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කළර්යක්භ ගව සූදළන්බ කිරීභ. 
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6. යශඳත් වංවහථළපිත ඳළනයක් වශළ ලන ජළතික වංගක්තයක් වීභ.
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යශඳළන රජය ය ගත් නල උඳකුඳතිලරයළගග් ඳත්වීභත් වභග ඇති ව විළ ඳරිඳළනභය 

ගලනවත් වභඟ ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළගේ 2015 ලවර වශළ ව ලළර්ෂික ලළර්තළල ඉදිරිඳත් 

කරනු ෆගේ. ගභභ ලළර්ෂික ලළර්ථළල භඟින් යශඳළනය වශ ගුණළත්භක කෂභනළකරණ 

බළවිතයන් ඳදන්බ කරගනිමින් විහලවිදයළය තු  ප්රතිළබ ගළ ආ ආකළරය ගඳන්නු්බ ගකගර්. 

විහලවිදයළගේ සිසුන්ගග්, අධයයන කළයූභ්ඩඩගේ වශ අනධයයන කළයූ භ්ඩඩගේ 

ජයග්රශණයන් ශරශළ විහලවිදයළය ඵළගත් ජයග්රශණයන් වශ විහලවිදයළය විසින් වභළජය  

වශ රගේ වංලර්ධනය වශළ සිදුකරන ද දළයකත්ලයද 2015 ලළර්ෂික ලළර්ථළල භඟින් දක්ලළ ඇත. 

විහලවිදයළය කළයූක්භ ශළ පදළයී කෂභනළකරණයකින් යුතුල ක්රියළකළරී වශ ගුණත්ලගයන් යුතු 

ගවේලළ වඳයමින් ග ගගයන් ප් රතිඳ ගනළගෆනීභ  ශෆකියළල ෆබී ඇත. 2015 ලළර්ෂික ලළර්ථළල 

භඟින් ගඳන්ලළ ඇති ජයග්රශනයන්  ඉදිරි ලවරලදී ඇතිවීභ  නියමිත ලර්ධනයන් වශළ මලික 

අඩිතළභක් ගව වෆකිය ශෆකි ග . ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළගේ 2015 ලවර වශළ ව 

ලළර්ෂික ලළර්තළල ඳරිශීණය කරන ගභන් භළ සියලුභ ඳළර්ශ්රලයන්ගලත ආරළධනළ කරන අතර 

2015 ලළර්ෂික ලළර්තළල නියමිත දින  පිළියකර දීභ  කෆඳවී ක්රියළකර භඟශවර ඳද සියලුභ 

ගදනළ ශ  භළගග් ශිදයළංගභ වහතූතිය ප්රකළකරමි. 

 

මශළචළ්ය එම්.එම්.එම් නළජිම් 

උඳකුඳති 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
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1. උඳකුඳතිලරයළගග් වභළගෝචනය 

මකටිශෆඳින්වීම 

ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය 1995 ලවගර් දී වහථළපිත කර ඇති අතර එය ශ්රී ංකළග  10 

ලෆනි ජළතික විහලවිදයළය. . විහලවිදයළගේ අක්කර 178.98 ක ඳභණ භූමි බළගයක ඕලුවිල් 

හී පිහි ළ ඇති අතර,ලයළලශළරික විදයළ පීඨය අක්කර 6.72 ක භූමිබළගයක වභන්තුගර් පිහි ළ 

ඇත. විහලවිදයළය  ගකටි කළයක් තුෂ උවවහ අධයළඳන ක්ගේත්රගේ භළනයක් ගකගරහි ඉතළ 

විළ ප්රගතියක් ලළර්තළ කර ඇත. 

ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය රළජය වශ ගඳෞේගලික අංල වශ විගේශීය  රැකීයළ අලවහතළ 

වශළ වරින ගව උඳළධිධළරීන්  බිහිකිරීභ අරමුණුගකො  ගගන ඊ  ගෆෂගඳන ඳරිදි 

උත්කිහඨලත් අධයයන භේ භක් ඳලත්ලළගගන යළභ  ක යුතු කරන විහලවිදයළයකි. 

එගවේභ වභවහථ ප්රජළල  වශ ඇල්භක් දක්ලන ඳළර්ල වශළ අලයතළලය  අනුක ලන ඳරිදි 

ඳශසුක්බ වඳයමින් ඵහුවිධ ඳර්ගේණ වංවහකිතියක් විහලවිදයළය තු ලර්ධනය කිරීභ  

ක යුතු කරමින් සිටී. ප්රගේගේ වළභය වශ වශජීලනය වශළ ද විහලවිදයළය විළ 

දළයකතලයක් වඳය. . 

ලර්ථභළනගේ විහලවිදයළය වතුල ඳලතින පීඨ ඳශ තු මලික උඳළධි අගප්ක්ක. න් 3684ක්, 

ඳහචළත් උඳළධි අගප්ක්ක. න් 264ක් වශ වභ අංගයන්භ එකතුල 523ක් ලන කළයූ 

භ්ඩඩයක් සිටින අතර මලික උඳළධි අගප්ක්ක. න්ගගන් ශය ගදගනකු ේ06) විගේශීය සිසුන් 

ය. 

දෆණු්බ ගක්න්ද්රවහථළනයක් ගලත යන ගභගන් දී, ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය උඳරිභ 

දළයකත්ලගයන් වශ ඳරිතයළගගයන් විහලවිදයළගේ නළභය ජළතයන්තරගේ පිළිගත් 

විහලවිදයළයක් ඵල  ඳත්කර ගෆනීභ වශළ ගඳලින් ගඳෂගෆ ස සිටී. 

ශ්රී ංකළ අේනිග ව විහලවිදයළම2 ඳලතිදන අධයයන ලෆඩවටශන් 

ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය වතුල පීඨ ඳශක් ේ05) ඇති අතර ඒලළ න්බ කළ වශ 

වංවහකිතික පීඨය, ලළනිජ වශ කෂභනළකරණ පීඨය, ලයලශළරික විදයළ පීඨය, අරළබි බළළ වශ 

ඉවහළමීය අධයයන පීඨය වශ ඉංිනගන්රු පීඨය යන පීඨ ග . ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය 

විසින් මලික උඳළධි වශ ළවහත්රඳති උඳළධි, ඩිප්ගෝභළ, වශතික ඳත්ර වශ පුහුණු ලෆඩමුලු සිදු 

කර. . ලර්තභළනගේ ඳශත වශන් අධයයන ගදඳළර්තග්බන්තු විහලවිදයළය වතුල ඳලීන. 
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පීඨ භක න් ප්රදළනය කරනු ඵන උඳළදි ඳළඨභළළ 

 

 

පීඨ ගදඳළර්තග්බන්තු 

කළ වශ වංවහකිතික පීඨ වභළජ විදයළල, බළළ වශ  භූ ගගෝ විදයළල 

ලළනිජ වශ කෂභනළකරණ  පීඨ 
ක ණු්බකරණය වශ මය, කෂභනළකරණ වශ  
කෂභනළකරණ  ගතොරතුරු තළක්ණ ඒකකය 

ලයලශළරික විදයළ පීඨය ජීල විදයළල, ගණිතය වශ ගබෞථික විදයළල 

ඉංිනගන්රු පීඨය 
සිවිල් ඉංිනගන්රු, යළන්ත්රික ඉංිනගන්රු,විදුලි වශ 
ඉගක්ේ ගරෝනික් ඉංිනගන්රු, ඳරිගණක විදයළල ශළ 
ඉංිනගන්රු වශ අන්තර්ක්ගේත්ර අධයයනය. 

අරළබි බළළ වශ ඉවහළමීය අධයයන පීඨය  ඉවහළමීය අධයයන  වශ අරළබි බළළ  

පීඨ උඳළදි   ඳළඨභළළ 
ඳහචළත් උඳළදි 
ඳළඨභළළ 

කළ වශ 
වංවහකිතික   
පීඨය 

බී.ඒේවළභළනය)  
බී.ඒේවිගේ)  ගේඳළන අධයයනය වශ වළභ අධයයනය 
බී.ඒේවිගේ) ආර්ථික විදයළ 
බී.ඒේවිගේ) දර්න විදයළල වශ භගනෝ උඳගේණ 
බී.ඒේවිගේ) වභළජ විදයළල 
බී.ඒේවිගේ) භූගගෝ විදයළල 
බී.ඒේවිගේ) ගදභෂ 
බී.ඒේවිගේ) ගතොරතුරු වන්නිග දන තළක්ණය ( ICT) 
බී.ඒේවිගේ)  හින්දු ශිහඨළචළරය 
බී.ඒේවිගේ) ත්රිබළළ අධයයනය 
බී.ඒේවිගේ) ගදලෆනි බළළලක් ගව ඉංග්රීසි ඉගෆන්වීභ (TESL) 

දර්ණග දී 
ළවහත්රඳති ගදභ 

 
ළවහත්රඳති . ගදභ 
 
ඳහචළත් උඳළදි 
ඩිප්ගෝභළ ගදභ 

ලළනිජ වශ 
කෂභනළකර
ණ   පීඨය 

බී.බී.ඒ 
බී.ගකෝබ 
බී.එවහ. ස   කෂභනළකරණ වශ ගතොරතුරු තළක්ණය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  ක නු්බකරණය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  මය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  අගෂවි කෂභනළකරණය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  භළනල ව්බඳත් කෂභනළකරණය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  ගතොරතුරු ඳේධති 

කෂභනළකරණ  
ඳහචළත් උඳළදි 
ඩිප්ගෝභළ (PGDM) 
 
ළවහත්රඳති ලයළඳළර 
ඳරිඳළන (MBA) 

ලයලශළරික 
විදයළ පීඨය 

බී.එවහ. ස   උඳළදිේවළභළනය)  
බී.එවහ. ස   ලයලශළරික විදයළල 
බී.එවහ. සේවිගේ)  ලයලශළරික ජීල විදයළල 
බී.එවහ. සේවිගේ)  ලයලශළරික වං්යළනය 
බී.එවහ. සේවිගේ)  ඳරිගණක විදයළල 
බී.එවහ. සේවිගේ)  රවළයන විදයළල 

-- 

ඉංිනගන්රු 
පීඨය 

බී.එවහ. ස ඉංිනගන්රුේවිගේ)  සිවිල් ඉංිනගන්රු 
බී.එවහ. ස ඉංිනගන්රුේවිගේ)  යළන්ත්රික විදයළල 
බී.එවහ. ස ඉංිනගන්රුේවිගේ)   විදුලි වශ ඉගක්ගරෝනික විදයළල 

-- 

අරළබි බළළ 
වශ ඉවහළමීය 
අධයයන 
පීඨය 

බී.ඒේවළභළනය) ඉවහළමීය අධයයනය 
බී.ඒේවළභළනය)  අරළබි බළළ 
බී.බී.ඒේවිගේ)  ඉවහළමීය චංතනය වශ ශිහ ළචළරය   
බී.බී.ඒේවිගේ)  ඉවහළමීය ඵෆංකුකරණය වශ මය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  ඉවහළමීය නීතිය වශ නීති ව්බඳළදනය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  අරළබි බළළල වශ වළහිතය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  අරළබි බළළ ළත්රය වශ ඳරිලර්තනය 
බී.බී.ඒේවිගේ)  ත්රිබළළ ේකෂළ වශ වංවහකිතික පීඨය වභග 
වශගයෝගීත්ලගයන්) 

-- 
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ඳහචළත් උඳළධි අධයයන  

කළ පිඨය විසින් එහි ප්රථභ ඳහචළත් උඳළධි ඳළඨභළළල ලවර 2014 දී සිසුන් 14 ගදනකුගගන් 

කළ ළවහත්රඳති, ඳහචළත් උඳළධි ඩිප්ගෝභළ, දර්ණග දී ළවහත්රඳති උඳළධිය ේගදභ) යනළදී 

විවිධ ක්ගේත්ර ල  අදළල ආර්බබ කරන දී. කෂභනළකරණ වශ ලළනිජ පීඨය විසින් 

ලයළඳළර ඳරිඳළන ළවහත්රඳති උඳළධිය වශ ඳහචළත් උඳළධි ඩිප්ගෝභළ කෂභනළකරණ  

ඳළඨභළල ද 2012 සි  රගේ ජනතළලගග උවවහ අධයළඳනය අලයතළලයන්  අනුක ලන 

ඳරිදි ලයළඳළර ඳරිඳළන ක්ගේත්රගේ ඳර්ගේණ වශ ඉගෆන්වී්බ වශළ විශිහඨ ගව දළයකත්ලය 

වවමින් ඳහචළත් උඳළධි අලවහතළලන් වවළ ඇත.  

 

ආරම්භ කිරීමට නියමිත නල අධයයන ලෆඩවටශන් 

ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය විසින් රගේ අලයතළලයන්  ගෆගඳන ඳරිදි නල උඳළධි 

ඳළඨභළළලන්  රැවක් ශඳුනලළඅ දීභ  පියලර ගගන ඇත. කළ වශ වංවහකිතික පීඨය විසින් 

කළ උඳළධි ත්රිබළළ අධයයන වශ ගදලන බළළල ගව ඉංග්රීසි ඉගෆන්වීග්බ  උඳළධි ඳළඨභළළල 

වන්දශළ ප්රථභ ශිය ක්ඩඩළය්බ පිළිගලලින් 2012 වශ 2015 යන ලවර තුදී ඵලළගගන 

ආර්බබ කරන දී. 

ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය  වත්කළරක වශ වංචළරක කෂභනළකරණය, කළර්මික 

ගණිතය, ගශද ගවේලය, ඳරිපරක වලදය විදයළල ශළ අධයයනය යන මලික උඳළධි ඳළඨභළ වශ 

විදයළග දී කිෂිකළර්මික තළක්ණය වශ විදයළග දී ගතොරතුරු වශ වන්නිග දන තළණය යන 

ඳළඨභළළ ශඳුන්ලළ දීභ වශළ ගයෝජනළ වකවහ කරමින් සිටී. 

විහලවිදයළ විසින් කළ සිසුන් වශළ  ගතොරතුරු වන්නිග දන තළක්ණ උඳළධි ඳළඨභළළලක් 

ඔවුන්ගග් ගග්  රැකියළ අලවහථළලන් ලෆඩි දියුණු කිරීභ වශළ ශඳුන්ලළ දී ඇත.තලද තළක්ණ 

පීඨය භඟින් උඳළධි ඳළඨභළළලන් ගදකක් එක්බ විදයළග දී වජල තළක්ණය වශ විදයළග දී 

ගතොරතුරු ශළ වන්නිග දන  තළක්ණය යන ඳළඨභළළ වශ 2016 ලවර  අදළ සිසුන් ඵලළ 

ගනිමින් සිටී. 

  

මෝක මරේණි වතකිරීම් 

ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය ගලගඵොභෆට්රික්වහ ගශ්රේණිගත කිරී්බ හී ප්රගතියක් ලළර්ථළ කරමින් 

ගෝක විහලවිදයළ අතරින් 2014 ලවගර් සිටි 8324 ගලනි වහථළනගේ සි   2015 ලවගර් දී 

7968 ලෆනි වහථළනය දක්ලළ ඉදිරිය  ඳෆමිණ ඇත. ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය ගෝක 

ගශ්රේණිගත කිරී්බ ල තලදුර ත් ඉදිරිය  ගගන ඒභ වශළ ක යුතු සිදුකරමින් ඳලීන. 
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උඳළධිධළරීන් අතර ලයලවළයකත්ල වංවහකෘතිදය 

විහලවිදයළය විසින් ආයතනගත  රැකියළ වශ ලයළඳළර අලවහථළලන් ඵළදීභ වශළ ලෆඩ ක යුතු 

සිදු කරමින් ඳලීන. ග්බ ගශේතුගලන් විහලවිදයළ සිසුන් ශ  තභ අධයළඳන ක යුතු සිදුකරන 

අතරතුරභ  ලයලවළයකත්ල ශෆකියළලන් ද දියුණු කරගනිමින් අභතර ආදළයභක් උඳයළ 

ගෆනීභ ද අලවහතළල වෆගවනු ඇත. ගභභ අත්දෆකී්බ ආශ්රගයන් ඇතිලන අභිගප්රේරණයන් 

ගශේතුගකො ගගන තභළගග්භ ලයළඳළර ආර්බබ කිරීභ වශළ සිසුන් ගයොමුලනු ඇත. 

ජයළතයන්තර වශගයෝගීතළලය වශළ ලන ජ'භළනු වංවහතළල ේGIZ) භඟින් කුඩළ ශළ භධය 

ඳරිභළන ලයළඳළර ේSME) වංලර්ධනය ව්බඵන්ධගයන් ලහලවිදයළ ලයළඳළර ප්රිතිඵේධ 

ලෆඩව ශනක් ේUBL) වළර්ථක ගව ඳලත්ලන දී. ඒ භක න් ලයළඳළර වළර්ථක වී්බ වශ 

අවළර්ථක වි්බ පිළිඵල වශ ලයළඳළර ලෆඩිදියුනු කිරීභ ව්බඵන්ඪගයන් පුළුල් අලගඵෝධයක් ඵළ 

ගෆනීභ  ශෆකි විය. ලයලවළයක. න්ගග් අත්දෆකී්බ ඔවුන්ගග් නයළයළත්භක දෆනුභ ලර්ධනය 

කරගෆනීභ  ඉලශල් විය. ඔවුන් ගේන ලදී ඉගගනගත් ද ප්රළගයෝක ක අධයයනය කිරීභ  

ගභහිදී අලකළය ෆබුණි. 

ලයලවළයකත්ල වංවහකිතිය අභිගප්රේරණය වශළ ශ්රී. අ.වි.වි විසින් ඳශත වශන් උඳළයභළර්ග 

අනුගභනය කරන දී. 

 තරුණ ලයලවළයකයන් විසින් ලයළඳළර කුටි වකවහ කිරීභ. 

 විහලවිදයළ කළර්මික ජළයක් වහථළපිත කිරීභ. 

 ශ්රී. අ.වි.වි විසින් තු තරුණ ලයලවළයක. න්ගග් වංගභයක් ඇති කිරීභ. 

 සිසුන් වශළ ලයලවළයකත්ල පුහුණු ලෆඩව ශන් අදළ ලයයළඳළර ක්ගේත්රල ඳෆලත් 

වීභ. 

 අරමුණු පිහි ටුවීභ ශළ ලිත්ීනය වෆෂසු්බ කිරීභ, ක්ඩඩළය්බ ලෆඩ ශළ ගෆ ළු නිරළකරණය 

ශළ ධනළත්භක ආකල්ඳ ලර්ධනය, වහලයං අභිගප්රේරණය වශ ලිත්ීනය වංලර්ධනය 

ව්බඵන්ධගයන් ශිය. න් වශළ ලෆඩමුළු ඳෆලෆත්වීභ. 

 ගලෂ ප්රදර්ණ වශ ලයළඳළර වළයන ඳෆලෆත්වීභ 

 ලිත්ීනය ශළ ලයලවළයකත්ල වළධළරණත්ලය - ලිත්ීනය නළයකත්ලය 2015 

ගකටිකළලීන ඳළඨභළළ ඳෆලෆත්වීභ වශ විහලවිදයළය තු ලයලවළයකත්ල වංවහකිතිය 

ලෆඩි දියුණු කිරීභ වශළ වශගයෝගීතළ ලෆඩව ශන්  රැවක් ඳෆලෆත්වීභ. 
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ලළතානුක ඒකළබද්ධතළලය  

ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළගේ සිසු ජන ගශනය වංවහකිීනක විවිධත්ලගයන් යුතුල ඉතළ 

විළ ගව ලර්ධනය ගලමින් ඳලීන. එඵෆවින්, සියලුභ සිසුන් වශ කළයූ වශළ ගෆ ළු ඇතිවිය 

ශෆකි ක්ගේත්රලන වංවහකිතිය, බළළල, ඇදහිලි වශ ජළතිකත්ලය අදිය පිළිඵල අලගඵෝධය 

ලෆඩිදියුණු කරගෆනීභ  අලවහථළල වෆ ස ඇත. වංවහකිතික වශ අගනකුත් ක්රියළකළරක්බ 

රළශියක් විහලවිදයළය තු ජනලළර්ක ක එකමුතුල වශ ලළර්ක ක ඒකළඵේධතළලය ලෆඩිදියුණු 

කිරීභ වශළ වංවිධළනය කර ඇත. තලද, තභ ආගභ  අනුකල ලෆඳු්බ පිදු්බ කිරීභ වශළ 

සියලුභ ආග්බ නිගයෝජනය ලන ඳරිදි ආගමික වහථළන ඇතිකර ඇත. 

 

ශ්රී ංකළ අේනිග ව විහලවිදයළලීය පුවහථකළය 

 

ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළලීය පුවහථකළය විසින් විහලවිදයළගේ විවිධ ව අගප්ක්ළලක් 

පර්ණය කිරීභ වශළ 2015 ලර්ය තු විවිධ ක්රියළකළරක්බ වශ ලෆඩව ශන් වංවිධළනයය 

කරන දී.විහලවිදයළ පුවහථකළය භඟින් අධයයනක. න්, ඳර්ගේක. න් වශ සිසුන් වශළ 

අගය එකතු කිරීග්බ විවිධළකළරගේ වශළයක ගවේලළලන්  රැවක් ද වවනු ෆගේ. තලද 

ඳරිශීක. න් වශළ ජළතයන්තර භේ ග්බ ගවේලළ අත්දෆකී්බ ඵළ දීභ වශළ ඩිින ල් පුවහථකළ 

ගවේලළල ලෆඩි දියුණු කර ඇත. ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළලීය ඉගක්ගරෝනික සුරෂිතළගළරය  

ේE- Repository) විේලත් ප්රතිදළනයන් ගගන් වභන්විතල භළර්ග ගත වං්යංක එකතුලක් ගව 

ඳලීන. ග්බ තු පීඨ ප්රකළන, ඳර්ගේණ අමුද්රලය, දුර්බ ඉගගනු්බ අමුද්රලය, ඡළයළ රඳ, ශ්රලය 

ශළ දිය  ප්රතිදළන, නිඵන්ධන වශ ව්බභන්ත්රණ ලළර්ථළලන් අන්තර්ගත ග . ප්රරිශීක. න් ශ  

ලෆඩිදුර ඳර්ගේණ වශ ඉගෆන්වීග්බ ක යුතු වශළ ඉශ ගුණළත්ලගයන් යුතු වං්යළංක ගත 

අන්තර්ගතයක් ඵළදීග්බ විහලවිදයළ පුවහථකළ අරමුණ කරළ ගභන් කිරීභ වශළ වං්යළංක 

පුවහථකළ ලෆඩව ශන ඳලත්ලළගගන යනු ෆගේ. 

 
2015 ලර්ය තුදී ලයලශළරික විදයළපීඨ පුවහථකළය නවීකරණය කරන ද  

ගගොඩනෆඟිල්ක  ගගන යළභ ලෆනි අගනළ ජයග්රශන රළෂියක් වශළ පුවහථකළය වළක්ෂි දර. . 

ප්රධළන පුවහථකළය වශ ලයලශළරික විදයළ පීඨ පුවහථකළය තු ඳරිශීක. න් වශළ ගලන්ව 

අන්තර්ජළ ඳශසුක්බ ඵළ දී  රැශෆන් රහිතල ේwi-fi) අන්තර්ජළය  පිවි සග්බ ඳශසුකභ ඵළ දී 

ඇත. 

 

2015 ලර්ය ලන වි  පුවහථකළය වතු මුද්රණ එකතුල ආවන්න ලගයන් 114960ක් ඳභණ 

ග .ඉංිනගන්රු උඳළධි අගප්ක්ක. න් වශළ ගභන්භ පීඨගය අලයතළලයන්  වරින ඳරිදි 

කියවීග්බ වශ ඳර්ගේණ අමුද්රලය ඵළ ගදනු ලවහ, ඉංිනගන්රු ගඳ ගඳොත් වශ අගනකුත් 
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අනුභත කියවීග්බ ආධළරකලලින් පුවහථකය ඳරිපර්ණය කිරීභ වශළ ලෆඩි අලධළනයක් ඵළ දී 

ක යුතු සිදු කර ඇත. ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළ පුවහථකළ භඟින්  උඳළධි අගප්ක්ක. න් 

අතර කියවීග්බ වංවහකිතිය ඉගෆන්වීභ වශළ විවිධ ලෆඩව ශන් වංවිධළනය කර ක්රියළත්භක කර 

ඇත. ඒ අනුල ශිය මලික කරගත් ඉගෆනු්බ ලෆඩව ශන් ක්රියළත්භක ක්රියළග  ගයදවීභ වශළ 

නිහචත ඳළඩ්බ ඒකක ල  අදළ ගඳ ගඳොත් පීඨගේ අනුභෆතිය වහිතල උඳළධි 

අගප්ක්ක. න් ගලත ඵළ දීභ සිදු ගකගර්. ශඳුනළගත් අතයළලය ගඳ ගඳොත්ල පි ඳත් 

කිහිඳයක් පුවහතකළය වතුල තඵළ ගනී. ඒ භඟින් උඳළධි අගප්ක්ක. න් ශ  ව්බපර්න අර්ධ 

ලළර්ෂිකයක් පුරළල භ එභ ගඳොත් ඳරිෂීනය වශළ තඵළ ගෆනීභ  අලකළය හිමිවී ඇත. 

 
පදළයී ආකළරගයන් විේලත් ජ'න වශළ ප්රග ය ඉශ නෆංවීභ වශ ඉශ ගුණළත්ලගයන් 

යුතු ජ'න වශළ විහලවිදයළලීයන් වශබළගී කරලළ ගෆනීග්බ අරමුණ ඇතිල “Consortium on 

Sri Lankan Academic Libraries (CONSAL)” හී වශගයෝගී තළලගයන් විහලවිදයළ 

ගකොමින් වබළල  වංවිධළනය කරන ද ලෆඩ වශන් භළළග  දළයකත්ලගයන් ශ්රී ංකළ 

අග්නිදිග විහලවිදයළලීය පුවහථකළ විසින් ව්බපර්ණ ගඳගඳොත් වහිත  Emerald; Oxford; 

SAGE වශ Wiley යන භළර්ගගත ඉගක්ගරෝනික දත්ත ඳේධති ශතරක  ප්රග යන් වවළ 

ඇත. 

 

ඳද්ධතිදය කෂමනළකරණ ලෆඩි ග යුණු කිරීම 

කෂභණළකරන ඳදධතිගේ කළර්යක්භතළලය වශ පදළයී තළලය ලර්ධනය කර ගෆනීභ වශළ 

ඳශත වශන් ක්රියළභළර්ග ගගන ඇත. 

 2014-2018 කළඳරිච්ගේදය වශළ ක්රියළකළරී වෆෆවහභ ක්රියළල  ගයොදලළ ඇත. ග්බ 

වශළ වහථළපිත ගභගශයු්බ කළර්යළය භඟින් ව්බඵන්ධීකළරක ක යුතු, වෆෂසු්බ 

ලර්ධනය කිරි්බ වශ ක්රියළල  නෆංවීභ ව්බඵන්ධල විළ රළජකළරියක් ඉ ටු කර. . 

 වළභළනය ඳළන අංය, මය ඳරිඳළන අංය වශ ගතොග ශළ වෆඳයු්බ අංගේ 

ඒකළඵදධ විගභන් ව්බඵන්ධිත ලත්ක්බ කෂභනළකරණ ඳේධතිය නිර්භළණය කර ඇත.  

 ගඵොගශෝභයක් ඳරිඳළන අං ල ඳරිගණකගත ඳේධතියන් පිහි ටුලළ ඇත. 

 කළයූභ්ඩඩ වංලර්ධන භ්ඩඩය විසින් විහලවිදයළගේ අධයයන, අනධයයන  වශ 

ඳරිඳළෂණ කළයූ භ්ඩඩ වශළ ධළරිතළ වංලර්ධන ලෆඩව ශන් ගභගශයලනු ඵ. . 

 රළජකළරි කිරීභ  සුදුසු ගයෝගය ඳරිවරයක් ගවේලක. න් වශළ ඇති කිරීභ. 

 

 

 



 
 

7 
ලළර්ෂික ලළර්තළල - 2015, ශ්රී.අ.වි.වි 

ශිය වශළයක මවේලළ වශ සුභවළධනය 

ශිය වශළයක ගවේලළ වශ සුබවළධනය සිසුන්ගග් දුක් ගෆනවිලි වශ ගෆ ලු විවඳීභ ගභගශයවීභ 

ශළ ඳළනය වශළ පිහු ටුලළ ඇති භධයගත ආයතනයකි. ගභහි සුභ  ඳළනයක් ඳලත්ලළගගන 

යළභ වශළ අගනකුත් ගවේලළ අං කිහිඳයක ඒකළඵේධ තළලයකින් ක යුතු ව්බඵන්ධීකරණය 

වශ ගභගශයවීභ සිදු කර. .  

 උවවහ අධයළඳන අභතයංය භඟින් ඉදිකරන ද කළභර 100ක් වහිත ගන්ලළසිකළගළර 

ගදක ඉදිකර අලවන් කිරීභ නිවළ සිසු නලළතෆන් ඳශසුක්බ වෆඳයීග්බ ශෆකියළල ඉශ 

ගගොවහ ඇත. ඒ අනුල අතිගර්ක සිසුන් 800 ක  ඳභන ගන්ලළසිකළගළර ඳශසුක්බ ඵළ 

දීභ  ශෆකියල ෆබී තිගේ. 

 

 උවවහ අධයළඳන අභතයංය භඟින් තලත් කළභර 100ක් වහිත ගන්ලළසිකළගළර ගදකක් 

ඉදිකර, එභ ලෆඩ 2015 අලවන ලන වි  නිභකිරීභ  අගප්ක්ළ කර ඇති ඵෆවින් ලවර 

2016 ලන වි  සියලුභ සිසුන් ගලත විහලවිදයළය තුභ ගන්ලළසිකළගළර ඳශසුක්බ 

ඵළ දීභ  ශෆකියළල ෆගඵනු ඇත.  

 

 විහලවිදයළගේ වලදය භධයවහථළනගේ ඳශසුක්බ ලෆඩි දියුණු කර ඇති අතර ඒ භඟින් 

සිසුන්  විහලවිදයළ වලදය භධයවහථළනගේ ගවේලළලන් ඵළ ගෆනීභ  ශෆකියළල ෆබී 

ඇත. 

 නල ශිය විගනෝදළයතන භධයවහතළනයක් 2014 ලවගර් සි  විලිතකර ඇති අතර ඒ 

භඟින් සිසුන් ගලත විවිධ ව විගනෝදළයතන ක්රියළකළරක්බ වශළ ඳශසුක්බ වඳය . . 

 

 

ශ්රී ංකළ අේණිග ව විහලවිදයළම2 අපතාල රියළකළරකම්  

 අඳ විහලවිදයළගේ සිසුන් වභජ වංලර්ධනය ශළ විධිභත් වභළජ ගවේලළ ක යුතු වශළ 

ලෆඩමුලු වශ ව්බභන්ත්රණ ඳෆලෆත් වීභ, ප්රජල වශළ ශ්රභදළන ක යුතු කිරීභ, ගල් දන් දී්බ 

ලෆනි ප්රජළ ගවේලළ ක යුතු සිදුකර. . 

 ඵළධළකළරී වශ වභළජ විගරෝධී ක්රියළකළරභක් වහිත ඳරිවරයන් අලහිර කිරීභ  ක යුතු 

කර අත. 

 වළභකළමී ල පි ළලක් ඳලත්ලළගගන යළභ: ඳසුක ය ලවර කිහිඳය තු විහලවිදයළගය 

සිසුන් කිසිදු කශකළරී ක්රියළලන්  ව්බඵන්ධ ගනොවීභ නිවළ ඔවුන් විහලවිදයළගේ 

දියුණුල ව්බඵන්ධ ක්රියළකළරක්බ වභඟ ඒකරළශී වීභ වශ විහලවිදයළගේ අංකළරය 

ගලනුගලන් ලෆඩ ක යුතු සිදු කිරීභ  ශෆකිල ඇත. 
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 විහලවිදයළ ප්රජළල අතර ඇති ඵහුවිධ ආගමික ඳරිවරශ වශ ජළතික ඒකඵේධතළලය 

නිවළ වංවහකිීනන් අතර ඇති වංකනය ඉතළ ඉශ අගයක ඳලීන. 

 ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය අගනකුත් විගේ ර ලල් වභඟ ව්බඵන්ධ වී විගේ 

වහග ච්ඡළ ඉදිරිඳත් ලන්නන් අධයයන ක යුතු වශළ ව්බඵන්ධ කර ගෆනිභ  ක යුතු 

කර ඇත. 

 විහලවිදයළය විසින් පිරිසිදු වශ ශරිත ඳරිවරයක් ඳලත්ලළගගන යළභ නිවළ  වළභකළමී 

අධයයන ඳරිවරයක් වශළ ලතළලරණය වකවහ වී ඇත. 

 ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළගේ ලළණිය ශළ කෂභනළකරණ පීඨගේ බී.බී.ඒ වශ බී 

ගකෝබ  විගේ උඳළධිධළරීන් වශ උඳළධි අගප්ක්ක. න් ගග් අධයළඳන ක්රියළකළරක්බ 

ලෆඩිදුයුණු කිරීග්බ එකභ අභිප්රළය ඇතිල ශ්රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිදයළය වශ එක්වත් 

රළජධළනිය ඳදන්බ කරගත් ලරත් කෂභනළකරණ ගණකළධිකළරී ආයතනයේ CIMA) 

වභඟ  අලගඵෝධතළ ක විසුභක් අත්වන් කිරීභ. 
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විහලවිදයළ මන්රණ වභළල 

විහලවිදයළගේ ප්රධළන ඳළනළධිකළරය වශ ප්රධළන විධළයක ඒකකය ලන්ගන් විහලවිදයළ 

භන්ත්රණ වබළල. ේCouncil). උඳකුඳතිලරයළ එභ තනතුර  ඳෆලර අධිකළරගයන් භන්ත්රණ 

වබළග  වබළඳතිලරයළ ග . පීඨ භ්ඩඩ ලලින් වනළතන වබළල  ඉදිරිඳත් කරන ද ගයෝජනළ 

වශළ අනුභෆතිය ඵළ දීග්බ අලවළන අධිකළරිය ඵළදීග්බ ඵය භන්ත්රණ වබළල වතු ග . මය 

කමි ටුල, ඉඩ්බ වශ ගගොඩනෆඟිලි නඩත්තු කමි ටුල ගභහි උඳ කමි ටු ග . 

නි බමයන් ඳත් ව වළමළජිකයින් 
 

ආචළයූ එවහ.එ්බ ගභොගශොභ්  ඉවහභ. ල් - උඳ කුඳති (දක්ලළ 21.06.2015) 

භශළචළයූ එ්බ.එ්බ.එ්බ. නජී්බ භශතළ - උඳ කුඳති (සි  22.06.2015) 

ආචළයූ එ්බ.අ. .එවහ. වෆීනළ - පීඨළධිඳති/ලයලශළරික විදයළ පීඨය 

එ්බ.ඒ. ජේඵළර් භශතළ - පීඨළධිඳති/කළ ශළ වංවහකිතික පීඨය 

එවහ.එ්බ.එ්බ භවළහීර් භශතළ -පීඨළධිඳති/ අරළබි බළළ වශ ඉවහළමීය අධයයන පීඨය 

වරීනළ උභළ ගෆර් භශත්මිය 

- පීඨළධිඳති/කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨය  
( 22.05.2015 දක්ලළ) 

ආචළයූ එවහ ගුණඳළන් භශතළ 
- පීඨළධිඳති/කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨය  
ේ 23.05.2015 සි ) 

ආචළයූ එවහ.එ්බ ුනන. ීනන් භශතළ - පීඨළධිඳති/ඉංිනගන්රු පීඨය 
 

ඳත්ක වළමළජිකයින් 

 ආචළර්ය පී.ගක්. ස.එල් ජයසිංශ 

 එ්බ.එ්බ.එවහ.ගක් ඵන්ඩළර භළඳළ භශතළ 

 භශළචළයූ ජී.එසහ.රළගේන්ද්රන් භශතළ (20.04.2015 සි  ) 

ආචළයූ  එ්බ.ඒ.එ්බ. නුශහභන් භශතළ (20.04.2015 සි  ) 

ආචළයූ  ීන.ඒ.ආර්.ගක්. දයළරත්න භශතළ (20.04.2015 සි  ) 

එ්බ.එවහ. රවළක් භශතළ (20.04.2015 සි  ) 

ඉංිනගන්රු එවහ. අේඩුල් රෂී්  භශතළ (20.04.2015 සි  ) 

නවීන් අධිකළර්බ භශතළ (20.04.2015 සි  ) 

ආර්.එ්බ. ගුණලර්ධන භශතළ (20.04.2015 සි  ) 

එන්.එ්බ හී්  භශතළ ( 19.04.2015 දක්ලළ) 

ඒ.එ්බ.එච් අක්ඵර් භශතළ ( 19.04.2015 දක්ලළ) 

එ්බ.ටී,එච්.එ්බ  හී්  භශතළ ( 19.04.2015 දක්ලළ) 

එ්බ.එන්.එ්බ. නෆීල් භශතළ ( 19.04.2015 දක්ලළ) 

ඒ.එල්.එ්බ වලී්බ භශතළ ( 19.04.2015 දක්ලළ) 



 
 

10 
ලළර්ෂික ලළර්තළල - 2015, ශ්රී.අ.වි.වි 

උපුල් වභන්ත ගළල්ගග් භශතළ ( 19.04.2015 දක්ලළ) 

අ. .ආර්.බී දිවළනළයක භශතළ (19.04.2015  දක්ලළ) 

එවහ.එච්.එ්බ ජමීල් භශතළ (19.04.2015  දක්ලළ) 

  වනළතන වභළ නිමයෝජිතයින් 

 ආචළයූ එවහ.එ්බ. අශභ්  ගේගේ භශතළ ප්රධළනී/වභළජ විදයළ ගදඳළර්තග්බන්තුල 

එ්බ.එච්.ඒ මුනළවහ භශතළ ප්රධළනී/අරළබි බළළ ගදඳළර්තග්බන්තුල 

  මේකම් 

 එච්.අේදුල් වතළර් භශතළ ගල්්කළධිකළරී ේ01.01.2015 සි  23.02.2015 දක්ලළ) 

ඒ. ස.ඒ.එ්බ. භන්සූර් භශතළ 

ලෆඩ ඵන ගල්්කළධිකළරී ේ24.02.2015 සි   

30.05.2015 දක්ලළ) 

එච්.අේදුල් වතළර් භශතළ ගල්්කළධිකළරී ේ 31.05.2015 සි ) 

 
 
විහලවිදයළ වනළතන වභළල  

විහලවිදයළගේ අධයයන ක යුතු ව්බඵන්ධ අධිකළරී ඵය ඳලතින ඒකකය ලන්ගන් වනළතන වබළල. . 

ගශො අධයයන ප්රතිපයක් වශළ විහලවිදයළ ප්රජළල  වශ භශජනයළ  ලග කියන ඉගගනී්බ, 

ඉගෆන්වී්බ, ඳර්ගේණ වශ වියභළළ ශළ විබළග ඳේධති ව්බඵන්ධ ක්රියළකළරක්බ පීඨ, ගදඳළර්තග්බන්තු 

වශ අං ශරශළ නිර්භළණය කිරීග්බ ක යුතු ව්බඵන්ධ ගභගශයවීභ වශ ඳළණය කිරීභ සිදු ගකගර්. ග්බ 

භඟින් පීඨයන් විසින් ඉදිරිඳත් කරන ගයෝජනළ අනුභත කිරීභ වශ නිර්ගේ කිරීභ ද ඒලළ අලවළන 

අනුභෆතිය වශළ විහලවිදයළ භන්ත්රණ වබළල ගලත ගයොමු කිරීභද සිදුග . 

වනළතන වබළග  උඳ කමි ටු ගව පුවහතකළ කමි ටුල, නිලළඩු වශ ප්රධළන කමි ටුල, ඵලළ ගෆනීග්බ 

කමි ටුල, ඇතුත් ග . වනළතන වබළග  ගල්්්බ ලරයළ ලන්ගන් විහලවිදයළගේ 

ගල්්කළධිකළරීලරයළය. 

නි බමයන් ඳත් ව වළමළජිකයින් 

 ආචළයූ එවහ.එ්බ ගභොගශොභ්  ඉවහභ. ල් - උඳ කුඳති (දක්ලළ 21.06.2015) 

භශළචළයූ එ්බ.එ්බ.එ්බ. නජී්බ භශතළ - උඳ කුඳති (සි  22.06.2015) 

ආචළයූ එ්බ.අ. .එවහ. වෆීනළ - පීඨළධිඳති/ලයලශළරික විදයළ පීඨය 

එ්බ.ඒ. ජේඵළර් භශතළ - පීඨළධිඳති/කළ ශළ වංවහකිතික පීඨය 

එවහ.එ්බ.එ්බ භවළහීර් භශතළ -පීඨළධිඳති/ අරළබි බළළ වශ ඉවහළමීය අධයයන පීඨය 

වරීනළ උභළ ගෆර් භශත්මිය - පීඨළධිඳති/කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨය ( 22.05.2015 දක්ලළ) 

ආචළයූ එවහ ගුණඳළන් භශතළ - පීඨළධිඳති/කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨය ේ 23.05.2015 සි ) 

ආචළයූ එවහ.එ්බ ුනන. ීනන් භශතළ - පීඨළධිඳති/ඉංිනගන්රු පීඨය 

එ්බ.එ්බ. රිසවුීනන් භශතළ - පුවහථකළළධිඳති  
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ඒ.එ්බ.ඉනුන්ජළරියළ ගභනවිය 
- ප්රධළනී/ක ණු්බකරණ ශළ මය ගදඳළර්තග්බන්තුල  

ේ26.04.2015 දක්ලළ) 

ආචළයූ ඒ.එල්.ඒ. රවුසහ භශතළ 
- ප්රධළනී/ක ණු්බකරණ ශළ මය ගදඳළර්තග්බන්තුල  

ේ27.04.2015 සි ) 

එච්.එ්බ.ඒ.මුනළවහ භශතළ - ප්රධළනී/අරළබි බළළ ගදඳළර්තග්බන්තුල 

ඒ.එන්.අශභ්  භශතළ - ප්රධළනී/ජීල විදයළ ගදඳළර්තග්බන්තුල 

එ්බ.එල්.සවුසුල් අමීර් භශතළ - ප්රධළනී/භූ ගගෝලීය විදයළ ගදඳළර්තග්බන්තුල 

එ්බ.අ. .එ්බ.ජ සල් භශතළ 

- ලෆඩ ඵන ප්රධළනී/ඉවහළමීය අධයයන ගදඳළර්තග්බන්තුල  

(20.01.2015 සි  19.02.2015 දක්ලළ) 

එ්බ.එච්.එ්බ.න. ගරෝවහ භශතළ 

-ප්රධළනී/ඉවහළමීය අධයයන ගදඳළර්තග්බන්තුල  

(20.02.2015 සි ) 

ආචළයූ එ්බ.ඒ.එ්බ.රමීවහ භශතළ - ප්රධළනී/බළළ 

ආචළයූ  එවහ. ගුණඳළන් භශතළ - ප්රධළනී/කභනළකරණ (22.05.2015 දක්ලළ) 

වෆීනළ එ්බ.ජී ශවන් භශත්මිය - ප්රධළනී/කභනළකරණ (25.05.2015 සි ) 

ආචළයූ එච්.එ්බ.එ්බ.නලීර් භශතළ - ප්රධළනී/ගණිත විදයළ 

ආචළයූ ය.එල්.ව. නුීනන් භශතළ - ප්රධළනී/ගබෞතික විදයළ (20.01.2015 සි ) 

ආචළයූ එවහ.එ්බ.අශභ්  ගේගේ භශතළ - ප්රධළනී/වභළජ විදයළ 

ආචළයූ  ඒ.එ්බ.මුවළදික් භශතළ - ප්රධළනී/යළන්ත්රික ඉංිනගන්රු 

එ්බ.බී.එ්බ.ඉර්ළේ භශතළ 
- ප්රධළනී/කභනළකරණ ගතොරතුරු තළක්න  

(20.01.2015 සි ) 

ඉංිනගන්රු එ්බ.අ. . ඉල්ශ්බ ජ සල් භශතළ - ප්රධළනී/සිවිල් ඉංිනගන්රු 

එවහ.එ්බ. අලීසහ භශතළ - ප්රධළනී/ගේඳළන විදයළ (25.05.2015 සිට) 

  ඳත්ක වළමළජිකයින් 

 ආචළයූ එ්බ.එච්.ශරුන් භශතළ -ලයලශළරික විදයළ පීඨය 

ආචළයූ ගක් ගකොභතිරළේ භශතළ 

 ඒ වික්රභරත්න භශතළ -කළ ශළ වංවහකිතික පීඨය 

ආචළයූ ඒ.එල්.එ්බ රියළ භශතළ 

 ආචළයූ  එ්බ.අ. .එ්බ ජසිල් භශතළ -අරළබි බළළ වශ ඉවහළමීය අධයයන පීඨය (10.04.2014 දක්ලළ) 

ඒ.එ්බ ර සක් භශතළ 

 ආචළයූ ශංසියළ රවුසහ භශත්මිය කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨය (15.07.2015 දක්ලළ) 

ආචළයූ  එ්බ.අ. .එ්බ. හිළල් භශතළ 

 ඒ.එක්.එ්බ.ඒ වමී්බ භශතළ (16.07.2015 සි ) 

ඉංිනගන්රු ඒ.එ්බ. අවහ්බ වජළ භශතළ ඉංිනගන්රු පීඨය 

ඉංිනගන්රු ඒ.එල්.එසහ නළවහ භශත්මිය 

 
  මේකම් 

 එච්.අේදුල් වතළර් භශතළ ගල්්කළධිකළරී ේ01.01.2015 සි  23.02.2015 දක්ලළ) 

ඒ. ස.ඒ.එ්බ. භන්සූර් භශතළ 

ලෆඩ ඵන ගල්්කළධිකළරී  

ේ24.02.2015 සි  30.05.2015 දක්ලළ) 

එච්.අේදුල් වතළර් භශතළ ගල්්කළධිකළරී ේ 31.05.2015 සි ) 
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ජයග්රශණයන්: 

 ආයතනික වෆෆවහභ ඳරිදි 2015 ලවර තු විහලවිදයළය ගශ්රේණිගත කිරීභ අතුරින් ඉශ 8000 

අතර  ඳෆමිනීග්බ ඉක්කය කරළ ඟළ වීභ. 

 
 ඳවහ ලන ජළතයන්තර ව්බභන්ත්රණය වෆකිය යුතු විගේශීය වශබළගීත්ලයක් ඇතිල වළර්ථකල 

ඳලත්ලන දී. 

 
 විහලවිදයළගේ විබළග ප්රථිප විබළගය ඳලත්ලළ භළව තුනක් ඇතුත නිකුත් කිරීභ  විහලවිදයළය  

ශෆකියළල ෆබීභ. 

 
 නියභත ඳරිදි 2015 ලවගර් බළ්ඩඩ වමීක්ණය ඳෆලෆත්වීභ 

 
 ශරිත වංකල්ඳය තල දුර ත් විහලවිදයළය තු ඳෆ ගරෝඳණය කරමින් ලර්ධනය කිරීභ වශ 

පිරිසිදුල තඵළ ගෆනීග්බ වංකල්ඳය වළර්තකල ක්රියළත්භක කිරීභ. 

 
  ගදභළපිය වශ කළර්යය භ්ඩඩ වශබළගීත්ලගයන් ඉතළ වමීඳ නිරීක්ණ යළන්ත්රණයක් ක්රියළල  

නෆංවීභ තුලින් හිංවළකළරී නලක ලදගයන් ගතොර ඳරිවරයක් ඇති කිරීභ. 

 

අවමත්වීම්: 

 ප්රදළන භශළචළයූ ලරගයකු ඳත්කර ගෆනීභ  ගනොශෆකි වීභ - ඉල්ලු්බඳත් කෆවල ද කිසිභ 

අගප්ක්කයකු ප්රතිචළර දක්ලළ ගනොභෆත. 

 

 වහථිර වලදයලරගයකු ගවෞ්ය භධයවහතළනය  ඳත්කර ගෆනීභ  ගනොශෆකි වීභ - ගවෞ්ය 

අභළතයංය ය ගත් වලේ යලරුන් ශ  ඉශ ලරප්රවළධ ෆගඵන ඵෆවින් විහලවිදයළගේ තනතුරු 

වශළ ඔවුන් ඉල්ලී්බ ගනොකර. . ගකගවේ ගලතත් ගවෞ්ය භධයවහතළනය ගකොන්ත්රළත් ඳදනමින් 

වලදයලරුන් ගයොදලළ ඳලත්ලළගගන යනු ෆගේ. 

 

 අඩු ලෆ ටුඳක  එලෆනි සුදුසුක්බ ත් ඉංිනගන්රුලරුන් ලයළඳිති කෂභනළකළර තනතුර වශළ අයදු්බ 

ගනොකරන නිවළ එභ තනතුර පිරවීභ  ගනොශෆකි වීභ. 

 

අනළවත වෆෂසුම් 

 
විහලවිදයළය විසින් , 

 තළක්න පීඨයක් වහථළපිත කිරීභ. 

 
  ඳලතින වශ නල ඵළහිර ශළ අබයන්තර උඳළධි ඳළඨභළළ ශරශළ සිසුන් ඵලළ ගෆනීභ ලෆඩි කිරීභ. 
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 අධයයන ඳටිඳළටිය ඳදන්බ කරගත් භෆදිශත්වීභක් ශරශළ උඳළධි අගප්ක්ක. න්ගග් ලිත්ීනය 

වංලර්ධනය ක්තිභත් කිරීභ.  

 
 ලවර 2018 ලනවි  ගෝක ගශ්රේණිගතකිරී්බ අතුරින් ඉශ විහලවිදයළ 4000 අතර  

ඳෆමිණීභ . 

 
 ලවර 2018 ලන වි   පිළිගත් ජළතයන්තර විහලවිදයළ/උවවහ අධයළඳන ආයතන වභඟ 

වශගයෝගගයන්  සිදු කරනු ඵන අධයයන වශ ඳර්ගේණ ගණන 20   දක්ලළ ලෆඩිකර 

ගෆනීභ. 

 

 විගේ සිසුන් ඵලළ ගෆනීභ ලෆඩි කිරීභ. 

 
 ලවර 2018 ලන වි  අධයයන කළර්යය භ්ඩඩ එකතුගලන් 40% ප්රභළණයක් දක්ලළ ආචළර්යය 

උඳළධිධළරීන් වං්යළල ඉශ නෆංවීභ. 

 
 වළභළනය ඳරිඳළනය වභඟ ව්බඵන්ධ වීභ වශළ පර්ණ ඳරිගණකගත ඳරිඳළන ඳේධතියක් 

ඇති කිරීභ . 

 

 ඳශත වශන් නල උඳළධි ඳළඨමළළ ඇතිද කිරීම 

 ත්රිබළෂික උඳළධිය 

 කළ උඳළධිධළරීන් වශළ ගතොරතුරු තළක්ණය  

 ආගන්තුක වත්කළර කෂභනළකරණ 
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2. සිසුන් වශ වම්ඳත් පළිබ විවහතර 

 

3. ගේශීය සිසුන් පිළිඵ විවහතර: 

Table 3.1: මද්ශීය සිසුන් (අභයන්තර උඳළධි ඳළඨමළළ වශළ ඇතුත් ව නලක සිසුන්) 

පීඨය අධයයන ලෆඩවටශන 
බලළවත් 

ලවර 

ඇතුත් කර වෆනීමට 

එකඟ ව වණන 

ලියළ ඳග ංචි ව 

වණන 

------ 2014/15 2015 දී ඵලළගත් සිසුන් ගණන 

 

කළ ශළ 
වංවහකිතික 

 

2013/14 

262 239 

කෂභනළකරණ 
ශළ ලළණිජ පීඨය 

කෂභනළකරණය 151 137 

ලළණිජ 130 106 

කෂභනළකරණ වශ ගතොරතුරු 
තළක්ණය 

144 126 

ලයලශළරික විදයළ 
ගබෞතික විදයළල 150 160 

ජීල විදයළල 150 169 

ඉවහළමීය 
අධයයන ශළ 
අරළබි බළළ 

අරළබි 182 153 

ඉවහළමීය අධයයන 225 209 

ඉංිනගන්රු  109 101 

 

කළ ශළ 
වංවහකිතික 

 

 
 
 
 

2012/13 

267 246 

කෂභනළකරණ 
ශළ ලළණිජ පීඨය 

කෂභනළකරණය 153 141 

ලළණිජ 186 154 

කෂභනළකරණ වශ ගතොරතුරු 
තළක්ණය 

112 101 

ලයලශළරික විදයළ 
ගබෞතික විදයළල 150 106 

ජීල විදයළල 150 138 

ඉවහළමීය 
අධයයන ශළ 
අරළබි බළළ 

අරළබි 170 153 

ඉවහළමීය අධයයන 218 187 

ඉංිනගන්රු  129 114 

පීඨය ඳළඨභළළල සිසුන් වං්යළල 
අධයයන කළර්යය 
භ්ඩඩ වං්යළල 

අනධයයන කළර්යය 
භ්ඩඩ වං්යළල 

ලයලශළරික විදයළ 
පීඨය 

ජීල විදයළල 
548 24 35 

ගබෞතික විදයළල 

 
කළ ශළ වංවහකිතික 
පීඨය 
 

කළේවළභළනය) 

909 35 16 

කළේආර්ථික විදයළ විගේ) 

කළේභූ ගගෝ විදයළ විගේ) 

කළේදර්න විදයළ විගේ) 

කළේගේඳළන විදයළ විගේ) 

කළේවභළජ විදයළ විගේ) 

කළේගදභ විගේ) 

කළේහින්දු වංවහකිතිය විගේ) 

කළේගතොරතුරු තළක්ණ ) 

කළේත්රි බළළ) 

ඉවහළමීය අධයයන 
ශළ අරළබි බළළ පීඨය 

අරළබි බළළලේවළභළනය) 

882 20 09 

ඉවහළමීය අධයයනය ේවළභළනය) 

අරළබි ේබළළභය විගේ) 

අරළබි බළළලේවිගේ) 

ඉවහළමීය අධයයනයේවිගේ) 

ඉවහළමීය අධයයනයේඉවහළමීය චංතනය 
විගේ) 

 
කෂභනළකරණ ශළ 
ලළණිජ පීඨය 

කෂභනළකරණය 

1059 35 17 
ලළණිජ 

කෂභනළකරණ වශ ගතොරතුරු තළක්ණය 

ඉංිනගන්රු පීඨය වළභළනය 286 17 22 

පුවහථකළ -- 5 31 
අගනකුත් ගදඳළර්තග්බන්තු -- -- 223 

එකතුල 3684 144 353 
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Table 3.2: අභයන්තර උඳළධි ඳළඨමළළ වශළ ලියළ ඳග ංචි ව මද්ශීය සිසුන් (වංඛ්යළල) 

පීඨය 
අධයයන 

ලෆඩවටශන 

අධයයන 

ලතාය 

 
මළධයය 

ඇතුත් 

කරවත් 

ලවර 

විහලවිදයළ මකොමින් වභළමලන් 

ඇතුත් කර වෆනීම් 
පරිමි වෆශෆනු එකතුල 

කළ ශළ වංවහකිතික 

බී.ඒේවළභළනය) 1 ගලනි ලවර ගද වශ ඉ 2013/14 29 205 234 

බී.ඒේවළභළනය) 2 ගලනි ලවර ගද වශ ඉ 2012/13 36 212 248 

බී.ඒේවළභළනය) 
3 ගලනි ලවර 

ගද වශ ඉ 
2011/12 

60 258 318 

බී.ඒේවිගේ) ගද වශ ඉ 14 57 61 

බී.ඒේවිගේ) 4 ගලනි ලවර ගද වශ ඉ 2010/11 3 45 48 

කෂභනළකරණ ශළ 
ලළණිජ පීඨය 

බී.බී.ඒ 

1 ගලනි ලවර 

ගද වශ ඉ 

2013/14 

63 60 123 

බී.ගකෝබ ඉ 27 63 90 

බීේඑ්බ.අ. .ටී) ඉ 41 76 117 

බී.බී.ඒ 

2 ගලනි ලවර 

ගද වශ ඉ 

2012/13 

44 66 110 

බී.ගකෝබ ඉ 33 51 86 

බීේඑ්බ.අ. .ටී) ඉ 25 62 87 

බී.බී.ඒ 

3 ගලනි ලවර 

ගද වශ ඉ 

2011/12 

38 62 100 

බී.ගකෝබ ඉ 26 49 75 

බීේඑ්බ.අ. .ටී) ඉ 24 73 97 

බී.බී.ඒ 
4 ගලනි ලවර 

ගද වශ ඉ 
2010/11 

48 57 105 

බී.ගකෝබ ඉ, ගද වශ අ 35 34 69 

ඉවහළමීය අධයයන 
ශළ අරළබි බළළ 

බී.ඒේවළභළනය) 1 ගලනි ලවර ඉ, ගද වශ අ 2013/14 68 254 322 

බී.ඒේවළභළනය) 2 ගලනි ලවර ඉ, ගද වශ අ 2012/13 68 241 309 

බී.ඒේවළභළනය) 
3 ගලනි ලවර 

ඉ, ගද වශ අ 
2011/12 

51 131 182 

බී.ඒේවිගේ) ඉ, ගද වශ අ 11 14 25 

බී.ඒේවිගේ) 4 ගලනි ලවර ඉ, ගද වශ අ 2010/11 14 30 44 

ලයලශළරික විදයළ 

බී.එවහ. සේවළභළනය) 1 ගලනි ලවර ඉ 2013/14 101 136 237 

බී.එවහ. සේවළභළනය) 2 ගලනි ලවර ඉ 2012/13 96 81 177 

බී.එවහ. සේවළභළනය) 
3 ගලනි ලවර 

ඉ 
2011/12 

38 43 81 

බී.එවහ. සේවිගේ) ඉ 04 13 17 

බී.එවහ. සේවිගේ) 4 ගලනි ලවර ඉ 2010/11 18 18 36 

ඉංිනගන්රු 

බී.එවහ. සේඉංිනගන්
රු) 

1 ගලනි ලවර 
ඉ 

2013/14 71 21 92 

බී.එවහ. සේඉංිනගන්
රු) 

2 ගලනි ලවර 
ඉ 

2012/13 83 18 101 

බී.එවහ. සේඉංිනගන්
රු) 

3 ගලනි ලවර 
ඉ 

2011/12 75 18 93 

 ඉ - ඉංග්රීසි, ගද - ගදභෂ, ඉ - ඉංග්රීසි 

 

      Table 3.3: බළහිර උඳළධි ඳළඨමළ වශළ වෆතුත් ව වශ ලියළ ඳග ංචි ව සිසුන් (සිසුන් වංඛ්යළල) 

 

 

 

 

 
අධයයන ලෆඩවටශන  

නල බලළ වෆනීම් 
(ජනලළරි - මදවෆම්බතා 2015) 

සිසුන් බලළ වෆනීම  
(මුලු ලියළ ඳග ංචි සිසුන් වංඛ්යළල) 

(2015 මදවෆම්බතා 31 ග නට) 

පරිමි වෆශෆනු එකතුල පරිමි වෆශෆනු එකතුල 

කළ උඳළධිය 712 1460 2172 3,319 3,466 6,785 

ලයළඳළර ඳරිඳළන උඳළධිය 449 759 1208 1,947 1,247 3,194 

ලළණිජ උඳළධිය 31 27 58 246 246 492 
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Table 3.4:  ඳහචළත් උඳළධි ඳළඨමළළ වශළ ලියළ ඳග ංචි ව වශ ඇතුත් ව මද්ශීය සිසුන් (වංඛ්යළල) 

 
 

4. විගේශීය සිසුන් පිළිඵ විවහතර 

  Table 4.1: මලික උඳළධි ඳළඨභළළ වශළ විගේශීය සිසුන් නල ඵලළ ගෆනී්බේවිගේ කළ්ඩඩය ය ගත්  ගතෝරළගත් සිසුන්) 

 

Table 4.2:  මලික උඳළධි ඳළඨභළළ වශළ ේවිගේ කළ්ඩඩය ය ගත්  ගතෝරළගත් සිසුන්) ලියළඳදිංච ව විගේශීය සිසුන් ේසිසුන් 
ගණන) 
 

පීඨය 
අධයයන 

ලෆඩවටශන 
අධයයන 

ලවර 
රට 

ඇතුත් 

කරවත් 

ලවර 

සිසුන් ලියළඳග ංචිය (ලියළඳග ංචි 

සිසුන් වණන) 
පරිමි වෆශෆනු එකතුල 

ලයලශළරික විදයළ 

විදයළග දී ේවළභළනය) ගදලන 
ලවර 

ගකන්යළල 2012/ 
2013 

01 -- 
02 

විදයළග දී ේවළභළනය) භූතළනය 01 -- 

විදයළග දී ේවළභළනය) ගදලන 
ලවර 

ඵංගළගේය 2013/ 
2014 

-- 01 
02 

විදයළග දී ේවළභළනය) ඳකිවහතළනය 01 -- 

කළ ශළ 
වංවහකිතික 

කෂළ උඳළධි ේවළභළනය) 
ගදලන 
ලවර 

ඵංගළගේය 
2012/ 
2013 

01 -- 

02 
ඉවහළමීය අධයයන 

ශළ අරළබි බළළs 
කෂළ උඳළධි ේවළභළනය) වහවිවහ ර්න්තය -- 01 

 

 

පීඨය අධයයන ලෆඩවටශන 
පතාණ 

කළලීණ/අතාධ 

කළලීණ 

නල බලළ වෆනීම් 
(ජනලළරි - මදවෆම්බතා 2015) 

සිසුන් බලළ වෆනීම  
(මුලු ලියළ ඳග ංචි සිසුන් 

වංඛ්යළල) 
(2015 මදවෆම්බතා 31 ග නට) 

පරිමි වෆශෆනු එකතුල පරිමි වෆශෆනු එකතුල 

 
ක


ළ 

ශ
ළ 

ව
ංව

හක
ෘතිද

ක
 

ඳහචළත්  උඳළධි ඩිප්මෝමළ ( PG.Dip …. ) 

  ඳහචළත්  උඳළධි ඩිප්ගෝභළ- 
ගදභෂ 

පතාණ කළලීණ -- -- -- 02 -- 02 

රළවහරඳතිද උඳළධි (MSc, MA, MBA, …..) 
  

ශ්රළවහත්රඳති උඳළධි - ගදභෂ පතාණ කළලීණ -- -- -- 02 01 03 

දතාණමේදී උඳළධි 

 දර්ණග දී උඳළධි - ගදභෂ පතාණ කළලීණ 14 03 17 26 04 30 

එකතුල   14   03  17 30   5  35 

 
ක

ෂ
ම

න
ළක

ර
ණ

 ශ
ළ 

ල
ළණි

ජ
 පී

ඨ
ය

 

ඳහචළත් උඳළධි ඩිප්මෝමළ (PG.Dip ….)   
කෂභනළකරණ  ඳහචළත් 
උඳළධි ඩිප්ගෝභළ 

පතාණ කළලීණ 02 01 03 11 01 12 

රළවහරඳතිද උඳළධි (MSc, MA, MBA, …..) 
  

ලයළඳළර ඳරිඳළන ශ්රළවහත්රඳති  
උඳළධි   පතාණ කළලීණ 36 11  47 185 32 2 17 

එකතුල   38  12  50  196  33  229  

පීඨය අධයයන ලෆඩවටශන 
ඇතුත් වු  

ලවර 
රට 

ලියළඳග ංචි සිසුන් 

වංඛ්යළල 

  2014/15  -- 

ලයලශළරික විදයළ 

ගබෞතික විදයළල 
2013/14 

ඵංගළගේය 01 

ජීල විදයළල ඳකිවහතළනය 01 

ජීල විදයළල 

2012/13 

ගකන්යළල 01 

ජීල විදයළල භූතළනය 01 

කළ ශළ වංවහකිතික  වහවිවහ ර්න්තය 01 

ඉවහළමීය අධයයන ශළ අරළබි බළළ ඉවහළමීය අධයයනය ඵංගළගේය 01 
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Table 4.3:  ඳහචළත් උඳළධි ඳළඨමළළ වශළ නල ඇතුත් වීම් වශ ලියළඳග ංචි ව විමද්ශීය සිසුන් (සිසුන් වංඛ්යළල) 

පීඨය අධයයන ලෆඩවටශන රට 
නල බලළ වෆනීම් 

(ජනලළරි - මදවෆම්බතා 2015) 

සිසුන් බලළ වෆනීම  
(මුලු ලියළ ඳග ංචි සිසුන් 

වංඛ්යළල) 
(2015 මදවෆම්බතා 31 

ග නට) 

පරිමි වෆශෆනු එකතුල වෆශෆනු පරිමි එකතුල 

ක
ෂ

ම

න
ළක

ර

ණ
ශ

ළ 
 

ල
ළණි

ජ
 

පී
ඨ

ය
 ඳහචළත්  උඳළධි ඩිප්මෝමළ  (PG.Dip ….) 

කෂභනළකරණ ඳහචළත්  උඳළධි 

ඩිප්මෝමළ   
මියන්භළරය 0 01 01 00 03 03 

 එකතුල 0 01 01 00 03 03 

 

5. උඳළධිධළරී ප්රතිදදළන 

Table 5.1: මලික උඳළධි උඳළධිධළරී ප්රතිදදළන : අභයන්තර 

 
 

පී
ඨ

ය
 

අ
ධ

ය
ය

න
 ල

ෆඩ
ව

ට
ශ

න
 

අ
ල

ව
ළන

 වි
භ

ළව
 

ග 
න

ය
(ම

ළව
ය

/ල
ව

ර
) 

ප්ර
ධ

ළන
 ම

ක
ොම

ශ
ෝර

ළල
 

බ


ඳ
ල

ත්
න

ළ 
ග 
න

ය
 

(ම
ළව

ය
/ල

ව
ර

) 

ම
ලි

ක
/න

ෆල
ත

 

කි
රී

ම්
(ම

/න
ෆ)

 

වි


හල
වි

දය
ළ

 

ම
ක

ොමි


න
 ව

භ
ළ 

ම
ල

න්
 

ඇ
තු


ත්

 ක
ර

ව
ෆනී

ම
ට

 

අ
දළ


 ල

ව
ර

 

අලවන් 
විභළවය 

වශළ 

මඳනීසිටි 
වණන 

උඳළධිධළරීන් වණන 

ප්රථම ඳංතිදය 

 

මදලන 

ඳංතිදය 

(ඉශෂ වශ 
ඳශෂ) 

වමත් එකතුල 

ප
රි

මි
 

ව
ෆශ

ෆණු
 

ප
රි

මි
 

ව
ෆශ

ෆණු
 

ප
රි

මි
 

ව
ෆශ

ෆණු
 

ප
රි

මි
 

ව
ෆශ

ෆණු
 

ප
රි

මි
 

ව
ෆශ

ෆණු
 

A
rt

s 
&

 
C

u
lt

u
re

 කෂළ උඳළධි 
ේවළභළනය) 

06/15 06/15 
ම 2010/2011 06 51 -- 15 02 26 04 09 06 50 

නෆ 2006/2007 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 

කෂළ උඳළධි 
ේවිගේ) 

06/15 07/15 
ම 2009/2010 14 51 03 20 08 25 03 06 14 51 

නෆ 2004/2005 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 -- 

ක
ෂ

ම
න

ළක
ර

ණ
ය

 &
 

 ල
ළණි

ජ
 

ලයළඳළර 
ඳරිඳළන 

06/15 07/15 
ම 2009/2010 36 40 02 06 08 18 22 08 29 32 

නෆ 2008/2009 03 --       03 -- 

ලළණිජ 
උඳළධි 

06/15 07/15 ම 2009/2010 25 19 02 04 04 05 16 08 22 17 

විදයළග දී 
කෂභනළක
රණ 
ගතොරතුරු 
තළක්ණය 

06/15 07/15 

ම 2010/2011 40 46 00 04 02 21 22 16 23 39 

නෆ 2009/2010 01 01 -- -- -- -- -- -- 01 01 

නෆ 2008/2009 -- 01 -- -- -- -- -- -- -- 01 

 

ල
ය

ල
ශ

ළරි
ක

 වි
දය

ළ 

විදයළග දී 
ේවළභළනය) 

06/15 07/15 

ම 2010/2011 56 84 -- -- 01 22 21 24 22 46 

නෆ 2009/2010 06 07 -- -- -- 01 05 03 06 04 

නෆ 2008/2009 03 -- -- -- -- -- 02 -- 02 -- 

නෆ 2005/2006 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 

විදයළග දී 
ේවිගේ) 

08/15 10/15 
ම 2009/2010 07 12 -- 01 02 07 06 03 08 11 

නෆ 2008/2009 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 

ඉ
ව

හ
ළමී

ය
 

අ
ධ

ය
ය

න
 

ශ
ළ 

අ
ර

ළබි
 

භ
ළ

ළ 

කෂළ උඳළධි 
ේවළභළනය) 

05/15 

06/15 ම 2010/2011 37 120 -- 11 24 91 13 17 37 119 

කෂළ උඳළධි 
ේවිගේ) 

07/15 ම 2009/2010 10 02 03 02 07 -- -- -- 10 02 

07/15 නෆ 2008/2009 -- 01 -- -- -- -- -- 01 -- 01 

Table 5.2: මලික උඳළධි උඳළධිධළරී ප්රතිදදළන : භළහිර 

අධයයන ලෆඩවටශන වළමළනය/විමේ 
උඳළධිධළරීන් වණන 

පරිමි වෆශෆනු එකතුල 

කෂළ උඳළධි වළමළනය 248 341 589 

ලයළඳළර ඳරිඳළන වළමළනය 107 77 184 

ලළණිජ උඳළධි වළමළනය 11 1 12 
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   Table 5.3: ඳහචළත් උඳළධි ප්රතිදළන 

 

 
 
6. අධයයන කළ්ය ම්ඩඩය  

Table 6.1: පුවහථකළ වශ අධයයන කළ්ය ම්ඩඩය විවහතර 

පීඨය අධයයන ලෆඩවටශන උඳළධි 
උඳළධිධළරීන් වණන 

පරිමි වෆශෆනු එකතුල 

කළ ශළ වංවහකිතික ගදභෂ ඳහචළත් උඳළධි ඩිප්ගෝභළ ඳහචළත් උඳළධි ඩිප්ගෝභළ 2 0 2 

කෂභනළකරණ ශළ 

ලළණිජ පීඨය 

කෂභනළකරණ  ඳහචළත් උඳළධි 
ඩිප්ගෝභළ 

ඳහචළත් උඳළධි ඩිප්ගෝභළ 2 0 2 

ලයළඳළර ඳරිඳළන ශ්රළවහත්රඳති උඳළධි ශ්රළවහත්රඳති 2 0 2 

 
පීඨය 

 
 

ගදඳළර්ථග්බන්තුල/අංය/ 
ඒකකය 

තනතුර 

ග
ජ
ය

හඨ
 භ
ශ
ළච
ළර්
ය

 

භ
ශ
ළච
ළර්
ය

 

ව
ශ
ළය
ක
 භ
ශ
ළච
ළර්
ය

 

ග
ජ
ය

හඨ
  

ක
ථි
ක
ළච
ළර්
ය
 ේ

I 
ග
ශ්ර
ේණි
ය
) 

ග
ජ
ය

හඨ
  

ක
ථි
ක
ළච
ළර්
ය
 ේ

II
 

ග
ශ්ර
ේණි
ය
) 

ක
ථි
ක
ළච
ළර්
ය
 

/ආ
ධු
නි
ක
 

ක
ථි
ක
ළච
ළර්
ය

 

ක
ථි
ක
ළච
ළර්
ය
 

ේත
ළල
ක
ළලි
ක
/ඳ
ෆල

රු
්බ
 ඳ
දන
භ
) 

පු
ව
හථ
ක
ළ
ළධි
ඳ
ති

 

ග
ජ
ය

හඨ
  
ව
ශ
ක
ළර
 

පු
ව
හථ
ක
ළ
ළධි
ඳ
ති
 ේ

I 

හ ග
ර්
ණි
ය
) 

ග
ජ
ය

හඨ
  
ව
ශ
ක
ළර
 

පු
ව
හථ
ක
ළ
ළධි
ඳ
ති
 

ේI
I 
ග
ශ්ර
ේණි
ය
) 

ව
ශ
ක
ළර
 

පු
ව
හථ
ක
ළ
ළධි
ඳ
ති

 

ව
ශ
ළය
 

ක
ථි
ක
ළච
ළර්
ය

 

ප්ර
දර්

ක
/ 

උ
ඳ
ග
ේ

ක

 
ේත
ළල
ක
ළලි
ක
) 

     1  

ක

ළ 
ශ
ළ 
ව
ංව
හක
ිති
ක

 

ගේඳළන විදයළ ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

1 1 2 -- 
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බළළ ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

4 2 3 -- 

භූ ගගෝ  විදයළ ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

3 1 - -- 

වභළජ විදයළ ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

5 6 2 -- 

ඳරිගණක ඒකකය -- 
-
- 

-
- 

-- -- 1 -- 

ඉංග්රීසි බළළ ඉගෆන්වු්බ ඒකකය -- 
-
- 

-
- 

-- 2 2 -- 

ඉ
ව
හ
ළමී
ය
 

අ
ධ
ය
ය
න
 ශ
ළ 

අ
ර
ළබි
 බ
ළ
ළs

 

ඉවහළමීය අධයයන ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

2 1 4 -- 

9 -- 

අරළබි බළළ ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

2 3 8 -- 

ක
ෂ
භ
න
ළක
ර
ණ

ශ
ළ 
ල
ළණි

ජ
 

ක ණු්බ වශ මය ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

3 3 5 -- 

4 2 කෂභනළකරණ ගද. ග්බ                                                      -- 
-
- 

-
- 

11 3 2 -- 

කෂභනළකරණ ගතොරතුරු 
තළක්ණ ගද. ග්බ 

-- 
-
- 

-
- 

-- 3 2 -- 

ල
ය
ල
ශ
ළරි
ක
 

වි
දය
ළ 

ගණිතභය විදයළ ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

5 2 5 -- 

6 13 ගබෞතික විදයළ ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

3 3 1 -- 

ජීල විදයළ ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

4 -- 1 -- 

ඉ
ංින
ග
න්
රු

 

සිවිල් ඉංිනගන්රු ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

2 1 3 

2 2 6 

යළන්ත්රික ඉංිනගන්රු ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

1 - 3 

විදුලි ශළ විදුලි වංගේ 
ඉංිනගන්රු ගද. ග්බ 

-- 
-
- 

-
- 

-- -- 3 

ඳරිගණක ඉංිනගන්රු ගද. ග්බ -- 
-
- 

-
- 

-- -- 2 

පුවහථකළය පුවහථකළය  1 -- 3 1  

Total -- 
-
- 

-
- 

46 31 49 2 1 -- 3 1 31 27 
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7. ඳරිඳළන  වශ අධයයන වශළයක කළර්ය භ්ඩඩය විවහතර 

 
 
 
විහලවිදයළ ප්රතිඳදන ගකොමින වබළ චක්රගල්් අංක 922 අනුල ගජයහඨත්ලය අනුල 

ඳරිඳළන නිෂධළරීන් වං්යළල ඳශත වශන් ඳරිදි දක්ලළ ඇත. 

මජයහඨ  මටමටමම් විධළයක නිධළරීන්  : 

  
   වළමළනය ඳරිඳළන: 

  ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   මධයම මටමටමම් විධළයක නිධළරීන්  U-Ex 2 (I) 

  
   වළමළනය ඳරිඳළන: 

  නිගයෝජය ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   මවේලක වශ ශිය සුබවළධක මවේලළ: 

  නිගයෝජය ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   මය ඳරිඳළන: 

  නිගයෝජය මයළධිකළරී 

 
01 

   නඩත්තු අංය: 

  උදයළන ඳළක 

 
01 

   
   මධයම මටමටමම් විධළයක නිධළරීන්  U-Ex 2 ේIII) 

  
   වළමළනය ඳරිඳළන: 

  ගජයහඨ වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
04 

   

පීඨය/ළ්ළල 
ඳරිඳළන කළර්ය 
භ්ඩඩය 

අධයයන වශළයක 
කළර්ය භ්ඩඩය 

වළභළනය ඳරිඳළන 6 -- 
මය ඳරිඳළන 4 -- 
ගඵඩළ වශ වෆඳයු්බ අංය 1 -- 

ලිත්ීනය භළර්ගගෝඳගේ අංය -- 1 

අරක්ක ගවේලළ 1 -- 
ප්රලළශන අංය -- -- 
කළ ශළ වංවහකිතික පීඨය  1 3 
කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨය 1 4 

ලයලශළරික විදයළ පීඨය 1 3 
ඉවහළමීය අධයයන ශළ අරළබි බළළ පීඨය 1 -- 
ඉංිනගන්රු පීඨය 2 -- 
විබළග ගවේලළ 1 -- 
පුවහථකළ ගවේලළ 1 -- 
කළර්ය භ්ඩඩ වශ ශිය සුබවළධන ගවේලළ 1 -- 

ගබෞතික අධයයන අංය -- 3 

ගතොරතුරු ශළ වං්යළගල්්ණ අංය -- 1 

ජළ ග්බගශයු්බ අංය -- 1 
නඩත්තු අංය 2 -- 
ඵළහිර උඳළධි ශළ ලිත්ීනය අධයයන භධයවහථළනය 1 -- 

එකතුල 24 16 
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මතොව වශ වෆඳයුම් අංය: 

  ගජයහඨ වශකළර මයළධිකළරී 

 
01 

   ලයලශළරික විදයළ පීඨය: 

  වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   ඉංජිමන්රු පීඨය: 

  ගජයහඨ වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   විභළව මවේලළ: 

  ගජයහඨ වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   නඩත්තු අංය 

  ලෆඩ ඉංිනගන්රු 

 
01 

   ආරක්ක මවේලළ: 

  ප්රධළන ආරක්ක නිධළරී 

 
01 

   
   කනිහඨ විධළයක නිධළරීන් 

  මය ඳරිඳළන: 

  වශකළර මයළධිකළරී 

 
03 

   කළ වශ වංවහකෘතිදක පීඨය: 

  වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   ලළනිජ වශ කෂමනළකරණ  පීඨය: 

  වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   ඉවහළමීය වශ අරළබි භළළ පීඨය:  

  වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   පුවහතකළය මවේලළ: 

  වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   දුරවහත අධයළඳන මධයවහථළනය: 

  වශකළර ගල්්කළධිකළරී 

 
01 

   ඉංජිමන්රු පීඨය: 

  ලෆඩඳ ඉංිනගන්රු 

 
01 

  

 
8.  ලවර 2015 උඳළධිධළරීන් මේ මවේලළ නියුක්තිදකත්ල තත්ලය 

ගවේලළ නියුක්තිකත්ලය පිලිඵ ගතොරතුරු උඳළධි ප්රදළගනෝත්වලය  ගඳර ඵළ දුන් ප්රහණ 

භළලක් භඟින් එකතු කරගන්න දී. ඒ අනුල 2015 ලවගර් උඳළධි ඵළගත් සිසුන්ගග් ගවේලළ 

නියුක්තිකත්ලය පිළිඵ එකතු කරගත් ගතොරතුරු ඳශත ඳරිදි දක්ලළ ඇත. 
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Table 8.1: උඳළධිධළරීන් අතර ගවේලළනියුක්තිකත්ල ප්රතිත වළරළං ලළර්තළල 

පීඨය 
අධයයන ලෆඩ 

වටශන 
මවේලළ 

නියුක්ත 
මවේලළ වියුක්ත 

ඌණ මවේලළ 

නියුක්ත 
අමනකුත් 

උඳළධිධළරීන් 

වංඛ්යළල 
ප්රතිදචළර දෆක් 

ව වණන 

FAS 
විගේ 10 6 1 - 25 17 

වළභළනය 22 21 2 - 45 45 

FAC 
විගේ 10 38 4 - 59 52 

වළභළනය 10 67 1 - 99 78 

FIA 
විගේ 8 6 2 - 22 16 

වළභළනය 16 89 3 - 127 108 

FMC 
විගේ 34 40 9 2 112 85 

වළභළනය 27 23 5 1 63 55 

එකතුල 137 290 32 3 552 462 

 
 

 
 
Figure 8.1:2015 ලවර තුදී උඳළධිධළරීන් අතර මවේලළනියුක්තිදකත්ල ප්රතිදත වළරළං ලළතාතළ වටශන 

 

9. ඳර්ගේණ, නගලෝත්ඳළදන වශ ප්රකළණ ව්බඵන්ධ විවහතර  

ප්රකළණ කළංඩය 
උඳ කුඳතිද FAS FAC FMC FIA FE පුවහථකළය 

L F L F L F L F L F L F L F 

සුචිවත වඟරළ තු ප්රකළ කරන ද පතාණ 

ලියවිලි වංඛ්යළල * 
-- 01 -- 05 -- 05 -- 18 -- 02 -- 04 -- -- 

සුචිවත මනොලන නිතාමද්ශිත වඟරළ තු 

ප්රකළ කරන ද පතාණ ලියවිලි වංඛ්යළල 
02 -- 01 -- 08 -- 02 -- 02 -- -- -- 01 -- 

නිතාමද්ශිත මනොලන වඟරළ තු ප්රකළ 

කරන ද පතාණ ලියවිලි වංඛ්යළල 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

වම්මන්රණ ලළතාථළ ල පතාණ ලියවිලි මව 

ප්රකළශිත වම්මන්රණ ඳර 
-- -- 10 -- 20 05 14 -- 12 01 01 01 01 01 

ප්රකළශිත වංක්මේඳ වංඛ්යළල 13 -- 34 02 23 -- 08 -- 05 -- -- 01 -- -- 

ප්රකළශිත මඳොත් ඳරිච්මේද වංඛ්යළල -- -- -- -- 01 -- -- -- 01 -- -- -- -- -- 

ප්රකළශිත මඳොත් 

වංඛ්යළල 

ප්රකළකයළ මඟින් -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

කතාතෘ මඟින් -- -- 02 -- 10 -- -- -- 01 -- -- -- -- -- 

L- ගේශීයල ප්රකළශිත  F- විගේශීයල ප්රකළශිත FAS - ලයලශළරික විදයළ පීඨය, FAC-කළ ශළ වංවහකිතික පීඨය, FMC-

කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨය, FIA-ඉවහළමීය ශළ අරළබි බළළ පීඨය, FE- ඉංිනගන්රු පීඨය 

6.9% 

62.8% 

29.7% 

0.6% 

2015 ලවර තුදී උඳළධිධළරීන් අතර මවේලළනියුක්තිදකත්ල ප්රතිදත වළරළං 

ලළතාතළල 

ඌණ ගවේලළ 
නියුක්ත 
ගවේලළ වියුක්ත 
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ඉශත දක්ලළ ඇති සියලුභ පීඨ ඳගශේ අධයයන කළයූ භ්ඩඩය විසින් සිදු කරන ද ඳර්ගේණ, ජ'න, 

ගඳොත් වශ ලිපි පිළිඵ විවහතර ඳශත ඳරිදි දක්ලළ ඇත. 

 

අධයයන කළයූ භ්ඩඩය විසින් සිදුකරන ද ප්රකළන  
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54 
අධයයන ශළ 
ඳරිඳළන 

02 

භල්ටි-ග ක් ගවොලන් පුේගලික වභළගගේ අනුග්රශය ය ගත් ශ්රී 
ංකළ අග්ණිදිග විහලවිදයළගේ කළයූභ්ඩඩ වංලර්ධන 

භධයවහතළනය ේSDC) වශ උඳකුඳති කළයූළය විසින් ගභගශයලන 
ද විහලවිදයළ ලයළඳළර යළ කිරීග්බ ලෆඩව ශන ේUBL) ජළතයන්තර 
වශගයෝගීතළලය වශළ ජ'භළනු ගසඩරල් ලයලවළය ේGIZ)භඟින් සුළු 
ශළ භධය ඳරිභළණ ලයළඳළර ේSME) වංලර්ධනය පිළිඵ ලෆඩමුළුල. 
 

18 
 

අධයයන කළයූ 

භ්ඩඩ 03 ක් 
වශ 
අ්බඳළර ලළණිජ 
භ්ඩඩය භඟින් 

03 ගදනකු. 

03 

ආදර්න ශළ දෆනුලත් කිරීග්බ ලෆඩව ශන් 
Turnitin – අධයයන ගෝකගේ පුළුල් ගව බළවිතළ කරනු ඵන 

රචනළ ගචෞරත්ලය ඳරීක්ළ කරනයන්.  

කළයූ භ්ඩඩ වංලර්ධන භධයවහතළනගේ වශගයෝගගයන් 

විහලවිදයළ පුවහතකළය භඟින් වංවිධළනය කරන ද MANK 

ඉන්ගසෝග ක් පුේ වභළගභ විසින් ගභගශය ව  ගෝක විදයෘත් ග්රන්ථ 

පුවහතකළය 

48 

අධයයන, 
අධයයන 
වශළයක  වශ 
ඳරිඳළන කළර්ය 
භ්ඩඩය 

 
පීඨය 

ඛ්ළංඩය(ලෆඩමුළු / පුහුණු 

ලෆඩවටශන් /  ක්මේර 
ආදතාන / 

මළධය ලෆඩවටශන්) 

ලෆඩවටශමන් 

මළතෘකළල 
වශභළගී ව 

වණන 

ඉක්කවත ක්ඩඩළයම 

(උදළ- බි්බභල් ලගළකරුලන්, 
ඳළවල් ෂමුන්) 

උඳ කුඳති ලෆඩමුළු ඳෆලෆත්වීභ 

ඉශ ඵඳභක් 
වහිත වඟරළ 
ප්රකළණගේ ඇති 
අභිගයෝග 

~ 50 තරුණ ඳර්ගේක. න් 

ලයලශළරික විදයළ ලෆඩමුළු ඳෆලෆත්වීභ පදළ.  ජීවිකළල ~ 200 
කෂපු 6 න් යෆගඳන ගගොවීන් 
ශළ ධීලරයන් ේනෆගගනහිර 
ඳෂළගත්) 

ඉංිනගන්රු 
පුහුණු ලෆඩව ශන් /  
ක්ගේත්ර  ආදර්න 
ඳෆලෆත්වීභ 

යගරෝ නීති වංග්රශය 
ශෆඳින්වීභ 

12 ලිත්ීනය ඉංිනගන්රුලන් 

ලිත්ීනය 
භළර්ගගෝඳගේ 
ඒකකය 

ලෆඩමුළු ඳෆලෆත්වීභ 

කර්භළන්ත 
උඳචළරළය 

40 
ගඳෞේගලික වභළග්බල 
ප්රධළනීන් වශ කෂභනළකරණ 
ශළ ලළනිජ කළයූ භ්ඩඩය 

උඳගේණ 
ලෆඩව ශන් 

 
අ්බඳළර දිවහත්රික්කගේ ග්රළමීය 
කළන්තළ ලයලවළයක. න් 

දෆණුලත් කිරීග්බ 
ලෆඩව ශන් 

65 ඳළවෆල් සිසුන් 



 
 

39 
ලළර්ෂික ලළර්තළල - 2015, ශ්රී.අ.වි.වි 

04 

ශ්රී.අ.වි.වි වළභළනය ඳරිඳළන අංය වභඟ එක්ල ක්රියළත්භක කරන 
ද පදළයීගව ලළශන ඳෆදවීභ  පිළිඵ ලෆඩමුළුල  
 
1. ආරක්ක රියදුරු කුවතළ 
ශ්රී ංකළග  භළර්ග නීති වශ ගරගුළසි 
ලළශන ඳළනය, ආරක්ක විගේළංග වශ ලළශන ශෆසිරවීභ 
විනය වශ ආර්ථික රියදුරු 
 

2. ලළශන හුරුකිරීභ ශළ එහි නිතිඳතළ නඩත්තු කිරීභ 
 

ප්රථභළධළර පුහුණුල වශ ශදිසි අලවහතළ ලදී ඇතිලන ගලගශව වශ 

ක්ළන්ත ගතිය භෆඩඳලත්ලළ ඳළනය කර ගෆනීභ. 

15 
ප්රලළශන අංගේ 
කළර්ය භ්ඩඩය 

වභන්තුගර් විහලවිදයළ භූමිගේදී ඳලත්ලන ද ලෆඩමුළු. 

05 
අතතය ඉගෆනු්බ ඳරිවරයක්ේVLE) තු පුහුණු ලෆඩව ශන්- කළයූ 
භ්ඩඩ වංලර්ධන භධයවහතළනගේ වශගයෝගගයන් ගුනළත්ල වශ 

නගලෝත්ඳළදන අරමුදලින් ගභගශලන දී (QIG – Window 02) . 
25 

ලයලශළරික විදයළ 
පීඨගේ අධයයන 
කළර්යභ්ඩඩය  

විහලවිදයළ භූමිගයන් පි   ඳලත්ලන ද ලෆඩමුළු. 

06 

ගේරුල පිහිටි වංලර්ධන, ඳර්ගේන වශ පුහුණුකිරීග්බ ඇකඩමි 
ගගොඩනෆක ල්ගල් ඳෆලති "භිදු කුවතළ වංලර්ධන වශ විහලවිදයළ 

ඳේධතිය" පිළිඵ දින තුනක ගන්ලළසික ලෆඩමුළුල අදියර IV  
 
 අන්තර් පුේග ව්බඵන්ධතළ වශ අභිගප්රේරණය 

 රැකියළ තිප්තිය වශ ක්ඩඩළය්බ ක යුතු 

 රකියළග  මලික  ආචළරධර්භ වශ රීීනන් 

 ප්රමිීනන් ආචළර ධර්භ ශළ යශ ඳෆලෆත්භ 

 ළරීරික ගයෝගයතළලය 

31 
අනධයයන 

ේමලික අදියර) 

HETC ලෆඩව ශගන් මය අනුග්රශගයන් ඕලුවිල්  විහලවිදයළ භූමිගේ ඳලත්ලන ද ලෆඩව ශන්. 

07 

ආගභන ලෆඩ ව ශන ේකළර්ය භ්ඩඩ වංලර්ධන ලෆඩව ශන) 
 
ගභොඩියුය 09: "විහලවිදයළ ඳරිඳළන ක්රියළඳටිඳළටි" ේභළතිකළල 
03: "විහලවිදයළ ඳරීක්ක ක්රභග දයන්) 
 
ගභොඩියුය 10: “විහලවිදයළ වශළ උඳළයශීලී වෆසුම්කරණය 

වශ කෂමනළකරණය” (භළතිකළල 01: “විහලවිදයළ වශළ 
උඳළයශීලී වෆසු්බකරණය වශ කෂභනළකරණය ශෆඳින්වීභ”) 

 
 
 

09 
 
 

13 
 

 
 
 
ගවේලය වහථිර 
කිරීභ  
අගප්ක්ෂිත 
අධයයන 
ගවේලක. න් 

ඕලුවිල්  විහලවිදයළ භූමිගේ ඳලත්ලන ද ගකටි කළලීණ ලෆඩව ශන් 

08 "මලික සිංශ "ගකටි කළලීණ ඳළඨභළළල 54 
අනධයයන 

ේමලික අදියර) 

09 "සිංශ කථනය "ගකටි කළලීණ ඳළඨභළළල 47 

අනධයයන 
ේලිපිකළර ශළ 
වභළන්තර ගශ්රේණි 
කළර්ය භ්ඩඩ) 

 

විහලවිදයළගේ ශිය වශළයක ගවේලළ වශ සුඵවළධන අංය භඟින් ගභගශයලන ද ලෆඩමුළු/ 

ලෆඩව ශන්  ේSSS&W) 

 ලෆඩව ශන 

01 
උවවහ අධයළඳන අභළතයංගේ උඳගේ භත "කුවතළ අලය ශිය වමීක්නය"   අදළල ශිය. න් ගග් දත්ත 
එකතු කිරීභ. 

02 
සිංශ වළහිතය වංගභගේ වශගයෝගීතළලගයන් සුඵවළධක අංය භඟින් වංවිධළනය කරන ද" ධර්භ ගේනළ" 
සිංශ ආගමික ලෆඩව ශන. 

03 හින්දු වංගභය භඟින් විහලවිදයළ ඳන්වගල් වංවිධළනය කරන ද "භශළ ශිලරළත්රී" ලෆඩව ශන. 

04 නලක. න්ගග් දින ලෆඩව ශන -ඉවහළමීය අධයයන ශළ අරළබි බළළ පීඨය 

05 නලක. න්ගග් දින ලෆඩව ශන -කළ ශළ වංවහකිතික පීඨය 



 
 

40 
ලළර්ෂික ලළර්තළල - 2015, ශ්රී.අ.වි.වි 

06 ව්බමු් ඳරීක්ණ වශළ මුහුනදීභ පිළිඵ ලෆඩමුළුල. 

07 නලක. න්ගග් දින ලෆඩව ශන- කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨය 

08 රජර  වශ අග්නිදිග විහලවිදයළය අතර ඳෆලති වභළජ වශජීලන ක්රිකේ තරඟය 

09 
පීඨළන්තරික කළ ශළ වංවහකිතික තරඟළලලිය 2015 
අරළබි බළළ පීඨ ශ්රලනළගළරගේ දී ඳෆලති නිග දන වශ ගීත ගත්රීභ 

10 “Humming Birds 2015” කළ ශළ වංවහකිතික පීඨ ශිය ලෆඩව ශන් 

11 
විහලවිදයළ ශිය වංගභගේ වශගයෝගගයන් ශිය සුඵවළධක අංගයන් වංවිධළනය කරන ද “ඳෆදුරු 
වළේජය" ලෆඩව ශන ේවළ්බප්රදළයක වංගීත ලෆඩව ශන) 

12 
විහලවිදයළ ශිය වංගභගේ වශගයෝගගයන් ශිය සුඵවළධක අංගයන් වංවිධළනය කරන ද පීඨළන්තරික 

කළ ශළ වංවහකිතික තරඟළලලිය 2015 
අලවළන ලෆඩව ශන - ගඳ:ල 8:30 - ඊඟ දින ඳ:ල 1:00 

13 
විහලවිදයළ ශිය වංගභගේ වශගයෝගගයන් ශිය සුඵවළධක අංගයන් වංවිධළනය කරන ද ගල් දන්දීග්බ 
ලෆඩව ශන 

14 
විහලවිදයළගේ හිංදු වභළජගේ වශගයෝගගයන් ශිය සුඵවළධක අංය භඟින් වංවිධළනය කරන ද තිරුවි 
පජළ.  -දමි පජළ ලෆඩව ශන. 

15 
ලයලශළරික විදයළ පීඨගේ ඳෆලති සිංශ ශළ ගදභ අලුත් අවුරුදු වෆභරුභ - ලයලශළරික විදයළ පීඨ ශිය 
වංගභගේ වශගයෝගගයන් විහලවිදයළ සුබවළධක වමිතිය විසින් වංවිධළනය කරන දී. 

16 "කවි ඵණ" ගඵෞේධ ලෆඩව ශන ඉංිනගන්රු පීඨ ශිය වංගභය විසින් වංවිධළනය කරන දී 

17 
සිංශ ශළ ගදභ අලුත් අවුරුදු වෆභරුභ - ලයලශළරික විදයළ පීඨ ශිය වංගභගේ වශගයෝගගයන් විහලවිේ යළ 
සුබවළධක වමිතිය විසින් වංවිධළනය කරන දී. 

18 
"පිරිත් ගේණළ" පිරිත් ලෆඩව ශන - ලයලශළරික විදයළ පීඨ ශිය වංගභගේ වශගයෝගගයන් විහලවිදයළ 
සුබවළධක වමිතිය විසින් වංවිධළනය කරන දී. 

19 
ගීත වී් ගයෝ ඇල්ඵ්බ නිර්භළණය කිරීග්බ ලෆඩව ශන - ඉංිනගන්රු පීඨගේ වශගයෝගගයන් විහලවිදයළ 
සුබවළධක වමිතිය විසින් වංවිධළනය කරන දී. 

20 දීඝලළපි ගලවක් කළඳය 

21 
විහලවිදයළගේ හිංදු වභළජගේ වශගයෝගගයන් ශිය සුඵවළධක අංය භඟින් වංවිධළනය කරන ද 
වංවහකිතික ලෆඩව ශන 

22 
ගන්ලළසිකළගළර රළත්රිය ලෆඩව ශන - ඉවහළමීය අධයයන ශළ අරළබි බළළ පීඨගේ 3 ගලනි ලවගර් සිසුවියන් 
විසින් වංවිධළනයකරන දී 

23 
විහලවිදයළගේ හිංදු වභළජගේ වශගයෝගගයන් ශිය සුඵවළධක අංය භඟින් වංවිධළනය කරන ද 
"ඳ් ඩිභන්ඩ්ර්බ" වශ "වවහලත්බ" ගඳොත් ගදොර  ලෆීනග්බ ලෆඩව ශන 

24 
ආරළධිත ගේණ ලෆඩව ශන - "අනළගත උවවහ අධයළඳනය" -භශළචළර්ය භ. කල් ඵර්න්වහ - ලිත්ීනය 
භළර්ගගෝඳගේ අංගේ වශගයෝගගයන් විහලවිදයළ සුබවළධක අංය විසින් වංවිධළනය කරන දී. 

25 නික්භයළග්බ ලෆඩව ශන - ගතලන ලවගර් සිසුන් ක්රීඩළ පිටිගේ දී ගඳ:ල 6:00 සි  ඳලත්ලන දී 

26 රිලර් ඵන්ක් හී ගඳ:ල 6:00 සි  ගඳ:ල 10:00 දක්ලළ ඳෆලති අලවන් ලවගර් සිසුන්ගග් වමුගෆනීග්බ වළදය 

27 
IDF හී වශගයෝගගයන් සුඵවධක අංගේ අධයක්ක කළයූළය විසින් සියලුභ සිසුන් ගලනුගලන් වංවිධළනය 
කරන ද ඉසහතළර් ලෆඩව ශන. 

28 
සිංශ වළහිතය වංගභගේ වශගයෝගීතළලගයන් සුඵවළධක අංය භඟින් වංවිධළනය කරන ද" ධර්භ ගේනළ" 
සිංශ ආගමික ලෆඩව ශන. 

29 
සිංශ වළහිතය වංගභගේ වශගයෝගීතළලගයන් සුඵවළධක අංය භඟින් වංවිධළනය කරන ද" පිරිත" සිංශ 
ආගමික ලෆඩව ශන. 

30 
ආදිකති අනුවහභරණ ගල් දන් දීග්බ ලෆඩව ශන මුවහලි්බ භේලිවහ හී වශගයෝගගයන් විහලවිදයළ සුඵවළධක 
අංය භඟින්වංවිධළනය කරන දී. 

31 
සිංශ වළහිතය වංගභගේ වශගයෝගීතළලගයන් සුඵවළධක අංය භඟින් වංවිධළනය කරන ද" පිරිත" සිංශ 
ආගමික ලෆඩව ශන. 

32 
සිංශ වළහිතය වංගභගේ වශගයෝගීතළලගයන් සුඵවළධක අංය භඟින් වංවිධළනය කරන ද ලළර්ෂික 
වෆශෆල්ලු ඳන්දු ක්රිකේ තරඟළලලිය වශ වංගීත වංදර්ණය. 

33 
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විළ” ලෆඩව ශන 
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හ රී ංකළ අග්නිදිග විහලවිේ යළගේ ලිත්ීනය භළර්ගගෝඳගේ අංය විසින් ගභගශයලන ද 

ගකටිකළළීණ ඳළඨභළළ /ලෆඩමුළු  

වශගයෝගීතළ ලෆඩව ශන් - 2015 

1.  රැකියළ ගඳො වශ අධයළඳන ප්රදර්ණය (කෂභනළකරණ ශළ 

ලළණිජ පීඨ වශගයෝගීතළලගයන්) 
අලවන් ලවගර් උඳළධි අගප්ක්ක. න් ශළ නල 
උඳළධිධළරීන් 

2. කර්භළන්ත උඳචළරළය (කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨ 
වශගයෝගීතළලගයන්) 

පුේගලික වභළග්බල ප්රධළනීන් 

3. ලයලවළයකත්ල වංවහකිතික ගලෂ ප්රදර්ණය - 2015  

4. ලිත්ීනය භළර්ගගෝඳගේ ලෆඩව ශන (නවීන තළක්ණ 

විදයළය වභග වශගයෝගගයන් (COMT) ) 
අරළබි බළළ වශ ලයලශළරික විදයළ යන පීඨ ල 
සියලුභ සිසුන් 

5. ලිත්ීනය භළර්ගගෝඳගේ ලෆඩව ශන (ESOFT වශගයෝගගයන් 
) 

අරළබි බළළ වශ කළ යන පීඨ ල සියලුභ සිසුන් 

6. ලිත්ීනය භළර්ගගෝඳගේ ලෆඩව ශන (ESOFT වශගයෝගගයන් 
) 

අරළබි බළළ පීඨ සියලුභ සිසුන් 

7. ආරළධිත ගේන ලෆඩව ශන (සුබවළධක අංගේ 
වශගයෝගීතළලගයන්)  

සියලුභ සිසුන් 

8. “TAP THE GENIUS IN YOU” නිර්භළනළත්භක භතකය වශ 
භනව කෂභනළකරණය කිරීග්බ මුහුණුල (MNEMONICS 
වශගයෝගගයන්,  භතක කළල පිළිඵ ආයතනය) 

අලවන් ලවගර් සිසුන් 

ප්රජළ ව්බඵන්ධතළ ලෆඩව ශන් - 2015 

1. ලයලවළයකත්ල වංලර්ධනය පිළිඵ පීඨ වංලර්ධන ලෆඩව ශන   විහලවිදයළ කළයූභ්ඩඩය 

2. ඳළවෆල් සිසුන් වශළ දෆනුලත් කිරීග්බ ලෆඩව ශන  

3. එක්වත් ජළීනන්ගග් වංලර්ධන ලෆඩව ශන - ගේශීය ආර්ථිකය 
වංලර්ධනය වශළ ඳළනය ලෆඩව ශන -SDDP ලයළඳිතිය 
තරුණ නළයකත්ල වංලර්ධන ලෆඩව ශන අ්බඳළර දිවහත්රික්කය - 
(එක්වත් ජළීනන්ගග් වංලර්ධන ලෆඩව ශන- අ්බඳළර භඟින් 

ඳශසුක්බ වවන ද යුගරෝඳළ වංගභගේ ආධළර භත.)  

 

විහලවිදයළ ලයලවළයකත්ල වංවහකිතිය ඉශෂ නෆංවීභ 

1. ගලෂ ගඳො වශ ලයළඳළර වළයනය  වශඵළගී වීභ 
 

ගලෂ ගඳො වශ ලයළඳළර වළයනය  වශබළගී වීභ 

(අලවන් ලවගර් සිසුන් 11ක් වශ කළයූභණඩ 

වළභළිනක. න් 05 ගදගනක්) 

භළතිකළල ඉක්කගත ක්ඩඩළයභ 

ගකටිකළළීණ ඳළඨභළළ 

1. චීන බළළ වශතිකඳත්ර ඳළඨභළළල  වශබළගී වීභ 3ගලනි ලවගර් සිසුන් 

2. චීන බළළ වශතිකඳත්ර ඳළඨභළළල  වශබළගී වීභ 1 ශළ 2 ගලනි ලවගර් සිසුන් 

3චීන බළළ වශතිකඳත්ර ඳළඨභළළල  වශබළගී වීභ 1 ශළ 2 ගලනි ලවගර් සිසුන්  

4. වන්නිග දන කුවතළ වශතිකඳත්ර ඳළඨභළළල  
වශබළගී වීභ 

අලවන් ලවගර් සිසුන් 

5. ගකොරියළනු බළළ වශතිකඳත්ර ඳළඨභළළල  වශබළගී වීභ 
- මලික අදියර 

3ගලනි ලවගර් සිසුන් 

6. ගකොරියළනු බළළ වශතිකඳත්ර ඳළඨභළළල  වශබළගී වීභ 
- මලික අදියර 

2 ගලනි ලවගර් සිසුන් 

7. ලිත්ීනය වශ ලයලවළයකත්ල  ගඳො - ලිත්ීනය භඟ 
ගඳන්වීභ 2015 

අලවන් ලවගර් සිසුන් 

2. භිදු නිපුණතළ වංලර්ධන ලෆඩව ශන 

1. භතක ක්තිය ලෆඩි කිරීභ වශළ ලෆඩමුළුල ඉංිනගන්රු පීඨ 1ගලනි  ලවගර් සිසුන් 

2. ලිත්ීනය වංලර්ධනය වශළ ධනළත්භක ආකල්ඳ ශළ 
වහලයං අභිගප්රේරණය ලර්ධනය කිරීභ පිළිඵ ලෆඩමුළුල 

කභනළකරණ පීඨගේ 3ගලනි ලගරේ බී.බී.ඒ වශ 
එ්බ.අ. .ටී ලවගර් සිසුන් 

3. "අරමුණු වෆක සභ ශළ ලිත්ීනය වෆසු්බකරණය" පිළිඵ 
ලෆඩමුළුල 

කභනළකරණ පීඨගේ 1ගලනි  ලවගර් සිසුන් 

4. ක්ඩඩළය්බ ලෆඩ වශ ගෆ ළු විවඳීභ පිළිඵ ලෆඩමුළුල කභනළකරණ පීඨගේ අලවන් ලවගර් සිසුන් 

5. "ධනළත්භක ආකල්ඳ ලර්ධනය කිරීභ" පිළිඵ ලෆඩමුළුල කළ පීඨගේ වශ අරළබි බළළ පීඨගේ අලවන් 
ලවගර් සිසුන් 

3. කළර්මික ක්ගේත්ර චළරිකළ කභනළකරණ පීඨගේ සිසුන් 
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11. හිමි ව තයළගයන් පිළිඵ විවහතර: 

විය 
තයළවය 

(නම වශ ප්රධළනම2 අරමුණ) 
තයළව ළභියළමේ නම පීඨය 

ජළතයන්තර ප්රධළන ගශොභ ලයළඳිතිය  හිමි ප්රධළනය 
එසහ.එච්.ඒ. ෂිේලි භශතළ ඉවහළමීය අධයයන ශළ 

අරළබි බළළs 

ජළතික ප්රධළන 

2013 ලවගර් විදයළත්භක ඳර්ගේණය වශළ හිමි 
ජන්නධිඳති ව්බභළනය 

භශළචළර්ය එ්බ.එ්බ.එ්බ. 
නළින්බ භශතළ 

උඳ කුඳති 

ජළතික ඳර්ගේණ කවුන්සිය භඟින් ප්රදළනිත 
විදයළත්භක ඳර්ගේණය වශළ කුවතළ ප්රධළනය. 

ආචළර්ය එච්.එ්බ.ශරන් 
භශතළ 

ලයලශළරික විදයළ 

ගේශීය ප්රධළන 
jafnanews.lk භළර්ගගත භළධය භඟින් වංවිධළනය 
අක්රන ද ජළතික භේ ග්බ කළලය තරඟළලලිය  
වශඵළක වීග්බ ප්රධළනය. 

එසහ.එච්.ඒ. ෂිේලි භශතළ 
ඉවහළමීය අධයයන ශළ 

අරළබි බළළs 

 

12. ආර්බබ කරන ද නල ඳළඨභළළ පිළිඵ විවහතර: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පීඨය ඳළඨභළළල භළධයය වශතිකඳත්ර ඩිප්ගෝභළ ඳහචළත් උඳළධි 
ඩිප්ගෝභළ 

ශ්රළවහත්රඳති ශ්රළවහත්රඳති ආචළර්ය 

-------------------------------නෆත-------------------------------- 
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13. පුනරළලර්තන වියද්බ විවහතර 
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14. ප්රළග්ධන වියද්බ විවහතර 

 

15. ලයළඳිති වියද්බ විවහතරේගේශීය අරමුදල් -මිලියන) 

 

16. මය ප්රගතිය පිළිඵ විවහතර ේවියද්බ) 

විය 2015 දී ගලන්කිරී්බ ේරු) 2015 දී වියදභේරු) ඉතිරිය/අතිරික්තයේරු) 

ලයළඳිති ශෆර පුනරළලර්තන වියද්බ      859,276,000.00        1,058,426,688.52       (199,150,688.52) 

ලයළඳිති ශෆර ප්රළග්ධන වියද්බ      260,000,000.00           240,136,781.36           19,863,218.64  

එකතුල 1,119,276,000.00 1,298,563,469.88 (179,287,469.88) 

 

17. මය ප්රගතිය පිලිඵ විවහතර ේඉඳෆය අදළය්බ) 

 

 

 

 

 

විය 2014. 2015. 

ලී ඵඩු , කළයූළ උඳකරණ ශළ ගඳොත් අත්ඳත්කරගෆනී්බ 161,376,032.59 144,306,407.76 

ලළශන අත්ඳත්කරගෆනී්බ 3,887,600.00 16,834,326.89 

ගගොඩනඟිලි වශ වෆසු්බ අත්ඳත්කරගෆනී්බ 1,366,447,505.01 558,601,473.63 

කළයූළ ලත්ක්බ 56,304,565.86 48,061,090.40 

අගනකුත් ේඉදිකිරීග්බ ලයළඳිති - දළයකත්ලය) 731,885,444.71 220,903,007.17 

අධයයන ප්රකළන/ජළතයන්තර ව්බභන්ත්රණ 1,979,487.50 1,377,775.50 

PHDs / Masters 7,167,344.27 1,947,736.10 

Total 2,329,047,979.94 992,031,817.45 

නභ 
TCE  

Rs. (MM) 

31.12.2015 දින  
වියදග්බ ව්බමුචත 

අගය 
ගබෞථික ප්රගතිය % 

කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨ ගගොඩනෆඟිලි වංකීර්ණය 160 165,567,449.16 100 

පුවහථකළය 200 227,776,738.48 100 

ලයලශළරික විදයළ පීඨය(“ ස” ගකො ව)  170   145,019,335.38 100 

ශිය ගන්ලළසිකළගළර වශ කළර්යභ්ඩඩ නිලළව වංකීර්ණය 149 73,783,671.79 75 

එකතුල 679 680,921,430.12  

විය 2015 දී වියදභේරු) 

මලික උඳළධි අධයයන 24,166,100 

ඩිප්ගෝභළ ලෆඩව ශන් 278,600 

වශතික ඳත්ර ලෆඩව ශන් 172,000 

ඳහචළත් උඳළධි ලෆඩව ශන් 10,505,800 

එකතුල 35,122,500 
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18. මය කළර්යවළධන අධයයනය - 2015 

එක සිසුගලකු ගලනුගලන් දරන ද පිරිලෆය ේපුනරළලර්තන වියද්බ) 

පීඨය සිසුන් වං්යළල සිසුගලකු  පුනරළලර්තන වියදභ ේරු) 

කළ ශළ වංවහකිතික 909 110,821.24 

කෂභනළකරණය ශළ ලළණිජ 1059 83,581.00 

ලයලශළරික විදයළ 548 189,932.16 

ඉවහළමීය අධයයන ශළ අරළබි බළළs 882 55,363.57 

ඉංිනගන්රු 286 193,514.93 

 

19. 2015 දී ද යටිත ඳශසුක්බ පිලිඵ විවහතර 

 

යටිත ඳශසුක්බ පිලිඵ විවහතර ගබෞතික ප්රගතිය 

කෂභනළකරණය ශළ ලළණිජ  පීඨය 

නිභකර ඇත පුවහථකළය 

ලයලශළරික විදයළ පීඨය 

ලයලශළරික විදයළ පීඨ  ගන්ලළසිකළගළර සිදුකරමින් ඳලීන 



 
 

46 
ලළර්ෂික ලළර්තළල - 2015, ශ්රී.අ.වි.වි 

20. විහලවිදයළම2 2015 ලවර වශළ අලවන් නුනුම් ලළතාතළල 
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22. විවණකළධිඳතිද ලළතාතළල වශළ නිරීක්ණ  

 

SEU/VC/B/AG/2015 
 
ඔඵගග් අංකය ඊඑන්පී/ඒඑ්බ/බී/එ සයඑගවල්/08/15/05 

 

 

විගණකළධිඳති 

විගණකළධිඳති ගදඳළර්තග්බන්තුල 

ගකොෂඔ 

 

1978 අංක 16 දරණ විහලවිදයළ ඳනත 108 (2) ලවන්තිදය ප්රකළර 2015 මදවෆම්බතා 31 ලන ග නට 

අලවළන ලතාය වශළ ශ්රී ංකළ අේනිග ව විහලවිදයළම2 මය ප්රකළන මත විවණකළධිඳතිද ලළතාතළල. 

2016 අගගෝවහතු 31 දිනෆති ඉශත ලළර්තළල වශළ අඳ ඳශත වශන් නිරීක්ණ ඵළ ගදන්ගනමු. 

2.0 මය ප්රකළනය 

2.1 මතය 

2.2 මය ප්රකළනය වම්බන්ධ අතාථ කථනය 

 2.2.1 ශ්රී ංකළ රළජය අංම2 නුණුම්කරණ ප්රතිදඳත්තිදලට අනුක වීම 

  ව ශන්කර ගතිමි 

2.2.2 නුණුම්කරණ අඩුඳළඩු 

(අ).බළහිර විබළග අංය භඟින් ඉඳෆය අදළය්බ ග්බ ලන වි ත් විහලවිදයළ ක ණුභ  

ඵෆර කිරීභ  ක යුතු ගයොදළ ඇත. ගකගවේ ගලතත් 2016 ලවගර් සි  බළහිර විබළග 

අංගේ අරමුදල් නිසි ඳරිදි විහලවිදයළ ක නු්බ තු නිරඳණය කරනු ඇත. 

(ආ) නිලෆරදි කිරීභ  ක යුතු සිදු කරමි. 

(ඇ) 2016 ක ණු්බ තුලි ලියළ ශරිනු ඇත. 

2.2.3 නීතිද රීතිද ශළ මරගුළසි ලට අනුක මනොවීම 

 (අ) අධයයන මවේලකයින්මේ ඳඩි රහිත නිලළඩු 

 

ය්බකිසි ගවේලකගයකු ලවරක  හිමි නිලළඩු ප්රභළණය ඉක්භලළ නිලළඩු ගගන තිගේ ද යන්න 

අදළ ලවර අලවළනගේ දී ගණනය කිරීභ සිදු ගකගර්. ලෆඩිපුර ගත් නිලළඩු ඳඩි රහිත නිලළඩු 

ගව වකන අතර ඊ  අදළලටින්නකභ එභ ගවේලකයළගග් භළසික ලෆ ටුගඳන් අඩු කිරීභ  
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පියලර ගනී.ගකගවේ ගලතත් ඳඩි රහිත නිලළඩු වශ අර්ධ ලෆ ටුප් නිලළඩු පිළිඵ විවහතර 

විගණකළධිඳතිලරයළ ගලත එවීභ  ක යුතු කරනු ඇත. 

(ආ  ේමය ගරගුළසි  

අදළ ඳරික්ණ සිදුකර අළබය  ගශේතු ශඳුනළගගන ලගකිල යුතු පුේගයන් ශඳුනළ ගෆනීභ  පියලර 

ගනු ඇත. 

(ඇ ේ2016 ක ණු්බ තුලින් නිලෆරදි ගකගරනු ඇත. 

(ඈ ේ2016 ක ණු්බ තුලින් නිලෆරදි ගකගරනු ඇත. 

   

3. මය වභළගෝචනය 
 

3.1 වටශන් කර වතිදමි 
 
4. ගභගශයු්බ වභළගෝචනය  
 

4.1  කළ්ය වළධනය 
 
(අ) සිසුන් ලියළඳදිංචය සිදු කරනුගේ විහලවිදයළ ගකොමින් වබළල විසින් Z ෂකුණු ඳදන්බ 
කරගගනය. ඵලළගන්නළ සිසුන් වං්යළල ඳළෂණය කිරීග්බ ශෆකියළලක් විහලවිදයළය වතුල ගනොග . 
 
(ආ) ව ශන් කර ගතිමි. 

(ඇ) ඳර්ගේණ දීභනළ ගගවීභ 

  
(i) විගණනය භඟින්ගඳන්ලළදී ඇති කරුණු නිලෆරදි කර විධිභත්ල 2016 

ජනලළරි ඳෂමුගලනි දින වි  ඳලත්ලළගගන යනු ෆගේ. 
 

(ii) 2014 දී ඳර්ගේණ ශළ ප්රකළන කමි ටුල විසින් අනුභත කරන ද 
ඳර්ගේන ල   අදළල ඳර්ගේන ප්රධළන ඵළගගන ඇති නමුත් අලවළන 
ලළර්තළ වඳයළ ගනොභෆති ප්රදළන ළභීන්  ගලත සිහිකෆවී්බ කිහිඳ වි කදී 
යලළ ඇත. ප්රතිචළර ගනොදෆක්ව ශත් ගදගනකු ශෆර අගනක් අය ග්බලනවි ත් 

ඳර්ගේයනයන් හී අලවළන අදියගර් සිටින අතර, අලවළන ලළර්ථළල ඉතළ 
ඉක්භනින් ඵළ ගදනු ඇත.ගකගවේ ගලතත් ප්රතිළභීන් ශ  අලවළන සිහි 
කෆවීභක් ද ග්බලන වි  යලළ ඇති අතර 2016 ුනලි 20 දින  ගශෝ ඊ  ගඳර 
විහලවිදයළ ඳර්ගේණ ශළ ප්රකළන කමි ටුල  ශළ විගණකළධිඳති 
ගජනරළලරයළ ගලත ලළර්ථළ කිරීභ වශළ අලවළන ලළර්තළල වඳයන ගව 
ඒ භඟින් දන්ලළ ඇත. 

  
(iii) ඳලතින ලළර්තළල  අනුල ඳර්ගේණ ශළ ප්රකළන කමි ටුල විසින් 

2013.04.25 ගලනි දින ඳෆලති එහි 25 ගලනි  රැවහවීග්බදී ගජයහඨ 
කථිකළචළර්ය බී.වන්තළන්බ භශත්මිය විසින් ඉදිරිඳත් කරන ද 
අත්තිකළර්බ පියවීග්බ ලිපිය මය ඳරිඳළන අංය ගලත් අයලළ ඇත. ගභභ 

අත්තිකළර්බ පියවීභ 2016 ක ණු්බ තු නිරඳණය ගකගරනු ඇත. 
 

 
(d) තවු ි ක් භශතළ විසින් 2015.12.14 දිනෆති ලිපිය භඟින් තභළ  පීඨගේ ඇති 

රළජකළරි වශ ඉගෆන්වු්බ ක යුතු නිවළ ගඳර වෆෂසු්බ කරගත් ඳරිදි අධයයන ක යුතු 
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නිභකිරීභ  ගනොශෆකි ලන ඵල දන්ලළ ඇත. එගවේභ ඒ භශතළ විසින් තභ ආචළයූ 

උඳළධිය 2016 ගදවෆ්බඵර් භව  ගඳර අලවන් කිරීභ  ශෆකිලනු ඇති ඵලද දන්ලළ 
ඇත.ඔහුගග් ඉල්ලීභ වකළ ඵෆල විහලවිදයළ භන්ත්රණ වබළල 2016.01.30 දින 
ඳෆලති එහි 186 ගලනි  රැවහවීග්බදී Kebangsaan   භයළසියළ විහලවිදයළගේ 
ආචළයූ උඳළධිය ව්බපර්ණ කිරීභ වශළ අලය ඳර්ගේණ වශ අධයයන ක යුතු 

ඉ ටු කිරීභ  2016.2.02 සි  භළව 04 ක කළය ප්තලළර්ෂික නිලළඩු ේSabbatical 
leave )ඵළ දීභ  ක යුතු කරන දී. ඒ අනුල කෂභනළකරණ ශළ ලළණිජ පීඨගේ 
පීඨළධිඳති වශ කෂභනළකරණ ගේඳළර්තග්බන්තුග  අං ප්රධළනීගග් නිර්ගේ භත 

නිලළඩු වශ ප්රදළන කමි ටුල 2016.03.30 දින ඳෆලති එහි 66 ගලනි  රැවහවීග්බ දී 
තවු ි ක් භශතළ ශ  තභ ආචළයූ උඳළධිය ව්බපර්ණ කිරීභ වශළ 2016 ගදවෆ්බඵර් 
භව දක්ලළ කළය ඵළ ගදන දී 

 
(e) ආරළධිත කථිකළචළයූලරුන් වශළ ප්රළගයෝක ක අධයයන කළ ව ශන් ඇතුත් කර 

ඇත්ගත් අර්ධ ලළර්ෂිකය ආර්බබගේ දී ග .ගභය තළලකළලික උඳගේකලරු ගශෝ 
අගනකුත් අධයයන කළයූ භ්ඩඩ ගවේලළලන් ඵළ ගෆනීභ  ඇති අවිනිශිචත බළලය 
ගෆන වකළ ඵමින් සිදුවිය ශෆකි අඳශසුතළලළන් භඟ ශරලළ ගෆනීභ වශළ ගන්න 
ද ීනරණයකි.  

 
4.2  මමමශයුම් අකළ්යක්මතළ 

 
(a)  ල. ේ ගඵෝ්  මිෂදී ගෆනීභ 

 
(i)  ල. ේ ගඵෝ්  අලයතළලය පිලිඵ ඉල්ලීභ සිදුකර තිබුගන් පීඨ 

ගගොඩනෆඟිල් හි පු ජනළධිඳතිතුභළ විසින් 2014.04.16 ලෆනි දින විලිත 
කිරීභ  වෆෂසු්බ කර තිබ කළගේ දී ය.ඒලන වි  දින ගදකක් ඇතුත 
කෂභනළකරණ ශළ ලළනිජ පීඨගේ ගේණ ළළ වශළ ල. ේ ගඵෝ්  වෆඳයීභ 
අතයළලය කරුණක් වී තිබුණි. ගභභ ල. ේ ගඵෝ්  පීඨය විලිත කිරීභ  ගඳර 
වෆඳ. ය යුතු ව ඵෆවින් වෆඳයු්බ කරුලන් ගලත විුන මිෂදී ගෆනීග්බ ක්රභය 

ය ගත් මිෂ කෆවී්බ සිදුකරන දී. එහිදී ගභභ ල. ේ ගඵෝ්  නලය ේ09) 
අලවහතළ තුනක දී වෆඳයු්බකරුලන් ගදගදනකුගගන් ෆබී ඇත. 

 
(ii) & (iii) ඒ ලනවි  ලිපිද්රලය ශළ උඳකරණ ්ළංඩගේ වෆඳයු්බකරුලන් 22 කු 

ලියළ ඳගදොංච වී සිටිනි. Ceylon Bisiness Alliance (CBA) ශෆර 
අගනකුත් වෆඳයු්බකරුලන් ල. ේ ගඵෝ්  වෆඳයීභ සිදු ගනොකර. . එභ 
නිවළ ගභභ ප්රගේගේ ප්රසිේධ  ල. ේ ගඵෝ්  වෆඳයු්බ කරුලන් ලන 
ඳශත වශන් වෆඳයු්බකරුලන් ගගන් මිෂ කෆවී්බ කරන දී. එභ 

නිවළ 22ක් ව වෆඳයු්බ කරුලන් ගලත ආරධනළ ගනොයලන ද අතර 
විහලවිදයළගේ ලියළඳදිංච එකභ ල. ේගඵෝ්  වෆඳයු්බකරු ලන 

Ceylon Bisiness Alliance (CBA) ආයතනය ගලත ද මිෂ කෆවු්බ 
ආරළධනළ ගනොයලන ේගේ දින ගදකක් ඇතුත ල. ේ ගඵෝ්  ඵළ 
ගෆනීභ  අලය ව ඵෆවිනි. 

 
1.  Colombo Picture Palace, Maruthamunai 
2.  Anbu Stores, Kalmunai 
3.  Best Glass, Maruthamunai 

 
ගකගවේ ගලතත් විගණකළධිඳති ලළර්ථළල භඟින් රු 6000 සි  7000 
දක්ලළ ලෆඩිපුර ගගවීභක් සිදුකර ඇති ඵල ගඳන්ලළ දී තිබුණ අතර, ඉන් 
ඳසු ඳරීක්ළග  දී මිෂ ගණන්ල ගෆ ලුලක් ඳලතින ඵල ශඳුනළ 
ගන්නළ දී.ඒ අනුල අදළ වෆඳයු්බකරුලන් ගලත ග්බ ව්බඵන්ධගයන් 
ලෆඩිපුර ගගලන ද මුද නෆලත විහලවිදයළය ගලත ගගලන ගව 

දන්ලළ යලන දී. Colombo Picture Palace, Maruthamunai ශළ 
Anbu Stores, Kalmunai යන වෆඳයු්බකරුලන් ගදගදනළ  



 
 

80 
ලළර්ෂික ලළර්තළල - 2015, ශ්රී.අ.වි.වි 

අතිරික්තල ගගලන ද රු 59,680/= ක මුද වති ගදකක් ඇතුත 
නෆලත විහලවිදයළය ගලත ගගවීභ  එකඟ විය. 

 
(b) බළළ විදයළගළරය පිහි ටුවීභ 

  
විදයළගළරගේ බළරකළරීත්ලය පීඨගේ පීඨළධිඳති විසින් ඵළගගන ඇති අතර එය 
බළවිතය  ගෆනීභ වශළ ක යුතු සිදු කරමින් ඳලීන. 

 
(c)  ඳරිගණක විදයළගළරය පිහි ටුවීභ 

 
ජළගත් කිරීභ වශ විදුලි ලයර් ඇදීභ ග්බලන වි  ව්බපර්ණකර ඇති අතර 
විදයළගළරගේ ක යුතු ආර්බබ කිරීභ වශළ බළවිතය  සුදුසු තත්ලය  ඳත් කිරීභ  
අලය ක්රියළභළර්ග ගගන ඇත. ග්බ ලන වි  ගභභ ඳරිගණක විහලවිදයළගේ විවිධ 
ක යුතු වශළ බළවිතය  ගනිමින් ඳලීන. විදයළගළරය පිහි ටුලළ ක්රියළතභක ක 
ලශළභ අදළ ඳරිගණක නෆලත ඵළ ගෆනීභ ගශෝ ප්රතිවහථළඳනය කිරීභ සිදු ගකගර්. 

 
(d)  ඇඟිළි වකුණු යන්ත්ර මිදී ගෆනීභ 
 

 ගේන ළළ තු ඇඟිළි වකුණු භඟින් ශිය ඳෆමිණීභ ලළර්තළ කිරීභ වශළ ගභභ 
යන්ත්ර ගයොදළ ගෆනීභ  ක යුතු ගකගර්. 

 
4.3  කෂමනළකරණ දුතාලතළ. 

 
(a) ගභොවුන් තලදුර ත් ග්බහි ගවේලය ගනොකර. . එගවේභ ඔවුන්ගග් අර්ථවළධක 

අරමුදලින් අදළ මුද අයකරගෆනීභ  කෆභෆත්ත ඵළ දී ඇත.   
 
(b) අධයයන ගවේලක. න්ගඝේ නිලළඩු ගල්්න ඒ ඒ පිඨගේ අධයයන අං භඟින් 

ඳලත්ලළගගන යනු ඵ.  

(c) ලෆඩිපුර ගගලළ ඇති ලෆේ ඵදු රු 116,557/= ක මුද ගකොන්ත්රළත්කරුගග් රලළගත් 
මුදලින් අඩුකිරීභ  ක යුතු  කරනු ඇත. 

 
(d)  ව ශන් කරගතිමි. ග්බ ව්බඵන්ධගයන් දෆඩි ප්රතිඳත්තියක් ඉදිරිගේදී අනුගභනය 

කරනු ඇත. 

(e)  විබළග ළළ නවීකරණය කිරීභ 
 (i)  ක්ග ේ ආධළර භත උවවහ අධයළඳන අභළතයංගේ අධීක්ණය  ය ගත් 

ඉදිකිරීභ  ගයෝිනත අරළබි ආර්ථික ගදඳළර්තග්බන්තුල වශළ ශ්රලනළගළරයක් 

ඉදිකිරීග්බ ලයළඳිතිය 2016.07.07 දින ලන වි ත් ආර්බබ කර ගනොතිබිණි. 
විබළග ළළල අලුත්ලෆඩියළ කිරීභ සිදු ගකරනුගේ වි් ලවිදයළය වතුල 

උඳළධි ප්රධළනය, විබළග වශ අගනකුත් උත්වල ඳෆලෆත්වීභ  තර්බ විළ 
ගගොඩනෆඟිලි ඳශසුක්බ ගනොභෆති වීභ. . 

 
(ii) ගජයහඨ කථිකළචළයූලරුන් ද ඇතුත් කමි ටුලක් හි පු උඳකුඳතිලරයළ 

විසින් ඳත්කරන ද අතර, එභ කමි ටුල භඟින් විබළග ළළ නවීකරණය 
කිරීභ  ගයෝජනළ කරන දී. 

 
(iii) ගභභ ළළල උඳළධිප්රධළගනෝත්වල වශළ ඳභනක් ගනොල විබළග වශ 

අගනකුත් උත්වල අලවහතළ වශළ ද බළවිතළ කිරීභ  ඉදිකරන දී.අගනකුත් 

දලවහල ගභය විලිත ළළලක් ගව ඳලතින අතර එහි උඳකරණ, ලීඵඩු 
කිසිලක් ගළඵඩළ ගනො ගකගර්. ජ ගෆලී්බ නිවළ ගගොඩනඟිලි ල තිබ ලීඵඩු 

ශළ උඳකරණ ල  ශළණි සිදු වුල ද, විබළග ළළල  ඉන් ශළණියක් සිදු 
ගනොවීය. 
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(iv) ගභභ ළළල 2014 ලවගර් උඳළධි ප්රධළගනෝත්වලය ඳෆලෆත් වීභ  ගයොදළ ගත් 

අතර,ඉන් ඳසුල අර්ධලළරිෂික විබළග වශළ ගභභ ළළල ගයොදළ ගන්නළ 
දී.ගභය බළහිර විබළග වශළ ගයොදළ ගනී. 

 
(f) ව ශන් කර ගතිමි. ප්රභළධය  අදළ ලගකිලයුතු පුදගයන් ගවොයළ දඩ මුදල් 

අය කිරීභ  ක යුතු සිදු කරනු ඇත. 

 
(g)   විගණන කමිටුග  උඳගේ ශළ විහලවිදයළ භන්ත්රණ වබළග  අනුභෆතිය භත 

ලියළ ශෆරී්බ කර තිගේ. ගභභ අධිකළරීන්ගග්  අදශව අනුල අළබය 

විහලවිදයළය ආර්බබගේ ඳ න් දිගුකළලීනල  ඳශත වශන් ගශේතූන් භත 

සිදුවී ඇති ව අතර එභ නිවළ ලගකිලයුත්තන් නිලෆරදිල නීර්ණය කිරීභ  

ගනොශෆකි වී ඇත. 

 
1. අ් ඩළච්ගච්න ගුරු අබයළව විදයළ භූමිගේ තළලකළලිකල ඳෆලති විහලවිදයළය නියමිත 

වහථළනය  ගගන යළග්බ දී භතු ව වෆඳයු්බ දුහකරතළ වශ විවිධ වහථළනල පිහිටි 

තළලකළලික ගන්ලළසිකළගළර ඔලුවිල් හි පිහිටි නල විහලවිදයළ භූමිය ගලත ගගන යළභ 

අළබය  ඵ ඳ වළධක අතර ප්රධළන ග . 

 

2. අඳ  ද ග්බ ව්බඵන්ධගයන් ගඳන්ලළ දිය යුතු ලෆදගත් කරුණක් න්බ ශ්රී ංකළ අග්නිදිග 

විහලවිදයළය පිහි ළ තිගඵන්ගන් ගල් ඔය ගනොගශොත් කළ.  ඕඩළ.  ගංගළල  ඉතළ 

ආවන්නගයනි. අ්බඳළර දිවහත්රික්කගේ ගලර ඵඩ ප්රගේගේ ඳලතින ලර්ළ වභගේ දී 

විළ ජ ප්රලළශයක් ඵළ ගදන දිය අග ලන්ගන් ද ගල් ඔය . . ඕන භ අලවහථළලක 

ජළගේ අතිගර්ක ජය නිදශවහ කිරීභ  ගවොගරො  ගදොරලල් විලිත කිරීභ සිදු ලන 

අතර එහි ප්රතිපයක් ගව එභ ජගයන් විහලවිදයළ භූමිය ය  වීභ සිදු ග . 

 

ගංගළ ීනරය පි ළර ගෆලීභ නිවළ ඇති ව ජ ගෆලී්බ භළළල ගශේතුගලන් විහලවිදයළ භූමිය 

අඩි 3-6 ප්රභළණයකින් ය  ව අතර එය දින දශයක  ලඩළ ඳෆලීනභ නිවළ එභඟින් 

විහලවිදයළ ගේඳල  වෆකිය යුතු භේ ග්බ ශළනියක් සිදු වී තිගේ. 

 

3. ගඵංගළ ගඵොක්ගක් නෆගගනහිර ගලර ීනරගේ එක්තරළ භළ. භක අග්නිදිග 

විහලවිදයළය පිහි ළ ඇති නිවළ නෆගගනහිර ගලර ීනරය  දරුණු ගව ඵඳ සුනළමි 

ලයවනය ගශේතුගලන් විහලවිදයළගේ ගේඳ ශළ උඳකරණ ල  දෆඩි ගව ශළණි සිදු 

විය. 

 

4. 2007 ලවගර් විහලවිදයළගේ ඇති ව ක න්ගන් අහිතකර ගව ඵඳ්බ සිදු කරමින් 

විහලවිදයළගේ ගේඳ ශළ උඳකරණල  දෆඩි ශළනියක් සිදුවිය. 

 
5. ඉදිරිගේ දී ගභලෆනි ඳළඩු සිදුගනොවීභ  විහලවිදයළය විසින් පියලර ගගන තිගේ. 

 
(h) ගභභ ගෆ ලුල විවළ ගෆනීභ වශළ විහලවිදයළ භන්ත්රණ වබළල තු  වළ්ේචළ 

කරමින් ඳලතින අතර, දක්ලළ ඇති එක් අලවහථළලක් ව්බඵන්ධගයන් අධිකරණ 
ීනරණයක් ෆබීභ  නියමිතල ඇත. 

 
(i)  ශිය ගන්ලළසිකළගළර වශළ ගභේ  මිෂදී ගෆනීභ 

 
කළර්මික තළක්ණික ආයතනගේ ඳරීක්ණ ලළර් ළලන  අනුල බළවිතළ ගනොක 
ගභේ  ල ඳරළමිීනන් සියල්භ ආලය ප්රමිත භේ ග්බ තිබුන අතර, ඝනත්ල 

ඳරීකළග  දී  ඝනත්ලය ේkg/m3) 20mm වල තිබිය යුතු ව ප්රභණය 25mm ග . 
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ඇගයී්බ කරන අලවහථළග  රළගඩෝ ආයතනය විසින් එනලන ද වළ්බඳ වභ 
අතින්භ ඳළගශේ ප්රමිතිය  අනුකල ඳෆලත ඇත. නමුත් බළවිතය  ගත් ගභේ  ල 
ප්රළමිීනන් ඳරීක්ළග  දී සිදුක ගඩගතොලු ඝනත්ල ඳරීකළල, ගතරපු්බ ඳරීක්ළල 
වශ ඉශත වශන් ඝනත්ල ඳරීක්ළග  දී එභ ඳරිභළණයන් වෆෂකිය යුතු 
භේ භකින් ගලනවහ වි ඇති ඵල ගශලි විය. කළර්මික තළක්ණික ආයතනගේ 
ඳරීක්ණ ලළර්තළල ද ඳසු රළගඩෝ ආයතනය ගලත ශළණි ව ගභේ  ගලනුලත් 
ගලනත් ගභේ  වෆඳයීභ ගශෝ අදළ නිලෆරදි කිරී්බ සිදු කරන ගව දන්ලළ ලිඛිතල 
දෆණු්බ දීභක් සිදු කර ඇත. ඒ අනුල රළගඩෝ ආයතනගේ ප්රථිචළරය  අනුල අදළ 
අළබය අයකරගෆනීභ වශළ ඉදිරි පියලර ගනු ඇත. 

 
4.4  වෆටළුකළරී වහලභළලම2 වණු මදණු 

(a) 2015 කෂභනළකරණ දිණගඳොත් මුද්රණය 

 
වළභළනයගයන් වභ ලවරකභ දිනගඳොත් 800 ක් ඳභණ මුද්රණය සිදු ගකගර්.  2015 
වශළ හි පු උඳකුඳතිතුභළගග් අනුභෆතිගයන් උඳකුඳති කළයූළගේ වශකළර 
ගල්්කළධිකළරී විසින් දිනගඳොත් 2000ක් මුද්රණය කිරීභ වශළ බළ්ඩඩ ඇණවු්බ 

ඳත්රිකළලක් ේPRN) ඵළර ගදන දී. ගභභ  ගභභ දිනගඳොත් විහලවිදයගේ 
ව්බඵන්ධිත ඳළර්ල වශළ නිකුත් කිරීභ  කියමිතල තිබුණි. දිණගඳොත් ඵගදන 
ඳළර්ලයන්ගග් න්බ . වහතුලක් ලිපිගගොණු  වභඟ අමුණළ තිබුණි. හි පු 

උඳකුඳති, ගල්්කළධිකළරී වශ මයළධිකළරී ගලත පිළිගලලින් දිනගඳොත් 600ක්, 
200ක් වශ 100ක් ලගයන් විහලළවිදයළය  ව්බඵන්ධිත ලෆදගත් ඳළර්ලයන් ශ  
ගඵදළ ශෆරීභ වශළ ඵළ දී තිබුණි. 
ගභභ දිනගඳොත් . වහතුග  න්බ වශන් අය වශළ ගඵදළ දී ඇත. ගකගවේ ගලතත් 
විහලවිදයළය විසින් ඉදිරිගේ දී අතයළලය අලවහතළලන් වශළ ඳභණක් ඉඳෆය 
ආධළය්බ බළවිතගයන් දිනගඳොත් මුද්රනය කිරීභ  ීනරණය කර ඇත 

 
  (b)  ප්රධළන වෆෂෆවහභ වකවහ කිරීභ 

 
2013 ජූනි භව 29 දින ඳෆලති 160 ගලනි භන්ත්රණ වබළ  රැවහවීග්බදී ගත් 
ීනරණයක  අනුල ගඳොදු ලයළඳළර පිළිඵ කළරක වබළග  දී භතු ව විහලවිදයළගේ 

ප්රධළන වෆෂසුභ වකවහ කිරීභ වශළ ARUP  උඳගේණ ආයතනය ගලත ගලත 
ගගවී්බ සිදු කිරීභ ව්බඵන්ධ විභසුභ  අදළල භන්ත්රණ වබළල විසින් අදළ කරුණු 

ඳරීක්ළ කිරීභ වශළ උඳ කමි ටුලක් ඳත්කරන ද අතර, එහිදී ගශළිදරවු ඳරිදි  
විහලවිදයළය විසින් ඉතිරි මුද ගනොගගවීභ නිවළ ARUP උඳගේණ ආයතනය 
ගලත විසින් ප්රධළන වෆෂසුභ විහලවිදයළය ගලත ඵළ දී ගනොභති ඵල. . 

 
 4.5   මකොන්රළත් ඳළනය 

 
4.5.1   ලයලශළරික විදයළ පීඨය වශළ ශිය මන්ලළසිකළවළර වශ කළ්ය මළ්ඩඩ 

නිලළව වශළ මවොඩනෆනුලි වංකීතාණයක් ඉග කිරීම. 
 

a. ඉදිකිරී්බ පුහුණු කිරීග්බ වශ වංලර්ධනය කිරීග්බ ආයතන නිර්ගේය වහිතල 
ල  අනුල ගකොන්ත්රළත්තුග  මි ලෆඩි කිරීභ සිදු කර ඇත. 
  

b. ඉදිකිරී්බ පුහුණු කිරීග්බ වශ වංලර්ධනය කිරීග්බ ආයතනගේ ගකොන්ගේසි 
ප්රකළරල ගගවී්බ සිදුකර ඇත. 

c. අලවළන ගගවී්බ සිදු කිරීග්බ දී දඬුල්බ ලගන්තිය ඳෆනවීභ වශළ පියලර ගනු 
ෆගේ 

d.  තළක්ණික කමි ටු නිර්ගේය වහිතල අභළතයංය විසින් අනුභත කරනු 
ෆබ ඳසු අභළතයං ප්රව්බඳළදන  කමිටුල විසින් ගභභ ගකොන්ත්රළත්තුල 
පිරිනභළ ඇත. ගකගවේ ගලතත් ගභභ ගකොන්ත්රළත්කරු  ගකොන්ත්රළත්තුග  
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සියලු ගකොන්ගේසි දෆඩි ගව අදළ ලනු ඇති අතර සියලුභ දඩ මුදල් 
ගකොන්ත්රළත්තුග  අලවන් ගගවීගභන් අඩුකරගනු ඇත. 

 
4.6  මයළධිකළරී තනතුර හිවහල ඳෆලතීම 

 
(a) මයළධිකළරී තනතුර 2013.12.15 දින සි  හිවහල ඳෆලතින. ඵලළ ගෆනීග්බ 

ඳටිඳළටිය  අනුල 2014 දී මයළධිකළරී තනතුර වශළ සුදුසුක්බ ත් 
අයදු්බකරුලන්ගගන් අයදු්බඳත් කෆවීභ වශළ පුලත්ඳත් දෆන්වීභක් ප ක ද ඒ 
වශළ ඇගයීභ  තර්බ ප්රභළණලත් අයදු්බඳත් ගනොෆබුණි. ඉන් ඳසුල නෆලතත් 

මයළධිකළරී තනතුර වශළ අයදු්බඳත් කෆලමින් පුලත්ඳත් දෆන්වීභක් ප ක ද, 
ඵලළ ගෆනීග්බ ක්රියළ ඳටිඳටිය ක්රියළත්භක කිරීභ  ගනොශෆකි වගේ 2015 
ජනළධිඳතිලරණය 2014 ගනොලෆ්බඵර් භව 21 ගලනි දින ප්රකළය  ඳත් කිරීභත් 
ඉන් ඳසුල 2015 දී ඳළර්ලිග්බන්තු භෆතිලරණය  ඳෆලෆත්වීභත් නිවළ විහලවිදයළ 
ප් රතිඳළදන ගකොමින් වබළල විසින් ජනළධිඳතිලරණ ශළ ඳළර්ළිග්බන්තු භෆතිලරණ 
වභගේ දී කිසිදු ඵලළ ගෆනීභක් ගශෝ උවවහ කිරීභක් සිදු ගනොකරන ගව දෆණු්බ දී 
තිබුණ ඵෆවිනි. එගවේභ විහලවිදයළ ප්රතිඳළදන ගකොමින් වබළග  උඳ වබළඳති 
විසින් ඔහුගග් 2015.01.23 දිනෆති විදයෘත් ලිපිගයන් සියළුභ විහලවිදයළ ගලත යලි 
දෆණු්බ ගදනතුරු කිසිදු ඳත්වීභක් ගනොකරන ගව දන්ලළ තිබ අතර විහලවිදයළ  
ප්රතිඳළදන  ගකොමින් වබළගල වබළඳති විසින් අඳ විහලවිදයළය ගලත නල 
උඳකුඳළතිලරයකු ඳෆමිගණන ගතක් කිසිදු අනධයයන ගවේලක ඳත්කිරීභක් සිදු 
ගනොකරන ගව දෆණු්බ දී තිබුණි. ගකගවේ ගලතත් හිවහල ඇති මයළධිකළරී තනතුර 
පිරවීභ වශළ දෆන්වීභ ප කිරීභ  ක යුතු සිදුකරමින් ඳලීන. 

 
(b) භශළචයළයූ තනතුරු වශළ දෆන්වී්බ කිහිඳලරක් ඳ කරන ද නමුත් කිසිදු 

ප්රතිචළරයක් ෆබී ගනොභෆත.ගකගවේ ගලතත් අබයන්තරල සුදුසුක්බ ත් අධයයන 
ගවේලක. න් ග්බ ලන වි  භශළචළයූ තනතුරු වශළ උවවහවී්බ ඵමින් සිටී. 

 
5. ලගවීභ වශ යශ ඳළනය 
 

5.1 ඉදිරි ක යුතු වශළ ව ශන් කරගන්න දී 
 

5.2 2016 වශළ ප්රව්බඳළදන වෆසුභ පිළිගය කරන දී. 
 

5.3   ලළතාෂික භළ්ඩඩ වමීක්ණය ඳෆලෆත්වීම 
 

2015 ලවර වශළ ලළර්ෂික බළ්ඩඩ වමීක්ණය ඳෆලෆත්වීභ වශළ කමි ටුලක් ඳත් කරන 

ද අතර, එහි ලළර්ථළල ඉතළභ ඉක්භනින් ඵළර ගදනු ඇත. 

6. ඳද්ධතිද ශළ ඳළනය 

(අ) ඉදිරිගේදී අදළ ඳරිදි ක යුතු කරනු ඇත. 

 

ඔඵගග් විභ සභ  පිළිතුරු ගව බළර දුන් ඉශත ඳෆශෆදිලි කිරීග්බ ව්බඵන්ධගයන් භභ ගඳෞේගලිකල 

ලගකීභ බළර ගනිමි. 

 

 

මශළචළ්ය එම්.එම්.එම් නළජීම් 

උඳකුඳති. 

පි ඳත - වශකළර අබයන්තර විගණක  


