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1. දැක්ම  
 

ශ්රී ලංකාව තුල ඉංග්රීසි භාෂාව අධ්යයනය කිරීමේ සහ අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
අධ්යාපනය සහ පර්මේෂණවල නායකත්වය ඉසිලීම හා මේශීය සහ ම ෝලීය අවශයතා 
සහ ප්රවණතාවලට නිර්මාණාත්මක සහ පසුබිමක් සහිතව පිළිතුරු සපයන ප්රමුඛතා 
සඳහා ප්රචලිත වීම. 

 
 

2. ශමශහවර 
 

ස්වයං මයාමුවක් සහ ස්වයං නිදහස් ඉම නීම තුලින් ඉංග්රීසි භාෂාව හා සාහිතයය 
අධ්යයනමයහි පශ්චාත් උපාධි මට්ටමේ අධ්යයනය, පර්මේෂණ, ගුරු අධ්යාපනය, නව 
මසායා ැනීේ සහ ඉම නීමමහි විශිෂ්ඨතාව සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම සහ ජාතික 
මට්ටමින් ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යාපන ඉදිරියට ම න යාම සහ ඊට නායකත්වය සැපයීම. 
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(අ) (i) පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනශේ කළමනාකාරිත්ව මණ්ඩලශේ 

  සාමාජිකයින් 
 

 නම තනතුරු නාමය 

 

 

1 

ආචාර්ය එච්.වී.එේ.රත්වත්මත් 
 
 
 
ආචාර්ය එච්.එස්.රඹුක්වැල්ල 

අධ්යක්ෂ, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
2016-02-28 දින දක්වා කළමනාකාරිත්ව මණ්ඩලමේ 
සභාපති 
 
අධ්යක්ෂ, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
2016-03-01 දින සිට කළමනාකාරිත්ව මණ්ඩලමේ 
සභාපති 

2 මහාචාර්ය එන්.ආර්.අර්ථනායක සේමානිත මහාචාර්ය, විවෘත විශ්වවිදයාලයීය පීඨ සභාව 
විසින් නේ කරන ලද සාමාජික 

3 ආචාර්ය මේ.මනතුං  ප්රධ්ානී/ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ මධ්යස්ථානය, මමාරටුව 
විශ්වවිදයාලය (විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභාව 
විසින් නේ කරන ලද සාමාජික) 

4 ආචාර්ය උපාලි එේ. මස්දර අනුශාසක, ශ්රී ලංකා ජාතයන්තර මබෞේධ් ඇකඩමිය 
(විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභාව විසින් නේ කරන 
ලද සාමාජික) 

5 මහාචාර්ය මනලුක සිල්වා 
 

මහාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, 
මකාළඹ විශ්වවිදයාලය (විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් 
සභාව විසින් නේ කරන ලද සාමාජික) 

6 ආචාර්ය එේ. මක්. සී. මස්නානායක අධ්යක්ෂ, රාජය මූලය ප්ර තිපත්ති මදපාර්තමේන්තුව, මහා 
භාණ්ඩා ාරය (මහා භාණ්ඩා ාරමේ නිමයෝජිත) 

7 ආචාර්ය වී.වී.මැදවත්මත්ම දර ප්රධ්ානී/භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය 

8 ඩබ්.ඩී.එල්.දුෂ්මන්ත මහතා ප්ර ධ්ාන  ණකාධිකාරි, උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශය 
(මල්කේ මවනුමවන් නිමයෝජනය කරනු ලබන/උසස් 
අධ්යාපන අමාතයාංශය) 

9 එේ.එෆ්.එස්.පී.ජයවර්ධ්න මහතා නිමයෝජය අධ්යක්ෂ ජනරාල්, විදයා හා තාක්ෂණමේදය, 
ජාතික අධ්යාපන ආයතනය (ජාතික අධ්යාපන ආයතනය 
විසින් නේ කරන ලද සාමාජික) (2014 මපබරවාරි මස සිට) 

10 මහාචාර්ය ඩබ්.අයි.සිරිවීර සේමානිත මහාචාර්ය, මේරාමදණිය විශ්වවිදයාලය 
(විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභාව විසින් පත් කරන 
ලද සාමාජික) 

11 මහාචාර්ය නිලූෆර් ද මමල් මහාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, 
මකාළඹ විශ්වවිදයාලය (විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් 
සභාව විසින් නේ කරන ලද සාමාජික) 

12 ආචාර්ය මක්.ආර්.එේ. ද සිල්වා මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය (අධ්යයන මණ්ඩලමේ නිමයෝජිත/පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය) 

13 ආචාර්ය එච්.එස්.රඹුක්වැල්ල මජයෂ්ඨ කථීකාචාර්ය/ පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනය (මදවන භාෂා පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම 
සඳහා වන අධ්යයන මණ්ඩලමේ නිමයෝජිත/පශ්චාත් උපාධි 
ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය) 2016-02-28 දින දක්වා 

14 මහාචාර්ය එල්. ආර්. ජයමස්කර මජයෂ්ඨ කථීකාචාර්ය. උේිද විදයා අධ්යයනාංශය, විදයා 
පීඨය, කැලණිය විශ්වවිදයාලය (විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 
මකාමිෂන් සභාව විසින් පත් කරන ලද සාමාජික) 

15 මහාචාර්ය මේ. සී. එන්. රාමේන්ර මභෞතික විදයා මහාචාර්ය, විවෘත විශ්වවිදයාලය (විවෘත 
විශ්වවිදයාල මසමනට් සභාව විසින් නේ කරන ලද 
සාමාජික) 
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(ii) ශදවන භාෂාව ශලස ඉංග්රීසි බස ඉගැන්ීම සඳහා වන පශච්ාත් උපාධි 

ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනශේ අධ්යයන මණ්ඩලශේ සාමාජිකයින් 

 

 නම තනතුරු නාමය 

 

1 

ආචාර්ය එච්.වී.එේ.රත්වත්මත් 
 
 
ආචාර්ය එච්. එස්. රඹුක්වැල්ල 

සභාපති, අධ්යක්ෂ, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(2016-02-28 දක්වා) 
 
සභාපති, අධ්යක්ෂ, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(2016-03-01 සිට) 

 

2 

ආචාර්ය ඩබ්.එේ.මසමනවිරත්න 
 
 
ආර්.අමරමස්කර මහත්මිය 

පුස්තකාලයාධිපති, විවෘත විශ්වවිදයාලය 
(නිල බලමයන් සාමාජික) (නිවාඩු ලබා ඇත) 
 
වැඩ බලන පුස්තකාලයාධිපති, විවෘත විශ්වවිදයාලය 

3 ආචාර්ය එච්.එස්.රඹුක්වැල්ල මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(2011-11-01 සිට 2016-02-09 දක්වා) 

4 එච්.ඩී.විමේමස්කර මහත්මිය මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(නිවාඩු ලැබ ඇත) (2013-05-06 දක්වා) 

5 එේ.අයි.ජෑන්ස් මහත්මිය කථිකාචාර්ය, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(2013-06-03 දක්වා) 

6 එස්.ඒ.එස්.මක්.මපමර්රා මහතා ශිෂය නිමයෝජිත (2015-06-09 සිට) 

7 එල්.මක්.කුමාරණතුං  
මහත්මිය 

බාහිර කථිකාචාර්ය, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය, 
හිටපු අධ්යක්ෂ, ජාතික අධ්යාපන ආයතනය 

8 පී.නා සුන්දරේ මහත්මිය හිටපු ප්ර ධ්ානී, ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය 
ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලය (බාහිර කථිකාචාර්ය-පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය) 

9 මහාචාර්ය එේ.ගුණමස්කර ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ මහාචාර්ය, පීඨාධිපති, පශ්චාත් උපාධි 
අධ්යයන පීඨය, කැලණිය විශ්වවිදයාලය (2016-01-12 දක්වා) 

10 ආචාර්ය ආර්.රසූල් මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකය, 
කැලණිය විශ්වවිදයාලය (2016-11-08 සිට) 

11 ආචාර්ය ඩී.මේමේන්ර මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය (2014-01-01 සිට) 

12 එස්.ආර්.ඉලං මකෝන් 
මහත්මිය 

සේබන්ීකාරක, මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉ ැන්වීමේ ඒකකය, මකාළඹ විශ්වවිදයාලය (2014-01-01 
සිට) 

13 ආචාර්ය මක්.ආර්.එේ. ද සිල්වා මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය (2011-01-01 සිට) 
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 (iii) ශදවන බස පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉගැන්ීම සඳහා පශච්ාත් උපාධි 

 ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනශේ අධ්යයන මණ්ඩලශේ සාමාජිකයින් 

 

 

 නම තනතුර 

1 ආචාර්ය එච්.වී.එේ.රත්වත්මත් 
 
 
ආචාර්ය එච්.එස්.රඹුක්වැල්ල 

සභාපති, අධ්යක්ෂ/පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(2016-02-28 දක්වා) 
 
සභාපති, අධ්යක්ෂ/පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(2016-03-01 සිට) 

2 ආචාර්ය ඩබ්.එේ.මසමනවිරත්න 
 
 
ආර්.අමරමස්කර මහත්මිය 

පුස්තකාලයාධිපති, විවෘත විශ්වවිදයාලය 
(නිල බලමයන් සාමාජික) (නිවාඩු ලබා ඇත) 
 
වැඩ බලන පුස්තකාලයාධිපති, විවෘත විශ්වවිදයාලය 

3 ආචාර්ය එච්.එස්.රඹුක්වැල්ල මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(2011-11-01 සිට 2016-02-09 දක්වා) 

4 එච්.ඩී.විමේමස්කර මහත්මිය මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
(අධ්යයන නිවාඩු ලැබ ඇත) (2013-05-06 දක්වා) 

5 එේ.අයි.ජෑන්ස් මහත්මිය කථිකාචාර්ය, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය  
(2013-06-03 දක්වා) 

6 මහාචාර්ය නිලූෆර් ද මමල් ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ මජයෂ්ඨ මහාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂා 
අධ්යයනාංශය, මකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

7 ආචාර්ය ඩී.මේමේන්ර මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය  (2016-11-08 සිට 2016-10-04 දක්වා ආරාධිත) 

8 ආචාර්ය එච්.වී.එේ.රත්වත්මත් මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය (2016-11-08 සිට) 

9 මහාචාර්ය මමත්රී වික්ර මසිංහ ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ මහාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, 
කැලණිය විශ්වවිදයාලය  (2011-02-22 සිට) 

10 ආචාර්ය වී.වී.මැදවත්මත්ම දර ප්රධ්ානී/භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය  
(2007-02-15 සිට) 

11 ආචාර්ය මක්.වර්ණපාල මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය  (2011-02-22 සිට) 

12 ආචාර්ය ලක්ෂ්මි ද සිල්වා හිටපු මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, 
මකාළඹ විශ්වවිදයාලය  (2011-02-22 සිට) 
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4. අධ්යක්ෂතුමාශේ සමාශලෝචනය 

 
 (අ) ශකටි හැඳින්ීම 

 
2016 වර්ෂය, ආයතනය සඳහා මවනසක්, සංක්රමණයක් සහ වර්ධ්නයක් 
මපන්නුේ කළ වසරකි. 2016 මාර්තු මාසමේදී, නව අධ්යක්ෂවරමයකු සහ 
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ අභයන්තර අධ්යයන කාර්යමණ්ඩල 
සාමාජිකයකු පත් කරන ලද අතර, 2016 ජූලි මාසමේදී, විවෘත විශ්වවිදයාලමේ 
මකාළඹ අධ්යයන ආයතනය පිහිටි නව පරිශ්රය මවත පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතනය ම න යන ලදී. 2016 මදසැේබර් 16 වන දින විවෘත 
විශ්වවිදයාලමේ උපකුලපතිවරයා විසින් උත්කර්ෂවත් මලස විවෘත කරන ලද 
නව සිවිමහල් ම ාඩනැඟිල්ල මවත ස්ථාන තවීම මඟින් පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතනමේ පරිපාලන, අධ්යයන සංවර්ධ්න හා ඉ ැන්වීමේ සහ අධ්යයන 
අවශයතා සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩ පහසුකේ සලසා  ැනීම පිණිස ආයතනය මවත 
පැවැති දිගුකාලීන අවශයතාවක් සපුරාලන ලදී. වසර  ණනාවක් පුරා විවෘත 
විශ්වවිදයාලමේ අධ්යාපන පීඨ ම ාඩනැගිල්මලහි මකාටසක පවත්වාම න යන 
ලද පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය සතු මභෞතික සේපත්වල පවත්නා 
හිඟකම මහ්තුමවන් එහි වර්ධ්නය සීමා සහිත විය. මමම වාර්තාව මඟින් පසුව 
මපන්වා මදනු ලබන පරිදි,  නව පරිශ්රමයහි ස්ථාන ත වූ දින සිට, මමම 
ආයතනය විසින් නවය නමවෝත්පාදන වයාපෘති  ණනාවක් සිදු කරනු ලැබ ඇති 
අතර, ඉදිරි ඒකාබේධ් කිරීම සහ වර්ධ්නය උමදසා මාර්  සැලැස්මක් ඇති 
කිරීමේ නිරතව සිටී. 
 
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් දැනට පවතින ශාස්රපති උපාධි 
වැඩසටහන් එනේ, මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ 
ශාස්ර පති උපාධිය (TESL) සහ මදවන බස පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම 
පිළිබඳ ශාස්ර පති උපාධිය (TLSC) හදාරනු ලබන ශිෂයයින් මවත පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් අඛණ්ඩව සහාය පල කරන ලදී. 
දශකයකට වඩා ආසන්න කාලයක් පුරාවට ක්රියාත්මක වනු ලබන මමම 
ශාස්රපති උපාධිය සඳහා සේූර්ණ ප්ර තිවුහ තකරණ කිරීමක් සිදු මකමරන 
අතර, ශ්රී ලංකා සුදුසුකේ රාමුමවහි අන්තර් ත මාර්ම ෝපමේශ හා අනු තව 
ප්ර තිවුහ තකරණය  සිදුකිරීම සේබන්ධ්මයන් අධ්යයනය කර, ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා අදාල අධ්යයන මණ්ඩලය විසින් කමිටුවක් පත් කරන ලද අතර, 
එහි කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. එමලසම, අවුරුදු මදකක් පමණක් දිමවන 
මදවන බස පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ර පති උපාධිය 
සඳහා එහි මදවන සහ මතවන මත්මානුකූල සමූහයන්හි (සාහිතය  ණයන් සහ 
ඉතිහාස සහ විෂය නිර්මේශ) ප්ර තිමශෝධ්නයක් සිදු මකමරමින් පවතී. විකල්ප 
ප්ර චාරණ උපායමාර්  උපමයෝගී කර නිමින්, සිය ප්ර චාරණයන් මනාව 
උපායමාර්ගික මලස සකසමින්, ඉලක්ක ත කිරීමට පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතනය සමත් වී ඇති අතර, එමඟින් මමම වැඩසටහන් මදමකහිම 
ප්රමේශ විභා  සඳහා විශාල සංඛයාවක් සහභාගි වූ අතර, විශාල පිරිසක් මදවන 
භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ර පති උපාධිය සඳහා 
ලියාපදිංචි වූ අතර, මදවන බස පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම පිළිබඳ 
ශාස්ර පති උපාධිය සඳහා ලියාපදිංචිය පිරිනමන ලදී. 
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ශාස්රපති උපාධි වැඩසටහන් මදකක් සේබන්ීකරණය කිරීමේ කාර්යමයහි 
විශාල වශමයන් නියුතු කථිකාචාර්යවරුන්මේ පරිශ්රමය සහ විවිධ් වෘත්තීයමය 
සහ මපෞේ ලික  ැටලුවලට මුහුණ මදන ශිෂයයින් සඳහා අවිධිමත් 
උපමේශනයද ඇතුලත්ව, ඉම නුේකාරක සහාය ලබාදීමේදී ඔවුන්මේ කැපවූ 
සහ අනලස් වයායාමයන් මහ්තුමවන්, මමම වසමර්දී සිය නිබන්ධ්නය සාර්ථක 
මලස නිම කළ ශිෂයයින් 05මදමනකුමේ සහ පශ්චාත් උපාී ඩිේමලෝමාව 
සාර්ථකව සේූර්ණ කළ තවත් ශිෂයයින් 05මදමනකුමේ වාර්තා ත උපාධි 
ප්රදානයන් සංඛයාවක් සඳහා පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් 
සාක්ි දරන ලදී. ඉදිරිය මදස බැලීමේදී, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
පසු වනුමේ, නව පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමා වැඩසටහන් මදකක් සඳහා 
අනුමැතිය ලබා  ැනීමේ අවසන් අදියරයන්හි වන අතර, ඒවා නේ, ේවීභාෂා 
අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමා වැඩසටහනක් සහ ඉංග්රීසි භාෂාව 
වෘත්තීයමය මලස හැසිරවීම සඳහා වන පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමා 
වැඩසටහනක් මලසයි. පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් 2017 
වර්ෂමේදී සමාජ විදයාව සහ මානව ශාස්ර පර්මේෂණ ක්රමමේද හා ලිවීම හා 
මහජන ආමන්රණය පිළිබඳ නව මකටි පාඨමාලා මදකක් ප්රදානය කිරීමට 
අමේක්ෂා කරනු ලබයි. 
 

2016 වර්ෂමේදී ආයතනය විසින් අත්පත් කර න්නා ලද කඩිනේ වර්ධ්නයත්,  
ආයතනය විසින් පිරිනමනු ලබන වැඩසටහන් සහ ලියාපදිංචි වනු ලබන 
ශිෂයයින්මේ සංඛයාව අනුව2017 වර්ෂමේදී අමේක්ිත වර්ධ්නයත් සමඟම, 
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් ස්වයංක්රීය ගිණුේකරණ 
පේධ්තියක් ලබා  ැනීමේ ද, ශිෂයයින් මවත ලබා මදන මස්වාවන් වැඩිදුරටත් 
නවයකරණය කිරීම සඳහා විමශ්ෂීකරණය කරන ලද ශිෂය වාර්තා 
කළමනාකරණ පේධ්තියක් ලබා  ැනීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කර බැලීමේ ද  
ක්රියාවලියක  නිරතව සිටී. 
 

 (ආ) යයග්රහණ 
 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් මහත් අමේක්ෂාමවන් පසු  වූ    
ම ාඩනැඟිලි ඉදි කිරීමේ වයාපෘතිය අවසන් කිරීමට එම ආයතනයට හැකි වූ 
අතර, එම නව ම ාඩනැඟිල්මලහි ආයතනය පිහිටුවා, ජූලි මාසය තුල 
මමමහයුේ කටයුතු අරඹන ලද අතර, සමාරේභක උ මළල 2016-12-16 දින 
පවත්වන ලදී. එහි ප්රථම ආචාර්ය උපාධි ශිෂයයින් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 
ආයතනය විසින් ඇ යීමේ ක්රියාවලියක් ආරේභ කරන ලද අතර, මදවන වසමර් 
අ භා මේදී මදවන වසමර් ආචාර්ය උපාධි ශිෂයමයකු විසින් ලියාපදිංචි කිරීමේ 
ක්රියාවලිය ආරේභ කරන ලදී. මනාව සංවිධ්ානය කරන ලද මදවන භාෂාවක් 
මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ශාස්රපති උපාධිය තුල අයදුේපර131ක් 
අමලවි මකමරන ලද අතර, ප්රමේශ විභා ය සඳහා අයදුේකරුවන් 104මදමනකු 
මුහුණ දුන් අතර, ඉතිහාසමේ වැඩිම සංඛයාවක් සටහන් කරමින් 50 මදමනකු 
ලියාපදිංචි කර න්නා ලදී. එමස්ම, මදවන බස පසුබිමක් තුල සාහිතයය 
ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ර පති උපාධිය සඳහා අයදුේපර 75ක් අමලවි මකමරන 
ලද අතර, ප්රමේශ විභා ය සඳහා අයදුේකරුවන් 62මදමනකු මුහුණ දුන් අතර, 
30මදමනකු මවත ලියාපදිංචිය පිරිනමන ලදී. 
 

දැනට පවත්නා වැඩසටහන්වල ධ්ාරිතාව ඉහළ නැංවීමට අමතරව, අමේල් 
මාසමේදී රට පුරා විසිර සිටින (සා.මපල) සාහිතයය ගුරුවරුන් 58 මදමනකු 
සහභාගි වූ අ.මපා.ස (සා.මපල) නව විෂය නිර්මේශිත ඉංග්රීසි සාහිතයය 
ඉ ැන්වීමමහි ලා ගුරුවරුන්මේ කුසලතාව ඉහළ නැංවීමේ මකටි පාඨමාලාවක්, 
37මදමනකු සහභාගි වූ අ.මපා.ස (උ.මපල) සාහිතයය පිළිබඳ එක්දින 
වැඩමුළුවක් සහ සැේතැේබර් මාසමේ අධ්යාපන අමාතයාංශමේ ඉංග්රීසි භාෂාව 
සහ විමේශ භාෂා ඒකක සඳහා පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ 
කාර්යමණ්ඩලය විසින් සංවර්ධ්නය කර, පවත්වන ලද පරීක්ෂා කිරීම හා 
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ඇ යීම පිළිබඳ මතදින වැඩමුළුවක්, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
විසින් පිරිනැමීමට හැකි විය. ඔක්මතෝබර්/මනාවැේබර් මාසමේදී ශ්රී ලංකා උසස් 
තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනමේ (SLIATE) කාර්යමණ්ඩලය මවනුමවන් 
පර්මේෂණ, සන්නිමේදනය හා තාර්කික සාහිතයය පිළිබඳ 5 දින පාඨමාලාවක් 
ද පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් පිරිනමන ලදී. 
 

ඉහත දැක්මවන අධ්යාපනික වැඩසටහන්වලට අමතරව, මනා සහභාගිත්වයක් 
පැවැති මහජන කථිකා මදකක් පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් 
පවත්වන ලදී. මානව ශාස්ර සහ ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනය පිළිබඳ පර්මේෂණ සිදු 
කිරීමේදී මුහුණ පාන  ැටලු සේබන්ධ්මයන් මහාචාර්ය මමත්රී වික්රමසිංහ විසින් 
එක් කථිකාවක් සිදු කරන ලද අතර, අමනක් කථිකාව ශ්රී ලාංකික අධ්යාපනය 
පිළිබඳ ඇමමරිකානු ආයතනමයහි එක්සත් ජනපද අධ්යක්ෂ ආචාර්ය මජෝන් ඩී. 
මරාජර්ස් විසින් ලිඛිත ඉතිහාසමයහි ක්රමමේද  ැටලු සේබන්ධ්මයන් සිදු කරන 
ලද අතර, මමම කථිකා මදක සඳහාම විශ්වවිදයාල ප්රජාව සහ මහජනතාව 
අතුරින් ආසන්න වශමයන් 50 මදමනකුමේ සහභාගිත්වය සටහන් මකමරන 
ලදී. මමම වැඩසටහන් මදකට අමතරව, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනික 
ඉතිහාසමේ ප්රථම වතාවට, විමේශ විශ්වවිදයාලයක් හා ඒකාබේධ්ව දින මදකක 
වැඩමුළුවක් සංවිධ්ානය කරන ලදී. එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ මේශපාලන හා 
සමාජ විදයා පාසල හා ඒකාබේධ්ව 'කලාව හා සංහිඳියාව පිළිබඳ අදහස් 
විදයා ාරය (Ideas Lab on Art and Reconciliation)' මදසැේබර් මස 13 හා 14 
දිනවලදී පවත්වන ලද අතර, ශ්රී ලංකාමේ මබාමහෝ ප්රමුඛ මපමල් විේවතුන් සහ 
කලාකරුවන් මමන්ම එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ මහාචාර්ය මජානතන් 
ස්මපන්සර් ද මීට සහභාගි වන ලදී. 
 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් 2015 වසමර්දී උපයන ලද 
ආදායම රු. 8,951,748/- සිට 2016 වසමර්දී රු. 11,157,287/- දක්වා ඉහළ 
නැංමවන ලදී. 
 

  ශිෂය තත්ත්වය 
 

මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම (TESL) පිළිබඳ ශාස්රපති 
උපාධිය හදාරනු ලබන පර්මේෂණ ශිෂයයින් පස් (05) මදමනකු සිය නිබන්ධ්න 
සාර්ථකව අවසන් කරන ලද අතර, ශාස්රපති උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා වන 
සියලුම අවශයතා සපුරාලන ලදී. එම වැඩසටහමනහිම තවත් ශිෂයයින් පස් (05) 
මදමනකු විසින් සිය මල්ඛන භාර දී ඇති අතර, පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමාව 
පිරිනැමීම සඳහා වන සියලුම අවශයතා සපුරාලන ලදී. මදවන භාෂාවක් මලස 
ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම (TESL) ශාස්රපති උපාධිය තුල මේ වන විට ශිෂයයින් 
54මදමනකු විසින් සිය ශාස්රපති පර්මේෂණ සිදු කරමින් පවතී. 
 
මදවන බස පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය 
(TLSC) තුල ශිෂයයින් 03මදමනකු නිබන්ධ්න මට්ටම මතක් ළඟා වී ඇති අතර, 
2016/2017 මදවන කණ්ඩායමේ ශිෂයයින් 15මදමනකු විසින් සිය සියලුම 
පාඨමාලා අවශයතා සේූර්ණ කිරීමේ කාර්යමයහි නිරත මවමින් සිටී. මදවන 
භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම(TESL) පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය සහ 
මදවන බස පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය 
(TLSC) යන පාඨමාලා මදමකහිම ලියාපදිංචි කිරීමමහි සැලකිය යුතු ආකාරමේ 
වැඩිදියුණුවීේ මපන්නුේ කරන ලේමේ, මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉ ැන්වීම (TESL) පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය සඳහා 2015 වර්ෂමේදී 34 සිට 
2016 වර්ෂමේදී 50 දක්වාත්, මදවන බස පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම 
පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය(TLSC) සඳහා 2015 වර්ෂමේදී 07 සිට 2016 
වර්ෂමේදී 30 දක්වාත් මලසය. 
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 (ඇ) පසුබෑම්   
 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් 2016 වර්ෂමේදී මුහුණ දුන් 
පසුබෑේවලින් වැඩි ප්ර මාණයක් ආයතනය විසින් මුහුණ මදන ලද සීමිත මානව 
සේපත් හා මභෞතික යටිතල පහසුකේවල ස්වරූපමයන් පැවතිණි. මකමස් වුවද, 
වර්ෂය අවසාන වන විට මමම පසුබෑේවලින් මබාමහෝ ප්රමාණයක් යේ තරමකට 
මහෝ විසඳනු ලැබ තිබිණි. මානව සේපත් ප්රමාණය අනුව බලන කල, පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ ූර්ණකාලීන අධ්යයන කාර්යමණ්ඩල 
සාමාජිකයින් තිමදමනකු හා මජයෂ්ඨ උපමේශකවරමයකු පමණක් සිටින අතර, 
ඔවුනතරින් මේ වන විට එක් අමයකු ඕස්මේලියාමේ සිය දර්ශන විශාරද උපාධි 
අධ්යයන කටයුතු සිදු කරමින් සිටියි. 2016 මාර්තු මාසමේදී අධ්යක්ෂ 
තනතුමරහි සිදු වූ මවනසත් සමඟම, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 
විසින් සිය අධ්යයන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් අතුරින් එක් අයකු අහිමි කර 
 නු ලැබුමේ, හිටපු අධ්යක්ෂවරියක වන ආචාර්ය මහ්මමාලා රත්වත්මත් සිය 
නිල කාලය තුල අධ්යක්ෂ මලස පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මවත 
අනුයුක්ත කිරීමමන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ භාෂා අධ්යයන 
මදපාර්තමේන්තුමවහි සිය තනතුර මවත නැවත පැමිණීම මහ්තුමවනි. මමම 
කාලමේදීම, ආයතනමේ අධ්යයන කාර්යයන් සඳහා සිය දායකත්වය මත යේ 
සීමාවන් දක්වාලමින්, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ අභයන්තර 
කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයකු වන ආචාර්ය හර්ෂණ රඹුක්වැල්ල අධ්යක්ෂ බවට 
පත් වන ලදී. එමස් වුවද, මමම මවනස්කේ පැවතියද, සිය බාහිර 
කථිකාචාර්යවරුන්මේ සේපත් දායක කණ්ඩායම ප්රසාරණය කිරීමටත්, දැනට 
පවත්නා සිය ක්රියාකාරකේවල විෂය පථය සාර්ථකව පුළුල් කිරීමටත්, මකටි 
පාඨමාලා සහ වැඩමුළු මඟින් නව ක්මෂ්ර මවත ප්රමේශ වීමටද සමත් විය. එක් 
නව අධ්යයන තනතුරක් සහ නව පරිපාලන තනතුරක් (මපර පරි ණක 
අයදුේපර සහකාර මලස හැඳින්වූ) සඳහා කාර්යමණ්ඩල අනුමැතිය ලබා 
 ැනීමමහි ලා ද ආයතනය සමත් විය. 2017 වර්ෂමේදී බඳවා ැනීේ අවසන් 
කරනු ලබන අතර, ඉන් අනතුරුව ආයතනය වඩා යහපත් මානව සේපත් 
මට්ටමක් හිමි කර නු ඇත. 
 

ආයතනය විසින් වසර  ණනාවක් පුරා මුහුණ මදන ලද තවත් ප්ර ධ්ාන 
අිමයෝ යක් වූමේ, ඉ ැන්වීමට, ඉම න  ැනීමට සහ පරිපාලන කටයුතු 
සඳහා අවශය ඉඩ පහසුකේවල පවතින හිඟකමයි. 2016 වර්ෂය අවසන් වන 
විට, නව සිේමහල් ම ාඩනැඟිල්ල ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟම මමම  ැටළුව 
මුළුමනින්ම විසඳාලීමට ආයතනයට හැකි වී ඇත. පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනය විසින් 2016 ජූලි මාසමේදී නව ම ාඩනැඟිල්ල මවත සිය ආයතනය 
රැම න යන ලද අතර, එහි නිල ආරේභක උත්සවය 2016-12-16 දින පවත්වන 
ලදී. නව ම ාඩනැඟිල්ල මවත ප්රමේශ වූ දින සිට, ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 
අධ්යාපන ආයතනමේ අධ්යයන කාර්යමණ්ඩලය සඳහා 5 දින මකටි 
පාඨමාලාවක්, එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ සහමයෝගීත්වමයන් දින මදමක් 
වැඩමුළුවක් සහ මනා සහභාගිත්වමයන් යුතු මහජන කථිකා මදකක් ආයතනය 
විසින් පවත්වන ලදී. ඵලදායී හා නවයතාමවන් පිරි ඉ ැන්වීමේ සහ 
ඉම න ැනීමේ අවකාශ ඇති කිරීමේ අරමුණින්, ආයතනය විසින් මේ වන විට 
ම ාඩනැඟිල්මලහි භාණ්ඩ ස්ථාන ත කිරීමේ ක්රියාවලිමයහි නිරතව සිටී. 
 
ම ාඩනැඟිල්ල අත්පත් කර ැනීමත් සමඟ, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනය විසින් වැඩිදියුණු කිරීමට අවශය වන එක් ක්මෂ්ර යක් වනුමේ, එහි 
සන්නාමකරණය සහ දෘශයභාවයයි. ශ්රී ලංකාමේ ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමමහි 
නිරත ගුරු ප්රජාව අතර ආයතනය සඳහා යහපත් ප්රතිරූපයක් පවතින මහයින්, 
භාෂාව හා සන්නිමේදනය අවශය වනු ලබන විවිධ් කර්මාන්ත උමදසා පැතිරුණු 
උපමේශන සහ පුහුණු කිරීමේ මස්වාවන් සැපයීමේදී වඩා විශාල භූමිකාවක් 
නිරූපණය කිරීමේ හැකියාව ඒ සතුව පවතී.  පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
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ආයතනය විසින් ප්රමුඛතාවක් මලස හඳුනා නු ලැබ ඇති එක් ක්මෂ්ර යක් 
වනුමේ, ආයතනමයහි දෘශයභාවය ඉහළ නැංවීමයි. රාජය හා මපෞේ ලික 
අංශවල පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපනමයහි නැගී එන තරඟය අනුව, ආයතනමේ 
දෘශයභාවය ද වැද ත් මේ. එම නිසා, ආයතනය සඳහා ස්ථානයක් අත්පත් 
කර ැනීමට සහ පුළුල්  ණුමදණුකරුවන් සමූහයක් උමදසා පශ්චාත් උපාධි 
අධ්යාපනය ගුණාත්මක මලස සපයනු ලබන්මනක් මලස මපනී යාම පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය සඳහා වැද ත් මේ. 
 

 (ඈ) ඉදිරි සැලසුම් 
 

නුදුරු අනා ත සහ දිගුකාලීන අරමුණු උමදසා පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනය සතුව සැලැසුේ  ණනාවක් පවතී. 2017 වර්ෂමේදී, පශ්චාත් උපාධි 
ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් මහජන ආමන්රණය සහ පර්මේෂණ ක්ර මමේද හා 
සමාජ විදයා හා මානව ශාස්ර යන්හි මල්ඛන කලාව පිළිබඳව නව මකටි 
පාඨමාලා මදකක් පිරිනැමීමට සැලැසුේ කරනු ලබයි. මමම වැඩසටහන් 
ේවිත්වය සමඟ, ආයතනය විසින් සිය සාේප්ර දායික ඉංග්රීසි ගුරුවරුන්ම න්  හා 
කථිකාචාර්යවරුන්ම න් සමන්විත  ණුමදණුකාර ජාලය ඉක්මවා ඉදිරියට යනු 
ලබන අතර, මපෞේ ලික සහ රාජය මනාවන අංශවලින් මවනත් පුේ ලයින්ද 
ආකර්ෂණය කරනු ලබයි. විශ්වවිදයාල ප්ර තිපාදන මකාමිෂන් සභාව විසින් දැනට 
සමාමලෝචනය කරනු ලබන ඉංග්රීසි භාෂාව වෘත්තීයමය මලස හැසිරවීම පිළිබඳ 
පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමාමේ කටයුතු 2017 වර්ෂමේදී අවසන් කිරීමට ද   
ආයතනය විසින් සැලැසුේ කරනු ලබන අතර, ූර්ණ වියදේ ලබා මදනු ලබන 
වැඩසටහනක් (Fulbright program) හරහා මමම වැඩසටහන සංවර්ධ්නය කිරීම 
පිණිස, භාෂා සන්නි මේදනය පිළිබඳ ඇමමරිකානු විමශ්ෂඥමයකු සේබන්ධ් 
කර ැනීමට ද ආයතනය සැලැසුේ කරනු ලබයි. මීට අමතරව, දැනට 
විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභාමේ සමාමලෝචනයට බඳුන් වී ඇති 
ේවීභාෂා අධ්යාපනය පිළිබඳ සිය පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමාව සංවර්ධ්නය 
කිරීමේ කාර්යමයහිදී, අධ්යාපන අමාතයාංශමේ ේවීභාෂා ඒකකය සමඟ සමීපව 
කටයුතු කිරීමට ආයතනය සැලැසුේ කරනු ලබයි. 
 

නව අධ්යයන වැඩසටහන් පිරිනැමීමට අතිමර්කව, සිය මදවන භාෂාවක් මලස 
ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ර පති උපාධිය(TESL) සහ මදවන බස 
පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ර පති උපාධිය (TLSC), ශ්රී 
ලංකා සුදුසුකේ රාමුව හා සම ාමීවඉදිරියට ම න ඒම පිණිස, එම පාඨමාලා 
ප්ර තිවුහ තකරණය කිරීමට ආයතනය සැලැසුේ කරනු ලබන අතර, එම 
කාර්යයන් අීක්ෂණය කිරීමට හා සේබන්ීකරණය කිරීමට අදාළ අධ්යයන 
මණ්ඩලය මඟින්  අනුකාරක සභාවක් පත් කරනු ලැබ ඇත. මානව ශාස්ර  හා 
සමාජ විදයාවන්හි මේශීය සහ විමේශීය ප්ර වණතා වයාේත කිරීම, විවාද කිරීම හා 
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මේදිකාවක් සැපයීමේ සිය මමමහයුම විහිදුවාලීම පිණිස, 
ආයතනය විසින් මහජන වැඩසටහන්  ණනාවක් පැවැත්වීමට ද ආයතනය 
විසින් සැලැසුේ කරනු ලබයි. 
 

සිය අධ්යයන කටයුතුවලට අමතරව, 2017 වර්ෂමේදී පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතනය විසින් සිය පරිපාලන ක්රියාවලීන් විධිමත්කරණය කර, එහි 
කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට ක්රියා කරනු ලබයි. මේ වන විට, ආයතනය 
විසින් මූලය හා ශිෂය මතාරතුරු කළමනාකරණ මෘදුකාං ය අත්පත් 
කර ැනීමටද, අනධ්යන කාර්යමණ්ඩලය මවත පේධ්තීන් හා ක්රියාවලීන් පිළිබඳ 
අදාල පුහුණුව ලබා දීමට ද ආයතනය විසින් සැලැසුේ කරනු ලබයි. 
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 (ඉ) සම්පත් සහ ශිෂය ශතාරතුරු 
 

ආයතනය වැඩසටහන මුළු 

ශිෂය 

සංඛ්යාව 

මුළු අධ්යයන 

කාර්ෂයමණ්ඩලය 

මුළු 

අනධ්යයන 

කාර්ෂයමණ්ඩ

ලය 

 
 
 

 
 
 
 
පශ්චාත් 
උපාධි 
ඉංග්රීසි 
භාෂා 

ආයතනය 

මදවන භාෂාවක් මලස 
ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම 
පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය 

 
53 

 
 
 
 
 
 
 
01 - අධ්යක්ෂ 
02 * - මජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර්යවරු 
01 - කථිකාචාර්ය 
01 - මජයෂ්ඨ 
උපමේශක 
(මකාන්රාත් පදනම 
මත) 
---------------------- 

05 

 
 
*- 2015මපබරවාරි 
සිට එක් මජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර්යවරයකු 
අධ්යයන නිවාඩු ලැබ 
ඇත. 
 
එක් මජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර්යවරමයකු 
අධ්යක්ෂ තනතුර 
මවනුමවන් මුදා 
හරිනු ලැබ ඇත. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

මදවන භාෂාවක් මලස 
ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම 
පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිේමලෝමා/ශාස්රපති 

උපාධිය 

 
 

123 

මදවන භාෂා පසුබිමක් 
තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම 
පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය 

 
45 

අ.මපා.ස. 
(සා.මපල)ඉංග්රීසි 
සාහිතයය නව විෂය 

නිර්මේශය ඉ ැන්වීමේදී 
ගුරු කුසලතාව ඉහළ 
නැංවීම පිළිබඳ මකටි 

පාඨමාලාව 

 
 

58 

ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ 
අධ්යාපන ආයතනමේ 

අධ්යයන කාර්යමණ්ඩලය 
සඳහා අධ්යයන 

සන්නිමේදනය පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

 
 

34 

අධ්යාපන අමාතයාංශය 
සඳහා පරීක්ෂා කිරීම හා 
ඇ යීම පිළිබඳ මකටි 

පාඨමාලාව   

 
40 

අ.මපා.ස (උ.මප) ඉංග්රීසි 
සාහිතයය පිළිබඳ එක්දින 

වැඩමුළුව 

 
37 

එඩින්බර්ේ 
විශ්වවිදයාලමේ  

මේශපාලන හා සමාජ 
විදයා පාසල හා එක්ව 
කලාව සහ සංහිඳියාව 
පිළිබඳ මදදින වැඩමුළුව 

 
 
 

20 

මුළු 

සංඛ්යාව 

08 410 05 07 
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(ඊ) ශේශීය ශිෂය ශතාරතුරු 

 

ආයතනය පාඨමාලාව මාධ්යය 2016 

ඇතුලත්ීම් 

පලමු 

වසර 

සිසුන් (I 

ශකාටස) 

ශදවන වසර 

සිසුන් 

(II 

ශකාටස) 

උපාධිය 

ලද 

සංඛ්යාව 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

පශ්චාත් 
උපාධි 
ඉංග්රීසි 
භාෂා 

ආයතනය 

 
 
 
 

මටස්ල් 
TESL 
ශාස්ර පති 
උපාධිය 

 
 
 
 

ඉංග්රීසි 

 
 
 
 

 36 
(නැවත 
ලියාපදිංචි 
වන ලද - 

17) 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

05 

 
මටස්ල් 
TESL 
පශ්චාත් 
උපාධි 

ඩිේමලෝමා 

 
 

ඉංග්රීසි 
 
 
 
 

 
 

50 
(නැවත 
ලියාපදිංචි 
වන ලද - 

73) 
 

 
 

97 

 
 

26 

 
 

05 

 මදවන 
භාෂා 

පසුබිමක් 
තුල 

සාහිතයය 
ඉ ැන්වීම 
පිළිබඳ 
ශාස්රපති 
උපාධිය 

 

 
 

ඉංග්රීසි 
 
 
 

 
27 

(නැවත 
ලියාපදිංචි 
වන ලද - 

18) 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 
- 

මුළු 

සංඛ්යාව 

03 - 221 124 44 10 

 

 (උ) අධ්යයන කාර්ෂයමණ්ඩලශේ ශතාරතුරු 
 

ආයතනය විෂයය මාධ්යය ශයයෂ්ඨ 

මහා. 

මහා. ශයයෂ්ඨ 

කථි. 

කථි. තාවකාලික 

කථි. 

උපශේශක

වරුන් 

පශ්චාත් 
උපාධි 

ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනය 

 ඉංග්රීසි - - 02 - 01 - 

මුළු සංඛ්යාව  - - - 02 - 01 - 
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 (ඌ) අනධ්යයන කාර්ෂයමණ්ඩලශේ ශතාරතුරු 

   
ආයතනය වඩාත් 

ශයයෂ්ඨතම 

ශයයෂ්ඨ 

කාර්ෂයමණ්ඩලය 

කණිෂ්ඨ 

කාර්ෂයමණ්ඩලය 

සුළු ශස්වකයින් 

පශ්චාත් 
උපාධි 

ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනය 

- 02 04 01 

මුළු සංඛ්යාව - 02 04 01 

  

 (එ) පර්ෂශේෂණ, නව ශසායාගැනීම් සහ ප්ර කාශන පිළිබඳ ශතාරතුරු 
 

විෂයය මුද්ර ණය කරන ලද ඉදිරිපත් කරන ලද 

අ. පර්ෂශේෂණ සංඛ්යාව 01 - 

ආ. නව ශසායාගැනීම් සංඛ්යාව - - 

ඇ. සඟරා සංඛ්යාව 02 - 

ඈ. ශපාත් සංඛ්යාව 02 - 

ඉ. ලිපි සංඛ්යාව 07 - 

ඊ. ශවනත් - 12 

 

 (ඒ) වැඩසටහන්, සම්මන්ර ණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ ශතාරතුරු 

 
විෂයය පවත්වන ලද 

අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන් සංඛයාව 02 

ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමා වැඩසටහන් සංඛයාව 01 

ඇ. සහතික පර වැඩසටහන් සංඛයාව 04 

ඈ. මවනත් 03 

මුළු සංඛ්යාව 10 
 

 අ. පවත්වන ලද පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන් සංඛ්යාව 

   
1. මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති 

උපාධිය. 

2. මදවන භාෂා පසුබිමක් තුල සාහිතයය ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති 
උපාධිය. 

 

 ආ. පවත්වන ලද පශ්චාත් උපාධි ඩිපශලෝමා වැඩසටහන් සංඛ්යාව 
 

1. මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිේමලෝමාව. 

 

 ඇ. පවත්වන ලද සහතික පර වැඩසටහන් 
 

1. අ.මපා.ස (සා.මප) ඉංග්රීසි සාහිතයය නව විෂය නිර්මේශය ඉ ැන්වීම 
 සඳහා ගුරු කුසලතා ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ මකටි පාඨමාලාව. 
 

2. ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනමේ අධ්යයන 
 කාර්යමණ්ඩලය මවනුමවන් අධ්යයන සන්නිමේදනය පිළිබඳ වැඩමුළුව. 

 

3. අධ්යාපන අමාතයාංශය සඳහා පරීක්ෂා කිරීම හා ඇ යීම පිළිබඳ මකටි 
 පාඨමාලාව. 
4. අ.මපා.ස (උ.මප) සාහිතයය පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුව. 

 ඈ. පවත්වන ලද ශවනත් පාඨමාලා 
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1. මහාචාර්ය මමත්රී වික්රමසිංහ විසින් පවත්වන ලද සමාජ විදයා හා මානව ශාස්ර  
පර්මේෂණ ක්ර මමේද පිළිබඳ මහජන මේශනය සහ සාකච්ඡා මණ්ඩපය. 
 

යක ශ්රී ලාංකික අධ්යාපනය පිළිබඳ ඇමමරිකානු ආයතනමයහි එක්සත් ජනපද අධ්යක්ෂ, 
ආචාර්ය මජෝන් ඩී. මරාජර්ස් විසින් පවත්වන ලද ලිඛිත ඉතිහාසමයහි නව ප්ර වණතා හා 
අිමයෝ  පිළිබඳ මහජන මේශනය සහ සාකච්ඡා මණ්ඩපය. 
 

3. එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ මේශපාලන හා සමාජ විදයා පාසල හා ඒකාබේධ්ව 
පවත්වන ලද, කලාව හා සංහිඳියාව පිළිබඳ මදදින වැඩමුළුව. 
 

 
  

 

 අ.ශපා.ස (සා.ශප) ඉංග්රීසි සාහිතයය නව විෂය නිර්ෂශේශය ඉගැන්ීම සඳහා ගුරු 

 කුසලතා ඉහළ නැංීම පිළිබඳ ශකටි පාඨමාලාව 

 
 

 

  
 
 
 

 ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනශේ අධ්යයන කාර්ෂයමණ්ඩලය සඳහා 

 අධ්යයන සන්නිශේදනය පිළිබඳ වැඩමුළුව 
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 අ.ශපා.ස (උ.ශපල) සාහිතයය පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුව 
 

 
 
 
 

 මහාචාර්ෂය මමත්රී වික්රමසිංහ විසින් පවත්වන ලද සමාය විදයා හා මානව ශාස්ර  

 පර්ෂශේෂණ ක්ර මශේද පිළිබඳ මහයන ශේශනය සහ සාකච්ඡා මණ්ඩපය 
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 (ඔ) අළුතින් ආරම්භ කළ පාඨමාලාවන්හි විස්තර 
 

ආයතනය පාඨමාලාව මාධ්යය පශ්චාත් 

උපාධි 

සහතික 

පර 

පශ්චාත් 

උපාධි 

ඩිපශලෝමාව 

ශාස්රපති 

උපාධිය 

දර්ෂශනපති 

උපාධිය 

දර්ෂශන විශාරද 

උපාධිය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

පශ්චාත් 
උපාධි 
ඉංග්රීසි 
භාෂා 

ආයතනය 

මදවන භාෂා 
පසුබිමක් තුල 
ේවීභාෂා 
අධ්යාපනය 
පිළිබඳ පශ්චාත් 
උපාධි 
ඩිේමලෝමාව 
(විශ්වවිදයාල 
ප්ර තිපාදන 
මකාමිෂන් 
සභාමේ 
අනුමැතිය 
අමේක්ිතව 
සිටී) 

 
 
 
ඉංග්රීසි 

 
 
 

- 

 

 

පශ්චාත් 

උපාධි 

ඩිපශලෝමාව 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

ඉංග්රීසි භාෂාව 
වෘත්තීයමය 
මලස හැසිරවීම 
පිළිබඳ පශ්චාත් 
උපාධි 
ඩිේමලෝමාව 
(විශ්වවිදයාල 
ප්ර තිපාදන 
මකාමිෂන් 
සභාමේ 
අනුමැතිය 
අමේක්ෂාමවන් 
සිටී) 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පශ්චාත් 

උපාධි 

ඩිපශලෝමාව 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

දර්ශනපති 
උපාධිය 
 
 
 

- - - දර්ෂශනපති - 

 

 

දර්ශන විශාරද 
උපාධිය 

- - - - දර්ෂශන විශාරද 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

5. අධ්යක්ෂතුමාශේ වාර්ෂතාව 

 
 

 කළමනාකරණ සහ පරිපාලන ප්ර ගතිය 
 

(අ) මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා වන ජාතික 
මධ්යස්ථානමේදී පැවැති SPSS හඳුන්වාදීමේ සහතික පර  පාඨමාලාව තුල 
පරිපාලන කාර්යමණ්ඩලය මවත පුහුණුව ලබා මදන ලදී. 

 

(ආ) බ්රිතානය කවුන්සිලය, ජාතික අධ්යාපන ආයතනය, එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලය හා 
ලක්ෂේබර්ේ විශ්වවිදයාලය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද සේමන්රණ සහ 
වැඩමුළු සඳහා අධ්යයන කාර්යමණ්ඩලය සහභාගි වන ලදී. 

 

(ඇ) ූර්ණ එක්දින වැඩමුළුවකදී 2017 වර්ෂය සඳහා වාර්ික සැලැස්ම සකස් කරන 
ලදී. ඉදිරි වර්ෂමේ පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය සඳහා උපායමාර්ගික 
සැලැස්ම සහ ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබඳව සාකච්ඡා කර, එකඟතාවට එළඹුණි. 

 

(ඈ) නව ම ාඩනැඟිල්ලට අදාල සියලුම පරිපාලන හා මූලය  ැටළු අවසන් කරන 
ලද අතර, 2016 ජූලි මස 25වන දින නව ම ාඩනැඟිල්ල මවත මමමහයුේ 
කටයුතු රැම න යන ලදී. 

 

(ඉ) නව ම ාඩනැඟිල්ල සඳහා අවශය යටිතල පහසුකේ නිර්මේශ කරනු ලැබීම 
සඳහා විමශ්ෂඥයින් හඳුනා න්නා ලද අතර, මස්වා සැපයුම මවනුමවන් 
කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී මධ්යස්ථානයක් මලස පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනික නව ම ාඩනැඟිල්ල සන්නේධ් කිරීම පිණිස අවශය කරනු ලබන, 
 ෘහ භාණ්ඩවල සිට ඉ ැන්වීමේ හා ඉම නුේ ආධ්ාරක සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ 
උපකරණ දක්වා පුළුල් පරාසයක විහිමදන භාණ්ඩ ප්ර මාණයක් මිලදී  න්නා 
ලදී. 

 

(ඊ) පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනික නව ම ාඩනැඟිල්ල සඳහා ආරක්ෂක, 
සනීපාරක්ෂක සහ අන්තර්ජාල හා ජාල ත පහසුකේ ඇතුළු උපමයෝගීතා මස්වා  
සැපයීම පිණිස, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය සමඟ එකඟතාවන්ට එළමඹන 
ලදී. 

 

(උ) 2017-2021 කාල සීමාව සඳහා නව සංස්ථාපිත හා උපායමාර්ගික 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා කටයුතු ආරේභ කරන ලදී. 
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 යටිතල පහසුකම්වල ප්ර ගතිය 
 

2016දී ශගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධ්ශයන් අත් කර ගනු ලැබ ඇති ප්ර ගතිය 
 

 නව ම ාඩනැඟිල්මලහි වැඩ අවසන් කරනු ලැබ ඇති දිනය : 2016-06-30 
 ඉංජිමන්රුවරයා විසින් ම ාඩනැඟිල්ල පරීක්ෂා කළ දිනය: 2016-07-14 
 නව ම ාඩනැඟිල්ල මවත පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය ම න යන ලද 

දිනය : 2016-07-23 සහ 24 
 විවෘත කිරීමේ උත්සවය : 2016-12-16 
 
 

 
 

 
 
 

යන්ශරෝපකරණ හා ශවනත් සවිකිරීම් මිලදී ගැනීම් සහ ශස්වාවන් 
 

• මේශන ශාලා ආසන 150 (දැවමයන් සාදන ලද - මත්ක්ක) 

• මුළු ම ාඩනැඟිල්ල සඳහාම කවුළු ආවරණ 

• කාර්යාල කාර්යමණ්ඩලය සඳහා මස්වා පරි ණක 

• විවෘත විශ්වවිදයාලමේ නඩත්තු මදපාර්තමේන්තුව මඟින් විදුලිය සහ ජල සැපයුම ලබා 
 ැනීම 

• විවෘත විශ්වවිදයාලමේ ලියාපදිංචි වී ඇති සැපයුේකරුවන් මඟින් සනීපාරක්ෂක හා 
ආරක්ෂක මස්වා ලබා  ැනීම 
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ශිෂය කාර්ෂයසාධ්නය සහ යයග්රහණ - 2015/2016 
 

ශිෂයයින් විසින් සිය පර්මේෂණ ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනමේ වාර්ික පර්මේෂණ සංසදය 2016 මපබරවාරි මාසමේදී පවත්වන ලදී. 
සංසදයට සහභාගි වූ විවිධ් විශ්වවිදයාලවල(ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය, මකාළඹ 
විශ්වවිදයාලය, කැලණිය විශ්වවිදයාලය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලය, යාපනය 
විශ්වවිදයාලය) මජයෂ්ඨ අධ්යයන කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් විසින් ඉදිරිපත් කිරීේහි 
සහ පර්මේෂණ වයාපෘතීන්හි ගුණාත්මක බව පිළිබඳව අදහස් පළ කරන ලදී. 
 

 

පර්මේෂණ සිදු කරන ලද මාතෘකා : 
 
 

• The effectiveness of using L2 grammar videos with young adults in a private 
institution 
 

• The impact of CALL on foreign language writing anxiety 
 

• The impact of Short Message Service (SMS) language on urban government school 
students written language 
 

• An investigation on the impact of dictogloss as a technique in improving students 
paragraph writing skill 
 

• The impact of 'Text Speak' on academic English writing skills of upper secondary 
school students : A case study of an international school in Sri Lanka 
 

• A content analysis of cultural dimensions in the textbook series 'An International 
Approach to English : A case study 
 

• Exploitation of Cognitive Behaviour Therapy (CBT) to oversome learner anxiety in 
speaking English as a second language : An action research in a university context 
 

• Perceptions and practices of teachers in a private institution on the use of games in the 
ESL classroom for Sri Lankan young adults : A case study 
 

• A study on the use of metalinguistic feedback and repetitive learning to improve the 
writing skills of upper secondary level students : An action research 
 

• Enhancing soft skills of students in technical education through Problem Based 
Learning 
 

• The impact of teacher behaviour on learner anxiety in speaking English as a second 
language : A case study in a university context 
 

• Impact of peer feedback on developing academic writing : A case study based on EAP 
learners at a private higher education institute 
 

• The implementation of School Based Assessments (SBA) regarding English language 
in Grade 11 classes in sub-urban schools in Sri Lanka :  With a special reference to the 
Horana Zone 
 

• Enhancing ESL student engagement in General English of Advanced Level students 
through the use of listening activities 
 

• The factors which influence speaking skills in English in the remote schools of the 
Puttalam Educational Division - North 
 

• Enhancing reading for comprehension skills of advanced level arts stream students 

• Factors affecting the English speaking ability of students in government schools in the 
Batticaloa Educational Zone in Sri Lanka 
 

• An evaluation of the Grade 11 English language course book for Sri Lankan public 
schools 
 

• Using ESL teacher development through the use of Directed Motivational Currents 
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• The impact of societal expectations on learning English in rural schools 
 

• Self Efficacy beliefs of ESL undergraduates on English language learning 
 

• Effectiveness of drama in enabling diffident adult learners to improve speaking 
 

• A study of language development of ESL learners using Directed Motivational 
Currents 
 

• Gender and ESL motivation among English Medium students in National Schools in 
the Ratnapura District 
 

• A study on the causes and effects of ESL teacher immunity in the Sri Lankan context 

• Towards a Sri Lankan framework of reference: Exploring English language needs in 
business context 

• Attitudes of Sri Lankan university students and English language teachers toward L1 
use in the ESL classroom 

• Perceptions of English-Sinhala translanguaging: A case study of English language 
teachers 

• The impact of social media on adolescent ESL learner identity 

• A study investigating the factors that contribute to the improvement of the English 
language proficiency of Grade 5 scholarship holders 

• The impact and effectiveness of teacher designed individualized material in learning 
English in the teaching context of Akkairaipattu 

• Improving ESL learners’ vocabulary use through multiple intelligences-based 
instruction: A classroom-based action research 

• Student engagement in Grade 9 and 10 English lessons: A narrative case study of an 
international school in Colombo 

• Impact of sheltered instruction on developing grammatical competence in ESL 
learners of Sri Lanka in the content specific class 

• The role of peer evaluation in developing presentation skills 
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2016 වර්ෂෂශේදී ශදවන භාෂාවක් ශලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්ීම පිළිබඳව ශාස්ර පති 

උපාධිය අවසන් කරන ලද ශිෂයයින් කීපශදශනකුශේ අදහස් දැක්ීම් 

 

 

''පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ර පති උපාධි පාඨමාලාව මඟින් ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ 
සියළුම වැද ත් අං යන් එනේ සිේ කුසලතා ඉ ැන්වීම, පරීක්ෂණ පැවැත්වීම හා 
ඇ යීම, විෂය නිර්මේශය හා ඉම නුේ ආධ්ාරක සකස් කිරීේ සහ ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉ ැන්වීමේ  ැටළු සහ සංවර්ධ්නයන් හැකිතාක් දුරට ආවරණය කරනු ලබයි. මමම 
පාඨමාලාව, ඉම නුේකරුමේ ඇසින් ඉ ැන්වීේ-ඉම නුේ ක්රියාවලිය මදස බැලීමට මා 
හුරු කළ අතර, ඵලදායී ඉ ැන්වීම මකමරහි රහස මලස මා සලකනුමේ එයයි. 

එක් එක් පාඨමාලාමවහි ඇ යීේ මඟින් ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ක්මෂ්රමයහි නව 
ප්රවණතා පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා මා හට අවස්ථාව හිමි වූ අතර, මා තුල ඉංග්රීසි 
භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ පර්මේෂණ මකමරහි දිගු කාලීන බැඳීමක් ඇති මකමරන ලදී. 
එහි ප්ර තිඵලයක් මලස, මලෝකය පුරා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ආධ්ාරක නිර්මාණය 
කිරීමේදී සුසමාදර්ශයක් මලස සලකනු ලබන ම ෝලීය මානයන් ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉ ැන්වීමේ මපළමපාත්හි අන්තර් ත කිරීම තුල මාමේ පර්මේෂණ අධ්යයනයන් 
පදනේ කර ැනීමට මම තීරණය කමළමි. මමම අධ්යයන පාඨමාලාව පුරාවටම මා 
විසින් මාමේ ඉ ැන්වීමේ කුසලතා මහත් මස් වැඩිදියුණු කර ත් අතර, මාම න් ඉම න 
 නු ලබන අයමේ අවශයතාවලට වඩාත් සුදුසු වන පරිදි මපළමපාතක අඩංගු ඕනෑම 
පාඩමකට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව මා සතු මේ. ශ්රී ලංකාව තුල වඩාත් පරිූර්ණ 
ඉංග්රීසි භාෂා ගුරුවරියක වීමට අවස්ථාව ලබා දීම මවනුමවන් පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතනය මවත ස්ූතිය පිරිනමමි.'' 
 

සුධ්ර්ෂමා ගමශේ 

ඉංග්රීසි භාෂා සම්බන්ීකාරක 

රිච්මන්් විදයාලය 

ගාල්ල 
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''ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමයහි මදවන 
භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය මඟින් සිය 
යාවත්කාලීන කරන ලද විෂය නිර්මේශය ඔස්මස් මදවන භාෂාවක් ඉ ැන්වීමමහි 
මෑතකාලීන ප්ර වණතා හා සංවර්ධ්නය කිරීේ මවත මා මයාමු කරන ලදී. ඒ මඟින් 
ඵලදායී ඉ ැන්වීම, විෂය නිර්මේශය සංවර්ධ්නය කිරීම, පරීක්ෂණ සිදු කිරීමේ රවය 
සකස් කිරීම, පංති කාමරය තුල තාක්ෂණමේදය භාවිත කිරීම සඳහා සහ මදවන බස 
මලස ඉංග්රීසි භාෂාව විශ්වාසනීය මලස භාවිත කරනු ලබන්මනක් වශමයන් 
පරාවර්තනීය පුහුණුමවහි නිරත වීම සඳහා අවශය ශක්තිමත් නයායාත්මක පදනමක් 
සහ විශ්මල්ෂණාත්මක කුසලතා ලබා මදන ලදී. ඇ යීම පිණිස භාවිත කරනු ලබන 
පරීක්ෂක ක්ර මමේදවල විවිධ්ත්වය මඟින් ශ්රාස්රාලිකයකු වශමයන් විශිෂ්ටමයකු බවට 
පත්වීම උමදසා මා හට අවශය කරනු ලබන මබාමහෝ ඉම නුේ කුසලතා ඉහළ නංවන 
ලදී. නිසි කාලසීමාව තුලදී මා හට උපාධිය සේූර්ණ කරලීමේ අවකාශය සලසාලමින්, 
වැඩසටහන පුරාවටම ප්රමේශ විය හැකි පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමයහි කැපී 
මපමනන විේවතුන් කණ්ඩායමක් මවතින් මාමේ පර්මේෂණ අධ්යයනය සඳහා විශිෂ්ට 
අීක්ෂණයක් හා අඛණ්ඩ මාර්ම ෝපමේශනයක් මා මවත හිමි විය. '' 
 

ශක්තකී නාගහවත්ත 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්ීශම් ඒකකය 

ශකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

 

''ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් 
පවත්වනු ලබන මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ර පති 
උපාධිය යනු ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීේ ක්මෂ්රමයහි නිරත ඕනෑම අමයකුමේ 
වෘත්තීයමය හා අධ්යයන යන මදමකහිම සංවර්ධ්නය උමදසා විශිෂ්ට පාඨමාලාවකි. 
මමම පාඨමාලාව නිසි මලස සකස් කරන ලද, යාවත්කාලීන වූ මමන්ම උසස් 
වෘත්තියමය ප්ර මිතීන් පවත්වා ම න යනු ලබන පාඨමාලාවකි. සිය ක්මෂ්ර යන්හි  ප්ර මුඛ 
මපමල් විමශ්ෂඥයින් විසින් පවත්වනු ලබන මේශන අන්තර්ක්රියාකාරී මමන්ම රසවත් ද 
වනුමේ ඒ සඳහා සහභාගි වීම වරප්ර සාදයක් වන මහයිනි. 

මා මපෞේ ලිකව මමම පාඨමාලාව හරහා ප්ර තිලාභ ලබා ඇත්මතමි. මේ මඟින් 
ඉ ැන්වීම සඳහා මාමේ ප්රමේශමයහි සියළුම අං  මත ධ්නාත්මක බලපෑමක් ඇති 
කරන ලදී. මාමේ අදහස් හුවමාරු කර  ැනීමට සහ මාමේ මස්වා ස්ථානමයහි විෂය 
නිර්මේශය සංමශෝධ්නය කිරීමේදී වැද ත් කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට එමඟින් මා මවත 
දැනුම හා විශ්වාසය ද ලබා මදන ලදී. පර්මේෂණ ක්ර මමේදය සහ අධ්යයන මල්ඛන 
සංරචකය ද මිල කළ මනාහැකි වනුමේ, මමම විෂයන් පිළිබඳව තිර අඩිතාලමක් 
එමඟින්  සපයන ලද බැවිනි. ඊට අමතරව, ගුරුවරමයකු සහ පරීක්ෂකවරමයකු මලස 
බ්රිතානය කවුන්සිලය මවත සේබන්ධ් වීම හරහා මාමේ වෘත්තීයමය දියුණුව වැඩිදියුණු 
කර  ැනීමේදී මමම පාඨමාලාව මූලික සුදුසුකමක් විය. මමම පාඨමාලාව මා විසින් සිදු 
කරනු ලැබ ඇති මහාඳම මේවල් අතුරින් එකක් වනුමේ, මාමේ මපෞේ ලික හා 
වෘත්තීයමය දියුණුව සඳහා ආධ්ාර වූ නිසා පමණක් මනාව, ඉදිරියට යාම උමදසා මා 
තුල උනන්දුවක් ඇති කළ මහයිනි. මමම පාඨමාලාව මම මහත් මස් නිර්මේශ කරමි.'' 

 

ෆාතිමා ඉසඩීන් 

ගුරු වෘත්තික 

බ්රිතානය කවුන්සිලය, මහනුවර 
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''විවෘත විශ්වවිදයාලමේ පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමයහි මදවන භාෂාවක් 
මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය අන්තර් විෂයානුකූල 
වැඩසටහනක් වන අතර, නූතන SL විෂය නිර්මේශය සමඟ අත්දැකීේ ලබා  නිමින්,  
SLA නයායන් , ඉංග්රීසි මදවන බස/ ඉංග්රීසි විමේශ බස පාඨමාලා නිර්මාණය කිරීම හා 
ක්රියාත්මක කිරීම, පංති කාමර කළමනාකරණය සහ ඉ ැන්වීමේ ක්ර මමේද, පාඩේ 
සැලැසුේ කිරීම, පරීක්ෂා කිරීමේ සහ පර්මේෂණ ක්ර මමේද පිළිබඳව පුළුල් දැනුමක් 
ලබා  ැනීමට ප්ර වීණ හා ආධුනික ගුරුවරුන් මදපිරිසටම අවස්ථාව සලසාලනු ලැමබ්. 
මමම පාඨමාලාමේ විෂය නිර්මේශය මනා මලස සංවිධ්ානය කරනු ලැබූවක් වන අතර, 
විවිධ්ාකාරමේ දැනුේ සේභාරයක් සහ අත්දැකීේ සහිත සහමයෝ මයන් සපිරි 
මේශකයින් රැසක් විසින් නියත වශමයන්ම මාමේ ආකල්ප මවනස් කරන ලද අතර, මා 
මවත දැනුම ලබා මදන අතමර්දී මවනත් කිසිදු මදයකට වඩා උත්සාහ දැරීමට මා මවත 
විශ්වාසය ද ලබා මදන ලදී. 

මදවන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය හැදෑරීම, 
මමේ ජීවිතමේ  ත් මහාඳම තීරණවලින් එකක් විය හැකි අතර, ගුරුවරමයකු මලස 
මාමේ ශක්තීන් හා දුර්වලතා මමම පාඨමාලාව මඟින් මසායා ම න, මැන බැලීමට 
අවස්ථාව සලසන ලදී. වැඩිදුරටත්, ඉ ැන්වීේ ක්මෂ්රමයහි විමශ්ෂමයන්ම තෘතීය 
මට්ටමේ වෘත්තියක නිරත වීමට අමේක්ෂා කරනු ලබන ඕනෑම අමයකුට මමම 
වැඩසටහන නිර්මේශ කිරීමට මම පසුබට මනාවන්මනමි. එමමන්ම, වෘත්තීයමය 
මමන්ම මපෞේ ලික වශමයන් ද මාමේ නිමිවළලු පුළුල් කිරීම මවනුමවන් මාමේ 
සියලුම මේශකයින් මවත මමේ ප්ර ණාමය පිරිනැමීමට මමය අවස්ථාව කර නිමි.'' 

 ශහ්මන්ත එදිරිසිංහ 

 ශයයෂ්ඨ කථිකාචාර්ෂය, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්ීශම් ඒකකය 

 ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිදයාලය 

 කුලියාපිටිය 
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අධ්යයන කාර්ෂයමණ්ඩල සාමාජිකයින් : පර්ෂශේෂණ හා යයග්ර හණ 
 

• එක් කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයකු විසින් ස්මකාට්ලන්තමේ එඩින්බර්ේ 
විශ්වවිදයාලමේ සමාජ විදයා හා මානව ශාස්ර  උසස් ආයතනමයහි ූර්ණ වියදේ 
ලබා මදනු ලබන මාස 2ක ශිෂයත්වයක් හිමි කර න්නා ලදී. 

 

• එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ සමාජ විදයා හා මානව ශාස්ර  උසස් ආයතනමේ 
සහ දකුණු ආසියානු අධ්යයනය සඳහා වන මධ්යස්ථානමේ මේශන 
මාලාව - මපබරවාරි, 2016 

 

• 'Forms of the Left' දකුණු ආසියාමේ වාමාංශික මසෞන්දර්යය පිළිබඳ 
ජාතයන්තර සමුළුව - ජූනි, 2016 

 

• ශ්රී ලංකාමේ අධ්යපන අමාතයාංශමේ ේවීභාෂා මදපාර්තමේන්තුමේ 'ේවීභාෂා 
අධ්යාපනය : තිරසරබව උමදසා වත්කමක්' පිළිබඳ සමුළුමේදී පවත්වන ලද 
'භාෂාව, ේවීභාිකත්වය, සංස්කෘතිය හා සමාජය' යන මැමයන් වූ සැසිවාරය 

 

• ලක්ෂේබර්ේ විශ්වවිදයාලය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද ලක්ෂේබර්ේහි 
පැවැත්වූ' ලිවීමේ ආධිපතයය : ලිඛිත වදමන් මතවාදය' සේමන්රණය, 
ඔක්මතෝබර්, 2016 

 

• මුල් ආමන්රණය : මලෝක පුරවැසිභාවය සඳහා ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යාපනය පිළිබඳ 
කණිෂ්ඨ පර්මේෂණ සංසදය : අිමයෝ  හා අවස්ථා - ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ 
ඒකකය, මානව ශාස්ර  පීඨය, කැලණිය විශ්වවිදයාලය, ශ්රී ලංකාව. ජූලි, 2016 

 

නව වැඩසටහන් සහ පාඨමාලා  
 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් ශ්රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්යාපන 
ආයතනමේ අධ්යයන කාර්යමණ්ඩලය මවනුමවන් පර්මේෂණ ලිවීේ සහ තාර්කික 
සාහිතයය පිළිබඳව  5 දින තීව්ර  පාඨමාලාවක් සංකල්පීකරණය කර, සංවර්ධ්නය කරන 
ලදී. මමම පාඨමාලාමවන් ලද ධ්නාත්මක ප්ර තිචාර පදනේව, 2017 වර්ෂමේ පළමු 
කාර්තුමේදී ප්ර දානය කිරීමට පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් අමේක්ෂෘ 
කරනු ලබන සමාජ විදයා හා මානව ශාස්ර පිළිබඳ මකටි පාඨමාලාවක් ඒ මඟින් 
සංකල්පීකරණය කරනු ලැබ, සංවර්ධ්නය කරනු ලැබ ඇත.මමම මූලික වටමේ 
සාර්ථකත්වය මත, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් මමම පාඨමාලාව 
කුසලතා පාඨමාලාවක් දක්වා පසුව වැඩිදියුණු කිරීමට අමේක්ෂා කරනු ලබයි. 
 

ඉංග්රීසි භාෂාව වෘත්තීයමය මලස හැසිරවීම පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමාමේ හා 
ේවීභාික අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමාමේ කටයුතු අරඹනු ලැබ 
ඇත්මත්, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන්  සභාමේQAA ඒකකමයහි අවශයතා  
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය  මඟින් සේූර්ණ කිරීමත්, අනුමැතිමේ මීළඟ 
අදියර දක්වා එම මයෝජනා ම න යාමත් සමඟය. PPE සංවර්ධ්නය කිරීම පිණිස ආධ්ාර 
ලබා  ැනීම සඳහා සන්නිමේදනය හා මල්ඛනය පිළිබඳ විමශ්ෂඥයකු ලබා  ැනීමේ 
අරමුණින්, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින්  ශ්රී ලංකාFullbright 
මකාමිසම සමඟ ද සබඳකේ පවත්වා  නු ලැබ ඇත. මේ සේබන්ධ්මයන් මයෝජනාවක් 
සහ අයදුේපරයක් ශ්රී ලංකා Fullbright මකාමිසම මවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති 
අතර, මමම කර්තවයය සඳහා සුදුසු  ඇමමරිකානු ජාතික විමශ්ෂඥයකු පශ්චාත් උපාධි 
ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මඟින් හඳුනා  නු ලැබ ඇත. 

 

 

 

 

 



27 

 

කාර්ෂයමණ්ඩලය 
 

• 2016-01-07 දින නව මජයෂ්ඨ සහකාර මල්ඛකාධිකාරිවරයකු මලස ඩබ්ලිේ. 
ඩී. ටී. තිලකරත්න මහතා පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මවත පත් 
කරන ලදී. 

 

• හිටපු සහකාර මූලයාධිකාරිවරයා වයඹ විශ්වවිදයාලමේ මජයෂ්ඨ සහකාර 
මූලයාධිකාරි තනතුර සඳහා උසස්වීමක් ලද මහයින්, මේරාමදණිය 
විශ්වවිදයාලමයන් මාරුවීමක් ලද නව සහකාර මූලයාධිකාරිවරයා විසින් 
2016-02-01 දින වැඩ බාර  න්නා ලදී. 

 

• ඩී. එේ. ටී. පී. දිසානායක මහත්මිය පරි ණක සහකාර තනතුමරහි ස්ථිර කරන 
ලදී. 

 

• ඒ. ආර්. එස්. මක්. රාජපක්ෂ මහත්මිය ගිණුේ තබන්නාමේ තනතුමරහි ස්ථිර 
කරන ලදී. 

 
 

 

 ඉගැන්ීම් සහාය 
 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් සිය නිබන්ධ්න මට්ටමේ සිසුන් සඳහා 
අන්තර්ජාලය මඟින් ඉම නුේ කළමනාකරණ පේධ්තියක් (LMS) පදනේ වූ ආධ්ාරක 
යන්රණයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. වසර  ණනාවක් පුරා ආයතනය විසින් නිරීක්ෂණය 
කරනු ලැබ ඇත්මත්, විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපන මමාඩියුලමේ ඉම නීම සිදු කරනු 
ලබන ශිෂයයින් නිබන්ධ්න මට්ටමට පැමිණි විටදී ඔවුන් මවත ඉම නුේ ප්රජාවක සහාය 
මනාලැමබන බවත් , එම මහ්තුමවන් නිසි අිමේරණයක් මනාමැතිව, සමකාලීනයන් 
සමඟ අදහස් හුවමාරු කර  නිමින්, විවාද කරමින් සහ සාකච්ඡා කරනු ලැබීමට අවශය 
සහාය මනාලැමබන බවත් ය. 
 
 

කාර්ෂයමණ්ඩල සාමාජිකයින්ශේ කටයුතු 
 

ආචාර්ෂය එච්. එස්. රඹුක්වැල්ල, අධ්යක්ෂ 
 

ප්රකාශන 
 

• (මැයි 2017 - 2016 මපබරවාරි මාසමේදී මුරණය සඳහා භාර  න්නා ලදී). 
'Locations of authenticity : S W R D Bandaranaike of Sri Lanka and the 
search for indigeneity' ආසියානු අධ්යයනයන් පිළිබඳ සඟරාව (මක්ේබ්රිේ 
විශ්වවිදයාලයීය මුරණාලය) 

 

• (2017, 2016 ඔක්මතෝබර් මාසමේදී මුරණය සඳහා භාර  න්නා ලදී). 
'Standard English, cricket, nationalism and tyrannies of writing in Sri 
Lanka' In Tyrannies of the Written Word, ed., මකාන්ස්ටන්ස් මවත් සහ 
කැස්පර් ජුෆර්මන්ස්, බ්ලූේස්බරි ප්රකාශන 

 

• (2017) Modern but authentic selves : A cultural genealogy of Sinhala 
nationalism.විශ්වවිදයාල මකාලීජිය ලන්ඩන් මුරණාලය (වචන 80,000ක 
අතින් ලියූ මපාතක් මුරණය සඳහා භාර  න්නා ලද අතර, 2017 මදසැේබර් 
මාසමේදී ගිවිසුම අත්සන් තබන ලදී.) 

 

• (ධ්ේමික මහ්රත් සමඟ සම කතෘත්වය දරන ලදී) 2016. Self, religion, 
identity and politics : Buddhist and Muslim encounters in 
contemporary Sri Lanka. වාර්ගික අධ්යයනයන් සඳහා වන ජාතයන්තර 
මධ්යස්ථානය, මකාළඹ. 
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• (කාංචන රුවේපුර සමඟ සම කතෘත්වය දරන ලදී) 2016. 'Paradox of Sri 
Lanka's Elite Political Women' The Dangerous Women බ්මලාේ අඩවිය. 
සමාජ විදයා හා මානව ශාස්ර  උසස් ආයතනය, එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලය 

 

• 'ග්රන්ථ සමාමලෝචනය : ජයමේව උයන්ම ාඩ, 'Social Research 
Philosophical and Methodological Foundations' මකාළඹ වයාපාරික 
සඟරාව 7(1): 52-27 

 

• සංස්කාරක, සතිය (විමශ්ෂ කලාපය) 2016 රාජය සාහිතය උමළල සැමරීම 
උමදසා ශ්රී ලාංමක්ය සාහිතයය සහ කලාවන් පිළිබඳ අධ්යයන ලිපි එකතුව. 
සංස්කෘතික මදපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාව 

 

 

 

පත්රිකා ඉදිරිපත් කිරීම් 
 

• 2016 මපබරවාරි 24. 'ශ්රී ලංකාමේ එස්. ඩබ්ලිේ. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක හා 
අවයාජත්වමේ පිළිබිඹු කිරීේ'. එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ සමාජ විදයා හා 
මානව ශාස්ර  උසස් ආයතනය හා එම විශ්වවිදයාලමේම දකුණු ආසියානු 
අධ්යයනයන් සඳහා වන මධ්යස්ථානය මඟින් ඒකාබේධ්ව සංවිධ්ානය කරන 
ලද මහජන ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

• 2016 ජූනි 26-28. 'සංස්කෘතිමේ අඩුලුහුඬුකේ : පශ්චාත් යටත්විජිත ශ්රී 
ලංකාමේ කලාව සහ සංස්කෘතිය සමඟ වාමාංශික බැඳීේහි සීමාවන්' 
එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ සමාජ විදයා හා මේශපාලන විදයා පාසල මඟින් 
සංවිධ්ානය කරන ලද 'වමේ විවිධ් ආකාරයන් : පශ්චාත් යටත්විජිත දකුණු 
ආසියාමේ ක්රියාකාරී කලාව සහ වාමාංශික මසෞන්දර්යය' යන මැමයන් සිදු 
කරන ලද පත්රිකා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

• 2016 ඔක්මතෝබර් 12-14 ලක්ෂේබර්ේ විශ්වවිදයාලය විසින් සංවිධ්ානය කරන 
ලද, ලක්ෂේබර්ේහි පැවැත්වූ 'මල්ඛනමේ ඒකාධිපතිත්වය : ලිඛිත මලෝකමේ 
දෘෂ්ටීන්' සමුළුමේදී ඉදිරිපත් කරන ලද 'ශ්රී ලංකාමේ ඉංග්රීසි මල්ඛනමේ උසස් 
තලමේ ඉංග්රීසි, ක්රිකට්, ජාතිකත්වය සහ ඒකාධිපතීත්වයන්' යන මැමයන් වූ 
පත්රිකාව 

• 2016 ජූනි 23-24. 'ේවීභාික අධ්යාපනය : තිරසර බව සඳහා වත්කමක්' පිළිබඳ 
සේමන්රණමේදී සිදු කළ'භාෂාව, ේවීභාිකත්වය, සංස්කෘතිය හා සමාජය' 
සැසිවාර ඉදිරිපත් කිරීම. ේවීභාෂා අධ්යාපන මදපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකාමේ 
අධ්යාපන අමාතයාංශය. 

 

• රඹුක්වැල්ල එච්. 2016. ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම - මේ කුමක්ද? මුල් 
ආමන්රණය. මලෝක පුරවැසිභාවය සඳහා ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යාපනය : අිමයෝ  
හා අවස්ථා පිළිබඳ කණිෂ්ඨ පර්මේෂණ සංසදය. ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ 
ඒකකය, මානව ශාස්ර පීඨය, කැලණිය විශ්වවිදයාලය, ශ්රී ලංකාව. 

 

  

ශවනත් අධ්යයන කටයුතු 
 

• 2016 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ සමාජ විදයා හා මානව 
ශාස්ර  උසස් ආයතනමයහි පර්මේෂණ සාමාජිකත්වය 
 

• ඔක්මතෝබර් 5වන දින ජාතික අධ්යාපන ආයතනය හා එක්ව බ්රිතානය කවුන්සිලය 
මඟින් සංවිධ්ානය කරන ලද 'සාර්ථකත්වය සඳහා ඉ ැන්වීම අන්තර්ජාලය මඟින් සිදු කරනු 
ලබන සමුළුමව'හි සැසිවාර මණ්ඩල සාමාජික 
 

• 2016 7-9 දිනවලදී කලාවන් සහ සංහිඳියාවන් පිළිබඳ WINGS අන්තර්ජාතික 
සමුළුමවහි ආරේභක සැසිවාර මණ්ඩල සාමාජික. ජාතික සහමයෝගිතාව හා සංහිඳියාව සඳහා 
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වන කාර්යාලය (ONUR), GIZ-FLICT, මකයා (CARE) ජාතයන්තර ආයතනය, යුමරෝපා 
සං මය මඟින් සංවිධ්ානය කරන ලදී. 
 

• 2016 මදසැේබර් 12-13 මදදින එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ සමාජ විදයා හා මේශපාලන 
විදයා පාසමල් හා එක්ව සංවිධ්ානය කරන ලද 'සංහිඳියාව හා කලාවන් පිළිබඳ අදහස් 
විදයා ාරමය'හි ප්රධ්ාන සංවිධ්ායක සහ කැඳවුේකරු 
 

• මග්ර්ෂන් භාරකාර මණ්ඩලමේ භාරකරුවකු වශමයන් ඉංග්රීසි භාෂාමවන් 
නිර්මාණාත්මක ලිවීම සඳහා 2016 මග්ර්ෂන් සේමාන උමළල සංවිධ්ානය කරන ලදී. 
 

• 2016 මැයි මස 14 දින පැවැති අන්නාසි සහ කඩල ම ාටු සාහිතය උමළමල්දී ආ ම හා 
සාහිතයය පිළිබඳ සැසිවාර සාකච්ඡාවක් සඳහා සහභාගි වන ලදී - මැදිහත්කරුවා මලස අරුන් 
ඩයස් බණ්ඩාරනායක ක්රියා කරන ලදී. 
 

• 2016 මනාවැේබර් 12-13 මදදින නුමේම ාඩ අනුලා විදයාලමේ පැවැති, අධ්යාපන 
අමාතයාංශය හා තිරසර බලශක්ති අධිකාරිය විසින් තිරසර බලශක්තිය මත්මාව යටමත් 
සංවිධ්ානය කරන ලද ජාතික නාටය තරඟයක් විනිශ්චය කිරීමේ කමිටුමේ සාමාජික 
 

ම ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ කාර්යමණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය මඟින් 
පවත්වන ලද පරිවාස මේශකයින් සඳහා වන CTHE පාඨමාලාමේ ජාතික සංවර්ධ්න අංශය 
සේබන්ීකරණය කරන ලදී. 
 

• මේරාමදණිය විශ්වවිදයාලමේ හිටපු 
ප්රධ්ාන ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ මහ ඇදුරු මහාචාර්ය ඈෂ්ලි හල්මේ මහතා සඳහා වූ අනුස්මරණ 
උත්සවයක ූරක. වාර්ගික අධ්යයනයන් සඳහා වන ජාතයන්තර මධ්යස්ථානය, 2016 
ඔක්මතෝබර් 19 

 

 

එච්.ඩී.විශේශස්කර මහත්මිය, ශයයෂඨ් කථිකාචාර්ෂය 
 

පර්ෂශේෂණ 
 

• නිබන්ධ්නය ස්ථිර කිරීමේ මල්ඛනය අවසන් කිරීම (පරිච්මේද හතර) 
 

• 2016 මාර්තු 7වන දින ඕස්මේලියාමේ ක්වීන්ස්ලන්ත තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලමේ 
අනුමත කිරීමේ සේමන්රණමේදී 'ේවීභාිත පන්ති කාමරයක් තුල සිසුන්මේ 
වාර්ගික වාේවිදයා අනනයතා : ශ්රී ලංකාමේ වාර්ගිකත්වය පිළිබඳ 
විශ්මල්ෂණයක්' යන මැමයන් ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරන ලදී. 

 

• 'ේවීභාිත පන්ති කාමරයක් තුල සිසුන්මේ වාර්ගික වාේවිදයා අනනයතා : ශ්රී 
ලංකාමේ වාර්ගිකත්වය පිළිබඳ විශ්මල්ෂණයක්' පිළිබඳ පර්මේෂණ අධ්යයනය 
සඳහා වාර්ගික නිරවුල් කිරීම උමදසා අයදුේ කිරීම සහ එය ලබා  ැනීම 

 

• රජමේ පාසැල් 6ක ක්මෂ්ර වැඩ කටයුතු සහ ේවීභාික අධ්යාපන 
පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ අර්ධ් වුහ ත සේමුඛ සාකච්ඡා 

 

අධ්යයන කටයුතු 
 

• පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මඟින් පිරිනැමීමට නියමිත ේවීභාෂා 
අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිේමලෝමාමේ  විෂය නිර්මේශය සඳහා 
සංමශෝධ්න 

 

• මදවන බස මලස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිමේ සුධ්ර්මා 
 මමේ මහත්මියමේ නිබන්ධ්නය අීක්ෂණය කිරීම 

 

• ක්රිමේටිවි වර්ක්ස් විසින් සිදු කරන ලද නිබන්ධ්නයක් වන 'The Wound of 
Separation : Remembering a forced migration story in a Graphic Novel' 
සඳහා 2016 මාර්තු මස 11වන දින පරීක්ෂා කරන ලදී. 
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• 2016 මාර්තු මස 7වන දින ක්වීන්ස්ලන්ත තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලමේදී 
මහාචාර්ය මැරිලින් මකාච්රාන්-ස්මිත් සමඟ පවත්වන ලද මපෞේ ලික 
උපමේශන සැසිවාරය 

 

සම්මන්රණ (ඉදිරිපත් කරන ලද) 
 

2016 දී ශ්රී ලංකාමේදී පැවැති ජාතයන්තර ේවීභාෂා අධ්යාපනය පිළිබඳ සමුළුමේදී ශ්රී 
ලංකාමේ භාෂාව, වාේවිදයා මවළඳමපාල, උපමදස් ලබා මදනු ලබන මාධ්යය හා 
ේවීභාෂා අධ්යාපනය පිළිබඳ ආචාර්ය හර්ෂණ රඹුක්වැල්ල සමඟ සම සැසිවාර 
ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරන ලදී. 
 

සහභාගි වන ලද වැඩමුළු 
 

• 2016 මපබරවාරි 2වන දින ඔමබ් අනුමත කරන ලද මල්ඛනය අවසන් කිරීම 
 පිළිබඳ වැඩමුළුව 
 

• 2016 මපබරවාරි 25 වන දින පර්මේෂණ සාරධ්ර්ම හා ඒකාබේධ්තා සායනය 
 

• 2016 මාර්තු මස 2වන දින මානව පර්මේෂණ-සාරධ්ර්ම මයාදා ැනීමේ 
 ක්රියාවලිය පිළිබඳ වැඩමුළුව 
 

• ඔමබ් ආචාර්ය උපාධිය සේබන්ධ් කරන්න (විදයාර්ථී ශකයතා 1, 3, 4, 5 සහ 6) 
 2016 මාර්තු 11 
 

• ඔමබ් පර්මේෂණ උපාධිය සාර්ථක අවසන් කිරීමක් දක්වා කළමනාකරණය 
 කර  ැනීම (විදයාර්ථී ශකයතා 2, 4, 5 සහ පර්මේෂණ ශකයතා 3, 5 හා 6) 
 2016 මාර්තු 11 

• අධ්යාපනය හා බැඳි වෘත්තියක් ම ාඩනැගීම : HDR ශිෂයයින් උමදසා 
 වෘත්තීන් සැලැසුේ කිරීම (විදයාර්ථී ශකයතා 2, 3, 4, 5 සහ 7 හා පර්මේෂණ 
 ශකයතා 3, 5 සහ 6) 2016 අමේල් 8වන දින 
 

• කතෘත්වය සහ ප්රකාශනය : QUT පර්මේෂකයින් සඳහා පුහුණු පාඨමාලාව 
 සැසිවාර 1 : මූලධ්ර්ම 2016 අමේල් 11 

• කතෘත්වය සහ ප්රකාශනය : QUT පර්මේෂකයින් සඳහා පුහුණු පාඨමාලාව 
 සැසිවාර 2 : උපායමාර්  2016 අමේල් 21 
 

එම්.අයි.යෑන්ස් මහත්මිය, කථිකාචාර්ෂය 
  

 සේපත් දායක - 'පියවමරන් පියවර' යන මැමයන් වූ පුහුණු වැඩමුළුව : රාජය 
 විශ්වවිදයාලයීය ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකක/මධ්යස්ථානවලින් පැමිණි 
 අධ්යයන කාර්යමණ්ඩල සඳහා UTEL පරීක්ෂණ මවනුමවන් ලබා මදන ලද 
 ශිෂය අත්මපාත 
 

 සේපත් දායක - මකාළඹ විශ්වවිදයාලමේ පරි ණක පාසැල (UCSC) මඟින් 
වැඩිදියුණු කරන ලද, ූර්ව විශ්වවිදයාල ප්රමේශකයින් මවත ලබා මදනු 
ලැබීමට නියමිත අන්තර්ජාලය මඟින් සපයනු ලබන ඉංග්රීසි පාඨමාලාවක් 
සමාමලෝචනය කරනු ලැබ, සංස්කරණය කරන ලද විමශ්ෂඥ මණ්ඩලය 

 

 සමාමලෝචනකරු - කලයාණි, කැලණිය විශ්වවිදයාලය මඟින් මුරණය කරනු 
 ලබන සඟරාවක් 
 

 4.ූරක/විනිශ්චයකාර - ේවීභාික සිසුන් උමදසා අධ්යාපන අමාතයාංශමේ 
ේවීභාෂා ඒකකය මඟින් පවත්වන ලද ජාතික විවාද තරඟාවලිය 

 

 විවෘත විශ්වවිදයාලමේ කාර්යමණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය මඟින් 
පවත්වන ලද උසස් අධ්යාපනය තුල ඉ ැන්වීම පිළිබඳ සහතිකපර පාඨමාලාව 
හදාරන ලදී 
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 පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මඟින් පවත්වන ලද සහ අධ්යාපන 
අමාතයාංශමේ ඉංග්රීසි සහ විමේශ භාෂා මදපාර්තමේන්තුව මඟින් ස්ථාපිත 
කරන ලද, අභයන්තර උපමේශකවරුන් සඳහා සවන්දීම හා භාෂණය පරීක්ෂා 
කිරීම පිළිබඳ මකටි පාඨමාලාව සේබන්ීකරණය කර, එය ඉ ැන්වීමමහි 
මකාටස්කරුවකු ද විය 

 

දැනට සිදු කරනු ලබන පර්ෂශේෂණ 
 

• ස්වමේශිකයකු වීමේ  ැටළුව : ශ්රී ලාංමක්ය මේ භාෂාව මලස ඉංග්රීසි භාවිත 
කරනු ලබන්නන්මේ අනනයතා හඳුනා  ැනීම. කැලණිය විශ්වවිදයාලමේ 
දර්ශන විශාරද උපාධිය සඳහා සිදු කරන ලද අධ්යයනය 

 

• ශ්රී ලංකාමේ ඉංග්රීසි භාෂා ගුරුවරුන් අතර වයාකරණ උපමදස් පිළිබඳ ගුරු 
අධ්යයනය   

 

 

 

 පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනශයන් බැහැර අධ්යයන කාර්ෂයයන් 
 

 මමාරටුව විශ්වවිදයාලය - සුවිමශ්ි කාර්යයන් සඳහා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම 
පිළිබඳ පාඨමාලාමේ ESAP මකාටස ඉ ැන්වීමමහි මූලික මමාඩියුල සංකල්ප 
සඳහා සේපත් දායක 

 

 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය - භාෂා අධ්යයන මදපාර්තමේන්තුව, HSS පීඨය 
 LSU4302 සඳහා බාහිර කථිකාචාර්ය 
 LSU4104 ඉ ැන්වීම හා ඇ යීම - පරි ණක සහ ඉංග්රීසි භාෂාව 
 ඉ ැන්වීම 
 පරීක්ෂක - උපාධි අමේක්ෂක පර්මේෂණ වයාපෘති, ඉංග්රීසි භාෂාව 
 ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රමේදී උපාධිය 

 
 විමශ්ෂ අවශයතා අධ්යාපන මදපාර්තමේන්තුව, අධ්යාපන පීඨය 
 

 ESP1232/2232 සඳහා නිරීක්ෂණය කිරීම හා මදවන වර ප්රශ්නපර 
ඇ යීම (විමශ්ෂ අවශයතා අධ්යාපනය සඳහා අධ්යාපනික 
තාක්ෂණමේදය : II මකාටස විෂය අංක 2 - ඉංග්රීසි)  

 

 
සහභාගි වන ලද සමුළු 
 

 කැලණිය විශ්වවිදයාලමේ SDC මඟින් සංවිධ්ානය කරන ලද හරිත 
ක්රියාකාරකේ පිළිබඳ ජාතික සමුළුව 

 

 කලාවන් සහ සංහිඳියාව පිළිබඳ WINGS ජාතයන්තර සමුළුව 
 

 
සහභාගි වන ලද වැඩමුළු 
 

මුදල් අමාතයාංශය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද ආයතනික ප්රතිඵල රාමුව 
 

 

සහශයෝගිත්වය සහ හවුල්කාරිත්වය 
 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ කාර්යමණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය විසින් එම 
විශ්වවිදයාලමේ කාර්යමණ්ඩලය සඳහා පවත්වන ලද වැඩසටහන් මවනුමවන් මමම 
ආයතනය මඟින් අධ්යයන හා සේබන්ීකරණ සහාය ලබා මදන ලදී. විවෘත 
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විශ්වවිදයාලමේ භාෂා අධ්යයනාංශයට මමන්ම අධ්යාපන පීඨයටද, මකාළඹ හා 
කැලණිය විශ්වවිදයාලයන්හි ඉංග්රීසි අධ්යයනාංශයන් මවත දපශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතනමේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් ඉ ැන්වීම, ඇ යීම, අීක්ෂණ සහ 
පරීක්ෂණ කිරීම මඟින් ද සිය සහාය පල කරන ලදී. පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනමේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් මකාළඹ, මේරාමදණිය හා ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර 
විශ්වවිදයාලයන්හි සේමන්රණ සහ සමුළු කටයුතු සඳහා ද සහාය ලබා මදන ලදී.  
මමාරටුව විශ්වවිදයාලමේ ඉංග්රීසි භාෂා ඒකකමේ විමශ්ෂ අධ්යාපන අවශයතා 
වැඩසටහමනහි ඉංග්රීසි භාෂාව මවනුමවන් එම ඒකකය මවත සහාය පල කරමින්, 
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ කාර්යමණ්ඩලය එම ඒකකය සමඟ ද සමීපව 
කටයුතු කරන ලදී. මමම ඉ ැන්වීේ ආශ්රිත කටයුතුවලට අතිමර්කව, ශ්රී ලංකාමේ  
ප්ර මුඛ මපමල් අධ්යයන විේවතුන්, කලාකරුවන් හා ක්රියාකාරීන් සේබන්ධ් වනු ලබන, 
කලාවන් හා සංහිඳියාවන් පිළිබඳ මදදින වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම සඳහා පශ්චාත් උපාධි 
ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් එඩින්බර්ේ විශ්වවිදයාලමේ මේශපාලන හා සමාජ විදයා 
පාසැල සමඟ ද සහමයෝගිත්වමයන් කටයුතු කරන ලදී. අමාතයාංශය සඳහා පරීක්ෂණ 
සිදු කිරීම හා ඇ යීම පිළිබඳ පාඨමාලාවක් පවත්වාම න යාම පිණිස, පශ්චාත් උපාධි 
ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් අධ්යාපන අමාතයාංශය සමඟ ද 
පාර්ශ්වකරුවකු මලස කටයුතු කරන ලදී. 
 
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ සියලුම ආකාරමේ කාර්යයන් උමදසා විවෘත 
විශ්වවිදයාලමේ භාෂා අධ්යාපන අධ්යයනාංශමේ අධ්යයන කාර්යමණ්ඩල 
සාමාජිකයින් විසින් නිරතුරුවම සහාය ලබා දීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබයි. මමම 
සහාය මනාමැතිව පශ්චාත් උපාධි මට්ටමේ පර්මේෂණ අීක්ෂණය කිරීමට හැකි 
මනාවන අතර, විවෘත විශ්වවිදයාලමේ භාෂා අධ්යාපන මදපාර්තමේන්තුව විසින්  
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමයහි අධ්යයන හා පර්මේෂණ කටයුතු සඳහා 
නිරතුරුවම උනන්දුමවන් සහාය පල කරනු ලැබ ඇත. 
 

2016 වසර පුරාම, උපකුලපතිතුමා, විවෘත විශ්වවිදයාල පීඨ සභා සාමාජිකයින්, 
නිමයෝජය උප කුලපතිතුමා, මල්ඛකාධිකාරි, මානව ශාස්ර සහ සමාජ විදයා සහ 
අධ්යාපන පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන්, මූලයාධිකාරී, පුස්තකාලයාධිපති හා පුස්තකාල 
කාර්යමණ්ඩලය, අධ්යාපන පීඨමේ සහකාර මල්ඛකාධිකාරිවරුන් සහ අධ්යාපනික 
තාක්ෂණමේද අංශමේ අධ්යයන කාර්යමණ්ඩලය ඇතුළු විවෘත විශ්වවිදයාලමේ 
මබාමහෝ පුේ ලයින් සහ ආයතන විසින් පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මවත 
සහාය ලබා මදන ලදී. 2016දී මමම සහාය සුවිමශ්ිව අවශය වූමේ මමන්ම වැද ත් 
වූමේ, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ ම ාඩනැඟිලි වයාපෘතිය අවසන් 
වීමත්, නව ම ාඩනැඟිල්ල සඳහා මබාමහෝ යටිතල පහසුකේ විශ්වවිදයාලය මඟින් 
සපයා මදනු ලැබිය යුතු වූ මහයිනි. විවෘත විශ්වවිදයාලමේ සියලුම ඒකක මඟින් 
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ නව ම ාඩනැඟිල්ල හා විශ්වවිදයාලමේ නව 
මන්වාසිකා ාර සංකීර්ණය නිල වශමයන් විවෘත කිරීමේ ඒකාබේධ් උත්සව සඳහා ද 
කැපී මපමනන සහමයෝගිත්වයක් සපයන ලදී. 
 
 

ශාස්රපති වැඩසටහමනහි එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා මමම අය සහාය ලබා මදන 
ලදී : විවෘත විශ්වවිදයාලමේ සේමානිත මහාචාර්ය ආර්. රහීේ, ආචාර්ය එච්. වී. එේ. 
රත්වත්මත් - පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ හිටපු අධ්යක්ෂ/ මජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය, භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය රාධිකා ද 
සිල්වා - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය 
වී.වී. මැදවත්මත්ම දර - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය ඩිනාලි මේමේන්ර - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, භාෂා 
අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය ඩබ්ලිේ. 
මසමනවිරත්න - පුස්තකාලයාධිපති/විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය එේ.මක්.එස්. 
අයියර්, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය,  ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉ ැන්වීමේ මධ්යස්ථානය, කලා පීඨය, යාපනය විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය මරාමමෝලා 
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රසූල් - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකය, කැලණිය 
විශ්වවිදයාලය, එස්.මේ. ගුණවර්ධ්න මහතා - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ භාෂා 
අධ්යයනාංශය, මමාරටුව විශ්වවිදයාලය, එල්.ඩී.අයි. විමේතුං  මහතා - මජයෂ්ඨ 
උපමේශක/සමාජ අධ්යයන අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, මහාචාර්ය ජී. අයි. 
සී. ගුණවර්ධ්න - අධ්යාපනය පිළිබඳ සේමානිත මහාචාර්ය, අධ්යාපන පීඨය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය පාලිත දිසානායක - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය,  ේපහ 
වික්රමාරච්චි ආයුර්මේද ආයතනය, එන්.ඒ. වන්නියසිංහේ මහත්මිය - බාහිර 
කථීකාචාර්ය/මකාළඹ විශ්වවිදයාලය, එස්.ආර්. ඉලං මකෝන් 
මහත්මිය - සේබන්ීකාරක/මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ 
ඒකකය, මකාළඹ විශ්වවිදයාලය, එස්.එේ. සල් ාදු මහත්මිය - උපමේශක/භාෂා 
අධ්යයන අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය ශ්රීමාලි මහ්රත් - මජයෂ්ඨ 
උපමේශක, පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය, ආචාර්ය ශාන්ත 
අමබ්සිංහ -  පීඨාධිපති/මානව ශාස්ර  හා සමාජ විදයා පීඨය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, 
එමතල් නානායක්කාර මහත්මිය - හිටපු කථිකාචාර්ය/සුල්තාන් කබූස් විශ්වවිදයාලය, 
ආචාර්ය වාගීෂ ගුණමස්කර - විධ්ායක අධ්යක්ෂ, ශ්රී ලාංකික අධ්යාපනය පිළිබඳ 
ඇමමරිකානු ආයතනය, පී. එස්. ආර්. මපමර්රා මහතා - විශ්රාමික විදුහල්පති විසින් ද 
ඉංග්රීසි භාෂාව මදවන බසක් මලස ඉ ැන්වීම පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිේමලෝමාමේ/ශාස්රපති උපාධිමේ බාහිර කථිකාචාර්යවරුන් මලස පශ්චාත් උපාධි 
ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මවත සහාය පළ කරන ලදී. පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනමයහි ශාස්රපති උපාධිය සේූර්ණ කරන ලද සිසුමවකු වන කැලණිය 
විශ්වවිදයාලමේ ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකමේ  ටී.අයි. වික්රමාරච්චි මහතා ද 
මමම වසමර්දී ඉ ැන්වීේ සහ ඇ යීේ කටයුතු සඳහා සහාය දක්වන ලදී. 
 
 

ආචාර්ය ආරියවංශ රණවීර - ප්රවීණ කවි සහ පරිවර්තක, මහාචාර්ය ආර්. රහීේ - 
සේමානිත මහාචාර්ය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, එච්. වී. එේ. රත්වත්මත් - පශ්චාත් උපාධි 
ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ හිටපු අධ්යක්ෂ/ මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, භාෂා අධ්යයනාංශය, 
විවෘත විශ්වවිදයාලය, මධුභාිණි රත්නායක මහත්මිය - මජයෂ්ඨ  කථිකාචාර්ය/ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලය, ලාල් මැදවත්මත්ම දර මහතා - කථිකාචාර්ය/විවෘත 
විශ්වවිදයාලය, රුහානි මපමර්රා මහත්මිය - කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, 
මකාළඹ විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය ඩිනාලි මේමේන්ර - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි 
භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය කාංචනා වර්ණපාල - මජයෂ්ඨ  
කථිකාචාර්ය/ ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය විවිමරී 
වැන්ඩර්ූර්ටන් - මජයෂ්ඨ  කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, විවෘත 
විශ්වවිදයාලය, එල්.ඩී.අයි. විමේතුං  මහතා - මජයෂ්ඨ උපමේශක/සමාජ අධ්යයන 
අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය ලියනමේ අමරකීර්ති - මජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය, මේරාමදණිය විශ්වවිදයාලය, ඩිනාලි ප්රනාන්දු මහත්මිය - මජයෂ්ඨ  
කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, කැලණිය විශ්වවිදයාලය, සුනිලා  ලේපත්ති 
මහත්මිය, පී. නා සුන්දරේ මහත්මිය - හිටපු ප්රධ්ානි/ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලය, නදීන් වන්නියසිංහේ  මහත්මිය - බාහිර 
කථිකාචාර්ය/මකාළඹ විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය ශ්රීමාලි මහ්රත් - මජයෂ්ඨ උපමේශක,  
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය, මානිකයා මකාඩිතුවක්කු මහත්මිය, 
කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, ආචාර්ය ආශා 
අමබ්මස්කර - කථිකාචාර්ය/පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන පීඨය, මකාළඹ විශ්වවිදයාලය, 
අක්රි අමීර් මහතා, කැලණිය විශ්වවිදයාලමේ ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකමේ 
මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය මකෞෂලයා මපමර්රා ද ඉංග්රීසි භාෂාව මදවන බසක් 
මලස ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිමේ බාහිර කථිකාචාර්යවරුන් මලස පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මවත සහාය පල කරන ලදී. 
 
 

මහාචාර්ය ශිමරෝමි ප්රනාන්දු - ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ සේමානිත මහාචාර්ය/මකාළඹ 
විශ්වවිදයාලය, මහාචාර්ය රජීව විමේසිංහ, සේමානිත මහාචාර්ය, ශ්රී ලංකා සබර මු 
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විශ්වවිදයාලය, මහාචාර්ය ජී. අයි. සී. ගුණවර්ධ්න, අධ්යාපනය පිළිබඳ සේමානිත 
මහාචාර්ය, අධ්යාපන පීඨය, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය මරාමමෝලා 
රසූල්, මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකය, කැලණිය 
විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය ආර්. එේ. සී. ජයතිලක, මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂා 
අධ්යයනාංශය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලය, දිලිනි වලිසුන්දර මහත්මිය - මජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය 
එේ.මක්.එස්. අයියර්, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීම පිළිබඳ මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය,  ඉංග්රීසි 
භාෂාව ඉ ැන්වීමේ මධ්යස්ථානය, කලා පීඨය, යාපනය විශ්වවිදයාලය, එස්. එේ. ටී. 
විජයධ්ර්මදාස මහත්මිය, කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකය, මකාළඹ 
විශ්වවිදයාලය, ආචාර්ය සී. ඩී. එස්. වෑත්තෑව - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ප්රධ්ානී/ ඉංග්රීසි 
භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකය, කැලණිය විශ්වවිදයාලය, මහාචාර්ය ඩබ්ලිේ. එේ. 
විමේරත්න - වාේවිදයා අධ්යයනාංශය, මානව ශාස්ර පීඨය,  කැලණිය විශ්වවිදයාලය, 
එස්.මේ. ගුණවර්ධ්න මහතා, මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/භාෂා අධ්යයනාංශය, මමාරටුව 
විශ්වවිදයාලය, වී.යටවත්ත මහත්මිය, හිටපු අධ්යක්ෂ/ජාතික අධ්යාපන ආයතනය, 
මහිි රණවීර මහත්මිය, ප්රධ්ානී/ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකය, කැලණිය 
විශ්වවිදයාලය,  ඩිනාලි ප්රනාන්දු මහත්මිය - මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂා 
අධ්යයනාංශය, කැලණිය විශ්වවිදයාලය, කමලා විමේරත්න මහත්මිය - හිටපු 
කථිකාචාර්ය, මේරාමදණිය ගුරු විදයාලය, එස්.ආර්. ඉලං මකෝන් 
මහත්මිය - සේබන්ීකාරක/මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ 
ඒකකය, මකාළඹ විශ්වවිදයාලය, ජී. ජී. මක්. වින්දිකා මහත්මිය - උපමේශක/ඉංග්රීසි 
භාෂාව පිළිබඳ කථිකාචාර්ය, වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ආයතනය, ටී. 
අයි. වික්රමාරච්චි මහතා - කථිකාචාර්ය/ඉංග්රීසි භාෂාව ඉ ැන්වීමේ ඒකකය, කැලණිය 
විශ්වවිදයාලය, සුල්තාන් කබූස් විශ්වවිදයාලමේ හිටපු කථිකාචාර්ය  එමතල් 
නානායක්කාර මහත්මිය ද අීක්ෂකවරුන් හා බාහිර නිබන්ධ්න පරීක්ෂකවරුන් 
මලස මස්වය කරනු ලැබීමමන් ආයතනය මවත සහාය පළ කරන ලදී. ආචාර්ය එච්. 
වී. එේ. රත්වත්මත් - හිටපු අධ්යක්ෂ/පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය, මජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය/භාෂා අධ්යයනාංශය, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය, මහාචාර්ය ආර්. 
රහීේ (සේමානිත මහාචාර්ය/විවෘත විශ්වවිදයාලය සහ විශ්රාමික අධ්යක්ෂ/පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය), ආචාර්ය වී. වී. මැදවත්මත්ම දර, ආචාර්ය ඩී. 
මේමේන්ර සහ ආචාර්ය රාධිකා ද සිල්වා, විවෘත විශ්වවිදයාලමේ භාෂා 
අධ්යයනාංශමේ එස්. එේ. සල් ාදු මහත්මිය සහ පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනමේ මජයෂ්ඨ උපමේශක ආචාර්ය ශ්රීමාලි මහ්රත් යනාදීහුද අීක්ෂකවරුන් 
සහ අභයන්තර නිබන්ධ්න පරීක්ෂකවරුන් මලස මස්වය කරමින් මමම ආයතනය 
මවත සිය සහාය දක්වන ලදී. 
 
 

විවෘත විශ්වවිදයාලමේ සහ මවනත් ජාතික විශ්වවිදයාලවල අධ්යයන, පරිපාලන සහ 
අනධ්යයන කාර්යමණ්ඩල මඟින් ආයතනය මවත ලබා මදන ලද සහාය පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් කෘතඥතාූර්වකව සිහිපත් කරනු ලබයි. ඊට 
අමතරව, ආයතනමේ පාඨමාලා හා වැඩසටහන් පිරිනැමීම පිණිස විශ්වවිදයාල 
පේධ්තිමයන් පිටත වෘත්තිකයින් විශාල පිරිසක් විසින් ලබාමදනු ලබන සිය සහාය 
පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය මඟින් හඳුනා නු ලබයි. මමම සහාය මනාමැති 
වන්නට, මමම ආයතනයට ක්රියාකාරී විය මනාහැකිව තිබිණි. සිය විවිධ් වූත්, පුළුල් 
වූත් පාරිමභෝගික සමූහය මවත උසස් මට්ටමක මස්වාවක් ලබා දීමට පශ්චාත් උපාධි 
ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනයට හැකි බවත් මමම සහාය මඟින් තහවුරු කරනු ලබයි. 
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6. සංශශෝධිත මූලය ප්රකාශන (නව ආකෘතියට අනුව) 
 
 (අ) උපචිත වියදම් පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂයය 2015 රු. 2016 රු. 

අ. මපෞේ ලික පඩි නඩි 13,285,504.00 12,584,956.00 

ආ.   මන් වියදේ 40,078.00 70,314.00 

ඇ.  සැපයුේ 562,573.00 587,790.00 

ඈ.  නඩත්තු 52,476.00 342,827.00 

ඉ.   මකාන්රාත් මස්වා 664,019.00 722,992.00 

ඊ.   මවනත් 1,894,155.00 2,355,294.00 

මුළු එකතුව 16,498,805.00 16,664,173.00 

 

 (ආ) ප්රාේධ්න වියදම් පිළිබඳ විස්තර 
  

විෂයය 2015 රු. 2016 රු. 

අ.  ෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාල 
උපකරණ ලබා  ැනීම 

350,775.00 2,153,746.00 

ආ.  යන්මරෝපකරණ ලබා  ැනීම - - 

ඇ.  පුස්තකාල මපාත් ලබා  ැනීම 370,699.00 87,347.00 

ඈ.  ම ාඩනැගිලි සහ සැකසුේ    
ලබා  ැනීම 

13,442,012.00 46,346,778.00 

ඉ.   මවනත් - - 

   

මුළු එකතුව 14,163,486.00 48,587,871.00 

 

 (ඇ) මූලය ප්රගතිය පිළිබඳ විස්තර (වියදම) : 

  

විෂයය 2016 තුල 

ප්රතිපාදන 

 

රු. 

2016 තුල 

වියදම 

 

 රු. 

ඉතුරුම්/ 

අතිරික්තය 

 

රු. 

අ.වයාපෘති හැර උපචිත 
වියදේ 

17,500,000.00 16,664,173.00 835,827.00 

ආ.වයාපෘති හැර ප්රාේධ්න 
වියදේ 

25,000,000.00 48,587,871.00 (23,587,871.00) 

ඇ.වයාපෘති - මේශීය අරමුදලැති    

ඈ.වයාපෘති - විමේශීය 
අරමුදලැති 

   

මුළු එකතුව 42,500,000.00 65,252,044.00 (22,752,044.00) 
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 (ඈ) මූලය ප්රගතිය පිළිබඳ විස්තර (යනනය වූ ආදායම) : 

 

විෂයය 2016 තුල 

ප්රතිපාදන 

 

රු. 

2016 තුල 

එකතුීම් 

 

 රු. 

හිඟය/ 

අතිරික්තය 

 

රු. 

අ. උපාධි අධ්යයන    

ආ.පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන 4,500,000.00 7,605,444.00 3,105,444.00 

ඇ.උපමේශන    

ඈ.මවනත්    

මුළු එකතුව 4,500,000.00 7,605,444.00 3,105,444.00 

 

 (ඉ) මූලය කාර්ෂයසාධ්න විශ්ශල්ෂණය : 

   

විෂයය සමීකරණය එක් සිසුශවකු 

සඳහා  වියදම් 

රු. 

අ. එක් සිසුමවකු සඳහා 
උපචිත වියදේ 

ලියාපදිංචි සිසුන්මේ 
ප්රමාණය 

85,457.30 

ආ.එක් සිසුමවකු සඳහා ප්රාේධ්න  
වියදේ 

සහතික ලත් සිසුන්මේ 
ප්රමාණය 

249,168.57 

මුළු එකතුව - 334,625.87 
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7 . ú.Kk lñgq jd¾;dj  

 
wNHka;r ú.Kk jd¾;dj 

 
wNHka;r ú.Kk wxYh úiska i,ld n,k ,o j¾Ifha YS% ,xld újD; úYajúoHd,fha iy 

mYapdoa Wmdê bx.S%is NdId wdh;kfha i,ld ne,sh hq;= wxYhkays l%shdldrS;ajh ms<sn|j 

ú.Kkh isÿ lrk ,oS. my; i|yka wxYhkag wod<j fï ms<sn| lreKq fm< .eiSu isÿ 

flf¾. 

 

1. mQ¾j ú.Kk 

 úYajúoHd, w¾:idOl wruqo,a ksoyia lsrSu 

 mdrsf;daIsl f.ùï 

 úY%du wruqof,a uqo,a ksoyia lsrSu 

 fldka;%d;a u; wjika f.ùï iy /|jqï uqo,a ksoyia lsrSu 

 
2. i;Hdmkh 

 jd¾Isl f;d. iólaIKh - m%Odk .nvdj 2013.12.31 oskg 

 
3. wkdjrKh lrk ,o ú.Kk úuiqï uÕska fidhd n,k ,o lreKq 2013  

 mYapdoa Wmdê bx.S%is NdId wdh;kfha wkOHhk ld¾h uKav,fha meñKSug wod< 
i;Hdmkh 

 mYapdoa Wmdê bx.%Sis NdId wdh;kfha wOHhk yd wkOHhk ld¾h uKav,fha 
fm!oa.,sl ,smsf.dkqj,g wod< i;Hdmkh 

  
4. ú.Kk lñgqj  

YS% ,xld újD; úYajúoHd,fha ú.Kk lñgqj wju jYfhka udi follg jrla ne.ska 
/iajk w;r tuÕska YS% ,xld újD; úYajúoHd,fha iy mYapdoa Wmdê bx.S%is NdId 

wdh;kfha ld¾hdj,sh úu¾IKh flf¾. 

 
lñgqj ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j iy wNHka;r ú.Kk wxYfhka u;= lrk ,o 
ú.Kk jd¾;d yd úuiqï iy tajdg wod<j YS% ,xld újD; úYajúoHd,h yd mYapdoa Wmdê 

bx.S%is NdId wdh;kh uÕska imhkq ,en we;s ms<s;=re i,ld n,hs. tfiau lñgqj 

ks¾foaYhka bosrsm;a lsrSu o ksjeros l%shdud¾.hka ms<sn| Wmfoia ,nd oSu o wëlaIKh 

lsrSu o isÿ lrhs. 

 
 i,ld n,k j¾Ih ;=< ú.Kk lñgqj wjia:d y;l ^07& oS /ia ù we;. 

 
5. ld¾h uKav,h 

 wNHka;r ú.Kk wxYh my; i|yka ld¾h uKav,fhka iukaú; fjhs. 

 iyldr wNHka;r ú.Kl 

 ú.Kl iyldr 02 

 ,smslrefjla 

 mrs.Kl fhojqï iyldr 

 lïlrefjla 
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8. ú.Kkh lrk ,o uQ,H m%ldYk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

විවෘත විශ්වවිදයාලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලය ප්ර කාශන 

2016 
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පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

2016 ශදසැම්බර්ෂ 31 දිනට මූලය තත්ත්ව වාර්ෂතාව 
 

වත්කම්  2016 2015 

  (රු.) (රු.) 

යංගම වත්කම් සටහන්   

    

බැංකුමේ මුදල් 1 18,385,729 2,852,979 

කාර්යමණ්ඩලය සඳහා ණය 
සහ අත්තිකාරේ 

2 973,328 852,614 

සිසුන්ම න් ලැබිය යුතු 3 3,368,032 2,107,271 

මකටි කාලීන ආමයෝජන 4 43,000,000 61,494,422 

භාණ්ඩ මල්ඛන  282,592 250,635 

ූර්ව ම වීේ සහ ලැබිය යුතු 5 17,692 78,534 

ම ාඩනැගිලිකරු මවත 
අත්තිකාරේ 

6 

 

 8,577,577 

  66,027,373 
======== 

76,214,031 
======== 

යංගම ශනාවන වත්කම් 7   

ලී බඩු සහ උපාං   2,028,698 330,483 

කාර්යාල උපකරණ  1,636,809 2,127,630 

පුස්තකාල මපාත් සහ කාලීන 
සඟරා 

 610,501 908,579 

පරි ණක හා උපාං   426,753 690,514 

පාපැදිය  2,228 4,368 

උපාධි මලෝගු  30,474 13,912 

මවනත් වත්කේ   30,084 

ඉඩම  22,581,550 22,581,550 

    

ඉඩම සහ 
ම ාඩනැගිල්ල- වැඩ 
මකරීම න යන 

 88,061,166 38,802,589 

  115,378,179 65,489,708 

    

මුළු වත්කම්  181,405,552 
========= 

141,703,739 
========= 

වගකීම්    

යංගම වගකීම්    

උපචිත වියදේ 8 1,130,689 1,108,041 

මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා 
පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්යාපනය 
සඳහා වන ජාතික 
මධ්යස්ථානමයන් ලද 
අත්තිකාරේ 

  - 

සුළු ණයහිමියන් 9 174,390 134,690 

කලින් ලද ශිෂය  ාස්තු 10 2,371,384 1,782,956 

ඉදි කිරීේ මත රඳවා තබා 
 ැනීේ 

 2,011,359 3,381,320 
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අත්තිකාරේහි මපාලිය  462,672 571,320 

  6,150,494 
======== 

6,978,327 
======== 

යංගම ශනාවන වගකීම්    

පාරිමතෝිත සඳහා ප්ර තිපාදන 11 1,157,113 651,625 

මුළු වගකීම්  7,307,607 7,629,952 

    

දළ වත්කම්        174,097,945 
                                    ========= 

134,073,787 
========= 

දළ වත්කම්/මුදල් සමානයන්    

ප්රාේධ්න ප්ර දාන - වියදේ වූ 12 92,911,215 47,972,391 

ප්රාේධ්න ප්ර දාන - වියදේ මනාවූ 13 35,829,434 44,676,212 

    

ඉඩේ තක්මස්රුකරණ 
සංචිතය 

 22,500,000 22,500,000 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතන සංවර්ධ්න අරමුදල 

 3,967,500 3,967,500 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතන සාමානය  සංචිතය 

 18,889,796 14,957,684 

    

මුළු දළ වත්කම්/මුදල් 

සමානයන් 

 174,097,945 

========= 

134,073,787 

========= 

 
පිටු අංක 5 සිට 7 දක්වා සඳහන් ගිණුේකරණ ප්ර තිපත්ති සහ පිටු අංක 8 සිට 16 දක්වා වන 
සටහන් මමම මූලය ප්ර කාශවල අතයන්ත මකාටසක් මේ. මමම මූලය ප්රකාශ සේපාදනය 
කිරීමමහි සහ ඉදිරිපත් කිරීමමහි ලා කළමනාකරණ මණ්ඩලය ව  කියනු ලබයි. එම 
මණ්ඩලය විසින් මමම මූලය ප්ර කාශ අනුමත කරන ලද අතර, මණ්ඩලය මවනුමවන් අත්සන් 
තබා ඇත. 

 
 
ආචාර්ය එච්.එස්.රඹුක්වැල්ල    කළමනාකරණ මණ්ඩල         ඩබ්.ඩී.ටී.තිලකරත්න මහතා                     එස.්එේ.පී.ඒ.සුභානි මහත්මිය 
අධ්යක්ෂ             සාමාජික                                මජයෂ්ඨ සහකාර මල්ඛකාධිකාරි              නිමයෝජය මූලයාධිකාරි         
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පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

2016 ශදසැම්බර්ෂ 31 දිනට අවසන් වර්ෂෂය සඳහා මූලය කාර්ෂයසාධ්න ප්ර කාශය 
 

 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

    

ආදායම සටහන   

රජමේ උපචිත ප්ර දාන  12,186,000 13,500,000 

අයදුේපර   ාස්තු  213,500 152,800 

ලියාපදිංචි කිරීමේ  ාස්තු  165,900 137,725 

පංති  ාස්තු  5,559,525 5,914,800 

විභා   ාස්තු  327,210 344,160 

අතිමර්ක  ාස්තු  111,000 99,200 

නිබන්ධ්න  ාස්තු  812,288 296,115 

මකටි පාඨමාලාවලින් ලද 
පංති  ාස්තු 

 414,521 382,000 

මපාලී ආදායම 14 3,431,843 1,622,448 

විවිධ් ලැබීේ  1,500 2,500 

ප්රාේධ්න ප්ර දාන ක්ර මක්ෂය  1,407,955 1,092,213 

පරිතයා  ක්ර මක්ෂය   2,900 

කළඹ ආමයෝජන  ාස්තු  120,000  

මුළු ආදායම  24,751,242 
                      ========= 

23,546,861 
========= 

    

වියදම්    

මපෞේ ලික වැටුේ හා දීමනා 15 12,584,956 13,285,504 

 මන් වියදේ 16 70,314 40,078 

සැපයුේ හා පාරිමභෝගික 
ර වය 

17 587,790 562,573 

නඩත්තු වියදේ 18 342,827 52,476 

මකාන්රාත් මස්වා 19 722,992 664,019 

මවනත් උපචිත වියදේ 20 2,355,294 1,894,155 

ක්ෂය වීේ  3,665,934 1,211,145 

පාරිමතෝිත වියදේ  505,488 180,862 

    

මුළු වියදම්  20,835,595 17,890,812 

    

කාලසීමාව සඳහා 

අතිරික්තය/(හිඟය) 

 3,915,647 

======= 

5,656,049 

======= 
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පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

2016 ශදසැම්බර්ෂ 31 දිනට අවසන් වර්ෂෂය සඳහා දළ වත්කම්/මුදල් සමානයන්හි 

ශවනස්කම් පිළිබඳ ප්ර කාශය 

 
           (රු.) 

 
 
 
 
 
 

 

2015 යනවාරි 1 දිනට ශශ්ෂය 

පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි 

භාෂා 
ආයතනමේ 
සාමානය 
සංචිතය 

මවනත් අරමුදල් වැය වූ ප්රාේධ්න 
ප්ර දාන 

වැය මනාවූ 
ප්රාේධ්න 
ප්ර දාන 

මුළු එකතුව 

9,231,884 3,970,400 35,622,592 8,118,224 56,943,100 

      

මපර වසමර් ක්ෂයවීේ 
 ැලපුේ 

 (2,900) - - (2,900) 

මපර වසමර් පාරිමතෝිත 
 ැලපුේ 

 - - - - 

මපර වසමර් වි ණනය සඳහා 
 ැලපුේ 

 - - - - 

වසර තුල වැය වූ ප්රාේධ්න 
ප්ර දාන 

-  13,442,012 (13,442,012) - 

වසර තුල ලද අරමුදල් 69,751 - - 50,000,000 50,069,751 

මපර වසමර් ප්රාේධ්න ප්ර දාන 
ක්ර මක්ෂය 

 -  - - 

ප්රාේධ්න ප්ර දාන ක්ර මක්ෂය - - (1,092,213) - (1,092,213) 

පරිතයා  ක්ර මක්ෂය -  - - - 

කාලසීමාව සඳහා 
අතිරික්තය/(හිඟය) 

5,656,049 - - - 5,656,049 

      

2015 ශදසැම්බර්ෂ 31 දිනට 

ශශ්ෂය 

14,957,684 
======== 

3,967,500 
======= 

47,972,391 
======== 

44,676,212 
======== 

111,573,787 
======== 

      

මපර වසමර්  ැලපුේ 16,464 - - - 16,464 

වසර තුල වැය වූ ප්රාේධ්න 
ප්ර දාන 

- - 46,346,778 (4,634,677) 41,712,101 

වසර තුල ලද අරමුදල් - - - 37,500,000 37,500,000 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනමේ ඉඩමේ අ ය 

-  - - - 

ප්රාේධ්න ප්ර දාන ක්ර මක්ෂය -  (1,407,955) - (1,407,955) 

      

කාලසීමාව සඳහා 
අතිරික්තය/(හිඟය) 

3,915,647 - - - 3,915,647 

      

2016 ශදසැම්බර්ෂ 31 දිනට 

ශශ්ෂය 

18,889,795 
========= 

3,967,500 
======= 

92,911,215 
======== 

35,829,434 
======== 

193,310,044 
========= 
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පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

2016 ශදසැම්බර්ෂ 31 දිනට අවසන් වර්ෂෂය සඳහා මූලය ප්රවාහ ප්ර කාශය 
 

 2016 2015 

(රු.) (රු.) 

ශමශහයුම් කටයුතුවලින් මුදල් 

ප්රවාහ 

  

සාමානය කටයුතුවලින් ලද 
අතිරික්තය/(හිඟය) 

3,915,647 5,656,049 

   

මකටි කාලීන ආමයෝජනවලින් 
ලද මපාලී ආදායම 

(3,383,463) (1,453,818) 

   

මුදල් ශනාවන ප්රවාහ   

ක්ෂයවීේ 3,665,934 1,211,145 

ූර්ව වසමර් ක්ෂයවීේ  ැලපුේ  - 

පාරිමතෝිත වියදේ 505,488 180,862 

ූර්ව වසමර් පාරිමතෝිත 
 ැලපුේ 

 - 

ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය (1,407,955) (1,092,213) 

ූර්ව වසමර් ක්රමක්ෂය  ැලපුේ  - 

පරිතයා  ක්රමක්ෂය  (2,900) 

වත්කේ බැහැර කිරීම මත සිදු වූ 
පාඩුව 

 - 

ූර්ව වසමර්  ැලපුේ  69,751 

   

කාරක ප්රාේධ්න ශවනස්ීම්වලට 

ප්රථම දළ අතිරික්තය 

3,295,651 4,568,876 

   

කාරක ප්රාේධ්නශේ (ඉහළ 

යාම)/පහළ යාම 

  

භාණ්ඩ මල්ඛනවල (ඉහළ යාම) 
/පහළ යාම 

(31,957) (60,903) 

ම විය යුතු ම වීේවල ඉහළ 
යාම/ (පහළ යාම) 

7,107,857 (2,968,722) 

ලැබිය යුතු ආදායේවල (ඉහළ 
යාම)/පහළ යාම 

(4,162,478) (378,953) 

කාර්ය මණ්ඩලය මවත ණය සහ  
අත්තිකාරේහි (ඉහළයාම)/පහළ 
යාම 

(120,714) (200,693) 

   

පාරිමතෝිත ම වීේ  - 
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ශමශහයුම් කටයුතුවලින් දළ 

මූලය ප්රවාහ 

6,088,359 959,605 

   

ආශයෝයන කටයුතුවලින් ලද 

මුදල් ප්රවාහ 

  

මේපල, උපාං  සහ උපකරණ 
මිලදී  ැනීම 

(2,153,746) (350,775) 

මපාත් සහ කාලීන සඟරා මිලදී 
 ැනීම 

(87,347) (370,699) 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනමේ ම ාඩනැගිලි 
වයාපෘතිය 

(44,308,939) (12,673,045) 

ඉඩම  (45,000) 

මකටි කාලීන ආමයෝජනවලින් 
ලද මපාලිය 

- 5,748 

මකටි කාලීන ආමයෝජන ආපසු 
 ැනීේ 

18,494,422 4,844,231 

නව මකටි කාලීන ආමයෝජන  (52,999,617) 

ආශයෝයන කටයුතුවලින් ලද දළ 

මුදල් ප්රවාහ 

(28,055,610) (61,589,157) 

   

මූලය කටයුතුවලින් ලද මුදල් 

ප්රවාහ 

  

භාණ්ඩා ාරමයන් ලද ප්රාේධ්න 
ප්ර දාන 

37,500,000 50,000,000 

   

මූලය කටයුතුවලින් ලද දළ 

මුදල් ප්ර වාහ 

37,500,000 50,000,000 

   

මුදල් සහ මුදල් සමානයන්හි දළ 

ඉහළ යාම/ (පහළ යාම) 

15,532,749 (10,629,552) 

   

වසර මුලදී මුදල් සහ මුදල් 
සමානයන් 

2,852,979 13,498,213 

   

වසර අගදී මුදල් සහ මුදල් 

සමානයන් 

18,385,728 
========== 

2,852,979 
========= 
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පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

මූලය ප්ර කාශ සඳහා සටහන් - 2016 
 

සුවිශශෂ්ී ගිණුම්කරණ ප්ර තිපත්ති 
 

01. වාර්ෂතා කිරීශම් ආයතනය 
 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය, 2005 අංක 04 දරන පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතන ආඥාපනත යටමත් සංස්ථාපනය කරනු ලැබ ඇත. එය 2006 
ඔක්මතෝබර් මස 1 වන දින දියත් කරන ලදී. වර්තමානමේදී පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතනය විසින් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සහ මකටි කාලීන පාඨමාලා පවත්වනු 
ලැමබ්. 
 

02. අනුගතීශම් ප්ර කාශය 
 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ මූලය ප්ර කාශන, ඓතිහාසික පිරිවැය 
සේමුතියක් සහ උපචිත පදනමක් මත, ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිතීන් හා 
අනු තව සේපාදනය කරනු ලැබ ඇත. 
 

03. රයශේ ප්ර දාන 
 

මමම වසර සඳහා ලද මුළු රජමේ ප්ර දාන ප්ර මාණය රු. 37,500,000. රු. 12,186,000ක් 
වන පුනරාවර්තන ප්ර දාන, මූලය කාර්යසාධ්න ප්ර කාශමයහි ආදායේ මලස හඳුනා නු 
ලැබ ඇත. ලද ප්රාේධ්න ප්ර දාන, වැය මනාකළ ප්රාේධ්න ප්ර දාන යටමත් ගිණුේ ත කරනු 
ලැබ ඇති අතර, වැය කළ ප්ර මාණය, වැය කළ ප්රාේධ්න ප්ර දාන ගිණුමට මාරු කරන ලදී. 
 

 

 2016 වසර තුල ලද මුදල් 

ප්ර මාණය 

(රු.) 

වැය ශනාකළ මුදල් ප්ර මාණය 

 

(රු.) 

   

පුනරාවර්තන ප්ර දාන 12,186,000 - 

   

ප්රාේධ්න ප්ර දාන   

උපාං , ලී බඩු, 
කාර්යාල උපකරණ සහ 
මවනත් 

14,500,000 27,837,734 

මපාත් සහ කාලීන 
සඟරා 

- 3,129,048 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
භාෂා ආයතනමේ 
ම ාඩනැඟිලි වයාපෘතිය 

23,000,000 4,862,652 

   

 49,686,000 
======== 

35,829,434 
======== 

 

ප්රාේධ්න ප්ර දාන ක්ර මක්ෂය 
 

ප්රාේධ්න ප්ර දාන සහ ලද මවනත් ප්ර දාන ප්රාේධ්නීකරණය කරන ලද අතර, ආශ්රිත 
වත්කේහි ජීව කාලය මත ආදායම මලස ක්ර මක්ෂය කරන ලදී. 
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04. ශේපල, උපාංග සහ උපකරණ 
 

(අ) ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිති 7ට අනුව, මේපල, උපාං  සහ 
උපකරණ ක්ෂය කිරීම සිදු කරනු ලැබ ඇත. එමහයින්, වත්කමක් භාවිතය 
සඳහා ලබා  ත හැකි අවස්ථාවලදී, එම වත්කමේ ක්ෂය කිරීම සිදු කරනු ලබනු 
ඇත. 

 

(ආ) වාර්ික ක්ෂය කිරීේ අනුපාත පහත පරිදි මේ: 
 

• ලී බඩු සහ උපාං     10% 

• කාර්යාල උපකරණ   20% 

• පරි ණක සහ උපාං    20% 

• මපාත් සහ කාලීන සඟරා   20% 

• යතුරුපැදිය    20% 

• උපාධි මලෝගු    20% 

• මවනත් වත්කේ   20% 

• ම ාඩනැගිල්ල     5% 
 

(ඇ) ජං ම මනාවන වත්කේහි ඇස්තමේන්තු ත ජීව කාලය මත, ක්ෂය වීේ ආදායේ 
ප්ර කාශය සඳහා අය මකමරනු ලැමබ්. 

 

(ඈ) සමුච්චිත ක්ෂයවීේ අඩු කළ පිරිවැය තුල ජං ම මනාවන වත්කේ මපන්නුේ 
මකමර්. 

 

(ඉ) පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය විසින් මිලදී  න්නා ලද මපාත් සහ 
කාලීන සඟරා එම ආයතනමේ ශිෂයයින්මේ ප්ර තිලාභය උමදසා විවෘත 
විශ්වවිදයාලමේ ප්ර ධ්ාන පුස්තකාලය මවත යවනු ලැබ ඇත. 

 

(ඊ) විවෘත විශ්වවිදයාලමේ පීඨ සභාව විසින් පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය   
මවත පර්චස් 15ක ඉඩමක් ප්ර දානය කිරීමට සහ පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනයට නැම නහිමරන් පිහිටි ඊට යාබද ත්රිමකෝණාකාර ඉඩේ මකාටස 
භාවිත කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත. මමම ඉඩමමහි වටිනාකම, පශ්චාත් 
උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ වත්කමක් මලස ගිණුේ ත කරනු ලැමබ්. 

 

(උ) පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතන ම ාඩනැඟිලි වයාපෘතිමයහි ඉදි කිරීේ 
පිරිවැය, දැනට සිදු කරම න යනු ලබන ම ාඩනැඟිලි වැඩ යටමත් ගිණුේ ත 
කරනු ලැමබ්. 

 

05. ශකටිකාලීන ආශයෝයන 
 

හදිසි අවශයතා සඳහා අවශය මනාවන මුදල්, මහජන බැංකුමේ මකටි කාලීන ස්ථාවර 
තැන්පතුවල සහ බැංකු කටයුතුවල (TB) ආමයෝජනය කරන ලදී. වසර අවසානමේ 
කල් පිරුණු මපාලී ආදායම ඇතුලත්ව ආමයෝජනමේ ශුේධ් වටිනාකම  ණනය කරනු 
ලැබ ඇත. 
 

06. ශතාග තක්ශස්රු කිරීම 
 

First in First out (FIFO) පදනම භාවිත කරමින්,  බඩාවල පවතින මතා වල  
වටිනාකම  ණනය කරනු ලැබ ඇත. 
 

07. වගකීම් 
 

 මූලය ප්ර කාශ සකස් කිරීමේදී, දත් සියලුම ව කීේ සැලකිල්ලට  නු ලැබ ඇත. 
 

08. ප්ර තිපාදන 
 

එක් වසරක අඛණ්ඩ මස්වා කාලයක් සේූර්ණ කරන ලද පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා 
ආයතනමේ මස්වකයින් සේබන්ධ්මයන් පාරිමතෝිත ප්ර තිපාදන  ණනය කරනු ලැබ 
ඇත. මකමස් වුවද, විශ්වවිදයාල පේධ්තිය තුල වසර පහක අඛණ්ඩ මස්වා කාලයක් 
සේූර්ණ කරන ලද මස්වකයින් හට විශ්රාම  ැනීමේදී පාරිමතෝිත ලබා  ැනීමට 
හිමිකම ලැමබ්. 

09. ආදායම් හඳුනාගැනීම 
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රජමේ ප්රදාන සහ අභයන්තර මූලාශ්ර මඟින් ජනනය වූ ආදායමින් ආදායම සමන්විත 
මේ. උපචිත පදනමක් මත, ආමයෝජන මත මපාලිය ගිණුේ ත කරනු ලබයි. 
 

10. වියදම් හඳුනාගැනීම 
 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභාව විසින් ලබා මදන ලද මාර්ම ෝපමේශ සහ මපාදු 
වාර්තා කිරීමේ පේධ්ති ආකෘතිය මත පදනේව, වියදම විශ්මල්ෂණය කර, වැය 
ශීර්ෂවලට වර්ගීකරණය කරනු ලැබ ඇත. 
 

11. බදුකරණය 
 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ ලාභාංශවලින් ලද ලාභ සහ ආදායම හැර ලාභ 
සහ ආදායම, 2006 අංක 10 දරන මේශීය ආදායේ පනත යටමත් ආදායේ බදුවලින් 
නිදහස් මේ. 
 

12. මූලය ප්ර වාහ ප්ර කාශය 
 

“සෘජු ශනාවන ක්රමශේදය” භාවිත කරමින්, ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිතීන් 
2 (SLPSAS 2) හා අනු තව මූලය ප්ර වාහ ප්ර කාශය සකස් කරනු ලැබ ඇත. 
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පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්ර කාශය සඳහා සටහන් 
 

සටහන - 01   

බැංකු මුදල් 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

මහජන බැංකු ගිණුේ අංක 174100 156 838310 418,679 235,372 

මහජන බැංකු ගිණුේ අංක 174100 246 838310 3,960,318 1,392,486 

මහජන බැංකු ගිණුේ අංක 174100 336 838310 14,006,732 1,225,121 

 18,385,729 
               ======== 

2,852,979 
                                  ======== 

 
 

සටහන - 02   

කාර්ෂයමණ්ඩලය සඳහා ණය සහ 

අත්තිකාරම් 

2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

ආපදා ණය 896,628 845,464 

රථවාහන ණය 70,900 - 

විමශ්ෂ අත්තිකාරේ 500 500 

උත්සව අත්තිකාරේ 5,300 3,750 

විමශ්ෂ අත්තිකාරේ  - 

 973,328 
                        ======= 

852,614 
 ====== 

 

 

සටහන - 03   

ශිෂයයින්ශගන් ලැබීමට නියමිත 

ආදායම් 

2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

   

ලැබීමට නියමිත කළඹ  ාස්තු 72,000  

ලැබීමට නියමිත පංති  ාස්තු - TESL 2,484,025 1,660,700 

ලැබීමට නියමිත පංති  ාස්තු - TLSC 286,500 93,600 

ලැබීමට නියමිත මකටි පාඨමාලා  ාස්තු  - 

ලැබීමට නියමිත නිබන්ධ්න  ාස්තු TESL 259,827 63,111 

ලැබීමට නියමිත විභා   ාස්තු TESL  253,200 

ලැබීමට නියමිත විභා   ාස්තු TLSC 12,480 36,660 

 3,368,032 
   ======== 

2,107,271 
   ======== 
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සටහන - 04   

ශකටි කාලීන ආශයෝයන 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

ආරේභක මශෂ්ය 61,494,422 11,890,966 

මපාලිය නැවත ආමයෝජනය 
කිරීම - ස්ථාවර තැන්පතු 

 677,535 

වසර තුල ආපසු  ැනීේ - ස්ථාවර තැන්පතු (7,718,522) (4,849,979) 

වසර තුල ආපසු  ැනීේ - බැංකු  ණුමදණු (10,775,900)  

නව ආමයෝජන - බැංකු  ණුමදණු  52,999,617 

මපාලිය නැවත ආමයෝජනය කිරීම - බැංකු 
 ණුමදණු 

 776,283 

 43,000,000 
========= 

61,494,422 
======== 

 

 

සටහන - 05   

පූර්ෂව ශගීම් සහ ලැබිය යුතු 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

විශ්වවිදයාල ප්ර තිපාදන මකාමිෂන් සභාමවන් 
ලැබිය යුතු 

 - 

ලැබිය යුතු මපාලිය  63,081 

ූර්ව ම වීේ 17,692 15,453 

 17,692 
===== 

78,534 
===== 

 

 

සටහන - 06   

ශකාන්රාත්කරුවන් ශවත අත්තිකාරම් 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

මස්වමයහි මයදවීමේ අත්තිකාරේ  8,577,577 

කරන ලද වැඩ සඳහා අත්තිකාරේ  - 

 - 
======== 

8,577,577 
======= 
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පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්ර කාශය සඳහා සටහන් 
සටහන - 07 
 

යංගම ශනාවන වත්කම් 
 

 ලී බඩු සහ 

උපාංග 

කාර්ෂයාල 

උපකරණ 

පුස්තකාල ශපාත් 

සහ කාලීන සඟරා 

පරිගණක සහ උපාංග පාපැදිය උපාධි ශලෝගු ශවනත් වත්කම් ශගාඩනැඟිල්ල ඉඩම මුළු එකතුව 

පිරිවැය           

2016-01-01 දිනට 

ශශ්ෂය 

701,199 4,028,909 2,483,607 10,700 21,000 46,607   22,581,550 32,320,180 

(+)වසර තුල මිලදී 
 ැනීේ 

1,799,089 151,404 87,347 203,253 - - -   2,241,093 

(-) වසර තුල බැහැර 
කිරීේ 

- - - - - - -  - - 

           

2016-12-31 දිනට 

ශශ්ෂය 

2,500,288 
======= 

4,180,313 
======= 

2,570,954 
======== 

2,649,862 
======== 

10,700 
====== 

21,000 
====== 

46,607 
====== 

 22,581,550 
========= 

34,561,274 
========= 

           

ක්ෂයීම්           

2016-01-01 දිනට 
ශශ්ෂය 

370,716 1,901,278 1,575,028 1,756,095 6,332 7,088 16,523 2,257,978 - 5,633,061 

(+)වසර තුල ක්ෂයවීේ 100,883 642,225 385,425 263,761 2,140  13,521  - 1,407,955 

(-) වසර තුල බැහැර 
කිරීේ 

- - - - - - -   - 

2016-12-31 දිනට 
ශශ්ෂය 

471,599 
====== 

2,543,503 
======= 

1,960,453 
======== 

2,019,856 
======== 

8,472 
==== 

7,088 
==== 

30,044 
===== 

 - 7,041,015 
======== 

2016-01-01 දිනට 
මපාත්වල සටහන් කරන 
ලද දල අ ය 

330,483 2,127,630 908,579 690,514 4,368 13,912 30,084 38,802,589 22,581,550 65,489,709 

2016-01-01 දිනට 

ශපාත්වල සටහන් කරන 
ලද දල අගය 

2,028,698 1,636,809 610,501 426,753 2,228  30,474 88,061,166 22,581,550 115,378,179 

 

වැඩ ශකශරමින් පවතින ශගාඩනැගිල්ල 
 

 2015 

(රු.) 

2014 

(රු.) 

2016 

(රු.) 

ආරේභක මශ්ෂය 234,700 167,700 38,802,359 

වර්ෂය සඳහා වියදේ 38567659 67,000 44,308,938 

 38,802,359 

======== 

234,700 

====== 

83,111,297 

======== 
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සටහන - 08   

උපචිත වියදම් 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

2015 වර්ෂය සඳහා වි ණන  ාස්තු 125,000 125,000 

2014 වර්ෂය සඳහා වි ණන  ාස්තු 150,000 150,000 

2016 වර්ෂය සඳහා වි ණන  ාස්තු 140,000 133,200 

2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා වි ණන  ාස්තු  - 

විදුලි සංමේශ වියදේ 22,478 18,166 

අතිකාල  ාස්තු 20,957 13,960 

සහභාගිත්ව  ාස්තු  - 

විභා   ාස්තු  -30,515 

බාහිර කථිකාචාර්ය  ාස්තු 22,500 37,500 

 මන් වියදේ  - 

මුේදර  ාස්තු සහ උපයන විට ම වීේ බදු 1,550 1,350 

අධ්යයන පර්මේෂණ සහ ප්ර කාශන  - 

ම ාඩනැඟිලි වියදේ  - 

මකටි කාලීන පාඨමාලා වියදේ  180,048 

ම විය යුතු පාරිමතෝිත 383,670 383,670 

මවනත් ම විය යුතු 50,000 34,632 

සං ේ මවත ම විය යුතු  - 

ආරක්ෂක 192,034  

ආචාර්ය එච්.එස්.රඹුක්වැල්ල මවත කථිකාචාර්ය 
 ාස්තු 

22,500  

 1,130,689 
======== 

1,108,041 
======= 

 

සටහන - 09   

සුළු ණයහිමියන් 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

විවෘත විශ්වවිදයාලය මවත ම විය යුතු 158,598 118,898 

මසාෆ්ට්මලාජික් ඉන්මෆාර්මේෂන් 
මටක්මනාමලාජීස් 

15,792 15,792 

 174,390 

====== 

134,690 

====== 

 

 

 

 

සටහන - 10   

කලින් ලද ශිෂය ගාස්තු 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

කලින් ලද පංති  ාස්තු  TESL 1,930,200 1,397,600 

කලින් ලද පංති  ාස්තු  TLSC  - 

කලින් ලද නිබන්ධ්න  ාස්තු TESL 150,059 118,131 

කලින් ලද විභා   ාස්තු  TESL  60,800 

කලින් ලද ලියාපදිංචි  ාස්තු TESL 119,475 105,975 

කලින් ලද ලියාපදිංචි  ාස්තු TLSC 6,400 5,600 

කලින් ලද අතිමර්ක  ාස්තු TESL 79,650 70,650 

කලින් ලද අතිමර්ක  ාස්තු TLSC 4,800 4,200 
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කලින් ලද මකටි පාඨමාලා  ාස්තු 20,000 20,000 

කලින් ලද පුස්තකාල  ාස්තු  - 

 2,310,584 

======= 

1,782,956 

======= 

 

සටහන - 11   

පාරිශතෝිත සඳහා ප්රතිපාදන 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

ආරේභක මශෂ්ය 651,625 470,763 

මපර වසමර්  ැලපුේ  - 

වසර තුල පාරිමතෝිත ම වීේ  - 

වසර සඳහා ප්රතිපාදන 505,488 180,862 

 1,157,113 

======= 

651,625 

====== 
 

 

සටහන - 12   

වැය කළ ප්රාේධ්න ප්රදාන 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

ආරේභක මශෂ්ය 47,972,392 35,622,592 

ප්රාේධ්න වියදේ 46,346,778 13,442,012 

මපර වසර සඳහා ක්රමක්ෂය (1,407,955) - 

මමම වසර සඳහා ක්රමක්ෂය  (1,092,212) 

 92,911,215 

======== 

47,972,392 

======== 
 

 

 

සටහන - 13   

වැය ශනාකළ ප්රාේධ්න ප්රදාන 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

ආරේභක මශෂ්ය 44,676,212 8,118,224 

භාණ්ඩා ාරමයන් ලද ප්රදාන 37,500,000 50,000,000 

ප්රාේධ්න වියදේ (46,346,778) (13,442,012) 

 35,829,434 

======== 

44,676,212 

======== 
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පශච්ාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනය 

මූලය කාර්ෂයසාධ්නය පිළිබඳ ප්ර කාශය සඳහා සටහන් 

 

සටහන - 14   

ශපාලී ආදායම 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

මපාලී ආදායම 16,798  

මේපල ණය මපාලිය   

ස්ථාවර තැන්පතු මපාලිය  647,096 

බැංකු  ණුමදණුවලින් ලද මපාලිය 3,383,463 951,651 

කාර්යමණ්ඩලය මවත ලබා මදන ලද ණය 
සහ අත්තිකාරේහි මපාලිය 

31,582 23,701 

 3,431,843 

======= 

1,622,448 

======= 
 

සටහන - 15   

ශපෞේගලික පඩි නඩි 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

අධ්යයන   

   

වැටුප සහ ශේතන   

වැටුේ සහ මේතන 1,613,294 2,061,474 

විශ්වවිදයාල අර්ථසාධ්ක අරමුදල 307,862 475,263 

විශ්වවිදයාල විශ්රාම වැටුේ 299,024 248,395 

මස්වා නියුක්තිකයින්මේ භාර අරමුදල 3% 122,422 144,731 

බාහිර කථිකාචාර්ය  ාස්තු 855,650 652,000 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි භාෂා ආයතනමේ 
කථිකාචාර්ය  ාස්තු 

 

22,500 78,000 

 3,220,752 

======= 

3,659,863 

======= 

ශවනත් දීමනා   

ශවනත් දීමනා 360,000  

අධ්යයන දීමනාව 2,135,963 2,388,507 

පර්මේෂණ දීමනාව 629,242 721,516 

ජීවන වියදේ දීමනාව 296,400 374,400 

විමශ්ෂ දීමනාව 322,659 412,295 

අතිමර්ක දීමනා 322,659 412,295 

ඉන්ධ්න දීමනා  210,000 

අතුරු දීමනාව 380,000 420,000 

 4,446,923 

======= 

4,939,013 

======= 

ශපෞේගලික වැටුප සහ දීමනා - අධ්යයන 7,667,675 8,598,876 
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අනධ්යයන 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

වැටුප හා ශේතන   

වැටුේ හා මේතන 1,720,579 1,717,232 

විශ්වවිදයාල අර්ථසාධ්ක අරමුදල 205,086 164,523 

විශ්වවිදයාල විශ්රාම වැටුේ 150,298 188,027 

මස්වා නියුක්තිකයින්මේ භාර අරමුදල 3% 71,077 70,510 

 2,147,040 

======= 

2,140,292 

======= 

ශවනත් දීමනා   

පර්මේෂණ දීමනාව 80,389  

ජීවන වියදේ දීමනාව 648,649 633,100 

විමශ්ෂ දීමනාව 344,116 343,446 

අතිමර්ක දීමනාව 344,116 343,446 

අතුරු දීමනාව 831,602 708,666 

MCA   344,116 343,446 

 2,592,988 
======== 

2,372,104 
======== 

ශපෞේගලික වැටුප සහ දීමනා - අනධ්යයන 4,740,028 4,512,396 

   

අතිකාල දීමනා සහ නිවාඩු සඳහා ශගීම්   

අතිකාල දීමනා 167,129 173,324 

නිවාඩු සඳහා ම වීේ 10,124 908 

 177,253 
====== 

174,232 
====== 

මුළු ශපෞේගලික වැටුප සහ දීමනා 12,584,956 13,285,504 

 
 

සටහන - 16   

ගමන් වියදම් 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

මේශීය 70,314 40,078 

විමේශීය - - 

 70,314 
===== 

40,078 
===== 

 

 

 

සටහන - 17   

සැපයුම් සහ පාරිශභෝගික ද්රවය 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

ලිපිරවය සහ කාර්යාල අවශයතා 367,169 348,583 

ඉන්ධ්න සහ ලිහිසි මතල් 210,600 213,990 

මවනත්   

        නිල ඇඳුේ 1,800 - 
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        මවනත් 8,221 - 

 587,790 

====== 

562,573 

====== 
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නඩත්තු වියදම් 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

පිරිසිදු කිරීශම් ශස්වා 131,837  

මවනත් නඩත්තු වියදේ 290  

උපාං , යන්ර  සහ යන්මරෝපකරණ 185,883 52,476 

ම ාඩනැගිලි සහ සැකසුේ 24,817  

 342,827 
====== 

52,476 
====== 

 
 

සටහන - 19   

ශකාන්රාත් ශස්වා 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

ආරක්ෂක ශස්වා 192,259  

තැපැල්  ාස්තු 80,055 54,405 

විදුලි සංමේශ 209,690 199,670 

විදුලිය 89,217 152,944 

ජලය 19,420 27,056 

මුරණ ප්රචාරණය 132,351 229,944 

 722,992 

====== 

664,019 

====== 

 

 

සටහන - 20   

ශවනත් උපචිත වියදම් 2016 

(රු.) 

2015 

(රු.) 

මුේදර  ාස්තු 3,025  

විමශ්ෂ මස්වා - පීඨ සභාව සහ කමිටු 670,777 526,307 

                       වෘත්තීය සහ මවනත්  ාස්තු 140,000 125,000 

වැඩමුළු, සේමන්රණ 167,612 63,130 

කාර්යමණ්ඩල රක්ෂණය 12,727 11,096 

කාර්යමණ්ඩල සංවර්ධ්නය 74,000 28,000 

විශ්වවිදයාල ගුරුවරුන් සඳහා  මන් වියදේ  162,541 

ශිෂයයින් සඳහා  අධ්යයන උපකරණ  66,000 

සංස්ථා ත සැලසුේ, පාලනය  3,760 

නිවාඩු  මන් බලපර සහ වාර ප්රමේශ පර  - 

විමනෝදාත්මක වියදේ 31,031 99,772 

බැංකු  ාස්තු 14,829 12,849 
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දායකත්ව මුදල් සහ සාමාජික  ාස්තු 24,371 21,460 

විභා   ාස්තු 179,985 142,100 

බැහැර කිරීේ පාඩු  - 

මකටි කාලීන පාඨමාලා වියදේ  297,737 

මවනත් 885,703 334,403 

යාන්ත්රික හා විදුත් උපකරණ 10,663  

මස්වක සුබසාධ්නය 5,000  

අධ්යක්ෂතුමාමේ සංග්රහ වියදේ 81,170  

 2,355,294 

======= 

1,894,155 

======= 
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10. ú.Kldêm;sjrhdf.a jd¾;djg ms<s;=re 
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