -
සස්ම නයහද 
පදි්ද ආ්දර 

අ්් ්ටට්  - 
විශ්වවිදලය් 
නයහද මු පදි්ද 

 

 -1 නශථද ත 
විශ්වවිදල 

 ටරද වතය,  ෙකඇඹ,     
  ජය්බ්දපර,  

ෙැඇතය,  ්කරි්, 
ුීද, යදිදය 

ු.55,000/- 
මහද විශ්වවිදල 
නයහද ු.225,000/- 
අ්්  ්ි ් ්් 
නහතෙ ් ්ට      
ු. 225,000/-      
්ැගි ම් 

විශ්වවිදලයෙට 
 -2 ද්  

විශ්වවිදල 

රජරට,්යඹ, න්ර්ම්, 
අි ද්, දැ ්දපර, 
 නෞිවබය ෙලද, ඌ් 

ු.100,000/- 

 
v. උනනශ අ්ිදිද ආයතදයිප අ්ිිතද හද පමඛ නද්ෙ 

ිවදම ෙර ්ද ිිශමදත උිද  ආයතද හද අ දමත 
සයි් උනනශ අ්ිදිද ආයතද  ්ත ්ිදිංත ව්බිද හද 
්්ාම ෙොි ව අව්ැතය ්ත අරමවද නියද ලව. 
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vi. අවදඇ නශථද්ර ෙොි ව  බ දි ්ත තංජ ිු පා නයහද 

ව ිෂම අරමවද  ්ි ෙරද ලව.  
 

            (ආ) ෙදබයනද්දය ිවදම ෙර ්ද අරමවද නැිා්   

 පදි්ද පවදද  යවන ්ි ල්ද ්ත ෙදබයනද්දය ්්ා්ට 
ල්් ් නයහද උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංිය වසි ප්ත 
න්ද ලෝමද රනශනම  වේ ි්ත්ද ලව. අ අව් විශ්වවිදල / 
උනනශ අ්ිදිද ආයතද ්ල ෙදබයනද්දය ිවදම ෙර ්ද 
අත බෙ අරමවද ම් ආයතද නයහද දැ්ත  ්ි ෙරද ලව.  

 
6.3  විශ්වවිදල ිද්තය  ඇ  අරමවද  ්ි් ් /නැිා්  
 

්බමය  ඇ මු පවදද (අත බෙ පවදද ් ු්) නහ මවදහරද ලව /්දවතද ෙරද ලව 
මවද ප්දබයි ිසගය ්බමය න්ද නංනිවදදත්ේ ිහත වැ් ව. 
 

 
 
ිසගය ්නර න්ද නිනිවදය ්ර මව 2014 ්බම ිව පදරද්බතද පවදද නහ 
පදි්ද පවදද  ්ි් ම  ් ්්ි 14% නහ 28% ්ි යි තහඇ  ්කනශ ත ි.  
 
තහත ්ර ව ව්්ද ්ත ආෙදරයට 2014 ්බම ි ව පදි්ද පවදද  යකවද්ැි්/ 
 වහනශ ් ් පදි්ද  ්ි් ම ්මි 91% ් ්ද අතර මය 2013 ්බමය න්ද 
නිනිවදය ්  මව 21% ෙ තහඇ යද්්. (2013 – ු යද ොමයද 5,820.1,  
2014 – ු යද ොමයද  10,000.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

පවදද 

2013 ්බමය   2014 ්බමය 

මු 
අරමවද 
 ්ි් ම 

මවද හරද 
ලව මු 
මවල 

මවදහැ ම/්ද
වතද ් ම 

මු 
 ්ි් ම 
්මි % 
 ලන 

  
මු 

අරමවද 
 ්ි් ම 

මවද හරද 
ලව මු 
මවල 

මවදහැ ම/ 
්දවතද ් ම 
මු  ්ි් ම 
්මි %   ලන ු:ොමයද ු:ොමයද   ු:ොමයද ු:ොමයද 

පදරද්බතද 
පවදද 18,316.5 16,932.4 92%  20,841.39 20,637.7 99% 

 
පදි්ද 
ආ්දර   8,524.2 5,820.1 68%  10,945.0 10,000.5 91% 

මෙ ් 26,840.7 22,752.5 85%  31,786.39 30,641.2 96% 
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විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්, විශ් වවිදල හද උනනශ අ්ිදිද ආයතදයිප                   

2009-2014 ව්්ද ්ලි යයදෙද ත්ය 
 

ු:ොමයද 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1. රදජි   ්ි් ම       
 පදරද්බතද 11,107 11,415 13,161 14,719 18,317 20,841 

 පදි්ද 4,520 3,500 7,100 5,779 8,524 10,945 
2. වයවම       
 පදරද්බතද 10,227 10,962 12,961 14,591 16,932 20,638 

 පදි්ද 2,726 2,832 4,279 4,361 5,820 10,000 
3. ශමි ්ලි අ්දර       
 ්හ ිකඇ 92 93 127 101 94 99 

 ශමිද්දර 297 328 357 283 386 402 

 සදදො නහ ිරතිද් 1 2 1 1 0.04 0.776 
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214 ශබමය 
විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්,  විශ් වවිදල නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද - 214 ශබමය 

පදරද්බතද/පදි්ද පවදද  ්ි් ්  - ්බම 2009 සට2014 ව්්ද (ු:ොමයද) 

විශ් වවිදල/ආයතද පදි්ද පවදද පදරද්බතද  පවදද 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 ටරද වතය 2,267 2627 3255 393 744 1099 
 ෙකඇඹ 1270 1586 1918 357 684 680 
  ජය්බ්දපර 1302 1691 1856 354 733 1009 
ෙැලතය 1256 1614 1815 350 437 570 
 ්කරි් 942 1165 1280 289 549 714 
ුීද 1223 1475 1695 337 569 608 
යදිදය 869 1093 1337 543 791 1190 
ව්ංත 663 861 965 67 81 125 
දැ ්දපර 427 514 645 422 590 515 
රජරට 624 820 894 575 513 485 
න්ර්ම් 531 624 733 321 439 387 
අි ද් 338 460 580 244 312 500 
්යඹ 431 622 708 292 558 684 
 නෞිවබය ෙලද 379 469 499 194 263 339 
ඌ්  ්දලනශන 234 319 321 207 302 230 
ෙං් වවිද ි ශිමදත උිද   15 19 16 05 09 09 
ය්වි වවිද  ි ශිමදත උිද  64 55 50 08 28 420 
පරදවවිද  ි ශිමදත උිද  45 49 50 05 09 07 
ෙඇ්දදෙරබ  ි ශිමදත උිද  - - - - - - 
වවිද  ි ශිමදත උිද  11 10 10 05 09 12 
ිදම හද  ්ෞද්  ි ශිමදත උිද  10 11 24 04 03 03 
තං�ස  ි ශිමදත උිද  07 10 10 01 04 39 
 දශය ය්වි වවිද  157 195 214 36 74 60 
්දද් නමිත අ ්බ්ද 25 33 25 07 11 12 
 ෙක. ව.ව ිර්බෙ අ්ියද 93 90 94 25 27 15 
්මිහ ව ්දරසල 128 144 166 91 143 120 
 ්කරි් තදතබ ආයතදය 74 115 110 05 10 07 
ජදතෙ පනශතෙදල හද වීදිද 09 12 12 02 04 04 
යජ් රනදයද, අවෙ යජ් 35 48 43 29 18 23 
නශ්දො වපලදදිව 58 72 74 18 58 45 
්දද්. න්දජ,අ්ියද ජදතෙ  11 14 14 68 90 100 
්මබද්ලය ්මහිය 89 132 121 73 205 400 
්ව යද් - - - - - - 
ෙං් තද්මබ  දොය වවිද 08 11 13 24 17 18 
ව ශි්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 
න්ද් 151 251 465 427 239 518 
වමද ආසයදව ව ශ්ි වවිදල 

 
114 164    

මෙ ් 13744 17322 20014 5779 8524 10945 
ෙදබයනද්ද පතිදවද 975 994 827    
මු මෙ ් 14719 18317 20841 5779 8524 10945 
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7) විශ් වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  දෙම ෙදබයදීය  නෂ් ෙ නංඛිද් 
 

2014 ්බමය  ්ව ්ි විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  දෙම ෙදබයදලය නයහද 
 ජිමශා ්ටට ම (ව්දයෙ  ශෂත) තද ු 58 ් ව තංියෙ ්ටට ම (අ්ියද නහදයෙ) 
තද ු 27 ් ව දනතයෙ ්ටට ම (ම ෙු හද න්දිතර  ශෂත) තද ු 155 ් ව 
ෙතමශා  ශෂත ( ්දත සු  නෂ්ෙ) තද ු 53 ් ව ්ි යි තද ු 293 ්ි න්ිවත 
 නෂ්ෙ නංඛිද්් නයහද තද ු අව්තෙර තීත.  මයි 2014  වනැම්බ 31 දදට ිඇම 
ෙදමහ යි 43 ් ව  ව්ද ෙදමහ යි 24 ් ව  ත්ද ෙදමහ යි 99 ්ව සව්ද 
ෙදමහ යි 48 ් ව ි්බ්  නෂ් ි  ය  වය. 

7.1 විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  නෂ් ෙයි ි ිත් ම, උනනශ ් ම, නශසර 
් ම, ්දු ් ම, වශද් ්ැිම නහ තදලද අනශනම 

 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  දෙම ෙදබයදලයට න්ද ලෝලත ්බමය 
 ඇව නශසර 31 ්ව / ෙකිේදත ිවද් ්ත/ිැ්ුම ිවද් ්ත/යව ෙ  ්නම 
ිවද් ්ත 09 ්ව ්ි යි  නෂ්ෙයි ්ය්ද ්ිදද ලව.  නශසර ිතනම ්මි 12 
් ව්දයෙ  ශෂත ෙදමහයට අයත වය.  

 
ම් ්බමය  ඇව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ව්දයෙ ් ු් ම ෙු 
නහ න්දිතර  ශෂත ෙදමහ්ල  නෂ්ෙයි නයහද උනනශනම 10 ් ව නශසර ් ම 24 
් ල්ද වද ලව.  

 
2014 ්බම ිව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ෙදබයදල ි  නෂ් ි 
 ය්ත් සට  නෂ්ෙයි ්ි 11 ් උනනශ අ්ිදිද ආයතද  ්ත ්දු ෙරව 
ලැ් අතර උනනශ අ්ිදිද ආයතද ්මි  නෂ්ෙයි  ි  ව ද් විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද  දෙම ෙදබයදලයට ්දු  ්ද ලව.  

 
2014 ්බම ිව  නෂ්ෙයි 5  ව ද් වශද් ලැ් අතර  නෂ්ෙයි 3 ් සය 
තද ු ්මි තදලද අනශ පහ.  

 
තනශන දිව නෂද ්හතද වශද් ්ැි්ත න්ද 2014 ේ තෝ්බ 28 දද සට 
පරටිදව ප විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව  දෙම තද ර, 2014 
 දක්ැම්බ 10 දද සට යයදත්ෙ ්ද ිරද ආමදබය  යිත  පෂ්ම්දර 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව  දෙම තද රට ිත ෙරද ලව. 

  
7.2 වබර ෙදීද  නෂ් ද ත්බ 

 විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  නෂ්ෙයි ්ි හත ව ද්  ෙකොමි 
න්ද ම  දඛ අංෙ 678, 696 නහ 893 පෙදර වබර ෙදීද  නෂ්ද ත්බ  ලැබ්ට 
සීසෙම ලැ්හ.  ෙපි  ්ත විශ්වවිදල ිද්තයට සී ෙරද ලව වබර ෙදීද 
නම්දදිය  නෂ්ද්  ්ව ්ි මවද තිද් ල්ද  වද ලව.  

 
ෙපි හත වදද ්ි ම් අ ය් ්නර 35  නෂ්ද ෙදලය් ව ිනශ  ව ද් ්නර 30 
 නෂ්ද ෙදලය් ව නමපබබ ෙර ත් අතර ම්  ල්දර ය්  ්නර 25 ෙ  නෂ්ද ෙදල 
නමපබබ ෙර තීත.  

 
7.3  ෙදබය ්මහල පීද් නහ නං්බ්දය 

න ් ්බමයේ විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ෙදබය ්මහල 
නද්දජෙයිට සය  පබතද නහ  නෂ්ද වැව් දයද ෙර ්ැි් නයහද නශ්කය 
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රදජෙද  ්ලට අවදඇ  ්ැහමු /පීද ිදා්දලද්ිට නහ්දග න්ට විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද අ්නශථද් ල්ද වය. ්ැහමු /පීද ිදා්දලද    ලංෙද 
නං්බ්ද ිරිදලද ආයතදය, රදජි ්ලි නං්බ්ද ආයතදය (  ලංෙද), තද් ම 
පීද නහ නං්බ්ද ආයතදය, රජ ි ගදම නහ ්ලි ආයතදය,   ලංෙද ්රලත 
්බෙද ෙද  ආයතදය, ්ිදිදර ෙඇ්දදෙද ත් ජදතෙ ආයතදය,  පබතද 
නං්බ්ද අරමවල,   ලංෙද ිවදම ආයතදය, තද් ම  ්ි පීද ්්ිනශථදදය, 
Snap Ferd Systems Cadd පීද ්්ිනශථදදය, PRAG ආයතදය, ජදතෙ 
 දඛදදර්මෙ  විදබත මි ්, British ෙපිසලය, ජදතෙ ිලවදයතද  දෙම 
ෙදබයදල ි ස්නද්ෙ නං්්ය, Franking Covey Sri Lanka ආව  ්්ත ආයතද 
වසි  ් හය්ද ලව. ෙදබය්මහලයට අව හ වැ්න් නයහද විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි ෙදබය ්මහල පීද ්  ම අරමවල්  ්ද් 
ි්ත්ද ්ද යව ලැ ි.  

 
(1) න්ද ලෝලත ්බම ිව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි දම 

ෙරද ලව ව්දයෙ ෙදබය ්මහල නද්දජෙයි 14 ්ව ව්දයෙ  දක්ද 
ෙදබය්මහල නද්දජෙයි 25් ව ෙපි ි ෙදබය ් මෂේයිට නංජ්් 
අවදඇ  ්ද පීද නහ නං්බ්ද ිදා්දලද නයහද නහ්දග වය. 
  

(2) ව්දයෙ, ම ෙු නහ න්දිතර  ශෂත්ල  නෂ්ෙයි ෙමහදය්් නයහද 
්ිදිංත ෙඇ්දදෙරබ ්ංීෙදං්  ්්ය  ෙට ෙදීද පීද්් ල්ද  වද 
ලව. 

(3) ව්දයෙ  ල්ද ි 11් නයහද  ෙට ෙදීද ව දශය පීද ලැබ්ට 
රදජෙදර  ්දව නහ  ල්ද ි 2් නයහද  ්රට ව නශ් කය ිදනශේිත/ 
වබිදන  උිද  ි ්මබ නයහද නමපබබ ්ැිට නපත් ්දන 1 ් නහ ්දන 
10 ් ්ි යි අ්ියද   ්දව ල්ද  වද ලව.  ලට අ්තර් ම ෙු නහ 
න්දිතර  ශෂත ෙදමහ්ල  නෂ්ෙයි 3් නයහද ෙපි ි අ්ිිතද් ්ත 
්ැිට නපත අ්ියද   ්දව ල්ද  වද ලව.  
  

7.4    නෞඛි රතබ  ්ය  

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව සයි් නශසර  නෂ්ෙයි නයහද ්හදත 
ිලවදා  නෞඛි රතබ  ්ය් ල්දව් නයහද   ලංෙද රතබ නංනශථද් න්ද 
වැදට ි්තද  නෞඛි රතබ  ්ය  ්් ්බමය  ඇව ව පුද ෙරද ලව. 

 
7.5   ්්ා් නහ  ්්ැි්  

න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව  ෙකොමි න්ද  නෂ් යි ත්තප  නෂ්ෙයි වසි ති 
ෙරද ලව  නෂ්ය අ්ය ් ්ටත ම් ්බමය  ඇව අුති  නෂ්යට ම්ප 
 නෂ්ෙයි  ් ්ැි්ත  ෙකොමි න්ද් ්දබතද ෙරය. 
 
 

8. ්දද් නමිත ප්තය 
 

8.1   නෂ් ෙ නංඛිද් න්ද ලෝමදය ් ්  

 විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව  බ දි නැඇ්දලට  ්ද 
ෙඇ්දදෙරබ  නෂ්ද  විදබත මි ් 2014 ්බම ි උනනශ අ්ිදිද ආයතද 
නයහද ද් ෙදබය්මහල තද ු 225් අව්ත ෙරද ලව. විශ්වවිදල  නෂ්ෙ 
නංඛිද් ිසගය අපුී 4 - 5  ඇ තහඇ ගය ආෙදරය ිහත නයහි  ව.  

 



  51  
  

 
 
 
 
 
 

            
       2010      2011      2012      2013      2014 
             අ්ියද ෙදබය්මහලය             7,551     8,021     8,290     8,510    8,603 
             අ්ියද නහය ෙදබය්මහලය     882        882        906        939       969 
             ිරිදලද නහ න්දිතර ෙද.්  *             879        898      1,023     1,075    1,096 
             අද්ියද,  

ිරිදලද්ය  දක්ද ෙද.්             10,471   10,491   10,824  11,132   11,213
                                       19,783   20,292   21,043   21,656  21,881 

* ය්වි  ල්ද ි අ ු් 
 

තහත ෙදබය ්මහලයට අ්තර්, 2011/ 2012 අ්ියද ්බමය නයහද අත බෙ 
ප විය යට ත ්ැ්පර ් ඇත ෙර්ත ශමියි ි ත්ැිනම ෙටය  නයහද 
ෙඇ්දදෙරබ  නෂ්ද  විදබත මි ් වසි තද්ෙදමෙ නහෙදර ෙසෙදමදබය 
අ්ියද ෙදබය ්මහල තද ු 114 ් අව්ත ෙඇ අතර ම්  ශමි ෙමහදය් 
උිද  ල්ද  ත් ෙපි ි  නෂ්ය ල්ද ්ැ ි.  
 

8.2  ිරිදලද  ශෂත නයහද ිත් ම /උනනශ ් ම 

1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල ිද ත 71(2) ්්ිත යප නහ 8(1) ්්ිත යප 
(ii)  ්වය හද (iii)  ්වය පෙදර ිරිදලද්ය  ශෂත්ල ිත ් ම /උනනශ ් ම ෙඇ 
යත ත විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වස . 2014 ්බම ිව ිහත 
ආෙදරයට  ිත ් ම /උනනශ ් ම  සීෙරද ලව;   

  
  ිතනම 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

උනනශනම 
 

(අ)   යෝජි  දෙම /  යෝජි  දඛෙද ෙද  තද ර     - 13 

(ආ)   යෝජි ්බෙද ෙද  /   යෝජි ්ලිද ෙදර /      
  යෝජි අ්ිිතර ව්බෙ තද ර                - 05 

 
8.3  1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල ිද ත 71(2) (iii)  ්්ිතය පෙදර ිරිදලද්ය      

 දක්ද අද්ිද  ශෂත ්ල ිහත නයහි ිත ් ම නහ උනනශ ් ම, 2014 
්බම ි ව  සීෙරද ලව. 

 අ්ිිතර ්දපර මෙ ් 
 ජිමශා නහෙදර  දෙම /  ජිමශා 
නහෙදර  දඛෙද ෙද  2 11 13 

 ජිමශා නහෙදර ්බෙද ෙද / 
 ජිමශා නහෙදර ්ලිද ෙදර /  
 ජිමශා නහෙදර අ්ිිතර ව්බෙ 

- 4 4 

නහෙදර  දෙම / නහෙදර 
 දඛෙද ෙද   9 43 52 

නහෙදර ්බෙද ෙද  /  නහෙදර 
්ලිද ෙදර  /  නහෙදර අ්ිිතර 
ව්බෙ  

1 11 12 
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(1) ිතනම 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2) උනනශනම 
 

තද ර              ිතනම නංඛිද් 
ප්දද තදතතෙ  ල්ද                 03 
 ජිමශා ්දමහමෙ තදතතෙ  ල්ද                06  
ිදලෙ (්  අලංෙරබය) III  ශෂතය                 01 

                   
(3)    U-EX 2(III) ්ැිට ිර්දබ ි සට  නෂ්ෙයි 8  ව ද් ෙදබයත්තද 

ෙහත්ට තහඇ  U-EX 2(II) ්ැිට ිර්දබ ි ත්ද ලව. 
 

8.4  අිතබ විශ් වවිදල ්දුනම - 2014 

විශ්වවිදල ිද ත  78 ්්ිතය පෙදර  විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 
වසි 2013 ්බම ිව ිහත නයහි ්දුනම යයදත්ෙ ෙරද ලව. 

 

ිරිදලද  ශෂත      -    23 
අද්ිද, ිරිදලද  දක්ද ෙදබය්මහලය   -    86 

 
8.5  පද යෝගෙ පීද් ල්දව් 

 
 ිරිදලද නහ ්ලි  ල්ද   ශෂත ්ලට අිති ්ය්ද ්ිදද ලව සයි් 

 ල්ද ි නයහද නෙනශ ෙරද ලව “විශ්වවිදල  නෂ් ි ිරිදලද නහ ්ලි 
 ල්ද ි නයහද ්ද ෙදබය න්දරම්ෙ පීද ිදා්දලද්” 2013 ්ැය ්න 
ආරම් ෙරද ලව.  2013 ්බම ිව ආරම් ෙරද ලව විශ්වවිදල  නෂ් ි 
ිදලද හද ්ලි  ල්ද ි නයහද ්ද න්දරම්ෙ පීද ිදා්දලද් ( අවදඇ 
තද ු්ල  නෂ්ය නශසර ් ්ට පථ් ්ය්ද්ිදද ලව  ල්ද ි  ්් 
ිදා්දලද් නමපබබ ෙඇ ය ය) පථ්්රට ි්ත්ද ලව ිදා්දලද් 
අව්්දය ෙරොි දැ්ත ්ැ් දයද ෙර ි්ත්ද ලව. අ අව්  ්් 
ිදා්දලද් පීද අෙෙ 16 ්ි න්ිවත ප අතර ම් නැසය් නයහද 
නතයෙට පීද නැස 3 ් ්ි යි ි්ත්ද ලව.  

 

තද ර ිතනම නංඛිද් 

තංජ ිු (සවද)  III  ශෂතය 05 
්ැහිඇ තංජ ිු  III  ශෂතය 01 
ය්වි  ල්ද  01 
ිදලෙ (්  අලංෙරබය) III  ශෂතය 02 
ිද රෙ අ්ියද  අ්ිතෙ 02 
ප්දද ආරතෙ  ල්ද    01 
 ්කවිල ෙඇ්බදෙු  
නහෙදර ම බෙු  

02 
01 
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ිර්දන ෙදල යප සටද ිදලද නහ ්ලි  ල්ද ිට න්දරම්ෙ පීද 
ිදා්දලද්් ිැ්ැතන ම හදස අ්ිිතද්ය  හෂ  ්ි මෙ ෙමහදය්ෙට 
නහ්දග්ද  ල්ද ි නංඛිද් 65 ්ැගි න්දිතර ෙමහදයම  වේ 
නයහද ිදා්දලද ව  ව්ද අදයර ිැ්ැතපත. (ිඇම්ද නැසය 2014 ්ැය 
්දන ිව ි්ත්ද ලව අතර  ව්ද නැසය 2014 ්බම ි නැටතැම්බ 
්දන ිව ිැ්ැතවත.)  ි්ද ්ටය  ල්ද ි සයය් නයහද නංව්දදය 
ෙරද ලව.  2014  වනැම්බ ්දන ිව ිඇම්ද නැසය ිැ්ැතවත.  

 
 අ්ියද ෙදබය්මහලයට  නෂ්ද න්දරම්ෙ පීද ිදා්දලද නහ 

අ්ියද, ිරිදලද, ්ලි, ව්දයෙ, ෙදබොෙ, අද්ිද, ම ෙු නහ සු 
 නෂ්ෙ ෙදමහයිට අයත ෙදබය්මහල ි සයි් ෙදමහ නයහද 
 ෙටෙදීද පීද ිදා්දලද, ්ැහමු, ්දපර  පීද ආදය ෙදබය ්මහල 
නං්බ්ද ්්ිනශථදද 15ප්  රිතර යි  ් හය්ව ල්ය. 

   
 ෙදබය්මහල නං්බ්ද ්්ිනශථදද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 

න්ද් වසි 2011, 2012, 2013 නහ 2014 ්බම්ල පවදදය ෙරද ලව 
අරමවද ෙදබය්මහල නං්බ්ද ෙටය  ි්ත්ත ් ් නයහද යටතල 
ිහසෙම ්ැ් දයද ් ්, ්දමහ නහ ෙදබයදල උිෙරබ ොලව ්ැි් නහ 
විශ්වවිදල/උනනශ අ්ිදිද ආයතද ්ල ෙදබය්මහල ි සයි් ෙදමහ 
නයහද ෙදබය්මහල නං්බ්ද ිදා්දලද ිැ්ැතන් නයහද ිලවදා් ්දවතද 
ෙරද ලව.  ම අව් 2013 ්බම ිව ව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 
න්ද් ු. ොමයද 50 ෙට ආනිද මවල් ෙදබය්මහල නං්බ්ද ෙටය  
නයහද  ්ි ෙරද ලව අතර ති ු. ොමයද 30 ්, ම් ෙදබය්මහල 
නං්බ්ද ්්ිනශථදදයෙට ු. ොමයද 2ෙ ්ැගි  ෙදබය්මහල 
නං්බ්ද ්්ිනශථදද  ්ත ්දරෙ  වේි (2013 ්බම ි ව ු යද 
ොමයදය්  නහ 2014 ්බම ිව ු යද ොමයදය් ්ි යි) පවදදය 
ෙරද ලව.  ම් අරමවද ෙදබය්මහල නං්බ්ද ්්ිනශථදද වසි ිඇම 
්ර ්ට  වෙෙව ල්දීි අරමවද ්මි  ම ්දවට ආරම් ෙර ්ත 
ෙටය /ිදා්දලද  අඛමහ් යයදත්ෙ ් ් නයහද නහ ද් ෙදබය්මහල 
නං්බ්ද ිදා්දලද නැලසම ් ්ට නහ ආරම් ් ්ට  යකවද ්ිදද ලව. 

 

 
8.6 විශ්වවිදල ආමදබය්ුි නයහද ශමිත්, අ  ශමිත් ිබ ිමබ පතිදවද නහ 

අ දමත ්ලි නහය ල්දව් 
 
විශ්වවිදල ිද්තය  ඇ ිබ ිමබ නංනශෙංතය් ්ත ් ් නහ ි්ත්ත ් ් 
 තන  දශය  හෝ ව දශය ්ි යි නශ්කය උනනශ අ්ිදිදය හැව  ්ට 
ව ිෂම යි් ෙතමශා ආමදබය්ුිට අ්නශථද් ල්ද ව් නයහද අ්ියද 
්මහලයට ිහසෙම ල්ද ව්ට  හද අව්ල ව්ට ෙැිප විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද පතිතත යප  පටද ්හ ්හදත අරමවද ල්ද ව්ට විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි ිසගය ්නර ්පිය  ඇ ්හත ට රයතදය් වරද 
ලව. මක අරමද ඇදද ් ් නයහද න්ද ලෝලත ්බම ිව ව ිහත නයහි පතිදවද 
ල්ද  වද ලව; 
 
(අ) වබිදන  ිබ ිමබ උිද ය නයහද  දශය ිබ ිමබ පතිදවද 

ිිශමදත උිද  සීසෙම ල්ද ්ැි් නයහද ි්තදද අ්නශථද ්ැ් ෙරව ්නශ 
ිබ ිමබ උිද  නයහද   දශය ිබ ිමබ පවදද යට ත 2014 ්බම ිව 
විශ්වවිදල ිද්ත ි අ්ියද ෙදබය ්මහල ි නද්දජෙයි 19 ට 
ු යද 3,857,244/-ෙ පතිදවද ල්ද ව්ට විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද් ෙටය  ෙරද ලව. 
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(ආ) ෙලදපය/ජදතෙ නං්බ්දයට නම්ි් ද්ිෙරබ ිබ ිමබ පවදද 
 ්ය් හදි්ද ව්  

  
 විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්   ලංෙද ව උනනශ අ්ිදිද ආයතද 

 ඇ  සව ිෂ් ිබ ිමබ නංනශෙංතය් ්බ්දය ් ්ට ෙැින ස .  ම 
ව්්ද  ්් ෙබත්ිය නයහද අ දමත ෙදබයයිට අ්තර් 
ෙලදපය/ජදතෙ නං්බ්දයට අවදඇ  උනනශ ද්ිෙරබ ිබ ිමබ  ්ය් 
්බ්දය ්  ම අරමති උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංිය න්ද අෙද්ද්් 
ද් පවදද  ්ය් යයදත්ෙ ෙර ්ත. ිබ ිමබ ෙදබය ිව ්ද 
 ිිනම නද්ෙ නටහි ් ් නයහදත උනනශ පොිි ි්ත්ද ්ැි් 
නයහදත විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් නද්දජෙයි අට 
 ව දම ්ි න්ිවත ිබ ිමබ උි දිෙ ෙොි්් නශථදිදය ෙර 
ත ි. අ්ිදිද ් මෂේ ි ප්දද වමය ්දරද්ි ්ලට නම්ි් 
නද්දජෙයි  ්් ෙොි්   යෝජදය ෙරය. 

 
  2013 ්බමය නයහද  ්් පවදද  ්ය යට ත ිබ ිමබ  යෝජදද 12් 

්්ා්ට ල්ෙඇ අතර ු. ොමයද 53 (ආනිද ්ි යි) ්ටදද 
ිබ ිමබ  යෝජදද 4 ් නයහද ිහත ආෙදරයට පවදදය ෙරද ලව. 2014 
්බම ි ව  අයීමිේ 22 ් ලව අතර  ති  යෝජදද 7 ් නයහද ු. ොමයද 
29 (ආනිද ්ි යි) අව්ත ෙරද ලව.  අ  ්්ය වනශතර ිහත වැ් ව.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
පවදදලදාි 
නංඛිද් 

2013 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ප්දබය 
ු යද 

ප්දබය 
ු යද 

ප්දබය 
ු යද 

ප්දබය 
ු යද 

ප්දබය 
ු යද 

ප්දබය 
ු යද 

2008 
ෙමහදය් 01 1,075,000 500,000 2,750,182 550,000.00 592,347.00 250,000.00 

2009/2010 
ෙමහදය් 04 5,350,125 7,273,900 1,381,700 2,540,187.05 2,212,825.05 838,758.00 

2011 
ෙමහදය් 12 - - 2,530,000 2,530,819.00 4,138,255.00 2,268,486.00 

2012 
ෙමහදය් 02 - - - - 1,860,000.00 500,000.00 

මෙ ් 19 6,425,125 7,773,900 6,661,882 5,621,006.05 8,803,427.05 3,857,244.00 

වමය ්දරද් 
2013 2014 

පවදද 
නංඛිද් 

අ්ය (ු) පවදද 
නංඛිද් 

අ්ය (ු) 

ය්වි වවිද  2 39,771,588.50 2 1,862,650.00 

වවිද 2 13,140,000.00 - - 

ෙං් වවිද - - 4 22,076,135.00 

්ි්හදරෙ වවිද     2 5,157,832.00 

මෙ ් 4 52,911,588.50 8 29,096,617.00 
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(්).  ිිශමදත උිද  ිබ ිමබ පවදද  ්ය 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් මය යට ත ්ත විශ්වවිදල 
ිද්ත යප නශසර ආමදබය්ුිට වැදට ි්තද ්ිදිංත ි පතලද් ල්ද 
 වද අතර ර ිදනශේිත නහ වබිදන  උිද  ිදා්දලද හැව  ් නයහද ්ලි 
නහය ල්දව් නයහද ද්  ්ය් 2013 ්බම ි ව යයදත්ෙ ෙර ත ි. 
ඕද ් වමය ්දරද්ෙට අයත ඕද ් උනනශ අ්ිදිද ආයතදයෙ  නෂ් ි 
 ය  ිර්දන ෙදල ි සටද ආමදබය්ුි නහ  ජිමශා ආමදබය්ුි   
ලංෙද ව  හෝ වමද ආසයදව ෙලදපය නහ යෝගතද නං්්ය (SAARC) 
/අි ද් ආසයදතෙ ජදිි ි නං්්යට අයත ෙලදි ි රට්ල උනනශ 
අ්ිදිදය ලැබ් නයහද ්ලි නහය ල්ද ්ැි්ට සීසෙම ල්ත.  

 
ව ිෂම යි්, උනනශ අ්ිදිද ආයතදයිප අ්ියද ෙදබය ්මහලයට 
ෙලදපය අ්ිිතද නහ ්ැටු ්ලට අවදඇ් ිිශමදත උිද  ිබ ිමබ 
සී් ් ්ඟි ජදතෙ පතිතතයට අවුල ෙලදපය නං්බ්දය ්ැ්දයද 
් ්ටත  ්් පවදද  ්ය ්ඟි නහ යෝ්ය ල්ද වය. ම ්ි්  දශය 
 හෝ ව දශය ිිශමදත උිද  ිදා්දලද හැව  ් නයහද මයදිදංල න සටද 
දමත ප්දබ්ත අරමවද  දක්ැත  හයි ිදා්දලද් නමපබබ ්  ම 
ීමශෙරතද ්ලට මීබ ිද සටද අයීමෙු්ිට අබ් ්ි යි නහ යෝ්ය 
ල්ද වය.   

 
  වමය ්දරද්, අ්ියද ි නශ්්ද්ය, හවදරව ල්ද උිද ය නහ මය 

ි්ත්ද ල්ද රට අව් පවදද ි මු අ්ය  ්දනශ  ව.  දමත වබිදන  
( හෝ ිදනශේිත) උිද ය නයහද ු. 2,500,000/-  දකත්්්ද අතර 
ආමදබය උිද ය නයහද ු. 3,500,000/-  දකත්්්ය.  ්ිදිංත 
 යෝජදද ව රබදත්ේද්ය,  යෝජත අ්ියද ි වවිදත්ෙ ්ටදදේ 
නහ මප අවදඇත්ය අව් තරදෙද  ිවද්් ්ත පවදද ල්ද වව ලැ ි. 
2014 ්බම ිව 2013 ්බමයට නද ට්ම්  ෙකොමි න්ද් වසි 
ිබ ිමබ  යෝජදද 42 ් නයහද ු. ොමයද 55 ෙ මවල් අව්ත ෙර 
පවදදය ෙරද ලව.  

 
(ඈ)  දර්ැින් නයහද නම්දද පවදද  ්ය 

 උනනශ ිබ ිමබ, වශමශට ්බ ි ිබ ිමබ, විශ්වවිදල හද ෙබ්දිත 
අතර නම්ි්තද, ජදතිිතර නහ යෝගතද්, ජදතිිතර නංමලතද් ආදය 
ප්බ්දය ්  ම අරමති විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 
දර්ැින් නයහද නම්දද පවදද  ්ය් යයදත්ෙ ෙරද ලව.    ලංෙද ව 
විශ්වවිදල ජදතිිතර තතත්යට තහඇ දැංන ම රදජි පතිතතය අව් 
යොි ්හද ්දමහද්දරය වසි නියද ලව ව ිෂම අරමවල් ්ඟි  ්් 
නම්දද පවදද  ්ය නයහද නහ යෝ්ය ව්්ව ලැ ි.  ්් පවදද 
විශ්වවිදලයිප අ්ියද වශමශටතද් නහ උනනශ ිබ ිමබ ප්බ්දය 
උ වනද  අ්නදදය ව්්ද් නහ යෝ්ය ව්්ව ්තැය අ ට්මද  ෙ බ. 

  
  ිබ ිමබ ආරම් ් ් නයහද  ්්  ්ය ිහත වැ් ්ද තරදෙද  

ිවද් ්ත  නහ යෝ්ය ව්්ව ලැ ි: 
 

01. පෙදිද 
02. ්දපර ආයතද ්ඟි ිබ ිමබ පවදද නයහද අරමවල 
03. ිබ ිබ පවදදලදාි නයහද දර ව්දද  
04. ෙලදපය / ජදතිිතර ්ැහමු ිැ්ැතන්  
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05. ආරද ත ්හද්දබය්ුි නයහද අ්නශථද  ල්දව්  
06. ජදතිිතර නංමලතද් නයහද නහ යෝ්ය ල්දව්  
07. විශ දමබ  නෂ්ද මී ිවද් ්ත ල්ද ්ැි්  

  i)   ජදතිිතර නංමලතද් නයහද නහ යෝ්ය ල්ද ව් 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි   වවදය 
ෙරද ලව දර්ැිනම නයහද නම්දද පවදද  ්යට පතමදර 
්ි යි ජදතිිතර නංමලතද නහ යෝ්ය යට ත 2014 
්බම ිව අයීමිේ 25් ලැැද අතර ිබ ිමබ 
උි දිද ෙොි් මයි ු යද 2,040,947/80 ්ටදද 
ිබ ිමබ  යෝජදද 13 ් අරමවද නැිා් නයහද  බ දි 
ෙරද ලව.  
 

(ii)   ිබ ිමබ නහ ිදනශ�ය නදරද සල්ත නදරද්ල ිඇ් ්  

න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව  ්් ෙදමහය යට ත අයීමිේ 
15් ලැැද අතර ු. 1,087,950/- ් ්ටදද ිබ ිමබ 
 යෝජදද 10 ් දම  ෙරද ලව සල්ත නදරද ්ල ිඇ ් ් 
නයහද  අව්ත ෙරද ලව.  

 
(ත)  ිබ ිමබ ආරම් ් ්ට නහ යෝ්ය වැ්න ම ්ැහනටහද 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද් යට ත ි්තද උනනශ අ්ිදිද ආයතද්ල ිිශමදත 
ආමදබය උිද  හවදරද ආමදබය්ුිට උනනශ ්බ ි ිබ ිමබ නයහද 
නහ යෝ්ය වැ්න් නයහද ද් ිබ ිමබ ආරම් ් ්ට නහ යෝ්ය 
වැ්න ම ්ැහනටහද් යයදත්ෙ ෙරද ලව.  ිබ ිමබ ආරම් ් ්ට 
නහ යෝ්ය වැ්න ම ්ැහනටහද සයි් වමය ් මෂේයිට අයත 
ආමදබය්ුිට ්මෙ, ්ි්හදරෙ නහ උි යෝජි ිබ ිමබ සී් ් 
නයහද තරදෙදර ිවද් ්ත ්ලි නහ යෝ්ය නියව ල්ය.    

 
  ිබ ිමබ ආරම් ් ්ට නහ යෝ්ය වැ්න ම ්ැහනටහද ිහත අංි  

නං්බ්දය ් ් ්ඟි   ලංෙද ව උනනශ අ්ිදිද ආයතදයිප වශමශට 
ිබ ිමබ නංනශෙංතය්  බ්දබය ් ්ට අරමද ෙර ්ද සටය: 

 
1. උනනශ  ්බ ි ද්ිෙරබ ිබ ිමබ 
2. ිබ ිමබ ෙුද්ල උි යෝගතද අ්ය ්දතජිෙරබය  
3. ව ිෂම යි් වබිදන  ිිශමදත උිද  ්ත් ් 
4. ්ී වමයෙ ිබ ිමබ  
5. ආයත ෙ  ්ි් ජදතිිතර නහ යෝගතද් ්ැ්දයද ් ්  
6. න්-න්ද ලෝලත / සල නදරද පෙදිදය 
7. ිෙිතද ්බ්දය 
 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ිබ ිමබ ආරම් ් ්ට 
නහ යෝ්ය වැ්න ම ්ැහනටහද  ්්ය් ෙරද ලව වැව්ත ් ්ට 
පතමදර ව්්ොි 2014 ජ  10 ්ද  යෝජදද ්දර්ිදද අ්නදද දද ්ද 
වට ්ිදිංත 07 ් ලැබ තීත. ිබ ිමබ උි දිෙ ෙොි් වසි 
අ්දයි  යෝජදද 06 ් න්ද ලෝමදය නයහද  බ දි ෙඇ අතර 2014 
්බම ිව  අ්ය ු යද ොමයද 12.1 ් ්ද  යෝජදද 05 ් නයහද අරමවද 
ල්ද  වද ලව. 
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(ල)   ්නිනශලිත තද්මබ විශ් වවිදල ිිශමදත උිද   ්ය   

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ඕනශ �මයද ව ්නිනශලිත 
තද්මබ විශ්වවිදලය න්ද ම්් විශ්වවිදල්ල ෙ මශා ආමදබය 
්මහල්ල ප යෝජදය  තන ව භවද වබිද න  උිද  ්ැහනටහද් 
යයදත්ෙ ෙරද ලව.  ඕනශ �මයද ව තහඇ ි ද ත ්වම ආයතදය් 
්ද ්නිනශලිත තද්මබ විශ්වවිදලය න ් ව ිෂම යි් වවිද, 
තංජ ිු වවිද නහ  නෞඛි වවිද අංියි  ්්ය ිබ ිමබ ි්ිි 
ි්ි. 

  
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් යට ත ි්තද විශ්වවිදල/ 
්මහි්ල  නෂ් ි  ය  ෙසෙදමදබය්ුිට තහත අෙද්ද් ව භවද 
වබිදන  උිද ය නයහද අයීම ෙල හැ්ය. 

 
1. ව ිෂම වව උිද ය්  ව්ද  ිඇ තහඇ  හෝ ලට තහඇ නද්බථය් 

නපත් ල්ද තබ්  
  

2. IELTS  ි ්මබ ිව ම් වමයෙට ලමද 6 ට අව  දක්ද  ලන 
ලමද 6.5 ෙ න්නශත පතිල ලැබ්  

 
3. ්නිනශලිත තද්මබ විශ්වවිදලය න්ද අෙද්ද් / ව භවද 

ගවසම අතනි ෙර ්ත  ෙකඇඹ විශ්වවිදල ි  හෝ  ටරද වතය 
විශ්වවිදල ි ආමදබය උිද  නයහද ශමි යම ්ි යි මයදිදංල 
න තබ්   

 

 ්්  ්ය යට ත අයීම් ් ්මෙ ්ි යි විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව ිිශමදත උිද  පවදද  ්යට න්දද 
 ව. ෙසෙදමදබය්ුි 9  ව ද්  ්් ්ැහනටහද යට ත 
අයීමිේ  යකම ෙඇ අතර  ම ්ද වට ති අ ට්මෙයි 5 
 ව ද් (ු. ොමයද 3.3 ෙ මවලෙට) ්නිනශලිත තද්මබ 
විශ්වවිදල ි උනනශ අ්ිදිද ෙටය  නයහද සීසෙම ල්ද ත ි.  

 
(උ)   ිකී රදජි ්මහල අ්ියද ශමිත් නහ අ  ශමිත් පවදදය 

2014 ්බම ිව විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් විශ්වවිදල පජද් 
නයහද   ිකී රදජි ්මහල නං්්ය වසි පවදදය ෙරව ල්ද  ිකී රදජි 
්මහල අ්ියද ශමිත් නහ අ ශමිත් නයහද අයීම ් ්ට 
විශ්වවිදල පජද්ට වැව්ත ් ්් ි්බ් ෙරද ලව.  දමත  ිකී රදජි 
්මහල නං්්ය  ත ම ෙටය  ෙරද ලද ද අවදඇ විශ්වවිදලය න්ද 
ඍජ් නම්ි්  ්ො .  

 
(ඌ)  විශ්වවිදල අ්ියද ෙදබය ්මහලය නයහද ර්ි ්්ි ්දනශ  නයහද 

්ලි නහය 
 

්තප ්බම ්පිය  ඇ ව දි්ත් ිිශමදත උිද  සීසෙම ලැබ්ට 
 යොත ප විශ්වවිදල අ්ියද ෙදබය ්මහලයට ර්ි ්්ි ්දනශ   
්ි යි ල්ද  වද ලව මවද ිහත නයහි ිරද  ව; 
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න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව විශ්වවිදල අ්ියද ෙදබය ්මහලය නයහද 
ර්ි ්්ි ්දනශ  ්ි යි ල්ද  වද ලව ්ලි නහදය ිහත නයහි ිරද 
 ව: 

උනනශ අ්ිදිද ආයතද 

2014 ්බම ිව 
වව.ප. ෙක.න වසි අව්ත 
ෙරද ලව තදීම ්බද 

2014 ්බම ිව 
වව.ප. ෙක.න වසි විශ් වවිදල 
 ්ත ආිස  ්්ද ලව නති මවල  

ු යද අ්ිිතර ්දපර  

  ෙකඇඹ විශ්වවිදලය 1 6 349,525.00 
  ටරද වතය විශ්වවිදලය 3 8 870,270.00 
 යදිදය විශ්වවිදලය 4 - 389,250.00 
   ජය්බ්දපර විශ්වවිදලය 2 7 853,910.00 

 ු ීද විශ්වවිදලය 4 8 පතපබබය නයහද තදිම 
 දකෙරද ලව  

  ්කරි් විශ්වවිදලය 3 3 522,263.00 
   ලංෙද න්ර්ම් විශ්වවිදලය 2 4 675,700.00 
ෙැඇතය විශ්වවිදලය 4 7 896,092.00 
අි ද් විශ්වවිදලය - 1 54,200.00 
 නෞිවබය ෙලද විශ්වවිදලය 1 1 26,801.00 
රජරට විශ්වවිදලය 1 9 290,200.00 

්යඹ විශ්වවිදලය 1 1 පතපබබය නයහද තදිම 
 දකෙරද ලව 

  ලංෙද ව්ංත විශ්වවිදලය 2 5 පතපබබය නයහද තදිම 
 දකෙරද ලව 

 ිදී ්මහිය  1 - 100,200.00 
්ව යද ්මහිය - 1 58,150.00 

ඌ්  ්දලනශන  විශ්වවිදලය - 1 පතපබබය නයහද තදිම 
 දකෙරද ලව 

දැ ්දපර විශ්වවිදලය 1 - පතපබබය නයහද තදිම 
 දකෙරද ලව 

තං�ස ිිශමදත උිද  ආයතදය  - 1 පතපබබය නයහද තදිම 
 දකෙරද ලව 

මෙ ් 30 63 5,086,561.00 

 2011 2012 2013 2014 
විශ්වවිදල 
පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද් 
වසි අව්ත 
ෙරද ලව/ ්ලි 
නහය පවදදය 
ෙරද ලව 
තදීම 

අ්ිිතර 22 33 34 30 

්දපර 77 65 55 63 

මවල ු. 8,248,180.38 7,046,661.32 6,754,729.63 5,086,561.00 
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9. යටතල ිහසෙම නං්බ්දය ් ් 
ද් තද් ම නහ ්ිදිංත අඛමහ් යයදත්ෙ ් ්, පදුතථදිද ්ිදිංත , අතිත ෙර 
්ැිම, අිති නශථදිදය ෙරද ලව විශ්වවිදල්ල යටතල ිහසෙම ්ිදිංත නහ 
සසි ි ිෙිතද ්ැ්දයද ් ් නයහද ු. ොමයද 10,945ෙ මු මවල් 2014 ්බම ිව 
 ්ි ෙරද ලව.  ්හද ්දමහද්දරය ු. ොමයද 10,833 ්  බ දි ෙරද ලව දමත ්බමය 
් ඇත අරමවද  වහනශ ්  මව ්හද ්දමහද්දරය වසි ිද්ද ලව වව් ව්ද්ි 
 හෂ  ්ි 2014 ්බමය අ්නදද ිව විශ්වවිදල නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද  ්ත 
ල්ද්ත හැ් ප ි ු. ොමයද 9,982 ෙ ි්ත. 

 
විශ්වවිදල නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද ්මි න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද්  ්ත ද් ්ිදිංත  යෝජදද 44 ් ලැැද අතර අ්ද වැ් 
ි තද්ට නහ ්්ා්ට ල්්  ්ි අද ු් ්බම අ්නදදය ්දවට විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි අව්ත ෙරද ලද ද  යෝජදද 30* ි්ත. ජදතෙ 
නැලසමෙරබ  විදබත මි ් ද් ්ිදිංත අ රි 28* නයහද 2014 ්බම ිව අව්ැතය 
ල්ද ීි අතර ිසගය ්බම ිව ලව ්ිදිංත  යෝජදද ව ් ු්  ්බම ිව මු ්ිදිංත 
11*් නයහද අ්දති ්මහල අව්ැතය ලැැත.  ්් ්ිදිංත නයහද නමපබබ 
්නශත මි ්ත අ්ය ු. ොමයද 14,605.25 ්. 2014 ්බම ිව ්ිදිංත 28*#  ්ෞතෙ 
්ි යි 2014 ්බම ිව ආරම් ෙරද ලව අතර විශ්වවිදල ිද්ත යප ්බමය අ්නදද 
්දවට ්නශත මි ්ත අ්ය ු.ොමයද 31,233 ්ද තද් ම ්ිදිංත 109*#් නැලසම 
නහ තද් ම යයද්ම යප ිැ්තත. ්නශත මි ්ත අ්ය ු.ොමයද 6,762 ්ද ්ිදිංත 
36*# ් නමපබබ ෙර න්ද ලෝලත ්බමය  ඇද විශ්වවිදල ිද්තය  ්ත ්දර වද ලව.  
අ  ්්ය වනශතර ිහත වැ් ව; 
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ො

) 

්ිද

ිංත 

නංඛ

්

 

මු

 

අ්ය

 
(ු

: 

ො

) 

්ිද

ිංත 

නංඛ

්

 

මු

 

අ්ය

 
(ු

: 

ො

) 
්ිද

ිංත 

නං

්

 

මු

 

අ්ය

 
(ු

: 

ො

) 

වව.ප. ෙක.න වසි 
ල්ද්ිදද ලව 
්ිදිංත  යෝජදද 
නංඛිද් 

31 5,535.40 20 3,755.83 59 12,466.54 44 33,558.56 

වව.ප. ෙක.න වසි 
අව්ත  ්ිදිංත 
 යෝජදද නංඛිද් 

*24 8,069.00 *22 2,512.35 *39 8,577.34 30* 31,049.19 

ජදතෙ නැලසම  ව: 
 ්ත ල්ද  වද 
්ිදිංත  නංඛිද් 

*24 7,762.02 *23 3,306.93 *39 8,577.34 29* 30,691.69 

ජදතෙ නැලසම  ව: 
 ්ත ්ඟි අව්ත 
්ිදිංත  නංඛිද් 

*15 4,351.8 *07 3259.13 *35 6,361.21 28* 25,492.72 

ෙැීදට ්මහලය 
්ඟි අව්ත 
්ිදිංත  නංඛිද් 

*12 1,317.47 *11 4,854.87 *49 10,885.66 11* 14,605.25 

්නර  ඇව ආරම් 
ෙරද ලව ්ිදිංත 
නංඛිද් 

#*17 2,496.9 #*11 1,514.70 #*26 3,546.22 46* 24,665.50 

 ෙ රොි ි්තද 
්ිදිංත  නංඛිද් 
(අඛමහ) 

#*41 14,662.55 #*44 13,672.40 #*48 10,201.92 109*# 31,233.0 

අ්නි ෙරද ලව 
්ිදිංත  නංඛිද් #*12 2,223.45 #*13 2,778.30 #*13 1,551.5 36*# 6,762.20 

*   ිසගය ්බම ්ලව  ්දර වද ලව ්ිදිංත  යෝජදදව ් ු්         #   ්ිදිංත ි  ්ෞතෙ තතත්ය ි්බ් නලෙද ්ලද 
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2014 ්බම ිව ු. ොමයද 3,600 ෙ නමපබබ ්ැය ්නශත මි ්් නපත් තද් ම 
ආරම් ෙරද ලව ව ිෂම  ි්දසෙද්දර ්ිදිංත 18 ් නහ 2014 ්බම ි ව  ු. ොමයද 
6,000 ් ්ැයෙර අ්නි ෙරද ලව ව ිෂම  ි්දසෙද්දර ්ිදිංත 30 ් තහත තද් ම 
්ලට අයත  ව. 
 
 

10.  තකර ු තද්මබ නං්බ්දය  
 

විශ්වවිදලයිප  තකර ු තදතබ ිදලද යයද්ම  යයදත්ෙ ්ර්  

නංය්ත ිදලද ි ම් අං්ය් ්ද  තකර ු තදතබ  ිදලදය, ආයත ෙ උි ් නහ 
ආයතද ි  තකර ු තදතබ නහ යෝ්ය වැ්න් නයහද අ්ිි නංෙදිය්  ලන  ්ය 
ීප වය.  තකර ු තද්මබ ිදලද ි නහ විශ්වවිදලයිප  තකර ු තද්මබ 
්දවතයිප ිරබත තතත්ය අ්ියදය ් ් නයහද 2013 ්බම ිව ආරම් ෙරද ලව 
නම්මබ 2014 ්බම ිව අ්නි වය.  තකර ු තදතබ ිදලද ිරබතය  ්්ය 
නම්මබ  තකර ු තදතබය යටතල ිහසෙම  ්්ය වංමශට  ෙෝබ ි සට  තකර ු 
තදතබ  නෂ්ය නහ ිදලද වංමශ ි ව්්ද තහඇ දැංන්ට විශ්වවිදල වසි අ්්දදය 
 යකමෙඇ ය  ්්  තකර ු තදතබ  ිදලද නම්මබය ්ඟි  ිි්ද  වය.    
 
 තකර ු තදතබ ිදලදය  ්්ය වැව්ත්ද්ය ්ත ් ් නහ  තකර ු තදතබ  
ිදලදය රදම්් නහ විශ්වවිදලයිප න්නශත ිදලදය නයහද නහදය න්ට අ්ිි ව ිෂම 
්දවත හදි්දව්ට ්ත හැ්යද්  නකයද ්ැී්ට විශ්වවිදල්ල  ජිමශා  ල්ද ි  න්ද 
තදරිත් ම / නදෙසාද ්දලද්් ිැ්ැතවත.  
 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ්ප නහ විශ් වවිදල / උනනශ අ්ිදිද ආයතදයිප 
 තකර ු තදතබ යටතල ිහසෙම නහ ෙදබොෙ හැ්යද් ්ැ් දයද ්ර්  
 
 ්් ෙදබයය නයහද විශ්වවිදල  ්ති ලව  යෝජදද ලැයනශ ්් ිහත ්ර ්ප වැ් ව 
 ්්  යෝජදද ්ඟි තදිම ෙරද ලව මු මවල ු යද ොමයද 329.7්.  තකර ු 
තද්මබ ෙොි් වසි ු යද ොමයද 91.1්  බ දි ෙරද ලව අතර මයි  ු යද 
ොමයද  28 ් විශ්වවිදල  ්ත ල්ද  වද ලව.    
 

ිඇ්ද ්ර්:  නනශ අ්ිදිද ආයතද නයහද අරමවද  ්ි ් ් නහ වයවම වැ ් 

උනනශ අ්ිදිද 
ආයතදය අරමබ තදිම ෙරද 

ලව මවල  ්ිෙඇ මවල ්ැය ෙල මවල 

 ෙකඇඹ 
විශ්වවිදලය 

සයි් පා්ල  ි්තද පද දශය 
ජදලය ්ැ්දයද ් ් නහ අිති 
නං්බ්දය ෙඇ FDDI Ring 
Backbone ිර්බෙ ජදල 
නම්ි්තද ල්දව්.  

103,208,440.00 15,000,000.00 
2014 ්බමය 
නයහද අරමවද 
 ්වද දැත. 

  
ජය්බ්දපර 
විශ්වවිදලය 

ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද නහ 
්දතජිය පා ි 
ෙතෙදමදබය්ුිට  තකර ු 
තද්මබ ිහසෙම නැිා් නයහද 
අත බෙ අරමවද ල්දව්. 

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 
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නංඛිදද නහ  ිර්බෙ වවිද 
අ්ියද අංි ි ිර්බෙ 
්්ිනශථදදය පුද ් ් නයහද 
අත බෙ අරමවද නැිා්. 

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

යදිදය 
විශ්වවිදලය 

 තකර ු තද්මබ ිහසෙම තහඇ 
දැංන් නහ ත්ැිනම ත ්වම 
ිරනරය ්ැ් දයද ් ්. 

30,550,000.00 30,550,000.00 
2014 ්බමය 
නයහද අරමවද 
 ්වද දැත. 

්යඹ 
විශ්වවිදලය 

ද් පා  ්කහදැගදලට ිර්බෙ 
ජදල ිහසෙම  නැිා් නව ් ් 
නහ ෙටය  ආරම් ් ් -  ව්ද 
 ය්ර (ෙං් ෙබ් නහ ්්ද 
ෙඇ්දදෙරබ පාය) 

6,378,000.00 6,378,000.00 3,000,000.00 

ිශ නමිත ්තනි නහ  ිෝමබ 
පා ි  ිර්බෙ ජදල ිහසෙම 
පුද ් ්. 

18,758,000.00 6,266,000.00 4,000,000.00 

ශමි  ්ිුය ත ්වම තහඇ 
දැංන් නයහද  ි්දසෙද්දර  ්ත 
 තකර ු නි  වවද  තද්මබ 
නහ ජදල ිහසෙම පුද ් ්. 

9,742,000.00  4,000,000.00 

රජරට 
විශ්වවිදලය 

විශ්වවිදල පජද් නයහද ිර්බෙ 
ජදලය් නහ අිතබ ජදල ිහසෙම 
ල්ද ව්. 

112,600,000.00 20,000,000.00 
2014 ්බමය 
නයහද අරමවද 
 ්වද හැර දැත. 

දැ ්දපර 
විශ්වවිදලය 

ශමියි ි  තකර ු තද්මබ 
මනලතද තහඇ දැංන්. 27,488,000.00  

2014 ්බමය 
නයහද අරමවද 
 ්වද දැත. 

්මිහ 
ව ්දරසල 
අයබ වව 
ආයතදය 

ජදල ිහසෙම නං්බ්දය ් ්. 
( ිෂම  ෙකටන) 8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 

මෙ ් 329,724,440.00 91,194,000.00 28,000,000.00 
 

 
11. ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය නහ ශමි ස්නද්දය  

 
11.1  ශමි ස්නද්දය  ්්ය ද් නශථද්ර ෙොි්  

 ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය නහ ශමි ස් නද්දය  ්්ය නශථද්ර ෙොි ව පුද 
වමය ිථය නලෙද ්ැී ්ි ිස විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ශමි 
ස්නද්දය  ්්ය ්ැටු වනස් නයහද ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය නහ ශමි 
ස්නද්දය නයහද  ්ද් නශථද්ර ෙොි  වේ නශථදිදය ් ්ට ිරබය ෙරද 
ලව.  

 

 ශමි ස්නද්දය  ්්ය නශථද්ර ෙොි් ශමි ස්නද්ද අ්ි්මේුි ි 
  යෝජතයි  ්ි නහ ිද රෙ අ්ිදිද අ්ි්ම්ුි ්ිව ්ංතිය 
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්දබ ්ෝි දිද  ්්ය නශථද්ර ෙොි් ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිද 
අ්ි්ම්ුි ්ිව න්ිවත්  පි්ව ලැ ි.   

      
11.2   EDEX ර්යද  ිකඇ 2014  – EDEX EXPO 2014  
 

 ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිද නශථද්ර ෙොි් ්ඟි විශ්වවිදල ශමියිට EDEX 
ර්යද  ිකඇට නහ්දගන ම අ්නශථද් ල්ද  වද ලව.  

 
11.3  පදි්ද  ්ඇය ිකඇ  ්්ය් වැව්ත ්  ම ්ැහනටහද්  ් හයව් නයහද ්ද 

 ෙකටනශ  ්ඇය ිකඇ නංෙදිය    
 

   ෙකටනශ  ්ඇය ිකඇ ්ංතිය ්දබ ්ෝි දිදය  ්්ය නශථද්ර ෙොි් ්ඟි 
පදි්ද  ්ඇය ිකල  ්්ය් විශ්වවිදල සසි වැව්ත ් ්ට අවහනශ ෙර ත ි. 
ම් ්ැහනටහද  ් හයන් නයහද  ෙකටනශ  ්ඇය ික ලප පද දශය ්්ිනශථදද 
විශ්වවිදල න්ද නම්ි් ෙර ත ි.  

 

12. විශ් වවිදල සසිට ්ලි ආ්දර ල්ද ව් 

12.1 හැඳින් 

විශ්වවිදල සසි ්ලි්ය ආ්දර ල්ද  වද  ් 3් ්ත. අ්ද දම; 
්හ ිකඇ ශමිත්  ්ය  
විශ්වවිදල ශමිද්දර  ්ය  
ිරතිද් ශමිත්  ්ය 

 
 ්්  ්   දි ්හ ිකඇ ශමිත් නහ ිරතිද් ශමිත් නයහද සසි  තෝරද 
්ැි් ්දබ්ේ විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් වසි ව විශ්වවිදල                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ශමිද්දර  ්ය අවදඇ  විශ් වවිදල /උනනශ අ්ිදිද ආයතද වසිව සී  ෙ බ.   
 
(1) ්හ ිකඇ ශමිත් 

්හ ිකඇ උනනශ අ්ිදිද ශමිත් ්දරෙදර අරමවල ්ඟි ්හ ිකඇ 
ශමිත්  ්ය යට ත ෙදමහ  වෙෙ ශමිත් විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද ව නහ යෝ්ය නපත් පවදදය ෙරව ලැ ි. ්හ ිකඇ 
උනනශ අ්ිදිද මනලතද ශමිත් නහ ්හ ිකඇ උනනශ අ්ිදිද නද්දදි 
ශමිත්  ව.   

 
(2) ශමිද්දර  නහ ්හ ිකඇ ශමිත්  පවදද 

්නශත මි ්ත ්හ ිකඇ/ශමිද්දර ලදාි නංඛිද් නහ වැදට ි්තද 
ශමිත් ්දරෙය ිවදම ෙර ්ද ්හද ්දමහද්දරය වසි  ර්ැය වරද 
්හ ිකඇ  නහ ශමිද්දර නයහද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් 
්ලි පතිදවද නලනද ්ත. 

 

 
සසි නයහද 

්ද ්ලි අ්දර 
්බ්ය 

්හ ිකඇ ශමිත්ය ශමිද්දර 
ිරතිද් ශමිත් 
 ්දත ්ලි 
ිරතිද් 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
සසි නංඛිද් 33,089 39,471 45,000 23,446 28,983 29,484 69 55 20 

මු  ්නම 
(ු:ොම) 101.46 94.95 99 283.4 385.9 402 2.5 2.5 0.776 
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(3)        ි රතිද් ශමිත් 
තහත නයහි ශමිත් ්ල ට අ්තර් ිහත නයහි ශමිත් පවදද  ් ව      
න්ද ලෝලත ්බමය  ඇද  යයදත්ෙ  ෙරත. 

  
(අ) ොටකී් න්ද් ම ජදතිිතර ශමිත් 

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් නහ ොටකී් න්ද්් අතර 
විශ්වවිදල සසි නයහද අරමවද නියව ල්ද ශමිත්  ්ය් 
යයදත්ෙ ් ් නයහද අ් ්ෝ්තද ගවස්් අතනි  ෙරත.  

 
 ්පව  ෙකඇඹ විශ්වවිදල ි ෙඇ්දදෙරබ හද ්ලි  ාය නහ 
  ජය්බ්දපර විශ්වවිදල ි ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද පාය 
නයහද   තෝරද්ත ශමියි නයහද ශමිත් 30 ්  රද්ද ලව. 
 ්් ශමිත් ි ්දබ්ෙ ්ටදදේ ු. 48,000/- ්.  (්දසේ ු. 
4000/- ්ැගි ්දරෙ 12් නයහද)  ්් ශමිත්ය ්නරෙ ෙදලය් 
නයහද ්ද අතර ත්ත ්නර්ි වබර ්  ම හැ්යද් ්ත.  
 

(4) සදදො ්ිනදයට ල්ප සසි නයහද ්ද ශමිත් ්ැහනටහද 

සදදො ්ිනදයට ල්ප විශ්වවිදල සසි නයහද  දශය/ව දශය 
පත් ි ්ි ලව ිරතිද් ්ඟි 2005 ්බම ිව  පි්ද ලව ශමිත් 
්ැහනටහද යට ත පථ් උිද  අ ටතෙයි 8  ව ද් නයහද 2014 
්බම ිව ු. 436,000/- ්  ්්ද ලව. 

 
12.2 ශමිත් නම්ිසෙරබ පවදද 

• විශ්වවිදල ප වි ල්ද සසි නයහද  ෙක්බමද ්ැංම ශමිත් ්ය 
  ලංෙද ව සයි් විශ් වවිදල ආ්රබය ෙරොි ය්වි වවිද නහ 
ෙඇ්දදෙරබ පා්ල අ්ිදිදය ල්ද සසි නයහද  ෙක්බමද ්ැංම 
ශමිත්  ්ය ්ඟි ශමිත්  රදැ ම.  ්් ශමිත් ි ්දබ්ෙ 
්ටදදේ ු. 30,000/- ් ්ද අතර ්දරෙ 10 ්ි  ්්ව ලැ ි.  
 
අ අව් 2011 ්බම ි අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද්යට  ිි සට 
2011/2012 අ්ියද ්බමය නයහද විශ්වවිදල ප වි ලත සසි 50 ් 
අවදඇ ්බමය  ඇව  ්් ශමිත්ය  රදැම් නයහද  තෝරද්ිදද ලව.  

 
  ජය්බ්දපර විශ්වවිදලය    - 26 
ෙැඇතය විශ්වවිදලය    - 13 
  ලංෙද න්ර්ම් විශ්වවිදලය  -   1 
යදිදය විශ්වවිදලය    -   3 
ුීද විශ්වවිදලය    -   1  
  ලංෙද දැ ්දපර විශ්වවිදලය  -   3 
  ලංෙද අි ද් විශ්වවිදලය   -   3  

 
• හය ලකි තද්මබ ශමිත් ්ැහනටහි  ්ය  

අ. ික.න (උනනශ  ිඇ) ව්ද් ිව  ්ෞතෙ වවිද අංි යි ෙැප  ි දද 
පතිල ල්ද ශමියි නයහද මනලතද ිවද් ්ත හය ලකි මනලතද 
ශමිත් ්ැහනටහද යට ත ශමිත්  ්ය් යයදත්ෙ  ව.  ම්ඟි 
2003 ්බම ි සට විශ්වවිදල්ල තංජ ිු පා ්ල ත ්ව් ල්ද සසි 
නයහද ්ලි නහය ල්ද ද. අ අව් 2014 ්බම ිව ශමිත් ල්දව් නයහද 
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 තෝරද ්ිදද ලව.  ්් ශමිත්ය ්නෙට ු යද 4,000 ්ැගි නමපබබ 
ිදා්දලද ෙදලය  ඇ  ්්ව ලැ ි. 

 
 ටරද වතය විශ්වවිදලය   - 08 
 ්කරි් විශ්වවිදලය    - 19 

 
13. ්ු උනනශ අ්ිදිද අ්දති ්ද ි ප්දදත් යි ප්ත න්ද ලෝමද රනශන් 

ිැ්ැතන් 
 

විශ්වවිදල අ්ිදිදය  ්දවුල් ි්ත්ද ්ද යද් නහ ප්ත යයදෙදරෙම අසතබය 
් ් නයහද අ්ියද, ිරිදලද නහ අ දමත ්ටට ම ෙදබය ්මහලය ව ් ු් 
විශ්වවිදල පජද් මබ්ැව ම රනශනම ්දලද්් ්ු උනනශ අ්ිදිද අ්දති ්ද වසි 
ි්ත්ද ලව. 2014 ්බම ිව රනශනම ්පිය් ිැ් ද අතර ිහත නයහි ෙමහදයම 
මබ්ැ නද ලව; 
 
1. 2014.01.16 ්ද දද ්ලි අ්ියද ආයතද ිව (MILODA) උනනශ අ්ිදිද 

ිද්ත යප නං්බ්ද ්ැහනටහි  ් හයන් නයහද ද්   ්ෝිදය හදි්දව් 
්ඟි පිනශත ෙදබය්ම්  ්ි් ිලවදා ෙඇ්දදෙරබ ිද්තය් යයදත්ෙ 
්  ම හද අ  ්්ය අ්නි ිරබ ්ැි ම   ්ෝිදය නැලසම නදෙසාද ් ්ට 
නදෙසාද්් විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව නහ විශ්වවිදල ිද්ත ි 
අවදඇ  ල්ද ි ි නහ්දගත් යි ිැ්ැතවත.  
 

2. 2014.02.24 ්ද දද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  දෙම ෙදබයදල ිව 
 ටරද වතය විශ්වවිදල ි නහ ුීද විශ්වවිදල ි න්  නෞඛි වවිද හද 
නම්ි් ්ැටු නදෙසාද ් ් නයහද ්ද නදෙසාද්් ්ු  නෞඛි නහ  ිෝමබ 
අ්දති ය්�ිදල සර නෂද ්ැත ්ද ි නහ විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 
න්ද්, උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංි ි නහ  නෞඛි නහ  ිෝමබ අ්දතිදංි ි 
අවදඇ  ල්ද ි ි නහ්දගත් යි ිැ්ැතවත.  

 

3. 2014.03.19 ්ද දද ජදතෙ අ්ිදිද ආයතද යප විශ්වවිදල ිද්තය  ඇ 
ිද රෙ අ්ිදිදය  ම්ය් නදෙසාද ් ් නයහද ්ද නදෙසාද්් ජදතෙ 
අ්ිදිද ආයතද ි නහ විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව අවදඇ 
 ල්ද ි ි නහ්දගත් යි ිැ්ැතවත.  

 

4. 2014.03.26 ්ද දද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  දෙම ෙදබයදල ිව  
විශ්වවිදල ප විය  ්්ය නදෙසාද ් ් නයහද නදෙසාද්් විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව අවදඇ  ල්ද ි ි නහ්දගත් යි ිැ්ැතවත. 

 

5. 2014.03.27 ්ද දද උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංි ිව න්  නෞඛි වවිද ිදා්දලද 
නම්ි් ්ැටු්  ්්ය නදෙසාද ් ් නයහද නදෙසාද්් ිරපරෙ ය්වි 
්ංතතෙ නද්දජෙයි ි නහ විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව අවදඇ 
 ල්ද ි ි නහ්දගත් යි ිැ්ැතවත 

 

6. 2014.05.08 දද මවද හද  ් නමිදවද අ්දතිදංි ි නහ 2014.05.09 ්ලි 
අ්ියද ආයතද ිව (MILODA) 2014 ිඇම්ද ෙදබ  ව අය්ැය ප්ත 
න්ද ලෝමදය ් ්ට ්දමහද්දර  දෙම්රයද නහ විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න් ව අවදඇ   ල්ද ි න්ද ශමි  ්ිුය ත ්වම  ් යප පතිල 
න්ද ලෝමදය ් ්ට න්ද ලෝමද නදෙසමද්් ිැ්ැතවත.  
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7. 2014.07.10 ්ද දද සද්ි   ිල  හෝටල ිව ිැ්ැතපද විශ්වවිදල 
 ශෂත්ත ් ් ්ැ් දයද ් ් නයහද ්ද   ්ෝිදයි හදදද්ැි ම 
විශ්වවිදල  ශෂත්ත ් ්  ්්ය ැද ්ය නදෙසාද් ්යැ්ංි විශ්වවිදල ි 
  යෝජතයි ි නහ විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  ල්ද ි ි 
නහ්දගත් යි ිැ්ැතවත.  

 

8. 2014 අ ්ෝනශ  27 ්ද දද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ශ්බද්දර ිව 
2014 ්බම ි අය ්ැය  ඇ්ය  ව්ද ෙදබ  ප්ත න්ද ලෝමද ්ැහනටහද උනනශ 
අ්ිදිද   යෝජි අ්දති මනශ. බ. දනදදදයෙ ්ැත ්ද ි නහ  ්දත අවදඇ 
 ල්ද ි ි නහ්දගත් යි ිැ්ැතවත.  

 

9. 2014 නැටතැම්බ 15 ්ද දද විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ශ්බද්දර ිව 
2015 අය ්ැය නදෙසාද් ්ු උනනශ අ්ිදිද අ්දති ්ද ි ප්දදත් යි 
්දමහද්දර  දෙම්රයද ි, උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංි  දෙම්රයද ි, 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද  ල්ද ි ්ි උි මලිත්ුි ි, 
 දඛෙද ්ුි ි නහ විශ්වවිදල ්ලි අ ෙදර්ුි ි නහ්දගත් යි 
ිැ්ැතවත.  

 

10. 2014 නැටතැම්බ  ව්ද දද උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංි ිව උනනශ අ්ිදිද 
අංි ි පමඛ ්ැහනටහි යයදත්ෙ ් ් (නද් ෙලදපය නමු්,  SIIIP ටි්දපි 
්ැහනටහද, ෙනතද ්ැහනටහද, දදයෙත් පීද්, ්හ ිකඇ ශමිත් ද් 
 යෝජදද්මය) ්ු උනනශ අ්ිදිද අ්දති ්රයද ි ප්දදත් යි විශ්වවිදල 
පතිදවද  ෙකොමි න්ද නහ උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංි  ල්ද ි ි 
ප්දදත් යි ිැ්ැතවි.  

 

14. ජදතෙ ආයතද නහ නංව්දද  නයහද නියද ලව නහ යෝ්ය  

• විශ්වවිදල ිද්තය නයහද ්ද 2013 ජදතෙ ිබ ිමබ නම්මබය විශ්වවිදල 
 තකර ු තද්මබ ෙල්දදෙරබ ෙොි නද්දජෙයි  ි නහ යෝ් යි ය ් 
යයදත්ෙ ෙරද ලව.  

 

• ව්ද්දසෙ ිතනම ල්දව් නයහද 2006/ 2007 අ්ියද ්බමය නයහද ය්වි උිද  
ිදා්දලද්ිට ් ඇත ෙර්ිදද ලව සසි ි අ්නදද (පදබ) ව්ද්ය නහ 2007/ 
2008 අ්ියද ්බමය නයහද ය්වි උිද  ිදා්දලද්ිට ් ඇත ෙර්ිදද ලව 
සසි ි අ්නදද (ප්දද) ව්ද්ය ිවදම ෙර ්ද අ්නි මනලතද  දඛදය 
 නෞඛි අ්දතිදංිට ්දර වද ලව.  

 
• ආයබ වව ය්වි ිතනම ල්දව් නයහද ආයබ වව සසි ි මනලතද අව ් ්ල 

ලැයනශ ්ත ෙර ආයබ වව  විදබත මි ්ට ්දර  වද ලව.  ම් ලැයනශ  
 ් නෂය: 

 

o 2002/2003 (ප්දද) 
o 2002/2003 (පදබ) 
o 2003/2004  (ප්දද) 

 

o 2003/2004  (පදබ) 
o 2004/2005  (ප්දද) 
o 2004/2005  (පදබ) 

•  තකර ු ෙඇ්දදෙරබ ිද්ත අංිය, උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංිය, ්හ ්ැංම්, 
ජද හද නංඛිද  දඛද  විදබත මි ්, ෙමෙු  විදබත මි ් නහ  ්දත 
රජ ි ආයතද නයහද අ්ද ි පෙදිදයිප උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංිය නම්ි් 
 තකර ු ් ඇත ් ් නයහද නහ යෝ්ය ල්ද  වද ලව. 
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•  තකර ු ෙඇ්දදෙරබ ිද්ත අංිය අ දමත රදජි නහ  ිෞද්මෙ අංිය 
ආ්රබය ෙරොි ද්ය දප උනනශ අ්ිදිදය නම්ි් නංඛිද  දඛද නෙනශ 
් ් නයහද ය දනශ ෙෝ නංඛිද  දඛද අංියට නහ යෝ්ය ව්්ද ලව. 

 
 
15        යදතෙ ෙටය  
 

15.1     ද් ්ි්නශථද 

න්ද ලෝලත ්බම ිද  ෙකොමි න්ද ව ිත අංිය  ය්යි 11් නහ 
 ය්ද්ීි 3 ් පෙදියට ිතෙරද ලව.  
 
(1)  ්බමය  ඇ ෙරද ලව  ය්යි 

• 2014 ජද්දර ්න 03 දදැත අංෙ 1843/45 වරද රජ ි අතව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 24අ (1) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත 
 ටරද වතය විශ්වවිදල ි ්දද් ිදනශේ හද න්දජ වවිද ිිශමදත 
උිද  ආයතදය  නශථද ත ්  ම  ය්ය. 

• 2014 ්දබ  31 දදැත අංෙ 1856/5 වරද රජ ි අත ව ිෂම ්ැනට 
  වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 27 (1) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත   ලංෙද  
රජරට විශ්වවිදල ි ෙං් වවිද පා ි ද් නතත් නහ ආහදර 
වවිද අ්ියද අංිය් නශථදිදය ්  ම  ය්ය.  

• 2014 අ පෂද ්න 22 දදැත අංෙ 1859/8 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 27 (1) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත   
ජය්බ්දපර විශ්වවිදල ි ්ි්හදර වවිද පා ි ද් නංඛිදද 
අ්ියද අංිය් නශථදිදය ්  ම  ය්ය.   

• 2014 අ ්ෝනශ  19 දදැත අංෙ 1876/27 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 27 (1) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත   ලංෙද  
දැ ්දපර විශ්වවිදල ි ෙලද නහ නංනශෙංතෙ පා ි පිී 
ශමශටදමදරය  ්්ය ද් අ්ියද අංිය් නශථදිදය ්  ම  ය්ය.  

• 2014 ේ තෝ්බ 1 ්ද දදැත අංෙ 1882/23 වරද රජ ි අත 
ව ිෂම ්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද 
විශ්වවිදල ිද ත 27 (1) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර 
්ත  ෙකඇඹ  විශ්වවිදල ි ෙඇ්දදෙරබ නහ ්ලි පා ි ද් 
ජදතිිතර ්ිදිදර  අ්ියද අංිය් නශථදිදය ්  ම  ය්ය.  

• 2014 ේ තෝ්බ 20 දදැත අංෙ 1885/2 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 27 (1) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත ිරද   
ලංෙද  ටරද වතය විශ්වවිදල ි ද් ෙඇ්දදෙරබ පාය් 
නශථදිදය ්  ම  ය්ය.  

• 2014 ේ තෝ්බ 21 දදැත අංෙ 1885/30 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 20 (4) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත  
දැ ්දපර විශ්වවිදල ි ්මබද්ලය ්මහි යප 
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්මහිද ිත  ්ව්ට පබබ ්ල්දරයද ්ි යි ්හදමදබය රංජත 
 පෂ්ලදද ව සද්ද ිත ්  ම  ය්ය.  

• 2014 ේ තෝ්බ 23 දදැත අංෙ 1885/32 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 27 (1) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත ෙැඇතය 
විශ්වවිදල ි වවිද පා ි නතත් වවිද අ්ියද අංිය, නතත් 
වවිද නහ ිදරනරෙ ෙඇ්දදෙරබ අ්ියද අංිය  ලන දැ්ත 
දම ්  ම  ය්ය.  

• 2014  දක්ැම්බ 04 දදැත අංෙ 1887/15 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 27 (1) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත   ලංෙද 
අි ද් විශ්වවිදල ි ෙඇ්දදෙරබ නහ ්දතජිය අ්ියද 
පා ි ද් ෙඇ්දදෙරබ නහ  තකර ු තද්මබ අ්ියද 
අංිය් නශථදිදය ්  ම  ය්ය.  

Uනැඇ්ය ය ය :U   
2012  ි්ර්දර 22 දදැත අංෙ 1746/11 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවදය ්ඟි පෙදශත ිරද උනනශ අ්ිදිද 
අ්දතිදංි ි  දෙම  ්ත උිද  පවදදය ්  ම ව ිෂම 
්ල්දරයද ි තත්ය පවදදය ෙර ත ි.  ම්  නද ිහත වැ් ්ද 
 ය්යි ෙරව ලැ් ්ත ත උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංිය වස . 
 

• 2014 ජද්දර 21 දදැත අංෙ 1846/18 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 25 (අ) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත ිරද 
උිදස 3් හදදද් ොි SANASA Campus Limited  ්ත උිද  
පවදද තත්ය පවදදය ් ්.  
 

• 2014  දක්ැම්බ 26 දදැත අංෙ 1890/12 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 25(අ) ්ද ්්ිතය යට ත  ෙිමිත ෙර ්ත ිරද 
Horizon College of Business and Technology (Pvt.) Limited 
 ්ති පවදදය ෙරව ල්ද ්ිදිදර ෙඇ්දදෙරබය (්දද් 
නමිත ෙඇ්දදෙරබය) වවිද වව උිද ය හදදද ්ද ම් 
ආයතදය  ්ත උිද  පවදද තත්ය ල්දව්.  

 
(2)   ්් ්බම ිව   නමිදවදය ෙරද ලව  ය්ද්ීි 
 

• 2014 ජද්දර 03 දදැත අංෙ 1843/45 වරද රජ ි අත ව ිෂම 
්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 24 (අ) ්ද ්්ිතය න්ද ්යවය ය  18 ්ද ්්ිතය 
්ඟි  ෙිමිත ෙරද ලව 2013 අංෙ 2 වරද  ටරද වතය 
විශ්වවිදල ි ්දද් ිදනශේ හද න්දජ වවිද ිිශමදත උිද  
ආයතදය  ය්ද්මය. 

 
• 2014 ජම 30 ්ද දදැත අංෙ 1873/16 වරද රජ ි අත ව ිෂම 

්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 140 ්ද ්්ිතය න්ද ්යවය ය  18 ්ද ්්ිතය 



  68  
  

 
 
 
 
 
 

්ඟි  ෙිමිත ෙරද ලව 2014 අංෙ 02 වරද ය්වි වවිද 
ිිශමදත උිද  ආයතද ( නං ිෝ්ද)  ය්ද්මය.  

 
• 2014 අ ්ෝනශ  14 දදැත අංෙ 1875/29 වරද රජ ි අත ව ිෂම 

්ැනට   වවද යි පෙදශත ිරද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද ත 140 ්ද ්්ිතය න්ද ්යවය ය  18 ්ද ්්ිතය 
්ඟි  ෙිමිත ෙරද ලව 2014 අංෙ 03 වරද තං�ස ිිශමදත 
උිද  ආයතද (නං ිෝ්ද)  ය්ද්මය.  
 

15.2  අ ෙරබ ෙටය  

විශ්වවිදල  ෙකොමි න්ද්ට ම රප් වව් අ ෙරබ හද ව ිශමය න්ද තදර ි 
ි්රද ලව දව 21 ්  ්්ය සයි ෙටය  ිත අංිය ්ඟි ්බමය  ඇව සී ෙරද 
ලව.  අ්ද ිහත වැ් ව; 

 
 ශෂමශාද ෙරබය    –   දව 11  
අ යදමදද ෙරබය      –   දව 05  
ෙමෙු ව ිශම න්ද්   –   දව 03  
විශ්වවිදල  නෂ්ද අ යදමදද ්මහලය –   දව 05   

 
15.3   ්දත ෙටය  

්ු ිතිත ්ද ි   ්මබ නලෙද ්ලද 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල 
ිද තප  ෙිමිත ිත  ෙිමිත නමිදවෙ වසි අව්ත ෙරද ලව. අ්නි 
ිදත  ෙිමිත නහ ්ු ිතිත ්ද ි අ්නි අව්ැතය ම් ිදත  ෙිමිත් 
නංය්ත ෙරොි විශ්වවිදල ිදත නං ිෝ්දය ් ් නයහද උනනශ අ්ිදිද 
අ්දතිදංියට ය්ද ලව.  උනනශ අ්ිදිද අ්දතිදංිය  ්්  ෙිමිත අ්දති 
්මහල අව්ැතය නයහද ය්ද තීත.  
 

16.      විශ් වවිදල  නෂ්ද අ යදමදද ්මහලය 
විශ්වවිදල  නෂ්ද අ යදමදද ්මහලය  ්් ්බමය  ඇව 48 ්තද්් රනශ්ද ලව. 2014 
්බමය  ඇව විශ්වවිදල  නෂ්ද අ යදමදද ්මහල යප අිති මයදිදංල ෙරද ලව 
අ යදමදද ්බද 18 ්.  මයි අ යදමදද 20් නයහද   යෝ්  මත ෙරද ලව අතර ති 
 ිශප්ද ෙරද ලව අ යදමදද ්බද 08 ් ්ද අතර  අ යදමදද 09 ් නයහද අව්ැතය 
ලැැත. අ යදමදද 03 ් තදලද අනශෙර ්ිදද ලව. ්සී අ යදමදද්් නයහද ්මෙ 
  යෝ්  මත ් ්  හෝ ෙද තැබ්  දකෙරද ලව.    යෝ් 5 ්  දඛද්ත ෙරොි 
ිැ් ද අතර ම් අ යදමදය් නයහද අ ු   යෝ්ය්   මත  ෙරත.   ම අතර 2014 
්බමය අ්නදද ිව අ යදමදද 23් ි තබ අ්නි  දක්ැත් තතර් ිැ්තත.  
 

 
විශ්වවිදල අ යදමදද ්මහලය වසි   යෝ්  මත ෙරද ලව අ යදමදද 1 ෙට 
ම රප් අ යදමදද දව්්  ශෂමශාද ෙරබ ි  ්කව ෙකට  ීත.  
 

17. ්ලි ෙඇ්දදෙරබය නහ ්්ි්  අ්ිිතර ව්බදය ්ැ්දයද ් ් 
විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද්ල අ්ිිතර 
ව්බද නහ ි තබ ිැ්ැතන් ්්ි් අ්ිිතර ව්බද අංියට ි්රද ්ත අතර මය 
වසි  ිර ්බම ්ලව  ්ි් අ්ිිතර ිදලද  ් ්ල ට ර්දබ්ත ්්, ම  දඛ 
උි වනශ ්ලට, විශ්වවිදල ිදතට ්ලිදද  ්දත ිත ත ්ලට අවුලන් ව්නොි නහ 
යව ෙ  ් හයම ෙටය  ්ලව ්ත ්ද අ්්දදම තතත්යි හදදද් ොි  ්් 
්බම ි ව අ්ිිතර ව්බද ෙටය  තදරයට  ්ද යද ලව. 
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විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව ්්ි් අ්ිිතර ව්බද අංිය විශ්වවිදල 
ිද්තය  ඇ යහිදලදය ි්ත්ද ්ැි් නයහද විශ්වවිදල්ල අ්ිිතර ව්බද අංි 
න්ද නම්ිසෙරබ ෙටය  ි්ත්ද ්ද යව ලැ ි. විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි 
න්ද ව ව්බද ෙොි් ්ඟි ව්බිද ෙටය  නහ ද් පතිතත  යෝජදද ් ් නහ 
පතිතත  ්දනශ ් ් සීෙරද ලව. සයි ප්දව  වෝම, ීබ්ලතද නහ අවිදව අවදඇ 
ආයතද්ල අ්්දදයට  යකම ෙල අතර අ්ද ්ැ් දයද ් ්ට අ්ිි  යෝජදදව තදරිත 
ෙරද ලව.   

  
(1) උනනශ අ්ිදිද ආයතද ්ඟි අරමවද ෙඇ්දදෙරබය ් ් ව ්ත් 

න්ද ලෝමදය නවහද ව්බෙද ිත නහ රදජි ්ි්නදය  ්්ය ිදබම මි  
ෙොි ව   තබ අව් විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් ව්බද ෙටය  
නහ ව්බිද ෙොි්්  පි්ද ලව. මප න්දිතත්ය  බ්ය අ්දතිදංි ි 
 දෙම්රයද වරද අතර ්හද ්දමහද්දරය වසි මවද  රරලදස ්ලට අවුල් 
හදි්ද වද ලව යහිදලදය නහ ෙල්දදෙරබ ෙටය  ්ලට අවුලන්  ූ්ය 
නහතෙ  ්ොි අ්ිිතර ිදලද ිද්ත නහ යයද්ම්ල ප්දව  වෝම, ීබ්ලතද නහ 
අවිදව හදදද ්ැි්ට විශ්වවිදල නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද  ්ත 
 රිතර යි නහ යෝ්ය ව්්ද ත ි. 

 
න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව ෙොි් විශ්වවිදල 15 නහ උනනශ අ්ිදිද ආයතද 18 
ි තබයට ්දි ෙරද ලව;   

 
(2) න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව ව්බද ෙොි් 2014.03.05, 2014.06.19, 2014.10.02, 

නහ 2014.12.04 ආව ්ි යි අ්නශථද හතරෙව රනශ්ද ලව 
 
(3) ලට අ්තර් ්හද ්දමහද්දර ි, ව්බෙද ිත  විදබත මි  ව, උනනශ 

අ්ිදිද අ්දතිදංි ි උනනශ  ල්ද ිව උනනශ අ්ිදිද ආයතද්ල  ල්ද ිව 
න්ද  ්්ත නහ තදබ්ෙ ප විය් යයදෙද ත්ය නයහද  දක්ැතන්  හෂ  ්ි 
ිැද දැග ්ත ්ැටු නයහද වනදම  නන්ට රනශනම 2 ් ි්ත්ද ලව.   

 
 
18.    නමතබ, පෙදිද නහ ිබ ිමබ අ්ියද 

1. “  ලංෙද ව විශ්වවිදල නංඛිදද 2013” ෙලදි ි 11 ්ද  ්ු් 2014 ජ  
්දන ිද පෙදියට ිතවය. 

 
2. ්ැදමෙර ගවසම ෙහ් ් නම්ි් යි විශ්වවිදල ිද්ත යප  

ෙදබය්මහල යි අයවය ය  මවද අයෙර ්ැි් නම්ි් යයද්දබ්යිප 
ප්තය  ්්ය නම්මබය (2013  වනැම්බ 31 දදට)  ෙකොමි න්ද්ට ්දර  වද 
ලව.  

 
3. 2013 ්බමය නයහද විශ්වවිදලයිප පදරද්බතද අෙෙ  ර්ැය විශ දමබය ෙර 

“විශ්වවිදල්ල අ්ියද ිදා්දලද නයහද ම් විශ්වවිදල ශ මියම නයහද ්ද 
පදරද්බතද අෙෙ  ර්ැය විශ දමබය - 2013”  ෙකොමි න්ද්ට ්දර  වද 
ලව. 
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19. විශ් වවිදල වශද් ්ැිට අරමවල 

අ්දති ්මහල අව්ැතය ිරද 1999 ජ  10 ්ද දද  මත ෙරද ලව  ෙකොමි න්ද 
ම  දඛ අංෙ 747 පෙදර විශ්වවිදල වශද් ්ැිට අරමවල 1999 නැටතැම්බ 1 ්ද දද 
සට යයදත්ෙ ්ද ිරද නශථදිදය ෙරද ලව.  
  
ිදලදය නහ ෙඇ්දදෙරබය 

2013 ්බම ිව විශ්වවිදල වශද් ්ැිට අරමව ද ිදලදය නහ ෙඇ්දදෙරබය ්ැ්දයද 
් ්ට නහ ි්ත්ත ් ්ට  යෝජදද වය. අ අව් විශ්වවිදල වශද් ්ැිට  යෝජදද 
 ්ය  යද්දය ් ්, ිරිදලදය නහ ෙඇ්දදෙරබය නයහද අීදිදත්  ෙිමිත 
් ් නයහද ෙොි්් ිත ් ්ටව ෙමි ෙලට වශද් ්ැිට  යෝජදද  ් ි 
යයදෙද ත්ය න්ද ලෝමදය ් ් නයහද උි දිෙ/ව්බිද ්මහලය් ිත් ්ට 
 ෙකොමි න්ද් ිරබය ෙරද ලව. ්බත්දද ිව  ය්ද්ම ි  ෙිමිත ිත 
 ෙිමිත නමිදවෙ ි අව්ැතය නයහද ය්ව ලැ ි.   ්් අරමව ද ්දබ්ෙ ගදම 
නෙනශ ෙර ව්බදය නයහද ව්බෙද ිත  ්ත  යකම ෙරද ලව අතර රදජි ිත  ත අව් 
ආ යෝජද සීෙරව ලැ ි.  
 
වශද් ්ැිට අරමව ද ්ලි්ය තත්ය ිහත නයහි ිරද  ව; 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1 නද්දජෙත්ය  
    

  යයදෙද  නද්දජෙයි 7,282 7,588 8,167 9,124    10,002  

  අයය නද්දජෙයි 1,363 1,503 1,778 2,003      1,316  

 මු නද්දජෙයි නංඛිද්     8,645     9,091       9,945  11,127    11,318  

2 න්නශත නද්දජෙත්ය      9,351   10,183     11,122  12,619     13,887  

3 වශද් ්ැිට ල්ද නද්දජෙ නංඛිද්           89  113 121 149         172  

4 මේර මවද ආිස ල්ද ්ත නද්දජෙ නංඛිද්         233  269 362 489         638  

3 අරමව ද  ිෂමය ( ු:ොම )      
  වදයෙත් අරමවල     1,633     1,958      2,432      3,079       3,871  

  වශදොෙ අරමවල නහ  ්ි් ම 201 278 299 403         423  
4 න්නශත ආ යෝජද ( ු:ොම )     1,679     2,000     2,454      2,937       3,546  
5 න්නශත ආ යෝජද ආවදය් (ු:ොම) 213 224 236 491         504  
6 ආවදයම ්ී (ු:ොම) 21 22 20 41           36  
7 ආ යෝජද ආිස ලැබම (%) 13% 11% 10% 17% 14% 
8 නද්දජෙයි නයහද පෙදශත  ිකූ අවිදතය 11.5% 8% 9% 13.50% 14% 
9 වශද් ්ැිට  ්නම (ු:ොම) 12 17 17 27           28  

 
 
 
 
 
 
 



  71  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. විශ් වවිදල අබථනද්ෙ අරමවල 
   

විශ්වවිදල ිද්ත යප  නෂ්ෙයිහට වශද් ්ැිට නැලස්් ්ි යි 1978 විශ්වවිදල 
ිද තප 89-96 ්්ිත පෙදර විශ්වවිදල අබථනද්ෙ අරමවල  පි්ද ත ි.   ්ප 
අරමබ ්ි ි ිලවදා ෙඇ්දදෙද ත්ය  ්ි මප නද්දජෙයිට වශද් ්ැි මව  හෝ 
 නෂ්ය අ්නි ්  මව ්හදත  හකය පතලද් ල්ද ව්ය. 
 
විශ්වවිදල අබථනද්ෙ අරමව ද ්ලි්ය තත්ය ිහත නයහි ිරද  ව; 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. නද්දජෙත්ය     
  

    යයදෙද  නද්දජෙයි 27,450     27,368     27,892      28,291   30,103    29,398  

    අයය නද්දජෙයි    5,348       5,321       5,288        5,272     5,251      5,234  
        2. පතලද්  ්නම       
   පතලද්  ්්ද ලව ්බද 2,302       2,847      2,663        2,349     2,722      3,130  

 පතලද්  ්නම (ු:ොම)       961       1,002       997.3        1,031    1,543      1,799  
        3. අරමව ද  ෂිමය  (ු: ොම )  15,515    16,907  18,502.0      20,832   23,457    26,504  
        4. බය  ෂිමය ( ු:ොම )    3,678       3,798       4,031        4,174     4,652      4,710  
        5.  ිකී නංලත ( ු:ොම )        49  75          124        391.0       430         116  
        

6.  ිකූ අවිදත නැියම නංලතය 
(ු: ොම) -            137          282                -               -               -    

        7. ්බමය  ඇ ල්ද ීි බය මවල       640          709          859        784.0     1,243         892  
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21 2014 ්බම ිව  මත ෙඇ  ෙකොමි න්ද ම  දඛ නහ ආයතද ම  දඛ ම  

විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද්ට 1978 අංෙ 16 වරද විශ්වවිදල ිදත ්ඟි 
ල්දව ්ත ්ලතල නහ ්ැිට, ්ය්ද ්ැි ම ිටිදටය නහ  නෂ්ෙ නංඛිද නහ  ්දත 
ිරිදලද්ය ෙුද නම්ි් යි අවදඇ අ දමත රදජි ආයතද ්ඟි ල්දව ්ත 
්දබ ්ෝි දිද අව් විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද ව නහ උනනශ අ්ිදිද 
ආයතදයිප  ෙටය  ිහස ්ි යයදත්ෙ ෙරව ්නශ න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව ිහත 
වැ් ්ද  ෙකොමි න්ද ම  දඛ නහ ආයතද ම  දඛ ම   මත ෙර ත ි. 
 
ම නෂ්, විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද් න්ද ලෝලත ්බමය  ඇව 1984 ්බම ිව 
පෙදියට ිත ෙල විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකොමි න්ද නහ විශ්වවිදල ආයතද නං හය 
නං ිෝ්දය ් ්ට ආරම් ් ් ්ැව්ත ෙබත්ිය් ්ද අතර  ම ්දවට ම් ෙටය  
අ්නි  ්ොි ි්ි.  ්් ෙබත්ි ි විදලත්ය නහ නංකබබ ්්  හෂ  ්ි 
විශ්වවිදල ිද්ත ි වශදොෙ  ශෂමශා පද්ලයි ්ි නහ විශ්වවිදල පතිදවද 
 ෙකොමි න්ද ව නහ විශ් වවිදල්ල  නෂ් ි  ය   ජිමශා ිරිදලද  ල්ද ි ්පි 
 ව දම ්ි නහදය ල්ද  ්ද ත ි. 
 

(ු:ොම ) 
        8. න්නශත ආ යෝජද (ු:ොම )  11,351     12,547    13,582   15,692.2  16,607    18,592  
        9. ආ යෝජද ආවදය් (ු:ොම)    1,627       1,554       1,561     1,751.1     2,455      2,671  
        10. ආවදයම ්ී ( ු:ොම )       163          155          125        141.0        193         157  
        11. ආ යෝජද ආිස ලැබම 14.34% 12.38% 11.50% 11.16% 14.78% 14.37% 
        

12. පෙදශත  ික්ය - ආරම්ෙ 
 ෂිම ිව 15.5% 10.5% 9.5% 11.0% 13.50% 15.00% 
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  අ)  ෙකොමි න්ද ම  දඛ 
 

ම  දඛ 
අංෙය වමය දදය 

01/2014 2014 අය්ැය  යෝජදද අව් අ්ියද ව්දද නං ිෝ්දය ් ් 2014.01.07 

02/2014 2014 අය්ැය  යෝජදද අව් ජ්ද  ව්දද නං ිෝ්දය ් ් 2014.01.08 

03/2014 
්ැදමෙර නහ ගවසම උදලංරදය ෙඇ අ්ියද ෙදබය ්මහල ි 
නද්දජෙයිට විශ්වවිදල ිද්තයට දැ්ත නම්ි් න ම නහද 
ල්ද ව් 

2014.03.24 

03/2014(i) 
්ැදමෙර නහ ගවසම උදලංරදය ෙඇ අ්ියද ෙදබය ්මහල ි 
නද්දජෙයිට විශ්වවිදල ිද්තයට දැ්ත නම්ි්න ම නහද 
ල්දව් 

2014.11.10 

04/2014 නහදය ්හදමදබය්ුි/ ්හදමදබය්ුි/ ජිමශා ්හදමදබය්ුි 
්ය්ද ්ැි ම / උනනශ ්  ම  ්ය 2014.04.01 

05/2014 
නහෙදර  දෙම/ නහෙදර  දඛෙද ෙද ,  ජිමශා නහෙදර  දෙම/ 
 ජිමශා නහෙදර  දඛෙද ෙද  නහ   යෝජි  දෙම/   යෝජි 
 දඛෙද ෙද  තද ු නයහද  ්ය්ද ්ැි ම  ් 

2014.05.19 

06/2014 ආයතද්ල  ජිමශා ්හදමදබය නහ ්හදබය තද ු  හෝ 
පනශතෙදලයද ිත තද ු නයහද ්ද  ත ම ෙොි්ල නංයතය 2014.06.05 

07/2014 විශ්වවිදල ෙදබය්මහලයට අ්තර ්දසෙ ව්දද්්  ්න් 2014.07.07 

08/2014 මිත ව්ද්/  ්ඇය ි ්මබ / අද්ියද ෙදබ්මහල ි  තද ු 
නයහද ්ය්ද ්ැි ම  නමමඛ ි ්මබ ිැ්ැතන් නයහද ්ද ්දනශ  2014.09.03 

09/2014 ්ැිට ිර්දබ ි තහඇ්  ය් රප දැ්ි සටද  නෂ්ෙයි නයහද 
්ැිට ්බ්ෙ ල්ද ව් 2014.09.22 

10/2014 විශ්වවිදල උිද  නහතේල දම මයව ල්ද අයට  ්නම ් ් 2014.10.15 

11/2014 පද්මෙ නහෙදර/  දඛදද්දරය ්දර  ිකත ්ඳිදද/ ෙදබයදල 
්ැ්ි යයදෙු/ ලඝය ු  දඛෙ නයහද  ්නම 2014.10.23 

12/2014 රදජි නංනශථද හද ්ි්නශථද ත ්මහල ෙදබය්මහලයට 2015 
අය්ැය  යෝජදද අව් අ ු ව්දද්්  ්න් 2014.11.13 

13/2014 අද්ිද නහ ිරිදලද්ය  දක්ද  ශෂත ්ල  නෂ් ෙයිට අ ු 
ව්දද ව  ිෂමය  ්න් 2014.11.21 

14/2014 2015 අය්ැය  යෝජදද අව් අ්ියද ව්දද නං ිෝ්දය ් ් 2014.12.22 
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අ)  ආයතද ම  දඛ ම   
 

ම  දඛ 
අංෙය වමය දදය 

1/2014 රදජෙද   ල ්දම නයහද ්ැීම මී  නයහද ්දබ්ෙ ව්දද්  2014.03.13 

2/2014 පමදරෙ වැිනම/ ප්බ්ද ්ඟි ිත ෙරද ලව ්හදමදබය්ුි 
හදදද ්ැි්  2014.03.17 

3/2014 ීමරය ්ලිේ ල්ද ව් 2014.03.18 

4/2014 
න්දිතට නහ නද්දජෙයිට අ්ියද රනශනම/ අ්ියද ආයතද 
්ල පා රනශනම/ විශ්වවිදල පතිදවද  ෙකමමි න්ද ව නශථද්ර 
ෙොි රනශනම/තතෙදබය ෙොි රනශනම නයහද  ිි ස ් නයහද 
 ්නම ් ්   

2014.03.21 

5/2014 ිබ ිමබ ව්දද  ්න මව ෙඇ්දදෙරබ  නෂ්ද මෙ ් දඛ අංෙ 
02/2014 අවදඇ ෙර ්ැි් 2014.03.25 

5/2014 (i) ිබ ිමබ ව්දද  ්න්  2014.05.28 
5/2014 (Ii) ිබ ිමබ ව්දද  ්න් – අ දමත  නෂ්ෙයිට 2014.05.30 

6/2014 ව දෝවදත්ත ෙටය  නයහද ්ද වයවම  ්න් 2014.03.26 
6/2014(i) ව දෝවදත්ත ෙටය  නයහද ්ද වයවම  ්න් 2014.07.21 
7/2014  2558 ්ැ  ැද් ජයිත  ්න් උතන්ය නැ් ්  2014.05.09 
8/2014 2014 රද්ලදි (රද්නදි) ෙදල ිව ව ිෂම  ්දව ල්දව්   2014.06.24 
9/2014 නහද ්දනශ  යට ත ීමරය ්දර ප වි ිේ ල්ද ව්  2014.08.28 
10/2014 ආමදබය්ුි නහ  ල්ද ි නයහද නටත ්දබ්ෙ  ්දව  2014.08.29 

11/2014 U-EX 1(IV)  නහ ලට තහඇ ්ැිට ිර්දබ ල්ද තද ු  නයහද 
්ය්ද ්ැි ම  ්  2014.09.04 

12/2014 අද්ිද නහ ිරිදලද්ය  දක්ද  ශෂත ්ල  නෂ්ෙයිට 
ආර්්ත ිද්හි ල්ද ව් 2014.09.16 

13/2014 ිරිදලද හද ්ලි  ල්ද ි ි ිතනම ම ්ල  නෂ්ද න්දරම්ෙ 
පීද ිදා්දලද් නදබථේ නමපබබ ් ්  ්්ය් නයහි ් ්  2014.09.23 

14/2014 රදජි ිරිදලද ්  දඛ අංෙ 27/2014 අවදඇ ෙර ්ැි්  2014.12.16 
15/2014 රදජි ිරිදලද ්  දඛ අංෙ 28/2014 අවදඇ ෙර ්ැි්  2014.12.19 
16/2014 රදජෙද   ල ්දම නයහද ්ැීම මී 2014.12.19 

17/2014 ව ිෂම අතතෙදරම  ්න මව රදජි ිරිදලද ්  දඛ අංෙ 
29/2014  අවදඇ ෙර ්ැි්  2014.12.30 
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