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1.0 උපකුලපතිතුමාමේ පණිවුඩය. 
වෘත්තීය අධ්යාප ය උපාධි මටමටම ද්ක්වා රවර්ධ් ය කිරීම වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලකේ රධ්ා  ජායග්රහණය කේ. 

2015 දී, කමම විශ්ව විේයාලකේ මුලු වැ සටහන් 13ක් ස ද්හා  ව උපාධි පාඨමාලා කද්කක් ආරම්භ කර ඇත. ඉදිකිරීම් 

තාක්ෂණ හා සම්පත් කළම ාකරණය, හා රමාණ සමීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීකම් කර්මාන්තයට අද්ාළ උපාධි වැ සටහන්,     

ශ්රී ලංකාව තුළ වයාේත වීම ඉදිකිරීම් කර්මාන්තකේ අවශයතා සහුරාලනු ඇති අතර ,  විශ්වවිද්යාලය කමම උපාධි පාඨමාලා 

වැ සටහන් කද්ක  සද්හා  සිසුන් 39ක් හා සිසුන් 49  ද්වා ගන් ා ලදී. ඒ අනුව පසුගිය වසකර් දී සිසුන් 463 සමග සසඳ  

විට 2015 දී මුළු ශිෂ්්ය ඇතුළත්වීම්  සංතයාව 560 ද්ක්වා ඉහළ කගොස් ඇත. 

කමම විශ්වවිද්යාලය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ල   වැ සටහන් වල අධ්යය  තත්ව සහතිකය උසස් අධ්යාප කේ රධ්ා  

උපමා යකි. 2014 වර්ෂ අවසා කේ දී අධ්යක්ෂ  ඳවා ගැනීම් රතීත  හා තත්ව පාල  ත තුරට  ඳවා ගැනීම හා  එකී 

අංශකේ සැලකිය යුතු රගතියක් සහ පහසුකම් වලින් උසස් තත්වයකට පත් කර  ලදී. ආයතනික සමාකලෝච ය සහ 

වැ සටහන් සමාකලෝච ය සඳහා විශ්වවිද්යාල රතිපාද්  කකොමිෂන් සභාව විසින් ස්ාාපිත කර  ලද් රාමුවක් විශ්ව 

විද්යාලකේ තත්ත්ව සහතික කටයුතු සඳහා මි කම් ද්ණ්  කලස භාවිතා කර  ලදී. කර්මාන්ත ක්කෂේර රවිණයන්කගන් 

සමන්විත කමිටු හා විෂයමාලා රතිවයූහගත කිරීම් සද්හා කර්මාන්ත ක්කෂේර නිහුණයන්කේ අද්හස් කයොද්ා ගැනීම මූලික 

අංශයක් ව  අතර අචාර්යවරුන්කේ හා ශිෂයයන්කේ පසු විපරම ‚ අභයන්තර අධ්යය  විගණ ය සහ ලිපි කගො ක පාල  

පේධ්තියක් ස්ාාපිත කිරීම වැනි ක්රියාද්ාමයන් ්ස්කසේ  2015 වසකර් දී උපාධිධ්ාරින්ට ල ා දුන් වැ  සටහන් වල තත්වය සහ 

සමස්ා උපාධිධ්ාරින්කේ තත්වය වැඩි දියු ක කිරීමට කටයුතු කර  ලදී. 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විේයාලකේ උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 2015  කද්සැම් ර් මස කකොළඹ  ණ් ාර ායක අනුස්මරණ 

ජාාතයන්තර සම්මන්ත්ණ ශාලාකේ දී පැවැත්වුනු අතර එහිදී  උපාධි114 ක් සද්හා උපාධි රද්ා ය කර  ලදී. 2015  වර්ෂකේ 

අධ්යය  කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයන් සද්හා ශ්රී ලාංකික හා විකේය ය විශ්වවිද්යාලවල ලියාපදිං ව වී සිය පශ්චාත් උපාධි 

සද්හා මූලයමය හා පශ්චාත් අධ්යය  කටයුතු සද්හා සහය ල ාදීම  නිහුණතා සංවර්ධ්  හා වෘත්තීය හුණු ක අමාත්යාංශකේ 

ද් සහය ඇතිව ආරම්භ කර  ලදී. තවද්, අධ්යාප  හා පරිපාල  කාර්ය මණ් ලය කමම වසර තුළ ශ්රී  ලංකාකේ සහ 

විකේය ය වැ මුළු, සම්මන්රණ හා සමුළු සද්හා සහභාගි වූහ. විශ්වවිේයාල අ ධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ ඵලද්ායිතාවය 

වැඩිදියු ක කිරීම සහ  ායකත්ව සංවර්ධ් ය ඉලක්ක කකොට කක ප කාලී  හුණු ක වැ සටහන් ද්  ල ා කද්  ලදී. 

විශ්ව විද්යාලකේ සිසුන්, ්වුන්කේ අධ්යාප  කටයුතු සිදු කර  අතර දීම රද්ර්ශණ හා කව ත් තරග සද්හා ද් සහභාගි වූහ.   

ශ්රී ලංකා කතොරතුරු තාක්ෂණික ආයත ය විසින් සංවිධ්ා ය කර  ලද් කරොක ෝ පක් තර ාවලිකේ රන් හා රිදී පද්ක්කමි 

කද්කම දි ා ගැනීමට වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ කණ් ායම් සමත් විය. සිසුන් ද් තම හැකියාවන් රද්ර්ශ ය 

කරමිනි හා  විශ්වවිද්යාල රජාාව තුළ සමගිය රරවර්ධ් ය කරමින්, සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු රැසක් සංවිධ්ා ය කර 

තිබිණි. 

කමම විශ්වවිද්යාලය මගින් තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාප , හුණු ක මධ්යස්ාා ය කළම ාකරණය, කාර්මික හුණු ක 

කළම ාකරණ හා තක්කසේරුකරු හුණු ක පාඨමාලාව ජාාතික ඩිේකලෝමා පවත්වාකග  යාමට නිහුණතා අංශකේ  සංවර්ධ්  

වැ සටහන් සද්හා උපකාර විය.තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  භාවිතය හා හුණු ක අංශය සඳහා සහතික පර සහ 

ඩිේකලෝමා මටමටකම් පාඨමාලා සද්හා විෂය සංවර්ධ් ය හා සංකශෝධ් ය විශ්වවිද්යාලය මගින් සිදු කර  ලදී . 

2014 දී ස්ාාපිත කර  ලද් විශ්වවිේයාල විද්යායත  පහ ව  මාතර, රත්මලා , කුලියාපි පය, අනුරාධ්හුර හා යාප ය 

මඟින් NVQ  සුදුසුකම් 5 හා 6 අනුව ඩිේකලෝමා වැ සටහන් ල ාදීම සද්හා කටයුතු 2015 වසකර් දී ක්රියාත්මක විය.  

විශ්වවිද්යාලකේ සිසුන්කේ අධ්යයය  කටයුතු සද්හා ය පතල පහසුකම් සංවර්ධ් ය, උපකරණ, ස්ාාප ය කිරීමි, ගෘහ 

භාණ්  මිලදී ගැනීමි ආදී විශ්වවිද්යාල කමකහයුමි හා අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ හුණු ක කටයුතු සද්හා පරිපාල  සහ 

මූල්ය සහාය ල ා දීමට කටයුතු කළ හැකි විය. 

2015 වසකර් දී විශ්වවිේ්යාල විසින් සාක්ෂාත් කරගන් ා ලද් සුවිකශේෂී ඉලක්කයන් රජාකයන්¸විශ්වවිද්යාල පාලක 

මණ් ලකයන් විශ්වවිද්යාල කසේවකයින්කගන් හා සිසුන්කගන් ලද් සහකයෝගකේ සහ කණ් ායම් රයත් කේ රතිඵලයකි. 

මම  ඒ සියලු කද් ාට ්වුන්කේ විශිෂ්ට ද්ායකත්වය කවනුකවන් මුළු හද්වතින් තුති හුද්මි. 

 

ආචාර්ය ටී.ඒ. පියසිරි 
උප කුලපති 
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2.0 විශව්විදයාල පාලක මණ්ඩලය - 2015 

 

 

ආචාර්ය ටී.ඒ. පියසිරි, 
උපකුලපති, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය (සභාපති)  
 
 
ආර්.එම්.අකබ්රත්  මහතා, 
කල්කම්, 
නිහුණතා සංවර්ධ්  සහ වෘත්තීය හුණු ක අමාත්යංශය, 
"නිහුණතා පියස" 
354/2,  ාරාකහේන්පිට 
 
පී.රකන්හුර මහතා, 
කල්කම්, උසස් අධ්යාප  අමාත්යාංශය, 
18 කවෝඩ් කපකද්ස, කකොළඹ 07. 
 
ඉංජිකන්රු. (ආචාර්ය) ලය ල් පින්තු, 
සභාපති, ශ්රී ලංකා වෘත්තීය හුණු ක අධිකාරිය, 
කකොළඹ 05 
 
ආචාර්ය එච්.එල් .්කබ්කසේකර  
සභාපති, 
ජාාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික හුණු කකිරීකම් අධිකාරිය¸ 
රාජාගිරිය. 
 
මහාචාර්ය.පී.ලිය ාර ව ව 
 
 
 
කේ.ඒ. රන්ජිත් මහතා, 
අධ්යක්ෂ කජා රාල්,  
තාක්ෂණික අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් කද්පාර්තකම්න්තුව, 
ඕල්කකොටම මාවත, කකොළඹ 10. 
 
චන්ද්රා ලාල් ද් අල්විස් මහතා, 
සභාපති, 
ශ්රී ලංකා ජාාතික වාණිජා මණ් ලය 
 
දිදුල් කකෝද්ාකගො  මහතා 
හිටහු සභාපති¸ 
ේරතීත  මණ් ලය, ශ්රී ලංකාව 
 
 
ඉංජිකන්රු තිලක් ද් සිල්වා" 
සභාපති" 
ශ්රී ලංකා සංස්ාාගත ඉංජිකන්රුවරුන්කේ ආයත ය  ̧ 
(අයි.ඊ.එස්.එල්.) 
 
දිකන්ෂ් රුක්මාල් ගාර්දිආර ව ව 
ක ො.  73212¸ 
ශ්රී සර න්කර කපකද්ස¸ කද්හිවල. 

ඒ.ආර්.කරුණාරත් ,අධ්යක්ෂ, (මා ව සම්පත්) 
ශ්රී ලංකා ආකයෝජා  මණ් ලය¸ P.O.1768 
කලෝක කවළ  ඳ මධ්යස්ාා ය¸  
 ටහිර කුළුණ, කකොළඹ 01. 
 
ශාන්ත කුරුේහුමුල්ලකේ, 
අධ්යක්ෂ, ඉන්ක ක්ස්කපෝ¸ 
 
 
 
 
මු මුෆ්ති හෂිම් මහතා, 
සි ප ඇන්ඩ් ගිල්ඩ්ස් ඉන්ට ැෂන්ල්,  
කකොළඹ 02, ශ්රී ලංකාව.  
 
ඉංජිකන්රු ජායන්ත කුමාර ලංකාතිලක, 
ශ්රී ලංකා සංස්ාාගත ඉංජිකන්රුවරුන්කේ ආයත ය  
(අයි.ඊ.එස්.එල්.) 
 
එල්. බ්.එස්. කුලරත්  මහතා, 
පීඨාධිපති, හුණු ක තාක්ෂණකේද් පීඨය, 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය 
 
ඩී.ඩී.ඩී. සුරවීර මහතා,පීඨාධිපති, 
කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණකේද් පීඨය, 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය. 
 
එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා, 
අධ්යය  සභා නිකයෝජිත,  
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය. 
 
 
 එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. ජායතිලක මහතා, 
අධ්යය  සභා නිකයෝජිත,  
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය. 
 
කල්කම්¸ 
පාලක මණ් ල 
නිල්මිණී දියක ද් කේ මිය¸ 
අධ්යක්ෂ ජා රාල්¸ 
වෘත්තීය තාක්ෂණ ේශ්වවිද්යාලය. 
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3.0 අධ්යයන සභාමේ කාර්ය මණ්ඩලය. 

 
ආචාර්ය ටී.ඒ.පියසිරි  -උප කුලපති¸ සභාපති 

නිල්මිණී දියක ද් කේ මිය  - අධ් යක්ෂ ජා රාල් 

ආචාර්ය ඩී.ඩී.ඩී. සුරවීර  -පීඨාධිපති¸ කර්මාන්ත හා වෘත්තතිය තාක්ෂණකේද් පීඨය 

එල්. බ්.එස්. කුලරත්  මහතා -පීඨාධිපති¸ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 

ඉංජිකන්රැ පී.ඩී. සරත් චන්ද්ර  - පීඨකයන්  ාහිරව  ම් කරනු ලැබූ (2016 ජූනි මස ද්ක්වා) – 
 හිටහු කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය යාන්ත්රික ඉංජිකන්රු 
 2අංශ රධ්ානී (කෘෂිකර්ම හා වැවිලිඉංජිකන්රු)  
 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය,  ාවල 

මහාචාර්ය 
ජී.අයි.සී. ගුණවර්ධ්  මහත්මිය - පීඨකයන්  ාහිරව  ම් කරනු ලැබූ (2016 මැයි ද්ක්වා) –  

 සම්මානිත අධ්යාප  මහාචාර්ය - ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය,  ාවල 
ඉංජිකන්රු.ඩී.එස්. කහ ප පආර ව ව -අධ්යක්ෂ (මාධ්ය සහ කතොරතුරු කසේවා) 
එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා  -අධ්යක්ෂ¸ ( ද්වාගැනීම් රතීත  හා තත්ත්ව පාල )¸  

 කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අංශ රධ්ානී භාෂා අධ්යය  හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය  
දිලිනි රණසූරිය මහත්මිය  -අංශ රධ්ානී¸භාෂා අධ්යය  කද්පාර්තකම්න්තුව (2015  මාර්තු මස සිට) 
ඉංජිකන්රු  
 බ්.සී.සී.සුමතිරත්  මහත්මිය -කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය¸ අංශ රධ්ානී¸ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව  

2කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය 
එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්.ජායතිලක මහතා -කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය¸ අංශ රධ්ානී විදුලි හා  

 ඉකලක්කෙනික තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව 
 2කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය 

ටී.කක්.මල්වත්ත මහත්මිය  -කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය¸අංශ රධ්ානී¸  
කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව  
2 හුණු ක තාක්ෂණකේද් පීඨය 

කසකන්ෂ් දිසා ායක මහතා -කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය¸ අංශ රධ්ානී¸ සි මා සහ රූපවාහිනී තාක්ෂණය 2කර්මාන්ත 
හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය  

එම්. කත්  දු මහතා  - කථිකාචාර්ය (ආධුනික)¸ අංශ රධ්ානී¸  
කෘෂිකර්ම සහ ආහාර තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව 
2කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය  

ටී.ආර්. විද්ා පතිර  මිය  -කථිකාචාර්ය (ආධුනික)¸ අංශ රධ්ානී¸  
 කළම ාකරණ අධ්යය  කද්පාර්තකම්න්තුව   
2 හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 

ගයන්ති අලහකපරුම මිය  -කථිකාචාර්ය (ආධුනික)¸ අංශ රධ්ානී¸ නිෂ්පාද්  තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව 
2කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය  

එස්.ඒ.එන්.ධ්නුෂ්ක මහතා  -කථිකාචාර්ය (ආධුනික)¸ අංශ රධ්ානී¸ අධ්යාප  හා හුණු ක කද්පාර්තකම්න්තුව 
    2 හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 
මහාචාර්ය  
එස් පී.කරුණා ායක මහත්මිය -මහාචාර්ය අධ්යාප  තාක්ෂණ¸ (2015 ්ක්කතොම් ර් සිට) 
ඩී.ඩී. විකේසින්හකේ මහතා  -කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (1 කශ්රේණිය) 
යූ.කක්.ඩී. සුගතද්ාස මහතා  -කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (1 කශ්රේණිය)  (2015 අකගෝස්තු මාසය ද්ක්වා) 
පත්මශාන්ති වයි. ගමකේ මිය  - කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 2 හුණු ක තාක්ෂණකේද් පීඨය 
ඉංජිකන්රු 
කේ.කක්. කාන්ති මහත්මිය  - කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 2 කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණකේද් පීඨය 
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4.0 ෙැඳින්වීම 

4.1 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය පිහිටුවීම 
අ.කපො.ස. උසස් කපළ මාර්ගයට පිටතින් විභවය ශිෂය ශිෂයාවන්  ඳවා ගත හැකි, ශ්රී ලංකාකේ ඇති කව ත් 

විශ්වවිද්යාලයන් කගන් කව ස් වූ විශ්වවිද්යාලයක් ඇති කිරීමට වත්මන් සමාජාය තුළ දීර්ඝ කාලයක් පැවති 

අවශයතාව ඉටු කරමින් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය පිහිටුව  ලදී.  

කම් ව  විට වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 මටමටම කහෝ කව ත් සමා  සුදුසුකම් 

සහිත ශිෂය ශිෂයාවන්  ඳවා ගනී.  එම සුදුසුකම් සහිත සිසුන් අ.කපො.ස. උසස් කපළ සුදුසුකම් ලත් ශිෂය 

ශිෂයාවන් කගන් කව ස් වන්කන් ්වුන් සැලකිය යුතු කර්මාන්ත නිරාවරණයක්ද් සහිතව ඩිේකලෝමා මටමටකම් 

තාක්ෂණ වැ සටහ ක් හද්ාරා ඇති  ැවිනි. ඒ අනුව, රාම උපාධි වැ සටහ  තුළ ශිෂය ශිෂයාවන්ට සිය 

විකශේෂඥතා ක්කෂේරය තුළ ව ා උසස් ෛසේධ්ාන්තික ද්ැනුමක් ල ා දී, පරීක්ෂණාගාර තුළ  ව තාක්ෂණ 

උපකරණ පිළි ඳ රාකයෝගික අත්ද්ැකීම් ල ා ගැනීමට නිරාවරණය කකකර්.  එකමන්ම වැ සටහකන් 5 ව  

වර්ෂාර්ධ්කේදී ්වුණු රාම උපාධි හුණු කලාීනන් වශකයන් 6 මාසික කර්මාන්ත හුණු කවක්ද් ල ති.  කමම 

ක්රියාකාරකම් මගින් තාක්ෂණකේදීන් වශකයන් කපෝෂණය ව  කමම ශිෂය ශිෂයාකවෝ අවසා  වර්ෂාර්ධ්කේදී 

නිෂප්ාද්  කක්න්ද්රගත කරගත්, කර්මාන්තකේ අවශයතාව මත පද් ම් වූද් ශිෂය ේ යාපෘතියක් සම්පූර්ණ කරනු 

ඇත. 

ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) රාමු සැකැස්ම ක්රියාත්මක වූකේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය 

පිහිටුවීමටත් කපර, NVQ. 1-4 මටමටම් (සහතිකපර මටමටම) සහ 5-6 මටමටම් (ඩිේකලෝමා මටමටම) හඳුන්වා දීමත් 

සමගිනි. කමම විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීමත් සමගම, එය උපාධි මටමටම ව  NVQ 7 මටමටම ද්ක්වා වූ ගමන් පාය 

සම්පූර්ණ කරයි. ඒ අනුව NVQ‚ කහෝ NVQ ක ොව  ගමන් පා ්ස්කසේ පැමිකණ  ඩිේකලෝමාධ්ාරීන්ට ද්ැන් 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේදී තාක්ෂණකේද් විෂයධ්ාරා තුළ උපාධි ලැබීමට අවස්ාාව හිමි වී තිකබ්. 

 

4.2 විශ්වවිදයාලමේ අරණණු  

 

(අ)ශිෂය ශිෂයාවන්ට තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් පේධ්තිය තුළ සිය ද්ක්ෂතාවන් හා 

හැකියාවන් පද් ම් කකොට කග  විශ්වවිද්යාල අධ්යාප යක් ල ා ගනු පිණිස ්වුන්කේ රගතිය ලී 

සංවර්ධ් කයහිලා සහාය වීම, 

 

(ආ) කර්මාන්ත ක්කෂේරය තුළ කසේවය සලස  අතකර්ම, හුණු කව ල   අය සඳහා ශික්ෂකේද් හුණු කව ල ා දීම,  

 

(ඇ) තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු කව සඳහා ‚පාඨමාලා සහ විෂය නිර්කේශ සංවර්ධ් ය 

කිරීකමහිලා සහාය වීම, 

 

(ඈ) විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් වීම සඳහා පිළිගත හැකි සුදුසුකම් ඇති තාක්ෂණික කසේවකයින් සඳහා අධ්යය  

පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීම,  

 

(ඉ) ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත තැ ැත්තන්ට සිය නිහුණතාව ඉහළ  ංවා කග  අධ්යාප  සුදුසුකම් 

අත්කර ගැනීමට අධ්යය  පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීම,  

 

(ඊ) අතණ්  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය පිළි ඳ වයාේති පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීම, සහ  

 

(උ) ඉදිකිරීම්, නිෂප්ාද්  හා කසේවා අංශයන්හි ආයත ද් ඇතුළුව කපොදු ජා තාව සඳහා වයාපෘති කසේවාව සැපයීම. 
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4.3 විශ්වවිදයාලමේ සාංවිධ්ාන වුෙය සෙ අධ්යයන පාඨමාලා  
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ අභයන්තර වයූහය සකසා ඇත්කත් කර්මාන්ත අංශය වැනි ක්කෂේරවල 

පිරිසකේ ඉල්ලුම සහුරාලනු පිණිස සහ සිය වෘත්තීන්හි වැඩිදුර හා වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය අකේක්ෂා කර  

කපොදු ජා තාවකේ   අවශයතා ඉටු කරනු පිණිස ය. ඒ අනුව, පරිපාල  හා මූලය අංශයන්ට අමතරව, පීඨ කද්කක් 

සහ අතණ්  වෘත්තී යකේදී සංවර්ධ් ය සඳහා වූ මධ්යස්ාා යක් ද් පිහිටුවා ඇත. 
 
 

4.4 කර්මාන්ත ො වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය  
විශ්වවිද්යාලකේ කමම පීඨය පිහිටුව  ලේකේ කර්මාන්ත අංශය තුළ කසේවය කර  මධ්යම මටමටකම් සි ප  

තාක්ෂණික හුණු කව ලැබූ අයට සිය වෘත්තීය රගමණය උකද්සා ද්ැනුම හා කුසලතා වර්ධ් ය කර ගැනීමට 

අවස්ාාව ල ා කද්නු පිණිස ය. එකසේ තාක්ෂණික වශකයන් හුණු ක තැ ැත්තන්ට සිය ක්කෂේර තුළ උපාධි කහෝ 

ඉහළ සුදුසුකම් ල ා ගැනීමට කමරට තුළ කිසිදු ඉ රස්ාාවක් ක ොතිුණණි. කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ 

පීඨය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ල   උපාධි වැ සටහන් කමම හිද්ැස හුරවනු ඇති අතර සිවිල්, යාන්ත්රික හා විදුලි 

වැනි සාම්රද්ායික තාක්ෂණික ක්කෂරවල පමණක් ක ොව, ඉදිකිරීම් කසේවා, යාන්රවිද්ුත් හා ආහාර පිරිසැකසුම් 

වැනි ව ාත් සකමෝධ්ානිත ක්කෂේරවලද් තව තවත් ඉ රස්ාා විවර කරයි. 

 

කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය ද්ැ ට තාක්ෂණ ක්කෂරයන්හි යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණකේද්ය, නිෂ්පාද්  

තාක්ෂණය, කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය, ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය සහ  වරපට හා රූපවාහිනී 

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය ය  විෂය ක්කෂේර තුළ බී.කටක්. උපාධිය කවත මග පාද්  උපාධි වැ සටහන් 5 ක් 

කමකහයවයි.  එකමන්ම කමම පීඨය රමාණ සමීක්ෂණය සහ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් කළම ාකරණය 

පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය කවත මග පාද්   ව උපාධි වැ සටහන් කද්කක් සංවර්ධ් ය කිරීමට පියවර ගත් 

අතර, කමම  ව උපාධි වැ සටහන් 2015 වර්ෂකේ සිට ක්රියාත්මක කේ.  

 

උපාධි අකේක්ෂක මටමටකම්දී ල ා කද්  මා ව සම්පත් සංවර්ධ්  හා වයාපෘති කසේවාවන්ට අමතරව අධ්යය  හා 

විවිධ් තාක්ෂණික ක්කෂේරයන්කේ ක්කෂේර රවිණයන් සමග සම් න්ධ්තා ස්ාාපිත  කිරීම කර්මාන්ත වෘත්තීය 

තාක්ෂණ පීඨකේ වැද්ගත් වගකීමක් කේ. 

 

 

4.5 පුහුණු කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය  
 

ගුරු අධ්යාප , කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණ සහ කළම ාකරණ ක්කෂේරයන්හි උසස් අධ්යාප ය 

සඳහා ඉ රස්ාා ඇති කරනු පිණිස හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය පිහිටුවා ඇත.  කමම පීඨය මගින් කමකහයවනු 

ල   සියලුම උපාධි පාඨමාලා නිර්මාණය කර ඇත්කත් මධ්යම මටමටකම් තාක්ෂණකේදීන්ට හා හුණු කකරුවන්ට 

සිය ද්ැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප ඉහළ මටමටමකට වර්ධ් ය කර ගනු පිණිස  ව මංකපත් විවර කිරීකම් අභිරාය 

ඇතිව ය.  කම් ව  විට කමම පීඨය ඩිේකලෝමාධ්ාරීන්, තාක්ෂණ හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් අංශකේ 

හුණු කකරුවන් සහ අද්ාළ ක්කෂේරයන්හි සුදුසුකම් ලත් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා උපාධි වැ සටහන් 5 ක් 

කමකහයවයි. 

 

කමම පීඨය‚ බී.එඩ්. (කහවත් අධ්යාප කේදී) උපාධිය කවත කයොමු ව  උපාධි වැ සටහන් 2 ක් සහ බී.කටක් 

(කහවත් තාක්ෂණකේදී) උපාධිය කවත කයොමු ව  උපාධි වැ සටහන් 4 ක් කමකහයවයි.  තාක්ෂණකේද්ය තුළ 

අධ්යාප ය පිළි ඳ රාම උපාධිය (බී.එඩ්. කටක්)‚ තාක්ෂණකේද් අධ්යාප ය පිළි ඳ ඉගැන්වීකම් හා හුණු ක 

කිරීකම් ක්රමකේද් ඉගැන්වීම පිළි ඳව අවධ්ා ය කයොමු කරයි. අක ක් බී.එඩ්. වැ සටහ  වන්කන් ඉංග්රීසි භාෂාව 

ඉගැන්වීම පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධි වැ සටහ යි.  
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කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණ පාඨමාලා තු ම, එ ම් මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය, 

ජාාල තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සහ  ණුමාධ්ය හා කවබ්අ වි නිර්මාණකරණ තාක්ෂණය පිළි ඳ 

බී.කටක්. උපාධිය 2015 වර්ෂකේදීද් තවදුරටත් ක්රියාත්මක විය.    

කමම උපාධි පාඨමාලාවන්හි රාම වර්ෂ 3 තුළ පරිගණක විද්යාව, මෘදුකාංග සංවර්ධ් ය, කතොරතුරු පේධ්ති, 

 ණුමාධ්ය, කවබ්අ වි සංවර්ධ් ය හා පරිගණක ජාාල පිළි ඳ අධ්යය  කටයුතු ඒකා ේධ්ව සිදු කකකර්. පසුව 

මෘදුකාංග සංවර්ධ් ය, කතොරතුරු පේධ්ති, පරිගණක ජාාල, කවබ්අ වි සංවර්ධ් ය හා  ණුමාධ්යයික නිෂ්පාද් ය 

ය  ක්කෂේරයන්හි විකශේෂඥතාවය ල ා ගැනීමට අවස්ාා උද්ා කකකර්.  එයට අමතරව, කර්මාන්ත අංශය 

තුළ ඉල්ලුමට සරිල  පරිදි කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධි වැ සටහ ක්ද් හඳුන්වා කද්  

ලදී. 

 

4.6 අඛණ්ඩ අධ්යාපන මධ්යස්ාානය Continuing Education Centre 
 

අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය ව ාහි කමම විශ්වවිද්යාලකේ ඩිේකලෝමා, සහතිකපර, කක ප පාඨමාලා, 

අතණ් වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්  වැ සටහන් හා කව ත් වයාේති වැ සටහන් කමකහයවීම සඳහා ඇති කර  ලද් 

අංශයයි.  පාර්ලිකම්න්තු ප ත මගින්  ලය පවරා ඇති පරිදි, කමම විශ්වවිද්යාලකේ පූර්ව ආයත ය වූ ශ්රී ලංකා 

ජාාතික තාක්ෂණික අධ්යාප  ආයත ය (NITESL) විසින් ආරම්භ කර  ලද් ඩිේකලෝමා හා සහතිකපර වැනි 

පාඨමාලා හා කක ප පාඨමාලා වැනි අතණ්  හුණු ක පාඨමාලා කමමගින් ඉදිරියට කග  යයි. 

කක පකාලී  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්  වැ සටහන් අතරින්, හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම හා තක්කසේරුකරුවන් 

හුණු ක කිරීමට රමුතත්වය දීමට නියමිතව ඇත්කත් එම ක්කෂේර සඳහා ඇති ඉල්ලුම හා අතයාවශය  ව 

කහේතුකවනි. හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීකම් (TOT) වැ සටහන්  කර්මාන්ත ක්කෂේරය තුළ හා තාක්ෂණික හා 

වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක ක්කෂේරකයහි ඉගැන්වීම් ක්කෂේරය තුළ නිරත වූවන්කේ වෘත්තීය සංවර්ධ් ය සඳහා 

නිර්මාණය කර ඇත.  කමම පාඨමාලා ව ාත් රාකයෝගික කලස දිශාභිමුතව ඇති අතර, ඇතැම් විට සමහර 

ක්කෂේරයන්හිදී ඒවා වැඩිදුර හුණු කව සඳහා තවත් එක් සතියක කහෝ සති කද්කක වැඩිදුර කාලපරිච්කේද්යක් 

ඉදිරියට ක්රියාත්මක කේ. 

තක්කසේරුකරුවන් හුණු ක කිරීකම් වැ සටහ  තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක ක්කෂේරකේ සියලු 

රාජාය හා කපෞේගලික හුණු ක ආයත වලට ඉතාමත් වැද්ගත් කේ. ආධුනික තක්කසේරුකරුවන් තෘතියික හා 

වෘත්තීය අධ්යාප  කකොමිෂන් සභාව විසින් කතෝරා ගනු ලැ , හුණු කව සඳහා අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය 

කවත කයොමු කකකර්.  විශ්වවිද්යාලකේදී ්වුණු ආද්ර්ශ අනුකරණ තක්කසේරුද් ඇතුළත් තක්කසේරු ක්රමකේද්ය 

පිළි ඳ සත්-දි  හුණු ක වැ සටහ ක් සම්පූර්ණ කරති. 
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ලුහුඬු ප්රගතති වාර්තාව - 2015 

5.0 කර්මාන්ත ො වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

5.1 2015 ඇතුළත් කර ගතනු ලැබූ ශිෂය කාණ්ඩය  

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය, යාන්රවිද්ුත්ය, කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය, ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය සහ 

 වරපට හා රූපවාහිනි තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධි වැ සටහන් සඳහා ශිෂය කාණ්  2 (සතිකේ දි වල 

සහ සති අන්ත) ශිෂය ශිෂයාවන්  ඳවා ගැනීම සඳහා වූ අභිකයෝගයතා පරීක්ෂණය මඟින් 2015  කප රවාරි මස 

15 ව  දි  සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් 294 කද් කු  ද්වා ගන් ා ලදී. 

වගුව 1- සිසුන් බදවා ගතැනීම - කර්මාන්ත ො වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය‚අධ්යයන වර්ෂය 20152201   

 

 බී.මෙක්. උපාධි වැඩසෙෙන පැවැත්වීම ලියාපදාංචි වූ ශිෂය සාංඛයාව 
පිරිමි කාන්තා එකතුව 

1.  නිෂප්ාදන තාක්ෂණය  සතිකේ දි වල  13 00 13 

2.  නිෂප්ාදන තාක්ෂණය සති අන්තකේ 12 03 15 

3.  යාන්ත්රවිදුත් තාක්ෂණය    සතිකේ දි වල 14 00 14 

4.  යාන්ත්රවිදුත් තාක්ෂණය  සති අන්තකේ 35 02 37 

5.  මගතොඩනැගිලි මසේවා  තාක්ෂණය   සතිකේ දි වල 13 06 19 

6.  මගතොඩනැගිලි මසේවා  තාක්ෂණය සති අන්තකේ  25 04 29 

7.  ආොර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය  සති අන්තකේ 25 23 48 

8.  චිත්රපෙ ො ූපපවාහිනි තාක්ෂණය  සති අන්තකේ 29 02 31 

9.  බී.මෙක්. ඉදකිරීම් තාක්ෂණය ො 
සම්පත් කළමනාකරණය 

සති අන්තකේ 32 07 39 

10.  බී.මෙක්. ප්රමාණ සීකක්ෂණය සති අන්තකේ 28 21 49 

කර්මාන්ත ො වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨමේ ලියාපදාංචි වූ ශිෂය සාංඛයාමේ ණ එ එකතුව 294 

 

5.2 පදනම් වැඩසෙෙන 
 

2015 මාර්තු 09 ව  දි  සතිකේ දි වල වැ සටහ  සඳහා සමාරම්භක උත්සවය හා දිශානුගත කිරීකම් 

වැ සටහ  පවත්ව  ලදී. 2015 මාර්තු 14 සතිකේ දි  වැ සටහකන් කතෝරා ගත් ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා 

ගණිතය, කතොරතුරු තාක්ෂණකේද්ය හා ඉංග්රීසි වැනි අතයවශය මූලික විෂයයන් සඳහා වූ පද් ම් වැ සටහ  

2015 මාර්තු 16 දි  අරඹ  ලදී. සතිකේ දි වල වැ සටහ  2015 අකරේල් මස 16 දි   ආරම්භ කරනු ලැබූ 

අතර එය 2015 අකරේල් මස 24 ව  දි  අවසන් කර  ලදී. 

සති-අන්ත වැ සටහකන් කතෝරා ගත් ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා වූ එම වැ සටහ  2015 මාර්තු 21 දි  ආරම්භ 

කරනු ලැබූ අතර එය අකරේල් 26 ව  දි  සමාේත කර  ලදී. 
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5.3 බී.මෙක්. උපාධිය (සතිමේ දන ො සති-අන්ත) වැඩසෙෙන්  

අභි වකයන් ලියාපදිං ව වූ සතිකේ දි  ශිෂය කාණ් ය (B1) හා සති-අන්ත ශිෂය කාණ් ය (B2) සඳහා වූ  අද්ාල 

උපාධි වැ සටහන් පිළිකවලින් 2015 මැයි 05 දි  හා 2015 මැයි 09 දි  ආරම්භ කර  ලදී. කද්ව  වසකර් බී. 1 

ශිෂය කාණ් කේ ද්, එයට සමාන්තරව බී. 2 ශිෂය කාණ් කේද් 3 ව  වර්ෂාර්ධ්ය 2015 මැයි 05 දි  ආරම්භ 

කර  ලදී. සමස්ත 5 ව  වර්ෂාර්ධ්ය මුළුල්කල්ම අවසන් වසර ශිෂය-ශිෂයාවන් කර්මාන්ත අංශකේ විවිධ් 

ස්ාා යන්හිදී කර්මාන්ත හුණු කව ලැබූහ. 

සියලුම බී.කටක් උපාධි වැ සටහන් වල ශිෂය ගහණකේ ලුණුඬු විස්තරයක් පහත 2 වගුකේ දී ඇත:- 

 
වගුව 2- ශිෂය ගතෙනය 

 

උපාධි 

පාඨමාලා

මේ නම 

පළණ ලියාපදාංචි වූ වර්ෂය  

2013  

සතිමේ දන  

2013  

සති අන්ත 

2014 

සතිමේ දන 

2014  

සති අන්ත 

2015  

සතිමේ දන 

 
2015 
සති අන්ත 

ඇතුළත් කර 

ගතත් ශිෂය 

සාංඛයාව 

ඇතුළත් කර 

ගතත් ශිෂය 

සාංඛයාව 

ඇතුළත් කර ගතත් 

ශිෂය සාංඛයාව 

ඇතුළත් කර ගතත් 

ශිෂය සාංඛයාව 

ඇතුළත් කර 

ගතත් ශිෂය 

සාංඛයාව 

ඇතුළත් කර ගතත් 

ශිෂය සාංඛයාව 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 
එ
ක

තු
ව

 

මගතොඩනැගි

ලි මසේවා 
තාක්ෂණය 

07 03 10 25 09 34 13 03 16 24 12 36 13 06 19 
25 04 29 

නිෂ්පාදන 

තාක්ෂණය 
10 00 10 25 01 26 00 00 

00 
11 03 14 13 00 13 

12 03 15 

යාන්ත්රවිදු

ත් 

තාක්ෂණය 
19 00 19 36 01 37 17 00 

17 
39 02 41 14 0 14 

35 02 37 

ආොර 

පිරිසැකසුම් 

තාක්ෂණය 
-- -- -- 10 08 18 -- -- 

 
-- 22 13 35 -- -- -- 

25 23 48 

චිත්රපෙ ො 

ූපපවාහිනි 

නිෂ්පාදන 

තාක්ෂණය  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 33 03 36 -- -- -- 

29 02 31 

ඉදකිරීම් 

තාක්ෂණ 

සෙ සම්පත් 

කළමනාක

රණය 

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

32 07 39 

ප්රමාණ 

සීකක්ෂණ

ය 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

28 21 49 

එක් එක් 

ශිෂයය 

කාණ්ඩය 

සඳො 

එකතුව 

36 03 39 96 19 115 30 03 33 129 33 162 40 06 46 

186 62 248 
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5.4 2015 වර්ෂමේ පීඨය සඳො මමමෙයවන ලද විභාගත  

වගුව 3 - 2015 වර්ෂමේ පීඨය සදො මමමෙයවන ලද විභාගත 

 

# බී.මෙක්. උපාධි 

වැඩසෙෙන 

ලියාපදාංචි 

වූ පළණ 

වර්ෂය 

පැවැත්වුණු 

අයුරු 

වර්ෂාර්ධ් 

අවසාන විභාගතය 
ආරම්භක 

දනය   

අවසන් වූ 

දනය 

1.  යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 2015 සතිකේ 
දි වල 

1 වර්ෂාර්ධ්ය  07.09.2015 18.09.2015 

2.  නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

3.  කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

4.  යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 2015  
 
 
 
 
 
සති අන්තකේ 

 
 
 
 
 
 
1 වර්ෂාර්ධ්ය 

24.10.2015 08.11.2015 

5.  නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

6.  කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

7.  ආහාර පිරිසැකසුම් 
තාක්ෂණය 

8.   වරපට හා රූපවාහිනි 
නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

9.  බී∙කටක්∙ ඉදිකිරීම් 
තාක්ෂණය සහ සමිපත් 
කළම ාකරණය 

10.  බී∙කටක්∙රමාණ 
සමීක්ෂණය 

11.  යාන්ර විද්ුත් තාක්ෂණය  
2014 

 
සතිකේ 
දි වල 

 
2 වර්ෂාර්ධ්ය 
 

26.01.2015 06.02.2015 

12.  කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

13.  කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

 
 
 

 
2014 

 
 
 
 
සති අන්තකේ 

 
 
 
 
2 වර්ෂාර්ධ්ය 

04.07.2015 19.07.2015 

14.  නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

15.  කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

16.  ආහාර පිරිසැකසුම් 
තාක්ෂණය 

17.   වරපට හා රූපවාහිනි 
නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

18.  යාන්ර විද්ුත් තාක්ෂණය 2013  
 

සතිකේ 
දි වල 

4 වර්ෂාර්ධ්ය 05.02.2015 16.02.2015 

19.  නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

20.  කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

21.  යාන්ර විද්ුත් තාක්ෂණය 2013 සති අන්තකේ  
 
 
4වර්ෂාර්ධ්ය 
 

04.07.2015 19.07.2015 

22.  නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

23.  කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

24.  ආහාර පිරිසැකසුම් 
තාක්ෂණය 

25.  යාන්ර විද්ුත් තාක්ෂණය 2011  
සති අන්තකේ 

 
6වර්ෂාර්ධ්ය 
 

18.02.2015 27.02.2015 

26.  නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

27.  කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 
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5.5 2015 වර්ෂමේ බාහිර කථිකාචාර්යවරු  

පහත කහේතුන් මත පීඨයට  ාහිර කථීකාචාරවරුන්කේසම්පත් ද්ායකත්වය ල ාකග  ඇත∙ 
  

 ස්ථිර අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ ඌණතාවය කහේතුකවන් 

 අක කුත් විශ්වවිද්යාලවල විවිධ් ක්කෂේරයන්හි විේවතුන් සහ උසස් අධ්යාප  ආයත  සම  ව ා 

ශක්තිමත් ස ඳතාවයක් ස්ාාපිත කිරීමට. 

වගුව 4 - 2015 වර්ෂමේ සියලු උපාධි වැඩසෙෙන් සදො මයොදගතත් ආරාධිත කථිකාචාර්යවරු 

 

# බී .මෙක් .  උපාධි වැඩසෙෙන් පැවැත්වුණු අයුරු වර්ෂාර්ධ්ය බාහිර කථීකාචාරවරුන් 

1.  යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය සතිකේ දි වල 1 07 

2.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 

3.  කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය සති  

අන්තකේ 

 

1 

 

49 

4.  යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

5.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 

6.  කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

7.  ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

8.   වරපට හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 

9.  ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සමිපත් කළම ාකරණය 

10.  රමාණ සමීක්ෂණය 

11.  යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය සතිකේ දි වල 2 05 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

12.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය  

 

සති  

අන්තකේ 

 

2 37 

යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

 වරපට හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 

13.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය සතිකේ දි වල 3 15 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

14.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය  

සති  

අන්තකේ 

 

3 31 

යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

15.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය සතිකේ දි වල 4 11 

යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

16.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය සතිකේ දි වල 4 14 

යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

17.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය සති  

අන්තකේ 

6 12 

යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 
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5.6 බී.මෙක්. ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳො ප්රදානය කරන ලද නිදෙස් කිරීම්  

අධ්යය  සභාව විසින් අනුමත කර  ලද් නිද්හස් කිරීකම් රතිපත්තිය මත පද් ම්ව සිසුන් විසින් අද්ාල නිද්හස් 

කිරීම් ල ාකග  ඇත.රාම උපාධි ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කිරීම රවර්ධ් ය කර  ලදී. 

ශිෂය-ශිෂයාවන් අද්ාළ නිද්හස් කිරීම් සඳහා සලකා  ල  ලේකේ ්වුන්ට ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 6 මටමටම 

කහෝ ඒ සමා  කහෝ උසස් කව ත් සුදුසුකම් තිුණකණ්  ම් පමණි.  අද්ාළ වූ සමා  විෂය ඩිේකලෝමා මටමටකම්දී 

සාර්ාකව සම්පූර්ණ කර ඇකතොත් කමොඩියුල සඳහා නිද්හස් කිරීම් ල ා කද්  ලදී. සාක්ෂය වශකයන් 

අද්ාළ ඩිේකලෝමාකේ මුල් පිටපත ඉදිරිපත් කර  කලස නියම කර  ලදී. 

 

නිද්හස් කිරීම් අකේක්ෂා කළ ශිෂය-ශිෂයාවන් රකදද් කද්කක් යටකත් ඉල්ලුම් කළ යුතු විය.1 ව  රකදද්කේ 

ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා කේශ  හා රාකයෝගික පංතිවලට සහභාගි වීම හා වර්ෂාර්ධ් අවසා  විභාගද් ඇතුළු 

ඇගැයීම්වලට ලක් කිරීම කකකරන් නිද්හස් කර  ලදී.  කකකසේ වුවද් කශ්රේණි සාමාර්ා සාමා යය ගණ ය 

කිරීකම් කාර්යකේදී අද්ාළ කමොඩියුලය සඳහා ්ණු2ඇය කේ කාර්යසාධ් ය සාමා ය සාමාර්ායකට සමා  යැයි 

සලක  ලදී.  කද්ව  රකදද්යට අයත් වූ ශිෂය-ශිෂයාවන් කේශ වලට හා රාකයෝගික පංතිවලට සහභාගි වීකමන් 

නිද්හස් කකරුණි. එකහත් ්වුන්ට අතණ්  ඇගැයීම් සම්පූර්ණ කිරීමට හා වර්ෂාර්ධ් අවසා  විභාගයන්ට කපනී 

සිටීමට නියම විය. පසුව එම ඇගැයීම්වලදී ශිෂය-ශිෂයාවන් අත්කර ගත් කාර්යසාධ්  මටමටම් ්වුන්කේ කශ්රේණි 

සාමාර්ා සාමා යය ගණ ය කිරීකම්දී සැලකිල්ලට ගනු ලැබීය. 

 

ඉහත සඳහන් වූ රකදද් කද්ක යටකත් නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කර  ලද් ශිෂය සංතයා ලැයිස්තුව පහත ද්ැක්කේ: 

 
වගුව 5 - පළණ වර්ෂාර්ධ්ය මකමරන් නිදෙස් කිරීම් ලද ශිෂය සාංඛයාව 

 

# බී.මෙක්.  (සති අන්ත) පාඨමාලාව - 2014 නිදෙස් කිරීම් ලද ශිෂය සාංඛයාව 

01 ප්රමදදය 02 ප්රමදදය 

1.  යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 14 01 

2.  නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 05 00 

3.  කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 10 00 

4.  බී∙කටක්∙ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සමිපත් 

කළම ාකරණය 

10 00 

5.  බී∙කටක්∙රමාණ සමීක්ෂණය 04 00 

 

 

5.7 කාර්යය පදනම් කරගතත් කර්මාන්ත පුහුණුව 
 

 

කාර්මික හුණු කව පද් ම් කාර්යය ක ද්ාහැරීකම් කර්මාන්ත හුණු කව ව ාහි බී.කටක්. උපාධි වැ සටහකන් මාස 6 

ක කාලයක් සහිත එකහත් ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණ පාඨමාලාව සද්හා කමය මාස 03 ක් වූ වැද්ගත් සංරචකයකි.  

කමම කමොඩියුලය 5 ව  වර්ෂාර්ධ්කේදී ඉදිරිපත් කකකර්. ශිෂය-ශිෂයාවන් කර්මාන්ත හුණු කකේ ස්ාා ගත කරනු 

ල න්කන් ජාාතික ආධුනිකත්ව හා කර්මාන්ත හුණු ක කිරීම් අධිකාරිය (NAITA) හා ඒකා ේධ්ව ්වුන්කේ හුණු ක 

ස්ාා ගත කිරීම් කයෝජා ාක්රමය යටකත් ය. කාර්මික හුණු ක සඳහා සිසුන් රකේශය සඳහා සවිස්තරාත්මක 

තක්කසේරු කයෝජා ා ක්රමයක් කලස පන්ති කශ්රේණිකේ සාමා යය (GPA) සංරචකය සංවර්ධ් ය කර  ලදී. 

 

 

 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

18 
 

5.8 පර්මේෂණ 

 

කමම පීඨකේ අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ සියලුම සාමාජික සාමාජිකාකවෝ පර්කේෂණ කටයුතුවල 

නියැකලමින් සි පති. 2013 වර්ෂකේදී කයෝජා ා ඉදිරිපත් කළ අය ්වුන්කේ පර්කේෂණ වාර්තා ල ාදුන් 

අතර 2015 සඳහා  ව කයෝජා ා ඉදිරිපත් කර පර්කේෂණ පවත්වයි. 

 

5.9 පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් 
එක් එක් මාසය තුළ පීඨ මණ් ල රැස්වීම් පවත්ව  ලදී. ඒ අනුව 2015 වර්ෂය තුළ රැස්වීම් 12ක් පවත්වා ඇත. 

2015 ජා වාරි 01 ව  ද්ා සිට වසර 03 ක කාලයකට අද්ාල ව  පරිදි ප කත් අංක v හි වගන්ති 25(9) විධිවිධ්ා  

රකාරව  ාහිර පීඨ මණ් ල සාමාජිකයන් පත් කර  ලදී.ඒ පිළි ඳ විස්තර වගු අංක 6හි ද්ැක්කේ. ආචාර්ය ඩී 

පතිරාජා කපෞේගලික කහේතු නිසා රැස්වීමට සහභාගි ක ොවුනු අතර ඒ සඳහා කව ත් සාමාජිකයන් 3කුකේ 

සහභාගීත්වකයන් පීඨ මණ් ල රැස්වීම පැවැත්වීය. 

වගුව   - බාහිර පීඨ මණ්ඩලය සාමාජිකයන් පිළිබද විස්තර 

 

 

W.M.D.S. මහතා වීරකකෝන් (කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණ) සහ K.K.D.P. මහතා කන් න්ගර 

(යාන්ත්රවිද්යුත් තාක්ෂ ය) පීඨ මණ් ලකේ ශිෂය නිකයෝජිතයන් කලස ජූලි 2015 ව  කතක් සහභාගි 

වුහ. ඉන් අ තුරුව ්වුන් කවනුවට R.K.A.D.P. මහතා (යාන්ත්රවිද්යුත් තාක්ෂ ය)  සහ G.D.D.R. මහතා 

ජායසිංහ   (ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය) පත්කර  ලදී.  

5.10  ප්රදර්ශන ො තරඟ සඳො සෙභාගිත්වය 

පීඨකේ ශිෂයයන් ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයත ය විසින් සංවිධ්ා ය කර  ලද් කටක්ක ෝ 

2015රද්ර්ශ ය සඳහා සහභාගි වූහ.ශ්රී ලංකා කතොරතුරු තාක්ෂණ ආයත ය විසින් සංවිධ්ා ය කර  

ලද් කරොක ො පක් තර ා වලිය සඳහා කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සහ විද්ුත් හා ඉකලක්කෙොනික් තාක්ෂණ 

රධ්ානී එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. ජායතිලක මහතා සහ කමොකටෝකි ෆචුවකී මහතා කජාෂ්ඨ ජාපන් ස්කවච්ඡා 

කසේවක  මගකපන්වීම යටකත් සහභාගි වූ විශ්ව විද්යාලීය සිසුන් අක කුත් පිළිගත් විශ්වවිද්යාල සම  

තර වැදී රන් හා රිදී පද්ක්කම දි ාගැනීමට සමත් විය. 

 

1 රභාත් අකබ්සිංහ මහතා 

සහකාර නිෂප්ාද්  කළම ාකරු (වැ මුළු) 

කකොළඹ  ැේ තටාංග ය PLC සමාගම, තැ.පැ. 906 ව  
පිටුකේ කකොටුව, කකොළඹ 

 

2 ඉංජිකන්රු. පී.සී- ජි කසේ  

අතිකර්ක සාමා යාධිකාරී 

ඉංජිකන්රුමය කාර්යයන් පිළි ඳ මධ්යම උපකේශක 

කාර්යාංශය,අංක 415‚   ෟේධ්ාකලෝක මාවත‚           
කකොළඹ - 7 

 

3 ආචාර්ය සුජීව ආරියවංශ මහත්මිය 

විද්යා අංශ රධ්ානී 

ජාාතික ජාලජා සම්පත් පර්කේෂණ හා සංවර්ධ්  නිකයෝජිත 
ආයත ය ( ාරා) 

 

4 ආචාර්ය ඩී පතිරාජා ඩී 22/3/3, කටොරින්ටන් මහල් නිවාස, 3ව  පටුමග, 
කටොරින්ටන් මාවත‚කකොළ් - 05       
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5.11 කාර්යමණ්ඩලය බඳවා ගතැනීම් 

 

GIZ කසේවාවන් හරහා බීටම බ්රයිටමවයිසර් මහත්මිය කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණ පාඨමාලාකේ කජාෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය කලස 2015.8.27 වසර කද්කක කාලයකට කසේවා සැපයීම ආරමිභ කර  ලදී.   

 

5.12 කාර්යමණ්ඩල සාංවර්ධ්න වැඩසෙෙන්. 
අමාතයාංශකේ ආංශික කුසලතා සංවර්ධ්  වැ සටහ  මගින් සංවර්ධ් ය කර  ලද් මා ව සමිපත් 

සංවර්ධ්  රතිපත්ති විශ්වවිද්යාලය විසින් ක්රියාත්මක කරමින් සිටී. පහත සඳහන් කාර්ය මණ් ල 

සාමාජිකයින්කේ ධ්ාරිතාව සංවර්ධ් ය කිරීම සඳහා කක ප කාලී  කේය ය හා විකේය ය වශකයන් විවිධ් 

හුණු ක වැ සටහන් සඳහා අවස්ාාව ල ා කද්  ලදී. 

 

කේය ය 

අධ්යය  කාර්ය මණ් ල සාමාජිකකයෝ පහත පරිදි හුණු ක වැ සටහන් වැ මුළු වලට සහභාගි වූහ.  

1.  S.R.M.P. කසක විරත්  මහත්මිය, කථිකාචාර්ය (ආධුනික) - වයාපෘති කළම ාකරණ හා ගිවිසුම් 

පරිපාල  සම්මන්රණය 

2. S.R.M.P. කසක විරත් , කථිකාචාර්ය (ආධුනික) - පද් ම් තාක්ෂණ හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය පිළි ඳ එක් 

දි  කන්වාසික වැ මුළුව 

3.  S.R.M.P. කසක විරත්  මහත්මිය, කථිකාචාර්ය (ආධුනික) - ජාල ල කාර්මික ශිල්පය තාක්ෂණ එක් දි  

වැ මුළුව‚ CHPB දී 

4. S.R.M.P. කසක විරත්  මහත්මිය, කථිකාචාර්ය (ආධුනික) - ඉදිකිරීම් රක්ෂණ පිළි ඳව සම්මන්රණය 

5. මහත්මිය W.C.C. සුමතිරත් ,   කජාෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - නූත  විේයුත් උපාංග මත අතණ්  වෘත්තීය සංවර්ධ්  

පාඨමාලා 

6. M.W.P. මධුරංග මහතා, කථිකාචාර්ය (ආධුනික) - අතණ්  වෘත්තීය සංවර්ධ්  පාඨමාලාව  වී  විද්ුත් 

උපාංග මත 

7. W.C.C. සුමතිරත්  මහත්මිය,  කජාෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - රකයෝගික අංශකේ ලංසු ඇගයීම් 

8. M. කත්  දු මහත්මිය, කථිකාචාර්ය (ආධුනික) - රකයෝගික අංශකේ ලංසු ඇගයීම් 

9. M.W.P. මධුරංග මහතා, කථිකාචාර්ය (ආධුනික) - රකයෝගික අංශකේ ලංසු ඇගයීම් 

 

විමේශීය 

1. ආචාර්ය ඩී.ඩී.ඩී. සුරවීර, පීඨාධිපති 2 කජාෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - ශ්රී ලංකා වෘත්තීය අධ්යාප  ආයත ය 

කළම ාකරණය පිළි ඳ සම්මන්රණය ආර්ථික සහ වාණිජා උපකේශක කාර්යාලය, චී  

 
2. කක් එම් එස් ඒ ඩී  ණ් ාර මහතා, කජාෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - සංවර්ධ් ය ව  රටවල් සඳහා ගුවන් විදුලි 

විකාශණ තාක්ෂණය පිළි ද් හුණු ක වැ සටහ ‚ ආර්ථික සහ වාණිජා උපකේශක කාර්යාලය, චී ය 
 

3.  එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. ජායතිලක මහතා , කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - වෘත්තිය හුණු ක ආයත  වල ගුරුවරුන් 
සද්හා වූ කුසලතා සංවර්ධ්  වැ සටහ  - කකොරියාව 
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5.13 නව උපාධි පාඨමාලාවන් ෙැඳින්වීම. 
බී.කටක්. ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ සහ සම්පත් කළම ාකරණ සහ රමාණ සමීක්ෂණ තාක්ෂණ උපාධි 2015 වසකර් දී 

හඳුන්වා කද්  ලදී.කමම උපාධි පාඨමාලා සති අන්ත පද් ම මත සිසුන් 88ක් 20152 2016 අධ්යය  වර්ෂ සඳහා 

ලියාපදිං ව කර  ලදී. 

5.14 ආයතන කර්මාන්ත සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 
කර්මාන්ත සම් න්ධීකරණ කමිටු සියල්ල තාක්ෂණික අංශ සියල්ල ආවරණය කරමින් ස්ාාපිත කර  ලදී. 

පළමු සාකච්ඡා වටය සැේතැම් ර් කාලය තුළ පවත්ව  ලද් අතර 2015 ්ක්කතෝ ර් අද්ාළ කමිටු විසින් ඉදිරිපත් 

කර  කයෝජා ා හා නිර්කේශ පීඨකේ මණ් ලකේ සහ ඉන් පසුව අධ්යය  සභාකේ සභාගත කර  ලදී. 

සම් න්ධීකරණ කමිටු විසින් ඉදිරිපත් කර  ලද් කයෝජා ා සහ නිර්කේශ රකාරව අද්ාල උපාධි පාඨමාලා 

සමාකලෝච ය හා සංකශෝධ් ය කිරීමට කමිටු පත් කිරීමට කටයුතු කර  ලදී . 

 

5.15 2015 මපොදු උපාධි ප්රදාමනෝත්සවය 

 

විශ්වවිද්යාලකේ උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 2015 කද්සැම් ර් 08 ව  දි   ණ් ාර ායක අනුස්මරණ ජාාතයන්තර 

සම්මන්රණ ශාලාකේදී පවත්ව  ලදී.කගො  ැඟිලි කසේවා තාක්ෂණය, යාන්ර විද්ුත් තාක්ෂණය හා නිශ්පාද්  

තාක්ෂණය පිලි ඳ බී.කටක් උපාධිය හැද්ෑරූ කර්මාන්ත හා තාක්ෂණ පීඨ ශිෂය ශිෂයාවන් 44 කද්ක ක් එදි  

උපාධි ලැබූහ.විස්තර පහත 7 ව  වගුකවහි ද්ැක්කේ. 

වගුව 7 - උපාධිදාරීන් පිළිබද විස්තර 

 
 

5.16  2016 හි ඉලක්ක. 

 
2016 2 2017 අධ්යය  වර්ෂ සඳහා සිසුන් 340 ක් ඇතුලත් කර ගැනීමට  ලාකපොකරොත්තු කේ. 
නිවාස ල ාදීම.   

6.0 පුහුණු කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය (FTT)  
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය තුළ හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය ස්ාාපිත කර ඇත්කත් අධ්යාප  හා හුණු ක 

කිරීම් තාක්ෂණකේදි විකශේෂීකරණ ක්කෂේර තුළ අධ්යය  වැ සටහන් කමකහයවනු පිණිසය. කමම පීඨය 

තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක අංශකේ හුණු කකරුවන් සහ උ න්දුවක් ද්ක්ව  කව ත් අය සඳහා 

කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණය, අධ්යාප ය, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම හා කළම ාකරණය පිළි ඳ 

බී.කටක් හා බී.එඩ් උපාධි කවත මග කහළි කර  විවිධ් වැ සටහන් ක්රියාත්මක කරයි. කමම වැ සටහන් 

පිරි මනු ල න්කන්,  මැදි මටමටකම් තාක්ෂණිකකේදීන් හා හුණු කකරුවන්ට සිය කසේවාස්ාා යන්හිදී ව ා 

කහොඳින් කාර්ය සිදු කිරීමටත්, උසස් අධ්යාප  කටයුතු කර කග  යාමටත් හැකි වනු පිණිස ්වුන්කේ ද්ැනුම, 

උපාධි වැඩසෙෙමන් නම ශිෂය සාංඛයාව 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය 22 

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය 11 

යාන්ර විද්ුත් තාක්ෂණය  11 

ශිෂය කාණ්ඩමේ එකතුව 44 
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කුසලතා හා ආකල්ප ඉහළ මටමටමකට වර්ධ් ය කරනු පිණිස ්වුන් සඳහා මංකපත් විවර කිරීකම් අභිරාය 

ඇතිවය.  

 
තාක්ෂණ විද්යාලවලින් පිටවන් න්, පාසල් ගුරුවරුන් හා තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක අංශකේ 
ගුරුවරුන් සහ ඩිේකලෝමා මටමටකම් අවශය සුදුසුකම් ද්ර  අය හට සිය රවීණතාවන් උපාධි මටමටම කතක් 
ඉහළ  ංවා ගැනීම සඳහා කමම උපාධි වැ සටහන් විකශේෂකයන් නිර්මාණය කර තිකබ්. 
 
ගණිතය, ඉංග්රීසි හා මූලික කතොරතුරු තාක්ෂණකේද්ය වැනි මූලික කමොඩියුල තුළින් කක්න්රික ද්ැනුම, නිහුණතා 
හා ආකල්ප පරතරය පියවනු පිණිස පද් ම් වැ සටහ ක් නිර්මාණය කර ඇති අතර එය සෑම වර්ෂයකම 
වැ සටහ  ආරම්භකේදී එක් මාසයක කාලයක් පැවැත්කේ. 
2015 / 2016 අධ්යය  වර්ෂය සඳහා වූ ඒ ඒ උපාධි වැ සටහ  සඳහා ශිෂය ශිෂයාවන් අභිකයෝගයතා 

පරීක්ෂණයක කාර්ය සාධ් ය පද් ම් කර කග  ඇතුළත් කර ගන් ා ලදී. ඒ පිළි ඳ විස්තර පහත ද්ැක්කේ  
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# බී.මෙක් උපාධි වැඩසෙෙන පැවැත්වුණු 

ආකාරය 

ලියාපදාංචි කර ගතනු ලැබූ ශිෂය 

සාංඛයාව  

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

1  ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. 
උපාධිය  

සතිකේ දි වල  16 20 36 

2 මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සතිකේ දි වල 18 07 25 

3 ජාාල තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සතිකේ දි වල 25 02 27 

4  ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. 
උපාධිය 

සති අන්තවල  16 15 31 

5 මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සති අන්තවල 20 10 30 

6 ජාාල තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සති අන්තවල 27 05 32 

7 තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධිය සති අන්තවල 07 08 15 

8 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය සති අන්තවල 09 29 38 

9 කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ බී.කටක් 
උපාධිය  

සති අන්තවල 11 11 22 

පුහුණු කිරීම් තාක්ෂණව පීඨය (FTT) තුළ ලියාපදාංචි කරන ලද ශිෂය ශිෂයාවන්මේ ණ එ එකතුව     256 

 

6.2 පදනම් වැඩසෙෙන 
2015 මාර්තු 16 ව  දි  සමාරම්භක උත්සවය හා දිශාභිමුත කිරීකම් (අනුවර්ත ය කිරීකම්) වැ සටහ  

පවත්ව  ලදී.  සතිකේ දි  වැ සටහකන් කතෝරා ගත් ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා ගණිතය, කතොරතුරු 

තාක්ෂණකේද්ය හා ඉංග්රීසි වැනි අතයවශය මූලික විෂයයන් සඳහා පද් ම් වැ සටහ  2015 මාර්තු 16 දි  

අරඹ  ලදී. කමම වැ සටහ  2015 අකරේල් 24 දි  අවසන් කර  ලදී. 

සති-අන්ත වැ සටහකන් කතෝරා ගත් ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා වූ එම වැ සටහ  2015 මාර්තු 21 දි  ආරම්භ 

කරනු ලැබූ අතර එය  අකරේල් 26 දි  සමාේත කර  ලදී. 

6.3 බී.මෙක් උපාධි වැඩසෙෙන් (සතිමේ දනවල සෙ සති අන්ත)  

පළමු අවුරුේකේ 1හි පළමු අධ්යය  වාරය 2015 මැයි 05 ව  දි  ආරම්භ කර  ලදී.සති 16න් පසු, 1 අධ්යය  

වාරකේ අවසන් විභාගය 2015 සැේතැම් ර් මස7 සිට 18 වැනි දි  ද්ක්වා 07 ද්ක්වා පවත්ව  ලදී. පළමු වසර 

කද්ව  අධ්යය  වාරය 2015 ්ක්කතෝ ර් මස 12 ව  දි  ආරම්භ කර  ලදී. 
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සති අන්ත කණ් ායකම් උපාධිකේ රාම වසර  පළමු අධ්යය  වාරය 2015 මැයි මස 09 වැනි දි  ආරම්භ කර  

ලදී. සති 22න් පසු,1 අධ්යය  වාරකේ අවසන් විභාගය 2015 ්ක්කතෝ ර් මස 24 සිට ක ොවැම් ර් 08 ව  දි  

ද්ක්වා පවත්ව  ලදී.පළමු වසර කද්ව  අධ්යය  වාරය 2015 ක ොවැම් ර් මස 14 වැනි දි  ආරම්භ කර  ලදී. 

සියලු බී කටක් පළමු වසර සහ බී එඩ් උපාධි වැ සටහන් වලට සිසුන්  ඳවා ගැනීකම් සාරාංශය පහත පරිදි කේ. 
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6.4 2015 දී පීඨය සඳො පවත්වන ලද විභාගත 

# 
බී.ටෙක්. උපාධි 

වැඩසෙහන 

පළමුව ලියා-

පදිංචි වූ 

වර්ෂය 

පැවැත්වුණු 

අයුරු 
වර්ෂාර්ධ අවසාන 

විභාගය 
ආරම්භය   සමාප්තිය 

1.  

 බී.කටක්. 
කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

2013 
සතියේ 
දිනවල 

4 වර්ෂාර්ධය 05.02.2015 13.02.2015 

2.  

බී.කටක්. 
කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

2011 
සතියේ 
දිනවල 

6 වර්ෂාර්ධය 

16.02.2015 27.02.2015 

3.  

බී.කටක්. 
කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

2014 

සතියේ 
දිනවල 

2 වර්ෂාර්ධය 
 

26.01.2015 06.02.2015 

4.  

බී.කටක්. 
කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

2013 

සති අන්තයේ 4 වර්ෂාර්ධය 

04.07.2015 02.08.2015 

5.  
ඉංග්රීසි භ ෂාෂා 
ඉගැන්වීම 

2013 
සති අන්තයේ 4 වර්ෂාර්ධය 

04.07.2015 02.08.2015 

6.  

බී.කටක්. 
කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

2014 

සති අන්තයේ 2 වර්ෂාර්ධය 

04.07.2015 02.08.2015 

7.  
ඉංග්රීසි භ ෂාෂා 
ඉගැන්වීම 

2014 
සති අන්තයේ 

2 වර්ෂාර්ධය 04.07.2015 02.08.2015 

8.  
බී.කටක් කාර්මික 
කළමණාකර ය 

2014 
සති අන්තයේ 2 වර්ෂාර්ධය 

04.07.2015 02.08.2015 

9.  

බී.කටක්. 
කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

2014 

සතියේ 
දිනවල 

3 වර්ෂාර්ධය 

07.09.2015 18.09.2015 

10.  

බී.කටක්. 
කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

2015 සතියේ 
දිනවල 

1 වර්ෂාර්ධය 

07.09.2015 18.09.2015 

11.  

බී.කටක්. 
කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

2015 සති අන්තයේ 1 වර්ෂාර්ධය 

24.10.2015 08.11.2015 

12.  
ඉංග්රීසි භ ෂාෂා 
ඉගැන්වීම 

2015 සති අන්තයේ 1වර්ෂාර්ධය 
24.10.2015 08.11.2015 

13.  
බී.කටක් කාර්මික 
කළමණාකර ය 

2015 සති අන්තයේ 1 වර්ෂාර්ධය 
24.10.2015 08.11.2015 
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6.5 2015 මපොදු උපාධි ප්රදාමනෝත්සවය 

 
 

විශ්වවිද්යාලකේ උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 2015 කද්සැම් ර් 08 ව  දි   ණ් ාර ායක අනුස්මරණ ජාාතයන්තර 

සම්මන්රණ ශාලාකේදී පවත්ව  ලදී. හුණු ක තාක්ෂණ පීඨකේ අධ්යය  කටයුතු වල නිරත වූ බී එඩ්  හා බී 

කටක් උපාධී වලට අද්ාල අධ්යාප  තාක්ෂණකේදී ඉංශ්රීසි භාෂා ඉගැන්වීම  ණු මාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය‚ ජාාල 

තාක්ෂණය හා මෘදුකාංග තාක්ෂණය හද්ාර  ලද් ශිෂය ශිෂයාවන් 70 කද්ක ක් එදි  උපාධි ල ා ගන් ා 

ලදී.විස්තර පහත ද්ැක්කේ. 

 

 

උපාධි වැඩසෙෙමන් නම ශිෂය සාංඛයාව 

තාක්ෂණය තුළ අධ්යාප ය උපාධිය 03 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම තුළ අධ්යාප ය උපාධිය 12 

 ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය උපාධිය 12 

ජාාල තාක්ෂණය උපාධිය 27 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය 16 

ශිෂය කාණ්ඩමේ එකතුව 70 
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6.6 අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර  
 
පහත ද්ැක්කව  ස්ථිර අධ්යය  කාර්ය මණ් ල සාමාජික සාමාජිකාකවෝ කේශ  පැවැත්වීම, රාකයෝගික සැසි 
කමකහයවීම, පැවරුම් හා ලිඛිත රශ් පර පිළිකයල කිරීම හා ඇගැයීම සහ අන් සියලු අධ්යය  ක්රියාකාරකම් සිදු 
කිරීකමහි නිරත වූහ. 

 
වගුව 9 උපාධි ො ඩිප්මලෝමා වැඩසෙෙන් ක්රියාත්මක කිරීමමහි නිරතව සි ප පීඨ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය - 2014 

 

# නම ො තනතුර පාඨමාලාව මමොඩියුලය2 විෂයය 

1 එල්. බ්ලියු.එස්. 
කුලරත්  මහතා,  
පීඨාධිපති, කජායෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය II කශ්රේණිය,  
 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධිය 
බී.කටක්. උපාධිය (යාන්ර විද්ුතය) 
බී.කටක්. උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය) 

1. සන්නිකේද්  කුසලතා -

1සහ 2 

2. වයාපාරික හා වෘත්තීයකේදී 

සන්නිකේද්  කුසලතා  

3. උසස් ඉංග්රීසි භාෂා 

ඉගැන්වීම් ක්රමකේද්ය 

4. පද්යය 

2 එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා, 
අධ්යක්ෂ ( ඳවා ගැනීම් 
රතීත  හා තත්ත්ව 
පාල ) 
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II  
 

බී.කටක්. උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය) 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධිය 

 

1. පරිගණක භාෂා අධ්යය ය  

2. විේවත් කියවීම හා ලිවීම  

3. විකේච ාත්මක කියවීම හා 

ලිවීම 

3 යූ.කක්.ඩී. සුගතද්ාස 
මහතා, 
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - I 
කශ්රේණිය, රධ්ානී 
(විෂයමාලා සංවර්ධ්  
ඒකකය 
  

බී.කටක්. උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය) –  
තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය 

 

 ණුමාධ්ය නිපැයුම් සංවර්ධ් ය  

 
4 

ටී.කක්. මල්වත්ත 
මහත්මිය, 
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II 
කශ්රේණිය, රධ්ානී, 
කතොරතුරු සන්නිකේද්  
තාක්ෂණ අධ්යය ාංශය 

බී.කටක් උපාධිය (කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය),  
තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය  

1. කවබ් වැ සටහන් 

සම්පාද් ය  

2. C++ පිළි ඳ කවබ් 

වැ සටහන් සම්පාද් ය 

5 වයි.ජී. පේමශාන්ති 
කම විය, කජායෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය  
II කශ්රේණිය  
 

තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය.   

බී.එඩ් (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම) උපාධිය  

1. ඉකගනුම් ක්රම 

ඉගැන්වීම 

2. ඉකගනුම් ක්රම 

ඉගැන්වීම 

3. හුණු කව සඳහා 

ඉගැන්වීම 
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# නම ො තනතුර පාඨමාලාව මමොඩියුලය2 විෂයය 

6 ටී.ආර්. විද්ා පතිරණ 
මහත්මිය, කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස), රධ්ානී- 
කළම ාකරණ   
අධ්යය ාංශය 
  

බී.කටක්. උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය) - BST/MAN/MEC පිළි ඳ බී.කටක් 

උපාධි වැ සටහන් 

1. වයවසායකත්ව සංවර්ධ් ය 
හා කළම ාකරණය  
2. ගුණාත්මකතා  
කළම ාකරණය  
3. අකලවි කළම ාකරණය 
4. කළම ාකරණ ක්රියාවලිය 
හා  පරිචය  
  

7 එස්.ඒ.එන්. ධ්නුෂක් 
මහතා, කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස), 
රධ්ානී- අධ්යාප  
අධ්යය ාංශය  
 

තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධි වැ සටහ , 
තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව, 
ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය, 
රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව, 
NDTTE 

1. ඉගැන්වීම් මාධ්ය 
2.  පර්කේෂණ ක්රමකේද්ය  
3. කත්මා නි න්ධ් 
4. උසස් ඉගැන්වීම් මාධ්ය  
5. අධ්යාප  

කළම ාකරණය  
6. අධ්යාප  මක ෝවිද්යාව  
7. අධ්යාප  මිනිතය හා 

තක්කසේරුව  
8. ඉකගනුම් තක්කසේරුව 
9. කාර්මික හා වෘත්තීය 

හුණු ක අධ්යාප  
පරිණාමය 

10. නිර්මාණය සහ පවත්වා 
කග  යාම ඉකගනුම් 
වෘත්තීය කසේවා 
ස්ාා කේදී පවත්වාග  
යාම 

 
 

8 එස්.  ම්ුණවසම් මිය, 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 
 
 

බී.කටක් උපාධිය (කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණකේද්ය) –  
 ණුමාධ්යක හා කවබ්අ වි,  
මෘදුකාංග තාක්ෂණ හා ජාාල තාක්ෂණ උපාධි 
වැ සටහන් 
 

1. කවබ් තාක්ෂණකේද් සහ 

වයවහාරය  

2. අන්තර්ජාාල තාක්ෂණයනි  

3. ජාාවා තුළ වැ සටහන් 

සකස් කිරීම 

4. ද්ත්ත වයුහ හා  යාස  

5. මෘදුකාංග සංවර්ධ් ය හා 

පරිචය  

6. ද්ත්ත වයුහ හා  යාස 

9 පී. උරුතිරන්,  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

බී.කටක්. උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය) -   ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂ ණ, 
මෘදුකාංග තාක්ෂණ හා ජාාල තාක්ෂණ උපාධි 
වැ සටහන්, තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධි 
වැ සටහ   

1. ද්ත්ත සමුද්ාය 
විශ්කල්ෂණය හා 
නිර්මාණ සැලසුම 

2. ජාාලකර කේ නිර්මාණ 
වැ සටහන් සම්පාද් ය 

3. උසස් ජාාලකරණ 
තාක්ෂණකේද්ය 

4. ද්ත්ත සමුද්ාය 
වැ සටහන්කරණය 

5. ද්ත්ත සමුද්ාය 
විශ්කලෂණය හා 
නිර්මා ය 

6. ජාාලකරණය පිළි ඳ 
වැ සටහන් සම්පාද් ය 
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10 ආර්.එම්.සී. අකසෝක 
 න්දුල මහතා, 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 
 

 
කටක්. උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය) -  ණුමාධ්ය තාක්ෂ ණ, මෘදුකාංග 
තාක්ෂණ හා ජාාල තාක්ෂණ උපාධි වැ සටහන්  
 

1. පරිගණක ගෘහනිර්මාණ 

ශිල්පය හා කමකහයුම් 

පේධ්ති 

2. කමකහයුම් පේධ්ති 
3. අංකිත විද්ුතය 
4. ජාාල අතර මං සැකසුම 
5. ජාාල අතර සම් න්ධ් 

පාල ය 
6. පරිගණක ගෘහනිර්මාණ 

ශිල්පය හා කමකහයුම් 
පේධ්ති  

11 කක්.ජී.එන්.පී. රාජාපක්ෂ 
මහත්මිය, කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස) 
 

බී.කටක්. උපාධිය (කළම ාකරණය) - තාක්ෂණය 

(ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම) පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය , 

කතොරතුරු කළම ාකරණය පිළි ඳ බී.කටක් 

උපාධිය  

 

1. පරිසර කළම ාකරණය හා 

පවිර වාතාශ්රය 

2. කාර්ය, අධ්යය ය හා ශ්රම 

විද්යාව 

3. වයාපෘති කළම ාකරණය 

4. ආර්ථික විද්යා හැඳින්වීම 

12 යූ. සිවකසල්වි මිය, 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ බී.කටක් 

උපාධිය, 

යාන්රවිද්ුතය2 කළම ාකරණ ගිනුම්කරණය2 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය  

1.ගි කම් හැඳින්වීම  

2. කර්මාන් ආර්ථික විද්යව සහ 

කළම ාකරණය  

 

13 බී.එම්.ටී.ඩී. ජායකසේකර 
මහත්මිය, 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 
 

බී.කටක් උපාධිය- කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය, 

බී.කටක් උපාධිය- B22 මෘදුකාංග / 

නිෂප්ාද් ය/යාන්රවිද්ුතය, 

කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ බී.කටක් 

උපාධිය  

1. පර්කේෂණ .ක්රමකේද්ය 
2. වයාපාරික සංතයා ද්ත්ත  

14 වයි.එස්. ම තුංග 
මහත්මිය, කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස)  

බී.එඩ් (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීකම් තාක්ෂණය 

පිළි ඳ බී.එඩ්  

 

1. මූලික ඉගැන්වීම මාධ්ය  

2. අ ධ්යාප  මක ෝවිද්යා 

3. වෘත්තීකේදී සංවර්ධ් ය  

15 එන්.එල්.බී. ඕෂධී මිය, 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

බී.කටක් උපාධිය (කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය) , 

බී.කටක් උපාධිය (නිෂප්ාද් ය) 

 

 

 
වයාපෘති කළම ාකරණය 

 

 

16 දිළිණි රණසූරිය මිය, 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 

බී.කටක්. උපාධිය -  නිෂ්පාද් ය2යාන්රවිද්ුතය,   

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම 

1. ජා සන්නිකේද් ය 2. 

සන්නිකේද් ය කුසලතා   

3. සාහිතයය හැඳින්වීම  
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17 කේ.ඒ.එම්.බී. 

කරුණාරත්  මිය, 

කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

බී.එඩ් උපාධිය (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම), 

බී.කටක් උපාධිය (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම)  

 

 

1. වයවහාරික වාේ විද්යාව 

2. ශ්රී ලංකා සාහිතයය  

3. සන්නිකේද්  කුසලතා– I 4. 

සන්නිකේද්  කුසලතා –2 

5. කපොදු රාජාය මණ් ලීය 

සාහිතයය 

6. ර න්ධ් 

7. කේශ යක් විශ්කල්ෂණය 

 

18 ඉංජිකන්රු එච්.පී.අයි.ඒ. 
පතිරණ, 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 

බී.කටක්. උපාධිය -  යාන්ර විද්ුතය, 

 

 

 

 

 

 

 

1. පරිගණක ජාාලකරණය 

2. ද්ත්ත සන්නිකේද් ය 

3. සන්නිකේද්  පේධ්ති 

හැඳින්වීම  

4. රැහැන් රහිත සන්නිකේද් ය  

5. කතොරතුරු පේධ්ති ආරක්ෂක 
පරිචය  
6. ජාාල පරිපාල ය  

19 ඒ.එස්.කක්. සිරිවර්ධ්  
මහතා, කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස) 

බී.කටක් උපාධිය- කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය  

 

මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය  

20 එන්. බ්.කක්. ඩී.වී.පී. 
ඕපාත මිය, කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස) 

බී.කටක් උපාධිය- කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

  1. ද්ත්ත සමුද්ාය           

කළම ාකරණ පේධ්ති  

2. මෘදුකාංග ගුණාත්මකතා 

සුරක්ෂණය 

3. කතොරතුරු තාක්ෂණය 

පිළි ඳ වෘත්තීයකේදී විෂය  

4. මෘදුකාංග සංවර්ධ්  

පිළිකවත් 

21 ඒ.ඒ. ගුණවර්ධ්  මිය, 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  
 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 මෘදුකාංග 2 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1. සන්නිකේද්  
කුසලතා  

2. කාවයය 
3. ද්කු ක ආසියානු 

ඉංග්රීසි 
 

22 පී.එච්.එස්.එස්. විජායරත්  
මහතා, කජායෂ්ඨ 
ඉංජිකන්රු 
ඉගැන්වීකම් සහකාර 
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6.7 පීඨමේ ආරාධිත කාර්ය මණ්ඩලය - 2015 

2015 වර්ෂය තුළ හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨකේ උපාධි කමකහයවීම සඳහා පහත සඳහන්  ාහිර කාර්ය 
මණ් ලය සිය කසේවය සැලසූහ: 

 
පුහුණු කිරීම් තාක්ෂණ පීඨමේ බාහිර කාර්ය මණ්ඩලය - 2015 

# සම්පත්දායක පාඨමාලාව මමොඩියුලමේ නම 

 

 

 

01 
ආචාර්ය ආ න්ද් 

එදිරිසූරිය 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණයපිළි ඳ 

බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 

මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1. මෘදුකාංග ගුණාත්මකතා 
සුරක්ෂණය 

2. තාය කාල 
වැ සටහන්කරණය  

3. වයවසාය පේධ්ති 
නිර්මාණකරණය  

 
 

 

 

02 ආචාර්ය එල්. 

රණතුංග 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 

බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 

මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1. ේවීමා  හා ත්රිමා  රස්ාාරික  
2. කවබ් වැ සටහන්කරණය 
3.  ණුමාධ්ය ද්ත්ත සැකසුම් 
4. ඩිජිටල් සංඥා පිරිසැකසුම් 

ශිල්පක්රම හා රතිබිම්  
පිරිසැකසුම 
 

 

 

03 

 

එස්.එස්.වී.ද්. සිල්වා 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 

බී.කටක්. උපාධිය - ජාාලකරණය2 මෘදුකාංග 

2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1.කලා හා නිර්මාණ 

 

04 ලලිත් වසන්ත මහතා 
කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 

බී.කටක්. උපාධිය -  ( ණුමාධ්ය හා කවබ්) 

1. ශ්රවය ද්ෘශය නිෂ්පාද්  
ශිල්පක්රම 

2. ශ්රවය හා ද්ෘශය පට 
සංස්කරණ ශිල්පක්රම 

 

05 එස්.අයි.බී. 

හුස්කසේකගො  මහතා 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 

බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 

මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1. පේධ්ති පරිපාල ය 
2. වින්ක ෝස් කසේවාකක්න්ද්ර 
පරිපාල ය  

3. ජාාල පේධ්ති  
 

06 කේ. ගුණවර්ධ්  
මහත්මිය  
 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 
මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1.  කෆෝකටෝ කේද්ය හා තන්තු 
රකාශකේද්ය 

2.  වයවසාය ජාාවා 
3. ජාාල අතර මංසැකසුම 
4.  රැහැන් රහිත සන්නිකේද් ය 
5.  හුළුල් පරාස (කබ්රෝඩ් ෑන්ඩ්) 

ජාාල 

 
07 

 
ඩී.විකේසිංහ මහතා 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 
මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

 
ජාාලකරණ පරිපාල  
 
 
 
 

08 එස්.එන්. න් ාර  
මහතා 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 
මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 
 

ද්ත්ත සමුද්ාය ක්රමකල්ත  
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09 මහාචාර්ය චාල්ස් 
කස රත් 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 
මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 
 

මක ෝවිද්යාව 

10 මහාචාර්ය රාජාා ද් 
අල්විස ්

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 
මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 
 

 
භාව ාව හා ආතති 
කළම ාකරණය 
 

 

 
 
 

# සම්පත්දායක පාඨමාලාව මමොඩියුලමේ නම 

 

 

11 

රභාත් සමරසිංහ 

මහතා 

බී.කටක්. උපාධිය - කතොරතුරු 

සන්නිකේද් ,  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

කර්මාන්ත කළම ාකරණ 

තාක්ෂණකේද්ය 

1. සජීවීකරණ තාක්ෂණය හා 
කයදුම් 
2. කළම ාකරණය සඳහා 
කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණ 
3. කළම ාකරණ කතොරතුරු 

පේධ්තිය 

12 

ජී.කේ. ගුණවර්ධ්  
මහත්මිය  
 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 

පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 

මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1. අන්තර්ජාාල නිර්මාණ 
2. වයවසාය ජාාවා 
3. හුළුල් පරාස  
    (කබ්රෝඩ් ෑන්ඩ්) ජාාල 
4. කෆෝකටෝ කේද්ය හා තන්තු 
රකාශකේද්ය 

 

13 එස්.අයි.බී. 

හුස්කසේකගො  මහතා 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 

පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය 

1. වින්ක ෝස් කසේවාකක්න්ද්ර 
පරිපාල ය  

2. ජාාල පේධ්ති  
 

14 
සමිරු ගයාන් මහතා 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 

පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය 
1. රැහැන් රහිත 

සන්නිකේද්  

 

15 
ආචාර්ය යූ. 

ගුණකසේකර 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 

පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 

මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1. ඡායාරූප ශිල්පය 

16 එස් . වික්රම ායක  කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 
පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 
මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1. කතොරතුරු 
පේධ්තිකළම ාකරණය 

17 එස්.එන්.එස්.බී. බ්. 
කසේමසිංහ 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 
පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 
මෘදුකාංග 2  ණුමාධ්ය හා කවබ්, 

1. වෘත්තීයමය කසෞඛ්යය 
හා ආරක්ෂාව පිළි ඳ 
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18 ආචාර්ය රුවන් 
අකබ්කසේකර 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 
පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය 

1. කතොරතුරු පේධ්ති 
ආරක්ෂක හා රකයෝගික 

19 ඒ.ආර්. කරේමලාල් කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 
පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය -  ජාාලකරණය2 
මෘදුකාංග 

1. සන්නිකේද්  නිහුණතා - 
II 

20 සුමිත් දි සිල්වා 
මහතා 

බී.කටක්. උපාධිය - කර්මාන්ත 
කළම ාකරණ තාක්ෂණකේද්ය 

1. අකලවි කළම ාකරණය 

21 හර්ෂනී එදිරිසිංහ 
මහත්මිය 
 

බී.කටක්. උපාධිය - කර්මාන්ත 
කළම ාකරණ තාක්ෂණකේද්ය 

කාර්මික සහ වාණිජා නීතිය 

22 ඉන්දික ද් සිල්වා බී.කටක්. උපාධිය - කර්මාන්ත 
කළම ාකරණ තාක්ෂණකේද්ය 

1. ගණිතය සඳහා 
කළම ාකරණය  

23 සමන්ත මාතර 
ආරච් ව මහතා 

බී.කටක්. උපාධිය - කර්මාන්ත 
කළම ාකරණ තාක්ෂණකේද්ය 

1. ඉකලක්ටමකරොනික 
වාණිජායය සහ කවබ් 
තාක්ෂණය 
      

24 රසන්  ඉලංකකෝන් බී.කටක්. උපාධිය - කර්මාන්ත 
කළම ාකරණ තාක්ෂණකේද්ය 

1. තත්ත්ව කළම ාකරණ 
හැඳින්වීම 

25 ජී. ජායචන්ද්රන් මහතා බී.කටක්. උපාධිය - 
නිෂප්ාද් ය/යාන්රවිද්ුතය, 
කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ  

1. සන්නිකේද්  නිහුණතා 

26 අංජාලී සුලක්ක ා 
මහත්මිය 

බී.කටක්. උපාධිය - හුණු ක තාක්ෂණ 
නිෂප්ාද්  

1. සන්නිකේද්  නිහුණතා 

 
 
 

6.8 බී.මෙක්. ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳො ප්රදානය කරන ලද නිදෙස් කිරීම් 

 

නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කිරීම පිළි ඳ රතිපත්තිය ස්ාාප ය කර  ලදී.  ශිෂය ශිෂයාවන්ට ජාාතික වෘත්තීය 

සුදුසුකම් 6 මටමටකම් ඩිේකලෝමාව කහෝ සමා  කහෝ උසස් සුදුසුකම් තිුණකණ්  ම් පමණක් ්වුන් නිද්හස් කිරීම් 

සඳහා සුදුසු කලස සලක  ලදී.  ශිෂය ශිෂයාවන් ඩිේකලෝමා මටමටකම්දී ඒ හා සමා  විෂයයක් සාර්ාකව 

සම්පූර්ණ කර ඇති ම් ඒවාකේ කමොඩියුල සඳහා නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කර  ලදී.  සිය ඩිේකලෝමාකේ මුල් 

පිටපත ඉදිරිපත් කිරීමට ශිෂය ශිෂයාවන්ට නියම කර  ලදී.   

 

නිද්හස් කිරීම් අකේක්ෂා කර  ශිෂය ශිෂයාවන් රකදද් 2 ක් යටකත් ඉල්ලුම් කළ යුතු විය. 01 ව  රකදද්කේ 

ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා කේශ  හා රාකයෝගික පංතිවලට සහභාගි වීම හා වර්ෂාර්ධ් අවසා  විභාගද් ඇතුළු 

ඇගැයීම්වලට ලක් කිරීම කකකරන් නිද්හස් කර  ලදී. කකකසේ වුවද් කශ්රේණි සාමාර්ා සාමා යය ගණ ය කිරීකම් 

කාර්යකේදී අද්ාළ කමොඩියුලය සඳහා ්ණු2ඇය කේ කාර්යසාධ් ය සාමා ය සාමාර්ායකට සමා  යැයි සලක  

ලදී. කද්ව  රකදද්යට අයත් වූ ශිෂය-ශිෂයාවන් කේශ වලට හා රාකයෝගික පංතිවලට සහභාගි වීකමන් නිද්හස් 

කකරුණි.  එකහත් ්වුන් අතණ්  ඇගැයීම් හා වර්ෂාර්ධ් අවසා  විභාගයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු විය.  ඒ අනුව 

එම ඇගැයීම්වලදී ශිෂය-ශිෂයාවන් අත්කර ගත් කාර්යසාධ්  මටමටම් ්වුන්කේ කශ්රේණි සාමාර්ා සාමා යය 

ගණ ය කිරීකම්දී සැලකිල්ලට ගනු ලැබීය.  

 

ඉහත සඳහන් වූ රකදද් කද්ක යටකත් නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කර  ලද් ශිෂය සංතයා ලැයිස්තුව පහත ද්ැක්කේ: 
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වගුව 10 -  පළණ වර්ෂාර්ධ්මයන් නිදෙස් කිරීම ලද ශිෂය සාංඛයාව 

 

 

# බී.මෙක්.  (සති අන්ත) පාඨමාලාව - 2014 නිදෙස් කිරීම් ලද ශිෂය සාංඛයාව 

01 ප්රමදදය 02 ප්රමදදය 

4. මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය  03 00 

5. ජාාල තාක්ෂණකේද්ය    05 00 

6. කාර්මික කළම ාකරණ 

(සන්නිකේද්  කුසලතා හැර මුළු අධ්යය  
වාරය නිද්හස් කර  ලදී) 

04 00 

 

 

6.9 කර්මාන්ත පුහුණුව 

 
[[ 

කර්මාන්ත හුණු කව ව ාහි මාස 6 ක කාලයක් පවති  බී.කටක්. උපාධි වැ සටහන්වල වැද්ගත් සංරචකයකි.  

විෂයමාලා වුහය යළි සකස් කිරීකමන් පසු, කමම කමොඩියුලය 5 ව  වර්ෂාර්ධ්ය තුළ පිරි මනු ලැකබ්.   ජාාතික 

ආධුනිකත්ව හා කර්මාන්ත හුණු ක කිරීම් අධිකාරිකේ උපාධි අකේක්ෂක ස්ාා ගත කිරීකම් කයෝජා ාක්රමය 

යටකත් එම අධිකාරිය සමග ඒකා ේධ්ව ශිෂය ශිෂයාවන් ස්ාා ගත කරනු ලැකබ්.  

 

6.10 කර්මාන්ත සම්බන්ධීකරණ කමිටු  

 
 එක් එක් උපාධි පාඨමාලා සඳහා කර්මාන්ත සම් න්ධීකරණ කමිටු ස්ාාප ය කර  ලදී. එමඟින් එකී 
උපාධිවල නිෂප්ාද්  ගුණාත්මක  ව ඉහළ  ැංවීමට අකේක්ෂිත උපකද්ස් ල ා කද්නු ලැකබ්. 
 
 

6.11 පර්මේෂණ 
අභි වකයන්  ඳවා ගනු ලැබූ නිලධ්ාරින් ද් ඇතුළුව කමම පීඨකේ අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ සියලු 

සාමාජිකකයෝ පර්කේෂණ කටයුතු අරඹා තිකබ්.  2014 වර්ෂකේදී පර්කේෂණ කයෝජා ා භාර දුන් සිය වාර්තාවන්හි 

කකටුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිකබ්.  

 

 

6.12 පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් 
 

එක් එක් මාසය තුළ පීඨ මණ් ල රැස්වීම් පවත්ව  ලදී. ඒ අනුව 2015 වර්ෂය තුළ රැස්වීම් 12 ක් පවත්වා ඇත.  

පීඨ මණ් ලකේ ශිෂය නිකයෝජිතයින් වශකයන් කක්.ඒ.අයි.එම්. අකබ්රත්  මහත්මිය ( ණුමාධ්යය සහ කවබ් 

අ වි තාක්ෂණ) හා අයි.වී. සුරාේ සන්දීප  මහතා (ජාාල තාක්ෂණකේද්ය) පීඨකේ ශිෂය නිකයෝජිතයන් කලස 

ශිෂය සභාව විසින්  ම් කරනු ලැබූහ. 
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6.13 සාමූහික සමාජීය වගතකීමෙ අදාල වූ වැඩසෙෙන් (CSR)  
පාසල් ළමුන් සහභාගිත්වකයන් “සිසු සිතට සිසුලක් ”  මින් කමො 2 කීර්ති කුමාරහුර ක.වි. ආයතනික අංශකේ 

සමාජා වගකීම් වැ සටහ  මගින් 2015 ක ොවැම් ර් 28‚29‚30 දි යන්හිදී කමකහයවනු ලැබිය. 

 ආරාධිත කේශ  සංවිධ්ා ය කිරීම 

 කපොත් එලිද්ැක්වීම, හුවත් ලිපි රසිේධ් කිරීම් හා කක ප වාර්තා  වරපට නිෂප්ාද් ය ආදිය 

 කවසක්  ැති ගී, සරස්වති පූජාා,  ත්තල්  ැති ගී, කලා උකළල 

 පීඨය මණ් ලය විසින් විශ්වවිද්යාලකේ ආසන් කේ ජීවත්ව  පිරිසකේ මූලය හා අධ්යාප  සහය 

අවශය අයට උපකාර කිරීමට කටයුතු ගණ ාවක් කයෝජා ා කර තිකබ්.  

 

6.14 ප්රදර්ශනවලෙ සෙභාගි වීම 
 

 පීඨකේ උපාධි අකේක්ෂක සිසුන් කටක්ක ෝ ශ්රී ලංකාකේ විශ්වවිද්යාලය නිකයෝජා ය කරමින් 2015 

රද්ර්ශ ය සඳහා සහභාගි වී ඇත. 

 ශිෂය සංවිධ්ා ය හා විදුලි හා ඉකලක්ටමකරොනික උපකරණ තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව විසින් 

සංවිධ්ා ය කර  අන්තර් -පීඨ කරොක ෝ පක් විද්යාව තරගය සඳහා සිසුන් සහභාගී වුනි. 

 ඊට අමතරව කතොරතුරු තාක්ෂණික ශ්රී ලංකා ආයත ය විසින් සංවිධ්ා ය කර  ලද් කරොක ෝ පක් 

විද්යාව තරගය සඳහා ද් සිසුන් සහභාගි වූහ. 

 

6.15 කාර්යමණ්ඩලය බඳවා ගතැනීම් 
සේත වාර්ෂික නිවාඩු යටකත් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිේයාලකේ කජාෂ්ඨ විේවකතකු කසේවය ල ා ගැනීමට පීඨය 

කටයුතු කර  ලදී. 

මහාචාර්ය එස් පී කරුණා ායක මහත්මිය 2015 සැේතැම් ර් මස 07 වැනි දි  කසේවයට  ඳවා ගනුලැබීය. 

 

6.16 ඉල්ලා අස්වීම් 
 

1. එස් එස් සුකලෝච ා මහත්මිය, රද්ර්ශක 2015 ජූනි මස 24 වැනි දි  සිට ක්රියාත්මක ව  පරිදි කසේවකයන් 

ඉල්ලා අස් විය. 

 

6.17 විශ්රාම ගතැනීම් 
යූ.කක්.ඩී. සුගතද්ාස‚ කජාෂ්ඨ කථිකාචාර්ය2 අංශ රධ්ානී, විෂයමාලා සංවර්ධ්  ඒකකය සහ හුණු ක තාක්ෂණ 

පීඨකේ හිටහු පීඨාධිපති 2015 අකගෝස්තු මස 25 ව  දි  විශ්රාමයනු ලැබීය. 
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6.18 කාර්ය මණ්ඩල සාංවර්ධ්න වැඩසෙෙන් 
හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාගී වූ අධ්යය  කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයන්. 

 

විමදස් - පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන 

එල්. බ්.එස්. කුලරත්    -  ආචාර්ය උපාධි අකේක්ෂක විවෘත විශ්වවිද්යාලය‚ මැකල්සියාව - පළමු පාඨමාලා 

වැ  සම්පූර්ණ කකොට ඇත. 

පාඨමාලා වැ  

එස්. ඒ. ලිය කේ මහතා - ආචාර්ය උපාධි අකේක්ෂක විවෘත විශ්වවිද්යාලය‚ මැකල්සියාව - සම්පූර්ණ 1වසර 

පාඨමාලා වැ  

 

ඉංජිකන්රු. එච්. පී. ඒ.  පතිරණ මහතා - ශාස්රපති උපාධිය කතොරතුරු තාක්ෂණ  Flinders විශ්ව විේයාලය, 

ඕස්ටමකර්ලියාකව හි ලියාපදිං ව වී ඇත.  

විමදස් මක ප කාලීන පුහුණු 

එස් ඒ එන් ධ්නුෂක් - අධ්යාප  කළම ාකරණ පිළි ඳ විකේය ය හුණු කව, ආසියානු තාක්ෂණ ආයත ය (AIT), 

තායිලන්තය, 2015 මාර්තු මාසකේ දී 

 

6.19 2016 සඳො ඉලක්ක 

 

පීඨය විසින් 2015 වර්ෂය තුළ ඉදිරිපත් කර  ලද් උපාධි වැ සටහන් සියල්ලම ශිෂය ශිෂයාවන්ට උපරිම 

රතිලාභය ලැක   පරිදි ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණය මත වැඩි අවධ්ාරණයකින් යුතුව එළකඹ  වර්ෂකේ දී 

පිරි ැකමනු ඇත. 

අධ්යාප  කළම ාකරණය පිළි ඳව පශ්චාත් උපාධි වැ සටහ  වසර 2016 දී ආරම්භ කිරීමට කයෝජිත අතර 

අන්තර්ජාාල මාදිලිය ්ස්කසේ සියලු පාඨමාලා හැද්ෑරීමට අවශය යාන්රණය වැඩිදියු ක කිරීමට කටයුතු කරකග  

යනු ලැකබ්.  

විෂයමාලා සංවර්ධ්  ඒකකය 

සම්පූර්ණ කර  ලද් විෂයමාලා - SSDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

# වෘත්තිය 

 වායු සමීකරණ   ත්තු ශිල්පී 

 උපස්ාායක 

 විදුලි කසෝපා ය ශිල්පී 

 පි න් ගක ොල් ඇසුරුම්කරු 

 ඩීසල් කපොම්ප කාර්මික 

 අත්යන්ර ක්රියාකරු 

 මැෂින් ක්රියාකරු 

 කල්ත් නිෂප්ාද්  නිමැයුම්කරු 

 ද්න්ත ශලය කහද් සහයක 

 ජාලසම්පත් තාක්ෂණය 

 කවබ්අ වි නිර්මාණකරු 
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දැනෙ ක්රියාත්මක 

              වෘත්තිය 

1.  ණු නිහුණතා නිර්මාණ ශිල්පී 

2. කගො  ැගිලි කසේවා ශිල්පී 

3. ලී කැටයම් නිර්මාණකරු 

 

සම්පූර්ණ කර  ලද් විෂය සංකශෝධ් ය - SSDP 

 වෘත්තිය 

1 කමෝස්තර නිර්මාණකරු 

2 කරදි අධීක්ෂණකරු 

3 කරදි කැපීම 

4 පිළිගැනීම් නිලධ්ාරිනී 

5 ලී කැටයම්කරු (ලී  ඩු) 

6 ගෘහ විදුලි උපකරණ අළුත්වැඩියාකරු 

7 සැලසුම් ශිල්පී 

8 ය තකරණ හා වායු සමීකර  කාර්මික ශිල්පී 

9 ලිකතෝ මැෂින් ක්රියාකරු 

10 කල්කම් 

 

 

දැනෙ ක්රියාත්මක 

# වෘත්තිය 

01 ජාල ල කාර්මික 

 

 

විෂයමාලා රතිසංස්කරණකයන් පසු  වලංගුතාවය 

 වෘත්තිය 

1. ර ර් සැකසුම් යන්ර ක්රියාකරු 

2. වායු සමීකරණ   ත්තු ශිල්පී 

3. උපස්ාායක 

4. කම්සන් (ඉදිකිරීම් ශිල්පීන්) 

5. කරදි පරීක්ෂක 

6. කසෝපා  ශිල්පී 
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NCS නව විෂයමාලා සාංවර්ධ්නය කිරීම් - 2015 

වෘත්තිය 

 

 ණු නිහුණතා   ත්තු ශිල්පී 

 තික් නිර්මාණකරු 

ක්කෂේර නිලධ්ාරී (ව  සංවර්ධ්  නිලධ්ාරී) 

රසාය ාගාර සහකාර 

ගි කම් කරණ අංශය (5 සහ 6) 

කහද් (5 සහ 6) 

කපර පාසල් කළම ාකරණ (5 සහ 6) 

කාර්මික යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය ශිල්පී 

වයාපාරික ආශ්රිත 

කෘෂි රසාය  අකලවි හා තාක්ෂණ සහකාර 

 

 

NCS- 2015 නව විෂය සාංවර්ධ්නය කිරීමෙ මපර  

 

# වෘත්තිය 

01 ද්ෘෂ් ප විකශේෂඥ 
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7.0 අඛණ්ඩ අධ්යාපන මධ්යසා්ානය (CEC) 
අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය කමම විශ්වවිද්යාලකේ ආරම්භකේ සිටම ඩිේකලෝමා, සහතිකපර, කක ප 

පාඨමාලා, අතණ්  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්  වැ සටහන් හා විශ්වවිද්යාලකේ කව ත් වයාේති වැ සටහන් 

සම් න්ධීකරණය කරමින් හා කමකහයවමින් සිටී.  ප කතන්  ලය පවරා ඇති පරිේකද්න් එය කපර පැවති 

ආයත ය වූ ශ්රී ලංකා ජාාතික තාක්ෂණික අධ්යාප  ආයත ය (NITESL) විසින් සිදු කර  ලද් කටයුතු 

අතණ් ව සිදු කරයි.  

 

කක පකාලී  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්  වැ සටහන් අතරින්, හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම (TOT) හා 

තක්කසේරුකරුවන් හුණු ක කිරීම (ToA) කකකරහි විකශේෂ අවධ්ා යක් ල ා දී කමමගින් කමකහයවනු ල න්කන්   

යුත්කත් එම ක්කෂේර සඳහා ඇති ඉල්ලුම හා ඒවාකේ අතයාවශය  ව කහේතුකවනි. කමම වැ සටහන් කර්මාන්ත 

ක්කෂේරය තුළ හා තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක අංශකේ ඉගැන්වීම් ක්කෂේරය තුළ නිරත වූවන්කේ 

වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.  කමම පාඨමාලා කාලය අනුව ඉතා කක ප ඒවා වුවද්, ඒවා 

ව ාත් රාකයෝගික කලස දිශාභිමුතව ඇති අතර, සැ ෑ කාර්ය පරිසරය අත්විම ම සඳහා ඉ රස්ාා ල ා කද්යි. 

 

7.1 ජාතික ඩිප්මලෝමා වැඩසෙෙන් 
ජාාතික ඩිේකලෝමා වැ සටහන් පැවැත්වීකම් වගකීම තාක්ෂණ විද්යාල සහ විශ්වවිද්යාල විද්යායත වලට පවර  

ලදී.කකකසේ වුව ද් 2013 වර්ෂය තුල හා 2014 වර්ෂකේ මුලදී ඇරඹි වැ සටහන් සම්පූර්ණ ව තුරු 

වශ්වවිද්යාලකේ අතණ්  අධ්යය  අංශය හරහා කමකහයවනු ලැකබ්. ඒ අනුව 2015 වර්ෂකේ කද්සැම් ර් මස සිට 

ජාාතික රමාණ සමීක්ෂණ ඩිේකලෝමාකේ වැ සටහන් 4 ක් ද්ැ ට විශ්වවිද්යාලකේ ක්රියාත්මක කේ.(පහත සඳහන් 

වගුව) 

ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 මටමටම සඳහා සකසා ඇති තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව‚ 

ඉදිරිකේ දී අධ්යාප  ඩිේකලෝමාවක් කලස අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය (CEC) විසින් පවත්වාග  යාමට 

නියම්තය.ද්ැ ට අමාතයංශකේ නිහුණතා ආංශික සංවර්ධ්  වැ සටහ ‚කමම පාඨමාලාව සඳහා 

අනුග්රාහකත්වය ල ාකද්යි. එකමන්ම රමාණ සමීක්ෂණ ජාාතික ඩිේකලෝමා වැ සටහ  2016 දී අවසන් කිරීමට 

නියමිතය. 

 

 

වැඩසෙෙන 

ලියාපදාංචි සාංඛයාව 

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 
(2014/2015) (NDTTE) 
 

193 65 258 

තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 
(2015/2016) 
(ආරම්භය කද්සැම් ර් 2015) 

127 111 238 

රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව (2013/2015) 
(NDQS) 
 

32 13 45 

රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව (2014/2016) 37 13 50 

එකතුව 389 202 591 
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7.2 තක්මසේරුකරුවන් පුහුණු කිරීම 
තක්කසේරුකරුවන් හුණු ක කිරීකම් වැ සටහ  තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක ක්කෂේරකේ සියලු 

රාජාය හා කපෞේගලික හුණු ක ආයත වලට ඉතාමත් වැද්ගත් කේ. ආධුනික තක්කසේරුකරුවන් තෘතියික හා 

වෘත්තීය අධ්යාප  කකොමිෂන් සභාව විසින් කතෝරා ගනු ලැ , හුණු කව සඳහා අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය 

කවත කයොමු කකකර්.  විශ්වවිද්යාලකේදී ්වුණු අනුකරණ තක්කසේරුද් ඇතුළත් තක්කසේරු ක්රමකේද්ය පිළි ඳ සත් 

දි  හුණු ක වැ සටහ ක් සම්පූර්ණ කරති. 

ජාාතික වෘත්තිය හුණු ක සුදුසුකම් මටමටම් 1 සිට 4 සහ ජාාතික වෘත්තිය හුණු ක සුදුසුකම් මටමටම් 5 සහ 6 කලස 

තක්කසේරු හුණු ක වැ සටහන් 2 ක්රියාත්මක කේ. එම කද්කකහි විෂය අන්තර්ගතය‚ ඇගයීම් හා මාදිලිය අනුව 

එකික කට කව ස්කේ. 

2015 දී අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය (CEC) පවත්වනුලැබූ තක්කසේරු කරුවන් හුණු ක (TOA) වැ සටහ  

යටකත් තක්කසේරුකරුවන් 219ක් හුණු ක කර ඇත. (වගු අංක 09)  

 

වගුව - 11 තක්මසේරු කරුවන් පුහුණු කිරීම් - 2015 

වැඩසෙෙන ලියාපදාංචි සාංඛයාව 

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

තක්කසේරු කරුවන් හුණු කකිරීම (TOA – 70)  12 08 20 

තක්කසේරු කරුවන් හුණු කකිරීම (TOA – 71) 20 17 37 

තක්කසේරු කරුවන් හුණු කකිරීම (TOA – 72) 16 17 33 

තක්කසේරු කරුවන් හුණු කකිරීම (TOA – 73) 22 14 36 

තක්කසේරු කරුවන් හුණු කකිරීම (TOA – 74) 31 07 38 

තක්කසේරු කරුවන් හුණු කකිරීම (TOA – 75) 15 02 17 

තක්කසේරු කරුවන් හුණු කකිරීම (TOA – 76) 26 12 38 

එකතුව 142 77 219 

 

තක්කසේරුකරුවන් හුණු ක වැ සටහන් සම් න්ධීකරණය‚ ආධුනික කථිකාචාර්ය යූ. සිවකචල්වි මහත්මිය, විසින් 

සිදු කර  ලදී. 
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7.3 කාර්මික පුහුණු කළමනාකරණ 
කාර්මික හුණු ක ද් ඩිේකලෝමාවල පමණක් ක ොව පශ්චාත් ඩිේකලෝමා පාඨමලා වලද් ර ල අංගයක් කේ. 

කාර්මික හුණු කව නිශ් වත කාල සීමාවක් කලස මාස 03 සිට 06 ද්ක්වා NVQ මටමටම 01 සිට 07 තුල අනිවාර්ය 

කේ.ජාාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික හුණු ක කිරීකම් අධිකාරිය‚ කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හුණු ක සිසුන් 

සඳහා කාර්මික හුණු ක ල ාදීම සඳහා නිශ් වත ආයත ය කේ.කකකසේ කවතත්, හුණු ක ආයත  කේ සිසුන්කේ 

කාර්මික හුණු ක කටයුතු සම් න්දීකරණය කර  නිලධ්ාරීන් යාවත්කාලී  විම සහ කාර්මික හුණු ක 

කළම ාකරණයට අද්ාළ කළම ාකරණ සංරචක පිළි ඳව අද්ාල පාර්ශව ද්ැනුවත් කිරීම කළ යුතු  ව 

නිරීක්ෂණය කර ඇත. 

කාර්මික හුණු ක කළම ාකරණ වැ සටහ  මගින් දි  05ක් කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හුණු ක 

අභයාසලාීනන් සහ අද්ාළ කළම ාකරණ කුසලතා සඳහා කාර්මික නිරාවරණය කිරීකම් වැද්ගත්කම අවධ්ාරණය 

කරමින් 137 කද්ක කු සඳහා 2015දී කාර්මික හුණු කව ල ා දී ඇත. (වගු අංක 10), 

වගුව 12 - කාර්මික පුහුණු කළමනාකරණය -2015 

වැඩසෙෙන ලියාපදාංචි සාංඛයාව 

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

වැ සටහ  - 01 (NAITA) 19 09 28 

වැ සටහ  - 02 (NAITA) 13 07 20 

වැ සටහ  - 03(DTET - 11‚NYSC -05‚CGTTI-04‚  

OU(NAITA)-02) 

11 11 22 

වැ සටහ  - 04 (VTA) 24 06 30 

වැ සටහ  - 04 (VTA – 27,DTET-10) 27 10 37 

එකතුව 94 43 137 

 

එන්.එල්.බී ඕෂධී මහත්මිය,(ආධුනික)කථිකාචාර්ය කාර්මික හුණු ක කළම ාකරණ වැ සටහන් 

සම් න්ධීකාරක කලස කටයුතු කරයි. 

7.4 පුහුණු මධ්යස්ාාන කළමනාකරණය  
හුණු ක මධ්යස්ාා ය කළම ාකරණය පිළි ඳ දි  05ක වැ සටහ ක් රධ්ා  විධ්ායක නිලධ්ාරීන් කලස 

පත්කිරීමට  ලාකපොකරොත්තු ව  නිලධ්ාරීන් සහ රධ්ා  විධ්ායක නිලධ්ාරීන් සඳහා පවත්වනු ලැබීය. කමම 

හුණු ක වැ සටහ  මඟින් මධ්යස්ාා ය කළම ාකරණය කිරීමට අද්ාළ කළම ාකරණ අංශ ව , රසම්පාද් , 

අයවැය, පරිපාල  හා මූල්ය කරගුලාසිවලට අද්ාල ද්ැනුම සැපයීම සිදු කකකර්. 

කමම වැ සටහ  යටකත් හුණු ක ආයත  වලින් හුේගලයින් 127 ක් පසුගිය වසකර්දී හුණු ක කර  ලදී. (වගු 

අංක 13) 
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වගුව 13  

වැඩසෙෙන ලියාපදාංචි සාංඛයාව 

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

වැ සටහ  - 01 (NYSC-17‚ OU-01,NYC-02) 18 02 20 

වැ සටහ  - 02 (VTA) 21 09 30 

වැ සටහ  - 03 (NAITA) 12 07 19 

වැ සටහ  - 04 (DTET) 20 04 24 

වැ සටහ  - 04 (VTA) 24 10 34 

එකතුව 95 32 127 

 

හුණු ක මධ්යස්ාා ය කළම ාකරණ වැ සටහ  සම් න්ධීකරණය කර ඇත්කත් ආධුනික කථිකාචාර්ය තමරා 

ජායකසේකර මහත්මිය විසිනි. 

 7.5 පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම 
අතණ්  අධ්යය  අංශය‚ ඉල්ලුම මත හුණු කකරුවන් සඳහා හුණු ක සැසි පවත්වයි. ක ොකහෝ අය ඉගැන්වීම සහ 

හුණු ක කිරීකම් ක්රමකේද්යන් හා උපාය මාර්ග සම් න්ධ්කයන් සිදුකර ඇත. කකකසේ කවතත් ඉල්ලුම මත 

රසම්පාද් ය‚ ගුණාත්මක සංවර්ධ් ය වැනි විකශේෂ අංශ වල අද්ාල වූ සංවර්ධ්  වැ සටහන් පවත්වනු ලැකබ්. 

කමම ආකාරකේ වැ සටහන් ක ොකහෝමයකට මූලය අනුග්රහය ල ාකද්නුකේ කපෞේගලික ආයත  හා වයාපෘති 

මගිනි. 

 විවිධ් ක්කෂේර වලට අද්ාලව පහත සඳහන් කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  වැ සටහන් 2015 දී පවත්ව  

ලදී.විශ්වවිද්යාලකේ අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය (CEC) මගින් පවත්වනු ල   සියලු වැ සටහන් නිලංකා 

මීකේගම මහත්මිය‚එන්.එල්.කේ.සී.ලිය කේ මහතා හා අභාෂි වික්රමසිංහ මහත්මිය විසින් සම් න්ධීකරණය 

කර  ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2015 

41 
 

 

 

7.6 බාහිර ආයතන සඳො ප්රාමයෝගික සැසි පැවැත්වීම 
විශ්වවිද්යාලය සතුව  ව උපකරණ සහ  ව තාක්ෂණික විද්යාගාර ඇති  ැවින්‚ ක ොකහෝ  ාහිර අධ්යාප  හා 

හුණු ක ආයත  රාකයෝගික මටමටමින් ඩිේකලෝමා හා උසස් ඩිේකලෝමා පැවැත්වීම සඳහා කමම පහසුකම් භාවිතා 

කිරීමට ඉල්ලා සිටී. අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය (CEC) පහත සඳහන්  ාහිර ආයත  කම් සඳහා 

සම් න්ධීකරණය කර ඇත. 

I. සි ප ඇන්ඩ් ගිල්ඩ්ස් ජාාතයන්තර ආයත ය 

II. ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ විශ්ව විේයාලය 

III. ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයත ය 

 

 

වැඩසෙෙන ලියාපදාංචි සාංඛයාව 

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

 ණු ගුණ හුණු ක වැ සටහ  ITE සිංගේපූරුව සමග                    
(සම් න්ධීකාරක : එන්.එල්.කේ.සී. ලිය කේ මහතා ) – දි  05ක්  

96 84 180 

 ණු ගුණ හුණු ක වැ සටහ  ITE සිංගේපූරුව 
(සම් න්ධීකාරක : එන්.එල්.කේ.සී. ලිය කේ මහතා ) – දි  05ක් 

109 63 172 

හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම (UNIDO - කුරුඳු කර්මාන්ත) 
(සම් න්ධීකාරක : යමු ා ම තංග මහත්මිය) - දි  06ක් 

13 01 14 

හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම (විශ්වවිද්යාල විද්යායත  කාර්ය 
මණ් ලය) 

(සම් න්ධීකාරක : පත්මශාන්ති ගමකේ මහත්මිය ) -15ව  

කස සුරාද්ා 

24 27 51 

NVQ මටමටම-01 මත හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම (කාර්මික හා 
වෘත්තීය අධ්යාප  හුණු කකරුවන්) 
(සම් න්දීකාරක: එස්.ඒ.එන්. ධ්නුෂ්ක මහතා) - දි  02ක් 

20 07 27 

හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම (-  ස් ාහිර පළාත් අධ්යාප  

කද්පාර්තකම්න්තුව) 

(සම් න්ධීකාරක: යමු ා ම තුංග මහත්මිය) - දි  05ක්  

03 52 55 

කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  (විශ්වවිද්යාල කාර්ය මණ් ලය සඳහ 
කළම ාකරණ ද්ත්ත පේධ්ති හුණු ක) 
(සම් න්ධීකාරක: එන්.එල්.කේ.සී. ලිය කේ මහතා) - දි  03ක් 

  167 

TOT - කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්යාප  ක්කෂේකරේ ගු ාත්මක 
 ායකයන් සංවර්ධ් ය 
(සම් න්ධීකාරක: එස්.ඒ.ලිය කේ මහතා) - දි  03ක් 

26 09 35 

කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  (සැපයුම් සහ ලංසු ඇගයීම ධ්ාරිතා) 

(සම් න්ධීකාරක: එන්.එල්.කේ.සී.ලිය කේ මහතා) - දි  02ක් 

39 16 55 

එකතුව   756 
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7.7 නිපුණතා සාංවර්ධ්න අමාත් යාංශමේ නිපුණතා ආාංශික සාංවර්ධ්න වැඩසෙෙන 
(SSDD) සඳො විෂයමාලා සාංවර්ධ්නය 
කාර්මික හා වෘත්තිය අධ්යාප  හුණු ක ක්කෂේරය සඳහා විෂය මාලාව සංවර්ධ් ය කිරීම ජාාතික කාර්මික 

අධ්යාප  ආයත යට (NITESL) සමගාමීව ස්ාාප ය කර  ලද් විශ්වවිද්යාලය සතු ක්කෂේරකේ හුණු කකරුවන් 

හුණු ක කිරීම කමන්ම රධ්ා  වූ කාර්යභාරයකි.  ව විෂයමාලා සංවර්ධ් ය හා විෂයමාලා සංකශෝධ් ය සඳහා 

අමාතයංශකේ නිහුණතා ආංශික සංවර්ධ්  අංශය මගින් අරමුද්ල් සපයනු ලැකබ්. 

ජාාතික ආධුනිකත්ව හා හුණු ක කිරීකම් අධිකාරිය (NITA) විසින් ජාාතික රවීණතා සම්මතය සකස් කර  ලද් 

අතර විශ්වවිද්යාලය විසින් අද්ාල වූ විෂයමාලාව සකස් කර  ලදී. 2014 හා 2015 වර්ෂ කද්ක තුලදී  ව 

විෂයමාලා 13 සංවර්ධ් ය කර ලද් අතර පවති  විෂයමාලා 11 සංකශෝධ් ය කර  ලදී.   

 

7.8 2016 ක්රියාකාරකම් 

වසර 2016 සඳහා වූ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ද්ැ ටමත් සකස් කර ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අනුව, CEC කපර SSDD 

සම  සිදුකර  ලද් කටයුතු අතණ් ව කරනු ඇත.හුණු කකරැවන් හුණු ක කිරීකම් වැ සටහන් සහ  ාහිර 

ආයත යන් සඳහා රාකයෝගිකව හුණු ක පැවැත්වීම සඳහා ඇතැම් ඉල්ලීම් කම් ව  විටත් ලැබී තිකබ්. 
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8.0 බඳවා ගතැනීම්‚ ප්රතීතන සෙ තත්ව පාලන අාංශය 

8.1 ෙැඳින්වීම 

 

රකේශ, රතීත  හා ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ අංශය පිහිටුවීකම් පළමු පියවරක් වශකයන් වෘත්තීය 

තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය ප කත් විධිවිධ්ා  මගින් නිර්මාණය කර  ලද් නිලධ්ාරි ත තුරු 6 න් එකක් 

ව   ඳවාගැනීම්, රතීත  හා තත්වපාල  අධ්යක්ෂ ත තුර සඳහා තිබූ හුරේපාඩුව 2014 සැේතැම් ර් 

1 ව  දික න් ඇරකඹ  වර්ෂ තු ක කාලපරිච්කේද්යක් සඳහා II කශ්රේණිකේ කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා පත් කිරීම මගින් හුරව  ලදී. 

අ තුරුව (I) අධ්යය  වැ සටහන්, (II) විෂයමාලා සමගාමී ක්රියාකාරකම්,(III)  විකේක කටයුතු සහ 

සමාජා සුභසාධ් ය ආශ්රිත කාරණාවන්හි ගුණාත්මකතාව තහවුරු කරනු පිණිස තත්වපාල  කමිටුව 

පිහිටුව ලද්  විෂයමාලාව, අතුරු වයවස්ාා, කරගුලාසි, අධ්යාපනික වැ සටහන්වල රීති සමාකලෝච ය 

කරමින් අධ්යය  වැ සටහන් ධ්ාරාගත කිරීම සඳහා රමුතත්වය කද්නු ලැබූ අතරම අධ්යය  පරිපාල  

කාරණාවන්හි ස්ාාවරත්වය හා කාර්යක්ෂමතාව තහවුරු කරනු පිණිස කාර්යප පපා ප, රතිපත්ති හා 

මාර්කගෝපකේශක ගණ ාවක් සංවර්ධ් ය කර  ලදී. 

වගුව 14 - බදවාගතැනීම්‚ ප්රතීතන ො තත්වපාලන අාංශ ස්ාාපනය කිරීම. 

 

ක්රියාකාරකම් ප්රගතතිය සෙෙන 

අධ්යක්ෂ පත් කිරීම පත්කර  ලදී 2014 සැේතැම් ර් 01 ව  ද්ා සිට 
ක්රියාත්මක ව  පරිදි 

ස්ාා ය අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය 
(CEC)  කගො  ැගිල්ල පළමු 
මහකලහි කාර්යාල කාමරය 

කමම අංශකේ හුළුල් වීමත් සමග 
එය ව ා ඉ ක  සහිත ස්ාා යක් 
කවත මාරු කර ගැනීමට අද්හස් 
කරනු ඇත. 

ගෘහභාණ්  මිලදී ගන් ා ලදී කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයන් 
තිකද් ා  ලිපි කල්ත  ග  ා කිරීම 
සඳහා රමා වත්ය 

ඉකලක්කෙොනික උපකරණ මිලදී ගන් ා ලදී කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයන් 
තිකද් ාකේ ඒ සඳහා රමාණවත් 
කේ. 
විශ්වවිද්යාල සමග ව ාත් ඵලද්ායී 
සන්නිකේද්  පහසුකම් සැලසීම 
පිණිසTeleconference 
පේධ්තියක් ස්ාාප ය කිරීමට 
කයෝජා ාවක් තිකබ්. 

මා ව සම්පත් අංශය සඳහා කාර්යාල කාර්ය 
සහයක නිලධ්ාරිකයක් අනියුක්ත 
කර  ලදී.  

තවත් කාර්ය මණ් ලය අංශය 
හුළුල් වීමත් සමග පත් කරනු 
ඇත. 
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8.2 ප්රතීතන 
උසස් අධ්යාප  ආයත  විසින් අනුගම ය කරනු ල    සියළුම කද්පාර්තකම්න්තු 2 වැ සටහන් සඳහා 

අනුගම ය කිරීමට ස්ාාපිත විධිමත් පිළිකවත්‚අද්ාල ලියවිලි සම්පාද් ය කර  ලදී. 

සෙය වූ ලියකියවිලි 

a) පීඨ මණ් ලයට කයොමු කර  ලද් කයෝජා ා 

b) විෂයමාලා සංවර්ධ්  කමිටු පත්කිරීකම් දි යන් සහ කව ත් විස්තර 

c) විෂයමාලා සංවර්ධ් ය කමිටුකේ රැස්වීම් පිළි ඳ විස්තර 

d) පීඨ මණ් ලය, අධ්යය  සභාව, සහ ඇතුල් වීකම්, රතීත  හා තත්ත්ව පාල  සභා අනුමැතීන් සහ 

කව ත් විස්තර 

e) අනුමත විෂය මාලාව 

f) සම්පත් ද්ායකයින් සහ ්වුන්කේ ජීව ද්ත්ත ලැයිස්තුව  

g) අත්කපොත 

h) එක් එක් කාණ් වල ශිෂය ලැයිස්තු 

i) සිසුන්කේ රතිඵල වාර්තා 

j) අතුරු නීති 

k) කරගුලාසි 

l) නීති 

 

වගුව 15 - ප්රගතති ක්රියාකාරකම් 

ක්රියාකරකම් ප්රගතතිය සෙෙන 

විශ්වවිද්යාලය විසින් ස්ාාපිත 
සම්මතයන් අනුගම ය කර   ව 
ස ාා කරනු සඳහා කල්ත  සකස් 
කිරීම. 

අනුමත අතුරු නීති කරගුලාසි සහ 
අධ්යය  පාඨමාලා සඳහා සංවර්ධ් ය 
කර  ලද් නීති අධ්යය සභාව විසින් 
සමාකලෝච ය කර  ලදී.සියලු 
පාඨමාලා සඳහා ශිෂය අත්කපොත් 
සංවර්ධ් යකර ඇත.එකී අත්කපොත් 
ව ාත් හුළුල් කකොට සංවර්ධ් ය 
කිරීම අද්ාල අංශ රධ්ානීන් විසින් සිදු 
කර  ලදී.   

එම විමර්ශ  කල්ත  අනුමැතිය සඳහා 
පාලක මණ් ලයට ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතය. 

ශිෂයයන්කගන් ල ාගන් ා රතිචාර 
ල ාගැනීම. 

අවශය කපෝරම සංවර්ධ් ය කකොට 
අධ්යය  සභාව විසින් අනුමත කර  
ලදී.එක් එක් අධ්යය  වාරය 
අවසා කේ සිසුන්කගන් රතිචාර ල ා 
ගැනීමට ක ොකහෝ පාඨමාලා කටයුතු 
කකොට ඇත. 

රතිචාර විශ්කල්ෂණය, අද්ාළ පීඨාධිපති 
කාර්යාල විසින් සිදු කර  ලදී. කමම 
AAQA අංශය හුළුල් කිරීම සමග එහි 
ක්රියාකාරකම් භාර ගැනීමට නියමිතය. 

සම් න්ධීකරණ කමිටු පිහිටුවීම. ස්ාාපිත කර  ලද් සමාරම්භක 
රැස්වීම් පවත්ව  ලදී. 

කපොදු ක්කෂේර ක ද්ා කග  අධ්යය  
වැ සටහන් සඳහා කමිටු පිහිටුවීම  
කර  ලදී. 

කතිකාචාර්යවරු සමතක්කසේරුව. අධ්යය  සභාකේ දී එක  වූ පරිදි 
කිසියම් ආකාරයක කපෝරම කයොද්ා 
ගැනීමට නියමිතය. 

නිවැරදි අධීක්ෂණයක් අවශය කේ. 

අභයන්තර විගණ ය. අධ්යය  සභාව විසින් අනුමත කර  
පිරික්සුම් ලැයිස්තුව භාවිතා කරමින් 
අධ්යය  වැ සටහන්වල අභයන්තර 
පළමු වටකේ විගණ ය පවත්ව  
ලදී. 

අනුමත ක්රියාප පපාටීන් අනුව 
ක්රියාත්මකව   ව තහවුරු කරගැනීම 
සඳහා කමම අභයන්තර විගණ  
ක්රියාවලිය අක ක් අංශ වලටද් වයාේත 
කළ යුතු කේ . 

අධ්යය  වැ සටහන් ල ාදීම 
සඳහා විවිධ් මාතයන් හඳුන්වා දීම 

සමහර වැ සටහන් ශිෂය කක්න්ද්රීය 
අධ්යාප කේ වැඩි දියු ක කිරීම සඳහා 
විශ්වවිද්යාල ආයත ය 

කමයට තවත් ම  කපන්වීම සහ 
අවධ්ා ය අවශයයය කේ. 
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කළම ාකරණ පේධ්තිය (LMS) 
කයොද්ා ගනිමින් ආරම්භ කර ඇත. 

ලිපි කල්ත  පාල  පේධ්තියක් 
ස්ාාප ය කිරීම.   

රමාණ සමීක්ෂණ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව ජාාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් 
මටමටම් 5 හා 6 කලස කකොමිෂන් 
සභාව විසින් රතීත ය කර  ලදී. 

අතුරු නීති හා කරගුලාසි පිටපත් ක ද්ා 
දී ඇති අතර, සංකශෝධ් යන් නිතිපතා 
යාවත්කාලී  කරනු ඇත. 

ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 හා 6 
මටමටම් ක්රමිකව පවත්වාග  යයි. 

රමාණ සමීක්ෂණ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව සද්හා කකොමිෂන් සභාව 
ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් මටමටම් 5 
සහ 6රතීත ය කර  ලදී. 

තාක්ෂණික ගුරු වැ සටහ  ජාාතික 
ඩිේකලෝමා පාඨමාලාව රතීත ය කිරීම 
සඳහා සියළු පියවර කග  ඇත. 

විශ්වවිද්යාල විද්යායත  සඳහා 
තත්ත්ව ආරක්ෂණ යාන්රණයක් 
සංවර්ධ් ය කිරීම. 

සම්පූර්ණ කර ඇත 
හුණු කව ල ාකද්යි. 

අවශය ම  කපන්වීම හා සහකයෝගය 
කකොමිෂන් සභාකේ ද් සහාය ඇතිව  
රධ්ා  නිලධ්ාරීන්ට ල ා කද්  ලදී. 
ඒවාට අවශය වැඩිදියු ක කිරීම් ද් 
සිදුකකකර්.  

 

8.3 තත්ත්ව පාලන කමිටුව 
එම තත්ත්ව පාල  කමිටුව ස්ාාපිත කර ඇත. 

 ම ත තුර 

සුද්ත් ලිය කේ මහතා අධ්යක්ෂ : රකේශ,  ඳවාගැනීම්‚රතීත  හා 
තත්වපාල   අංශය (AAQA) 

සුරාේ ජායතිලක මහතා රධ්ානී:විදුලි හා ඉකලක්කෙොනික උපකරණ 
කද්පාර්තකම්න්තුව 

කසකන්ෂ්  ණ් ාර මහතා කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

බී.එම්.ටී.ඩී. ජායකසේකර මහත්මිය කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

ඒ.එස්.කක්. විකේවර්ධ්  මහතා කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

 බ්.පී.ජී.සී. රමිලා මහත්මිය සහකාර කල්තකාධිකාරී 

ආර්.ඩී. නිශාන්ත මහතා සහකාර මූලයාධිකාරී 

 

අයදුම්පත් ඇගයීම සඳහා විශ්වවිද්යාල රතිපාද්  කකොමිෂන් සභාව විසින් අනුගම ය කරනු ල   

ෛ තික රාමුව, ක්රමකේද්යන් සහ මාර්කගෝපකේශ කයොද්ාගන් ා ලදී. 

i. රාජාය හා රාජාය ක ොව  උසස් අධ්යාප  ආයත  2 ආයත  කවත උපාධි රද්ා  ල ා දීම 

ii. විශ්වවිද්යාල රතිපාද්  කකොමිෂන් සභාකේ පිළිගත් උපාධි පිරි ැමීකම් ආයත  සහ 2 ආයත  

විසින් රද්ා ය කර  උපාධි සඳහා අනුමැතිය ල ා ගැනීම. 

iii. නිශ් වතව ද්ක්වා ඇති වෘත්තීය සුදුසුකම් 2 සාමාජිකත්වය පිළිගත් වෘත්තීය ආයත  2 ආයත  

විසින් පිරි මනු වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිගැනීම. 

 

සහ වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල විද්යායත  විසින් ල ා කද්නු ල   උපාධි සඳහා අංක ii හි 

සඳහන් අවශයතා සහුරනුවස් ගතයුතු ක්රියාමාර්ග පිළි ඳ නිර්කේශ ඉදිරිපත් කකොට ඇත.(වාත්තිය 

තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල විද්යායත ය පාර්ලිකම්න්තු ප තින් ස්තාප ය කර  ලද් විශ්වවිද්යාලයක් 
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ව   ැවින් ඉහත අංක I අද්ාල ක ොව   ැවින් වර්තමා  තත්වය යටකත් අංක 03 වැඩි 

වැද්ගත්කමකට කයොමු කිරීම අවශය ක ොව  මුත් අංක 02 ව ා වැද්ගත් කකොට සැලකිය යුතු  ව 

කමිටුකේ අද්හස විය)  

ඉහත අංක (ii) එ ම් විශ්වවිද්යාල රතිපාද්  කකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් උපාධි රද්ා ය කර  

ආයත  වලින් නිකුත් කරනු ල   උපාධි වලට අනුමැතිය ල ාගැනීකම් දී රධ්ා  අංශ 6කි. 

එකමන්ම උපාධි පාඨමාලා රතීත යට අද්ාල සම්මත 2 ක්රමකේදී හා සාක්ෂි ගත කරු ක කලස 

සලක  අංශ රාශියක් කේ. 

විශ්වවිද්යාලය විසින් පත්කර  ලද් මහාචාර්ය ඉන්ද්රා ද්යාවංශ හා ආචාර්ය රන්ජාන් කපකර්රා ය  

විේවත් උපකේශකයන් කද්කද් ාකේ මගකපන්වීම කමිටුවට ලැුණණි. විශ්වවිද්යාලය තුල අකේක්ෂිත 

සම්මත ස්ාාප ය සඳහා කමිටු සාමාජිකයන්කේ එක තාව මත අවශය ක්කෂේරවල කටයුතු කර  

ලදී.    

 

 

 

I. ඇතුළත් කිරීම් නිර්ණායක සහ ක්රියා 

ප පපා ප. 

II. අධ්යය  වැ සටහ  

III. රමිතිය හා ගුණාත්මකභාවය 

සහතික කිරීම 

IV. කාර්ය මණ් ලකේ අධ්යය  හා  

පර්කේෂණ නිහුණතාවයන් 

V. අධ්යාප  හුණු ක පහසුකම් 

VI. ශිෂය කසේවා සහය සහ සු සාධ් ය 

 

 

 

 බ්.පී.ජී.සී. රමිලා මහත්මිය 

 කසකන්ෂ්  ණ් ාර දිසා ායක මහතා 

සුද්ත් ලිය කේ මහතා 

බී.එම්.ටී.ඩී. ජායකසේකර මහත්මිය 

ඒ.එස්.කක්.විකේවර්ධ්  මහතා 

සුරාේ ජායතිලක මහතා 

 

 

 

එක තාව මත කටයුතු කල ක්කෂේරවලින් පසු‚ එම කමිටුව 2016 ්ක්කතොම් ර් මාසකේදී රගති 

සමාකලෝච යට හා අ ාගත සැලසුම් සාකච්ජාා කිරීමට  ැවත හමුකවනු ඇත.  

 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකොමිෂන් සභාවල සඳෙන් අාංශ  ෙ අදාල ප්රමිතීන් සනාා කිරීමෙ    ප්රමයෝජනවත් 

මේ. ඒවාමේ වර්තමාන තත්ත්වය සෙ අදාල නිරීක්ෂණ පෙත දැක්මේ.  
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I. ඇතුල් වීමම් නිර්ණායක සෙ ක්රියා ප පපා පය 

ඇතුලත් වීම් සම් න්ධ් කල්ත   
MIS‚ශිෂය පැතික . 

MIS ආරම්භ කර ඇති අතර එය 
අරමු ක ගණ ාවක් සඳහා භාවිතා 
කකොට ඇත. 

MIS භාවිතය පිළි ඳ සාධ් ය 
කිරීමට ව ා කහොඳ අවක ෝධ්යක් 
ල ා ගැනීම සඳහා හුණු ක 
වැ මළුවක් සංවිධ්ා ය කළ යුතුය. 

විභාග රතිඵල සාරාංශ(අධ්යය  
වාරය අනුව) සියලු සිසුන් හා සියලු 
කණ් ායම් සඳහා වැ සටහන්. 

විභාග හා ඇගයීම් මධ්යස්ාා   
පවත්වාකග යාම. (EEC) 

 

වාර්ෂික සිසුන් ලියාපදිං වය වාර්තා. ශිෂය කසේවා අංශය 
පවත්වාකග යයි. 

ක්රමවත් කල යුතුකේ 

පිටවී ය  සිසුන් පිළි ඳ වාර්තා 
පවත්වාග  යාම. 

නිසි අධීක්ෂණය සිදු කල යුතු කේ. Alumina ස්ාාප ය කිරීම 

ශිෂය ඇතුළත් පිළි ඳ රාජාය  
කතොරතුරු පත්රිකා සහ කව ත් 
රවර්ධ් ාත්මක ද්රවය. 

ළ දීම මුද්රණය කිරීමට නියමිතය.  

 

 

II. අධ්යයන වැඩසෙෙන 

 ක්රියාකාරකම්  ප්රගතතිය සෙෙන් 

ආයතනමේ ආයතනික සැලසුම් ඇත  

විෂය මාලාව හා සැලසුම් නිර්මාණ 
විෂය මාලාව සංවර්ධ්  කමිටුකේ 
වාර්තා. 
විෂයමාලා සංවර්ධ්  හා නිර්මාණ 
සැලසුම් ද්ැ ට පවති  තත්ත්වය  
පාඨමාලා සංවර්ධ් ය කල්ත  

කමම ක ොකහෝ ලිපි 
කද්පාර්තකම්න්තු 2 
වැ සටහන් රධ්ානීන්කගන්  
ල ා ගත හැකිය. 

අභයන්තර විගණ  විසින් සවිස්තර 
වාර්තාවක් කද්ව  වටයට පසු අධ්යය  
සභාව කවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. 

පීඨ මණ් ල වාර්තා පීඨාධිපති කාර්යාලකේ හා 
සහකාර කල්තකාධිකාරි 
සතුව අනුකූලතාවය ත ා 
ඇත. 

ඉතා විධිමත්ව ක්රියාත්මක ක්රියාකාරකම්. 

අධ්යය සභා කව සභා වාර්තා උපකුලපති‚පීඨාධිපති‚සහ 
කල්තකාධිකාරී කාර්යාලවල 
පවත්වාග  යාම. 

ඉතා විධිමත්ව ක්රියාත්මක ක්රියාකාරකම්. 

කද්පාර්තකම්න්තුකේ 2 පීඨකේ 
ඉගැන්වීම් සහ ඉකගනුම් සැලසුම් 
විෂය මාලාව නිර්මාණය හා සැලසුම් 
නිර්මාණය සහ සංවර්ධ්  සැලසුම් 
විෂයමාලා සංවර්ධ්  කමිටු වාර්තා 
මි කම්පාද්ක  රකාශ 
ඉකගනුම් ඉගැන්වීම් රතිපත්ති හා විෂය 
මාලා රතීත ය. 

සමස්තයක් වශකයන්, අද්ාල 
ලිපි කල්ත  ඇත. 

අභයන්තර විගණ  විසින් සවිස්තර 
වාර්තාවක් කද්ව  වටයට පසු අධ්යය  
සභාව කවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. 

අංශ රධ්ානී රැස්වීම් වාර්තා 
විෂයමාලා සමාකලෝච  කමිටුකේ 
වාර්තා 

පළමු වටකේ අභයන්තර 
විගණ  සමග, ක ොකහෝ 
කද්පාර්තකම්න්තු ආරම්භ 
කර ඇත. 

අභයන්තර විගණක පවත්වාකග  ඇත. 
කමම ක්රියාවලිකේ ක්රමවත්  ව විධිමත් 
අභයන්තර විගණ  ක්රියාවලියක් හරහා 
ස්ාාප ය කරනු ඇත.  

අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ සුදුසුකම්  ඳවා ගැනීම් ප පපා ප 
කළම ාකරණ කසේවා 
කද්පාර්තකම්න්තුව විසින් 
අනුමත කර ඇත 
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වාර්ෂික සැලැස්ම 
ඉකගනුම්‚ ඉගැන්වීම් සැලැස්ම 

ඇත 
ඇත 

සියලු අංශ රධ්ානීන් සියලු ඒකක සඳහා 
අද්ාල  වැ සටහන් පවත්වාකග  යනු 
ලැකබ්. 

කමකහයුම් කාලසටහන් 
අධ්යය  වාර කාලසටහන් 
පසුගිය විභාග රශ්  පර 
පැවරුම් ල ා දීම් 
සිසුන්කේ ආද්ර්ශ පිළිතුරු පර  
කව ත් අතණ්  ඇගයීම් ක්රම ල ාදීම 

රගතියක් පවතී සියලු පසුගිය රශ්  පර හුස්තකාලකේ 
ද්ැකිය හැකිය. 
 
වැ සටහන් රධ්ානීන් සියලු ඒකක 
පවත්වාකග  යනු ඇත. 

ශිෂය අවසන් නි න්ධ්  වාර්තා අංශ රධ්ානී කාරයාල සතුව 
ඇත. 

පිටපතක් හුස්තකාලකේ ත ා ඇත 

විභාගය කාලසටහන් 
රතිඵල මණ් ල වාර්තා 

විභාග අංශය සතුව ඇත. අභයන්තර විගණ ය අක කුත් අංශ කවත 
වයාේත වූ පසු කමය ව ා කහොඳින් 
අධීක්ෂණය වනු ඇත. 

පාඨමාලා ද්ළ සටහන් අංශ රධ්ානී කාරයාල සතුව 
ඇත. 

 

පසුගිය විභාග රශ්  පර 
විභාගය කාලසටහන් 

හුස්තකාලය හා විභාග 
අංශය සතුව ඇත. 

 

අවසන් නි න්ධ් ය කහෝ වාර්තාව 
සකස් කිරීම සඳහා 
මාර්කගෝපකේශකත්වය ල ාදීම. 

ඇත. අධ්යය  සභාකේ අනුමැතිය ල ා දී ඇත 

III. සම්මත ො ගුණාත්මකභාවමේ සෙතික 

තත්ත්ව රාමුව,  යාය පරය සහ 
අද්ාළ කමිටු වාර්තා  
තත්ත්ව කව, 

ඇත.  

ආයතනික  ාහිර තත්ත්ව සහතික 
ලියකියවිලි. 

අද්ාල ක ොකේ. විශ්වවිද්යාලය විසින් අනුගම ය 
කරනුකේ විශ්වවිද්යාල රතිපාද්  
කකොමිෂන් සභා කල්ත  වල අද්ාල 
නිර්කේශයන්ය. 

කවබ් අ වි ඇත. එය වැඩි දියු ක කිරීමට අවශයයි 

අභයන්තර චකක්රල්ත ඇත.  

තත්ත්ව සහතික රාමුව ඇත. අධ්යය  සභාව විසින් අනුමත කකොට 
ඇත. 

තත්ත්ව සහතික රතිපත්ති කල්ත  ඇත.  ැවත විමර්ශ ය කළ යුතුය 

කමිටු රැස්වීම් වාර්ාා සැලසුම් කිරීම 
හා ක්රියාත්මක කිරීම ඇත. 

සංවර්ධ්  කමිටුව සම තත්වකේලා 
සැලකිය හැක. 

මසකට වරක් රැස්ව  
තත්ත්ව සහතික කමිටු රැස්වීම 2015 
්ක්කතෝ ර් මස සිට මාස කද්කකට 
වරක් හමු වනු ඇත. 
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IV. කාර්යමණ්ඩලමේ  අධ්යයන ො පර්මේෂණ නිපුණතාවයන්  

 ක්රියාකාරකම් ප්රගතතිය සෙෙන් 

ආයතනික හා උපායමාර්ග සැලැස්ම කමම ක ොකහෝ කල්ත  ඇත. ලිපි කල්ත  විවිධ් අංශ 2 
කාර්යාලවල ඇත. 

කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  හුණු ක 
සැලැස්ම 
 

පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්යත්ව 10 ක් ව  
රධ්ා ය කර  අතර  
අධ්යය  කාර්ය මණ් ල 
සාමාජිකයන් 4ක් අධ්යය  කටයුතු 
ආරම්භ කර ඇත. 2- විකේශ පූර්ණ 
කාලී , සහ 2-Online සම්මිශ්රිත 
පශ්චාත් උපාධි වැ සටහන් 
ඇරැඹීමට අවශය කර  ඕ ෑම 
අධ්යය  කාර්ය මණ් ලය 
සාමාජිකයකු මූලය සහකයෝගය 
ල ාදීකම් කටයුතු වයාේත කිරීමට 
තීරණය කර ඇත. 

 

තාක්ෂණ රතිපත්ති කල්ත ; 
තාක්ෂණ කමිටු රැස්වීකම් වාර්තා, 
තාක්ෂණ  හුණු ක 

ජා මාධ්යය හා කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  තාක්ෂණය ආශ්රිත 
කරු ක අද්ාල ව  කව ම අංශයක් 
තිකබ්. 

අභයන්තර විගණ ය අක කුත් 
අංශ සඳහා වයාේත වූ පසු ව ා 
කහොඳන් අධීක්ෂණය කරනු ඇත. 

පර්කේෂණ කමිටුව සංයුතිය, 
වාර්තා හා අයවැය 49රතිපාද් , 
මාර්කගෝපකේශ නීති හා කරගුලාසි  
 
හා භූමිකාවන්හි සහ විවිධ් 
සාමාජිකයන්කේ වගකීම්. 

අධ්යය  සභාව විසින් පත්කර  
ලද් කමිටුවක් මගින් සියලු 
පර්කේෂණ අධීක්ෂණය කරනු 
ලැකබ්. 
වර්ෂය සඳහා ්ණුකේ 2 ඇයකේ 
පර්කේෂණ අවසන් කර තිකබ්. 
අවශය සියලු ලිපි කල්ත  ල ා ගත 
හැකිය. 

2015 වර්ෂය සඳහා වූ  ව 
කයෝජා ා කාරක සභාවට ලැබී 
ඇත. 
 
මහාචාර ශිකරෝනිකා 
කරුණා ායක, ඉංජිකන්රු සරත් 
චන්ද්ර  ාහිර අධ්යය  කාර්ය 
මණ් ලකේ සාමාජිකයන්ය‚ 
ඩී ඩී විකේසිංහ මහතා, ේරධ්ා  -
CEC රධ්ානී ද්, කාරක සභාකේ 
සාමාජිකයන් කේ. 

රතිපත්ති කල්ත , විධ්ායක‚ 
අවක ෝධ්තා ගිවිසුම්, වාර්තා 

පාලක මණ් ලය, ඇතුල් වීකම් 
රතීත  හා තත්ත්ව ආරක්ෂණ 
සභාවක්, අධ්යය  සභාව, 
සංවර්ධ්  කමිටු, තත්ත්ව සහතික 
කමිටුව වැනි විධ්ායක කමිටු 
පවත්ව  අතර වාර්තා 
පවත්වාකග  යනු ලැකබ්. 

කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණ සඳහා රතිපත්ති 
ලියවිල්ල සංවර්ධ් ය කළ යුතුය. 

වයාේති කටයුතු කමිටු වාර්තා, 
වයාේති කටයුතු සඳහා වාර්තා, 

අධ්යාප  මධ්යස්ාා  වයාේති 
කටයුතු හසුරුව  අතර වාර්තා 
ඇත. 

 

වාර්ෂික වාර්තා ඇත.  2014 වර්ෂය සඳහා ව  වාර්ෂික 
වාර්තාව පාලක මණ් ලය විසින් 
අනුමත කර  ලදී. 
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V. අධ්යයන වැඩසෙෙන් සඳො විමශේෂිත වූ ශික්ෂණ ො පුහුණු පෙසුකම් 

  ක්රියාකාරකම්  ප්රගතතිය සෙෙන් 

නියමිත සම් න්ධ්තා සැසි ක්රියාත්මක 
කිරීමට අවශය කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  තාක්ෂණ සහාය සහිත 
පන්ති කාමර, 

ඇත.  ව කගො  ැගිල්ල ඉදිකිරීමත් 
සමගම වැඩි දියු ක කිරීම සිදු කරනු 
ඇත. 

අවශය කභෞතික ය පතල පහසුකම් 
(අවකාශය සහ කගො  ැගිලි) කු ා 
කණ් ායමක් අන්තර් හා කව ත් 
ශාසත්්රිය කටයුතු පැවැත්වීම සඳහා ල ා 
ගත හැකි කේ. 

ඇත.  ව කගො  ැගිල්ල ඉදිකිරීමත් 
සමගම වැඩි දියු ක කිරීම සිදුවනු 
ඇත 

උපාය මාර්ගික සැලැසුම් ඇත.  

විවිධ් ය පතල පහසුකම් සංවර්ධ්  කමිටු 
වාර්තා 

ඇත.  

කල්ත  සැකස්ම හා ග  ා කිරීම ඇතුලු 
පරිපාල  කාර්යන්හි නිරත 
කාර්යමණ් ලයට රමා වත් පරිදි 
කගො  ැගිලි පහසුකම් ඇත. 

ඇත.  

විශ්වවිද්යාලය සතුව විද්යාගාර හා 
රසාය ාගාර පහසුකම් ඇත.වැඩිදියු ක 
ව  මාධ්ය හා නිෂප්ාද්  පාඨමාලාවලට 
අද්ාල අසාය ාගාර ද් ඇත. 

ඇත. රසාය ාගාර හා සංවර්ධ්  
ක්රියාවලි දිගටම පවත්වාගැනීම 

විශ්වවිද්යාලකේ අ ාගත සංවර්ධ්  
පිළිබිඹු කරමින් රධ්ා  සැලැස්මක් ඇත. 

ඇත.  

ආයත කේ හුස්තකාල පහසුකම්  
ඉකගනුම් අවශයතා අනුව සංවර්ධ් ය 
කර ඇත. 

2014 කද්සැම් ර් මාසකේ දී 
මිලදී ගත් 1වාරකේ මිලිය 15 
ක් ව ප ා  ව කපොත්  

හුස්තකාල කපොත් මිලදී ගැනීමට 
අද්ාළ කරු ක අධීක්ෂණය කිරීමට 
පත් කළ තාක්ෂණික කමිටු  ඇත. 

කතොරතුරු ඉකගනීම සඳහා තාක්ෂණය 
හුළුල් කලස භාවිතා කරයි  ම් සහ 
ක ද්ාහැරීම් (e.g. පරිගණක, විදුලිය, 
ශ්රවය 2ද්ෘශය පහසුකම්) සඳහා ව  
තාක්ෂණික ය පතල පහසුකම්, 
කමකහයුම් මුළුමනින්ම  සහතික කිරීම. 

පරිගණක හුණු ක මධ්යස්ාා  
පහසුකම්, අන්තර්ජාාල 
පහසුකම් සහිතව ස්ාාපිත 
කකොට ඇත. 

NDTTE පළමු අධ්යය  වාරය, 
මිශ්ර කලස ක ද්ා හරිනු ඇත. 

ආයත ය විවිධ් පාර්ශව සමග සහ 
කාර්ය මණ් ලය සහ සිසුන් සමග,සහ 
විවිධ් ඒකක අතර නිසි සන්නිකේද් ය 
සඳහා කතොරතුරු සපය   
කළම ාකරණ කතොරතුරු පේධ්තියක්  
(MIS) ඇත. 

කළම ාකරණ කතොරතුරු 
පේධ්තිය ස්ාාපිත කකොට ඇත. 

එහි විධිමත් ක්රියාකාරිත්වය සඳහා 
හුණු ක වැ මුලුවක් සංවිධ්ා ය කළ 
යුතු කේ. 
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VI. ශිෂය උපකාරක මසේවා ො සුබසාධ්න 

ක්රියාකාරකම් ප්රගතතිය සෙෙන් 

උසස්  ලධ්ාරීන් විසින් 
නිකුත් කර  පත්වීම් ලිපි 

ඇත  

ශිෂය උපකේශකයන්, පත්කර ඇත  

කතොරතුරු ඇසුරුම් වර්ධ් ය කර ගත යුතුය.  

වාර්ෂික සැලසුම 
රැකියා උපකේශ ය හා 
සැලසුම් 

ඇත. 
ක ොමැත 

 

සිසුන් හා කාර්ය මණ් ලයට 
ක්රී ා පහසුකම් ල ා ගත 
හැකිය. 

ක්රිකටම සහ කවොලික ෝල් (සැහැල්ලු පන්දු) 
සඳහා පහසුකම් ල ා ග  ඇත. 

කමය වහාම පියවර අවශය ව  ව  
අංගයකි.වික ෝද් ශාලාව ත ා ඇත 
අතර, ක්රී ා පහසුකම් පහසු කිරීම 
සඳහා තාවකාලික විධිවිධ්ා  සකස ්
කර ගත යුතුය. 

ආප ශාලාව ඇත. සිසුන් 100 ක් පමණ  වාතැන් ගත 
හැක. 
ද්ැ ට පවති  ආප ශාලාව 
 වීකරණය කකොට ඇත. 

කන්වාසිකාගාර ඇත. 
 

 ව කන්වාසිකාගාර සැලැසම් අනුව 
ඉදි කිරීම් සැලසුම් කකකර්. 

පරිගණක පහසුකම් අන්තර්ජාාල රකේශ රමාණවත් පහසුකම් ඇත.  
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9.0 පරිපාලන අාංශය 
 
පරිපාල  අංශය මගින් අධ්යය  සහ පරිපාල  කාර්ය මණ් ලය සඳහා අර්ාවත් කලස විශ්වවිද්යාලකේ මා ව 
සම්පත් කළම ාකරණය කරමින් සාමා ය පරිපාල  කටයුතු සඳහා විශ්ව විද්යාල කාර්යක්ෂම කමකහයුම් 
කටයුතු  පහසුකම් සලසයි. 
 

 කාර්යාල ලිපි කගො ක කලමණාකරණය 

 කතොරතුරු කසොයා ගැනීම හා කමකහයවීම 

 වැ සටහන් කමකහයවීම 

 විද්ුත් ලිපි  ‚ලිපිකගො ක සහ පණීවු  ණුවමාරුව ඇතුලු දි පතා පරිපාල  කටයුතු කමකහයවීම 

 විශ්ව විද්යාලකේ රැස්වීම් කටයුතු‚සමුඑ හා අනිකුත් උත්සව ආදි කටයුතු සංවිධ්ා ය කිරීම   

 විවිධ් ගමන් ආදිය සංවිධ්ා ය කිරීම 

 කාර්යාල සැපයුම් පාල ය 

 විමසීම් කටයුතු සිදු කිරීම හා රශ්ණ සද්හා පිළිතුරු ල ා දීම 

 ලියවිලි ඒකක හා කාර්ය මණ් ල රැස්වීම් සංවිධ්ා ය කිරීම 

 ලිපිකගො ක නියමිත කේලාවට සකස් කිරිම හා පවත්වාකග  යෑම‚  වැ සටහන් සංවිධ්ා ය කිරීම 
‚ඒකක ඇගයීම හා වයාපෘති සකස් කිරීම. 

 

9.1 මසේවක සාංඛයා දත්ත 

අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය    

තනතුර අනුමත මසේවක සාංඛයාව වර්ාමාන කාර්ය 

මණ්ඩලය 

පුරප්පාඩු ගතණන 

මේෂ්ඨ මට්ෙම 1 1 0 

අධ්යක්ෂ ජා රාල් 1 1 0 

අධ්යක්ෂ මුද්ල් 1 1 0 

අධ්යක්ෂ 
(මාධ්ය හා කතොරතුරු කසේවා) 

1 1 0 

**අධ්යක්ෂ (රතිත  හා තත්ව 
පාල ) 

1 0 1 

කේෂ්ඨ සහකාර කල්තකාධීකාරි 1 1 0 

තෘතිය මට්ෙම    

සහකාර මූලයාධිකාරි 3 3 0 

සංතයා  නිලධ්ාරි 1 1 0 

සහකාර කල්තකාධිකාරි 3 3 0 

නිෂප්ාද්ක 1 1 0 

අභයන්තර විගණක 1 1 0 

පේධ්ති පරිපාලක 2 0 2 

සහකාර හුස්තකාලාධීපති 3 2 1 

ේවිතිය මට්ෙම    

ආශ්රිත නිලධ්ාරි 18 11 7 

වැ  අධිකාරි 1 1 0 

වැ සටහන් නිලධ්ාරි 2 2 0 

පේධ්ති පරිපාලක 0 2 0 

ආකලෝක කාර්මික ශිල්පි 1 1 0 

පරිගණක කාර්මික ශිල්පි 1 1 0 

විද්යාගාර කාර්මික 4 3 1 

කලමණාකර  සහායක 45 43 2 

ප්රාාමික ම පෙම    

රියදුරු 7 7 0 

වීඩිකයෝ කැමරා ශිල්පි 4 2 2 

ශ්රවය ද්ෘෂය නිලධ්ාරි 1 1 0 
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කාර්මික නිලධ්ාරි 1 1 0 

ජාල ළ කාර්මික ශිල්පි 1 0 1 

විද්යාගාර සහායක 1 0 1 

වායු සමීකරණ ශිල්පි 1 0 1 

හුස්තකාල සහායක 1 1 0 

උයන්පාලක 1 0 1 

පරිගණක විද්යාගාර සහායක 1 1 0 

කාර්යාල කාරක සහායක 22 21 1 

 ස් කකොන්කද්ොස්තර සහ 
කාර්යාල සහායක 

1 1 0 

 134 115 21 

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය    

උප කුලපති 1 1 0 

කුලපති2මහාචාර්ය 2 1 1 

සහායක මහාචාර්ය 1 0 1 

**කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්ය (01 ව  
කශ්රේණිය) 

4 1 3 

**කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්ය (02 ව  
කශ්රේණිය) 

12 10 2 

කඨිකාචාර්ය 0 0 0 

කඨිකාචාර්ය(ආධුනික) 30 26 4 

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල 

සොයක 

   

රද්ර්ශක 5 0 5 

කේෂ්ඨ ගුරු සහායක 0 2 0 

*ගුරු සහායක 4 2 2 
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9.1 වගුව මසේවක සාංඛයා දත්ත 

* ද්රන් ාට කපෞේගලික ව  කසේ  

** 02 ව  කශ්රේණි කයහි කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්යවරුන් අවුරුදු 03ක් සද්හා  ද්වාකග  ඇත. 

9.2 නව බදවා ගතැනීම් 
පහත සද්හන්  ද්වා ගැනීම් සිදු කිරීම සද්හා පාලක මණ් ල අනුමැතිය ලැබී ඇත. 

වගුව 1  - නව බදවා ගතැනීම් 2015 වසර සදො 

අංක  ම ත තුර  ද්වා ගත් දි ය 

01 එම් සී එල් පීරිස් මහත්මිය කලමණාකර  සහකාර 2015-07-06 

02 එස් කේ සදුන් සමීර මහතා කාර්යාල කාරක සහායක 2015-07-06 

03 ඒ පී ටී පී වී ගුණවර්ධ්  
මහතා 

කාර්යාල කාරක සහායක 2015-07-06 

04 ඩී ඒ ජායසිංහ මහතා පරිගණක විද්යාගාර සහායක 2015-07-07 

05  කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්ය (02 ව  කශ්රේණිය) -  ඉදිකිරීම් 
අංශය 

2015-08-27 

06 ඩී එස් සමරකහේවා මහත්මිය සහකාර කල්තකාධීකාරි 2015-09-01 

07 මහාචාර්ය එස් පී 
කරුණා ායක 

මහාචාර්ය - ඉදිකිරීම් අංශය 2015-09-07 

08 එම් එම් කක් එස් දිසා ායක 
මහතා 

නිෂප්ාද්ක 2015-09-28 
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9.3 විශ්රාම ගතැනීම‚ඉල්ලා අස්වීම‚මසේවය අවසන් කිරීම ො මසේවය අත්හිටුවීම 

පහත සඳහන් විශ්රාම යෑම්  ඉල්ලා අස්වීම් ‚කසේවය අවසන් කිරීම හා කසේවය අත්හිටුවීම් පාලක මණ් ලකේ 

අනුමැතිය ඇතිව සිදුකකොට ඇත.සාරාංශය පහත වගුකවහි ද්ක්වා ඇත. 

16 වගුව සාරාංශය විශ්රාම ගැනීම‚ඉල්ලා අස්වීම‚කසේවය අවසන් කිරීම හා කසේවය අත්හිටුවීම 

  ම  ද්වා ගත් දි ය අස්වූ දි ය කහේතුව  

1 ටී ධ්ර්මකසේකරම් මිය 
රද්ර්ශක 

2014-09-01 2015-01-16 ඉල්ලා අස්වීම 

2 එම් කක් එන් පි කුමාර මහතා 
කාර්යාල කාරක සහායක 

2006-08-21 2015-05-11 මිය යෑම 

3 ජී පී ජී එල් කුමාර මහතා  
විඩිකයෝ කැමරා ශිල්පී 

2005-10-04 2015-06-24 කසේවකයන් ඉවත් 
වීම 

4 එස් සුකලෝච ා මහත්මිය 
රද්ර්ශක 

2014-10-02 2015-06-24 ඉල්ලා අස්වීම 

5 කේ පී ඒ ප්රියද්ර්ශණ මහතා 
රියදුරු 

2007-10-10 2015-06-27 ඉවත් කිරීම 

6 එම් ජී අයි සුසන්ත 

කාර්යාල කාරක සහායක 
2008-11-03 2015-07-19 මිය යෑම 

7 කේ එම් ඒ අයි කහේරත් මහතා 
කඨිකාචාර්ය (ආධුනික) 

201-12-01 2015-08-12 ඉල්ලා අස්වීම 

8 යූ කක් ඩී සුගතපාල මහතා 
කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්ය 

2010-08-25 2015-08-24 ගිවිසුම් කාලය 
සම්පූර්ණ විම 

9 කක් එස් නිශාන්ත මහතා 
කලමණාකර  සහකාර 

2014-09-01 2015-09-14 ඉල්ලා අස්වීම 

10 ඩී එල් නිරන්ති මහත්මිය 
කලමණාකර  සහකාර 

2005-06-09 2015-10-21 ඉල්ලා අස්වීම 

 

9.4 කාර්යමණ්ඩලමේ සාංවර්ධ්නය සඳො අවස්ාා සැපයීම.  

විශ්වවිද්යාලකේ කාර්යමණ් ලය එහි සාර්ාකත්වකේ රමුත සාධ්කය කලස හඳු ාකග  ඇත. උපායමාර්ගක කලස 

සිදු කරන් ා වූ කාර්යමණ් ල සංවර්ධ්  වැ සටහන්‚ද්ක්ෂතාවන්කගන් පරිපූර්ණ වූ නිලධ්ාරීන් විශ්වවිද්යාලය 

කවත ආකර්ෂණය කර ගැනීමට කමන්ම නිහුණතාව සහිත නිලධ්ාරීන් විශ්වවිද්යාලය කවතම රද්වාගනිමින් 

්වුන්කේ ද්ක්ෂතා මත විශ්වවිද්යාල විද්යායත කයහි අභිමතාර්ා කවත කමකහයවීමට උපකාරී කේ. 

එක් එක් කද්පාර්තකම්න්තුවට අනියුක්ත කර  ලද් හුේගලයන් එකී මූකලෝපායික සැලැස්මතුල අද්ාල 

කද්පාර්තකම්න්තුකේ හා විශ්වවිද්යාලකේ අරමු ක සාක්ෂාත් කරගත හැකි ව සහතික කරගැනීමට එකික කාට 

අවශයව  පරිදි සංවර්ධ්  අවස්ාා ල ාදිම විශ්වවිද්යාලීය පරිපාල කේ අනිවාර්ය වගකීමක් කේ. 

විශ්වවිද්යාලකේ මා ව සම්පත් සංවර්ධ්  රතිපත්තිකේ මූලික අරමුණ වන්කන් විධිමත් හුණු කව තුලින් 

වැඩිදියු ක කරගන් ා ද්ැනුම‚ ආකල්ප හා කුසලතා මගින් ව ා කහොඳින් කාර්ය ඉටුකළහැකි නිලධ්ාරීන් පිරිසක් 

බිහි කිරීමයි. කපෞේගලික හා වෘත්තිය රවර්ධ් ය ඉලක්ක කරගත් වැ සටහන් කවත ්වුන් කයොමු කිරීම තුලින් 

විශ්වවිද්යාලකේ ඵලද්ායිතාව වැඩි කිරීමට  ායකත්වය සැපයීමට ්වුන්ට හැකි වනු ඇත. 

ඒ අනුව 2015 වර්ෂකේ දී කාර්යමණ් ල සංවර්ධ් ය පිළි ඳව විකශේෂ අවධ්ා යක් කයොමු වූ අතර විශ්වවිද්යාලීය 

රජාාවකේ ද්ැනුම හා කුසලතා වර්ධ් ය කරගත් ධ්ාරිතා සංවර්ධ්   වැ සටහන් කවනුකවන් සැලකියයුතු මූලය 

ආකයෝජා යක් සිදුකර  ලදී. එකමන්ම අධ්යය  හා අ ධ්යය  කාණ්  කද්කකහිම නිලධ්ාරීන්කේ වෘත්තිය 

සංවර්ධ් ය සඳහා  කේය ය හා විකේය ය හුණු ක පාඨමාලාවන්ට ්වුන් කයොමුකකොට අනුග්රහය ද්ක්ව  ලදී.      
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9.4.1 පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන සදො අනුග්රෙය - විමේශ 

නිලධ්ාරියාකේ  ම ත තුර හුණු කව ල ා කද්  
ආයත ය 

ඒ සද්හා වැය ව  දි  ගණ  

ජායලාල් කවත්තසිංහ 
මහතා 

කඨිකාචාර්ය - ආධුනික රශ්චාත් උපාධී 
පාඨමාලාව - AIT 
ආයත ය -  ැංකකොක් 

2015-01-03- 2015-07-30 
(01 ව  අධ්යය  වාරය 
සද්හා) 

එස් ඩී ඒ සංජීව මහතා කඨිකාචාර්ය - ආධුනික එම එම 

 

9.4.2 පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන සදො අනුග්රෙය - මේශිය 

හුණු කකේ  ම පවත් ා 
කාලය 

වාරය හුණු කව ල ා 
කද්  ආයත ය 

ත තුර 

උසස් අධ්යාප ය 
ඉගැන්වීම පිලි ද්ව 
සහතිකපර පාඨමාලාව 

මාස 06 2015  ශ්රි ජායවර්ධ් හුර 
විශ්ව විද්යාලය 

ආධුනික කඨිකාචාර්යවරුන් 07 
කද්ක කු සද්හා 

ශ්රාස්රපති 2 අචාර්ය 
උපාධි 

අවුරුදු 03 2014-2017 කකොළ් විශ්ව 
විද්යාලය 

01ක් ආධුනික කඨිකාචාර්යවකයකු 
සද්හා 

 

9.4.3 මේශිය පුහුණුව - අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සදො 
නිශ් වතව ද්ක්වා ඇති විෂය පිළි ඳ ්වුන්කේ විෂය ද්ැනුම වර්ධ් ය කිරීම සද්හා පහත සද්හන් හුණු ක වැ සටහන් 

වලට කතෝරාගත් අධ්යය  සාමාජිකයන් හට අවස්ාාව ල ා කද්  ලදි. 

හුණු කකේ  ම දි ය හුණු කව ල ා කද්  
ආයත ය 

කාර්ය මණ් ල වර්ග 

උසස් පර්කේෂණ ක්රමකේද්ය හා 
ද්ත්ත විශ්කල්ෂණය 
ගුණාත්මක හා ගුණාත්මක ක්රම 

2015-02-
20‚19 

කකොළ් විශ්ව විද්යාලය කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්යවරුන් 03 
කද්ක කු සහ ආධුනික 
කඨිකාචාර්යවරුන් 02 කද්ක කු 
සද්හා 

වයාපෘති කළම ාකරණ හා 
කකොන්රාත් පරිපාල  පිළි ඳ 
සම්මන්රණය 

2015-03-03 ඉදිකිරීම් හුණු ක හා 
සංවර්ධ්  ආයත ය 

ආධුනික කඨිකාචාර්යවරුන් 01 
අකයකු සද්හා 

විද්යාත්මක පර්කේෂණ සඳහා 
ද්ත්ත විශ්කල්ෂණය කිරීම - එක් 
දි  වැ මුළුව 

2015-03-12 කකොළ් විශ්ව විද්යාලය ආධුනික කඨිකාචාර්යවරුන් 02 
කද්ක කු සද්හා 

සංයුක්ත තාක්ෂණය සම  
කන්වාසික පද් ම හා ඉදිකිරීම් 
තාක්ෂණික ක්රම එක් දි  
වැ මුළුව 

2015-04-28 නිවාස සැලසුම් හා 
කගො  ැගිලි 
මධ්යස්ාා ය 

ආධුනික කඨිකාචාර්යවරුන් 01 
අකයකු සද්හා 

ජාල ල තාක්ෂණය පිළි ද් එක් 
දි  වැ මුළුව 

2015-06-11 නිවාස සැලසුම් හා 
කගො  ැගිලි 
මධ්යස්ාා ය 

ආධුනික කඨිකාචාර්යවරුන් 01 
අකයකු සද්හා 

ඉදිකිරීම් රක්ෂණය පිළි ඳ 
සම්මන්රණය 

2015-06-18 ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධ්  අධිකාරිය 

ආධුනික කඨිකාචාර්යවරුන් 01 
අකයකු සද්හා 

 වි  විද්ුත් උපකරණ භාවිතය 
පිළි ද් පාඨමාලාව 

2016-07-06 
දි  සිට 10 
ද්ක්වා 

ආතර් සී ක්ලාක් -  වී  
තාක්ෂණය පිලි ද් 
ආයත ය 

කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්යවරුන් 01ක්  
අකයකු සහ ආධුනික 
කඨිකාචාර්යවරුන් 01ක්  අකයකු 
සද්හා 
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9.4.4 විමේශිය පුහුණුව - අධ් යයන කාර්ය මණ්ඩලය සදො 
නිශ් වතව ද්ක්වා ඇති විෂය ක්කෂේරයකට කතෝරාගත් අධ්යය  සාමාජිකයන් සද්හා අවස්ාාව ල ා දී ඇත 

 ව ද්ැනුම සමග ්වුන්කේ විෂය ද්ැනුම වර්ධ් ය කිරීම කවනුකවන් විශ්වවිද්යාලකේ අරමුද්ල් වික්ේශ හුණු කවීම් 

සද්හා කයොද්වා ඇත. 

නිලධ්ාරියාකේ  ම ත තුර හුණු කව ල ා කද්  ආයත ය හුණු කව සද්හා 
වැය වූ දි  
ගණ  

එස් ඒ එන් ධ්නුෂක් මහතා කඨිකාචාර්ය(ආධුනික) AIT උසස් අධ්යාප  ආයත ය - 
 ැංකකොක් 

2015-02-09 සිට 
2015-02-15 

ආචාර්ය ඩී ඩී ඩී සුරවීර කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්ය ශ්රී ලංකාකේ වෘත්තීය අධ්යාප  
ආයත යන්හි  කළම ාකරණය පිළි ඳ 
සම්මන්රණය - ආර්ථීක හා වානිජා 
උපකේශණ කාර්යාලය -  චී ය 

2015-05-13 සිට 
2015-06-01 

යූ සිවකචල්වි මහත්මිය කඨිකාචාර්ය(ආධුනික) එම එම 

කක් එම් එස් ඒ ඩී 
 ණ් ාර මහතා 

කේෂ්ඨ කඨිකාචාර්ය ගුවන් විදුලි විකාශණ තාක්ෂණය පිළි ද් 
හුණු කව - ආර්ථීක හා වානිජා උපකේශණ 
කාර්යාලය -  චී ය 

2015-06-07 සිට 
2015-08-19 

එච් පී ඒ අයි පතිරණ 
මහතා 

කඨිකාචාර්ය(ආධුනික)  රශ්චාත් උපාධිය  හැද්ෑරීම සඳහා 
Flinders විශ්වවිද්යාලය - ද්කුනු 
්ස්කේලියාව 

2015-11-15 සිට 
2017-12-31 

 එස් පී ඒ ආර් එස් 
ජායතිලක මහතා 

කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය වෘත්තීය හුණු ක ආයත කේ ගුරුවරුන් 
සඳහා ව  ධ්ාරිතා වර්ධ් ය 
වැ සටහ - කකොරියාව 

2015-11-08 සිට 
2015-11-21 

 

9.4.5 මේශිය පුහුණුව - අනධ් යයන කාර්ය මණ්ඩලය 

අ ධ්යය  කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයන් සියලුම කද් ා පාකහේ විශ්ව විේයාලකේ මා ව සම්පත් සංවර්ධ්  

රතිපත්ති අනුව හුණු කවීම් ල ා ගන් ා ලදී. එහි සාරාංශය පහත පරිදි කේ. 

වගු අංක - 9.4 අ ධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ හුණු කවීම් සාරාංශය 

17 වගුව අ ධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ හුණු කවීම් සාරාංශය 

 

හුණු ක  ාමය දි ය හුණු කව ල ා 
දුන් ආයත ය 

කාර්ය මණ් ල කාණ් ය 

කාර්ය සාධ්  කලමණාකර ය - 
KPIS  

2015-02-11 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

සහකාර කල්තකාධිකාරි - 
පාල  

කපොදු කේපළ 2015-02-12 රාේ ආයත ය සහකාර මූලයාධීකාරි 

වයාපෘති කලමණාකර ය හා 
කකොන්රාත් පාල ය පිළි ද් 
සම්මන්රණය 

2015-03-03 ඉදිකිරීම් 
හුණු ක හා 
සංවර්ධ්  
ආයත ය 

වැ  අධිකාරි 

කල්කම් පරිචය 27/02/2015‚ 

27‚20‚13/03/201

5 

නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

ආශ්රිත නිලධ්ාරී 2 
කළමණාකරණ සහකාර  

ඞීසල් විදුලි ජා ක යන්ර   ත්තු 
(ISM 25) 

16‚20/3/2015 ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත 
සංවර්ධ්  
අධිකාරිය 

කාර්යාල සහයක 2   ත්තු 
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(ICTAD) 

ඵලද්ායි රාජාය කසේවයක් සඳහා වූ 
ගි කම් කරණය 

10/11/3/2015 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

2 කළමණාකරණ සහකාර 2 
මූලයය 

 කන්වාසික පද් ම හා ඉදිකිරීම් 
තාක්ෂණික ක්රම එක් දි  වැ මුළුව 

28/4/2015 නිවාස 
සැලසුම් හා 
කගො  ැගිලි 
සඳහා 
මධ්යස්ාා ය 

වැ  අධිකාරි සහ 
කළමණාකරණ සහකාර - 
  ත්තු  

එක් දි  වැ මුළුව “ඵලද්ායී කාර්යාල 
කළම ාකරණය” 

29/4/2015 කකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලය 

පීඨයන්හි සහකාර 
කල්තකාධිකාරි සහ සහකාර 
මූලයධිකාරී - ගි කම් 

මුද්ල් අයකැමි කේ සිය යුතුකම් හා 
වගකීම් පිළි ඳ හුණු කව 

13/5/2015 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

කළමණාකරණ සහකාර - 
මූලයය 

වතුර කපොම්ප හා සම්පී ක   ත්තු 
(ISWPC) 

13/17/2015 ඉදිකිරීම් 
උපකරණ 
හුණු ක 
මධ්යස්ාා ය 

කාර්යාල සහයක -   ත්තු 

කසේවක ඵලද්ායිතාව හා 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම. 

29/5/2015 ඉදිකිරීම් 
උපකරණ 
හුණු ක 
මධ්යස්ාා ය 

සංතයා  නිලධ්ාරී‚ 2 සහකාර 
කල්තකාධිකාරි‚ වැ  අධිකාරී 
සහ වැ සටහන් නිලධ්ාරී  

ජාල ල තාක්ෂණය පිළි ඳ එක් දි  
වැ මුළුව - (CHPB) 

11/6/2015 නිවාස 
සැලසුම් හා 
කගො  ැගිලි 
සඳහා 
මධ්යස්ාා ය 

කාර්යාල සහයක -   ත්තු 

ආකල්ප හා කුසලතා සංවර්ධ් ය 
පිළි ඳ වැ මුළුව 

26/6/2015 කකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලය 
/ IHRA 

වීඩිකයෝ කැමරා ශිල්පී සහ 
කාර්යාල සහයක - මාධ්ය 
අංශය 

ලිපිකරුකේ යුතුකම් හා වගකීම්  29/30/6/2015 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

කාර්යාල සහයක - පාල  

කාර්යාල සහයක යුතුකම් හා වගකීම් 
පිළි ඳ 

09‚10/7/2015 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

5 කාර්යාල සහයක 

ලංසු කැඳවීම 9/7/2015 රාේ ආයත ය සහකාර මූලයධිකාරී -සැපයුම් 

රියදුරන් සඳහාඑක්දි  වැ මුළුව 23/7/2015 ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත 
සංවර්ධ්  
අධිකාරිය 

2 රියදුරු 

වියද්ම් හා කගවීම් ක්රියාවලිය 23/7/2015 රාේ ආයත ය අධ්යක්ෂ 2 මූලය හා 
කළම ාකර  සහකාර 

 ආකල්පමය කව ස 30/7/2015 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

10කළම ාකර  සහකාර 

ද්කුනු ආසියාව තුල ජාාතික හුස්තකාල 
අතර සහකයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම 
පිළි ඳ ජාාතයන්තර සමුළුව 

6/8/2015 ජාාතික 
හුස්තකාල හා 
රකල්ත  
කසේවා 
මණ් ලය 

 කජායෂ්ඨ සහකාර 
හුස්තකාලයාධිපති 

DV ද්ශම වර්ගීකරණය පිළි ඳ 
වැ මුළුවක් 

11/8/2015 ජාාතික 
හුස්තකාල හා 
රකල්ත  

අධ්යක්ෂ / මාධ්යය 
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කසේවා 
මණ් ලය 

දුරකත කුසලතා කල්කම්වරුන් සහ 
ඉදිරිපස නිලධ්ාරීන් සඳහා ආචාරධ්ර්ම 
හුණු කව 

25/8/2015 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

කාර්යාල සහයක 2 පිළිගැනීකම් 
නිලධ්ාරී 

ඉ-රාජාය මූලික කළම ාකරණ හා  
කාර්යාලය පිළිකවත් 

 26‚27/08/2015 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

2 ආශ්රිත නිලධ්ාරී සහ 
කළම ාකර  සහකාර 

කපොදු මහජා  සම්පාද්  කාර්ය 
ප පපා පය 

29‚28/08 SIODA 
ආයත ය 

අභයන්තර විගණක සහ 
කළම ාකර  සහකාර 

ආකල්ප හා කුසලතා වර්ධ් ය 9/9/2015 කකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලය 
/ IHRA 

වැ සටහන් නිලධ්ාරී‚3 ආශ්රිත 
නිලධ්ාරී‚ රසාය ාගාර 
තාක්ෂණ ශිල්පී‚ 5 
කළම ාකර  සහකාර‚ ශ්රවය 
ද්ෘශය සහකාර‚ වීඩිකයෝ 
කැමරා ශිල්පී‚ රියදුරු‚ 3 
කාර්යාල සහයක 
 

වැටුේ කගවීම් 17‚16/09 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

අභයන්තර විගණක 2 සහකාර 
මුලයධිකාරී - පාල  

මූලය රකාශ  (අවසන් ගි කම්) 
සකසක්ිරීම  

29/09 රාේ ආයත ය අධ්යක්ෂ මුද්ල් 2 සහකාර 
මූලයධිකාරී 

2016 සඳහා රසම්පාද්  සැලසුම් 
සකස ්කිරීම 

13/10 රාේ ආයත ය සහකාර මූලයධිකාරී 2 
කළම ාකර  සහකාර 

සුවිකශේෂී  ායකත්වය හා රතිරූප 
කළම ාකරණය 

22/10 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

අධ්යක්ෂ ජා රාල් 

රසම්පාද්  හාඇගයීම නිෂප්ාද්  
පිළි ඳ වැ මුළුව 

30‚29/10 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

2 පේධ්ති පාලක සහ පරිගණක 
කාර්මික ශිල්පී   

රියදුරන් සඳහා එක් දි  වැ මුළුව 29/10 ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත 
සංවර්ධ්  
අධිකාරිය 

රියදුරු 

ආකල්ප හා කුසලතා සංවර්ධ් ය 
පිළි ඳ වැ මුළුව 

30/10/2015 කකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලය 
/ IHRA 

3ආශ්රිතනිලධ්ාරී‚2රසාය ාගාර 
තාක්ෂණශිල්පී‚ 
කළම ාකර  සහකාර‚ 
කාර්යාල සහයක 

ලංසු ඇගයීකම් රාකයෝගික  යාය 
(සිේධි අධ්යය ය මත)  

 3/11/2015 ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත 
සංවර්ධ්  
අධිකාරිය 

වැ  අධිකාරී 

රාේයඅංශකේ කළම ාකරණ 
කුසලතා (නිහුණතා) උකද්සා මා ව 
සම්පත් උපාය මාර්ග සංවර්ධ් ය 

3/11/2015 ජාාතික මා ව 
සම්පත් 
සංවර්ධ්  
සභාව 
(NHRDC) 

වැ  අධිකාරී 

වි ය ක්රියාමාර්ග 16‚17/11/2015 නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අරමුද්ල 

සහකාර කල්තකාධිකාරී - 
පාල  

පරිගණක ගි කම් පද් ම ශක්තිමත් 
කිරීම 

20‚26/11‚04‚11/

12/2015 

නිහුණතා 
සංවර්ධ්  
අංශය 

සහකාර මූලයධිකාරී සහ 
කළම ාකර  සහකාර 
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පර්කේෂණ ක්රමකේද් පිළි ඳ වැ මුළුව 04‚03/12/2015 ජාාතික 
හුස්තකාල හා 
රකල්ත  
කසේවා 
මණ් ලය 

 කජායෂ්ඨසහකාර 
හුස්තකාලයාධිපති 

වාර්ෂිකකකොටස් 
සතයාප ය  

2/12/2015 රාේ ආයත ය 2 කළම ාකර  සහකාර -
ග  ා 

ධ්ාරිතාසංවර්ධ් ය හුණු ක - 
රරසම්පාද්  

23‚22/12/2015 වෘත්තිය 
තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලය 

5 කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය‚ 
කථිකාචාර්ය(ආධුනික)‚සංතයා
  නිලධ්ාරී‚ කජායෂ්ඨ සහකාර 
හුස්තකාලයාධිපති‚ 3 සහකාර 
කල්තකාධිකාරී‚3 සහකාර 
මූලයධිකාරී‚සහකාර 
හුස්තකාලාධිපති‚නිෂප්ාද්ක‚2ප
ේධ්ති පාලක සහ පර්ගණක 
තාක්ෂණ නිලධ්ාරී 

විකශේෂ ද්ැනුම් ධ්ාරිතා සංවර්ධ් ය 
හුණු කව  

10‚11/12/2015 වෘත්තිය 
තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලය 

සියලු ආයතනික නිලධ්ාරීන් 

කතොරතුරු සහ සන්නිකේද්  තාක්ෂණ 
හුණු කව 

2‚3‚4‚9‚14‚15‚1

6‚18‚22‚23‚28/1

2/2015 

වෘත්තිය 
තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලය 

සියලු ආයතනික නිලධ්ාරීන් 
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10.0 ණලය ප්රකාශන 

 

 මුලය තත්ව රකාශය 

 මුලය කා්ය සාධ්  රකාශය 

 මුද්ල් රවාහ රකාශය 

 රධ්ා  ගි කම්කරණ රතිපත්ති 

 ගි කම් සටහන් 
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10.1 මූල් ය තත්ත්ව ප්රකාශය 

කද්සැම් ර්  31 දි ට සටහ  2015 (රුපියල්) 2014 (රුපියල්) 

වත්කම්    

ජාංගම වත්කම්    

    

මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  කේ 2 13,535,990 11,463,163 

අත්තිකාරම්, අයවිය යුතු තැන්පතු 3 155,000 60,427 

කතොග  3,425,096 3,433,904 

කපර කගවීම් 4 1,773,980 1,343,132 

කාර්ය මණ් ල ණය හා අත්තිකාරම් 5 5,217,300 4,749,586 

ණයගැතිකයෝ හා කව ත් අයවිය යුතු කේ 6 3,416,922 6,257,355 

  27,524,288 27,307,567 

ජාංගම ක ොව  වත්කම්    

    

ආකයෝජා  7 16,245,739 12,811,672 

කේපළ, පිරියත හා උපකරණ 8 736,629,684 755,613,639 

සිදුකකකරමින් ඇති රාේධ්  කාර්ය - කගො  ැගිලි  206,536,369 169,526,500 

සිදුකකකරමින් ඇති රාේධ්  කාර්ය - මෘදුකාංග සංවර්ධ්   1,556,230 - 

  960,968,022 937,951,811 

මුළු වත්කම්  988,492,310 965,259,378 

    

 ැරකම්    

ජාංගම ැරකම්    

    

   - 

කගවිය යුතු ගි කම් 9 18,193,005 18,737,506 

හු රාවර්ත  වියද්ම සඳහා රතිපාද් ය 10 500,000 500,000 

ආපසු කගවිය යුතු කක ප-කාලී  තැන්පතු 11 1,761,853 3,219,728 
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  20,454,858 22,457,234 

ජාංගම ක ොව   ැරකම්    

    

පාරිකතෝෂිකය සඳහා කවන් කිරීම 12 26,313,716 23,708,098 

ආපසු කගවිය යුතු දිගු-කාලී  තැන්පතු 13 15,050,000 9,610,000 

විලම්බිත ආද්ායම 14 373,231,854 324,289,360 

රාේධ්  රද්ා  15 531,528,907 556,190,882 

  946,124,477 913,798,340 

    

මුළු  ැරකම්  966,579,335 936,255,574 

    

මුළු ශුේධ් වත්කම්  21,912,975 29,003,804 

    

ශුේධ් වත්කම්/ කකොටස්භාරය    

    

සමුච් වත අරමුද්ල 16 (11,490,975) (5,543,438) 

රතයාගණ  අතිරික්තය  32,834,938 33,987,730 

කව ත් අරමුද්ල් 17 569,012 559,512 

මුළු ශුේධ් වත්කම්/ කකොටස්භාරය  21,912,975 29,003,804 

පිටු අංක 66 සිට 85 ද්ක්වා ගි කම්කරණ රතිපත්ති හා පිටු අංක 9 සිට 21 ද්ක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
සෙතිකය 
ඉහත මූලය රකාශ 2015.12.31 දි ට කමම විශ්වවිද්යාලකේ කටයුතු පිළි ඳව හා එදික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි අතිරික්තය කහෝ 
හි ය පිළි ඳව සතය හා සාධ්ාරණ ද්සු ක් ල ා කද්   ව අපි සහතික කරමු. 
 

.... ........................................ 

ආචාර්ය ටී.ඒ. පියසිරි 

උපකුලපති 

............................................ 

ඒ.පී. අළුත්කේ 

අධ්යක්ෂ - මුද්ල් 

 
පාලක මණ් ලය කමම මූලය රකාශයන් පිළිකයළ කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම සම් න්ධ්කයන් වගකීම ද්රයි.  කමම මූලය රකාශ අධ්යක්ෂ 
මණ් ලය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ අතර, ඒ කවනුකවන් අත්සන් කරනු ලැකබ්. 
 

...... ...................................... 
ද්මිත් ගුණරත්  
සාමාජික 

.......... .................................. 
ඩි.ඩි.ඩි. සුරවීර 

සාමාජික 
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 2016 මැයි 24 ව  දි  කකොළඹදීය. 
 

10.2 මූලය කාර්යසාධ්න ප්රකාශය 
කද්සැම් ර්  31 දි ට අවසන් වර්ෂය සඳහා සටහ  2015 (රුපියල්) 2014 (රුපියල්) 

කමකහයුම් ආද්ායම    
හු රාවර්ත  රද්ා ය  152,385,000 126,000,000 
කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  රද්ා ය  2,654,940 - 

නිහුණතා අංශ සංවර්ධ්  රද්ා ය 18 55,117,802 32,897,435 
    
අධ්යය  කටයුතුවලින් ආද්ායම 19 8,105,191 13,336,779 
අඩුකළා - අධ්යය  කටයුතු මත ජජු වියද්ම 20 3,949,167 6,459,936 
අධ්යය  කටයුතුවලින් ශුේධ් ආද්ායම  4,156,025 6,876,843 
උපාධි වැ සටහන්වලින් ආද්ායම 21 14,536,220 8,812,950 
කව ත් ආද්ායම් 22 5,379,752 5,752,061 
විලම්බිත ආද්ායම ක්රමක්ෂය කිරීම 23 88,690,111 85,046,308 
    

මුළු කමකහයුම් ආද්ායම  322,919,850 265,385,597 

 
කමකහයුම් වියද්ම් 

   

කසේවක පිරිවැය 24 112,235,038 87,911,663 
ගමන් වියද්ම් 25 449,553 122,539 
සැපයුම් හා අවශය කේ 26 6,128,922 6,710,857 
  ත්තු වියද්ම් 27 10,107,539 7,662,802 
කසේවා 28 49,441,886 41,228,788 
කද්පළ, පිරියත හා උපකරණ ක්ෂය 29 88,690,111 85,046,308 
කව ත් වියද්ම් 31 - 100,000 
නිහුණාත අංශ සංවර්ධ්  වියද්ම් 32 55,112,802 32,897,435 
    
රතිපාද් යන්ට කපර මුළු කමකහයුම් වියද්ම්  322,165,851 261,680,392 
රතිපාද් යන්ට කපර ශුේධ් කමකහයුම් අතිරික්තය2 (හි ය)   753,999 3,705,205 
පාරිකතෝෂික රතිපාද් ය  3,060,779 3,680,050 
වත්කම්  ැහැරකිරීකම් පාඩුව  747,520  
රතිපාද් යන්ට පසු ශුේධ් අතිරික්තය2 (හි ය)  (3,054,300) 25,155 
    
    

පිටු අංක 66 සිට 85 ද්ක්වා ගි කම්කරණ රතිපත්ති හා පිටු අංක 9 සිට 21 ද්ක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය 

රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
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10.3 ණදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 
කද්සැම් ර්  31 දි ට අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 (රුපියල්) 2014 (රුපියල්) 

කමකහයුම් ක්රියාකාරකම් කවතින් මුද්ල් රවාහය වීම්   
   
සාමා ය ක්රියාකාරකම් කවතින් අතිරික්තය2හි ය (3,054,300) 25,155 
   
මුද්ල් ක ොව  සංචල යන්   
විලම්බිත ආද්ායම2රාේධ්  රද්ා  ක්රමක්ෂය කිරීම (88,690,111) (85,046,308) 
ක්ෂය 88,690,111 85,046,308 
වත්කම්  ැහැර කිරීකම්දී ලාභය2අලාභය 747,520 - 

පාරිකතෝෂිකය 3,060,779 3,680,050 
විගණ  ගාස්තු - 100,000 
   

කාරක රාේධ්  කව ස්වීම්වලට කපර කමකහයුම් ලාභය 753,999 3,805,205 

   
කතොගවල (වැඩි)2අඩු වීම 8,808 243,335 
කාර්ය මණ් ල ණයගැතියන්කේ (වැඩි)2අඩු වීම (467,714) (732,634) 
ණයගැතියන්කේ හා අයවිය යුතු කේහි (වැඩි)2අඩු වීම 2,840,433 (4,803,730) 
කපර කගවීම්වල (වැඩි)2අඩු වීම (430,848) 1,198,826 
අත්තිකාරකම් (වැඩි)2අඩු වීම 35,427 (10,427) 
අයවිය යුතු තැන්පතුවල (වැඩි)2අඩු වීම (130,000) (5,000) 
 ැංකුව කවත කළ තැන්පතුවල (වැඩි)2අඩු වීම   
කල් ඇතිව ලද් ( වයකරණ) කේ (වැඩි)2අඩු වීම - (70,692) 
ආපසු කගවිය යුතු තැන්පතුවල (වැඩි)2(අඩු) වීම (1,457,875) (395,347) 
කගවිය යුතු ගි කම්වල වැඩි2(අඩු වීම) (544,501) 8,726,781 
   
කපර වර්ෂය සම් න්ධ්කයන් ගැලපීම - (1,622,661) 
පාරිකතෝෂික කගවීම (455,161) (2,281,883) 
විගණ  ගාස්තු කගවීම   

කමකහයුම් ක්රියාකාරකම් කවතින් ශුේධ් මුද්ල් රවාහය වීම් 152,568 4,051,773 

   
ආකයෝජා  ක්රියාකාරකම් කවතින් මුද්ල් රවාහ   
 ඉ ම් (8,442,547) (2,400,431) 
 කගො  ැගිලි (24,093,813) (18,582,316) 
 රධ්ා  කගො  ැගිල්ල (11,280,243) - 

 කමෝටර් වාහ  - (569,931) 
 පරිගණක (2,994,500) (2,214,600) 
 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් (5,389,735) (977,502) 
 කාර්යාලීය උපකරණ (261,500) (3,139,711) 
 ඉගැන්වීකම් උපකරණ (11,276,818) (11,546,312) 
 පිරියත හා යන්ර (6,555,416) (3,334,724) 
 ග්රන්ා (2,207,410) (1,508,941) 
 කව ත් වත්කම් (1,476,366) (3,670,063) 
 සිදු කකකරමින් ඇති කාර්යයන් - (කගො  ැගිලි) (37,009,869) (88,337,964) 
                  සිදු කකකරමින් ඇති කාර්යයන් - (මෘදුකාංග සංවර්ධ් ) (1,556,230) - 
 ආකයෝජා ය (3,434,067) (5,399,944) 
 හුස්තකාල තැන්පතු 2,720,000 2,340,000 
 විද්යාගාර තැන්පතු 2,720,000 2,340,000 
 වත්කම්  ැහැර දීම්වලින් ලද් ආද්ායම 488,629  

ආකයෝජා  ක්රියාකාරකම් කවතින් ශුේධ් මුද්ල් රවාහය වීම් (110,049,885) (136,993,439) 

   
මූලයකරණ ක්රියාකාරකම් කවතින් මුද්ල් රවාහය වීම්   
රාේධ්  ද්ායකත්වය - මහා භාණ් ාගාරය 72,595,060 96,100,000 
රාේධ්  රද්ා  39,365,584 33,871,417 
සමුච් වත අරමුද්ල - 488,961 
කව ත් අරමුද්ල් 9,500 14,700 

මූලයකරණ ක්රියාකාරකම් කවතින් ශුේධ් මුද්ල් රවාහය වීම් 111,970,144 130,475,078 

මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  කේහි ශුේධ් වැඩි2(අඩු) වීම 2,072,827 (2,466,588) 
කාලපරිච්කේද්ය මුලදී මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  කේ 11,463,163 13,929,751 

කාලපරිච්කේද්ය අවසා කේදී මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  කේ 13,535,990 11,463,163 

   

පිටු අංක 5 සිට 8 ද්ක්වා ගි කම්කරණ රතිපත්ති හා පිටු අංක 9 සිට 21 ද්ක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය 

රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
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10.4 ශුේධ් වත්කම් මවනස් වීම් පිළිබඳ ප්රකාශය 
2015 ය්සැම්බර් 31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

 සමුච්චිත අරමු්ල 
(රුපියල්) 

ප්රතයාග න 
අතිරික්තය 
(රුපියල්) 

යවනත් අරමු්ල් 
(රුපියල්) 

මුළු ශුද්ධ වත්කම් 
(රුපියල්) 

2015.01.01 දිනට ය ේෂය (5,543,438) 33,987,730 559,512 29,003,804 
ගැලපීම් (2,893,237) (1,152,792) 9,500  

     
කාලපරිච්යේ්ය සඳහා අතිරික්තය2 (හිඟය) (3,054,300)    

2015.12.31 දිනට ය ේෂය (11,490,975) 32,834,938 569,012 21,912,975 

2014.12.31 දිනට ය ේෂය (5,543,438) 33,987,730 559,512 29,003,804 

පිටු අංක 5 සිට 8 ද්ක්වා ගි කම්කරණ රතිපත්ති හා පිටු අංක 9 සිට 21 ද්ක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය 

රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
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10.5 මූලය ප්රකාශයන්ෙ සෙෙන් 

10.5.0 සැලකිය යුතු ගිණුම්කරණ ප් රතිපත්ති 

10.5.1 මපොදු ප්රතිපත්ති 

10.5.2 වාර්තාකරණ අධිකාරිය 

වෘත්තීය තාක්ෂණකේද් විශ්වවිද්යාලය (මින් මතු විශ්වවිද්යාලය වශකයන් හැඳින්කව ) 2008 අංක 31 ද්ර  

පාර්ලිකම්න්තු ප ත මගින් සංස්ාාගත කර  ලද් අතර එය රත්මලා , කඳවල, අංක 100 හි පිහිටා ඇත. 

10.5.3 ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම් 

(අ)  රාම උපාධි වැ සටහන් පැවැත්වීම 

(ආ)       තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක ආයත      

             සඳහා විෂයමාලා සංවර්ධ් ය කිරීම 

(ඇ)       උපාධි විෂයමාලා සංවර්ධ් ය කිරීම 

(ඈ)       ඉකගනුම් ද්රවය සංවර්ධ් ය කිරීම 

(ඉ)        වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය සඳහා කක ප-කාලී  හුණු ක     

            වැ සටහන්, සම්මන්රණ හා වැ මුළු පැවැත්වීම 

10.5.4  පිළිමයළ කිරීමම් පදනම 

(අ) පිළිපැදීම පිළි ඳ රකාශය 

කමම මූලය රකාශ ශ්රී ලංකා රාජාය කසේවා ගි කම්කරණ රමිතිවලට අනුකූලව පිළිකයළ කර ඇත.  අ ාවරණය 

කර ඇති තැන්හිදී හැර, ගි කම්කරණ රතිපත්ති කපර කාලපරිච්කේද්කයහිදී භාවිතා කර  ලද් ඒවාට අනුකූල කේ. 

කමම මූලය රකාශ රවර්ත  වයාපාරයක්ය ය  පද් මින් පිළිකයළ කර ඇත්කත් ඉදිරි කාලපරිච්කේද්ය (2015) 

තුළ කමම ආයත ය ඈවර කිරීකම් අද්හසක් ක ොමැති  ැවිනි. 

 

(ආ) මැනීකම් පද් ම 

 

 කමම මූලය රකාශයන් ඓතිහාසික පිරිවැය පද් මින් පිළිකයළ කර ඇති අතර, රකාශ කර ඇති 

තැන්හිදී හැර ව පණාකම්වල අගය කව සව්ීම් සඳහා ගැලපීම් ක ොකකකර්. 

 

(ඇ) ක්රියාකාරිත්ව හා ඉදිරිපත් කිරීකම් මුද්ල් වර්ගය 

 

 මූලය රකාශයන් කමම විශ්වවිද්යාලකේ ක්රියාකාරිත්ව හා ඉදිරිපත් කිරීම් මුද්ල් ඒකකය ව  ශ්රී ලංකා 

රුපියල්වලින් ඉදිරිපත් කකකර්.  

 

 කව ත් කලස රකාශ කකකර්  ම් හැර, ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම මූලය ද්ත්ත 

ආසන් තම රුපියලට වටයා ඇත. 

10.5.5 මූලය ප්රකාශයන්හි ස්වූපපිතය  
කමම මූලය රකාශ අංක PED219 රාජාය වයවසාය චක්රකල්තය මගින් නියම කරනු ලැ  ඇති ගි කම් ස්වරූපිතයට 

අනුකූලව ඉදිරිපත් කරනු ලැකබ්. 

 

10.5.6 සන්සන්දනාත්මක මතොරතුරු 

 

වත්මන් කාලපරිච්යේ්යේ මූලය ප්රකා  පිිබබඳ අවයබ ධය වර්ධනය කරනු පිිසස යපර කාලපරිච්යේ්ය 

සම්බන්ධයයන් සන්සන්්නාත්මක යතොරතුරු අනාවර ය යකයර්. 
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මූලය ප්රකා යන්හි අයිතමයන් වර්ගීකර ය කිරීම යහ  ඉදිරිපත් කිරීම සංය  ධනය යකයරන අවස්ථාවන්හිදී, 

වඩා යහපත් ඉදිරිපත් කිරීමක් සපයනු පිිසස, සන්සන්්නාත්මක සංඛ්යාවන්් වත්මන් වර්ෂයට අනුල ල වන 

යලස යිබ වර්ගීකර ය කර ඇත. 

10.6 වත්කම් ො ඒවාමේ තක්මසේරු කිරීමම් පදනම 
10.6.1 මේපළ, පිරියත ො උපකරණ 

(අ) ප්රති්රහ ය හා මැීම 

 

2009 ඔක්යත බර් 12 දිනට පසුව අත්කර ගනු ලැබූ යද්පළ, පිරියත හා උපකර  පිරිවැයයන් සමුච්චිත ක්ෂය 

අඩු කළ අගයට සඳහන් කරනු ලැයේ. 

 

(ආ) පිරිවැය 

 

යද්පළ, පිරියත හා උපකර වල පිරිවැය එහි ගැනුම් මියලන් හා එම වත්කම්වල අයේක්ෂිත ප්රයය නනය ගැීම 

සඳහා ක්රියාකරන තත්ත්වයට යගන ඒයම්දී වැය වූ කවර යහ  විදය්ම්වලින් සමන්විදත යේ.  ස්ථිර ස්වෂාවයේ 

වත්කම් අත්කර ගැීම, වයාේත කිරීම හා දිණු ක කිරීම සඳහා පසුව වැය වූ විදය්ම ප්රාග්ධනධන විදය්ම ව යයන් 

සලකා ඇත. 

 

(ඇ) ක්ෂය 

 

 යද්පළ, පිරියත හා උපකර වල ක්ෂය සඳහා ප්රතිපා්නය ග නය කරනු ලබන්යන් ඒවායේ 

ප්රයය නනවත් ආණුකාලය මුළුල්යල් පහත අනුපාතිකවලින් පිරිවැය මත යහ  තක්යසේරුව මත සරල යර්ීයය 

ක්රමය ෂාවිදතා කරමිි.  

 

යගොඩනැගිලි   5% 

මායිම් තාේප   5% 

වතුර මල   5% 

යම ටර් වාහන   25% 

පරිග ක   25% 

ගෘහ ෂාණ්ඩ හා වැද්දුම්  10% 

කාර්යාලීය උපකර   10% 

පිරියත හා උපකර   10% 

ඉගැන්වීයම් උපකර   10% 

්රන්ථ    33.33% 

යවනත් වත්කම්   33.33% 

 

2013.12.31 ්ක්වා අත්කර ගත් වර්ෂය සඳහා මුළු වර්ෂය යවනුයවන්ම ක්ෂය ප්රතිපා්නය කරන අතර, වත්කම් 

බැහැර කරන වර්ෂය සඳහා කිසි භදු ක්ෂය ප්රතිපා්නයක් යනොයකයර්. 2013 සි භට ඉදිරියට, වත්කම් ක්ෂය වීම එය 

ෂාවිදතයට ඇති අවස්ථායේදී ඇරයෙන අතර, එය විදකිණීම2බැහැර කිරීම සඳහා ්රනු ලබන යලස වර්ගීකර ය 

කරන දිනයේදී අවසන් යවයි. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය කවත  ාගරික සංවර්ධ්  අධිකාරිය විසින් ඉ ම පවරා    ඇති අතර 

එය තක්කසේරු කද්පාර්තකම්න්තුව විසින් තක්කසේරු කල පසුව ගි කම් කපොත්වලට ගනු ලැකබ්. 
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10.6.3 වත්කම් තක්මසේරු කිරීම 
(අ) ප්රතයාග නය කරන ල් යද්පළ, පිරියත හා උපකර  එම ප්රතයාග නය කරන ල් අගයයන් 

සමුච්චිත ක්ෂය අඩු යකොට සඳහන් කරනු ලැබීය.  

(ආ) ප්රතයාග නය කරන ල් වත්කම්වල ආණුකාලය ඒ සඳහා පත් කරන ල් කමිව ව විදසි භන් රණර ය කරන ල් 

පරිදි පහත සඳහන් යේ:- 

 

ගෘහ ෂාණ්ඩ හා වැද්දුම්   අවුරුදු 08 යි. 

 

කාර්යාලීය උපකර    අවුරුදු 04 යි. 

  

ඉගැන්වීයම් උපකර    අවුරුදු 10 යි. 

 

වාහන     අවුරුදු 06 යි. 

 

පරිග ක    අවුරුදු 04 යි. 

 

පිරියත හා උපකර    අවුරුදු 04 යි. 

 

යවනත් වත්කම්    අවුරුදු 03 යි. 

 

යගොඩනැගිලිවල ආණුකාලය අවුරුදු 20 ක් යලස සලකන ලදී. 

 

 2014.12.31 දිනට ශුනය යගන යන විණ ාකමක් තිබූ අ්ාළ යද්පළ, පිරියත හා උපකර වලට ඉතිරි 

ප්රයය නනවත් ආණුකාලය පත් කරන ල් කමිව වක් විදසි භන් ිර් ය කරන ලදුව ඒ අනුව ක්ෂය කරන 

ලදී. 

 

 

 

 

 

 

10.6.5 පරිමල්ඛන 
පිරිවැය හා ශුේධ් උපලබ්ධි ව පණාකම ය  කද්කකන් පහත අගය මත පරිකල්ත  සඳහන් කරනු ලැකබ්.  ශුේධ් 

උපලබ්ධි ව පණාකම යනු සාමා ය වයාපාරික කටයුතුවලදී ඇස්තකම්න්තුගත විකි කම් මිකලන් සම්පූර්ණ 

කිරීකම් හා විකිණීකම් වියද්ම් අඩු කළ විට අගයයි. 

 

 

 

 

 

 2014 සි භට ආණුකාලය 

පරිග ක (තක්යසේරු කරන ල්) අවුරුදු 2 යි මාස 9 ½  
කාර්යාලීය උපකර  (තක්යසේරු කරන ල්) අවුරුදු 2 යි මාස 9 ½ 
යවනත් වත්කම් (තක්යසේරු කරන ල්) අවුරුදු 1 යි මාස 9 ½ 
පරිග ක (විද ්වවිද්යාල අරමු්ල් සම්පාදිත) අවුරුදු 2 යි මාස 9 
යවනත් වත්කම් (විද ්වවිද්යාල අරමු්ල් සම්පාදිත) අවුරුදු 2 යි මාස 9 
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10.7 විශ්රාම පාරිමතෝෂිකය සඳො ප්රතිපාදනය  

 

විශ්වවිද්යාලකේ කසේවකේ නියුතුව සිට ඇති සියලුම කසේවකයින් සඳහා 1983 අංක 12 ද්ර  පාරිකතෝෂික කගවීකම් 

ප ත යටකත් කගවිය යුතු ව  විශ්රාම පාරිකතෝෂිකය සඳහා රතිපාද්  සලස්වා ඇත.  කසේවකයකු කවත කමම 

 ැරකම පැ  ගිනුකේ වර්ෂ 5 ක අතණ්  කසේවාකාලයක් සම්පූර්ණ කළ විට පමණකි. 

 

මුළු  ැරකම  ාහිරව අරමුද්ල් සම්පාද් ය කිරීම කහෝ ආයුගණකමය ගණ ය කිරීම සිදු ක ොකකකර් 

 

10.8 රජමේ ප්රදාන ො සෙනාධ්ාර 

 

ඇති වූ වියද්ම් සඳහා විශ්වවිද්යාලයට හානිපූරණය කර  රජාකේ රද්ා යන් ඒවා ලැුණ ක අවස්ාාකේදී හඳු ා ගනු 

ලැකබ්. හු රාවර්ත  ස්වභාවකේ  රද්ා යන් මූලය කාර්යසාධ්  රකාශය තුළ ආද්ායම් කලස හඳු ාගනු ල   

අතර රාේධ්  ස්වභාවකේ  රද්ා යන් විලම්බිත ආද්ායම වශකයන්  ැර කකොට, අද්ාළ වත්කකම් රකයෝජා වත් 

ආයුකාලය මුළුල්කල් ස්ාාවර පද් මින් වාර්ෂිකව ක්රමක්ෂය කකකර්.  

 

10.9 මූලය කාර්යසාධ්න ප්රකාශය 

 

10.9.1  අදායම ෙදුනාගතැනීම 

 

(අ) හු රාවර්ත  රද්ා ය කවතින් වූ ආද්ායම ලැුණ ක විට හඳු ා ගැකන්. 

 

(ආ) පාඨමාලා හා ඩිේකලෝමා ගාස්තු ලැුණ ක විට හඳු ා ගැකන්. 

 

(ඇ) විකශේෂඥ-උපකේශක ආද්ායම අද්ාළ ක්රියාකාරකම සම්පූර්ණ කළ විට හඳු ා ගනු ලැකබ්. 

 

(ඈ) කව ත් ආද්ායම් උප වත පද් ම මත හඳු ා ගැකන්. 
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10.9.2 වියදම 
විශ්වවිද්යාලකේ එදික ද්ා කමකහයුම්වලදී හා කේපළ, පිරියත හා උපකරණ   ත්තුව කාර්යක්ෂම තත්ත්වයක 

පවත්වා ගැනීම උකද්සා ඇති ව  සියලු වියද්ම් වර්ෂය සඳහා වූ අතිරික්තය2 හි ය ගණ ය කිරීකමහිලා ආද්ායම් 

රකාශයට ආකේශ කර ඇත. 

  

10.10 ණදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 

  

මුද්ල් රවාහ රකාශය පිළිකයළ කර ඇත්කත් ‘‘වක්ර ක්රමය“ භාවිතා කරමිනි.  මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  කේට 

විශ්වවිද්යාලකේ  ැංකු ගි කම්වල කශේෂයන් කගන් සමන්විත කවයි. 

 

10.11 අනාවරණයන් 

 

මශේෂ පත්ර දයනෙ පසු සිදුවීම් 

 

මූලය රකාශයන්හි ගැලහුම් කහෝ අ ාවරණයන් අවශය ව  සිදුවීම් කිසිවක් කශේෂ පර දි ට පසු සිදු ක ොවී ය. 
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10.12 මූලය ප්රකාශයන්ෙ සෙෙන් 
 කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 (රුපියල්) 2014 (රුපියල්) 

2  ැංකුවල කශේෂ   

 ලංකා  ැංකුව - රත්මලා    ගි කම් අංක 0070308457 6,311,173 3,659,912 

 මහජා   ැංකුව - රත්මලා   ගි කම් අංක 080-1-001-3-0003120 3,652,868 3,844,890 

 7 දි  කැඳවුම් තැන්පතු - මහජා   ැංකුව - රත්මලා  3,571,949 3,958,361 

  13,535,990 11,463,163 

3 අත්තිකාරම් හා අයවිය යුතු තැන්පතු    

 අත්තිකාරම්   

 විවිධ් අත්තිකාරම් - 35,427 

    

  - 35,427 

 අයවිය යුතු තැන්පතු   

 ඇප තැන්පතුව - උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 150,000 25,000 

 හුස්තකාල තැන්පතුව - කකොළඹ විශ්වවිද්යාලය 5,000  

  155,000 25,000 

  155,000 60,427 

4 කපර කගවීම්   

 රක්ෂණ හා ලියාපදිං ව ගාස්තු 198,527 476,556 

 යන්ර පිරියත හා උපකරණ - කව ත් 943,997  

  දුකුලී හා වරිප ම් -  දු 30,505  

 මෘදුකාංග යාවත්කාලී  කිරීම 201,983 471,295 

 විකේශ ගමන් -අනියම් 45,565  

   ත්තුව - ඡායාපිටපත් යන්ර2 වායුසම  යන්ර හා විදුලි කසෝපා ය 333,837 161,539 

 හුවත්පත් හා වාරස රා 19,566 19,742 

 සංස්ාාමය සාමාජීය වගකීම - 214,000 

  1,773,980 1,343,132 

    
5 කාර්ය මණ් ල ණය සහ අත්තිකාරම්   

 ආපද්ා ණය 5,214,800 4,654,586 

 උත්සව අත්තිකාරම් 2,500 95,000 

 විකශේෂ අත්තිකාරම්  - 

  5,217,300 4,749,586 

6 ණයගැතිකයෝ හා අයවිය යුතු කේ   

 විවිධ් ආද්ායම් 104,704 104,021 

    

 ආද්ායම - විකශේෂඥ උපකේශකත්ව, හුණු ක හා විෂයමාලා කසේවා 1,670,435 3,093,774 

 කේපළවල කුලිය 41,600 294,587 

 ස්ථිර තැන්පතුකේ කපොළිය 592,561 126,202 

 කැඳවුම් තැන්පතුකේ කපොළිය 116,748 55,959 

 ඩි.ඩි. විකේසිංහ  14,548 

 පී.එම්.යූ.එස්. මුද්ලිකේ 3,400 3,400 

 පී.ඒ.කක්. ගණ ාත් 7,000 7,000 

 ජාාතික තරුණකසේවා සභාව 196,700 - 

 නිහුණතා අංශකේ සංවර්ධ්  වැ සටහන් 568,217 2,544,536 

 කපොළිය - ආපද්ා ණය  13,328 

 විශ්වවිද්යාලා විද්යාත  115,557  

  3,416,922 6,257,355 

7 ආකයෝජා  (ආපසු කගවිය යුතු ශිෂය තැන්පතු)   

 මහජා   ැංකුව - රත්මලා  2,455,000 2,455,000 

 ලංකා  ැංකුව - රත්මලා  13,790,739 10,356,672 

    

  16,245,739 12,811,672 
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මූලය ප්රකාශයන්ෙ සෙෙන් 

මේපළ, පිරියත ො උපකරණ 

 2015.01.01 
දිනට ය ේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැහැර කිරීම් 2015.12.31 
දිනට ය ේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.1 පුනරුත්ථාපනය හා දිණු ක කිරීම්      
ඉඩම් 4,633,190    4,633,190 
යගොඩනැගිලි 42,277,733  24,059,462  66,337,195 
ප්රධාන යගොඩනැගිල්ල 6,273,251  11,280,243  17,553,494 
යම ටර් වාහන 569,931    569,931 
පරිග ක 16,500    16,500 
ගෘහෂාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකර  1,650,711  371,875  2,022,586 
පිරියත හා යන්යත්ර පකර  157,052    157,052 
යවනත් වත්කම් 167,577  264,458  432,035 
මායිම් තාේප 874,486    874,486 
්රන්ථ 225,000    225,000 
8.2 සථ්ාවර වත්කම් අත්කර ගැීම      
ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩිදිණු ක කිරීම 2,499,191  8,442,547  10,941,738 
යගොඩනැගිලි 544,827,470    544,827,470 
යූියව යටක් වතුර මල 11,190,627    11,190,627 
යම ටර් වාහන 39,450,000    39,450,000 
පරිග ක 43,686,587  2,994,500 (5,221,250) 41,459,837 
ගෘහෂාණ්ඩ හා වැද්දුම් 47,089,046  5,017,860 (357,890) 51,749,015 
කාර්යාලීය උපකර  52,246,245  261,500 (1,885,950) 50,621,795 
ඉගැන්වීයම් උපකර  257,217,442  11,276,818 (538,650) 267,955,610 
පිරියත හා යන්යත්ර පකර  37,102,250  6,555,416 (559,400) 43,098,266 
්රන්ථ 27,216,810  2,207,410  29,424,219 
යවනත් වත්කම් 11,601,146  1,211,908 (278,000) 12,535,054 

අනු එකතුව 1,130,972,245 - 73,943,996 (8,841,140) 1,196,075,099 

 

 

මේපළ, පිරියත ො උපකරණ - එස්.එස්.ඩී. 

 2015.01.01 
දි ට කශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම  ැහැර කිරීම් 2015.12.31 
දි ට කශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.1 අ . හු රුත්ාාප ය හා දියු ක කිරීම්      

කගො  ැගිලි 6,957,787  34,352  6,992,138 

      

      

8.2  අ. ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම      
ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 537,342    537,342 
කාර්යාලීය උපකරණ 1,322,720    1,322,720 
ඉගැන්වීකම් උපකරණ 2,425,999    2,425,999 
කව ත් වත්කම් 2,002,336    2,002,336 
      

අනු එකතුව 13,246,184  34,352  13,280,536 

එකතුව 1,144,218,429  73,978,347 (8,841,140) 1,209,355,635 
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මූලය රකාශයන්ට සටහන් 

ක්ෂය 2015.01.01 
දිනට ය ේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැහැර කිරීම් 2015.12.31 
දිනට ය ේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.3 පුනරුත්ථාපනය හා දිණු ක කිරීම්      
යගොඩනැගිලි 5,455,491  2,183,917  7,639,408 

ප්රධාන යගොඩනැගිල්ල 1,063,840  359,560  1,423,400 

යම ටර් වාහන 112,034  142,483  254,517 

පරිග ක 9,500  4,125  13,625 

ගෘහෂාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකර  104,451  180,863  285,314 

පිරියත හා යන්යත්ර පකර  43,588  15,705  59,293 

යවනත් වත්කම් 167,577  39,366  206,943 

මායිම් තාේප 349,794  43,724  393,519 

්රන්ථ 157,500  22,500  180,000 

8.4 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැීම      
යගොඩනැගිලි 124,944,527 688,385 26,552,988  152,185,900 

යූියව යටක් වතුර මල 2,797,657  559,531  3,357,188 

යම ටර් වාහන 27,533,177 171,302 6,395,521  34,100,000 

පරිග ක 24,663,443 293,105 6,648,668 (3,367,803) 28,237,413 

ගෘහෂාණ්ඩ හා වැද්දුම් 21,900,107 - 4,890,422 (231,470) 26,559,060 

කාර්යාලීය උපකර  25,748,545  5,139,821 (1,109,121) 29,779,245 

ඉගැන්වීයම් උපකර  110,674,867  25,776,106 (279,825) 136,171,149 

පිරියත හා යන්යත්ර පකර  13,805,543  3,339,099 (492,200) 16,652,441 

්රන්ථ 23,119,269  3,038,635  26,157,904 

යවනත් වත්කම් 5,936,621  1,913,097 (241,321) 7,608,396 

අනු එකතුව 388,587,532 1,152,792 87,246,133 (5,721,740) 471,264,715 

 

 

 

ක්ෂය - එස්.එස්.ඩී. 

 2015.01.01 
දි ට කශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම  ැහැර කිරීම් 2015.12.31 
දි ට කශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.3 අ. හු රුත්ාාප ය හා දියු ක කිරීම්      

කගො  ැගිලි 7,625  347,927  355,552 

      

8.4 අ.  ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම      

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම්   53,734  53,734 

කාර්යාලීය උපකරණ   132,272  132,272 

ඉගැන්වීකම් උපකරණ 6,334  242,600  248,934 

කව ත් වත්කම් 3,299  667,445  670,744 

      

අනු එකතුව 17,258  1,443978  1,461,236 

මුළු ක්ෂය 388,604,790 1,152,792 88,690,111 (5,721,740) 472,725,951 

      

මුළු ශුේධ් අගය 755,613,639    736,629,684 
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මූලය ප්රකාශවලෙ සෙෙන් 

 කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 (රුපියල්) 2014 (රුපියල්) 

9 කගවිය යුතු ගි කම්  18,193,005 18,737,506 

 උප වත වියද්ම්   

 වැටුේ හා කේත  126,987 42,740 

 කසේවක අර්ාසාධ්ක අරමුද්ලට ද්ායක මුද්ල් - 7,001 

 කසේවක භාරකාර අරමුද්ලට ද්ායක මුද්ල් - 1,750 

 ජීව  වියද්ම් දීම ාව - 15,600 

 අතුරු දීම ාව - 8,548 

 විකශේෂ දීම ාව  - 6,000 

 අතිකාල 176,962 230,291 

 නිවාඩු කවනුකවන් වැටුේ 14,613 12,954 

 ගමන් 5,457 7,715 

 දුරකා ය 65,036 125,541 

 අන්තර්ජාාල කසේවාව 49,745 463,195 

 විදුලිය 305,590 148 

  දු - 38,965 

 ජාලය 10,755 42,533 

 හුවත්පත් හා වාරස රා 18,630 16,905 

 කගො  ැගිලි භාරකාර කසේවා - 532,610 

 ආරක්ෂක කසේවා - 202,950 

 සහභාගිකයින් සඳහා ආහාර  17,920 40,650 

 සංස්ාාමය සාමාජීය වගකීම - 97,500 

   ත්තුව - වායුසම  යන්ර හා විදුලි කසෝපා ය 461,039 13,539 

   ත්තුව - පිරියත හා යන්කරෝපකරණ සහ කව ත් - 7,900 

   ත්තුව - වාහ ය 301-1501 - 200 

  වයකරණය - 1,740 

 සැපයුම් - විවිධ් - 700 

 විකේශ හුණු කලාීන  75,800 - 

 උපාධි රකද්ෝක ොත්සව 105,000  

 විවිධ් 180 215,200 

 ෛ තික අයකිරීම් 2,938 50,000 

 කව ත් දීම ා - කව ත් 36,500 47,500 

 විකශේෂඥ උපකේශකත්ව විෂයමාලා හා කසේවාවන් 318,600 343,350 

 කන්වාසිකාගාරය 478,691 - 

 එන්.ඩී.කයූ.එස්. 103,800 191,732 

 එන්.ඩී.ටී.පී.පී. - 40,575 

 එන්.ඩී.ටී.පී.ටී. - 23,784 

 බී.කටක්. ඊ.එල්.ටී. - 28,030 

 තාක්ෂණ හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් හුණු කකරුවන් සඳහා එන්.වී.කයූ-5 471,460 119,125 

 විෂයමාලා සංවර්ධ් ය - 150,000 

 බී.කටක්. - මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය 73,520 170,258 

 බී.කටක්. - ජාාල තාක්ෂණකේද්ය 122,120 95,333 

 බී.කටක්. - කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය 427,344 324,041 

 බී.කටක්. - විද්ුත් යාන්ර තාක්ෂණකේද්ය 160,302 202,547 

 බී.කටක්. -  ණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය 143,514 219,434 

 බී.කටක්. -  වරපට හා රූපවාහිනී අධ්යය ය 83,385 2,015 

 බී.කටක්. - කර්මාන්ත කළම ාකරණය 5,880 4,285 

 බී.කටක්. - ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේද්ය 50,373  

 බී.එඩ්. - ඉංග්රීසි භාෂාව හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේද්ය 5,624 - 

 බී.කටක්. - රමාණ මැනුම්  36,759  

 බී.එඩ්. - තාක්ෂණකේද්ය 19,520 2,120 

 බී.කටක්. - නිෂ්පාද්  තාක්ෂණකේද්ය 189,934 174,222 

 බී.කටක්. - ආහාර තාක්ෂණකේද්ය 82,660 199,175 

 බී.කටක්/බි. එ  ලියාපදිං ව ගාස්තු 1,800  

 තාක්ෂණකේද් හා වෘත්තීය අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව - 72,700 

 කව ත් වත්කම් - 559,774 

  4,248,438 5,152,875 

    

 වැටුප  76,409 100,288 

 කගවීම්ලාීන  ේද් (ආද්ායක  ේද්)  40,375 55,407 

 අමාතයාංශයට කගවිය යුතු මුද්ල - 64,750 

 කගවිය යුතු රැඳවුම්  ේද්   

 ධ්ාරණය  13,827,783 13,364,186 
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10 හු රාවර්ත  වියද්ම සඳහා රතිපාද් ය 500,000 500,000 

 විගණ  ගාස්තු සඳහා රතිපාද් ය   

 2015.01.01 දි ට කශේෂය 500,000 250,000 

 විගණ  ගාස්තු - 2015 - 250,000 

    

 2015.12.31 දි ට කශේෂය 500,000 500,000 

    

11 ආපසු කගවිය යුතු කක ප කාලී  තැන්පතු   

 කටන් ර් තැන්පතු 690,500 475,375 

 හුස්තකාල තැන්පතු 310,353 1,190,353 

 විද්යාගාර තැන්පතු 85,000 960,000 

 කන්වාසිකාගාර තැන්පතු 676,000 594,000 

  1,761,853 3,219,728 
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මූලය ප්රකාශයන්ෙ සෙෙන් 

 කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 2014 

  රුපියල් රුපියල් 

12 පාරිකතෝෂිකය සඳහා රතිපාද් ය   
 2015.01.01 දිනට ය ේෂය 23,708,098 22,309,931 

 2015 වර්ෂය සඳහා රතිපාද් ය 3,060,779 3,680,050 

 පාරිකතෝෂික කගවීම (421,053) (2,291,750) 

 ගැලහුම (34,108) 9,867 

    

 2015.12.31 දි ට කශේෂය 26,313,716 23,708,098 

    

13 ආපසු කගවිය යුතු දිගු කාලී  තැන්පතු   

 හුස්තකාල තැන්පතු 7,530,000 4,810,000 

 විද්යාගාර තැන්පතු 7,520,000 4,800,000 

  15,050,000 9,610,000 

14 විලම්බිත ආද්ායම   

 2015.01.01 දි ට කශේෂය  324,289,360 239,346,156 

 වර්ෂය සඳහා රාේධ්  ද්ායකත්වය - මහා භාණ් ාගාරය 72,595,060 96,100,000 

 වර්ෂය සඳහා ක්ෂය සීරුමාරුව2 ක්රමක්ෂය (23,652,566) (11,156,796) 

 2014.12.31 දි ට කශේෂය  373,231,854 324,289,360 

    

15 රාේධ්  රද්ා ය - තාක්ෂණික අධ්යාප  සංවර්ධ්  වයාපෘතිය   

 ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම ව පණාකම ගැලපීම් ක්රමක්ෂය කශේෂය 

 කගො  ැගිල්ල 13,365,794  3,960,854 9,404,940 

 වතුර මල 11,190,627  3,357,188 7,833,439 

 පරිගණක 15,449,850 291,000 11,068,511 4,090,339 

 කාර්යාලීය උපකරණ 44,958,211  26,239,836 18,718,375 

 ඉගැන්වීකම් උපකරණ 174,760,907  94,927,576 79,833,331 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 31,558,455  18,173,410 13,385,045 

 හුස්තකාල ග්රන්ා 10,276,876  10,224,829 52,047 

 එකතුව 301,560,720 291,000 167,952,204 133,317,516 

 රාේධ්  රද්ා ය - මහා භාණ් ාගාරය   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ව පණාකම ක්රමක්ෂය කශේෂය 

 ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

 කමෝටර් වාහ  25,150,000 19,800,000 5,350,000 

 එකතුව 25,150,000 19,800,000 5,350,000 

 රාේධ්  රද්ා ය - ජී.ඕ.පී.ඒ.    

  ව පණාකම ක්රමක්ෂය කශේෂය 

 ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 18,600 9,300 9,300 

 එකතුව 18,600 9,300 9,300 

 රාේධ්  රද්ා ය - තරුණ කටයුතු හා නිහුණතා සංවර්ධ්  
අමාතයාංශය 

 

 ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම ව පණාකම ක්රමක්ෂය කශේෂය 

 ඉ ම් හා ඉ ම් වැඩිදියුනුකිරීම් 2,361,079  2,361,079 

 කගො  ැගිල්ල 234,528,687 58,376,117 176,152,570 

 වාහ  758,245 758,245 - 

 ඉගැන්වීකම් උපකරණ 6,018,283 3,089,601 2,928,682 

 පරිගණක 79,850 59,887 19,963 

 කාර්යාලීය උපකරණ 67,300 - 67,300 

 එකතුව 243,813,444 62,283,850 181,529,594 

 රාේධ්  රද්ා ය - තෘතියික අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් 
කද්පාර්කම්න්තුව 

 

  ව පණාකම ක්රමක්ෂය කශේෂය 

 ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

 කගො  ැගිල්ල 161,003,908 36,197,600 124,806,308 

 කාර්යාලීය උපකරණ 80,401 40,201 40,200 

 පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 44,792 44,792 - 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 2,890,404 1,918,969 971,435 

 ඉගැන්වීකම් උපකරණ 13,789,614 7,079,160 6,710,454 

 පරිගණකය 170,432 85,892 84,540 

 කව ත් වත්කම් 5,806 5,806 - 

 එකතුව 177,985,357 45,372,420 132,612,937 
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කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 
රාේධ්  රද්ා ය - ක ෝරාඩ්    

 ව පණාකම ක්රමක්ෂය කශේෂය 

ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    
කාර්යාලීය උපකරණ 306,823 153,411 153,412 

පරිගණකය 4,479 2,435 2,044 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 1,086 750 336 

කව ත් වත්කම් 317,986 317,986 - 

එකතුව 630,374 474,582 155,792 

රාේධ්  රද්ා ය - එස්.ඩී.පී.    

 ව පණාකම ගැලපීම් ක්රමක්ෂය කශේෂය 

ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම     
කාර්යාලීය උපකරණ 1,033,344  455,302 578,042 

පරිගණකය 1,406,234 722,518 448,406 235,310 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 865,492  580,873 284,618 

ඉගැන්වීකම් උපකරණ 15,796,981  8,078,680 7,718,301 

කව ත් වත්කම් 276,160 29,290 246,870 - 

එකතුව 19,378,211 751,808 9,810,131 8,816,271 

    
රාේධ්  රද්ා ය -  බ්.යූ.එස්.ඊ.    

 ව පණාකම ක්රමක්ෂය කශේෂය 

ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    
පරිගණක 1,263,750 947,813 315,938 

 1,263,750 947,813 315,938 

රාේධ්  රද්ා ය - මුද්ල් අමාතයාංශය    
 ව පණාකම ක්රමක්ෂය කශේෂය 

ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    
පරිගණක 11,000 4,124 6,876 

එකතුව 11,000 4,124 6,876 

රාේධ්  රද්ා ය - එස්.ඩී.ඩී.    
 ව පණාකම ක්රමක්ෂය කශේෂය 

ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    
කගො  ැගිල්ල 64,587,525 355,552 64,231,973 

කාර්යාලීය උපකරණ 1,322,720 132,272 1,190,448 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 537,342 53,734 483,608 

ඉගැන්වීකම් උපකරණ 2,425,999 248,934 2,177,065 

කව ත් වත්කම් 2,002,336 670,744 1,331,592 

එකතුව 70,875,922 1,461,236 69,414,686 

 

 කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 2014 

16 සමුච් වත අරමුද්ල   

 2015.01.01 දි ට කශේෂය  (5,543,438) (1,366,403) 

 කපර වර්ෂකේ ගැලහුම - (1,622,661) 

 ගැලහුම (2,893,237) (2,579,529) 

 එෆ්.පී. කවතින් පවර  ලද් අතිරික්තය2 (හි ය) (3,054,300) 25,155 

 2014.12.31 දි ට කශේෂය  (11,490,975) (5,543,438) 

    

17 කව ත් අරමුද්ල්   

 හුස්තකාල සංවර්ධ්  අරමුද්ල 78,400 68,900 

 විශ්වවිද්යාලීය සංවර්ධ්  අරමුද්ල 170,485 170,485 

 කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  අරමුද්ල 3,812 3,812 

 විශ්වවිද්යාලීය අරමුද්ල - විකශේෂඥ උපකේශ කසේවාවන් 316,315 316,315 

  569,012 559,512 

18 නිහුණතා ක්කෂේර සංවර්ධ්  රද්ා ය   

 හු රාවර්ත  ද්ායකත්වයන් 55,117,802 32,881,899 

 කැඳවුම් තැන්පතු මත කපොළිය - 14,192 

 කුළී ආද්ායම - නිලනිවාස - 1,344 

    

  55,117,802 32,897,435 
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මූලය ප්රකාශයන්ෙ සෙෙන් 

 කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 2014 

  රුපියල් රුපියල් 

19 අධ්යය  කටයුතුවලින් ආද්ායම   

 පාඨමාලා ගාස්තු   

 ඉංජිකන්රු තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව (සිවිල්) - 21,600 

 හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව    

 තාක්ෂණික වෘත්තීය අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  1,600 7,200 

 ද්ෘශයපට නිෂ්පාද්  තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  - 26,200 

 කර්ඛීය ක ොව  සංස්කරණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  - 10,400 

 ඉංග්රීසි භාෂාව පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  10,000  

 රූපවාහිනී වැ සටහන් නිෂ්පාද්  තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  22,000 76,000 

 රූපවාහිනී පශ්චාත්-නිෂ්පාද්  තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  4,000 - 

 ගුරු තාක්ෂ ය පිළි ද් ජාාතික ඩි[ඩිේකලෝමාව 5,500  

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  1,760,000 4,550,700 

  1,803,100 4,692,100 

 විකශේෂඥ උපකේශකත්ව ආද්ායම   

 උපකේශකත්ව හුණු කව 4,834,141 7,499,175 

 උපකේශකත්ව විෂයමාලාව 324,350 389,004 

 උපකේශකත්ව කසේවා 970,000 - 

 උපකේශකත්ව කව ත් 173,600 756,500 

 උපකේශකත්ව කව ත් හුණු ක කිරීම්   

    

  6,302,091 8,644,679 

 අධ්යය  කටයුතුවලින් මුළු ආද්ායම 8,105,191 13,336,779 

 අධ්යය  කටයුතු මත ජජු වියද්ම   

20 පාඨමාලා ගාස්තු (වියද්ම)   

 ඉංජිකන්රු තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව (යාන්ත්රික)  - 

 තාක්ෂණික වෘත්තීය අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 16,150 356,084 

 ද්ෘශයපට නිෂ්පාද්  තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව   - 

 කර්ඛීය ක ොව  සංස්කරණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  - 

 ඉංග්රීසි භාෂාව පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව - 1,590 

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 1,082,647 1,390,048 

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව - දුරසා්   

 රූපවාහිනී පශ්චාත්-නිෂ්පාද්  තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  2,000 311,634 

 රූපවාහිනී වැ සටහන් නිෂ්පාද්  තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 1,400 656,692 

    

  1,102,197 2,716,048 

    

    

 විකශේෂඥ උපකේශකත්ව කගවීම්   

 හුණු ක කිරීම් 2,036,045 2,735,882 

 විෂයමාලාව 437,700 646,656 

 කසේවා 324,600 361,350 

 කව ත් 48,625  

  2,846,970 3,743,888 

 අධ්යය  කටයුතු මත මුළු ජජු වියද්ම 3,949,167 6,459,936 

21 උපාධි වැ සටහ  කවතින් ආද්ායම 14,536,220 8,812,950 

 බී.එඩ්. තාක්ෂණ උපාධි වැ සටහ  398,800 253,700 

    

 බී.කටක්. තාක්ෂණ උපාධි වැ සටහ    

 මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය 1,350,500 1,067,500 

 ජාාල තාක්ෂණකේද්ය 1,309,200 1,218,700 

 කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය 1,429,300 986,100 

 නිෂ්පාද්  තාක්ෂණකේද්ය 310,210 469,200 

  ණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය 1,562,700 1,062,000 

 යාන්රවිද්ුත තාක්ෂණකේද්ය 1,627,010 1,045,200 

 ආහාර තාක්ෂණකේද්ය 1,260,000 462,800 

  වරපට හා රූපවාහිනී තිර රච  අධ්යය ය 784,400 444,000 

 කර්මාන්ත කළම ාකරණය 467,600 180,000 

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේද්ය හා පර්කේෂණ කළම ාකරණ 386,000  

 රමාණ සමීක්ෂණය 975,000  

 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම 2,009,000 987,900 

 බී.එඩ්. හා බී.කටක්. උපාධි ලියාපදිං ව ගාස්ර 666,500 635,850 

  14,137,420 8,559,250 
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22 කව ත් ආද්ායම් රුපියල් රුපියල් 

 ණය කපොළිය 216,465 179,805 

 රවාහ ය - 8,400 

 විවිධ් 608,320 582,734 

 ස්ථිර තැන්පතු කපොළිය 992,373 941,051 

 කැඳවුම් තැන්පතු කපොළිය 138,330 360,622 

 ගර්හිත වත්කම් අකලවිකයන් ලත් ආද්ායම් 202,656 39,350 

    

 කේපළ කුළිය   

 විඩිකයෝ 2 උපකරණ කුලියට දීම  - 

 පරිශ්රය භාවිතා කිරීම 334,016 359,828 

 කේශ  ශාලා 50,469 289,938 

 ශ්රව ාගාරය - 40,625 

 නිලනිවාස 605,679 723,553 

 කන්වාසිකාගාරය 2,231,444 2,226,155 

  5,379,752 5,752,061 
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23 විලම්බිත ආද්ායම ක්රමක්ෂය කිරීම  
 ස්ාාවර වත්කම් 
අත්කර ගැනීම 

මහා 
භාණ් ා-
ගාරය 

ටී.ඊ.ඩී.පී.. 
රද්ා ය 

භාණ් ා-
ගාර 
රද්ා ය 

ජී.ඕ.පී.ඒ. 
රද්ා ය 

අමාතයාංශ 
රද්ා ය 

ඩී.ටී.ඊ.ටී. 
රද්ා ය 

ක ෝරාඩ් 
රද්ා ය 

 බ්.යූ.එස්.සී. 
රද්ා ය 

එස්.ඩී.ඩී. 
රද්ා ය 

එස්.ඩී.පී. 
රද්ා ය 

එකතුව 

 කගො  ැගිලි 4,635,860 668,290 - - 11,760,723 9,049,400 - - - - 26,114,273 
 වතුර මල - 559,531         559,531 

 කමෝටර් වාහ  -  4,682,500  158,125      4,840,625 
 පරිගණක 4,010,588 1,834,231   19,963 44,313 313 315,938  113,938 6,339,282 

 කාර්යාල 
උපකරණ 

275,111 4,417,226    22,625 85,625  132,272 226,250 5,158,921 

 ඉගැන්වීකම් 
උපකරණ 

3,655,416 17,472,626   772,400 1,769,790   242,600 1,996,420 25,909,252 

 ගෘහ භාණ්  හා 
වැේදුම් 

1,058,092 3,154,832  1,860  459,031 188  53,734 132,563 4,860,299 

 කව ත් වත්කම් 1,600,027      660  667,445 108,788 2,376,920 
 පිරියත හා 
යන්කරෝපකරණ 

3,262,195          3,262,195 

 හුස්තකාල ග්රන්ා 1,324,332 1,712,813         3,037,145 
 හු රුත්ාාප ය 
හා වැඩිදියු ක 

           

 කගො  ැගිල්ල 2,182,177        347,927  2,530,104 

 රධ්ා  
කගො  ැගිල්ල 

359,560          359,560 

 ගෘහ භාණ්  හා 
වැේදුම් 

180,863          180,863 

 කාර්යාලීය 
උපකරණ 

           

 ඉගැන්වීම් 
උපකරණ 

           

 පරිගණක 4,125          4,125 
 කමෝටර් වාහ  142,483          142,483 

 කව ත් වත්කම් 39,366          39,366 
 පිරියත හා 
ය කරෝපකරණ 

15,705          15,705 

 හුස්තකාල ග්රන්ා 22,500          22,500 

 මායිම් තාේප 43,724          43,724 
 එකතුව 22,812,124 29,819,548 4,682,500 1,860 12,711,211 11,344,971 86,785 315,938 1,443,979 2,577,958 85,796,874 
        යුනිමවෝමෙක් වත්කම් සදො වාර්ෂික ක්ෂය   2,893,237 

88,690,111 
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  රුපියල් රුපියල් 

24 කසේවක පිරිවැය   
 වැටුේ හා කේත  44,827,471 41,726,621 

 ජීව  වියද්ම් දීම ාව 14,267,792 13,228,191 

 අතුරු දීම ාව 8,459,399 7,609,643 

 කසේවක අර්ාසාධ්ක අරමුද්ල් ද්ායකත්වයන් 8,150,910 7,312,900 

 කසේවක භාරකාර අරමුද්ල් ද්ායකත්වයන් 2,037,728 1,828,225 

 පාරිකතෝෂික කගවීම 209,714 47,666 

 කව ත් දීම ා 901,250 1,112,450 

 අතිකාල 2,443,014 2,485,690 

 නිවාඩු දි  වැ  සඳහා කගවීම් 132,930 161,807 

 දීම ා - පාලක සභාව 232,000 421,194 

 දීම ා - රවාහ  105,000 84,500 

 දීම ා - කාර්යමණ් ල දීම ා 360,000  

 දීම ා - ගුණාත්මකතා තහවුරු සභාව 403,000 170,500 

 විේවත් දීම ාව 9,510,223 7,368,706 

 පර්කේෂණ දීම ාව 4,198,589 3,521,970 

 විකශේෂ දීම ාව 15,996,018 831,600 

 කව ත්   

  112,235,038 97,911,663 

    

25 ගමන් වියද්ම්   

 කේය ය   

 ගමන් වියද්ම් 59,817 66,095 

 සංයුක්ත දීම ා 3,149  

 විකේය ය   

 ගුවන් ගාස්තු 280,900  

 සංයුක්ත දීම ා 34,551  

 උ කසුම් ඇදුම් දීම ා 59,766  

 කව ත් 11,370 56,444 

  449,553 122,539 

26 සැපයුම හා අවශය කේ   

 ලිපිද්රවය - පරිපාල  1,850,315 1,954,955 

 කාර්යාලයට අවශය කේ 1,046 2,880 

 කාර්යාලකේ යන්රවල පරිකභෝජා  ද්රවය 1,162,811 846,000 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (උපකුලපති) 291,150 429,300 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (අධ්යක්ෂ ජා රාල්) 250,590 307,507 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (පීඨාධිපති අයි. ප.) 56,160  

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (නිලවාහ  සං වතය) 1,280,550 1,875,309 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (විදුලි ජා කය) 365,451 445,594 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (අධ්යක්ෂ - ජා මාධ්ය) 191,820 268,240 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (අධ්යක්ෂ - ඒ.ඒ.කයූ) 142,680 88,620 

 මුද්රණ පරිපාල ය 1,260 5,940 

 උපකුලපති2අධ්යක්ෂ ජා රාල්2 පාලක මණ් ලය සංග්රහ දීම ා 88,297 94,475 

 නිලඇඳුම් 96,000 73,000 

 ෛවද්ය සැපයුම් 975 18,555 

 විවිධ් පරිකභෝජා  ද්රවය 349,817 300,482 

    

  6,128,922 6,710,857 
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මූලය රකාශයන්ට සටහන් 

 කද්සැම් ර්  31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 2014 

  රුපියල් රුපියල් 

27 වත්කම් අළුත්වැඩියාව හා   ත්තුව   
 වාහ    

 WPKH 6725 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 232,366 100,655 

 301-1501 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 106,612 329,483 

 19-6866 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 134,389 174,345 

 62-3743 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 470,295 468,740 

 62-4816 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 324,005 232,704 

 17-7455 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා)   

 NA-2503 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 229,270 240,100 

 KO-4860 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 195,752 99,510 

 KR-1801 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 118,170 75,442 

 KR-7781 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 47,314 127,752 

 NB-3149 (කසේවා, ටයර්,  ැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 115,177 259,669 

    

 පිරියත, යන්ර හා උපකරණ   

 පරිගණක හා උපාංග 359,370 939,633 

 ඡායා පිටපත් හා වායු සම  යන්ර සහ විදුලි කසෝපා  1,559,257 1,557,233 

 ඉගැන්වීකම් උපකරණ 9,776 369,443 

 විදුලි ජා කය 175,200 127,202 

 කාර්යාල උපකරණ 5,738  

 කව ත් 1,006,482 298,282 

 කගො  ැගිලි හා වයූහ   

 කගො  ැගිලි වයූහය 505,501 - 

 හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේද් පීඨය 51,200 613,649 

 කන්වාසිකාගාරය 177,284 7,682 

 හුස්තකාලය   

 කාර්ය මණ් ල නිලනිවාස 2,459,451 1,096,197 

 කභෝජා ාගාරය 456,034 - 

 භූ අලංකරණය - 18,360 

 කව ත් 1,368,896 526,721 

    

  10,107,539 7,662,802 
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මූලය ප්රකාශයන්ෙ සෙෙන් 

 කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 2014m 

  රුපියල් රුපියල් 

28 කසේවා   

 රවාහ    

 වාහ  කුලිය 462,851 249,264 

 තැපැල් ගාස්තු 132,316 110,625 

 දුරකා  1,824,998 1,810,018 

 අන්තර්ජාාල කසේවය 5,171,580 5,129,117 

 ෛ තික ගාස්තු 349,948 376,548 

 කුවිතාන්සි සඳහා මුේද්ර - 2,100 

 තැපැල් හා සන්නිකේද්  - කව ත් - 153 

 විදුලිය 10,160,710 11,357,951 

 ජාලය 1,577,380 1,580,554 

 කුලී  - 

  දු 89,154 154,284 

 රක්ෂණ හා ලියාපදිං ව ගාස්තු 755,636 568,344 

 විෂයමාලා සංවර්ධ් ය 101,755 583,168 

 ආරාධිත කථිකාචාර්ය ගාස්තු 10,392,212 4,071,013 

 ශිෂය හුණු කව 450,000 (11,738) 

 ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ශිෂයත්ව 64,827 120,441 

 සංස්ාාමය සාමාජීය වගකීම 510,641 259,072 

 ඉකගනුම් ද්රවය 24,610 118,165 

 රද්ාක ෝත්සව2 උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 1,284,041 2,430,379 

 රචාරය (කවළඳ රචාරණය) 4,062,113 1,599,165 

 කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ් ය 2,654,940 - 

 රකාශ  176,700 38,000 

 හුවත්පත් හා වාර ස රා 237,252 213,645 

 උත්සව අවස්ාා හා පරිතයාග 5,977 9,251 

 කගො  ැගිලි භාරකාර කසේවාව 5,249,250 4,318,010 

 ආරක්ෂක කසේවය 2,462,679 2,669,989 

 සහභාගිකයින් සඳහා ආහාර 240,231 320,979 

 රද්ර්ශ  139,315 1,090,280 

 පර්කේෂණ - 26,939 

 පරිවර්ත  50,309 - 

 සාමාජිකත්වය 400,664 446,554 

 කාර්ය මණ් ලයට විෂය ණුරු කිරීම - 504,790 

  වයකරණය  - 

 මෘදුකාංග යාවත්කාලී  කිරීම 269,311 753,431 

 මූලය අයකිරීම්  - 

 කර්මාන්ත හුණු කව 4,580 - 

 සාමාජීය අකලවිකරණය  - 

 විවිධ් 135,906 328,297 

  49,441,886 41,228,788 

29 ක්ෂය - ස්ාාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම   

 කගො  ැගිලි 26,552,988 26,516,688 

 වතුර මල 559,531 559,531 

 කමෝටර් වාහ  6,395,521 6,849,600 

 පරිගණක 6,648,668 6,337,407 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 4,944,157 4,883,576 

 කාර්යාලීය උපකරණ 5,272,093 5,339,740 

 ඉගැන්වීම් උපකරණ 26,018,706 24,869,399 

 ග්රන්ා 3,038,635 2,665,483 

 පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 3,339,099 3,080,250 

 කව ත් වත්කම් 2,580,542 1,547,183 

  85,349,940 82,648,857 

 ක්ෂය - ස්ාාවර වත්කම් හු රුත්ාාප ය   

 කගො  ැගිලි 2,531,844 1,789,709 

 රධ්ා  කගො  ැගිල්ල 359,560 313,663 

 පරිගණක 4,125 4,125 
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කමෝටර් වාහ  142,483 112,034 

ගෘහභාණ්  හා කාර්යාලීය උපකරණ 180,863 95,991 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 15,705 15,705 

කව ත් වත්කම් 39,366  

මායිම් තාේප 43,724 43,724 

ග්රන්ා 22,500 22,500 

 3,340,171 2,397,451 

කාලපරිච්කේද්ය සඳහා මුළු ක්ෂය 88,690,111 85,046,308 
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මූලය ප්රකා යන්ට සටහන් 

 කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2015 2014 

30 කපර වර්ෂකේ ගැලහුම් 
 

  

 රක්ෂණය හා ලියාපදිං ව ගාස්තු - (6,462) 

 වැටුේ හා කේත  - (6,768) 

 නිවාඩු දි  කසේවය සඳහා කගවීම් - (5,442) 

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  (10,825) 

 රූපවාහිනි වඅ සටහන් නිෂ්පාද් ය හා තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  (38,800) 

 කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය  (227,510) 

 යාන්රකේද් තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය  (170,837) 

 නිපැයුම් තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය  (154,354) 

 මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය  (207,982) 

 ජාාල තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය  (318,892) 

 ආහාර තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය  (20,100) 

  ණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය  (221,366) 

 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය  (36,520) 

 තාක්ෂණකේද්ය පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධිය  (5,100) 

 විකශේෂඥ උපකේශකත්ව හුණු කව  (80,140) 

 ආරක්ෂක කසේවා  (112,815) 

 ජාලය  (119) 

 අතිකාල  (65,983) 

 ආපසු කගවිය යුතු තැන්පතුව -  විවිධ්,  (45,610) 

 පාරිකතෝෂිකය සඳහා රතිපාද් ය  184,000 

 විගණ  ගාස්තු සඳහා රතිපාද් ය  (75,000) 

 කපොළිය - ආපද්ා ණය  3,964 

  - (1,622,661) 

31 කව ත් වියද්ම්   

 විගණ  ගාස්තු සඳහා රතිපාද් ය  250,000 

 කේපළ, පිරියත , උපකරණ මත හානිය  - 

   250,000 

32 කමකහයුම් වියද්ම් - එස්.එස්.ඩී.   

    

 විේවතුන් සඳහා කක පකාලී  පාඨමාලා 706,708 1,277,214 

 තක්කසේරුකාර හුණු කව 1,134,372 781,611 

 අනුමත කසේවක සංතයාව (ආරාධිත කථිකාචාර්යවරු2  ව  ඳවා ගැනීම් - 7,924,797 

 නිහුණතා ඉහළ  ැංවීකම් හුණු කව - 2,146,176 

 විකේය ය හුණු කව 33,678,121 15,234,896 

 ජාාතික නිහුණතා සුදුසුකම් 5 තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු කකරුවන් සඳහා  4,738,734 3,401,062 

 විෂයමාලා සංවර්ධ් ය 2,515,666 710,032 

 එම්. අයි. එස්. - 1,965 

 තත්ත්ව සහතික ඒකකය 6,150  

 විෂයමාලා සංවර්ධ්  කර්මාන්තය 525,000  

 කර්මාන්ත හුණු ක කළම ාකරණය 715,055  

 පශ්චාත් උපාධිධ්ාරීන්  11,025,696 1,419,682 

 අයි.ඉ.එස්.එල්. පිළිගැනීම ල ාගැනීම 57,300  

 මුළු කමකහයුම් වියද්ම් 55,112,802 32,897,435 

  5,000 - 
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11.0 විගතණක වාර්තාව 
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වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය සඳො වන 2015.12.31 දනින් අවසන් වර්ෂය සඳො විගතණකාධිපති වාර්තාමවහි වර්තමාන තත්ත්වය. 

(විගතණන විමසුම් අාංක වීටීවයි2බී2යූවීටී2 1215/01 සෙ 201 .11.15 දනැති) 

අාංකය 
 

විගතණන විමසුම වර්තමාන තත්ත්වය  

2.2 මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ අදෙස් දැක්වීම 
 

 

2.2.1 ලැබිය යුතු ො මගතවිය යුතු ගිණුම් 

 
විශ්වවිද්යාලකේ කසේවකයන් ඉවත්ව ගිය නිලධ්ාරීන් කද්කද්ක කු කවත 2005 හා  
2012 වර්ෂවල ල ාදී තිබූ එකතුව රු.10,400ක් වු උත්සව හා විකශේෂ අත්තිකාරම් 
ණය කශේෂ සමාකලෝ වත වර්ෂය ව  විටත් අය කර ගැනීමට කටයුතු කර 
ක ොතිුණණි.  
 

 
 
P.M.U.S. මුද්ලිකේ මිය  -  
 ඩු අංකය 6026/2008/M  යටකත් ඇයකගන් අයවිය යුතු මුද්ල් අය කර 
ගැනීමට කටයුතු කර ඇති අතර, ඒ සඳහා උසාවි නිකයෝගයක්ද් නිකුත් කර 
ඇත.  මුත් ඇය පදිං ව ස්ාා ය කව ස් කර ඇති කහයින්, ඇයකේ  ව 
පදිං ව ස්ාා ය කසොයා ගත ක ොහැකි  ැවින් උසාවි නිකයෝගය ක්රියාත්මක 
කරගත ක ොහැක. 
 
P.A.K. ගණ ාත් මහතා -   
 ඩු අංකය E/20/14/UVT යටකත් ්ණුකේ අය කිරිම් ල ාගැනීමට  ඩුවක් 
කගොනු කර ඇත. 
 

3. ණලය සමාමලෝචනය 
 

 

3.1 මූලය ප්රතිලල 

 
ඉදිරිපත් කර  ලද් මූලය රකාශ  අනුව, සමාකලෝ වත වර්ෂකේ කද්සැම් ර් 31 
දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්යාලකේ මූලය රතිඵලය රු.3,054,300ක 
ඌ තාවයක්  වු අතර ඊට රතිරූපීව ඉකුත් වර්ෂකේ අතිරික්තය රු.25,155ක් 
වූකයන් ඉකුත් වර්ෂයට සාකේක්ෂව සමාකලෝ වත වර්ෂකේ රු. 3,079,455ක 
පිරීහීමක් ඇතිවී තිුණණි. හු රාවර්ත  රද්ා  රු. 26,385,000කින් වැඩි වුවද්, 
කසේවක පාරිශ්රමික හා කසේවා වියද්ම් පිළිකවලින් රු. 24,323,375කින් හා රු.   
8,213,098කින් වැඩිවීම ඉහත පිරිහීමට රධ්ා  වශකයන් කහේතු වි තිුණණි.  
 
සමාකලෝ වත වර්ෂකේ සහ ඉකුත් වර්ෂ 04ක මුලය රතිඵල විග්රහ කිරීකම්දී  2011 
සහ  2012වර්ෂයන්හි  ඌණතාවය 2013 වර්ෂකේදී සැළකිය යුතු අතිරික්තයක් 
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 වට පත්වී  ැවත 2014 වර්ෂකේදි අතිරික්තය සැලකිය යුතු රමාණයකින් අඩුවී 
සමාකලෝ වත වර්ෂකේදි ඌ තාවයක්  වට පත්වි තිුණණි.  මුත් කසේවක පාරිශ්රමික 
හා ජාංගම ක ොව  වත්කම් සඳහා වූ ක්ෂය සැලකිල්ලට ගැනීකම්දී  2011 වර්ෂය 
සිට සමාකලෝ වත වර්ෂය ද්ක්වා ද්ායකත්වය අතණ් ව වර්ධ් ය වී තිුණ ක අතර 
2014 වර්ෂයට සාකේක්ෂව සමාකලෝ වත වර්ෂකේදී එය  සියයට 14 කින් වැඩි වි 
තිුණණි.  
 

4. මමමෙයුම් සමාමලෝචනය  
 

4.1 කාර්යසාධ්නය 

 

 
 

(අ) කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්යාප  ක්කෂේරකේ ඩිේකලෝමා සුදුසුකම් ල ාගත් අය කවත 
උසස් අධ්යාප  අවස්ාාවන් ල ාදීම වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලකේ මූලික 
අරමුණ වී තිුණණි. ඒ අනුව ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 5 කහෝ 6 මටමටම් 
සමත් වූවන්ට හා මධ්යම මටමටකම් කාර්මික ශිල්පීන් බිහිකර  ජාාතික වෘත්තීය 
සුදුසුකම් (NVQ) ක ොව  පාඨමාලා හැද්ෑරූ ඩිේකලෝමාධ්ාරීන්ට උපාධි සුදුසුකම් 
ල ා ගැනීමට අවස්ාාව සලසා දීම විශ්වවිද්යාලකේ අරමුණ කේ.  
 

 

(i) විශ්වවිද්යාල ප ත අනුව  ඳවා ගන් ා සිසුන් කවත නිද්හස් වෘත්තීය 
අධ්යාප යකට හිමිකම් පැවැතියද් විශ්වවිද්යාලය විසින් අර්ධ් කාලි  (සති අන්ත) 
උපාධි පාඨමාලා ගාස්තු අයකරමින් පවත්වාකග  ය   ව නිරීක්ෂණය විය. කම් 
අනුව අර්ධ් කාලි  පාඨමාලා සඳහා 2013 වර්ෂකේ සිට 2015 වර්ෂය ද්ක්වා  ඳවා 
ගන් ා ලද් ශිෂයයන්කගන් එක් සාමාසිකයක් සඳහා රු. 10,000  ැගින් වර්ෂ 
තු ක් පැවැත්කව  උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා රු. 60,000ක පාඨමාලා ගාස්තුවක් 
අයකර තිුණණි. ඒ අනුව වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ පීඨයන් කද්කකහි 
පවත්ව  ලද් උපාධි පාඨමාලා 19ක් අතුරින් සමාකලෝ වත වර්ෂය තුළ මුද්ල් අය 
කරමින් අර්ධ් කාලී  පාඨමාලා  13ක් පවත්වා තිුණණද් පූර්ණ කාලී  පාඨමාලා 
පවත්වා තිුණකණ්  6ක් පමණක් වීකමන් පූර්ණ කාලී  පාඨමාලා විශ්වවිද්යාලකේ 
උපරිම ධ්ාරිතාවකයන් පවත්වා ක ොතිුණ ක  ව විගණ කේදී නිරීක්ෂණය විය.  
  

වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලයට සිසුන්  ඳවා ගැනීකම්දී,  ඳවා ගැනීකම් 
මූලික සුදුසුකම වනුකේ NVQ  - 5 මටමටම කහෝ ඒ හා සමා  කාර්මික කහෝ 
වෘත්තිය සුදුසුකමක් කේ. කමම සිසුන්කගන් අති  ණුතරය රැකියා වල නිරත 
ව  ශිෂයයන් කේ. තම අධ්යාප ය කවනුකවන් සය මාසයක කාල 
පරිච්කේද්යක් සඳහා රු. 10,000.00 ක් කගවීම සාධ්ාරණ  ව පාලක 
මණ් ලය අද්හස් කර  ලදී. වසර තු ක් වු උපාධි පාඨමාලාවන්හි සති 
අන්ත සිසුන් සඳහා පමණක් සය මාසිකව රු.10,000.00  ැගින් අය කිරිම 
පාලක මණ් ලකේ අනුමැතිය සහිතව 2013 වර්ෂකේ සිට ක්රියාත්මක කර  
ලදී.  
 
NVQ - 5 කහෝ ඒ හා සමා  කාර්මික කහෝ වෘත්තීය සුදුසුකම සහිත, 
රැකියාවන්හි නිරත වූවන් කමම විශ්වවිද්යාලකේ ඇති පාඨමාලාවන් අතුරින් 
සති අන්ත පාඨමාලාවන් සඳහා ඉල්ලුම් කර  අතර, රැකියාවන්හි නිරත 
ක ොවූ ආසන්  වසකර්දී ඩිේකලෝමා ලැබූ සිසුන් පූර්ණ කාලී  පාඨමාලා 
සඳහා ඉල්ලුම් කරයි. සිසුන්කේ ඉල්ලුම අනුව, අද්ාල සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර 
 ැලීම සිදු කර  ඳවාකග  ඇත.  
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පූර්ණකාලී  පාඨමාලා සඳහා ඉල්ලුම සති අන්ත පාඨමාලා සම  
සැසදීකම්දී අඩු මටමටමක පවතී. NVQ - 5 මටමටකම් ඩිේකලෝමා ලැබූවන් 
රැකියාවක නිරතවීමට ව ාත්  ැඹුරුව  අතර රැකියා කර  අතරතුර 
උපාධි පාඨමාලා හැද්ෑරීම කමම විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීකම් මූලික පරමාර්ා 
සම  ගැලකේ. ශ්රී ලංකාව තුල  NVQ  - 5 කහෝ ඉහළ මටමටකම් ඩිේකලෝමා 
සඳහා සිසුන් ඇතුළත් වීම ශ්රම කවළඳකපොකළහි කමම මටමටමට තික   
ඉල්ලීමට ව ා ඉතා අඩු අගයක් ගනී. විශ්ව විද්යාල විද්යායත  
පිහිටුවීකමන් හා තාක්ෂණ විද්යාලයන්හි ධ්ාරිතාව වැඩි කිරීකමන් පසුගිය 
වසර කිහිපය තුළ ක්රියාමාර්ග ගනු ලැුණකේ කමම ඩිේකලෝමා ධ්ාරීන් වැඩි 
කිරීමටයි.  ඩිේකලෝමා ධ්ාරීන්කේ සංතයාව වැඩි ක ොකකොට වෘත්තීය 
තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලයට ඇතුළත් ව  ශිෂය සංතයාව වැඩිකල ක ොහැක. 
 
 

(ii) විශ්වවිද්යාලකේ ස්ථිර අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ 41 කද්ක කු සි පයදී අධ්යය  
කාර්ය මණ් ලය කමන් තුන් ගුණයක් පමණ එ ම්,  ාහිර කථිකාචාර්යවරුන්  
139 කද් කු කවත අධ්යය  පැය  8291ක් හා රාකයෝගික හුණු කවීම් පැය  1236 ක් 
සඳහා සමාකලෝ වත වර්ෂය තුලදී  123 කද්ක කු කවනුකවන් රු.10,392,212 ක් 
කගවා තිුණණි.  ාහිර කථිකාචාර්යවරුන් විශාල රමාණයක්  ඳවාගැනීමට කහේතු 
විගණ යට පැහැදිලි ක ොකකකර ක  අතර අධ්යය  කාර්ය මණ් ලය ඉටු කර  
ලද් අධ්යය  පැය රමාණය පිළි ඳ කතොරතුරු විගණ යට ඉදිරිපත් ක ොවීම 
කහේතුකවන් ්වුන්කේ කාර්යසාධ් ය පිළි ඳව පරීක්ෂා කළ ක ොහැකි විය.  
 

විශ්වවිද්යාලකේ 2015 වර්ෂකේදී ක්රියාත්මක වූ උපාධි පාඨමාලා සංතයාවන් 
(සතිකේ දි  හා සති අන්ත), පහත සඳහන් පරිදි කේ. 
 
2013 වර්ෂකේ ක්රියාත්මක වූ උපාධි පාඨමාලා සංතයාව  -      14 
2014 වර්ෂකේ ක්රියාත්මක වූ උපාධි පාඨමාලා සංතයාව  -      16 
2015 වර්ෂකේ ක්රියාත්මක වූ උපාධි පාඨමාලා සංතයාව  -      19 
 
කමම විශ්වවිද්යාලකේ උපාධි පාඨමාලා සඳහා කේශ  හා රාකයෝගික හුණු ක 
වීම් ල ා දිම සඳහා කථිකාචාර්ය වරුන් කයද්වීකම්දී ්වුන්කේ විකශේෂිත 
ක්කෂේරයන් කමන්ම කර්මාන්ත ක්කෂේරකේ  සුදුසුකම් හා පලහුරුේද් ද් 
සලකා  ැකල්. එහිදී විශ්වවිද්යාලකේ අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ ස්ථිර 
අයට අමතරව කර්මාන්ත  ක්කෂේරකේ රවී යන් හා අනිකුත් විශ්වවිද්යාල 
වල කසේවා පලහුරුේද් හා සුදුසුකම් සලකා  ලා ස්ථිර අධ්යය  කාර්ය 
මණ් ලයට අමතරව  ාහිර කථිකාචාර්ය වරුන් කයොද්ා ගැකන්. 
 
කකකසේ වුවද් ස්ථිර අධ්යය  කාර්ය මණ් ලය සඳහා නියමිත අධ්යය  
කසේවා පැය ගණ  ල ා දි, ඉන් පසුව  ාහිර කථිකාචාර්ය වරුන්කේ කසේවය 
ල ා ගනු ලැකබ්.  
 
 

 

(iii) 

 
වර්ෂය තුළ විශ්වවිද්යාලයට  ඳවා ගත් සිසුන් පිළි ඳව විගණ යට ඉදිරිපත් වූ 

 
පූර්ණ කාලී  පාඨමාලා සඳහා ඉල්ලුම් කල හා  ඳවා ගැනීකම් 
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කතොරතුරු අනුව පූර්ණ කාලී  පාඨමාලා සඳහා සිසුන්  134 කද්ක කු හා අර්ධ් 
කාලී  පාඨමාලා සඳහා සිසුන් 416 කද්ක කු  ඳවාකග  තිුණණි. කම් අනුව පූර්ණ 
කාලී  පාඨමාලා සඳහා සිසුන්  ඳවා ගැනීකම් රගතිය අවම මටමටමක පැවැති අතර 
ඊට කහේතු හඳු ාකග  පිළියම් කයදීමට කළම ාකරණය කටයුතු කර ක ොතිුණණි.  
 

පරීක්ෂණකයන් සමත් වූ සිසුන් සියල්ල  ඳවාකග  ඇත.  පූර්ණ කාලී  
පාඨමාලා සඳහා තවදුරටත් ධ්ාරිතාව තික    ව සතයය.  විශ්ව විද්යාල 
විද්යායත යන්කගන් හා  තාක්ෂණ විද්යාලයන්කගන් වැඩි ඩිේකලෝමා 
ධ්ාරීන් සංතයාවක් පිටව  විට කමම ධ්ාරිතාව උපකයෝගී කර කග  වැඩි 
ශිෂය සංතයාවක් පූර්ණ කාලී  පාඨමාලා සඳහා  ඳවා ගැනීමට හැකිවනු 
ඇත. 
 

 

(ආ) 

 
2012 – 2015 අධ්යය  වර්ෂකේ උපාධි පාඨමාලාවන්ට  ඳවා ගත් සිසුන් හා 
පාඨමාලාව අවසන් කර උපාධිය ල ා ගත් සිසුන් පිළි ඳව කර  ලද් පරීක්ෂාකේදී 
පාඨමාලා 08 කින් කමකාකෙොනික්,  ණු මාධ්ය හා කවබ් සහ අධ්යාප  ය  
පාඨමාලා  03 සඳහා  ඳවා ගත් සිසුන්කේ උපාධිය සම්පූර්ණ කර තිුණකණ් සියයට  
65කට ව ා අඩු රතිශතයක්  ව නිරීක්ෂණය විය. තවද් කමකාකෙොනික්,  ණු මාධ්ය 
හා කවබ් ය  පාඨමාලා හැරයාකම් රතිශතය පිළිකවලින් සියයට  31ක් සියයට 
19ක් විය. කම් අනුව කළම ාකරණය විසින් සිසුන් පාඨමාලා හැරයාමට හා 
පාඨමාලා නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ ක ොකිරීමට කහේතු වූ කරු ක කසොයා ලා අවශය 
ක්රියාමාර්ග කග  ක ොතිුණණි.  
 

 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ සිසුන්, සිය පාඨමාලා අතරමැද් හැරයාම 
හා පාඨමාලා නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ ක ොකිරීම සම් න්ධ්ව කහේතු කසොයා 
 ැලිම සඳහා  පර්කේෂණයක්  සිදු කර  කලස විශ්වවිද්යාලකේ අධ්යය  
සභාව මගින් අධ්යය  කාර්යය මණ් ලය කවත ද්ැනුම් දී ඇත. එම 
පර්කේෂණය මගින් ස ාා වී ඇත්කත්, කමම විශ්වවිද්යාලකේ අධ්යය  
කටයුතු සඳහා කයොමු ව  සිසුන්කගන් වැඩි රමාණයක් කසේවා නියුක්ත කහෝ 
පහසුකවන් රැකියාවක් කසොයා ගත හැකි වැඩිහි ප වයස් කාණ් යන්හි සිසුන් 
ව   ැවින්, තම කසේවා නියුක්තිය හා පවුල් සම් න්ධ්තා පිළි ඳ ගැටළු 
නිසා අධ්යය  කටයුතු සඳහා රමාණවත් නිද්හසක් ක ොලැබීම සිය 
පාඨමාලා අතරමැද් හැරයාම සම් න්ධ්ව කහේතු ව   වයි. 
 
කමහි කමකාකෙොනික් උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් 16 ක් ලියාපදිං ව 
වුවද්, සිය කපෞේගලික කහේතු නිසා ආරම්භකේදීම සිසුන් 05  කද්ක කු    
පාඨමාලාව අතහැර කගොස් ඇත. ඉතිරි සිසුන් 11  කද් ා අතුරින් සිසුන් 07  
කද්ක කු පළමු අවස්ාාකේම සිය උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, 
අක ක් සිසුන්  04  කද් ා  ැවත සිය විභාගය (repeat exam) සඳහා වාඩි 
වී ඉන් සිසුන් 03 කද්ක කු සමත්ව සිය උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇත.  
 
අධ්යාප  තාක්ෂණය උපාධිය සඳහා  ඳවා ගත් සිසුන් 07 කද් ා අතුරින්  
03  කද්ක කු මුල් අවස්ාාකේම සිය උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇත. ඉතිරි 
සිසුන්  04  කද් ා  ැවත සිය විභාගය (repeat exam) සඳහා වාඩි වී ඉන් 
සිසුන් කද්කද්ක කු සිය උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇත. 
 
 ණුමාධ්ය හා කවබ් උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් 27  ක්  ලියාපද්ං ව  
වුවද්, සිය කපෞේගලික කහේතු නිසා ආරම්භකේදීම සිසුන් 06  කද්ක කු  සිය 
උපාධි පාඨමාලාව අතහැර කගොස් ඇත. ඉතිරි සිසුන් 21  කද් ා අතුරින් 
සිසුන් 11  කද්ක කු මුල් අවස්ාාකේම සිය උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති 
අතර, ඉතිරි සිසුන්  10  කද් ා  ැවත සිය විභාගය (repeat exam) සඳහා 
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වාඩි වී ඉන් සිසුන් 09 කද්ක කු සමත්ව සිය උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇත. 

(ඇ) සමාකලෝ වත වර්ෂය කවනුකවන් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය කවත ක්රියාකාරී 
සැලැස්කමහි සඳහන් ක්රියාකාරකම් 11ක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නිහුණතා ආංශික 
සංවර්ධ්  වැ සටහ   (SSDP) යටකත් රු.මිලිය  100.5ක් කවන්කර තිුණණි. ඒ 
පිළි ඳව පහත සඳහන් නීරීක්ෂණ කරනු ලැකබ්.   
 

 
 

(i) ක්රියාකාරී සැලැස්මට අනුව රතිපාදිත රු.මිලිය  3.05 කින්  වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක 
කිරීමට කයෝජිතව තිුණ අධ්යය  තත්ත්ව සහතික අංශයක් පිහිටුවීම හා තත්ත්ව 
සහතික වැඩි දියු ක කිරීම සහ ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයත කේ පිළිගැනීම ල ා 
ගැනීම ය  කාර්යයන් වර්ෂය තුළ ඉටු කර ක ොතිුණණි. 

කමම විශ්වවිද්යාලය තුල ඇතුලත් කිරීම්, රතීත  සහ තත්ත්වපාල  
අංශයක් ස්ාාපිත කර, අධ්යක්ෂ වරකයකු පත් කර, එයට අවශය සියළු 
ගෘහභාණ්  සහ ඉකලක්කෙොනික් උපකරණ හා අක කුත් උපකරණ සපයා 
ඇත. එම ඒකකය තුලින් ඉටු කකකර  කාර්යයන් ව , අධ්යය  කටයුතු 
වල තත්ත්ව පාල  කටයුතු කිරීම, පීඨ මණ් ල, අධ්යය  සභාව, සහ 
ඇතුලත් කිරිම්, රතීත  සහ තත්ත්ව පාල  කමිටුව සම් න්ධීකරණය 
කිරීම, විශ්වවිද්යාලයට අමතරව විශ්වවිද්යාල ආයතත  06 හි තත්ත්ව 
පාල  කටයුතු සඳහා අද්ාල නිලධ්ාරීන් හුණු ක කිරිම් සඳහා වැ  සටහන් 
සංවිධ්ා ය කිරීම, කමම ඒකකය මගින් සිදු කේ. ශිෂයයින් ඇතුලත් කිරීම් 
කටයුතු සමාකයෝජා ය සහ පාඨමාලා රතීත  කටයුතු සම් න්ධීකරණය 
සිදුවන්කන්ද් කමම අංශය මගිනි. 
කමම කටයුතු සඳහා ආයත කේ පැවති වත්කම් භාවිත කල  ැවින්  
නිහුණතා ආංශික සංවර්ධ්  වැ සටහ   (SSDP) යටකත් කවන් කල මුද්ල් 
භාවිතා ක ොකර  ලදි. 
 
ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයත කේ පිළිගැනීම ල ා ගැනීම ය  කාර්යය 
සම් න්ධ්ව-   
Building Services, Mechatronics, හා Manufacturing ය  උපාධි 
පාඨමාලා සඳහා රතීත ය ල ා ගැනිම සඳහා ඉල්ලුම්පත් සහ අද්ාල 
ලියකියවිලි ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයත ය (IESL) කවත ඉදිරිපත් කර  
ලදි. ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයත කේ නිකයෝජිතයන් කණ් ායමක් 2017 
කප රවාරි 13 දි  සිට දි  4 ½ කාලයක් තුල කමම විශ්වවිද්යාලකේ 
පහසුකම් සම් න්ධ්ව නිරීක්ෂණය සඳහා පැමිකණ   ව ද්ැනුම් දී ඇත. එම 
නිකයෝජිත කණ් ායම විසින් සිදු කරනු ල   නිරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් 
වීකමන් පසුව අද්ාල තීරණය කමම විශ්වවිද්යාලය කවත ද්ැනුම් කද්නු ඇත. 
 
කම් ව  විට, කපොදුරාජාය මණ් ලීය විශ්වවිද්යාල සංගමකේ සාමාජිකත්වය 
(Membership of Association of Commonwealth Universities) 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය කවත ලැබී ඇත.  
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(ii) වෘත්තීය තාක්ෂණ කර්මාන්තකේ අවශයතාවය අනුව පවති  විෂය මාලා 20ක් 
සංකශෝධ් ය කිරිමට හා  ව විෂය මාලා 10ක් සංවර්ධ් ය කිරීමට රු.මිලිය  5ක් 
කවන් කර තිුණ ක අතර පවත් ා විෂය මාලා 10ක් සංකශෝධ් ය කර ක ොතිුණ ක 
අතර කවන් කළ මුද්ලින් සියයට  50 ක් ඉතිරිවී තිුණණි. තවද් වෘත්තීය තාක්ෂණ 
අධ්යාප  හා හුණු ක ක්කෂේරකේ හුණු ක වන් න් සඳහා ජාාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් 5 
මටමටම් ල ා දීම සඳහා රු.මිලිය   8 ක් කවන් කර තිුණණද් උපකයෝජා ය කර 
තිුණකණ් රු.මිලිය   4.7න් එ ම් සියයට  59ක් පමණි.  
  

2014 වර්ෂය තුල  ව විෂයමාලා 10ක් සංවර්ධ් ය සහ පවති  විෂයමාලා  
20ක් සංකශෝධ් ය කිරීමට සැලසුම් කලද්, වෘත්තීය තාක්ෂණ 
විශ්වවිද්යාලයට  TVEC ආයත ය මගින් කයොමු කර  ලේකේ  ව 
විෂයමාලා සංවර්ධ් ය සඳහා  ව  විෂයමාලා   11 ක් සහ පවති  
විෂයමාලා  10 ක් පමණි. 
 
එ ැවින් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය කවත කයොමු කර  ලද් සියළුම 
කාර්යයන්  ( ව විෂයමාලා සංවර්ධ් ය 11211 ක් සහ පවති  විෂයමාලා 
සංකශෝධ් ය  10210 ) අවසන් කර ඇත.  
 
පවති  විෂයමාලා 10ක් අඩුකවන් සංකශෝධ් ය කර තිබීමට කහේතු වනුකේ 
අප ආයත යට  TVEC  ආයත ය මගින් අද්ාල වර්ෂයට කයොමු කල 
විෂයමාලා  රමාණය  10ක් වූ  ැවිනි. 
 
ක ොකහෝ විට කමම විශ්වවිද්යාලය කවත TVEC ආයත කයන් අද්ාල 
විෂයමාලා සංවර්ධ් ය කිරීම සඳහා ව  ඉල්ලීම් කයොමු වනුකේ වසර 
අවසා  කාල පරිච්කේද්කේ එ ම් අකගෝස්තු, සැේතැම් ර් වැනි මාස තුලදී 
නිසා මාස 12 ක කාල පරිච්කේද්යක් කවනුකවන් කවන් කල මුද්ල් සියල්ල 
භාවිතයට ගැනීම අපහසු කේ. 
 

(iii) පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් ල ා ගැනිම සඳහා විශ්වවිද්යාල විද්යායත වල කාර්ය 
මණ් ලයද් ඇතුලත්ව වාත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ කාර්ය මණ් ලකේ 
නිලධ්ාරීන් 10 කද්ක කු කවනුකවන්  රු.මිලිය  14.5 ක මුද්ලක් කවන්කර තිුණණි. 
කකකසේ වුවද් , කවන් කළ මුද්ලින් නිළධ්ාරීන්  04 කද්ක කු සඳහා පමණක් උපාධි 
සුදුසුකම් ල ාදීම  සඳහා  රු.මිලිය  11.03ක් වැය කර තිුණණි.  
 

පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් ල ා ගැනීම සඳහා අය වැය ගත මුද්ල ව  
රු.මිලිය  14.5 න් රු.මිලිය  14.17ක් පමණක් වියද්ම් කකොට ඇත. 
 
විශ්වවිද්යාලයක පශ්චාත් උපාධි අධ්යය  කටයුතු සඳහා නිවාඩු ල ා 
කද්නුකේ  ඳවා ගැනිකමන් වසරක් ගත වූ පසුව කේ. එ ැවින් වෘත්තිය 
තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ අධ්යය  කාර්යය 
මණ් ල නිලධ්ාරින් 05 කද්ක කු සඳහා පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් සම්හුර්ණ 
කිරිම සඳහා අවස්ාාව ල ා දි ඇත. විශ්වවිද්යාල විද්යායත යන්හි අධ්යය  
කාර්යය මණ් ලය වසරක කාලයක් සහුරා ක ොතිුණණි. 
 
කමම නිලධ්ාරීන් පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් ල ා ගත් විශ්වවිද්යාලයන්හි 
අද්ාල පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව සඳහා කගවිය යුතු ව  ගාස්තුව අනුව 
කමම අගය වැය කිරිමට සිදු විය. 
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(iv) ක්රියාකාරී සැලැස්මට අනුව කමම ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ඇගයීම්කරුවන් හුණු ක 
කිරීම සඳහා  රු.මිලිය  1.5ක මුද්ලක් කවන් කර තිුණ ක අතර වෘත්තීය තාක්ෂණ 
ක්කෂේරකේ  50 කද්ක කුද්, ක්කෂේරයට අද්ාල ආයත  හා පාසල් වලින්  200  ැගින් 
මුළු සංතයාව  450ක් කලස හුණු ක කළ වුවත්  රු.මිලිය   1.13ක් වියද්ම් කළ 
හුණු ක කල තිුණකණ්  219 කද්ක කු පමණි. 
  

කමම විගණ  විමසුකමහි Training of NVQ Assessors සඳහා හුණු ක කළ 
යුතු සංතයාව  450 ක් කලස සඳහන් වුවද් අප කවත ල ා දි ඇති ඉලක්කය 
වන්කන් 250කි.  
 
කමම Assessors Training  වැ සටහක හි  250 කද්ක කු හුණු ක කළ 
යුත්කත් කුම  අංශකයන් කුම  ආයත  වලින් වුවද් ්වුන් හුණු කව සඳහා 
 ම් කරන්කන් TVEC ආයත ය විසින්  ්වුන්ව සම්මුත පරික්ෂණයට 
ලක් කිරිකමන් පසුව කේ. 
 
කම් අනුව TVEC ආයත කේ අධ්යක්ෂ ජා රාල්කේ අත්සනින් ලැක   
හුණු ක කරුවන්කේ  ම් ලයිස්තුකේ සි ප  සහභාගි වන් න් පමණක්  
Assessors Training පාඨමාලාවට ඇතුලත් කර ගැනීම විශ්වවිද්යාලය 
මගින් සිදු කකකර්. එයින්  ාහිරව කමම පාඨමාලා සඳහා කිසිවකුට වෘත්තීය 
තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් ආරාධ් ය කිරීම සිදු ක ොකකකර්.   
 
පසුගිය වසකර් එකසේ එවා තිුණ ලැයිස්තුවලට අනුව, හුණු ක කළ හැකි වු 
උපරිම රමාණය 219ක් විය. තවද් විශ්වවිද්යාලයට  TVEC ආයත ය 
මගින් එවා ඇති ලැයිස්තුවලට අනුව  234 කද්ක කු හට ආරාධ් ා කලද්, 
සහභාගී වී ඇත්කත්  219 කද්ක ක් පමණි. කසසු අය විවිධ් කහේතු මත 
සහභාගි වි ක ොමැත. 
 
කපර සඳහන් කල පරිදි, මා ව සම්පත් හුණු ක කිරීකම් දී නිශ් වත අගයටම 
සිදු කළ ක ොහැකි  ව සඳහන් කළ යුතුය. රාකයෝගිකව, හුණු ක කිරිකම් 
සංතයාව සුළු වශකයන් අඩු කහෝ වැඩි විය හැකිය.  
 
කමම  Assessors Training වැ  සටහ , අනිකුත් වැ සටහන් එ ම් 
Training   Centre හා  Industrial Training  වැ සටහන් හා සැසදීකම්දී 
වැයව  පිරිවැය වැඩිය. එ ම්  යායාත්මක හා රාකයෝගික හුණු කව ය  
කද්කම ල ා කද්   ැවිනි. එම නිසා ගම ාගම  වියද්ම්, සම්පත්ද්ායක 
වියද්ම්, ආහාර සඳහා වියද්ම්, ඡායා පිටපත් වියද්ම් වැඩිව   ැවින් අප කවත 
ල ා දී තිබී ඇති ඉලක්කය වූ 250 ක සංතයාවක් සඳහා කවන් කකොට ඇති 
මිලිය  1.5 අගය, හුණු ක කළ 219  ව  සංතයාව සඳහා වැය වු මිලිය  
1.13 මුද්ල සාධ්ාරණ  ව කපකන්. 

4.2 කළම ාකරණ ක්රියාකාරකම්  
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(අ) 2013 ්ක්කතෝ ර්  24 දි ැති අංක  2013/2014 (ii) ද්ර  මුද්ල් හා ක්රම සම්පාද්  
අමාතයාංශ කල්කම්කේ විකේශ හුණු ක වැ සටහන් පිළි ඳ චක්රකල්තය රකාරව, 
විකේශ හුණු ක වැ  සටහන් සම්පූර්ණ කළ සියළුම නිලධ්ාරීන් සහභාගී වූ වැ  
සටහ  පිළි ඳ වාර්තාවක් මාසයක් ඇතුලත ආයත  රධ්ානියාට ඉදිරිපත් කළ යුතු 
වුවද් විශ්වවිද්යාලකේ විකේශ හුණු ක ල ා දි තිබූ නිලධ්ාරීන් වාර්තා ඉදිරිපත් කර 
ක ොතිුණ ක  ව විගණ කේදී අ ාවරණය වු අතර  2013 වර්ෂකේ සිට 
සමාකලෝ වත වර්ෂය අවසා ය ද්ක්වා නිලධ්ාරීන්  11 කද්ක කු වාර්තා ඉදිරිපත් කර 
ක ොතිුණණි. 
 

විකේශ හුණු ක වැ  සටහන් සම්හුර්ණ කළ නිලධ්ාරීන් කිහිප කද්ක කු, 
තමන් සහභාගී වූ වැ  සටහ  පිළි ඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් ක ොකළ 
අවස්ාා පවති. සෑම නිලධ්ාරිකයකුකගන්ම තමන් සහභාගි වු විකේශ හුණු ක 
වැ  සටහන් සම් න්ධ් වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කර  කලස ද්ැනුම් දී ඇත. 
ඉදිරිකේදී සහභාගී ව  විකේශ හුණු ක වැ  සටහන් සම් න්ධ් වාර්තාවන් 
ල ා ගැනීමට කටයුතු කරමි. 
 
 
 

(ආ) අධ්යය  දිම ා සම් න්ධ්කයන් භාණ් ාගාරකේ ආවරණ අනුමැතිය ල ා දිම 
රතික්කෂේප කර තිබියදී 2011 වර්ෂකේ සිට 2013 වර්ෂය ද්ක්වා අධ්යය  කාර්ය 
මණ් ලය සඳහා රු.7,144,313ක අධ්යය  දීම ා කගවා තිබූ අතර ඒවා 
නිලධ්ාරීන්කගන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර ක ොතිුණණි. 
 

2009 වසකර් සිට 2012.12.31  ද්ක්වා, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ 
අධ්යය  කාර්ය මණ් ලය සඳහා  25%   ක් වූ අධ්යය  දීම ා  කගව  
ලදි. අධ්යය  කාර්ය මණ් ලය කමම විශ්වවිද්යාලකේ කසේවය හැරයාම 
වළක්වා ගැනීකම් අරමුණින් 25% ක්වූ අධ්යය  දීම ාවක්, 2009   සිට 
2012.12.31  ද්ක්වා කගව  ලදි.  2013.01.01   සිට අධ්යය  දීම ා හා 
පර්කේෂණ දීම ා, කව ත් විශ්වවිද්යාලයන්හි අධ්යය  කාර්ය මණ් ලය 
කවත කගව  ආකාරකයන්ම කමම විශ්වවිද්යාලකේ අධ්යය  කාර්ය 
මණ් ලය කවත කගවීම සඳහා අනුමැතිය ලැුණණි. එම අවස්ාාකේදී  2013 
ට කපර කගවනු ලැබූ අධ්යය  දීම ා සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා සි ප  මුත්, 
එම අනුමැතිය ක ොලැුණණි. 
මුද්ල් අමාතයංශය මගින්, ඉදිරිකේදී සිදු කළ යුතු කගවීම් සඳහා අනුමැතිය 
ල ාදීම සිදු කර වා මිස, කලින්  සිදු කර  ලද් කගවීම් සඳහා අනුමැතිය 
ල ාදීම සිදු ක ොකකකර්. 2013 වර්ෂකේ සිට අධ්යය  දීම ා කගවීම සඳහා 
අනුමැතිය ල ා දීකමන් කපනී යන්කන්, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ 
කාර්ය මණ් ලය කවත අධ්යය  දීම ා කගවීම යුක්ති සහගත  වයි. 
කගවීම් සිදු කිරීකමන් පසුව අනුමැතිය ඉල්ලා සි ප විට, එකසේ අනුමැතිය ල ා 
දීම කළ ක ොහැකි වීම තාක්ෂණික ගැටළුවක් පමණක්  ව කපනී යයි. 
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4.3 නිෂක්්රීය ො  න උපමයෝජිත වත්කම්  

 
ඉදිකිරීකම් පිරිවැය රු. මිලිය  4.7ක් වූ විශ්වවිද්යාලය සතු නිල නිවස 2010මැයි 
මාසකේ සිට සමාකලෝ වත වර්ෂය අවසා ය ද්ක්වාම රකයෝජා යට කග  
ක ොතිුණණි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 ක ොවැම් ර් සිට භාවිතයට කග  ක ොතිුණ ක අධ්යක්ෂ ජා රාල්වරියකේ නිල 
නිවස සඳහා   2015 සැේතැම් ර් 08 දි  මිලදී කග  තිබූ රු. 79,570 ක් 
ව ප ාකමැති භාණ්  විගණිත දි ය වූ 2016 මාර්තු  03දි  ව  විටත් නිෂ්කාර්යව  
පැවතුණි. 
  

 
 
කමම නිල නිවස අලුත් වැඩියා කිරීකමන් අ තුරුව විශ්වවිද්යාලකේ 
පැවැත්කව  උත්සව හා කමිටු රැස්වීම් සඳහා වර්තමා කේ භාවිතයට 
ගැකන්.  
 
එකමන්ම කමය  ාහිර කථිකාචාර්යවරුන්, කේය ය හා විකේශිය අමුත්තන් 
කවත  වාතැන් පහසුකම් ල ාදිය යුතු ව  අවස්ාාවන් වලදී භාවිතයට 
ගනු ලැකබ්.   
 
ඉහත අවශයතාවයන් ඉටු කල යුතු වූ අවස්ාා කිහිපයකදීම කමම නිවස 
භාවිතයට ගත් අතර එමගින් කව ත්  ාහිර  වාතැන් පහසුකම් සැපයීම 
සඳහා කගවීමට සිදු ව  මුද්ල් ඉතිරි වීමක් සිදු විය. 
 
තවද් කමම විශ්වවිද්යාලකේ කටයුතු තවදුරටත් හුළුල් වූ පසුව කමහි භාවිතය 
වැඩි වනු ඇත. 
 
 
කමම නිල නිවකසහි කල යුතු ව  අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කකකරමින් 
පවතී.  වැ  අවසන් වූ පසුව අධ්යක්ෂ ජා රාල් වරිය කමම නිල නිවස කවත 
පදිං වයට පැමිකණනු ඇත.  

4.4 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය 
 

 

(අ)  ඳවා ගැනිකම් පරිපා පකේ 5.4.2 වගන්තිය රකාරව සහකාර කල්තකාධිකාරී 
ත තුර සඳහා කතෝරා ගැනීකම්දී ලිඛිත පරීක්ෂ කේ අවම ලකු ක රමාණය 
ල ාක ොගත් නිලධ්ාරිකයකු අද්ාළ ත තුර සඳහා  ඳවා කග  තිුණණි. 
  

උක්ත පළමු කත්රී පත්වු නිලධ්ාරීනිය තම පත්වීම රතික්කෂේප කල  ැවින්, 
කද්වනි ස්ාා යට කත්රී පත් වූ නිලධ්ාරිනිය අද්ාල ත තුර සඳහා කතෝරා 
පත් කර ගන් ා ලදි. 
 

(ආ) විශ්වවිද්යාලකේ ස්ථිර කථිකාචාර්යවරුන් 41 කද්ක කු සි පයදි හා හුරේපාඩු සඳහා 
ස්ථිර පද් මින් කථිකාචාර්යවරුන්  ඳවා ගැනිමට කටයුතු කිරිමකින් කතොරව 
සමාකලෝ වත වර්ෂය තුලදී   ාහිර කථිකාචාර්ය වරුන් 139 කද්ක කු සඳහා පත්විම් 
ල ා දී තිුණණි.  
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය උපාධි පාඨමාලා 13 ක් පවත්වාකග  
යනු ලැකබ්. කමම උපාධි පාඨමාලා වලින් කිහිපයක්; පූර්ණ කාලී  හා 
අර්ධ් කාලී  වශකයන් ද් පවත්වාකග  යයි. කමම සෑම පාඨමාලාවක් 
සඳහාම වර්ෂ තු ක කාලයක් හුරා කේශ  පවත්වනු ලැකබ්. 
 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ සි ප  අධ්යය  කාර්යය මණ් ලය 
ඉහත අවශයතාවය ඉෂ්ඨ කිරීමට රමාණවත් ක ොකේ. 
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එකමන්ම, කමම විශ්වවිද්යාලය තාක්ෂණික විෂයන් සම් න්ධ් උපාධි 
පිරි ම   ැවින්, අද්ාල කර්මාන්තයන්හි රාකයෝගික ද්ැනුම සහිත කේශක 
මහතුන්කේ කසේවය ල ා ගැනීම අතයාවශයය. 
 
ඉහත සඳහන් කහේතූන් නිසා, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ ස්ථිර 
කථිකාචාර්ය වරුන්කේ කසේවය රමාණවත් ක ොව   ැවින්,  ාහිර  
කථිකාචාර්ය වරුන්කේ කසේවය ල ා ගැනීම අතයාවශයකයන්ම කල යුතුය. 
 

(ඇ) ශ්රි ලංකා රජාාතාන්ත්රික සමාජාවාදී ජා රජාකේ ආයත  සංග්රහකේ Vii ව  
පරිච්කේද්කේ 5.3.2 වගන්තියට අනුව උසස්විම් ල   අවස්ාාකේදී නිලධ්ාරිනිය 
අවසා  වශකයන් ලැුණ වැටුප,  ව වැටුේ පරිමා කේ ආරම්භක වැටුපට කහෝ 
වැටුේ පියවරකට අනුරූප කේ  ම්, ඇය ආසන්  ඉහල වැටුේ පියවකර් තැබිය යුතු 
වුවද්, සහකාර හුස්තකාලාධිපති ත තුරක් ද්ැරූ නිලධ්ාරිනියක් කජායෂ්ඨ සහකාර 
හුස්තකාර හුස්තකාලාධිපති  ii කශ්රේණියට උසස්විම් ල   විට ඇය ල මින් සි ප 
වැටුප ක ොසලකා  ව වැටුේ පරිමාණකේ මූලික වැටුේ පියවකර් පිහිටුවා තිුණණි. 
 

ආයත  සංග්රහකේ vii  ව  පරිච්කේද්කේ 5:3:2 වගන්තියට අනුව ඇයට 
හිමි  වැටුේ පියවකර් පිහිටුවා අද්ාල හි  වැටුේද් මුද්ල්ද් කගව  ලදි. 

(ඈ) 2008 අංක 31 ද්ර  වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල ප කත් 32(1) වගන්තිය 
රකාරව වයස අවුරුදු  60 සම්පූර්ණ වීකමන් 2009 වර්ෂකේ විශ්රාම ගිය කජායෂ්ඨ 
කථිකාචාර්යවරු කද්කද්ක කු ප කත්  32(2) වගන්තිය අනුව කකොන්රාත් පද් ම 
මත එම වර්ෂකේ ක ොවැම් ර් 15 සිට 2014 අකගෝස්තු  06 ද්ක්වා විශ්වවිද්යාලකේ 
පීඨාධිපති ත තුරුවල වැ   ැලීම සඳහා පත්කර, ්වුන් කවත විශ්වවිද්යාලයට 
අයත් වාහ   2 ක්  කවන්කර කාලපරිච්කේද්ය තුළ ඉන්ධ්  දීම ා කගවා තිබිම 
විගණ කේදී මතකදද්ාත්මක විය. ඒ අනුව 2012 වර්ෂකේ සිට 2014 අකගෝස්තු 
ද්ක්වා උක්ත කථිකාචාර්යවරුන් කද්කද් ා කවත ඉන්ධ්  දීම ා කලස 
රු.1,136,218ක් කගවා තිුණ අතර  2009 වර්ෂකේ සිට  2011 වර්ෂයට අද්ාල කගවිම් 
පිළි ඳ විස්තර විගණ යට ඉදිරිපත් ක ොවුණි. 
 

කමම නිලධ්ාරින් කද්කද් ා කකොන්රාත් පද් ම යටකත් කජායෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය Grade (1) ත තුකරහි පිහිටුව  ලද් අතර, එවකට සි ප 
කජායෂ්ඨ  අධ්යය  නිධ්ාරීන් වූකේ එම නිලධ්ාරීන් කද්කද් ා  ැවින් 
පිඨාධිපති ත තුරුද් ල ා කද්  ලදි. පීඨාධිපති ත තුකරහි රාජාකාරි ඉටු 
කිරිමට අද්ාලව, එම ත තුරට හිමි ඉන්ධ්  දීම ා කගව  ලදි.  
 
2014.08.07 ව  දි  කමම නිලධ්ාරින් කද්කද් ා පීඨාධිපති ත තුරු වලින් 
ඉවත් වූ පසුව, කමම ඉන්ධ්  දිම ා ක ොකගව  ලදි. 

5 ගිණුම් කෙයුතුභාවය ො යෙපාලනය 

 

 

5.1 අභයන්තර විගතණනය  
විශ්වවිද්යාලකේ අභයන්තර විගණ  අංශය කවත විශ්වවිද්යාලකේ හා විශ්වවිද්යාල 
විද්යායත  05 ක අභයන්තර විගණ  කාර්යයන් පැවරී තිුණණද්, අභයන්තර 
විගණක ඇතුළු ලිපිකරු කශ්රේණිකේ නිලධ්ාරීන් කද්කද්ක කු පමණක් අනුයුක්ත කර 
තිුණණි. කම් සම් න්ධ්කයන් සිදු කල පරීක්ෂාකේ දී පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු 
ලැකබ්. 
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(අ) විශ්වවිද්යාලකේ පැවැත්මට  ලපාන් ා වු නීතිමය රාමුව තුළ කාර්යක්ෂම 
අභයන්තර පාල  වුහයක් ස්ාාපිත කර ගැනිමත් අරමු කගතව සමස්ා 
කාර්යකේම කාර්යසාධ් යක් ඇති කර ගැනීමත් කළම ාකරණකේ රධ්ා  
වගකීමක් ව  අතර ඒ සඳහා සහාය විමට අවශය ක්රමකේද්යක් සකස් කර එම 
කාර්යභාරය අද යන්තර විගණ යට පැවැරිම කළ යුතු වුවුත්, කළම ාකරණය 
විසින් ඒ පිළි ඳව අවධ්ා ය කයොමු ක ොකර විශ්වවිද්යාලකේ කගවිම් 
සම් න්ධ්කයන් පූර්ව විගණ යක් කරවා ගැනීමට අභයන්තර විගණකයින් 
කයොද්වාකග  තිුණණි.  

අභයන්තර විගණ  අංශය මගින්,  අවසන් කගවීම් සිදු කිරීමට රාම 
සියළුම රාේධ්  වියද්ම්, පාරිකතෝෂික කගවීම් හා හි  වැටුේ කගවීම් 
සම් න්ධ් වවුචර පත් පමණක් පූර්ව විගණ යට කයොමු කරනු ලැකබ්.   

(ආ) සමාකලෝ වත වර්ෂය සඳහා පිළිකයල කර  ලද් විගණ  සැලැස්මට අනුව 
අභයන්තර විගණ  අංශය විසින් ආවරණය කිරිමට අකේක්ෂිතව තිබූ ක්කෂේර 12ක් 
අතුරින්, එක් ක්කෂේත් රයක් පමණක් එ ම් හුේගලයින් පාද්ක කරකග  කර  ලද් 
වැටුේ හා  ැඳුම්කර ගණ ය කරිම පිළි ඳ විගණ ය කර වාර්තා 03ක් පමණක් 
නිකුත් කර තිුණණි.  
  

අභයන්තර විගණ  අංශය විසින් වර්ෂය ආරම්භකේදී පිළිකයල කරනු 
ල   විගණ  වැ  සටහක හි කාර්යයන්ට අමතරව, ආයත කේ ඉහළ 
කළමණාකාරීත්වය විසින් පවර  කාර්යයන්ද් ඉටුකිරීම සිදු කේ. 
කමම විගණ  වැ සටහක හි, ක්කෂේර කිහිපයක් සම් න්ධ්ව විගණ  
පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කරනුකේ කගවීම් සිදු කිරීමට කපර එ ම් pre audit 
වශකයනි. pre audit සිදු කිරීකම්දී විගණ  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු 
ක ොකර  අතර, හඳු ාගත් අඩුපාඩු  නිවැරදි කිරීකමන් පසුව කගවීම් කිරීම 
සිදු කේ. pre audit සඳහා ක ොකහෝ විට කයොමු ව  ක්කෂේර පහත සඳහන් 
පරිදි කේ. 

- රාේධ්  වියද්ම් සම් න්ධ් සියළුම වවුචර පර සඳහා කගවීම සිදු 
කරනුකේ විගණ  පරීක්ෂා කිරීකමන් අ තුරුව කේ. 

- වැටුේ සම් න්ධ් ගැටළු, හි  වැටුේ ගණ ය කිරීම සම් න්ධ්ව 
විගණ  අංශකේ පරීක්ෂා කිරීකමන් පසුව අද්ාල කගවීම් සිදු කරනු 
ලැකබ්. 

- පාරිකතෝෂික කගවීම් සම් න්ධ් වවුචර පර සඳහා මුද්ල් කගවනුකේ 
විගණ  පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීකමන් පසුවය. 

විගණකාධිපති කද්පාර්තකම්න්තුව වරින් වර නිකුත් කරනු ල   විගණ  
විමසුම් සඳහා පිළිතුරු කගොනු කිරීම, නිහුණතා සංවර්ධ්  හා වෘත්තීය 
හුණු ක අමාතයංශය මගින් කමම විශ්වවිද්යාලය කවත වි පන් විට කයොමු 
කරනු ල   විගණ  විමසුම් හා කපොදු වයාපාර පිළි ඳ කාරක සභාව කවත 
කයොමු කරනු ල   වාර්තා පිළිකයල කිරීම වැනි කටයුතුද් අභයන්තර 
විගණ  අංශකයන් සිදු කකකර්. 
අභයන්තර විගණ  අංශය විසින් විගණ  වැ  සටහක හි ඇතුලත් සෑම 
ක්කෂේරයක් කකකරහිම අවධ්ා ය කයොමු කකකර්. එම සෑම පරීක්ෂා කිරීමක් 
සම් න්ධ්වම වාර්තා කිරීමට තරම් රමාණවත්, ගැටළු නිරීක්ෂණය 
ක ොවූකේ  ම්, විගණ  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු ක ොකේ.  
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උප කුලපති 

(ඇ) විශ්වවිද්යාලයට අනු ේධිත විශ්වවිද්යාල විද්යායත  05 ක අභයන්තර විගණ  
කාර්යයන්ද් කමම අංශය කවත පැවැරි තිුණ ක අතර එම විද්යායත  කවනුකවන් 
කව ම විගණ  සැලැසුම් සකස් කර ක ොතිුණණි. කකකසේ වුවද් විද්යායත  05 න් 
03ක් පමණක් විගණ ය කර වාර්තා යවා තිුණණද් එම වාර්තා පරීක්ෂාකේදී 
විද්යායත යන්හි මූලය හා කමකහයුම් ක්කෂේරයන් ආවරණය ව  පරිදි විගණ යක් 
සිදු කර ක ොතිුණ ක  ව අ ාවරණය විය. 
 

විශ්වවිද්යාල විද්යායත  සඳහා කව ම විගණ  සැලැස්මක් සකස් කර ඇති 
අතර, රධ්ා  ේගණ  සැලැස්කමහිද් විශ්වවිද්යාල විද්යායත  ඇතුලත් කර 
ඇත. විශ්වවිද්යාල විද්යායත  පකහන්  තු ක් කපෞේගලිකවම එම ආයත  
කවත කගොස් පරීක්ෂා කර, අඩුපාඩු කපන්වා දී ඇත. 
 

 

5.2 

 

ප්රසම්පාදන සෙ මකොන්ත්රාත් ක්රියාවලිය 

 
විශ්වවිද්යාලකේ ආයත  කටයුතු සඳහා ආයත  සංග්රහයක් සකස් කිරිම සඳහා 
2014 මැයි 23 ව  දි  රු.720,000ක පිරිවැයට කකොන්රාත්කරුකවකු සම  
ගිවිසුමකට එලඹ තිබූ අතර, ගිවිසුම රකාරව  2014 ක ොවැම් ර්  23 දි  ව  විට 
අද්ාල කාර්යය අවසන් කළ යුතු වුවද්, විගණිත දි ය වූ  2016 මාර්තු  02 ව  විටත් 
ආයත  සංග්රහය සකස් කිරිකම් කටයුතු නිම කර ක ොතිබියදී 2015 කද්සැම් ර්  
31දි  ඇස්තකම්න්තු ගත මුළු මුද්ලම කගවා තිුණණි. 
 

 
 
 
ආයත  සංග්රහය පිළිකයල කර ඇති අතර, පාලක මණ් ල අනුමැතියට 
ඉදිරිපත් කර  ලදි. පාලක මණ් ලකේ අද්හස වූකේ ඉදිරිකේදී 
විශ්වවිද්යාලකේ ප ත සංකශෝද් ය කිරීමට නියමිතව ඇති  ැවින් ඒ හා 
අනුගත ව  ආකාරකයන් ආයත  සංග්රහය කව ස් කිරීකමන් අ තුරුව, 
 ැවත පාලක මණ් ලය කවත ඉදිරිපත් කර  කලසය. 

 

5.3 

 

අයවැය මල්ඛනමය පාලනය 

 
2003 ජුනි 02 දි ැති අංක පිඊඩී/12 ද්ර  රාජාය වයාපාර චක්රකල්තකේ  5.2.3 
වගන්තිය රකාරව අයවැය පිළිකයල කර ක ොතිබීම කහේතුකවන් සමාකලෝ වත 
වර්ෂය කවනුකවන් පිළිකයල කර  ලද් සංකශෝධිත අයවැය සමාකලෝ වත වර්ෂකේ 
ක ොවැම් ර් 19 ව  දි  අනුමත කර තිුණණි. ඒ අනුව මූලධ්  වැය  විෂයයන්  
13ක් සඳහා වර්ෂය තුළ කවන් කර තිුණ රතිපාද්  රු. 100,000 සිට රු. 22,250,000 
ද්ක්වා මුද්ලකින් එ ම් සියයට 3 සිට සියයට 710 ද්ක්වා වු පරාසයකින් 
සංකශෝධ් ය කර තිබිම කහේතුකවන් අයවැය කල්ත ය මූලය පාල  කාරකයක් 
කලස කයොද්ාකග  ක ොතිුණ ක  ව නිරීක්ෂණය විය.   
 

 
 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය 2009 වර්ෂකේදී ආරම්භ කර  ලද් අතර, 
කම් ව  විට වර්ධ් ය කවමින් පවති  ආයත යක් ව   ැවින් එහි 
අවශයතාවයන් කාලානුරූපව කව ස් කේ. ඒ අනුව වර්ෂය මුල සකස් 
කර  ලද් අය වැය කල්ත ය, පැ   ගි   ව අවශයතාවයන් අනුව 
වර්ෂය තුළදී කව ස් කිරීමට සිදුකේ. 
 
තවද් අය වැය කල්ත ය සංකශෝධ් ය කර ඇත්කත් අප හට භාණ් ාගාරය 
ල ා දුන් අනුමත රතිපාද්  තුලය. 
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