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ැක්ම 
 
 

“යවතජීත ලංඅධ්යවපනයන   ලං ලංවෘෂ්ඨව් වයතය  ලං වර්යක්ඨම ලංබත ලංහව ලං

සවධ්වරණවයතය ලංමඟින් ලංවෘත ව ලංහව ලංදුරසවථ ලංඅධ්යවපනයනය ලංළිබඳබ  ලං

ආසියව ේ ලං්රමුඛතවම ලංආයවනය ලංබතට ලංපනයවයවීම” 

 

 

 ම හතර 
 

“වෘත ව ලංදුරසවථ ලංඅධ්යවපනයනය ලංමඟින් ලං උසසව ලංවවයතය  ලංපනයතවයනව 

වූ ලං  ලං ලංක ලංහැකි ලංවූ ලං, ලංජීවෘවයට ලංඅවක ලංවු ලං ලංඅධ්යවපනයනය ට ලං

ළිවෘසී ේ ලංඉඩ ඩ ලංසකසව ලංදීම ලංහව ලංැනුම ලංඅගයන සමවජයක් 

තුළ ලංඇවයවව ලංවු ලංඅභි යෝගයනට ලංමුඛහුණ ලංදීමට ලංසමවය  ලංයවතජීත ලං

අධ්යවපනයන ලංඅතසවථව ලංසැකසීම” 

  



ii  
  

ආයවනි  ලංඅරමුඛණු 

 

2016 සිට 2020 දක්වා කාල පරිච්චච්ඡ්දය තුල විශ්වවිදයාලචේ ආයතනික අරමුණු 

පහත දැක්චේ. 

 

1. විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් තුළින් උසස් ගුණාත්මකභාවය හා අදාළ 

අධ්යාපනය සැලසීම. 

 

2. සිසුන්චේ ජීවන කුසලතා දියුණු කරෙැනීම සහ වෘත්තීය අභිලාශයන් 

සාක්ෂාත් කරෙැනීමට සිසුන්චේ හැකියාව  වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

3. ශිෂයත්ව, පර්චේෂණ සහ නචවෝත්පාදන පිළිබඳ විශිෂ්ටත්වචේ 

චක්න්ද්රස්ථානයක් වීම. 

  

4. අධ්යාපන ප්රචේශය පුළුල් කිරීම හා යාවජීව ඉචෙනුම් සඳහා අවස්ථා 

වර්ධ්නය කිරීම. 

 

5. ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම ශාස්ත්රීය වාතාවරණයක් විශ්ව විදයාලය තුළ 

නිර්මාණය කිරීම. 

 

6. උසස් ගුණාත්මකභාවචයන් යුත් පරිපාලන චසේවාවක් සහතික කිරීම. 

 

7. ජාතික හා සමාජීය සංවර්ධ්නය චකචරහි ආයතනික වෙකීම් ඉටු කිරීම. 
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2  
  

 සවමවනය 
  

1.1  වෘවව ේඨණය 
 

විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් විශ්වවිදයාලයක් චලස රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය ආරම්භ කරන ලීචී වර්ෂ 

1980 ජූනි මස 19 වැනිදාය. 1978 විශ්වවිදයාල පනචතහි අංක 16 හි 23 (01) හා 18 වෙන්ති ප්රකාරව 1980 

අංක 03 දරණ රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනත අනුව ද ඉන් අනතුරුව සංචශෝධිත 1983 රී ලංකා 

විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනත් අංක 01 හා 1996 ආඥා පනත් අංක 12 යටචත් එම ස්ථාපනය සිදු විය. චමම 

ආරම්භක පියවචරහි අවසාන අරමුණ වූචේ "යාවජීව අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීමත් එමඟින් උසස් 

අධ්යාපනයට පිවිසීම තුළින් ජීවන අවස්ථා වැඩිදියුණු කර ෙැනීමට සෑම පුරවැසිචයකු සතු හිමිකම සලසා 

දීමත්ය." 

ජාතික විශ්වවිදයාල පීධ්තිචේ විශ්වවිදයාල 15න් එකක් වන විවෘත විශ්වවිදයාලය, නීතිමය, ආයතනමය හා 

අධ්යාපනය යන ක්චෂේත්රවිනන් රී ලංකාචේ අනිකුත් විශ්වවිදයාල හා සමානව රියාකරයි. එචසේ වුවද, වයස, 

පූර්ව අධ්යාපන සුදුසුකම්, ආදායම, භූචෙෝලීය සාධ්ක සහ වෘත්තීමය වශචයන් මති බාධ්ා යන කරුණු කිසිවක් 

චනොතකමින් උසස් අධ්යාපනය සඳහා ඉඩකඩ වඩාත් ප්රසාරණය කිරීම අරභයා  විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපන 

දර්ශනය චකචරහි එහි පවතින නිදහස් ස්වභාවය කරණචකොට චෙන අනිකුත් ජාතික තලචේ 

විශ්වවිදයාලවිනන් චමම ආයතනය චවන් කර දැක්විය හැකිය.  

විවෘත විශ්වවිදයාලය අධ්යාපන, ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ, චසෞඛ්ය විදයා, මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා,  

ස්වභාවික විදයා සහ කළමනාකරණ අධ්යයන යන පීඨ හයට අනුයුක්ත අධ්යයන චදපාර්තචම්න්තු 27 කින් 

සමන්විත චේ. එමඟින් පවත්වාචෙන යනු ලබන අධ්යයන වැඩසටහන් සංඛ්යාව 75ක් වන අතර 43,604ක් වූ 

පිරිසකට අධ්යයන කටයුතු කරචෙන යනු ලැච.. තවද, විවෘත විශ්වවිදයාලය මගින් පවත්වාචෙන යනු ලබන 

චකටිකාලීන පාඨමාලා රාශියකි. ඒ අතර ආධුනිකයන් සඳහා දමිළ භාෂාව, ආධුනිකයන් සඳහා සිංහල භාෂාව, 
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පරිෙණක හා චතොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කරෙත් විවිධ් මට්ටචම් පාඨමාලා වැදෙත් චේ. ප්රමාණචයන් 75ක් 

වූ අධ්යයන වැඩසටහන්වල සංයුතියට සහතික පත්ර පාඨමාලා 18ක්, ඩිේචලෝමා පාඨමාලා 10ක්, ප්රථම උපාධි 

පාඨමාලා 24ක්, පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමා පාඨමාලා 05ක්, විදයාපති/ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලා 16ක්, එක් 

පදනම් පාඨමාලාවක් හා උපාධි පාඨමාලා සඳහා වන අවශයතා මත පදනම්ව විවිධ් පාඨමාලා ෙණනක් මති 

සියළුම උපාධි අචේක්ෂකයන් සඳහා පිරිනමන START@OUSL වැඩසටහන ද චේ. තවද දර්ශනචේදී හා 

දර්ශනශූරී උපාධි වැඩසටහන් ද පවත්වාචෙන යනු ලබන බව සඳහන් කළ යුතුය.  

රැකියාවල නියුක්ත වැඩිහිටි පිරිස් හා සාම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලවලට මතුලත්වීචම් අවස්ථා අහිමි වූ පිරිස්වලට 

අධ්යාපනය සඳහා කවකල්පිත සැලසුම් ඉදිරිපත් කරමින් විවෘත විශ්වවිදයාලය අධ්යාපන ක්චෂේත්රය උචදසා 

කැපීචපචනන මං චපත් විවර කර මත. ස්ව කැමැත්ත අනුව තම අධ්යාපන ක්චෂේත්රවල තෘතීය අධ්යාපනය 

චකචරහි චයොමු වීමට, විවෘත විශ්වවිදයාලීය බඳවාෙැනීචම් රියාපටිපාටිය පහත සඳහන් පුීෙලයන් හට 

පහසුකම් සපයයි. 

 වෘත්තීයමය වශචයන් අඛ්ණ්ඩව ඉදිරියට යාමට කැමැත්තක් දක්වන රැකියාවල නියුතු පිරිස් 

 අධ්යයන චපොදු සහතික පත්ර ඉඋ.චප) විභාෙය සමත් වූ එචහත් මූලයමය ෙැටළු, පවුචල් ප්රශ්න චහෝ 

ලබා ෙත යුතු ලකුණුවලට ළඟා චනොවීම යන චහේතු පදනම් කරචෙන සාම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලවලට් 

ප්රචේශ වීමට චනොහැකිවන පිරිස් 

 චවනත් චහේතූන් මත දැනුම ලබා ෙැනීමට උනන්දුව දක්වන පිරිස් 
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1.2 පනයවකන ලංඅධි වරිය 

වෘවවතවෘයවක   ලංකුකපනයති: ලං                       විදයාචජෝති මහාචාර්ය.චකොල්වින් ගුණරත්න  

වෘවවතවෘයවකය ය ලංපනයවක  ලංසවවත: 
 

නික ලංබක යන් ලංසවමවජි  

              උපකුලපති:              මහාචාර්ය.එස්.ඒ.අරියදුචරයි 

              නිචයෝජය උපකුලපති:              ආචාර්ය. ඒ.පී. මදුරේචපරුම          
 

 

පී්වධිපනයතිතරු ලං 

              අධ්යාපන පීඨය: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  මහාචාර්ය.එස්.පී කරුණානායක මිය 

              ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය:        මහාචාර්ය.ඩී.ඒ.ආර් චදොලචේ   

              චසෞඛ්ය විදයා පීඨය:                       මහාචාර්ය.ජී.ආර්.ආර් රණවක 

              මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨය:    ආචාර්ය.එන්.එස්.අච.සිංහ 

     ආචාර්ය.එස්. එන් චමොරායස් ඉ2019.10.24 සිට) 

              කළමනාකරණ අධ්යයන:                         මහාචාර්ය. වී. සිවචලෝෙතාසන්  

              ස්වභාවික විදයා පීඨය:                             මහාචාර්ය.චේ.සී.එන්.රාචේන්ද්ර  
 

 

සනවවන ලංසවවත ලංවෘසින් ලංපනයවය ලං ළ ලංසවමවජි යන් ලංතනු  , 

      මහාචාර්ය.චක්.එස් වීරචසේකර (2018.10.16 සිට) 

                                      මහාචාර්ය.එච්.ටී.ආර්.ජයසූරිය  

      මහාචාර්ය. එස්. ආර්. වීරචකෝන් (2019.08.20 සිට) 
 

උසසව ලංඅධ්යවපනයන ලංඅමවවයවාවය ලංවෘසින් ලංපනයවය ලං ළ සවමවජි යව ලංතනු  , 

                                                              එම්.එම්. රිශාන්ති චමය 
 

රවජය ලං වොරතුරු ලංඅමවවයවාවය ලංවෘසින් ලංපනයවය  ළ ලංසවමවජි යව ලංතනු  ,  

                                                                   ඩී.පී.යූ චේලාරත්න මිය 
 

උපනයකුකපනයතිතරුන් ලංසහ ලංඅධ්යක්ඨතරුන් ේ ලං ිටටුත ලංවෘසින් ලංපනයවය ලං ළ ලංසවමවජි යව ලංතනු  , 

                                                                      මහාචාර්ය. සම්පත් අමරතුංෙ 
 

වෘවවතවෘයවක ලං්රතිපනයවන ලං  ොිටඨන් ලංසවවත ලංවෘසින් ලංපනයවය ලං රන ලංක ලංසවමවජි යන් ලංතනු  , 

                                                                    මහාචාර්ය. ආනන්ද ජයචකොඩි 

මහාචාර්ය. ලිනතා චමන්ඩිස් 

මහාචාර්ය. රන්ජිත් නන්දලාල් පතිරණ 

මහාචාර්ය. ආර්.චෂරීෆ් 

මහාචාර්ය. ආනන්ද විචේරත්න ඉ2019.07.18 සිට) 

ආචාර්ය. අනුර ඒකනායක 

අතාවුද ජයවර්ධ්න මහතා 

යසස් ද සිල්වා මහතා 

එන්. චසල්වකුමරන් ඉ2019 ජුනි දක්වා) 

බර්නාඩ් වසන්ත මහතා 

ඒ.ආර්. සිරිවර්ධ්න මහතා ඉ2019.07.29 සිට) 

ඩී.එම් චකො.බෑකඩුව මහතා ඉ2019.07.29 සිට) 
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වෘවවතවෘයවකය ය ලංසනවවන ලංසවවත: 

නික ලංබක යන් ලංසවමවජි  

               උපකුලපති:                මහාචාර්ය.එස්.ඒ.අරියදුචරයි 
 

               නිචයෝජය උපකුලපති:                 ආචාර්ය. ඒ.පී. මදුරේචපරුම 
 

පී්වධිපනයතිතරු ලං 

              අධ්යාපන පීඨය: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං    මහාචාර්ය.එස්.පී.කරුණානායක              

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය:          මහාචාර්ය.ඩී.ඒ.ආර් චදොලචේ 

              චසෞඛ්ය විදයා පීඨය:                        මහාචාර්ය.ජී.ආර්.ආර්.රණවක චමය 

              මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨය:      ආචාර්ය.එස්. එන් චමොරායස් 

              කළමනාකරණ අධ්යයන:                                                    මහාචාර්ය. වී. සිවචලෝෙතාසන්  

              ස්වභාවික විදයා පීඨය:           මහාචාර්ය.චේ.සී.එන් රාචේන්ද්ර                      
 
 

 

අධ්යක්ඨතරු 

අධ්යක්ෂ / 

ඉං්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනය :                   මහාචාර්ය.එච්.චක්. රඹුක්වැල්ල 

වැඩබලන අධ්යක්ෂ /  

අධ්යාපනික තාක්ෂණික සහ මාධ්ය මධ්යස්ථානය:      ආචාර්ය.ඩ.ිනේ.වී.චේ.චපචර්රා 

වැඩබලන අධ්යක්ෂ/ ප්රාචීයය අධ්යාපන චසේවා:   ආචාර්ය.චක්.එච්. ජයවර්ධ්න   
 

 

 පනයවර්ව ේන්තු ලං්රධ්වීනන් ලං 

                           ප්රධ්ානී/ මුල් ළමාවිය සහ ප්රාථමික අධ්යාපන:  ඩී.එම්.ඩ.ිනේ.මුණසිංහ චමය 

 ප්රධ්ානී/ ීවිතීයික හා තෘතීයික අධ්යාපන:   ආචාර්ය.ඩ.ිනේ.එම්.එස්.වනසිංහ 

 ප්රධ්ානී/ විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන:   ආචාර්ය. එස්.කුෙමූර්ති චමය 

             ප්රධ්ානී/ කෘිකකාර්මික සහ වැවිින ඉංජිචන්රු විදයාව:          ආචාර්ය.එච්.චක්.එල්.චක් ගුණචසේකර     

ප්රධ්ානී/චේෂකර්ම සහ මඟළුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ  

මහාචාර්ය:                                                              මහාචාර්ය. එම්.ඊ.ආර්. චපචර්රා 

ප්රධ්ානී/ සිවිල් ඉංජිචන්රු:    ආචාර්ය. පී. ඒ.චක් කරුණානන්ද 

ප්රධ්ානී/ විදුින සහ පරිෙණක ඉංජිචන්රු:           ආචාර්ය.ඩී.ඩී.එම් රණසිංහ චමය    

ප්රධ්ානී/ෙණිත සහ ඉංජිචන්රු විදයාචේ දර්ශණය:      සී.පී.එස්.පතිරණ                                                                     

 ප්රධ්ානී/යාන්ත්රික ඉංජිචන්රු:    ආචාර්ය.ඩී.එච්.ආර්.චේ.විමලසිරි 

 ප්රධ්ානී/භාෂා අධ්යයන:     ආචාර්ය. එන්.චක් අච.චසේකර චමය 

             ප්රධ්ානී/ සමාජ අධ්යයන:     ආචාර්ය. එච්. අමරසූරිය චමය 

වැඩබලන ප්රධ්ානී/නීති අධ්යයන:      මහාචාර්ය. සී.ඊ ගුණරත්න 

නීති අධ්යයනය පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාචාර්ය 

ප්රධ්ානී/ අචලවිකරණ කළමනාකරණ:   ආචාර්ය.එස්. සපුචකොටනචේ චමය 

ප්රධ්ානී/ ගිණුම්කරණය හා මූලය:    ආචාර්ය.එල්.පී.එස්. ොමිණී 

ප්රධ්ානී/ සංවිධ්ාන අධ්යයන:    එස්.ඒ.ඩී චසේනානායක මහතා 

ප්රධ්ානී/ මානව සම්පත් කළමනාකරණය   චක්.පී නිශාන්ත මහතා 

ප්රධ්ානී/ෙණිත:      චක්.ඩී.වී.එෆ්. සිරිවර්ධ්න චමය 

            ප්රධ්ානී/ පරිෙණක විදයා:     ඩ.ිනේ.පී.සී.ඩී. ද සිල්වා මහතා 

 ප්රධ්ානී/ චභෞතික විදයා:     ආචාර්ය. එන්. කාර්තිචකයන් 

ප්රධ්ානී/ රසායන විදයා:     ආචාර්ය.ආර්. චසන්තිල්නිති 
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ප්රධ්ානී/ උීභිද විදයා:          ආචාර්ය.එච්.එල්.ඩී.වීරචහේවා චමය 

ප්රධ්ානී/ සත්ව විදයා:             ආචාර්ය.එන්.එන්.පුංචිචහේවා චමය 

ප්රධ්ානී/ කවදය රසායනාොර විදයා:       ආචාර්ය.ඩී.ටී විචේරත්න චමය 

ප්රධ්ානී/ ෂෂධ් විදයා:              පී.ඩ.ිනේ.ජී.ඩී.පී සමරචසේකර චමය 

ප්රධ්ානී/ චහද විදයා:        ආචාර්ය.ඩ.ිනේ.එන් ප්රියන්ති චමය 

ප්රධ්ානී/ මූිනක විදයා:     එම්.ආර්.එම් හනීෆා මහතා  

ප්රධ්ානී/ මචනෝවිදයා සහ උපචීශන:      ආචාර්ය.ජී.පී.ෙමචේ චමය 
 

 ජයඨව් ලංමහවරවර්ය 

රසායන විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාචාර්ය:  මහාචාර්ය චක්.එස්.ඩී.චපචර්රා  

 කෘික කාර්මික සහ වැවිින ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ   

         චජයෂ්ඨ කකාකාචාර්ය:     මහාචාර්ය සී.එස් ද සිල්වා චමය 

සිවිල් ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාචාර්ය: මහාචාර්ය.චක්.එස්.වීරචසේකර    

              සිවිල් ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාචාර්ය: මහාචාර්ය.ටී.එම් පල්චලවත්ත  

 සත්ව විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාචාර්ය:                           මහාචාර්ය.එච්.ටී. ආර් ජයසූරිය චමය 
 

මහවරවර්යතරුන් 

උීභිද විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:     මහාචාර්ය එල්.චක්.චසේනාරත්න චමය 

ීවිතීය හා තෘතීය අධ්යපනය පිළිබඳ මහාචාර්ය:    මහාචාර්ය.පී.සී.පී ජවුෆර් 

භූ විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:    මහාචාර්ය.ජී.ඩ.ිනේ.ඒ.ආර්. ප්රනාන්දු 

රසායන විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:      මහාචාර්ය.එස්.එස්.ඉක්බාල් චමය 

චභෞතික විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:      මහාචාර්ය.වී.පී.එස් චපචර්රා 

චේෂකර්ම සහ මඟළුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ මහාචාර්ය: මහාචාර්ය.සී.එන් චහේරත් 

උීභිද විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:     මහාචාර්ය.එස්.ආර්.වීරචකෝන් චමය 

යාන්ත්රික ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:  මහාචාර්ය.එස්.ඒ.එම්.ඒ.එන්.එස්  

       චසේනානායක 
 

කළමනාකරණ අධ්යයනය පිළිබඳ මහාචාර්ය:   මහාචාර්ය.එන්.අච.චසේකර 

රසායන විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:      මහාචාර්ය. ජී.බණ්ඩාරචේ 

චභෞතික විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:      මහාචාර්ය. ජී. චක්.ආර් චසේනාධීර 

 පාරිසරික ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:   මහාචාර්ය. බී.සී.එල් අතපත්තු 

 රසායන විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:      මහාචාර්ය.එස්.ආර් චහට්ටිආරච්චි 
 

පුසවව වකයවධිපනයති ලං ලං ලං  

වැඩබලන පුස්තකාලයාධිපති:      චක්.එම්.ආර්.චක් අමරචසේකර චමය 
 

පී් ලංනි යෝජිවයින් 

 නිචයෝ/ අධ්යාපන පීඨය:           ආචාර්ය. චක්.ඒ.සී අල්විස් චමය 

 නිචයෝ/ අධ්යාපන පීඨය:           සී.චහේවාපතිරණ චමය 

නිචයෝ/ ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය:         ආචාර්ය. අයි.යූ අත්තනායක චමය 

නිචයෝ/ ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය:         ඩී.අයි ප්රනාන්දු මහතා  

නිචයෝ/ මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය:      ආචාර්ය.බී.එම්.පී. චමන්ඩිස ්

නිචයෝ/ මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය:  ආචාර්ය. වී.වී මැදවත්චත්චෙදර චමය 

නිචයෝ/ ස්වභාවික විදයා පීඨය:      ආචාර්ය.එස්.චක් විචේචසේකර චමය 

නිචයෝ/ ස්වභාවික විදයා පීඨය:      ඩ.ිනේ.සී.උඩුචවල චමය 

නිචයෝ/ චසෞඛ්ය විදයා පීඨය:             ආචාර්ය. ඕ.චක්.ඩී.යූ.පී නිශ්ශංක 
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නිචයෝ/ චසෞඛ්ය විදයා පීඨය:             ආචාර්ය. එච්.එම්.සී.චේ චහේරත් චමය 

 නිචයෝ/ කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය:            එස්.එස්.චක් එදිරිසිංහ මහතා 

 නිචයෝ/ කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය:            ආචාර්ය. එච්.ඩී.ඩී.සී ිනයනෙමචේ  
 

ආරවධ්නව ලංමව 

 අධ්යක්ෂ/ වෘත්තීය උපචීශන ඒකකය:      ඒ.එල්.චක්.ඒ. ඒකනායක චමය  

 අධ්යක්ෂ/ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය:    ආචාර්ය. එස්. වැිනකල චමය 

 ප්රධ්ානී/ පරිසර අධ්යන සහ තිරසාර සංවර්ධ්න               ආචාර්ය.බී.ඩී විතාරණ 

              මධ්යස්ථානය:  

              අධ්යක්ෂ/ ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය:                           ආචාර්ය. පී.එන් වික්රමනායක 

        

 ේ ේ 

නිචයෝජය චල්ඛ්කාධිකාරී/ අධ්යයන    පී.චක්.චසචනවිරත්න මහතා 

පරිපාලන:         
 
 

වෘවවතවෘයවකය ය ලංනිකධ්වන්න්:  

උපකුලපති               මහාචාර්ය. එස්.ඒ අරියදුචරයි 

නිචයෝජය උපකුලපති                ආචාර්ය.ඒ.පී මදුරේචපරුම 

චල්ඛ්කාධිකාරී            ඩ.ිනේ.එල්.වී ජයචසේන මිය 

පීඨාධිපති/ ස්වභාවික විදයා පීඨය            මහාචාර්ය.චේ.සී.එන්. රාචේන්ද්ර 

පීඨාධිපති/ මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨය             ආචාර්ය.එස්.එන්. චමොරායස ්

පීඨාධිපති /කළමනාකරණ අධ්යයන                                                                මහාචාර්ය. වී. සිවචලෝෙතාසන් 

පීඨාධිපති/ ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය            මහාචාර්ය. ඩී.ඒ.ආර් චදොලචේ 

පීඨාධිපති /අධ්යාපන පීඨය            මහාචාර්ය.එස්.පී කරුණානායක 

පීඨාධිපති/ චසෞඛ්ය විදයා පීඨය            මහාචාර්ය.ජී.ආර්. ආර්. රණවක චමය 

වැඩබලන පුස්තකාලයාධිපති              චක්.එම්.ආර්.චක්. අමරචසේකර චමය 

මූලයාධිකාරී            ආචාර්ය. ඩ.ිනේ.එම්.චක්.ජී.ඒ වික්රමසිංහ 

වැඩබලන අධ්යක්ෂ/ අධ්යාපන තාක්ෂණික හා 

මාධ්යය මධ්යස්ථානය 

           ආචාර්ය.ඩ.ිනේ.වී.චේ චපචර්රා 

වැඩබලන අධ්යක්ෂ/ ප්රාචීයය අධ්යාපන චසේවා           ආචාර්ය.චක්.එච්. ජයවර්ධ්න 
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2   ොටස ලං- ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
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  වර්ය ලංමණ්ඩකය 
 

2.1   ආයවනි  ලංතූහය 
 

විවෘත විශ්වවිදයාලචේ ආයතනික වූහය ඉපසපසටහන 2) සම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලයක ආයතනික වූහය 

හා චබචහවින් එක සමාන වන අතර විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපනික විශ්වවිදයාලවලට විචශේිකත වූ අමතර 

තනතුරු එනම් අධ්යක්ෂ තනතුරු යනාදියත්, ප්රාචීයය අධ්යාපනික චසේවාවන්, අධ්යාපන තාක්ෂණික හා 

මාධ්ය මධ්යස්ථානය යනාදී චසේවාවිනන් පමණක් චවනස්කමක් දක්වයි. කුලපති තනතුර චෙෞරවාන්විත 

තනතුරක් වන අතර උපකුලපතිවරයා ප්රධ්ාන විධ්ායක නිළධ්ාරියා සහ ගිණුම් නිළධ්ාරියා චේ. 

චල්ඛ්කාධිකාරී විශ්වවිදයාලචේ පරිපාලනය, ආයතන සතු ිනපි චල්ඛ්න හා වත්කම්වලට වෙකිව යුතු චේ. 

චල්ඛ්කාධිකාරී විශ්වවිදයාලචේ සහකාර ගිණුම් නිළධ්ාරියා චේ. අනිකුත් නිළධ්ාරීන් වනුචේ 

පීඨාධිපතිවරුන්, අධ්යක්ෂ/ අධ්යාපන තාක්ෂණික හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය, අධ්යක්ෂ/ ප්රාචීයය අධ්යාපන 

චසේවා, පුස්තකාලයාධිපති හා මූලයාධිකාරීවරයාය. 

ඊට අමතරව විශ්වවිදයාල කටයුතු පුළුල් කිරීම හා අධික්ෂණය කිරීම සඳහා එම අංශවල අර්ධ්කාලීන 

අධ්යක්ෂවරුන් චලස චජයෂ්ඨ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්චේ ප්රධ්ානත්වචයන් ඒකක 

කිහිපයක් විශ්වවිදයාලය විසින් ස්ථාපිත කර මත. උදාහරණයක් චලස, 

 ප්රාචීයය අධ්යාපන චසේවා 

 වෘත්තීය උපචීශන ඒකකය 

 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය 

 මුද්රණාලය සහ මධ්යම චපොත් චබදාහැරීචම් ඒකකය 

 ජාතික මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන චසේවා මධ්යස්ථානය 

 ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය 

 වයාපාර සම්බන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය 

 අධ්යාපන තාක්ෂණික හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය 

 උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යසථ්ානය 

 පර්චේෂණ ඒකකය 

 පාරිසරික අධ්යයන හා තිරසාර සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය 
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2.2  වර්ය ලංමණ්ඩක ලං වොරතුරු 
 

ශිෂයයන්චේ අවශයතා සපුරාලීමට ආයතනචයහි  කාර්ය මණ්ඩලයට 2019 වර්ෂය වන විට අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩලය (ස්ථීර) 346 ක් ද අනධ්යයන පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය (ස්ථීර) 79 ක් ද, අනධ්යයන පරිපාලන 

චනොවන කාර්ය මණ්ඩලය 647 ක් හා අධ්යයන සහාය  කාර්ය මණ්ඩලය 216 ක් ද මතුලත් වූහ. 
 

 අධ්යයන ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
 

 
 

වනතුර 

අ
ධ්
ය
වපනය
න

 

ඉ
ාජි
 
න්
රු
 ලං

ව
වක්
ඨ
ණ

 

  
ස
ෞත
ය
 ලංවෘ
ය
ව 

ම
වන
ත

 ව
වස
වත්ර
 ලංහ
ව ලං

ස
ම
වජ
 ලංවෘ
ය
ව 

 
ළ
ම
න
ව 
ර
ණ
 ලං

අ
ධ්
ය
ය
න

 

ස
වත
ව
වවෘ
 
 ලංවෘ
ය
ව 

අ
ධ්
ය
වපනය
නි
 
 ලං

ව
වක්
ඨ
ණි
 
 ලංහ
ව ලං

ම
වධ්
ය
 ලං

ම
ධ්
ය
ස
වථ
වන
ය

 

්ර
ව 
ී
ය
ය
 ලං

අ
ධ්
ය
වපනය
න
 ලං 
ස
 ත
ව 

චජයෂ්ඨ මහාචාර්ය - 03 - 01 - 04 - - 
මහාචාර්ය 02 04 - - 02 08 - - 
සහාය මහාචාර්ය - - - - - 03 - - 
චජයෂ්ඨ කකාකාචාර්ය I චරේණිය 06 26 02 15 06 22 01 01 
චජයෂ්ඨ කකාකාචාර්ය II චරේණිය 17 21 10 20 04 34 01 07 
කකාකාචාර්ය 02 09 01 08 02 15 - 04 
කකාකාචාර්ය  
(පරිවාස) 
 

11 20 19 13 04 03 04 02 

එ තුත 38 83 32 57 18 89 06 14 
 

1 තගුත ලං ලං: අධ්යයන ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 

 අධ්යයන ලංසහවය ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
 

ව
න
තු
ර

 

අ
ධ්
ය
වපනය
න

 

ඉ
ාජි
 
න්
රු
 ලංව
වක්
ඨ
ණ

 

  
ස
ෞත
ය
 ලංවෘ
ය
ව 

ම
වන
ත

 ව
වස
වත්ර
 ලංහ
ව ලං

ස
ම
වජ
 ලංවෘ
ය
ව 

 
ළ
ම
න
ව 
ර
ණ
 ලං

අ
ධ්
ය
ය
න

 

ස
වත
ව
වවෘ
 
 ලංවෘ
ය
ව 

 
ව
ොර
තු
රු
 ලං

ව
වක්
ඨ
ණ
ය

 

්ර
ව 
ී
ය
ය
 ලංඅ
ධ්
ය
වපනය
න
 ලං

 
ස
 ත
ව 

 අ
ධ්
ය
වපනය
නි
 
 ලං

ව
වක්
ඨ
ණි
 
 ලංහ
ව ලං

ම
වධ්
ය
 ලං

ම
ධ්
ය
ස
වථ
වන
ය

 

ඉංජිචන්රු අධ්යාපන 
සහකාර 

- 02 - -  - - 05 - 

අධ්යාපන සහකාර - - - - 01 02 - 02 - 

තාවකාිනක ප්රදර්ශක 02 44 32 - - 71 - 36 07 

පර්චේෂණ සහකාර 01 01 01 - - - - - - 

චතොරතුරු තාක්ෂණ කාර්ය 
මණ්ඩලය 

- - - - - 01 08 - - 

එ තුත 03 47 33 - 01 74 08 43 07 

  

2 ලංතගුත: අධ්යයන ලංසහවය ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
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 පුසවව වක ලං වර්ය ලංමණ්ඩක 

 

වනතුර සාතයවත 

නිචයෝජය පුස්තකාලයාධිපති 01 

චජයේෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 06 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති  02 

සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරී / පුස්තකාල 01 

පුස්තකාල චතොරතුරු සහකාර 20 

එ තුත 30 
 

3 ලංතගුත : පුසවව වක ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 

 

 පනයරිපනයවකන ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය: 

 

වනතුර සාතයවත 

චල්ඛ්කාධිකාරී  01 

මූලයාධිකාරී 01 

නිචයෝජය චල්ඛ්කාධිකාරී 01 

නිචයොජය මූලයාධිකාරී  01 

චජයෂ්ඨ සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරී 07 

චජයෂ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාරී 03 

චජයෂ්ඨ සහකාර අභයන්තර විෙණක 01 

සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරී 09 

සහකාර මූලයාධිකාරී  02 

එ තුත 26 

 

                                                             4 ලංතගුත : පනයරිපනයවකන ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
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  තනවය ලංවෘධ්වය  ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 ලංතගුත :  තනවය ලංවෘධ්වය  ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 

 

 අනධ්යයන ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය: 

 

ගණය සාතයවත 

ිනපිකරු සහ සමාන්තර චරේණි 345 

පුහුණු චරේණි 146 

සුළු චසේවකයින් 136 

එ තුත 627 

                                                    

                                      6 ලංතගුත : අනධ්යයන ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 

           සුළු චසේවකයින් - වැඩ සහායක, කාර්යාල යන්ත්ර රියාකරු 

                          **රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය සියළුම ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩල චතොරතුරු මමුණුම්වල පිටු අංක: 121 -127  

                        දක්වා මත. 
    

 

වනතුර 

 

සාතයවත 

ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරියාචේ චජයෂ්ඨ පුීෙිනක චල්කම් 01 

සංඛ්යාචල්ඛ්න නිලධ්ාරී 01 

ප්රධ්ාන ආරක්ෂක නිලධ්ාරී  

01 

ඉචලක්චරොනික ඉංජිචන්රු 02 

පුහුණු ඉංජිචන්රු 
01 

ප්රධ්ාන තාක්ෂණ නිලධ්ාරී 
 

02 

කාර්ය මණ්ඩල තාක්ෂණ නිලධ්ාරී 
 

02 

චජයෂ්ඨ සහකාර අධ්යක්ෂ  01 

සහකාර අධ්යක්ෂ 22 

නිපසපක 01 

රවය දෘෂය තාක්ෂණ නිලධ්ාරී (උසස් චරේණිය) 09 

වැඩ ඉංජිචන්රු ඉසිවිල්) -  II 02 

පාලක 01 
සහකාර මුද්රණාලයාධිපති 
 

01 

අධ්යක්ෂ/ චතො.තා 01 

චතොරතුරු පීධ්ති කළමනාකරු 01 

චතොරතුරු පීධ්ති නිචයෝජය කළමනාකරු 01 

අධ්යක්ෂ/ චමචහයුම් 01 

වැඩ ඉන්ජිචන්රු 01 

එ තුත 52 
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3   ොටස – ෂ්ඨය ලං වර්ය සවධ්නය 
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 ෂ්ඨය ලං වර්ය සවධ්නය 
 

3.1   බ තව ලංගැීනේ 
 

  ීයය ලංෂ්ඨයයන් 

StART@OUSL වැඩසටහන සඳහා ිනයාපදිංචි වූ සිසුන් සංඛ්යාව ද මතුළත්ව 2019 වර්ෂචේ සම්පූර්ණ 

සිසුන් බඳවාෙැනීචම් සංඛ්යාව 43604 ක් විය. 

 

                                                   7 තගුත ලං :  2019 ලංතස ර් ලංෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලං- ලං ීයය 

 වෘ ීයය ලංෂ්ඨයයන්: 
 

 

                                      8  තගුත : 2019 ලංතස ර් ලංෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලං- ලංවෘ ීයය 

 

 

 

බ
 
ත
වග
ැීන
 
ේ

 

 ලංඅ
දි
ය
ර

 

පී්ය  

ඉ
ාජි
 
න්
රු
 ලං

ව
වක්
ඨ
ණ

 

ම
වන
ත
 ලංව
වස
වත්ර
 ලංහ
ව ලං

ස
ම
වජ
 ලංවෘ
ය
ව 

 
ළ
ම
න
ව 
ර
ණ
 ලං

අ
ධ්
ය
ය
න

 

අ
ධ්
ය
වපනය
න

 

ස
වත
ව
වවෘ
 
 ලංවෘ
ය
ව 

 
ස
ෞත
ය
 ලංවෘ
ය
ව 

ශ්රී
 ලංක
ා 
ව ලං
වෘ
ත
 ව
 ලං

වෘ
ව
වත
වෘ
ය
වක
ය

 

 

එ
 
තු
ත

 

සහතික පත්ර 94 1571 773 758 70   3266 

ඩිේචලෝමා 55 199  917 51   1222 

උපාධි 
4923 8225 3547 1362 3539 3569  25165 

පශ්චාත් උපාධි 

ඩිේචලෝමා 
20   4299    4319 

ශාස්ත්රපති 
08 184 223 676 149   1240 

StART@OUSL* 07       7 

චවනත්       8352 8352 

දර්ශනශූරි/ 

දර්ශනපති 

06 04 01 06 15 01 - 33 

එ තුත 5113 10183 4544 8018 3823 3570 8352 43604 

පී්ය තැඩසටහන සාතයවත 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා තරුණ කටයුතු ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 01 

අධ්යාපන අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 01 
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3.2    සේපූර්ණ ලංකින්ේ 
 

  උපනයවධි ලං්රව නෝවයසතය 
 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ 31 (ii), 32(i) වන උපාධි ප්රදාචනෝත්සව 2019 ජුනි 26 සහ 2020 

චපබරවාරි 5 සහ 6 යන දිනයන්හි සැසි 07කින් යුක්තව බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර 

සම්මන්ත්රණ ශාලාචේ (BMICH) දී දින තුනකදී පැවැත්විණි. උපාධි ප්රදාචනෝත්සව චීශන පවත්වනු 

ලැබුචේ ආචාර්ය.ඉන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි, මහාචාර්ය.සචරෝේ ජයසිංහ, මහාචාර්ය.සරත් චකොටෙම, 

මහාචාර්ය.එස්.බී.එස් අච.චකෝන් හා ආචාර්ය. උපාින එම්. චසේදර යන විීවතුන් විසිනි. ප්රථම උපාධි, 

පශ්චාත් උපාධි හා ආචාර්ය උපාධි යන අදියර යටචත් 4,712 චදචනක් උපාධි වරම් ලැබූහ. ඔවුන් 

විශ්වවිදයාලචේ සියළුම පීඨයන් නිචයෝජනය කරන ලදි. 

 

පී්ය ර්වනශූන් ර්වන ේදී 
වවසවත්රපනයති  ලං

වෘයවපනයති 

පනයවවරවවය ලං

උපනයවධි ලං

ඩිප් කෝමව 
උපනයවධි එ තුත 

අධ්යාපන  01  227 2446 82 2756 

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ  01 05 17 255 278 

චසෞඛ්ය විදයා     334 334 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා 02 01 34 03 506 546 
කළමනාකරණ අධ්යයන   84 21 182 287 
ස්වභාවික විදයා  01   494 495 

ඉං්රීසි පශ්චාත් උපාධි 
ආයතනය (PGIE) 

  16   16 

එ තුත 03 03 366 2487 1853 4712 
 

9 තගුත ලං: පී් ලංඅනුත ලංඋපනයවධි ලං්රවන 

 

  සහති  ලංපනයත්ර ලං්රවන 

ඩිේචලෝමා සහ සහතික පත්ර ප්රදාචනෝත්සව 2019 චදසැම්බර් මස ප්රාචීයය මධ්යස්ථාන 8 ක දී පවත්වා 

ශිෂයයන් 2108 චදචනකුට සහතික පත්ර හා ඩිේචලෝමා පිරිනමන ලදි. 10 වගුචවහි ඒ පිළිබඳ 

සංඛ්යාචල්ඛ්න අඩංගු චේ. 

 

 

10 තගුත ලං: පී්ය ලංඅනුත ලංසහති  ලංපනයත්ර ලං්රවන 

 

                             ්රවන 
 

පී්ය 

උසසව ලං
ඩිප් කෝමව   

ඩිප් කෝමව 
උසසව ලං

සහති  ලංපනයත්ර 
සහති  ලංපනයත්ර එ තුත 

අධ්යාපන - 433 40 257 730 

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ 139 73 0 43 255 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා 26 62 319 185 592 
කළමනාකරණ අධ්යයන - 254 - 234 488 

ස්වභාවික විදයා 02 39 - 2 43 
එ තුත 167 861 359 720 2108 
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3.3 ෂ්ඨය ්රජවත ේ ලංජය්රහණ 

 

මවනත ලංවවසවත්ර ලංහව ලංසමවජ ලංවෘයව ලංපී්ය 

1. 2019 වර්ෂචේ ජුනි මස පැවති 2018 උපාධි ප්රදාචනෝත්සවචේදී මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨචේ 

විදයාර්ථීන්  විසින් දිනාෙන්නා ලද රන් පදක්කම් සහ චවනත් සම්මාන. 

 නීතිචේදී උපාධි පාඨමාලාව   : 2017 නීතිය සඳහා රිශාන්ති විචේතුංෙ ද සිල්වා අනුස්මරණ 

රන් පදක්කම පිටිෙල කංකානම්චේ මානව නානායක්කාර මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 නීතිචේදී උපාධි පාඨමාලාව: 2017 නීති විදයාව සඳහා වන මතුලත්මුදින ප්රදානය පිටිෙල 

කංකානම්චේ මානව නානායක්කාර මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 නීතිචේදී උපාධි පාඨමාලාව: 2017 ඉඩම් නීතිය පිළිබඳ චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන ේලැසිඩස ්

විචේචසේකර අනුස්මරණ ප්රදානය පිටිෙල කංකානම්චේ මානව නානායක්කාර මහතා විසින් 

දිනාෙන්නා ලදි. 

 ළමනව රණ ලංඅධ්යයන ලංපී්ය 

1. 2019 වර්ෂචේ ජුනි මස පැවති 2018 උපාධි ප්රදාචනෝත්සවචේ දී කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨචේ 

විදයාර්ථීන් විසින් දිනාෙන්නා ලද රන් පදක්කම් සහ චවනත් සම්මාන. 
 

 කළමනාකරණ අධ්යයනචේදී උපාධි පාඨමාලාව: 2018 කළමනාකරණ අධ්යයනය පිළිබඳ 

චහොඳම කාර්යසාධ්නය සඳහා වන රන් පදක්කම ඩී.එම්.සුචම්ධ් නිස්සංක කපිල බණ්ඩාර 

මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 

අධ්යවපනයන ලංපී්ය 

1. 2019 වර්ෂචේ චපබරවාරි මස පැවති 2019 උපාධි ප්රදාචනෝත්සවචේ දී අධ්යාපන පීඨචේ  

විදයාර්ථීන් විසින් දිනාෙන්නා ලද රන් පදක්කම් සහ චවනත් සම්මාන. 
 

 අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමාව පිළිබඳ චහොඳම කාර්යසාධ්නය සඳහා වන චේ.ඊ. 

ජයසූරිය රන් පදක්කම ආර්.ඒ.පී දිල්හානි මහත්මිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 අධ්යාපනපති උපාධිය පිළිබඳ චහොඳම කාර්යසාධ්නය සඳහා වන ජී.චඩ්විඩ් ද සිල්වා ප්රදානය 

ඩ.ිනේ. එම්.ටි.එන් ගුණරත්න මහත්මිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 

 සෞතය ලංවෘයව ලංපී්ය 

1. 2019 වර්ෂචේ ජුනි මස පැවති 2018 උපාධි ප්රදාචනෝත්සවචේදී චසෞඛ්ය විදයා පීඨචේ  විදයාර්ථීන් 

විසින් දිනාෙන්නා ලද රන් පදක්කම් සහ චවනත් සම්මාන. 
 

 

 කවදය රසායනාොර විදයාචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි පාඨමාලාව: කවදය රසායනාොර 

විදයාචේදී  ඉචෙෞරව) උපාධි පාඨමාලාව පිළිබඳ චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන නන්දනී ද සිල්වා 

රන් පදක්කම ඩ.ිනේ.ටී.ඩී.ටී දයානි මහත්මිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 ෂෂධ් විදයාචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි පාඨමාලාව: ෂෂධ් විදයාචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි පාඨමාලාව 

පිළිබඳ චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන තුලී ද සිල්වා රන් පදක්කම එච්.එම්.අයි.පී කුලරත්න 

මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 

 විදයාචේදී චහද ඉචෙෞරව) උපාධි පාඨමාලාව: චහද විදයාව පිළිබඳ විදයාචේදී උපාධි 

විශිෂ්ටත්වය සඳහා අතබසක්ා විශ්වවිදයාල රන් පදක්කම පී.ජී.යූ.පී කුමාරි චපරමුණ චමනවිය 

විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
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 විදයාචේදී චහද ඉචෙෞරව) උපාධි පාඨමාලාව: චහද විදයාව විශිෂ්ටත්වය සඳහා වන චරොබර්ටා 

එල්.කැචර් ප්රදානය බී. ජී.අයි.එස් ආරියරත්න මහත්මිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 විදයාචේදී චහද ඉචෙෞරව) උපාධි පාඨමාලාව: චහද විදයාව පිළිබඳ චන්ද්රා ද සිල්වා අනුස්මරණ 

ප්රදානය පී.ජී.යූ.පී කුමාරි චපරමුණ චමනවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

2. 2018/2019 අධ්යයන වර්ෂය චවනුචවන් ෂෂධ් විදයාව සඳහා වන මස්රන් වාර්ිකක ශිෂයත්වය 

ඉමස්රන් ිනමිටඩ් චවතින් ප්රදානය කරන ලද ශිෂයත්වයකි) ෂෂධ් විදයාචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි 

පාඨමාලාචේ විදයාර්ථචයකු වන ඩ.ිනේ.ඒ.ඒ.ෙජවීර මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
  

3. 2019 ජනවාරි 21 සිට 29 දක්වා ජපානචේදී පවත්වන ලද JENESYS 2018 (සිසුන් සහ තරුණයින් 

සඳහා ජපාන නැචෙනහිර ආසියානු හුවමාරු ජාලය) සඳහා මචනෝවිදයා විදයාචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි 

පාඨමාලාචේ විදයාර්ථචයකු වන ඒ.වී ශර්මා චමවිය ඉිනයාපදිංචි අංකය.118189454) චත්රිපත්ව 

සහභාගී විය. ජපන් රජචේ විචීශ කටයුතු අමාතයාංශය විසින් චමම වැඩසටහන සඳහා අරමුදල් 

සපයන ලදි. 

සවතවවවෘ  ලංවෘයව ලංපී්ය 

1. 2019 වර්ෂචේ චපබරවාරි මස පැවති 2019 උපාධි ප්රදාචනෝත්සවචේදී ස්වභාවික විදයා පීඨචේ  

විදයාර්ථීන් විසින් දිනාෙන්නා ලද රන් පදක්කම් සහ චවනත් සම්මාන. 

 

 විදයාව සඳහා වන ඩී.බී මල්චලචපොල රන් පදක්කම ඒ.ඒ.ඩී.එන් තත්සරණි  මහත්මිය විසින් 

දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 විදයාව සඳහා වන නාිනනි රත්නසිරි රන් පදක්කම ඒ.ඒ.ඩී.එන් තත්සරණි මහත්මිය විසින් 

දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 රසායන විදයාව පිළිබඳ විශිෂ්ටතාව සඳහා වන චේ.එන්.ඕල්කැේ ප්රනාන්දු රන් පදක්කම 

ආර්.ආර් වීරක්චකොඩි චමනවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 චභෞතික විදයාව පිළිබඳ විශිෂ්ටතාව සඳහා වන ඊ.එම් ජයසිංහ අනුස්මරණ රන් පදක්කම 

ඒ.පී.එම් වැල්මිල්ල චමනවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 ශුීධ් ෙණිතය පිළිබඳ විශිෂ්ටතාව සඳහා වන එච්. චසෝමදාස රන් පදක්කම මදුශාන් රණවීර 

මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 සත්වවිදයාව පිළිබඳ චහොඳම කාර්යසාධ්නය සඳහා වන ස්වභාවික විදයා පීඨ ප්රදානය 

ඒ.ඒ.ඩී.එන් තත්සරණි චමනවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 උීභිද විදයාව පිළිබඳ චහොඳම කාර්යසාධ්නය සඳහා වන ස්වභාවික විදයා පීඨ ප්රදානය එස්.යූ 

ෙමචේ චමනවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 රසායන විදයාව පිළිබඳ චහොඳම කාර්යසාධ්නය සඳහා වන ස්වභාවික විදයා පීඨ ප්රදානය එස්.යූ 

ෙමචේ චමනවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 චභෞතික විදයාව පිළිබඳ චහොඳම කාර්යසාධ්නය සඳහා වන ස්වභාවික විදයා පීඨ ප්රදානය 

ඒ.පී.එම්. වැල්මිල්ල චමනවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 වයවහාරික ෙණිතය පිළිබඳ චහොඳම කාර්ය සාධ්නය සඳහා වන ස්වභාවික විදයා පීඨ ප්රදානය 

ආර්.එස්.මදුසංක මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 ශුීධ් ෙණිතය පිළිබඳ චහොඳම කාර්යසාධ්නය සඳහා වන ස්වභාවීක විදයා පීඨ ප්රදානය 

මදුශාන් රණවීර මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
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2. චහොඳම ශිෂය ඉදිරිපත් කරන්නාට හිමි සම්මානය- 2019 බහුවිධ් පර්චේෂණ පිළිබඳ ආසියා 

ජාතයන්තර සමුළුව - සත්ව විදයා අධ්යනාංශය. 

ඉාජි න්රු ලංවවක්ඨණ ලංපී්ය 

1. 2019 වර්ෂචේ චපබරවාරි මස පැවති 2019 උපාධි ප්රදාචනෝත්සවචේදී ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ 

පීඨචේ විදයාර්ථීන් විසින් දිනාෙන්නා ලද රන් පදක්කම් සහ චවනත් සම්මාන. 

 

 ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන ඕ.පී.කුල්චරේෂ්ත රන් 

පදක්කම පී.එච්.පි.ඒ බණ්ඩාර චමනවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි වයාපෘතිය මත පදනම් වූ චහොඳම වයාපෘතිය 

සඳහා වන තුකරරාජා රන් පදක්කම බී.ඒ.එස්.ආර්. ප්රදීේ මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි වයාපෘතිය මත පදනම්වූ චහොඳම තාක්ෂණික 

පත්රිකාව සඳහා වන ඉංජිචන්රු පර්චේෂණ ඒකක රන් පදක්කම ජී.චක් විදානපතිරණ 

මහතා, එච්.ජී.බී ආරියරත්න මහතා සහ නිශාජන්තනි චමවිය විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 චමකාචරොනික්ස් ඉංජිචන්රුචේදය පිළිබඳ ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි 

චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන එස්.එම් අච.ගුණචසේකර ද සිල්වා රන් පදක්කම එම්.ආර්.එම්. 

හපසන් මහතා එම්.ආර්.එම් හපසන් මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

 සිවිල් ඉංජිචන්රුචේදය පිළිබඳ ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි චහොඳම ශිෂයයා 

සඳහා වන රන් පදක්කම. 
 

 කෘිකකර්මය පිළිබඳ කර්මාන්ත අධ්යයනචේදී ඉචෙෞරව) උපාධි චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන 

ිනයනගුරුචේ අසී.මනට් ද සිල්වා රන් පදක්කම එම්.පී.අයි. චසේවන්දි චමනවිය විසින් 

දිනාෙන්න ලදි. 
 

 මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු විදයාචේදී  ඉචෙෞරව) උපාධි චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන වර්ුසසා 

අධ්යයන විශිෂ්ටතා රන් පදක්කම එන්.ඩී.සී මදුශංක මහතා විසින් දිනාෙන්නා ලදි. 
 

2019 ලංවෘවවතවෘයවක ලං ැරේ ලං ණ්ඩවය ේ ලංජය්රහණ 

 කැළණිය විශ්වවිදයාලය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද “GRIP 2 GRIP’’ කැරම් තරඟාවිනය - 

චදවන ස්ථානය. 
 

 චමොරටුව විශ්වවිදයාලය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද ''MORA SLIM” කැරම් තරඟාවිනය - 

ශූරතාවය. 
 

 රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද “GRAND SLICES” කැරම් 

තරඟාවිනය - ශූරතාවය. 

2019 ලංවෘවවතවෘයවක ලංබැමිිටන්ටන් ලං ණ්ඩවය ේ ලංජය්රහණ 

 NSBM හරිත විශ්වවිදයාලය විසින් සංවිධ්ානය ලද “Green Shuttle Fiesta 2019” අන්තර් 

විශ්වවිදයාල සහ වයස් කාණ්ඩ බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවය - චදවන ස්ථානය. 
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4   ොටස - ලංපී් ලංතවර්වව 
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 පී් ලංතවර්වව 
 

4.1   අධ්යවපනයන ලංපී්ය 
 

 වෘවව ේඨණය 
 

 රී ලංකාව තුළ සහ කලාපය තුළ විවෘත සහ 

දුරස්ථ ඉචෙනුම තුළින් මූිනක මානව 

උත්සාහයක් වශචයන් අධ්යාපනචේ දැනුම සහ 

වෘත්තීය වයවහාරයන් වැඩිදියුණු කිරීචම් 

නායකයා චලස කටයුතු කිරීම යන තම චත්මාව 

අනුව යමින් අධ්යාපන පීඨය සහතිකපත්ර 

මට්ටචම් සිට පශ්චාත් උපාධි මට්ටම දක්වා පුළුල් 

පරාසයක වැඩසටහන් ලබා චදයි. රී ලංකාව තුළ 

දුරස්ථ ආකාරයට චපරපාසල්, ප්රාථමික සහ ීවිතීයික සහ විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය සම්බන්ධ් 

ගුරුවරුන්ට මූිනක සහ අඛ්ණ්ඩ වෘත්තීමය සංවර්ධ්න වැඩසටහන් ලබා චදන විශාලම ප්රතිපාදකයන් 

අතරින් එකක් චලස දැක්විය හැකිය. චමම පීඨය තුළින් ලබා චදන වැඩසටහන් සඳහා ශිෂයන්චේ 

ිනයාපදිංචිය එක් අධ්යයන වර්ෂයක් සඳහා 7000කට වැඩි වන අතර සමත් වන ප්රතිශතය 00  කට ඉහළ 

අෙයකි.  

අධ්යාපන පීඨය තුළ පර්චේෂණ යනු අවශයම උපාංෙයක් වන අතර කාර්ය මණ්ඩලය පර්චේෂණ වයාපෘති 

ෙණනාවක සක්රීය චලස දායක වී සිටිති. 

  1. ීවිතීයික සහ තෘතීයික අධ්යාපන අධ්යනාංශය. 

2. මුල් ළමා විය සහ ප්රාථමික අධ්යාපන අධ්යනාංශය. 

3. විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන අධ්යනාංශය. 

 

පීඨචේ 4වන අධ්යනාංශය - 2020 ජනවාරි මස අධ්යාපන නායකත්ව හා කළමනාකරණ 

චදපාර්තචම්න්තුව ස්ථාපිත කරන ලදි. 
 

සැම අධ්යනාංශයක්ම අංශ ප්රධ්ානිචයකු යටචත් පවතින අතර පීඨචේ අධ්යයන කටයුතු සඳහා සියළුම 

අධ්යනාංශ සාමූහිකව වෙකිව යුතු චේ. 
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 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම 
 

 

තැඩසටහන අදියර මවධ්ය නත ලං

බ තවගැීනේ 

සේපූර්ණ ලං

 රන ලංක 

වෘ ව ඨ ලංඅතවයවව ලංඅධ්යවපනයන ලං පනයවර්ව ේන්තුත 

ඉචෙනීචම් ආබාධ් සහිත ළමයින්ට ඉෙැන්වීම 

පිළිබඳ චකටිකාලීන පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

52 52 

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය පිළිබඳ 

අධ්යාපනචේදී උපාධිය B.Ed (SNE) 

උපාධි සිංහල, ඉං්රීසි 154 58 

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිේචලෝමා (PGDSNE) 

පශ්චාත් උපාධි සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

80 19 

පුර්ත ලංළමව ලංවෘය ලංහව ලං්රවථිට  ලංඅධ්යවපනයන ලං පනයවර්ව ේන්තුත 

චපරපාසල් අධ්යාපන සහතිකපත්ර පාඨමාලාව සහතික පත්ර සිංහල, ඉං්රීසි 668 256 

චපරපාසල් අධ්යාපන උසස් සහතිකපත්ර 

පාඨමාලාව 
සහතික පත්ර සිංහල, ඉං්රීසි 90 40 

පූර්ව ළමාවිය හා ප්රාථමික අධ්යාපන ඩිේචලෝමාව ඩිේචලෝමා සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

917 433 

ප්රාථමික අධ්යාපනය පිළිබඳ අධ්යාපනචේදී 

ඉචෙෞරව) උපාධිය 

උපාධි සිංහල, ඉං්රීසි 957 - 

ීවෘතීය ලංහව ලංව තීය ලංඅධ්යවපනයන ලං පනයවර්ව ේන්තුත 

අධ්යාපනචේදී උපාධිය උපාධි සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

146 08 

නාටය හා රංෙකලාව පිළිබඳ අධ්යාපනචේදී  

උපාධිය 
උපාධි සිංහල 105 16 

අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමාව පශ්චාත් උපාධි සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

4219 2427 

අධ්යාපනපති උපාධිය (Course work) පශ්චාත් උපාධි සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

387 227 

ගුරු අධ්යාපන ශාස්ත්රපති උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 53 - 

අධ්යාපනපති උපාධිය පශ්චාත් උපාධි සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

236 08 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 06 01 

 
11 තගුත : ලංෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම ලං- ලංඅධ්යවපනයන ලංපී්ය 
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 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 

  

තැඩසටහන 
ෂ්ඨය ලං

සාතයවත 

අධ්යයන ලංසහ ලං

අධ්යයන ලංසහවය ලං

 වර්ය ලංමණ්ඩකය 

අනධ්යයන 

 වර්ය ලං

මණ්ඩකය 
චපර පාසල් අධ්යාපන සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 668 41 26 

  චපරපාසල් අධ්යාපන උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 90 

පූර්ව ළමාවිය හා ප්රාථමික අධ්යාපන ඩිේචලෝමාව 917 

අධ්යාපනචේදී උපාධිය 146 

නාටය හා රංෙකලාව පිළිබඳ අධ්යාපනචේදී  උපාධිය 105 

ප්රාථමික අධ්යාපනය පිළිබඳ අධ්යාපනචේදී ඉචෙෞරව) 
උපාධිය 

957 

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනචේදී උපාධිය 154 

අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමාව  4219 

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමාව  80 

ගුරු අධ්යාපන ශාස්ත්රපති උපාධිය (ජාතයන්තර) 53 

අධ්යාපනපති උපාධිය 236 

අධ්යාපනපති උපාධිය (Coursework) 387 

චපරපාසල් අධ්යාපන සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 668 

චපරපාසල් අධ්යාපන උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 90 

පූර්ව ළමාවිය හා ප්රාථමික අධ්යාපන ඩිේචලෝමාව 917 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය 06 

 

12 ලංතගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය - අධ්යවපනයන ලංපී්ය 

 

 නත ලංපනයව්මවකව   ලංතැඩසටහන් 

   

 

 

 

 

                                         13 ලංතගුත ලං: ලංනත ලංපනයව්මවකව  ලංතැඩසටහන් ලං- ලංඅධ්යවපනයන ලංපී්ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

පනයව්මවකවත ලං  ලංතැඩසටහන මවධ්යය අදියර 

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය පිළිබඳ අධ්යාපනපති උපාධිය සිංහල/චදමළ/ ඉං්රීසි 9 

ප්රාථමික අධ්යාපනය පිළිබඳ අධ්යාපනචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය සිංහල/චදමළ/ ඉං්රීසි 3 හා 5 
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 මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව 
 

පනයව්මවකවත නම අදියර මවධ්යය 

ීවෘතීයි  ලංහව ලංව තීයි  ලංඅධ්යවපනයන ලංඅධ්යනවාවය 

STP9617 ගුරු අධ්යාපනය 9 ඉං්රීසි 

STP9632 අධ්යාපනය තුළ පරිෙණක තාක්ෂණය 9 ඉං්රීසි 

STP9811 අධ්යාපනචේ මචනෝවිදයාත්මක පදනම් 9 ඉං්රීසි 

STP9812 අධ්යාපනචේ සමාජ හා දාර්ශනික පදනම් 9 ඉං්රීසි 

STP9813 අධ්යාපනය තුළ පර්චේෂණ ක්රම 9 ඉං්රීසි 

STU5531 චසෞන්දර්යාත්මක හා නිර්මාණාත්මක අධ්යයන 5 ඉං්රීසි 

වෘ ව ඨ ලංඅතවයවව ලංඅධ්යවපනයන ලංඅධ්යවනවාවය 

SNP8530 විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය සඳහා මචනෝවිදයාව 8 ඉං්රීසි 

SNE5247 
මතුළත් වූ පංති පන්ති කාමරය තුළ ළමුන්චේ ෙැටළු සමඟ 

කටයුතු කිරීම 5 ඉං්රීසි 

SNU5239 අධ්යාපනය තුළ නැගී එන ප්රවණතා 5 ඉං්රීසි 

SNE6546 
මතුළත් වූ පන්ති කාමරය තුළ ළමුන් සඳහා විෂයමාලා 

සංවර්ධ්නය හා අනුවර්තනය 6 ඉං්රීසි 

 

13 තගුත : මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව -  අධ්යවපනයන 
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4.2   ඉාජි න්රු ලංවවක්ඨණ ලංපී්ය 
 

 වෘවව ේඨණය  

 

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිදයාලයීය අධ්යයන පීඨ 6 අතුරින් එක් 

පීඨයක් චේ. පීඨය පහත සඳහන් අධ්යනාංශ 6න් 

සමන්විත චේ. එනම් : කෘිකකාර්මික හා වැවිින 

ඉංජිචන්රු විදයාව, සිවිල් ඉංජිචන්රු, විදුින සහ 

පරිෙණක ඉංජිචන්රු, ෙණිත සහ ඉංජිචන්රු 

විදයාචේ දර්ශනය, යාන්ත්රික ඉංජිචන්රු, 

චේෂකර්ම සහ මඟළුම් තාක්ෂණය යන 

අධ්යනාංශ චේ. 

 

2019 ලංතර්ඨ  දී ලංපී්   ලං්රධ්වන ලංනිකධ්වන්න්: පීඨචේ පරිපාලන හා අධ්යයන ප්රධ්ානියා පීඨාධිපති වන අතර, 

වර්තමානචේ මහාචාර්ය.ඩී.ඒ.ආර් චදොලචේ මහතා පීඨාධිපති චලස කටයුතු කරයි. අචනකුත් ප්රධ්ාන 

නිලධ්ාරීන් වන්චන් ආචාර්ය.එච්.චක්.එල්.චක් ගුණචසේකර ඉප්රධ්ානී, කෘිකකාර්මික හා වැවිින ඉංජිචන්රු 

විදයාව ), ආචාර්ය.පී.ඒ.චක්.කරුණානන්ද ඉප්රධ්ානී, සිවිල් ඉංජිචන්රු), ආචාර්ය.එච්.යූ.ඩ.ිනේ රත්නායක 

ඉ2019 ඔක්චතෝබර් දක්වා) ඉප්රධ්ානී, විදුින හා පරිෙණක ඉංජිචන්රු), සී.පී.එස් පතිරණ ඉප්රධ්ානී, ෙණිත හා 

ඉංජිචන්රු විදයාචේ දර්ශණය), ආචාර්ය.එම්.ඊ.ආර් චපචර්රා ඉප්රධ්ානි,චේෂකර්ම සහ මඟළුම් තාක්ෂණය) 

සහ සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරී ආචාර්ය.එස්.එම් ජානක රන්ජන චසේනානායක. 

අධ්යයන ලංතැඩසටහන් 

2019 වර්ෂචේදී, පීඨය විසින් චෙෞරව උපාධි පාඨමාලා 3ක් ඉදිරිපත් කරන ලදි. එනම් ඉංජිචන්රු 

තාක්ෂණචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය, කර්මාන්ත අධ්යයනචේදී ඉචෙෞරව) හා මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු ඉචෙෞරව) 

උපාධිය චේ. චමම සෑම වැඩසටහනකම විෂයමාලාව සංචශෝධ්නය කර ප්රතිවූහෙත කරන ලීචී රී 

ලංකා චයෝෙයතා මාර්චෙෝපචීශයන්ට (SLQF) අනුකුල වන පරිදි සහ ආදාළ වෘත්තිය ආයතනවල 

අධ්යයන අවශයතා සපුරාලීම සඳහා ය. පීඨය විසින් චතොරතුරු පීධ්ති හා තාක්ෂණ ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 

සහ මඟළුම් තාක්ෂණ උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව ද (චමය මීට චපර කාර්මික අධ්යයනය පිළිබඳ උසස ්

සහතිකපත්ර යටචත් විචශේීකකරණය විය) පිරිනමන ලදි. 

චමම වසර පීඨයට විචශේෂ වසරක් වූ අතර එයට ශාසත්්රපති වැඩසටහන් 2ක් සාර්ථකව ආරම්භ කිරීමට 

හැකි විය. එනම් යාන්ත්රික ඉංජිචන්රු අධ්යනාංශය විසින් පිරිනමනු ලබන බලශක්ති කළමනාකරණ 

ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාව සහ සිවිල් ඉංජිචන්රු අධ්යනාංශය විසින් පිරිනමනු ලබන වූහාත්මක 

ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාවයි.   

සංචශෝධිත විෂයමාලා රියාත්මක කිරීචම් ප්රයත්නචේ චකොටසක් චලස සියළුම අධ්යනාංශ පාඨමාලා ද්රවය 

සංචශෝධ්නය කිරීම චකචරහි විශාල උනන්දුවක් දැක්විය.මාර්ෙෙත පාඨමාලා පිරිනැමීමට කාර්ය 

මණ්ඩලය දැඩි උනන්දුවක් දැක්වූ අතර, 2019 වර්ෂචේ ප්රතිඵලයක් චලස මාර්ෙෙත පාඨමාලා සංඛ්යාව 

125 දක්වා වැඩි කරමින්  අතිචර්ක පාඨමාලා 58ක් මාර්ෙෙතව පිරිනමන ලදි.   
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ෂ්ඨයයන් ලං 

2019/2020 අධ්යයන වර්ෂය චවනුචවන් තනි පුීෙල වැඩසටහන් සඳහා ශිෂය බඳවාෙැනීම්, ශිෂය 

ිනයාපදිංචිය හා සම්පුර්ණකිරීම් පහත වගුචවන් දැක්චේ. 

2019/2020 ලංඅධ්යයන ලංතර්ඨය ලං තනු තන් ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංස හව ලංෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ, මුඛළු ලංෂ්ඨය ලං

ලියවපනයදිාචිය ලංහව ලංසේපුර්ණ කින්ේ. 

අධ්යයන ලංපනයව්මවකවත නත ලංෂ්ඨය ලං

සාතයවත 
ලියවපනයදිාචි ලං

ෂ්ඨයයන් 
මුඛළු ලං

සාතයවත 
සේපූර්ණ ලං

කින්ම 
ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය 895 2,866 3,761 178 

කර්මාන්ත අධ්යයනචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය 363 837 1,200 60 

මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රුචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය 123 98 221 17 

චතොරතුරු පීධ්ති හා තාක්ෂණ ඩිේචලෝමා 

පාඨමාලාව 
21 32 53 19 

මඟළුම් තාක්ෂණ උසස් සහතිකපත්ර 

පාඨමාලාව 
66 01 67 43* 

ඉදිකිරීම කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 
0 17 17 17 

ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය පිළිබඳ තාක්ෂණ 

ශාස්ත්රපති උපාධිය 
0 06 06 05 

මුඛළු ලංසාතයවත 1468 3,857 5,325 339 

*  සිසුන් චමම පාඨමාලාවම කර්මාන්ත අධ්යයන උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව (ACIS) යටචත් සම්පූර්ණ 
කරන ලදි. 

 
ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ ඉචෙෞරව) උපාධිය සඳහා වැඩිම ශිෂයයන් සංඛ්යාවක් ිනයාපදිංචි වී මත. ඉදිකිරීම් 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන වැඩසටහන ක්රමානුූලලව ඉවත් චකචරමින් පවතින 

බැවින් ඒ සඳහා සිසුන් බඳවාෙැනීම අවම චේ. ''සම්පූර්ණ කිරීම" තීරුචවහි  ලැයිසත්ුෙත කර මති  ශිෂය  

සංඛ්යාවන් 2017/ 2018 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා 2020 චපබරවාරි මස 5 සහ 6 චදදින තුළ පැවැත්වීමට 

නියමිත උපාධි ප්රධ්ාචනෝත්සවචේදී උපාධිය ලබා ෙැනීමට නියමිතව මත. මීට අමතරව, 2017/2018 

අධ්යයන වර්ෂය සඳහා ඉහළ මට්ටචම් දක්ෂතා චපන්නුම් කළ අය පහත වගුචේ දැක්චවන පරිදි 

පීඨාධිපතිචේ ලැයිසත්ුව හා ශිෂයත්ව ප්රදානය කිරීම මගින් මෙයීමට ලක් විය. 

 

උපනයවධි ලංතැඩසටහන ලං ලං ලං ලං පී්වධිපනයති ේ ලං

කැයිසවතුත 
ෂ්ඨයවයත ලං

්රවනය 

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය (BTech) 56 11 

කර්මාන්ත අධ්යයනචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය (BIS) 49 16 

මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රුචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය (BSE)  05 03 
 

 

2019 techno ජාතික ඉංජිචන්රු ප්රදර්ශනචේදී, ''ඉංජිචන්රු නිෂ්පාදනවල චහොඳම විදහා දැක්විම" යටචත් 

වූ කුටිය සඳහා චලෝකඩ සම්මානය ලබා ෙැනීමට පීඨය සමත් විය. රී ලංකා ඉංජිචන්රු ආයතන විශිෂ්ටතා 

සම්මාන 2019 දී අපචේ විීවතුන් චදචදචනකු පහත පරිදි සම්මාන ලබා ෙත්හ: පී.ඩී.එස්.එච් ගුණවර්ධ්න 

මහතා විසින් ඉංජිචන්රු නව නිපැයුම් හා නචවෝත්පාදන සම්මානය සහ ආචාර්ය. ටී.එල් ප්රදීේ විසින් 

තරුණ වරලත් ඉංජිචන්රු සම්මානය දිනාෙන්නා ලදි. 
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 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනිපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම 

 

15 තගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනිපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම ලං– ඉාජි න්රු ලංවවක්ඨණ ලංපී්ය 

 

 

තැඩසටහන අදියර මවධ්යය 
නත ලං

බ තවගැීනේ 
සේපූර්ණ ලං

 ළ 
කාර්යාල චයදවුම් පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව සහතික පත්ර ඉං්රීසි 38 38 

ඉංජිචන්රු මඳීම් සඳහා  AutoCAD  ඵලදායී භාවිතය 
පිළිබඳ චකටි පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර 
ඉං්රීසි 

208 
 

191 
 

ෙතික චව. නිර්මාණ පිළිබඳ සහතිකපත්ර පාඨමාලාව සහතික පත්ර 
ඉං්රීසි 

37 
 

36 
 

්රැෆික්ක් නිර්මාණ පිළිබඳ සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 
සහතික පත්ර 

ඉං්රීසි 
34 

 
34 

 
Application of Office පැචක්ජ හා පරිෙණක දත්ත 
ෙබඩා කළමනාකරණය සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර 
ඉං්රීසි 90 74 

පරිෙණකෙත ගිණුම්කරණ පැචක්ජ පිළිබඳ සහතික 
පත්ර පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර 
ඉං්රීසි 50 42 

ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ චකටි පාඨමාලාව සහතික පත්ර 
ඉං්රීසි 12 12 

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණය පිළිබඳ හුදකලා පාඨමාලා 
 

සහතික පත්ර 
ඉං්රීසි 07 - 

ෙතික ්රැෆික්ක් නිර්මාණ පිළිබඳ සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 
 

සහතික පත්ර 
ඉං්රීසි 25 25 

කර්මාන්ත අධ්යයන සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

 
සහතික පත්ර ඉං්රීසි, 

සිංහල 
27 43 

මඟළුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් සහතිකපත්ර 
පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර 
ඉං්රීසි, 
සිංහල,  
චදමළ 

67 - 

චතොරතුරු පීධ්ති හා තාක්ෂණ ඩිේචලෝමාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි 55 19 

කර්මාන්ත අධ්යයන  ඩිේචලෝමාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි - 54 

තාක්ෂණචේදී උසස් ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි - 124 

චතොරතුරු පීධ්ති හා තාක්ෂණ ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි - 19 

මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු උසස් ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි - 15 

තාක්ෂණචේදී උපාධිය උපාධි ඉං්රීසි 3581 178 

කර්මාන්ත අධ්යයනචේදී උපාධිය උපාධි ඉං්රීසි 1138 60 

මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රුචේදී උපාධිය  උපාධි ඉං්රීසි 204 17 

ඉදිකිරීම් කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමාව පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 17 14 

ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය පිළිබඳ තාක්ෂණපති 
උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 04 02 

කර්මාන්ත ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ තාක්ෂණපති 
උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 02 03 

මඟළුම් නිෂ්පාදනය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ 
පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමාව 

පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 03 03 

මඟළුම් නිෂ්පාදනය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණපති උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 02 - 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 06 01 



28  
  

 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
 

තැඩසටහන 
ෂ්ඨය ලං

සාතයවත 

අධ්යයන ලංසහ ලං

අධ්යයන ලංසහවය ලං

 වර්ය මණ්ඩකය 

අනධ්යයන ලං

 වර්ය ලං

මණ්ඩකය 

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණය පිළිබඳ හුදකලා පාඨමාලා 07 

130 82 

කර්මාන්ත අධ්යයන සහතික පත්ර පාඨමාලාව 27 

මඟළුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 67 

චතොරතුරු පීධ්ති හා තාක්ෂණ ඩිේචලෝමාව 55 

තාක්ෂණචේදී උපාධිය 3581 

කර්මාන්ත අධ්යයනචේදී උපාධිය  1138 

මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රුචේදී උපාධිය 204 

ඉදිකිරීම් කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමාව 17 

ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය පිළිබඳ තාක්ෂණපති උපාධිය 04 

කර්මාන්ත ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ තාක්ෂණපති 

උපාධිය 
02 

මඟළුම් නිෂ්පාදනය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් 

උපාධි ඩිේචලෝමාව 
03 

මඟළුම් නිෂ්පාදනය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණපති උපාධිය 
02 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය  

        16 තගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය - ඉාජි න්රු ලංවවක්ඨණ ලං 

 නත ලංපනයව්මවකව  ලංතැඩසටහන් 

17 තගුත : නත ලංපනයව්මවකව  ලංතැඩසටහන් ලං- ලංඉාජි න්රු ලංවවක්ඨණ ලංපී්ය 

පනයව්මවකවත  ලංතැඩසටහන මවධ්යය අදියර 

TAK3237   පරිෙණක චයදුම් වැඩසටහන හැඳින්වීම –  කර්මාන්ත  
                       අධ්යයනචේදී උපාධිය 

ඉං්රීසි 03 

TAY4181   කණ්ඩායම් වයාපෘති ඉචේෂකර්ම හා මඟළුම් ඉංජිචන්රු  
                     විදයාව වැඩසටහන )–  තාක්ෂණචේදී උපාධිය 

ඉං්රීසි 04 

TAI2289    විලාසිතා හඳුන්වාදීචම් වැඩසටහන – මඟළුම් තාක්ෂණය  
                     පිළිබඳ උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 

ඉං්රීසි 02 

TAY2690   උසස් සහතික වයාපෘති වැඩසටහන - මඟළුම් තාක්ෂණය  
                     පිළිබඳ උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 

ඉං්රීසි 02 

MHZ3332  ඉංජිචන්රු ෙණිතය I B ඉං්රීසි 03 

MHZ4357  වයවහාරික සංඛ්යාන ඉං්රීසි 03 

MHZ3531  ඉංජිචන්රු ෙණිතය I A ඉං්රීසි 03 

MHZ3551  ඉංජිචන්රු ෙණිතය I ඉං්රීසි 03 

MHZ3552  ඉංජිචන්රු ෙණිතය II ඉං්රීසි 03 

MHJ4241   තාක්ෂණචේ ඉතිහාසය  ඉං්රීසි 04 

MHZ4256 පරිෙණක සඳහා ෙණිතය ඉං්රීසි 04 

MHZ4357  වයවහාරික සංඛ්යාන ඉං්රීසි 04 

MHZ 4553  ඉංජිචන්රු ෙණිතය III ඉං්රීසි 04 

ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ තාක්ෂණචේදි ඉචෙෞරව) උපාධිය ඉං්රීසි 3-7 
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 මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව ලං 
 

පනයව්මවකවත නම අදියර මවධ්යය 

සිවෘේ ලංඉාජි න්රු ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

CVX3340 ද්රාව විදයාව හා ජල විදයාව පිළිබඳ හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

CVX3441 වූහාත්මක විශ්චල්ෂණය හා සැලසුම් 1 3 ඉං්රීසි 

CVX3442 ද්රවයවල ශක්තිය 3 ඉං්රීසි 

CVX4240 ද්රාව ඉංජිචන්රු විදයාව I 4 ඉං්රීසි 

CVX4241 ඉංජිචන්රු ජලවිදයාව 4 ඉං්රීසි 

CVX4342 මැනීම 1 4 ඉං්රීසි 

CVX4344 ඉංජිචන්රු භූවිදයාව 4 ඉං්රීසි 

CVX4348 ජල හා අපජල ඉංජිචන්රු විදයාව 4 ඉං්රීසි 

CVX4349 චෙොඩනැගිින ඉංජිචන්රු විදයාව 4 ඉං්රීසි 

CVX4350 ප්රමාණ සමීක්ෂණය 4 ඉං්රීසි 

CVX4446 ඉදිකිරීම ඉංජිචන්රු විදයාව හා ද්රවය 4 ඉං්රීසි 

CVX4545 වූහාත්මක විශ්චල්ෂණය හා සැලසුම් II 4 ඉං්රීසි 

CVY4185 කණ්ඩායම් වයාපෘතිය 4 ඉං්රීසි 

CVX5530 මැනීම  II 5 ඉං්රීසි 

CVX5531 තරලවල යාන්ත්රවිදයාව 5 ඉං්රීසි 

CVX5532 ඉංජිචන්රු භූවිදයාව 5 ඉං්රීසි 

CVX5533 වූහාත්මක විශ්චල්ෂණය 5 ඉං්රීසි 

CVY4185 කණ්ඩායම් වයාපෘතිය (සිවිල්) 5 ඉං්රීසි 

CVX6530 භූ තාක්ෂණය 6 ඉං්රීසි 

CVX6533 පාරිසරික ඉංජිචන්රු විදයාව 6 ඉං්රීසි 

CVX6831 ඉදිකිරීම් ඉංජිචන්රු විදයාව හා කළමනාකරණය 6 ඉං්රීසි 

CVX6832 වූහාත්මක සැලසුම් 6 ඉං්රීසි 

CVY6A96 කණ්ඩායම් වයාපෘතිය 6 ඉං්රීසි 

වෘදුලි ලංහව ලංපනයරිගණ  ලංඉාජි න්රු ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

EEI3262 විෂය නැඹුරු වැඩසටහන්කරණය හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

EEI3266 චතොරතුරු පීධ්ති හා දත්ත කළමනාකරණය 3 ඉං්රීසි 

EEI3269 ජංෙම දුරකථන චයදුම් සංවර්ධ්නය පිළිබඳ හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

EEI3346 චව. චයදුම් සංවර්ධ්නය 3 ඉං්රීසි 

EEI3372 පයිතන් පිළිබඳ වැඩසටහන්කරණය 3 ඉං්රීසි 

EEI3668 ්රැෆික්ක් සහ අන්තර්රියාකාරී බහුමාධ්ය සැලසුම් 3 ඉං්රීසි 

EEM3366 වයාපාර අධ්යයනය පිළිබඳ හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

EEX3262 විෂය නැඹුරු වැඩසටහන්කරණය හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

EEX3266 චතොරතුරු පීධ්ති හා දත්ත කළමනාකරණය 3 ඉං්රීසි 

EEX3269 මන්චරොයිඩ් සඳහා ජංෙම දුරකථන චයදුම් සංවර්ධ්නය 3 ඉං්රීසි 

EEX3331 විදුින මිනුම් සහ උපකරණ සැකසීම 3 ඉං්රීසි 

EEX3336 සන්නිචේදනය සහ පරිෙණක තාක්ෂණය 3 ඉං්රීසි 

EEX3350 ඉචලක්චරොනික විදයාව I (පැරණි ) 3 ඉං්රීසි 

EEX3351 ඉචලක්චරොනික විදයාව I 3 ඉං්රීසි 
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පනයව්මවකවත නම අදියර මවධ්යය 

EEX3373 සන්නිචේදනය සහ පරිෙණක තාක්ෂණය 3 ඉං්රීසි 

EEX3410 විදුින ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

EEX3417 ඉංජිචන්රුවන් සඳහා මෘදුකාංෙ සංවර්ධ්නය 3 ඉං්රීසි 

EEX3467 මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු විදයා සංකල්ප සහ වැඩසටහන්කරණය 3 ඉං්රීසි 

EEI4267 ඉංජිචන්රු විදයාව (Requirement Engineering) 4 ඉං්රීසි 

EEI4346 චව. තාක්ෂණය 4 ඉං්රීසි 

EEI4361 පරියලක පළපුරුීද සම්බන්ධ් ඉංජිචන්රු විදයාව 4 ඉං්රීසි 

EEI4362 විෂය නැඹුරු සැලසුම් 4 ඉං්රීසි 

EEI4366 දත්ත ආකෘති නිර්මාණය හා දත්ත සමුදා පීධ්ති 4 ඉං්රීසි 

EEI4369 මන්චරොයිඩ් සඳහා ජංෙම දුරකථන චයදුම් සංවර්ධ්නය 4 ඉං්රීසි 

EEX4330 සන්නිචේදනය 4 ඉං්රීසි 

EEX4331 පරිපථ සිීධ්ාන්ත හා සැලසුම් 4 ඉං්රීසි 

EEX4332 විදුින බලශක්ති 
 

4 ඉං්රීසි 

EEX4347 මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු විදයා සංකල්ප 
 

4 ඉං්රීසි 

EEX4351 ඉචලක්චරොනික විදයාව II 
 

4 ඉං්රීසි 

EEX4362 විෂය නැඹුරු සැලසුම් හා වැඩසටහන්කරණය 
 

4 ඉං්රීසි 

EEX4434 විදුින ස්ථාපනයන් 
 

4 ඉං්රීසි 

EEX4435 දත්ත වූහයන් හා මල්චෙොරිතම 4 ඉං්රීසි 

EEX4436 ක්ෂුද්ර සකසනය සහ අතුරුමුහුණත් 4 ඉං්රීසි 

EEX4448 විදුින යන්ත්ර 4 ඉං්රීසි 

EEX4465 දත්ත වූහයන් හා මල්චෙොරිතම 4 ඉං්රීසි 

EEX4530 විදුත් පර්පථවල චදෝෂ හඳුනාෙැනීම 4 ඉං්රීසි 

EEX4533 සන්නිචේදනය 4 ඉං්රීසි 

EEX4542 බලශක්ති පීධ්ති I 4 ඉං්රීසි 

EEY4181 කණ්ඩායම් වයාපෘති (පරිෙණක) 4 ඉං්රීසි 

EEY4182 කණ්ඩායම් වයාපෘති (විදුින) 4 ඉං්රීසි 

EEY4183 කණ්ඩායම් වයාපෘති (විදුින හා සන්නිචේදනය) 4 ඉං්රීසි 

EEY4189 කණ්ඩායම් චලස මෘදුකාංෙ සැලසුම් 4 ඉං්රීසි 

EEI5361 මානව පරිෙණක අන්තර්රියා 5 ඉං්රීසි 

EEI5566 උසස් දත්ත සමුදා පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

EEI5567 මෘදුකාංෙ පරික්ෂා කිරීම හා තත්ව සහතික කිරීම 5 ඉං්රීසි 

EEX5531 ජාල සිීධ්ාන්ත 5 ඉං්රීසි 

EEX5533 සන්නිචේදන සිීධ්ාන්ත හා පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

EEX5534 දත්ත සන්නිචේදනය 5 ඉං්රීසි 

EEX5535 චමචහයුම් පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

EEX5536 පරිෙණක නිර්මාණ ශිල්පය 5 ඉං්රීසි 

EEX5538 අධි චවෝල්ටීයතා ඉංජිචන්රු විදයාව හා විදුින යන්ත්ර 5 ඉං්රීසි 

EEX5543 චභෞතික හා ඔේචටො ඉචලක්චරොනික විදයාව 5 ඉං්රීසි 

EEX5545 දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

EEX5563 පරිෙණක සංවිධ්ානය හා චමචහයුම් පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

EEI5566 උසස් දත්ත සමුදා පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

EEX5567 මෘදුකාංෙ පරික්ෂා කිරීම හා තත්ව සහතික කිරීම 5 ඉං්රීසි 

EEX5832 බලශක්ති පීධ්ති II 5 ඉං්රීසි 

EEI6560 මෘදුකාංෙ වයාපෘති කළමනාකරණය 6 ඉං්රීසි 

EEI6561 විදුත් වාණිජයය 6 ඉං්රීසි 

EEI6565 කෘතිම බුීධි තාක්ෂණික ක්රම 6 ඉං්රීසි 
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පනයව්මවකවත නම අදියර මවධ්යය 

EEI6567 මෘදුකාංෙ නිර්මාණ ශිල්පය හා සැලසුම් 6 ඉං්රීසි 

EEX6351 ඩිජිටල් විදුත් පීධ්ති 6 ඉං්රීසි 

EEX6534 ඩිජිටල් සංඥා සැකසුම 6 ඉං්රීසි 

EEX6535 සං්රාහක සැලසුම් 6 ඉං්රීසි 

EEX6536 සකසන සැලසුම් 6 ඉං්රීසි 

EEX6539 රැහැන් රහිත සන්නිචේදනය 6 ඉං්රීසි 

EEX6540 අවචබෝධ්ාත්මක ඉංජිචන්රු විදයාව 6 ඉං්රීසි 

EEX6541 ක්චෂේත්ර සිීධ්ාන්ත 6 ඉං්රීසි 

EEX6543 ක්ෂුද්ර තරංෙ ඉංජිචන්රු විදයාව හා චයදුම් 6 ඉං්රීසි 

EEX6550 ප්රතිසම විදුත් පීධ්ති 6 ඉං්රීසි 

EEX6563 මෘදුකාංෙ නිර්මාණය 6 ඉං්රීසි 

EEX6832 බලශක්ති පීධ්ති සැලසුම් කිරීම 6 ඉං්රීසි 

EEY6397 
වයාපෘති හඳුනා ෙැනිම හා සාහිතය සමීක්ෂණය ඉපරිෙණක, විදුින, 

විදුත් හා සන්නිචේදනය ) 
6 ඉං්රීසි 

EEY6A89 කණ්ඩායම් වයාපෘති (මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු විදයාව) 6 ඉං්රීසි 

EEY6A96 කණ්ඩායම් වයාපෘති ඉපරිෙණක, විදුින, විදුත් හා සන්නිචේදනය ) 6 ඉං්රීසි 

EEY6A98 
තනි පුීෙල වයාපෘති - A වර්ෙය ඉපරිෙණක, විදුින, විදුත් හා 

සන්නිචේදනය ) 
6 ඉං්රීසි 

EEY6D95 
තනි පුීෙල වයාපෘති -  B වර්ෙය ඉපරිෙණක, විදුින, විදුත් හා 

සන්නිචේදනය ) 
6 ඉං්රීසි 

MHZ5360 වයක්ත ෙණිතය II 5 ඉං්රීසි 

EEX3465 වැඩසටහන්කරණචේ මූලධ්ර්ම 3 ඉං්රීසි 

EEZ3562 ෙණිතය 3 ඉං්රීසි 

EEX3363 පරිෙණකකරණය පිළිබඳ හැඳින්වීම 
 

 

3 ඉං්රීසි 

ගණිවය ලංහව ලංඉාජි න්රු ලංවෘයව ේ ලංර්වනය ලංඅධ්යනවාවය 

MHZ3332 ඉංජිචන්රු විදයා ෙණිතය  I B 3 ඉං්රීසි 

MHZ3458 කෘිකකර්මය සඳහා ෙණිතය 3 ඉං්රීසි 

MHZ3459 පරිෙණකකරණය සඳහා මූිනක ෙණිතය 3 ඉං්රීසි 

MHZ3531 ඉංජිචන්රු විදයා ෙණිතය  I A 3 ඉං්රීසි 

MHZ3551 ඉංජිචන්රු විදයා ෙණිතය I 3 ඉං්රීසි 

MHZ3552 ඉංජිචන්රු විදයා ෙණිතය II 3 ඉං්රීසි 

MHJ4241 තාක්ෂණ විදයාචේ ඉතිහාසය 4 ඉං්රීසි 

MHZ4256 පරිෙණකකරණය සඳහා ෙණිතය 4 ඉං්රීසි 

MHZ4357 වයවහාරික සංඛ්යාචල්ඛ්න 4 ඉං්රීසි 

MHZ4553 ඉංජිචන්රු විදයා ෙණිතය III 4 ඉං්රීසි 

MHZ4530 ඉංජිචන්රු විදයා ෙණිතය  II 4 ඉං්රීසි 
 

18 තගුත : මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව ලං- ලංඉාජි න්රු ලංවවක්ඨණ පී්ය ලං 
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4.3    සෞතය ලංවෘයව ලංපී්ය 
 

 වෘවව ේඨණය 
  

චසෞඛ්ය විදයා පීඨය වර්තමානචේ චහද විදයා, 

කවදය රසායනාොර විදයා, ෂෂධ් විදයා, මූිනක 

විදයා, මචනෝවිදයා සහ උපචීශනය යන 

අධ්යනාංශවිනන් සමන්විත චේ.  

2019 ලං දී ලං පී්   ලං ්රධ්වන ලං නිකධ්වන්න්: පීඨාධිපති: 

මහාචාර්ය.ජී.ආර්.රණවක: ප්රධ්ානී/ මූිනක විදයා: 

එම්.ආර්.එම් හනීෆා මහතා: ප්රධ්ානී/ කවදය 

රසායනාොර විදයා: ආචාර්ය.ශ්රියානි ඉ2019 ජූින 

දක්වා) සහ ආචාර්ය. ඩී.ටී විචේරත්න ඉ2019 

අචෙෝස්තු සිට): ප්රධ්ානී/ චහද විදයා: 

ආචාර්ය.ඩ.ිනේ.එන් ප්රියන්ති: ප්රධ්ානී/ ෂෂධ් 

විදයා: පී.ඩ.ිනේ.ජී.ඩී.පී සමරචසේකර: ප්රධ්ානී/ 

මචනෝවිදයා සහ උපචීශන: ආචාර්ය.ජී.පී ෙමචේ සහ සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරී: එස්.ඒ.ඩී.ඩී.එන් 

සමරසිංහ.  

 ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය: 2019 වර්ෂචේදී අධ්යයන හා අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය ඉසථ්ීර හා තාවකාිනක යන 

චදකම ) ආසන්න වශචයන් 85චදචනක්  පීඨචේ 

චසේවය කරන ලදි.  සථ්ීර කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකයින් 14චදචනක් දැනට පශ්චාත් උපාධි 

සුදුසුකම් (9 PhD, 2 MPhil, 3 MSc) සඳහා චීයය 

හා විචීයය ආයතනවල අධ්යයන කටයුතු සිදු 

කරමින් පවතින අතර එක් කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකචයකු මයචේ ෂෂධ් විදයා දර්ශනපති 

උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ලදි. පීඨ සාමාජිකයින් 

විසින් පර්චේෂණ ිනපි 19ක් සමාචලෝචනය කළ 

සඟරා වශචයන් ප්රකාශයට පත් කර මති අතර 

ඉන් 13ක් සූචිෙත සඟරා චේ. නිබන්ධ්න/ විස්තෘත 

නිබන්ධ්න/ චපෝස්ටර් 50ක් සම්මන්ත්රණ 

රියාවිනචේදී ප්රකාශයට පත් කරන ලදි.  

අධ්යයන ලං තැඩසටහන්: විදයාචේදී චහද චෙෞරව 

උපාධිය, කවදය රසායනාොර විදයාචේදී හා 

ෂෂධ් විදයාචේදී චෙෞරව උපාධිය යන උපාධි පාඨමාලා චහදියන්, කවදය රසායනාොර කාර්මික ශිල්පීන් 

චහෝ ෂෂධ්චේදීන් චලස චසේවචේ නියුතු අය සඳහා පවත්වනු ලැච.. මචනෝවිදයා විදයාචේදී චෙෞරව 

උපාධිය උසස් චපල සමත් පාසල් හැරයන නවකයින් චමන්ම වැඩකරන වෘත්තිකයන් සඳහා ද අවසථ්ා 

සපයනු ලබයි. පාඨමාලා 00ක් සඳහා මාර්ෙෙත සහාය ලබා චදමින් සියළුම අධ්යනාංශ සිය ඉචෙනුම් 

උපකාරක චසේවා වැඩි දියුණු කිරිමට කටයුතු කරන ලදි. 

ෂ්ඨයයන් ලං: නව බඳවාෙැනීම් 1000ක පමණ සංඛ්යාවක් සමඟ පීඨචේ සම්පූර්ණ උපාධි අචේක්ෂකයන් 

සංඛ්යාව ආසන්න අවශචයන් 4200ක් පමණ චේ. 2019 ජුනි මස පවත්වන ලද උපාධි ප්රදාචනෝත්සවචේදී 

විදයාචේදී චහද චෙෞරව උපාධිය සඳහා ශිෂයයන් 298චදචනක් හා කවදය රසායනාොර විදයාචේදී 
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චෙෞරව උපාධිය සඳහා ශිෂයයන් 25චදචනක් උපාධි ලබා ෙත් අතර ප්රථම වරට ශිෂයයන් 11චදචනක් 

ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය ලබා ෙන්නා ලදි. 

 තනවය ලංක්රියව වර ේ ලං: 

චසෞඛ්ය විදයා පීඨය සඳහා නව පස්මහල් චෙොඩනැගිල්ලක් චවනුචවන් මුල් ෙල තැබීම 2019 අචෙෝස්තු 

15 දින සිදු කරන ලදි.  
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 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම 
 

      19 ලංතගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම -  සෞතය ලංවෘයව ලංපී්ය 

 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
 

 

තැඩසටහන මුඛළු ලංෂ්ඨය ලං

සාතයවත 

අධ්යයන ලංසහ ලං

අධ්යයන ලංසහවය ලං

 වර්ය ලංමණ්ඩකය 

අනධ්යයන ලං

 වර්ය ලං

මණ්ඩකය 

විදයාචේදී චහද උපාධිය (BSc Hons Nursing) 3016 55 17 

කවදය රසායනාොර විදයාචේදී උපාධිය (BMLS Hons) 285 

ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය (BPharm Hons) 181 

මචනෝවිදයා විදයාචේදී චෙෞරව උපාධිය (BSc Hons in 
Psychology) 

87 

දර්ශනපති/ ආචාර්ය උපාධිය 01 

 

         20 ලංතගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය ලං- ලං සෞතය ලංවෘයව ලංපී්ය 

 නත ලංපනයව්මවකව  ලංතැඩසටහන් 
 

පනයව්මවකවත  ලංතැඩසටහන මවධ්යය අදියර 

BSU3230   කවදය රසායනාොර විදයාචේදී උපාධිය, විදයාචේදී චහද උපාධිය,  
                     ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය 

ඉං්රීසි 3 

BSU3340   ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය ඉං්රීසි 3 

BSU3341   ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය ඉං්රීසි 3 

BSU3431   විදයාචේදී චහද උපාධිය, ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය ඉං්රීසි 3 

BSU4230   කවදය රසායනාොර විදයාචේදී උපාධිය, විදයාචේදී චහද උපාධිය ඉං්රීසි 4 

BSU4245   කවදය රසායනාොර විදයාචේදී උපාධිය ඉං්රීසි 4 

BSU4340   ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය ඉං්රීසි 4 

BSU5230   කවදය රසායනාොර විදයාචේදී උපාධිය, ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය ඉං්රීසි 5 

BSU5335   විදයාචේදී චහද උපාධිය ඉං්රීසි 5 

21 තගුත : නත ලංපනයව්මවකව  ලංතැඩසටහන් ලං- ලං සෞතය ලංවෘයව ලංපී්ය 

තැඩසටහන අදියර මවධ්යය නත ලං

බ තවගැීනේ 
සේපූර්ණ ලං

 රන ලංක 
විදයාචේදී චහද ඉචෙෞරව) උපාධිය උපාධි ඉං්රීසි 3016 298 

කවදය රසායනාොර විදයාචේදී ඉචෙෞරව) 
උපාධිය 

උපාධි ඉං්රීසි 285 25 

ෂෂධ් විදයාචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය උපාධි ඉං්රීසි 181 11 

මචනෝවිදයා විදයාචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය උපාධි ඉං්රීසි 87 - 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 01 - 
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 මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව 
  

පනයව්මවකව ලං ක්වය ලංහව ලංනම අදියර මවධ්යය 

 හ ලංවෘයව ලං පනයවර්ව ේන්තුත 

NGU5207  අවදානම් සත්කාර පිළිබඳ චහද විදයාව 5 ඉං්රීසි 

NGU5208  චසෞඛ්ය සත්කාර පිළිබඳ චතොරතුරු විදයාව 5 ඉං්රීසි 

NGU5302  චහද චසේවචේ වෘත්තීය සංවර්ධ්නය 5 ඉං්රීසි 

NGU5303  චහදවිදයා පර්චේෂණ ක්රම 5 ඉං්රීසි 

NGU5404  මාතෘ නවජ හා නාරිචේද චහද විදයාව 5 ඉං්රීසි 

NGU5405  ළමා චරෝෙ පිළිබඳ චහද විදයාව 5 ඉං්රීසි 

NGU5406  මචනෝ චිකිත්සාව හා මානසික චසෞඛ්ය පිළිබඳ චහද විදයාව 5 ඉං්රීසි 

NGU6304  වෘද විදයාත්මක චහද විදයාව 6 ඉං්රීසි 

NGU6305  චරෝෙ නිවාරණ සත්කාර පිළිබඳ චහද විදයාව 6 ඉං්රීසි 

NGU6311  චහද විදයා පර්චේෂණ 6 ඉං්රීසි 

NGU6400  චහද විදයා ප්රවණතා සහ ෙැටළු  6 ඉං්රීසි 

NGU6601  චහද විදයා කළමනාකරණය හා නායකත්වය 6 ඉං්රීසි 

NGU6602  මහජන චසෞඛ්ය පිළිබඳ චහද විදයා 6 ඉං්රීසි 

NGU6803  පර්චේෂණ වයාපෘති 6 ඉං්රීසි 

වතය ලංරසවයනවගවර ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

MDE3208  කවදය රසායනාොර තාක්ෂණ ශිල්පීන් සඳහා ආරම්භක  පාඨමාලාව 3 ඉං්රීසි 

MDU3207 චසෞඛ්ය සන්නිචේදනය 3 ඉං්රීසි 

MDU3303 සායනික කජව රසායනය 3 ඉං්රීසි 

MDU3306 කවදය පරචපෝෂ විදයාව 3 ඉං්රීසි 

MDU3805 වැඩ පදනම් කරෙත් පුහුණුව 1 3 ඉං්රීසි 

MDU4208 ආචාර ධ්ර්ම හා වෘත්තීය සංවර්ධ්නය 4 ඉං්රීසි 

MDU4209/MDU5358 සාමානය වයාධි විදයාව 4 ඉං්රීසි 

MDU4302 චරෝෙ විනිශච්ය පිළිබඳ ක්ෂුද්ර විදයාව  4 ඉං්රීසි 

MDU4303  සායනික කජව රසායනය II 4 ඉං්රීසි 

MDU4307  කවරස අධ්යයන විදයාව හා දිලීර විදයාව 4 ඉං්රීසි 

MDU4405  වැඩ පදනම් කරෙත් පුහුණුව  II 
 

4 ඉං්රීසි 

MDU4406  හිස්චටෝ වයාධි විදයාව 
 

4 ඉං්රීසි 

MDU4501/ MDU3456 රුධිරචේදය  II 
 

4 ඉං්රීසි 

MDU5202  චරෝෙවාහකයන් මගින් චබෝවන චරෝෙ 
 

5 ඉං්රීසි 

MDU5206   කසල විදයාව 5 ඉං්රීසි 

MDU5209  කවදය රසායනාොර විදයාචේ තාක්ෂණික ක්රම 5 ඉං්රීසි 

MDU5210  කවදය රසායනාොර විදයාචේ විචශේෂ මාතෘකා 5 ඉං්රීසි 

http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=663
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=850
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=646
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=646
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=809
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=809
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=651
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පනයව්මවකව ලං ක්වය ලංහව ලංනම අදියර මවධ්යය 

MDU5211  චසෞඛ්ය සත්කාර පිළිබඳ චතොරතුරු විදයාව 5 ඉං්රීසි 

MDU5212  සාහිතය විචාරය 5 ඉං්රීසි 

MDU5303  ප්රතිශක්ති විදයාව හා මස්තු විදයාව 5 ඉං්රීසි 

MDU5304  රසායනාොර කළමනාකරණය 5 ඉං්රීසි 

MDU5305  වැඩ පදනම් කරෙත් පුහුණුව II 5 ඉං්රීසි 

MDU5401  උසස් රුධිරචේදය 5 ඉං්රීසි 

MDU5407  රසායනාොර ස්වයංක්රීයකරණය හා උපකරණ සැකසීම  5 ඉං්රීසි 

MDU6301  කසල ජාන විදයාව හා අණුක ජාන විදයාව  6 ඉං්රීසි 

MDU6302  මහජන චසෞඛ්ය පිළිබඳ ක්ෂුද්රජීවි විදයාව  6 ඉං්රීසි 

MDU6355  ප්රතිශක්ති පටක රසායන විදයාව  6 ඉං්රීසි 

MDU6404  කවදය රසායනාොර තත්ත්ව කළමනාකරණය හා පිළිෙැනීම 6 ඉං්රීසි 

MDU6800  පර්චේෂණ වයාපෘති 6 ඉං්රීසි 

ඖඨධ් ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

FMU3203   ෂෂධ් විදයාව  I 3 ඉං්රීසි 

FMU3204   ෂෂධ් ක්ෂුද්රජීව විදයාව I 3 ඉං්රීසි 

FMU3205   චසෞඛ්ය සන්නිචේදනය 3 ඉං්රීසි 

FMU3300   කජව රසායන විදයාව 3 ඉං්රීසි 

FMU3302   චභෞතික ෂෂධ් විදයාව 3 ඉං්රීසි 

FMU3356   ෂෂධ් කළමනාකරණය 3 ඉං්රීසි 

FMU3401   භිෂේචඥයය I 3 ඉං්රීසි 

FMU4205   ප්රජා ෂෂධ් විදයාව 4 ඉං්රීසි 

FMU4300   වයාධි විදයාව 4 ඉං්රීසි 

FMU4302    භිෂේචඥයය II 4 ඉං්රීසි 

FMU4303    ෂෂධ්චේදය I 4 ඉං්රීසි 

FMU4304    චරෝහල් ෂෂධ් විදයාව 4 ඉං්රීසි 

FMU4306    ෂෂධ් ක්ෂුද්රජීව විදයාව II 4 ඉං්රීසි 

FMU4307    ෂෂධ් විශ්චල්ෂණය I 4 ඉං්රීසි 

FMU4501    ෂෂධ් විදයාව II 4 ඉං්රීසි 

FMU5207    ෂෂධ් පර්චේෂණ හැඳින්වීම 5 ඉං්රීසි 

FMU5400    ෂෂධ්චේදය  II 5 ඉං්රීසි 

FMU5403    ෂෂධ් තාක්ෂණ විදයාව I 5 ඉං්රීසි 

FMU5406    ෂෂධ් අචලවිකරණය, කළමනාකරණය හා ෂෂධ් ආර්කාක විදයාව 5 ඉං්රීසි 

FMU5501    ෂෂධ්චේදය  III 5 ඉං්රීසි 

FMU5504    ෂෂධ් තාක්ෂණ විදයාව II 5 ඉං්රීසි 

http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=803
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=672
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=279
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=654
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=136
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=649
http://elearn.ou.ac.lk/course/view.php?id=1118
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22 ලංතගුත : ලංමවර්ගගව ලංපනයව්මවකව ලං- ලං සෞතය ලංවෘයව ලංපී්ය 

 

 

පනයව්මවකව ලං ක්වය ලංහව ලංනම අදියර මවධ්යය 

FMU6300   ෂෂධ් කජවතාක්ෂණය හා ජාන ඉංජිචන්රු විදයාව 6 ඉං්රීසි 

FMU6301   කජව ෂෂධ් විදයාව 6 ඉං්රීසි 

FMU6302   චිකිත්සාව 6 ඉං්රීසි 

FMU6303   සායනික ෂෂධ් විදයාව I 6 ඉං්රීසි 

FMU6304   සායනික ෂෂධ් විදයාව II 6 ඉං්රීසි 

FMU6505   ෂෂධීය රසායන විදයාව  6 ඉං්රීසි 

FMU6806   පර්චේෂණ වයාපෘති 6 ඉං්රීසි 

ම නෝවෘයවත ලංහව ලංඋපනය ීවන අධ්යනවාවය 

PLU3301   මචනෝවිදයාව හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

PLU3302   චපෞරුෂත්වය සහ පුීෙල චවනස්කම් 3 ඉං්රීසි 

PLU3303   අභිචප්රේරණය සහ හැමම් 3 ඉං්රීසි 

PLU3204   මචනෝවිදයාචේ  ආචාර ධ්ර්ම  2 ඉං්රීසි 

PLU3205   මචනෝවිදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රීය ිනවීම් 2 ඉං්රීසි 

PLU3206   මචනෝවිදයාව සඳහා සන්නිචේදනය සහ අධ්යයන කුසලතා 2 ඉං්රීසි 

PLU3307   ආයුකාලය විකාශනය 3 ඉං්රීසි 

PLU3308   සමාජ මචනෝවිදයාව 3 ඉං්රීසි 

PLU3309   උපචීශන මචනෝවිදයාව හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

PLU3310   ජීවවිදයාත්මක මචනෝවිදයාව 3 ඉං්රීසි 

PLU3311   ඥානාත්මක මචනෝවිදයාව 3 ඉං්රීසි 

මූලි  ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

BSU 3230   මානව වූහ විදයාව 3 ඉං්රීසි 

BSU 3340   ෂෂධ් රසායන විදයාව I 3 ඉං්රීසි 

BSU 3341   ෂෂධ් රසායන විදයාව II 3 ඉං්රීසි 

BSU 3431   මානව කායික විදයාව 3 ඉං්රීසි 

BSU 4230   මූිනක සංඛ්යාචල්ඛ්න  4 ඉං්රීසි 

BSU 4245   මානව වූහ විදයාව 4 ඉං්රීසි 

BSU 4340   ෂෂධ් රසායන විදයාව III 4 ඉං්රීසි 

BSU 5230   වයවහාරික සංඛ්යාචල්ඛ්න 5 ඉං්රීසි 

BSU 5335   චසෞඛ්ය සංඛ්යාචල්ඛ්න 5 ඉං්රීසි 
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4.4  මවනත ලංවවසවත්ර ලංහව ලංසමවජ ලංවෘයව ලංපී්ය 
 

 වෘවව ේඨණය 
 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයාචේ ප්රධ්ාන 

ක්චෂේත්රයන්හි ශිෂයත්ව හා පර්චේෂණවල 

වෘත්තීය ප්රෙමණය හා විශිෂ්ටත්වය සඳහා 

ගුණාත්මක අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීම 

චවනුචවන් සාම්ප්රදායික චනොවන ක්රම 

භාවිතා කිරීමට පීඨය කැප වී සිටී.  

අභිනවචයන් පිහිටුවන ලද ඉං්රීසි භාෂා 

ඉෙැන්වීම් අධ්යනාංශයද මතුළුව මානව 

ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයාව තුළ ප්රධ්ාන 

ක්චෂේත්ර නිචයෝජනය කරමින් සමාජ 

අධ්යයන, නීති අධ්යයන හා භාෂා 

අධ්යයන ආදී වශචයන් අධ්යනාංශ හතරකින් පීඨය සමන්විත චේ. නව ඉං්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීම් අධ්යනාංශය 

2020 ජනවාරි මස අනුමත විය. සහතිකපත්ර පාඨමාලා සිට පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා දක්වා අධ්යාපනය 

ලබා ෙැනීමට පීඨය විසින් අවස්ථාව සලසා මත.  

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ 10,000කට ආසන්න සම්පූර්ණ ශිෂය සංඛ්යාචවන් සියයට 25ක පමණ 

ප්රතිශතයක් පීඨයට අයත් චේ. රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය සියළුම විදයාර්ථීන්ට ඉං්රීසි  භාෂා පාඨමාලා 

ඉෙැන්වීචම් වෙකීම පීඨය විසින් භාරචෙන මත. දැනට පීඨය විසින් සහතික පත්ර/ ඩිේචලෝමා පාඨමාලා 

12ක් , උපාධි පාඨමාලා 05ක් සහ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා 02ක් පිරිනමනු ලබයි. සමාජ විදයාචේදී 

උපාධිය හා නීතිචේදී උපාධිය මතුළුව චමම පාඨමාලා චබොචහෝ ප්රාචීයය මධ්යස්ථානවල පවත්වනු 

ලැච.. ඉං්රීසි හා ඉං්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ ශාසත්්රචේදී උපාධිය, පුස්තකාල චතොරතුරු අධ්යයනය 

ශාස්ත්රචේදී උපාධිය සහ තරුණ හා ප්රජා සංවර්ධ්න ශාස්ත්රචේදී උපාධිය යන උපාධි පාඨමාලා ප්රධ්ාන 

වශචයන් චකොළඹ ප්රාචීයය මධ්යසථ්ානචේ පවත්වනු ලැච.. 

පීඨයට විවෘත ප්රචේශ ප්රතිපත්තියක් මත. උසස් චපල සුදුසුකම් චනොමැති අයට උපාධි පාඨමාලා චවත 

ප්රචේශය සපයන සහතිකපත්ර පාඨමාලා සඳහා ිනයාපදිංචි විය හැක. අපචේ වැඩසටහන් චවත පාර්ශ්වික 

ප්රචේශය සඳහා උසස් අධ්යාපන ආයතන රාශියකින් ලබා ෙත් සුදුසුකම් ද පීඨය විසින් පිළිෙනු ලබයි. පීඨය 

විසින් විවිධ් ක්චෂේත්ර 6ක චකටි කාලීන පාඨමාලා පිරිනමනු ලබයි. 2019 වර්ෂචේදී චකටි කාලීන පාඨමාලා 

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන ලද මුළු ශිෂය සංඛ්යාව 7077 කි.  

අපචේ ශිෂයයන්චෙන් සැලකිය යුතු ප්රතිශතයක් රැකියා නියුක්තිකයන් වන අතර තම පවුචල් හා 

රැකියාචේ වෙකීම් ඉටු කරමින් නිර්චීශිත කාල සීමාව තුළ තම අධ්යයන කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමට ඔවුන් 

බලාචපොචරොත්තු චේ. 

2019 වර්ෂචේදී පීඨය විසින් ශිෂය පර්චේෂණ සම්මන්ත්රණයක් සංවිධ්ානය කරන ලද අතර පීඨාධිපතිචේ 

සම්මාන ප්රදාචනෝත්සවය 2019 චදසැම්බර් 17 වන දින පවත්වන ලදි. ඉචෙනුම ලබන්නන් 44 චදචනකු 

සඳහා පීඨාධිපතිචේ ප්රශංසා ිනපි නිකුත් කරන ලදි. VISTAS සඟරාව හරහා තම පත්රිකා ප්රකාශයට පත් කිරීම 

සඳහා නවක සහ පළපුරුදු පර්චේෂකයන්ට හා විීවතුන්ට පීඨය විසින් අවස්ථාව ලබා දී මත. 

පීඨය කැපවූ සහ පළපුරුදු අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත චේ. ඔවුන්චෙන් 80% කට වැඩි 

පිරිසක් පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් ලබාචෙන මත. ඔවුන් ජාතික සංවර්ධ්න ඉලක්ක සඳහා දායක චවමින් 
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ඉචෙනුම ලබන්නන්චේ අභිලාෂයන් චවත ප්රවිෂ්ටවීම උචදසා ගුණාත්මක ඉචෙනුම් ද්රවය නිපදවීචම් 

නියැලී සිටී. 

අපචේ පීඨය දශක තුනකට අධික කාලයක් පුරාවට ඉතා කැපවීචමන් හා උනන්දුචවන් ප්රජාවට චසේවය 

කර මත. චමම රියාදාමය තුළ ජාතික නායකත්වචේ ඉහළ මට්ටම්වල චසේවය කිරීම සඳහා සිසුන්චේ 

ජීවිත හැඩෙස්වා මති අතර විශිෂ්ටත්වය කරා යන ෙමනක්  සඳහා අප කැපවී සිටින්චනමු. 

 

 

 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම 
 

තැඩසටහන අදියර මවධ්යය 
නත ලං

බ තවගැීනේ 
සේපූර්ණ ලං

 රන ලංක 

සවන්දීචම් හා කථන චකටි පාඨමාලාව සහතික පත්ර ඉං්රීසි 3107 2631 

සංචාරක හා චහෝටල් චමචහයුම් චකටි පාඨමාලාව සහතික පත්ර ඉං්රීසි 13 13 
චකොරියන් භාෂා චකටි පාඨමාලාව- මූිනක සහතික පත්ර ඉං්රීසි 22 22 
චකොරියන් භාෂා චකටි පාඨමාලාව -  මධ්යම සහතික පත්ර ඉං්රීසි 11 11 
ස්චවච්ඡා ඉඩම් අත්පත් කර ෙැනීම හා නැවත පදිංචි 
කිරීම  චකටි පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 
39 36 

සමාජ විදයා උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව සහතික පත්ර සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි          

434 14 

ආධුනික/ සිංහල මූිනක පාඨමාලාව සහතික පත්ර සිංහල/චදමළ 134  
සිංහල මූිනක පාඨමාලාව සහතික පත්ර සිංහල,චදමළ 181 93 
ආධුනික/ චදමළ මූිනක පාඨමාලාව සහතික පත්ර සිංහල, ඉං්රීසි 86 92 
වයාපාර හා වෘත්තීමය සන්නිචේදනය සඳහා ඉං්රීසි 
උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 
644 305 

ඉං්රීසි භාෂා ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි 7 07 
ඉං්රීසි භාෂාව හා සාහිතය ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි 108 55 
තරුණ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ උසස් ඩිේචලෝමා 
පාඨමාලාව 

ඩිේචලෝමා සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි          

84 26 

නීතිචේදී උපාධිය උපාධි සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි          

4880 464 

සමාජ විදයා ශාස්ත්රචේදී උපාධිය  උපාධි ඉං්රීසි 2951 - 
ඉං්රීසි හා ඉං්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ 
ශාස්ත්රචේදී උපාධිය 

උපාධි ඉං්රීසි 
290 42 

පුස්තකාල චතොරතුරු අධ්යයනය ශාස්ත්රචේදී 
උපාධිය 

උපාධි ඉං්රීසි 
290 - 

තරුණ හා ප්රජා සංවර්ධ්නය ශාස්ත්රචේදී උපාධිය උපාධි ඉං්රීසි 60 - 
සංවර්ධ්න අධ්යයනය හා රාජය ප්රතිපත්ති පිළිබඳ 
පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමාව 

පශ්චාත් 
උපාධි 

ඉං්රීසි 
- 21 

සංවර්ධ්න අධ්යයනය හා රාජය ප්රතිපත්ති පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති උපාධිය 

පශ්චාත් 
උපාධි 

ඉං්රීසි 
35 08 

අපරාධ් යුක්තිය පරිපාලනය පිළිබඳ නීතිපති 
උපාධිය  

පශ්චාත් 
උපාධි 

ඉං්රීසි 
149 03 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය පශ්චාත් 
උපාධි 

ඉං්රීසි 
04 03 

 

   23 තගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම - මවනත ලංවවසවත්ර ලංහව ලංසමවජ ලංවෘයව ලංපී්ය 

 

 

  



40  
  

 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
  

තැඩසටහන මුඛළු ලංෂ්ඨය ලං

සාතයවත 

අධ්යයන ලංසහ ලං

අධ්යයන ලංසහවය ලං

 වර්ය ලංමණ්ඩකය 

අනධ්යයන ලං

 වර්ය ලං

මණ්ඩකය 

සමාජ විදයා උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 434 57 21 

ආධුනික/ සිංහල මූිනක පාඨමාලාව 134 

සිංහල මූිනක පාඨමාලාව 181 

ආධුනික/ චදමළ මූිනක පාඨමාලාව 86 

වයාපාර හා වෘත්තීමය සන්නිචේදනය සඳහා ඉං්රීසි උසස් 
සහතික පත්ර පාඨමාලාව 
 

644 

ඉං්රීසි භාෂා ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 7 

ඉං්රීසි භාෂාව හා සාහිතය ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 108 

තරුණ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 19 

තරුණ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ උසස් ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 65 

නීතිචේදී උපාධිය  4880 

සමාජ විදයා ශාස්ත්රචේදී උපාධිය 2951 

ඉං්රීසි හා ඉං්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ත්රචේදී 
උපාධිය 

290 

පුස්තකාල චතොරතුරු අධ්යයනය ශාස්ත්රචේදී උපාධිය 290 

තරුණ හා ප්රජා සංවර්ධ්නය ශාස්ත්රචේදී උපාධිය 60 

සංවර්ධ්න අධ්යයනය හා රාජය ප්රතිපත්ති පිළිබඳ ශාස්ත්රපති 
උපාධිය 

35 

අපරාධ් යුක්තිය පරිපාලනය පිළිබඳ නීතිපති උපාධිය 149 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය 04 
 

 

24 ලංතගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය - මවනත ලංවවසවත්ර ලංහව ලංසමවජ වෘයව 

පී්ය 

 නත ලංපනයව්මවකව ලං  ලංතැඩසටහන් 
 

 
 

 

 

 

              

                 25 තගුත : නත ලංපනයව්මවකව ලං  ලංතැඩසටහන් – මවනත ලංවවසවත්ර ලංහව ලංසමවජ වෘයව පී්ය 

  

 

පනයව්මවකවත  ලංතැඩසටහන මවධ්යය අදියර 

තරුණ හා ප්රජා සංවර්ධ්නය පිළිබඳ උසස් ඩිේචලෝමාව ඉං්රීසි 3 

තරුණ හා ප්රජා සංවර්ධ්නය ශාස්ත්රචේදී උපාධිය ඉං්රීසි 3 

තරුණ හා ප්රජා සංවර්ධ්නය පිළිබඳ ඩිේචලෝමාව ඉං්රීසි 3 

සමාජ විදයා උසස්  ඩිේචලෝමාව ඉං්රීසි 4 
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 මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව 
 

පනයව්මවකවත නම අදියර මවධ්යය 

සමවජ ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

DSU5341 ස්ත්රී පුරුෂ චීශපාලනය 5 ඉං්රීසි 

DSU5651 සමාජ විදයා පර්චේෂණ ක්රම 5 ඉං්රීසි 

DSE4207 අවිහින්සාවාදී සන්නිචේදනය 4 ඉං්රීසි 

DSU4333 සංවර්ධ්න ආර්කාක විදයාව 4 ඉං්රීසි 

DSU4335 මූලය ආර්කාක විදයාව 4 ඉං්රීසි 

DSU5323 ආයතනික සන්නිචේදනය  හා ප්රතිපසප චෙොඩනැගීම 5 ඉං්රීසි 

DSU5325 සන්නිචේදන වයාපාර 5 ඉං්රීසි 

DSU5333 සංසන්දනාත්මක ආර්කාක පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

DSU5353 ස්ත්රී පුරුෂ හා සමාජ විමසුම 5 ඉං්රීසි 

DSU5355 අධ්යාපනය හා සමාජ සංචලතාව 5 ඉං්රීසි 

DSU5357 චෙෝලීයකරණය, සංක්රමණය සහ සමාජ පරිවර්තනය 5 ඉං්රීසි 

DSPA405 සමාජ විදයාවන් පිළිබඳ පර්චේෂණ ක්රමචේදය 10 ඉං්රීසි 

DSU3532 ආර්කාක විදයාචේ මූලධ්ර්ම II 3 ඉං්රීසි 

DSU3541 ජාතයන්තර චීශපාලනය හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

DSU3542 චීශපාලනය සහ පාලනය : හැඳින්වීම 3 ඉං්රීසි 

DSU3551 සමාජය සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳ අවචබෝධ්ය 3 ඉං්රීසි 

DSU3552 රී ලාංකික සමාජය සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳ අවචබෝධ්ය 3 ඉං්රීසි 

DSU4352 සමාජ මචනෝවිදයාව  4 ඉං්රීසි 

DSU4652 සංවර්ධ්න සිීධ්ාන්ත හා පුහුණුව 4 ඉං්රීසි 

DSU5334 ආර්කාක විදයාචේ දාර්ශනික පදනම් 5 ඉං්රීසි 

DSU5352 සමාජ සිීධ්ාන්ත 5 ඉං්රීසි 

DSU5361 විස්තෘත සිීධ්ාන්ත 5 ඉං්රීසි 

DSU5362 සීමාවාසික පුහුණුව 5 ඉං්රීසි 

HSU5304 සුචිෙත කිරීම හා නිබන්ධ්න පුහුණුව 5 ඉං්රීසි 

DSE4207 අවිහින්සාවාදී සන්නිචේදනය 4 ඉං්රීසි 

DSU4323 ආපදා ප්රෙමණය පිළිබඳ සන්නිචේදනය 4 ඉං්රීසි 

DSU4324 චවළඳ ප්රචාරණය හා ප්රවර්ධ්නය 4 ඉං්රීසි 

DSU4325 නිර්මාණාත්මක සන්නිචේදනය 4 ඉං්රීසි 

DSU4327 චිත්රපට හා නාටය රසාසව්ාදය 4 ඉං්රීසි 

DSU4332 චසෞඛ්ය ආර්කාක විදයාව 4 ඉං්රීසි 

DSU4333 සංවර්ධ්න ආර්කාක විදයාව 4 ඉං්රීසි 

DSU4334 ජාතයන්තර ආර්කාක විදයාව 4 ඉං්රීසි 

DSU4335 මූලය ආර්කාක විදයාව 4 ඉං්රීසි 
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පනයව්මවකවත නම අදියර මවධ්යය 

DSU4343 රාජය මුදල්  ඉං්රීසි 

DSU4344 ජාතයන්තර සංවිධ්ාන හා අන්තර්ජාතික පාලනය 4 ඉං්රීසි 

DSU4345 චීශපාලන සහභාගීත්වය, නිචයෝජනය හා පාලනය 4 ඉං්රීසි 

DSU4346 රාජය ප්රතිපත්ති හා පරිපාලනය 4 ඉං්රීසි 

DSU4353 ඥාතීත්වය, පවුල සහ විවාහය 4 ඉං්රීසි 

DSU4354 ආර්කාකය හා සමාජය 4 ඉං්රීසි 

DSU4355 ආෙම, සමාජය හා සංස්කෘතිය 4 ඉං්රීසි 

DSU4356 චීශපාලනය හා සමාජ වයාපාර 4 ඉං්රීසි 

DSU5322 මාධ්ය වෘත්තීන් හා වෘත්තීන් 5 ඉං්රීසි 

DSU5323 ආයතනික සන්නිචේදනය හා ප්රතිරුප චෙොඩනැගීම 5 ඉං්රීසි 

DSU5325 සන්නිචේදන වයාපාර 5 ඉං්රීසි 

DSU5332 කෘිකකාර්මික ආර්කාක විදයාව 5 ඉං්රීසි 

DSU5333 සංසන්දනාත්මක ආර්කාක පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

DSU5336 නාෙරික ආර්කාක විදයාව 5 ඉං්රීසි 

DSU5344 චෙෝලීයකරණය වූ චලෝකචේ රී ලංකාව :  ෙැටළු හා අභිචයෝෙ 5 ඉං්රීසි 

DSU5345 රාජය, සමාජය හා පුරවැසියා 5 ඉං්රීසි 

DSU5346 සයිබර් චීශපාලනය හා රාජය 5 ඉං්රීසි 

DSU5347 නීතිය හා චීශපාලනය 5 ඉං්රීසි 

DSU5353 ස්ත්රී පුරුෂ හා සමාජ විමසුම 5 ඉං්රීසි 

DSU5354 චසෞඛ්ය හා සමාජය 5 ඉං්රීසි 

DSU5355 අධ්යාපනය හා සමාජ සංචලතාව 5 ඉං්රීසි 

DSU5356 එදිචනදා ජීවිතචේ ජනවාර්ගිකත්වය 5 ඉං්රීසි 

DSU5357 චෙෝලීයකරණය, සංක්රමණය සහ සමාජ පරිවර්තනය 5 ඉං්රීසි 

වවඨව ලංඅධ්යයන ලංඅධ්යනවාවය 

LEU6702 චදවන භාෂාවක් චලස ඉං්රීසි ඉෙැන්වීචම් ක්රමචේදය(TESL)  9 ඉං්රීසි 

STP9542 අධ්යාපන තාක්ෂණචේදිචයකු චලස ගුරු අධ්යාපනඥයා 9 ඉං්රීසි 

 

26 තගුත : ලංමවර්ගගව ලංපනයව්මවකව – මවනත ලංවවසවත්ර ලංහව ලංසමවජ ලංවෘයව ලංපී්ය 
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4.5    ළමනව රණ ලංඅධ්යයන ලංපී්ය 
 

 වෘවව ේඨණය 
 

කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය යනු විීවතුන් 

සහ වෘත්තිකයන්චේ සාර්ථකත්වචේ 

ප්රචේශයයි. කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය රී 

ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ නවතම හා 

හයවන පීඨය වන අතර එහි දැක්ම "ආසියව ේ ලං

වෘත ව ලං හව ලං දුරසවථ ලං ඉ ගනුම ලං හව ලං වෘෂ්ඨවටවයතය, 

 වර්යක්ඨමවවත ලං හව ලං යවතජීත ලං ඉ ගනුේ ලං

සමවනවවයමවවතය ලංසහති  ලංකින්ම ලංහරහව ලං ්රමුඛත ලං

 ළමනව රණ ලංඅධ්යයන ලංසැපනයුමේ රු ලංවීමයි'' 

විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් තුළින් ශ්රි ලංකාචේ 

කළමනාකරණ අධ්යාපනය සම්බන්ධ්චයන් 

එයට දිගු ඉතිහාසයක් ලංමත. විවෘත හා දුරස්ථ 

ඉචෙනුම් ක්රමචේද හරහා තම අධ්යයන කටයුතු කරචෙන යාමට ශිෂයයන්ට හා වැඩිහිටියන්ට හැකි වන පරිදි 1900 

වර්ෂචේදී ස්ථාපිත කරන ලද රී ලංකාචේ චමන්ම ආසියාචේම ප්රමුඛ් විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් ආයතනය 

චලස රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය 1900 වර්ෂචේ සිටම කළමනාකරණ අධ්යාපනය සැපයීම ආරම්භ කර 

මත.    

චවනම අධ්යනාංශයක් වන චතක්, ''කළමනාකරණ අධ්යයන අධ්යනාංශය'' මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා 

පීඨය තුළ 1990දී ස්ථාපිත කරන ලද අතර කළමනාකරණ අංශය රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ 

කළමනාකරණ, විදයා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්යයන මණ්ඩලචේ විෂය පථයට යටත් විය. වර්තමානචේ 

එය සහතික පත්ර, ඩිේචලෝමා සහ උපාධි, පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමා, පශ්චාත් උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි 

සුදුසුකම් දක්වා  විවිධ් උසස් තත්වචේ පාඨමාලා පිරිනමනු ලබයි. එනම් කළමනාකරණ අධ්යයනචේදී 

උපාධිය, කළමනාකරණ ඩිේචලෝමාව, වයවසායකත්ව සහ කුඩා වයාපාර කළමනාකරණ උසස් සහතික 

පත්ර යන පාඨමාලා චේ. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා 2001 වර්ෂචේදී අධ්යනාංශය යටචත් ආරම්භ විය. එනම් 

වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ චපොදු රාජය මණ්ඩල විධ්ායක ශාස්ත්රපති උපාධිය, රාජය පරිපාලනය පිළිබඳ 

චපොදු රාජය මණ්ඩල විධ්ායක ශාස්ත්රපති උපාධිය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර 

පරිපාලනපති උපාධිය, කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව, මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව, දර්ශනපති උපාධිය හා ආචාර්ය උපාධිය 

සහ චකටි පාඨමාලා කිහිපයක් වශචයනි. 

 කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය චපොදුරාජය මණ්ඩලීය ඉචෙනුම් සහ පුීෙිනක කළමනාකරණය පිළිබඳ 

වරලත් ආයතනය හා සහචයෝගීතාවචයන් නිරතුරුවම චලොව පුරා පිළිෙත් උසස් ස්ථානයක් බවට පත්ව 

මත. එචසේම එයට ස්ථාපිත කරන ලද යටිතල වූහයද සමඟ දිවයින පුරා වයාේත වූ විශ්වවිදයාලයීය 

ප්රාචීයය හා අධ්යයන මධ්යස්ථාන ජාලය හරහා ඉහළ වයාේතියක් සඳහා හැකියාව පවති. වර්තමානචේ 

4,000 කට අධික ශිෂයයන් සංඛ්යාවක් පීඨයට මතුළත් චේ. තවද, රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ 

විදයාචේදී උපාධිය, ඉංජිචන්රුචේදී උපාධිය, චසෞඛ්ය විදයාචේදී උපාධිය සහ අධ්යපනචේදී උපාධිය සහ 

ශාස්ත්රචේදී උපාධි පාඨමාලා හදාරන ශිෂයයන්චේ ප්රචයෝජනය සඳහා අතුරු විෂයන් වශචයන් විවිධ් 

කළමනාකරණ පාඨමාලා පීඨය විසින් පිරිනමනු ලබයි. 

කළමනාකරණ අධ්යාපනය සඳහා "කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය'' චලස චවනම පීඨයක් 2019 මැයි 

8වන දින ෙැසට් නිචේදනය මගින් අනුමත කරන ලදි. කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨචේ අධ්යයන කටයුතු 



44  
  

පීඨාධිපති හා අධ්යනාංශ 4 එනම් ආයතනික අධ්යයනය, අචලවිකරණ කළමනාකරණය, මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය, ගිණුම්කරණය හා මූලය අධ්යනාංශවල ප්රධ්ානීන් පත්කිරීමත් සමඟ 2019 මැයි 14 වන 

දින ආරම්භ කරන ලදි. චමම පීඨය රී ලංකා විශ්වවිදයාල පීධ්තිචේ 17 වන කළමනාකරණ පීඨය චේ. 

අධ්යයන පාඨමාලාවල විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳ අප ඉතා චහොඳින් දැනුවත් වී සිටින්චනමු. එම නිසා, අපචේ 

සෑම පාඨමාලාවක්ම රී ලංකා චයෝෙයතා මාර්චෙෝපචීශයට හා විෂය මිණුම් අනුූලලව චපළෙස්වා මත. 

තවද, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාචේ තත්ත්ව පාලන කවුන්සිලය හා විශ්වවිදයාලයීය 

අභයන්තර තත්ත්ව පාලන ඒකකචේ ගුණාත්මක භාවිතයන්ට අනුූලලව තත්ත්ව පාලන මධ්යස්ථානය 

මගින් ප්රමිතිය හා ගුණාත්මකභාවය පවත්වාචෙන යාමට අවශය සෑම පියවරක්ම පීඨය විසින් චෙන මත.  

කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය යනු ෙතික, ඉදිරි දැක්මක් මති නවීන පීඨයකි. යචමකු උපාධි මට්ටචම් 

චහෝ පශ්චාත් මට්ටමින් හැදෑරීමට අදහස් කරන්චන් ද යන්න චනොසලකා, කළමනාකරණ අධ්යයන 

පීඨචේදී ඔබට ඉතා තරඟකාරි වාතාවරණයක් තුළ බුීධිමය අභිචයෝෙ හා උත්ත්චට්ජනයක් ලැචබනු මත. 

රචට් කළමනාකරණ අධ්යාපනය තවදුරටත් ඉහළ නංවන අතරම විශ්වවිදයාලචේ දැක්ම සහ චමචහවර 

සාක්ෂාත් කර ෙැනිමට කළමනාකරණ පීඨය කැපවී සිටියි. 

 

 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම 
 

තැඩසටහන අදියර මවධ්යය 
නත ලං

බ තවගැීනේ 

සේපූර්ණ ලං

 රන ලංක 

මානව සම්පත් කළමනාකරණ චකටි 
පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර 
සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

1300 1113 

අචලවි කළමනාකරණ චකටි පාඨමාලාව සහතික පත්ර 
සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

45 24 

මානව සම්පත් පුහුණුව හා සංවර්ධ්නය 
චකටි පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 
27 
 

11 
 

පරිෙණකෙත ගිණුම්කරණය චකටි 
පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 
14 
 

14 
 

මූලය ගිණුම්කරණය චකටි පාඨමාලාව සහතික පත්ර ඉං්රීසි 
18 
 

07 
 

වයවසායකත්ව සහ කුඩා වයාපාර 
කළමනාකරණ සහතික පත්ර පාඨමාලාව. 

සහතික පත්ර 
සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

773 234 

කළමනාකරණ අධ්යයන ඩිේචලෝමාව 
ඩිේචලෝමා 

 
සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

- 254 

කළමනාකරණ අධ්යයනචේදී උපාධිය සහතික පත්ර 
සිංහල,චදමළ, 
ඉං්රීසි 

3547 182 

මානව සම්පත් කළමනාකරණ පශ්චාත් 
උපාධි ඩිේචලෝමාව 

පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි - 21 

වයාපාර/රාජය පරිපාලන පිළිබඳ චපොදුරාජය 
මණ්ඩල විධ්ායක ශාස්ත්රපති උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 131 53 

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ 
වයාපාර පරිපාලනපති උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 92 31 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 01 - 

  

      27 තගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම- ලං ළමනව රණ ලංඅධ්යයන ලංපී්ය 
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 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය 
 

තැඩසටහන මුඛළු ලංෂ්ඨය ලං

සාතයවත  

අධ්යයන ලංසහ ලං

අධ්යයන ලං

සහවය ලං වර්ය ලං

මණ්ඩකය 

අනධ්යයන ලං

 වර්ය ලං

මණ්ඩකය 

වයවසායකත්ව සහ කුඩා වයාපාර කළමනාකරණ 
සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

773 19 07 

කළමනාකරණ අධ්යයනචේදී උපාධිය 3547 

වයාපාර/රාජය පරිපාලන පිළිබඳ චපොදුරාජය මණ්ඩල 
විධ්ායක ශාස්ත්රපති උපාධිය 

131 

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර 
පරිපාලනපති උපාධිය 

92 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය 01 

             

28 ලංතගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංහව ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංතුළ ලං වර්ය ලංමණ්ඩකය -  ළමනව රණ ලංඅධ්යයන ලංපී්ය 
 

 නත ලංපනයව්මවකව ලං  ලංතැඩසටහන් 
 

 

 

 

                    29 තගුත : නත ලංපනයව්මවකව ලං  ලංතැඩසටහන් –  ළමනව රණ ලංඅධ්යයන ලංපී්ය 

 මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව 
 

 

                   

 

 

 

 
      

                         30 තගුත : ලංමවර්ගගව ලංපනයව්මවකව –  ළමනව රණ ලංඅධ්යයන ලංපී්ය 

 

පනයව්මවකවත  ලංතැඩසටහන මවධ්යය අදියර 

MSU6421  උසස් මූලය ගිණුම්කරණය ඉං්රීසි 06 

MSU6422  ආචයෝජන විශ්චල්ෂණය සහ ිනපිචෙොනු කළමනාකරණය ඉං්රීසි 06 

පනයව්මවකව ලං ක්වය ලංහව ලංනම අදියර මවධ්යය 

ගිණුේ රණ ලංහව ලංමූකය ලංඅධ්යනවාවය 

MSU4508  මුදල් හා ප්රාේධ්න චවළඳචපොළ 04 ඉං්රීසි 

අ කවෘ රණ ලං ළමනව රණ ලංඅධ්යනවාවය 

MSU6406  ජාතයන්තර අචලවිකරණය 06 ඉං්රීසි 
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4.6   සවතවවවෘ  ලංවෘයව ලංපී්ය 
 

 වෘවව ේඨණය 

 

ස්වභාවික විදයා පීඨයට උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි 

අධ්යාපනය, පර්චේෂණ සහ බාහිර රියාකාරකම් යන සෑම 

අංශයකින්ම තවත් සාර්ථක වසරක් උදා වී තිච.. 

පීඨ දර්ශනය : "ජාතික ඉලක්ක සපුරා ෙැනීම සඳහා 

කැපචවමින් ද විදයා ක්චෂේත්රචයහි විවෘත හා දුරස්ථ 

අධ්යාපනචේ නායකත්වය විදහා දක්වමින් ද ඉෙැන්වීම - 

ඉචෙන ෙැනීම හා පර්චේෂණ යන කාර්යයන්හි දී 

නවයකරණය චකචරහි චයොමු වීම." 

 

 

පී්   ්රධ්වන අරමුඛණු:  

 

 සිය අධ්යයන, වෘත්තීය හා යාවජීව ඉචෙනුම් අරමුණු තුළින් සාර්ථකත්වයට පත් වන කාර්යක්ෂම 

හා අභිචප්රේරිත පුීෙලයන්චේ නව පරපුරක් සංවර්ධ්නය කිරීම. 

 ආධුනිකයන්චේ උසස් අධ්යාපනය සහ වෘත්තීමය සංවර්ධ්නය සඳහා ජාතික අභිමතාර්ථ සහ 

ඉල්ලීම් මගින් දැනුවත් කරනු ලබන ගුණාත්මක වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම. 

 පර්චේෂණ, ශිෂයත්ව සහ වයවසාය රියාකාරකම් සඳහා  සහාය දැක්වීම හා ප්රවර්ධ්නය කිරීම. 

 සහචයෝගී හවුල්කාරීත්වය සහ චපොදු චසේවාවන් හරහා ප්රජාව හා ජාතිය සඳහා සහාය දැක්වීම. 

 විවෘත ප්රචේශචේ නමයයින පීධ්තියක් හරහා මූිනක හා වයවහාර විදයාචේ වයාේතිය ඉහළ 

නැංවීම. 

 
රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ස්වභාවික විදයා පීඨයට විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපන ක්රමචේදය හරහා විදයා 

උපාධි වැඩසටහන් ලබා දීම තුළ වසර 30කට අධික පළපුරුීදක් තිච.. උීභිද විදයා, රසායන විදයා, 

පරිෙණක විදයා, ෙණිත, චභෞතික විදයා සහ සත්ත්ව විදයා යන චදපාර්තචම්න්තු 6න් පීඨය සමන්විත චේ. 

තම ඉෙැන්වීම් ක්රමචේදය හා යටිතල පහසුකම් චහේතුචවන්, දිප වයාේතව විශාල ශිෂය සංඛ්යාවකට 

සාර්ථකව චසේවය ලබා දීමට රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය සමත්ව මත. වර්තමානය වන විට ස්වභාවික 

විදයා පීඨය, විදයාව තුළ චවනස් වන ක්චෂේත්රයන් පිළිබඳ ගුණාත්මක අධ්යයන වැඩසටහන් පුළුල් 

පරාසයක් තුළ ඉදිරිපත් කරයි.  

ඉදිරිපත් කරනු ලබන අධ්යයන වැඩසටහන්/ අධ්යයන පාඨමාලා ලැයිස්තුව පහත දැක්චේ. 

 විදයාචේදී උපාධිය 

 විදයාචේදී ඉචෙෞරව) උපාධිය 

 විදයාචේදී ඩිේචලෝමාව 

 පරිසර අධ්යයනපති උපාධිය (අන්තර් පීඨ වැඩසටහන) 

 කවදය කීට විදයාව හා වයවහාරික පරචපෝිකතචේදය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය 

 අධ්යාපනචේදී උපාධිය ඉස්වභාවික විදයා) ඉඅධ්යාපන පීඨය) 

 ක්ෂුද්රජීවී විදයා ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව ඉමාර්ෙෙතව සබැඳි වැඩසටහන) 

 පාරිසරික විදයා ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 

 ස්වාභාවික සම්පත් හා පාරිසරික සංචාරක ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 

 රසායනාොර තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 
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 වනජීවී සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

 විදයාව සඳහා වන තනි පාඨමාලා 

අපචේ සියළුම වැඩසටහන් විචශේෂචයන් නිර්මාණය කර මත්චත් පූර්ණ කාලීන රැකියා, මූලය වෙකීම්, 

පවුචල් බැඳීම් වැනි චවනත් කැපවීම් මති අයට ෙැළචපන පරිදි චේ. වසර ෙණනාවක් පුරාවට සංවර්ධ්නය 

වන අපචේ අතිවිශිෂ්ට විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් පීධ්තිය මගින් ශිෂයයන්ට තම ස්ථානචේ සිටම දැරිය 

හැකි මිලකට තම අධ්යයන කටයුතුවල නිරත වීමට නමයයලීබවක් ලබා චදයි.  

 

අද වන විට රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ස්වභාවික විදයා පීඨය විසින් දිවයින පුරා චවචසන දහස් 

ෙණනක් පුීෙලයින්ට සාර්ථකව අධ්යාපනය සපයා මත. අපචේ ඉචෙනුම් ආධ්ාරක පීධ්තිය විසින් 

ිනයාපදිංචිවීචම් පළමු දින සිට අධ්යයන වැඩසටහන සම්පූර්ණ කරන දින දක්වා තම අධ්යයන කාල සීමාව 

තුළ සෑම පියවරකදීම ශිෂයයන් සඳහා මෙචපන්වීම හා සහායවීම සිදු කරනු මත.   

 

පීඨචේ වාර්ිකක තයාෙ ප්රදාචනෝත්සවය 2020 ජනවාරි 23වන දින පැවැත්වීමට නියමිත අතර එහිදී 

පීඨාධිපති ලැයිස්තු තයාෙ චමන්ම චවනත් තයාෙ හා ශිෂයත්ව පිරිනමනු මත.  

 

වසර තුළ දී විදයාචේදී උපාධිධ්ාරීන් 464 ක් බිහිචකචරනු මති අතර ඒ අනුව චම් දක්වා බිහි කළ 

උපාධිධ්ාරීන්චේ සංඛ්යාව 6087කි. 2019/2020 අධ්යයන වර්ෂචේ විදයාචේදී උපාධි වැඩසටහන සඳහා 

ිනයාපදිංචි වූ නව ශිෂය සංඛ්යාව 990ක් විය. 

 

පර්චේෂණ කටයුතුවල නිරත වීමට අවස්ථාව ලබා දීචමන් එහි අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලචේ ධ්ාරිතාව 

වර්ධ්නය කිරීම, පර්චේෂණ, නචවෝත්පාදන සහ චවනත් බුීධිමය රියාකාරකම්වල නව අදහස් ෙචේශනය 

කිරීමට සහ වලංගු කිරීමට මෙ පාදනු මති බවට ස්වභාවික විදයා පීඨය විසින් හඳුනාචෙන මත.  චමය 

අචනක් අතට දිගු කාලීනව ජාතික සංවර්ධ්නයට දායක වනු මත. 

 

ස්වභාවික විදයා පීඨය මගින් සිදු කරන ලද පර්චේෂණයන් බලශක්ති, චීශගුණය, පරිසරය, ආහාර, ජලය, 

චසෞඛ්ය හා සුභසාධ්නය පිළිබඳ ජාතික හා චෙෝලීය අභිචයෝෙයන්ට ආමන්ත්රණය කරයි. අපචේ 

පර්චේෂණ රියාකාරකම් ජීව විදයාව, චභෞතික විදයාව හා රසායන විදයාව පිළිබඳ මූිනක පර්චේෂණවල 

සිට කජව තාක්ෂණ විදයාව, ද්රවය තාක්ෂණය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැනි තාක්ෂණයන් සක්රීය 

කිරීම දක්වා විහිචී. ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ, අපචේ පීඨය මගින් සිදු කරන ලද පර්චේෂණවිනන් ලැචබන 

වඩාත් ඵලදායී ප්රතිඵල අපට දැකෙත හැකිවනු මතැයි මචේ විශ්වාසයයි. චමම වර්ධ්නයට සමොමීව, පීඨ 

සාමාජිකයින් කිහිප චදචනකුට ලැබුණු අනු්රාහක පර්චේෂණ ප්රතිපාදන චමම අධ්යයන කටයුතුවලට 

විශාල ශක්තියක් ලබා දී මත. 
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 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම ලං 
 

තැඩසටහන අදියර මවධ්යය නත ලං

බ තවගැීනේ 
සේපූර්ණ ලං

 රන ලංක 

ජුම්ලා සහ වර්ඩ්චප්රස් භාවිතචයන්  වෘත්තීය 
චව. සංවර්ධ්නය පිළිබඳ චකටි පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 14 13 

ආරම්භක චතොරතුරු හා සන්නිචේදන තාක්ෂණ 
චකටි පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 15 15 

පරිෙණක ජාල සුරක්ිකතභාවය පිළිබඳ චකටි 
පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 56 31 

වෘත්තීය පරිෙණක චයදවුම් පිළිබඳ චකටි 
පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 89 46 

පැළ අභිජනන තාක්ෂණ පිළිබඳ චකටි 
පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 47 47 

චතොරතුරු සහ සන්නිචේදන තාක්ෂණය 
ඉෙැන්වීම පිළිබඳ ගුරු ශක්නුතාව වැඩි දියුණු 
කිරීචම් චකටි පාඨමාලාව 

 

සහතික පත්ර 

 

ඉං්රීසි 11 10 

උසස් චව. සංවර්ධ්නය පිළිබඳ චකටි 
පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 
23 23 

රසායනාොර තාක්ෂණ සහතික පත්ර පාඨමාලාව සහතික පත්ර ඉං්රීසි 1 02 

වනජීවී සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය 
පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර ඉං්රීසි 69 - 

ස්වභාවික සම්පත් හා පාරිසරික සංචාරක 
ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 

ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි 32 12 

රසායනාොර තාක්ෂණ ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව සහතික පත්ර ඉං්රීසි 12 21 

පාරිසරික විදයාව පිළිබඳ ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි 7 06 

විදයාව පිළිබඳ උසස් ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව ඩිේචලෝමා ඉං්රීසි - 02 

විදයාචේදී උපාධිය උපාධි ඉං්රීසි 3521 487 

විදයාචේදී උපාධිය/ විචශේෂ උපාධි ඉං්රීසි 18 07 

පාරිසරික අධ්යයන විදයාපති උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 133 - 

කවදය කීට විදයා වයවහාරික පරචපොිකතචේදය 
පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 16 

 

- 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉං්රීසි 15 01 

 

31 තගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම  ලං- ලං සවතවවවෘ  ලංවෘයව පී්ය 
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 ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම 
 

තැඩසටහන මුඛළු ලංෂ්ඨය ලං

සාතයවත 

අධ්යයන ලංසහ ලං

අධ්යයන ලංසහවය ලං

 වර්ය ලංමණ්ඩකය 

අනධ්යයන ලං

 වර්ය ලං

මණ්ඩකය 
රසායනාොර තාක්ෂණ සහතික පත්ර පාඨමාලාව 1 164 47 

වනජීවී සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය 

පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

69 

ස්වභාවික සම්පත් හා පාරිසරික සංචාරක 

ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 

32 

රසායනාොර තාක්ෂණ ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 12 

පාරිසරික විදයාව පිළිබඳ ඩිේචලෝමා පාඨමාලාව 7 

විදයාචේදී උපාධිය  3521 

විදයාචේදී උපාධිය/ විචශේෂ 18 

පාරිසරික අධ්යයන විදයාපති උපාධිය 133 

කවදය කීට විදයා වයවහාරික පරචපොිකතචේදය 

පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය  
16 

 

දර්ශනපති උපාධිය/ ආචාර්ය උපාධිය 15 

    

   32 තගුත : ෂ්ඨය ලංබ තවගැීනේ ලංසහ ලංවනි ලංපුීගක ලංතැඩසටහන් ලංසේපූර්ණ ලංකින්ම  ලං- ලං සවතවවවෘ  ලංවෘයව පී්ය 

 

 නත ලංපනයව්මවකව  ලංතැඩසටහන් 
 

 

33 තගුත : නත ලංපනයව්මවකව  ලංතැඩසටහන් ලං- ලංසවතවවවෘ  ලංවෘයව ලංපී්ය 

 

 

 

 

 

 

 

පනයව්මවකවත  ලංතැඩසටහන මවධ්යය අදියර 

වනජීවී සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව ඉං්රීසි 2 

ADU5320 – මැට්ලැ. (MATLAB) මෘදුකාංෙ හඳුන්වාදීම   (ඒකක I  හා  II)     ඉං්රීසි 5 
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 මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව 
 

පනයව්මවකවත නම අදියර මවධ්යය 

උීභි ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

BYU3301 කසල හා ශාකවල කජව රසායනය සංවිධ්ානය 3 ඉං්රීසි 

BYU3500 ශාකවල විවිධ්ත්වය 3 ඉං්රීසි 

BYE4301 ජාන විදයාව හා පරිණාමය 4 ඉං්රීසි 

BYU4300 ශාක කායික විදයාව 4 ඉං්රීසි 

BYU4301 ජාන විදයාව හා පරිණාමය 4 ඉං්රීසි 

රසවයන ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

CYU3300 රසායන විදයාචේ මූිනක මූලධ්ර්ම 3 ඉං්රීසි 

CYU3302 ප්රාචයෝගික රසායන විදයාව 3 ඉං්රීසි 

CYU4300 අකාබනික රසායන විදයාව 4 ඉං්රීසි 

CYU4301 රසායන විදයාචේ සංකල්ප 4 ඉං්රීසි 

CYU4302 ප්රාචයෝගික රසායන විදයාව II 4 ඉං්රීසි 

CYU5301 වර්ණාවලීක්ෂණචේ සංකල්ප 5 ඉං්රීසි 

CYU5303 කාබනික රසායන විදයාව II 5 ඉං්රීසි 

CYU5304 කජව අණුවල රසායන විදයාව 5 ඉං්රීසි 

CYU5313 චපොිනමර් රසායන විදයාව 5 ඉං්රීසි 

CYU5611 රසායන විදයාචේ පර්චේෂණ වයාපෘති 5 ඉං්රීසි 

CYU6608 රසායන විදයාචේ පර්චේෂණ වයාපෘති 6 ඉං්රීසි 

පනයරිගණ  ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

CSU4300 චමචහයුම් පීධ්ති 4 ඉං්රීසි 

CSU4301 විෂය නැඹුරු වැඩසටහන්කරණය 4 ඉං්රීසි 

CSU4302 පීධ්ති විශ්චල්ෂණය සහ මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු විදයාව 4 ඉං්රීසි 

CSU4616 C++ හා ජාවා භාවිතචයන් විෂය නැඹුරු වැඩසටහන්කරණය 4 ඉං්රීසි 

CSU5302 චව. තාක්ෂණයන් 5 ඉං්රීසි 

CSU5303 කළමනාකරණ චතොරතුරු පීධ්ති 5 ඉං්රීසි 

CSU5306 ඩිජිටල් ඉචලක්චරොනික විදයාව 5 ඉං්රීසි 

CSU5307 දත්ත සන්නිචේදනය 5 ඉං්රීසි 

ගණිව ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

ADE3201 මූිනක සංඛ්යාචල්ඛ්න 3 ඉං්රීසි 

ADE3300 කදශික වීජ ෙණිතය 3 ඉං්රීසි 

ADE4302 කදශික ෙණනය 4 ඉං්රීසි 

ADE5300 චර්ඛීය වැඩසටහන්කරණය 5 ඉං්රීසි 

ADE5302 ෙණිතමය ක්රම 5 ඉං්රීසි 

PEE4302 චර්ඛීය වීජ ෙණිතය 4 ඉං්රීසි 
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පනයව්මවකවත නම අදියර මවධ්යය 

PEE5302 සංචයෝජන 5 ඉං්රීසි 

ADE5318 කජව සංඛ්යාචල්ඛ්ණ ඉෙණිත චනොවන සිසුන් ) 5 ඉං්රීසි 

 වෞති  ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

PHU4303 චභෞතික විදයාව සඳහා ෙණිතමය ක්රම 4 ඉං්රීසි 

PHU5302 වායුචෙෝලීය චභෞතික විදයාව 5 ඉං්රීසි 

PHU5303 දත්ත ලබා ෙැනීම හා සඥා සැකසීම 5 ඉං්රීසි 

PHU5305 භූ විදයාචේ අතයාවශය කරුණු 5 ඉං්රීසි 

PHU5318 ජීව විදයා සිසුන් සඳහා ඉචලක්චරොනික විදයාව 5 ඉං්රීසි 

සවයත ලංවෘයව ලංඅධ්යනවාවය 

ZYU4301 පරිසර විදයාව 4 ඉං්රීසි 

ZYU4302 සත්ව සංවර්ධ්නය 4 ඉං්රීසි 

ZYE5302 කජව විවිධ්ත්වය සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය 5 ඉං්රීසි 

ZYU5305 මානව ජීව විදයාව 5 ඉං්රීසි 

ZYU5306 කීට විදයාව 5 ඉං්රීසි 

ZYP8603 ප්රතිශක්ති විදයාව හා අණුක ජීව විදයාව පිළිබඳ හැඳින්වීම 8 ඉං්රීසි 

ZYP9304 පරචපෝිකත අන්තර්රියා සමූහ 9 ඉං්රීසි 

ZYP9605 වසංෙත විදයාව හා කදශික මගින් චබෝවන චරෝෙ පාලනය කිරීම 9 ඉං්රීසි 

ZYP8301 කවදය සහ පශු කවදය වැදෙත්කමක් මති ආත්රචපෝඩාවන් 8 ඉං්රීසි 

ZYP8302 මානව පරචපෝිකතයන් 8 ඉං්රීසි 

ZYC2605 වනජීවී අධ්යයන විධික්රම 2 ඉං්රීසි 

 

 34 තගුත : මවර්ගගව ලංපනයව්මවකව ලං- ලංසවතවවවෘ  ලංවෘයව ලංපී්ය 
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5   ොටස ලං- ලංපනයර්  ඨණ ලංසහ ලං්ර වවන 
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 පනයර්  ඨණ ලංසහ ලං්ර වවන 
 

5.1   පනයර්  ඨණ ලංතයවපනය ති  ලංපනයරි ව 
 

 

 35 ලංතගුත : ලංපනයර්  ඨණ ලංතයවපනය ති  ලංපනයරි ව  

 

** ්ර වවන ලංළිබඳබ  ලං වොරතුරු ලංඉා්රීසි ලංමවධ්ය යන් ලංස හන් ලං  ොට සි ඇමුඛණුේතක ලංක්තව ලංඇව. 
 
 

 
 

 

පී්ය  

මධ්යසවථවනය 
අධ්යනවාවය 

පනයර්  ඨණ ලං

තයවපනය ති 

්ර වෂ්ව ලං

පනයරි ව 

ඉදිරිපනයවය ලං ළ ලං

පනයරි ව 

 

අධ්යාපන 

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය - 06 03 

පූර්ව ළමාවිය සහ ප්රාථමික අධ්යාපනය - 07 - 

ීවිතීය සහ තෘතීය අධ්යාපනය - 04 11 

 
 

 

ඉංජිචන්රු 

තාක්ෂණ 

කෘිකකර්ම හා වැවිින ඉංජිචන්රු විදයාව 21 08 12 

සිවිල් ඉන්ජිචන්රු - 18 16 

විදුින සහ පරිෙණක ඉංජිචන්රු 70 11 11 

ඉංජිචන්රු විදයා ෙණිතය හා දර්ශනය - 03 - 

යාන්ත්රික ඉංජිචන්රු 19 05 05 

චේෂකර්ම සහ මඟළුම් තාක්ෂණය 31 2 2 

 

 

චසෞඛ්ය විදයා 

මූිනක විදයා 02 03 - 

කවදය රසායනාොර විදයා - 09 14 

චහද විදයා 04 03 16 

ෂෂධ්චේද 06 03 07 

මචනෝ විදයා හා උපචීශන 1 4 1 

මානව ශාස්ත්ර 

හා සමාජ විදයා 

භාෂා අධ්යයන - 01 28 

නීති අධ්යයන - 12 - 

සමාජ විදයා අධ්යයන 01 05 02 

 

කළමනාකරණ 

අධ්යයන 

ගිණුම්කරණය සහ මූලය - 2 3 

අචලවි කළමනාකරණය - 4 1 

මානව සම්පත් කළමනාකරණය - 5 3 

ආයතනික අධ්යයන - 4 1 

 
 

 

ස්වභාවික විදයා 

උීභිද විදයාව 10 3 7 

රසායන විදයාව 13 - 10 

පරිෙණක විදයාව - 05 - 

ෙණිතය - - 04 

චභෞතික විදයා 03 29 20 

සත්ව විදයා 7 28 - 

අධ්යාපන තාක්ෂණික හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය - 04 - 

ප්රාචීයය අධ්යාපන චසේවය 03 - - 

පුස්තකාලය - 03 01 
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5.2 ්රන්ථ  ලං ප්ටන්් 
 

පී්ය  ලංමධ්යසවථවනය  පනයොවය ලංතක ලං

පනයරිච් ේ 
සේපූර්ණ ලං පනයොවය ්ර වෂ්ව ලං

 ප්ටන්් 
අධ්යාපන 02 - - 

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ 24 01 - 

චසෞඛ්ය විදයා - - - 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා 02 05 - 

කළමනාකරණ අධ්යයන - 01 - 

ස්වභාවික විදයා 01 - - 

 

36 තගුත :  ලං්රන්ථ  ලං ප්ටන්් 

5.3 සේමවන 
 

පී්ය  ලංමධ්යසවථවනය වෘවවතවෘයවක ලං

සේමවන 

ජවති  ලං

සේමවන 
ජවවයන්වර 

අධ්යාපන - - - 

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ 01 01 - 

චසෞඛ්ය විදයා - 01 - 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා - 01 01 

කළමනාකරණ අධ්යයන - 01 - 

ස්වභාවික විදයා - - - 

අධ්යාපන තාක්ෂණික හා මාධ්ය මධ්යස්ථානය - - 02 

ප්රාචීයය අධ්යාපන චසේවා - - - 

 

37 තගුත : සේමවන 
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 මධ්යසවථවන ලංසහ ලංක   
  

6.1   ්රව ීයය ලංඅධ්යවපනයන ලං ස තව 
 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් මාධ්යය හරහා සහතික පත්ර, ඩිේචලෝමා, 

උපාධි, පශ්චාත් උපාධි දක්වා අධ්යයන වැඩසටහන් පිරිනමනු ලබයි. ප්රාචීයය අධ්යාපන චසේවා අංශය 

විසින් වැඩසටහන්වල පාඨමාලා ලබා දීම සඳහා යටිතල පහසුකම් හා ඉචෙනුම් සහාය චසේවා සපයනු 

ලබයි. නාවල, මධ්යම මණ්ඩපචේ පිහිටා මති ප්රාචීයය අධ්යයන මධ්යසථ්ාන චල්කම් කාර්යාලය මධ්යම 

මණ්ඩපය හා ඉචෙනුම ලබන්නන් එකට යා කරයි. දිවයිචන් විවිධ් ප්රචීශවල පිහිටි ප්රාචීයය මධ්යසථ්ාන 

09ක් හා අධ්යයන මධ්යසථ්ාන 19ක් හරහා ශිෂයයන් චවත හරවත් අධ්යාපන අවස්ථා සඳහා ඉඩකඩ සළසා 

මත. ඉපසපසටහන 1)  

 

රූපනයසටහන ලං2 : ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය ය ලං්රව ීයය ලංජවකය 
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චමම මධ්යස්ථාන ජාලය මඟින් චතොරතුරු සැපයීම, ඉල්ලුම්පත්ර එකතු කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම, ශිෂයයන් 

බඳවාෙැනීම, උපචීශනය, පාඨමාලා ද්රවය චබදාහැරීම, සැසි කළමනාකරණය එදිචනදා පංති සහ විභාෙ 

යනාදිය මතුලත් වීවිධ් චසේවාවන් සපයනු ලබයි. චකොළඹ ප්රාචීයය මධ්යසථ්ානයද මතුලුව විවෘත 

විශ්වවිදයාලචේ මධ්යම මණ්ඩපය අක්කර 33ක් වූ භූමිභාෙයක නාවල පිහිටුවා මත. 

සබරෙමුව පළාචත් ආධුනික ශිෂයයන්චේ අධ්යනයමය අවශයතාවයන් සපුරාෙත හැකිවන චසේ 2017 

වසචරහි දී රත්නපුර අධ්යයන මධ්යස්ථානය ප්රාචීයය මධ්යස්ථානයක් චලස ඉහළ නැංවීමට හැකි විය. 

සෑම පළාතකම එක් ප්රාචීයය මධ්යසථ්ානයක් ස්ථාපිත කිරීචම් විවෘත විශ්වවිදයාල අරමුණ චමමගින් 

සනාථ වී මත.  

මාතචල් දිස්ත්රික්කචේ නව අධ්යයන මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පාලක සභා අනුමැතිය 

දැනටමත් ලැබී මති බව සඳහන් කළ යුතුය. මාතචල් නෙරචේ ඉඩම් චකොටසක් ඒ සඳහා චවන් කරන ලද 

අතර මධ්යස්ථානය සඳහා චෙොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සිදුකරමින් පවතී. 2019 වර්ෂචේ මැද භාෙචේදී 

මාතචල් අධ්යයන මධ්යසථ්ානය උත්සවාකාරචයන් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර මත. චමම අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය මාතචල් නෙරචේ ස්ථාපිත කිරීමත් සමෙ සෑම දිස්ත්රික්කයකම එක් අධ්යයන 

මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීචම් අරමුණ ද ඉටු වනු මත. 

2017 වර්ෂචේදී ලැබුණු අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව, රත්නපුර හා බදුල්ල ප්රාචීයය මධ්යසථ්ාන 

සඳහා නව ඉඩම් අත්පත් කර ෙැනීචම් කටයුතු දැනට සිදු චකචරමින් පවතී. තවද, මන්නාරම හා 

ත්රිකුණාමලය දිසත්්රික්ක චදචකහි අධ්යයන මධ්යසථ්ාන පිහිටුවීම සඳහා අක්කර 05ක භූමි ප්රමාණයක් චවන් 

කරවා ෙැනීමට එම දිස්ත්රික්ක චදචකහි චල්කම් කාර්යාල කටයුතු කර මත.  

අනුරාධ්පුර ප්රාචීයය මධ්යස්ථානචයහි ප්රධ්ාන චෙොඩනැගිල්ලට එකතු කරන ලද නව චෙොඩනැගිල්ල සහ 

මාතර ප්රාචීයය මධ්යසථ්ානචේ පුස්තකාල චෙොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමද  2017 වසචරහි මැද භාෙචේදී 

සිදුවිය. ඉඩකඩ සහිත චීශන ශාලා, ශිෂය රසායනාොර හා නව සම්මන්ත්රණ ශාලා මගින් අනුරාධ්පුර 

ප්රාචීයය මධ්යසථ්ානචේ ධ්ාරිතාව වර්ධ්නය කර මත. 

මාතර ප්රාචීයය මධ්යසථ්ානචයහි නව පුස්තකාල චෙොඩනැගිල්ල ශිෂයයන් සඳහා චබොචහෝ පහසුකම් 

සපයනු ලබයි. චසෞඛ්ය විදයා පීඨය සඳහා නව චෙොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම හා ප්රධ්ාන පුස්තකාල 

චෙොඩනැගිල්ල විශාල කිරීම අවශය අනුමැතිය සහිතව ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට අචේක්ෂා චකචර්. 

බණ්ඩාරචවල හා ෙම්පහ අධ්යාපන මධ්යස්ථාන සහ චකොළඹ ප්රාචීයය මධ්යසථ්ානයට අවශය විභාෙ 

ශාලා සඳහා ඉල්ිනම් විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කර මත. තවද මාතර ප්රාචීයය 

මධ්යස්ථානයට නව බහු තට්ටු චෙොඩනැගිින සංකීර්ණයක් සඳහා ද විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් 

සභාචේ අනුමැතිය සඳහා චයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර මත. 

මහනුවර හා මාතර ප්රාචීයය මධ්යස්ථානවල ශිෂයයන්හට තාවකාිනක චන්වාසික පහසුකම් සැපයීම 

සඳහා චයෝජනාවක් උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශයට චයොමු කර මත. දිවයින මුළුල්චල්ම උසස් අධ්යාපන 

අවස්ථා පිවිසුම් ඉහළ නැංවීම සඳහා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ රියාකාරකම් පෘල ල කිරීමට ඉදිරිපත් කළ 

චයෝජනාවක් මෑතක දී ෙරු අ්රාමාතයවරයා හා ෙරු උසස් අධ්යාපන හා මහා මාර්ෙ අමාතයවරයා සහභාගී 

වූ රැස්වීමක සාකච්ඡාවට බඳුන් වී මති බව වාර්තා විය. 
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6.2 පුසවව වකය 
 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය පුස්තකාල පීධ්තිය පුස්තකාල 9කින් සමන්විත චේ. එනම්, නාවල ප්රධ්ාන 

විශ්වවිදයාල පරිරචේ පිහිටි ප්රධ්ාන පුස්තකාලය සහ අනුරාධ්පුර, බදුල්ල, මඩකළපුව, යාපනය, නුවර, 

කුරුණෑෙල, මාතර සහ රත්නපුර පිහිටි රී 

ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය ප්රාචීයය 

මධ්යස්ථාන 8හි ප්රාචීයය පුස්තකාල 8 

වශචයනි. ප්රධ්ාන පුස්තකාලචේ සහ ප්රාචීයය 

මධ්යස්ථාන පුස්තකාලවල මති පුස්තකාල 

සංචිත 105,200 සහ 44,725 වශචයන් 

පිළිචවිනන් සංඛ්යාත්මකව ඉහළ චෙොස් මත. 

අධ්යයන මධ්යස්ථානවල සංචිත අවශයතාවය 

අනුව ප්රාචීයය මධ්යස්ථාන පුස්තකාලවලට 

හා ප්රධ්ාන පුස්තකාලයට අන්තර්්රහණය කර 

මත. 

 අධ්යයන මධ්යසථ්ාන පුස්තකාල වසා දැමීමත් සමඟ එම මධ්යස්ථානවල රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ 

ිනයාපදිංචි සිසුන් චවත පුස්තකාල පහසුකම් සැපයීචම් පියවරක් චලස ප්රචීශචේ මහජන පුස්තකාලවල 

''රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ඒකක'' ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය කර මත. ආරම්භක පියවරක් වශචයන්, 

බණ්ඩාරචවල මහ නෙර සභාව සමඟ අත්සන් කරන ලද අවචබෝධ්තා ගිවිසුමකින් අනතුරුව 

බණ්ඩාරචවල මහජන පුස්තකාලය තුළ ස්ථාපිත කරන ලද රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ඒකකයක් 

2019 සැේතැම්බර් 4 වන දින උත්සවාකාරචයන් විවෘත  කරන ලදි. 

2019 වර්ෂය තුළ දායක වූ මුළු සඟරා 

සංඛ්යාව 29ක් වූ අතර නීති අධ්යයන 

අධ්යනාංශචේ කාර්ය මණ්ඩලචේ 

සහ සිසුන්චේ ඉල්ලුමට සරිලන නව 

අධ්යයන දත්ත ෙබඩාවකට දායක 

වීමට පුස්තකාලයට හැකි විය. 

2019 වර්ෂය තුළ, උපචීශන සහ 

බාහිර සම්පත් මධ්යසථ්ානය යටචත් 

පුස්තකාල ස්වයංක්රීයකරණය කිරීචම් 

ප්රධ්ාන වයාපෘති 2ක් සාර්ථකව 

සම්පූර්ණ කිරීමට රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිදයාලයීය පුස්තකාලය සමත්ව 

මත. එවකට පළාත් සභා, පළාත් 

පාලන හා ක්රීඩා අමාතයාංශචේ සහචයෝෙය මතිව  දිවයින පුරා මහජන පුස්තකාල 14ක් ස්වයංක්රීයකරණය 

කිරීම. රී ලංකාචේ ජාතික මහජන පුස්තකාල චතොරතුරු ජාලචයහි (PUBNET) චමචහයුම් චක්න්ද්රස්ථානය 

චලස රියාත්මක වන චකොළඹ මහජන පුස්තකාලචයහි විදුත් මහජන පුසත්කාල මධ්යසථ්ානයක් 

ස්ථාපිත කිරීම චදවන වයාපෘතිය චේ.    
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6.3  වර්ය ලංමණ්ඩක ලංසාතර්ධ්න මධ්යසවථවනය 
 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය විශ්වවිදයාලචේ කාර්ය 

මණ්ඩලචේ හැකියාවන් ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහා අධ්යයන සහ පරිපාලන වැඩකටයුතු වලට සහාය ලබා 

දීම අරමුණු කරචෙන පිහිටුවන ලදි. විශ්වවිදයාලචේ ඵලදායී චසේවකයන් චලස වැඩකටයුතු කිරීම සඳහා 

අවශය වන හැකියාවන් සහ චයෝෙයතාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශය වන විවිධ් පුහුණු වැඩසටහන් 

සහ වැඩමුළු පැවැත්වීමට කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය පහසුකම් සපයයි. 

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල සහ 

අනධ්යන යන සියළුම වර්ෙවල 

කාර්ය මණ්ඩලයට වැඩමුළු 

පැවැත්වීම සිදු කරයි. චමහිදී ලබා 

චදන වැඩමුළු වල පරාස වැඩකරන 

පරිසරචේ හැකියාවන් ප්රවර්ධ්නය 

කිරීම පමණක් චනොව පුීෙල 

වර්ධ්නයට සහ ජීවිතචේ සහ 

වැඩකරන ස්ථානචේ වැඩකටයුතු 

සමබර කර ෙැනීමට සහාය ලබා 

චදයි. කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානචේ ප්රධ්ානතම 

වැඩසටහන වන්චන් පරිවාස මට්ටචම් සිටින කකාකාචාර්යවරුන්ට පවත්වන උසස් අධ්යාපන ඉෙැන්වීචම් 

සහතික පත්ර පාඨමාලාවයි. සියලුම 

පරිවාස කකාකාචාර්යවරුන්, කාර්ය 

මණ්ඩල සාමාජිකයින් ඔවුන්චේ ස්ථීර 

කිරීම සඳහා උසස් අධ්යාපන ඉෙැන්වීචම් 

සහතික පත්ර පාඨමාලාව සාර්ථක චලස 

සම්පූර්ණ කිරීම අවශය චේ.  

 

කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය 

විසින් උසස් අධ්යාපන ඉෙැන්වීචම් 

සහතික පත්ර පාඨමාලා වැඩසටහන් 4ක් 

සාර්ථකව සම්පුර්ණ කර තිච.. චජයෂ්ඨ 

කකාකාචාර්යවරුන්ට පවත්වන චප්රේරණ 

වැඩසටහන චවනත් විශ්වවිදයාලවල 

පවා මෙයීමට ලක් වූ වැඩසටහනකි.  
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චසේවක භවතුන්චේ භාෂා 

කුසලතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 

කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය වාර්ිකකව චබොචහෝ 

වැඩසටහන් පවත්වනු ලබයි. 

Toastmaster Speech Craft 

වැඩසටහන, අධ්යයන රචනා 

වැඩසටහන්, විශ්වවිදයාලීය චදමළ 

සහ ඉං්රීසි චසේවක භවතුන් 

ආවරණය වන සන්නිචේදන 

වැඩසටහන් එවැනි වැඩසටහන් 

කිහිපයක් චේ. මානසික සුබසිීධිය 

සඳහා අභිචප්රේරණ වැඩසටහන් සහ 

උපචීශන වැඩමුළු ද වාර්ිකකව සිදු 

චකචර්. චමම සියළුම වැඩමුළු සහ වැඩසටහන් සමගින් පාර්ශවකරුවන්චේ  දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප 

වැඩි දියුණු කිරීමට කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යසථ්ානය බලාචපොචරොත්තු චේ. 2018 වර්ෂය අතරතුර, 

කාර්ය මණ්ඩල මධ්යස්ථානය විසින් සියළුම කාර්ය මණ්ඩල වලට වැඩමුළු 21ක් පවත්වන ලදි චසේවක 

භවතුන් විශාල ප්රමාණයක් සියළුම වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වී මති අතර 50% ක් පමණ විශ්ව විදයාල 

චසේවකයින් සිය දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු කර ෙැනීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානචයන් ප්රතිලාභ ලබා තිබීම සතුටට කරුණකි. 
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6.4 ත වයතීය ලංඋපනය ීවන ලංක  ය 

 

වෘත්තීය උපචීශන ඒකකචේ 

ප්රධ්ාන පරමාර්ථය වනුචේ 

විවෘත විශ්වවිදයාලයීය උපාධි 

අචේක්ෂකයින්ට අනාෙත රම 

බලකාය තුළ සමාජීය වශචයන් 

ප්රතිචාර දක්වන කාර්යක්ෂම 

සාමාජිකචයකු වීමට උපකාර 

කිරීමයි. 

 

 

වෘත්තීය උපචීශන ඒකකය පීඨය හා එක්ව 

ශිෂයයන් සඳහා ඵලදායි රැකියා අවස්ථා සඳහා මෙ 

චපන්වීමට වැඩමුළු හා සම්මන්ත්රණ සංවිධ්ානය 

කරනු ලබයි. 

  

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය සිසුන් අතර 

නිපුණතා පරතරය පියවීම සඳහා චමම ඒකකය 

තවදුරටත් වෘත්තීය නිපුණතා සංවර්ධ්න 

වැඩසටහන් රියාත්මක කරයි. start@ousl 

වැඩසටහන ද වෘත්තීය උපචීශන ඒකකය මගින් 

සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැච.. 

 

 පාසල්වල අ.චපො.ස උ/චපළ සිසුන් හා ීවිතියික 

පාසල් හැර යන්නන් සඳහා ඒකාබීධ් සහචයෝගීතා 

දැනුවත් කිරීචම් වැඩසටහන් සහ කුසලතා වැඩි 

දියුණු කිරීචම් පුහුණුව OPA, TVEC හා රී ලංකා 

විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ප්රාචීශිය මධ්යස්ථාන හා 

අත්සන් කරන ලද ත්රී-පාර්ශවීය අවචබෝධ්තා ගිවිසුම 

හරහා පවත්වනු ලැච.. චමම ඒකකය නාවල පිහිටි 

චකොළඹ ප්රාචීයය මධ්යසථ්ාන නව චෙොඩනැගිල්ල 

තුළ ස්ථාපිත කර මත. 
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6.5 මුඛද්රණවකය ලංසහ ලංමධ්යම ලං පනයොවය ලං බවහැන් ේ ලංක  ය 

                                                                                                                         

රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය දුරස්ථ අධ්යාපන ක්රමචේදය හරහා දැනුම ලබා දීමට හා වයාේත කිරීම 

සඳහා පිහිටුවා මත. චමම අරමුණ සාක්ෂාත් කරෙැනීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්චේ සංවර්ධ්න අරමුදචල් 

අනු්රහය සහිතව ශිෂයයන්ට පාඨමාලා ද්රවය ලබා දීම සඳහා 1982 වර්ෂචේදී විශ්ව විදයාලය තුළ 

මුද්රණාලය පිහිටුවන ලදි. පීඨ 5 මගින් පවත්වනු ලබන චනොචයක් පාඨමාලා සඳහා 35,000 කට අධික 

ශිෂය සංඛ්යාවක් විශ්ව විදයාලය තුළ ිනයාපදිංචි වී මත. මීට අමතරව, පරිපාලන අංශ සඳහා අවශය විවිධ් 

ිනපි ද්රවය සහ චවනත් ිනය කියවිින මුද්රණය කිරීම ද මුද්රණාලය විසින් සිදු කරයි. 

තවද, උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යසථ්ානචේ අනුමැතිය සහිතව උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශය, 

චවනත් විශ්ව විදයාල සහ චවනත් රාජය ආයතන විසින් ඉල්ලා මති ද්රවය මුද්රණය කිරීම මුද්රණාලය විසින් 

බාරචෙන මත. 

මුඛද්රණවක   ලංමුඛද්රණය ලං රන ලංක ලංපනයව්මවකව ලංද්රතය ලංසහ ලං තනවය ලංද්රතය -2019 

  
පනයව්මවකව ලංද්රතය ලංළිටපනයවය ලං

සාතයවත 
පනයව්මවකව ලංඅවය පනයොවය ලංළිටපනයවය ලං

සාතයවත 
 තනවය ලංද්රතය ලංළිටපනයවය ලං

සාතයවත 

ජනවාරි 54,578 4,877 375,420 

චපබරවාරි 132,024 1,492 16,753 

මාර්තු 61,217 2,130 66,100 

අචප්රේල් - 17,338 28,506 

මැයි 18,761 1,500 2,500 

ජුනි 43,493 - 2,350 

ජුින 52,426 - 74,858 

අචෙෝස්තු 25,983 200 59,626 

සැේතැම්බර් 7,447 1,750 28,307 

ඔක්චතෝබර් 19,414 - 42,100 

චනොවැම්බර් 42,049 15,150 363,462 

චදසැම්බර් 58,912 7,500 170,554 

එ තුත              516,304                    51,937           1,230,536  
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උපනය ීවන ලංසහ ලංබවිර ලංසේපනයවය ලංමධ්යසවථවන  වර්ය ලංවවරය 

 

වෘසවවරය ළිටපනයවය 

ආර්.චක්.ඩ.ිනේ. ගුණචසේකර අනුස්මරණ ශිෂය සහතිකය 73 

කවදය කීට විදයාව සහ වයවහාරික පරචපෝිකත විදයා වැඩසටහන් 
මාර්චෙෝපචීශය 

40 

CVCD විශිෂ්ටත්ව සම්මාන ආරාධ්නා පත්ර 150 

කවදය කීට විදයාව සහ වයවහාරික පරචපෝිකත විදයා වැඩසටහන් 
මාර්චෙෝපචීශය 

300 

සාම්ප්රදායික දින දර්ශනය 1000 

ඉචෙනීචම් දුර්වලතා සහිත දරුවන්ට ඉෙැන්වීචම් චකටි පාඨමාලා සඳහා 
හැඳුනුම්පත් 

500 

මානව සම්පත් කළමනාකරණ වැඩසටහචනහි වයාපාර පරිපාලනපති 
උපාධි විවරණිකාව 
 

 

100 

රී ලංකාව තුළ CONTESSA වයාපෘතිය ආරම්භ කිරීචම් ආරාධ්නා පත්රය 200 

රී ලංකාව තුළ CONTESSA වයාපෘතිය පිළිබඳ චතොරතුරු ්රන්ථය 500 

AHEAD චමචහයුම් යටචත් ලංසු චල්ඛ්න 30 

උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යසථ්ාන හැඳුනුම්පත් 2000 

පර්චේෂණ ඒකකචේ ආරාධ්නා පත්ර 500 

ඉදිරිපත් කරන්නන් සහ සහභාගිවන්නන් සඳහා සහතිකපත්ර 250 

සටහන් චපොත්  (Note Pad) 300 

සම්මන්ත්රණ පටිපාටි ්රන්ථ 500 

ස්ටිකර් 260 

වාර්ිකක වාර්තා –CUCTA 450 
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6.6  ජවති  ලංමවර්ගගව ලංදුරසවථ ලංඅධ්යවපනයන ලං ස තව ලංමධ්යසවථවනය 
 

උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශය යටචත් 2018 දුරස්ථ අධ්යාපන නවීකරණ වයාපෘතිචේ චකොටසක් චලස 

ජාතික මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන චසේවා මධ්යසථ්ානය පිහිටුවන ලදි. චමය 2015 මාර්තු මස 

විශ්වවිදයාලයට පවරන ලදි. අපචේ දැක්ම වන්චන් රී ලංකාචේ දුරස්ථ අධ්යාපනචේ සහ දිවයිචනන් පිටත 

ප්රමුඛ්චපචල් පහසුකම් සපයන්නා බවට පත් වීමයි. 

එම දැක්ම සමඟ, මාර්ෙෙත අධ්යාපනයට සහය දැක්වීමට රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය ජාතික 

මාර්ෙෙත දුරසථ් අධ්යාපන චසේවය පහත සඳහන් පහසුකම් විනන් සමන්විත චේ.  

 මාර්ෙෙත අන්තර්ෙත සංවර්ධ්නය සහ කළමනාකරණය 

 වීඩිචයෝ සම්මන්ත්රණ පහසුකම් 

 මාර්ෙෙත විභාෙ 

 වැඩමුළු සහ පුහුණුව 

2019 වර්ෂය අතරතුර, ජාතික මාර්ෙෙත දුරසථ් අධ්යාපන චසේවා මධ්යස්ථානය විසින් මාර්ෙෙත 

අන්තර්ෙතයන් සංවර්ධ්නය කිරීම හා සම්බන්ධ් මතැම් වයාපෘති සම්පූර්ණ කිරීම,   විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 

චකොමිෂන් සභාව යටචත් විශ්වවිදයාල ප්රචේශ අයදුම්පත් සඳහා මාර්ෙෙත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීචම් 

පහසුකම සැපයීම හා රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල අධ්යයන මධ්යස්ථානවල මති විවෘත විශ්වවිදයාල 

පරිෙණක රසායනාොර භාවිතා කරමින් වැඩමුළු හා පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධ්ානය කරන ලදි. 

ජාතික මාර්ෙෙත දුරසථ් අධ්යාපන චසේවා මධ්යසථ්ානය විසින් තම චසේවාවන් බාහිර ආයතන චවත ලබා 

දීම චවනුචවන් ලංකා අධ්යාපන හා පර්චේෂණ ජාලය සම්බන්ධ්තාවයක් ලබා ෙන්නා ලදි. 
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6.7 ජවවයන්වර ලංසබ වව ලංක  ය 
 

ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය 2013 ඔක්චතෝබර් මස සථ්ාපිත කරන ලදී. එය සංචශෝධිත 1990 අංක 01 

දරන විවෘත විශ්ව විදයාල ආඥාපනචත් 19 වන චකොටස සමඟ කියවිය යුතු 1978 අංක 16 දරන විශ්ව 

විදයාල පනචත් 135 චකොටස යටචත් රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල සභාව විසින් අනුමත කරන ලද ශ්රි 

ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ  2016 අංක 9 දරන අතුරු වයවස්ථාව යටචත් රියාත්මක  චේ. 
 

ජාතයන්තර සබඳතා අංශය උපකුලපතිචේ සෘජු අධීක්ෂණය යටචත් අධ්යක්ෂවරචයකුචේ චමචහයවීම 

මත රියාත්මක චේ. එහි පරිපාලන සහ මූලය කටයුතු කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසින් රියාත්මක 

කරනු ලබයි. ජාතයන්තර සබඳතා අංශචේ අධ්යක්ෂ ශ රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ ශාස්ත්රඥචයක් වන 

අතර චජයෂ්ඨ කකාකාචාර්ය චහෝ ඊට ඉහළ මට්ටචම් පුීෙලචයක් වන අතර උපකුලපතිචේ නිර්චීශය 

මත රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ පාලක සභාචේ අනුමැතිය මත පත් කරනු ලබයි. 
 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය චලොව පිළිෙත් මට්ටචම් අධ්යාපනයක් සහ පර්චේෂණ ලබා දීමට 

කැපවී සිටින අතර පූර්ණ සහ ෙතික විශ්ව විදයාල අත්දැකීමක් සහ ශක්තිමත් ජාතයන්තර සබඳතාවන් 

හරහා උසස් දැනුමක් ලබා ෙැනීමට අවස්ථාව සළසා චදයි. 
 

ආයතනචේ වර්ධ්නය වන අවශයතාවන්ට ෙැලචපන ආකාරයට ප්රමාණවත් පීඨ සහ ආයතනික මට්ටචම් 

ගිවිසුම් තිචබන බව තහවුරු කිරීමට රී ලංකා විවෘත විශව් විදයාලය අචේක්ෂා කරයි. ජාතයන්තර සබඳතා 

උපායමාර්ෙ සකස් කර ෙැනීචම් දී  සහ චලෝකචේ මති චවනත් විශ්වවිදයාල චහෝ අචනකුත් ආයතන 

සමඟ විධිමත් සබඳතා පාර්ශ්වකාරිත්වයන් මතිකර ෙැනීචම්දී ජාතයන්තර සබඳතා අංශය විශිෂ්ට උපචදස් 

සැපයීම සහ මෙචපන්වීම සිදු කරයි.  
 
 

ජාතයන්තර සබඳතා අංශචේ අරමුණු පහත සඳහන් චේ. 

 

ඉඅ)  ආයතන, පීඨ, සනාතන සභාව සහ රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල චේ පාලක සභාවට උපායමාර්ෙ සහ 

රචටහි විචශේිකත නිර්චීශ ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

ඉආ) රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විචීශ ආයතන සමඟ මතිකරෙන්නා විධිමත් ීවිපාර්ශ්වික සහ බහු 

පාර්ශ්වික එකඟතාවන් සහ සන්චීශයන් සකස් කිරීම සහ සමාචලෝචනය කිරීම සම්බන්ධීකරණය 

කිරීම. 

ඉචමතැන් සිට අවචබෝධ්තා ගිවිසුම් චලස සඳහන් වන) 

 

ඉම) ශිෂයන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට  තම දායකත්වයන් චෙෝලීය වශචයන් සහ චයෝගිව  රියා කිරීමට 

සහ චබදාහදා ෙැනීමට  අවස්ථාව සළසා දීම. 

 

ඉඈ)  රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල චේ උපාධිධ්ාරීන්ට විචීශ රැකියා අවස්ථා චසොයාෙැනීමට චයොමු කිරීම. 

 

ඉඉ)  රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල චේ කාර්ය මණ්ඩලයට ජාතයන්තරව පිළිෙත් පර්චේෂණ සහ ගුරුවරු 

සකස් කර ෙැනීමට අවශය අවස්ථාවන් තහවුරු කර දීම. 

 

ඉඊ)  රී ලංකාචේ සංවර්ධ්නයට සහ ආර්කාකයට දායකත්වය දක්වන වැදෙත් පර්චේෂණ සහ වයාපෘති 

ජාතයන්තරව ආරම්භ කිරීමට සහ ඒ සම්බන්ධ්චයන් කටයුතු කිරීමට රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිදයාල චේ කාර්ය මණ්ඩලයට සහාය දීම. 

 

ඉඋ)  වි චීයය ශිෂයන්ට , ගුරුවරුන්ට සහ අචනකුත් අමුත්තන්ට ඔවුන් රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල චේ 

නැවතී සිටින කාලය තුළ අවශය සහාය ලබා දීම. 
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ඉඌ) රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල චේ වැඩසටහන් විචීශවල ප්රවර්ධ්නය කිරීම සහ සබඳතා  

චෙොඩනොෙැනීම. 

 

ඉඑ)  රී ලංකාව තුළ පවතින ප්රධ්ාන රාජය සහ රාජය චනොවන නිචයෝජිතායතන සහ රාජය තාන්ත්රික තත 

කණ්ඩායම් සහ විචීශ වල සිටින ලාංකීය තත කණ්ඩායම් සමඟ සබඳතා සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 
 

ඉහත අරමුණු ළඟා කර ෙැනීචම්දී ජාතයන්තර සබඳතා අංශය 2013 සිට 2019 දක්වා පසුගිය වසර හයක 

කාලය තුළ රියාකාරකම් චබොචහොමයක සරිය චලස දායක විය. පහත සඳහන් වන්චන් එම රියාකාරකම් 

වල චකටි සාරාංශයකි. 

 

ජවවයන්වර ලංසබ වව ලංක     ලංක්රියව වර ේ  

 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් අත්සන් කරන ලද අභිප්රාය ිනපි 

අනු ලංඅා ය ආයවන   ලංනම රට 
අවයසන් ලං රන ලං

ක ලංතර්ඨය 

01 ෂැංහයි විවෘත විශ්වවිදයාලය (අභිප්රාය ිනපි ) 
චීනය 

2019 

02 වයිකචතෝ විශ්වවිදයාලය (අභිප්රාය ිනපි) 
නවසීලන්තය 

2019 
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සාවෘධ්වනය ලං රන ලංක ලංසහ ලංපනයතවයතන ලංක ලංවෘ ව ඨ ලං ීවන ( මම ලංසියළුම ලං ීවන ලංසජීවීත ලංවෘ වවය ලංවූ ලංඅවර ලං

එි ලංවීඩි යෝ ලංර්වන ලංශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය ය ලං තබ් ලංඅඩවෘය ලංමගින් ලංනැරඹිය ලංහැ ) : ලං2019 

 වෘ ව ෂිව ලං ීවන ලංමවව  වත ඉදිරිපනයවය රන ලංකී ී වෘවවතවෘයවකය  

 

01 උස් චෙොඩනැගිින සැලසුම් කිරීම හා 

ඉදිකිරීම පිළිබඳ නවතම ප්රවණතා  

 

මහාචාර්ය. ප්රියාන් 

චමන්ඩිස ්

චපර සැකසූ නිවාසවල 

උසස් නිෂ්පාදනය 

පිළිබඳ මධ්යසථ්ානය  

02 විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම්  තුළ 

ඉචෙනුම් විශ්චල්ෂණ භාවිතය 

මහාචාර්ය. බාර්ට් 

රිචයන්ටිස් 

 

විවෘත විශ්වවිදයාලය 

එක්සත් රාජධ්ානිය 

03 ඉන්දුනීසියාචේ විවෘත, දුරස්ථ හා 

මාර්ෙෙත ඉචෙනුම් ප්රවණතා- ටර්බුකා 

විශ්වවිදයාලය පිළිබඳ  විචශේෂ සඳහනක් 

සහිතව 

ආචාර්ය. අමිනුදින් 

සුහයිරි     
ටර්බුකා විශ්වවිදයාලය, 

ඉන්දුනීසියාව 

04 ඉන්දියාචේ පුළුල් විවෘත මාර්ෙෙත 

පාඨමාලා විශ්චල්ෂණය 

ආචාර්ය. ජිචත්න්ද්ර 

පාන්චඩ්    

උත්තර්කාන්ඩ් විවෘත 

විශ්වවිදයාලය, 

ඉන්දියාව 
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2019 ජවවයන්වර ලංසබ වව ලංක  ය ලංවෘසින් ලංපනයහුක ේ ලංසපනයයන ලංක ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවක  දී ලං

පනයතවයතන ලංක ලංවෘ ීයය ලංතැඩමුඛළු  

තැඩමුඛළු ේ ලංනම නි යෝජිවයන් අනුබීධිව ලංආයවනය  

CRADE මගින් සංවිධ්ානය කරන ලද ඉචෙනුම් 

ප්රචදද පිළිබඳ රියාකාරකම් දින 5ක් සඳහා 

පහසුකම් සපයන ලදි 

මහාචාර්ය. බාර්ට් 

රිචයන්ටිස් 

 

විවෘත විශ්වවිදයාලය 

එක්සත් රාජධ්ානිය 

 

                

 

2018 ජවවයන්වර ලංසබ වව ලංක  ය ලංවෘසින් ලංපනයහුක ේ ලංසපනයයන ලංක ලං- ලංබවිර ලංපනයර්  ඨණ ලංෂ්ඨයයන් 

 

 

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය ලංවෘසින් ලංළිරිනමන ලංක ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවක ලංආසියවනු ලංසාගේ ලංඅන්වර් ලං

වෘවවතවෘයවක ලං වර්ය ලංමණ්ඩක ලංහුතමවරු ලංඅධිෂ්ඨයවයත 

 

 අධිෂ්ඨයවයත අනුබීධිව ලංවෘ ීයය ලංවෘවවත ලංවෘයවකය රට  වක ලංසීමවත 

01 01 ටර්බුකා විශ්වවිදයාලය  ඉන්දුනීසියාව 2019 ජුින - අචෙෝස්තු 

02 01 උත්තර්කාන්ඩ් විවෘත විශ්වවිදයාලය ඉන්දියාව 2019 ඔක්චතෝබර් 

 ෂ්ඨය ලං

සාතයවත ලං ලං 
අනුබීධිව ලං

වෘ ීයය ලං

වෘවවතවෘයවකය 
 

ආරේව  
රට 

 වක ලං

සීමවත 

01 01 එඩින්බර්ේ 
විශ්වවිදයාලය 
එක්සත් 
රාජධ්ානිය 
 

එක්සත් 
රාජධ්ානිය  

 
වසර 1  
 

02 03 ිනයුවන් සහ 
ිනම්බර්ේ 
විශ්ව 
විදයාලය  
 

 
චබල්ජියම 

 
මාස 6  
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අනවගව ලංසහ යෝගීවවතය ලංස හව ලංපනයහව ලංස හන් ලංවෘවවතවෘයවක ලංසමද ලංැනට ලංසව ච්ඡව ලංසිදු ලං රිටන් ලංපනයතතී 

 වෘ ීව ලංවෘවවතවෘයවකය 

01 භාරතීදාසන් විශ්වවිදයාලය - ඉන්දියාව 

02 චකොරියානු ජාතික විවෘත විශ්වවිදයාලය - චකොරියාව 

03 ක්වන්ට්ලන් බහු තාක්ෂණික විශ්වවිදයාලය - කැනඩාව 

04 විවෘත අධ්යාපන සම්පත් පදනම 

05 එචසක්ස් විශ්වවිදයාලය - එක්සත් රාජධ්ානිය 

06 සීචෂල්ස් විශ්වවිදයාලය- සීචෂල්ස් 

07 ඔකයමා විශ්වවිදයාලය - ජපානය 

08 අලෙේපා විශ්වවිදයාලය - ඉන්දියාව 

09 රුචසොම්චබචරොක් කචතෝිනක විශ්වවිදයාලය, ස්චලෝවැකියානු ජනරජය 
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6.8 තයවපනයවර ලංසේබණ්කර රණ ලංමධ්යසවථවනය 
 

2019 ජනවාරි - චදසැම්බර් කාල පරිච්චඡ්දය අතරතුර වයාපාර සම්බණ්ධීකරණ මධ්යස්ථානය විසින් පහත 

සඳහන් රියාකාරකම් ආරම්භ කර සහ/චහෝ පවත්වාචෙන චෙොස් මත.  

(අ) ලං ප්ටන්් ලංඅයදුේපනයත්ර ලං ගොනු ලංකින්ම ලංස හව ලංසහය ලංැක්වීම 

චම් වන විට වයාපාර සමබන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය චේටන්ට් අයදුම්පත්ර 7ක් චෙොනු කිරීමට සහය දක්වා 

මති අතර ඒ සඳහා  පහසුකම් සපයන අතරම චේටන්ට් අයිතිය පිළිබඳ වාර්තා ද සතුව මත.  

(ආ) ග හසවථ ලංසැරසිලි ලංස හව ලංඅකා රණ ලංඕකිමි ලංපනයැළ ලංසාතර්ධ්නය - ැනට ලංක්රියවවයම  ලංතයවපනය තියකි 

අලංකරණ ඕකිඩ් වයාපෘතිචේ අරමුණ වන්චන් උීභිද විදයා 

චදපාර්තචම්න්තුචේ ආචාර්ය.දර්ශනී වීරචහේවා විසින් රියාත්මක කරන 

පර්චේෂණය වාණිජකරණය කිරීමයි. LED ආචලෝකකරණය සහ වාෂ්පකරය 

භාවිතචයන් අලංකරණ ෙෘහස්ථ පැළ සඳහා වාණිජකරණ මූලාකෘතියක් චෙොඩ 

නැගීම චමම වයාපෘතිචේ අභිප්රාය චේ.                                  

(ඇ) ලංන තෝවයපනයවන ලංආහවර ලංනිඨවපනයවන 

අප විසින් කෘිකකාර්මික හා වැවිින ඉංජිචන්රු විදයා අධ්යනාංශය සමඟ නචවෝත්පාදන ආහාර  නිෂ්පාදන 
සංවර්ධ්නය කිරීම සිදු කරයි.  

(i)   පනයෝඨයවය  ලංආහවරයට ලංගව ලංහැකි ලංළිදන් ලං  ෝප්පනය ලංසහ ලංහැි  ලංගරරුප්පු 

 

 

                 

 

 
 

(ii) වෘයබඳ ලංආහවර 

ආහාර චවළඳ චපොචළේ වියළි ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා වන එන්නත ලබා චදන ලද අතර වර්ෂය අතරතුර 

අතිරික්ත ආහාර සැපයුම සඳහා ද විසඳුම් සලසන අතරම වියළි ආහාර ද්රවය සකස් කිරීමට පර්චේෂණ 

රියාත්මක චේ. 

(iii) "  ොසව ටු" ලංවවවෘව යන් ලංස සව ලං රන ලංක ලං ්ක්  

චමම නිෂ්පාදනය "චකොස්කටු" භාවිතචයන් සකස් කරන ලද කට්ලට් වර්ෙයකි. චමය මාළු කට්ලට් හා 
සමාන රසයකින් යුක්ත චේ. චේටන්ට් අයදුම්පත්ර චෙොනු කර මති අතර වයාපාර සම්බන්ධීකරණ 
මධ්යස්ථානය චමම තාක්ෂණය අචලවි කිරීම සඳහා සාකච්ඡා සිදු කරමින් පවතී.  

(iv) O - FRUIT’Z HAPPY MEAL (ඉහළ ලං පනයෝඨයවය  ලංඋරසන ලංආහවර ේක) 

(ඈ) ක් ඨ ත්ර ලංරවරි ව 

             (i)  අනුරාධ්පුර සහ දඹුල්ල දත්ත සමීක්ෂණය 
               (ii) VEGA innovation (PVT) Ltd ක්චෂේත්ර ලංචාරිකාව 
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(ඉ) වවක්ඨණි  ලංනැඹුරුත ලංළිබඳබ  ලංසේමන්ත්රණ 

නව තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ දැනුවත්භාවය හා උපචීශනය සැපයීම චවනුචවන් තාක්ෂණික 

සාකච්ඡා මාලාවක් වයාපාර සම්බන්ධීකරණ මධ්යසථ්ානය විසින් ආරම්භ කරන ලදි. 
 

(i) “Getting Started Android Things with Raspberry Pi and Firebase” තැඩමුඛළුත ලංළිබඳබ  ලං
සේමන්ත්රණය 
 

මාර්තු 29 වන දින ප.ව. 1.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා පරිෙණක විදයා අධ්යනාංශ, පරිෙණක විදයාොරචේදි 
වැඩමුළුවක් පැවැත්විණ. චමම වැඩමුළුව වයාපාර 
සම්බන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය විසින් රී ලංකාචේ විදුින 
හා ඉචලක්චරොනික ඉංජිචන්රු ආයතන ශාඛ්ාව සමඟ 

සහචයෝගීතාවචයන් සංවිධ්ානය කරන ලදි. Raspberry 
Pi චවත අන්චරොයිඩ් දෑ සථ්ාපනය කරන්චන් චකචසේද 
යන්න පිළිබඳ චමහි කකාකයා වන චතුර ඩිලාන් චපචර්රා 

මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදි. ඔහු විසින් Raspberry 
Pi පිළිබඳ හැඳින්වීමක් සහ GPIO (General Purpose 
Input/Output)  පාලනය කිරීම සඳහා සරල 
මන්චරොයිඩ් වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම චමන්ම 

GPIO  දුරස්ථව පාලනය කිරීම සඳහා Firebase භාවිතා 
කරන්චන් චකචසේද යන්න පිළිබඳව හැඳින්වීමක් සිදු 

කරන ලදි. චමම සම්මන්ත්රණය සඳහා 28චදචනකු 
සම්බන්ධ් වූ අතර ඉන් චබොචහෝමයක් චදනා විවිධ් 

අධ්යනාංශ හා ඒකකවල කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් චේ. ඔහු  Raspberry Pi හා Firebase පිළිබඳ 
ප්රවීණචයක් වන අතර සිංෙේපූරුචේ Actxaහි විධිමත් තාක්ෂණිත කළමනාකරු චේ. 
 

 (ii) ‘’SolidWorks”    තැඩමුඛළුත ලංළිබඳබ  ලංසේමන්ත්රණය 
 

‘’SolidWorks” වැඩමුළුව පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය මාර්තු 14 වන දින ප.ව. 1.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා 
පරිෙණක විදයා අධ්යනාංශ, පරිෙණක විදයාොරචේදි 
පැවැත්විණ. චමම වැඩමුළුව වයාපාර සම්බන්ධීකරණ 
මධ්යස්ථානය විසින් රී ලංකාචේ විදුින හා 
ඉචලක්චරොනික ඉංජිචන්රු ආයතන ශාඛ්ාව සමඟ 
සහචයෝගීතාවචයන් සංවිධ්ානය කරන ලදි. චමහි 
කකාකයා වන රන්ජන් කුලතුංෙ මහතා විසින් CAD 
සැලසුම් චමවලම් හා සම්පත් පිළිබඳ හැඳින්වීමක් සිදු 

කරන ලදි. SolidWorks පිළිබඳ හඳුනා ෙැනීම, පරියලක 
අතුරුමුහුණත්, දළ සටහන්, සමූහ, චකොටස් චෙොනු 
චවනස් කිරීම, ත්රිමාණ නිර්මාණ අන් අය සමඟ හුවමාරු 
කර ෙැනීම, චකොටස් නිර්මාණය, ීවිමාණ මඳීම්, ත්රිමාණ 
සිතුවම් ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදි.  
 

(iii) ‘’Google API” තැඩමුඛළුත ලංළිබඳබ  ලංසේමන්ත්රණය 
 

‘’Google API” වැඩමුළුව පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 2019 ජූින 5 වන දින ප.ව. 3.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා 

ස්වභාවික විදයා සම්මන්ත්රණ ශාලාචේදී පැවැත්විණ. චමම වැඩමුළුව වයාපාර සම්බන්ධීකරණ 

මධ්යස්ථානය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලදි. Finetech Consultancy (Pvt) Ltd. ආයතනචේ ක්චලහාන් 

පුල්චල් මහතා චමහි කකාකයා විය. ඔහු  විසින් Google API පිළිබඳ හැඳින්වීමක් සිදු කරන ලදි.  
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(iv) ''බුීධිමය ලං ීපනයළ ලංඅයිතිතවසි ේ" ලංළිබඳබ  ලංතැඩමුඛළුත 

බුීධිමය චීපළ අයිතිවාසිකම් වැඩමුළුව පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

2019 චනොවැම්බර් 13 වන දින ප.ව.1.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා 

ස්වභාවික විදයා සම්මන්ත්රණ ශාලාචේදී පැවැත්විණ. චමම 

වැඩමුළුව වයාපාර සම්බන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය විසින් 

සංවිධ්ානය කරන ලදි. අපචේ බුීධිමය චීපළ ආරක්ෂා 

කරෙන්චන් චකචසේද යන්න පිළිබඳ පැහැදිින කිරීමක් ඔවුන් 

විසින් සිදු කරන ලදි. 

(v) වවක්ඨණ ලංතයතසවය යින් ලංස හව ලංනිර්මවණ ලංචින්වනය ළිබඳබ  ලංසේමන්ත්රණය 

වැඩමුළුව පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 2019 චදසැම්බර් 13 වන දින 
ප.ව.1.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨ රැස්වීම 
ශාලාචේදී පැවැත්විණ. චමම වැඩමුළුව වයාපාර සම්බන්ධීකරණ 
මධ්යස්ථානය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලදි. 
තාක්ෂණ/නචවෝත්පාදන/ නිර්මාණ ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරී 

පීටර් ආර්ජන්ට් මහතා චමහි කකාකයා විය. ආරම්භය (Startup) 
නිර්මාණය කරෙන්චන් චකචසේද යන්න හා වයාපාර ආකෘති 
කැන්වස් නිර්මාණය කරෙන්චන් චකචසේද යන්න ඔහු විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලදි. චමම සම්මන්ත්රණය සඳහා 24චදචනකු 
සහභාගී විය. 

(ඊ) ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය ය ලං වර්ය ලංමණ්ඩක ලංසවමවජි යින් ේ ලංරුතන් ලංස හව ලං රො බෝ ලංවවක්ඨණ ලං

තැඩමුඛළුත 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්චේ 

දරුවන් සඳහා ''කණිෂ්ඨ චරොචබෝ තාක්ෂණය''(ඔච. දරුවන් 

සඳහා චරොචබෝ තාක්ෂණය) වැඩමුළුව වයාපාර සම්බන්ධීකරණ 

මධ්යස්ථානය විසින් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරන ලදි. චමම 

වැඩමුළුව 2019 අචප්රේල් 17 වන දින චප.ව. 8.30 සිට ප.ව.4.00 

දක්වා සම්මන්ත්රණය ශාලාචේදී පැවැත්විණ. Zone 24x7 

(PVT)LTD ආයතනචේ චජයෂ්ඨ සැලසුම් ඉංජිචන්රු, රන්ජන් 

කුලතුංෙ මහතා චමහි සම්පත්දායකචයකු විය. එම්චබඩඩ් පීධ්ති 

සහ චරොචබෝ තාක්ෂණය, IOT හා ස්මාර්ට් නිවාස 

ස්වයංක්රීයකරණය ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදි. චමම අවසථ්ාව සඳහා දරුවන් 71ක් චදචනක්  සහභාගී 

වූ අතර ඒ සඳහා අධික ඉල්ලුමක් පැවතුණි. චමම අවසථ්ාව සඳහා ධ්නාත්මක ප්රතිචාර ලැබුණු අතර නුදුරු 

අනාෙතචේදී තවත් වැඩසටහනක් චදමේපියන් විසින් ඉල්ලුම් කරන ලදි. 

 (උ) ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය ය ලං වර්ය ලංමණ්ඩක ලංසවමවජි යින් ේ ලංරුතන් ලංස හව ලං ක්ව ලංක්රියව වර ේ ලං

පනයැය 

චක්ත පැය යනු පරිෙණක විදයා අධ්යාපන සතිය සහ code.org 

සංවිධ්ානය විසින් පරිෙණක විදයාව හා පරිෙණක 

වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ පැයක හැඳින්වීමක් හරහා  රටවල් 

180ට වැඩි  සංඛ්යාවක සිසුන් මිිනයන ෙණනක් චවත ළඟා වන 

චෙෝලීය වයාපාරයකි. චමම වැඩසටහන වයාපාර සම්බන්ධීකරණ 

මධ්යස්ථානය විසින් කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යසථ්ානය සමඟ 

සහාචයෝගීතවචයන්  රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය කාර්ය 

මණ්ඩල සාමාජිකයින්චේ දරුවන් සඳහා 2019 චදසැම්බර් 19 වන 
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දින සාර්ථකව පවත්වන ලදි. චමම අවස්ථාව සඳහා දරුවන් 40චදචනක් චදචනක් සහභාගී වූ අතර ඒ සඳහා 

අධික ඉල්ලුමක් පැවතුණි. ඉංජිචන්රු විදයාචේ චමවලම් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා සැසියක් සංවිධ්ානය 

කිරීම චවනුචවන් Igniter Space Pvt Ltd ආයතනය සමඟ එක්වීමට වයාපාර සම්බන්ධීකරණ 

මධ්යස්ථානයට හැකි විය. චමම අවස්ථාව සඳහා ධ්නාත්මක ප්රතිචාර ලැබුණු අතර නුදුරු අනාෙතචේදී 

තවත් වැඩසටහනක් චදමේපියන් විසින් ඉල්ලුම් කරන ලදි. චමහි කකාකයා වන රන්ජන් කුලතුංෙ මහතා 

විසින් CAD සැලසුම් චමවලම් හා සම්පත් පිළිබඳ හැඳින්වීමක් සිදු කරන ලදි.  

(ඌ) Pre Digi Edu Hack’19 තැඩමුඛළුත 

''සාර්ථකත්වය සඳහා ඔච. ආරම්භය සැලසුම් කරන්න" යන මැචයන් වැඩමුළුවක් 2019 සැේතැම්බර් 27 
වන දින ප.ව.1.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා යාන්ත්රික 
රසායනාෙර සම්මන්ත්රණ ශාලාචේදී පැවැත්විණ. වයාපාර 
සම්බන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය විසින් යාන්ත්රික ඉංජිචන්රු 
අධ්යනාංශය සමඟ සහචයෝගීතාවචයන් සංවිධ්ානය කරන 
ලදි. තාක්ෂණ/නචවෝත්පාදන/ නිර්මාණ ප්රධ්ාන විධ්ායක 
නිලධ්ාරී පීටර් ආර්ජන්ට් මහතා චමහි කකාකයා විය. 
ආරම්භය (Startup) නිර්මාණය කරෙන්චන් චකචසේද 
යන්න හා වයාපාර ආකෘති කැන්වස් නිර්මාණය 
කරෙන්චන් චකචසේද යන්න ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදි. 
චමම වැඩමුළුව සඳහා 56 චදචනකු සහභාගී වූ අතර ඉන් 
චබොචහෝ චදචනකු විවිධ් විශ්වවිදයාල හා සමාෙම්විනන් 
සහභාගීවූවන් විය. 
 

(එ) Digi Edu Hack’19 තැඩමුඛළුත 

වයාපාර සම්බන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය විසින් Digi Edu Hack’19 වැඩමුළුවක් සංවිධ්ානය කරන ලදි. එය 
2019 ඔක්චතෝබර් 3වන දින චප.ව.10.00 සිට ඔක්චතෝබර් 
4වන දින ප.ව. 4.00 දක්වා පැවැත්විණ. කණ්ඩායම් 21ක් 
හා 120චදචනකු චම් සඳහා සහභාගී විය. ඉංජිචන්රු ජානක 

රත්නකුමාර, ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරි- Wijeya Power 
(Pvt) Ltd,  Wijeya Newspapers Ltd, චමිල් ජීවන්ත, 
මෘදුකාංෙ ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, Zone 24x7, මංජු 
ගුණවර්ධ්න, නව නිපැයුම්කරු- චජයෂ්ඨ පර්චේෂණ 
විදයාඥ SLINTEC - Hybrid Technologies, ප්රධ්ාන 
විධ්ායක නිලධ්ාරී පීටර් ආර්ජන්ට් මහතා 
තාක්ෂණ/නචවෝත්පාදන/ නිර්මාණ,  ආචාර්ය. සංකල්ප 
ෙම්වරිචේ ප්රධ්ාන කළමනාකරු/ VP Engineering, Zone 
24x7, නාිනනි විචේසුන්දර හා ජිනශ්රි සමරචකෝන්, නව නිපැයුම්කරු/ උපචීශක/ අභිචප්රේරක චමහි 
කකාකයන් චලස සහභාගී විය. එචසේම,  ඔක්චතෝබර් 3වන දින රාත්රිචේදි විචනෝදාත්මක වැඩසටහන්ද 
පැවැත්විණ. 

(ක) “Maker Fair 2019” ඉාජි න්රු ලංවෘයව ලං්රර්වනය 

Maker Fair 2019 යනු චකොළඹ පිහිටි මචමරිකානු තානාපති 

කර්යාලය යටචත් තිචබන මචමරිකානු මධ්යස්ථානය විසින් පවත්වනු 

ලබන වැඩසටහනක් වන Makerspace විසින් සංවිධ්ානය කරනු ලබන 

ඉංජිචන්රු විදයා ප්රදර්ශනයකි. චමම වැඩසටහන නචවෝත්පාදන ප්රජාවට 

තම අදහස් හා අත්දැකීම් හුවමාරු කරෙැනීම සඳහා චේදිකාවක් විය. 

ප්රදර්ශනචේ චහොඳම පර්චේෂණ වයාපෘතිය හඳුනා ෙැනීම හා ප්රදර්ශනය 

කිරීම සඳහා වයාපාර සම්බන්ධීකරණ මධ්යසථ්ානය විසින් යාන්ත්රික 
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අධ්යනාංශය හා චේෂකර්ම අධ්යනාංශය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැච.. Maker Fair 2019හි 

චහොඳම විශ්වවිදයාලය සඳහා වන සම්මානය විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් දිනාෙන්නා ලදි.  

(ඔ) ලංපනයර්  ඨණ ලංවයව ලංසමුඛවය ලංසහ ලංපනයර්  ඨණ ලංපනයැති ඩ සැ සීම 

කාර්ය මණ්ඩල පර්චේෂණ පැතිකඩ, කාර්ය මණ්ඩල වයාපෘති හා අවසන් වසර ශිෂය වයාපෘතිවලට අදාළ 

චතොරතුරු එක් රැස් කිරීම සඳහා දත්ත සමුදායක් 

වයාපාර සම්බන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය විසින් සකස් 

කරමින් පවති. චතොරතුරු රැස් කර ෙබඩා කිරීචමන් 

පසුව, රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය පර්චේෂණ 

සඳහා බලපත්ර ලබාදීම හා/චහෝ වාණිජකරණය කිරීචම් 

හැකියාව ෙචේෂණය කිරීම චවනුචවන් වයාපාර 

සම්බන්ධීකරණ මධ්යසථ්ානය කර්මාන්ත සමඟ 

සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් මත. විශ්වවිදයාල- 

කර්මාන්ත සහචයෝගීතා වයාපෘති ආරම්භ කිරීමට 

චමමගින් පහසුකම් සපයයි. 

 ස ත  ලං ළමනව රණ ලංපනයීධ්තිය 

විවෘත විශ්වවිදයාලයිය රැකියා මබෑර්තුවලට අයදුම් කිරීම සඳහා සියළුම රැකියා අයදුම්කරුවන් 

චවනුචවන් පීධ්තියක් වයාපාර සම්බන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය විසින් සකස් කරමින් පවතී. දැනට එම 

පීධ්තිය සංවර්ධ්නය කිරීම අවසන් අදියරචේ පවතී.  

න තෝවයපනයවන ලංමධ්යසවථවනය ලංඉදිකින්ම ලංහව ලංඋපනය රණ ලංිටකදී ලංගැීනම 

CRC චෙොඩනැගිල්ලට යාබද චෙොඩනැගිල්චල් චසෞඛ්ය විදයා චදපාර්තචම්න්තුව විසින් චපර භාවිතා කරන 

ලද දැනට භාවිතා චනොකරන කාමර කිහිපයක් වයාපාර සම්බන්ධීකරණ මධ්යස්ථානචේ අධ්යක්ෂ විසින් 

හඳුනාචෙන මත. උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම සහ මිලට ෙැනීම සඳහා AHEAD ප්රතිපාදන හරහා අරමුදල් 

චවන් කර තිච.. මධ්යසථ්ානය උසස ් වටිනාකමකින් යුත් උපකරණවිනන් සමන්විත චේ. AHEAD 

වයාපෘතිචයන් ලැබූ රුපියල් මිිනයන 10ක ප්රතිපාදන නචවෝත්පාදන මධ්යස්ථානය සංවර්ධ්නය සඳහා 

චයොදා ෙැනීමට භාවිතා කරනු ලැච.. සම්පූර්ණචයන් ස්ථාපිත කළ පසු මධ්යස්ථානචේ අචේක්ිකත 

වාර්ිකක ආදායම රුපියල් මිිනයන 1ක් වශචයන් තක්චසේරු කර මත. ප්රථම අදියර යටචත් රුපියල් මිිනයන 

4ක ප්රතිපාදන ලැබුණු අතර 34 චකොටචසේ චෙොඩනැගිල්ල මධ්යස්ථානය සඳහා චතෝරාචෙන මත. චල්සර් 

කැපීචම් උපකරණ, 3D මුද්රණ යන්ත්ර සහ චසසු අවශය උපකරණ ආදිය මධ්යසථ්ානය සඳහා මිළදී ෙනු 

ලැච.. නචවෝත්පාදන මධ්යස්ථානය සඳහා වන චෙොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීමට ආචාර්ය. එච්.ජී.පී.ඒ 

රත්නවීර වයාපාර සමබන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය සමඟ එක්ව කටයුතු කරයි. 
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6.9  අධ්යවපනයන ලංවවක්ඨණි  ලංහව ලංමවධ්යය ලංමධ්යසවථවනය 

 

 

 

 

 

 

 

ස්වයං උපචීශන පාඨමාලා ද්රවය සැලැසුම් කිරීම සඳහා මඟචපන්වමින් ද, අධ්යාපනික මාධ්යය සැළසුම් 

කිරීම හා සංවර්ධ්නය කිරීම, පාඨමාලා ද්රවයවල ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම යනාදිය මඟින් අධ්යාපන 

තාක්ෂණික හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය විවෘත විශ්වවිදයාලචේ විශාල කාර්යභාරයකට උර දී සිටී. තවද 

සියලුම පීඨවල පාඨමාලා හා පාඨමාලා ද්රවය, (මාර්ෙෙත පාඨමාලා ද මතුළුව) සපයමින් චසේවා සපයන 

ආයතනය චලස කටයුතු කරයි. චමම මධ්යස්ථානය මගින් නිර්මාණය කරන ලද අධ්යාපනික වීඩිචයෝ පට 

සඳහා ජපානය, ඉරානය, යන රටවල් හා එක්සත් ජාතීන්චේ සංවර්ධ්න වැඩසටහන (UNDP) මඟින් 

ජාතයන්තර සම්මාන 9ක් ලබාචෙන මත 
 

චමම මධ්යස්ථානය ප්රධ්ාන ඒකක චදකකින් සමන්විත චේ. එනම් අධ්යයන හා පර්චේෂණ ඒකකය සහ 

නිෂ්පාදන ඒකකයයි ඉමාධ්යය නිවස). 

 

අධ්යයන ලංහව ලංපනයර්  ඨණ ලංක  ය 

 

 මාර්චෙෝපචීශනය සැළසීම, පාඨමාලා සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධ්නය සඳහා යාන්ත්රණයක් සකස් 

කිරීමත් (මුද්රණය කිරීම, රවය-දෘශය හා මාර්ෙෙත) 

 විවෘත විශ්වවිදයාලචේ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කාර්යක්ෂමතා සංවර්ධ්න වැඩමුළු 

පැවැත්වීම 

 ස්ව යං උපචීශන පාඨමාලා රචනය, රවය දෘශය පාඨමාලා අන්තර්ෙතයන් ඉමාර්ෙෙත පාඨමාලා 

ද මතුළුව) සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධ්නය කිරීම 

 පාඨමාලා ද්රවය සංවර්ධ්නය සඳහා පහසුකම් සැලසීම හා උපකාර කිරීම ඉමු්රිත, රවය-දෘශය හා 

මාර්ෙෙත) සියළුම මාර්ෙෙත පාඨමාලා ප්රචේශනය කිරීම හා පාලනය 

 විවෘත විශ්වවිදයාල පාඨමාලා ද්රවය හා අනිකුත් ප්රකාශන පිටපත් සංස්කරණය 

 පාඨමාලා ද්රවයවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සහතික කිරීම සහ විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනීම් පර්චේෂණ 

කරචෙන යාම යනාදිය චමම ඒකකචේ වෙකීම් අතර වැදෙත් තැනක් උසුලයි. 
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නිඨවපනයවන ලංක  ය ලං(මවධ්යය ලංනිතස) 

නිෂ්පාදන ඒකකය නැතචහොත් මාධ්යය නිවස, අංෙ සම්පූර්ණ ඩිජිටල්කරණය වූ ඉතා පැහැදිින පසපවාහිනී 

මැදිරි, හඬ කැවීම් හා රවයාොර, පසපලාවනයාොර සහ පශ්චාත් නිෂ්පාදන ඒකකය යනාදී අංෙවිනන් 

සමන්විත චේ. එචසේම රවය දෘශය පුස්තකාලයක්, විවිධ් වීඩිචයෝ සිනමා පට එකතුවක් ද ඒකකය සතුචේ. 

චමම මධ්යස්ථානචේ ්රැපික් ඒකකය මගින් චිත්රක සැලසුම් කිරීම, මු්රිත හා විදුත් මාධ්යය සඳහා 

සජීවීකරණ කාර්යයන් සැළසුම් කිරීම යන වෙකීම් ද ඉටු කරයි. විවෘත විශ්වවිදයාලචේ අධ්යයන හා 

අචනකුත් වැදෙත් රවය දෘශය පථ ආවරණය කිරීම ද චමම අංශචයන් කරචෙන යනු ලබයි. උපාධි 

ප්රදාචනෝත්සවය හා අචනකුත් සම්මාන ප්රදාචනෝත්සවවල දී නිසල ඡායා පස ෙැනීම ආදී චසේවා සැපයීම 

පිළිබඳ වෙකීම ඉටුකරන්චන්ද චමම ඒකකයයි.   

තවද අධ්යාපන තාක්ෂණික හා මාධ්යය මධ්යසථ්ානය පාඨමාලා රචනය පිළිබඳ චකටි කාලීන පාඨමාලාව 

පවත්වා චෙන යෑම, මාර්ෙෙත පාඨමාලා සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධ්නය කිරීම, මාර්ෙෙත පාඨමාලා සඳහා 

විදුත් උපචීශනය, නිබන්ධ්කරණය ආදී චසේවා ද සපයයි. දැනට එය උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් 

මධ්යස්ථාන වයාපෘති වැනි දෑ සඳහාද පසපවාහිනි චිත්රාොරය, චවනත් පහසුකම් හා චසේවාවන් කුළියට චදනු 

ලැච..   

2019 වර්ෂය තුළ විශ්වවිදයාලයීය සියළුම විීවතුන් සඳහා නව මූඩ්ල් 3.3 අනුවාදය පිළිබඳ ආධුනික 

වැඩමුළු අධ්යාපනික තාක්ෂණික හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය විසින් පවත්වන ලදි. නව මූඩ්ල් අනුවාදය වන 

මූඩ්ල් 3.3 ස්ථාපිත කර දැනට පවතින සියළුම පාඨමාලා නව මූඩ්ල් අනුවාදයට උසස් කරන ලදි. තවද,  

උපචීශාත්මක සැලසුම් හා පාඨමලා ද්රවය සංවර්ධ්නය හා මාර්ෙෙත පාඨමාලා සංවර්ධ්නය පිළිබඳ 

ඉල්ලුම් කරන ලද සියළුම පුහුණු වැඩමුළු මධ්යසථ්ානය විසින් සපුරා මත.  

නව මූඩ්ල් පාඨමාලා සඳහා සිසුන් විශාල වශචයන් උඩුෙත කිරීචම් ෙැටළු සහ වර්ණ අකුරු වැනි පසුචපල 

ෙැටළු බාහිර උපචීශකචයකුචේ සහාය මතිව විසඳා මත.  

''කැමරා නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කරන්චන් චකචසේද?'' යන්න පිළිබඳ වැඩමුළු 2ක් හා රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිදයාලයීය විීවතුන් සඳහා අධ්යාපනික වීඩිචයෝ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ සය දින වැඩමුළුවක් 2019 

වර්ෂය තුළ අධ්යාපනික තාක්ෂණික හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය විසින් පවත්වන ලදි. මීට අමතරව, 

OpenCast සහ OpenUtube නමින් විඩිචයෝ පට සුරක්ිකතාොර 2ක් පිහිටුවන ලදි. අධ්යාපනික තාක්ෂණික 

හා මාධ්ය මධ්යස්ථානය විසින් රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය නිල ගුවන් විදුිනය වන    RadioOUSL 

ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අධ්යාපනික රවය වැඩසටහන් සංවර්ධ්නය කිරීම ආරම්භ කරන ලදි. 

අනවගව ලංසැකුකේ 
 

 සිනමා සහ විඩිචයෝ පට නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ඩිේචලෝමා වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම සඳහා සැලසුම්  

 

 RadioOUSL - රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය නිල චව. ගුවන් විදුිනය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් 

 
 

 සනාතන සභාව විසින් තීරණය කර මති පරිදි සියළුම ප්රථම උපාධි වැඩසටහන් යටචත් පිරිනමන 

සියළුම පාඨමාලා සඳහා මාර්ෙෙත පාඨමාලා සංවර්ධ්නය කිරීචම් රියාවල්ිනය චේෙවත් කිරීම 
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6.10  උපනය ීවන ලංසහ ලංබවිර ලංසේපනයවය ලංමධ්යසවථවනය 
 

උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය විශ්වවිදයාලය සහ රී ලාංකික සමාජය අතර සහචයෝගීතාව 

වර්ධ්නය කරෙැනීමට පහසුකම් සැළසීම සඳහා රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් පිහිටුවන ලදී.  එචසේම 

චමම උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය හරහා විශ්වවිදයාලයට හැකි අවස්ථාවල රචට් යහපත 

සඳහා තම මානව සහ චභෞතික සම්පත් චයදවිය හැකිය. උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය 

චමචහයවනු ලබන්චන් උපකුලපති තුමා සභාපතිත්වය දරන අධ්යක්ෂ සහ අධ්යයන, අනධ්යයන යන 

කාර්ය මණ්ඩල චදචක්ම නම්කරන ලද සාමාජිකයන්චෙන් සමන්විත වන කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් 

විසිනි.  

උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යසථ්ානය පර්චේෂණ වැඩසටහන්, චකටි පාඨමාලා, උපචීශන චසේවා, 

දිගු පාඨමාලා, පුහුණු සහ අඛ්ණ්ඩ වෘත්තීමය සංවර්ධ්න පාඨමාලා පවත්වයි. අදාළ අධ්යයන 

චදපාර්තචම්න්තුවල කාර්ය මණ්ඩලයට එවන් පැවරුම් රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ කිනන් චයොදාෙත් 

වැඩකටයුතුවලට බාධ්ාවක් චනොවන ආකාරයට චම් කටයුතුවලට සම්බන්ධ් විය හැකිය. උපචීශන සහ 

බාහිර සම්පත් මධ්යසථ්ානචේ පැවරුම් සකස් කර තිචබන්චන් අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල විසින් වන අතර 

ඒවා වර්තමාන ප්රවණතාවන් සහ සමාජ අවශයතා පිළිබඳ විශ්චල්ෂණය කිරීචමන් අනතුරුව සකස් කර 

තිච.. යම් කිසි බාහිර ආයතනයක් වන චසේවාලාභිචයකුට ෙැළචපන ආකාරචේ විචශේෂ කාරියකට සැකසූ 

වැඩසටහන්ද තිච.. උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානචේ වයාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට සනාතන 

සභාචේ අනුමැතිය ලද පසු සිදු කළ හැකිය. චමම පැවරුම් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීමට අවශය චභෞතික 

සහ මානව සම්පත් රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් ලබා චදයි.  

2019 වසචර් උපචීශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය පැවරුම් 304 ක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන් අතර 

ඉන් 241ක් සාර්ථකව අවසන් චකරිණි. සමහර පැවරුම් චකටි පාඨමාලා වන අතර ඒවාට මහුම්කන්දීම 

සහ කථනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, සංචාරක වයාපාරය සහ චහෝටල් චමචහයුම්, චකොරියන් 

භාෂාව, වෘත්තිමය පරිෙණක චයදවුම්, ශාඛ් පැල කිරීචම් තාක්ෂණය, පරිෙණක සහායක සැළසුම් කිරීම 

සහ ආකෘතිකරණය, වෘත්තීමය චව. සැකසුම්, ඉචෙනුම් අපහසුතා මති දරුවන්ට ඉෙැන්වීම, පර්චේෂණ 

ක්රමචේදය, මහජන පුස්තකාලය සහ විශ්වවිදයාල පුස්තකාල මතුළු සිසැයුම, ඔට්සම් පිළිබඳ වැඩමුළු 

යනාදිය මතුළත් චේ.  සුපුරුදු පැවරුම්වලට අමතරව, 2019 වර්ෂචේදී උපචීශන හා බාහිර සම්පත් 

මධ්යස්ථානය රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලය විශ්වවිදයාලය සමඟ ගිවිසුමකටත් සර්චවෝදය සමඟ 

අවචබෝධ්තා ගිවිසුමකටත් මතුළත් වී මත. 
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6.11  පනයර්  ඨණ ලංඅාවය 
 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් පර්චේෂණ චමචහයවීම උචදසා 2014 වර්ෂචේ චපබරවාරි මස 

පර්චේෂණ අංශය ස්ථාපිත කරන ලදි. පර්චේෂණ අධ්යක්ෂවරයා විසින් චමම අංශය චමචහයවනු ලබයි. 

පර්චේෂණ අංශය විසින් විශිෂ්ට චසේවාවක්, විනිවිදභාවය, සහචයෝගීතාවය හා නචවෝත්පාදනය නිදර්ශනය 

කරන සංස්කෘතියක් ප්රවර්ධ්නය කරමින් විශ්වවිදයාලයීය අධ්යයන හා පර්චේෂණ චමචහවර ඉදිරියට 

චෙන යනු ලබයි. 

පර්චේෂණ අංශය විසින් සහචයෝගී හා නචවෝත්පාදනය පර්චේෂණ, ශිෂයත්ව හා නිර්මාණාත්මක 

රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සලසමින් පීඨවල, කාර්ය මණ්ඩලචේ චමන්ම ශිෂයයන්චේ සාර්ථකත්වය 

චවනුචවන් අනු්රහය දක්වයි. චමම අංශය විසින් පර්චේෂණ හා ජාතික සංවර්ධ්නය පුළුල් කිරීම, රාජය 

චසේවය හා උපචීශනය සමඟ පර්චේෂණ ඒකාබීධ් කිරීම, විනය සහචයෝගීතාවය චපෝෂණය කිරීම 

චවනුචවන් කටයුතු කරයි.   

2019 ලංතර්ඨ  දී ලංපනයහව ලංස හන් ලංක්රියව වර ේ  ලං වර්යයන් ලංසේපූර්ණ ලං රන ලංකදි. 

1. 2019 ඔක්චතෝබර් 30 සිට 31 දක්වා 2019 විවෘත විශ්වවිදයාලයීය පර්චේෂණ සැසි සංවිධ්ානය 

කරන  ලදි. 
 

2. 2017 හා 2018 පර්චේෂණ දත්ත සමුදායන් සැකසීම  . 

3. පහත සඳහන් කරුණු සඳහා විවෘත විශ්වවිදයාල අනුමැතිය ලබා ෙන්නා ලදි. 

              (අ)  රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ආචාර ධ්ර්ම සමාචලෝචන ප්රතිපත්තිය.  

(ආ) පර්චේෂණ ඒකකචේ අතුරු නීතිය. 

(ම) පර්චේෂණ උපාධි ප්රදානය සඳහා අතුරු නීති. ඉආචාර්ය උපාධිය හා දර්ශනපති උපාධිය) 

(ම) පර්චේෂණ පශ්චාත් උපාධි ශිෂයයන් ඉආචාර්ය උපාධි හා දර්ශනපති උපාධිය) 
අධීක්ෂණය හා අධීක්ෂකවරුන් පත් කීරිම සඳහා මාර්චෙෝපචීශ. 

 (ඉ) ආචාර්ය උපාධිය හා දර්ශනපති උපාධිය දක්වා මෙචපන්වන අධ්යයන වැඩසටහන් 
හදාරන ශිෂයයන් සඳහා මාර්චෙෝපචීශ. 

 (ඊ ) පීඨ පර්චේෂණ ප්රදාන  

 2020 - පර්චේෂණ ප්රදාන සඳහා චයොජනාව මෙයීචම් ආකෘතිය 

 2020 - අයවැය මාර්චෙෝපචීශ 

 

4. පහත සඳහන් පර්චේෂණ ප්රදාන ප්රචාරය කරන ලදි. 

          (අ)  තරඟකාරී පර්චේෂණ ප්රදාන 

          (ආ) නචවෝත්පාදන ප්රදාන 

 

5. චතෝරාෙත් පර්චේෂණ චයෝජනා අයදුම්කරුවන් අතර 2019 වර්ෂචේ පීඨ පර්චේෂණ ප්රදාන 

මිිනයන 10ක චවන් කළ අරමුදල චබදා චදන ලදි. 

 

6. ආචාරධ්ර්ම නිෂ්කාශනය සඳහා ආචාරධ්ර්ම සමාචලෝචන කමිටුවට ලැබුණු අයදුම්පත මෙයීම. 
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6.12 පනයවරිසරි  ලංඅධ්යයනය ලංහව ලංතිරසවර ලංසාතර්ධ්න මධ්යසවථවනය 

 
 

විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් අනුෙමනය කරන හරිත ප්රතිපත්තිය මගින් සපයන ලද පුළුල් රාමුවකට 

අනුූලලව තම මැදිහත්වීම් පුළුල් කිරීම 2019 වර්ෂචේදී, පාරිසරික අධ්යයන හා තිරසාර සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය විසින් ආරම්භ කර මත. චම් යටචත්, විවෘත විශ්වවිදයාලය හරිත විශ්වවිදයාලයක් බවට 

පරිවර්තනය කිරීචම් කැපී චපචනන භූමිකාවක් පාරිසරික අධ්යයන හා තිරසාර සංවර්ධ්න මධ්යසථ්ානය 

ඉටු කරයි. චමම නව මැදිහත්වීම් ස්වභාවික හා චෙොඩනො මති පරිසරය, ඉෙැන්වීම, පර්චේෂණ, 

උපචීශනය හා ජීවන රටාව යන ක්චෂේත්රයන් සඳහා චේ. පාරිසරික අධ්යයන හා තිරසාර සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානචේ මෙ චපන්විම යටචත් විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් හරිත මුලපිරීම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

සඳහා විශ්වවිදයාල හරිත කමිටුවක් පිහිටුවා මත. 2019 වර්ෂචේදී විශ්වවිදයාලය සඳහා බලශක්ති 

ඉතිරිකිරිම් චවනුචවන් ප්රචයෝගික නීති සං්රහයක් හඳුන්වාදීමට සහ නාෙරික ප්රවාහන ෙැටළුවලට 

විසඳුමක් චලස පාපැදි මංතීරු ප්රවර්ධ්නය සඳහා ජාතික වයාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට පාරිසරික අධ්යයන 

හා තිරසාර සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය පියවර චෙන මත. රසායනාොර හා මුද්රණාලය මගින් ඉවත් කරන 

උපද්රවකාරී රසායනික අපද්රවය ප්රමාණයන් තක්චසේරු කිරීම සඳහා සමීක්ෂණයක් පාරිසරික අධ්යයන හා 

තිරසාර සංවර්ධ්න මධ්යසථ්ානය විසින් සම්පූර්ණ කර මති අතර ඒවා විශ්වවිදයාල පරිසරයට බැහැර 

කිරීචමන් චතොරව චවනත් පිළියමක් චයදීමට පියවර ෙනිමින් පවති. ආෙන්තුක චීශන 2ක් පවත්වන 

ලදි:ප්රථම චීශනය හරිත චෙොඩනැගිින සභාචවහි අධ්යක්ෂ මහාචාර්ය.රන්ජිත් දිසානායක විසින් හරිත 

චෙොඩනැගිින පිළිබඳව පවත්වන ලද අතර චදවන චීශනය 2012 (පැරිස් ) තිරසාර ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පය 

සඳහා වන චෙෝලීය සම්මානචයන් පිදුම් ලද ඉන්දියාචේ සී.ඊ.පී.ටී විශ්වවිදයාලයීය ෙෘහ නිර්මාණ පීඨචේ 

හිටපු පිඨාධිපති, මහාචාර්ය. ඈන් ෆීන්ස්රා විසින් පවත්වන ලදි. පාරිසරික තිරසාරභාවය පිළිබඳ 

උනන්දුවක් දක්වන විශ්වවිදයාලයීය විීවතුන්චෙන් සැදුම්ලත් පාරිසරික අධ්යයන හා තිරසාර සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය විසින් ස්ථාපිත සංසදයක් වන පාරිසරික අධ්යයන හා තිරසාර සංවර්ධ්න මධ්යසථ්ානචේ 

හරිත කමිටුව විසින් දැනුවත් කිරීචම් රියාකාරකමක් චලස සිංහරාජ වැසි වනාන්තරචයහි චාරිකාවක 

නිරත විය. 
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7   ොටස – අනවගව ලංසැළුකේ 
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 අනවගව ලංසැකුකේ ලං- ලං2020 
 

රී ලංකාචේ ප්රමුඛ්තම විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් උසස් අධ්යාපන ආයතනය වශචයන් එහි චමචහවචරහි 

අරමුණු චවත ළඟා වීචම්දී රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය චසේවාවන් තවදුරටත් වයාේත කිරීම හා වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා රියාත්මක කිරීමට බලාචපොචරොත්තු වන අනාෙත වැඩසටහන්විනන් කිහිපයක් පහත 

දැක්චේ. චමම වයාපෘති චයෝජනා කිරීචම්දී තිරසාර සංවර්ධ්නය පදනම් කර ෙනිමින් කටයුතු කරනු ලැච.. 

1. විශ්වවිදයාලයීය හරිත ප්රතිපත්තිය පාදක කරෙනිමින් මධ්යම මණ්ඩපය හා චකොළඹ ප්රාචීයය 

මධ්යස්ථානය හරිත විශ්වවිදයාලයක් චලසට පරිවර්තනය කිරීමට සැලසුම් චකචර්. 

2. 2020 වර්ෂය තුළ චමම සැලසුම් රියාත්මක කිරීමට කටයුතු චකචර්. 

3. 2020 ඔක්චතෝබර් 28 දින රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය හරිත දිනය වශචයන් ප්රකාශයට 

පත් කර මත. 

4. චකොළඹ මහ නෙර සභාචේ සහාය මතිව මධ්යම මණ්ඩපය හා චකොළඹ ප්රාචීයය 

මධ්යස්ථානය සඳහා මලාපවහන හා ජලාපවහන පීධ්තියක් හඳුන්වා චදනු ලැච..  

5. නව අධ්යයන මධ්යස්ථානයක් මාතචල් ස්ථාපිත කිරීම මගින් රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය 

ප්රාචීයය මධ්යසථ්ාන ජාලය තවදුරටත් වයාේත වීම හා වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සිදු චකචර්. රී 

ලංකාචේ සෑම දිස්ත්රික්කයකම අවම වශචයන් එක් අධ්යයන මධ්යස්ථානයක් සථ්ාපිත කිරීචම් 

විශ්වවිදයාලචේ අභිප්රාය චම් සමඟ ඉටු චේ. 

6. මධ්යම මණ්ඩපය හා ප්රාචීයය සහ අධ්යයන මධ්යසථ්ාන දියුණු කිරීචම් අචනකුත් වයාපෘති 

සැළසුම් චකචරමින් පවතින අතර 2020/2021 වර්ෂය තුළ සම්පූර්ණ කිරීමට අචේක්ෂා චකචර්. 

                                ඉඅ)  චසෞඛ්ය විදයා පීඨය සඳහා නව මහල් 5කින් යුත් චෙොඩනැගිල්ල. 

                                ඉආ) මධ්යම මණ්ඩපචේ සිේමහල් විභාෙ ශාලාව. 

                                ඉම) විභාෙ අංශය අළුත්වැඩියා කිරීම. 

                                ඉඈ) මූලධ්න අංශචේ කාර්යාලය අළුත්වැඩියා කිරීම. 

                                ඉඉ)  මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨචේ චදවන මහල අළුත්වැඩියා කිරීම. 

                                ඉඊ)  චකොළඹ ප්රාචීයය මධ්යසථ්ානය තුළ සිසුන්ට අධ්යයන කටයුතු සිදු කිරීචම් 

ස්ථාන ඉදිකිරීම. 

                                ඉඋ)  මඩකලපුව ප්රාචීයය මධ්යස්ථානය සඳහා තාවකාිනක විභාෙ ශාලා. 

                                ඉඌ) කළුතර, ෙම්පහ, අම්පාර, මන්නාරම, මහනුවර, බණ්ඩාරචවල අධ්යයන 

මධ්යස්ථාන සඳහා තාවකාිනක විභාෙ ශාලා. 

                                ඉඑ) බදුල්ල, රත්නපුර ප්රාචීයය මධ්යස්ථාන තුළ හා ත්රිකුණාමලය, මන්නාරම,   

හැටන් අධ්යයන මධ්යසථ්ාන තුළ නව මධ්යස්ථාන ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම. 
 

7. රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය වැඩසටහන් චවනත් රටවල් චවත පිරිනැමීම චමන්ම විවෘත හා 

දුරස්ථ ඉචෙනුම් මාධ්ය හරහා ඒකාබීධ් අධ්යයන වැඩසටහන් පිරිනැමීම මඟින් චීයය හා 

ජාතයන්තර හවුල්කරුවන් සමෙ සහචයෝගීතාවය වර්ධ්නය කිරීම. 
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8. ශ්රි ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය රියාකාරකම් හා සංකීර්ණ පරිපාලන වූහය, බලතල, 

රාජකාරි හා කාර්යය සමඟ විශ්වවිදයාලය මුහුණ චදනු ලබන අභිචයෝෙ නිරාකරණය කිරීම 

සඳහා රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ආඥා පණත ප්රකාස්ථාපනය කරමින් පවතී.  

9. විශ්වවිදයාලයීය ප්රධ්ාන නිලධ්රයන්චේ මෙචපන්වීම මත අධ්යයන මධ්යස්ථානයන්හි 

අධ්යයන, පරිපාලනමය හා මූලය රියාකාරකම් පවත්වාචෙන යාම සඳහා ප්රාචීයය අධ්යාපන 

චසේවාව ප්රතිවූහෙත කිරීම.  

10. සියලුම අධ්යයන හා කළමනාකරණ කාර්යයන් පහසු කිරීම සඳහා පුළුල් කළමනාකරණ 

චතොරතුරු පීධ්තියක් චමන්ම ඉෙැන්වීම්/ ඉචෙනුම් කාර්යය දියුණු කිරීම සඳහා අවශය 

චතොරතුරු හා සන්නිචේදන තාක්ෂණ යටිතල වූහයකින් රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය 

සමන්විත චේ. 

11. 2020 වර්ෂචේ අෙභාෙය වන විට සමස්ත මධ්යම මණ්ඩපය හා සියළුම ප්රාචීයය මධ්යස්ථාන 

චවත WIFI පහසුකම සැපයීමට හැකි වනු මත.  

12. විශ්වවිදයාලචේ ඉචෙනුම් ආධ්ාරක ඒකකය (Learner Support Unit) ප්රතිසංවිධ්ානය කිරීම. 

13. විවෘත විශ්වවිදයාල ආසියානු සංෙමචේ (Asian Association of Open Universities) 2020 

වාර්ිකක සමුළුව රී ලංකාචේ පැවැත්වීචම් සත්කාරකත්වය විශ්වවිදයාලය විසින් දරනු මත. 

14. රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල අධ්යයන මධ්යසථ්ාන පිහිටා මති නෙරවල මති මහජන 

පුස්තකාල සමඟ සහචයෝගීතාවය වර්ධ්නය කිරීම තුළින් රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ශිෂයයන් 

චවත පුස්තකාල චසේවා පහසුකම් ලබා දීම වැඩි දියුණු කිරීම. 

15. ජාතික මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන චසේවා (National Online Distance Educational Services) 

හරහා අචනකුත් අධ්යාපන ආයතන චවත මාර්ෙෙත චසේවා පහසුකම් පිරිනැමීචම් අවස්ථාවන් 

පුළුල් කිරීම. 

16. විශ්වවිදයාලය තුළ ක්රීඩා රියාකාරකම් සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා චභෞතික යටිතල පහසුකම් 

වැඩි දියුණු කිරීම. 
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8   ොටස ලං- ලංමූකය  වොරතුරු 
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 මූකය  වොරතුරු 
 

8.1 පුනරවතර්වන ලංවෘයේ ලංළිබඳබ  ලංවෘසවවර:  

 
වෘඨය 2018 රු. 2019 රු. 

අ. පුීෙිනක වැටුේ 1,833,468,187 2,702,299,986 

ආ. ෙමන් වියදම් 12,003,076 10,070,907 

ම. සැපයුම් 52,276,201 52,042,740 

ඈ. නඩත්තු චසේවා 90,936,317 34,488,086 

ඉ. චකොන්ත්රාත් චසේවා 312,938,768 341,998,119 

ඊ. චවනත් 241,051,827 214,491,493 

එ තුත 2,542,674,376 3,355,391,331 

 

8.2 ්රවේධ්න ලංවෘයේ ලංළිබඳබ  ලංවෘසවවර: 

 
 

වෘඨය 2018 රු. 2019 රු. 

අ. 
ෙෘහ උපකරණ සහ කාර්යාලීය උපකරණ පවරා 
ෙැනීම 

116,026,371 94,913,191 

ආ. යන්චත්රෝපකරණ පවරා ෙැනීම 9,008,809 28,655,600 

ම. චෙොඩනැගිින හා සැලසුම් පවරා ෙැනීම් 82,049,827 76,318,129 

ඈ. 
චවනත් ඉපුස්තකාල චපොත්, චලෝගු හා චමොටර් රථ 
වාහන) 

14,030,997 16,484,805 

                               එ තුත 221,116,004 216,371,725 
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8.3  තයවපනය ති ලංආවයේ ලංසහ ලංවෘයේ ලංළිබඳබ  ලංවෘසවවර ලං( ීයය  ලංවෘ ීෂ්ය ලංඅරමුඛේ ලංසපනයයන ලංක ලං) 
 

නම ලංසහ ලංවෘසවවර 
මූකය ලංසැපනයූ ලං

ආයවනය 

සේපූර්ණ ලංළිරිතැය ලං

ඇසවව ේන්තුත ලං

(TCE) (රු.) 

 2017 
වෘයේ  

 2018 
වෘයේ  

 
2019.12.31 
දිනට ලංසමුඛච්චිව ලං

එ තුත 

   වෞති  
්රගති   ලං

්රතිවවය 
(%) 

ග හසවථ ලංඅරමුඛේ 

(DF)( ලංරු.) 
 

1 චතොරතුරු පරිෙණක තාක්ෂණ කුසලතා සඳහා 
ඒකාබීධ් විවෘත අධ්යාපනික සම්පත් 
පාඨමාලා සංවර්ධ්නය (A.No.CA16-340) 
 

චපොදුරාජය 
මණ්ඩලීය 
ඉචෙනුම් 
ආයතනය 

    1,261,250.00       735,930.00                   -          906,070.69  71.84% -- 

2 විදුත් ඉචෙනුම් පාඨමාලා සංවර්ධ්නය- 
ඉෙැන්වීම හා ඉචෙන ෙැනීම සඳහා 

උපචීශනාත්මක විඩිචයෝ නිෂප්ාදනය (C17-
054)   

චපොදුරාජය 
මණ්ඩලීය 
ඉචෙනුම් 
ආයතනය 

    1,565,751.32                   -        700,000.00        700,000.00  44.71% -- 

3 "විවෘත අධ්යාපන සම්පත් හා විවෘත අධ්යාපන 
පුහුණු ප්රති්රහණය පිළිබඳව 
අධ්යාපනඥයන්චේ අඛ්ණ්ඩ වෘත්තීය 
සංවර්ධ්නය අරමුණු කරෙත් විශාල විවෘත 

මංෙත පාඨමාලාවක් සැලසුම් කිරීම, 
සංවර්ධ්නය, රියාත්මක කිරීම හා මෙයීම: 
සැලසුම් පදනම් වූ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
වැඩසටහනකි"(19-ED 262) - අදියර ලං2 

චපොදුරාජය 
මණ්ඩලීය 
ඉචෙනුම් 
ආයතනය 

    3,500,886.78  415,370.95   1,544,342.91     3,494,477.86  99.82% -- 

4 
විදුත් පුස්තකාල ස්වයංක්රීයකරණ වයාපෘතිය 
 

ප්රාචීයය සභා 
හා පළාත් සභා 
අමාතයාංශය 

  15,000,000.00    8,181,293.00  3,660,000.00  11,841,293.00  78.94%  15,000,000.00 

5 අධ්යාපන අමාතයාංශය හා ඒකාබීධ්ව 
පිරිනමන ගුරු අධ්යාපනඥයන් සඳහා 
පර්චේෂණ ක්රමචේදය පිළිබඳ චකටිකාලීන 
පාඨමාලාව  

රී ලංකා 
අධ්යාපන 
අමාතයාංශය 

    1,250,000.00       248,520.00  133,300.00       695,517.00  55.64% 1,250,000.00  

6 කාන්තා පුරුෂ සමානාත්මතාවය සඳහා 
මධ්යස්ථානය චවනුචවන් මූලයාධ්ාර 

 විශ්වවිදයාල 
ප්රතිපාදන 
චකොමිෂන් 
සභාව 

      770,000.00          6,640.00  50,368.22        58,908.22  7.65% 770,000.00  
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නම ලංසහ ලංවෘසවවර 

 
මූකය ලංසැපනයූ ලං

ආයවනය 

සේපූර්ණ ලංළිරිතැය ලං

ඇසවව ේන්තුත ලං

(TCE) (රු.) 

 2017 
වෘයේ 

  2018 
වෘයේ 

2019.12.31 
දිනට ලංසමුඛච්චිව ලං

එ තුත 

   වෞති  
්රගති   ලං
්රතිවවය 

(%) 

ග හසවථ ලංඅරමුඛේ 

(DF)( ලංරු.) 

 

7 ECD ගුරු පුහුණුකරුවන් හා ECD ගුරුවරුන් 
සඳහා විෂයමාලා සංවර්ධ්න චකටිකාලීන 

පුහුණු පැචක්ජය - ශ්රි ලංකා රජචේ ECD 
වයාපෘතිය යටචත්  
 

කාන්තා හා 
ළමා කටයුතු 
අමාතයාංශය 

      956,425.00  128,598.00 453,536.00       582,134.00  60.87%  956,425.00 

8 ්රාමීය චෙොවි කාන්තා ප්රජාව අතර ජංෙම 
ඉචෙනීම ප්රවර්ධ්නය සඳහා කාන්තාව සවිබල 
ෙැන්වීම 

චපොදුරාජය 
මණ්ඩලීය 
ඉචෙනුම් 
ආයතනය 

1,423,245.94                  -            821,277.41  57.70% -- 

9 රී ලංකාචේ කෘික වයාේත චසේවචේ නිර්යාත 
කෘික නිළධ්ාරීන්චේ කාර්යක්ෂමතා වර්ධ්නය 
සඳහා චතොරතුරු පරිෙණක තාක්ෂණචයහි 
භාවිතය 
 

චපොදුරාජය 
මණ්ඩලීය 
ඉචෙනුම් 
ආයතනය 

    1,932,095.74  1,356,794.74       50,000.00     1,857,633.78  96.15% -- 

10 රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් විදුින 
සංචීශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාතයාංශය හා එක්ව ඒකාබීධ්ව චෙොවීන් 
සඳහා යාවජීව ඉචෙනුම් වැඩි දියුණු 

කිරීම.(A.No. CR18-299). 

චපොදුරාජය 
මණ්ඩලීය 
ඉචෙනුම් 
ආයතනය 

1,207,392.74                  -    178,354.06 731,492.73 60.58% -- 

11 රී ලාංකීය උසස් ීවිතීය පාසල් මට්ටචම් 
ගුරුවරුන් හා ශිෂයයන්  විසින් පවත්වන 
චපොදුරාජය මණ්ඩලීය ඩිජිටල් අධ්යාපන 
නායකත්ව පුහුණුව රියාත්මක කිරීචම් 

වැඩසටහන  (A.No C-19-008) 

චපොදුරාජය 
මණ්ඩලීය 
ඉචෙනුම් 
ආයතනය 

4,867,682.13                  -    819,970.50    2,025,030.50  41.60% -- 

12 විෂය බාහිර රියාකාරකම් වල නිරත වන 
විශ්වවිදයාල ශිෂයයන් කධ්ර්යමත් කිරීම 
සඳහා අක්මුදල්.   

උසස් 
අධ්යාපන 
අමාතයාංශය 

4,500,000.00   1,015,793.85  2,754,915.15    3,766,709.00  83.70%  4,500,000.00 

13 ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨ ශිෂය අධ්යයන 
සම්මන්ත්රණය 

විදයා 
තාක්ෂණචේදය 
හා පර්චේෂණ 
අමාතයාංශය 

244,625.00                  -        129,250.00        244,625.00  100.00%  244,625.00 
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නම ලංසහ ලංවෘසවවර 

මූකය ලංසැපනයූ ලං

ආයවනය 

සේපූර්ණ ලංළිරිතැය ලං

ඇසවව ේන්තුත ලං

(TCE) (රු.) 

 2017 
වෘයේ 

  2018 
වෘයේ 

2019.12.31 
දිනට ලංසමුඛච්චිව ලං

එ තුත 

 වෞති  
්රගති   ලං
්රතිවවය 

(%) 

ග හසවථ ලංඅරමුඛේ 

(DF)( ලංරු.) 

 

14 පාරිසරික හා චීශගුණික විපර්යාස නීති 
ශකයතාව "පුහුණුවන්නන් පුහුණු කිරීචම් 

වැඩසටහන" ශක්තිමත් කරමින් ABD 
කලාපිය ශකයතා සංවර්ධ්න සහාය. 
 

ආසියානු 
සංවර්ධ්න 
බැංකුව                                                                                                                   
 

308,000.00                  -          12,750.00        308,000.00  100.00% -- 

15 අධ්යාපන අමාතයාංශය හා එක්ව ශ්රි ලංකා 
විවෘත විශ්වවිදයාලීය වවුනියා අධ්යයන 
මධ්යස්ථාන ගුරු අධ්යාපනඥයන් සඳහා චකටි 
කාලීන පාඨමාලාව චමචහයවීම. 

රී ලංකා 
අධ්යාපන 
අමාතයාංශය 
 

675,000.00                  -                     -          224,797.00  33.30%  675,000.00 

16 දකුණු ආසියාචේ සමකාලීන ඉෙැන්වීචම් 
කුසලතා   (CONTESSA) 
 

්රාස් 
විශ්වවිදයාලය 2,096,169.91 

                 -                     -    613,818.37 29.28% 
-- 

17 ජාතික චසෞඛ්ය පර්චේෂණ ඉචලක්චරොනික 
සුරක්ිකතාොරය 

චලෝක චසෞඛ්ය 
සංවිධ්ානය 1,420,000.00                  -                     -          915,000.00  64.44% 

-- 
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8.4 මූකය ලං්රගතිය ලංළිබඳබ  ලංවෘසවවර ලං(වෘයේ ලං) 
 

වෘඨය ්රතිපනයවන 2019 රු. එ තුත 2019 රු. 
ඉතිරිකින්ේ  ලං

අතිරික්වය රු. 
අ. පුනරාවර්තන වියදම් - වයාපෘති හැර 3,709,300,000 3,741,556,515 (32,256,515) 

ආ. ප්රාේධ්න වියදම් - වයාපෘති හැර 751,072,000 299,722,649 451,349,351 

එ තුත 4,460,372,000 4,041,279,164  

 
 කැබිය ලංුමතු ලං ී ලංක්ඨය ලංවීම ලංහව ලංඅපනයරය ලංවීම ලංඇතුළුත ලං(ෂ්ඨය) 
 

8.5  මූකය ලං්රගතිය ලංළිබඳබ  ලංවෘසවවර ලං(උවයපනයවනය ලං ළ ලංආවයම) 

 

ආවයේ ලංමවර්ගය ්රතිපනයවන 2019 රු. එ තුත 2019 රු. ඉතිරිකින්ේ  ලං

අතිරික්වය රු. 

අ. 
 

ප්රථම උපාධි අධ්යයන කටයුතු 
 

892,790,000 
 

907,347,569 
 

    (14,557,569) 

ආ. 
 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන කටයුතු 330,210,000 337,318,902       (7,108,902) 

ම 
 

චවනත් 248,000,000 166,183,695   131,816,305 

  එ තුත 1,471,000,000 1,410,850,166  

 
 

8.6  මූකය ලං වර්යසවධ්න ලංවෘවව ේඨණය ලං- ලං2019: 

 

වෘඨය සූත්රය 
එක් ලංෂ්ඨය යකු ලං

ස හව ලංවෘයම ලංරු. 

අ. 
 

එක් ශිෂයචයකු සඳහා පුනරාවර්තන වියදම පුනරාවර්තන වියදම/ ශිෂය සංඛ්යාව 
77,010 

ආ. 
 

එක් ශිෂයචයකු සඳහා ප්රාේධ්න වියදම ප්රාේධ්න වියදම/ ශිෂය සංඛ්යාව 
4,966 
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 9   ොටස ලං- ලංඅතසවන ලංගිණුේ 
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   අතසවන ලංගිණුේ 
 

9.1   මූකය ලංවවයතය ලංළිබඳබ  ලං්ර වවනය 
 

 

 

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය 

අතසවන ලංගිණුේ  ලං- ලං 2019 

2019.12.31 ලංදිනට ලංමුඛකය ලංවවයවයතය ලංළිබඳබ  ලං්ර වවනය 

 සටහන   

2018.12.31 

(නැතව ලංස හන් ලං රන ලං
ක ලං)  2019.12.31 

     )රු(                    )රු(         

තවය ේ       

ැනට ලංපනයතතින ලංතවය ේ       

බැංකුචේ මති මුදල් 1         62,789,969  191,369,707 

අතැති මුදල්    -  1,000 

ලැබිය යුතු 2       205,297,347  326,264,104 

භාන්ඩ චල්ඛ්න 3       183,020,029  206,814,099 

අත්තිකාරම් සහ පූර්ව චෙවීම් 4        15,263,263  17,014,323 

ණය සහ කාර්ය මණ්ඩලවල 

අත්තිකාරම්  5         82,713,893  85,188,571 

ැනට ලංපනයතතින ලංමුඛළු ලංතවය ේ     549,084,502  826,651,804 

 

      

ජාගම ලං නොතන ලංතවය ේ    
 
                                      

චීපළ හා පිරියත උපකරණ    6   14,436,409,727  14,326,932,139 

අස්පෘශය වත්කම් 6.1   20,553,736  18,171,383 

චකරීචෙන යන ප්රාේධ්න 

කටයුතු 7         59,813,559  191,374,278 

ආචයෝජන 8     1,363,770,123          1,126,691,969 

සේපූර්ණ ලංජාගම ලං නොතන ලංතවය ේ   15,880,547,144  15,663,169,768 

මුඛළු ලංතවය ේ   16,429,631,646        16,489,821,573 
 

තගකීේ    
                                          
   

 
 

ජාගම ලංතගකීේ       

චෙවිය යුතු තැන්පතු 9         51,513,331  
           

53,124,723 

චෙවිය යුතු දෑ 10           87,381,949  86,236,474 
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චසේවාදායකයන්චේ 

අත්තිකාරම්  - විශ්වවිදයාල 

මුද්රණාලය    

 
                    

871,554  

 

 

851,743 

චකටි කාලීන පාඨමාලා 

ආදායම -අත්තිකාරම් චලස 

ලැබීම් 
 

11   

          
          

91,886,282  

                               

 

140,199,902               

අත්තිකාරම් චලස ලැබුණු 

ඉෙැන්වීම් ොස්තු    
 

207,974,061  
 

248,413,457 

අත්තිකාරම් චලස ලැබුණු 

චවනත් ආදායම්    
 

287,800  
 

253,200 

උපචිත වියදම 12      140,399,548  113,782,878 

පාරිචතෝිකත ප්රතිපාදන -  

පවතින වර්ෂය   27,382,391             11,746,373 

මුඛළු ලංජාගම ලංතගකීේ       607, 696,916  654,608,749 

ජාගම ලං නොතන ලංතගකීේ       

උපචීශන හා බාහිර 

උපචයෝජන මධ්යස්ථාන 

අරමුදල    20,472,852  20,817,506 

විචශේිකත අරමුදල්   (සීමිත) 13   406,687,147  570,852,107 

පාරිචතෝිකත සඳහා ප්රතිපාදන 14   391,952,984  882,551,699 

මුඛළු ලංජාගම ලං නොතන ලංතගකීේ   819,112,983  1,474,221,311 

 

      

මුඛළු ලංතගකීේ ලං   1,426,809,899  2,128,830,060 

ශුීධ් ලංතවය ේ   15,002,821,747  14,360,991,512 

ශුීධ් ලංතවය ේ ලං  ොටසව       

ප්රාේධ්න ප්රදාන වියදම් කරන 
ලද 
 

 15   428,363,936     416,540,784 
බාහිර ප්රදාන මගින් ප්රාේධ්න 
වියදම් සඳහා ලැබුණු 
දායකත්වය 
 16   15,630,195  16,741,230 
පරිතයාෙ 
 

17   729,576,465  627,172,170        

සාමානය තැන්පතු    542,913,865  14,200,043 

ප්රතයාෙණන අතිරික්තය    13,286,337,286    13,286,337,286 

මුඛළු ලංශුීධ් ලංතවය ේ ලං  ොටසව    15,002,821,747                             14,360,991,512 
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9.2  ලංමුඛකය ලං වර්ය සවධ්නය ලංළිබඳබ  ලං්ර වවනය 
 

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය 

අතසවන ලංගිණුේ  ලං- ලං 2019 

2019.12.31 ලංදිනට ලංමුඛකය ලං වර්ය සවධ්නය ලංළිබඳබ  ලං්ර වවනය 

 සටහන   2018.12.31 

)රු(  

(නැතව ලංස හන් ලං
 රන ලංක ලං) 

   

 2019.12.31 

(රු)   

අවයම       

පුනරාවර්ථන වියදම් සඳහා රජචේ 
ප්රතිපාදන 

       1,320,000,000  1,600,000,000 

පර්චේෂණ ප්රාේධ්න ප්රධ්ාන    9,425,000                9,000,000 

ආචයොජන විනන් චපොලී 18   113,333,807  93,743,600 

ණය සහ අත්තිකාරම් විනන් චපොලී    3,299,244  3,376,124 

ිනයාපදිංචි ොස්තු    4,256,403  25,354,799 

ශිෂයයන්චෙන් ආදායම     19   812,508,895  1,214,557,500 

විභාෙ ොස්තු /සහතික පත්ර ොස්තු   1,696,349  4,754,172 

පුස්තකාල දඩ    325,840  280,520 

චන්වාසිකාොර ොස්තු    1,546,050                   1,633,500 

අතිචර්ක ොස්තු    3,500                        3,500 

බැඳුම්කර කඩ කිරීචමන් ලත් 

ආදායම 

   5,227,117                 8,427,337 

චකටි කාලීන පාඨමාලා හා චවනත් 

ප්රභවයන්චෙන් ලත් ආදායම 

     20         46,000,262  29,136,288 

ප්රකාශන අචලවිය            623,568         

 

 659,280 

ඉල්ලුම්පත් අචලවිය   26,989,321                  13,539,890        

වාහන කුලී ආදායම    245,977  105,674                  

චීපල විනන් කුලී ආදායම   3,000,399                 1,953,813 

පැරණි භාණ්ඩ අචලවිය    1,973,022                               783,820 
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විවිධ් ආදායම් 21   11,176,486                 12,540,349 

පරිතයාෙ හා මූලධ්න වියදම් 

ක්රමක්ෂය 

   117,488,957              121,416,738      

වියදම් කල ප්රාේධ්න ප්රතිපාදන 

ක්රමක්ෂය 

    79,925,309                82,823,152 

මුඛළු ලංආවයේ    2,559,045,504  3,224,090,058     

     වියදම්     

                          

  

 

සාමානය පරිපාලන හා කාර්ය 

මණ්ඩල චසේවා 

 ලං   460,931,733  459,503,554     

ක්ෂය වීම    310,819,599  345,953,741                      

අස්පෘෂය වත්කම් ක්රමක්ෂය කිරීම    14,294,118  2,382,353 

ලැබිය යුතු ආදායම් අපචය 

විමඉශිෂය  හා කාර්යමණ්ඩලය)    

   31,229,282  37,827,384               

විනිමය අනුපාත චවනස    -  11,706 

අධ්යයන චසේවා  ලං ලං   1,792,238,763  2,540,839,811 

ඉෙැන්වීම් සම්පත්   120,022,702  158,260,681 

චසෞඛ්ය චසේවා    5,095,028           5,510,585 

ඉඩම් හා චෙොඩනැගිින නඩත්තුව    55,210,179  66,606,729 

අනුයාත චසේවා       106,647,186

                 

 124,669,971 

මුඛළු ලංවෘයම    2,896,488,589   3,741,566,515           

අවක ලං වක ලංත තවනුත ලංතුක ලං

අතිරික්වය/(ිදය) 

   (337,443,085) 

  

 (517,476,457)     

චකටිකාලීන පාඨමාලා අරමුදචලන්      22  

චෙවීම 

 

  (15,109,694) 

 

(352,552,779) 

 (11,238,364)      

(528,714,822) 
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9.3  ලංමුඛේ ලං්රතවහ ලං්ර වවය 

 

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය 

2019 ලං සැේබර් ලංමස ලං ලං11දි නන් ලංඅතසන් ලංවූ ලංතර්ඨය ලංස හව ලංමුඛේ ලං්රතවහ ලං්ර වවය 

 

2018 

)රු(  
(නැතව ලංස හන් ලං රන ලං

ක) 

2019 

(රු) 

 ම හුමේ ලං ටුමතුතලින් ලංමුඛේ ලං්රතවහ 
 

 

සාමානය කටයුතුවිනන් අතිරික්තය/හිඟය (352,550,779)      (528,714,821) 

මුඛේ ලං නොතන ලංසාරකනයන් 
              

 

ක්ෂයවීම්       310,819,599            345,953,741       

පාරිචතෝිකත සඳහා ප්රතිපාදන        80,910,120      502,046,056 

අස්පෘෂය වත්කම් ක්රමක්ෂය කිරීම 14,294,118 2,382,353 

ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය       (79,925,309)            (82,823,152) 

පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය    (117,488,957) (121,416,738) 

   

 වර  ලං්රවේධ්නය ලං තනසවවීමට ලං පනයර ලං ම හුමේ ලංකවවය (143,941,207)      (117,427,440) 

භාණ්ඩ චල්ඛ්නවල ඉවැඩිවීම්)/ අඩුවීම්      (26,618,179) (23,794,070)      

චවචළඳ හා චවනත් ලැබීම්වල /ඉවැඩිවීම්)       (59,755,201)   (125,191,494) 

චෙවිය යුතු වැඩිවීම්/අඩුවීම්      159,092,266            62,547,851 

   

 ම හුමේ ලං ටුමතුතලින් ලංශුීධ් ලංමූකය ලං්රතවහයන්     48,288,081      30,989,726 

   

ආ යෝජන ලං ටුමතුතලින් ලංමුඛේ ලං්රතවහය 
 

 

චීපළ පිරියත හා උපකරණ මිලදී ෙැනීම    (271,118,129) (363,536,984) 

විචශේිකත කාර්යයන් සඳහා ලැචබන මුදල්        66,762,850                171,132,201 

ආචයෝජන සඳහා වැඩිවීම (92,225,571)             (237,078,154)    

පාරිචතෝිකක චෙවීම් (28,382,706)            (27,083,360)      

   

ආ යෝජන ලං ටුමතුතලින් ලංශුීධ් ලංමුඛේ ලං්රතවහ (140,512,415)       (17,590,011)  

   

මූකය ලං ටුමතුතලින් ලංමුඛේ ලං්රතවහ 
 

 

ප්රාේධ්න ප්රදාන 77,950,000                80,000,00 

මූකය ලං ටුමතලින් ලංශුීධ් ලංමුඛේ ලං්රතවහ        77,950,000                    80,000,000    

මුදල් හා මුදල් තුලනයන්චේ ශුීධ් වැඩිවීම (අඩුවීම)      (14,274,334)            128,579,738 

කාලපරිච්චඡ්දය ආරම්භචේදී මුදල් හා මුදල් තුලයයන් 77,064,304 62,789,969       

කාලපරිච්චඡ්දය අවසානචේදී මුදල් හා මුදල් තුලයයන්       62,789,969 191,369,707 
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9.4 ස්කන්ධ් චවනසව්ීචම් ප්රකාශය 

ශ්රී කා ව වෘත ව වෘවවතවෘයවකය 

2019.12.11 ලංදි නන් ලංඅතසන් ලංවූ ලංතර්ඨය ලංතුළ ලං  ොටසවතක ලං තනසව ේ ලංළිබඳබ  ලං්ර වවය 

      (රු.)  

වෘසවවරය 
සවමවනය ලංසාචිව 
(නැතව ලංස හන් ලං
 රන ලංක) 

්රවේධ්නය 
්රවයවගරන ලං

අතිරික්වය 

(නැතව ලංස හන් ලං

 රන ලංක) 

මුඛළු ලංඑ තුත වෘයේ ලං රන ලංක ලං

්රවේධ්න ලං්රවන 
වෘයේ ලං නො රන ලංක ලං

්රවේධ්න ලං්රවන 

පනයරිවයවග ලංසහ ලං

 තනවය ලං්රවන 
(නැතව ලංස හන් ලං
 රන ලංක) 

2017 ලං සැේබර් ලංමස ලං11 ලංදිනට ලං ව ඨය         895,465,643 439,764,244                            -      847,129,567 5,941,685,579    8,124,045,032 
චපර වසර සඳහා යථාවත් කරෙැනීම ඉවැඩ 
නිමචවමින් පවතින  ප්රධ්ාන ෙබඩා ) 

                         -                          -                            -                         -                           -                        - 

වර්ෂය තුළ වියදම් කරන ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන                          -                                               68,525,000             (68,525,000)                         -                              -                                                         -                                  
පර්චේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න ප්රදාන                          -                                                            -                                                                -                         -                                                              -                                                      - 
වර්ෂය තුළ ලැබුණු මුදල් ප්රදාන                             -                          -             68,525,000                           -                           -        68,525,000     
වර්ෂය තුළ ලැබුණු පරිතයාෙ/චවනත් ප්රදාන                             -                          -                             -        15,566,051                           -        15,566,051 
පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය                             -                          -                             -     (117,488,957)                            -     (117,488,957)    
ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය                             - (79,925,309)                                -                                                       -                                                -                                (79,925,309) 
අතිරික්තය/හිඟය ප්රතයාෙණනය                             -                            -                                 -       -        7,344,651,707            7,344,651,707          
කාලපරිච්චඡ්දය තුළ අතිරික්තය/හිඟය (352,550,779)                          -                                                                    -                                                            -                                                               -     (352,550,779) 

2018  සැේබර් ලං11 ලංදින ලං ව ඨය       542,914,864 428,363,935                             -       745,206,661  13,286,337,286  15,002,822,747 
චපර වසර සඳහා යථාවත් කරෙැනීම ඉවැඩ 
නිමචවමින් පවතින  ප්රධ්ාන ෙබඩා) 

                        -                                              -                                -                                        -                           -                           - 

වර්ෂය තුළ වියදම් කරන ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන                         - 71,000,000                             -                           -                           -           71,000,000 
පර්චේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න ප්රදාන                            -                             -                                -                           -                           -                          - 
වර්ෂය තුළ ලැබුණු මුදල් ප්රදාන                         -                             -                                -                           -                           -                       - 
වර්ෂය තුළ ලැබුණු පරිතයාෙ/චවනත් ප්රදාන              -                           -                                                                 -       20,123,477                         -                                       20,123,477        
පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය                            -                                                               -                                 -                                         (121,416,738)                            -      (121,416,738)       
ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය                            -           (82,823,152)                             -                                                                -                           -         (82,823,152) 
අතිරික්තය/හිඟය ප්රතයාෙණනය                            -                           -                                -                            -                         -                       - 

කාලපරිච්චඡ්දය තුළ අතිරික්තය/හිඟය (528,714,822)                           -                                -                           -                           -     (528,714,822)                         

2019  සැේබර් ලං11 ලංදින ලං ව ඨය 14,200,043 416,540,783                                  -                643,913,400 13,286,337,286  14,360,991,512 
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9.5 මූකය ලං්ර වවන ලංස හව ලංසටහන් 
 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය  

මූලය ප්රකාශන සඳහා සටහන් 
 

1. ආයවනි  ලං වොරතුරු 

            1.1 සවමවනය 
 

රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය රී ලංකාව තුළ සංසථ්ාෙත කර පිහිටුවා මති ආයතනයකි. එහි 

ිනයාපදිංචි කාර්යාලය සහ ප්රධ්ාන වයාපාරික ස්ථානය නාවල, නුචේචෙොඩ පිහිටා මත. 

චකොළඹ, මහනුවර, අනුරාධ්පුරය, මාතර, යාපනය, මඩකලපුව, බදුල්ල, කුරුණෑෙල හා 

රත්නපුර යන ස්ථානවල කලාපීය මධ්යස්ථාන පිහිටා මත. මීට අමතරව දිවයින පුරා අධ්යයන 

මධ්යස්ථාන 18ක් ස්ථාපිත කර මත. 

1.2 නිකුවය ලංකින්ේ ලංසවයවපනයනය ලං ළ ලංුමතු ලංදිනය 

2019 චදසැම්බර් මස 71 දිචනන් අවසන් වූ වර්ෂය තුළ විශ්වවිදයාලචේ සංචශෝධිත මූලය 

ප්රකාශන නිකුත් කිරීම සඳහා 2020 චපබරවාරි මස 28 දින පවත්වන ලද සභා රැස්වීම මඟින් 

ලබා චදන ලද අනුමැතිය ප්රකාරව අවසර ලබා චදන ලදී. 
 

2. සවමවනය ලංගිණුේ රණ ලං්රතිපනයවයති 

2.1 ළිබඳ යක ලංකින් ේ ලංපනයනම  

ඓතිහාසික පිරිවැය පදනම මත මූලය ප්රකාශන පිළිචයල කරනු ලැබ මති අතර ස්ථාවර 

වත්කම් 2017.12.31 දිනට ප්රතයාෙරණචයහි සාධ්ාරණ අෙය මත ෙණනය කරන ලදී.  

2.2 අනුකූකවව ලං්ර වවය 

රී ලංකා රාජය අංශචයහි ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන් හා අනුූලලව මූලය ප්රකාශන පිළිචයල කරනු 

ලැබ මත. 

2.3 සාසන්නවවයම  ලං වොරතුරු ලං 

විශ්වවිදයාලය විසින් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති චයෝෙය චලස චයොදා චෙන මති අතර ඒවා ඉකුත් 

වර්ෂචේ  ඒවා හා ෙැළචේ. චමම වසචර් ඉදිරිපත් කිරීම හා ෙැළචපන චලස අවශය 

අවස්ථාවලදී ඉකුත් වර්ෂචේ සංඛ්යාචල්ඛ්න සහ වෙන්ති නැවත සකස් කරනු ලැබ මත. 

2.4   වයමය ලංසහ ලංඉදිරිපනයවය ලංකින්ේ ලංමුඛේ ලං්ර දය 

සියලුම විචීයය මුදල් ෙනුචදනු රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කරනු ලැබ මති අතර 

එය ෙනුචදනුව සිදු කරනු ලබන අවස්ථාචේ පැවති විනිමය අනුපාතය මත ෙනුචදනු වාර්තා 

කරන මුදල් ප්රචදදය  චේ. 
 

3. ුකවෘ ව ෂී ලංගිණුේ රණ ලං්රතිපනයවයති 
 

ඇසවව ේන්තු ලංසහ ලංනිගමන ලං යොව ලංගැීනම 

 රාජය අංශචේ ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති හා අනුූලලව මූලය ප්රකාශන පිළිචයල කිරීචම්දී ගිණුම්කරණ 
ප්රතිපත්ති චයොදා ෙැනීම සහ වත්කම්, වෙකීම්, ආදායම් සහ වියදම්වල වාර්තා වූ ප්රමාණයන් 
චකචරහි බලපාන චලස මස්තචම්න්තු සහ උපකල්පන සිදු කිරීම කළමනාකරිත්වය විසින් සිදු කළ 
යුතු චේ. නිෙමන හා මසත්චම්න්තුව ඓතිහාසික අත්දැකීම් සහ පවතින තත්ත්වයන් යටචත් 
සාධ්ාරණ බවට විශ්වාස කරනු ලබන අචේක්ෂාවන් මතුළු අනිකුත් සාධ්ක මත පදනම් චේ. 
මස්තචම්න්තු සහ පාදක උපකල්පන ඉදිරියට සිදුවන පදනමක් මත සමාචලෝචනය කරනු ලැච..  

 
ගිණුම් මස්තචම්න්තු සඳහා වන ප්රතිචශෝධ්න එම මස්තචම්න්තු ප්රතිචශෝධ්නය කරනු ලබන 
කාලපරි ච්චඡ්දය තුළදී හඳුනාෙනු ලබන අතර එචසේ සිදු කරනුචේ එම ප්රතිචශෝධ්නය එකී 
කාලපරිච්චඡ්දයට සහ චවනත් කිසියම් අනාෙත කාල පරිච්චඡ්දයක් සඳහා බලපානු ලබන්චන් නම් 
පමණි.  
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මූලය ප්රකාශන තුළ හඳුනාෙනු ලැබූ ගිණුම් තුළ වඩාත්ම සුවිචශේීක බලපෑම් සහිත ගිණුම්කරණ 

ප්රතිපත්ති චයොදා ෙැනීම පිළිබඳ ඉතාම වැදෙත් තීරණ සහ අවිනිශ්චිතතා ක්චෂේත්ර පිළිබඳ චතොරතුරු 

පහත සඳහන් සටහන් තුළ මතුළත් කර මත. 
 

4. ුකවෘ ව ෂී ලංගිණුේ රණ ලං්රතිපනයවයති 

පහත දැක්වා මති ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති ඉකුත් වර්ෂචේදී භාවිතා කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

හා ෙැළචේ. 
 

4.1 ඉං්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනය සඳහා චපොදු පහසුකම් ලබාදීම සඳහා දරන ලද වියදම් සහ 

උපචයෝගීතාවයන් ලබාදීමට දරන ලද පිරිවැය ඉං්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනචයන් 

ලැබීමට මති දෑ චලස ගිණුම්ෙත කර මත. 
 

4.2 අධ්යාපන චදපාර්තචම්න්තුව විසින් රියාත්මක කර පවත්වාචෙන යනු ලැබූ බාහිර 

වැඩසටහන් කිහිපයක් හා උප චීශන වයාපෘති, විශ්වවිදයාල මුද්රණාලය සහ උපචීශන හා 

බාහිර  සම්පත් මධ්යසථ්ානය යටචත් මති මාධ්ය මැදුර මඟින් ලැබුණු ආදායම එකී ආදායම 

ලැබුණු කාලපරිච්චඡ්දයට අදාළව ගිණුම්ෙත කරන ලදී.උපචීශන හා බාහිර සම්පත් 

මධ්යස්ථාන මාර්චෙෝපචීශ ප්රකාරව, එම මධ්යස්ථානචේ අතිරික්තචයන් චකොටසක් 

චයෝෙය සංවර්ධ්න අරමුදල් චවත මාරු කර යවනු ලැබ මත. 
 

4.3 අධ්යාපන චදපාර්තචම්න්තු, පීඨ හා ස්වයං  අරමුදල් අධ්යයන වැඩසටහන් මධ්යස්ථානය 
ඉCentre for Self-funded Academic Programmes) (C-SAP) යටචත් මති 
විශ්වවිදයාලචේ අචනකුත් ආයතන මගින් පවත්වනු ලබන ස්වයං අරමුදල් අධ්යයන 
වැඩසටහන් මගින් ලැබුණු ආදායම, එකී ආදායම ලැබුණු කාලපරිච්චඡ්දයට අදාලව 

ගිණුම්ෙත කරන ලදි. (C-SAP) මාර්චෙෝපචීශ ප්රකාරව C-SAP අතිරික්තචයන් චකොරසක් 
චයෝෙය සංවර්ධ්න අරමුදල් චවත මාරු කර යවනු ලැබ මත. 
 

4.4 බැඳුම්කර සහ ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කිරීම චහේතුචවන් අයවියයුතු මුදල රුපියල් 
77,202,025.12 කි. 
 

4.5 භාණ්ඩාොරචයන් ලැබුණු ප්රාේධ්න ප්රදාන මුල් අවස්ථාචේදී වියදම් චනොකරන ලද ප්රාේධ්න 
ප්රදාන යටචත් ගිණුම් ෙත කරන ලද අතර වියදම් කරන ලද මුදල් අනතුරුව වියදම් කරන 
ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන ගිණුමට මාරු කර යවන ලදී.ඉසටහන 15) 
 
 

4.6  ීපනයළ ලංළිරියව ලංහව ලංඋපනය රණ 
 

4.6.1 තවය ේ ලංවක් ස රු ලංකින්ම ලං 
 
 

i. වර්ෂය තුළදී මිලදී ෙනු ලැබූ සියලුම වත්කම් මිලදීෙත් පිරිවැය මත ආනුෂාංගික 

වියදම් සමඟ සටහන් කරනු ලැච.. 
 

ii. විවිධ් වයාපෘති අරමුදල්විනන් මිලදී ෙනු ලැබූ චීපළ පිරියත හා උපකරණ 

වටිනාකම් වයාපෘති අරමුදල් ගිණුචම් සිට බාහිර ප්රදාන මඟින් ප්රාේධ්න වියදම් 

දායකත්ව ගිණුමට මාරු කරන ලදී. ඉසටහන 16) 

iii. පරිතයාෙ චලස ලැබුණු චීපළ, පිරියත හා උපකරණ ප්රාේධ්නීකරණය කර 

අදාළ වත්කම්වල ප්රචයෝජනවත් ආයු කාලය තුළදී ආදායම චලස ක්රමක්ෂය 

කරන ලදී. ඉසටහන 6) 
 

iv. චීපළ පිරියත හා උපකරණ සමුච්චිත ක්ෂයවීම් අඩු කර පිරිවැය/ 

ප්රතයාෙනනය කරන ලද වටිනාකම මත දක්වනු ලැච.. 1995.10.05 දිනැති 

අංක 649 දරන විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභා චක්ර චල්ඛ්ය ප්රකාරව 

වර්ෂයකට පහත සඳහන් අනුපාත  මත ඍජු චර්ඛ්ා ක්රමය මත ක්ෂයවීම් 

ෙණනය කරනු ලැච.. 
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චෙොඩනැඟිින     05% 

   ෙෘහ භාණ්ඩ     10% 

   කාර්යාල උපකරණ    20% 

   පුස්තකාල චපොත්        20% 

   චමෝටර් වාහන                      20% 

   විදයාොර හා ඉෙැන්වීම් උපකරණ  20% 

   චලෝගු      20% 

   පිරියත හා යන්චත්රෝපකරණ   20% 

                                                ක්රීඩා භාණ්ඩ                                                      20% 
 

මිලදී ෙත් දින සිට ක්ෂයවීම් අය කරනු ලැච..  

v. ඉඩම් හා චෙොඩනැගිින තක්චසේරු කිරීම විශ්ව විදයාල අභයන්තර කමිටුව විසින් 
2018.12.31 දින වන විට සම්පූර්ණ කරන ලදි. ඒ අනුව, ඉඩම් හා චෙොඩනැගිින 
2018.01.01 දිනට ගිණුම් වල ෙලපන ලදි.    
 

vi. ඉකුත් වර්ෂචේ ප්රතයාෙනන අතිරික්තය වත්කම්වල වටිනාකම මත සිදු කරන 
ලද නිවැරැදි කිරීම්වලට අනුව ෙලපන ලදී. 

 

vii. අනුරාධ්පුර, කුරුණෑෙල, අම්පාර හා ෙම්පහ ඉඩම් බදු ක්රමයට ලබාචෙන මත. 
අනුරාධ්පුර, අම්පාර ඉඩම්වල වටිනාකම් පිළිචවිනන් රුපියල් මිිනයන 39ක් සහ 
රුපියල් මිිනයන 11.55ක් චේ. 

 

viii. චකොළඹ, මඩකළපුව හා රත්නපුර ඉනව ඉඩම), කළුතර, නුවර, මාතර හා 
කෑෙල්ල ඉඩම් නීතයානුූලලව විශ්වවිදයාලයට අයත් චේ. එවැනි ඉඩම්වල 
ප්රතයාෙනනය කරන ලද වටිනාකම,  ගිණුම්වල ඉඩම් වශචයන් දක්වා මත. 

 

ix. ඉඩේ ලංවක් ස රු ලංකින්ම 

 විශ්වවිදයාලයට සතු ඉඩම් සෑම වසර 5කටම වරක් තක්චසේරු කිරීම 
විශ්වවිදයාලයීය ප්රතිපත්තිය චේ. 
 

 බදු ක්රමය යටචත් මති ඉඩම් තක්චසේරු කර ගිණුම් සඳහා සටහන් 
චලස දක්වා මත. 

 

 මූලය කල්බදු යටචත් මති ඉඩම් බදු ඉඩම් චලස දක්වා මති අතර 
බදු කාලය තුළ ක්රමක්ෂය කර මත. 

 

 විවෘත විශ්වවිදයාලය සතු චනොවන නමුත් අත්පත් කරචෙන මති 
ඉඩම්, ඉඩම් චලස ගිණුම්ෙත චනොකරන ලදි. එම ඉඩම්වල 
වටිනාකම පහත දක්වා මත. 

 

මධ්යසවථවනය ඉඩේ ලංතටිනව ම ලං )රු(  

අම්බලන්චතොට     4,000,000.00 

බණ්ඩාරචවල  17,000,000.00 
ොල්ල 59,452,000.00 

රත්නපුර ඉපැරණි ) 24,525,000.00 

යාපනය 63,000,000.00 

චමොණරාෙල 16,000,000.00 
චපොචළොන්නරුව 16,000,000.00 

පුත්තලම 4,179,000.00 

වවුනියාව 27,900,000.00 
කිිනචනොච්චිය 17,600,000.00 

 



100  
  

4.6.2 ඉඩේ ලංකබව ලංදීම 
 

විශ්වවිදයාලය විසින් සිය 705 වැනි සභා රැස්වීචම්දී පර්චස් 15ක බිම් චකොටසක් 
ඉං්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට චවන් කර චදන ලදී. තවද සභාව විසින් සිය 400 
වැනි රැස්වීචම්දී පර්චස් 4.0ක බිම් චකොටසක් ඉං්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට 
ලබාචදන ලදී. 
 

4.7   න් ගන ලංයන ලං්රවේධ්න ලං වර්යයන් ලං 
චකරීචෙන යන ප්රාේධ්න කාර්යයන් වත්කම් උපචයෝජනය කිරීම ආරම්භ කරනු ලබන 
අවස්ථාචේදී අදාළ වත්කම් ගිණුමට මාරු කරනු ලැච..  
 

4.8 අසවපනය වය ලංතවය ේ 
අස්පෘශය වත්කම්වල ඵලදායී ජීව කාලය මත පදනම්ව, ඒවා අවිනිශ්චිත/ නිශ්චිත චලස     
හඳුනාචෙන මති අතර, එවැනි වත්කම් ඵලදායි ජීව කාලයට ක්රමක්ෂය කර මත. ඉසටහන 
6.1)  

 

4.9 වවණ්ඩ ලං ේතන 
යල් පැන ගිය සහ භාවිතයට ෙැනීම බහුලව සිදු චනොවන භාණ්ඩ සඳහා නියමිත චවන් කිරීම් 
සිදු කිරීචමන් පසුව අඩුම පිරිවැය සහ ශුීධ් ප්රතයක්ෂ වටිනාකම මත භාණ්ඩ චල්ඛ්න 
සකසනු ලැච.. 
භාණ්ඩ චල්ඛ්න දැනට පවතින ස්ථානයට හා තත්වයන්ට චෙන ඒමට දරන ලද පිරිවැය 
පහත සඳහන් සූත්රය චයොදා ෙනිමින් ෙණනය කරනු ලැච.. 

 අමුද්රවය  - පළමුව ලැචබන ද්රවය පළමුව පිට කිරීචම් පදනම මත පිරිවැය තීරණය කරනු 
ලැච.. 
 

 නිමි භාණ්ඩ – ඍජු අමුද්රවය පිරිවැය, ඍජු රමය සහ සාමානය චමචහයුම් ධ්ාරිතාව මත 
ස්ථාවර නිෂ්පාදන චපොදු කාර්ය පිරිවැය මත. 

 

          4.10 ආ යෝජන 
කල් පිචරන චතක් තබා චෙන මති මූලය චල්ඛ්න යටචත් චකටි කාලීන ආචයෝජන 
කාණ්ඩෙත කර මත. 
 

4.11 කැබිය ලංුමතු ලංර 
පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළදී සිය ිනයාපදිංචිය අලුත් චනොකරන ලද ශිෂයයන් චවතින් ලැබිය 
යුතු මුදල් අවලංගු කිරීචම් විශ්වවිදයාල ප්රතිපත්තිය අනුව එකී අවුරුදු පහ අවසන් වන 
වර්තමාන අවුරුීචීදී එම මුදල් ආදායම් ප්රකාශනයට මතුළත් කරන ලදී. 
 

4.12 පනයවරි වෝෂිව ලංස හව ලං්රතිපනයවන 
සියලුම චසේවකයන් තම පළමු චසේවා වර්ෂය සම්පූර්ණ කරන ලද වර්ෂචේ සිට ඔවුන්හට 

විරාම පාරිචතෝිකක චෙවීම සඳහා ගිණුම් තුළ සම්පූර්ණ ප්රතිපාදන චව කිරීමක් සිදු කරනු 

ලැච.. චමම ප්රතිපාදන සඳහා බාහිර මූලය සම්පාදනයක් සිදු වන්චන් නැත. 

 

4.13 තගකීේ ලංහව ලං්රතිපනයවන 

4.13.1 මූලය ප්රකාශන සකස් කිරීචම්දී සියලුම දන්නා වෙකීම් ෙණනයට ලක් කර 
මත. 

4.13.2 අධිකරණචේ/කම්කරු විනිශ්චය සභාචේ විභාෙ චවමින් පවතින නඩු හා 
සම්බන්ධ් අසම්භාවය වෙකීම් ෙණනයට ලක් චනොකරන ලදී. 

4.13.3 2019 වර්ෂයට අදාළව ෙණනය කරන ලද ශිෂය ොස්තු ආපසු චෙවීම සඳහා වූ 
ප්රතිපාදන 2018 ශිෂය ොස්තු ආදායමට සාමානය පරිදි අදාළ විය. 

4.13.4 ශිෂයාධ්ාර අරමුදලට මාරු කර යවන ලද ශිෂය ොස්තුවිනන් සියයට 4ක 
ප්රතිපාදනය සමාචලෝචන කාලපරිච්චඡ්දයට අදාළ වියදමක් චලස 
හඳුනා ෙන්නා ලදී.  
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4.14 ආවයම ලංසහ ලංවෘයම 

4.14.1 ආදායම හඳුනා ෙැනීම 

රජචයන් ලැචබන ප්රදාන, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිසම චවතින් ලැචබන 
ප්රදාන. පාඨමාලා ොස්තු සහ අභයන්තර මූලාරවිනන් උපයා ෙනු ලබන මුදල් 
ආදායමට මතුළත් චේ. ආචයෝජන මත ලැචබන චපොිනය උපචිත පදනම මත 
ෙණනය කරනු ලැච.. රජචේ ප්රදාන ලැචබන ආකාරය අනුව ෙණනය කරන 
ලදී. ශිෂයයන් චවතින් අයකරනු ලබන පාඨමාලා ොස්තු රී ලංකා රාජය 
අංශචේ ගිණුම්කරණ ප්රමිති අංක 10හි, 19 සහ 20 වෙන්ති ප්රකාරව අදාළ 
චසේවය ලබාචදනු ලබන කාලපරිච්චඡ්දයට අදාළ සමාචලෝචන කාලය තුළ 
ආදායමක් චලස හඳුනාෙනු ලැච.. 

                        4.14.2   වෘයම ලංහඳුනව ලංගැීනම 

වයාපෘති/ භාණ්ඩ ප්රකාරව වියදම විශ්චල්ෂණය කරනු ලැබ මති 
අතරවිශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව විසින් ලබාචදන ලද 
මාර්චෙෝපචීශ සහ වාර්තා කිරීචම් චපොදු ආකෘති පත්රය ප්රකාරව විවිධ් වියදම් 
යර්ෂ යටචත් වියදම වර්ගීකරණය කරනු ලැබ මත. 

5. ඉකුවය ලංතර්ඨයට ලංඅවළ ලංගැකපීේ ලංඅතීවයට ලංබකපනයවන ලං කස ලංනැතව ලං්ර වව ලංකින්ම 

රු.2,528,788.59ක් වටිනා චෙොඩනැගිින පුනරුත්ථාපනය සඳහා වූ ප්රාේධ්න වියදම් වැරදි චලස 
පුනරාවර්තන වියදම්- නඩත්තු,චෙොඩනැගිින හා ආකෘති වශචයන් ගිණුම්ෙතකර මති අතර එය 
නිවැරදි කරන ලදි. 

සීමිත ඵලදායී ජීව කාලය චලස හඳුනාෙත් අස්පෘශය වත්කම් ක්රමක්ෂය කරන ලද අතර 2012 සිට 
2018 වසර සඳහා ක්රමක්ෂය කරන ලද රු.14,294,117.65 ක මුදල ෙලපන ලදි. 

2016 සිට 2017 දක්වා රු.4,061,938.34ක බාහිර ප්රදාන විනන් ප්රාේධ්න වියදම් අධික චලස 
ක්රමක්ෂය කිරීම 2018 ගිණුම්වලට මතුළත් කර මත.  

2018 වර්ෂය තුළ ප්රතයාෙණනය කරන ලද චෙොඩනැගිින ක්ෂයවීම් සඳහා වැඩිපුර චවන් කරන ලද 
ප්රතිපාදන ප්රමාණය වන රු.562,050.63ක මුදල 2018 ගිණුම්වලට මතුළත් කර මත. 2017.12.71 
දින වනවිට චෙොඩනැගිින ප්රතයාෙණනය කරන ලද අතර එම ප්රතයාෙණනය කරන ලද මුදල 2010 
ගිණුම්වලට මතුළත් කරන ලදි. 

2018 අවසන් ගිණුම් නැවත ප්රකාශ කිරීම පහත දැක්චවන පරිදි සාරාංශෙත කර මත. 

5.1  මූකය ලං වර්යසවධ්නය ලංළිබඳබ  ලං්ර වවනය 

            

වෘසවවරය ලං ලං ලං ලං මුඛක  (රුළියේ) 

2018  සැේබර් ලංමස ලං31 දි නන් ලංඅතසන් ලංවූ ලංතර්ඨය ලංස හව ලංිදය  (337,287,562.00) 

එ තු ලං ළව : චපර වසරවලදී සිදුවී මති වැරදි පිළිබඳ නැවත ප්රකාශනය  

චෙොඩනැගිින හා ආකෘති නඩත්තු කිරීම සඳහා වූ වියදම් නිවැරදි 

කිරීම 

  

       2,528,788.59 

ක්ෂයවීම් සඳහා වැඩිපුර චවන් කරන ලද මුදල -  ප්රතයාෙණනය 

කරන ලද චෙොඩනැගිල්ල 

 

          562,050.63 

  (334,196,722.78) 

අඩු ලං ළව :  බාහිර ප්රදානවිනන් ප්රාේධ්න වියදම් වැඩිපුර ක්රමක්ෂය කිරීම       4,061,938.34 

                 අස්පෘෂය වත්කම් ක්රමක්ෂය කිරීම     14,294,117.65 

2018 චදසැම්බර් මස 31 දිචනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා නැවත ප්රකාශ කරන 

ලද හිඟය 

 

 (352,552,778.77) 
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5.2   මූකය ලංවවයතය ලංළිබඳබ  ලං්ර වවනය 

        

 2018/12/31 දිනට ලං

 ව ඨය 

 පනයර ලංතසර ලංස හව ලං

යථවතවය ලං රගැීනම 

2018/12/31 දිනට ලං

නැතව ලංස හන් ලං

 රන ලංක ලං ව ඨය 

 ීපනයළ, ළිරියව ලංහව ලංඋපනය රණ    

ඉඩම් 4,367,290,394.00  6,492,787,106.00 10,860,077,500.00 

චෙොඩනැගිින 2,916,277,430.00       (8,757,664.00)  2,907,519,766.00 

චවනත් චීපළ, පිරියත හා 

උපකරණ 

1,191,062,672.02   1,191,062,672.02 

  8,474,630,496.02  14,958,659,938.02 

ක්ඨයවීේ ලංස හව ලං  තන් ලං රන ලංක ලං

්රතිපනයවන 

   

චෙොඩනැගිින 762,143,045.00 (620,459,232.00) 141,683,813.00 

චවනත් චීපළ, පිරියත හා 

උපකරණ 

  

       380,566,399.00 

        380,566,399.00 

   1,142,709,444.00  522,250,211.00 

 1,142,709,444.00  522,250,211.00 

බවිර ලං ්රවන ලං මගින් ලං ්රවේධ්න ලං

වෘයේ ලංස හව ලංකැබුණු ලංවය වයතය 

        11,568,256.78   4,061,938.34    15,630,195.12 

්රවයවගණන ලංඅතිරික්වය 6,148,940,451.52 7,101,396,834.96 13,286,337,286.48 
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9.6 අයවැය හා තතය මුදල් සංසන්දනය කිරීම පිළිබඳ ප්රකාශය 

 

    ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය 

  අතසවන ලංගිණුේ ලං- ලං2019 
 

 

 

 

වෘසවවරය 

 

             අයතැයගව ලං 
 

මුඛක 

වථය ලංමුඛක 
(රු.) 

අතසවන ලංඅයතැය ලං

හව ලංවථය ලංමුඛක ලං

අවර ලං තනස 
(රු.) 

මුඛේ 

(රු.) 
අතසවන 

(රු.) 

ආවයම         

පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා 
රජචේ ප්රදාන   1,600,000,000.00         1,600,000,000.00         1,600,000,000.00                                -      

පර්චේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න 
ප්රදාන - -                          9,000,000.00       9,000,000.00 

ආචයෝජන සඳහා චපොිනය 115,000,000.00 115,000,000.00 93,743,599.94    (21,256,400.06) 

ණය සහ අත්තිකාරම්විනන් 
චපොිනය 4,000,000.00 4,000,000.00 3,376,124.35 (623,875.65) 

ිනයාපදිංචි ොස්තු 20,000,000.00 20,000,000.00 25,354,790.00       5,354,799.00 

ඉෙැන්වීම් ොස්තු 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,214,557,500.22     14,557,500.22      

විභාෙ ොස්තු/ සහතික පත්ර 
ොස්තු 3,000,000.00 3,000,000.00 4,754,172.31 1,754,172.31            

පුස්තකාල දඩ 600,000.00 600,000.00 280,520.00 (319,480.00) 

චන්වාසික ොස්තු 3,000,000.00 3,000,000.00 1,633,500.00       (1,633,500.00) 

ප්රකාශන/අයදුම්පත්ර අචලවි 
කිරීම 40,000,000.00 40,000,000.00                  14,199,169.88 (25,800,830.12) 

චීපළවිනන් ලැචබන 

කුිනය/  වාහන කුිනයට දීම 4,5000,000.00 4,5000,000.00 2,059,487.44 (2,440,512.56) 

විවිධ් හා චවනත් ආදායම් 81,000,000.00 81,000,000.00 50,891,294.56 (30,108,705.44) 

මුඛළු ලං ආවයම 3,071,100,000.00 3,071,100,000.00               3,019,850,167.70 (51,249,832.30)              

වෘයම                             

පුීෙිනක  වැටුේ 2,676,900,000.00 2,676,900,000.00 2,702,299,985.98 25,399,985.98 

ෙමන් හා යැපීම් 14,5000,000.00 14,5000,000.00 10,070,906.00 (4,429,093.22) 

සැපයුම් 91,200,000.00 91,200,000.00 52,042,740.14 (39,157,259.86) 

නඩත්තු චසේවා 129,000,000.00 129,000,000.00 34,488,085.65 (94,511,914.35) 

චකොන්ත්රාත් චසේවා 495,000,000.00 495,000,000.00 341,998,119.09 (153,001,880.91) 

චවනත් පුනරාවර්තන 
වියදම් 302,700,000.00 302,700,000.00 214,491,493.41 (88,208,506.59) 

මුඛළු ලංවෘයම 3,709,300,000.00 3,709,300,000.00 3,355,391,331.05 (353,908,668.95) 
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9.7 සවතවවතය ලංඅනුත ලංවෘයේ ලංතර්ගී රණය ලංකින්ම 

 
2019 ලං සැේබර් ලංමස 31 දි නන් ලංඅතසන් ලංවූ ලංතර්ඨය ලංතුළ ලංමූකය ලං වර්ය ලංසවධ්නය ලංළිබඳබ  ලං්ර වවය 

සවතවවතය ලංඅනුත ලංවෘයේ ලංතර්ගී රණය ලංකින්ම 
 

 ම හුමේ ලං ටුමතුතලින් ලංමුඛේ ලං්රතවහ                     
  

2018 
(නැතව ලංස හන් ලං
 රන ලංක) 

(රු) 

  
2019 

 
 

(රු) 

පුනරාවර්තන ප්රදාන  1,320,000,000           1,600,000,000 

පර්චේෂණ ප්රාේධ්න ප්රදාන  9,425,000               9,000,000 

පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය  117,488,957  121,416,738 

ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය  79,925,309               82,823,152 

චවනත් ආදායම්  986,205,976  1,381,713,880 

චවනත් අරමුදල්  30,890,569  17,897,924 

මුඛළු ලං ම හුමේ ලංආවයම  2,543,935,811           3,212,851,693 

 ම හුමේ ලංවෘයේ              

පුීෙිනක චේතන  1,833,457,620           2,702,299,986 

ප්රවාහන  12,003,077                 10,070,907 

සැපයුම් සහ පාවිච්චි කරන ලද පාරිචභෝගික 

ද්රවය 

 
52,278,944               52,042,740 

නඩත්තු  90,937,793             34,488,086 

චකොන්ත්රාත් චසේවාවන්  310,412,602            341,998,119 

පර්චේෂණ හා සංවර්ධ්න  18,094,610  18,188,262 

ක්ෂයවීම් සහ ක්රමක්ෂය වියදම්  325,113,717  348,336,094 

චවනත් චමචහයුම් වියදම්  252,686,341  232,095,880 

මුඛළු ලං ම හුමේ ලංවෘයම  2,894,984,703  3,739,520,074 

 ම හුමේ ලං ටුමතුතලින් ලංඅතිරික්වය ිදය  (351,048,893)  (526,668,381) 

මූලය පිරිවැය             (1,501,886)    (2,046,440) 

චීපළ පිරියත හා උපකරණ අචලවිය මත 

අලාභය 

 
                      -                              -    

මුළු චමචහයුම් චනොවන ආදායම / (වියදම)  (352,550,779)           (528,714,821) 

අතිචර්ක සාමානය භාණ්ඩවලට චපර ශුීධ් 

අතිරික්තය/හිඟය 

  

                         -    
                          -    

 වකපනයරිච් ේය ලංස හව ලංශුීධ් ලංඅතිරික්වය  ිදය  (352,550,779)           (528,714,821)      
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9.8 පනයුකගිය ලංතර්ඨ ලංපනයහ ලංතුළ මුඛකයමය ලං කස ලංතැගවය ලංසිදුවීේ 
 
 

ශ්රී කා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය 
 

පනයුකගිය ලංතර්ඨ ලංපනයහ ලංතුළ  මුඛකයමය ලං කස ලංතැගවය ලංසිදුවීේ 
 

 

වෘසවවරය 2015 2016 2017 

2018 

(නැතව ලංස හන් ලං

 රන ලංක) 

 

2019 

ආවයම           

පුනරාවර්තන 
වියදම් සඳහා 
රජචේ ප්රදාන      1,040,000,000  

     
1,000,000,000    1,112,575,000   1,320,000,000    1,600,000,000  

පර්චේෂණ සඳහා 
ප්රාේධ්න ප්රදාන 

                           
-    

             
5,811,159          15,666,226            9,425,000            9,000,000  

ආචයෝජන සඳහා 
චපොිනය 

         
46,622,869  

           
71,304,546      108,059,176       113,333,807          93,743,600  

ණය සහ 
අත්තිකාරම්විනන් 
චපොිනය  

            
2,748,693  

             
2,497,350            2,660,334            3,299,244            3,376,124  

චීපළවිනන් 
ලැචබන කුිනය  

            
3,005,309  

             
2,375,084            3,164,540            3,000,399            1,953,813  

පැරණි ෙබඩා 
අචලවිය   

            
1,110,138  

                             
-    

              
351,087            1,973,022  

              
783,820  

විවිධ් ලැබීම් 
            

4,446,087  
             

3,962,748            9,122,597          11,176,486          12,540,349  

ිනයාපදිංචි ොස්තු 
         

20,248,635  
             

9,265,112          22,312,098            4,256,403         25,354,799  

ඉෙැන්වීම් ොස්තු 
       

735,286,953  
         

812,814,777    1,201,227,143       812,508,895    1,214,557,500  

විභාෙ ොස්තු 
            

1,605,394  
             

2,243,569            4,305,118            1,696,349            4,754,172  

ප්රකාශන/අයදුම්ප
ත්ර අචලවි කිරීම  

         
46,851,310  

           
19,636,985          26,998,669          27,612,887          14,199,170  

පුස්තකාල දඩ 
               

488,120  
                 

355,158  
              

437,290                325,840               280,520  

පරිපුරක ොස්තු 
                    

3,700  
                             

-    
                   

3,490                     3,500  
                  

3,500  

චන්වාසික ොස්තු 
            

1,466,255  
             

1,081,250            2,125,375            1,546,050            1,633,500  

චකටි පාඨමාලා 
විනන් හා චවනත්   
මූලාරවිනන් 
ලැචබන ආදායම 

         
56,867,049  

           
45,709,739          75,891,900          46,000,262          29,136,288  

වාහන කුිනයට 
දීම 

               
346,902  

                 
185,774  

              
129,395                245,977               105,674  

බැඳුම්කර 
උල්ලංඝනය 
කිරීමට අදාළව 
ලැබුණු ආදායම  

         
12,336,699  

             
7,877,124            4,653,994           5,227,117            8,427,337  

ආධ්ාර ක්රමක්ෂය 
කිරීම හා ප්රාේධ්න 
වියදම් 

         
99,286,320  

         
104,936,893       117,931,706       117,488,957      121,416,738  

වියදම් කරන ලද 
ප්රාේධ්න ප්රදාන 
ක්රමක්ෂය කිරීම  

         
53,536,014  

           
69,939,331  

         
80,944,065  

             
79,925,309  

          
82,823,152  

 
මුඛළු ලංඑ තුත  2,126,256,447  

   

2,159,996,599  2,788,559,203  2,559,045,504    3,224,090,058  



106  
  

වෘයම            

සාමානය 
පරිපාලන සහ 
කාර්ය මණ්ඩල 
චසේවා 

       
311,526,795  

         
341,109,247  

       
395,422,569  

           
460,931,733  

       
459,503,554  

  
එ තු ලං ළව ලං: ලං

ක්ඨයවීේ 285,574,568  332,832,878   381,834,830  310,819,599   345,953,741  

  
       

597,101,363  

       

673,942,125     777,257,399      771,751,332     805,457,295  

ලැබිය යුතු මුදල් 
චනොලැබීම් 
ඉශිෂය) 

       
146,703,270  

           
24,652,058          28,380,797          31,229,282         37,821,384  

අස්පෘෂය වත්කම් 
ක්රමක්ෂය කිරීම  

                           
-    

                             
-    

                           
-            14,294,118            2,382,353  

ලැබිය යුතු මුදල් 
චනොලැබීම 
ඉකාර්ය මණ්ඩල) 

               
135,848  

                             
-    

                           
-    

                               
-    

                           
-    

විනිමය අනුපාත 
චවනස  

                           
-    

                             
-    

                           
-                                -    

                
11,706  

අධ්යයන චසේවා    1,270,215,942  
     

1,393,854,130   1,593,463,800    1,792,238,763   2,540,839,811  

ඉෙැන්වීම් සම්පත් 
         

84,144,598  
           

90,939,938         97,029,215       120,022,702      158,260,681  

චසෞඛ්ය චසේවා 
            

3,690,281  
             

3,720,469            4,711,877            5,095,028           5,510,585  

ඉඩම් හා 
චෙොඩනැඟිින 
නඩත්තුව  

         
42,194,954  

           
45,505,461  

         
47,119,843  

             
55,210,179  

          
66,606,729  

අනුෂාංගික 
කටයුතු 

         
76,038,262  

           
77,260,411  

         
92,073,948  

           
106,647,186  

       
124,669,971  

            
මුඛළු ලංඑ තුත 
 

 

2,220,224,518  
 

 

2,309,874,592  
 

 

2,640,036,879  
 

       

2,896,488,590  
 

    

3,741,560,515  
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9   ොටස -  වෘගණන ලංතවර්වව 
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 වෘගණන ලංතවර්වව 
 

10.1     වෘගණ වධිපනයති ලංතවර්වවත 
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10.2  ලංළිබඳතුරු ලංතවර්වවත 
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ඇමුඛණුේ 
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(ආ) ලංඅධ්යයන ලංහව ලංඅධ්යයන ලංසහවය ලං වර්ය ලංමණ්ඩක ලං වොරතුරු- ලං2019 
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idudkH   1 1                       

iajdNdúl úoHd  
 

úoHd     4 3 8 56 15 3   2 2 71   

wOHdmk wOHdmk         2 23 2 11       2 1 

m%dfoAYSh 
wOHdmk fiajdjka 
 

iajdNdúl úoHd           2   1   2   

36 

  

lDIs úoHdj           1             

iajdNdúl úoHd/ 
jk úoHdj                         

mrs.Kl úoHd           1 1 1         

WoaNso úoHd             1           

fN!;sl úoHd                         

bxcsfkAre           2 1 1   5     

wd¾:sl úoHd           1             

iudc úoHd           1             

isú,a                         

f;d';d             1           
wOHdmksl ;dlaI‚l yd udOHh  
uOHia:dkh udOHh           2   4       7   

 
udkj Ydia;% yd iudc úoHd 
 

NdIdj           13 2 2           

kS;sh     1     7 4 8           

iudc úoHd          15 2 3        
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අධ්යයන ලංහව ලංඅධ්යයන ලංසහවය ලං වර්ය ලංමණ්ඩක ලං වොරතුරු- ලං2019 
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bxcsfkare ;dËKh 
 

lDIs úoHd     1     5           3   

issú,a     2   2 11   1   1   10   

úoHq;a           13 3 7       10   

.Ks;h yd o¾Ykh           6 1 1       6 1 

hdka;s%l         1 10 2 5   1   9   

frosms<s         1 2 3 6       6   

fi!LH úoHd 
 

fyo           6 1 5       6   

ffjoH ridhkd.dr           1   5       6   

T!IO úoHdj               7       6   

ufkda úoHdj           3   1       2   

uQ,sl           2   1       2 1 

l<ukdlrK wOHhk 

mSGdêm;s ld¾hd,h          1    

wdh;ksl      4  1      

.sKqïlrK yd uQ,H      3 1       

udkj iïm;a     1 2  2      

wf,úlrK     1 1 1 1      

mqia;ld,h                 9         

f;dr;=re ;dËKh                     8     

tl;=j 1 1 8 3 16 193 41 77 9 12 10 182 
 

3 
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(ඇ) ලංඅනධ්යයන ලං වර්ය ලංමණ්ඩක ලං වොරතුරු ලං- ලං2019 
 

mSGh/YdLdj fcHIaG;u ix' fcHIaG ld¾h uKav,h ix' lksIaG ld¾h uKav,h ix' iq¿ fiajl ix' 

idudkH  

  

  

  

  

  

  

  

f,aLldêldrS 1 ,>qf,aLl 5 mdmeoslre 1 lïlre 8 

ksfhdacH f,aLldêldÍ 1 ,smslre 19 Ndrlre 1 jev iydhl 6 

fcH' iyldr f,aLldêldrS    5 oqrl:k l%shdlre 3       

iyldr f,aLldêldrS    1 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 3       

m%Odk úOdhl ks<Odrshdf.a 1 mrs.Kl fhoqï iyldr 5       

fcH' mqoa.,sl f,Alï  ú.Kk  iyldr 1       

ixLHdf,ALk ks<OdrS 1 NdId mrsj¾;l 3       

wOHlaI/ fufyhqus 1 l<ukdldr iyldr 16       

fcH'iyldr wNHka;r ú.Kl 1 o;a; mßmd,l 1       

.sKqï  

  

  

  

  

uQ,HdêldrS 1 ,>qf,aLl 2    lïlre 1 

ksfhdacH uQ,HdêldrS 1 uqo,a whleñ 2    jev iydhl 2 

fcH' iyldr uQ,HdêldrS 2 fmd;a ;nkakd 3       

iyldr uQ,HdêldrS 1 mrs.Kl fhoqï iyldr 5       

   ,smslre 8       

   l<ukdldr iyldr.  3       

.nvd yd iemhqï  

  

  

iyldr uQ,HdêldrS 1 ,smslre 4    lïlre 3 

   h;=re,shkakd 1       

   .nvd md,l 2       

   l<ukdldr iyldr 3       

wdrËl  

 

m%Odk wdrËl ks<OdrS 1 wdrËl mrSËl 2 wdrËl uqrlre 20    

   úkhdrlaIl 2       
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mSGh/YdLdj fcHIaG;u ix' fcHIaG ld¾h uKav,h ix' lksIaG ld¾h uKav,h ix' iq¿ fiajl ix' 

.ukd.uk yd 
;eme,a fiajd 

iyldr f,aLldêldrS    1 ,smslre 1 rsheoqre 22    

      jdyk msrsisoq lrkakd 2    
 
 
 
 
wOHdmk mSGh 

iyldr f,aLldêldrS    1 ,>qf,aLl 2    lïlre 3 

   ,smslre 2    ikSmdrËl lïlre 1 

   mrs.Kl fhoqï iyldr 3    jev iydhl 2 

   fmr mdie,a iylre 6       

   osjd iq/l=ï iylre 2       

   l<ukdldr iyldr 4       
 
 
 
 
 
 
bxcSfkare ;dËK 
mSGh  

iyldr f,aLldêldrS    1 ,>qf,aLl 1 Ys,am m%o¾Yl 10 lïlre 2 

úoq,s bxcsfkare 2 h;=re,shkakd 1 ridhkd.dr fiajl 18 jev iydhl 5 

mqyqKq bxcsfkare 1 ,smslre 3 wdïmkak ksl=;alrkakd 1    

jev bxcsfkare   1 mrs.Kl fhoqï iyldr . 4 iajhx hka;%lre 2    

m%Odk ld¾ñl ks<OdrS 1 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 5 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1    

udKAv,sl ld¾ñl ks<OdrS 2 ld¾ñl ks<OdrS 12 lïu,alre   1    

   ie,iqï Ys,amS 2 jd;a;=lre 1    

   l<ukdldr iyldr 3 hka;%lre 1    

      jEoaÿïlre 1    
 
 
 
udkj Ydia;% yd 
iudc úoHd mSGh 

iyldr f,aLldêldrS    1 h;=re,shkakd 1 frdaksfhda hka;% l%shdlre 1 lïlre 3 

   ,>qf,aLl 1    jev iydhl 1 

   ,smslre 3       

   mrs.Kl fhoqï iyldr 4       

   o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 4       

   l<ukdldr iyldr 2       
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mSGh/YdLdj fcHIaG;u ix' fcHIaG ld¾h uKav,h ix' lksIaG ld¾h uKav,h ix' iq¿ fiajl ix' 
l<ukdlrK 
wOHhk mSGh 
 

iyldr f,aLldêldrS    1 l<ukdldr iyldr 2   jev iydhl 2 

  o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 2     
 
 
 
 
 
iajdNdúl 
úoHd mSGh 

iyldr f,aLldêldrS    1 ,smslre 5 ridhkd.dr fiajl 10 lïlre 2 

   h;=re,shkakd 3 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1 jev iydhl 5 

   o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 3       

   ,>qf,aLl 1       

   mrs.Kl fhoqï iyldr 3       

   ie,iqï Ys,amS 1       

   ld¾ñl ks<OdrS 9       

   l<ukdldr iyldr 3       
 
 
fi!LH úoHd mSGh 

iyldr f,aLldêldrS    1 ld¾ñl ks<OdrS 1 ridhkd.dr fiajl 3 lïlre 1 

   mrs.Kl fhoqï iyldr 2    jev iydhl 3 

   l<ukdldr iyldr 5       

   ,smslre 1       

 
 
 
m%dfoAYSh wOHdmk 
fiajd   
  

  

  

  

  

  

  

  

fcH' iyldr wOHËl 1 wdrËl mrSËl 1 jvq ld¾ñl 1 lïlre 24 

iyldr wOHËl 22 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 3 fmof¾re 2 ikSmdrËl lïlre 3 

fcH' iyldr uQ,HdêldrS 1 .nvd md,l 2 c, k< ld¾ñl 1    

   mrs.Kl fhoqï iyldr 20 úoq,s ld¾ñl 1    

   mqia;ld, f;dr;=re iyldr 3 Ndrlre 5    

   ,smslre 25 ridhkd.dr fiajl 3    

   ld¾ñl ks<OdrS 4 wdrËl uqrlre 4    

   ,>qf,aLl 1       

   whleñ   2       

   oqrl:k l%shdlre 1       

   l<ukdldr iyldr 1         

 



126  
  

අනධ්යයන ලං වර්ය ලංමණ්ඩක ලං වොරතුරු ලං- ලං2019 

mSGh/YdLdj fcHIaG;u ix' fcHIaG ld¾h uKav,h ix' lksIaG ld¾h uKav,h ix' iq¿ fiajl ix' 

úNd. fcH' iyldr f,aLldêldrS    1 ,smslre 4 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1 lïlre 3 

  iyldr f,aLldêldrS    1 ,>qf,aLl 1    jev iydhl 1 

     o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 2       

     h;=re,shkakd 3       

     mrs.Kl fhoqï iyldr 1       

     l<ukdldr iyldr 6       

mqia;ld,h iyldr f,aLldêldrS    1 mqia;ld, f;dr;=re iyldr . 17 fmd;a ne|qïlre 3 lïlre 1 

     ld¾ñl ks<OdrS 1 mqia;ld, fiajl 7    
wOHdmk ;dËKsl 
yd udOH 
uOHia:dkh                 ksrEmKlre 1 ,smslre 1    lïlre 1 

  Y%jH oDYH ld¾ñl ks<OdrS 9 mrs.Kl fhoqï iyldr 1    jev iydhl 1 

  ks,OdÍ (HG)  .nvd md,l 1       

     o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 1       

     Y%jH oDYH ld¾ñl ks<OdrS 1       
fi!LH 
uOHia:dkh                 

   T!IOfõÈ 1    ikSmdrËl lïlre 1 

   uyck fi!LH mrSËl 1    jev iydhl 1 

   id;a;= fiajl 1       

YsIH fiajd fcH' iyldr f,aLldêldrS    1 ,smslre 3    jev iydhl 1 

     o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 1       

     mrs.Kl fhoqï iyldr 1       

kv;a;= fiajd jev bxcsfkare (isú,a) 2 .nvd md,l 1 jvq ld¾ñl 3 lïlre 9 

     wëËl (kv;a;= fiajd) 2 fmof¾re 2 ikSmdrËl lïlre 2 

     mrs.Kl fhoqï iyldr 1 úoq,s ld¾ñl 5 jev iydhl 18 

     jev wêldÍ 2 c, k< ld¾ñl 2    

     ie,iqï Ys,amS 1 WoHdklre 1    

     wëËl (isú,a /úoq,s) 2       

      ,smslre 1         
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mSGh/YdLdj fcHIaG;u ix' fcHIaG ld¾h uKav,h ix' lksIaG ld¾h uKav,h ix' iq¿ fiajl ix' 

bvï yd 
f.dvke.s,s 
 

WoHdk md,l 1 wëËl (WoHdk) 1 WoHdklre 1 lïlre 3 

            jev iydhl 1 

                

fkajdisld.dr             lïlre 1 

jD;a;Sh WmfoaYk 
tallh     

mrs.Kl fhoqï iyldr 1     jev iydhl 1 

 

ld¾h uKav, 
ixj¾Ok 
uOHia:dkh             jev iydhl 1 

uqo%Kd,h  

  

  

  

  

  

  

  

  

iyldr uqøKlre 1 ,smslre 3 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1 lïlre 9 

    .nvd md,l 1 fmd;a ne|qïlre 4 jev iydhl 1 

    ne|qï fmdauka 1 .sf,daghska l%shdlre 1     

    ,sf;da hka;% l%shdlre 4 ,sf;da hka;% iydhl 1     

    ,sf;da Ys,amS 1         

    lKsIAG ,sf;da hka;% l%shdlre 1         

    lKsIaaG ,sf;da Ys,amS 1         

    ld¾hdj,s leurd l%shdlre 1         

    uqøK wËr .e,mqïlre   1         

    uqøK iyldr 1         

 f;dr;=re  
;dËKh  

 

wOHËl 1 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 1     jev iydhl 2 

f;dr;=re moAO;s l<ukdlre 1 ld¾ñl ks<OdrS 4         
f;dr;=re moAO;s ksfhdacH 
l<ukdlre 1 ,smslre fY%aKsh III   1         

wNHka;r md,k 

iyldr f,aLldêldrS    1 l<ukdldr iyldr 1     jev iydhl 1 

                

tl;=j   78  ලං 345  ලං 146  ලං 136 

 


