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1. දැක්ම 
 

උසස් අධ්යාපනය, ඉගෙනුම් හා 

පර්ගේෂණ කාර්යයන්හි ජාත්යන්හත්ර 

පිළිෙැනීමකින්හ යුත් මධ්යස්ථානයක් ගෙස 

ක්රියාත්මක වීම. 

 

 

 

 

  

 

 

  

2. මමමෙවර ප්රකාශය 
 

තිරසාර සංවර්ධ්නය සඳහා දායකත්වය ෙබා 

දීගමි ො සමත් දැනුම, කුසෙත්ා හා ආකල්ප 

සිත් ශක්නුවත් මානව සම්පත් බිිකිරීම 

පිණිස ඉගෙනුම්, පර්ගේෂණ හා  පුහුණු 

කාර්යයන්හ ප්රවර්ධ්නය කරමින්හ දැනුම බිි 

කිරීගම්, වර්ධ්නය කිරීගම් හා ගබදාහැරීගම් ප්රමුඛ 

මධ්යස්ථානයක් බවට පත් වීම.  

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. අභිමතාර්ථ 
 

විශිෂ්ටත්ම උසස් අධ්යාපන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් වීම 

 

ගේශගේ සංවර්ධ්න අවශයත්ාවයන්හට සරිෙන 

උපාධිධ්ාරින්හ බිි කිරීම 

 

කාර්ය මණ්ඩෙගේ හා ශිෂය ශිෂයාවන්හගේ ගපෞරුෂ 

සංවර්ධ්නය 

 

ජාත්යන්හත්ර කීර්තිය ෙත් කොපීය පර්ගේෂණ හා 

සංවර්ධ්න ආයත්නයක් බවට පත් වීම 

 

ජාතික අදාළත්වයකින්හ යුත් ක්ගෂ්ත්රවෙ ක්රියාත්මක වන 

වෘත්ීය වැඩසටහන්හ වැඩිදියුණු කිරීම 

 

කොපය තුළ ජන ජීවිත්ගේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ 

නංවන සම්පත් මධ්යස්ථානයක් ගෙස කටයුතු කිරීම. 
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4. උපකුලපතිතුමාමේ පණිවිඩය 
 

සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය ගෙස අප 2015 වසර ගදස ආපසු හැරී බෙනුගේ ජයග්රහණ 

රාශියක් අත්පත් කර ෙැනීම පිළිබඳව ඉත්ා ත්ෘප්තතිමත් හැඟීමකින්හ යුතුව ය. මූලික 

වශගයන්හ ම එයට ගේතු වනුගේ ගමම ආයත්නය තුළ අප විසින්හ මානව හා  ගභෞතික 

සම්පත් විෂගයි ො වැඩ මූලික සංස්කෘතියක් ප්රවර්ධ්නය කිරීමත්,එි ප්රතිඵෙයක් ගෙස 

සැෙකිය යුතු මට්ටගම් ජයග්රහණ රාශියක් ගමම කාෙය තුළ අපට අත්පත් කර ෙැනීමට 

හැකි වීමත් ය.  
 

ගමම වාර්ත්ාව මගින්හ මැනවින්හ ගපන්හවා ගදනු ෙබන ආකාරයට 2015වර්ෂය පුරා ගමම 

විශ්වවිදයාෙගේ ගමගහවර වූගේත් එි අධ්යයන,පරිපාෙන හා අනධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩෙවෙ ඉෙක්කය වූගේත් ප්රාගයෝගික නිපුණත්ා හා ධ්නාත්මක ආකල්පවලින්හ ගහබි 

පුරවැසියන්හ බිි කිරීම ය. ගමිදී සම්පත් ිඟකම නිසා ම ගබාගහෝ අභිගයෝෙවෙට 

මුහුණ දීමට සිදු වුව ද අපගේ නවය ප්රගේශයන්හ හා ධ්නාත්මක කැපවීම මගින්හ අදයත්න 

ත්ෘීයික අධ්යාපනගේ පු ගරෝොමීන්හ වීගම් හැකියාව අපට ෙැබුණි.  
 

ගේශන ශාො,ගන්හවාසිකාොර, විදයාොර වැනි නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා සියළු 

පහසුකම් වලින්හ යුත් ක්රීඩාංෙනයක් ඉදිකිරීම යනාදී විශ්වවිදයාෙගයි යටිත්ෙ පහසුකම් 

සංවර්ධ්නගයි ො ප්රමුඛ වයාපෘති ගමන්හ ම මනා ශඛයත්ාවකින්හ යුත්, කුසෙත්ා පූර්ණ 

පුහුණු කාර්ය මණ්ඩෙයක් ඇති කර ෙැනීම සහ ඔවුන්හගේ සුබ සාධ්නය සැෙසීම පිළිබඳව 

දගමම වාර්ත්ාව මගින්හ විගශ්ෂගයන්හ ම සැෙකිල්ෙට භාජනය ගකගර්. 
 

වර්ෂය තුෙ යටිත්ෙ පහසුකම් සංවර්ධ්ගනයි ො පහත් සඳහන්හ ජයග්රහණ අත්පත් කර 

ගෙන ඇත්. 
 

2014 වර්ෂමයහි අරඹන ලද ො 2015 වර්ෂමයහි දී නිම කරන ලද වයාපෘති 
 

1. ICC ගන්හවාසිකාොර වයාපෘතිය සඳහා වැසි ජෙ කාණු පේධ්තිය 

2. නන්හගප්තරියල් ඉඩගම් ගයෝජිත් කම්බි වැට සැකසීම- 11 වන අදියර 

 ි ර ක්ගෂ්ත්ර ගස්වා ස්ථානය සියළු පහසුකම් සිත් ජජවවිවිධ්ත්ව විදයාොරයක් 

බවට වැඩිදියුණු කිරීම 

4. කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය සඳහා ගයෝජිත් ඇලුමිනියම් පාර්ටිෂන්හ කිරීම(අගෙවි 

කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය) 

5. කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය සඳහා ගයෝජිත් ඇලුමිනියම් පාර්ටිෂන්හ 

කිරීම(ගිණුම්කරණ හා මූෙය අධ්යයනාංශය) 
 

2015 වර්ෂගේ දී අ පගේ අභිගයෝෙ ජය ෙැනීම සඳහා අප සමෙ අත්වැල් බැඳෙත් උසස් 

අධ්යාපන අමාත්යංශයටත්,විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන ගකාමිෂන්හ සභාවටත්,රාජය හා 

ගපෞේෙලික ආයත්නවෙටත්,මගේ කාර්ය මණ්ඩෙයටත්,විශ්වවිදයාෙගේ උන්හනතිය සඳහා 

කටයුතු කළ සියල්ෙන්හටත් ස්තුති කිරීමට ද මම ගමය අවස්ථාවක් කර ෙනිමි. ඔවුන්හගෙන්හ 

ෙැගබන ගනා මඳ සහාය,ත්වත් වසර ෙණනාවක් යන තුරා බුේධිමය වයාපාරගේ ශ්රී 

ොංගක්ය සංදර්භය තුළ පුගරෝොමී නවයකරුවන්හ ගෙස කටයුතු කිරීම පිණිස ඉදිරියටත් 

අපට අත්වැෙක් වනු ඇත්. 

 

මොචාර්ය චන්දන පී උඩවත්ත 

උපකුලපති 
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5. ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිදයාලය 
 

5.1   ෙැඳින්ීම 
 

ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය,ගකාළඹ සිට කි.මී. 160 ක් දුරින්හ ගකාළඹ 

බදුල්ෙ මහා මාර්ෙගයන්හ සමනළ වැව හරහා දිගවන මාර්ෙගේ වම් පස 

පිිටා ඇත්. විශ්වවිදයාෙය අධ්යයන පීඨ පහකින්හ (05) සමන්හවිත් ය. ඒවා 

නම් 

 කෘෂි විදයා පීඨය 

 වයවහාරික විදයා පීඨය 

 භූ විඥාපන පීඨය 

 කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය සහ 

 සමාජ විදයා හා භාෂා පීඨය යි. 
 

ගමම පීඨවෙට අමත්රව විශ්වවිදයාෙය යටගත්පහත් අධ්යයන මධ්යස්ථාන 

12  ද  ක්රියාත්මක ගේ. 

 පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

 කෘෂි වයාපාර සමීක්ෂණ සහ සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය(ABRDS) 

 වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශන මධ්යස්ථානය 

 බාිර උපාධි පාඨමාො හා වයාප්තති ගස්වා ඒකකය 

 කාර්ය මණ්ඩෙ සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය 

 පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

 ආදිවාසී ජන අධ්යයන ගක්න්හරය 

 පර්ගේෂණ හා දැනුම වයාප්තත් කිරීගම් මධ්යස්ථානය 

 ක්රීඩා මධ්යස්ථානය 

 සබරෙමුව විශ්වවිදයාලීය කාර්මික- ප්රජා අන්හත්ර් ක්රියාකාරී කමිටුව 

 ජීව විවිධ්ාංෙ හා පාරිසරික අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

 විශ්වවිදයාෙයීය  ගකෞතුකාොරය 
 

2015 වර්ෂගේදී, උපාධි අගප්තක්ෂකයින්හ 3611 ක පමණ සංඛයාවක් සඳහා 

ඉහත් පීඨ පහ මගින්හ සමාසික හා පාඨමාො ඒකක අධ්යයන ක්රම මත් 

පදනම් වූ ශාස්ත්රගේදී සහ විදයාගේදී උපාධි පාඨමාො තිස් තුනක් 

පැවැත්විණි. විශ්වවිදයාෙය සඳහා වාර්ෂිකව බඳවා ෙනු ෙබන ශිෂය 

සංඛයාව 1027ක් පමණ ගේ. වයවහාරික විදයා පීඨය සහ සමාජීය විදයා හා 

භාෂා පීඨය මගින්හ පවත්වනු ෙබන ඇත්ැම් තුන්හ අවුරුදු පාඨමාො හැරුනු 

විට අන්හ සියල්ෙ සිේ අවුරුදු පාඨමාො ගේ. සියලු විදයාගේදී පාඨමාො සඳහා 

ඉෙැන්හවීගම් මාධ්යය ඉංග්රීසි භාෂාවයි. නමුත් අවස්ථානුකූෙව, උපාධි 

අගප්තක්ෂකයන්හ ගවත් සිංහෙ හා ගදමළ මාධ්යයන්හවලින්හද පාඨමාො උපගදස් 

ෙබා ගදමින්හ සහාය වීමට කථිකාචාර්යවරු උත්සාහ ෙනිති. සබරෙමුව 

විශ්වවිදයාෙගයි උපාධි පාඨමාො හදාරනු ෙබන සිසු සිසුවියන්හට සිය 
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උපාධි පාඨමාොවට අදාළ ප්රධ්ාන හා අනු විෂයයන්හ හදාරන අත්රතුර ම 

ත්ම පීඨය තුළ ඇති ගවනත් අධ්යයනාංශයකින්හ පවා ජවකල්පිත් 

පාඨමාොවන්හ ද (අන්හත්ර් අධ්යයනාංශ පාඨමාො) ගත්ෝරා ෙත් හැකිය. 

 

5.2      කුලපති 
මහාචාර්ය පූජය කුඹුරුෙමුගේ වජිර ස්වාමීන්හවහන්හගස් 
 

5.3 නිලධාරීන් 
1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිදයාෙ පනගත්ි 33 වන වෙන්හතිය (සංගශෝධිත්) 

මගින්හ නියම කර ඇති පරිදි විශ්වවිදයාෙගයි නිෙධ්ාරීන්හ පහත් පරිදි ගේ. 
 

උපකුලපති 

මහාචාර්ය චන්හදන පී උඩවත්ත්, BSc (PDN), MPhil (PDN), PhD (PDN) 

රසායන විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය 
 

 

පීඨාධිපතිවරු 

පීඨාධිපති, කෘෂි විදයා පීඨය 

ආචාර්ය එම් ඒෂාම්,BSc Agriculture, MBA, PhD (2015 අගෙෝස්තු 

ගත්ක්) 

ආචාර්ය එච් එස් ආර් ගරාසයිගරෝ(2015 සැප්තත්ැම්බර් සිට) 
 

පීඨාධිපති, වයවහාරික විදයා පීඨය 

මහාචාර්ය ආර් එම් යූ එස් ගක් රත්නායක,BSc in Agri (RUH), MSc 

(PDN),PhD (AIT – Thailand) 
 

පීඨාධිපති, භූ විඥාපන පීඨය 

ආචාර්ය ගක් ආර් එම් යූ බණ්ඩාර,BSc (SJP), MSc (Netherlands), 

PhD (AIT-Thailand), HD in Surveying (ISMD)(2015 ගපබරවාරි 

ගත්ක්) 

ආචාර්ය එච් එම් අයි  ප්රසන්හන  (2015 මාර්තු සිට) 

 

පීඨාධිපති, කළමණාකරන අධ්යයන පීඨය 

 ආචාර්ය ආර් එම් ඩබ්ලලිේ රත්නායක,BSc (KLN), MSc(SJP),PhD (SJP) 
 

පීඨාධිපති, සමාජීය විදයා හා භාෂා පීඨය 

ආචාර්ය ඩබ්ල එම් ආරියරත්න,BA (SJP), MA (SJP),PhD, University of 

Pune, India 

 

මේඛකාධිකාරි 

එම් එෆ් ිබතුල් කරීම් මහත්ා, BSc (EUS), MSc (PDN) MBA (PIM-SJP), DMS 

(IND) PGDM (OUSL), FIMS (UK), FCPM (SL.) 
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පුස්තකාලයාධිපති 

ටී එන්හ ගනයිසූරි මිය, BA (KLN), PGDL (KLN), MSc (KLN), ASLLA-Sri Lanka 

 

මූලයාධිකාරි (වැඩ බලන) 

ගක් ඒ ආර් එස් ජයගකාඩි මහත්ා,, BCom(SJP), PGD (IGNOU), DA,APFA, 

MAAT.Final I  (ICSL) 

 

5.4 පාලක සභාව 

1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාෙ පනගත්ි 44 වන වෙන්හතිය (සංගශෝධිත්) 

මගින්හ නියම කර ඇති පරිදි විශ්වවිදයාෙගයි පාෙන අධිකාරිය වන 

විශ්වවිදයාෙ පාෙක සභාව පහත් දැක්ගවන සාමාජිකයින්හගෙන්හ සමන්හවිත් 

විය. 

 

නිල බලමයන් පත්ු  සාමාජිකයින් 

මහාචාර්ය චන්හදන පී උඩවත්ත්  උපකුෙපති - සභාපති 

ආචාර්ය එම් ඒෂාම්    පීඨාධිපති / කෘෂි විදයා පීඨය 

      (2015 අගෙෝස්තු ගත්ක්) 

ආචාර්ය එච් එස් ආර් ගරාසයිගරෝ පීඨාධිපති / කෘෂි විදයා පීඨය 

      (2015 සැප්තත්ැම්බර් සිට) 

ආචාර්ය ආර් එම් යූ එස් ගක් රත්නායකපීඨාධිපති / වයවහාරික විදයා පීඨය 

ආචාර්ය ගක් ආර් එම් යූ බණ්ඩාර  පීඨාධිපති / භූ විඥාපන පීඨය 

      (2015 ගපබරවාරි ගත්ක්) 

ආචාර්ය එච් එම් අයි ප්රසන්හන   පීඨාධිපති / භූ විඥාපන පීඨය 

      (2015 මාර්තු සිට) 

ආචාර්ය ආර් එම් ඩබ්ලලිේ රත්නායක  පීඨාධිපති / කළමනාකරණ 

අධ්යයන පීඨය 

ආචාර්ය මගනෝජ් ආරියරත්න  පීඨාධිපති / සමාජීය විදයා හා භාෂා 

පීඨය 

 

සනාතන සභා නිමයෝජිතයින් 

 මහාචාර්ය එච් එම් එස් ප්රියනාත්  සමාජීය විදයා හා භාෂා පීඨය 

      (2015 ජනවාරි ගත්ක්) 

ආචාර්ය ඩී ඒ අයි දයාරත්න   කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය 

(2015 ගපබරවාරි සිට) 

මහාචාර්ය ඒ ඒ වයි අමරසිංහ   කෘෂි විදයා පීඨය 
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විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන් සභාව මගින් පත් කළ 

නිමයෝජිතයින් 

 2015 ගපබරවාරි මස ගත්ක් පත් කරනු ෙැබූ පාෙක සභා සාමාජිකයින්හ 

 01. එම් එම් රෆීක් මහත්ා 

  02.     යූ එන්හ ගරාද්රිගෙෝ මහත්ා 

  03. ආචාර්ය එම් ඩී ගජ් අගබ්ලගුණවර්ධ්න 

 04. අගසෝක ජී අතුරුගිරිය මහත්ා 

 05. ඩී එච් එන්හ ඩබ්ලලිේ කුමාර මහත්ා 

 06. ආචාර්ය එස් සමරගකෝන්හ මිය 

 07. එම් ආර් සමරනායක මිය 

 08. රණසිංහ සිල්වා  මහත්ා 

 09. ටී එම් එස් ගක් තිෙකරත්න මහත්ා 

 

2015 අගේල් මස සිට පත් කරනු ෙැබූ පාෙක සභා සාමාජිකයින්හ 

01. පූජය කරන්හගොඩ උයන්හගොඩ ජමත්රී මූර්ති මහා නායක ස්වාමීන්හ 

වහන්හගස් 

02. චන්හර ෙන්හකන්හද මහත්ා (2015 අගෙෝස්තු ගත්ක්) 

03. මහාචාර්ය එම් යූ ජයගස්කර 

04. මහාචාර්ය ගක් බී පලිපාන 

05. පියතිස්ස රණසිංහ මහත්ා 

06. එච් ඩබ්ල ගුණදාස මහත්ා 

07. ආචාර්ය රවින්හර ජයගස්කර  

08. එන්හ එස් පී එම් රංජිත් මහත්ා 
 

 මේකම් 

 එම් එෆ් ිබතුල් කරීම් මහත්ා / ගල්ඛකාධිකාරි 
 

2015  වසර තුළ පාෙක සභා රැස්වීම් 12 ක් පවත්වා ඇත්. 
 

5.5 සනාතන සභාව 
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාෙ පනගත්ි 46 (2) වන වෙන්හතිය 

(සංගශෝධිත්) මගින්හ නියම කර ඇති පරිදි විශ්වවිදයාෙගයි අධ්යයන 

අධිකාරිය වන විශ්වවිදයාෙ සනාත්න සභාව පහත් දැක්ගවන 

සාමාජිකයින්හගෙන්හ සමන්හවිත් විය. 
 

සභාපති  

මහාචාර්ය චන්හදන පී  උඩවත්ත්  උපකුෙපති  
 

සාමාජිකයින් 

ආචාර්ය එම් ඒෂාම්  පීඨාධිපති / කෘෂි විදයා පීඨය 

(2015 අගෙෝස්තු සිට) 
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ආචාර්ය එච් එස් ආර් ගරාසයිගරෝ පීඨාධිපති / කෘෂි විදයා පීඨය 

(2015 සැප්තත්ැම්බර් ගත්ක්) 

ආචාර්ය ආර් එම් යූ එස් ගක් 

රත්නායක 

පීඨාධිපති / වයවහාරික විදයා පීඨය 

ආචාර්ය ගක් ආර් එම් යූ බණ්ඩාර පීඨාධිපති / භූ විඥාපන පීඨය 

(2015 ගපබරවාරි ගත්ක්) 

ආචාර්ය එච් එම් අයි ප්රසන්හන පීඨාධිපති / භූ විඥාපන පීඨය 

(2015 මාර්තු සිට) 

ආචාර්ය ආර් එම් ඩබ්ලලිේ රත්නායක පීඨාධිපති/කළමනාකරණ අධ්යන පීඨය 

ආචාර්ය මගනෝජ් ආරියරත්න පීඨාධිපති / සමාජීය විදයා හා භාෂා පීඨය 

මහාචාර්ය අයි ගක් ගපගර්රා ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ය, ගභෞතික විදයා 

අධ්යයනාංශය 

මහාචාර්ය මින්හද පී රූපසිංහ ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ය, ස්වභාවික සම්පත් 

අධ්යයනාංශය (2015 මැයි ගත්ක්) 

මහාචාර්ය ආර් පී මහලියනආරච්ි කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ගජයෂ්ඨ  මහාචාර්ය 

මහාචාර්ය ොල් පී විදාන ආරච්ි මහාචාර්ය, කෘෂි අපනයන අධ්යයනාංශය 

මහාචාර්ය ඒ ඒ වයි අමරසිංහ මහාචාර්ය, කෘෂි අපනයන අධ්යයනාංශය 

මහාචාර්ය අනිල් ගුණරත්න මහාචාර්ය, සත්ව නිෂ්පාදන අධ්යයනාංශය 

ටී එන්හ ගනයිසූරී මිය පුස්ත්කාෙයාධිපතිනි 

ආචාර්ය ඩී ඒ එම් ඩී සිල්වා මිය අංශාධිපති/ කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය (2015 මැයි ගත්ක්) 

ආචාර්ය එච් එස් ආර් ගරාසයිගරෝ අංශාධිපති/කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය  

(2015 ජූනි සිට සැප්තත්ැම්බර් ගත්ක්) 

ආචාර්ය එස් ටී සී අමරසිංහ මිය අංශාධිපති/කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය  

(2015 ඔක්ගත්ෝබර් සිට) 

ආචාර්ය පී ගක් දිසානායක අංශාධිපති/කෘෂි අපනයන අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය එම් ඒ ගජ් පී මුණසිංහ අංශාධිපති/සත්ව නිෂ්පාදන අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය එස් අමරකීර්ති අංශාධිපති/පරිෙණක හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ගජ් එම් සී ගක් ජයවර්ධ්න අංශාධිපති / ස්වභාවික සම්පත් 

අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ජයෙත් ඒකනායක අංශාධිපති / ගභෞතික විදයා හා ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනාංශය 

එම් සී එන්හ ජයසූරිය මහත්ා අංශාධිපති / ආහාර විදයා හා ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය  සඳුන්හ ගජ් ගපගර්රා අංශාධිපති/ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික 

අධ්යාපන අධ්යයනාංශය (2015 අගෙෝස්තු 

ගත්ක්) 
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ආචාර්ය  එච් ඒ සී එච් හපුආරච්ි අංශාධිපති/ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික 

අධ්යාපන අධ්යයනාංශය (2015 

සැප්තත්ැම්බර් සිට) 

අයි ඒ ගක් එස් ඉගල්ගපරුම මහත්ා         අංශාධිපති/සිතියම්කරණ, 

ඡායාගර්ඛනමිතික, දුරස්ථග්රහන ගෙෝචර 

හා භූගෙෝලීය ගත්ාරතුරු පේධ්ති 

අධ්යයනාංශය (2015 ගපබරවාරි ගත්ක්) 

ආචාර්ය ටී එල් දම්මෙගේ අංශාධිපති / සිතියම්කරණ, 

ඡායාගර්ඛනමිතික, දුරස්ථග්රහන ගෙෝචර 

හා භූගෙෝලීය ගත්ාරතුරු පේධ්ති 

අධ්යයනාංශය (2015 මාර්තු සිට) 

ආචාර්ය එච් එම් අයි ප්රසන්හන අංශාධිපති / මැනුම් හා භූ මිතික 

අධ්යයනාංශය (2015  ගපබරවාරි ගත්ක්) 

ආචාර්ය ඩී ආර් වැලිකන්හන අංශාධිපති / මැනුම් හා භූ මිතික 

අධ්යයනාංශය (2015  මාර්තු සිට) 

ඩී ජී ධ්ර්මරත්න මහත්ා අංශාධිපති / ෙණකාධිකරණ හා මූෙය 

අධ්යයනාංශය 

ගක් එල් බී ජී ධ්ර්මරත්න මිය අංශාධිපති / වයාපාර කළමනාකරණ  

අධ්යයනාංශය 

ගක් ඩී එල් ආර් කපුගේ මිය අංශාධිපති / අ ගෙවි කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය අතුෙ ඥානපාෙ අංශාධිපති / සංචාරක කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ගක් පී එල් නිශාන්හත් අංශාධිපති / සමාජීය විදයා අධ්යයනාංශය 

ආර් ඒ ඩී පී වීරගස්කර මිය අංශාධිපති / භාෂා අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය අරුණ ශාන්හත් අංශාධිපති / ආර්ථික විදයා හා සංඛයාන 

අධ්යයනාංශය 

ගක් ආර් ඩබ්ල ගක් එච් අගබ්ලවික්රම 

මහත්ා 

අංශාධිපති / ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්හවීගම්  

අධ්යයනාංශය (2015 ජූලි ගත්ක්) 

ආර් ඩබ්ල එම් පී ජී අයි වීරගකෝන්හ මිය   අංශාධිපති / ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්හවීගම්  

අධ්යයනාංශය (2015 අගෙෝස්තු සිට) 
 

පීඨ නිමයෝජිතයින්  

ආචාර්ය එම් එම් පී සුමිත් ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය /  කෘෂි විදයා 

පීඨය  

(2015  මාර්තු ගත්ක්) 

ආචාර්ය පී එම් ඒ එස් කරුණාරත්න ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය /  කෘෂි විදයා 

පීඨය  

(2015  අගේල් සිට) 

ආචාර්ය  ඒ ඩබ්ලලිේ විගජ්රත්න ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය /  කෘෂි විදයා 

පීඨය (2015  මාර්තු  ගත්ක්) 
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ආචාර්ය  ආර් ගක් මුතුකුමාරණ  ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය / කෘෂි විදයා පීඨය 

(2015  අගේල් සිට) 

ආචාර්ය ඩබ්ල එම් එස් ගසගනවිරත්න පීඨ නිගයෝජිත්/ වයවහාරික විදයා පීඨය 

ආචාර්ය ඊ පී එන්හ උදයකුමාර පීඨ නිගයෝජිත්/ වයවහාරික විදයා පීඨය 

ගජ් ඒ එස් ජයගකාඩි මිය පීඨ නිගයෝජිත් / භූ විඥාපන පීඨය (2015 

ජූනි  ගත්ක්) 

ආචාර්ය ජී එස් එන්හ ගපගර්රා පීඨ නිගයෝජිත් / භූ විඥාපන පීඨය (2015 ජූලි  

සිට) 

ටී ඩී ඒ ගෙෝමස් මහත්ා පීඨ නිගයෝජිත් / භූ විඥාපන පීඨය 

ආචාර්ය ඩී ඒ අයි දයාරත්න පීඨ නිගයෝජිත් / කළමනාකරණ අධ්යයන 

පීඨය 

ආචාර්ය ගක් එම් එම් අයි රත්නායක පීඨ නිගයෝජිත් / කළමනාකරණ අධ්යයන 

පීඨය 

ආචාර්ය එස් ගජ් එම් එන්හ ජී 

සමරගකෝන්හ 

පීඨ නිගයෝජිත්/ සමාජීය විදයා හා භාෂා 

පීඨය 

ආචාර්ය එස් එස් ඒ ගසගනවිරත්න පීඨ නිගයෝජිත්/ සමාජීය විදයා හා භාෂා 

පීඨය (2015   මැයි සිට) 
  

ආරාධිත සාමාජිකයින්  

ආර් වී එස් පී ගක් රණතුංෙ මහත්ා අධ්යක්ෂක, පරිෙණක මධ්යස්ථානය 

 

මේකම් 
 

එම් එෆ් ිබතුල් කරීම් මහත්ා ගල්ඛකාධිකාරි 
 

2015  වසර තුළ සනාත්න සභා රැස්වීම් 12 ක් පවත්වා ඇත්. 
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6. විශ්වවිදයාලමයහි අධයයන පීඨයන් 
 

6.1 කෘෂි විදයා පීඨය 
 

ගමගහවර: කෘෂි විදයා පීඨගේ ගමගහවර වනුගේ 

කෘෂිකාර්මික ක්ගෂ්ත්රය තුළ වන දැනුම 

ෙගේෂණය කිරීම සහ වයාප්තත් කිරීමයි. පීඨය 

විසින්හ ජාතිගේ මිනිස් බෙ අවශයත්ාවන්හ සඳහා 

දායක වනු පිණිස කෘෂි විදයාවන්හි හා ඊට 

අදාළ ප්රාගයෝගික දක්ෂත්ාවන්හි නිපුණ කෘෂි 

විදයා උපාධිධ්ාරීහු බිි කරනු ෙබයි. භූගෙෝලීය 

වශගයන්හ පීඨයට ආසන්හන ප්රගේශවෙ ගවගසන 

ප්රජාවගේ සමාජ ආර්ථික වර්ධ්නගයි නයෂ්ිය 

බවට පත්වීම සඳහා ද පීඨය උත්සාහ දරයි. 
 

ඉතිහාසය ගකටිගයන්හ: 1995 වර්ෂගේදී පළමුගවන්හම රහංෙෙ පිිට වනු 

ෙැබූ සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ කෘෂි විදයා 

පීඨය 2001 වර්ෂගේ දී ගබලිහුල්ඔය ප්රධ්ාන පරිශ්රය 

ගවත්  ගෙන එන ෙදී.   2001 වර්ෂගේ  සිට  පීඨගේ 

අධ්යයන කටයුතු ඉත්ාම  සීමිත්  පහසුකම්  

යටගත්  ගබලිහුල්ඔය  ප්රධ්ාන පරිශ්රය තුළ 

පවත්වාගෙන යන ෙදී. එගස් වුවත් 2005 වර්ෂගේ 

දී  යටිත්ෙ පහසුකම් හා අධ්යයන කටයුතු දියුණු 

කිරීම  සඳහා  රුපියල්  මිලියන 82.5 ක  ප්රදානයක්  

ගෙෝක  බැංකුව  ගවතින්හ ෙබා ෙැනීමට පීඨයට 

හැකි විය.  ෙන්හනා  ෙද  අත්ර එමගින්හ අවශයත්ා 

ගබාගහාමයක් සපුරා ෙැනීමට හැකි විය.  

පරිපූර්ණ විෂයමාො සංගශෝධ්නයක් ද සිදු කරන 

ෙද අත්ර, කෘෂි විදයා හා කළමනාකරණ උපාධිය 

ගෙසට උපාධි පාඨමාො නාමය ද ගවනස් කරන 

ෙදී. 

 

පීඨාධිපති/ අධයයනාංශ ප්රධානීන්:  

පීඨාධිපති     

    ආචාර්ය එච් එස් ආර් ගරාසයිගරෝ 

  

     අධයයනාංශ ප්රධානීන්  

ආචාර්ය එස් ටී සී අමරසිංහ මිය-

අංශාධිපති/කෘෂි වයාපාර කළමණාකරන 

අධ්යයනාංශය  
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ආචාර්ය පී ගක් දිසානායක-අංශාධිපති / කෘෂි 

අපනයන අධ්යයනාංශය  

ආචාර්ය එම් ඒ ගජ් පී මුණසිංහ- අංශාධිපති / 

සත්ව නිෂ්පාදන අධ්යයනාංශය  

පීඨ මණ්ඩලය: 
 

සභාපති    ආචාර්ය එච් එස් ආර් ගරාසයිගරෝ 
 

සාමාජිකයින්   ආචාර්ය එස් ටී සී අමරසිංහ මිය 

ආචාර්ය පී ගක් දිසානායක 

ආචාර්ය එම් ඒ ගජ් පී මුණසිංහ 

මහාචාර්ය ආර් පී මහලියනආරච්ි 

මහාචාර්ය ඒ ඒ වයි අමරසිංහ 

මහාචාර්ය ොල් පී විදාන ආරච්ි 

මහාචාර්ය ඩී එම් ඒ ගුණරත්න 

මහාචාර්ය ඩී ඒ එම් ද සිල්වා මිය 

මහාචාර්ය පී එම් ඒ එස් කරුණාරත්න මිය 

මහාචාර්ය එම් ඉෂාම්  

මහාචාර්ය පී අයි යාපා 

ආචාර්ය එස් එච් පී මල්කාන්හති මිය 

ආචාර්ය එම් එල් එම් සී දිසානායක මිය 

ආචාර්ය ටී එස් පී ජයවීර  

ආචාර්ය ඒ ඩී අම්පිටියාවත්ත් 

ආචාර්ය ඒ ඩබ්ල විගජ්රත්න 

ආචාර්ය සී එන්හ වල්පිට 

ආචාර්ය ජී ඩී ගක් කුමාර 

ආචාර්ය එම් එම් පී සුමිත්  

ආචාර්ය එච් ඒ ඩී රුවන්හදීපිකා මිය 

     ආචාර්ය පී ගක් මුතුකුමාරණ මිය 

ඩී අයි එම් අමරරත්න මිය 

ආර් එම් ඒ එස් බණ්ඩාර මිය 

ආචාර්ය පී ගක් ජී එස් එස් බණ්ඩාර  

ගජ් බී ඩී ඒ පී කුමාර මහත්ා 

පී ශිවශංකර් මහත්ා 

ඩබ්ල එම් ඒ යූ ගක් එම් විගජ්ගස්කර ගමය 

ගජ් එස් ගස්නාධීර මහත්ා 
 

     බාහිර  පීඨ මණ්ඩල සාමාජිකයින්  

ජී වීරක්ගකාඩි මහත්ා 

එස් ෙමගේ මහත්ා 

ගක් පී ගසෝමචන්හර මහත්ා 
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     ආරාධිත සාමාජිකයන් 

ආචාර්ය ඩබ්ල ඩබ්ල ගක් ෙලිත් 

ඩබ්ල එච් ඩී ගප්තමවර්ධ්න මහත්ා 

ආර් ඩී රාජපක්ෂ මහත්ා 
 

මේකම්    එච් එම් ඩී වයි ගේරත් ගමය 
 

ශිෂය නිමයෝජිතයන්  ගක් ඩී පී සානක මයා 

   ගක් ඒ ජී ඩී ජී පී කුමාර මයා 
 

ස්ිර ො තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලය: 
 

ස්ිර කාර්ය මණ්ඩලය: 
 

කෘෂි වයාපාර කළමණාකරන අධයයනාංශය 

මහාචාර්ය ආර් පී මහලියනආරච්ි, M.Sc. (Bulgaria), PhD (Peradeniya), Post Doc 

(Reading), ගජයෂඨ මහාචාර්ය 

මහාචාර්ය ඩී ඒ එම් ද සිල්වා මිය, B.Sc. Agric. (Ruhuna), MBA (Peradeniya), PhD 

(Japan), Post Doc (UK), මහාචාර්ය 

මහාචාර්ය එම් ඒෂාම්, B.Sc. Agric. (Peradeniya), MBA (USJ), PhD (Japan), Post Doc. 

(Japan) Post Doc (UK), මහාචාර්ය 

ආචාර්ය එස් ටී සී අමරසිංහ මිය, B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Phil, (Peradeniya), 

PhD (China), Dip (Business Management), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

ආචාර්ය එච් එස් ආර් ගරාසයිගරෝ, B.Sc. Agric (Peradeniya), MBA (Colombo), PhD, 

(New Zealand), Post Doc (UK), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

ආචාර්ය එස් එච් පී මල්කාන්හති මිය, B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Phil (Peradeniya), 

PhD (Thailand), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

ආචාර්ය ඒ ඩබ්ල විගජ්රත්න, B.Sc. Agric. (Peradeniya), MSc (Peradeniya), PhD 

(China), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

පී ශිවශංකර් මහත්ා, B.Sc. Agric. (Peradeniya), ආධුනිකකථිකාචාර්ය 

අයි සී ගහට්ටිආරච්ි මහත්ා, B.Sc. Agric. (SUSL), ආධුනිකකථිකාචාර්ය 
 

කෘෂි අපනයන අධයයනාංශය  

මහාචාර්ය ඒ ඒ වයි අමරසිංහ, B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Phill 

(Peradeniya), PhD (China), Dip. (Biotechnology), මහාචාර්ය 

මහාචාර්ය ොල් පී විදාන ආරච්ි, B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Sc. 

(Malayasia), PhD (USJ), Post Doc. (Japan), මහාචාර්ය 

මහාචාර්ය පී එම් ඒ එස් කරුණාරත්න මිය, B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Phil 

(Peradeniya), PhD (UK), Post Doc. (UK), මහාචාර්ය 

මහාචාර්ය පී අයි යාපා, B.Sc. Agric (Peradeniya), M.Sc Agric (Peradeniya), 

PhD (UK), මහාචාර්ය 
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ආචාර්ය එම් එල් එම් සී දිසානායක මිය, B.Sc. Agri. (Peradeniya), M.Phil 

(Peradeniya), PhD (Japan), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

ආචාර්ය ඒ ඩී අම්පිටියාවත්ත්, B.Sc. Agric. (Ruhuna), M.Sc (Peradeniya), 

PhD (China), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

ආචාර්ය පී ගක් දිසානායක, B.Sc. Agric. (Peradeniya), MSc (Peradeniya), 

PhD (Japan) Post Doc (UK), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

ආචාර්ය ජී ඩී ගක් කුමාර, B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Sc (Peradeniya), PhD 

(China), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

ඩී අයි එම් අමරරත්න මිය, B.Sc. Agric. (SUSL), M.Phil (Peradeniya), 

ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

ගජ් බී ඩී ඒ පී කුමාර මහත්ා, B.Sc. Agric. (SUSL), M.Sc (JNU-

India),කථිකාචාර්ය  

ඩබ්ල එම් ඒ යූ ගක් එම් විගජ්ගස්කර ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), M.Sc. 

(Peradeniya), ආධුනික කථිකාචාර්ය 

ඩබ්ල ජී සී ගේකුඹුර මිය, B.Sc. Agric. (SUSL), M.Sc. (Peradeniya), ආධුනික 

කථිකාචාර්ය 
 

සත්ව නිෂ්පාදන අධයයනාංශය  

මහාචාර්ය ඩී එම් ඒ ගුණරත්න, B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Sc. (MUN, 

Canada), PhD (HKU, Hong Kong), මහාචාර්ය 

ආචාර්ය එම් ඒ ගජ් පී මුණසිංහ, M.Sc. (USSR), PhD. (USSR), ගජයෂඨ 

කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

ආචාර්ය ටී එස් පී ජයවීර, BVSc. (Peradeniya), M.Sc. (Belgium), M.Phil 

(Peradeniya), PhD (Peradeniya), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

ආචාර්ය සී එන්හ වල්පිට, B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Sc. (Belguim), PhD 

(Belguim), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

ආචාර්ය පී ගක් මුතුකුමාරණ මිය, BVSc. (Peradeniya), M.Phil (Peradeniya), 

ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

ආචාර්ය එම් එම් පී සුමිත්, BVSc. (Peradeniya), M.Sc. (Japan), PhD (Japan), 

ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

ආචාර්ය එච් ඒ ඩී රුවන්හදීපිකා මිය, BVSc. (Peradeniya), M.Sc.(Belgium), 

PhD (Belguim), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

ආර් එම් ඒ එස් බණ්ඩාර මිය, B.Sc. Agric. (SUSL), M.Phil (Peradeniya), 

ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

ඩී ඩී වික්රමනායක මහත්ා, B.Sc. Agric. (SUSL), ආධුනික කථිකාචාර්ය 

(අධ්යයන නිවාඩු ෙැබ සිටී.)  

එච් එම් ජී පී ගේරත් ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ආධුනික කථිකාචාර්ය 
 

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටෙන 
 

ආචාර්ය පී ගක් ජී එස් එස් බණ්ඩාර , B.Sc. Agric. (Peradeniya), M.Sc. 

(Japan), P.hD (Japan), ගජයෂඨ කථිකාචාර්ය  
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පුස්තකාලය 
 

ආචාර්ය ඩබ්ල ඩබ්ල ගක් ෙලිත්, B.A. (Kelaniya), M.LSc. (Colombo) PhD 

(China), ගජයෂඨ සහකාර පුස්ත්කාෙයාධිකාරී 

 

ඉංග්රීසි ඒකකය 
 

ගජ් එස් ගස්නාධීරමහත්ා, B.A. (USJP), MA (Kelaniya), National Diploma in 

Teaching English (NIE), ගජයෂඨ උපගේශක 

 

පරිගණක ඒකකය 
 

ඩබ්ල එච් ඩී ගේමවර්ධ්න මහත්ා, B.Sc. (Colombo) PGDiploma (Colombo), 

උපගේශක I ගේණිය 

එස් එච් කිරිඇල්ෙ ගමය, B.Sc. Statistics & Computer Science, (Kelaniya), 

උපගේශක II ගේණිය 
 
 

තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලය: 
 

කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ අධයයනාංශය 

බී සී එච් මධුවන්හති ගමය, B.Sc. Agric (SUSL), කථිකාචාර්ය (ත්ාවකාලික) 

එම් එස් ඇෙපාත් ගමය, B.Sc. Agric (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

 

අපනයන කෘෂිකර්ම අධයයනාංශය 

ඩී එම් ගක් පී වීරසිංහ ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

ඊ පී ආර් එච් එච් ඩබ්ල නිල්මල්ගොඩ මහත්ා, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප 

ප්රදර්ශක 

එම් ගක් එල් එස් අමරගස්න ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

බී එම් ඒ වී ගුණරත්න ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

ඩබ්ල ජී අයි ෙක්මිණි ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

ඩබ්ල එන්හ සගරෝජනී ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

 

සත්ත්ව නිෂ්පාදන අධයයනාංශය 

ජී ඊ එස් විමෙසිරි ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

ඩී එන්හ එන්හ මධුශංක මහත්ා, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

එම් ජී එච් අල්විස් ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

පී ගක් ඩී රන්හදිලින මහත්ා, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 

ගජ් එම් සී එස් ජයසිංහ ගමය, B.Sc. Agric. (SUSL), ශිල්ප ප්රදර්ශක 
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උපාධි පාඨමාලා: 

 

කෘෂි විදයා පීඨය, කෘෂි විදයාව හා කළමනාකරණය පිළිබඳ සිේ අවුරුදු විගශ්ෂ 

විදයාගේදී උපාධියක් පිරිනමනු ෙබන අත්ර සිසුන්හට කෘෂි වයාපාර 

කළමනාකරණ, වාණිජ උදයාන අෙංකරණය, වැවිලි කර්මාන්හත්ය හා පශු සම්පත් 

නිෂ්පාදන යන ක්ගෂ්ත්රවෙ විගශ්ෂගේදී උපාධිය හැදෑරිය හැක. 

 

කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ, අපනයන කෘෂිකර්ම සහ පශු සම්පත් නිෂ්පාදන 

යන අධ්යයනාංශ තුගනන්හ කෘෂි විදයා පීඨය සමන්හවිත් ගේ.  අපනයන කෘෂිකර්ම 

අධ්යයනාංශය මගින්හ වැවිලි කර්මාන්හත්ය හා උදයාන අෙංකරණය යන අධ්යයන 

ගමාඩියුෙ ගදකක් පිරිනමනු ෙබයි.  කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය යන විෂයය ශ්රී 

ෙංකාගේ විශ්ව විදයාෙයන්හ අතුරින්හ සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ කෘෂි විදයා පීඨයට 

පමණක් ආගේනික වූවකි. 

 

පළමු සමාසික 4 තුළ (පළමු වසර ගදක තුළ) සිසුන්හ විසින්හ කෘෂිකර්මය පිළිබඳ 

සාමානය අධ්යයන කටයුතු සඳහා හර විෂයයන්හ හැදෑරිය යුතු අත්ර තුන්හවන 

වර්ෂගේ සමාසික ගදක තුළ වැවිලි කර්මාන්හත්ය ගහෝ උදයාන අෙංකරණය ගහෝ 

පශු සම්පත් නිෂ්පාදන ගහෝ කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය යන විෂයයන්හ 

විගශ්ෂ ගයන්හ හැදෑරිය යුතුය. පූර්වගයන්හ වූ වර්ෂගේ විභාෙ ප්රථිපෙ හා ත්මාගේ 

රුිකත්වය අනුව ගදවන අධ්යයන වර්ෂය අවසානගේ දි සිසුන්හ විසින්හ ත්මන්හගේ 

විගශ්ෂගේදී අධ්යයන ක්ගෂ්ත්රය ගත්ෝරා ෙත් යුතුය.  ගොවිපෙ ප්රාගයෝගික පුහුණු 

වීම්, පරිෙණක විදයාව සහ ඉංග්රීසි යන පාඨමාො පළමු වර්ෂ තුන තුළ පිරිනමනු 

ෙබන අත්ර උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සිසුන්හ විසින්හ ඒ ඒ විෂයයන්හ පිළිබඳව 

ඒ ඒ සමාසික තුළ සතුටුදායක ගේණි ෙබාෙත් යුතු ය.  ඊට අමත්රව අවසාන 

වසගර් දී ජවකල්පිත් පාඨමාො පිරිනමනු ෙබන අත්ර සිසුන්හට ත්මාගේ මනාපය 

පරිදි ඉන්හ පාඨමාො 4 ක් අවසන්හ වසගර් පළමු සමාසිකය තුළ ගත්ෝරා ෙත් හැක.  

උපාධි පාඨමාොගේ අත්යාවශය හා විගශ්ෂිත් අංෙයක් වන ආයත්නික ගහෝ 

කර්මාන්හත් පුහුණුව සඳහා අවසාන වසගර් අවසාන සමාසිකය ගවන්හ ගකාට ඇති 

අත්ර සිසුහු එම කාෙය තුළ සිය විගශ්ෂ විෂය ක්ගෂ්ත්රය තුළ ප්රාගයෝගික 

පරිගේෂණයක් කෙ යුතුය. උපාධි පාඨමාොවට අදාළ ඉෙැන්හවීම් මාධ්යය වනුගේ 

ඉංග්රීසි මාධ්යය යි. උපාධි පාඨමාොගේ ප්රාගයෝගික අංෙයක් ගෙස, සිසුන්හ සහ 

ගොවීන්හ අත්ර අගනයානය කුසෙත්ා හා දැනුම හුවමාරු කර ෙැනීමට හැකිවන 

පරිදි, ප්රගේශගේ ගොවීන්හ සම්බන්හධ් කරෙත් වැඩසටහන්හ කෘෂි විදයා පීඨය විසින්හ 

සංවිධ්ානය කරනු ෙැගබ්ල. ගමි ප්රතිඵෙයක් ගෙස, කෘෂි විදයා පීඨය විසින්හ 

ෙම්වාසීන්හ හා විශ්වවිදයාෙය අත්ර සමීප සම්බන්හධ්ත්ාවක් ගොඩ නෙනු ෙැබ 

ඇත්.  ත්වද, සිසුන්හට කර්මාන්හත්ගේ හා පර්ගේෂණ ආයත්නවෙ ප්රාගයෝගික 

ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳව අවගබෝධ්ය ෙබා දීම අරමුණු කර ෙත් අධ්යයන චාරිකා ද 

පීඨය විසින්හ සංවිධ්ානය කරනු ෙබයි. 
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කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ අධයයනාංශය 

අධ්යයනාංශගේ අරමුණ වනුගේ සිසුන්හගේ විශ්ගල්ෂණාත්මක,වයාපාරික හා 

වයවසායික කුසෙත්ාවයන්හ වර්ධ්නය කරමින්හ ඔවුන්හ වර්ත්මානගේ හා අනාෙත්ගේ 

කෘෂි වයවසායකයින්හ හා කෘෂි වයාපාර කළමනාකරුවන්හ බවට පත් කිරීම ය. 
 

අපනයන කෘෂිකර්ම අධයයනාංශය 
 

අධ්යනාංශගේ අරමුණ වන්හගන්හ උසස් කෘෂිකාර්මික ත්ාක්ෂණයන්හ පිළිබඳව 

දැනුමින්හ හා කුසෙත්ාවලින්හ ගහබි සහ ඕනෑම මට්ටමක උදයාන විදයා හා වැවිලි 

කටයුතු කළමනාකරණය කිරීගම් හැකියාගවන්හ යුත් උපාධිධ්ාරීන්හ බිි කිරීමයි. 
 

පශු සම්පත් නිෂ්පාදන අධයයනාංශය 

පශු සම්පත් අංශගේ සංවර්ධ්නය සඳහා කටයුතු කිරීගම් භූමිකාව ඉටු කළ හැකි 

හා එකී වෙකීම දැරිය හැකි අනාෙත් නායකයින්හ හා නව නිපැයුම්කරුවන්හ බිි 

කිරීමට පශු සම්පත් නිෂ්පාදන අධ්යනාංශය උත්සාහ දරයි. 
 

 

2015 වර්ෂමේ අරමුණු: 
 

“උපාධිධ්ාරීන්හගේ රැකියා නියුක්තිය වර්ධ්නය කර ෙැනීම” යන විශ්වවිදයාෙගේ 

පළමු අරමුණ ඉටු කර ෙැනීම ගවනුගවන්හ පහත් සඳහන්හ ඉෙක්කයන්හ කරා ළො 

වීමට හැකි විය. 

01. විෂයමාො සංගශෝධ්නය සම්බන්හධ්ගයන්හ ධ්නාත්මක ප්රෙතියක් අත් කර  

ෙන්හනා ෙදී.   

02. ගනාටිංහැම් විශ්වවිදයාෙගේ මැගල්සියානු සරසවිය සම්බන්හධ් කර 

ෙනිමින්හ ශිෂය හුවමාරු වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන ෙදී. 

03. “කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර පරිපාෙන 

විදයාගේදීඋපාධිය” නමින්හ නව උපාධි පාඨමාොවක් ආරම්භ කරන ෙදී. 

(බාිර උපාධි පාඨමාොවක් ගෙස) 

04. “ආහාර වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය” 

නමින්හ නව උපාධි පාඨමාොවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා විශ්වවිදයාෙ 

ප්රතිපාදන ගකාමිෂන්හ සභාගේ අනුමැතිය ෙබා ෙන්හනා ෙදී. 

05. පර්ගේෂණ කටයුතු ගවනුගවන්හ සහ ශිෂයයින්හ සහ කාර්ය මණ්ඩෙය 

හුවමාරු කිරීගම් අරමුණින්හ විගේශීය විශ්වවිදයාෙ සමෙ අවගබෝධ්ත්ා 

ගිවිසුම්වෙට එළගඹන ෙදී. 

06. ශිෂයයන්හගේ කුසෙත්ා හා ආකල්ප වර්ධ්නය කරනු වස්, කර්මාන්හත්ගේ 

විගශ්ෂඥයන්හ සම්බන්හධ් කර ෙනිමින්හ වැඩමුළු/සම්මන්හත්රණ කිිපයක් 

පවත්වන ෙදී. 

07. කර්මාන්හත් පුහුණුව හා පර්ගේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම් සම්බන්හධ්ගයන්හ ශිෂය 

කාර්ය සාධ්නය ඇෙයීම පිණිස බාිර විගශ්ෂඥයන්හ සහභාගි කර ෙනු 

ෙැබිණි. 
 

විශ්වවිදයාෙයීය අරමුණුවෙ ගදවැන්හන වන “පර්ගේෂණ හැකියාව හා එි බෙපෑම 

වැඩිදියුණු කර ෙැනීම” යන අරමුණ ඉටු කර ෙැනීම සම්බන්හධ්ගයන්හ ෙැබූ ප්රෙතිය 

පහත් පරිදි ගේ. 
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01. අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙය විසින්හ refereed indexed ජර්නෙ වෙ  ශාස්ත්රීය 

ලිපි පළ කිරීම  

02. අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙ සාමාජිකයන්හ සහගයෝගී පර්ගේෂණ වැඩ 

සටහන්හ ෙණනාවක නියැලීම 

03. පීඨගේ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙ සාමාජිකයන්හ ගදගදගනකු ගවත් 

විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන ගකාමිෂන්හ සභාගේ පර්ගේෂණ ප්රදාන ිමි වීම 

04. වයවහාරික සත්ව ජජවත්ාක්ෂණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

පාඨමාොවක් විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන ගකාමිෂන්හ සභාගේ අනුමැතිය 

සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම 
 

විශ්වවිදයාෙයීය අරමුණුවෙ ගත්වැන්හන වන “අවස්ථා හා ප්රගේශයන්හ ඉහළ නංවනු 

වස් ගස්වා සැපයීම වර්ධ්නය කිරීම” යන අරමුණ ඉටු කර ෙැනීම සම්බන්හධ්ගයන්හ 

පහත් පියවර ෙනු ෙැබිණි. 

01. ජජව පේධ්ති ඉංජිගන්හරු විදයාව පිළිබද විදයාගේදී උපාධිය නමින්හ නව 

පාඨමාොවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා විෂයමාො සංවර්ධ්න කටයුතු 

ඇරඹීම 

02. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාො හා වෘත්ීය සංවර්ධ්න පාඨමාොවන්හට අදාළ 

මූලික විෂයමාො සංවර්ධ්න කටයුතු නිම කිරීම 

03. කෘෂි විදයා හා කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාොව  යටගත් විගශ්ෂ 

උපාධිය පිරිනැමිය හැකි නව ක්ගෂ්ත්ර තුනක් හඳුනා ෙැනීම  
 

“විශ්වවිදයාෙගේ ගභෞතික, යටිත්ෙ හා විගශ්ෂ පහසුකම් සහ මානව ප්රාේධ්නය 

වැඩිදියුණු කර ෙැනීම” යන  සිවුවන අරමුණ ඉටු කර ෙැනීම පිණිස පහත් 

ක්රියාමාර්ෙ ෙන්හනට ගයදුනි. 

01. පීඨගේ සංවර්ධ්නය උගදසා වන ප්රධ්ාන සැෙසුම (Master Plan) සකස් 

කරන ෙදී.  
 

විශ්වවිදයාෙගේ හය වන අරමුණ වන“තිරසාරභාවය, සමාජ වෙකීම හා සමගිය” 

යන අරමුණ ඉටු කර ෙැනීම ගවනුගවන්හ පහත් සඳහන්හ පහත්ාකාරගේ පියවර ෙනු 

ෙැබිණි. 

01. පීඨය විසින්හ ප්රජා යහපත් ඉෙක්ක කර ෙත් බාිර වැඩමුළු ෙණනාවක් 

පවත්වන ෙදී. 

02. ප්රගේශගේ ගොවීන්හ සඳහා ගොවිගපාළ පුහුණු හා උපගේශන 

වැඩමුළුවක් පවත්වන ෙදී. 
 

2015 වර්ෂමේ ෛයග්රෙණ 

ෛාතයන්තර 

1. ආචාර්ය මණ්ඩෙගේඑක් සාමාජිකගයකු ක්වාොෙම්පූර්ි පැවති 2015 

ජාත්යන්හත්ර කෘෂිකර්ම, වන විදයා හා වැවිලි කර්මාන්හත් සම්ගම්ෙනගේදී  

"Agri Tourism as a Risk Mnagement Strategy in Rural Agriculture Sector- with 

special reference to Development countries" යන මාත්ෘකාව යටගත් කළ 

ඉදිරිපත් කිරීම ගවනුගවන්හ ගහාඳම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ සම්මානය 

ෙැබීම 
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මද්ශීය 

1) ආචාර්ය මණ්ඩෙගේ සාමාජිකයන්හ ගදගදගනකුට ජනාධිපති සම්මාන 

ෙැබීම 
 

ආයතනික 
 

1) ආචාර්ය මණ්ඩෙගේ එක් සාමාජිකගයකු මහාචාර්ය ත්නතුරට උසස් 

වීම 

2) ආචාර්ය මණ්ඩෙගේඑක් සාමාජිකගයකු සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ 

කාර්ය මණ්ඩෙ සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානගේ අධ්යක්ෂ ත්නතුරට පත් වීම 

3) ආචාර්ය මණ්ඩෙගේ එක් සාමාජිකගයකු HETC වයාපෘතිගේ අධ්යක්ෂ 

බවට පත් වීම 
 

 

පර්මේෂණ ො ප්රකාශන 
 

කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ අධයයනාංශය 
 

මොචාර්ය මරෝෙණ පී මෙලියනආරච්චි 

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. ආර් පී මහලියනආරච්ි (2015), p.TOC- 193 Role of Agri Tourism as a 

Moderated Rural Business, Tourism, Leisure and Global Change, volume 

2.Publications [Abstact] (International) 

2. ආර් එම් එස් ඩබ්ල ෙක්ෂිණි, ආර් පී මහලියනආරච්ි සහ එස් එච් පී මල්කාන්හති 

(2015)  Socio-economic Status of Inland Fishermen: Case of 

Anuradhapura District I Sri Lanka. International Conference on Promoting 

Socio-economic Equity in South Asia: Challenges and 
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2. ප්රසාජිත් කපිෙ දිසානායක, එම් එල් එම් චන්හද්රිකා දිසානායක සහ ඩබ්ල එම් ඒ යූ 

එම් විගජ්ගස්කර(2015). Effect of Hot Water Treatments on postharvest Life 

of Seeni Kesel Banana (Musa spp.cv. Seeni Kesel-Pisang Awak, 

ABB).Journal of Agriculture and Ecology Research International2(4): 209-

218, 2015 
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ආචාර්ය පී මක් දිසානායක  

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. ප්රසාජිත් කපිෙ දිසානායක, එම් එල් එම් චන්හද්රිකා දිසානායක සහ ඩබ්ල එම් ඒ යූ 

එම් විගජ්ගස්කර (2015). Effect of Hot Water Treatments on Postharvest 

Life of Seeni Kesel Banana (Musa spp.cv. Seeni Kesel-Pisang Awak, 

ABB), Journal of Agriculture and Ecology Research International 2(4): 209-

218,; Article no.JAERI.2015.021  DOI: 10.9734/JAERI/2015/14011 

 

සත්ව නිෂ්පාදන අධයයනාංශය 

 

ආචාර්ය ඩී එම් ඒ ගුණරත්න  

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. Pb and Cr Contaminations of Irrigation Water, Soils and Green Leafy 

Vegetables Collected from Different Areas of Colombo District, Sri Lanka 

ටී සී කනංගක්,ගජ් වන්හසපාෙ හා ඒ ගුණරත්න Pak. J. Nutr., 14 (9): 593-602, 

2015 

2. Adhesion, Cohesion, and Friction Estimated from Combining Cutting and 

Peeling Test Results for Thin Noodle Sheets  K Wu, ඒ ගුණරත්න, Ls 

Collado, H Corke PW Lucas Journal of food science 80 (2), E370-E37 

(2015)  

3. Food safety in Sri Lanka: problems and solutions ගජ් මුණසිංහ, ඒ ද 

සිල්වා, ජී වීරසිංහ, ඒ ගුණරත්න, H Corke Quality Assurance and Safety of 

Crops & Foods 7 (1), 37-44(2-15) 

 

ආචාර්ය එම් ඒ මේ පී මුණසිංෙ  

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. Food safety in Sri Lanka: problems and solutions ගජ් මුණසිංහ, ඒ ද 

සිල්වා, ජී වීරසිංහ, ඒ ගුණරත්න, H Corke Quality Assurance and Safety of 

Crops & Foods 7 (1), 37-44(2-15) 

 

ආචාර්ය සී එන් වේිට  

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. චමින්හද නිගරෝෂන්හ වල්පිට  2015. Captive breeding of freshwater fish 

species: Promise for natural stock enhancement. First International 

conference on Environmental Management and planning. 23rd-24th 

February. Colombo, Sri Lanka.  

 

 

http://spp.cv/
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ආචාර්ය එම් එම් පී සුමිත්  

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. Mohamed Ayoub1, මන්හුෙ මාෙඹගේ3, Rebecca Vinton1, Robert A 

Cushman2, Anthony K. McNeel2, Harvey C. Freetly2, Jennifer R Wood1, 

Andrea S Cupp Vascular Endothelial Growth Factor A 165 (VEGFA165), 

Angiogenic Isoform, promotes while VEGFA165b antagonizes VEGFA165 

stimulated follicular progression in bovine ovarian cortical pieces 

cultured from pre-pubertal heifers. Biol Reprod June 02, 2015 (1 

Supplement page 246) Abstract: 619, 48th Annual Meeting of the Society 

for the Study of Reproduction (SSR), San Juan, Puerto Rico, USA from 

18–22 June 2015. 
 

ආචාර්ය ආර් මක් මුතුකුමාරණ  

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. ආර් ගක් මුතුකුමාරණ, වී රවින්හරන්හ, ජී රවින්හරන්හ, Cowieson A.J. (2015) 

Measurement of  true ileal phosphorus digestibility in maize and soybean 

meal for broiler chickens: Comparison of two methodologies. Animal Feed 

Science and Technology 206:76-86. 

2. ආර් ගක් මුතුකුමාරණ, වී රවින්හරන්හ,ජී රවින්හරන්හ, Cowieson A.J. (2015) 

Measurement of true ileal phosphorus digestibility in meat and bone 

meal for broiler chickens. Poultry Science 94:1611-1618. 
 

ආචාර්ය එච්ච ඒ ඩී රුවන්දීිකා මිය 

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. Bossier, P., De Schrijver,  Defoirdt, T , එච් ඒ ඩී රුවන්හදීපිකා, Natrah, F , 

Ekasari, J, Toi, H, Nhan, D, Tinh, N, Pande, G, Karunasagar I, Van 

Stappen, G. (2016). Microbial community managment in 
Aquaculture.  Procedia Food Science 6:37 – 39 

2. එච් ඒ ඩී රුවන්හදීපිකා,අයි කරුණාසාෙර්, Bossier, P. and Defoirdt, T (2015) 

Expression and Quorum Sensing Regulation of Type III Secretion System 

Genes of Vibrio harveyi during Infection of Gnotobiotic Brine Shrimp. 
PLOS ONE| DOI:10.1371/journal.pone.0143935 

 

පීඨ පුස්තකාලය 
 

ආචාර්ය ඩබ් ඩබ් මක් ලලිත්  

ප්රකාශන (ෛාතයන්තර) 

1. එල් වික්රමනායක (2016). Where to from here? Current status of school 

libraries in Sri Lanka: a survey. New Library World, 117 (3/4), 214-228. 
 

ප්රකාශන (ෛාතික) 

1. එල් වික්රමනායක (2015). User Education and its Present Status in 

University Libraries in Sri Lanka: An Overview. Journal of the University 

Librarians Association of Sri Lanka, 19 (1). 

2. එල් වික්රමනායක (2016). A GUIDE TO LIBRRAY AND INFORMATION 

SKILLS. Godage, Colombo. 
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6.2  වයවොරික විදයා පීඨය 
 

දැක්ම  

සංයුක්ත් සැෙැස්ගම් දැක්මට අනුකූෙව ත්ම නිෂ්පාදනයන්හ හරහා ජාතිය 

ගොඩනෙනු වස් වයවහාරික විදයා පීඨ යට ඊටම අනනය වූ දැක්මක් තිගබ්ල. පීඨගේ 

දැක්ම වන්හගන්හ උපාධි අගප්තක්ෂකයින්හට බහුවිධ් ක්ගෂ්ත්රයන්හි දැනුම හා කුසෙත්ා 

ගොඩනො ෙැනීමට හැකිවන පරිදි, ත්ාක්ෂණ ක්ගෂ්ත්රයට අදාළ ප්රමුඛත්ම උසස් 

අධ්යාපන සහ  පර්ගේෂණ මධ්යස්ථානයක් ගෙස පීඨය වර්ධ්නය කිරීම සඳහා 

පහසුකම් හා ගස්වා සැෙසීමයි.  
 

මමමෙවර: 

අධ්යාපනය, විදයාව හා ත්ාක්ෂණය ගමන්හම ජාතිගේ සමාජ ආර්ථික උන්හනතියට 

දායක වන සහ ජාතිගේ ීරණාත්මක මිනිස් බෙ අවශයත්ාවන්හ සපුරාලීම 

ගකගරි ප්රගයෝජනවත් දායකත්වයක් ෙබා ගදන ඉගෙනුම් ක්ගෂ්ත්රවෙට අදාළ 

වන දැනුම ගසායා යාම හා වයාප්තත් කිරීම පීඨගේ ගමගහවරයි. 
 

ඉතිොසය: 

සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයීය වයවහාරික විදයා පීඨය, 1993 ජූනි මස 21 වන දින 

බුත්ත්ෙ අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙය ගෙස ආරම්භ විය. ගමම ආයත්නය විසින්හ ආහාර 

විදයාව හා ත්ාක්ෂණය සහ ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්තගෙෝමා ප්රදානය කරන ෙදි. 

1996 මුල් භාෙගේ දී අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙ ජාතික විශ්වවිදයාෙ බවට උසස් 

කිරීගම්දී, සබරෙමුව අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙය, ඌව අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙය සහ 

බුත්ත්ෙ අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙය එක් ගකාට සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය පිිටුවන 

ෙදී. එිදී බුත්ත්ෙ අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙය, සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙ ගයි 

වයවහාරික විදයා පීඨය බවට පත් විය. 
 

2008 මාර්තු මස සිට ගමම පීඨය ගබලිහුල්ඔය ප්රධ්ාන පරිශ්රගේ ස්ථාපිත් කරන ෙදී. 

 

පීඨ කළමනාකරණය 
 

පීඨාධිපති මහාචාර්ය ආර් එම් යූ එස් ගක් 

රත්නායක 

B.Sc. (Sp.) Hons.in Agriculture 

(Ruhuna), M.Sc. in Biotechnology 

(Peradeniya), Ph.D. (AIT) Thailand 
 

අංශාධිපති / ස්වභාවික සම්පත් අධ්යයනාංශය  

ආචාර්ය ගජ් එම් සී ගක් ජයවර්ධ්න 

       B.Sc. (Sp.) Hons, in Zoology  

       (Sri Lanka) 

      M.Phil. (Peradeniya),  

Ph.D. (Ballarat, Australia) 
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අංශාධිපති /  ආහාර විදයා හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය  

එම් එස් එන්හ ජයසුරිය මහත්ා 

B.Sc (Sp.) (Hons) In Agriculture 

(SUSL), 

M.Sc. (Food Science -Ruhuna) 
 

අංශාධිපති / ගභෞීය විදයා හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය  

ආචාර්ය ඊ එම් යූ  ඩබ්ල ජයෙත් බී 

ඒකනායක 

B.Sc. (Hons)(Peradeniya) 

M.Sc. (Peradeniya.) 

PhD(Zurich, Switzerland) 
 

අංශාධිපති / පරිෙණක හා ගත්ාරතුරු පේධ්ති අධ්යයනාංශය  

ආචාර්ය එච් ගක් එස් අමරකීර්ති  

B.Sc. (Sp.) (Hons.) Computer 

Science 

(Peradeniya),  M.Sc. (TU/E-

Netherlands) 

Ph.D. (Uni. Of Zurich, 

Switzerland) 
 

අංශාධිපති / ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික අධ්යාපන අධ්යයනාංශය 

       එච් ඒසී එස් හපුආරච්ි මහත්ා 

       B.Sc. (Hons)( Jayawardenepura) 

M.Sc. (Peradeniya) 

(2015.09.01 සිට ගම් දක්වා) 
 

ආචාර්ය එස්  ගජ් ගපගර්රා 

       B.Sc. (Hons ) Natural Resources  

       (SUSL), 

Ph.D. (KwaXulu-Natal, South 

Africa) 

(2014.09.01 සිට 2015.08.31 දක්වා) 
 

පීඨ මණ්ඩලය: 
 

මහාචාර්ය ආර් එම් යූ එස් ගක් රත්නායක පීඨාධිපති (සභාපති) 

ඒ ගක් ඒ එස් අමරසිංහ මිය   සහකාර ගල්ඛකාධිකාරි (ගල්කම්) 
 

සාමාජිකයින් 

මහාචාර්ය අයි ගක් ගපගර්රා -ගභෞතික විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය/ 

ගභෞීය විදයා හා ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනාංශය 
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මහාචාර්ය සී පී උඩවත්ත් -රසායන විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය/ 

ගභෞීය විදයා හා ත්ාක්ෂණ 

අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය එච් ගක් එස් අමරකීර්ති -අංශාධිපති/පරිෙණක හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති අධ්යයනාංශය 

එම් සී එන්හ ජයසූරිය මහත්ා -අංශාධිපති/ ආහාර විදයා හා 

ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ගජ් එම් සී ගක් ජයවර්ධ්න -අංශාධිපති/ ස්වභාවික සම්පත් 

අධ්යයනාංශය 

ආචාර්යඊ එම් යූ ඩබ්ල ගේ බී ඒකනායක -අංශාධිපති/ගභෞීය විදයා හා 

ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

එච් ඒ සී එස් හපුආරච්ි මහත්ා -අංශාධිපති/ ක්රීඩා විදයා ශාරීරික 

අධ්යාපන අධ්යයනාංශය 

එස් වසන්හත්ප්රියන්හ මහත්ා - ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ආෙණන හා 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති අධ්යයනාංශය 

ආර් ගක් අහමඩ් රිෆායි මහත්ා -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

(ත්ාවකාලික)/පරිෙණක හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති  අධ්යයනාංශය 

ආර් ගක් ඒ ආර් කාරියප්තපර්  මහත්ා -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/පරිෙණක හා 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති  අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය එස් ගක් ගුණතිෙක - ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ස්වභාවික 

සම්පත් අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ඊ පී එන්හ උදයකුමාර -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය / ස්වභාවික 

සම්පත් අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය එම් එස්  ගජ් ගපගර්රා -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය / ස්වභාවික 

සම්පත් අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය සී එච් බදුරලිය -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ගභෞීය විදයා 

හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය එම් එන්හ වික්රමරත්න -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ගභෞීය විදයා 

හා ත්ාක්ෂණ  අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ජී එම් එල් පී අගපාන්හසු -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ගභෞීය විදයා 

හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ඊ පී කුඩාවිදානගේ -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ස්වභාවික  

සම්පත් අධ්යයනාංශය  

ආචාර්යඑල් වීරණවීර -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ස්වභාවික 

සම්පත් අධ්යයනාංශය  

ආචාර්ය එම් ඩී රණවීර -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ක්රිඩා විදයා හා 

ගභෞතික අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ඩබ්ල එස් එම් ගසගනවිරත්න -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය / ආහාර විදයා 

හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 
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ආර් එස් සබරෙමුව ගමය -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය / ආහාර විදයා 

හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

ඒ එල් සී ගජ් ලියනගේ මහත්ා -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය / ආහාර විදයා 

හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

ගක් එම් ගසෝමාවී ගමය -ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ආහාර විදයා 

හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

ඒ ඩබ්ල එස්චන්හදන මහත්ා -කථිකාචාර්ය/ක්රිඩා විදයා හා ගභෞතික  

අධ්යයනාංශය 

එස් ශ්රී හරන්හ මහත්ා -ආධුනිකකථිකාචාර්ය/ආහාර විදයා 

හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය 

එල් ආර් එන්හ ඩී වීරරත්න ගමය -ආධුනික කථිකාචාර්ය/ක්රිඩා විදයා හා 

ගභෞතික අධ්යයනාංශය 

සී එන්හ ගහට්ටිආරච්ි ගමය - උපගේශක/පරිෙණක හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති අධ්යයනාංශය 

පී ඩී සී සිල්වා මහත්ා - ඉංග්රීසි උපගේශක  
 

බාහිර පීඨ  මණ්ඩල සාමාජිකයන් 
 

මහාචාර්ය පී මාරසිංහ -බාිර පීඨ  මණ්ඩෙ සාමාජික 

ආචාර්ය ඒ එල් ටී ගේවාවසම් -බාිර පීඨ  මණ්ඩෙ සාමාජික 

ආචාර්ය ඒ එම් ඒ එන්හ බී අත්ත්නායක -බාිර පීඨ  මණ්ඩෙ සාමාජික 
 

 
 

ස්ිර කාර්ය මණ්ඩලය  
 

මොචාර්ය 

මහාචාර්ය අයි ගක් ගපගර්රා  
B.Sc. in Physics. CMB, PhD in Laser 

Physics. University of Hull England 

මහාචාර්ය සී පී උඩවත්ත් 
B.Sc. PDN, M.Phil in Chemistry. PDN, PhD 

in Chemical Sciences PDN 

මහාචාර්ය ආර් එම් යූ එස් ගක් 

රත්නායක 

B.Sc. (Sp) (Ruhuna), M.Sc. (Peradeniya), 
PhD (AJT) 

 

මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය (I මේණිය) 

ආචාර්ය ගජ් එම් සී ගක් 

ජයවර්ධ්න 

B.Sc. (Sp) (Hons) (SJP), MPhil (Peradeniya), 

Ph.D. (Ballarat, Australia) 

ආචාර්ය ජී එම් එල් පී අගපාන්හසු 
B.Sc.(sp) (Hons) (Colombo),M.Phil.(Colombo), 
Ph.D. (SJP) 

ආචාර්ය එම් එන්හ වික්රමරත්න  GI Chem (SL), PhD(USA) 

ආචාර්ය එස් ගක් ගුණතිෙක 

B.Sc. (Physical Sciences) Honors (Ruhuna), 
M.Sc. in Environmental Sciences (Pera), 

Ph.D. in Environmental Sciences (Saga, 
Japan) 

ආචාර්ය එම් ඩී රණවීර 
BA. Hons (Peradeniya), M,Ed. In 
H/PE(Australia), Ed.D. in H/PE (Australia) 
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මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය (II මේණිය) 

ආචාර්ය ඊ පී එන්හ උදයකුමාර 
B.Sc. (Sp) (Hons) (Ruhuna), M.Sc. (SJP), 

Ph.D. AIT,(Thailand) 

ආචාර්ය ගජ් බී ඒකනායක  
B.Sc. (Hons) (Peradeniya), M.Sc. (Peradeniya), 

Ph.D. (Zurich, Switzerland) 

ආචාර්ය සී එච් බදුරලිය   
B.Sc. (Special) (Hons)(SJP), M.Sc. 

(Peradeniya), Ph.D. (UK) 

ආචාර්ය ඊ පී කුඩාවිදානගේ 
B.Sc. (Sp) (Hons) (Colombo), M.Sc. 

(Colombo), PhD (NUS, Singapore) 

ආචාර්ය එච් ගක් එස් අමරකීර්ති  
B.Sc. (SUSL), M.Sc. (Peradeniya), Ph.D. (Aizu-

Japan) 

ආචාර්ය එල් වී රණවීර  

B.Sc. (Hons)(Geology)(Peradeniya), M.Phil. 

(Geology) (Peradeniya), Ph.D. (Geochemistry) 

(Okayama, Japan) 

ආචාර්ය ඩබ්ල එස් එම් 

ගසගනවිරත්න 

B.Sc. (OUSL), M.Sc. (South Korea), Ph.D. 

(South Korea)  

ආචාර්ය එම් එස්  ගජ් ගපගර්රා  

B.Sc. (Hons)(Applied Sciences – N.R.)(SUSL), 

M.Sc. (Biodiversity & Integrated 

Environmental Management (Kelaniya), Ph.D. 

(Biogeography)(KwaZulu–Natal, Durban, 

South Africa)  

ආර් සබරෙමුව ගමය B.Sc. (Special), M.Phil.(Peradeniya) 

ගක් එම් ගසෝමාවී ගමය B.Sc. (Per), M.Sc.(Kelaniya) 

ඒ එල් සී ගජ් ලියනගේ මහත්ා B.Sc. (Sp)(SUSL), M.Sc. (Sweden) 

එම් සී එන්හ ජයසූරිය මහත්ා 
B.Sc. (SUSL), M.Sc. (Ruhuna), Ph.D. 

(Reading-China) 

ආර් ගක් ඒ ආර් කාරියප්තපර්  

මහත්ා 

B.Sc. (Hons)(SEUSL), M.Sc. (Peradeniya), 

M.Phil 

ආර් එම් ගක් ටී රත්නායක 

මහත්ා* 
B.Sc. M.Sc.(China), M.Sc. (SJP) 

එස් වසන්හත්ප්රියන්හ මහත්ා* M.Sc. (Tue)(Netherland) 
 

ආධුනික කිකාචාර්ය 

ආචාර්ය ආර් ජී යූ ජයොල් 
B.Sc. (Sp)(Peradeniya), Ph.D.(Peradeniya), 

Postdoctoral Fellow, Suncheon South Korea 

ආචාර්ය බී ටී ජී එස් කුමාර    
B.Sc. (Sp) (Hons), M.Sc.(Peradeniya), Ph.D. 

(Japan) 

එච් ඒ සී එස් හපුආරච්ි මිය B.Sc. (Sp)(Hons)(SJP), M.Sc. (Peradeniya) 

ගජ් ඩබ්ල ඒ සජීවනී මිය B.Sc. (Sp)(SUSL), M.Phil. (Reading) 

එස් තුසීත්න්හ මහත්ා  B.Sc. (Hons)(Jaffna) 

සී යු විමෙසූරිය ගමය B.Sc. (Hons)(SUSL) 
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** සප්තත් වාර්ෂික නිවාඩු ෙැබ සිටී. 

* අධ්යයන නිවාඩු ෙැබ සිටී. 

 

උපමද්ශක 

පී ඩී සී සිල්වා මහත්ා (ඉංග්රීසි)  

BA in English (Kelaniya), BA in English & 

English Language teaching (OUSL), PG. Dip. 

English (Colombo), MA (Kelaniya) 

සී එන්හ ගහට්ටිආරච්ි ගමය 

(පරිෙණක ත්ාක්ෂණ)   
B.Sc. (Special) (SUSL) 

එච් ඒ එස් ඒ අප්තපුහාමි මහත්ා 

(ශාරීරික අධ්යාපන)  
B.Sc. (Special) (Hons) (SUSL) 

 

 ඒ ෙෙප්තපත්ති මහත්ා B.Sc. (Hons)(Peradeniya) 

එල් ඩී ගල්කම්ගේ ගමය 
B.Sc. (Sp)(Hons)(SUSL), M.Phil. (SUSL), Ph.D. 

(Per) 

ටී පී ලියනගේ ගමය B.Ed.(NIE), M,Ed.(Colombo) 

එස් ගජෙගන්හන්හදිරන්හ මහත්ා  B.Sc. (Hons) UK 

ටී එස් ඒච් ගපගර්රා ගමය B.Sc. (Sp)(Hons)(SUSL) 

එස් මෙවිපතිරණ මහත්ා B.Sc. (Sp)(Hons)(Peradeniya), M.Phil. 

එස් ඔත්ෙව මහත්ා * B.P.Ed.(Cuba) 

එස් ශ්රී හරන්හ මහත්ා B.A. (Hons)(Jaffna), M.A.(India) 

එච් එම් එන්හ සාරංගිකා ගමය* B.Sc. (Sp)(Hons)(Ruhuna) 

එම් ජි ඒ එන්හ  ගපගර්රා මහත්ා* B.Sc. (Hons)(Colombo), M.Sc.(Colombo) 

එච් ඒ එම් බී ගවත්ත්සිංහ ගමය * B.Sc. (Sp)(Hons)(SUSL) 

එච් එස් එම් ගසායිසා ගමය* B.Sc. (Sp)(Hons)(SUSL) 

 ඒ ඩබ්ල එස් චන්හදන මහත්ා* 
B.Sc. (Sp)(Kelaniya), B.A.(Buddhist & Pali), 

M.A. (Kelaniya), M.Phil (Kelaniya)  

එල් ආර් එන්හ ඩී වීරරත්න මිය*  B.Sc. (Hons)(Peradeniya) 

ඒස් ගජානිටන්හ  මහත්ා* 
B.P.E.S. (India), M.P.Ed. (India), M.Phil. 

(India) 

ගජ් ෙක්ෂ්මන්හ  මහත්ා* B.P.E. (India), M.P.E. (India) 

ඒ ඒ එල් මධුෂානි ගමය* B.A. (Sp)(Kelaniya) 

එස් ගල්කම්ගේ ගමය* B.Sc. (Hons)(Peradeniya), M.Sc. (Japan) 

යු ඒ පී ඉෂංකාමිය* B.Sc. (SP)(SUSL) 

පී එන්හ ජයගස්න මිය * B.Sc. (Sp)(Hons)(SLIIT) 

එම් එස් කරුණාරත්න මිය * B.Sc. (Hons)(Peradeniya) 

ආර් එල් දංෙල්ෙ මහත්ා * M.Sc. (China) 

ටී සී කනංගක් ගමය * B.Sc. (Wayamba), M.Sc. (Per) 
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තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලය 
 

එන්හ ජී ඩී අනුරාධ් මහත්ා 

නිල්මිණි දෙදාවත්ත් ගමය 

එල් එම් එම් ද සිල්වා මහත්ා    

ආර් පී ටී භාෙයා ගමය 

ඩී එම් එස් ඩී දිවාකර ගමය  

එම් එම් එම් මුෆාසිරින්හ මහත්ා  

එන්හ ආර් ඒ එම් රුවන්හගිකා ගමය    

ඩබ්ල ඒ ඩබ්ල එස් එස් රූපසිංහ ගමය   

පී පී වීරක්ගකාඩි මහත්ා   

ඩී ඒ ජයගකාඩි ගමය 
 

උපාධි පාඨමාලා 
 

වයවහාරික විදයා පීඨය ස්වභාවික සම්පත් අධ්යයනාංශය, ගභෞීය විදයා හා 

ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය, ආහාර විදයා හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය, පරිෙණක 

හා ගත්ාරතුරු පේධ්ති අධ්යයනාංශය සහ ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික අධ්යාපන 

අධ්යයනාංශය යනුගවන්හ අධ්යයනාංශ පහකින්හ  සමන්හවිත් ගේ. 
 

පීඨය මගින්හ අ.ගපා.ස (උසස් ගපළ) විභාෙගේ ප්රතිඵෙ මත් සෘුවම බදවා ෙනු 

ෙබන සිසුන්හ සදහා ආහාර විදයාව හා ත්ාක්ෂණය, පරිසර විදයා හා ස්වාභාවික 

සම්පත් කළමනාකරණය, රසායනික ත්ාක්ෂණය, පරිෙණක විදයාව හා 

ත්ාක්ෂණය, වයවහාරික ගභෞතික විදයාව, ආෙණනය හා ගත්ාරතුරු පේධ්ති, 

ක්රීඩා විදයාව හා කළමනාකරණය, සහ ශාරීරික අධ්යාපනය යන ක්ගෂ්ත්රවෙ 

විදයාගේදී උපාධි පාඨමාො පිරිනමනු ෙැගබ්ල. ගමම පාඨමාො සිේ අවුරුදු උපාධි 

පාඨමාො ගෙස සකසා තිබුණ ද ගභෞතික විදයාව හා ත්ාක්ෂණය සහ පරිසර 

විදයාව හා කළමනාකරණ යන විෂයයන්හ හදාරන සිසුන්හහට අවුරුදු තුනකට පසු 

විදයාගේදී සාමානය උපාධිය ෙබා ගෙන විශ්වවිදයාෙගයන්හ පිටව යා හැකිය.  ගසසු 

උපාධි පාඨමාො ඉඳුරාම සිවු අවුරුදු පාඨමාො ගේ. 
 

පරිෙණක හා ගත්ාරතුරු පේධ්ති, ක්රීඩා විදයාව හා කළමනාකරණය, ශාරීරික 

අධ්යාපනය යන විදයාගේදී උපාධි පාඨමාො සඳහා සිසුන්හ ගත්ෝරා ෙනු ෙබන්හගන්හ 

අ.ගපා.ස. (උ/ගපළ) විභාෙගේ ප්රතිඵෙ ගමන්හම ගත්ෝරා ෙැනීගම් පරීක්ෂණයක දී 

දක්වනු ෙබන දක්ෂත්ාව ද පදනම් කර ෙනිමිනි. එගස්ම ක්රීඩා විදයාව හා 

කළමනාකරණය හා ශාරීරික අධ්යාපනය යන විදයාගේදී උපාධි පාඨමාො සඳහා 

ඉල්ලුම් කරන සිසුන්හ ඉහත් පරීක්ෂණයට අමත්රව  ශාරීරික ගයෝෙයත්ා 

පරීක්ෂණගයන්හ ද සමත් විය යුතු ගේ. ගකගස් නමුත් ගමම ගත්ෝරා ෙැනීගම් 

පිළිගවත් විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන ගකාමිෂන්හ සභා චක්රගල්ඛ මගින්හ ගවනස් වී ඇති 

බැවින්හ ඉදිරිගේදී ගමම පාඨමාො සදහා සිසුන්හ ඇතුෙත් කර ෙැනීගම් දී 

අභිගයෝෙත්ා පරීක්ෂණ ගනාපැවැත්ගවනු ඇත්. 
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ජාත්යන්හත්ර හා ජාතික වශගයන්හ පවත්නා රැකියා ප්රවනත්ාවන්හට හා ඉල්ලුමට 

ෙැෙගපන ගෙස  උපාධි පාඨමාො නිර්මාණය කර ඇති අත්ර පාඨමාො 

පැවැත්ගවන්හගන්හ ඉංග්රීසි භාෂාගවන්හ පමණි. විගශ්ෂිත් ක්ගෂ්ත්රයකට පමණක් සීමා 

ගනාවී උපාධිගයන්හ පසු පුළුල් ක්ගෂ්ත්රයක කටයුතු කිරීමට පහසු වන ආකාරයට 

පරිඝනක විදයාව, ආර්ථික විදයාව,කළමනාකරණය ආදී විෂයයන්හ ඇතුළත් වන 

පරිදි අන්හත්ර් විෂයීය පාඨමාො ගෙස සියළු පාඨමාො නිර්මාණය කර ඇත්. 
 

අධ්යයන කටයුතුවෙට අමත්රව වයාප්තති ගස්වා හා දැනුම ගබදාහැරීමට අදාළ වැඩ 

සටහන්හ ආදිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින්හ ප්රජා සංවර්ධ්නයට ද, වයවහාරික විදයා 

පීඨය දායකත්වය සපයයි. කාර්ය මණ්ඩෙය හා ශිෂය ප්රජාව වාර්ෂිකව එවැනි 

කටයුතු සඳහා සහභාගි  ගවති. 
 

 
 

ආගණනය ො මතාරතුරු පද්ධති අධයයනාංශය 

ගමම උපාධි පාඨමාොව 2008 වසගර් දී ඇරඹී තිබුණ ද ආෙණනය හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති විගශ්ෂගේදී උපාධිය පරිනමන ඉහත් අධ්යයනාංශය පිිටවනු ෙැබුගේ 

2011 මාර්තු පළමුගවනි දා ය.  විෂයමාොව විගශ්ෂගයන්හම නිර්මාණය වී ඇත්ගත් 

ආෙණනය හා ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය යන ක්ගෂ්ත්ර ගදගකි ම දක්ෂත්ාව සිත් 

උපාධිධ්රයින්හ බිි කිරීම සඳහා ය.  ගම් වන විට අධ්යයනාංශය සතුව මනාව 

ස්ථාපනය වූ පරිෙණක විදයාොර තුනක් තිගබන අත්ර අධ්යයනාංශගේ සිසුන්හ 

සංඛයාව 273 කි. 
 

ආොර විදයා ො තාක්ෂණ අධයයනාංශය 

1996 දී පීඨය ඇරඹි දා සිට ස්වභාවික විදයා අධ්යයනාංශය යටගත් ආහාර විදයා 

හා ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාගේදී උපාධිය පිරිනැමුන ද ආහාර විදයා හා ත්ාක්ෂණ 

අධ්යනාංශය පිිටුවනු ෙැබූගේ  2003 වසගර් දී ය. ආහාර විදයාව, මූලික සාමානය 

විදයා, සංඛයානය, පරිෙණක විදයාව හා ත්ාක්ෂණය, අගෙවිකරණය, ආර්ථික 

විදයාව හා වෘත්ීය පුහුණු පාඨමාොවන්හ ය. උපාධි පාඨමාොව නිර්මාණය කර 

තිගබන්හගන්හ ආහාර විදයාව හා වෘත්ීය සංවර්ධ්නයට අදාළ ගවනත් පාඨමාො 

එි විෂය පථය තුළට ඇතුළත් විය. යටගත් ආහාර විදයා හා ත්ාක්ෂණ ක්ගෂ්ත්රගේ 

වෘත්ීන්හි නියැලීමට අගප්තක්ෂා කරන සිසුන්හ අරභයා ගමම පාඨමාොව සකස් 

කර ඇත්. පාඨමාොව මගින්හ රාජය ගමන්හම ගපෞේෙලික අංශගේ ද සීඝ්ර ඉල්ලුමක් 

නිර්මාණය ගවමින්හ පවතින ආහාර විදයාඥයින්හගේ හා ත්ාක්ෂණගේදීන්හගේ 

අවශයත්ාව සපුරාලිය හැකි ආකාරගේ විදයාර්ීන්හ බිි ගකගර්. එගස් ම ආහාර 

විදයා හා ත්ාක්ෂණ ක්ගෂ්ත්රයට අදාළව පශ්චාත් උපාධි හැදෑරීමට අගප්තක්ෂා 

කරන්හනන්හ සඳහා ද ගමම පාඨමාොව කදිම මාර්ෙයකි. ගම් වන විට අධ්යයනාංශය 

සතුව එක් මහාචාර්යවරගයක්, ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරුන්හ සිවු ගදගනක්, 

කථිකාචාර්යවරගයක්, ආධුනික කථිකාචාර්යවරුන්හ සිවු ගදගනක් හා ත්ාවකාලික 

කථිකාචාර්යවරුන්හ ගදගදගනක් ද සිටිති. එගස් ම බාිර වෘත්තිකයන්හ ගෙස 

ගේත්රගේ ප්රවීණත්වයක් සිත් විේවතුන්හ හා කර්මාන්හත්ඥයින්හ විසින්හ ගේශන හා 
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ප්රාගයෝගික ක්රියාකාරකම් හරහා අධ්යයනාංශයට ගස්වය සෙසනු ෙැගබ්ල.  

අධ්යයනාංශය සතුව සියලු පහසුකම් සිත් පර්ගේෂණාොර හත්රක් තිගබ්ල. ඒ, 

ආහාර විශ්ගල්ෂණ, ආහාර ක්ෂුරජීව හා ආහාර සැකසුම් හා මාංශ සැකසුම් 

පර්ගේෂණාොර වශගයනි.  
 

ස්වාභාවික සම්පත් අධයයනාංශය 

ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගයි ස්වාභාවික සම්පත් අධ්යයනාංශය, 

ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ විදයාගේදී සාමානය උපාධියක් පිරිනැමීම සඳහා 1996 

වර්ෂගේදී ස්ථාපිත් කරන ෙදී. ගෙෝකය පුරා හා ශ්රී ෙංකාගේ රැකියා 

ගවළඳගපාගළි පවත්නා පරිසර ආරක්ෂණ, ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ 

හාසංරක්ෂණ, ජජව විවිධ්ත්ව සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ, පර්ගේෂණ 

සැෙසුම් කිරීම හාපරිසර විදයා යනාදී ගේත්රයන්හි පවතින වෘත්ීමය 

අවස්ථාවන්හට සරිෙන ගෙස, එම ක්ගෂ්ත්රයන්හි වෘත්තිකයන්හ වීමට 

බොගපාගරාත්තුව සිටින සිසුන්හ සඳහා ගමම උපාධි පාඨමාොව නිර්මාණය කර 

තිබුණ අත්ර, අදාළ  ගේත්රයන්හි නිපුන අධ්යයන කාර්යය මණ්ඩෙයක්විසින්හ 

පාඨමාො පවත්වන ෙදී. ප්රධ්ාන හා සහායක විෂයයන්හ පිළිබඳ දැනුම පුළුල් 

පරාසයක වයාප්තත් කරමින්හ පරිසර විදයාව හා ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ යථා 

අවගබෝධ්යක් සිසුනට ෙබා දීම පාඨමාොගවි අරමුණයි. 
 

මුලින්හ පාඨමාො කාෙය වසර තුනකින්හ යුක්ත්ව පිරිනමන ෙද පරිසර විදයා හා 

ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ විදයාගේදී උපාධිය 2006 වසගර්දී ප්රතිවුහෙත් කරන 

ෙද අත්ර උපාධිධ්ාරීන්හගේ වෘත්ීය අවස්ථා වර්ධ්නය වන පරිදි එය පරිසර විදයාව 

හා ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය ගෙස වැඩිදියුණු කරන ෙදි. 

වර්ත්මානගේදී පරිසර විදයාව, සංරක්ෂණ ජීව විදයාව,  භූ විදයාව යනාදී වශගයන්හ 

ප්රධ්ාන විෂයය ගේත්ර තුනක් යටගත් ගමම පාඨමාොව සකස් කර ඇති අත්ර, 

පරිසර විදයාව හා ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාගේදී සිවු 

අවුරුදු විගශ්ෂ උපාධි පාඨමාොව සහ තුන්හ අවුරුදු සාමානය උපාධි පාඨමාොව 

ගෙස උපාධි පාඨමාො ගදකක් පැවැත්ගේ. ගමම උපාධි පාඨමාො මගින්හ 

අදාළ ක්ගෂ්ත්රයන්හි පශ්චාත් උපාධි පාඨමාොවන්හ හැදෑරීම සඳහා ද මනා 

පදනමක් සැපගයයි.  

අධ්යයනාංශගයි කාර්යය මණ්ඩෙය, එක් ගජයෂ්ඨ මහාචාර්යවරගයකුගෙන්හ ද 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරුන්හ සිේ ගදගනකුගෙන්හ ද ආධුනික කථිකාචාර්යවරුන්හ 

ගදගදගනකුගෙන්හ ද එක් ත්ාවකාලික කථිකාචාර්යවරගයකුගෙන්හ ද සමන්හවිත්  ගේ. 

ආධුනික කථිකාචාර්යවරුන්හ ගදගදනාම ගම් වන විට ආචාර්ය උපාධිය සඳහා 

සූදානම් වන අත්ර ගජයෂ්ඨ මහාචාර්යවරයා, ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව 

විශ්වවිදයාෙගයි උපකුෙපතිවරයා ගෙස ගස්වය කරයි. විගශ්ෂඥ ක්ගෂ්ත්රවෙ 

සම්පත් දායකයින්හ ගබාගහෝ ගදගනකු ගේශන සහ ප්රාගයෝගික පංති පැවැත්වීම 

සඳහා  ආරාධ්නා ෙැබ ඇත්. 
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මභෞතීය විදයා ො තාක්ෂණ අධයයනාංශය 

ගභෞීය විදයා හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය මගින්හ රසායනික ත්ාක්ෂණය, 

වයවහාරික ගභෞතික විදයාව සහ පරිෙණක විදයාව හා ත්ාක්ෂණය යන ප්රධ්ාන 

විෂයය ගේත්ර තුනක් යටගත් උපාධි පාඨමාො පවත්වනු ෙැගබ්ල. සහායක 

පාඨමාො ගෙස ෙණිත්ය, සංඛයානය, කළමනාකරණ අධ්යයනය සහ 

ගිණුම්කරණය යන පාඨමාො පැවැත්ගේ. අධ්යයනාංශගයි කාර්යය මණ්ඩෙය, 

එක් ගභෞතික විදයා ගජයෂ්ඨ මහාචාර්යවරගයකුගෙන්හද, එක් රසායන විදයා 

මහාචාර්යවරගයකුගෙන්හද, ගජයෂ්ඨ කීකාචාර්යරුන්හ  ගදගදගනකුගෙන්හද, 

ආධුනික කීකාචාර්යවරු නව ගදගනකුගෙන්හද, ත්ාවකාලික 

කීකාචාර්යරුන්හ  ගදගදගනකුගෙන්හ ද සමන්හවිත් ගේ.   ගමම අධ්යයනාංශය මගින්හ 

පහත් සඳහන්හ උපාධි ප්රදානය කරනු ෙැගබ්ල: 

 

රසායනික ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාගේදී (වයවහාරික විදයාව) විගශ්ෂ උපාධිය  

(උපාධි කාෙ සීමාව අවුරුදු 4) 

පරිෙණක විදයාව හා ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ විදයාගේදී (වයවහාරික විදයාව) විගශ්ෂ 

උපාධිය  

(උපාධි කාෙ සීමාව අවුරුදු 4) 

වයවහාරික ගභෞතික විදයාව පිළිබඳ විදයාගේදී (වයවහාරික විදයාව) විගශ්ෂ 

උපාධිය  

(උපාධි කාෙ සීමාව අවුරුදු 4) 

ගභෞීය විදයාව පිළිබඳ විදයාගේදී (වයවහාරික විදයාව) උපාධිය (උපාධි කාෙ 

සීමාව අවුරුදු 3) 

 

සිසුන්හට ආත්ම විශ්වාසයකින්හ යුතුව රැකියා ගවළදගපාළට මුහුණ දීම සඳහා 

මූලික අත්දැකීමක් ෙබා ගදනු පිණිස සියළුම ජසේධ්ාන්හතික පාඨමාො 

ඒකකවෙට  ප්රාගයෝගික ක්රියාකාරකම් ඇතුළත් කර ඇත්. ත්වද, තුන්හවන හා 

හත්රවන අධ්යයන වර්ෂවෙදී ක්රියාත්මක කරනු ෙබන සුළු පරිමාණ වයාපෘති 

මගින්හ සිසුන්හගේ නිර්මාණාත්මක හා නව ින්හත්නය උේදීපනය ගකගර්. අවසන්හ 

වසගර් සම්පූර්ණ සමාසිකයක් ආවරණය වන ගස් සිදු කළ යුතු වයාපෘතිය 

(පර්ගේෂණයක් ගෙස ගහෝ කාර්මික පුහුණුවට අදාළව) මගින්හ උපාධි 

අගප්තක්ෂකයන්හට වැඩ පරිසරය පිළිබද අවගබෝධ්යක් ෙබා ගදන අත්ර,  උපාධිය 

ෙබා ෙැනීමට ගපර ස්වකීය වෘත්තිය ගේත්රයට අදාළව ප්රාගයෝගික රැකියා 

අත්දැකීමක් ද ෙබා ගේ. විශ්වවිදයාෙයීය පරිසරය ගමන්හම අධ්යයන වැඩසටහන්හ ද 

නිර්මාණය කර ඇත්ගත් ගමම අරමුණු ඉටු කර ෙැනීමට හැකිවන පරිදි සහ 

ස්වකීය විෂය ක්ගෂ්ත්රයන්හි නිපුණ වෘත්තිකයන්හ බිිකළ හැකි වන පරිේගදනි. 

එගමන්හම, ශ්රී ෙංකාගේ විශ්වවිදයාෙ පේධ්තිය තුළ වයවහාරික ගභෞතික විදයාව 

පිළිබඳ විගශ්ෂ උපාධිය පිරිනමනු ෙබන එකම ආයත්නය වන්හගන්හ ද ශ්රී ෙංකා 

සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ ගභෞීය විදයා හා ත්ාක්ෂණ අධ්යයනාංශය යි. 
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ක්රීඩා විදයා ො ශාරීරික අධයාපන අධයයනාංශය 

ක්රීඩා විදයාව හා කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාගේදී විගශ්ෂ උපාධිය හා ශාරීරික 

අධ්යාපනය පිළිබඳ විදයාගේදී විගශ්ෂ උපාධිය යන උපාධි පාඨමාො ගදක 2008 

වර්ෂගේ සිට වයවහාරික විදයා පීඨය මගින්හ ප්රදානය ගකගර්.  ක්රීඩා විදයාව හා 

ශාරීරික අධ්යාපන අධ්යයනාංශය පිිටවනු ෙැබුගේ 2011 මාර්තු පළමුගවනිදා ය.  

මූලික, ේවිීයික හා ත්ෘීයික අධ්යාපන ක්ගෂ්ත්රගේ ක්රීඩා කටයුතු ඉෙැන්හවීම 

සඳහා අවශය ගකගරන මූලික විදයාත්මක ක්රීඩා කුසෙත්ාවගයන්හ හා 

කළමනාකරණ කුසෙත්ාවගයන්හ යුත් උපාධිධ්ාරීන්හ බිි කිරීගම් අරමුණින්හ ක්රීඩා 

විදයාව හා කළමනාකරණ පිළිබඳ පාඨමාො නිර්මාණය ගකාට ඇත්.  ශාරීරික 

අධ්යාපනය පිළිබඳ උපාධි පාඨමාොව විගශ්ෂගයන්හ නිර්මාණය ගකාට ඇත්ගත් 

ශාරීරික අධ්යයන කටයුතු  සහ ප්රාගයෝගික ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ පිළිබඳ 

විදයාත්මක පදනමක් සිත් ප්රවීනත්වයක් ෙබා ෙත් උපාධිධ්ාරීන්හ බිි කිරීමට ය.  

පාඨමාො කාෙසීමාව අවුරුදු 4 ක් වන අත්ර ඒ සඳහා විශාෙ ඉල්ලුමක් පවතින 

බව එම පාඨමාොව සඳහා අවුරුදු පත්ා ප්රගේශ වන සිසුන්හගේ සීග්ර වැඩිවීගමන්හ 

පැහැදිලි ගේ.  ගම් වන විට පාඨමාොව සඳහා බඳවා ෙනු ෙබන ශිෂය සංඛයාව 

උපරිම මට්ටමට ළඟා වී ඇත්. අවුරුදු 4 ක් තුෙ කුසෙත්ාපූර්ණ හා මනා 

ප්රවීණත්වයකින්හ යුත් උපාධිධ්ාරීන්හ බිි කිරීමට හැකි වන පිරිදි ගමම පාඨමාො 

ගදක තුළට ප්රාගයෝගික ක්රියාකාරකම් හා වයාපෘති රැසක් එක් කර තිගබ්ල. 
 

සිසුන්හට ජාතික හා ජාත්යන්හත්ර ක්රීඩා ත්රඟවෙට සහභාගි විය හැකි වනු වස් 

අධ්යයන අංශය විවිධ් ක්රීඩා සංෙම්/ආයත්න සමෙ සහගයෝගිත්ාවන්හට එළඹී ඇත්. 

ගමම ගදපාර්ත්ගම්න්හතුව එක් ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරගයකු ගෙන්හ හා ත්ාවකාලික 

කථිකාචාර්යවරුන්හ සිවු ගදගනකුගෙන්හ සමන්හවිත් ගේ.  මීට අමත්රව ගමම 

පාඨමාො පවත්වාගෙන යාම සඳහා රගට් ප්රමුඛ ගපගේ ක්රීඩා විගශ්ෂඥයින්හගේ 

සහගයෝෙයද ගයාදා ෙැගන්හ. 
 

 

පීඨය ලැබූ ෛයග්රෙණ: 
 

ෛාතයන්තර වශමයන් ලැබූ ෛයග්රෙණ 
 

ස්වභාවික සම්පත් අධයයනාංශය 
 

ආචාර්ය ඊ පී කුඩාවිදානගේ 

 Appointed as the Country Coordinator for the Association of Tropical 

Biodiversity Conservation 
 

ආචාර්ය එම් එස් ගේ ගපගර්රා 

 Rapporteur, Session on Food, Environment and Public Health, 

“Challenges beyond Food Security”, Fifth International Conference of 

the Sabaragamuwa University of Sri Lanka. 19th& 20th November 

2015, Colombo. 
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 Member of the Scientific Committee, Fifth International Conference of 

the Sabaragamuwa University of Sri Lanka. 

 

ක්රීඩා විදයා ො ශාරීරික අධයාපන අධයයනාංශය 
 

 ඒ ඩබ් එස් චන්දන මෙතා 

 Qualified International Gymnastic Judge (FIG, Cat iv 2009) 

 International Gymnastic Coach (Level 2) 
 

එස් ශ්රී ෙරන් මෙතා 

 International level I Coaching in Hockey 

 International level I Coaching in Table Tennis 
 

ඒ ඒ එේ මධුෂානි මමය 

 Awarded Olympic Solidarity Scholarship, International Olympic 

Committee, February 2015 

 International Olympic Postgraduates session (ශ්රී ෙංකාව නිගයෝජනය 

කරන ෙදී) 

 International Olympic Academy, Olympia, Greece. September 2015 
 

එේ ආර් එන් ඩි ීරරත්න මිය 

 Chinese Government Scholarship Awardees for master studies in 

2015 
 

එස් මෛගමන්න්දිරන් මෙතා 

 Selected as Game Marker (Volunteer) for Rio-2016 Olympics 

 Sri lankan Team Manager for Sabah International Athletics 

Championship held in Malaysia – 2015 

 Produced on athlete to South Asian Games held in India – 2016 

 04th Athletes participated at World University Games Trained held in 

Korea 
 

පී පී ීරක්මකාඩි මෙතා  

 International Table Tennis Coaching level I (Confirmation) 

 International Table Tennis Federation 
 

ෛාතික වශමයන් ලැබූ ෛයග්රෙණ 
 

ස්වාභාවික සම්පත් අධයයනාංශය 
 

ආචාර්ය එම් එස් මේ මපමර්රා  

 Rapporteur, National Symposium on Biogeography and Biodiversity 

Conservation in Sri Lanka in a Changing Climate. 12th& 13th 

November 2015. National Science Foundation. Colombo 
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ආචාර්ය එේ ී රණීර 

 Member of the Teaching panel, Board of Study of Earth Sciences, Post 

Graduate Institute of Science, University of Peradeniya 
 

ක්රීඩා විදයා ො ශාරීරික අධයාපන අධයයනාංශය 
 

එස් ශ්රී ෙරන් මෙතා 

 National Level I Coaching in Hockey 

 National Level I Coaching in Basketball 

 National Level I Coaching in Swimming 
 

ඒ ඒ එේ මධුෂානි මමය 

 Member of web committee and research assistance of National 

Olympic Committee in Sri Lanka. 
 

එස් මෛගමන්න්දිරන් මෙතා 

 Elected as Vice President of Athletic Association of Sri Lanka 

 Nominated as Director of Coaching of Sri Lanka and Field Coaches’ 

Association 

 Talent Identification and Selection panel member nominated by Sports 

Ministry 
 

පී පී ීරක්මකාඩි මෙතා  

 Government Service National table Tennis Champion 2015 (Age 25 - 

30) 
 

 

 

ආයතනික වශමයන් ලැබූ ෛයග්රෙණ 
 

ස්වාභාවික සම්පත් අධයයනාංශය 
 

ආචාර්ය ඊ පී එන් උදයකුමාර  

 සභාපති-උසස් උපාධි කමිටුව, වයවහාරික විදයා පීඨය,ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව 

විශ්වවිදයාෙය  

 සභාපති-ගභෞතික හා ස්වභාවික විදයා අධ්යයන මණ්ඩෙය,පශ්චාත් උපාධි 

අධ්යයන පීඨය, ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය  

 සමාගයෝජක-Activity (I)-QIG, Grant, පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන පීඨය, ශ්රී 

ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය  

 සමාගයෝජක-ගදවන අදියර, වයවහාරික විදයා පීඨය,ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව 

විශ්වවිදයාෙය  

 කමිටු සාමාජික-පර්ගේෂණ ප්රදාන කමිටුව,ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව 

විශ්වවිදයාෙය 

 කමිටු සාමාජික-ආදිවාසී ජන අධ්යයන ගක්න්හරය 
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ආචාර්ය එම් එස් මේ මපමර්රා  

 ගදපාර්ත්ගම්න්හතු ප්රධ්ානී, ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික අධ්යාපන අධ්යයනාංශය, 

ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය (2015 අගෙෝස්තු ගත්ක්). 

 සමාගයෝජක – ජජව විවිධ්ත්ව හා පාරිසරික අධ්යයන මධ්යස්ථානය (The 

Green   Park), ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය 

 සමාගයෝජක, පර්ගේෂණ හා ගත්ාරතුරු දැනෙැනීගම් මධ්යස්ථානය 

(CRKD), ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය 

 

ආචාර්ය එේ ී රණීර 

 සමාගයෝජක, ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ ජාත්යන්හත්ර 

සම්මන්හත්රණය (ICSUSL) -2015 

 

මපෞද්ගලික මට්ටටමම් ෛයග්රෙණ 
 

ස්වාභාවික සම්පත් අධයයනාංශය 

 

ආචාර්ය ඊ පී එන් උදයකුමාර  

  Invited talk on “Soil Degradation and Soil Management in 

Samanalawewa Catchment Sri Lanka”. United Nations Environment 

Programme (UNEP), 2015.  

 

ආචාර්ය එම් එස් මේ මපමර්රා  

 Invited talk on “The Biogeography and Conservation in Sri Lanka”. 

Palaeobiodiversity Fellowship of Sri Lanka, Postgraduate Institute of 

Archaeology, University of Kelaniya. 19th December 2015. 

 

ක්රීඩා විදයාො ශාරීරික අධයාපන අධයයනාංශය 

 

ඒ ඒ එේ මධුෂානි මමය 

 2015/2017 පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීම සඳහා NCAS ආයත්නගයන්හ ශිෂයත්ව 

ප්රදානයක් ිමි කර ෙන්හනා ෙදී.  

 

එේ ආර් එන් ඩී ීරරත්න මිය 

 2015 වර්ෂගේ පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීම සඳහා චීන රජගයන්හ ශිෂයත්වයක් 

(Chinese Government Scholarship) ිමි කර ෙන්හනා ෙදී.  

 

එච්ච ඒ සී එස් ෙපුආරච්චි මිය 

 2015 සැප්තත්ැම්බර් මස පශ්චාත් උපාධිය නිම කරන ෙදී.  
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පර්මේෂණ ො ප්රකාශන  
 

ෛාතයන්තර මට්ටටමම් පර්මේෂණ ො ප්රකාශන  
 

ආගණන ො මතාරතුරු පද්ධති අධයයනාංශය  
 

ආර් මක් ඒ ආර් කාරියප්පර් මෙතා  

1. ආර් ගක් ඒ ආර් කාරියප්තපර්, ප්රසාේ එම් ජයවීර  “Dynamic Essential 

Modeling of Organization (DEMO) Towards the Legal Domain 

(February 25,2015)” Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2607921 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2607921 
 

එස් වසන්තප්රියන් මෙතා  

1. Social media as a new trend in Sri Lankan digital journalism: A 

surveillanceඑස් තුසීදන්හ, එස් වසන්හත්ප්රියන්හ- Asian Social Science, 2015 

2. A Survey on Knowledge Management in Software Engineering 

එස් වසන්හත්ප්රියන්හ, J Tian, J Xiang - Software Quality, Reliability and 

Security-Companion 

3. Prediction of Human Flow in Disaster Situations: A Multi-agent Based 

Modelling and Simulationඑස් වසන්හත්ප්රියන්හ, එස් තුසීදන්හ- 2015 2nd 

International Symposium on Dependable, 2015 

4. Meta-model for Collaboration Modeling in Legal Sectorඑස් 

වසන්හත්ප්රියන්හ, ආර් පී ටී භාෙයා, පී ජයවීර - International Journal of 

multidisciplinary Studies, 2015 

5. Multi-Layer Framed Offline Signature Recognition Algorithmඩබ්ල යූ 

වික්රමආරච්ි,එස් වසන්හත්ප්රියන්හ- Journal of Image and Graphics, 2015 

6. Spider-web topology: A novel topology for parallel and distributed 

computingඑස් තුසීදන්හ, එස් වසන්හත්ප්රියන්හ - and Communication 

Technology (ICoICT), 2015 3rd, 2015 

7. Social Media as a New Trend in Sri Lankan Digital Journalism: A 

Studyඑස් තුසීදන්හ, එස් වසන්හත්ප්රියන්හ- IUP Journal of Information 

Technology, 2015 

8. Multi-agent based ocean-transport and traffic controlling system: A 

simulationඑස් තුසීදන්හ, එස් වසන්හත්ප්රියන්හ- Information Technology: 

Towards New Smart World , 2015 

9. Sentimental Analysis Based on Sinhala Language Social Media 

Updatesඑස් වසන්හත්ප්රියන්හ - 2015 

 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2607921
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5683898982833192773&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5683898982833192773&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16260020967774901214&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3705399926801227632&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3705399926801227632&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10352189670916852373&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7821715293935523603&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=12133604267478033241&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=12133604267478033241&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10062159908890124707&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10062159908890124707&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1188118425661974823&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1188118425661974823&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5843904432154790945&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=5843904432154790945&btnI=1&hl=en
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ආචාර්ය බී ටී ජී සමන්ත කුමාර  

ප්රකාශන 

Journals 

1. ටී එච් ඒ එස් සිරිවීර,Incheon Paik, බී ටී ජී එස් කුමාර සහ සී ගක් 

ගකාස්වත්ත්, "Architecture for Intelligent Big Data Analysis based on 

Automatic Service Composition", International Journal of Big Data 

(IJBD), Vol. 2, No. 2, pp. 1-14, 2015. 

2. ගක් ආර් සී ගකාස්වත්ත්,I. Paik, W. Park සහ බී ටී ජී එස් කුමාර, 

“Innovative Product Design using Metaontology with Semantic TRIZ”, 

International Journal of Information Retrieval Research (IJIRR), Vol. 5, 

No. 2, pp. 43-65, 2015. 

3. බී ටී ජී එස් කුමාර, Incheon Paik, Hiroki Ohashi, Yuichi Yaguchi and 

Wuhui Chen, “Context-Aware Web Service Clustering and 

Visualization,” International Journal of Web Services Research 

(JWSR), (accepted). 

4. බී ටී ජී එස් කුමාර, Incheon Paik, K. R. C. Koswatte and Wuhui Chen, 

“Improving Web Service Clustering through Post Filtering to Bootstrap 

the Service Discovery,” International Journal of Services Computing 

(IJSC), Vol. 2, No. 3, pp. 1 – 13, 2014. 

5. බී ටී ජී එස් කුමාර, I. Paik, W. Chen and K. Ryu, “Web Service 

Clustering using a Hybrid Term-Similarity Measure with Ontology 

Learning,” International Journal of Web Services Research (JWSR), 

Vol. 11, No. 2, pp. 24 - 45, 2014. 

6. බී ටී ජී එස් කුමාර, Incheon Paik, Wuhui Chen, "Extract Features from 

WSDL Documents to Cluster Web Services with Ontology Learning", 

JCIT: Journal of Convergence Information Technology, Vol. 8, No. 5, 

pp. 920 - 929, 2013. 

7. බී ටී ජී එස් කුමාර සහ ඒ ඒ අයි ගපගර්රා “Automated System For Nurse 

Scheduling Using Graph Coloring,” Indian Journal of Computer 

Science and Engineering, Vol. 2, pp. 476-485, 2011. 

 

Book Chapters 

1. I. Paik, W. Chen, බී ටී ජී එස් කුමාර, T. Tanaka, Z. Li, and Y.  Yaguchi, 

“Linked data-based service publication for service clustering,” In 

Advanced in Computer Science and its Applications, Springer Berlin 
Heidelberg, pp 1429–1435, 2014. 

 

සම්මන්රණ 

1. බී ටී ජී එස් කුමාර, Incheon Paik, ටී එච් ඒ එස් සිරිවීර සහ ගක් ආර් සී 

ගකාස්වත්ත්, “Cluster-Based Web Service Recommendation,” IEEE 

International Conference on Service Computing, San Francisco, U.S.A, 

June-July, 2016. 
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2. ටී එච් ඒ එස් සිරිවීර, Incheon Paik, Jia Zhang, සහ බී ටී ජී එස් කුමාර, 

“Big Data Analytic Service Discovery using Social Service Network 

with Domain Ontology and Workflow Awareness,” IEEE International 

Conference on Web Services, San Francisco, U.S.A, June-July, 2016. 

3. ආර් ඒ එච් එම් රූපසිංහ,Incheon Paik සහ බී ටී ජී එස් කුමාර, 

"Calculating Web Service Similarity using Ontology Learning with 

Machine Learning," 2015 IEEE International Conference on 
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forecasting”, Grey Systems: Theory and Application, 5(2), 178-193, 

2015, Emerald Group Publishing Limited. 

2. හසිත් ඉන්හදික අරුමාවඩු, ආර් එම් කපිෙ ත්රංෙ රත්නායක,එස් ගක් 

ඉෙංෙරත්න, “K-Means Clustering For Segment Web Search Results”, 

International Journal of Engineering Works, 2(8), 79-83, 2015, 

kwpublisher.com. 

3. හසිත් ඉන්හදික අරුමාවඩු, ආර් එම් කපිෙ ත්රංෙ රත්නායක,එස් ගක් 

ඉෙංෙරත්න, “Mining Profitability of Telecommunication Customers 

Using K-Means Clustering”, Journal of Data Analysis and Information 

Processing, 3(3), 63, 2015. 

 

Published as full Conference Publications 

1. ආර් එම් කපිෙ ත්රංෙ රත්නායක, ඩී එම් ගක් එන්හ ගසගනවිරත්න,  Wei 

Jianguo සහ හසිත් ඉන්හදික අරුමාවඩු, “A   Hybrid Statistical Approach 

for Stock Market Forecasting Based on Artificial   Neural Network and 

ARIMA Time Series Models”, The 2nd International Conference on 

Behavioral, Economic and Socio-Cultural Computing (BESC’2015-

IEEE), Nanjing, China, 2015. http://besc2015.njue.edu.cn 
 

Published as an abstract Publications 

1. ආර් එම් කපිෙ ත්රංෙ රත්නායක සහ Wei Jianguo, “A Vector Error 

Correction Modelling Approach Towards Exchange Rate Volatility in 

CSE”, International Research Conference on Systems Engineering and 

Management Science 2015 (IRC-SEMS2015), Wuhan University, 

Wuhan, China., 2015. 
 

සම්මාන  

1. විශිෂ්ඨ දායකත්වය සඳහා වූ ජනාධිපති සම්මානය, වූහාන්හ ත්ාක්ෂණ 

විශ්වවිදයාෙය, වූහාන්හ, චීනය. 

යා වසගර් විශිෂ්ඨත්ම ශිෂයයා සඳහා වූ චීන ශිෂයත්වය, වූහාන්හ ත්ාක්ෂණ 

විශ්වවිදයාෙය, වූහාන්හ, චීනය. 
 

ක්රීඩා විදයා ො ශාරීරික අධයාපන අධයයනාංශය 
 

එස් ශ්රී ෙරන් මෙතා 

 Pre Competition anxiety level among junior Rugby Football Team 

players Sri Lankan Perspective 

 Impact of Physical Activity and Academic Performance on Grade Five 

Students 

http://besc2015.njue.edu.cn/
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ෛාතික මට්ටටමම් පර්මේෂණ ො ප්රකාශන  
 

ආොර විදයා ො තාක්ෂණ අධයයනාංශය  
 

මක් එම් මසෝමවතී මමය 

 A comparative study on antioxidant and DNA protective activity of 

different skin coloured brinjal (Italics). Procedia Food 

Science (2016) pp.117-122 
 

ස්වභාවික සම්පත් අධයයනාංශය  
 

ආචාර්ය ඊ පී කුඩාවිදානමේ  

 Population Ecology of the montane leopard at the Horton Plains 

National Park, collaborative study with the National University of 

Singapore and the Department of Wildlife Conservation Sri Lanka 

 An assessment of the status of the wildlife protected areas of Sri 

Lanka (2015-2017). Collaborative study with the Department of 

Wildlife Conservation Sri Lanka 
 

Abstract and poster publication (ෛාතයන්තර)  

Conservation Asia 2016 – Singapore 

 Bridging the gap: converting data into wildlife crime control  

migratory measures 

එස් අයි නානායක්කාර, ඊ පී කුඩාවිදානගේ, ආර් අමරසිංහ සහ ආර් 

මාරසිංහ  

 Reading between the (data) lines: what stands in the path of  

wildlife crime control? 

ඊ පී කුඩාවිදානගේ, එස් අයි නානායක්කාර,  ආර් අමරසිංහ සහ ආර් 

මාරසිංහ  

 Genetic and phenotypic  divergence in  Zosterops white eyes along 
a dry  elevation gradient in Sri Lanka  

ෆාතිමා ගසාහාරා රාෆි, ඊ පී කුඩාවිදානගේ, සම්පත් ගසගනවිරත්න  
 

Journal articles 

 ගක් ඒ ජී පී කීරෙෙආරච්ි, ආර් එම් ධ්ර්මදාස,ආර් ජී එස් 

විගජ්ගස්කර, එගනෝකා පී කුඩාවිදානමේ (2016).Natural Antidiabetic 

Potential of Salacia chinensis L. (Celastraceae) Based on 

Morphological, Phytochemical, Physico-chemical and Bioactivity: A 
Promising Alternative for Salacia reticulate. World Journal of 
Agricultural Research Vol. 4, No. 2, 2016 
 

ආචාර්ය එම් එස් මේ මපමර්රා  

 එස් ගජ් ගපගර්රා,  Ramdhani, S., Procheş, Ş., සහ රත්නායක-ඩී 

ගපගර්රා, 2015. New biogeographic insights for partitioning of Sri 

Lanka: a preliminary attempt of a numerical regionalization. National 
Symposium on Biogeography and Biodiversity Conservation in 
Sri Lanka in a Changing Climate. 12th& 13th November 2015. 

National Science Foundation. Colombo. p. 10. 
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ආචාර්ය එේ ී රණීර  

 Member, Panel of Reviewers; Proceedings of the 30th Annual 
Technical sessions, Geological Society of Sri Lanka 

 

ආචාර්ය ආර් ජී යූ ෛයලාේ  

 ජී වීරගකෝන්හ,යූ ජයොල්, ඩී එස් ඒ විගජ්සුන්හදර,වී කරුණාරත්න සහ 

Lücking, R. (2015). Six new Graphidaceae (lichenized Ascomycota: 

Ostropales) from Horton Plains National Park, Sri Lanka. 

NowaHedwigia, 101. 

 DOI: 10.1127/nova_hedwigia/2015/0241 
 

මභෞතීය විදයා ො තාක්ෂණ අධයයනාංශය  
 

ආචාර්ය ජී එම් එේ පී අමපාන්සු  

 එන්හ එෆ් අජ්වඩ්, එන්හ ආර් ඒ එම් රුවන්හගිකා, ජී එම් එල් පී අගපාන්හසු, ඩී එල් 

එන්හ ජයතිෙක, ගජ් සී එන්හ රාගජ්න්හර සහ වී පී එස් ගපගර්රා ‘Properties of 

Composite Films Made of Tin (IV) Oxide and Silica Analyzed With 

Electrochemical Techniques’ submitted to Technical Sessions 

IPSL(Institute of Physics Sri Lanka Journal)  

 

ක්රීඩා විදයා ො ශාරීරික අධයාපන අධයයනාංශය 
 

ඒ ඒ එේ මධුශානි මමය  

 Identify the reasons for the misuse of ergogenic aid in national level 

athletes in Sri Lanka, Symposium on Combating alcohol & Other 
Drugs in National Development, Faculty of Medicine, University of 

Colombo, 26 March 2015 
 

එස් මෛගමන්න්දිරන් මෙතා 

 Identifying the cricket coaches’ awareness level on prevention cricket 
injuries in Jaffna District 

 

ටී එස් එච්ච මපමර්රා මිය 

 Rare Earth Doped Apatite Nanomaterials for Biological 

Application,Journal of Nanometerials, Volome 2015, Article ID 
705390, 6 pages 

 Quantitative Detevtion Method of hydroxyapatite nanoparticles based 

on  Eu3+ Fluorescent Labeling  In - vivo and In vitro, ACS Applied 
Material Interfaces, 205, 7 23815-23823 

 A Study on the relationship between competitive state anexiety and 

shooting accuracy of school level Netball shooters in Gampaha 
District,Sri Lanka The IUP Journal of Skills, vol, IX, No.1,2015 

 Preparation of nanostructured HAP via an ultra sound induced 
albumin gelation process, The 9th International Conference on high 
performance ceramics, Nov 4-7 2015, Guilin CP. R. China 

 Application of Calcium Phosphate nanoparticles as drug carriers, The 
9th International Conference on high performance ceramics, No 4-7 

2015, Guilin CP. R. China  
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මපෞද්ගලික මට්ටටමම් ෛයග්රෙණ 
 

මභෞතීය විදයා ො තාක්ෂණ අධයයනාංශය 
 

ආචාර්ය ජී එම් එේ පී අමපාන්සු   

1. Served as reviewer of the publication by M. Raja, N. Muthukumarasamy, 

D. Velauthapillai, R. Balasundrapraphu, T. S. Senthil and S. Agilan 

(2015) Enhanced photovoltaic performance of quantum dot-sensitized 

solar cell fabricated using Al-doped ZnO nanorod electrode 

“Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy”  

2. NRC Merit Award for Scientific Paper published in year 2013  

3. Served as a Faculty Coordinator/ Faculty of Applied Sciences related to 

Technology Stream Degree Programme    

 

ක්රීඩා විදයා ො ශාරීරික අධයාපන අධයයනාංශය 
 

 

ඒ ඩබ් එස් චන්දන මෙතා  

 Research in the field of Sports Biomechanics in China 

 

ඒ ඒ එේ මධුශානි මමය  

 Factors Affecting Sport Participation of Undergraduates, ISBN:978 – 3- 

659 – 80056 – 6 Lambert academic publishing. Saarbrucken, 

Germany. November 2015 

 

පී පී ීරක්මකාඩි මෙතා  

 Effects of work place commitment on the quality of service of 

housekeeping employees in Star Class Hotels with special reference in 

Hikkaduwa (Unpublished) 
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6.3  භූ විඥාපන පීඨය 
 

පීඨ මණ්ඩල සාමාජිකයන්: 
 

(1) ආචාර්ය එච්ච එම් ඉන්දික ප්රසන්න,මෛයෂඨ කිකාචාර්ය 1 මේණිය,  

(පීඨාධිපති/ භූ විඥාපන පීඨය) 

BSc  (Hons.) Surveying Sciences, SUSL MPhil (Geodesy), SJP, PhD 
(Geodesy), The Polytechnic University, Hong Kong 

(2) ආචාර්ය දුමින්ද ආර් වැලිකන්න,මෛයෂඨ කිකාචාර්ය 1 මේණිය 

(අංශාධිපති / මැනුම් ො භූමිතික අධයයනාංශය) 

BSc (Hons.) Surveying Sciences,SUSL MSc (Geo-Informatics), ITC – The 
Netherlands, PhD (Microwave remote Sensing), Kyoto, Japan 

(3) ආචාර්ය ටී එේ ධම්මලමේ, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය II 

මේණිය(අංශාධිපති/ දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය 

මතාරතුරු පද්ධති අධයයනාංශය 

BSc (Hons.) Surveying Sciences, SUSL, MSc (Remote Sensing & GIS), 
AIT, Thailand, PhD (Remote Sensing & GIS), AIT, Thailand 

(4) ආචාර්ය මක් ආර් එම් යූ බණ්ඩාර, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය 1 

මේණිය, දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති 

අධයයනාංශය 

BSc (Hons) Mathamatics & Statistics, SJP, HD (Hons) Surveying, ISMD, 
MSc (Integrated Map & Geo-information), ITC – The Netherlands, PhD 
(Remote sensing & GIS), AIT, Thailand 

(5) ආචාර්ය මේ ඒ ස්වර්ණා ෛයමකාඩි, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය 1 

මේණිය, දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති 

අධයයනාංශය 

BSc (Hons) Surveying Science, ISMD, M.Phil. (Remote Sensing), MRT FSI 
(SL) 

(6) අයි ඒ මක් එස් ඉමේමපරුම මිය, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය I මේණිය, 

දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති 

අධයයනාංශය 

BSc (Hons) Surveying Sciences, ISMD, MSc (Remote Sensing & GIS), 
AIT, Thailand 

(7) ටී දර්ශක ඒ මගෝමස් මෙතා, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය II 

මේණිය,මැනුම් ො භූමිතික අධයයනාංශය 

BSc (Special) Mathematics, USJP, M.Phil (Mathematics), PDN 

(8) ආචාර්ය එම් ඩී ඊ මක් ගුණතිලක, මෛයෂඨ කිකාචාර්යII 

මේණිය,මැනුම් ො භූමිතික අධයයනාංශය 

BSc (Hons.) Surveying Sciences, SUSL, MSc (Hydrography), UTM, 
Malaysia, PhD (Hydrography), UTM, Malaysia 

(9) ආර් එම් මක් ජී එස් පී බී මකාස්වත්ත මෙතා, මෛයෂඨ 

කිකාචාර්ය II මේණිය, දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය 

මතාරතුරු පද්ධති අධයයනාංශය 

BSc (Hons.) Surveying Sciences, SUSL, M.phil. (Earth Sciences), PDN 
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(10) එස් ඩී වික්රමසිංෙ මිය, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය, II මේණිය, 

දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති 

අධයයනාංශය 

BSc (Hons.) Surveying Sciences, ISMD, M.Phil, PDN 

(11) පී ජී ආර් එන් අයි පුස්සැේල මෙතා, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය II 

මේණිය, දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති 

අධයයනාංශය 

 BSc (Hons.) Surveing Sciences, SUSL, M.Phil (Earth Sciences), PDN 

(12) ආචාර්ය මෙෝමින්ර දිවිතුර, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය II මේණිය, 

මැනුම් ො භූමිතික අධයයනාංශය 

BSc (Hons.) Surveying Sciences, SUSL, MSc (Geo-information 
Management), ITC – The     Netherlands, PhD (Cadastre & Land 

Management), The Polytechnic University, Hong Kong  

(13) ආචාර්ය රන්මලී බණ්ඩාර, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය II මේණිය, 

මැනුම් ො භූමිතික අධයයනාංශය 

BSc (Hons.) Surveying Scieces, SUSL MSc (Environment Soil  
Sciences),PDN, PhD (Engineering – Water), Monash University, Australia 

(14) ආචාර්ය ජී සංඛ එන් මපමර්රා, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය II 

මේණිය, දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති 

අධයයනාංශය 

 BSc Surveying Sciences, SUSL, MSc (Geo – informatics), ITC-The  
 Netherlands PhD    (Photogrammetry & Remote Sensing), TUD, Germany 

(15) ආචාර්ය එච්ච ඒ නාලනී, මෛයෂඨ කිකාචාර්ය II මේණිය, 

දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති 

අධයයනාංශය 

  BSc (Hons)Surveying Sciences, SUSL, MSc (Photogrammetry & Geo- 
  informatics), Germany PhD(Photogrammetry), TUD,Germany 

(16) පී ජී විපුල අමබ්රත්න මෙතා, කිකාචාර්ය, මැනුම් ො 

භූමිතික අධයයනාංශය 

  BSc (Hons.)Surveying Sciences, ISMD, MSc (Photogrammetry & Geo- 
  informatics), HfT, Germany, MSc(SL)        

(17) ආචාර්ය එන් එම් පී මිලින්ද ියමස්න, කිකාචාර්ය, මැනුම් 

ො භූමිතික අධයයනාංශය 

BSc (Hons.) Surveying Sciences,SUSL, MSC (Land Management & Land 

Tenure), TUM, Germany, BUW, Germany   

(18) ඒ ආර් ආර් නිෂාමනී රණසිංෙ මිය,  කිකාචාර්ය, මැනුම් ො 

භූමිතික අධයයනාංශය 

 (Hons.) Surveying Sciences, SUSL, MSc (Geo-informatics), ITC – The  
 Netherlands 

(19) ඩී සමන්ති මුණසිංෙ මිය, කිකාචාර්ය, මැනුම් ො භූමිතික 

අධයයනාංශය  

PhD (Hons.) Surveying Sciences, SUSL, MSc (Town & Country Planning),   
 MRT 

(20) මක් එම් සුරංගි බණ්ඩාර මිය, ආධුනික කිකාචාර්ය, මැනුම් 

ො භූමිතික අධයයනාංශය 

  BSc  Applied Physics (Special), SUSL 
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(21) මක් මක් ඩී වරුණ කන්නන්ගර මෙතා, ආධුනික 

කිකාචාර්ය, මැනුම් ො භූමිතික අධයයනාංශය 

  BSc (Hons.) Surveying Sciences, SUSL 

(22) එම් දිේෂාන් සී ද එස් ෛයතිලක මෙතා, පරිගණක තාක්ෂණ 

උපමද්ශක, දුරස්ථ ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති 

අධයයනාංශය 

 BSc (Statistics & Computing), KLN 

(23) චරිත් ඒ කරඳන මෙතා, මැනුම් විදයා උපමද්ශක, දුරස්ථ 

ග්රෙණ  මගෝචර ො භූමගෝලීය මතාරතුරු පද්ධති අධයයනාංශය 

  BSc (Hons.) Surveying Sciences, SUSL 

(24) මොචාර්ය ඩී ඒ තන්තිරිමගාඩ, බාහිර පීඨ මණ්ඩල සාමාජික 

(25) ආචාර්ය ෛගත් මුණසිංෙ, බාහිර පීඨ මණ්ඩල සාමාජික 

(26) අයි මේ ගුණවර්ධන මෙතා, බාහිර පීඨ මණ්ඩල සාමාජික 
 

කිකාචාර්යවර

යාමේ නම 

වර්ෂය තුළ 

ලැබූ 

ෛයග්රෙණ 

(ෛාතයන්ත

ර, 

ෛාතික,ආය

තනි,  

මපෞද්ගලික) 

පර්මේෂණ ො ප්රකාශන (2015) 

(ෛාතයන්තර,ෛාතික,ආයතනික

, මපෞද්ගලික) 

 

 

ඒ ගක් ආර් එන්හ 

රණසිංහ මිය  

 

 

 

 

 

                              

- 

1) Detection of Meeriyabadda 

Landslide from high resolution 
optical satellite data 36th 

ACRS conference,  October 
2015 Manila Philippines. 

2) Identification of urban 

expansion through GIS landsat 
data 36th ACRS conference , 
October 2015, Manila, 

Philippines. 

ඩී එස් මුණසිංහ 

මිය 

 1) “Land Valuation Systems using 
GIS cose study in Matara UC 
Area” Bhumi, Planning 
Research 

2) Identification of Urban 
Expansion through GIS to 
Landsat  data, 36t ACRS 
conference October 2015, 
Manila. Philippines. 

3) Role  of Spatial Science in 
Blooming the Blue Economy, 
2nd National Symposium on 
Marine Environment, Marine 
Environment Protection 
Authority. 
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4) Integration of GIS   and AHP 

for suitable site selection of 
Domestric wastewater 
treatment plant A case study  

of Akkaraipaththu MC , 20th 
International Forestry and 
Environment Symposium 

University of Sri 
Jayawardhanapura , 16th and 

17th October, Sri Lanka 

ආචාර්ය දුමින්හද ආර් 

වැලිකන්හන 

Invited Guest 

Lecture 

A lecturer on the current trends in 

Optical and Microwave Remote 
sensing Super Resolution 
Mapping, Disaster Resilience 

Countries (DRC) program, Dpt of 
Civil and Earth Resources 
Engineering Kyoto University, 

Kyoto Japan 

ආචාර්ය ගජ් ඒ 

ස්වර්ණා 

ජයගකාඩි, ගජයෂඨ 

කථිකාචාර්ය 1 

ගේණිය 

 

 Research paper – 8th  

International Research , KDU, Sri 

Lanka. 

Hemantha   K.L.P.Jayakody    

J.A.S.  

Siriwardena A.C.P.K. 

“Development Software which 

Automatically plots various types 

of profiles using Road Survey 

Data” 

 

ඒ සී පී ගක් 

සිරිවර්ධ්න මහත්ා,   

පරිෙණක ත්ාක්ෂණ 

උපගේශක II 

ගේණිය 

 Research paper – 8th 

International Research, KDU, Sri 

Lanka. 

ගක් එල් පී ගේමන්හත් 

ගජ් ඒ එස් ජයගකාඩි  

ඒ සී පී ගක් සිරිවර්ධ්න  

“Development/ Software which 

Automatically plots various types 

of profiles using Road Survey 

Data” 
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6.4  කළමනාකරණ අධයයන පීඨය 
 

 

මමමෙවර: 

කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨගේ ගමගහවර ගෙස, කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ගුණාත්මක ත්ෘීයික අධ්යාපනයක් ෙබා දීම; නිර්මාණාත්මක හා ප්රාගයෝගික 

කළමනාකරණ ප්රගේශයක් යටගත් සිසුන්හ නිර්මාණාත්මක පුේෙෙ සංවර්ධ්නයක්  

ගවත්  ගයාමු කිරීම හා දිරිමත් කිරීම; ත්ත්කාලීන රැකියා ඉල්ලුම සපුරාලීගම්  

සමත් කුසෙත්ා පූර්ණ හා දක්ෂ උපාධිධ්ාරීන්හ හා පශ්චාේ උපාධිධ්ාරීන්හ බිි කිරීම; 

විවිධ්ත්වයට අනුෙත් විය හැකි පරිණත් සිසු පරපුරක් බිි කිරීම; රගට් වර්ත්මාන 

සංවර්ධ්න අවශයත්ාවන්හට සරිෙන ගෙස ඉගෙනුම්, ඉෙැන්හවීම්, පර්ගේෂණ හා 

වයාප්තති ගස්වා පවත්වාගෙන යාම ගවනුගවන්හ කැපවීම යන කරුණු දැක්විය හැක. 
 

ඉතිොසය මකිමයන්: 

ෙණකාධිකාරණ හා මූෙය අධ්යයනාංශය සහ වයාපාර කළමණාකරන 

අධ්යයනාංශය යටගත් තුන්හ අවුරුදු උපාධි පාඨමාොවක් පිරිනැමීමට කටයුතු 

කරමින්හ,  සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ වයාපාර අධ්යයන පීඨය 1996 වසගර් දී සිය 

අධ්යයන වැඩසටහන්හ ආරම්භ කගේය.  ඒ අනුව, සිසුන්හට පදනම් වර්ෂය හා 

විගශ්ෂගේදී වර්ෂ ගදකක් අවසානගේ දී මුෙය කළමනාකරණය, වයාපාර 

කළමනාකරණය, අගෙවි කළමනාකරණය සහ සංචාරක කළමනාකරණය යන 

ක්ගෂ්ත්රවලින්හ එකක විදයාගේදී විගශ්ෂ උපාධියක් ෙබා ෙත් හැකි විය.  ගමගස් 

ශිෂය කණ්ඩායම් 06 ක් 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 යන වර්ෂ වෙදි මූෙය 

කළමනාකරණය, වයාපාර කළමනාකරණය, අගෙවි කළමනාකරණය සහ 

සංචාරක කළමනාකරණය යන ක්ගෂ්ත්රවලින්හ විදයාගේදී විගශ්ෂ උපාධි ෙබා ඇත්.  

 2003 වර්ෂගේ දී විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන ගකාමිෂන්හ සභාගේ අනුමැතිය මත් 

වයාපාර අධ්යයන පීඨගේ නාමය “කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය” ගෙස ගවනස් 

ගකරිණ.  වයාපාර අධ්යයන පීඨය මගින්හ මුෙදී පිරිනමනු ෙැබූ වයාපාර අධ්යයනය 

පිළිබඳ විදයාගේදී උපාධිගේ කාෙ සීමාව විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන ගකාමිෂන්හ 

සභාගේ අනුමැතිය මත් අවුරුදු තුගන්හ (03) සිට හත්ර (04) දක්වා දීර්ඝ ගකරිණ. 

 

පීඨාධිපති/ අංශාධිපතිවරුන් 
 

පීඨාධිපති 

ආචාර්ය වසන්හත් රත්නායක 
 

අංශාධිපතිවරු 

ආචාර්ය ඩබ්ල ගක් ඒ සී ඥාණපාෙ සංචාරක කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය 

ඩී ජී ධ්ර්මරත්න මහත්ා     ෙණකාධිකාරණ හා මූෙය අධ්යයනාංශය 

ගක් එල් බී ජී ධ්ර්මරත්න මිය  වයාපාර කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය 

ගක් ඩී එල් ආර් කපුගේ ගමය  අගෙවි කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය 
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පීඨ මණ්ඩලය: 

සභාපති  ආචාර්ය වසන්හත් රත්නායක 
 

සාමාජිකයින්හ ආචාර්ය ඩබ්ල ගක් ඒ සි ඥාණපාෙ 

   ගක් එල් බී ජී ධ්ර්මරත්න මිය   

 ඩී ජී ධ්ර්මරත්න මහත්ා    

ගක් ඩී එල් ආර් කපුගේ ගමය 

ආචාර්ය ඉරාජ් රත්නායක  

ආචාර්ය ඩී ඒ අයි දයාරත්න    

බී එස් පී එම් ඩබ්ලලිේ ආර් ඩී වාහෙ මහත්ා 

ඩී ජාසිංහ මහත්ා 

එල් ඩී කෙයානී මිය 

ආර් ඒ ජී බණ්ඩාර මහත්ා 

එල් එම් සී එස් මැණිගක් මිය 

ඒ එම් ගජ් අත්ත්නායක මහත්ා 

පී ගජ් ජයතිෙක මහත්ා 

එම් එස් එම් අස්ොම් මහත්ා 

ගක් ආර් එච් එල් ගුණගස්කර මහත්ා 

පී ගක් එස් මුණසිංහ මහත්ා 

ඩබ්ල වී ද සිල්වා ගමය  

සී ඒ එල් සජීවනී මිය 

ආර් එස් එස් ආරච්ි මහත්ා 

එච් පී ආර් ප්රියංකර මහත්ා 

එච් එම් සී ජී බණ්ඩාර මහත්ා  

ආර් ඒ සී උෂාන්හත් මහත්ා  

ටී යූ අයි පීරිස් මහත්ා 

එන්හ පී ජී එස් අයි නාඔටුන්හන ගමය 

යූ සී එදිරිසිංහ ගමය 

එම් ඩී එන්හ එම් යූ මහවත්ත් ගමය 

සී එන්හ ආර් විගජ්සුන්හදර මහත්ා 

ටී එන්හ ජනසූරි මිය 

ඩබ්ල එම් සී ගක් බී වනිෙගස්කර මහත්ා 

එච් ජී පියසිරි මහත්ා     
 

ගල්කම් එම් එල් ඩබ්ල ඕ එම් කරුණාරත්න ගමය, සහකාර 

ගල්ඛකාධිකාරි 
 

බාිර පීඨ මණ්ඩෙ සාමාජිකයින්හ  

පාලිත් ගුරුසිංහ මහත්ා 

   මහාචාර්ය ගුණපාෙ අමරසිංහ මහත්ා 

    ආචාර්ය ජෙත් අල්විස්  
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ස්ිර / තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලය 
 

ස්ිර කාර්ය මණ්ඩලය 

ගණකාධිකාරණ ො මූලය අධයයනාංශය 

 ඩී ජී ධ්ර්මරත්න මහත්ා,BSc (Financial Management) (SUSL) MBA 

(PDN), අංශාධිපති, ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 1 ගේණිය 

 ආචාර්ය ඩී ඒ අයි දයාරත්න, BSc (Financial Management) (SUSL) MSc 

(SJP) PhD (CMB),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 1 ගේණිය 

 එල් එම් සී එස් මැණිගක් මිය, BSc (Bus Admin) (SJP), MCom 

(KLN),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 1 ගේණිය 

 ආර් ඒ ජි බණ්ඩාර මහත්ා, BSc (Est Mgt) (SJP), MSSc (Econ) 

(KLN),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 යූ සී එදිරිසිංහ මිය, BBA (Accountancy) (CMB), ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

IIගේණිය 

 එච් ආර් සම්පත් මහත්ා, BSc (Financial Management) (SUSL),ආධුනික 

කථිකාචාර්ය  

 ටී යූ අයි පීරිස්, BSc (Financial Management) (SUSL),ආධුනික 

කථිකාචාර්ය 

 ඩී ජී එල් රසික මහත්ා, B.Sc Insurance & Valuation (special) (WUSL),  

PG Dip Business Management (WUSL), ආධුනික කථිකාචාර්ය 

 ගක් ඩී යූ ඩී ප්රනාන්හදු මහත්ා,B.Sc Insurance & Valuation (special) 

(WUSL), ආධුනික කථිකාචාර්ය 

 ඒ ඒ එම් ඩී අමරසිංහ මහත්ා, BSc Financial Management (SUSL), 

ආධුනික කථිකාචාර්ය 

 එච් ජී පියසිරි මහත්ා, BA (English) (SJP), MA in Linguistics (KLN), 

National Diploma in Teaching English (NIE), ඉංග්රීසි උපගේශක - I 

ගේණිය 
 

වයාපාර කළමනාකරණ අධයයනාංශය 

 ගක් එල් බී ජී ධ්ර්මරත්න මිය, B.BA (Bus Admin) (RUH) M.Sc (SJP), අංශ 

ප්රධ්ානී, ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 පී ගජ් ජයතිෙක මහත්ා, MSc (Econ) Bulgaria, M.Sc (Mgt) (SJP ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

 එල් ඩී කෙයාණි මිය, B.Sc (Financial Management) (SUSL) M.Sc (SJP) 

HNDA (Technical College), ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

 ඒ එම් ගජ් අත්ත්නායක මහත්ා, BCom (Sp) (KLN) MSc (SJP), ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 එච් පී ආර් ප්රියංකරමහත්ා, B.Sc (Bus Admin) (HRM) (SJP) MBA (HRM) 

(CMB),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 
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 එන්හ පී ජී එස් අයි නාඔටුන්හන ගමය,B.Sc (Bus Admin) (SJP), ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 ගජ් ගක් එස් සී ගපගර්රා ගමය, B.Sc (Business Management) 

(SUSL),MBA (HRM) (CMB), ආධුනික කථිකාචාර්ය 

 ඒ සී ජයතිෙක ගමය, B.Sc (Business Management) (SUSL),ආධුනික 

කථිකාචාර්ය 

 අයි ඒ ඒකනායක මහත්ා, BSc (Business Management) (SUSL), ආධුනික 

කථිකාචාර්ය 
 

අමලවි කළමනාකරණ අධයයනාංශය 

 ගක් ඩී එල් ආර් කපුගේ ගමය, BBA (Accountancy) (CMB), MBA (Banking 

and Finance) (SJP),අංශ ප්රධ්ානී, ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 ඩී ජාසිංහ මහත්ා, B.Sc (Bus Admin) (SJP), MSc (SJP), ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

 ඩබ්ල විොසිනී ද සිල්වා ගමය, B.Sc (Marketing Management) (SJP) MBA 

(KLN), ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 එල් ඒ සී සජීවනි ගමය, B.Sc (Marketing Management) (SUSL) MBA 

(KLN),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 එච් එම් සී ජී බණ්ඩාර මහත්ා, B.Sc (Marketing Management) (SUSL), 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 ආර් ඒ සී උෂාන්හත් මහත්ා, B.Sc (Marketing Management) (SUSL), MA 

(Marketing) (UK),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 එම් ඩී එන්හ එම් යූ මහවත්ත් ගමය, BA (Sp) English Language and 

Literature (SJP), MA in Linguistics (KLN),  M.Phil in Linguistics 

(KLN),කථිකාචාර්ය  

 තිළිණි සී ෙමගේ ගමය, BSc (Sp) Management & Information 

Technology (KLN),ආධුනික කථිකාචාර්ය 

 එස් අච්ුදන්හ මහත්ා, B.Com (Sp) Marketing (Jaffna) ආධුනික 

කථිකාචාර්ය 
 

සංචාරක කළමනාකරණ අධයයනාංශය 

 ආචාර්ය වසන්හත් රත්නායක,B.Sc (Sp) Botany (KLN), M.Sc (SJP),PhD 

(SJP) PG Dip Wildlife Management (India), Diploma in Mass Media (Sri 

Lanka Media Foundation),පීඨාධිපති, ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 ආචාර්ය අතුෙ ඥාණපාෙ, B.Sc (Tourism Management) (SUSL), M.Sc 

(SJP), PhD (Xiamen-P R China),අංශ ප්රධ්ානී, ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය I 

ගේණිය 

 ආචාර්ය ඉරාජ් රත්නායක, B.Sc (Tourism Management) (SUSL), M.Sc 

(SJP), PhD (Utara-Malaysia),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 
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 ආචාර්ය එම් එස් එම් අස්ොම්, B.Sc (Tourism Management) (SUSL), 

M.Sc (SJP), PhD (Putra-Malaysia),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය I ගේණිය 

 ගක් ආර් එච් එල් ගුණගස්කර, B.Sc (Financial Management) (SUSL), 

M.Sc (Decision Science) (Utara- Malaysia),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II 

ගේණිය 

 පී ගක් එස් මුණසිංහ මහත්ා, BSc (Tourism Management) (SUSL), MBA 

(PIM-SJP),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 ආර් එස් එස් ඩබ්ලලිේ ආරච්ි මහත්ා, BSc (Tourism Management) (SUSL), 

MBA in Marketing (CMB),ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ගේණිය 

 ආචාර්ය ඩබ්ල එම් පී එස් බී වාහෙ, BSc (Forestry and Environment Mgt) 

(SJP), M.Sc (SJP), PhD (SJP), කථිකාචාර්ය  

 සී එන්හ ආර් විගජ්සුන්හදර මහත්ා, B.Sc. Tourism Management 

(SUSL),ආධුනික කථිකාචාර්ය,M.Sc ( CMB) 

 එච් ගජ් එම් වයි එස් මැණිගක් මි, B.A. (Hons) in Germen Lagunage (KLN), 

ආධුනික කථිකාචාර්ය 

 මගනෝරි පත්මෙත්ා ගමය, BSc EcoBusiness Management (SUSL), 

ආධුනික කථිකාචාර්ය, M.Sc(CMB) 

 

ප්රාමයෝගික පුහුණු ඒකකය 

 සමාගයෝජක - ඒ ඒ එම් ඩී අමරසිංහ, ආධුනික කථිකාචාර්ය 

 

පරිගණක මධයස්ථානය - කළමනාකරණ අධයයන පීඨය 

  සමාගයෝජක - ඩබ්ලලිේ එම් සී ගක් බී වනිෙගස්කර (පරිඝනක ත්ාක්ෂණ 

උපගේශක 11 ගේණිය)   

 

ආයුර්මේද මරෝෙේ කළමනාකරණ ශාස්රපති උපාධි පාඨමාලා ඒකකය  

 සමාගයෝජක - ඩබ්ල ගක් ඒ සී ඥාණපාෙ  (ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 1 ගේණිය) 

 

තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලය 

 

සංචාරක කළමනාකරණ අධයයනාංශය 

ගජ් ඒ ආර් සී සඳරුවනි ගමය, B.Sc EcoBusiness Management (SUSL),  

නිබන්හධ්ක (ත්ාවකාලික) 

 

 මධයස්ථානය - කළමනාකරණ අධයයන පීඨය 

එන්හ පී සමරසිංහ ගමය, B.Sc Business Management (SUSL), 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) 
 

ඒ එන්හ ගක් ජයවීර ගමය, B.Sc Business Management (SUSL), 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) 
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ගණකාධිකාරණ ො මූලය අධයයනාංශය 

ඩබ්ල ඒ ජී සී එන්හ විගජ්තුංෙ ගමය,  Ms.W.A.G.C.N Wijethunga, B.Sc Financial 

Management (SUSL), නිබන්හධ්ක (ත්ාවකාලික) 

 

වයාපාර කළමනාකරණ අධයයනාංශය 

ඒ ඩබ්ල තිරාණෙම ගමය, B.Sc Business Management (SUSL), ත්ාවකාලික 

කථාකාචාර්ය 

 

පීඨය මගින් ිරිනමන උපාධි පාඨමාලා 

 

ෙණකාධිකාරණ හා මූෙය, වයාපාර කළමනාකරණය, අගෙවි කළමනාකරණය, 

සංචාරක කළමනාකරණය යන අධ්යයනාංශ හත්ගරන්හ කළමනාකරණ අධ්යයන 

පීඨය සමන්හවිත් ගේ. අ.ගපා.ස. උ.ගප. විභාෙගේ ප්රතිඵෙ මත් සබරෙමුව 

විශ්වවිදයාෙගේ කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය ගවත් සෘු ප්රගේශය ෙබන ශිෂය 

ශිෂයාවන්හ සඳහා පීඨය මගින්හ මූෙය කළමනාකරණය, බැංකු හා රක්ෂණ, වයාපාර 

කළමනාකරණය, අගෙවි කළමනාකරණය, පාරිසරික වයාපාර කළමනාකරණය, 

සංචාරක කළමනාකරණය සහ සත්කාරක කළමනාකරණය යන ක්ගෂ්ත්ර වෙ 

විදයාගේදී උපාධි පාඨමාොවන්හ පිරිනමනු ෙැගබ්ල.   

 

පාඨමාො ආරම්භගේ දීම සිසුන්හ ගේ වරණය හා ඔවුන්හගේ අ.ගපා.ස. උ.ගප. 

විභාෙගේ ප්රතිඵෙ (ඉගසඩ් අෙය) පදනම් කරෙනිමින්හ පීඨය විසින්හ ඒ ඒ උපාධි 

පාඨමාො සඳහා සිසුන්හ ගත්ෝරා ෙැගන්හ. 

 

නව විෂය නිර්ගේශය යටගත් පළමු අධ්යයන වර්ෂගේදීම විගශ්ෂගේදී උපාධි 

පාඨමාොවට අදාළ විෂයයන්හ  ඉෙැන්හගවන අත්ර ඒ සමෙම ගපාදු විෂයයන්හ ද 

උෙන්හවනු ෙැගබ්ල.  උපාධි පාඨමාොවෙ කාෙය වසර හත්රකින්හ, එනම් සමාසික 

අටකින්හ යුක්ත් ය.  සම්භාර හයක් ෙබා ෙැනීමට හැකිවන සිේමස් කර්මාන්හත් 

පුහුණුවක් හා වයාපාති වාර්ත්ාවක් ගහෝ නිබන්හධ්නයක් සිේවැනි වසගර් ගදවන 

සමාසිකය තුළ සිසුන්හ විසින්හ සම්පූර්ණ කළ යුතුය.  එක් එක් උපාධි පාඨමාොවන්හ 

සම්භාර 120 කින්හ සමන්හවිත් ගේ. 

 

අධ්යයනාංශ හත්රකින්හ සමන්හවිත් වන කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය මගින්හ 

පහත් සඳහන්හ විදයාගේදී (විගශ්ෂ)  උපාධි පාඨමාො පිරිනමනු ෙබයි. 

 

අධයයනාංශය උපාධි පාඨමාලාව 

වයාපාර කළමනාකරණය වයාපාර කළමනාකරණ විදයාගේදී විගශ්ෂ උපාධිය 

අගෙවි කළමනාකරණය අගෙවි කළමනාකරණ විදයාගේදී විගශ්ෂ උපාධිය 
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ෙණකාධිකාරණ හා මූෙය මූෙය කළමනාකරණ විදයාගේදී විගශ්ෂ උපාධිය 

බැංකු හා රක්ෂණය පිළිබඳ විදයාගේදී විගශ්ෂ 

උපාධිය 

සංචාරක කළමනාකරණය සංචාරක කළමනාකරණ විදයාගේදී උපාධිය 

පාරිසරික කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාගේදී 

විගශ්ෂ උපාධිය 

සත්කාරක කළමණාකරණය පිළිබඳ විදයාගේදී 

විගශ්ෂ උපාධිය 

 

 

2015 වසමර් අරමුණු 
 

2015 වසමර්දී ළඟා කර ගත ෙැකි ූ අරමුණු  

 අරමුණු ප්රෙතිය 

ශිෂයයන්හ සඳහා අන්හත්ර්ජාෙ පහසුකම් 

(WIFI) සැපයීම. (පීඨ පරිශ්රය තුළ WIFI 

කොපයක් ඇති කිරීම) 

කටයුතු අවසන්හ කර ඇත් 

පීඨය ඉදිකිරීගම් කටයුතු-ගදවන 

අදියගර් ඉදිකිරීම් සඳහා සංකල්ප 

පත්රිකාව සැකසීම 

කටයුතු අවසන්හ කර ඇත් 

 

ෛයග්රෙණ - 2015 

 වයාපාර පරිපාෙනපති උපාධි පාඨමාොවට අදාළ වයාපෘති ගයෝජනාව 

සම්බන්හධ් සියලු කටයුතු සම්පූර්ණ කරන ෙදී.  
 

ෛාතයන්තර වශමයන් ලැබූ ෛයග්රෙණ: 
 

ආචාර්ය වසන්ත  රත්නායක, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය II මේණිය 

 Served as Reviewer and reviewed Research Articles of  following 

Journal of Science Citation Index/expanded  and Social Science 

Citation Index/expanded and Peer Reviewed  

o -Journal of Tourism Management Perspectives (ELSEVIER) 

2015/2016 

 A member of Editorial Board of  Journal of Marine Science Research 

and Technology, Clyto Access Inc.(APAC Operations) from 2015 up to 

now.   

 A member of Editorial Board of double blind peer reviewed 

International Scientific Journal of Department of Wildlife 

Conservation, Sri Lanka (WILDLANKA) since 2015 up to date. 
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 Obtained the Best Paper Runner Up Award at the Tropical Tourism 

Outlook Conference held in Lombok, Indonesia, 29-31 July 2015. 

 

ආචාර්ය අතුල ඥාණපාල, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය I මේණිය 

I. A member of the editorial board of the 5th International Conference of 

the Sabaragamuwa University of Sri Lanka "Challenges Beyond Food 

Security" 2015 

II. A reviewer of the Journal, Current Issues in Tourism publish by the 

Taylor & Francis 

III. A reviewer and the editorial member of the American Journal of 

Marketing Research publish by Public Science Framework  

IV. A Member of the Scientific Committee of the 8th Tourism Outlook 

Conference "Balancing Development and Sustainability in Tourism 

Destinations",   Jointly organized by the  Mantaram University, 

Northern Arizona University, University of Technology Mara, James 

cook University held in Lombok, Indonesia  on July 29-31, 2015.   

V. A reviewer of the 12th International Conference on Business 

Management  (ICBM)  2015, Faculty of Management Studies and 

Commerce, University of Sri Jayewardenepura, held on 7th & 8th 

December, 2015. 

VI. A reviewer of the 5th Research Symposium of the Uva Wellassa 

University of Sri Lanka held at January 28 & 29, 2014: The theme is 

"Value Addition for Sustainable Development".  

VII. A member of the panel of reviewers of the International Conference on 

Contemporary Management (ICCM) - 2015  "Driving Productivity 

through Knowledge and Innovation" organized by the Faculty of 

Management Studies & Commerce, University of Jaffna held on June 

11 & 12, 2015.  

 

ආචාර්ය ඉරාේ රත්නායක, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය I මේණිය 

I. Awarded -Best Paper Presentation at  8th Tropical Tourism Outlook 

Conference 2015, Lumbok, Indonesia, July 29 – 31, 2015. 

II. අධ්යක්ෂ – පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන ගක්න්හරය,ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව 

විශ්විදයාෙය 

 

ආචාර්ය එම් එස් එස් අස්ලාම්, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්යI මේණිය 

I. Member of Scientific Committee, 8th Tropical Tourism Outlook 

Conference,  

II. Session Chair, Technical Session – Tourism and Hospitality 

Managment, 12th International Conference on Business Management 

(ICBM) 2015, 7thand 8th  December 2015, Faculty of Management 

Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura 
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ෛාතික වශමයන් ලැබූ ෛයග්රෙණ: 
 

ආචාර්ය වසන්ත  රත්නායක, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය II මේණිය 

I.Served as Environmental Economist in  proposed “Ruwanpura Expressway” 

 

ආචාර්ය අතුල ඥාණපාල, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය I මේණිය 

I. Resource person for the workshop "Commemorating of International 

Mountain Day 2015" organized by the Biodiversity Secretariat, 

Ministry of Mahaweli Development and Environment on December 10 

& 11, 2015 at Kitulgala. 

II. A resource person for the development of National Climate Change 

Adaptation Plan for Sri Lanka - Ecosystems & Biodiversity and 

Tourism & Recreational Section by the Ministry of Mahaweli 

Development and Environment. 

III. A resource person for the development of Manual for Review of 

Undergraduate Study Programmes of Sri Lankan Universities and 

Higher Education Institutions by the HETC Project, Ministry of Higher 

Education, University of Grant Commission, 2015. 

IV. Visiting Lecturer, TCRM Tourism Planning, Dept. of Archaeology, 

University of Kelaniya. 

V. Visiting Lecturer, Trincomalee Campus, Eastern University. 

VI. A resource person for IHRA, University of Colombo for conducting 

lectures, supervision of postgraduate students, evaluation of project 

reports and thesis etc.  

VII. A resource person for the preparation for the curricular for the Bio-

system Technology (BT) degree program, Wayamba University of Sri 

Lanka. 

VIII. A resource person for the Curriculum Revision of the Faculty of 

Management Studies, Uva Wellassa University 2015. 

IX. A resource person to develop the curricular of Bachelor of Business 

Administration of External Degree programme - Faculty of 

Management Studies. 

X. A resource person to develop the curricular of Bachelor of Arts of 

External Degree programme - Faculty of Social Sciences & Languages. 

XI. A member of the expert panel to evaluate the proposed degree on 

Tourism & Hospitality Management proposed by Australian College of 

Business and Technology invited by the Quality Assurance and 

Accreditation Council, Division of the University Grants Commission.  

XII. A member of the external review committee for the  Bachelor of 

Business Administration (Tourism And Hospitality Management) 

Special Degree Program Faculty of Management Studies and 

Commerce University of Jaffna 
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ආයතනිකවශමයන් ලැබූ ෛයග්රෙණ: 
 

ආචාර්ය වසන්ත  රත්නායක, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  II මේණිය 

I. පීඨාධිපති, කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය 

II. විදයාපති නිබන්හධ්න පරීක්ෂක 
 

ආචාර්ය අතුල ඥාණපාල, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය I මේණිය 

I. අංශ ප්රධ්ානී, සංචාරක කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය 

II. විදයාපති නිබන්හධ්න පරීක්ෂක 

III. වැඩසටහන්හ සමාගයෝජක- ආයුර්ගේද ගරෝහල් කළමනාකරණ විදයාපති 

උපාධි පාඨමාොව 

IV. අභයන්හත්ර ත්ත්ත්ව ආරක්ෂණ ඒකකගේ පීඨ සමාගයෝජක 

V. ශිෂය උපගේශක 

VI. සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ පවිත්රත්ා ගස්වා සැපයීම සඳහා ආයත්නයක් 

ගත්ෝරා ෙැනීමට අදාළ ත්ාක්ෂණික ඇෙයීම් කමිටුගේ සභාපති 

VII. 2014 දී විශ්වවිදයාෙගේ ශිෂයන්හගේ විනය විගරෝධි හැසිරීම්/ක්රියා විමර්ශනය 

කිරීමට පත් කරනු ෙැබූ විගශ්ෂ කමිටුගේ සභාපති 

VIII. සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ ත්ාක්ෂණික ඇෙයීම් කමිටුගේ සභාපති 

IX. සමාගයෝජක,මගනෝ උපගේශක, සිත්අරණ මගනෝ උපගේශන 

මධ්යස්ථානය,වසගර්  ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්විදයාෙය 

 

ආචාර්ය ඉරාේ රත්නායක, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය I මේණිය 

I. අධ්යක්ෂ – පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන ගක්න්හරය, ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව 

විශ්විදයාෙය 

II. විනයාධිකාරී,  ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්විදයාෙය 

 

ඩී ෛාසිංෙ මෙතා, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය I මේණිය 

I. බාිර කිකාචාර්ය – විවෘත් හා දුරස්ථ අධ්යයන ගක්න්හරය 

 

ආචාර්ය එම් එස් එස් අස්ලාම්, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  I මේණිය 

I. සභාපති, පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන මණ්ඩෙය, කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය 

II. අධ්යක්ෂ, පර්ගේෂණ හා ගත්ාරතුරු දැනෙැනීගම් මධ්යස්ථානය 

III. Chief Consultant for Ampara and Batticalo –Tourism Plant 

 

ආචාර්ය ඩී ඒ අයි දයාරත්න,  මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  I මේණිය 

I. අධ්යක්ෂ – විවෘත් හා දුරස්ථ අධ්යයන ගක්න්හරය 

 

නාමේ විමේසුන්දර මෙතා,ආධුනික කිකාචාර්ය   

I. සංචාරක හා සත්කාරක කළමනාකරණ ඩිප්තගෙෝමා පාඨමාොගේ 

සමාගයෝජක 
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ඒ ඒ එම් ඩී අමරසිංෙ මෙතා, ආධුනික කිකාචාර්ය 
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මපෞද්ගලික 
 

ආර් ඒ සී උෂාන්ත මෙතා -මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  II මේණිය 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  II ගේණියට පත් වීම  
 

නාමේ විමේසුන්දර මෙතා, ආධුනික කිකාචාර්ය   

I. සංචාරක ආර්ථික විදයාව හා සත්කාරක කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් 

උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීම 
 

මමනෝරි පද්මලතා මමය,ආධුනික කිකාචාර්ය   

II. නිෂ්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීම 

 

පර්මේෂණ ො ප්රකාශන 
 

ෛාතයන්තර 
 

ආචාර්ය වසන්ත  රත්නායක, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  II මේණිය 
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ආචාර්ය අතුල ඥාණපාල, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  I මේණිය 

I. ඩබ්ල ගක් ඒ සී ඥාණපාෙ, (2015). Travel Motives, Perception & 

Satisfaction. Germany: Scholars Press. 
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ආචාර්ය ඉරාේ රත්නායක, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය I මේණිය 

I. අයි රත්නායක සහ එම් හපුගොඩ,Land and Tourism in Post war Sri 

lanka :A Critique on the Political Negligence in Tourism.. Paper 

presented at 8th Tropical Tourism Outlook Conference 2015, Lumbok, 

Indonesia, July 29 – 31, 2015. 

II. Buultjens, J.,අයි රත්නායක, ඩබ්ල ගක් ඒ සී ඥාණපාෙ, (2015). From 

Tsunami to Recovery: The Resilience of the Sri Lankan Tourism 

Industry.  In B.W. Ritchie and K. Campiranon (Ed.), Tourism Crisis 

and Disaster Management in the Asia-Pacific. Oxfordshire: CBAI. 

III. Buultjens, J.,අයි රත්නායක, ඩබ්ල ගක් ඒ සී ඥාණපාෙ, (2015).  Post-

Conflict Tourism Development in Sri Lanka: Implications for Building 

Resilience. Current Issues in Tourism. 1-18. 

IV. Buultjens, J.,ඩබ්ල ගක් ඒ සී ඥාණපාෙ,අයි රත්නායක, (2015). Sri Lanka 

and Tourism: The Need for a Green Economy Approach. In M. V. 

Reddy&K. Wilkes (Ed.),Tourism in the Green Economy, London 

Routledge. 
 

ආචාර්ය එම් එස් එස් අස්ලාම්, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  I මේණිය 

I. එම් එස් එස් අස්ොම්,Implications of Policies and Procedures in 

Sustainable Rural Tourism Development: a Case Study of Sri 

Lanka, 8th Tropical Tourism Outlook Conference 2015, Lumbok, 

Indonesia, July 29 – 31, 2015. 

II. එම් එස් එස් අස්ොම්,Advancement of Rural Micro Entrepreneurs in 

Emerging Tourism Development, 8th Tropical Tourism Outlook 

Conference 2015, Lumbok, Indonesia, July 29 – 31, 2015. 
 

ආචාර්ය ඩී ඒ අයි දයාරත්න,  මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  I මේණිය 

I. ඒ ඩබ්ල ජී සී එන්හ විගජ්තුංෙ සහ ඩී ඒ අයි දයාරත්න(2015). Time 

Varying Estimate of Beta (Systematic Risk): Evidence from 

Colombo Stock Exchange .International Journal of Accounting & 
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එේ එම් සී එස් මැණිමක් මිය, මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්ය 1 මේණිය 
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6.5  සමාජීය විදයා ො භාෂා පීඨය 

 

 දැක්ම: 
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විගශ්ෂඥත්ාවගයන්හ, විශ්ගල්ෂණ හැකියාවන්හගෙන්හ හා පරිකල්පන 

ශක්තිගයන්හ යුතු කො උපාධිධ්ාරීන්හ බිි කිරීම  

 

 ඉතිොසය මකිමයන්: 

වර්ෂ 1996 දී විශ්වවිදයාෙගයි අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කළ කාෙගේදීම 

සමාජීය විදයා හා භාෂා පීඨය ආරම්භ ගකරිණි. මුල් කාෙගේ දී,භාෂා 

අධ්යයනාංශය හා සමාජීය විදයා අධ්යයනාංශය යන අධ්යයනංශ ගදකකින්හ 

පීඨය සමන්හවිත් විය. ඉංග්රීසි භාෂා අධ්යයනාංශය 2004 වසගර්දී ආරම්භ 

කරන ෙද අත්ර,ආර්ථික විදයා හා සංඛයාන අධ්යනාංශය පිිටුවන ෙේගේ 

2009 වසගර්දී ය. 1996 ගනාවැම්බර් මාසගේදී පීඨය එි අධ්යයන කටයුතු 

ආරම්භ කරන ෙේගේ අනුබේධ් විශ්විදයාෙයක්ව පැවති කාෙගේදී ඉංග්රීසි 

ඩිප්තගෙෝමා පාඨමාොව හදාරා වසර ගදකකින්හ පසු උපාධිය සම්පූර්ණ කර 

ෙැනීම සඳහා බඳවා ෙන්හනා ෙද සිසු පිරිස සමඟිනි. 1998 වසගර් සිට අ ගපා 

ස (උ/ගපළ) සුදුසුකම් මත් පමණක් සිසුන්හ බඳවා ෙැනීම ආරම්භ කරන ෙදී.  

 

විෂය කිිපයක් පිළිබඳව මනා දැනුමකින්හ හා මානව සම්ප්රදායයන්හ පිළිබඳව 

පුලුල් අවගබෝධ්යකින්හ යුත් වෘත්තිකයන්හ වීගම් හැකියාව සිසුන්හ ගවත් ෙබා 

ගදමින්හ, සිය වෘත්ීය අභිගයෝෙ ජය ෙැනීමට හැකි වන පරිදි ඔවුන්හ සූදානම් 

කිරීමට පීඨය කැපවී කටයුතු කරයි . උපාධි පාඨමාො වෙදී, වර්ත්මාන වැඩ 

ගෙෝකගේ අභිගයෝෙ වෙට හා කටයුතු වෙට සාර්ථක ගෙස මුහුණ දීම 

සඳහා එම දැනුම අදාළ කර ෙත් හැකි ආකාරය පිළිබඳව අවධ්ාරණය 

ගකගර්. උපාධි අගප්තක්ෂකයින්හගේ විචාරශීලී ින්හත්නය, ත්ාර්කික 

විශ්ගල්ෂණය, ඵෙදායී සන්හනිගේදනය සහ සාමූික ක්රියාකාරකම් වෙදී 

සන්හනිගේදනාත්මක සහභාගිත්වය වර්ධ්නය කිරීම පීඨගේ අරමුණයි. 

එනිසාම, ගමම කො උපාධි පාඨමාො,  පන්හති කාමරය තුළ සිදු ගකගරන 

ක්රියාකාරකම් වෙට අමත්රව ඉන්හ පිටත් ගකගරන ස්වාධීන 

කියවීම්,ලිවීම්,ප්රාගයෝගික පර්ගේෂණ සහ වයාපෘති ආදිගයන්හද සමන්හවිත් ය. 
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පීඨාධිපති ො අංශාධිපතිවරු 

 

 

පීඨාධිපති  ආචාර්ය ඩබ්ල මගනෝජ් ආරියරත්න 
 

අංශාධිපතිවරු 
 

 

ආචාර්ය ඒ අරුණ ශාන්හත්   ආර්ථික විදයා හා සංඛයාන 

අධ්යයනාංශය 

ආර් ඩබ්ල එම් පී ජී අයි ගක් වීරගකෝන්හ 

ගමය 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්හවීගම් අධ්යයනාංශය 

ගක් පී එල් නිශාන්හත්  පටබැඳි  මහත්ා භූගෙෝෙ විදයා හා පාරිසරික 

කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය ආර් ඒ ඩී පී වීරගස්කර භාෂා අධ්යයනාංශය 

ආචාර්ය සරත් ආනන්හද සමාජීය විදයා අධ්යයනාංශය 
 

සමාජීය විදයා හා භාෂා පීඨගේ පීඨ මණ්ඩෙය සාමාජිකයන්හ 50 

ගදගනකුගෙන්හ සමන්හවිත් ගේ. 
 

සභාපති- ආචාර්ය ඩබ්ල මගනෝජ් ආරියරත්න 

[BA Hons (USJP), MA (USJP), PhD 

(Pune)] 
 

සාමාජිකයින්- 
 

 

සොය මොචාර්යවරු 
 

මහාචාර්ය එම් සුනිල් ශාන්හත් [BA Hons (USJP), MA in Economics 

(USJP)] 

මහාචාර්ය එච් එම් එස් ප්රියනාත්     [BA Hons (USJP), MA in Economics 

(USJP)] 

මහාචාර්ය ගක් නාගේෂ්වරන්හ [BA Hons (Jaffna), MA (Jaffna), 

PhD(Peradeniya)] 
 

මෛයෂ්ඨ කිකාචාර්යවරු 
 

ආචාර්ය එස් ගජ් එම් එන්හ ජී 

සමරගකෝන්හ ගමය 

[BA Hons (USJP), MA in Geography 

(USJP), PhD (USJP)] 

ආචාර්ය ගක් වී ඩී ඊමැණිගක් ගමය [MSc (Kharkov), PhD (Kiev)] 

ගජ් ගක් සී දිසානායක මහත්ා [BA Hons (Colombo), MPhil (Kelaniya)] 

එච් රංජිත් මහත්ා [BA Hons (Peradeniya), MPhil  

(Peradeniya)] 

ආචාර්ය ගක් පී එල් නිශාන්හත් 

පටබැඳි 

BA Hons (Colombo), MA in  

Geography (Colombo), PhD  

(Kelaniya)]  

ආර් ගජ් එම් උඩුගපෝරුව මිය [BA Hons (USJP), Postgraduate  

Diploma (MRT), MPhil (Kelaniya)] 

ආචාර්ය සරත් ආනන්හද [BA Hons (Peradeniya), MPhil  

(Wuhan), PhD (NUS)]  

ආචාර්ය ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි [BA Hons (USJP), MPhil (Kelaniya),  PhD 

(Peradeniya)]  
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ජී  ගක් සී එස් ද සිල්වා මිය [BA Hons (Colombo), MPhil (Colombo) 

ආර් එම් එල් රත්නායක මිය [BA Hons (Kelaniya), MPhil in  

Applied Statistics(Peradeniya)] 

පූජය අයෙම විජිත් ිමි 

 

[BA Hons (Komazawa), MA  

(Komazawa)] 

ආචාර්ය එස් වයි ශ්රීදර් [BA Hons (Peradeniya), MPhil  

(Peradeniya), PhD (Peradeniya)] 

ආචාර්ය එන්හ එස් ඩී පරණවිත්ාන [BA Hons (Sydney), MA (Sydney),  

 MA (Siegen), PhD (Bonn)] 

ආචාර්ය ආර් ඒ ඩී පී වීරගස්කර 

 

[BA Hons (Kelaniya), MA (JNU), Hindi 

Language & Literature, Higher Diploma 

(Agra), Sangeeth Visharad (Bhathakande 

India), PhD (SUSL)] 

ආචාර්ය ඒ අරුණ ශාන්හත් 

 

[BA Hons (Kelaniya), P.G. Diploma in 

Economics (Peradeniya), MSc in Economics 

(Peradeniya), MSSc in Economics 

(Kelaniya), PhD (UUM-Malaysia)]  

ඩී සුන්හදරරාජන්හ මිය 

 

[BA Hons (Peradeniya), MPhil  

(Peradeniya)]  

ආර් පී එස් ගේමෙත්ා ගමය [BA Hons (Colombo), MA (Colombo)] 

එස් ගක් හඳරාෙම මහත්ා [BA Hons (Colombo), MA (Colombo)] 

ඩී ගජ් ජාගොඩ මිය 

 

[BA Hons (USJP), MPhil in Applied 

Statistics (Peradeniya)] 

ආචාර්ය ඩබ්ල එන්හ එන්හ ගක් ගපගර්රා   

 

[BSc Hons (Colombo), MSc Applied 

Statistics (Limburgs, Belgium), MSc 

Biostatistics (Hasselt, Belgium), PhD 

(Calgary, Canada)  

ඩබ්ල එම් ගජ් ගවල්ෙම  මහත්ා [BA Hons (Peradeniya), MA (USJ)] 

ආර් ජී එස් රත්නායක  මහත්ා [BA Hons (Kelaniya),Higher 

Diploma (Agra), MPhil in Hindi  

(Kelaniya)] 

එම් ඒ සී එස් එස් ප්රනාන්හදු මහත්ා [BSc Hons (USJP) MPhil  

(Peradeniya)] 

එන්හ එස් ජයතුංෙ ගමය [BA Hons (Kelaniya), MSSc  

(Kelaniya)] 

ඒ එම් අයි ගුණරත්න මිය 

 

[BA Hons (Colombo), MEcon  

(Colombo)] 

එච් ඒ එම් ඒ හපුගොඩ මහත්ා 

 

[BA Hons (SUSL), MA (SUSL)] 

ගක් ආර් ඩබ්ල ගක් එච් අගබ්ලවික්රම  

මහත්ා 

[BA Hons (SUSL), MA in TESL, PGIE  

(OUSL) 

බී ඒ පී එම් එල් පතිරණ  මහත්ා 

 

[BA Hons (Kelaniya), MA (Kelaniya), 

MPhil (Kelaniya)] 

ජී සී එල් පතිරණ මහත්ා 

 

[BA Hons (Peradeniya), MA (The  

University of  Tokyo)] 
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ආචාර්ය ජී  ආර් එස් ආර් සී සමරවීර [BA Hons (Colombo), MEcon 

(Colombo)PhD (Colombo)] 

බී එම් එල් ආර් ගක් බස්නායක මිය 

 

[BA Hons (SUSL) MA in Linguistics 

(Kelaniya)MPhil in English  

Literature, Keele University,UK] 

ආර් ඩබ්ල එම් පී ජී අයි ගක් වීරගකෝන්හ 

මිය 

 

[BA Hons (SUSL), MA in Linguistics  

(Kelaniya)] 

කිකාචාර්යවරු  

බී නාගොඩවිත්ාන මහත්ා [BA Hons (Kelaniya), Higher Diploma in 

LAP (K.H.S. Agra), MA (Sivaji)] 

ගක් එස් එන්හ ප්රසාංෙනී මිය 
 

[BA Hons (SUSL), MA in Linguistics 

(Kelaniya)] 

 

ආධුනික කිකාචාර්යවරුන් 

 

ඊ එම් ටී ගක් ගසගනවිරත්න මිය [BA Hons (SUSL), MPhil (Peradeniya)]] 

ඩී ඒ එන්හ එස් වයි දසනායක මහත්ා 

 

[BA Hons (SUSL)] 

උපමද්ශක  

ගක් එස් සිවගේසුගන්හසන්හ මහත්ා  [BA (Peradeniya), Special Trained  

Teacher, MA in Linguistics  

(Kelaniya)] 

 

බාහිර පීඨ මණ්ඩල සාමාජිකයින් 

ආචාර්ය එස් යූ දැරණියෙෙ Former Director General, Dept of  

Achaea: 

ආචාර්යආරියවංශ රණවීර  Retired Government Officer 

එම් එස් වීරසූරිය මහත්ා  Secretary, Provincial Education 

 

ආරාධිත සාමාජිකයින් 

 

ආර් එම් එන්හ බී රත්නායක මහත්ා [BSc Hons (Peradeniya) MSc  

(Peradeniya), MPhil  (Peradeniya)] 

අයාකා ගකාමට්සු ගමය  [Kanto Gakuin University (Japan)] 

එම් ඒ ඩී ද එස් වීරක්ගකාඩි මිය [BA Hons (SUSL) Postgraduate in  

Japanese Studies (Colombo)] 

පී ගක් සී එම් විගජ්වික්රම මහත්ා  [BSc Hons (Ruhuna) MLS in Library & 

Information Science (Colombo)] 

 

මේකම් 
 

 

ඒ ඒ එස් ප්රියදර්ශනී මිය  [BA Hons (Peradeniya) MPhil in Economics 

(Peradeniya)] 
 

ශිෂය නිමයෝජිතයන් 
 

එම් පී කුමාර මහත්ා    

එම් ඒ එස් තුෂිර මහත්ා  
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පීඨමේ අධයයන/ අධයයන සොයක කාර්ය මණ්ඩලය  

පීඨාධිපති      

ආචාර්ය ඩබ්ල මගනෝජ් ආරියරත්න 

BA Hons (USJP), MA (USJP), PhD (Pune) 

 

ආර්ික විදයා ො සංඛයාන අධයයනාංශය 
 

අංශාධිපති 

ආචාර්ය ඒ අරුණ ශාන්හත් (ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය)  

BA Hons (Kelaniya), MSc in Economics (Peradeniya), MSSc in Economics 

(Kelaniya), P.G. Diploma in Economics (Peradeniya) PhD (UUM-Malaysia) 
 

කාර්ය මණ්ඩලය 

මහාචාර්ය එම් සුනිල් ශාන්හත් (ආර්ථික විදයාව පිළිබඳසහාය මහාචාර්ය) 

BA Hons (USJP), MA in Economics (USJP)  
 

මහාචාර්ය එච් එම් එස් ප්රියනාත්    (ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ සහාය මහාචාර්ය) 

BA Hons (USJP), MA in Economics (USJP) 
 

ආචාර්ය එස් ගජ් එම් එන්හ ජී සමරගකෝන්හ මිය (ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය) 

MSc (Kharkov), PhD (Kiev)  
 

ආර් එම් එල් රත්නායක මිය (සංඛයානය පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Kelaniya), MPhil in Applied Statistics (Peradeniya) 
 

ඩී ගජ් ජාගොඩ මිය (සංඛයානය පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (USJP), MPhil in Applied Statistics (Peradeniya) 
 

ආචාර්ය ඩබ්ල එන්හ එන්හ ගක් ගපගර්රා  (සංඛයානය පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BSc Hons (Colombo), MSc Applied Statistics (Limburgs, Belgium), MSc 

Biostatistics (Hasselt, Belgium), PhD (Calgary, Canada) 
 

එම් ඒ සී එස් එස් ප්රනාන්හදු මහත්ා (සංඛයානය පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BSc Hons (USJP) MPhil (Peradeniya) 
 

ඒ එම් අයි ගුණරත්න මයා (ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Colombo), MEcon (Colombo) 
 

ආචාර්ය ජී ආර් එස් ආර් සී සමරවීර (ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Colombo), MEcon (Colombo), PhD (Colombo) 
 

එම් ඩී ගජ් ඩබ්ල විගජ්සිංහ මිය (ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), MEcon (Colombo) 
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යූ එස් ත්ත්සරණි මිය (සංඛයානය පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL) 
 

*එල් පී ිමාලි මිය (සංඛයානය පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), MSc in Applied Statistics (Colombo) 
 

ඩබ්ල ඒ ගස්නාතිස්ස මහත්ා (ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL) 

 

පරිගණක අධයයන මධයස්ථානය 
 

සමාමයෝෛක 

එච් එම් එම් ඒ ගේරත් මහත්ා (පරිෙණක ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ උපගේශක)  

BSc (Colombo)  

 

කාර්ය මණ්ඩලය 

ආර් එම් එන්හ බී රත්නායක මහත්ා (පරිෙණක ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය) 

BSc Hons (Peradeniya) MSc (Peradeniya), MPhil (Peradeniya) 
 

එස් පී ගක් රණතුංෙ මහත්ා (පරිෙණක ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (USJP) MSc (Colombo), MPhil (Colombo) 
 

ඩබ්ල ආර් වයි එස් සමරගස්කර මහත්ා (පරිෙණක ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ උපගේශක)  

BSc (SUSL) 
 

ඒ සී නානායක්කාර මිය (පරිෙණක ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ උපගේශක) 

BSc (Colombo), MCS (Colombo)  
 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්ීමම් අධයයනාංශය 
 

අංශාධිපති 

ආර් ඩබ්ල එම් පී ජී අයි ගක් වීරගකෝන්හ මිය (ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), MA in Linguistics (Kelaniya) 
 

කාර්ය මණ්ඩලය 

බී එම් එල් ආර් ගක් බස්නායක මිය (ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL) MA in Linguistics (Kelaniya)  

MPhil in English Literature, Keele University, UK 
 

ගක් එස් එන්හ ප්රසාංෙනී මිය (ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), MA in Linguistics (Kelaniya) 
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යූ ඩී ගස්නාරත්න ගමය (ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), PGD (Kelaniya) 
 

ගක් එස් සිවගේසුගන්හසන්හ මහත්ා (ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ උපගේශක) 

BA (Peradeniya), Special Trained Teacher, MA in Linguistics (Kelaniya) 

 

භාෂා අධයයනාංශය 
 

අංශාධිපති 

ආචාර්ය ආර් ඒ ඩී පී වීරගස්කර (සිංහෙ භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Kelaniya), MA (JNU, India), PhD (SUSL), Hindi Language & 

Literature Higher Diploma (Agra), Sangeeth Visharad (Bhathakande, India) 
 

කාර්ය මණ්ඩලය 

මහාචාර්ය ගක් නාගේෂ්වරන්හ (ගදමළ  භාෂාව පිළිබඳ සහාය මහාචාර්ය) 

BA Hons (Jaffna), MA (Jaffna), PhD (Peradeniya) 
 

ගජ් ගක් සී දිසානායක මහත්ා (ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Colombo), MPhil (Kelaniya) 

ආචාර්ය ඩබ්ල මගනෝජ් ආරියරත්න (සිංහෙ භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (USJP), MA (USJP), PhD (Pune) 
 

ආචාර්ය හාගවෝ ගවයිමින්හ (චීන භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons, PhD (Kelaniya) 
 

ආචාර්ය ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි (සිංහෙ භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (USJP),  MPhil (Kelaniya), PhD (Peradeniya) 
 

ජී  ගක් සී එස් ද සිල්වා මිය (සිංහෙ භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Colombo), MPhil (Colombo) 
 

පූජය ඒ විජිත් ිමි (ජපන්හ භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Komazawa), MA (Komazawa) 
 

ආචාර්ය එස් වයි ශ්රීදර් (ගදමළ  භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), MPhil (Peradeniya), PhD (Peradeniya) 
 

ආචාර්ය එන්හ එස් ඩී පරණවිත්ාන (ජර්මානු භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Sydney), MA (Sydney), MA (Siegen), PhD (Bonn)    
 

ඩී සුන්හදරරාජන්හ මිය (ගදමළ  භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), MPhil (Peradeniya) 
 

ආර් ජී එස් රත්නායක  මහත්ා (ින්හදි  භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Kelaniya), Higher Diploma (Agra), MPhil in Hindi (Kelaniya) 
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එච් ඒ එම් ඒ හපුගොඩ මහත්ා (ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), MA (SUSL) 
 

ගක් ආර් ඩබ්ල ගක් එච් අගබ්ලවික්රම  මහත්ා (ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), MA in TESL, PGIE (OUSL) 
 

බී ඒ පී එම් එල් පතිරණ  මහත්ා (ජර්මානු භාෂාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Kelaniya), MA (Kelaniya), MPhil (Kelaniya) 
 

බී නාගොඩවිත්ාන මහත්ා (ින්හදි  භාෂාව පිළිබඳ  කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Kelaniya), Higher Diploma in LAP 400 (K.H.S. Agra), MA 

(Sivaji), MPhil (Kelaniya) 
 

ඩී ඒ එන්හ එස් වයි දසනායක මහත්ා (චීන භාෂාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), MA (Kelaniya) 
 

එම් ඒ ඩී ද එස් වීරක්ගකාඩි මිය (ජපන්හ භාෂාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), Post Graduate Diploma in Japanese Studies (Colombo) 
 

අයාකා ගකාමට්සු ගමය (ජපන්හ භාෂාව පිළිබඳ ස්ගේච්ඡා කථිකාචාර්ය) 

Kanto Gakuin University (Japan) 

 

භූමගෝල විදයා ො පාරිසරික කළමනාකරණ අධයයනාංශය 
 

අංශාධිපති 

ආචාර්ය ගක් පී එල් නිශාන්හත් පටබැඳි (භූගෙෝෙ විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Colombo), MA in Geography (Colombo), PhD(Kelaniya)  
 

කාර්ය මණ්ඩලය 

ආචාර්ය ගක් වී ඩී ඊ මැණිගක් මිය (භූගෙෝෙ විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (USJP), MA in Geography (USJP), PhD (USJP)  
 

ආර් ගජ් එම් උඩුගපෝරුව මිය (භූගෙෝෙ විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (USJP), Postgraduate Diploma (MRT), MPhil (Kelaniya)  
 

ඊ එම් ටී ගක් ගසගනවිරත්න මිය (භූගෙෝෙ විදයාව පිළිබඳ  කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (SUSL), MPhil (Peradeniya) 
 

එච් එම් පී ගේරත් මිය (භූගෙෝෙ විදයාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya) 
 

සමාජීය විදයා අධයයනාංශය 
 

අංශාධිපති 

ආචාර්ය සරත් ආනන්හද (සමාජ විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), MPhil (Wuhan), PhD (NUS)   
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කාර්ය මණ්ඩලය 

එච් රංජිත් මහත්ා (ගේශපාෙන විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), MPhil (Peradeniya), CTHE (Peradeniya) 
 

ආර් පී එස් එච් ගහට්ටිආරච්ි මිය (ගේශපාෙන විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Colombo), MA (Colombo), CTHE (Colombo), Diploma in 

Counselling Psychology (IPS) 
 

එස් ගක් හඳරාෙම මහත්ා (සමාජ විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Colombo), MA (Colombo), CTHE (Colombo) 
 

ඩබ්ල එම් ගජ් ගවල්ෙම  මහත්ා (සමාජ විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), MA (USJ)  
 

එන්හ එස් ජයතුංෙ මිය (සමාජ විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Kelaniya), MSSc (Kelaniya) 
 

ජී සී එල් පතිරණ මහත්ා (ගේශපාෙන විදයාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), MA (The University of Tokyo) 
 

ගිහානි ද සිල්වා මිය (සමාජ විදයාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Colombo), MPhil (Colombo) 
 

ආර් සී පල්ලියගුරුගේ මහත්ා (ගේශපාෙන විදයාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), CTHE (SUSL) 
 

එච් යූ එස් ප්රදීප්ත මහත්ා (ගේශපාෙන විදයාව පිළිබඳ ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

BA Hons (Peradeniya), MA (Bangladesh), MA (Peradeniya) 

 

අධයයනාංශ ො උපාධි පාඨමාලා: 
 

ආර්ථික විදයා හා සංඛයාන අධ්යයනාංශය, භාෂා අධ්යයනාංශය, භූගෙෝෙ විදයා 

හා පරිසර කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය, ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්හවීගම් 

අධ්යයනාංශය හා සමාජීය විදයා අධ්යයනාංශය යනුගවන්හ අධ්යයනාංශ පහකින්හ 

සමාජ විදයා හා භාෂා පීඨය සමන්හවිත් ගේ.  

 

පීඨය මගින්හ පහත් සඳහන්හ උපාධි පාඨමාො පිරිනමනු ෙැගබ්ල.  

1. ශාස්ත්රගේදී සිේ අවුරුදු විගශ්ෂ උපාධිය  

2. ශාස්ත්රගේදී තුන්හ අවුරුදු සාමානය උපාධිය 

 

පීඨගේ සියලුම අධ්යයනාංශවෙ සහායගයන්හ ශාස්ත්රගේදී තුන්හ අවුරුදු සාමානය 

උපාධි වැඩසටහන පැවැත්ගවන අත්ර,  ශාස්ත්රගේදී සිේ අවුරුදු විගශ්ෂ උපාධි 

පාඨමාො පහත් පරිදි පැවැත්ගේ.  
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ආර්ික විදයා ො සංඛයාන අධයයනාංශය 

ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය  

සංඛයානය පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය 

ගත්ාරතුරු හා සන්හනිගේදන ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය 

(ඉංග්රීසි මාධ්යගයන්හ පමණක් පැවැත්ගේ) 

 

භූමගෝල විදයා ො පරිසර කළමනාකරණ අධයයනාංශය 

 භූගෙෝෙ විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය 

 

භාෂා අධයයනාංශය 

සිංහෙ භාෂාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය  

ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය  

ින්හදි භාෂාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය  

ජර්මානු භාෂාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය  

ජපන්හ භාෂාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය  

චීනභාෂාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය  

පරිවර්ත්න අධ්යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය  

 

සමාජීය විදයා අධයයනාංශය 

ගේශපාෙන විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී විගශ්ෂ උපාධිය  

සමාජීය විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රගේදී විගශ්ෂ උපාධිය  

 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්ීමම් අධයයනාංශය (DELT) 

ගමම අධ්යයනාංශය මගින්හ උපාධි අගප්තක්ෂකයන්හට ප්රධ්ාන/අතුරු විෂයයක් 

ගෙස ගදවන බස ගෙස ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්හවීම සිදු කරන අත්ර සිසුන්හ 

ගවනුගවන්හ  ඉංග්රීසි භාෂා පාඨමාො ද පවත්වනු ෙැගබ්ල.  

 

 

අරමුණු 

 

2015 වර්ෂය සඳො ූ අරමුණු: 

1. වත්මන්හ ගෙෝලීය අභිගයෝෙ ජය ෙැනීමට හැකි අයුරින්හ විෂයමාො යාවත් 

කාලීන කිරීම හා සංවර්ධ්නය කිරීම 

2. පර්ගේෂණ හැකියාව වර්ධ්නය කිරීම හා නව දැනුම් උත්පාදනය දිරිමත් 

කිරීම 

3. විශ්වවිදයාෙගයන්හ ගබදාහරින දැනුම හා විගශ්ෂඥත්ාවය ප්රජාගේත් අදාළ 

කර්මාන්හත් ක්ගෂ්ත්රවෙත් යහපත් සඳහා ඉවහල් වන බවට සහතික වීම 

4. යටිත්ෙ පහසුකම් හා මානව ප්රාේධ්නය සංවර්ධ්නය කිරීම 

5. අනාෙත් අභිගයෝෙ ජය ෙැනීමට අවශය මානව හා බුේධිමය ප්රාේධ්නය 

සැපයීමට පීඨය සූදානම් කිරීම 
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6. වෘත්ීය අවශයත්ාවන්හට ෙැෙගපන අධ්යයන වැඩසටහන්හ නිර්මාණය කිරීම 

තුළින්හ ගුණාත්මක හා කුසෙත්ාපූර්ණ උපාධිධ්ාරීන්හ බිි කිරීම 

7. උපාධිධ්ාරීන්හට සිය ගත්ෝරාෙත් ක්ගෂ්ත්රවෙට අදාළව අතිගර්ක කුසෙත්ා 

වර්ධ්නය කර ෙැනීමට අවස්ථාව සැෙසීම 

 

වර්ෂය තුළ ළඟා කර ගත ෙැකි ූ අරමුණු: 

 

01 වන අරමුණ: වත්මන්හ ගෙෝලීය අභිගයෝෙ ජය ෙැනීමට හැකි අයුරින්හ විෂයමාො 

යාවත් කාලීන කිරීම හා සංවර්ධ්නය කිරීම 

1. පවතින විෂයමාොවන්හට ෙැෙගපන ගෙස, යාවත්කාලීන වීම සඳහා අවශය 

ගවනස්කම් සිදු කරමින්හ, අධ්යයන මාර්ගෙෝපගේශ සැකසීම.  

2. පීඨය මගින්හ පිරිනමනු ෙබන පාඨමාො සම්බන්හධ්ගයන්හ, ඒ පිළිබඳව 

උනන්හදුවක් දක්වන සියළු පාර්ශ්වයන්හ  සමඟ සාකච්ඡා ගකාට ඔවුන්හගේ 

ප්රතිගපෝෂණයන්හ ෙබා ෙැනීම.  

3. විෂයමාො සංගශෝධ්නය සම්බන්හධ්ගයන්හ ගේශීය හා විගේශීය 

විගශ්ෂඥයන්හගේ දායකත්වය ෙබා ෙැනීම. 

 

 

02 වන අරමුණ: පර්ගේෂණ හැකියාව වර්ධ්නය කිරීම හා නව දැනුම් උත්පාදනය 

දිරිමත් කිරීම 

1. අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙයට පර්ගේෂණ කටයුතු සඳහා සප්තත්වාර්ෂික 

නිවාඩු හා අධ්යයන නිවාඩු සහ අරමුදල් ෙබා දීම.   

2. කාර්ය මණ්ඩෙයට හා සිසුන්හට ගේශීය හා විගේශීය සම්මන්හත්රණ හා ගවනත් 

සංසදවෙට සහභාගි වීමට ඉඩප්රස්ථා සැෙසීම 

 

 

03 වන අරමුණ: විශ්වවිදයාෙගයන්හ ගබදාහරින දැනුම හා විගශ්ෂඥත්ාවය 

ප්රජාගේත් අදාළ කර්මාන්හත් ක්ගෂ්ත්රවෙත් යහපත් සඳහා ඉවහල් වන බවට 

සහතික වීම 

1. අ.ගපා.ස. උ/ගපළ සිසුන්හ සඳහා වැඩමුළු/සම්මන්හත්රණ පැවැත්වීම  

 

 

04 වන අරමුණ: යටිත්ෙ පහසුකම් හා මානව ප්රාේධ්නය සංවර්ධ්නය කිරීම 

1. අධ්යයන කටයුතු සඳහා අවශය නව උපකරණ හා රවය සැපයීම 

2. අධ්යයන, පරිපාෙන, අධ්යයන සහායක හා අනධ්යයන කාර්යමණ්ඩෙගේ 

කුසෙත්ා වර්ධ්නය කිරීගම් අරමුගණන්හ, කාර්ය මණ්ඩෙ සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය හරහා වැඩමුළු පැවැත්වීම 

3. අභයන්හත්ර ත්ත්ත්ව සහතික ඒකකය වැඩිදියුණු කිරීම 

4. කාර්යසාධ්න ඇෙයීම් ක්රමගේදය සංවර්ධ්නය කිරීම (ආචාර්යවරුන්හ 

ඇෙයීගම් වාර්ත්ාව) 



85 

 

5. නව ඉෙැන්හවීම් ක්රම සම්බන්හධ්ගයන්හ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙය පුහුණු කිරීම 

හා ත්ාක්ෂණික උපකරණ භාවිත්ය සම්බන්හධ්ගයන්හ ත්ාක්ෂණික කාර්ය 

මණ්ඩෙය පුහුණු කිරීම 

6. අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙගේ සාමාජිකයන්හට පශ්චාත් උපාධි පාඨමාො 

හැදෑරීම සඳහා අධ්යයන නිවාඩු ෙබා දීම 

7. අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙය තුළ ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ නිපුණත්ාවය  

වර්ධ්නය කිරීගම් අරමුගණන්හ වැඩමුළුවක් සංවිධ්ානය කිරීම 

 

05 වන අරමුණ: අනාෙත් අභිගයෝෙ ජය ෙැනීමට අවශය මානව හා බුේධිමය 

ප්රාේධ්නය සැපයීමට පීඨය සූදානම් කිරීම 

1. පරිවර්ත්න අධ්යයනය පිළිබඳ ශාස්ගත්රේදී (විගශ්ෂ) උපාධිය හදාරන පළමු 

සිසුන්හ කණ්ඩායමට කැනඩාගේ Ottawa විශ්වවිදයාෙගේ පරිවර්ත්න 

විදයාංශගේ උපගේශන කටයුතු සඳහා ගයාමු කිරීම  

 

06 වන අරමුණ: වෘත්ීය අවශයත්ාවන්හට ෙැෙගපන අධ්යයන වැඩසටහන්හ 

නිර්මාණය කිරීම තුළින්හ ගුණාත්මක හා කුසෙත්ාපූර්ණ උපාධිධ්ාරීන්හ බිි කිරීම 

1. කර්මාන්හත්ගේ නිරත් හා අදාළ ගවනත් පාර්ශ්වවලින්හ ෙබා ෙත් 

ප්රතිගපෝෂණයන්හ සැෙකිල්ෙට ෙනිමින්හ,පාඨමාො ඒකක යාවත්කාලීන කිරීම 

හා සංගශෝධ්නය කිරීම  

 

07 වන අරමුණ: උපාධිධ්ාරීන්හට සිය ගත්ෝරාෙත් ක්ගෂ්ත්රවෙට අදාළව අතිගර්ක 

කුසෙත්ා වර්ධ්නය කර ෙැනීමට අවස්ථාව සැෙසීම  

1. ඇත්ැම් පාඨමාො ඒකකවෙට ගත්ාරතුරු හා සන්හනිගේදන ත්ාක්ෂණය 

ඇතුළත් කිරීම 

2. විෂයමාොව තුළ ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණයට අදාළ ගකාටස් වැඩි වශගයන්හ 

ඇතුළත් කිරීම 

3. ඇත්ැම් පාඨමාො ඒකකවෙදී  GIS, SPSS වැනි නවත්ම මෘදුකාංෙ 

භාවිත්යට අවස්ථාව සැෙසීම 

4. සිසුන්හගේ ඉංග්රීසි භාෂා කුසෙත්ා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැඩසටහන්හ 

ක්රියාත්මක කිරීම 

5. ගත්වන භාෂා ගෙස සිංහෙ හා ගදමළ භාෂා ඉෙැන්හවීමට කටයුතු කිරීම 
 

 

පීඨය ලැබූ ෛයග්රෙණ 

 

ෛාතයන්තර වශමයන් ලැබූ ෛයග්රෙණ 

1. 2015 වර්ෂගේ ජපාන රජගේ අධ්යාපන, සංස්කෘතික, විදය හා ත්ාක්ෂණ 

අමාත්යාංශය විසින්හ පිරිනමනු ෙබන Monbukagakusho ශිෂයත්වය ගමම 

පීඨගේ අධ්යාපනය හදාරනපහත් සිසුන්හ විසින්හ දිනා ෙන්හනා ෙදී.  

 



86 

 

නම ලි.ප. අංකය විශ්වවිදයාෙය 

බී එම් එම් දිල්රුක්ෂි ගමය 11/SL/066 Miyagi University of 

Education, Japan 

ජී ඩී එන්හ පමුදුනී ගමය  11/SL/182 Nigata University, 

Japan 

 

2. පහත් නම සඳහන්හ සිසුවා විසින්හ ඉන්හදියාගේ අග්රා ි පිිටි Kendriya Hindi 

Sansthanි 2015-2016 අධ්යයන කාෙසීමාව තුළ ින්හදි භාෂාව හැදෑරීම 

සඳහා ශිෂයත්වයක් ෙබා තිගබ්ල. 

 

නම ලි.ප. අංකය විශ්වවිදයාෙය 

ජී එච් එල් එච් විගජ්සුරිය මයා 12/SL/049 Kendriya Hindi 

Sansthan, Agra 

 

ආයතනික ෛයග්රෙණ 

1. භූගෙෝෙ විදයා හා පාරිසරික කෙමනාකරණ අධ්යයනාංශය පිිටුවීම 

2. “ගදවන භාෂාවක් ගෙස ඉංග්රීසි ඉෙැන්හවීම” යන අංශය යටගත් නව පාඨමාො 

ඒකක තුනක් හඳුන්හවා දීම 

 

මපෞද්ගලික ෛයග්රෙණ 
 

ආචාර්ය ආර් ඒ ඩී පී ීරමස්කර  

ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගයන්හ, ස්වගේශීය අධ්යයන විෂය ක්ගෂ්ත්රයට 

අදාළව ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ෙදී. 
 

ආචාර්ය එස් වයි ශ්රීදර් 

ගප්තරාගදණිය විශ්වවිදයාෙගයන්හ, ගදමළ භාෂා විෂය ක්ගෂ්ත්රයට අදාළව ආචාර්ය 

උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ෙදී. 

 

ආචාර්ය ජී ආර් එස් ආර් සී සමරීර 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාෙගේ ආර්ථික විදයා අධ්යයනාංශගයන්හ, කම්කරු ආර්ථික 

විදයා විෂය ක්ගෂ්ත්රයට අදාළව ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ෙදී. 
 
 

ප්රකාශන 
 

ආර්ික විදයා ො සංඛයාන අධයයනාංශය 
 

ආචාර්ය ඒ අරුණ ශාන්ත  

Journal Publication 

ඒ අරුණ ශාන්හත්(2015) "Technical Efficiency of Small Scale Vegetable 

Growers in Sri Lanka: A Comparison of Parametric and Non-parametric 

Approach" Australian Journal of Basic & Applied Science, (AJBAS) Volume 

01, Issue 36 (Indexing Thomson Reuters) 
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මොචාර්ය එච්ච එම් එස් ප්රියනාත්  

Journal Publication 

එච් එම් එස් ප්රියනාත්  සහ එස් පී ගේමරත්න (2015b) "Effect of Capital on 

Transaction Cost: A Case Study of Small Enterprises in Sri Lanka", 

International Journal of Arts and Commerce, Vol. 4 No. 4, pp.127-140 

එච් එම් එස් ප්රියනාත්  සහ එස් පී ගේමරත්න (2015a) "Government SME 

Development Programs in Sri Lanka: A Review in the Lens of Transaction 

Cost Economics", Sabaragamuwa University Journal, Vol. 14 No. 01, pp.59-

81 
 

Abstract Publications 

එච් එම් එස් ප්රියනාත්  සහ එස් පී ගේමරත්න (2015) "Association between 

Social Capital on Transaction Cost: An Empirical Study of Small Enterprises 

in Sri Lanka", Proceedings of the Annual Research Symposium, Faculty of 

Graduate Studies, University of Colombo, pp.347-351 
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ආචාර්ය ආර් ඒ ඩී පී ීරමස්කර  

Abstract 

ප්රියංකා වීරගස්කර (2015) "The Comparative Study on North Indian Folk 

Drama & Sinhala Folk Drama", 8th Annual Research Conference, Royal 

Aesthetic Society of Sri Lanka 

ප්රියංකා වීරගස්කර (2015) "The Vedda Language: The Linguistic Study with 

Special Reference to Dambana, Sri Lanka", ICLSL 2015, University of 

Kelaniya, Sri Lanka 
 

මොචාර්ය මක් නාමේෂ්වරන් සෙ ආචාර්ය එස් වයි ශ්රීදර්  

Abstract 

ගක් නාගේෂ්වරන්හ සහ එස් වයි ශ්රීදර් (2015) "Eminent Tamil Scholars from the 

University of Sri Lanka". Thanpatham, Proceedings of Annual Conference - 

2013 (Ed) Perumal Saravanakumar ed. al, Department of Tamil, University 

of Peradeniya, pp: 21-34 
 

ආචාර්ය හිනිදුම සුනිේ මසමනවි  

Books 

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි (2015) "Sri Lankawe Susamadarsha Maruwa: 

Prasanna Vithanage and Asoka Handagama", Sarasavi Publishers, 

Nugegoda 
 

Articles (Non Refereed) 

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි (2015) "Asoka Handagama Chithrapatawalin Heliwana 

Drushtimaya Susamadarsha Maruwa", Handagama Soya Yama, (Ed) Uditha 

Gayashan Gunasekara,  Fast Publishing (PVT) Ltd, Colombo. 

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි (2015) "Oba Ma Pemkarana Geewala Drushtiwadi 

Praweshaya", Kaviya Obaya, (Ed) Liyanege Pamitha R., Sarasavi Publishers, 
Nugegoda. 

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි (2015) "Lo Soba Asurin Upan Kawu Soba Saha Lal 

Hegoda", Lal Hegoda Ekathu Kala Lipi Saha Thoragath Kavi, (Ed) Lakshan 

Maduranga Wickramaratne,  Fast Publishing (PVT) Ltd, Colombo. 
 

Articles on National News Papers 

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි "Soma", Sihala Translation of a Short Story by 

Maleeha Rajon, Irudina, 2015.10.11  

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි "Thurulu Wanu Misa Adarayen Semen Weda An 

Magak", Silimina, 2015.08.23 
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ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි "Ada Sahithya WashpaWena Deyak Wela", Lanka, 

2015.09.27  

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි "Thilakarathne Athe Thiyenne Shishtacharaya 

Aramba Karanna Awashya Atheetha Pragdhanaya", Lanka, 2015.11.08  

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි "Pemyuwalak Menma deshapalanaya Saha 

Purawasiyanda Onakara Thibe", Divaina, 2015.11.26 
 

Script Writing 

ිනිදුම සුනිල් ගසගනවි (2015) "Script Writer of biographical Program on 

Shriyani Amarasena", Alakamandawa, National Television Corporation Sri 

Lanka 

.සුන්දරරාෛන් මිය  

Book Chapter 

පී ගේවකුමාරි (2015) "Professor K. Kanapathippillai in the Literary World", 

Ahilam, Kandy 

පී ගේවකුමාරි(2015) "Irappum Pirappum Lyalpanathu: Maanpuru Manithanai 

Pugalniruvich Chelvathe Magathanathu", Arunasala Theepam, Meesalai 
 

එච්ච ඒ එම් ඒ ෙපුමගාඩ මෙතා  

Ongoing Research 

මගේෂ් හපුගොඩ සහ ඉරාජ් රත්නායක (2015-2016). Travel in the hyper-real? 

Revisiting the MacCannellian definition of touristic experience in the 
digitalized era.(Funded by Sabaragamuwa University of Sri Lanka). 
 

Papers and Abstracts 

මගේෂ් හපුගොඩ සහ ඉරාජ් රත්නායක (2015).Land and Tourism in Postwar 

Sri Lanka: A Critique on the Political Negligence in Tourism. In Balancing 

Development and Sustainability in Tourism Destinations: Proceeding of the 
Tourism Outlook Conference-2015 Springer. United Kingdom. Pp 219-231 

මගේෂ් හපුගොඩ (2015). Teacher as an Anonymous Moral Agent of Universal 

Good: Discussion on the Role of Teacher in the Short Story ‘The Morning 
Clouds’ by Yasunari Kawabata. In Sri Lanka Journal of Social 
Sciences.SLJSS 38 (2). Pp 79-94.  

මගේෂ් හපුගොඩ (2015). Failures of Decolonization and the Return to the 

Past: Reading V.S. Naipaul. In Sabaragamuwa University Journal.Vol.14 (1). 
2015 May. Pp 59-85.  

මගේෂ් හපුගොඩ (2015). Failures of Decolonization: Reading V.S. Naipaul. In 

the Proceedings of the Annual International Conference of the Royal Asiatic 

Society, Colombo.ISSN 1800-4067. 

මගේෂ් හපුගොඩ (2015). Failures of decolonization and ‘return to the past’: 

Reading V.S. Naipaul. In the Annual Research Symposium 2015 

(Engineering Social transformation through Research and 
Development.National center for Advanced Studies (NCAS), Colombo.ISSN 
978-955-4978-02-7. 

මගේෂ් හපුගොඩ සහ ඉරාජ් රත්නායක(2015).Land and Tourism: Land and 

tourism in postwar Sri Lanka: A critique on the political negligence in tourism. 
Proceedings in the Tropical Tourism Conference 2015, Lombok, Indonesia. 
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බී නාමගාඩවිතාන මෙතා  

ගෙසිල් නාගොඩවිත්ාන (2015) "Study of Changes of Nouns and Pronouns, 

Conjugated with case ending and Postpositions When Hindi is Learnt as a 

Foreign Language" Academic Journal, Department of Languages, Cultural 

Studies & Performing Arts, (ISSN 2357-2626) Volume 3, Issue 2015 
 

සමාජීය විදයා අධයයනාංශය 
 

ආචාර්ය සරත් ආනන්ද   

Books 

ආනන්හද ඒ එස්  (2015) Entrepreneurship and Sri Lankan Society, Nugegoda, 

Sarasavi Publisher 
 

Felicitation Volume 

ආනන්හද ඒ එස් (2015) Taking Distrust as Construct: The Buddhist Thought of 

Alienation, Felicitation Volume to Ven Werahera Ariyawansa There, 

Sudharmaramarama Pirivena, Godage Publisher 
 

ඩබ් එම් මේ මවේගම මෙතා  

Publication in Conference  

මිනුරි දනවෙවිත්ාන සහ ජයප්රසාේ ගවල්ෙම (2015) "Female Labour and Export 

Processing Zones, A Sociological Analysis" Proceedings of International 

Research Conference on Humanities and Social Sciences, Faculty of 

Humanities and Social Sciences, University of Sri Jayawardenapura 
 

ආර් පී එස් එච්ච මෙට්ටිආරච්චි මෙත්මිය  

Publication in Conference  

ආර් පී එස් එච් ගහට්ටිආරච්ි(2015) "Women in Local Politics: The Impact of 

Gender, Patriarchy and Public Opinion on Women's Representation in Local 

Politics" Gender & Education: Critical Issues, Policy & Practice International 

Conference May 2015 at Indiana University, Bloomington, United States 

conducted by London Centre for Social Studies (LCSS), Indiana University - 

USA, Michigan State University - USA and Gediz University - Izmir 

ආර් පී එස් එච් ගහට්ටිආරච්ි(2015) "Gender Mainstreaming in Post-conflict: 

An Analysis of Post- conflict Reconstruction Process in Some Selected 

Countries" In Conference Proceeding Gender and "The Law": Limits, 

Contestation and Beyond, (Ed) Sibel and Eda Aycan Aras, London Centre for 

Social Studies (LCSS), London 

 

එන් එස් ෛයතුංග මිය  

Abstract Publications 

එන්හ ජයතුංෙ සහ පී යුෙදාසන්හ (2015) "Women Role and Family Balance in 

Female Headed Households in Post-war Period in Sri Lanka: A Sociological 

Study: Special References in Pachchilaipalli in Killinochchi District", 2nd 



95 

 

Annual Student Research Session on Social Sciences and Languages, Faculty 

of Social Sciences and Languages, Sabaragmuwa University of Sri Lanka 

එන්හ ජයතුංෙ සහ ජී එල් ඒ පී දසනායක(2015) "Social Anthropological Study 

on Myths and Beliefs Related to Gem and Mining Industry: With Special 

Reference in Udathula Village, Belonging to the Divisional Secretariate of 

Pelmadulla, Rathapura District", 2nd Annual Student Research Session on 

Social Sciences and Languages, Faculty of Social Sciences and Languages, 

Sabaragmuwa University of Sri Lanka 

එන්හ ජයතුංෙ සහ ගක් වී එල් එන්හ සඳකුමාරි(2015) "A Sociological Study on the 

Socio Economical Relationship of Local Enterprises Related to Tourism: With 

Special References Narigama - Wellabada Tourism Area", 2nd Annual Student 

Research Session on Social Sciences and Languages, Faculty of Social 

Sciences and Languages, Sabaragmuwa University of Sri Lanka 

එන්හ ජයතුංෙ සහ  එච් ජී සී ඩබ්ල අගබ්ලරත්න (2015) "The Urban Dual Careers' 

Work and Leisure, A Sociological Study", 2nd Annual Student Research 

Session on Social Sciences and Languages, Faculty of Social Sciences and 

Languages, Sabaragmuwa University of Sri Lanka 

 

ජී සී එේ පතිරණ මෙතා  

Abstract Publications 

ජී සී එල් පතිරණ සහ ජී ජී එන්හ එස් අගබ්ලගස්කර (2015) "A critical Analysis of 

the Influence of Mega Development Projects for the Environmental Rights 

Violation in Sri Lanka", 2nd Annual Student Research Session on Social 

Sciences and Languages, Faculty of Social Sciences and Languages, 

Sabaragmuwa University of Sri Lanka 

ජී සී එල් පතිරණ සහ ටී කනූජා (2015) "Reconstruction Welfare Policy for the 

Rural Development in Sri Lanka; With Special Reference of the Housing Plan 

Welfare Policy in Kanakaraya Kulam South in Vovuniya District", 2nd Annual 

Student Research Session on Social Sciences and Languages, Faculty of 

Social Sciences and Languages, Sabaragmuwa University of Sri Lanka 

 

එච්ච යූ එස් ප්රදීප් මෙතා  

Publication in Conference  

ගක් වී ඩී එදිරිසූරිය මැණිගක්, පී උලුවඩුගේ සහ ඊ එම් ටී ගක් ගසගනවිරත්න 

(2015) "Human Crocadile Conflict in Sri Lanka with Special Reference to the 

Nilwala River Area in Matara District", 5th International Symposium, South 

Eastern University of Sri Lanka 

Abstract Publications 

ප්රදීප්ත උඩුවෙගේ සහ ඊ ඩී ජී ගක් එස් අමරවීර(2015) "The Role of the Religious 

Organizations in Post War Nation Building in Sri Lanka: Special Reference to 

Bodu Bala Sena and All Ceylon Jamaitul Ulama Organization", 2nd Annual 
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Student Research Session on Social Sciences and Languages, Faculty of 

Social Sciences and Languages, Sabaragmuwa University of Sri Lanka 

ප්රදීප්ත උඩුවෙගේ සහ එස් ඒ ගසෞමයා(2015) "Critical Analysis of Election 

Promises and Its Practical Context in Sri Lanka: With Special Reference to 

Presidential Election in 2010", 2nd Annual Student Research Session on 

Social Sciences and Languages, Faculty of Social Sciences and Languages, 

Sabaragmuwa University of Sri Lanka 

ප්රදීප්ත උඩුවෙගේ සහ ඊ ගජ් ඩී එස් ධ්නංජනී(2015) "Rights of Iiiegal Migrants 

Who Migrated to the Australia from Sri Lanka: Study Based on Mirissa and 

Devinuwara Divisional Secretariat Divisions", 2nd Annual Student Research 

Session on Social Sciences and Languages, Faculty of Social Sciences and 

Languages, Sabaragmuwa University of Sri Lanka 
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07. අධයයන සම්පත් 
 

7.1 පුස්තකාලය 
  

ෙැඳින්ීම: 

නූත්න ගෙෝකය තුළ ගත්ාරතුරු සම්පත්වෙ ස්වභාවය හා ස්වරූපය සීග්ර 

ගවනස්වීමකට බඳුන්හ ගවමින්හ පවී. නව කුසෙත්ා හා නිපුණත්ා වර්ධ්නය කිරීම 

අත්යවශය වී තිගබ්ල. ගම් සම්බන්හධ්ගයන්හ සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයීය පුස්ත්කාෙය 

ත්වත් වර්ධ්නීය වසරක් පසු කෙ අත්ර,  පුස්ත්කාෙ සම්පත් එකතුව ද වැඩිදියුණු 

කරන ෙදී. එි ප්රතිඵෙයක් ගෙස මුද්රිත් ප්රකාශන එකතුව 124,706 ක් දක්වා ඉහළ 

ගොස් ඇත්.  

සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයීය පුස්ත්කාෙය සිය පුස්ත්කාෙ සම්පත් භාවිත්ා 

කරන්හනන්හ ගවත් ගත්ාරතුරු ගබදා හැරීමට ඉහළම පරිශ්රමයකින්හ යුතුව කටයුතු 

කරයි. ඒ අනුව, පුස්ත්කාෙය යනු සිය සම්පත් එකතුව ගපෝෂණය කර ෙනිමින්හ 

වැගඩන සජීවී ඒකකයක් ගෙස දැක්විය හැක.  
 

අරමුණු: 

පර්ගේෂණ වෙ ගුණාත්මක බව උසස් කර ෙැනීමත් පුස්ත්කාෙ පරිශීෙකයන්හගේ 

පර්ගේෂණාත්මක දැනුම වැඩිදියුණු කිරීමත් අරමුණු කරෙත් ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව 

විශ්වවිදයාෙයට අයත් පුස්ත්කාෙ, පරිශීෙකයන්හගේ විදුත් සඟරා සහ විදුත් 

දත්ත් සංිත්භාවිත්ය ඉහළ නැංවීමට අගප්තක්ෂාගවන්හ සිටියි. ගමම වසගර්දී 

SCOLISමගින්හ ක්රියාත්මක සුසංධ්ානයක් හරහා (consortia) විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන 

ගකාමිෂන්හ සභාව මගින්හ අපගේ පුස්ත්කාෙය ගවත් විදුත් සඟරා දත්ත් සංිත් 

හත්රක් ෙබා දී තිගබ්ල. එම දත්ත් සංිත් නම්: 

 Oxford University Journals 

 Wiley Online Library 

 Emerald Insight 

 Sage Research Methods 

 

සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයීය පුස්ත්කාෙය පහත් සඳහන්හ මාර්ෙෙත් (online) දත්ත් 

සංිත්/විදුත් සඟරාවෙට ද දායක වී තිගබ්ල. 

Indian Journals.com 

Journal of Surveying Engineering 

Journal of Aerospace Engineering 

Journal of Construction Engineering and Management 
Journal of Environmental Engineering 

Journal of Highway and Transportation Research and Development 
Journal Urban Planning and Development 
Survey Review 
 

The Indian Forester 
 

Journal of Marketing Research 

End Note 

http://ascelibrary.org/journal/jaeeez
http://ascelibrary.org/journal/jcemd4
http://ascelibrary.org/journal/joeedu
http://ascelibrary.org/journal/jhtrcq
http://ascelibrary.org/journal/jupddm
http://www.tandfonline.com/loi/ysre20#.VyrM7IR97IU
http://www.indianforester.co.in/
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/AMA%20Publications/AMA%20Journals/Journal%20of%20Marketing%20Research/JournalofMarketingResearch.aspx
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INASP Open Access Resources(පරිතයාගයක් මලස ලැබිණි) 

පුස්ත්කාෙය විසින්හ ඉදිරි කාෙගේදී සිය සම්පත් හා ගත්ාරතුරු ඩිජිටල් ත්ාක්ෂණය 

මගින්හ හුවමාරු කර ෙැනීගම් ක්රමගේදයක් හඳුන්හවාදීමට නියමිත් ය. ගත්ාරතුරු 

පහසුගවන්හ ගසායා ෙැනීමට ඇති බාධ්ා මඟ හරවා ෙැනීම පිණිස විදුත් 

ගත්ාරතුරු ෙබඩාවක් ස්ථාපනය කිරීමට පුස්ත්කාෙය අරමුණු කර ගෙන සිටී. 

පුස්ත්කාෙ සම්පත් සම්භාරගේ ගමන්හම මානව සම්පත්වෙ ද ගුණාත්මකභාවය  

ඉහළ නැංවීමට සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයට අයත් පුස්ත්කාෙ කටයුතු කරමින්හ 

සිටිති.  
 

වසර තුළ ළඟා කර ගත් අරමුණු 

Use of ICT in information services the SUSL Library collaborated with the 

concept of  5R’s  Right Information to Right Person at Right Time at 

Reasonable  value in Required format. Many of the Academics associated to 

innovative approaches through the better Library Service Delivery.  
 

ෛයග්රෙණ 

ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයීය අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙගේ පර්ගේෂණ හා 

සංවර්ධ්න කටයුතු වර්ධ්නය කිරීගම් ප්රධ්ාන ගමවෙම් වන්හගන්හ ගත්ාරතුරු හා දැනුම 

යි. 
 

ෛාතික ෛයග්රෙණ 

පුස්ත්කාෙයීය අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙය විසින්හ ජාතික පුස්ත්කාෙ හා ගත්ාරතුරු 

විදයා ආයත්නය (NILIS) හා ශ්රී ෙංකා පුස්ත්කාෙ සංෙමය සමඟ සම්බන්හධ් ගවමින්හ, 

ඉෙැන්හවීම් හා උපගේශන කටයුතු සිදු කිරීම, සම්මන්හත්රණ පැවැත්වීම, පුස්ත්කාෙ 

විදයා ක්ගෂ්ත්රගේ සහතිකපත් හා ඩිප්තගෙෝමා අගප්තක්ෂකයන්හ සඳහා ගේශනමාො 

පැවැත්වීම ආදී ගස්වා සඳහා දායකත්වය ෙබා දුන්හහ.  
 

ආයතනික ෛයග්රෙණ 

පුස්ත්කාෙය භාවිත්ා කරන්හනන්හ සඳහා  වටිනා අන්හත්ර්ජාෙ  සම්පත්/දත්ත් 

සංිත්වෙට (e- resources/ databases) දායක වනු පිණිස විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන 

ගකාමිෂන්හ සභාව/ SCOLIS මගින්හ ගත්ෝරා ෙන්හනා ෙද සුසංධ්ානගේ (consortia) 

ආයත්නික සාමාජිකගයකු ගෙස ද ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයීය 

පුස්ත්කාෙය සම්බන්හධ් විය. 

විශ්වවිදයාෙයීය ප්රධ්ාන පුස්ත්කාෙය විසින්හ පුස්ත්කාෙ සම්පත් එකතුව 

සංරක්ෂණය කිරීම පිණිස ධූමායන ක්රියාවලියට ෙක් කරන ෙදී.2015 ගනාවැම්බර් 

මස 06 වන දින සිට සතියක් පුරා එය සිදු ගකරිණ. 
 

මපෞද්ගලික ෛයග්රෙණ 

1. 2013 නව ශිෂය කණ්ඩායම සඳහා ‘අධ්යයන ජීවිත්ය හා පුස්ත්කාෙය’ යන 

ගත්මාව යටගත් ශිෂය නම්නීකරණ වැඩසටහන,  2015 අගේල් 20 වන දින 

පුස්ත්කාෙයාධිපතිනිය විසින්හ සමාජීය විදයා පීඨ ශ්රවණාොරගේ දී 

පවත්වන ෙදී.  
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2. 2015 අගෙෝස්තු 18 වන දින පුස්ත්කාෙයාධිපතිනිය විසින්හ පළමු වසර පළමු 

සමාසිකගේ සිසුන්හ සඳහා “විශ්වවිදයාෙයීය පුස්ත්කාෙගයන්හ අන්හත්ර්ජාෙ 

සම්පත් (E- Resources) ගසායා ෙැනීම” සම්බන්හධ්ගයන්හ ගේශනමාොවක් 

පවත්වන ෙදී.  

3. 2013 නව ශිෂය කණ්ඩායම සඳහා ‘අධ්යයන ජීවිත්ය හා පුස්ත්කාෙය’ යන 

ගත්මාව යටගත් ශිෂය නම්නීකරණ වැඩසටහන,  2015 අගේල් 20 වන දින 

පුස්ත්කාෙයාධිපතිනිය විසින්හ සමාජීය විදයා පීඨ ශ්රවණාොරගේ දී 

පවත්වන ෙදී.  

4. පින්හනවෙ ගදමළ මහා විදයාෙගේ සිසුන්හ විසින්හ සිදු කළ පුස්ත්කාෙ 

චාරිකාවට පුස්ත්කාෙ කාර්ය මණ්ඩෙගේ මඟ ගපන්හවීම ෙැබිණි.Those who 

visited  to received  their Certificates  awarded for the Entrepreneurship 
day 2015 organized by the Faculty of management Study on 01st 
Sep.2015. 

5. 2015 අගෙෝස්තු 07 වන දින විශ්වවිදයාෙගේ කාර්ය මණ්ඩෙ සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය විසින්හ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙය සඳහා සංවිධ්ානය කළ 

“විශ්වවිදයාෙ සඳහා උපාය මාර්ගික කළමනාකරණය” පිළිබඳ වැඩමුළුවට 

පුස්ත්කාෙයාධිපතිනී ටී එන්හ ජනයිසූරි මහත්මිය සහභාගි වූවාය.   
 
 

 

අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය විසින් 2015 වර්ෂමේදී සෙභාගි ූ වැඩමුළු 

ො පුහුණු වැඩසටෙන් 
 

 

නම ත්නතුර ගේශීය වැඩමුළු / පුහුණුවීම්  

සුසිල් ගහට්ටිආරච්ි 

මහත්ා 

මාණ්ඩලික සහකාර 

(පුස්ත්කාෙ ගස්වා)  

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 

 

ඩී ගක් එස් ොමිනී මහත්ා 

 

මාණ්ඩලික සහකාර 

(පුස්ත්කාෙ ගස්වා)  

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 

 

එච් එම් ටී යූ කුමාරි මිය පුස්ත්කාෙ සහකාර 1 

ගේණිය 

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 

 

ගක් ඩබ්ල එස් එල් 

ගකවිටියාෙෙ මහත්ා 

පුස්ත්කාෙ සහකාර 111 

ගේණිය 

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 

 

ගක් එල් ඩී සී ගල්කම්ගේ 

මිය  

 

පුස්ත්කාෙ සහකාර 

11ගේණිය 

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 

 

ආර් එම් ඩී ජනනුවන්හ 

මහත්ා 

පුස්ත්කාෙ සහකාර 111 

ගේණිය 

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 
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බී ඩී එම් ප්රියංෙනී මිය  පුස්ත්කාෙ සහකාර 111 

ගේණිය 

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 

 

ඒ ගජ් එම් ආර් සී කුමාරි 

මිය  

කම්කරු 11ගේණිය 

 

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 

 

ආර් එම් සීෙවී මිය කම්කරු 11ගේණිය 

 

සාමානය චර්යා හා කාර්යාෙ 

ක්රම 

2015 ජූලි 28 

 

 

 

 

 

සියළුම පුස්ත්කාෙ 

අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩෙය හා පුස්ත්කාෙ 

සහකාරවරුන්හ  

සම්පත් දායක:  

Mr. Alankar Shukla, 

Libsys Co LTD. 

India. 

 

පුස්ත්කාෙගේ අධ්යයන හා 

පරිපූරක කාර්ය මණ්ඩෙය 

ගවනුගවන්හ ප්රාගයෝගික පුහුණු 

පාඨමාොවක් සංවිධ්ානය 

කරන ෙදී.  

ආවරණය කරන ෙද විෂය 

ඒකක: Automation of Library 

System; Cataloguing of 

electronic resources, 

Indexing, Configuration of 

SDI services, spine slip 

generation15/08/2015 

 

පුස්ත්කාෙ අධ්යයන 

කාර්ය මණ්ඩෙය හා 

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙ 

නිගයෝජිත්යන්හ 

සමාගයෝජක ; 

Ms. Shanti Epari 

International Account 

Executive 

EBSCO Information 

Services India 

 

Enlighten the value & 

application of EBSCO’s 

online databases "Lunch and 

Learn" Conference on EBSCO 

Academic Databases and 

Discovery Service hosted by 

EBSCO Information Services 

on Thursday, 2nd July 2015 

at Galadari Hotel, Colombo. 

 

 

 

 



101 

 

2015 වර්ෂමේ වැඩමුළු ො පුහුණු වැඩසටෙන් 
 

කාර්ය මණ්ඩෙ සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය මගින්හ පුස්ත්කාෙයීය පරිපූරක කාර්ය 

මණ්ඩෙගේ පුස්ත්කාෙ ගස්වාවන්හට අදාළ කුසෙත්ා සංවර්ධ්නය සඳහා වැඩමුළුවක් 

පවත්වන ෙද අත්රපුස්ත්කාෙගේ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙය සම්පත් දායකයන්හ 

ගෙස ඊටසහභාගි වූහ. 

 2015 ගනාවැම්බර් 11 වන දින, සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ 

පුස්ත්කාෙයාධිපතිනී ටී එන්හ ජනයිසූරි මහත්මිය විසින්හ කාර්ය මණ්ඩෙ 

සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය හරහා පුස්ත්කාෙයීය පරිපූරක කාර්ය මණ්ඩෙය 

ගවනුගවන්හ වැඩමුළුවක් පවත්වන ෙදී. ඒ, “පුස්ත්කාෙ ගස්වාවන්හ හා සබැඳි 

පාරිගභෝගික සත්කාරය” සම්බන්හධ්ගයනි.  

 2015 ගනාවැම්බර් 11 වන දින, ගජයෂ්ඨ සහකාර පුස්ත්කාෙයාධිකාරි පී ගක් 

සී එම් විගජ්වික්රම මහත්ා විසින්හ කාර්ය මණ්ඩෙ සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය 

හරහා “Institutional Repositories and Greenstone”යන මාත්ෘකාව යටගත් 

පුස්ත්කාෙයීය පරිපූරක කාර්ය මණ්ඩෙය ගවනුගවන්හ වැඩමුළුවක් පවත්වන 

ෙදී.  

 2015 ගනාවැම්බර් 11 වන දින, ගජයෂ්ඨ සහකාර පුස්ත්කාෙයාධිකාරි 

ආචාර්ය අයි එම් නවරත්න මහත්ා විසින්හ කාර්ය මණ්ඩෙ සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය හරහා “පුස්ත්කාෙ ගස්වාවන්හි ගුණාත්මකභාවය වර්ධ්නය 

කරන්හගන්හ ගකගස්ද?”යන මැගයන්හ පුස්ත්කාෙයීය පරිපූරක කාර්ය මණ්ඩෙය 

ගවනුගවන්හ වැඩමුළුවක් පවත්වන ෙදී.  

 

පුස්තකාල සම්පත් භාවිතයට අදාළ සංඛයාමේඛන ; 

 

 

Emerald Insight 
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බාෙත් කිරීම්- මාසික 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ග්රන්හථමාො බාෙත් කිරීම් 
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බාෙත් කිරීම් - ප්රකාශනවෙ ප්රකාශිත් වර්ෂ අනුව  
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දත්ත සංිත භාවිතය 
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7.2 පරිගණක අධයයන මධයස්ථානය 
 

ෙැඳින්ීම 

පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානය ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ ගස්වා සැපයීම සඳහා ශ්රී 

ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ පවතින ත්නි අධ්යයන ඒකකයකි. විශ්වවිදයාෙ 

අන්හත්ර්ජාෙ ගස්වය,විදුත් ත්ැපැල් ගස්වය,පරිෙණක ජාෙකරණ ගස්වාවන්හ,විදුන්හ 

ඉගෙනුම් පහසුකම්,නඩත්තු ගස්වාවන්හ (දෘඩාංෙ හා මෘදුකාංෙ) සහ ඇත්ැම් 

පීඨයන්හ සඳහා සම්පත්දායකයන්හ  සැපයීම යන ප්රධ්ාන ගස්වාවන්හ ගමමගින්හ 

සැපගේ. 
 

ඉතිොසය 

සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානගේ ඉතිහාසය,1991 

වර්ෂගේ සබරෙමුව පළාගත් අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙ ගකාලීජිය පිිටුවීම දක්වා 

විිගේ.  එය සමනෙවැව ජෙ විදුලි බෙ වයාපෘතියට අයත් ගොඩනැගිල්ෙක 

ආරම්භ කරන ෙද අත්ර වර්ත්මානගේ එය D1-4නිෙ නිවගස් ස්ථානෙත්ව ඇත්.  

ආරම්භගේදී  ගමම අංශය 1Mb RAM හා 40 Mb Hard disks සිත් Tatung 286 

පරිඝනක 10 කින්හද OKI 9 – pin ගඩාට් මැට්රික්ස් මුරණ යන්හත්රයකින්හ ද සමන්හවිත් විය. 

අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙගේ සමාරම්භක උත්සවයට පැමිණි  ිටපු ජනාධිපති 

රණසිංහ ගේමදාස මහත්ා විසින්හ එම අවස්ථාගේ ගමම පරිෙණක මධ්යස්ථානගේ 

ද ඵෙකය නිරාවරණය කරන ෙදී. 
 

මුල් කාලීනව, ෙණකාධිකරණ හා මූෙය, සංචාරක කළමනාකරණය සහ ඉංග්රීසි 

භාෂාව යන ඩිප්තගෙෝමා තුන සඳහා අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙය විසින්හ සිසුන්හ බඳවා 

ෙනු ෙැබූ අත්ර, හර පාඨමාොවක් ගෙස පරිඝනක මධ්යස්ථානය විසින්හ පිරිනැමූ 

පරිඝනක පාඨමාොව හැදෑරීම, එකී සියළු ඩිප්තගෙෝමා ෙබා ෙැනීම සඳහා 

අනිවාර්ය විය.   
 

එවකට සිටි බෙංගොඩ දිසා විනිසුරු විසින්හ මත්රවය වෙට ඇබ්ලබැි වූවන්හගෙන්හ 

අය ගකගරන දඩ මුදල් සමාජ සත්කාර සඳහා ගයාදා ෙැනීගම් වැඩසටහනක් දියත් 

කරන ෙද අත්ර, එමගින්හ පරිත්යාෙ කරනු ෙැබූ රු. 15000.00 කමුදලින්හ, එවකට සිටි 

ගස්වකයින්හ, ශිෂයයින්හ, ෙම්වාසීන්හ ඇතුළු සියළු ගදනාගේ සහගයෝෙගයන්හ ශ්රමදාන 

වයාපාරයක් ගෙස දැනට පවතින පරිෙණක මධ්යස්ථාන ගොඩනැගිල්ගල් ඉදිකිරීම් 

කටයුතු ආරම්භ කරන ෙද අත්ර පසුව රජගයන්හ ෙැබුණූ අරමුදල් මත් 

ගොඩනැගිල්ගල් ඉදිකිරීම් කටයුතු  සම්පූර්ණ කරනු ෙැබීය. සමනෙ වැව 

වයාපාරගයන්හ අත්පත් කර ෙත් ගොඩනැගිලි වෙට අමත්රව, අනුබේධ් 

විශ්වවිදයාෙ ගකාලීජිය සඳහා ඉදි කළ පැරණි ශ්රවණාොරය හා සමොමීව ඉදිවුණු 

පළමු  ගොඩනැගිල්ෙ වන්හගන්හ දැනට පරිෙණක මධ්යස්ථානය පවත්වාගෙන යන 

ගොඩනැගිල්ෙයි. 
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පළමුව එක් කාර්ය මණ්ඩෙ සාමාජිකගයකු පරිෙණක ත්ාක්ෂණ 

උප ගේශකවරගයකු වශගයන්හ බඳවා ෙන්හනා ෙද අත්ර ඔහු විසින්හ පරිඝනක හර 

පාඨමාොගේ ගේශන සහ ප්රාගයෝගික වැඩසටහන්හ ගමගහයවන ෙදී.  ඉන්හ 

අනතුරුව පරිෙණක මධ්යස්ථානගේ ගස්වා ත්වත් පුළුල් කිරීම අරභයා ත්වත් 

උපගේශකවරුන්හ ගදගදගනකු මධ්යස්ථාන කාර්ය මණ්ඩෙය ගවත් බඳවා ෙත් 

අත්ර, එය අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙ පේධ්තිය තුළ පැවති අනුමත් ගස්වක 

සංඛයාවකින්හ යුත් එකම පරිෙණක මධ්යස්ථානය විය. 

 

1996 සබරෙමුව අනුබේධ් විශ්වවිදයාෙය ජාතික විශ්වවිදයාෙ ත්ත්වයට උසස් 

කිරීගමන්හ අනතුරුව, ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ පාඨමාො සඳහා අවශය අධ්යයන 

සටහන්හ නිර්මාණය කිරීගමන්හ සහ එම පාඨමාො සඳහා ගේශන හා ප්රාගයෝගික 

පුහුණු කටයුතු පැවැත්වීගමන්හ, විශ්වවිදයාෙයට පරිෙණක හා ගවනත් අදාළ 

උපකරණ මිෙදී ෙැනීම සඳහා අවශය ගටන්හඩර් සැකසීම හා ඒවා ඇෙයීම් 

කිරීගමන්හ, දිනපත්ා රාජකාරී කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා ලිපිකරුවන්හට පරිඝනක 

දැනුම ෙබා දීගමන්හ, අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙගේ සාමාජිකයින්හට ඔවුන්හගේ 

පශ්චාත් උපාධි නිබන්හධ්න සකස් කර ෙැනීමට සහාය ගවමින්හ, හා ඉෙැන්හවීගම් 

පත්රිකා/සටහන්හ සූදානම් කර ෙැනීමට සහාය ගවමින්හ පරිෙණක මධ්යස්ථානය 

සිය ගස්වය අගනකුත් පරිෙණක ගනාවන පීඨ සඳහා ෙබාදීම ආරම්භ කරන ෙදි. 

 

විශ්වවිදයාෙගේ ක්රියාකාරකම් පුළුල් වීමත් සමෙම පරිෙණක මධ්යස්ථානය 

පරිඝනක අධ්යයන මධ්යස්ථානය ගෙස යළි නවයකරණය ගකාට, ගවනම 

අධ්යක්ෂකවරගයකු යටගත් ප්රතිවුහෙත් කරන ෙදී.  එගමන්හම කළමනාකරණ 

අධ්යයන හා සමාජීය විදයා හා භාෂා යන පීඨයන්හ ි ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණයට 

අදාළ උපාධි වැඩසටහන්හ සඳහා සහගයෝෙය ෙබා දීම ද සිදු ගකරිණි.  

මධ්යස්ථානය ගස්වා කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා දැනට පවතින ගොඩනැගිල්ෙට 

යාබදව ත්වත් ගොඩනැගිල්ෙක් ද ඉදිකරන ෙදී.  එම කාෙගේදීම විශ්වවිදයාෙ LAN 

(Local Area network) ජාෙය ආරම්භ කර LEARN හරහා අන්හත්ර්ජාෙ පහසුකම් වෙට 

සම්බන්හධ් කරමින්හ විශ්වවිදයාෙ ප්රජාවට අන්හත්ර්ජාෙ පහසුකම් හා ජාෙෙත් ගස්වා 

ෙබාදීම හා එම කටයුතු නඩත්තු කිරීම ආරම්භ ගකරිණි.  සබරෙමුව 

විශ්වවිදයාෙයීය ගවබ්ල අඩවිය නිර්මාණය කිරීම හා විදුත්   ඉගෙනුම් පරිසරයක් 

නිර්මාණය කිරීම පරිෙණක මධ්යස්ථානගේ ත්වත් වැදෙත් ගස්වාවන්හ ගේ. 

 

ගම් අත්ර, පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානගයන්හ ඉටු ගකගරන ගස්වය පුළුල් කිරිම 

සඳහා කාර්ය මණ්ඩෙ ප්රතිපාදන ඉහළ නංවන ෙද අත්ර, විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන 

ගකාමිෂන්හ සභාගේ 2012 අනුමත් කාර්ය මණ්ඩෙ ෙැයිස්තුවට අනුව ගම් වනවිට 

පරිෙණක මධ්යස්ථානය ගවත් අනුමත් වී ඇති කාර්ය මණ්ඩෙය පහත් පරිදි ගේ.  
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තනතුර     අනුමත  

දැනට 

සිින 

  

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

II ගේණිය U-AC 3(II) 2 3 

  කථිකාචාර්ය U-AC 3(III) 2 1 

  

කථිකාචාර්ය 

(ආධුනික) U-AC 3(IV) 4 1 

පරිෙණක වැඩසටහන්හ 

නිර්මාණකරු       

    U-AS 1(I) 1 _ 

උපගේශක (පරිෙණක ත්ාක්ෂණ)       

  I ගේණිය U-AS 2(I) 2 5 

  II ගේණිය U-AS 2(II) 3   

සහකාර ජාෙ කළමනාකරු       

  I ගේණිය U-AS 2(I) 2 2 

පරිෙණක ගයදුම් සහකාර       

  II ගේණිය U-MN 1(III A) 1 1 

ත්ාක්ෂණ නිෙධ්ාරී       

  

II ගේණිය ' B 

කාණ්ඩය' U-MT 1(III B) 1 1 

කම්කරු         

  II ගේණිය U-PL 1(III) 2 1 

විදයාගාර සොයක       

  පහළ ගේණිය U-PL 2(III) 1   

  

  

  අනුමත් කාර්ය මණ්ඩෙයට අනුකූෙ වන ගෙස පහත් නිෙධ්ාරීන්හ බඳවා ගෙන 

පරිෙණක මධ්යස්ථානය ගවත් අනුයුක්ත් කර ඇති අත්ර, විවිධ් පීඨවෙට හා 

ගපාදුගේ විශ්වවිදයාෙයට ගස්වය සැපයීම සඳහා ඔවුන්හට රාජකාරි පවරා ඇත්. 
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අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය / පරිගණක මධයස්ථානය 

 

අනු 

අංකය 

නම ත්නතුර අනුයුක්ත් කර ඇති ස්ථානය 

1 ආර් වී එස් පී ගක් 

රණතුංෙ මහත්ා 

ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

2 ආර් එම් එන්හ බී 

රත්නායක මහත්ා 

ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

(ආධුනික) 

පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

3 එච් ගක් සාලින්හද 

ගේමදාස මහත්ා 

ආධුනික 

කථිකාචාර්ය 

පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

4 එන්හ ගජ් එම් සිල්වා 

මහත්ා 

කථිකාචාර්ය පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

5 ආර් ඒ එච් එම් 

රූපසිංහ 

ආධුනික 

කථිකාචාර්ය 

පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

 

එන්හ ගජ් එම් සිල්වා සහ ආර් වී එස් පී ගක් රණතුංෙ යන පරිෙණක 

උපගේශකවරුන්හට කථිකාචාර්ය ත්නතුරුවෙට උසස්වීම් ෙබා දුන්හ අත්ර ත්වත් 

තිගදගනකු කථිකාචාර්යවරු ගෙස බඳවා ෙන්හනා ෙදී.   

 

2014 වර්ෂගේදී එස් පී ගක් රණතුංෙ මහත්ා පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානගේ 

අධ්යක්ෂ ගෙස කටයුතු කළ අත්ර, ඊට අමත්රව ඔහු කළමනාකරණ අධ්යයන 

පීඨගේ හා සමාජීය විදයා හා භාෂා අධ්යයානාංශගේ ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ 

විෂයයට අදාෙ පාඨමාො සඳහා ගේශන පවත්වයි.     

 

ගනවිල් රත්නායක මහත්ා සමාජීය විදයා හා භාෂා අධ්යයන පීඨයට අයත් 

පරිඝනක මධ්යස්ථානගේ සමාගයෝජක ගෙස ගස්වය කරන අත්ර, අදාෙ 

පීඨාධිපතිවරයා ගේ ඉල්ලීම පරිදි ඔහු සමාජීය විදයා හා භාෂා අධ්යයානාංශගේ 

ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ විෂයයට අදාෙ පාඨමාො සඳහා ගේශන පවත්වයි.     

 

ආචාර්ය සාලින්හද ගේමදාස හා මල්රාජ් සිල්වා මහත්ා අදාෙ පීඨාධිපතිවරයා ගේ 

ඉල්ලීම පරිදි සමාජීය විදයා හා භාෂා අධ්යයන පීඨගේ ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණයට 

අදාෙ පාඨමාො සඳහා ගේශන පවත්වයි. 
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පරිගණක අධයයන මධයස්ථානමේ අධයයන සොයක කාර්ය මණ්ඩලය 

 

අනු 

අංකය 

නම ත්නතුර අනුයුක්ත් කර ඇති ස්ථානය 

1.  ඩබ්ල එච් ඩී 

ගප්තමවර්ධ්න 

මහත්ා 

පරිෙණක ත්ාක්ෂණ 

උපගේශක 

1 ගේණිය 

පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය/ කෘෂි විදයා 

පීඨය 

2.  එච් එම් එම් 

අසංක ගේරත් 

මහත්ා 

පරිෙණක ත්ාක්ෂණ 

උපගේශක 

11 ගේණිය 

පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය/කළමනාකරණ 

අධ්යයන පීඨය 

3.  ඩබ්ල එම් සී ගක් බී 

වනිෙගස්කර 

මහත්ා 

පරිෙණක ත්ාක්ෂණ 

උපගේශක 

11 ගේණිය 

පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය/ 

කළමනාකරණ අධ්යයන 

පීඨය 

4.  ඊ එස් ඒ ගුණසිංහ 

මහත්ා 

ජාෙ කළමනාකරු 1 

ගේණිය 

පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය 

5.  ගක් සී එස් 

රණසිංහ මහත්ා 

ජාෙ කළමනාකරු 

11 ගේණිය 

පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය 

6.  ඒ 

සී නානායක්කාර 

ගමය 

පරිෙණක ත්ාක්ෂණ 

උපගේශක 11 

ගේණිය 

පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය/ සමාජීය විදයා 

හා භාෂා පීඨය 

7.  ඩබ්ල ආර් වයි එස් 

සමරගස්කර 

මහත්ා  

පරිෙණක ත්ාක්ෂණ 

උපගේශක 11 

ගේණිය 

පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය/ සමාජීය විදයා 

හා භාෂා පීඨය 
 

 

 
 

ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩෙයට අයත් පරිෙණක ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ උපගේශකවරුන්හ 

සිවුගදනා අතුරින්හ තිගදගනකු කෘෂි විදයා පීඨය, සමාජීය විදයා හා භාෂා පීඨය සහ 

කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය යන පීඨ තුනට අයත් පරිෙණක මධ්යස්ථානවෙ 

ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණයට සම්බන්හධ් ගේශන/ප්රාගයෝගික පාඨමාො පැවැත්වීම 

සඳහාත් ඊට අදාළ උපගදස් ෙබාදීම සඳහාත් සමාගයෝජකවරුන්හ වශගයන්හ ඒ ඒ 

පීඨවෙට අනුයුක්ත් ගකාට ඇත්.   
 

සිය උපගේශක ත්නතුගර් කාර්යභාරයට අමත්රව ඩබ්ල එම් සී ගක් බී වනිෙගස්කර 

මහත්ා කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨගේ සමාගයෝජක ගෙස ද කටයුතු කරන අත්ර 

විශ්වවිදයාෙයීය ගවබ්ල අඩවි සංවර්ධ්නය කිරීගම් හා පවත්වාගෙන යාගම් 

කටයුතුවෙද නියැගෙයි.  ගේරත් මහත්ා ගදවර්ෂයක වැටුප්ත රිත් නිවාඩු ෙබා සිටී. 
 

ගජයෂ්ඨ උපගේශක ගප්තමවර්ධ්න මහත්ා ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ පාඨමාොගේ 

සම්බන්හධීකාරක වශ ගයන්හ කෘෂි විදයා පීඨගේ ගස්වය කරයි. අදාෙ පීඨවෙට අයත් 

සමාගයෝජකවරු ඒ ඒ පීඨ වෙ පීඨ මණ්ඩෙ රැස්වීම්වෙට ද සහභාගි වන අත්ර, 
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මානව සම්පත් හා ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණයට අදාළ ගස්වාවන්හ සැපයීම සඳහා 

පරිෙණක මධ්යස්ථානගේ අධ්යක්ෂවරයා සමෙ සහගයෝෙගයන්හ කටයුතු කරති. 

කාලීන අවශයත්ාවයන්හ මත් ඉදිරිගේදී ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩෙගේ ඇබෑර්තු 3 ක් 

පිරවීමට නියමිත්ව ඇත්. 
 

විශ්වවිදයාෙගේ අන්හත්ර් ජාෙ ගස්වාවන්හ  සහ LAN ගස්වාවන්හ අවශය වන 

අවස්ථාවෙදී, සහකාර ජාෙ කළමනාකරු විසින්හ එකී කාර්යභාරය පරිෙණක 

අධ්යක්ෂකවරයාගේ අධීක්ෂණය යටත් සිදු කරනු ෙබයි. 
 

පරිගණක අධයයන මධයස්ථානයට අනුයුක්ත කර ඇති අනධයයන 

කාර්ය මණ්ඩලය 

අනු 

අංකය 

නම ත්නතුර අනුයුක්ත් 

කර ඇති 

ස්ථානය 

ගස්වය ෙබාගදනු ෙබන 

ස්ථානය හා ගස්වගේ 

ස්වභාවය 

1 පී සංජීව 

ගේමොල් මහත්ා 

පරිෙණක 

ගයදුම් 

සහකාර 

පරිෙණක 

අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය 

ශ්රී.ෙං.ස.වි.වි./මෘදුකාංෙ 

නඩත්තුව 

2 එච් ගජ් සී 

ගසනරත් මහත්ා 

කාර්මික 

නිෙධ්ාරි 

පරිෙණක 

අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය 

ශ්රී.ෙං.ස.වි.වි./දෘඩාංෙ 

නඩත්තුව 

3 ඩී ඒ චතුරංෙ 

මහත්ා 

කම්කරු පරිෙණක 

අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය 

පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානය 

 
 

සමස්ත් විශ්වවිදයාෙගේ ම සියළුම මධ්යස්ථාන, අංශ සහ කාර්යාෙවෙට අමත්රව 

සියළුම පීඨයන්හ ි පරිෙණක මධ්යස්ථානවෙ මෘදුකාංෙ හා දෘඩාංෙ 

සම්බන්හධ්ගයන්හ ඇති වන ෙැටළු ගසායා බො විසඳීමත් එම ෙැටළු සම්බන්හධ්ගයන්හ 

අදාෙ වෙකිවයුතු පාර්ශවයන්හ දැනුවත් කිරීමත් පරිෙණක ගයදුම් සහකාර 

වරයාගේ සහ කාර්මික නිෙධ්ාරි වරයා ගේ වෙකීම ගේ. ඒ අනුව, සංජීව ගේමොල් 

මහත්ා සහ එච් ගජ් සී ගසනරත් මහත්ා එම කටයුතුවෙ  නියැලී සිටින අත්ර 

පරිෙණක යන්හත්ර/උපකරණවෙ ගදෝෂ  ගසායා බො ඒවා අලුත්වැඩියා කිරීම  

පිළිබඳව අදාළ බෙධ්ාරීන්හ ගවත් වාර්ත්ා කිරීමට ද කටයුතු කරති.    

 

වර්තමාන තත්ත්වය 
 

වර්ත්මානගේදී පරිෙණක අධ්යයන මධ්යස්ථානය විසින්හ ප්රධ්ාන වශගයන්හ ම ඒ ඒ 

පීඨවෙ ඉල්ලීම පරිදි, සමාජීය විදයා හා භාෂා පීඨගේ සමාජීය විදයා 

අධ්යයනාංශගේ ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ උපාධි පාඨමාො හා සුළු පරිෙණක 

වැඩසටහන්හ, කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨගේ විවිධ් අධ්යයන අංශවෙ ගත්ාරතුරු 

ත්ාක්ෂණයට අදාළ විෂයයන්හ හා ප්රාගයෝගික පුහුණු කටයුතු සහ වයවහාරික 

විදයා පීඨගේ ආෙණන හා ගත්ාරතුරු පේධ්ති උපාධි වැඩසටහන්හ පැවැත්වීම සිදු 

කරනු ෙැගබ්ල.  අන්හත්ර්ජාෙ හා ගවබ්ල ගස්වා වැනි ගවනත් ගස්වාවන්හ මුළු 

විශ්වවිදයාෙයීය ප්රජාවටම සපයනු ෙැගබ්ල. ත්ව ද, විශ්වවිදයාෙය විසින්හ 2014 
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වසගර්දී IP දුරකථන පේධ්තියක් ස්ථාපනය කරන ෙද අත්ර එි සියලුම නඩත්තු 

හා වැඩිදියුණු කිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ෙබන්හගන්හ ද පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානගේ කාර්ය මණ්ඩෙය විසිනි.  

 

ගම්  වන විට සියළුම පීඨ විසින්හ පරිෙණක ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්යයන 

වැඩසටහන්හ පවත්වාගෙන යාම සඳහා ත්ම  ගොඩනැගිලි සංකීර්ණ තුළම 

පරිඝනක මධ්යස්ථාන පිිටුවා ඇත්.  එබැවින්හ දැනට තිගබන පරිෙණක අධ්යයන 

මධ්යස්ථානගේ ගොඩනැගිලි ඒ ඒ පීඨවෙ අධ්යයන වැඩසටහන්හ පැවැත්වීම සඳහා 

ත්වදුරටත් අවශය ගනාවන අත්ර, මධ්යස්ථානගේ සිදුවන ගස්වය පුළුල් කිරීම 

සඳහා ගමන්හම අනධ්යයන හා පරිපාෙන ගස්වකයින්හ ගවනුගවන්හ පුහුණු 

වැඩසටහන්හ පැවැත්වීමට හා අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙගේ පරිෙණක ත්ාක්ෂණය 

පිළිබඳ අවශයත්ා ඉටුකිරිමට ගමම ගොඩනැගිලි භාවිත්ා කළ හැක. 
 

පීඨවෙට අයත් පරිෙණක මධ්යස්ථාන පගේම (5)  අධ්යයන කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම හා විශ්වවිදයාෙ පුරා ජාෙය නඩත්තු කරන්හගන්හ ද පරිෙණක 

මධ්යස්ථානයයි.  
 

2013 වර්ෂගේ ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය ගවත් ගවන්හ කරන ෙද ඒකාබේධ් 

අරමුදල් ගේතුගකාටගෙන ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය සම්බන්හධ් යටිත්ෙ පහසුකම් හා 

අධ්යාපනික වැඩ සටහන්හවෙ ප්රෙතියක් ළඟා කර ෙත් හැකි විය.  ගමම අරමුදල් 

මගින්හ Internet bandwidthි අෙය 20 Mpbsසිට 100 Mbps දක්වා වැඩිකර ෙැනීමටත් 

අධ්යයන හා පරිපාෙන කාර්ය මණ්ඩෙගේ සියළුම සාමාජිකයන්හ ගවත් පරිෙණක 

පහසුකම් ෙබා දීමටත් හැකි විය. 

එගස්ම වාර්ෂික සැෙසුමට අනුකූෙව විශ්වවිදයාෙය විසින්හ නව පරිෙණක 100 ක් 

මිෙදී ගෙන ඇති අත්ර ඒවා විශ්වවිදයාෙයීය පරිෙණක ජාෙයට සම්බන්හධ් කර 

ඇත්. 
 

විශ්වවිදයාලයීය අභයන්තර පුළුේ පරිගණක ෛාලය (Campus-Wide 

Network) 
 

විශ්වවිදයාෙයීය අභයන්හත්ර පරිෙණක ජාෙයපරිඝනක මධ්යස්ථානය මගින්හ 

ගමගහයවනු ෙැගබ්ල. ගමම ගමගහයම් කුටිගේ පරිපාෙනය භාරව ඇත්ගත් 

පරිඝනක මධ්යස්ථානගේ සහාය ජාෙ කළමනාකරුවන්හ ගවත්ය.  ගමම ගමගහයුම් 

කුටිය Cisco routers, Proxy Server, DNS Server, Cisco for subnet switch, web servers, e-

mail server, e-learning server, virus guard server (centralized server) ආදිගයන්හ සමන්හවිත් 

ගේ.  2014 වර්ෂගේදීProxy, DNSසහ e-learningයන ගමගහයුම් පේධ්ති තුගනි 

ත්ත්ත්වය උසස් කිරීම තුළින්හ ඡාෙකරණ කටයුතු සහ විදුත් ඉෙැන්හවීම් 

ක්රමගේදය වැඩිදියුණු කිරිමට හැකි විය.  ගමගහයුම් කුටිය පරිඝනක 

මධ්යස්ථානගේ ගවනම කුටියක සිට පවත්වාගෙන යාම නිසා එි සුරක්ෂිත් බව 

වඩාත් ත්හවුරු වී ඇති අත්ර නඩත්තුව ද පහසු වී ඇත්.  එගස්ම 20 KVA 

ගජනගර්ටරයක් මගින්හ අතිගර්ක බෙශක්තියක් නිපදවීම තුළින්හ හා 20 KVA UPS 
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පේධ්තියක් භාවිත්ා කිරීම මගින්හ පරිෙණක ඡාෙ පේධ්තිගේ ක්රියාකාරිත්වය 

සතිගේ දින 7 පුරාම පැය 24 තුළම බාධ්ාවකින්හ ගත්ාරව පවත්වාගෙන යාමට හැකි 

වී ඇත්. 
 

වර්ත්මානගේ අළුතින්හ ස්ථාපිත් කරන ෙද භූ විඥාපන පීඨ ගොඩනැගිල්ෙ දක්වා ද 

ගමම පුළුල් ඡාෙ පේධ්තිය වයාප්තත් කර ඇත්.  විශ්වවිදයාෙගේ සියළුම පීඨ දැන්හ 

විගශ්ෂ සංඥා පේධ්තියකින්හ එකිගනක හා අභයන්හත්රිකව සම්බන්හධ් වී ඇත්.  

වර්ත්මානගේ අපගේ අන්හත්ර්ඡාෙ ගස්වාගේ අන්හත්ර්ඡාෙ ශකයත්ාව 100 Mbpsවන 

අත්ර ගභෞතික සම්බන්හධ්ත්ා ඡාෙය සංඥා 80 Mbps ක් හැසිරවීමට සමත් 

අන්හත්ර්ඡාෙ ශකයත්ාවයකින්හ යුක්ත්ය. 
 

2015 වර්ෂය සඳො අරමුණු 

 සමස්ත් විශ්විදයාෙ ප්රජාව සඳහා කාර්යක්ෂම හා වැඩිදියුණු කරන ෙද 

විදුත්ත්ැපැල් පේධ්තියක් (Gmail මගින්හ) ක්රියාත්මක කිරීම 

 සිසුන්හට හා කාර්ය මණ්ඩෙයට ගනාමිෙගේ මයිගකාගසාෆ්ට් වැඩසටහන්හ 

ෙබා දීම 

 අන්හත්ර්ජාෙ සබඳත්ාව වැඩි දියුණු කිරීම 

 විශ්විදයාෙයීය ගවබ්ල අඩවිය වැඩිදියුණු කිරීම 

 නව ගමගහයුම් පේධ්තියක් සමඟ නව ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පේධ්තියක් 

(e-Learning Management System) ක්රියාත්මක කිරීම 

 මාර්ෙෙත් (online) ක්රමයට ෙැටලු වාර්ත්ා කළ හැකි ක්රමයක් ක්රියාත්මක 

කර,විශ්වවිදයාෙගේ සියළු දෘඪාංෙ,මෘදුකාංෙ හා ඉගෙක්ගරානික 

උපකරණ නඩත්තු සඳහා වන ඉල්ලීම් ස්වයංක්රීය ගෙස ගමගහයවීම 

 විශ්වවිදයාෙය සඳහා නව ගත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ ප්රතිපත්තියක් ගයෝජනා 

කිරීම 

 ශිෂය ගන්හවාසිකාොර සඳහා අන්හත්ර්ජාෙ හා Wi-Fi පහසුකම් සැපයීම 

පිණිස නව ගයෝජනාවක් ගෙන ඒම 

 ත්ාක්ෂණික ඇෙයීම් කමිටු පැවැත්වීම 

 ගවනත් රාජය ආයත්නවෙට උපගේශක ගස්වා ෙබා දීම 

 පීඨ,මධ්යස්ථාන හා කාර්යාෙ සම්බන්හධ්ත්ා ජාෙය වැඩිදියුණු/වයාප්තත් කිරීම  

 විශ්වවිදයාෙය සඳහා නව ගවබ්ල අඩවියක් ස්ථාපනය කර පවත්වාගෙන 

යාම සඳහා පරිෙණක වැඩසටහන්හ නිර්මාණකරුගවකු බඳවා ෙැනීම 
 

 

වර්ෂය තුළ අත්පත් කර ගත් අරමුණු 

 අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩෙය ගවත් ගන්හවාසික පහසුකම් සෙසා ඇති බී-

කාමර සංකීර්ණයට නව අන්හත්ර්ජාෙ සබඳත්ාවක් ස්ථාපනය කර ගදන 

ගෙස කාර්ය මණ්ඩෙය කළ ඉල්ලීමට ප්රතිචාර ගෙස පරිෙණක 

මධ්යස්ථානය විසින්හ අධිගේගී අන්හත්ර්ජාෙ පහසුකම් සිත් නව 

අන්හත්ර්ජාෙ සබඳත්ාවක් ස්ථාපනය කරන ෙදී.  
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 පරිෙණක මධ්යස්ථානය සමාජීය විදයා පීඨය, කෘෂි විදයා 

පීඨය, කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය හා භූ විඥාපන පීඨය යන පීඨවෙ 

ගවන්හ ගවන්හ වශගයන්හ Wi-fi පහසුකම් ස්ථාපනය කරන ෙදී. ගමම ගස්වය 

බාිර පාර්ශ්වයක් මගින්හ ෙබා ෙැනීමට සිදු වූගේ නම් ඒ සඳහා 

විශ්වවිදයාෙයට විශාෙ පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන අත්ර පරිෙණක 

මධ්යස්ථානය විසින්හ අදාළ කාර්යය සිදු කිරීම නිසා එම පිරිවැය අඩු කර 

ෙැනීමට හැකි විය.  

 විශ්වවිදයාෙය පසුගිය වසගර්දී IP දුරකථන පේධ්තියක් මිෙදී ෙත් 

අත්ර,පරිෙණක මධ්යස්ථානගේ කාර්ය මණ්ඩෙය විසින්හ එි නඩත්තු 

කටයුතු හා ගවනත් වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කරනු ෙැගබ්ල.  

 විවෘත් හා දුරස්ථ අධ්යයන ගක්න්හරය සඳහා වැඩිදියුණු කරන ෙද නව විදුත් 

ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පේධ්තියක් (e-Learning Management System) 

සාර්ථකව හඳුන්හවා ගදන ෙදී. 

 විශ්වවිදයාෙයීය පරිෙණක ජාෙගේ පරිෙණක ජවරස ෙැටලුව මඟහරවා 

ෙැනීම පිණිස,ජවරස් ආරක්ෂණ සර්වරය (virus guard Server)  ගවනස් 

කිරීමට පියවර ෙන්හනා ෙදී. 

 Google සමඟ අනුබේධ් ගවමින්හ, විශ්වවිදයාෙගේ අභයන්හත්ර විදුත් ත්ැපැල් 

පේධ්තිය නවයකරණය කරන ෙදී. ඒ අනුව අධ්යයන,පරිපාෙන, අනධ්යයන 

කාර් මණ්ඩෙය හා ශිෂයයන්හ ඇතුළු විශ්වවිදයාෙයීය ප්රජාවට අයත් 

සියල්ෙන්හටම sab.ac.lk යන domain එක යටගත් නිෙ විදුත් ත්ැපැල් 

ලිපිනයක් ෙබා ෙත් හැක.  
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7.3 ශාරීරික අධයාපන අංශය 
 

කාර්ය මණ්ඩලය: 

 

අධ්යක්ෂ   ඩබ්ල ඒ ෙලිත් ගරෝහණ මහත්ා  
 

උපගේශකවරු  බී ගක් එස් පී ොෙනි මිය 

    ඩබ්ල එම් යූ නයනි කීර්තිරත්න ගමය 

    ජී එස් ගක් ගබෝපිටිය මහත්ා 

 

ලිපිකරු   ආර් ඒ බී එන්හ පී රණවීර ගමය 

 

පිට්ටනිකරු    ඊ බී එච් පී ගේවගේ මහත්ා 

    එන්හ ඒ ගජ් එස් සමරතුංෙ මහත්ා 
 

කම්කරු   අයි ආර් ගසනවිරත්න මහත්ා  

ඩබ්ල ආරියදාස මහත්ා 

     

වාර්ෂික වැඩසටෙන්: 

 

ශාරීරික අධ්යාපන අධ්යයනාංශය මගින්හ පහත් සඳහන්හ වැඩ සටහන්හ පවත්වන 

ෙදී: 

 

 අන්හත්ර් විශ්වවිදයාෙයීය ක්රීඩා උගළෙ - 2015 මැයි 16 සිට අගෙෝස්තු 30 

දක්වා 

 ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය විසින්හ සංවිධ්ානය කරන ෙද අන්හත්ර් 

විශ්වවිදයාෙයීය කරාගට් ත්රඟය     - 2015 ජූනි 5-6  

 ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙය විසින්හ සංවිධ්ානය කරන ෙද අන්හත්ර් 

විශ්වවිදයාෙයීය ක්රිකට් ත්රඟය     - 2015 මැයි 16 

 සුහද ක්රීඩා ත්රෙ සංවිධ්ානය කිරීම හා ගහාකී, බැඩ්මින්හටන්හ, රේබි, 

ගබ්ලස්ගබෝල්, බාස්කට් ගබෝල්, පාපන්හදු සහ අත්පන්හදු ත්රෙ ආදී ආරාධිත් 

ත්රොවලි වෙට සහභාගි වීම. 

 

ෛයග්රෙණ 
 

විශ්වවිදයාලාන්තර මට්ටටමම් ෛයග්රෙණ 

 

මෙෙ ක්රීඩා (පිරිමි)  –ප්රථම ස්ථානය 

මෙෙ ක්රීඩා (කාන්හත්ා)  –ප්රථම ස්ථානය 

මෙෙ ක්රීඩා (සමස්ත්)   –ප්රථම ස්ථානය 

පාපන්හදු    –ප්රථම ස්ථානය 

ක්රිකට්    -තුන්හවන ස්ථානය 



115 

 

ටයිගකාන්හගඩෝ (සමස්ත්)   -පස් වන ස්ථානය 

කරාගත්(සමස්ත් පිරිමි)   –ගදවන ස්ථානය 

කරාගත්(සමස්ත් කාන්හත්ා)   -පස් වන ස්ථානය 

 

ෛාතයන්තර මට්ටටමම් ෛයග්රෙණ 
 

2015 ගෙෝක විශ්වවිදයාෙ ක්රීඩා ත්රඟය - 2015 දී ගකාරියාගේදී පැවැත්විණි. ඒ 

සඳහා පහත් සඳහන්හ ශිෂයගයෝ සහභාගී වූහ. 

 

ෛවන ො ිිය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.එන්හ එම් සී සී නවසිංහ මයා - 13/AS/PE/015 

02. ජී වී උදයංෙ මයා  - 13/AS/SM/022 

03. ඒ එම් එල් යූ අත්පත්තු මයා - 12/AS/SM/003 

04. ජී ආර් සි කුෙරත්න මයා - 12/As/SM/029 

05. ඩබ්ල එම් එස් එස් විගජ්සුන්හදර මයා - 12/AS/SM/029 

06. ඩබ්ල සී පී විගජ්සිංහ මයා  - 13/AS/SM/026 

07. එස් එල් විදානදුරුගේ ගමය - 11/AS/SM028 

08. ආර් වී ගක් හසානි ගමය - 11/AS/SM/018 

09. ආර් එම් එස් ගක් රත්නායක ගමය  - 13/AS/SM/047 

 

ටයිමකාන්මඩෝ 

ඩබ්ල පී එන්හ ටී ෙක්මාල් මයා -  12/AS/PE/008 
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08. අධයයන මධයස්ථාන 
 

8.1 වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශක ඒකකය 
 

ෙැඳින්ීම 
 

වර්ත්මාන ගෙෝකගේ රැකියා ගවළඳගපාෙ ඉත්ා ත්රඟකාරී වී ඇති අත්ර, වඩා 

ආකර්ශනීය රැකියා අවස්ථා උදා කර ෙත් හැක්ගක්ත්, සාර්ථක වෘත්ීය 

සංවර්ධ්නයක් ළඟා කර ෙත් හැක්ගක්ත්  නිවැරදි ආකල්පවලින්හ යුත්, අතිශයින්හ ම 

දක්ෂ, ශකයත්ාපූර්ණ හා පරිකල්පනාත්මක ින්හත්නයකින්හ ගහබි අගප්තක්ෂකයින්හ  

පමණි. ඔවුන්හගේ ගමම ත්රඟකාරි වාසිය පිටුපස තිගබන ප්රධ්ාන සාධ්කය නම් 

ඔවුන්හගේ අධ්යාපන සුදුසුකම් අභිබවා යන ගවනත් වෘත්ීය කුසෙත්ාවන්හ ය. 

ගබාගහෝ විට වර්ත්මානගේ රැකියා අගප්තක්ෂකයන්හ  සතු කුසෙත්ා සමෙ සැසඳීගම් 

දී රැකියා ගවළඳගපාෙ තුළ ඉල්ලුමක් සිත් කුසෙත්ා ඊට වඩා ගබගහවින්හ ගවනස් 

ය. ොංගක්ය උපාධිධ්රයා සම්බන්හධ්ගයන්හ රැකියා ගවළඳගපාෙ දරන ප්රධ්ාන 

මත්යක් නම් ඔහු දැනුගමන්හ ගපාගහාසත් වූ ව ද අවශය ප්රාගයෝගික කුසෙත්ාවන්හ 

උකහාගෙන නැති බව යි. ගමම අවාසනාවන්හත් ත්ත්වය විසින්හ ොංගක්ය 

උපාධිධ්රයාගේ වෘත්ීය අවස්ථාවන්හ, විගශ්ෂගයන්හ ම පුේෙලික අංශගයි රැකියා 

අවස්ථා සීමා ගකාට තිගබ්ල. ආර්ථික ප්රවණත්ාවන්හ කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක සිට 

කර්මාන්හත් හා දැනුම්-මූලික ආර්ථිකයන්හ බවට පරිවර්ත්නය වන යුෙයක ගමම 

කුසෙත්ා පරත්රය දිගනන්හ දින පුළුල් ගවමින්හ පවී. ශ්රී ෙංකාව දැනුම්-මූලික 

සමාජයක් කරා සීග්ර සංවර්ධ්න මාවත්කට එළඹී ඇති ගහයින්හ, එිදී ගමම 

කුසෙත්ා පරත්රය ඉවත් කිරිම සඳහා සඳහා ප්රාගයෝගික හා තිරසාර විසඳුමකට 

පැමිනීම අත්යාවශය ගේ. ශ්රී ෙංකා සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයීය වෘත්ීය 

මාර්ගෙෝපගේශ ඒකකගේ අරමුණ වන්හගන්හ සුදුසු උපගේශන ගස්වා සැපයීම මගින්හ 

හා ශකයත්ා ගොඩනැංවීගම් වැඩසටහන්හ ක්රියාත්මක කිරීම හා සිසුන්හ අදාළ 

ගස්වාදායකයින්හට හඳුන්හවා දීම හරහා අවශය වෘත්ීය කුසෙත්ා වර්ධ්නය කිරීම 

මගින්හ උපාධි අගප්තක්ෂකයන්හට නිවැරදි හා සාර්ථක වෘත්ීන්හ ගොඩ නො ෙැනීමට 

මං සෙසා දීම ය.    
 

වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශක ඒකකය විසින් 2015 දී ක්රියාත්මක කරන ලද 

ක්රියාකාරකම් 
 

“ නව උපාධි අමප්ක්ෂකයන් සඳො වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශනය” 
 

විශ්වවිදයාෙයීය වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශක ඒකකය විසින්හ ශිෂය උපගේශන 

මධ්යස්ථානය සමඟ එක් ව 2015 අගේල් 21, 22 හා 23 යන දිනයන්හි දී “ නව උපාධි 

අගප්තක්ෂකයන්හ සඳහා වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශනය” නමින්හ වැඩසටහනක් 

විශ්වවිදයාෙගේදී පවත්වන ෙදී. ශ්රී ෙංකා පදනම් ආයත්නගේ ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය අජිත් ජයවර්ධ්න මහත්ා ගමම වැඩසටහගනි සම්පත්දායක ගෙස 

කටයුතු කගේය. 
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වයවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටෙන 
 

විශ්වවිදයාෙයීය වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශක ඒකකය විසින්හ ජාතික වයාපාර 

සංවර්ධ්න අධිකාරිය සමඟ එක් ව 2015 ජූලි 04 හා 05 යන දිනවෙ “ උපාධිධ්ාරි 

වයාපාරික උදානය-2015” නමින්හ වයවසායකත්ව සංවර්ධ්න වැඩසටහනක් සඳහා 

මුෙ පුරන ෙදී. සිය වෘත්තිය ගෙස ත්මාගේම වයාපාරයක් ඇරඹීමට අගප්තක්ෂා 

කරන, කෘෂි විදයා පීඨගේ සිවු වන වසර සිසුන්හ ඉෙක්ක කර ෙත් ගමම නියමු 

වැඩසටහන කෘෂි විදයා පීඨගේ ශ්රවණාොරගේ දී සාර්ථක ගෙස පැවැත්වීමට හැකි 

විය.  ශ්රී ෙංකා පදනම් ආයත්නගේ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අජිත් ජයවර්ධ්න මහත්ා 

ගමම වැඩසටහගනි සම්පත්දායක ගෙස කටයුතු කගේය. 

 

මපෞරුෂ සංවර්ධන වැඩසටෙන 
 

විශ්වවිදයාෙයීය වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශක ඒකකය විසින්හ Image Consultants 

සංවිධ්ානය සමඟ එක් ව 2015 ජූලි 08 දින ගප.ව. 8.30 සිට ප.ව.5.30 දක්වා ගපෞරුෂ 

සංවර්ධ්න වැඩසටහනක් ගකාළඹ දී පවත්වන ෙදී.CEAT කැළණි ටයර් සමාෙම 

මගින්හ ගම් සඳහා අනුග්රහය දැක් වූ අත්ර,Image Consultants සංවිධ්ානය මගින්හ 

වැඩසටහන සඳහා අවශය පහසුකම් සෙසන ෙදී. 

පුේෙලික සුභසාධ්නය, මනා ස්වස්ථත්ා පරිචයන්හ, සුදුසු ඇඳුම් පැළඳුම්, සමාජයීය, 

වයාපාරික හා ආහාර ෙැනීගම් චාරිත්ර ගමන්හම සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සාර්ථකව 

මුහුණ ගදන ආකාරය පිළිබඳව ද ගමිදී අවධ්ානය ගයාමු කරන ෙදී. 

කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨගේ, කෘෂි විදයා පීඨගේ හා භූ විඥාපන පීඨගේ 

ගත්ෝරාෙත් සිසුන්හ 37 ගදගනක් වැඩසටහන සඳහා සහභාගි වූහ. Image 

Consultants ආයත්නගේ අධ්යක්ෂ නයනා කරුණාරත්න මහත්මිය සහ එි 

සාමානයාධිකාරී ඉරුෂි අලුවිහාගර් ගමය ගමි සැසි පැවැත්වූහ. 

 

The “Final Step” – මෘදු කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටෙන 
 

ගජෝන්හ කීල්ස් පදනම මගින්හ විශ්වවිදයාෙයීය වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශක ඒකකය 

සමඟ එක් ව පවත්වන ෙද The “Final Step” – මෘදු කුසෙත්ා සංවර්ධ්න 

වැඩසටහන විශ්වවිදයාෙගේ සමාජීය හා භාෂා අධ්යයනාංශගේ 

ශ්රවණාොරගේදී 2015 ජූලි 14, 15 හා 16 යන දිනයන්හි දී පැවැත්විණි.  ශ්රී ොංගක්ය 

විශ්වවිදයාෙ උපාධිධ්ාරින්හගේ රැකියා අගප්තක්ෂාවන්හ හා රැකියා ගවළඳගපාගේ 

අගප්තක්ෂාවන්හ අත්ර ඇති පරත්රය අවම කිරීගම් අරමුණින්හ පවත්වන ෙද 

වැඩසටහනක් ගෙස ගමය හැඳින්හවිය හැක. උපාධි අගප්තක්ෂකයන්හගේ 

විශ්වවිදයාෙයීය අධ්යාපනයට සමොමී ගෙස ඔවුන්හගේ මෘදු කුසෙත්ා ද වර්ධ්නය 

කිරිම ගමි ප්රධ්ාන අරමුණු විය. ගමි සමාරම්භක වැඩසටහක 2015 ජූලි 14 වන 

දින ගප.ව. 10.00ට විශ්වවිදයාෙයීය සමාජීය හා භාෂා අධ්යයනාංශගේ 

ශ්රවණාොරගේදී පැවැත්විණි. උප කුෙපති මහාචාර්ය චන්හදන පී උඩවත්ත් මහත්ා 

එදින ප්රධ්ාන අමුත්ත්ා වශගයන්හ සහභාගි වූ අත්ර ශිෂයයන්හගේ උේගයෝගිමත් 

සහභාගිත්වය ගමිදී කැපී ගපනුනු ෙක්ෂණයක් විය.  
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ජීව දත්ත සැකසීමම් ො සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට මපනී සිටීමම් කුසලතා 

වර්ධන වැඩසටෙන 

 

2015 ගනාවැම්බර් 12 වන දින ප.ව. 2.00 සිට 6.00 දක්වා භූ විඥාපන පීඨගේ දී පැවති 

ගමම වැඩසටහගන්හ ප්රධ්ාන අරමුණ වූගේ භූ විඥාපන පීඨගේ  සිසුන්හ කර්මාන්හත් 

පුහුණුව සඳහා ගයාමු කිරීමට ගපර ජීව දත්ත් සැකසීම හා සම්මුඛ පරීක්ෂණවෙට 

ගපනී සිටීම සම්බන්හධ්ගයන්හ ඔවුන්හගේ කුසෙත්ා සංවර්ධ්නය කිරීමයි. 

විශ්වවිදයාෙගේ වෘත්ීය උපගේශක දීපාල් විගජ්ගස්කර මහත්ා විසින්හ ගමම 

වැඩසටහන පවත්වන ෙදී.   

 

වයවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටෙනට අදාළ සෙතික පත් ප්රදානය 

 

විශ්වවිදයාෙයීය වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශක ඒකකය විසින්හ ජාතික වයාපාර 

සංවර්ධ්න අධිකාරිය සමඟ එක් ව ගමම වයවසායකත්ව සංවර්ධ්න වැඩසටහන 

පවත්වන ෙදී. නියමු වැඩසටහනක් ගෙස  කෘෂි විදයා පීඨය පදනම් කර ෙනිමින්හ 

ගමි පළමු වැඩසටහන පවත්වන ෙද අත්ර, 2015 ගනාවැම්බර් 27 වන දින කෘෂි 

විදයා පීඨගේ දී සහතික පත් ප්රදානය සිදු ගකරිණි.  

එදින ම, සිසුන්හට ත්මාගේම වයාපාර ඇරඹීමට උපකාර කිරීම පිණිස ජාතික 

වයාපාර සංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින්හ පිරිනමනු ෙබන වයවසායකත්ව ප්රදාන සඳහා 

ගත්ෝරා ෙැනීම පිණිස සම්මුඛ පරීක්ෂණ ද පවත්වන ෙදී. කෘෂි විදයා පීඨගේ සිසුන්හ 

ඉදිරිපත් කළ වයාපාර ගයෝජනා පදනම් කර ෙනිමින්හ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වූ 

අත්ර ගත්ෝරා ෙත් එක් එක් සිසුවාට රු. 15,000/-ක ප්රදානයක් ෙබා දීමට අගප්තක්ෂා 

ගකරිණි. 

සිය වෘත්තිය ගෙස ත්මාගේම වයාපාරයක් ඇරඹීමට අගප්තක්ෂා කරන, කෘෂි විදයා 

පීඨගේ සිවු වන වසර සිසුන්හ ඉෙක්ක කර ෙත් ගමම වැඩසටහන කෘෂි විදයා 

පීඨගේ ශ්රවණාොරගේ දී සාර්ථක ගෙස පැවැත්වීමට හැකි විය.  ශ්රී ෙංකා පදනම් 

ආයත්නගේ ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය අජිත් ජයවර්ධ්න මහත්ා ගමම වැඩසටහගනි 

සම්පත්දායක ගෙස කටයුතු කගේය. 

ඉහත් වැඩසටහන්හවෙට අමත්රව, සිසුන්හට පළමු වසගර් සිට ම වෘත්ීය උපගේශන 

ගස්වා සැපයීම, සිසුන්හට ත්ම පීඨවෙ විගශ්ෂීකරණ උපාධි හැදෑරීම සඳහා විෂයයන්හ 

ගත්ෝරා ෙැනීමට උපගදස් ෙබා දීම,වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශකත්වයට අදාළ ලිපි 

සැපයීම, සුදුසු පුහුණු වැඩසටහන්හ හා වැඩමුළු සඳහා සිසුන්හ ගයාමු කරවීම ආදී 

ගස්වා ද වෘත්ීය මාර්ගෙෝපගේශක ඒකකය මගින්හ සැපගේ.    
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8.2 විවෘත ො දුරස්ථ අධයයන මක්න්රය 
 

ෙැඳින්ීම: 

 වගුව යා ගකාට ඇත්.  
 

ෛයග්රෙණ: 

 වයාපාර පරිපාෙනගේදී (බාිර) සාමානය උපාධි පාඨමාොව සඳහා 

විෂයමාොව ගයෝජනා කරන ෙදී. 

 වයාපාර පරිපාෙනගේදී (බාිර) සාමානය උපාධි පාඨමාොව ප්රතිවුහෙත් 

කරන ෙදී. 

 Network Installation & Maintenance ිළිබඳ සෙතිකපත් 

පාඨමාලාව ප්රතිවුහෙත් කරන ෙදී. 

 සෙතික පර ප්රදානය කිරීමම් උත්සවය 2015.02.21 දින පවත්වන ලදි. 

 2015 වසමර් ඉපයීම රු. 29,885,177.12කි. 
 

විවෘත ො දුරස්ථ අධයයන මක්න්රය 
 

2015වර්ෂයට අදාළ පාඨමාලා මතාරතුරු: 
 

අංකය 
පාඨමාලාව 

කාල 

සීමාව 

2015දී ලියාපදිංි 

සිසුන් සංඛයාව 

උපාධි පාඨමාලා 

01 කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ 

වයාපාර පරිපාෙනගේදී (බාිර) උපාධි 

පාඨමාොව  

වසර 

තුනයි 

N/A 

02 ශාස්ත්රගේදී සාමානය (බාිර) උපාධිය වසර 

තුනයි 

N/A 

ඩිප්මලෝමා පාඨමාලා 

03 
ඉංග්රීසි ඩිප්තගෙෝමාව 

වසර 

එකයි 

547 

04 
ගපර පාසල් ගුරු පුහුණු ඩිප්තගෙෝමාව 

වසර 

ගදකයි 

20 

05 
වයාපාර කළමනාකරණ ඩිප්තගෙෝමාව 

වසර 

එකයි 

117 

06 සමාජ සංවර්ධ්නය හා සුභ සාධ්න 

ඩිප්තගෙෝමාව 

වසර 

එකයි 

19 
 

07 
මෘදුකාංෙ ඉංජිගන්හරු ඩිප්තගෙෝමාව 

වසර 

එකයි 

64 

සෙතිකපත් පාඨමාලා 

08 ඉංග්රීසි සහතික පත්ර පාඨමාොව මාස හයයි 1320 

09 Network Installation & Maintenance 

සහතික පත්ර පාඨමාොව 
මාස හයයි 

12 

10 පරිෙණක ගයදවුම් සහතික පත්ර 

පාඨමාොව 
මාස හයයි 

220 

11 Web based Application Development 

සහතික පත්ර පාඨමාොව 
මාස 3 1/2 34 

12 AutoCAD සහතික පත්ර පාඨමාොව මාස 3 1/2 52 

13 Java Programming සහතික පත්ර පාඨමාොව මාස 3 1/2 42 
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8.3 ආදිවාසී ෛන අධයයන මක්න්රය 

 

ෙැඳින්ීම: 

 

සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගේ ජන අධ්යයන ගක්න්හරය 2006 ගදසැම්බර් 18 වන දින 

පිිටුවන ෙදී.  ආදිවාසී ජන අධ්යයනය පිළිබද පශ්චාත් උපාධීය හැදෑරීමට 

උනන්හදුවක් දක්වන අය සඳහා පහසුකම් සැෙසීම ගමම ගක්න්හරගේ අරමුණයි.  ඒ 

අනුව පශ්චාත් උපාධි ඩිප්තගෙෝමා, දර්ශනපති හා ආචාර්ය උපාධි යන පාඨමාො 

තුන හදුන්හවා ගදන ෙදී.  ශ්රී ෙංකාගේ ගහෝ ගෙෝකගේ  ඕනෑම ක්ගෂ්ත්රයක 

අගප්තක්ෂකයින්හට ශ්රී ෙංකාගේ ගහෝ ගවනත් ඕනෑම රටක ජන අධ්යයනයට අදාළව 

ඉහත් පාඨමාො හැදෑරීම පිණිස ගමම ගක්න්හරය මගින්හ දිරි ෙන්හවනු ෙැගබ්ල.  ශිෂය 

සංඛයාව අවුරුදු පත්ා ඉහළ නංවා ෙැනීමටත් ප්රමාදයකින්හ ගත්ාරව, නියමිත් 

කාෙය තුළ ම අදාෙ පර්ගේෂණ උපාධි සම්පූර්ණ කරෙැනීම පිණිස අගප්තක්ෂකයින්හ 

අභිගේරණය කිරීමටත් ගක්න්හරය අදහස් කරයි. 

 

2015 වර්ෂමේ ෛයග්රෙණ 

 

 2015 පශ්චාත් උපාධි ඩිප්තගෙෝමා පාඨමාොගේ විෂය නිර්ගේශය සංගශෝධ්නය 

කිරීම 

 දර්ශනපති පාඨමාොගේ විෂය නිර්ගේශය සංගශෝධ්නය කිරීම 

 නිබන්හධ්න සඳහා මාර්ගෙෝපගේශ සංගශෝධ්නය කිරීම 

 එක් දර්ශනපති නිබන්හධ්නයක් ආචාර්ය උපාධි නිබන්හධ්න ගදකක් ඇෙයීම 

 දර්ශනපති උපාධි අගප්තක්ෂකගයකු සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් (Viva 

Voce) පැවැත්වීම 

 දර්ශනපති හා ආචාර්ය උපාධි අගප්තක්ෂකයන්හ සඳහා ප්රෙති සමාගෙෝචන 

පැවැත්වීම 
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8.4 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධයස්ථානය 

 

2013 වර්ෂගේ පවත්වනු ෙැබූ වැඩමුළු 
 

කාලසීමාව වැඩමුළුමේ නම සම්පත් දායකයන් කේරුන් සඳොද 

යන වග 

2015.02.26 

සහ 27 යන 

ගදදින 

 

Activity based 
residential 
workshops on soft 
skills and teaching 
skills 

සනත් ෙමගේ මහත්ා ඉෙැන්හවීම් ක්රමගේද 

පිළිබඳ අනුස්ථාපන 

පුහුණු වැඩසටහනට 

ගත්ෝරා ෙැණුනු 

අධ්යයන  කාර්ය 

මණ්ඩෙ සාමාජිකයින්හ 

හා ගවනත්  අධ්යයන  

කාර්ය මණ්ඩෙ 

සාමාජිකයින්හ 

2015.04.07 

සහ 08 යන 

ගදදින 

 

Health Education 
Programme and 
Health Camp 

 ආචාර්ය එන්හ ජී එස් 

පණ්ඩිත්රත්න, කොප 

ගසෞඛය ගස්වා 

අධ්යක්ෂ  

 ගසෞඛය ගස්වා 

කාර්යාෙය, ඉඹුල්ගප්ත, 

බෙංගොඩ  

 ආචාර්ය ඩබ්ල ඒ 

ජයසූරිය,  පළාත් දන්හත් 

ශෙය ජවදය පළාත්  

ගසෞඛය ගස්වා 

අධ්යක්ෂ කාර්යාෙය, 

රත්නපුර 

 විශ්වවිදයාෙයීය 

ජවදය නිෙධ්ාරීන්හ 

අධ්යයන හා 

අනධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩෙ සාමාජිකයින්හ 

2015.07.23 

ගප.ව.10.00 

සිට ගප.ව. 

11.30  

How to write a 
Publishable review 
paper to an indexed 
journal 

Prof. Bruce Prideaux අධ්යයන  කාර්ය 

මණ්ඩෙ සාමාජිකයින්හ 

2015.07.28 

වරුව 

General conduct 
and office 
procedures 

එම් එෆ් එම් කරීම් මහත්ා  පරිපාෙනහා 

අනධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩෙ සාමාජිකයින්හ 

2015.08.07 

දින 

Strategic planning 
and management 
for universities 

මහාචාර්ය එච් 

අගබ්ලගුණවර්ධ්න හා 

ආචාර්ය බී එම් ගක් 

ගපගර්රා  

අධ්යයන හා  

පරිපාෙන  කාර්ය 

මණ්ඩෙ සාමාජිකයින්හ 

2015.09.16 

දින  

 

Updated Progress of 
Quality Assurance 
Activities in Sri 
Lankan Universities 

මහාචාර්ය නාරද 

වර්ණසූරිය 

අධ්යයන හා  

පරිපාෙන  කාර්ය 

මණ්ඩෙ සාමාජිකයින්හ 



122 

 

09. සිසුන් බඳවා ගැනීම, විභාග ප්රතිඵල සෙ උපාධි 

ප්රදානය 
 

විභාග ප්රතිඵල - 2015 - 1 වන සමාසිකය 

පාඨමාොව විභාෙය 

විභාෙය 

පැවැත්වූ 

දිනය 

ශිෂය 

ලියාපදිංි

ය 

විභාෙය 

ඉල්ලුම් කළ 

සංඛයාව 

ගපනී සිටි 

සංඛයාව 
සමත් වූ සංඛයාව 

ඌන සමත්/ 

නැවත් ගපනී 

සිටින සංඛයාව 

ස්
ත්රී

 

පු
රු

ෂ
 

එ
ක

තු
ව

 

ස්
ත්රී

 

පු
රු

ෂ
 

එ
ක

තු
ව

 

ස්
ත්රී

 

පු
රු

ෂ
 

එ
ක

තු
ව

 

ස්
ත්රී

 

පු
රු

ෂ
 

එ
ක

තු
ව

 

සමාජවිේ 

යා හා 

භාෂා 

 

I වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep /Oct 
2015 

257 

(2013/2014) 
49 155 204 49 155 204 48 153 201 1 2 3 

II වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep /Oct 
2015 

209 

(2013/2014) 
38 166 204 38 164 202 21 145 166 17 19 36 

වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep /Oct 
2015 

249 

(2013/2014) 
17 97 114 17 97 114 15 97 112 2 0 2 

IV වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

102 

(2012/2013)* 
25 83 108 25 80 105 25 77 102 0 3 3 

කෘෂි විදයා 
 
 

I වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep /Dec 
2015 

78 
(213/2014) 

16 45 61 16 44 60 8 39 47 8 5 13 

II වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Oct/Dec 
2015 

68 
(2013/2014) 

16 51 67 16 51 67 10 20 30 6 31 37 

II වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

87 
(2012/2013)* 

34 59 93 31 59 90 23 53 76 8 6 14 

IV වන වසර I වන 

සමාසිකය 
Mar/Apr 
2015 

71 
(2012/2013) 

28 44 72 28 44 72 28 44 72 0 0 0 

IV වන වසර I වන 

සමාසිකය 
Oct/Dec 
2015 

65 
(2013/2014) 

19 48 67 19 48 67 19 48 67 0 0 0 

 
 

කළමනාක

රණ 

අධ්යයන 

I වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Oct/Nov 
2015 

353 
(2013/2014) 

124 213 337 124 212 336 63 172 235 61 40 101 

II වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Oct/Nov 
2015 

319 
(2013/2014) 

111 197 308 108 197 305 46 175 221 62 22 84 

IV වන වසර I වන 

සමාසිකය 
Oct/Nov 
2015 

300 
(2013/2014) 

143 182 
325 

143 182 
325 

111 171 
282 

32 11 
43 

IV වන වසර I වන 

සමාසිකය 
Oct/Nov 
2015 

333 
(2013/2014) 99 157 256 99 156 255 97 156 253 2 0 2 

 

වයවහාරික 

විදයා 

I වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep/Oct 
2015 

288 
(2013/2014) 

130 135 265 129 133 262 61 104 165 68 29 97 

II වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep/Oct 
2015 

294 
(2013/2014) 

133 135 268 132 134 266 56 84 140 76 50 126 

III වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep/Oct 
2015 

155 
(2013/2014) 

74 92 166 69 91 160 32 62 94 37 29 66 

IV වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep/Oct 
2015 

188 
(2013/2014) 

112 85 197 109 42 151 103 38 141 6 4 10 

මැනුම් 

විදයා 

I වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep/Oct 
2015 

50 
(2013/2014) 

34 14 48 33 14 47 24 13 37 10 1 11 

II වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

53 
(2012/2013)* 

59 20 79 51 19 70 51 18 69 8 2 10 

II වන වසර I වන 

සමාසිකය 

Sep/Oct 
2015 

79 
(2013/2014) 

48 3 51 46 2 48 43 2 45 5 1 6 

IV වන වසර I වන 

සමාසිකය 
Feb/Mar 
2015 

61 
(2012/2013)* 

57 3 60 56 3 59 55 3 58 2 0 2 

IV වන වසර I වන 

සමාසිකය 
Sep/Oct 
2015 

53 
(2013/2014) 

40 12 52 40 12 52 39 12 51 1 0 1 
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 2015-II  වන සමාසිකමේ විභාග ප්රතිඵල  
           

පාඨමාලාව විභාගය 

විභාග

ය 

පැවැ

ත්ූ 

දිනය 

විභාගය 

සමත් ූ 

සංඛයාව 

සමත් ූ 

සංඛයාව 

සමත් ූ 

සංඛයාව 

ඌන සමත්/ 

නැවත මපනී 

සිින 

සංඛයාව 

ස්
ී

 

පු
රු

ෂ
 

එ
ක

තු
ව

 

ස්
ී

 

පු
රු

ෂ
 

එ
ක

තු
ව

 

ස්
ී

 

පු
රු

ෂ
 

එ
ක

තු
ව

 

ස්
ී

 

පු
රු

ෂ
 

එ
ක

තු
ව

 

සමාජ විදයා 

හා භාෂා  

භාෂා 
 

I වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

38 166 204 37 165 202 33 154 187 8 7 15 

II වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2016 

34 224 258 34 219 253 24 186 210 10 33 43 

II වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2017 

39 168 207 38 166 204 22 146 168 16 20 36 

III වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2018 

17 100 117 10 90 100 3 80 83 7 10 17 

 IV වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2019 

25 83 108 25 83 108 25 83 108 0 0 0 

සමාජ විදයා 
III වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

2 54 56 2 43 45 2 32 34 0 11 11 

සමාජ විදයා 

හා භාෂා  

III වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

24 63 87 18 42 60 15 33 48 3 9 12 

කෘෂි විදයා 

I වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

17 53 70 16 53 69 7 42 49 9 11 20 

II වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Oct/Dec 
2015 

34 59 93 33 59 92 29 55 84 4 4 8 

III වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

19 48 67 19 48 67 19 48 67 0 0 0 

IV වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Oct/Dec 
2015 

28 44 72 28 44 72 28 44 72 0 0 0 

 
 

කළමනාකර

ණ අධ්යයන 
 
 

II වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Oct/Nov 
2015 

112 201 313 110 196 306 46 155 201 64 41 105 

I වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Oct/Nov 
2015 

112 193 305 111 189 300 71 160 231 40 29 69 

II වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Oct/Nov 
2015 

111 191 302 110 191 301 63 149 212 47 42 89 

III වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Oct/Nov 
2015 

150 181 331 150 181 331 113 173 286 37 8 45 

IV වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Oct/Nov 
2015 

99 157 256 99 156 255 98 156 254 1 0 1 

වයවහාරික 

විදයා 

I වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Mar/Apr 
2015 

133 135 268 130 134 264 51 66 117 79 68 147 

II වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Mar/Apr 
2015 

74 84 158 74 84 158 31 54 85 43 30 73 

III වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Mar/Apr 
2015 

112 85 197 112 85 197 105 83 188 7 2 9 

IV වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Sep/Oct 
2015 

89 79 168 89 79 168 88 78 166 1 1 2 

මැනුම් විදයා 

I වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

50 3 53 37 3 40 35 3 38 15 0 15 

II වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Sep/Oct 
2015 

59 20 79 50 19 69 50 19 69 9 1 10 

III වන වසර II වන 

සමාසිකය 

Feb/Mar 
2015 

41 12 53 37 11 48 35 11 46 6 1 7 

 
*වෛද්ය සහතික ඉදිරිපත් කළ සිසුන්, විභාගයට පපනී ප ාසිටි සිසුන්, විභාග සඳහා සුදුසුකම් ප ාලැබූ සිසුන් හා අසමත් සිසුන් ය  සිසුන් 
කාණ්ඩ සියල්ලම ඌ  සමත් යටපත් සටහන් කර ඇති නිසා ඌ  සමත් සිසුන් සංඛ්යාෛ විශාල පලස ඊහළ පගාස් ඇත. උද්ාහරණයක් පලස 
පද්ෛ  ෛසර පද්ෛ  සමාසිකපේ සඳහන් කර ඇති ඌ  සමත් සිසුන් 105 අතරට අසමත් සිසුන් 25 ක්, විභාගයට පපනී ප ාසිටි සිසුන් 54 ක් 
හා සුදුසුකම් ප ාලැබූ සිසුන් 26 ක් ඇතුලත්ය. 

 



124 

 

උපාධි ලැබූ ශිෂය සංඛයාව - 2015 

   

පීඨය 

උපාධිධාරීන්   

එකතුව 

පළමු 

මපළ 

මදවන 

මපළ 

(ඉෙළ) 

මදවන 

මපළ 

(පෙළ) 

සමත් 

සමාජ විදයා හා භාෂා 

පීඨය 
2 64 101 75 242 

කළමනාකරණ පීඨය 
2 15 112 136 265 

කෘෂි විදයා පීඨය 
- 17 38 20 75 

වයවහාරික විදයා පීඨය 
2 16 97 69 184 

භූවිඥාපන පීඨය 
- 5 16 41 62 
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10. ශිෂය සුභ සාධනය 
 

ශ්රී ෙංකාගේ අගනකුත් විශ්වවිදයාෙ හා සසඳන විට සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙයට 

එි උපාධි අගප්තක්ෂකයින්හගේ සුභ සාධ්නය පිළිබඳ වඩා වැඩි අවධ්ානයක් ගයාමු 

කිරීමට සිදු වී ඇත්. ඊට ගේතුව වන්හගන්හ විශ්වවිදයාෙය අවටින්හ ෙබා ෙත් හැකි 

සම්පත් සහ පහසුකම්වෙ ඇති ඌණත්ාවය යි. එබැවින්හ සිසුන්හ ගේ සුභසාධ්නය  

සඳහා විවිධ්ාකාරගයන්හ ගස්වා සහ පහසුකම් සැපයීමට විශ්වවිදයාෙය පියවර 

ගෙන තිගබ්ල. 

ශිෂය කටයුතු අංශය යනු සිසුගවකු විසින්හ ත්ම ශිෂයභාවය අරඹන විට පළමුව 

පැමිණිය යුතු ප්රමුඛත්ම ස්ථානයයි.  

විශ්වවිදයාෙ ප්රගේශය සඳහා සිසුන්හ ගත්ෝරාෙත් පසු විශ්වවිදයාෙ ප්රතිපාදන 

ගකාමිශන්හ සභාව මගින්හ විශ්වවිදයාෙ ගවත් අදාළ ෙැයිස්තුව එවනු ෙැගබ්ල.  ඒ අනුව 

සිසුගවකු අදාළ විශ්වවිදයාෙගේ ලියාපදිංිය සඳහා පැමිණිය යුතු පළමු ස්ථානය 

වන්හගන්හ අධ්යයන හා ශිෂය කටයුතු අංශය යි. සබරෙමුව විශ්වවිදයාෙගයි 

විශ්වවිදයාෙයීය ජීවිත්ය අරඹන උපාධි අගප්තක්ෂකගයෝ අධ්යයන හා ශිෂය කටයුතු 

අංශය විසින්හ සපයනු ෙබන ඉහත් ගස්වා ෙබා ෙැනීමට සුදුසුකම් ෙබති. 
 

ශිෂය ලියාපදිංිය 

සෑම අධ්යයන වර්ෂයක් ආරම්භගේදී ම සිසුන්හ අළුතින්හ ලියා පදිංි ගකගර්. 

අධ්යයන හා ශිෂය කටයුතු අංශය මගින්හ සෑම සිසුගවකු සඳහා ම ගවනමම ලිපි 

ගොනුවක් බැගින්හ පවත්වාගෙන යන අත්ර එි එම සිසුවාගේ පුේෙලික හා 

අධ්යයන කටයුතු පිළිබඳ යාවත්කාලීන ගත්ාරතුරු අඩංගු ගේ. 
 

පීඨය 
ස්ී/පුරුෂ 

භාවය 

පළමු 

වසර 

පළමු 

වසර 

එකතුව 

මදවන 

වසර 

මදවන 

වසර 

මතවන 

වසර 

මතවන 

වසර 

සිේවන 

වසර 

සිේවන 

වසර 
එකතුව 

භූවිඥාපන  
පුරුෂ 36 

50 

53 

56 

59 

79 

41 

53 238   ස්ත්රී 14 3 20 12 

වයවහාරික විදයා පුරුෂ 45 

128 

32 

84 

30 

77 

25 

47 336   ස්ත්රී 83 52 47 22 

ශාරීරික අධ්යාපන පුරුෂ 27 

47 

26 

82 

6 

16 

14 

31 176   ස්ත්රී 20 56 10 17 

ක්රීඩා විදයා හා 

කළමනාකරණ පුරුෂ 26 

51 

24 

44 

13 

28 

21 

33 156   ස්ත්රී 25 20 15 12 

ආෙණනය හා 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති පුරුෂ 41 

62 

52 

84 

21 

34 

43 

77 257   ස්ත්රී 21 32 13 34 

කෘෂි විදයා පුරුෂ 22 

79 

17 

69 

32 

91 

19 

67 306   ස්ත්රී 57 52 59 48 

කළමානාකරණ 

අධ්යයන පුරුෂ 139 

353 

114 

319 

110 

300 

154 

335 1307   ස්ත්රී 214 205 190 181 
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සමාජ විදයා හා 

භාෂා පුරුෂ 56 

257 

42 

209 

33 

249 

18 

120 835   ස්ත්රී 201 167 216 102 

එකතුව    1027   947 

 
874 

 
763 3611 

 

නවාතැන් පෙසුකම්: 

ප්රගේශගේ ජන ශුනයත්වය හා නවාත්ැන්හ සඳහා පුේෙලික ස්ථාන කුලියට ෙැනීමට 

තිගබන අපහසුව නිසා විශ්වවිදයාෙගයන්හ කි.මී. 20ක් දුරින්හ පදිංි සියලුම සිසුන්හට 

විශ්වවිදයාෙය මගින්හ නවාත්ැන්හ පහසුකම් සෙසා ගදනු ෙැගබ්ල. 

3302 ක් වන මුළු ශිෂය සංඛයාගවන්හ සිසුන්හ 750 කට සහ සිසුවියන්හ 1138  කට 

විශ්වවිදයාෙය සතු ගන්හවාසිකාොරවෙ නවාත්ැන්හ පහසුකම් ෙබා දී ඇත්. අගනකුත් 

සියලු සිසුන්හ සඳහා ප්රගේශගේ අඩු පහසුකම් සිත් බේදට/ කුලියට ෙබාෙත් 

නිවාසවෙ නවාත්ැන්හ පහසුකම් සෙසා දී ඇත්. 

වාර්ෂිකව, සිසුන්හගේ නවාත්ැන්හ පහසුකම් සඳහා නිවාස කුලිය වශගයන්හ 

විශ්වවිදයාෙය විසින්හ රුපියල් මිලියන 12 කට වඩා වැය කරයි.  

 

පීඨය 
ස්ී/පුරුෂ 

භාවය 
පළමු 

වසර 

පළමු 

වසර 

එකතුව 

මදවන 

වසර 

මදවන 

වසර 

මතවන 

වසර 

මතවන 

වසර 

සිේවන 

වසර 

සිේවන 

වසර 

එකතුව 

  

භූවිඥාපන 

පුරුෂ 30 

44 

49 

52 

59 

79 

26 

38 213 ස්ත්රී 14 3 20 12 

කෘෂි විදයා පීඨය 

පුරුෂ 16 

64 

17 

65 

26 

85 

17 

59 273 ස්ත්රී 48 48 59 42 

වයවහාරික 

විදයා 

පුරුෂ 128 

252 

129 

259 

70 

152 

99 

166 829 ස්ත්රී 124 130 82 67 

කළමනාකරණ 

අධ්යයන පීඨය 

පුරුෂ 137 

344 

84 

289 

103 

293 

121 

299 1225 ස්ත්රී 207 205 190 178 

සමාජ විදයා හා 

භාෂා පීඨය 

පුරුෂ 52 

244 

42 

168 

33 

230 

18 

120 762 ස්ත්රී 192 126 197 102 

එකතුව   

 
948 

 
833 

 
839 

 
682 3302 

 

 

නව ශිෂය මන්වාසිකාගාර 

උපාධි අගප්තක්ෂකයන්හ සඳහා ගන්හවාසිකාොර පහසුකම් සැපයීම සම්බන්හධ්ගයන්හ වූ 

උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශගේ නව ගන්හවාසිකාොර වයාපෘතිය යටගත් නව 

ගන්හවාසිකාොර ගදකක් ඉදිගවමින්හ පවී. ඉන්හ එක් ගන්හවාසිකාොරයක් පිරිමි 

සිසුන්හ සඳහා ද අගනක ෙැහැණු සිසුන්හ සඳහා ද ගවන්හ කිරීමට නියමිත්ය. එම එක් 

එක් ගන්හවාසිකාොරය කියවීම් කාමරයකින්හ,ගපාදු ගකාටසකින්හ හා අදාළ ගවනත් 

පහසුකම්වලින්හ සමන්හවිත්ය.  
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ජවදය මධයස්ථානය 

අගනකුත් විශ්වවිදයාෙ සමෙ සංසන්හදනය කරන විට, ප්රගේශගේ ගේශගුණික 

ත්ත්ත්වය ගේතුගවන්හ විශ්වවිදයාෙගේ ජවදය මධ්යස්ථානය නඩත්තු කිරීම 

වියදම් අධික කාර්යයක් වී ඇත්. ආසන්හනත් ම මූලික ගරෝහෙ විශ්වවිදයාෙයට 

කිගෙෝමීටර් 20ක් දුරින්හ බෙංගොඩ නෙරගේ පිිටා ඇති අත්ර ආසන්හනත්ම ග්රාමීය 

ගරෝහෙ පඹින්හන ගරෝහෙ යි. නමුත් විශ්වවිදයාෙයීය ජවදය මධ්යස්ථානගයන්හ 

සිසුනට පමණක් ගනාව ගන්හවාසික කාර්ය මණ්ඩෙගේ සහ ඔවුන්හගේ පවුල්වෙ 

සාමාජිකයන්හගේ ද ජවදය අවශයත්ා ගනාමිෙගේ ඉටු කර ගදනු ෙැගබ්ල.  

 

 

මූලයාධාර: 

 

මෙමපාල ශිෂයත්ව: 
 

2015 වසගර් 3611ක් වූ මුළු ශිෂය සංඛයාගවන්හ 1514ගදගනකුට පමණක් මහගපාෙ 

ශිෂයත්වය මගින්හ මූෙය උපකාර සැෙසිණ. ගමය මුළු ශිෂය සංඛයාගවන්හ 42% ක 

ප්රතිශත්යකි. ගමම අධ්යයන වර්ෂය මැද භාෙගේදී (2015  මැයි) මහගපාෙ වාරිකය 

ඉහළ නංවන ෙදී. 
 

 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/20

11 

එකතුව 

 5050.00  5000.00  5050.00 5000.00  5050.00  5000.00  5000.00  

භූ විඥාපන  25  37  44 34 140 

කෘෂිවිදයා  7  21  25 26 79 

වයවහාරික විදයා  16  20  25 15 76 

ආෙණනය හා 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති 
 20 

 
28 

 
10 25 83 

ශාරීරික අධ්යාපන  16  38  1 9 64 

ක්රීඩා විදයා හා 

කළමනාකරණ 
 11 

 
26 

 
7 7 51 

කළමනාකරණ 

අධ්යයන 
 186 

 
258 

5 
121 184 754 

සමාජ විදයා හා 

භාෂා 
1 55 1 106  64 40 267 

එකතුව  337  535  302 340 1514 

 

ශිෂයාධාර 

 

ශිෂයාධ්ාර ොභීන්හ සංඛයාව 1162 කි. ගමය සමස්ථ ශිෂය සංඛයාගවන්හ32.17% 

ප්රතිශත්යකි. ඔවුන්හ අත්රින්හ 827ගදගනක් රු4000 /= ක වාරිකයක් වශගයන්හ ෙබා 

ෙන්හනා අත්ර ඉතිරි අය රු. 3900/= ක වාරිකයක් ෙබා ෙනී. ගමම අධ්යයන වර්ෂය 

මැද භාෙගේදී (2015  ඔක්ගත්ෝබර්) ශිෂයාධ්ාර වාරිකය ඉහළ නංවන ෙදී.  
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අධයයන 

වර්ෂය 
2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 සිසුන් 

සංඛයාව 

වාරිකය රු. 
4000.00 
 

3900.00 
 

4000.00 3900.00 4000.00 3900.00 4000.00 3900.00 

භූ විඥාපන 
01 02 1 2 - 6 1 1 14 

කෘෂිවිදයා 18 08 17 12 25 10 16 3 109 

වයවහාරික 

විදයා 30 23 23 9 14 11 15 5 130 

ක්රීඩා විදයා හා 

කළමනාකරණ 12 02 2 1 14 5 13 3 52 

ආෙනනය හා 

ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති 12 04 9 11 1 - 16 7 60 

ශාරීරික 

අධ්යාපන 19 02 3 1 11 3 15 5 59 

කළමනාකරණ 

අධ්යයන 68 23 7 6 97 31 87 26 345 

සමාජ විදයා 

හා භාෂා 95 29 37 21 100 40 48 23 393 

එකතුව 255 93 99 63 262 106 211 73 1162 

  

 

මහගපාෙ ගහෝ ශිෂයාධ්ාර ගෙස මූෙයාධ්ාර ෙබා ෙන්හනා මුළු ශිෂය සංඛයාව 2676 

කි. ගමය මුළු ශිෂය සංඛයාගවන්හ 74.1% ක ප්රතිශත්යකි.  

 

ආපනශාලා පෙසුකම්: 

 

සියළුම ආපනශාො පවත්වාගෙන යනු ෙබන්හගන්හ අධ්යයන හා ශිෂය කටයුතු 

අංශගේ මෙ ගපන්හවීම හා අධික්ෂණය යටගත් ය.  ආහාර පිසීමට ෙන්හනා 

උපකරණ,ෙෘහ භාණ්ඩ ඇතුළු සියළුම අත්යාවශය භාණ්ඩ සපයනු ෙබන්හගන්හ 

විශ්වවිදයාෙය මගිනි.  විදුලිය හා ජෙය ගනාමිගල් සැපගේ.  එයට 

අමත්රව,ශිෂය අනුපාත්ය මත් පදනම් ව ඉන්හධ්න (Gas) සහනාධ්ාරයක් ද ෙබා ගේ. 
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11. කාර්ය මණ්ඩලය ිළිබඳ මතාරතුරු 
 

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය ිළිබඳ මතාරතුරු 

 
කාර්ය මණ්ඩල  

 කාණ්ඩය 

 වැටුප් පරිමාණය අනුමත කාර්ය  

මණ්ඩලය 

 වර්ථමාන ස්ීර කාර්ය 

 මණ්ඩලය    

 තාවකාලික කාර්ය 

 මණ්ඩලය                    

 පුරප්පාඩු 
 සංඛ්යාෛ 

 

 පිරිමි  ගැෙැණු  එකතුව  පිරිමි ගැෙැණු එකතුව 

(1)   (2)   (3) (1)-(2) 

අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩෙය 

U-AC 3 to U-AC 5 222 119 79 198    24 

U-AC 1 to U-AC 2 35    23 46 69 35 

පුස්තකාලය  

(අධ්යයන නිළධ්ාරීන්හ) 

U-AC 3 to U-AC 5 7 4 1 5    2 

අධ්යයන සහයක 

නිළධ්ාරීන්හ 

U-AS 1 to U-AS 2 52 15 6 21 1  1 31 

පරිපාල  නිළධාරීන් U-EX 1 to U-EX 3 25 8 14 22    3 

අප කුත් විධායක 
කාර්ය මණ්ඩලය 

U-EX 1 to U-EX 3, *1 
U-MO 1 to U-MO 2 

6 4  4    2 

කාර්ික නිළධාරීන් U-MT 1, U-MN 1 to *1 
U-MN 4, U-EX 1 to U-EX 2 

19 10 1 11    8 

ලිපිකරු සහ සමාන්තර 
පර්ණි 

U-MN 1, U-MN 4 149 49 75 124    25 

කණිෂ්ඨ පස්ෛකයින් U-PL 1 to U-PL 3 220 15 33 191    29 

Total 735 367 209 576 24 46 70 159 

 

කෘෂි විදයා පීඨය  

උසස් ීම් 

අංක

ය 
නම තනතුර 

උසස් ීමම් 

දිනය 
අංශය 

01 ආචාර්ය සී එන්හ 

වල්පිට 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

1 ගේණිය 

13.10.2014 පශු සම්පත් නිෂ්පාදන 

අධ්යයනාංශය 

02 ආචාර්ය පී ගක් 

දිසානායක 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

1 ගේණිය 

02.04.2015 කෘෂි අපනයන අධ්යයනාංශය 

03 ආචාර්ය ආර් ගක් 

මුතුකුමාරණ මිය 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

1 ගේණිය 

30.12.2015 පශු සම්පත් නිෂ්පාදන 

අධ්යයනාංශය 

04 ආචාර්ය පී එම් ඒ 

එස් කරුණාරත්න  

මිය 

මහාචාර්ය 28.05.2015 කෘෂ අපනයන අධ්යයනාංශය 

05 ආචාර්ය ඩී ඒ එම් ඩී 

සිල්වා මිය 

මහාචාර්ය 26.02.2015 කෘෂි-වයාපාර කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය 

06 ආචාර්ය එම් එෂාම් මහාචාර්ය 20.04.2015 කෘෂි-වයාපාර කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය 

07 ආචාර්ය පී අයි 

යාපා 

මහාචාර්ය 07.12.2015 කෘෂි අපනයන අධ්යයනාංශය 
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නව පත්ීම්  

අංක

ය 
නම තනතුර 

පත්ීම් 

දිනය 
අංශය 

 

ස්වභාවය 

01 ගේ විගේසිංහ ගමය ශිල්ප ප්රදර්ශක 

(ත්ාවකාලික) 

02.02.2015 කෘෂි අපනයන 

අධ්යයනාංශය 

ත්ාවකාලික 

02 එල් එච් එම් ඡී 

ගුණතිෙක ගමය 

ශිල්ප ප්රදර්ශක 

(ත්ාවකාලික) 

11.11.2015 කෘෂි අපනයන 

අධ්යයනාංශය 

ත්ාවකාලික 

03 බී ඊ එස් බණ්ඩාර 

මහත්ා 

ශිල්ප ප්රදර්ශක 

(ත්ාවකාලික) 

16.02.2015 කෘෂි-වයාපාර 

කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය 

ත්ාවකාලික 

04 ටී එම් ලියනෙමගේ 

ගමය 

ශිල්ප ප්රදර්ශක 

(ත්ාවකාලික) 

09.12.2015 කෘෂි-වයාපාර 

කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය 

ත්ාවකාලික 

05 ඩබ්ලලිේ එන්හ නිසන්හසො 

ගමය 

ශිල්ප ප්රදර්ශක 

(ත්ාවකාලික) 

14.12.2015 කෘෂි අපනයන 

අධ්යයනාංශය 

ත්ාවකාලික 

06 ඩී පී ලියනගේ ගමය ශිල්ප ප්රදර්ශක 

(ත්ාවකාලික) 

14.12.2015 කෘෂි අපනයන 

අධ්යයනාංශය 

ත්ාවකාලික 

 

වයවොරික විදයා පීඨය 

 

උසස් ීම් 

අංක

ය 
නම තනතුර අංශය 

පත්ීම් 

දිනය 

01 මහාචාර්ය ඡී එම් 

එල් පී අගපාන්හසු 

මහාචාර්ය ගභෞතික විදයා හා 

ත්ාක්ෂණ 

03.06.2015 

01 ආචාර්ය බී ටී ඡී 

එස් කුමාර 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 11 

ගේණිය 

ආෙණන හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති 

12.11.2015 

02 ආචාර්ය එම් ඩී 

රණවීර 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 1 

ගේණිය 

ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික 

අධ්යාපනය 

11.03.2015 

03 එල් ඩී ගල්කම්ගේ 

මිය 

කථිකාචාර්ය ස්වභාවික සම්පත් 11.02.2015 

04 ආචාර්ය ඩබ්ලලිේ 

එස් එම් 

ගසගනවිරත්න 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 11 

ගේණිය 

ආහාර විදයා හා ත්ාක්ෂණ 11.02.2015 

 

නව පත්ීම් 

අංකය නම තනතුර 
 

අංශය පත්ීම් දිනය 

01 එස් තුසීත්න්හ 

මහත්ා 

කථිකාචාර්ය  (ආධුනික) ආෙණන හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති 

03.03.2015 

02 සී යූ විමෙසූරිය 

මහත්ා 

කථිකාචාර්ය  (ආධුනික) ආෙණන හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති 

03.03.2015 

03 බී පී ඡී එස් 

ගුණරත්න ගමය 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික 

අධ්යාපනය  

23.11.2015 
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04 එන්හ එස් මුතුකුඩ 

මහත්ා 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික 

අධ්යාපනය  

30.11.2015 

05 ගක් බී ජයගස්කර 

ගමය 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික 

අධ්යාපනය  

23.11.2015 

06 එච් එම් අයි එන්හ 

ජයරත්න මහත්ා 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) ආෙණන හා ගත්ාරතුරු 

පේධ්ති 

23.11.2015 

06 ආර් එන්හ එන්හ 

වීරසිංහ ගමය 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) ස්වභාවික සම්පත් 12.10.2015 

07 ඩී ඒ ජයගකාඩි 

ගමය 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) ක්රීඩා විදයා හා ශාරීරික 

අධ්යාපනය 

14.12.2015 

08 එස් ගසාහාරාරෆී 

ගමය 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) ස්වභාවික සම්පත් 12.10.2015 

09 එල් ඒ එස් එම් 

බණ්ඩාර මහත්ා 

ශිල්ප ප්රදර්ශක (ත්ාවකාලික) ගභෞතික විදයා හා 

ත්ාක්ෂණ 

22.09.2015 

 

භූවිඥාපන පීඨය 
 

ස්ිර පත්ීම්  

අංකය නම තනතුර පත්ීම් දිනය පීඨය අංශය 

01 ගක් ගක් ඩී ඩබ්ලලිේ 

එස් කන්හනන්හෙර 

මහත්ා 

කථිකාචාර්ය  

(ආධුනික) 

2015.08.20 භූ විඥාපන පීඨය 

 

මැනුම් හා 

භූමිතික 

අධ්යයනාංශය 
 

උසස් ීම් 

අංකය නම තනතුර උසස් ීම් 

දිනය 
පීඨය 

අංශය 

01 ආචාර්ය එච් එම් 

අයි ප්රසන්හන 

ගජයෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 1 

ගේණිය 

01.11.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

 

මැනුම් හා භූමිතික 

අධ්යයනාංශය 

 

තාවකාලික පත්ීම් 

අංක

ය 

නම තනතුර පත්ීම් 

දිනය 
පීඨය 

අංශය 

01 එච් එම් ටී එම් 

එච් 

ගමාෙගොඩ 

ගමය 

ශිල්ප 

ප්රදර්ශක(ත්ාවකා

ලික) 

02.07.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

මැනුම් හා භූමිතික 

අධ්යයනාංශය  

02 ආර් එම් අයි 

එච් රණතුංෙ 

ගමය 

ශිල්ප 

ප්රදර්ශක(ත්ාවකා

ලික) 

18.05.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

මැනුම් හා භූමිතික 

අධ්යයනාංශය  

03 වී එම් ඉන්හදික 

චතුරංෙ 

මහත්ා 

 

ශිල්ප 

ප්රදර්ශක(ත්ාවකා

ලික) 

20.08.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

දුරස්ථ ග්රහණ ගෙෝචර 

සහ භූගෙෝලීය 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති 

අධ්යයනාංශය  
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04 එම් ඒ 

ලියනගේ ගමය 

ශිල්ප 

ප්රදර්ශක(ත්ාවකා

ලික) 

20.08.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

දුරස්ථ ග්රහණ ගෙෝචර 

සහ භූගෙෝලීය 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති 

අධ්යයනාංශය  

05 පී එමි ටී එස් 

සිරිගස්න 

මහත්ා 

ශිල්ප 

ප්රදර්ශක(ත්ාවකා

ලික) 

20.08.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

දුරස්ථ ග්රහණ ගෙෝචර 

සහ භූගෙෝලීය 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති 

අධ්යයනාංශය  

06 එච් එම් බී අයි 

ගුණතිෙක 

මහත්ා 

ශිල්ප 

ප්රදර්ශක(ත්ාවකා

ලික) 

26.08.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

දුරස්ථ ග්රහණ ගෙෝචර 

සහ භූගෙෝලීය 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති 

අධ්යයනාංශය  

07 ඒ ඒ සී එන්හ 

අත්පත්තු මහත්ා 

ශිල්ප 

ප්රදර්ශක(ත්ාවකා

ලික) 

01.09.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

දුරස්ථ ග්රහණ ගෙෝචර 

සහ භූගෙෝලීය 

ගත්ාරතුරු පේධ්ති 

අධ්යයනාංශය  

08 ඡී එච් ආර් ටී 

ගුණරත්න 

මහත්ා 

ශිල්ප 

ප්රදර්ශක(ත්ාවකා

ලික) 

02.11.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

මැනුම් හා භූමිතික 

අධ්යයනාංශය  

09 ඩී ටී පී 

නවෙමුව ගමය 

 02.11.2015 භූ විඥාපන 

පීඨය 

මැනුම් හා භූමිතික 

අධ්යයනාංශය  

 
කළමනාකරණ අධයයන පීඨය 
 

උසස් ීම් 

අංක

ය 

නම තනතුර අංශය පත්ීම් දිනය 

01.  

ආචාර්ය ආර් එම් 

ඩබ්ලලිේ 

රත්නායක 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 1 

ගේණිය 

සංචාරක කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය 
13.10.2015 

02.  
යූ සී එදිරිසිංහ 

ගමය 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

11 ගේණිය 
ගිණුම් හා මූෙය අධ්යයනාංශය 01.06.2015 

03.  
එන්හ පී ඡී එස් අයි 

නාඔටුන්හන මිය 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

11 ගේණිය 

වයාපාර කළමනාකරණ 

අධ්යයනාංශය 
01.06.2015 

04.  
එච් ආර් සම්පත් 

මහත්ා 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

11 ගේණිය 
ගිණුම් හා මූෙය අධ්යයනාංශය 01.06.2015 

 

මස්වමයහි ස්ිර කිරීම්  

අංක

ය 

නම තනතුර අංශය පත්ීම් දිනය 

01. 
එච් ආර් සම්පත් 

මහත්ා 

කථිකාචාර්ය  

(ආධුනික) 
ගිණුම් හා මූෙය අධ්යයනාංශය 01.06.2010 

 



133 

 

සමාජීය විදයා ො භාෂා පීඨය 
 

නව පත්ීම්- 2015 

අංක

ය 

නම තනතුර පත්ීම් දිනය අංශය 

01 එන්හ සී වීරරත්න 

මහත්ා 

කථිකාචාර්ය 

(ත්ාවකාලික) 

02.10.2014 භාෂා අධ්යයනාංශය 

02 ඩබ්ලලිේ ගක් එස් 

අනුරුේධිකා 

ගමය 

කථිකාචාර්ය 

(ත්ාවකාලික) 

05.05.2015 භාෂා අධ්යයනාංශය 

03 ඩබ්ලලිේ ඩී ආර් ඩී 

නන්හදගස්න ගමය 

කථිකාචාර්ය 

(ත්ාවකාලික) 

02.11.2015 භූගෙෝෙ විදයා හා පාරිසරික 

කෙමනාකරණ අධ්යයනාංශය 

04 බී එස් ගක් 

බාෙසූරිය ගමය 

කථිකාචාර්ය 

(ත්ාවකාලික) 

02.11.2015 ආර්ථික විදයා හා සංඛයාන 

අධ්යයනාංශය 

05 එම් සී 

දනවෙවිත්ාන 

ගමය 

කථිකාචාර්ය 

(ත්ාවකාලික) 

02.11.2015 සමාජීය විදයා අධ්යයනාංශය 

06 ගක් ඡී ගක් ද 

සිල්වා ගමය 

කථිකාචාර්ය 

(ත්ාවකාලික) 

02.11.2015 භාෂා අධ්යයනාංශය 

07 එස් පී එස් පී 

වීරසිංහ ගමය 

කථිකාචාර්ය 

(ත්ාවකාලික) 

14.12.2015 භාෂා අධ්යයනාංශය 

 

මස්වමයහි ස්ිර කිරීම් ො උසස් ීම් 

අංක

ය 

නම තනතුර ස්ීර කළ/උසස් 

ීම් දිනය 

අංශය 

01 ඩබ්ලලිේ එම් ගේ 

ගවල්ෙම මහත්ා 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

11 ගේණිය 

07.04.2015 සමාජීය විදයා අධ්යයනාංශය 

02 ඊ එම් ටී ගක් 

ගසගනවිරත්න ගමය 

කථිකාචාර්ය  28.02.2015 භූගෙෝෙ විදයා හා පාරිසරික 

කෙමනාකරණ අධ්යයනාංශය 

03 ආර් එම් එල් 

රත්නායක මිය 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

1ගේණිය 

11.12.2015 ආර්ථික විදයා හා සංඛයාන 

අධ්යයනාංශය 

04 ආර් ඩබ්ලලිේ එම් පී ඡී 

අයි ගක් වීරගකෝන්හ 

ගමය 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

11 ගේණිය 

15.07.2015 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්හවීගම් 

අධ්යයනාංශය  

05 බී එම් එල් ආර් ගක් 

බස්නායකගමය 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

11 ගේණිය 

20.01.2015 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්හවීගම් 

අධ්යයනාංශය  

 

ඉේලා අස්ීම් 

අංක

ය 

නම තනතුර ඉේලා අස් ූ දිනය අංශය 

01 පූඡය අයෙම විජිත් 

ිමි 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 11 

ගේණිය 

05.04.2015 භාෂා 

අධ්යයනාංශය 

02 ආචාර්ය ඩබ්ල  එම් 

හාඕ 

ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

1ගේණිය (ගකාන්හත්රාත් 

පදනම මත්) 

31.05.2015 භාෂා 

අධ්යයනාංශය 
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පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩල මතාරතුරු 
 

ස්ිර පත්ීම් 

අංකය නම තනතුර පත්ීම් දිනය 

01 ගක් ගුණවර්ධ්න මහත්ා නිගයෝජය ගල්ඛකාධිකාරී 05.05.2015 

02 පී බී එන්හ ප්රනාන්හදු මිය සහකාර ගල්ඛකාධිකාරී 05.05.2015 

03 ඩබ්ලලිේ ආර් වයි එස් 

සමරනායක මහත්ා 

උපගේශක(පරිෙණක 

ත්ාක්ෂණය) 11 ගේණිය 

01.02.2015 

 

තාවකාලික පත්ීම් 

අංකය නම තනතුර පත්ීම් දිනය අංශය 

01 එන්හ එම් ටී එස් දිසානායක 

ගමය 

විදයාත්මක 

සහකාර 

01.03.2015 පර්ගේෂණ හා 

ගත්ාරතුරු දැනෙැනීගම් 

මධ්යස්ථානය 

02 ඡී ගක් එම් වික්රමරත්න 

ගමය 

ඉංග්රීසි 

උපගේශක 

16.11.2015 විවෘත් හා දුරස්ථ 

අධ්යයන ගක්න්හරය 

 

 

ස්ථානමාරු ීම්  

අංකය නම තනතුර ස්ථාන මාරු 

දිනය 

පීඨය 

01 එච් එම් එස් එච් 

බණ්ඩාර මහත්ා 

පේධ්ති ඉංජිගන්හරු 

1 ගේණිය 

01.11.2015 වයවහාරික විදයා පීඨය 

 

 

අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය ිළිබඳ මතාරතුරු 

නව පත්ීම් 

2015-01-01 සිට 2015-12-31 දක්වා 
 

අංක

ය 

නම තනතුර අංශය  පත්ීම් දිනය 

01 ඩබ්ලලිේ ඒ 

ඡයගස්න මහත්ා 

ගන්හවාසිකාොර උප පාෙක 

(පූර්ණ කාලීන) 1 ගේණිය 

අධ්යයන හා ශිෂය ගස්වා 

අංශය 

01.01.2015 

 

උසස් ීම් 

2014-01-01 සිට 2014-12-31 දක්වා  

අංක

ය 

නම තනතුර අංශය  පත්ීම් දිනය 

01 ගක් ඩී එස් පී 

ගසගනවිරත්න 

මහත්ා 

ගජයෂ්ඨ මාණ්ඩලික 

සහකාර /ලිපිකරු ගස්වය 

අධ්යයන හා ශිෂය ගස්වා 

අංශය 

01.01.2014 

02 ගක් ඩී එන්හ පී එස් 

කුමාර මහත්ා 

මාණ්ඩලික සහකාර 

/ලිපිකරු ගස්වය 

සමාජීය විදයා හා භාෂා 

පීඨය 

02.11.2014 
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03 එච් එල් ඒ එච් 

ගුණගස්කර මිය 

ලිපිකරු-1 ගේණිය ප්රධ්ාන පුස්ත්කාෙය 01.02.2014 

04 ඒ එම් ඒ ගේ පී 

කුමාරිහාමි ගමය 

ලිපිකරු-1 ගේණිය වයවහාරික විදයා පීඨය 10.10.2014 

05  

 

එස් සමරවීරමිය යතුරු ගල්ඛක(සිංහෙ) 

1 ගේණිය 

භාෂා අධ්යයනාංශය/ 

සමාජීය විදයා හා භාෂා 

පීඨය 

01.04.2014 

06 එස් ගහට්ටිආරච්ි 

මහත්ා 

මාණ්ඩලික සහකාර -

පුස්ත්කාෙ ගස්වය 

ප්රධ්ාන පුස්ත්කාෙය 04.11.2014 

07 ඩී ගක් එස් ොමිණී 

මහත්ා 

මාණ්ඩලික සහකාර - 

පුස්ත්කාෙ ගස්වය 

පුස්ත්කාෙය/කෙමනාක

රණ අධ්යයන පීඨය 

01.02.2014 

08 ඒ  ගක් එන්හ ගෙවිස් 

මහත්ා 

මාණ්ඩලික සහකාර - 

පුස්ත්කාෙ ගස්වය 

ප්රධ්ාන පුස්ත්කාෙය 02.11.2014 

10 ආර් ඒ එස් 

විගේපාෙ මහත්ා 

රියදුරු- විගශ්ෂ ගේණිය පාෙන අංශය 01.06.2014 

11 එච් එන්හ ඩී 

ගපගර්රා මහත්ා 

රියදුරු- විගශ්ෂ ගේණිය පාෙන අංශය 01.06.2014 

12 ගක් ඩී ආර් ගුණසිරි 

මහත්ා 

රියදුරු- විගශ්ෂ ගේණිය පාෙන අංශය 01.06.2014 

13 ඩබ්ලලිේ එම් 

අමරසිංහ මහත්ා 

රියදුරු- විගශ්ෂ ගේණිය පාෙන අංශය 01.06.2014 

14 ඒ එම් එස් එම් අයි 

අත්ත්නායක 

මහත්ා 

ජෙනළ කාර්මික1 ගේණිය නඩත්තු අංශය 01.04.2014 

15 ආර් එම් එල් කුමාර 

මහත්ා 

ජෙනළ කාර්මික1 ගේණිය නඩත්තු අංශය 01.04.2014 

16 ඡී ආර් හරිස්චන්හර 

මහත්ා 

විදුලි කාර්මික1 ගේණිය නඩත්තු අංශය 01.04.2014 

17 ගක් ඩබ්ලලිේ ආර් ඩී 

ගකවිටියෙෙ 

මහත්ා 

උදයානකරු1 ගේණිය උදයාන අංශය 01.07.2014 

18 ඊ බී එච් පී 

ගේවගේ මහත්ා 

පිට්ටනිකරු1 ගේණිය ශාරීරික අධ්යාපන 

අධ්යයනාංශය 

01.04.2014 

19 පී ආර් සිරියෙත්ා 

මිය 

පුස්ත්කාෙ සහායක විගශ්ෂ 

ගේණිය 

පුස්ත්කාෙය/කෘෂි විදයා 

පීඨය 

01.08.2014 

 
 

විශ්රාම යාම් 

2015-01-01 සිට 2015-12-31 

අංක

ය 

නම තනතුර මදපාර්තමම්න්තුව විශ්රාම ගිය 

දිනය 

01 වයි ඩී ගපගර්රා මහත්ා ගොරි/බස් සහායක පාෙන අංශය 23.09.2015 
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ස්ථානමාරු 

2015-01-01 සිට 2015-12-31 

අංක

ය 

නම තනතුර මදපාර්තමම්න්තුව ස්ථානමාරු ූ  

දිනය 

01 ඩබ්ල එම් එස් 

විගජ්සුන්හදර මහත්ා  

ගල්ඛන භාරකරු II 

ගේණිය 

ආයත්න අනධ්යයන 

අංශය 

03.08.2015 

02 බී ඒ 

ටී පී දිසානායක 

මහත්ා 

පරිෙණක ගයදුම් 

සහකාර III ගේණිය 

ආයත්න අනධ්යයන 

අංශය 

03.08.2015 

03 එච් අයි ඒ ගපගර්රා 

මයා  

ලිපිකරු- III ගේණිය ආයත්න අධ්යයන අංශය 15.09.2015 

04 ඒ එම් ඒ ගජ් 

පී කුමාරිහාමි ගමය  

ලිපිකරු- I ගේණිය වයවහාරික විදයා පීඨය 15.09.2015 

05 ආර් එම් 

පී ජී විගජ්රත්න මිය  

මාණ්ඩලික සහකාර 

/ලිපිකරු ගස්වය 

විවෘත් හා දුරස්ථ 

අධ්යයන ගක්න්හරය 

02.11.2015 

06 සී ගජ් බී පතිරගේ 

මිය  

පරිෙණක ගයදුම් 

සහකාර III ගේණිය 

වයවහාරික විදයා පීඨය 02.11.2015 

07 පී ජී ආර් සී කුමාර 

මහත්ා  

කම්කරු  II ගේණිය නඩත්තු අංශය 15.09.2015 

08 ඩී පී ජී ඒ ගජ් 

ගපගර්රා මයා  

කම්කරු  III ගේණිය නඩත්තු අංශය 05.05.2015 

09 ගක් පී ගක් එන්හ 

කුමාර මයා 

කම්කරු  III ගේණිය නඩත්තු අංශය 15.06.2015 
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12. ගිණුම් 
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මහාචාර්ය චන්ද්  පී උඩෛත්ත 

උපකුලපති 
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