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අපගේ  දැක්ම  

 

ද්ැනුම් සමොජයක් තුළ පර්ෂ්ෂණ, අධ්යයන,අධ්යොපන 

යන අංශවල   විශිෂ්ටත්වක් කක්න්ද්රය වීම 
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අපගේ ගමගෙවර 

 

ජාතික ෙරපද්ධති රැකගනිමින් ගුණාත්මකව ඉෙළ 

මානව ශකයතා ගගාඩනගමින් ගගෝලීය මට්ටමින් 

බහු-ශික්ිත දැනුම නිමමාණය කිරීගේ, ගබදාෙැරීගේ 

සෙ උපගයෝගීකර ගැනීගේ නිණමායක   

ගගාඩනගන්නා බවට පත්ීම.    
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උපකුලපතිතුමොකේ පණිවිඩය 

2016 වසර ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වාර්මික වාතමාව ඉදිරිපත් කිරීම මෙත් ප්රීතියක් සෙ අභීමානයක් 

ගස් සලකමි.  

2016 ගනාවැේබම 30 වන දින ටයිේස් උසස් අධයාපන (BRICS) සෙ නැගීඑන ආර්මික ස්ර්ානගතකිරීේ 

අනුව රටවල් 50 ක විශ්ව ව්ද්දයාල අතරින් ඉෙළම මට්ටගේ  විශ්ව ව්ද්දයාල 300 අතරට ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලය පත්ව ඇති බව සතුටින් දැනුේ ගදමි. ගමහි ඇති විගශ්ර්ත්වය නේ  විමසුමට ලක්ූ රටවල් 

50 තුල ඇති ප්රසිද්ධ විශ්ව ව්ද්දයාල  300 අතර ඉෙළම  විශ්ව ව්ද්දයාලයක් ගලස ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

ගත්රී ඇති බැවිනි.වධමනය ගවමින් පවතින ආර්මිකයක් සහිත රටක් ගලස ගලෝක වයාප්ත කීතමිමත් 

විශ්ව විදයාල අතර එබඳු තත්වයක් ලබා ගැනීම සැබවින්ම ජයග්රෙණයකි.  එගස්ම ටයිේස් උසස් 

අධයාපන ගලෝක විශ්ව විදයාල  ස්ර්ානගතකිරීේ අනුව (2016/2017)   ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ගලාව 

ඉෙලම විශ්ව ව්ද්දයාල  980 අතරින් එකකි. විශ්ව ව්ද්දයාලවල මූලික කායමයන් වන අධයයනය 

පගයමර්්ණය ො දැනුේ සමගේර්ණය මත පදනේව අන්තජමාතික මට්ටමින් ගගෝලීය විශ්ව විදයාලවල 

කායමභාරය වි නිශ්චය කරන එකම අවස්ර්ාව ගමයයි. 

අධයයනය, පගයමර්්ණය දැනුේ  සමගේර්ණය ො අදාළ ක්රියාකාරකේවලට හිතකර පරිසරයක් 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය තුළ පැවති බව සඳෙන් කළ යුතුය. විශ්ව ව්ද්දයාලගේ ආචායම මණ්ඩලගේ 45 

ගදගනක් සිය පගයම්ර්ණ පත්රිකා ගවනුගවන් ජනාධිපති සේමාන ලැබූෙ. එගස්ම ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ නව ගෙද පීඨය ො තාක්ර්ණ පීඨය පිහිටුීමට අනුමැතිය ලැබිණි. අධයයන ො 

ඒකාබද්ධ සෙගයෝගිතා වැඩසටෙන් වයාප්ත කිරීමට විගද්ශීය විශ්ව විදයාල  ගණනාවක් සමග 

අවගබෝධතා ගිවිසුේ අත්සන් තබන ලදී. 

විශ්වවිදයාලගේ වාර්මික පගයම්ර්ණ සැසිවාරය 2016 ඔක්ගතෝබම මස අගදී ගකාළඹ විශ්වවිදයාල 

පරිශ්රගේදී පැවැත්විනි. විශ්වවිදයාලගේ පගයමර්්ණ සංස්කතිය වයාප්ත කිරීමට විශ්වවිදයාලගේ පීඨ 

මගින්  වසගම අවසන් අධමගේ ජාතයන්තර සමුළු කීපයක් පැවතිනි. සාමානය ො පශ්චාත් 

උපාධිධාරීන්ග ේ උපාධි ප්රදාගනෝත්සව පිළිගවලින් 2016 ජූලි ො ගදසැේබම මාසවල උත්කර්මවත් 

අයුරින් පවත්වන ලදී.  

 

අධයයනයට අමතරව සිසුහු ක්රීඩා, විවාද,  ගසෞන්දයම, සංස්කතික, ො ප්ර ජා මූලික වැඩසටෙන් වැනි 

විර්ය බාහිර සෙ විර්ය සමගාමී ක්රියාකාරකේ වල නිරත ූෙ. විශ්වවිදයාලගේ වණම ප්ර දාගනෝත්සවය 

උත්කර්මවත් අයුරින් පැවැත්විනි. ශිර්යගයෝ ගබාගෙෝ තරග වලින් තයාග ො ශූරතා දිනා ගත්ෙ. 

2016 ඵලදායි වසරක් කරගැනීම සඳො දායක ූ පාලක සභාවට, සනාතන මණ්ඩලයට, 

ගල්ඛකාධිකාරී, මූලයාධිකාරි  සියලුම අධයයන අංශ ප්ර ධානින් ො ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ සමස්ත 

කායම මණ්ඩලයට මාගේ කෘතඥතාව පළ කිරීමට ද ගමය අවස්ර්ාවක් කර ගනිමි. 

 

කජයෂ්ඨ මහොචොර්ෂය ලක්ෂ්මන්ද් දිසොනොය  

උපකුලපති/ ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

2017  ගපබරවාරි. 
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2016 සුවිකශ්ෂ සිදුවීම් 

 

• ටයිේස් උසස් අධයාපන (BRICS) සෙ නැගීඑන ආර්මික ස්ර්ානගතකිරීේ අනුව රටවල් 50 ක 

විශ්ව ව්ද්දයාල අතරින් ඉෙළම මට්ගටේ  විශ්ව ව්ද්දයාල 300 අතරට ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

පත්ීම 

 

• ටයිේස් උසස් අධයාපන (BRICS) සෙ නැගීඑන ආර්මික ස්ර්ානගතකිරීේ අනුව ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලය ගලාව ප්ර මුඛ ගපගල් විශ්වවිදයාල 980ට ඇතුලත් ීම 
 

 

• 2016 අන්තජමාතික විශ්ව ව්ද්දයාල කායම සාධනය  පිළිබද සමාගලෝචනය අනුව ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලය  A ගශ්්රණිය ලබා ගැනීම 

 

• ගකාන්ියුසියස් ආයතනගේ සමාරේභක උත්සවය 2016.12.30 වන දින ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ විදයාල මන්දිරගේ පිහිටි පශ්චාත් උපාධි අධයයන ආයතන ශ්ර චනගාරගේදී 

පැචැත්විනි.ගමම උත්සවගේ ප්ර ධාන ආරාධිත අමුත්තා ූගේ ශ්රී ලංකාගට් වැඩබලන  චීන 

තානාපති පැන්ේ චුන් මැතිණියයි. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති ගජයර්්ඨ මොචායම 

ලක්ර්්මන් දිසානායක මෙතා ද මීට සෙභාගි විය. 
 

 

• 2016.12.02 වන දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ො ින්ලන්තගේ ගමගරාගපාලියා වයවොරික 

විදයා විශ්වවිදයාලය අතර අවගබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. 

 

• විදයාත්මක පගයම්ර්ණ පත්රිකා පිළිබද ජනාධිපති සේමාන උගළල 2016.11.22 දින 

පැචැත්විනි. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ආචායමවරු 45 ගදගනක්  2014 වසගම පළූ සිය 

පගයමර්්ණ ප්රකාශන ගවනුගවන් ගමහිදී සේමානයට පාත්ර ූ ෙ. 
 

 

• ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ පශ්චාත් උපාධි ො ඩිප්ගලෝමා තෙවුරු කිරීමට පශ්චාත් උපාධි 

ප්ර දාගනෝත්සවය 2016. 12.06 ො 07 දිනවල බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයක්තර 

සේමන්ත්ර න ශාලාගට්දී පැචැත්විනි.  

 

• මැගල්සියාගව්ද් පලමිස්  විශ්වවිදයාලගේ කුලපති ධුරන්ධර පලමිස්හි කුමරා ශ්රී ලංකාගට් 

මැගල්සියා මෙ ගකාමසාරිස් වැන් සයිදි වැන් අබ්දුල්ලා මෙතා සමග 2016.11.30 දින  

විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක මෙතා ෙමුවිය.ගමහිදී 

විශ්වවිදයාල අතර සෙගයෝගිතා වයාපෘති දියත් කිරීගමන් ලැබියෙැකි අගනයෝනය වාසි 

සලකා බැලූ අතර ගතාරතුරු ො සංනිගව්ද්දන තාක්ර්ණය, වයාපාර කළමනාකරණය, සමාජ 

මාධය යන අංශ වලින් සෙගයෝගිතා වයාපෘති දියත් කිරීමට ගදපාශමවය එකග ූෙ. 
 

 

• විශ්වවිදයාලගේ වණම ප්ර දාගනෝත්සවය 2016.11.21  දින ශ්රී ජයවධමනපුර ගකෝට්ගට් 

ගවෝටසම ්එජ්හහි උත්කර්මවත් අයුරින් පැවැත්විනි. 
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• බටහිර ඔස්ගේලියා විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨගේ විධායක පීඨාධිපති මොචායම ගටෝනි ඕ 

ගඩනල්ගේ නායකත්වගයන් නිගයෝජිත පිරිසක් 2016.11.15 දා ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට 

පැමිණියෙ.ගේ ආයතන අතර ෙවුල් උපාධි වැඩ සටෙන් ආරේභ කිරීම සෙ පශ්චාත් උපාධි 

අගප්ක්ර්කයන් හුවමාරු කර ගැනීම ගේ සාකච්ජා වල අරමුණ විය. 

 

 

• 2016.11.11 දින ගමාරටුව විශ්වවිදයාලගේ ඉ- සංගමය විසින් පවත්වන ලද ශ්රී ලංකා 

ගරාගබෝ විදයා තරගාවලිගේ විශ්වවිදයාල අංශගේ රිදී පදක්කම දිනා ගැනීමට ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨය නිගයෝජනය කළ “ Destroyer” කණ්ඩායම සමත් ූෙ. 

 

• විශ්වවිදයාල ශාස්ත්ර  පීඨගේ ජාතයන්තර පගයම්ර්ණ සමුළුව “ බලගැන්ීම සදො පරිවතමනය 

කළමනාකරණය- ශ්රී ලංකාච ඊගේ අද සෙ ගෙට“ යන මැය යටගත් 2016. 10. 12 ො 13 

දිනවල පැචැත්විනි. 

 

• දකුණු ආසියානු විශ්වවිදයාලගේ සභාපති ආචායම කවිතා ශමමා 2016.10.14  දින ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලයට පැමිණියාය. ගේ ෙමුගව්ද්දී පැවති සාකච්ජා වල අරමුණ ූගේ ෙවුල් 

පගයම්ර්ණ වයාපෘති දියත් කිරීම ො සෙගයෝගිත්වය දියුණු කිරීමයි 

 

 

• විශ්වවිදයාලගේ වාර්මික පගයම්ර්ණ  සැසිවාරගේ සමාරේභක ගඋ ළල ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ පශ්චාත් උපාධි අධයයන ආයතන ශ්ර චනගාරගේදී 2016.10.11 දින 
පැචැත්විනි. 

 

• UC international හි උප ප්ර ධාන මොචායම රාජ්හ ගමගෙතා , විදයා ො කලා විදයාලගේ   

ගජයර්්ට සෙකාර පීඨාධිපති  මොචායම ලීසා ගොල්ස්ර ේ, ඇමරිකාගව්ද් ඔහිගයෝ හි සින්සිනාටි 

විශ්වවිදයාලගේ ගණිතය සෙකාර මොචායම ගගෞරිබාලන් ආනන්ද වාමගද්ව යන විද්වත්හු 

2016.10.11 වන දින විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක 

මෙතා ෙමුූෙ.ගමහිදී සිසුන් ො කායම මණ්ඩල හුවමාරු කර ගැනීම ො ඒකාබද්ධ 

පගයම්ර්ණ ො ගකටිකාලීන සංචාර ගැන සාකච්ජා විය. 
 

 

• 2016.10.06  දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ නීති පීඨය ො අධිකරණ අමාතයංශය අතර 

අවගබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. 

 

• ගමම වසගම ගලෝක සංචාරක දිනය සැමරීමට සංචාරක නායකයන්ගේ සමුළුව ො 

ජාතයන්තර පගයම්ර්ණ සමුළුව 2016.09.28  දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයක්තර 

සේමන්ත්ර න ශාලාගව්ද්දී පැචැත්විනි. 

 

• විශ්වවිදයාලගේ වවදය පීඨගේ සායනික වවදය විදයා අධයයන අංශගේ මොචායම ගස්නක 

රාජපක්ර් විසින් 2016 වසගම වවදය විදයාව, දන්ත වවදය විදයාව, පශු  වවදය විදයාව ො 

අගනකුත් සම ගසෞඛය විදයා ඇතුළුව ගසෞඛය විදයාව  උගදසා විශිර්්ටතම ගජයර්්ට 

පගයම්ර්කයාට පිරිනැගමන උපකුලපතිවරුන්ගේ ො අධයත්ර්වරුන්ගේ සංගමගේ 

සේමානය දිනා ගන්නා ලදී. 
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• විශ්වවිදයාලගේ විදයා  පීඨගේ  ගභෞතික විදයා අධයයන අංශ ප්ර ධාන මොචායම ඩී.යු. ගජ්හ. 

ගසාන්නාදර විසින් 2016 වසගම  ගභෞතික  විදයාව  උගදසා විශිර්්ටතම ගජයර්්ට 

පගයම්ර්කයාට පිරිනැගමන උපකුලපතිවරුන්ගේ ො අධයත්ර්වරුන්ගේ සංගමගේ 

සේමානය දිනා ගන්නා ලදී. 
. 

• උපකුලපති ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක මෙතා විසින් විශ්වවිදයාලගේ 

තාක්ර්ණ පීඨ ගගාඩනැගිලි සංකීණමයට මුල්ගල් තැබීම 2016.09.22  දා පිටිපන තාක්ර්ණ 

නගරගේදි සිු කරන ලදී. 

 

• ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මානව හිමිකේ අධයයන මධයස්ර්ානය  සිය 25 වන  වසර 

සමරමින් සංවිධානය කරන ලද මානව හිමිකේ, පුරවැසිභාවය ො ප්ර ජාතන්ීකරණය පිළිබද 

ජාතයක්තර සේමන්ත්ර ණය 2016.08.27-28 ගදදින පැචැත්විනි. 
 

 

• ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ සාමානය උපාධි ප්ර දාගනෝත්සවය 2016. 08.15 ො 16  දිනවල 

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයක්තර සේමන්ත්ර න ශාලාගට්දී පැචැත්විනි. 

 

• ජාතයක්තර විදයාලගේ පීඨාධිපති මොචායම වැන්ේ ලී ො චීනගේ සීජියැන් සරසවිගේ 

ජාතයක්තර විදයාලගේ උපාධි අගප්ක්ර්ක වැඩසටෙන් කායමාලගේ නි. අධයක්ර් කායි 

සුගසන් මෙතා 2016. 08.12 දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට පැමිණියෙ.ගමහිදී විදයා 

අංශගයන් ෙවුල් සෙගයෝගිතා පගයම්ර්ණ  සංවධමනය ො සිසුන් හුවමාරු කිරීගේ වැඩ 

සටෙනක් ගැන සාකච්ඡා කරන ලදී.  
 

 

• ගභෞතික විදයා අංශගේ නීකරණය කරන ලද IFS විදයාගාරය  2016.06.29 දින 

උපකුලපතිතුමා ො ප්රධාන විධායක නිලධාරි විසින් නැවත විවෘත කරන ලදී. 

 

•  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ නීති පීඨගේ නීති ආධාර ඒකකගේ සමාරේභක උත්සවය 

2016.05.06 වන දින නීතිපතිතුමා, ගශ්්රර්්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්, අභියාචනාධිකරණ 

විනිසුරුවරුන්, මොධිකරණ විනිසුරුවරුන්, දිසා අධිකරණ විනිසුරුවරුන් ො නීති ගෂත්්රගේ 

විද්වතුන් රැසකගේ සෙභාගිත්වගයන් පැචැත්විනි. 

 

•  “ ගපාගොසත් දැයක් සදො සුවපත් ළඳුන්‘‘ යන මැගයන්  ගද්ශීය ඖර්ධ පිළිබඳව ගද්ශීය 

වවදය විදයා ආයතනය පැවැත්ූ සිව්ද්වන ජාතික පගයමර්්ණ සැසිවාරය 2016.06.03 වන දා 

පැචැත්විනි. 
 

 

• ගද්ශීය වවදය ආයතන ය සිය නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය ජුනි මාසගේ විවෘත කරන ලදී.  

 

• ගතාරතුරු තාක්ර්ණය ො සංචාරක වයාපාරය පිළිබද අන්තජමාතික සංගමය පිරිනැමූ වසගම 

කර්ාව 2015 තයාගය ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ආර්මික විදයා අධයයන අංශය විසින් දිනා 

ගන්නා ලදී. 
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• ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වෘත්තිය මාගගමෝපගද්ශන ඒකකය පැවැත්ූ වාර්මික රැකියා 

ගවළඳපල 2016.04.08 වන දා පැචැත්විනි. 

 

• ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ජාතයන්තර කාන්තා දින සැමරුම  2016.03.08 දින ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ පශ්චාත් උපාධි අධයයන ආයතන ශ්ර චනගාරගේදී පැචැත්විනි. 
 

 

• නීකරණය කරන ලද විශ්වවිදයාලගේ නිල ගවබ්ද අඩවිය නැවත දියත් කිරීම 2016.03.02 

දින විශ්වවිදයාලගේ සනාතන සභා ශාලාගව්ද්දි සිුවිය. 

 

• ශ්රී ලංකාගව්ද් භූතාන තානාපති ගප්මා ගචෝඩන් මැතිනිය ො භූතාන ගකාන්සල්වරයාගේ 

ගදවන ගල්කේ කල්ගබන් ගබාජමි මෙතා ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට පැමිණියෙ.ගමහිදී විශ්ව 

විදයාලය ො භූතානය අතර පවතින සෙගයෝගිතාව ගැන සාකච්ඡා කරන ලදී.  
 

 

• නයායාත්මක  ගභෞතික විදයාව පිළිබද අන්තජමාතික ඔලිේපියාඩ් තරගාවලියට සෙභාගි වු 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ සිවුවන වසර නිගයෝජිත කණ්ඩායම එම තරගගේ ගතවන ස්ර්ානය 

දිනූෙ. 

 

• SLASS  වාර්මික විදයා සැසි 2016.12.07 – 09  දක්වා පැචැත්විනි. 

 

 

  



9 
 

 

 

1 දළ විශ්ගල්ර්ණය             10 

 1.1 පාලක සභාව 12 

 1.2 සනාතන සභාව 13 

 1.3 රැස්ීේ 17 

 1.4 විශ්වවිදයාලය පිළිබඳ දළ විශ්ගල්ර්ණය 18 

 1.5 සමස්ත කායම දශමනය 
 

20 

02 පීඨ, මණ්ඩප, මධයස්ර්ාන ො ඒකක 22 
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1 ද්ළ විශ්කේෂණය 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ශ්රි ලංකාගව්ද් අගනගරය වන ගකාළඹ නගරගේ ෙදවත බඳු 
ගක්න්රස්ර්ානයක විසිර පවතින්නකි. එය සිය ආදශම පාඨය වන “ බුද්ධි සවමත්ර භ්රාජගත්.‘  
(බුද්ධිය ඥානාගලෝක කරයි) යන්න අනුව යමින් තම වයාප්තිගේ පවතින සියලු අංශවල සිය 
ශාස්ීය විශිර්්ටත්වය පවත්වා ගගන යාමට දැඩිව තැත් දරයි. 

 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය පීඨ ෙතකින් (7) සෙ එක් මණ්ඩපයකින් සමන්විත ගවයි.  

ශාස්ත්ර පීඨය  
අධයාපන පීඨය  
නීති පීඨය  
කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨය  
වවදය පීඨය  
විදයා පීඨය  
පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය  
ශ්රී පාලි මණ්ඩපය  
 

විශ්වවිද්යොලය සතුව අනුබද්ධ් ආයතන හතක් සහ එක්  අනුබද්ධ් පොසලක් 
පවතී. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය පරිගණක පාසල (UCSC) 
මානව සේපත් අභිවධමන ආයතනය (IHRA) 
ගද්ශීය වවදය ආයතනය(IIM) 
වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය  (PGIM) 
ජාතික පුස්තකාල සෙ ගතාරතුරු විදයා ආයතනය (NILIS) 
ජීව රසායන විදයා, අණුක ජීවවිදයා සෙ ජිවතාක්ර්ණගව්ද්ද ආයතනය (IBMBB) 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය කෘි තාක්ර්ණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනය (IARS) 
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1.1 පොල  සභොව 
 
විශ්වවිදයාලයීය පාලක සභාව 1978 ශ්රී ලංකා ආණ්ුක්රම වයවස්ර්ාගව්ද් 44 වන වගන්තිගේ අංක 16  

සෙ 1985 24 වන වගන්තිගේ  අංක 07 (සංගශෝධිත) පනතින් ස්ර්ාපිතය. විශ්වවිදයාලගේ පාලන 

අධිකාරිය වන එය උපකුලපති (නිලබලගයන් පත් විධායක මණ්ඩල සභාපති ගලස), ශ්රී පාලි 

මණ්ඩපගේ මණ්ඩපාධිපති, පීඨ ෙගත් පීඨාධිපතිවරුන් (සමස්තයක් ගලස නිලබලගයන් පත්  විධායක 

මණ්ඩල සාමාජිකයන් 09 ගදගනකු), සනාතන මණ්ඩල නිගයෝජිතයන් ගදගදගනකු, විශ්වවිදයාල 

ප්රතිපාදන ගකාමිසගමන් පත් කළ සාමාජිකයන් දසගදගනකුගගන් සමන්විත ගවයි. 2016 වසගමදී එය 

පෙත සාමාජිකයන් ගගන් සමන්විත විය. 

 

 
කවනත්  

 සනොතන සභොකවන්ද් කතෝරො පත් ළ  

  
මොචායම ජානක ද සිල්වා 
මොචායම ගජ්හ.ගක්.ඩී.එස්. ජයගනත්ති 

 විශ්වවිද්යොල ප්රතිපොද්න ක ොමිසකමන්ද් පත් ළ  

 රාජන් ආශිවමාදන් මෙතා  

 තිලක් කරුණාරත්න මෙතා 

 ආචායම ෙර්ම කබ්දරාල් පී සී 

 නයිජල් ෙච් මෙතා පී සී 

 ගජොන් ප්රසන්න අමරතුංග මෙතා (2016.11.15 ඉල්ලා අස්විය) 

 මොචායම ලක්ර්්මන් රත්නායක 

 ආචායම රාණි ජයමෙ 

  ආචායම ගජ්හ.එේ. ස්වාමිනාදන් 

 මොචායම ගරාොන් ජගයස්කර ( 2016.04.22 සිට) 

 සී.මුබාරක් මිය ( 2016.04.22 සිට) 

 කේ ම්: කේඛ ොධි ොරී  

 ගක්.ඒ. එස්. එඩ්වඩම් මෙතා  

නිලබලකයන්ද් පත්    

 සභොපති : උපකුලපති  ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක  

 මණ්ඩපාධිපති, ශ්රීපාලි   මණ්ඩපය  ආචායම ආම.සී.ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි 

 පීඨාධිපතිවරු   
   

 ශාස්ත්ර  මොචායම අතුල රණසිංෙ 

 අධයාපන  මොචායම ඩබ්දලිව්ද්. චන්රදාස   (2016.08.21 දක්වා) 
මොචායම එේ.ී. විදානපතිරණ(2016.08.22සිට) 

 නීති  ඩබ්ද. ඉන්දිරා නානායක්කාර  

 කළමනාකරණ සෙ මුලය  ආචායම ආම. ගස්නාධිරාජා  

 වවදය  මොචායම ගජනිෆම ගපගමරා.  

 විදයා  මොචායම ගක්. ආම. ආම. මොනාම   

 පශ්චාත් උපාධි අධයයන  මොචායම නයනි ගමලගගාඩ (2016.01.22 සිට) 



13 
 

           

1.2  සනොතන සභොව  
1978 වයවස්ර්ාගව්ද් 46(2) වගන්තිගේ  16 ගවනි ගකාටගස් සෙ 1985 අංක 7 දරන (සංගශෝධිත) 

විශ්වවිදයාල පනතින් විශ්වවිදයාල සනාතන සභාව පිහිටුවා ඇත. 2016 වර්මගේ එය පෙත 

සාමාජිකයන්ගගන් සමන්විත විය.   

නිලබලකයන්ද්  

 සභොපති: උපකුලපති  මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක 

 මණ්ඩපාධිපති ශ්රීපාලි මණ්ඩපය  ආචායම ආම.සී.ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි 

 පීඨොධිපතිවරුන්ද්   

 ශාස්ත්ර    මොචායම අතුල රණසිංෙ 

 අධයාපන  මොචායම ඩබ්දලිව්ද්. චන්රදාස  (2016.08.21 දක්වා) 
මොචායම එේ.ී. විදානපතිරණ (2016.08.22 සිට) 
 

 නීති ඩබ්ද. ඉන්දිරා නානායක්කාර 

 කළමනාකරණ සෙ මුලය  ආචායම ආම. ගස්නාධිරාජා 

 වවදය  මොචායම ගජනිෆම ගපගමරා 

 විදයා  මොචායම ගක්.ආම.ආම. මොනාම 

 පශ්චාත් උපාධි අධයයන  ආචායම නයනි ගමලගගාඩ 

 ආයතන  සහ පරිගණ  පොසකේ අධ්යක්ෂවරු    

 කෘි තාක්ර්ණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනය  මොචායම ගක්.ආම.ආම. මොනාම 

 ජිවරසායන විදයා, අනුකජීවවිදයා සෙ 
  ජිවතාක්ර්ණගව්ද්ද ආයතනය                                          

ආචායම එස්.එේ. ෙඳුන්ගනත්ති    

 

 මානව සේපත් අභිවධමන ආයතනය  මොචායම ගජ්හ.ඒ. එස්.ගක්. ජයගකාඩි 

 ගද්ශීය වවදය ආයතනය  ආචායම එස්.ඩී. ෙපුආරච්ි 

 ජාතික පුස්තකාල සෙ ගතාරතුරු විදයා ආයතනය  ආම.පී.ආම. රණීර මයා 

 වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය  මොචායම එච්. ජානක ද සිල්වා 

 ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලයීය පරිගණ  පොසල  මොචායම ගක්.පී. ගේවාගමගේ 

 

 අධ්යයනොංශ  ප්රධ්ොනීන්ද්  

 ගිණුේකරණය  ආචායම ඒ.ඒ.සි. අගබ්දසිංෙ 

 කාය වයවච්ගේද  ආචායම ඒ.පි. මලලගස්කර 

 ජිවරසායන සෙ අනුක ජීවවිදයා  මොචායම සි.පී.ඩී.ඩබ්ද. මැතිව්ද්  

 වයාපාර ආර්මික  මොචායම එච්.ඩි. කරුණාරත්න (2016.09.14 දක්වා) 
එේ.ආම. රාජසූරිය (2016.09.15 සිට) 

 ගබෞද්ධ අධයයනය මොචායම අසංග තිලකරත්න(16.10.28සිට16.11.25 දක්වා 
මොචායම එේ. ධේමගජෝති හිමි( 2016.10.26 සිට) 

 රසායන විදයා  මොචායම ආම. ඩී. විගජ්හගස්කර  
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 සායනික වවදය විදයා   ආචායම ජී.ආම. ගකාන්ස්ටන්ටයින් 

 වාණිජය සෙ මුලය  ආචායම ඒ.ඒ. අසීස් 

 වාණිජ  නිති  එස්.ගස්ගරාජසිංෙේ (2015.06.17) 
 

 ප්රජා වවදය විදයා  ආචායම එේ. සී. ීරසිංෙ 
Dr. E.L.S.J. Perera (From September 2013)  ප්රජා විදයා  ආචායම ඊ.එල්.එස්.ගජ්හ. ගපගමරා 
 

 ආර්මික විදයා මොචායම පූජය ඩබ්දලිව්ද්. විමලරතන හිමි 

 අධයාපන මගනෝවිදයා ආචායම එස්.ගසනරත් ( 2016.09.14 දක්වා) 
වයි. ශක්තිගව්ද්ල් මිය ( 2016.09.15 සිට) 
 
 

 ඉංග්රිසි මොචායම ඩී. ගමන්ඩ්ස්( (2016.05.01 දක්වා) 
මොචායම ගනලුෆම ඩි ගමල්( 2016.05.02 සිට) 

 අධිකරණ වවදය විදයා සෙ ධූලක විදයා  ආචායම ගර්ෝන් ගපගමරා 

 භූගගෝල විදයා  මොචායම  එල්. මානවු 

 ඉතිොස   ආචායම එන්. විගජ්හගුණවධමන 

 මානව සේපත් කළමනාකරණ  ආචායම එන්.එන්.ගජ්හ.නවරත්න 

 මානව විදයා අධයාපන  ගජයර්්ඨ කථිකාචායම එේ. කපිල බණ්ඩාර 

 ජාතයන්තර සේබන්ධතා  ආචායම නයනි ගමලගගාඩ ( 2016.01.21 දක්වා) 
 ආචායම එේ.එස්.ඩබ්ද. පැස්කුවල් (2016.01.22 සිට) 

 ජාතයන්තර ගවළඳාම ආචායම එේ.පී.පී. ධමමදාස  

 කළමනාකරණ ො සංවිධාන අධයයනය ආචායම බී. නිශාන්ත 

 අලවිිකරණය ආචායම ගක්. කගජ්හන්ර  

 ගණිත  ආචායම එස්.එේ.ඩබ්ද. රන්වල 
 

 ක්ුර ජිවවිදයා  ආචායම සී.පී. ගස්නානායක 

 පරමාණු විදයා  මොචායම පී. මෙවත්ත 

 ප්රසව සෙ  නාරිගව්ද්ද  මොචායම එච්. එේ. ගස්නානායක (2016.11.14  
දක්වා) 
මොචායම අතුල කලුආරච්ි (2016.11.15 සිට) 

 ළමා ගරෝග මොචායම ී.පී. වික්රමසිංෙ  

 පිළිල විදයා මොචායම එන්. ඩී. කරුණාීර 

 වයාධිගව්ද්ද  මොචායම එේ.ී.සි. ද සිල්වා 

 ඖර්ධවිදයා  මොචායම පී. ගලප්පත්ති 

 ගභෞතික විදයා  මොචායම ඩී.යූ.ටී. ගසාන්නාදර 

 ගභෞතගව්ද්ද   ආචායම ඒ.ඩී. ඒ. ප්රනාන්ු 

  ශාක විදයා  ආචායම එස්. එේ. ඩබ්දලිව්ද්. රන්වල 

 ගද්ශපාලන සෙ රාජය ප්රතිපත්ති   එේ. ගස්නානායක මයා 

 ගපෞද්ගලික සෙ තුලනාත්මක නිති  එන්. ආම. විගජ්හගස්කර මිය 

 මගනෝවිදයාත්මක වවදය විදයා  මොචායම වරුණි ද සිල්වා  

 රාජය සෙ ජාතයන්තර නීති  එස්.එස්.එේ.ඩබ්ද. ගසනවිරත්න (2015.07.13) 

 විදයා සෙ තාක්ර්ණ අධයාපන  ආචායම ඩබ්ද. ඒේ. ප්රඥාදශමන 
ආචායම පී.ගක්. ගජ්හ.ඊ.ගනෝනිස ්(2016.05.12 සිට) 

 සිංෙල   ආචායම ලතා ගුරුසිංෙ 

 සමාජයීය විදයා අධයාපන  ගජයර්්ඨ කථිකාචායම සී. කස්තුරිආරච්ි 
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 ආචායම ඒ.ඒ. ජයවධමන( 2016.06.16 සිට) 

 සමාජ විදයා  ආචායම චාන්දනී ලියනගේ 

 සංඛයාන  ආචායම එේ.ඩී.ටී. ආටිගල 

 වශලය වවදය මොචායම ඩී.එන්. සමරගස්කර 

 සත්ත්වවිදයා ආචායම ඩබ්ද.පී. යාපා  

මහොචොර්ෂයවරු :1980 අං  07 26(2) ද්රන විශ්වවිද්යොල (සංකශෝධ්න) පනත යටකත්   

 මොචායම ඒ. කළුආරච්ි 

 මොචායම ඒ. ඩි.එේ .එස්. අගබ්දරත්න 

 මොචායම අමලා ද සිල්වා            

 මොචායම ඒ.එේ.ජි.එන්.ගක්. අත්තනායක       

 මොචායම ඒ. පී.ජි. අමරසිංෙ 

 මොචායම ඒ. යූ. අගබ්දධීර 

 මොචායම අජන්තා ෙපුආරච්ි 

 මොචායම අසංග තිලකරත්න 

 මොචායම අතුල රණසිංෙ 

 මොචායම සී. ඒ. ඥානදාසන්  

 මොචායම සි.පී.ඩි.ඩබ්දලිව්ද්. මැතිව්ද් 

 මොචායම චන්ිකා විගජ්හරත්න 

 මොචායම ඩී.ඒ.පී ද සිල්වා 

 මොචායම ඩි. එේ. එස්.එස.්එල්. දිසානායක  

 මොචායම ඩි. එන්. සමරගස්කර 

 මොචායම ඩි. පී. දිසානායක 

 මොචායම ඩී.ටී.යූ. අගබ්දතුංග 

 මොචායම ඩි. යු.ගජ්හ. ගසාන්නාදර 

 මොචායම දීපිකා ප්රනාන්ු 

 මොචායම ඊ.ඩි. ද සිල්වා (2016.01.31 සිට විශ්රාමික) 

 මොචායම ඊ. ආම. එච්. එස්.එස්. එදිරිීර 

 මොචායම එච්.ඩි. කරුණාරත්න 

 මොචායම එච්. ඩි. ගක්. ජි. ඒ. ීරගකෝන් 

 මොචායම එච්. එේ. ගසන්ානායක 

 මොචායම එච්. එේ. එස්. ගේරත් 

 මොචායම එච්.එන්.පී. ජයසිංෙ 

 මොචායම එච්.එස්. ගකෝපරගේවා 

 මොචායම ගජ්හ. උයන්ගගාඩ (2016.05.31 සිට විශ්රාමික) 

 මොචායම ගජ්හ. ගක්. ඩි.එස්. ජයගනත්ති 

 මොචායම ගජනිෆම ගපගමරා 

 මොචායම ගක්.එේ.එන්. ද සිල්වා 

 මොචායම ගක්.පී.එස්.සී. ජයරත්න 

 මොචායම ගක්.ආම.ආම. මොනාම  

 මොචායම ගක්. එස්. චන්රසිරි (2016.09.30 සිට විශ්රාමික) 

 මොචායම ගක්.එස්.ඒ. ජයසිංෙ 
 මොචායම ගක්. එස්. එච්. ද සිල්වා 

 මොචායම ක්ර්ණිකා හිරිඹුගමගම 

 මොචායම එල්. මානවු   

 මොචායම එල්.ඒ.ඩි.ඒ. තිස්ස කුමාර  

 මොචායම එේ. ඩි. පී. ද ගකාස්තා 

 මොචායම එේ. ඩි. එස්. ගලාකුගෙට්ටි 
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 මොචායම එේ.ඊ. එස්. ගපගමරා   

 මොචායම එේ. අයි. එේ. ද ගසායිසා 

 මොචායම එේ. එේ. ආම.ඩබ්ද. ජයගස්කර 

 මොචායම එම.ආම. සූරියආරච්ි 

 මොචායම එේ. ී. සී. ද සිල්වා 

 මොචායම එේ. ඩබ්ද. ගුණතුංග 

 මොචායම මගනෝරි ගස්නානායක 

 මොචායම එන්.ඩී. ගකාඩිකාර 

 මොචායම එන්.එල්. අගබ්දසිංෙ 

  මොචායම නදීරා කරුණාීර 

 මොචායම නයනි ගමලගගාඩ  

 මොචායම ගනලුෆම ද ගමල්         

 මොචායම ගනළුකා ද  සිල්වා      

 මොචායම පී. මෙවත්ත  

 මොචායම පී.එස්.එේ. ගුණරත්න 

 මොචායම පී.ී. උඩගම 

 මොචායම ප්රීතිකා අඟුණගවල  

 මොචායම ආම. ප්රනාන්ු 

 මොචායම ආම. ඩී. විගජ්හගස්කර 

 මොචායම ආම. එල්. ජයගකාඩි 

 මොචායම ආම. එල්. සී. විගජ්හසුන්දර 

 මොචායම ආම. එස්. දසනායක 

 මොචායම ගරෝහිණි ගේවාමාන්න 

 මොචායම ගරෝලන්ඩ් අගබ්දපාල 

 මොචායම එස.් රාජපක්ර් 

 මොචායම එස.්විගජ්හරත්න 

 මොචායම එස්.ඒ.  ගනෝබටම් 

 මොචායම එස්. එේ.විගජ්හරත්න 

 මොචායම එස්. ආම. සිරිමාන්න 

 මොචායම එස්. ටී. ගෙට්ටිගේ 

 මොචායම සරත් විගජ්හසූරිය  

 මොචායම ශායමා ස්කාරැන්ේවල් 

 මොචායම ශයාේ ප්රනාන්ු 

 මොචායම ශ්රියන්ති ඒ. දැරණියගල  

 මොචායම ටී.ඩි.ගක්. වගල්ගබාඩ 

 මොචායම ී. එච්.ඩබ්දලිව්ද්. දිසානායක 

 මොචායම ී. පී. වික්රමසිංෙ 

 මොචායම ඩබ්දලිව්ද්. බී. යාපා 

 මොචායම ඩබ්ද.අයි. ද සිල්වා 

 මොචායම ඩබ්ද. ගක්. ද ආබෘ 
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 මොචායම ඩබ්ද. එස්. ගේමවන්ස  

 මොචායම පූජය එේ. ධේමගජෝති 

 මොචායම පූජය ඩබ්ද. විමලරතන 

 

1985 අං  07 ද්රන 26(2) (J) (සංකශෝධිත) විශ්වවිද්යොල පනත යටකත් කතෝරො පත් රගත් සොමොජි කයෝ 

 ශාස්ත්ර  ආචායම පී.ආම. එන්. ප්රනාන්ු  
ආචායම එන්. එන්. ආම. ගද්වසිරි  

 අධයාපන  ගජයර්්ඨ කථිකාචායම ඩබ්දලිව්ද්. එේ. ප්රඥාදශමන  
ආචායම ඒ. එේ. ගෙට්ටිගේ  

 නීති  ඒ. සගවම්ස්වරන්  මෙතා 
ගජයර්්ඨ කථිකාචායම නිමමලා ගපගමරා මිය   

 කළමනාකරණ සෙ මුලය  සෙ. මොචායම පී.රන්දිවල මෙතා 
ආචායම  පවිත්රා කයිලාසපති 

 වවදය   ආචායම එේ. ආම. ෙනිෆා  
ආචායම ඒ.පී. මලලගස්කර  

 

 

විදයා  ආචායම රනිල් ගුණරත්න 
ආචායම එේ. ආම. විගජ්හසිංෙ   

 පුස්ත ොලයොධිපති  ආචායම ප්රදීපා විගජ්හතුංග 

 කේ ම්: කේඛ ොධි ොරී  ගක්.ඒ. එස්. එඩ්වඩම් 

 

1.3        රැස්වීම්     
අදාළ වර්මය තුළ විශ්වවිදයාල පාලනාධිකාරි  සෙ අගනකුත් පාලන කමිටු  ගනාකඩවා රැස්ීේ 

පැවැත්ීය. ඒ ඒ පාලනාධිකාරිය සෙ අගනකුත් පාලන මණ්ඩලවල රැස්ීේ සංඛයාව පෙත දැක්ගවයි.  

 

පොල  සභොව  15 

සනොතන සභොව  12 

මුලය  මිටුව  12 

 ළමනො රණ  මිටුව  11 

පීඨොධිපති  මිටුව  12 

නිවොඩු සහ තයොග  මිටුව  12 

නීති ොර   මිටුව  10 

සැලසුම් හො සංවර්ෂධ්න  මිටුව  11 

පර්ෂක්ෂණ සහ සංවර්ෂධ්න  මිටුව  10 

පීඨ මණ්ඩල   

ශාස්ත්ර පිඨය  12 
අධයාපන පීඨය  10 
නීති පීඨය  14 
කළමනාකරණ සෙ මුලය පීඨය  11 
වවදය පීඨය  13 
විදයා පීඨය  14 
පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය   11 
ශ්රී පාලි මණ්ඩපය  10 
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1.4. විශ්වවිද්යොලය පිළිබඳ ද්ළ විශ්කේෂණය 

සම්පත් සහ සිසුන්ද් 

ප්රථම උපොධි ශිෂය ඇතුළත්  රගැනීම්- 2015/2016 

පීඨය පොඨමොලොව මොධ්යය 2015 

 ණ්ඩොයම 
2016 

 ණ්ඩොයම 
ශාස්ත්ර ශාස්ත්ර සි/ ගද/ඉ 739 602 
අධයාපන අධයාපන සි/ ගද /ඉ   
නීති නීති සි/ ගද /ඉ 250 250 
කළමනාකරණ ො  
මූලය 

කළමනාකරණය ඉංග්රිසි 421 422 

වවදය වවදය ඉංග්රිසි 200 197 

 ගභෞත ිකිත්සාව ඉංග්රිසි 22 26 
විදයා වජව විදයා ඉංග්රිසි 111 110 

 ගභෞතික විදයා ඉංග්රිසි 224 197 

 අණුක ජීවවිදයා සෙ 
ජීව රසායන විදයා 

ඉංග්රිසි 48 41 

 කාමමික සංඛයානය 
සෙ ගණිතමය මූලය 

ඉංග්රිසි 81 87 

ශ්රී පාලි මණ්ඩපය ජනසන්නිගව්ද්දනය  
ො ප්රාසංගික කලා   

සිංෙල 177 160 

එ තුව   2273 2092 

පීඨය 
 
 

පොඨමොලොව  ණ්ඩොයම 2015 
 
 

 ණ්ඩොයම 

2016 
 

ශාස්ත්ර ශාස්ත්ර 2584 2445 
අධයාපන අධයාපන 334 396 
නීති නීති 1059 1063 
කළමනාකරණ ො 
මූලය  

කළමනාකරණ   1780 1781 

වවදය වවදය 1153 1352 

 
 
 
විදයා 

 වජීය විදයා 288 279 
 ගභෞතික විදයා 610 636 
 අණුක ජීවවිදයා සෙ ජිවරසායන විදයා 131 134 
 කාමමික සංඛයාන සෙ ගණිතමය මුලය 195 212 

විගශර්් උපාධි 381 399 

ගතාරතුරු තාක්ර්ණ ප්රධාන උපාධි 39 16 

ශ්රී පාලි මණ්ඩපය  ජන සන්නිගව්ද්දනය  විගශර්් උපාධි 304 311 
ප්රාසංගික කලා  විගශ්ර්  උපාධි 318 326 

එකතුව  9176 9350 
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සැ.යු.   2015/ 2016 බ ද්වො ගැනීම් අවසන්ද්ව  නැති බැවින්ද් කමම සංඛයො කවනස් විය හැකි බව 

සල න්ද්න.  
පශ්චොත් උපොධි අකේක්ෂ  ශිෂය ගහණය – 2016 
 
පීඨය ශිර්ය සංඛයාව 

ශාස්ත්ර පීඨය 581 

අධයාපන පීඨය 1805 

නීති පීඨය 167 

වවදය පීඨය 55 

කළමනාකරණ ො මූලය පීඨය 1079 

විදයා පීඨය 461 

පශ්චාත් උපාධි අධයාපන පීඨය 1846 

ශ්රීපාලි මණ්ඩපය 74 

එකතුව 6068 

 
අධ්යයන හො පරිපොලන මණ්ඩලය -  2015/2016 
  

උපොධි හද්ොරන විකද්ශීය සිසුන්ද් සංඛයොව - 2016 

ශාස්ත්ර පීඨය  07 

අධයාපන පීඨය - 

ප. උපාධි පීඨය  17 

නීති පීඨය  - 

කළමනාකරණ පීඨය 11 

වවදය පීඨය   51 

විදයා පීඨය  02 

මුළු එකතුව  88 

 

වර්ෂග 2015 2016 
 අධයයන 525 551 
 අධයයන සොයක 33 40 

 පරිපාලන සෙ මුලය 32 37 

 පරිපාලන (ගවනත්) 22 14 

එ තුව 592 642 
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1.5 සමස්ත  ොර්ෂය ද්ර්ෂශනය  

2016 වර්මගේ දී ද විශ්වවිදයාලය තම අධයයන කටයුතු පීඨ ෙතක සෙ අධයයනාංශ 48ක ක්රියාත්මක 

කගළ්ය. 
 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 1584 ගදගනකුගගන් සමන්විත කායම මණ්ඩලයක සෙගයෝගගයන් තම 

අරමුණු ගවත ගමන් කළ අතර එම පිරිසට 37% ක අධයයන කායම මණ්ඩලයක් 3%ක පරිපාලන 

කායම මණ්ඩලයක් 60%ක අනධයයන කායම මණ්ඩලයක් අයත් විය. (වගුව 01).  
 
 

 
 
 
අධයයන කායම මණ්ඩලගේ ගජයර්්ඨ මොචායම, මොචායම, සෙකාර මොචායම, ගජයර්්ඨ 
කථිකාචායම ො කථිකාචායමවරුන් අතර අනුපාතය පිළිගවලින් 5%, 17%, 5%, 62% ො 11% ගව්ද් 
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21 
 

 
 

අධ්යයන  ොර්ෂය ද්ර්ෂශනය  
 
වසර 143කට වැඩි ගප්රෞඪ ඉතිොසයකට හිමිකේ කියන ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ස්වරූපගයන් සෙ 
ස්වභාවගයන් නීන සෙ ජාතයන්තර මට්ටගේ පුරවර සරසවිය යන විරුද නාමය රැකගගන තවුරටත් 
තම ගමගෙවර ඉටුකිරිගමහිලා පවතින බාධක ජයගැනීගේ නිරතව සිටියි. ගමම විශ්වවිදයාලගයහි 
ගභෞතික පිහිටීම “පුරවර සරසවියක්” ගලස තම ශිර්යයන් ගවත ප්රදානය කළෙැකි සියලු සේපත් 
ලබාදීගමහිලා ප්රමුඛ ගේතුවක්ව පවතියි. පෙසුගවන් ළඟා විය ෙැකි ජාතයන්තර ගතාරතුරු/සේපත් 
මධයස්ර්ාන, පුස්තකාල, නෘතයාගාර, ක්රීඩා සංකීණම සෙ ගවනත් පෙසුකේ ගමම ගේතුවලට අයත්ය. 
අගනගරය මධයගයහි පිහිටීම නිසා විශාල පරාසයක සංස්කෘතික, රස වින්දනාත්මක සෙ වයාපාරික 
පෙසුකේ ගවත ළඟා ීගේ පෙසුකේ ලැබී ඇත. විශ්වවිදයාලය සතු ගප්රෞඪ ඉතිොසය සෙ 
කාලාන්තරයක් තිස්ගස්  ස්ර්ාවරව පවතින එහි  ශාස්ීය සෙ පරිපාලනමය යටිතල වුෙය සමග 
ඉගැන්ීේ, පගයම්ර්ණ සෙ ප්රජා ගස්වාවල  නූතන සෙ නගවෝත්පාදන ප්රගව්ද්ශ භාවිත කරමින් 
“කායමදශමනය සංවධමන ක්රගමෝපායට” (PISP) අනුගතව තම අරමුණු කරා ළඟා ීමට 
විශ්වවිදයාලය සමත්ී ඇත. එගස්ම සමාජ සංහිඳියාව, සංස්කෘතික විවිධත්වය, සමාන අවස්ර්ා සෙ 
එකමුතුකම වධමනය කරනසුළු බහු-සංස්කෘතික, බහු-වාගමික, බහු-ආගමික ගුරු ශිර්ය ප්රජාවකින් 
විශ්වවිදයාලය සමන්විත ගවයි.ඉගගනීම, ඉගැන්ීම සෙ පගයම්ර්ණය සඳො හිතකර පරිසරයක 
විශ්වවිදයාලගේ සියලුම පීඨ, මණ්ඩප, ආයතන සෙ පාසල් කිසිඳු බාධාවකින් ගතාරව සමාගලෝිත 
වසර තුළ ක්රියාත්මක විය.  
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2. පීඨ, මණ්ඩප, ආයතන සහ ඒ    

2.1 ශොස්ර පීඨය 

හැඳින්ද්වීම  

ශිර්ය සංඛයාව වශගයන් ගත් කළ විශ්වවිදයාලගයහි විශාලතම පීඨය වන්ගන් ශාස්ත්ර පීඨයයි.  පීඨය 

සතු අධයයන අංශ දෙයකි. එනේ ගබෞද්ධ අධයයනය, ප්රජා විදයාව, ආර්මික   විදයාව, ඉංග්රීසි,භූගගෝල 

විදයාව, ඉතිොසය, ජාතයන්තර සබඳතා, ගද්ශපාලන ො රාජය ප්රතිපත්ති, සිංෙල ො සමාජ විදයාවය. 

එගසම් පීඨය සතු එ්කක නේ අරාබි ො ඉස්ලාේ ශිර්්ටාචාර එ්කකය, ඉංග්රීසි භාර්ා අධයයන එ්කකය, 

ශිර්ය පරිගනකන එ්කගකයන් ො පරිගනක  අධයයන එ්කගකයන් යුත් පරිගනක එ්කකය, ජනමාධය 

එ්කකය,ො ගණිත එ්කකයයි. ඉංග්රීසි භාර්ා අධයයන එ්කකය විශ්වවිදයාලගේ සියලුම පීඨවල 

අගප්ක්ර්කයන්ට ගදවන බස ගලස ඉංග්රීසි පාඨමාලා ඉදිරිපත් කරයි. ශාස්ත්රගව්ද්දී සාමානය උපාධියට 

අමතරව ගබාගෙෝ අධයයන අංශ පශ්චාත් උපාධි ො වයාප්ත පාඨමාලා ඉදිරිපත් කරයි. ගමම වැඩ 

සටෙන් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා වල සිට දශමනසූරී උපාධි දක්වා විහිදී ඇත. ගමම සියලු අධයයන 

අංශ ො ඒකක මගින් මානව ශාස්ත්ර  ො සමාජ විදයා පාඨමාලා ඉදිරිපත් ගකගම. ගබාගෙෝ සිසුහු සිය 

ප්රර්ම උපාධිය ලබා ගැනීගමන් පසුව අධයයන අංශ ඉදිරිපත් කරන පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන් සඳො 

ලියාපදිංි ගවති. 

2016 වසගම දී මොචායම අතුල රණසිංෙ මෙතා ශාස්ත්රපීඨගේ පීඨාධිපතිවරයා වශගයන් කටයුතු 

කරන ලදී. ශාස්ත්ර පීඨගේ ගජයර්්ඨ නිගයෝජය ගල්ඛකධිකාරිවරයා ගලස කටයුතු කළ ආම. ගලෝගේන්ර 

මෙතාට 2016.07.0්්1 දා සිට සප්ත වාර්මික නිවාු හිමි විය. ශාස්ත්ර පීඨගේ නිගයෝජය 

ගල්ඛකධිකාරිවරයා ගලස සමන් උයන්ගගාඩ මෙතා පත් විය. ගමම වසර තුළ ශාස්ත්ර පීඨගේ 

අධයයනාංශ ප්රධානීන් ගලස  කටයුතු කළ ආචායම මණ්ඩල සාමාජිකයන් ගමගස් ය; මොචායම අසංග 

තිලකරත්න( ආරේභක අංශ ප්රධාන- 2016.10.26 සිට 2016.10.25 දක්වා) සෙ පූජය එේ. ධේමගජෝති 

හිමි( 2016.10.26 සිට)( ගබෞද්ධ අධයයනාංශය)   ආචායම සුගන්ත්රා ගපගමරා (ප්රජාවිදයා අධයයනාංශය) 

මොචායම පූජය ඩබ්ද. විමලරතන හිමි (ආර්මික විදයා අධයයනාංශය) මොචායම ගනලුෆම ද  ගමල් 

(ඉංග්රිසි අධයයනාංශය) මොචායම ලසන්ත මානවු  (භූගගෝල විදයා අධයයනාංශය) ආචායම නිමමලී 

විගජ්හගුණවධමන (ඉතිොසය අධයයනාංශය), මොචායම නයනි ගමලගගාඩ (ජාතයන්තර සබඳතා 

අධයයනාංශය)  මගේර්් ගස්නානායක මෙතා (ගද්ශපාලන විදයා ො  රාජය ප්රතිපත්ති අධයයනාංශය) 

මොචායම අගලකඩ සිරිසුමන හිමි, ( 2015/12/31 දක්වා )  සෙ ආචායම ලතා ගුරුසිංෙ (2016.01.01 

සිට)(සිංෙල අධයයනාංශය) සෙ ආචායම චාන්දනී ලියනගේ (සමාජවිදයා අධයයනාංශය). 

තවද, මතු නේ සඳෙන් ආචායමවරු අධයයන ඒකක සේබන්ධීකාරකවරුන් ගලස කටයුතු කළෙ. 

ආචායම  ගෆූදමීන් (අරාබි ො ඉස්ලාමීය ශිර්්ටාචාර ඒකකය), එස්.වයි. ඩයස් (ඉංග්රීසි ඉගැන්ීේ 

අධයයන ඒකකය), මොචායම සමන්ත ගේරත් (ජනමාධය ඒකකය), මොචායම එල්. මානවු 

(පරිගණක ඒකකය) සෙ ආචායම ඩී.ඩී.පී.එේ. ුනුසිංෙ (ගණිත ඒකකය) 

 

ශොස්ර පීඨක් කමකහවර 
ඉගැන්ීම, පගයම්ර්ණය, පුහුණු කිරීම ො ඇගයීගේ ඉෙළම ශාස්ීය ො ආචාර  ධමමීය ප්රමිති 

අනුගමනය කරමින් සමාජ විදයා ො මානව ශාස්ත්රවල ශාස්ීයභාවය, විචාරශීලීත්වය, ශකයතා ො 

නිපුණතා සාමූහිකව ප්රවධමනය කිරීමත් සුවිගශ්ෂී නිපුණතා ො දක්ර්තා පමණක් ගනාව පුඵල් 

සමාජයීය ො මානවවාදී පදනමක් ලබා දීම තුළ සමාජ වගකීමක් ො ආචාර  ධමමීය කැපීමක් සහිතව 

ගවනස්වන ගලෝකය  සමග සේබන්ධ ීේ ෙැකියාව ශිර්යයන් ගවත   ලබාදීම  
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ශොස්ර පීඨක් ක්රියො ොර ම් 2016 

ගමම වසගම ශාස්ත්රපීඨය සපුරාගත් ඉලක්ක අතර ගකාන්ියුසියස් මධයස්ර්ානය පිහිටුීම ප්රධාන තැන 

ගනියි.ගමහි සමාරේභක උත්සවය 2016.12.30 වන දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයාල මන්දිරගේ 

පිහිටි පශ්චාත් උපාධි පීඨ  ශ්ර චනගාරගේදී පැචැත්විනි.ගමහි සමරු ඵලකය නිරාවරණය කරන ලද්ගද් 

ගමම උත්සවගේ ප්ර ධාන ආරාධිත අමුත්තා ූ ශ්රී ලංකාගට් වැඩබලන  චීන තානාපති පැන්ේ චුන් ක්සියු 

මැතිණිය ො ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක මෙතා 

විසිනි. ගමහි ප්රධාන අරමුණ චීන බස  ො සංස්කෘතිය පිළිබද පෙසුකාරකයක් ගස් කටයුතු කිරීමයි. 

එගසම් ගදරටට අදාළ විවිධ පගයම්ර්ණ කරන විදයාර්මින්ටද මින් අවස්ර්ාව හිේ වනු ඇත. 

 « පරිවතමන කළමණාතරණය- ශ්රී ලංතාව ඊගේ, අද සෙ  ගෙට” යන ගත්මාව යටගත් ශාස්ත්ර පීඨගේ 

පැවති ගදවන අන්තජමාතිත සමුළුව 2016.10.12-13 දින වල පවත්වන ලදී.එය ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ ආචායමවරුන්ට ො  පශ්චාත් උපාධි අගප්ක්ර්කයන්ට විවෘත විය.අර්ම ශාස්ත්රඥයකු, 

ගභෞතික විදයාඥයකු ො ගද්ශගුණ විගශ්ර්ඥයකු වන 2007 වසගම සම ගනාගබල් සාම තයාගලාභී 

ගමාොන් මුණසිංෙ මෙතා විසින් “ශ්රී ලංකාගව්ද් ධරණීයත්ව පරිවතමනය - ෙරිත වධමනය ො ධරණීය 

සංවධමන අරමුණු ඇතුළත් ධරණීය ආර්මිකය » යන මැගයන් ගමහි ප්රධාන ගද්ශනය පවත්වන ලදී. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශපාලන විදයාව මොචායම ජයගද්ව උයන්ගගාඩ විසින් “දැනුේ ඵලයක් 

ගලස පගයම්ර්ණ; ශ්රී ලංකාගව්ද් මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ ව්ද්දයා ශාස්ත්රඥභාවගේ අභිගයෝග » යන 

මැගයන් සිය ගද්ශනය ඉදිරිපත් කරන ලදී.   

ශාස්ත්රපීඨගේ පැවති පාලි ො ගබෞද්ධ අධයයන ඒකකය අධයයන අංශයක් බවට පත් ීමද 2016 දී 

පීඨය ලද ජයග්රෙණයකි.  

ප්රජාවිදයා අධයයන අංශය සිය ගතවන වාර්මික පගයමර්්ණ සැසිවාරය 2016.12.08 දින පැවැත්ීය. 

ගමහි සමාරේභක උගළල විශ්ව විදයාලයීය සනාතන මන්දිරගේදී පැවති අතර පගයමර්්ණ  පත්රිකා  

ඉදිරිපත් කිරීම පීඨගේදී සිුවිය. ග්මහිදී  පගයම්ර්ණ  පත්රිකා විසි අටක් ඉදිරිපත් ව්ද්ය. ගමහි ගත්මාව 

ූගේ ජනගෙන ගතික ො ධරණීය සංවධමනයයී.     එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගෙණ අරමුගදල් 

නිගයෝජිත අ්ැලන් සීබ්දලනම මෙතා ගමහි ප්රධාන අ්ාරාධිතයා විය. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ 

උපකුලපති ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක මෙතා විසින් ගමහි   ප්රධාන ගද්ශනය පවත්වන 

ලදී. 

ශ්රී ලංකා ජනගෙන සංගමය (PASL) ප්රජාවිදයා අධයයන අංශය ො එක්ව ගලෝක ජනගෙන දිනය 

සැමරීමට දැනුවත් කිරීගේ වැඩසටෙනක් සංවිධානය කගළ්ය. ජනගෙන ගැටළු ගැන සිසුන් දැනුවත් 

කිරීගේ අරමුණ මත ගමය 2016.07.11 දින පවත්වන ලදී. 

විශ්ව විදයාලයීය ආර්මික විදයා අධයයනාංශය ගඅනකුත් විශ්ව විදයාලවල ආර්මික විදයා විගශ්ර්ව්ද්දී 

උපාධි ගඅප්ක්ර්කයන් ො එක්ව ගදාගලාස්වන දකුණු ආසියානු ආර්මික විදයා සිසුන්ගේ ෙමුව ( 

SAESM) 02016.04.02 සිට 05 දක්වා පවත්වන ලදී. සාක් රටවල තරුණ ආර්මික විදයාඥයන් සදො 

ගවන්ූ එකම ගව්ද්දිකාව වන ගමය ආර්මික විදයා ක්ගර්ත්්රගේ උපාධි අගප්ක්ර්කයන් ෙට ජාලගත ීගේ, 

දැනුේ සේගේර්ණගේ, දකුණු ආසියානු ආර්මික සංවධමනය සදො ක්රගමෝපාය සැකසීගේ ො එහිදී 

මතුවන ගැටඵ පිළිබද සාමූහික  අවගබෝධයක් ලබා ගැනීමට මග සලසයි. 2004 දී දිල්ලි නුවරදී සිුූ 

සිය සමාරේභගයන් පසුව ගනාකඩවා වාර්මිකව පැවතී ඇති ගමය සියලු දකුණු ආ සියානු 

විශ්වවිදයාලවල දින දශමනගේ ඉතා වැදගත් අවස්ර්ාවක් ගස් සැලගක්.  

ශාස්ත්රපීඨගේ ආර්මික විදයා අධයයනාංශය සංචාරක ආර්මිකය ො ගෙෝටල් කළමනාකරණය පිළිබද 

ශාස්ත්රපති උපාධිය ෙදාරන සිසුන් ො එක්ව සංචාරක වයාපාරය පිළිබඳ පළමු සමුලුව සාර්මකව 

අවසන් කරන ලදී. ගමය  කාමමික අන්කම ක්රියාකාරී සංචාරක පගයම්ර්ණ තුළින් ධරණීය සංචාරක 
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ආර්මීකයක් සාක්ර්ාත් කර ගැනීම යන ගත්මාව යටගත්  විදයාල මන්දිරගේ සනාතන ශාලාගව්ද්දී 

පවත්වන ලදී.  ගමමගින් සංචාරක ආර්මික  විදයාව සංචාරක ආර්මිකය ො, ගෙෝටල් 

කළමනාකරණගේදි මානව සේපත් කළමනාකරණය, ගතාරතුරු ො සංනිගව්ද්දන තාක්ර්ණය ො 

සංචාරක ප්රවධමනය , සංචාරක ප්රවධමනය ො ගමනාන්ත කළමනාකරණය, ගස්වා ගුණත්වය ඉෙළ 

නැංීම, නීන සංචාරක ඉල්ලුම ො සංචාරක ෙැසිරීම, ධරණීය සංචාරක ප්රවධමනය, ප්රජා  සංචාරක 

ප්රවධමනය ආදි අංශ ගැන පගයම්ර්ණ පදනේ ූ ප්රාගයෝගික දැනුමක් ලබා ුනි. එගස්ම ආර්මික විදයා 

අධයයනාංශය 2016.10.17  දින සිය ශ්රවනාගාරගේදී අන්තපමීඨ පගයම්ර්ණ සැසි සමුලුව සංවිධානය 

කරන ලදී.  

ඉංග්රීසි අධයයනාංශය සෙ ජමමනිගේ ගජස්ටස් ලිබීේ  විශ්ව විදයාලගේ ශිර්ය හුවමාරු වැඩසටෙන 

2016 වසගමද ක්රියාත්මක විය.2016 පළමු  ගසගමස්තරය ඉංග්රීසි අධයයනාංශගේ සිසුහු සිව්ද් ගදගනක් 

ජමමනිගේ චාරිකාවක නිරත ූෙ. ජමමන් සිසුහු තිගදගනක් 2016 ගදවන ගසගමස්තරය සදො  ඉංග්රීසි 

අධයයනාංශගේ ලියාපදිංි ූෙ. එගස්ම ඉංග්රීසි අධයයනාංශගේ සිසුහු ගදගදගනක් සයමස් ශිර්ය 

හුවමාරු වැඩසටෙන යටගත් සරවක් මැගල්සියානු විශ්ව විදයාලයීය භූගගෝල විදයා අධයයනාංශය 

මෙජන චීන සමූොණ්ුව රාජය සාගර පරිපාලන පගයම්ර්ණ මධයස්ර්ානය ො එක්ව ගද්ශගුණ 

විපයමාස , ගවරළ සංවධමනය ො කළමණාකරණගයහිලා මානව ක්රියාවකාරකේවල බලපෑම යන 

මැගයන් අන්තජමාතික වැඩමුලුවක් පැවැත්ීය. ගමහි අරමුණ ූගේ සාගර විදයාවට අදාළ ගවරළ 

ඛාදනය ො සංරක්ර්ණය, අනතුරු කළමනාකරණය, ගද්ශගුණ විපයමාස බලපෑේ. ෙැඩගැසීම, ධරනීය 

කළමනාකරණය ආදිගේ පගයම්ර්ණ ප්රවධමනයයි. 

ඇසළ සත්සර කලා මංගලයයට සමගාමීව පීඨාධිපති කුසලාන සාහිතය නිමමාණ තරගාවලිය ද 

පැවැත්විණි.  ගේ සඳො ප්රබන්ධ ගකටි කතා, ගීත රචනා, පදය රචනා, සාහිතය විචාර,  ගකටි නාටය 

පිටපත් යන අංශ යටගත් තරග පැවැත්විණි.  එම අංශයන්ගේ දක්ර්තා දැක්ූ විදයාර්මින් විසිතුන් 

ගදගනකුට තයාග ො සේමාන ප්රදානය ගකරිණි.  

 

මානව සෙපැවැත්ම උගදසා සිංෙල භාර්ාව, සාහිතයය සෙ සංස්කෘතිය ෙැදෑරීම යන මැගයන් 

සංවිධානය කරන ලද සිංෙල අධයයනාංශගේ ෙයවන වාර්මික පගයම්ර්ණ සැසිය 2016.11.10 දින 

එේ.බී.ආරියපාල ශ්රවනාගාරගේදී පවත්වන ලදී. ගබෞද්ධ අධයයන අංශගේ මොචායම අසංග 

තිලකරත්න ගමහි ප්රධාන ගද්ශනය පැවැත්ීය.ගතෝරාගත් පගයම්ර්ණ පත්රිකා  ගමහිදී ඉදිරිපත් විය. 

             

විශ්ව විදයාලයීය සිංෙල අධයයනාංශය  2016.08.09 විශ්ව විදයාලයීය සංස්කෘතික ගක්න්රගේ 

සෙගයෝගගයන් සංවිධානය කළ සංස්කාතික සංදශමනයක්  නව කලාගාරගේදී පැවැත්විනි. දැනට 

විශ්ව විදයාලයීය සිංෙල අධයයනාංශගේ ඉගගනුම ලබන ින ජාතික සිසුහුද මීට එක්ූෙ. චීන ජන 

නාටය ො ගබාගෙෝ සංස්කෘතිකාංග ගමහි විය. ශ්රී ලංකා උපාධි අගප්ක්ර්කයන් අතර චීන-  ශ්රී ලංකා 

අන්තම සංස්කෘතික සේබන්ධතා දියුණු කිරීමට ගමය ඉවෙල් විය.  

 

විශ්ව විදයාලයීය සිංෙල අධයයනාංශය සංවිධානය කළ නාටය සංදශමනයක්  2016.11.28-12.02 දක්වා  

නව කලාගාරගේදී පැවැත්විනි.ගමහි විශාල ගේක්ර්ක සෙභාගිත්වයකින් ජනප්රිය නාටය ගනනක් 

ගව්ද්දිකාගත විය.  

• විශ්ව විදයාලයීය සමාජ විදයා අධයයනාංශය 2016 වසගම තම ගද්ශන මාලාව යළි ඇරඹීය. ගමම 

වසර පුරා විවිධ ප්රීනයන් විවිධ ඉදිරිපත් කිරීේ කරන ලදී. එගස්ම අධයයනාංශයට වසර 46ක් පිරීම 

නිමිත්ගකන් ජනවාරි 26 දින සමාජ විදයාගව්ද් වසර 46ක්- ගඉගනුේ ඉගැන්ීේ පගයම්ර්ණ ො 

ප්රතිපත්තිමය මැදිෙත්ීේ පිළිබද ආවජමනයක්” යන මැගයන් වැඩ සටෙනක් පවත්වන ලදී. ගමහි  

අරමුණ ූගේ   පුරවැසිබව යටගත් තත්කාලීන සමාජ, ආර්මික, ගද්ශපාලන වාතාවරණය ො 

ක්රියාකාරී පුරවැසිබව යටගත්   සමාජ විදයා විර්ය ක්ගර්්ත්රගේ වැදගත්කම පැෙැදිලි කිරීමය. 
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ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක මෙතා ො 

පීඨාධිපති මොචායම අතුල රණසිංෙ ඇතුළු සේභාවනීය අමුත්ගතෝ මීට සෙභාගි ූෙ.පිලිගැනීගේ 

කතාව අංශ ප්රධාන අ්ාචායම චාන්දනී ලියනගේ විසිනි. ගප්රාගදනිය විශ්ව විදයාලයීය සමාජ 

විදයාව පිළිබද ගජයර්්ඨ මොචායම කාලිංග ටියුඩම සිල්වා විසින් සිු කරන ලදී. 

පීඨ පත්වීම් 

ප්රජා විදයා අධයයනාංශගේ අ්ාචායම කුමුදිකා ගබෝගයගාඩ  ප්රශංසනීය ගස්වයකින් පසු අධයක්ර් 

ධූගරයන් ඉවත් ූ අතර සමාජ විදයාව පිළිබද ආචායම ඉගමර්ා එේ. ලක්ර්්මන් 2016.07.25 සිට එම 

තනතුරට පත් කරන ලදී. ආචායම චන්රසිරි  නිරිඇල්ල තවුරටත් ගතාරතුරු ො ප්රගල්ඛන 

මධයස්ර්ානගේ සේබන්ධීකාරක ගලස කටයුතු කරන ලදී. 

ප්රථම උපොධි පොඨමොලො 
විශ්වවිදයාලගේ ප්රර්ම වසර සඳො ඇතුළත් ූ ශිර්ය ශිර්යාවන් 737 කින් යුත් නව කණ්ඩායම සඳො 

2016.04.25 අධයයන කටයුතු ආරේභ විය.  සීමාවාසික පුහුණුව ද ඇතුළත්ව ගශ්්රණි සඳො සලකා 

බැගලන පාඨමාලා ඒකක ක්රමය ගමහි දී තවුරටත් ක්රියාත්මක ගකරිණි. 

 

ශාස්ත්ර පීඨය විසින් සාමානය උපාධි පාඨමාලා ෙදාරන සිසුන් සඳො විර්ය ධාරා ක්රමගව්ද්දය ෙඳුන්වා දීම 

2015 මැයි මස සිට ක්රියාත්මක විය.  විර්ය ධාරාවක් යනු පීඨගේ අධයයනාංශ ගෙෝ ඒකක මගින් 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉලක්කගත විර්ය මූලික සරල ො කායමක්ර්ම ක්රමගව්ද්දයකි.ගමම විර්ය ධාරා 

ක්රමය මගින් අධයයනාංශ අතර සේබන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමටත්, සාමානය උපාධි ෙදාරන සිසුන් යේ 

අධයයනාංශයක් ගවත ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳ ගපාු ෙැඟීමක් ලබා දීමටත් අගප්ක්ර්ා ගකගම.  

 

වයොපෘති පොඨමොලො හො ප්රජො කස්වො වැඩසටහන්ද් - 2016 

පූවම වර්මයන්හි දී ගමන්ම 2016 වර්මගේ දී ද සමාජය ගවත වයාපෘති ප්රවධමන ශකයතා පිරිනමමින් 

ො විශ්වවිදයාලයීය සංවධමන අරමුදලට ඉෙළම දායකත්වයක් සපයන පීඨය බවට පත් ගවමින් 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශාස්ත්ර පීඨය වයාප්ත පාඨමාලා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

ආර්මිකවිදයා අධයයන අංශය සංචාරක කමමාන්තය ො ගමනාගමන ආර්මික විදයාව සෙ ගෙෝටල් 

කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමාව, වයාපර ො මූලය ආර්මිකය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමාව වශගයන් 

ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා තුනක් පිරිනැමීය.  මීට අමතරව ආර්මිකය සඳො ඉංග්රීසි සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව ද 

ගමම අධයයනාංශය විසින් ෙඳුන්වා ගදන ලදී. 

 

ඉංග්රීසි අධයයනාංශය ගපාු ප්රජාගවහි අවශයතා සපුරාලමින් සාමාජිකයන් දෙසකට ආසන්න 

සංඛයාවක් ගවත ඉංග්රීසි භාර්ා වයාප්ති පාඨමාලාද, රාජය ො ගපෞද්ගලික අංශගේ විවිධ ආයතන 

ගවනුගවන් උපගද්ශක ගස්වා ද පැවැත්ීය.  එගමන්ම අධයයනාංශය වෘත්තින් සඳො ඉංග්රීසි (අදියර 1 

සෙ 2) සෙතික පත්ර පාඨමාලාවත්, පරිපාලන ො අධයයන අවශයතා සඳො උසස් ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා 

පාඨමාලාවක්, ඉංග්රීසි භාර්ා ගුරුවරුන් සඳො ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාවක්, ඉංග්රීසි මාධය ඉගැන්ීේ 

කරන ගුරුවරුන් සඳො ඉංග්රීසි ඩිප්ගලාමා පාඨමාලාවක් ඉ දිරිපත් කර ඇත. 

 

ඉතිොසය අධයයනාංශය 2016 වසගම ඉතිොසය සෙතිකපත් පාඨමාලාවක් ආරේභ කරන ලදී. 

ජාතයන්තර සබඳතා අධයයනාංශය ජාතයන්තර සබදතා සෙතිකපත් පාඨමාලාවක් ො ගැටුේ, සාමය 

ො සමාදානය පිළිබද සෙතිකපත් පාඨමාලාවක් ෙඳුන්වා ුන්ගන්ය.  
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සිංෙල අධයයනාංශය 2015 වසගම දී ද සිංෙල ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව අඛන්ඩව පවත්වාගගන ආ අතර, 

විගද්ශීය  ශිර්යයන් සඳො සිංෙල භාර්ා  සෙතිකපත්ර පාඨමාලාවක් අලුතින් ආරේභ කර ඇත. 

 

ඉංග්රීසි භාර්ා ඉගැන්ීේ ඒකකය විසින් වයාපාරික ඉංග්රිසි (ප්රාරේභ මට්ටම ො අන්තම මධය මට්ටම)  

සෙ එේ.ඉගගනුේ ක්රමය භාවිත කරමින් වයාපාරික ඉංග්රීසි පිළිබඳ e- ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව ඉදිරිපත් 

කරන ලදී. 

ඉංග්රීසි භාර්ා ඉගැන්ීේ ඒකකය විසින් වයාපාරික ඉංග්රිසි (ප්රාරේභ මට්ටම ො අන්තම මධය මට්ටම)  

සෙ එේ.ඉගගනුේ ක්රමය භාවිත කරමින් වයාපාරික ඉංග්රීසි පිළිබඳ e- ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව ඉදිරිපත් 

කරන ලදී.ජනමාධය අධයයන ඒකකය මගින් 2015 වසගම දී ද ජනමාධය ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව 

ඉදිරිපත් කරන ලදී. ශාස්ත්ර පීඨගේ පීඨාධිපති කායමාලය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කර්න ගදමළ 

(ගකටි කාලීන) සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව 2016 වසගම දී ද පැවැත්විණි.  

 

  වයොේති පොඨමොලො සඳහො  ශිෂය ඇතුළත්වීම් -2016 

පොඨමොලොව  ශිෂය 

සංඛයොව  
සංචාරක, සංචාරක ආර්මික සෙ ගෙෝටල් කළමනාකරණ ඩිප්ගලෝමාව 37 

 
 ක්ෂුර මුලය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමා  27 
ආර්මික විදයාව සඳො ඉංග්රීසි පිළිබඳ සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව 05 

වයාපාර ො මූලය ආර්මිකය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමාව 09 
වෘත්තීය සදො ඉංග්රීසි සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව - 2 ගකාටස 11 
පරිපාලනය ො අධයාපන කටයුතු සදො උසස් ඉංග්රිසි ඩිප්ගලෝමාව (මූලික අදියර) 
පරිපාලනය ො අධයාපන කටයුතු සදො උසස් ඉංග්රිසි ඩිප්ගලෝමාව (අවසන් අදියර) 
 

428 
260 

ඉංග්රිසි ගුරුවරුන් සදො ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව DETE)- 1  
ඉංග්රිසි ගුරුවරුන් සදො ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව  
( DETE)- 2 

104 
  73 

ඉංග්රීසි මාධය ගුරුවරුන් සදො ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව 1 අදියර (DEEMIT) 36 

ඉංග්රීසි මාධය ගුරුවරුන් සදො ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව 2 අදියර(DEEMIT) 28 
ජාතයන්තර සේබන්ධතා සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 58 
සිංෙල භාර්ා සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 13 

වයාපාරික ඉංග්රීසි සෙතික පත්ර පාඨමාලාව  
27 කණ්ඩායම 
28 කණ්ඩායම 

 
230 
481 

වයාපාරික ඉංග්රීසි ඊ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව 35 

කර්න ගදමළ පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 143 

එකතුව  1978 
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පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො - 2016 

2015 වර්මගේදී ශාස්ත්ර පීඨය විසින් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා විශාල සංඛයාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  
ගබෞද්ධ අධයයන අංශය නව පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා කීපයක් ෙුන්වා ුනි. එනේ ගබෞද්ධ 
අධයයනය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාව ො ගබෞද්ධ අධයයනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමාවයි.  එගස්ම දශමනපති ො දශමනසූරී උපාධිද පිරිනමන ලදී. 

ප්රජා විදයා අධයයනාංශය 2016 වසගමදීද ප්රජාවිදයා ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාව පැවැත්ූ අතර 
දශමනපති ො දශමනසූරී උපාධිද පිරිනමන ලදී. 

ආර්මික විදයා අධයයනාංශය, ආර්මික විදයා දශමනපති, දශමනසූරි, ආර්මිකවිදයා ශාස්ත්රපති, මූලය 

ආර්මික විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති, ආර්මික සංවධමනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  (DED), 
සංචාරක ආර්මික විදයා ො ගෙෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා ො ශාස්ත්රපති 
උපාධි යන පාඨමාලා ඉදිරිපත් කර ඇත.  

ඉංග්රීසි අධයයනාංශය විසින් ඉංග්රීසි පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාවක් ගේ වසගමදී ද ඉදිරිපත් 
කරන ලදී.  2016 වසගම දී භූගගෝල විදයා අධයයනාංශය පාරිසරික ො කලාපීය සංවධමනය පිළිබඳ 
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා වැඩසටෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.ඉතිොස අධයයනාංශය ඉතිොසය පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති, දශමනපති ො දශමනසූරි පාඨමාලා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අධයයනාංශය ද ජාතයන්තර සේබන්ධතා ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාවක්, 
දශමනපති -පගයම්ර්ණ උපාධි පාඨමාලාවක් 2015 වසගමදී ද පැවැත්විය.සිංෙල අධයයනාංශය ද 
ගද්ශපාලන ො රාජය ප්රතිපත්ති අධයයනාංශ ද ශාස්ත්රපති පාඨමාලා පවත්වා ඇත. 

වයවොරික සමාජ විදයා පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමාව, සමාජවිදයා ශාස්ත්රපති  උපාධි, සමාජවිදයා 
දශමනපති යන පාඨමාලා ත්රිත්වය සමාජවිදයා අධයයනාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො සඳහො ශිෂය ලියොපදිංචිය -2016 

පොඨමොලොව  ශිෂය සංඛයොව  
ගබෞද්ධ අධයයන ශාස්ත්රපති 30 

ගබෞද්ධ අධයයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 12 

ආර්මික විදයා දශමනපති/දශමන සූරී  
 

20 

ආර්මික විදයා ශාස්ත්රපති  38 

මුලය ආර්මික විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති  92 

ආර්මික සංවධමනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  
 

14 

සංචාරක ආර්මික විදයාව සෙ ගෙෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා  
 

45 

සංචාරක ආර්මික විදයාව සෙ ගෙෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති 22 
පරිසර ො කලාපීය සංවධමනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 09 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා  දශමනපති/දශමන සූරී 
 

07 

සමාජවිදයාව පිළිබද ශාස්ත්රපති  
 

28 

වයවොරික සමාජවිදයාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  
 

08 

එකතුව  325 
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2.1.1.සම්පත් සහ ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු   
 

පීඨය පොඨමොලොව මුළු ශිෂය 

සංඛයොව 

මුළු අධ්යයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය 

මුළු අධ්යයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ශාස්ත්ර පීඨය ශාස්ත්රගව්ද්දී 2584        2445    142           145      54           53 

 
2.1.2 ප්රථම උපොධි කද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය

 

ප්රථම වසර කද්වන වසර කතවන 

වසර 

සිව්වන 

වසර 
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1
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2
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0

1
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1
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2
0

1
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2
0

1
5

 

2
0

1
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ශාස්ත්ර   ගබෞද්ධ 

අධයයන 

සි/ ඉ 139      93 134            105 542      108 09        26 

 ප්රජාවිදයා සි/ඉ 249     191 173           254 230       215 30        30 

 ආර්මික විදයා සි/ඉ/ගද 135     135 96             136 138       102 65        72 

 ඉංග්රීසි ඉ 31        31 28              31 21           37 09        06 

 භූගගෝල විදයා සි/ඉ/ගද 202        196 179          203 212       183 31        50 

 ඉතිොස සි/ඉ 42            71 30              42 59           31 20        23 

 ජාතයන්තර 

සේබන්ධතා 
සි/ඉ/ගද 206       190 166            206 380      190 29        43 

 ගද්ශපාලන 

විදයා සෙ රාජය 

ප්රතිපත්ති  

සි/ඉ/ගද 225        174 230            227 344       250 43        51 

 සිංෙල  ගද 377       423 405            377 545       427 32        32 

 සමාජ විදයා  සි/ඉ/ගද 302       404 307            307 276       376 41        45 

 සන්නිගව්ද්දන 

සෙ මාධය 

අධයයන  

සි/ඉ 88          149 104             92 110       127  
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ආ)  පශ්චොත් උපොධි   

 ඉස්ලාේ 

ශිර්්ටාචාරය සෙ 

සංස්කෘතික 

අධයයන 

ඒකකය  

ගද 22           36 14                23 22           17   

 ගණිත ඒකකය  සි/ඉ/ගද 335        371 93                94   

 පරිගණක 

ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය  

සි/ඉ/ගද 454          87 140   

 ඉංග්රීසි භාර්ා 

ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය.** 

ඉ 2257   2284 1469        1456 1207   1024 295   396 

පී
ඨ
ය

 

    ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 

බඳවොගත් 

ශිෂය සංඛයොව 

වත්මන්ද් ශිෂය සංඛයොව 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

 

කලා දශමනශූරි  ගබෞද්ධ අධයයන සි/ඉ 05 02 

දශමනපති   ගබෞද්ධ අධයයන සි/ඉ 05         04          06 

ශාස්ත්රපති  ගබෞද්ධ  අධයයන සි             30 30 

ගබෞද්ධ  අධයයන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

සි              12 12 

ශාස්ත්රපති ප්රජා විදයා  17 17 

දශමනශූරි/දශමනපති ආර්මික විදයා ඉ 27             20 47 

ශාස්ත්රපති - ආර්මික විදයා ඉ 32             38 70 

ශාස්ත්රපති - මූලය සෙ ආර්මික විදයා ඉ 178           92 270 

ශාස්ත්රපති-සංචාරක ආර්මික ො 

ගෙෝටල් කළමනාකරණ 

ඉ 33             22 55 
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2.1.3.විකද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 

පී
ඨ

ය
 

ප
ාඨ

ම
ාල

ාව
 

ම
ාධ

ය
ය

 

ප්රගව්ද්ශය පළමු වසර 

සිසුන් 

ගදවන 

වසර සිසුන් 

ගතවන 

වස ර සිසුන්  

සිව්ද්වන 

වසර සිසුන්  

උපාධි ලැබූ 

සංඛයාව 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

ශාස්ත්ර 

පීඨය 
- ඉ -    04      04        03        03 - - 

 

ආර්මික සංවධමන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා  

ඉ 14             14 47 

සංචාරක ආර්මික සෙ ගෙෝටල් 

කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

ඉ 37             45 82 

ශාස්ත්රපති ඉංග්රීසි අධයයන  ඉ 16 16 

පරිසර ො කලාපිය සංවධමනය 

පිළිබද  පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 

ඉ                09 11 

ශාස්ත්රපති ඉතිොසය ඉ  06 

දශමනපති ඉතිොසය    01 

දශමනසූරි ඉතිොසය ඉ  01 

ශාස්ත්රපති -ජාතයන්තර සේබන්ධතා ඉ 26            45  

දශමනපති - ජාතයන්තර 

සේබන්ධතා 

ඉ  07 

දශමන ශූරි ගද්ශපාලන විදයා ො 

රාජය ප්රතිපත්ති 

ඉ  02 

ශාස්ත්රපති - සිංෙල සි  104 

ශාස්ත්රපති - සමාජවිදයා සි/ඉ                17 19 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 

වයවොරික සමාජ විදයාව  

ඉ                11 11 

දශමනපති - සමාජවිදයා සි/ඉ  11 
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2.1.4 අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ කතොරතුරු : 

අ
ධ්
ය
ය
න
ොං
ශ
ය
 

/ 

වි
ෂ
ය
ය

 

ම
ොධ්
ය
ය

 

 ග
ජ

ය
. 

ම
ෙ

ාච
ාය

ම
 

ම
ෙ

ාච
ාය

ම
 

ස
ෙ

ය
 ම

ෙ
ාච

ාය
ම

 

ග
ජ

ය
.ක

ථි
ක

ාච
ාය

ම
 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 
ෙ

ා 

සී
ම

ාව
ාසි

ක
 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 

උ
ප

ග
ද්

ශ
ක

/වි
ශ

්ග
ල්

ර්
ක

 

නි
බ

න්
ධ

ක
 

ගබෞද්ධ අධයයන සි/ඉ   02  02    02 

ප්රජාවිදයා සි/ඉ  02   05 02 02  04 

ආර්මික විදයා සි/ඉ/ගද   07  12 04 08   

ඉංග්රීසි ගදපාතමගේන්තුව ඉ  01 02  03 02 02   

භූගගෝල විදයා 

ගදපාතමගේන්තුව 

සි/ගද  01 01  06 05 09 01පද්ධ

ති 

විශ්ගල්

ර්ක 

01 

ඉතිොස ගදපාතමගේන්තුව සි/ඉ     04 01 02  01 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

ගදපාතමගේන්තුව 

සි/ඉ/ගද   01  02 06 03  01 

ගද්ශපාලන ො රාජය ප්රතිපත්ති 

ගදපාතමගේන්තුව 

සි/ඉ/ගද     07 05 04   

සිංෙල ගදපාතමගේන්තුව සි   03 01 05 03 09   

සමාජ විදයා ගදපාතමගේන්තුව  සි/ඉ/ගද   01 01 11 05 08  01 

ජනමාධය ඒකකය සි/ගද   03   01 02   

ඉංග්රීසි භාර්ා ඉගැන්ීේ ඒකකය      04 

 

18 02 04 ස්ථිර  

ඉස්ලාමීය ශිර්්ඨාචාර ඒකකය ගදමළ     01 01    

ගණිත ඒකකය සි/ඉ/ගද       01  01 

පරිගණක ඉගැන්ීේ ඒකකය සි/ඉ/ගද        03.තව
කාලික  
02 ස්ථිර   

 

එ තුව   04 20 02 62 53 52 10 11 

 

 
2.1.5 අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු : 
 

 
 

පීඨය/ශොඛොව ඉතොම 

කජයෂ්ඨ 

කජයෂ්ඨ   නිෂ්ඨ සුලු කස්ව  ක ොන්ද්රොත් 

ශාස්ත්ර පීඨය 02 18 13 20 06 

එකතුව 02 18 13 20 06 
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2.1.6 පර්ෂක්ෂණ  නකවෝත්පොද්න හො ප්ර ොශන පිළිබඳ කතොරතුරු 
 
විර්ය ප්රකාශන අගලවි කළ ඉදිරිපත් කළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

පගයම්ර්ණ සංඛයාව    

ගබෞද්ධ අධයයන අංශය  04                   02   

ප්රජාවිදයා  අංශය 10                 28               

ආර්මිකවිදයා අංශය 44                    48   

ඉංග්රීසි අංශය                         04                                  03 

භූගගෝලවිදයා අංශය  09                   06  07                            07 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

අංශය  

                                  01 

ගද්ශපාලන විදයා ො රාජය 

ප්රතිපත්ති අංශය 

04  05 

සමාජවිදයා අංශය  15                   02                                      04 

ඉංග්රීසි භාර්ා ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය 
02                    05   04                                   04 

ජනමාධයය ඒකකය 06                    13   03                                03 

ඉස්ලාමීය ශිර්්ඨාචාර 

ඒකකය 

  01 

නගවෝත්පාදන සංඛයාව    

ගද්ශපාලන විදයා ො රාජය 

ප්රතිපත්ති අංශය 

01   

c.  සඟරා සංඛයාව    

ප්රජාවිදයා  අංශය                           03   

ආර්මිකවිදයා අංශය 15                     16   

ඉංග්රීසි අංශය                           02   
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භූගගෝලවිදයා අංශය                           01   

ඉතිොසය අංශය  01                    01   

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

අංශය 

04   

ගද්ශපාලන විදයා ො රාජය 

ප්රතිපත්ති අංශය 

                         01   

සමාජවිදයා අංශය 07                     03   

ජනමාධයය ඒකකය 06                    05   

ඉස්ලාමීය ශිර්්ඨාචාර 

ඒකකය 

01   

 ෘති සංඛයොව    

ගබෞද්ධ අධයයන අංශය 01                     03   

ප්රජාවිදයා අංශය 04                     04   

ආර්මිකවිදයා අංශය 04                     03   

ඉංග්රීසි අංශය 02                     04   

භූගගෝලවිදයා අංශය 01                     04   

ඉතිොස අංශය 03                     03       03  

සිංෙල අංශය                          04   

සමාජවිදයා අංශය                         04   

ඉංග්රීසි භාර්ා ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය 

  01 

ඉස්ලාමීය ශිර්්ඨාචාර 

ඒකකය 

01   

ජනමාධයය ඒකකය 01                     04   

e. ශොස්ීය ලිපි සංඛයොව    

ගබෞද්ධ අධයයන අංශය 11   
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ප්රජාවිදයා අංශය 06                      05   08                         

ආර්මිකවිදයා අංශය 14                     18   

ඉංග්රීසි අංශය                          04   

භූගගෝලවිදයා අංශය 04                     12 02  

ඉතිොස අංශය 05                     05   07                                 07 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

අංශය  

                           06                                          05 

ගද්ශපාලන විදයා ො රාජය 

ප්රතිපත්ති අංශය 

  01 

සිංෙල  අංශය 05                     04    04                                    04 

සමාජවිදයා අංශය 07                     03  02                          

ඉංග්රීසි භාර්ා ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය 

 01   

ජනමාධයය ඒකකය 09                     19   

ඉස්ලාමීය ශිර්්ඨාචාර 

ඒකකය 

02   

ගවනත්    

 ගබෞද්ධ අධයයන අංශය 03                      03   

ප්රජා විදයා අංශය 15                      16                14                                 16 

ඉංග්රීසි අංශය                            08  17                                 17 

භූගගෝලවිදයා අංශය 03                      02   

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

අංශය  

                         01  13                                   

ගද්ශපාලන විදයා ො රාජය 

ප්රතිපත්ති අංශය 

 17                                          01 

සමාජවිදයා අංශය                             

01 

                                           09 
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ඉංග්රීසි භාර්ා ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය 

                        03  01 

ජනමාධයය ඒකකය                         11                                           02 

 
2.1.7.පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ හො වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු 

විෂය ඇතුළත් වූ  සම්ූර්ෂණ  ළ ඉදිරපත් කිරීම් 

 ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

a. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා    

 ගබෞද්ධ අධයයන අංශය   02                          

භූගගෝලවිදයා අංශය                      01       01 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අංශය 02               01 03  

b. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා ගණන    

ජනමාධය ඒකකය  03                04 03                 03 

c. උපාධි පාඨමාලා ගණන    

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අංශය   01                    01 

d. ඩිප්ගලෝමා වැඩසටෙන් ගණන    

භූගගෝලවිදයා අංශය                    01                          01                         01 

e. සෙතිකපත්ර පාඨමාලා ගණන    

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අංශය 01                 02 01 02                   01 

f. ගවනත්    

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අංශය 11                 10 11                 10  

සමාජවිදයා අංශය                      18                          01 

එකතුව 19                 51 07                    03 07                  07 
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2.1.8ලැබුණු තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු 

 
2.1.9 අලුතින්ද් ඇරඹූ පොඨමොලො පිළිබඳ කතොරතුරු : 2016 
 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 

සහති පර ඩිේකලෝමො පශ්චොත් 

උපොධි 

පොඨමොලො 

ශොස්රපති  ද්ර්ෂශන

පති 

ද්ර්ෂශන

සූරි 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

ශාස්ත්ර 

පීඨය 

ශාස්ත්රපති 

ගබෞද්ධ 

අධයයන 

ඉ    ශාස්ත්රපති   

 ගබෞද්ධ 

අධයයන 

පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

සි   පශ්චාත් 

උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

   

 

2.1.10 වයොපෘති ( කද්ශීය/ විකද්ශීය ප්රතිපොද්න ලද්) 

නම හො විස්තර ණය/ ආධ්ොර අනුග්රොහ  

අාොයතනය  

TCE රු. RFA රු. DF රු. 

සංචාරක මග 

ගපන්ීේ පුහුණු 

වැඩසටෙන 

ආධාර යුගනස්ගකෝව මිලියන 2.04   

ටියැන්ජින් 

සමුර 

විදයාලගයහි 

ආධාර ටියැන්ජින් සමුර 

විදයාලය 

මිලියන 1.12   

විෂය තයොග සංඛයොව විද්යොර්ෂීන්ද් 

සංඛයොව 

ශිෂය සංඛයොව 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

a. ගද්ශීය තයාග 10                07     03 08                          06 

b. ජාතික තයාග 04                04 03  

c. අන්තජමාතික තයාග 03 03               02  

d. ගවනත්    

එකතුව 17               11 09              02 08                         06 
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විගද්ශ පුහුණුව 

ඉතිොසය ො 

ප්රජා වයාපෘතිය 

ආධාර FLICT    

උප්සලා වි. 

විදයාලගේ 

සාමය ො 

ගැටුේ අධයයන 

අංශය ො 

සිුකල 

වයාපෘතිය 

ආධාර ස්ීඩන 

පගයමර්්ණ  

මණ්ඩලය 

 මිලියන 8.1  

 

2.2 අධ්යොපන පීඨය 

අධ්යොපන පීඨක් ද්ැක්ම: 
 
අධයාපන පීඨය මිනිසත් බවට ගස්වය කිරීමට කැප ූ විද්වත්භාවගේත්, අධයාපන විර්යය ඉගැන්ීගේ 
ො ඒ පිළිබඳ පගයම්ර්ණගේත් උත්කෘර්්ඨ ගක්න්රයක් බවට පත්කිරීම. 
 
අධ්යොපන පීඨක් කමකහවර: 
 
අවශය දැනුම, සුභවාදී ආකල්ප සහිත  ජාතිය උගදසා ඉගැන්ීම, පගයම්ර්ණ ො ඉටුගකගරන 
ගස්වගයහි ඵලදායී දෂතා සහිත ූ කැපීගමන් යුතු වෘත්තීය අධයාපනඥයන් සංවධමනය කිරීම 
ගකගරහි උපකාරී ීම.    
 
2.2.1 ශිෂයයන්ද් සහ සම්පත් පිළිබඳ විස්තර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පොඨමොලො ශිෂය සංඛයොව අධ්යයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

අනධ්යයන ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ූර්ෂණ  ොලීන පොඨමොලො     

අධයාපනගව්ද්දී 334 396     

අධයාපන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා (සිංෙල) 
98 94     

අධයාපන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා (ගදමළ) 
24 32     

ගදවන භාර්ාවක් ගලස 

ඉංග්රීසි ඉගැන්ීම (TESL)  
19     

අධයාපනපති  - සාමානය 

(සිංෙල) 
57      

දශමනපති 21     
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අධ්යොපන 

පීඨය 

දශමනසූරී 04     

අධම කාලීන පාඨමාලා     

අධ්යොපන පශ්චොත් උපොධි 

ඩිේකලෝමො (සිංහල 
1093     

අධ්යොපන පශ්චොත් උපොධි 

ඩිේකලෝමො (ඉංග්රිසි) 
129     

අධ්යොපනය, නොටය හො 

රංග ලොව පිළිබඳ 

පශ්චොත් උපොධි 

පොඨමොලොව( සිංහල) 

75     

උපකද්ශනය පිළිබඳ 

පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො 

( සිංහල මොධ්ය) 

60 78     

ශාස්ත්රපති (සාමානය) 

සිංෙල 
87     

අධයාපනපති       

( සිංෙල මාධය) 
75     

අධයාපනපති       

( ඉංග්රිසි මාධය) 
45     

දශමනපති 44     

දශමනසූරී 09     

 

2.2.2. කද්ශීය සිසුන්ද්- ප්රථම උපොධි 

 

පොඨමොලොව මොධ්යය බඳවො 

ගැනීම්  

1 වසර 

සිසුක් 

2 වසර 

සිසුක් 

3 වසර 

සිසුන්ද් 

උපොධිලත් 

සංඛයොව 

අධ්යොපනකව්දී 

(B. Ed) 2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

සිංෙල  61  61  63 63 90 2017 මුල 

කාතමුගව්ද්දී 

ප්රතිඵල 

නිකුත් ගව්ද්.  

ගදමළ  23  23  15 23 27 

ඉංග්රීසි  19  19  15 17 21 
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අ) පශ්චොත් උපොධි 

පොඨමොලො මොධ්යය බඳවොගත් සංඛයොව වත්මන්ද් ශිෂය 

සංඛයොව 2015 2016 

ූර්ෂණතොලීන   

අධ්යොපන පශ්චොත් 

උපොධි ඩිේකලෝමො 

(සිංහල) 

 98 96 96 

අධ්යොපන පශ්චොත් 

උපොධි ඩිේකලෝමො 

(කද්මළ) 

 24 32 32 

කද්වන භොෂොවක් කලස 

ඉංග්රීසි ඉගැන්ද්වීම 

(TESL) 

ඉ 19 19 

අධ්යොපනපති - 

සොමොනය 

 

සි 57   

ද්ර්ෂශනපති   21 21 

ද්ර්ෂශනසූරී   04 04 

 අධම කාලීන  

අධ්යොපන පශ්චොත් 

උපොධි ඩිේකලෝමො 
සි 1093 1093 

අධ්යොපන පශ්චොත් 

උපොධි ඩිේකලෝමො 
ඉ 129 129 

අධ්යොපනය, නොටය හො 

රංග  ලොව පිළිබඳ 

පශ්චොත් උපොධි 

පොඨමොලොව 

සි 75 75 

උපකද්ශනය පිළිබඳ 

පශ්චොත් උපොධි 

ඩිේකලෝමො 

සි 60 78  

අධයාපනපති 

(සාමානය) 
සි 

 
 87  

අධයාපනපති 

(කළමකාකරණ) 
සි 75  

අධයාපනපති 

(කළමනාකරණ) 
ඉ 45  

දශමනපති  44  

දශමනසූරී  09  
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2.2.3 අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

 

වි
ර්

ය
ය

 

ම
ාධ

ය
ය

 

 ග
ජ

ය
ර්

ඨ
 

ම
ෙ

ාච
ාය

ම
 

ස
ෙ

ක
ාර

 

ම
ෙ

ාච
ාය

ම
 

 ග
ජ

ය
ර්

ඨ
 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 

සී
ම

ාව
ාසි

ක
 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 

ප
රි

ප
ාල

න
 

නි
ල

ධ
ාරි

 

උ
ග

ප
ද්

ශ
ක

 

 සි/ඉ/කද් 01 03 09 09 09 01 02 

 

 

2.2.4 අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

 

කජයෂ්ඨතම  කජයෂ්ඨ  ණිෂ්ඨ සුළු කස්ව  ක ොන්ද්රොත් 

03 02 05 05 03 

 

 

2.2.5 පර්ෂක්ෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශනවල විස්තර : 

 

විෂය  ප්ර ොශිත  අකලවි ළ  ඉදිරිපත්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
අ.  පගයම්ර්ණ සංඛයාව  11 18   24 09 

ආ.  නගවෝත්පාදන 
සංඛයාව  

      

ඇ. වාර සඟරා  සංඛයාව         09 05     

ඉ. ග්රන්ර් සංඛයාව  07 03   01  

උ.  ලිපි සංඛයාව  23 22   08 06 

එ.  ගවනත්        

   එකතුව 50 48        33 15 

 

2.2.6 පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර 

 

විෂය  ඇතුළත්  ළ සම්පුර්ෂණ  ළ  ඉදිරිපත්කිරීම්  ළ  

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ.  පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව  03 01 -  03  

ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා සංඛයාව    -    

ඇ. උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව    -    

ඉ.  ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා සංඛයාව    -    
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උ.  සෙතිකපත්ර පාඨමාලා සංඛයාව  01  -   03 

ඌ. ගවනත් 113      

එකතුව 117 01   03 03 

 

2.2.7. ලැබූ තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු  : 
 
විෂය  තයොග සංඛයොව  ආචොර්ෂයවරුන්ද් 

සංඛයොව  
ශිෂය සංඛයොව  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. ගද්ශීය තයාග       *01  
ආ.. ජාතික තයාග     
ඇ. ජාතයන්තර තයාග    
ඉ. ගවනත්     
 අන්තම විශ්වවිදයාලයිය ප්රශ්න විචාරාත්මක 
තරගාවලිය  

   

එකතුව    

 

• කා ොළඔ විශ්ව විද්යොලයීය පර්ෂක්ෂණ තයොග 

2.3 පශච්ොත් උපොධි අධ්යයන පීඨය 

ද්ැක්ම 

 

දැනුම, අධයාපනය, පගයම්ර්ණ සෙ වයවසායතත්වය අතර සෙත්රියාවක් ගගාඩ නගමින් කලාපීය ො 

අන්තජමාතික කීතමියක් සහිත විශිර්්ට මධයස්ර්ානයක් බවට පත් ීමට තැත් කිරීම 

 

කමකහවර 

 

ඉගැන්ීම ො පගයම්ර්ණ මගින් ජාතික සංවධමනයට දායක වන විග්රොත්මක ෙැකියා ො ස්වාධීන 

ින්තනගයන් ගපාගොසත් නව නිමමාණාත්මක කුසලතා සහිත සමාජ වගකීේ දැරිය ෙැකි ඉෙළ 

මට්ටගේ මානව ශකයතා බිහි කිරීමට කැපූ විශිර්්ට මධයස්ර්ානයක් බවට පත් ීමට තැත් කිරීම  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය, ශ්රී ලංකාගව්ද් පශ්චාත් උපාධි ආයතන අතුරින් 

ප්රධානතම ආයතනයකි.1987 අංක 3 දරන උපාධි අධයයන පීඨ පනතින් ගමම උපාධි අධයයන පීඨය 

ස්ර්ාපනය කරන ලදී.  පීඨාධිපතිතුමාගේ ප්රධානත්වගයන් යුත් ගමහි කළමනාකාරීත්වය උපාධි 

අධයයන මණ්ඩලය විසින් දරනු ලබන අතර,  එම මණ්ඩලය ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ සනාතන 

සභාවට ො පාලක සභාවට වගකිව යුතුය.  පනත යටගත් ස්ර්ාපනය කරන ලද සංවධමන අධයයන 

සඳො වන සංවධමන අධයයන මණ්ඩලයද වෘත්තිමය අධයයන සඳො වන සංවධමන අධයයන 

මණ්ඩලයද, වෘත්තිමය අධයයන සඳො වන අධයයන මණ්ඩලය ද ප්රතිපත්ති සැලසුේ කිරීගේ පළමු 

තලය ගලසින් ක්රියාත්මක ගවමින් තම නිගදම්ශ, පීඨ සභාගව්ද් අනුමැතිය සඳො ඉදිරිපත් කරයි.  පීඨ 

සභාව ගමම තීරණ ඇගයීමට ලක් කර සනාතන සභා අනුමැතිය සඳො නිගදම්ශ කරයි. 
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2016 වසකර්ෂ උපොධි අධ්යයන පීඨ සභොකව් සංයුතිය පහත පරිදි විය.  

 
උපාධි අධයයන පීඨය (සභාපති) මොචායම නයනි  ගමලගගාඩ( 2016.01.21 

සිට) 

මොචායම අතුල රණසිංෙ (2015.12.18- 

2016.01.20) 

 

පීඨාධිපතිවරු  

පීඨාධිපති ශාස්ත්ර මොචායම අතුල රණසිංෙ 

පීඨාධිපති අධයාපන පීඨය මොචායම මංජුලා විදානපතිරන(2016  

අගගෝස්තු  සිට) 

මොචායම ඩබ්ද. චන්රදාස   ( 2016 ජූලි 

දක්වා) 

පීඨාධිපති - නීති පීඨය ඉන්දිරා නානායක්කාර මිය 

පීඨාධිපති- කළමනාකරණ ො මූලය පීඨය ආචායම ආම. ගස්නාධිරාජා 

පීඨපති- වවදය පීඨය මොචායම ඒ. ගජ්හ. ගපගමරා  

 

පඨාධිපති - විදයා 

අධයක්ර්- පශ්චාත් උපාධි වවදය විදයා ආයතනය 

 

 

පාලක සභාව විසින් නේ කළ 

 

 

පාලක සභාව විසින් නේ කළ 

 

ගල්කේ 

පෙත සඳෙන් අය පීඨ සභා රැස්ීේ වලට ආරාධිතයින් 

වශගයන් සෙභාගී වුෙ.  

සභාපති BSDS - මොචායම ගජ්හ.ගක්.ඩී.එස්. 

ජයගනත්ති 

 

සභාපති BSPS - රනිල් අයි. ගස්නාරත්ත 

 

මොචායම ගක්.ආම.ආම. මොනාම  

මොචායම ජානක ද සිල්වා 

ආචායම අචල ජයතිලක ( 2016 ගදසැේබම 

සිට) 

 

මොචායම ටී. ආම. ආරියරත්න 

මොචායම ලක්ර්්මන් රත්නායක 

ආචායම රාණි ජයමෙ 

මොචායම වමී වික්රමසිංෙ (සැප්. සිට) 

මොචායම සුනිල් ශාන්ත(සැප්. සිට) 

එච්.එේ.ඩබ්ද.ජි.පී.ආම.ඒ.බණ්ඩාර(නි.ගල්ඛ

කාධිකාරී) 

 

 

 

2.3.1. ශිෂය සංඛයොව  

2016 වසගම දශමනපති, දශමනසූරී ශාස්ත්රපති, පශ්චත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා සෙ විධායක ඩිප්ගලෝමා සදො බඳචා 

ගත් මුලු සංඛයාව 1246කි.ගමම වසර තුළ සේපූණම උපාධි ප්රතිදානය 518 විය.  
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2.3.2   අධ්යයන සහ අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩල විස්තර 

 

පීඨගේ පීඨාධිපති ගලසින් මොචායම නයනි  ගමලගගාඩ  කටයුතු කළ අතර  එච්. එේ. ඩබ්ද. ජී. පී. ආම. 

ඒ. බණ්ඩාර මෙතා පීඨගේ ගජයර්්ඨ සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී ගලස වසර මුළුල්ගල් ම තව ුරටත් 

කටයුතු කගළ්ය. අසමය කෙදූව ගජයර්්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරි ගලස 2016 ජනවාරි සිට කටයුතු 

කගළ්ය. උපාධි අධයයන පීඨය ස්ථිර ගස්වකයන් දස ගදගනකු ද ගකාන්ත රාත් පදනම මත ගස්වකයන් 

විසි ගදගනකු ද ගස්වගයහි ගයාදවා ඇත. 

අධ්යයන අධ්යක්ෂ 

ආචායම අචල ජයතිලක පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගේ අධයයන අධයක්ර් ගලස 2016.06.01 සිට 

පත් කරන ලදී. 

 පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො සම්බන්ද්ී ොර වරු  

පාඨමාලාව  සේබන්ධිකාරක  

බහු-ශික්ර්ණ අධයයන පිළිබඳ දශමනපති සෙ 

දශමනවිශාරද    

ආචායම ඒ.ඒ.සි .අගබ්දසිංෙ  

ආචායම අයි.එේ .ලක්ර්්මන් 

ආචායම එස් .පි .ගේමරත්න  

සායනික මගනෝවිදයාව පිළිබඳ දශමනපති    ගරාර්ාන් ධමමපාල මයා 

වයාපාර අධයයන ශාස්ත්රපති  ආචායම ගක් .කගජ්හන්ර  

ගතාරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය පිලිබඳ 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා/ශාස්ත්රපති  

ආචායම නිර්ාර ප්රනාන්ු 

ආචායම අචල ජයතිලක 

කාන්තා අධයයන පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා/ශාස්ත්රපති  

ආචායම ආශා අගබ්දගස්කර 

 

මානව හිමිකේ පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා/ශාස්ත්රපති  

වසන්තා ගසගනවිරත්න  

ජපන් අධයයන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා/ශාස්ත්රපති  

ආචායම මගනෝරි ීරතුංග 

සංවධමන අධයයන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා/ශාස්ත්රපති  

මොචායම ගක් .අමිතමලිංගේ 

 

වයාපාර කලමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා - සේප්රදායික මාදිලිය  

ආචායම ඒ.ඒ .අසීස් 
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වයාපාර කලමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා  ) එේ .ඉගගනුම මගින් 

ආචායම එච්.එේ. එන්. පද්මසිරි  

උපගද්ශනය සෙ මගනෝ  විදයාත්මක සෙය 

පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා. 

 ආචායම ආශා අගබ්දගස්කර  

ආචායම එේ.ටී.එේ. මහීස් 

කේකරු සේබන්ධතා සෙ මානව සේපත් 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා / ශාස්ත්රපති  

ආචායම එේ.පී.පී .ධමමදාස 

ආචායම එන්.එන්. ගජ්හ. නවරත්න 

රාජය පරිපාලනය/මෙජන  කළමනාකරණය 

පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා/ශාස්ත්රපති   

ආචායම බී.නිිශාන්ත 

අගලවිකරණය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා-

සාේප්රදායික මාදිලිය. 

ආචායම ගක් .කගජ්හන්ර 

නිර්්පාදනය/නිර්්පාදන කළමනාකරණය පිළිබඳ 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා / ශාස්ත්රපති  

ආම.අයි .ගස්නාරත්න  

ඩබ්දලිව්ද්.ඒ.බී.එස් .වික්රමාරච්ි  

ආචායම ඒ.ඒ .අසීස් 

කලාපිය සංවධමනය සෙ සැලසුේකරණය පිළිබඳ 

ශාස්ත්රපති  

මොචායම එස්.ඒ .ගනෝබට් 

ගැටුේ සෙ සාම අධයයනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා/ශාස්ත්රපති  

ඒ .සගවම්ස්රවන්. 

පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා / ශාස්ත්රපති  

මොචායම එස්.ඒ .ගනෝබට් 

අගලවිකරණය පිළිබඳ එේ .ඉගගනුම ඔස්ගස් 

විධායක ඩිප්ගලෝමා 

ආචායම ගක් .කගජ්හන්ර 

එේ .ඉගගනුේ ක්රමය ඔස්ගස් මෙජන 

කළමනාකරණය සෙ ආණ්ුකරණය පිළිබඳ 

විධායක ඩිප්ගලෝමා  

  

 ආචායම බී.නිිශාන්ත 

මානව අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා ආචායම ගකෝකිලා ගකෝණසිංෙ 

එේ.ඒ .එේ .ෙකීේ 
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පශ්චොත් උපොධි වැඩසටහන්ද් 

ද්ර්ෂශනසූරී  උපොධි  

දශමනපති / දශමනසූරී වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

සායනික මගනෝවිදයාව පිළිබඳ දශමනපති වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

 

පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො  

වයාපාර කළමනාකරණය පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප ්ගලෝමා 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

වයාපාර කළමනාකරණය පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප ්ගලෝමා 

 ( එේ ඉගගනුම මගින්) 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

සංවධමන අධයයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප ්ගලෝමා වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ගතාරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය පශ්චාත් 

උපාධි ඩිප ්ගලෝමා 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ස්ී පුරුර් සමාජභාවය ො කාන්තා අධයයන 

පශ්චාත්  උපාධි ඩිප්ගලෝමා 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

කේකරු සේබන්ධතා සෙ මානව සේපත් 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ජපන් අධයයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ගැටුේ ො සාමයික අධයයන පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා  

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

මානව අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

නිර්්පාදන ො කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

උපගද්ශනය සෙ මගනෝසමාජීය සොය  පිළිබඳ 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

මෙජන පරිපාලනය ො මෙජන කළමනාකරණය 

පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා (ඊ ඉගගනුම 

මගින්) 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 
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පරිසර කළමනාකරණය පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ප්රාගද්ශීය සංවධමනය ො සැලසුේ පිළිබඳ 

ශාස්ත්රපති උපාධි 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

වයාපර අධයයනය ශාස්ත්රපති උපාධි වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

සංවධමන අධයයන ශාස්ත්රපති උපාධි   වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ගතාරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය  ශාස්ත්රපති 
උපාධි 
 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

කේකරු සබඳතා ො මානව සේපත් 

කළමනාකරණ ශාස්ත්රපති උපාධිය 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ජපන් අධයයන -ශාස්ත්රපති උපාධි වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ගැටුේ සෙ සාමය  පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

මානව අයිතීන් පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි  වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

නිර්්පාදන ො කළමනාකරණ ශාස්ත්රපති උපාධි වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

උපගද්ශනය සෙ මගනෝසමාජීය සොය පිළිබඳ 

ශාස්ත්රපති උපාධි 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ප්රජා පරිපාලන ො කළමනාකරණ ශාස්ත්රපති 

උපාධි 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

ස්ී පුරුර් සමාජභාවය ො කාන්තා අධයයන 

ශාස්ත්රපති උපාධි 

වි වි ප්ර ගකා අනුමත 

 

විධ්ොය  ඩිේකලෝමො වැඩසටහන්ද් 

අගලවිකරණය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා 

අගලවිකරණය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා ( එේ ඉගගනුම ) 

ප්රජා පරිපාලන ො කළමනාකරණ විධායක ඩිප්ගලෝමා (එේ ඉගගනුම) 

මානව අයිතීන් පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා 
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2.3.3 වැඩමුළු/ පර්ෂක්ෂණ සැසි/ පර්ෂක්ෂණ සැසි සමුලු 

• ජොතයන්ද්තර  ොන්ද්තො දිනය සැමරීම සද්හො උසස් අධ්යොපනක්  ොන්ද්තොකවෝ යන මැකයන්ද් 

පර්ෂක්ෂණ සැසියක් පවත්වන ලදී.  

ගද්ශකයන්:           ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක ( උපකුලපති) 

                            මොචායම නයනි  ගමලගගාඩ  (පීඨාධිපති- ප.උ.පීඨය) 

                            ශ්රී ලංකාගව්ද් ගනදලමන්ත තානාපති ගජාආන් ගඩාන්ගවෝඩ් 

                            ඇගල්න් සීබ්දලනම ( එ.ජා.ජනගෙන අරමුදල) 

                            ආචායම ෙරිනි අමරසූරිය 

                            ආචායම නිමමාල් රංජිත් ගද්වසිරි 

• බහු ශික්ෂණ පර්ෂක්ෂණ පිළිබඳ වොර සඟරොව 

මොචායම ජයගද්ව උයන්ගගාඩ ව්ද්සින් සේපාදනය කරන ලද බහු ශික්ර්ණ පගයම්ර්ණ 

පිළිබඳ වාර සඟරාගව්ද් II කාණ්ඩගේ II සඟරාව 2016 ජුනි මස නිකුත් විය. 

• වොර්ෂි  පර්ෂක්ෂණ සැසි සමුළුව (2016 ඔක්. 18) 

ගත්මාව: ජාතික සෙජීවනය සදො ධරණීය සංවධමනය 
 
 

සමුළු මොතෘ ො මුලසුන 

සාමය ගගාඩනැගීම ගජයර්්ඨ මොචායම අමල් ජයවධමන 

ආචායම ගජෝ විලියේ 

ධරණීය සංවධමනය ගජයර්්ඨ මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක 

මොචායම ඩබ්ද. විමලරත්න හිමි 

මොචායම ගජ්හ.ඒ. එස්. ගක් ජයගකාඩි 

මානව හිමිකේ සේමානිත විශුාමික මොචායම සාවිත්රි 

ගුණගස්කර 

ස්ී පුරුර් සමාජභාවය, ගසෞඛයය ො යෙපැවැත්ම මොචායම සුරංගි වයි. යසවධමන 

ජාතයන්තර ො කලාපීය සගෙයා්්ගිතාව මොචායම නයනි ගමලගගාඩ 

පාරිසරික පාලනය මොචායම ගජ්හ. ගක්. ඩී.එස්. ජයගකාඩි 

 

ග්මම සමුළුව සදො සාරසංක්ගර්්ප 105 ක් ලැබුණු අතර ඉන් ගතෝරාගත් 56ක් සාරසංක්ගර්්ප  

එකතුගව්ද් පල කරන ලදී.  

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලීය ආයතනි  සමොකලෝචනය 

ආයතනික සමාගලෝචනයට ගපර සූදානමක් ගස් විර්යපර් සේබන්ධීකාරකවරුන් පත්කිරීම 2016 

ජනවාරි මස සිු විය.  උපාධි පීඨගේ ආයතනික සමාගලෝචනය 2015 මාතමු 15 වන දා පවත්වන ලදී.  
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ශ්රී ලං ො සුදුසු ම් රොමුව පිළිබද් වැඩසටහන 

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගේ සියලු වැඩසටෙන්වල සේබන්ධීකාරකවරුන් සදො 2016.12.19 දින 

ආචායම ගගෝමින්ද  ගපාන්නේගපරැම ො ආචායම අචල ජයතිලකගේ සේපත්දායකත්වගයන් 

වැඩමුළුවක් පැවැත්විණි.  

ආචොරධ්ර්ෂම සමොකලෝචන  මිටුව 

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගේ ආචාරධමම සමාගලෝචන කමිටුව 2016 ගදසැේබම මාසගේදී නැවත 

පත් කරන ලද අතර එහි මූලිකත්වය දරන්ගන් ආචායම ුලානි සමරනායක විසිනි.  

පර්ෂක්ෂණ  මිටුව 

2016 දි පීඨගේ පගයම්ර්ණ කමිටුව මොචායම එස්. ඒ. ගනෝබට්ගේ මූලිකත්වගයන් පිහිටුවන ලදි. 

තත්ත්ව ප්රවර්ෂධ්න කුටිය 

පීඨය සදො තත්ත්ව ප්රවධමන කුටියක් පිහිටීමට පීඨ සභාගව්ද් අනුමැතිය හිේවිය.  

2.3.4. වයොපොති 

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨ ගගාඩනැගිල්ල තැනීගේ ගදවන අදියර 2016 අගගෝස්තු මස අවසන් ූ 

අතර ගතවන අදියර සැප්තැේබම මස ආරේභ විය. 

2016 සැප්තැේබම ො ඔක්ගතෝබම මාසවල විභාග පැවැත්ීමට ශාස්ත්ර පීඨයට මෙල් ගදකක් ලබා 

ගදනලදී. 

2016 ගදසැේබම මස සිට පීඨගේ පරිපාලන  අංශය ො පුස්තකාලය  35/30, ස්ටැන්ලි විගජ්හසුන්දර 

මාවගත් පිහිටි නව පීඨ ගගාඩනැගිල්ගල් බිේමෙලට ො පළමු මෙලට ගගනයන ලදී. 

2.4 නීති පීඨය 

  2. ද්ැක්ම 

 පුද්ගලයන් තුළ සාධාරණත්වය ගකගරහි කැපීම ො මො සමාජය ගකගරහි වගකීේ සෙගත ෙැගීේ 

ඇති කරමින් ඔවුන්ගේ පුද්ගල ගපෞරුර්ගේ පූණම සංවධමනය පීඨය මගින් ප්රවධමනය ගකගම.  

2. කමකහවර 

සමාජ අවශයතා සෙ අභිගයෝග වලට ප්රතිචාර දැක්ීම ො නීති අධයාපනය ො පගයම්ර්ණ සදො 

කැපගවේන්  ඒවාගේ ප්රමිති ආරක්ර්ා කිරීමට නීති පීඨය කැපවි සිටියි. විවිධත්වගයන් ො විරුද්ධමත 

ඉවසීගමන් සමන්විත ූ ශාස්ීය නිදෙස ො ඉගගනුේ සංස්කෘනියක් මත පදනේ ූ විශ්ව විදයාල 

ප්රජාවක් තුළින් ගමම අරමුණ ඉටුකර ගැනීම පීඨගේ අගප්ක්ර්ාව ගව්ද්. 
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2.4.1 . සම්පත් සහ සිසුන්ද් 

පීඨය පාඨමාලාව මුලු ශිර්ය 
සංඛයාව 

මුලු අධයයන 
කායම 
මණඩලය 

මුලු අධයයන 
සොයක කායම 
මණඩලය 

මුලු අනධයයන කායම 
මණඩලය 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

නීති 
පීඨය 

LL.B 1059 1063 39 39 02 02 12 15 

LL.M 144 165 13 13 - - 02 
(ගකාන්ත්රාත් 

පදනම) 

02 
(ගකාන්ත්රාත් 

පදනම) 

 
2.4.2. කද්ශීය සිසුන්ද් 

අ) ප්රථම උපොධි සිසුන්ද් 

පීඨය පොඨමොලොව මොධ්යය මුලු ශිෂය 

සංඛයොව 
පළමු වසර 

සිසුන්ද් 
කද්වන 

වසර 

සිසුන්ද් 

කතවන 

වසර 

සිසුන්ද් 

සිව්වන 

වසර සිසුන්ද් 
උපොධි ලත්  

සිසුන්ද් 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

 LL.B  සිංෙල     
  
255 

 
  
249 

163 188 196 159 234 190 187 234 185 233 

  ගදමළ 33 18 29 32 27 29 29 26 29 27 

  ඉංග්රීසි  59 43 29 62 45 31 31 46 32 44 
එකතුව     254 249 254 253 306 250 245 306 246 304 

  

ආ) පශ්චොත් උපොධි සිසුන්ද්  

පීඨය පොඨමොලොව මොධ්යය  බඳවො ගැනීම් වත්මන්ද් ශිෂය 

සංඛයොව 
සම්ූර්ෂණ  ළ ශිෂය සංඛයොව 

 2015 2016  2015 2016 2015 2016 

නීති LL.M ඉ  165 165 108 - - - 

          

          

එ තුව    165 165 108    
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2.4.3 අධ්යයන  ොර්ෂය මන්ද්ඩලය 

පීඨය විර්යය මාධයය 

ග
ජ

ය
ර්

්ඨ
 

ම
ෙ

ාච
ාය

ම
 

ම
ෙ

ාච
ාය

ම
 

ග
ජ

ය
ර්

්ඨ
 

ක
ථි

ක
ාච

ය
ම

 

සී
ම

ාව
ාසි

 
ක

ථි
ක

ාච
ා්්

 

ස
ෙ

ක
ාර

 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 

බ
ාහි

ර
 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 

ග්පෞද්ගලික ො තුලනාත්මක නීති අධයයන අංශය 
 නීති විධික්රම සි   X    

 ගද    X   

 ඉ   X    

 නීති පද්ධති සි   X X   

 ගද     x  

 ඉ    X   

 ගරෝම නීතිය සි   X    

 ගද   X    

 ඉ   X    

 පවුල් නීතිය සි    X   

 ගද    X   

  ඉ    X   

 භූමි නීතිය සි    X   

 ගද    X   

 ඉ   X    

 ගකාන්ත්රාත් 
නීතිය 

සි    X   

 ගද    X   

 ඉ   X    

 සමානතාව ො 
විශ්වාසය පිළිබද 
නීතිය 

සි    X   

 ගද     x  

 ඉ   X    

 දිලීක්ත නීතිය සි   X    

 ගද    X   

 ඉ   X    

 ආඥා පණත් 
අර්ම නිරූපණය 

සි       

 ගද       

 ඉ    X   

 සාක්ි ො 
පටිපාටි නීතිය 

සි      X 

 ගද      X 

 ඉ      X 

 කේකරු නීතිය සි   X    

 ගද   X    

 ඉ   X    

 නීති විදයාව සි   X    

 ගද   X    

 ඉ      X 

 එ තුව    06 06 01 04 

 



51 
 

නීති 
පීඨය 

 

පාඨමාලාව 

ම
ාධ

ය
ය

 

ග
ජ

ය
ර්

්ඨ
 

ම
ෙ

ාච
ාය

ම
 

ම
ෙ

ාච
ාය

ම
 

ග
ජ

ය
ර්

්ඨ
 

ක
ථි

ක
ාච

ය
ම

 

සී
ම

ාව
ාසි

 
ක

ථි
ක

ාච
ාය

ම
 

ස
ෙ

ක
ාර

 
ක

ථි
ක

ාච
ාය

ම
 

බ
ාහි

ර
 

ක
ථි

ක
ාච

ාය
ම

 

      වාණිජ නීති අධයයන අංශය 

  වයාපාර නීතිය සිංෙල   X    

   ගදමළ   X    

   ඉංග්රීසි   X    

  ආගයෝජන නීතිය සිංෙල     X  

   ගදමළ     X  

   ඉංග්රීසි   X    

  සමාගේ නීතිය සිංෙල     X  

   ගදමළ   X    

   ඉංග්රීසි      X 

  බු නීතිය සිංෙල      X 

   ගදමළ - - - - - - 

   ඉංග්රීසි      X 

  බුද්ධිමය ගද්පළ නීතිය සිංෙල   X    

   ගදමළ   X    

   ඉංග්රීසි   X    
ඒකතුව      8  2 2 

 

නීති 

පීඨය 
පොඨමොලොව 

ම
ොධ්
ය
ය

 

ක
ජ
ය
ෂ්
ඨ
 ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය

 

ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය

 

ක
ජ
ය
ෂ්
ඨ
 

 
ථි
 
ොච
ර්ෂ
ය

 

සී
ම
ොව
ොසි

 
 
ථි
 
ොච
ොා්

 

ස
හ
 
ොර
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය

 

බ
ොහි
ර
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය

 
     ගපාු සෙ ජාතයන්තර නීති අධයයන අංශය 

 

ව
ය

ව
ස්

ර්
ාද

ාය
ක

 නී
ති

ය
 I 

සිංෙල 
එේ. ෙරන්කෙ 
ජී. අයි. එේ. 
ලියනගේ 

  X  
 
X 

  

 ගදමළ 
එන්. 
ගසල්වකුමාරන් 

  X    

 ඉංග්රීසි 
ආචායම ඩී. 
සමරරත්න 
ඩී. මැදවත්ත 

  X  
 
X 

  

 

අ
ප

ර
ාධ

 
නී

ති
ය

 

සිංෙල 
පී. එල්. ද අල්විස් 
ටී.ගලප්පත්තිගේ 
ඒ.එන්. තිලකරත්න 

     
 
X 
X 

 
X 

 ගදමළ       
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ආචායම එන්. 
ගස්ගරාජසිංෙේ 

X 

 ඉංග්රීසි 
පී. එල්. ද අල්විස් 

     X 

 

ව
ය

ව
ස්

ර්
ාද

ාය
ක

 
නී

ති
ය

 
II

 
සිංෙල 
සී. අකුරුගගාඩ 
ටී.ගලප්පත්තිගේ 

    
X 

 
 
X 

 

 ගදමළ 
ඒන්. 
ගසල්වකුමාරන් 

  X    

 ඉංග්රීසි 
ඩී. මැදවත්ත 

    
X 

  

 

ප
රි

ප
ාල

න
 නී

ති
ය

 

සිංෙල 
අයි. ලියනගේ 

   X   

  
ගදමළ 
එන්. 
ගසල්වකුමාරන් 
එස්. සුසරිතා මිය 

 

- - 
 
 
X 

  
X 

  

 ඉංග්රීසි 
ආචායම ඩී. 
සමරරත්න 
 

   
X 

   

 

ග
්

ප
ාු

 
ජ

ාත
ය

න්
ත

ර
 

නී
ති

ය
 

සිංෙල 
ඩබ්ද. ගසනවිරත්න 

   
X 

   

 ගදමළ 
ඒේ.ඒ ඒේ. ෙකීේ 

      

 ඉංග්රීසි 
එන්. ගමන්ඩිස් 

    
X 

  

 

ම
ාන

ව
ව

ාදී
 

නී
ති

ය
 

ගදමළ 
ඒේ.ඒ ඒේ. ෙකීේ 

  X    

 ඉංග්රීසි 
ඩී. මැදවත්ත 
එන්. ගමන්ඩිස් 

    
X 

  

 

ප
රි

ස
ර

 නී
ති

ය
 

සිංෙල 
ආචායම ගක්. 
ගකෝනසිංෙ 

   
X 

   

 ගදමළ 
ඒ. සගවම්ස්වරන් 

  X    

 ඉංග්රීසි 
ආචායම ගක්. 
ගකෝනසිංෙ 

  X    

 

ම
ාන

ව
 

හි
මි

ක
ේ

 
නී

ති
ය

 

සිංෙල 
ආචායම ගක්. 
ගකෝනසිංෙ 
සී. අකුරුගගාඩ 

  
X 
 
 

  
 
 
X 

  

 ගදමළ 
ඒේ.ඒ ඒේ. ෙකීේ 

  X    
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  ඉංග්රීසි 
ආචායම ඩී. 
සමරරත්න 
 

   
X 

   

 

ස
ාග

ර
 

නී
ති

ය
 

 
ඉංග්රීසි 
එන්. ගමන්ඩිස් 

    
 
 
X 

  

 මුලු විර්ය 
ඒකතුව 
09 

අධයයන කායම 
මණ්ඩල ඒකතුව 

 7 1 X 2 2 

 

2.4.4 අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

 

2.4.5 පරිපොලන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

පීඨය සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී 

නීති 01 

 

2.4.6 අධ්යයන සහොය   ොර්ෂය මණ්ඩලක් විස්තර : 
 

පීඨය/අංශය I ගශ්්රණිය IIගශ්්රණිය 

නීති 1 1 

එකතුව 1 1 

 

 

 

 

 

 

පීඨය/අංශය කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ  ණිෂ්ඨ සුළු කස්ව  ක ොන්ද්රොත්  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

නීති  2 7 5 2 

එකතුව  2 7 5 2 
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2.4.7. පර්ෂක්ෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශණ පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂය ප්ර ොශිත අකලවි ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. පගයම්ර්ණ සංඛයාව  

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති අධයයනය   

09 11   08 11 

වාණිජ නීති අධයයනය 05 04 01  04 04 

ගපාු ො  ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය 

08 04 02 02 09 07 

ආ. නගවෝත්පාදන    

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති අධයයනාංශය 

      

වාණිජ නීති අධයයනාංශය       

ගපාු ො  ජාතයන්තර නීති 

අධයයනාංශය 
      

ඇ. වාර සඟරා සංඛයාව    

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති අධයයනාංශය 

      

වාණිජ නීති අධයයනාංශය 2 2   5 5 

ගපාු ො  ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය 

      

ගපාත් සංඛයාව    

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති  අධයයනය 

1      

වාණිජ නීති අධයයනාංශගේ  1 1     

ගපාු ො  ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය 

      

ඈ. ලිපි    

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති අධයයනය 

3 2     

වාණිජය නීති අධයයනය 8 10   6 8 

ගපාු ො ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය 

1 4    

ඉ. ගවනත් 

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති අධයයනය 

3 2   1 1 

වාණිජය නීති අධයයනය  1    1 

ගපාු ො ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය  

06 02   01 01 

එකතුව 47 43 3 2 33 37 
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2.4.8 පොඨමොලො සම්මන්ද්රන හො වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂය ඇතුළත් වූ සම්ූර්ෂණ  ළ ඉදිරිපත් කිරීම්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො සංඛයොව       

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක නීති අධයයනය   3 4   2 3 

වාණිජය නීති අධයයනයනාංශය  2    1 

ගපාු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනයනාංශය 04 04 03 04 02 02 

ආ. පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො සංඛයොව  

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක නීති අධයයනය     1 2 1 2 

  වාණිජය නීති අධයයනයනාංශය       

ගපාු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනයනාංශය 1 1 1 1 2 2 

ඇ.උපොධි පොඨමොලො සංඛයොව  

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක නීති අධයයනය       2 1 

වාණිජය නීති අධයයනයනාංශය       

ගපාු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනාංශය 1 1 1 1   

ඇ. ඩිේකලෝමො  පොඨමොලො සංඛයොව  

පුද්ගල ො තුලනාත්මක නීති අධයයනාංශය     2 1 

වාණිජය නීති අධයයනයනාංශය       

ගපාු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනාංශය 1 1 1 1   

ඉ. සහති පත් පොඨමොලො සංඛයොව  

 පුද්ගල ො තුලනාත්මක නීති අධයයනාංශය   1 2 2 1 

වාණිජය නීති අධයයනයනාංශය  1    1 

ගපාු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනාංශය       

ඊ. කවනත්  

පුද්ගල ො තුලනාත්මක නීති අධයයනාංශය 3 4 2 1   

වාණිජය නීති අධයයනයනාංශය       

ගපාු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනාංශය 08  01  05  

ඒකතුව 13 17 10 12 13 14 
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2.4.9 ලැබූ තයොග පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂය තයොග සංඛයොව ආචොර්ෂයවරුන්ද් 

සංඛයොව 
සිසුන්ද් සංඛයොව 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. ගද්ශීය තයාග       

ආ. ජාතික තයාග       

ඇ. අන්තජමාතික තයාග 2 3     

ඈ. ගවනත්       

එකතුව 2 3     

 

2.4.10. අරඹන ලද් නව පොඨමොලො 

පීඨය පොඨමො

ලොව 

මො

ධ්ය 

සහති  ඩිේකලෝ

මො 

පශ්චොත් 

උපොධි 

ශොස්රපති ද්ර්ෂශනපති ද්ර්ෂශන 

සූරී 

   

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

 2
0

1
6

 

නීති 

පීඨය 

වාණි

ජය 

නීති 

අධයය

නාංශ

ය 

වයාපාර 

නීතිය 

පිළිබද 

සෙතික

පත්ර 

පාඨමා

ලාව 

 1            

නීති 

පීඨය 

වාණි

ජය 

නීති 

අධයය

නාංශ

ය 

විගද්ශ 

ආගයෝ

ජන 

පිළිබද 

ජාතය

න්තර 

නීති 

පාඨමා

ලාව    

  1           
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 ළමනො රණ හො මූලය පීඨය 

ද්ැක්ම 

දිවයිගන් ආදිතම විශ්ව විදයාලගේ ඓතිොසික බැඳීේ වලින් කුළුගැන්වමින් එයින් උරුම ූ බුද්ධිමය 

සේප්රදායන්ගගන් ගපාගොසත්ව බහුක්ව සමාජයක් තුළ ප්රජාතන්ත්රවාදී වටිනාකේ ඉෙළ නංවමින් 

දැනුම, අධයාපනය, පගයම්ර්ණ  නිමමාණශීලිත්වය ො වයවසායකත්වය එක්තැන් කිරීම මගින් මානව 

සංවධමනයට උරගදන ගගෝලීය මට්ටගේ ආයතනයක් බවට පත් ීම 

කමකහවර 

ශ්රී ලංකාගව්ද් කළමනාකරණ ො වයාපාර අධයයන ක්ගර්්ත්රගේ ඉෙළ ගුණාත්මයක් සහිත අධයාපන ො 

විධායක වැඩසටෙන් නිමමාණශීලී ො සෙගයෝගිතා පරිසරයක් තුළ ක්රියාත්මක කරමින් සමාජ 

අභිවෘද්ධිය සඳො කළමණාකරන ශකයතාව වධමනය කරන ප්රමුඛතම පීඨය බවට පත්ීම 

හැඳින්ද්වීම 

1994 දී ස්ර්ාපනය කරන ලද කළමනාකරණ ො මූලය පීඨය විශ්ව විදයාලගේ ලාබාලතම පීඨය ගව්ද්. 

ගමහි ආරේභය සිුූගේ 1979දීය. පළමුව ගමය වාණිජ ො කළමණාකරණ අංශය නමින් ශාස්ක්ර 

පීඨගේ ස්ර්ාපිත විය. ශාස්ත්රපීඨ සිසුන් ගබාගෙෝ ගදගනකුගේ ආකර්මණයට ලක්ූ ගමය පසුව ස්වාධීන 

අධයයන අංශයක් විය. ගේ ගව්ද්ගවත් වධමනය නිසා 1980 දශකගේදී කළමනාකරණ ො මූලය සඳො 

නව පීඨයක අවශයතාව මතුවිය. ගේ අවශයතාව සපුරා ගැනීම පිළිබඳ විද්වතුන්, ආචායමවරුන් අතර 

පැවති සාකච්ඡා මල්පල ගැන්ී 1993 දී ශාස්ත්ර පීඨය යටගත් ක්රියාත්මක ූ වාණිජ ො කළමනාකරණ 

අංශ වලින් සමන්විත ස්වාධීන පීඨයක් පිහිටුවන ලදී.1994 දී ගමගස් කළමනාකරණ ො මූලය පීඨගේ 

ස්ර්ාපනය සිුවිය.2016 දී කළමනාකරණ ො මූලය පීඨය තුළ උපාධි අගප්ක්ර්කගයෝ 1700ක් පමන 

ලියාපදිංි ූෙ.   

ශ්රී ලංකාගව්ද් විශිර්්ට ආයතනයක් ීමට කැත් කරන අතරම පගය ම්ර්ණ, දැනුේ සේගේර්ණය, 

අධයාපනය යන අංශවල විශිර්්ටත්වය අත්කර ගැනීමට පීඨය කැපව සිටියි. සිසුන්ට සිය පුහුණු කාලය 

තුළ ගිණුේකරණය , වයාපාර, ආර්මික විදයාව, මූලය, මානව සේපත් කළමනාකරණය, 

කළමනාකරණ සංවිධාන අධයයනය, ජාතයන්නර වයාපාර ො අලවිකරණය වැනි ක්ගර්්ක්රවල 

අත්දැකීේ ලබා දීමට පීඨය නිතර සිය පාඨමාලා සමාගලෝචනය කරයි. ගමහි අරමුණු නේ විනය. 

වයාපාරික ප්රාගයෝගිකබව ො ආයතනික සැකිල්ල ශක්කිමත් කිරීමයි. 

උපාධි අගප්ක්ර්කයන්ගේ අධයාපන කටයුතු පමණක් ගනාව පශ්චාත් උපාධි ො වෘත්තීය පාඨමාලා 

වයාප්ත කිරීමද පීඨය සිුකරයි. කළමනාකරණ ො මූලය ක්ගර්ත්්රවල පගයම්ර්කයන්, විද්වතුන් ො 

විධායකයන්ගේ කායම ධාරිතාව සංවදමනය කිරීමට මධය වෘත්තියික සංවධමන අවස්ර්ා ලබා ගද්.  

වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය, වයාපාර පරිපාලනගව්ද්දී (මූලය) පිළිබඳ ශාස්ත්රපති 

උපාධිය , මානව සේපත් කළමනාකරණය, අලවිකරණය, ජාතයන්නර වයාපාර, දශමනපති/ 

දශමනසූරී, බැංකු ො මූලය කටයුතු පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමාව ො EMBA  උපාධියට 

අමතරව මුරන තාක්ර්ණය ො කළමනාකරණය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමාවක්ද පීඨය පිරිනමයී. 

නව අභිගයෝගයන්ට ො නව ගගෝලීය ආර්මිකය තුළ ඇති අවස්ර්ා ෙඳුනා ගැනීමට ෙැකි වන පරිදි ගමම 

පීඨගේ ප්රධාන වැඩසටෙන් ප්රතිගශෝධනයන්ට ො ප්රතිසංස්කරණයන්ට ලක් ගවමින් පවතී.  පීඨය මගින් 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන විර්ය මාලා වැඩසටෙන් ඉතා ගොඳ ඉගැන්ීේ රටාවකින් ො ප්රාගයෝගික වයාපාර 

ක්ගර්්ත්රයට උිත වන අයුරින් සකස් කර තිගබ්ද.  එගමන්ම ගමම වැඩසටෙන් නිරන්තරගයන් ගවනස් 
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පීඨාධිපති 
කළමනාකරණ ො 

මූලය පීඨය

පීඨාධිපති 
කායමාලය

අධයයන අංශ

ගිණුේකරණ
අධයයනාංශය

වයාපර 
ආර්මික 

අධයයනාශය

මූලය 
අධයයනාංශය

මානව සේපත්
කළමනාකර
ණ අධ්යයනොං

ශය

ජාතයන්තර 
වයාපර 

අධයයනාංශය

කළමනාකර
ණ ො 

සංවිධාන 
අධයයනාංශය

අගලවිකරණ
අධයයනාංශය

පරිගණක ඒකකය
වෘත්තීය 

මාගගමෝපගද්ශන 
ඒකකය

පශ්චාත් උපාධි ො 
මධය වෘත්තීය 

සංවධමන ඒකකය

ගවමින් පවතින කමමාන්ත අවශයතා ො සමකාලීනව වධමනය වන විර්ය ශික්ර්ණයන් සමග 

යාවත්කාලීන ගවයි.  ඒ අනුව ගමම පීඨය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විර්යමාලා සෙ වැඩසටෙන් 

කමමාන්ත සමග අගනයානය වශගයන් ප්රතිලාභීව ො සෙගයෝගීත්වගයන් ක්රියාත්මක ගව්ද්.විශ්වවිදයාල 

ප්රගව්ද්ශය සඳො වන Z අගය ඉෙළ දැමීම, උපාධි ො පශ්චාත් උපාධි සඳො ඉල්ලුේ කරන විගද්ශීය 

ශිර්යයන්ගේ සංඛයාව වැඩි ීම යන සාධකවලින් ගමම පීඨගේ පාඨමාලා සඳො වන ඉෙල ඉල්ලුම 

තෙවුරු ගව්ද්.   

 

පීඨක් ආයතනි  වුහය පහත සටහන මගින්ද් ද්ැක්කව්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 දී පීඨය මගින් මීළඟ වසර පෙ සඳො වන උපාය සැලැස්මක් ෙඳුන්වා දී ඇක. එහි අරමුණු නේ, 

• ඉෙළ ගුණාත්මක විර්ය ශික්ර්ණයන් මත පදනේ වු පගයම්ර්ණ ො ගගෝලීය ප්රමිතීන්ට 

අනුකූල ශාස්ීය ප්රකාශන දිරි ගැන්ීම 

• ගපාු අභිලාර්යන් ො ප්රමුඛතාවයන් සඵල කර ගැනීමට ගද්ශීය ො විගද්ශීය වශගයන් 

පගයමර්්ණ සඳො වන සෙය වධමනය කිරීම 

අධ්යයන පීඨය  

අධයයන කායමමණ්ඩලගේ සාමාජික සංඛයාව 71ක් ගව්ද්. ඒ අතර මොචායමවරු 3 ගදගනක්, 

සෙකාර මොචායමවරු 2 ගදගනක්, ර්්ට කථිකාචායමවරු 46 ගදගනක් ො කථිකාචායමවරු 20 

ගදගනක් සිටිති. ඔවුහු තම විර්යයන්හි මනා දැනුමක් සහිත  අත්දැකීේ බහුල අය ගවති. 

කළමනාකරණ වෘත්තියිකයන් පුහුණු කිරීම සෙ විවිධ සංස්කෘතික පසුබිමවල ගකාටස්කරුවන් 

සමග කටයුතු කිරීගේදී ඹවුන්ගේ දක්ර්තා ඉතා වැදගත් ගව්ද්.  
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වෘත්තීය මොර්ෂකගෝපකද්ශන ඒ  ය (CGU) 

කළමනාකරණ ො මූලය විර්ය මගින් වෘත්තීය මාගගමෝපගද්ශන ඒකකය පිහිටුීගේ ප්රතිඵලයක් ගලස 

ශ්රම ගවළඳගපාගළහි පවත්නා අවශයතාවන්, උපාධිධාරින් සතු විය යුතු ශකයතාවන් අතර පවත්නා 

පරතරය අවම කිරීමට ෙැකියාව ලැබී තිගබ්ද.  

පීඨගේ අධයයන පටිපාටිගයහි අන්තගමත අටවන ගසගමස්තරයට ො ගදවන මට්ටමට අදාළ ගකාටස් 

මගින් ගමම ඒකකය ඉෙත කී අභිමතාර්මය සාක්ර්ාත් කරගැනීම ආරේභ කර ඇත. ගමම කායමය 

සඳො වෘත්තිය මාගගමෝපගද්ශන ඒකකගේ භූමිකාව වැදගත් වනුගේ වාර්මිකව සමස්ත 

ශිර්ය කණ්ඩායමට අභයන්තර පුහුණු අවස්ර් සපයා දීගේ වගකීම එය සතු වන බැවිනි.   තවද, කාමමික 

පුහුණු වැඩසටෙන් සේබන්ධීකරණය කිරීම, ඒවාගේ ඇගයීේ ක්රමගව්ද්ද සකස් කිරීම, උපාධිධාරින් ො 

කමමාන්ත ආයතන අතර සේබන්ධතා පවත්වා ගැනීම යනාදිය ද ගමම ඒකකය සතු කායමයන් ගව්ද්.  

සිසුන්ට පුහුණු අවස්ර්ා සපයා දීගේ වගකීේ සීමාගවන් ගනානවතින ගමම ඒකකය ඉන් ඔබ්දබට යමින් 

උපාධිධාරින් ස්ථිර රැකියා අවස්ර්ා තුළ සුරක්ිත කිරීම සඳො ද ක්රියාත්මක ගවයි.  

ඉෙත දක්වන ලද ප්රධාන කායමයන්ට අමතරව ගමම ඒකකය ගපෞද්ගලික, රාජය ො රාජය ගනාවන 

සංවිධාන සමග අගනයෝනය ප්රතිලාභී සේබන්ධතා පවත්වාගගන යයි.  එගමන්ම එවැනි සේබන්ධතා 

ස්ථිරසාරව පවත්වාගගන යාම සඳො විවිධ මැදිෙත්ීේ සිද කරයි.  ඒ අනුව ඇගයුේ මධයස්ර්ාන 

ෙැසිරීම, රැකියා ගපාළවල් සංවිධානය, ආයතනික විගශ්ර්ඥයින් සේබන්ධ කරගනිමින් උපාධි 

අගප්ක්ර්කයන් ො ආචායම මණ්ඩලය එක්ව පවත්වන සංවාදාත්මක වැඩසටෙන් මගින් රැකියා 

ඉලක්කගත උපාධිධාරින් බිහි කිරීම ආදී කටයුතු වෘත්තිය මාගගමෝපගද්ශන ඒකකය මගින් සිු 

ගකගම. 

පශ්චොත් උපොධි හො මධ්ය වෘත්තිය සංවර්ෂධ්න ඒ  ය 

අගනකුත් සාේප්රදායික අධයයන අංශ ඉගැන්විගේ ො ශාස්ීය කටයුතුවල ගිලී සිටියදී පීඨය ගමම නව 

ඒකකය පිහිිටුීම කාලීන වැදගත් අවශයතාවයක් ඉටු ීමක් ගස් දැකිය ෙැක. ගේහි ප්රධාන අරමුණ නේ 

නීන සංවිධාවල වැඩිදියුණුව සඳො විධායක ො කළමනාකරණ මණ්ඩලවල කළමනාකරණ 

කුසලතා දියුණු කිරීගේ අභිලාර්ගයන් පශ්චාත් උපාධි ො මධය වෘත්තිය වැඩසටෙන් ප්රවධමනය, 

සංවිධානය ො ඒවාගේ සුමුු ක්රියාකාරීත්වය තෙවුරු කිරීමයි. වතමමානගේ ගමම ඒකකය මගින් 

වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය වයාපාර පරිපාලනගව්ද්දී( මූලය) පිළිබඳ ශාස්ත්රපති 

උපාධිය , මානව සේපත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර පරිපාලන ශාස්ත්රපති උපාධිය, 

අලවිකරණය පිළිබඳ වයාපාර පරිපාලන ශාස්ත්රපති උපාධිය, ජාතයන්නර වයාපාර පිළිබඳ වයාපාර 

පරිපාලන ශාස්ත්රපති උපාධිය, EMBA, වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමාව ආදිය 

පිරිනමනු ලැගබ්ද. ඊට අමතරව කළමනාකරණය පිළිබඳ විගශ්ර්ගයන් සැකසූ පුහුණු වැඩසටෙන්ද 

ඉල්ලීම මත ගමගෙයවනු ලැගබ්ද.  

ගමහි ඒ්කක සමාගයෝජකවරගයක්, වැඩසටෙන් සමාගයෝජකවරු ො සෙය කායමය මණ්ඩලයක් සිටින 

අතර එහි නායකත්වය ඒ්කක සමාගයෝජක සතුය. වැඩසටෙන් සමාගයෝජකවරු තම අධීක්ර්ණය 

යටගත් පවතින වැඩසටෙන් පිළිබඳ වගකීම දරති.  
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 ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු 

ආචායම ආම.ගස්නාධිරාජා මෙත්මිය පීඨාධිපති ගලස කටයුතු කරන අතර එස්.එස්. සමරතුංග 

ගමගනවිය ගජයර්්ඨ සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරි ගලසද උපුල් ගසගනවිරත්න මෙතා පීඨගේ 

ගජයර්්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරි ගලසද 2016 වසගම කටයුතු කළෙ.  

 ආචායම ඒ.ඒ.සී. අගබ්දසිංෙ, ආචායම ඒ.ඒ. අසීස්, ආචායම බී. නිශාන්ත, ආචායම ගක්. කගජ්හන්ර,  

ආචායම එන්.එන්. ගජ්හ. නවරත්න, ආචායම එේ.එේ.පී. ධමමදාස යන ආචායමවරු පිළිගවලින් 

ගිණුේකරණය, මූලය, කළමනාකරණ සෙ සංවිධාන අධයයන, අලවිකරණ, මානව සේපත් 

කළමනාකරණ සෙ ජාතයන්තර වයාපාර යන අංශවල ප්රධානීන් ගස් කටයුතු කළෙ. වයාපාර අධයයන 

අංශ ප්රධාන ධුරය 2016.09.20 දක්වා මොචායම එච්.ඩි. කරුණාරත්න ො එදින සිට රගේර්් රාජසූරිය 

මෙතාද දරන ලදී. 

 

යටිතල පහසු ම් සංවර්ෂධ්නය 

කළමනාකරණ ො මූලය පීඨයට ගද්ශනශාලා 14ක් සහිත ගගාඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට රු.මි.130ක 

ප්රතිපාදන ලැබී ඇත. ගේ සඳො මුල්ගල් තැබීම 2015.10.25 සිුූ අතර එය 2017 ගපබරවාරි වල 

නිමීමට නියමිතය. මීළඟ වසර පෙ තුළ පීඨයට ඇතුල් කරගන්නා සංඛයාව ගදගුණ කිරීමට 

නියමිතය.  

2.5.1. සම්පත් සහ ශිෂය කතොරතුරු  
 

පීඨය පොඨමොලොව මුළු ශිෂය 

සංඛයොව 

මුළු අධ්යයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩල 

සොමොජි  

සංඛයොව 

මුළු අනධ්යයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩල 

සොමොජි  සංඛයොව 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

කළමනාකරණ ො 
මූලය 

බී.බී.ඒ 1781 1781 76 76 40 48 

 එේ.බී.ඒ 283 307     

 ඊ.ඩී.බී.ඒ. 44 45     

 මානව සේපත් 

කළමනාකරණ ඩිප්ගලෝමා 
28 45     

 ඊ.එේ.බී.ඒ. 24 16     

 ජී.ජී.ඩි.බී.එෆ් 15 30     

 ඩී.එස්.බී. එේ. 23 28     

 දශමනපති/  දශමනසූරි 30 30     

එකතුව  2228 2282 76 76 40 48 
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2.5.2. කද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 
අ) ප්රථම උපොධි පොඨමොලො 
 

පීඨය 
ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 

ලි
ය
ොප
දි
ංචි
ය

 

ප
ළ
මු
 ව
ස
ර

 

ක
ද්ව
න
 ව
ස
ර

 

තු
න්ද්
ව
න
 ව
ස
ර

 සිව්වන වසර 

උ
ප
ොධි
 ල
ැබූ

 ස
ංඛ
ය
ොව

 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

2
0

1
5 

2
0

1
6 

කළමනාකරණ 

ො මූලය  

බී
. 

බී
.ඒ

 

ඉ
ංග්රී

සි
 

4
2

1 

4
2

1 

4
2

9 

4
2

1 

4
1

2 

4
2

8 

5
1

8 

4
1

4 

4
2

2 

5
1

8 

4
1

6 

3
9

9 

 

ආ) පශ්චොත් උපොධි අකේක්ෂ යන්ද් 
පීඨය පොඨමොලොව මොධ්යය මුළු ශිෂය 

සංඛයොව 

වර්ෂතමොන 

ශිෂය 

සංඛයොව 

සම්ූර්ෂණ  ළ  

ශිෂය සංඛයොව 

2015 2016  2015 2016 

කළමනාකරණ ො 

මූලය 

වයාපාර 

පරිපාලනගව්ද්දී 

(ඩබ්ද.ඊ) 

ඉංග්රීසි 91 125 216 81   

 වයාපාර 

පරිපාලනගව්ද්දී (මූලය) 

ඉංග්රීසි 39 29 68 31   

   වයාපාර 

පරිපාලනගව්ද්දී (මානව 

සේපත්) 

ඉංග්රීසි 15 10 25 13   

 වයාපාර 

පරිපාලනගව්ද්දී 

(අලවිකරණය) 

 

ඉංග්රීසි 13 12 25 14   

 වයාපාර 

පරිපාලනගව්ද්දී 

( ගිණුේකරණය) 

ඉංග්රීසි - 08 08 -   
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2.5.3.විකද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 
 

  වයාපාර 

පරිපාලනගව්ද්දී (ජාත. 

වයාපාර) 

ඉංග්රීසි 28 26 54 46   

 වයාපාර 

පරිපාලනගව්ද්දී  (ඩබ්ද. 

ඩී) 

ඉංග්රීසි 106 81 187 59   

 ඊ.එේ.බී.ඒ. ඉංග්රීසි 24 16 40 -   

 දශමනපති/  දශමනසූරි ඉංග්රීසි - - 30 - 

 

  

 බැංකු ො මූලය පිළිබඳ 

පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

ඉංග්රීසි 30 30  

30 

11   

10 

එකතුව   346 337 683 255 10 

පී
ඨ

ය
 

ප
ාඨ

ම
ාල

ාව
 

ම
ාධ

ය
ය

 

In
ta

ke
  

පළමු වසර කද්වන 

වසර 

තුන්ද්වන 

වසර 

සිව්වන වසර උපොධි 

ලැබූ          

සංඛයොව 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

ක
ළ

ම
න

ාක
ර

ණ
 ෙ

ා 
මූ

ල
ය

 

බී
.බී

.ඒ
. 

ඉ
ංග්රී

සි
 

      02      

 

එ
ේ

.බී
.ඒ

 

(මූ
ල

ය
) 

ඉ
ංග්රී

සි
 

- 1 1 1 1 1 -  -  -  
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2.5.4. අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

 

 

 

 

ඊ
.එ

ේ
.බී

.ඒ

. ඉ
ංග්රී

සි
 

1 3 1 3 - 1       

 

එ
ේ

.බී
.ඒ

. 
( 

ජ
ා/

 ව
ය

ා)
 

ඉ
ංග්රී

සි
 

1 - 1 - - 1       

   2 4 3 4 1 3 2      

පීඨය විර්යය මාධයය   ගජයර්්ඨ  

මොචායම 

මොච

යම 

  ගජයර්්ඨ 

කථිකායම 

කථිකාචායම සෙය 

කථිකාචායම  

උපගද්

ශක 

කළමනාක
රණ ො 
මූලය 

ගිණුේකරණය ඉංග්රීසි 
- 

 08 02 02 - 

 මූලය ඉංග්රීසි - 01 06 05 _  

 කළමනාකරණ 
සෙ සංවිධාන 
අධයයන 

ඉංග්රීසි 
- 

01 08 05 01  

 මානව සේපත් 
කළමනාකරණ 

ඉංග්රීසි 
- 

 08 02 
_ 

 

 අලවිකරණ ඉංග්රීසි - 01 09 01 01  

 වයාපාර 
ආර්මිකය 

ඉංග්රීසි 
- 

02 07 03 01  

 ජාතයන්තර 
වයාපාර 

ඉංග්රීසි 
- 

  02 
_ 

 

එකතුව   - 05 46 20 05  
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2.5.5 අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

2.5.6. පර්ෂක්ෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශණ පිළිබඳ විස්තර 

පීඨය/ශොඛොව කජයෂ්ඨතම 

කස්ව  

මණ්ඩලය 

කජයෂ්ඨ 

කස්ව  

මණ්ඩලය 

 නිෂ්ඨ කස්ව   

මණ්ඩලය     

සුළු කස්ව  

මණ්ඩලය 

ක ොන්ද්රොත් කස්ව  

මණ්ඩලය 

පීඨාධිපති කායමාල  01 07 02 04(පැවරුේ පදනමින්) 

මානව සේපත් 

කළමනාකරණ අ.අ 
  01 01 02(පැවරුේ පදනමින්) 

කළමනාකරණ ො 
සංවිධාන අ.අ 

  01 01 01(පැවරුේ පදනමින්) 

ගිණුේකරණ අ.අ   01 01 01(පැවරුේ පදනමින්) 

අගලවිකරණ අ.අ   01 01  

වයාපාර ආර්මික 
අ.අ 

  01 01  

ජාතයන්තර 
වයාපාර අ.අ. 

  01   

මූලය අ.අ 01   01  

එේ.බී.ඒ. ඒකකය     12(පැවරුේ පදනමින්) 

එකතුව 01 01 13 08 20 

විෂය ප්ර ොශිත අකලවි ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. පගයම්ර්ණ සංඛයාව       

ගිණුේකරණ අ.අ 02 03     

මානව සේපත් කළමනාකරණ 
අධයයනාංශය  

03 02     

මුලය අධයයනාංශය  14     

අගලවිකරණ අධයයනාංශය 06      

වයාපාර ආර්මික විදයා 

අධයයනාංශය 
04    07  

ජාතයන්තර වයාපාර අ.අ 03    02  



65 
 

ආ. නගවෝත්පාදන සංඛයාව        

ඇ. වාරසඟරා සංඛයාව       

ගිණුේකරණ අධයයනාංශය 02      

මානව සේපත් කළමනාකරණ 

අධයයනාංශය 
02 03     

වයාපාර ආර්මික විදයා 

අධයයනාංශය 
03      

මානව සේපත් කළමනාකරණ 

අධයයනාංශය 
 09     

කෘති සංඛයාව       

මානව සේපත් කළමනාකරණ 

අධයයනාංශය 
04      

අගලවිකරණ අධයයනාංශය  01     

කළමනාකරණ සෙ සංවිධාන 

අධයයන අධයයනාංශය 
01      

ලිපි සංඛයාව       

මානව සේපත් කළමනාකරණ 

අධයයනාංශය 
03 08   04 15 

කළමනාකරණ සෙ සංවිධාන 

අධයයන අධයයනාංශය 
07 06   06 01 

ගිණුේකරණ අධයයනාංශය 03 06    05 

අගලවිකරණ අධයයනාංශය  06    02 

මූලය අධයයනාංශය  09    06 

ජාතයන්තර වයාපාර අ.අ 03      

f. ගවනත්   04     

මානව සේපත් කළමනාකරණ 

අධයයනාංශය 
 01    05 

ගිණුේකරණ අධයයනාංශය 

(සේගේලන පටිපාටි) 
 13     
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2.5.7. පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර 

 

 

 

 

 

 

 

කළමනාකරණ සෙ සංවිධාන 

අධයයන අධයයනාංශය 
 04     

එකතුව 46 79   19 34 

විෂය ඇතුළත් වුණු සම්පුර්ෂණ  ළ ඉදිරිපත්කිරීම් 

 ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව       

මුලය අධයයනාංශය 01      

ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා සංඛයාව       

ඇ. උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව       

වයාපාර ආර්මික අ.අ       

       

ඉ. ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා සංඛයාව        

කළමනාකරණ සංවිධාන අධයයන 

අංශය 

01 01 01    

උ. සෙතික පත්ර පාඨමාලා සංඛයාව       

එ. ගවනත්       

එකතුව 02 01 01    
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2.5.8. අලුතින්ද් ආරම්භ  ළ පොඨමොලො පිළිබඳ විස්තර 

 

 

වවද්ය පීඨය 
 
හැඳින්ද්වීම 

 
විශ්ව විදයාලයීය වවදය පීඨය සමස්ත දකුණු ආසියාගව්ද් පිහිටුවන ලද ගදවන ආදිතම වවදය පීඨය වන 
අතර එය දිවයිගන් විශ්ව විදයාල අධයාපනගේ පුගරෝගාමී ආයතනයකි. ගමය රගට් ගසෞඛය ක්ගර්ත්්රයට, 
අධිකරණ අමාතයංශයට ො සමස්ත ජාතියට අනගි ගමගෙයක් සිු කරයි. ගමම ගස්වා අතර සායනික 
ගස්වා, නිවාරණ ගස්වා, විදයාගාර ගස්වා, අධිකරණ වවදය ගස්වා, සීමාවාසික පුහුණුව ලබන 
වවදයවරුන් පුහුණු කිරීම ො අධීක්ර්ණය, වෘත්තීය පශ්චාත් උපාධි පිරිනැමීම සෙ ජාතික මට්ටගේ 
ගසෞඛය කමිටුවලට උපගද්ශක මට්ටමින් සෙභාගිීම ආදිය මුල්තැන ගනියි. එගස්ම මානව ජාන ඒකකය 
මගින්  මානව ජාන ඇගයීම ො උපගද්ශනය බාහිර ගරෝගී ගස්වයක් ගස් කරනු ලැගබ්ද.  
පීඨගේ ප්රධාන සායනික අංශ පෙ වන ශලය වවදය, ළමාගරෝග, ප්රසව ො නාරිගව්ද්ද, මගනෝවිදයා ො පවුල් 
ඖර්ධ ඒකකය මගින් සායනික ගස්වා සපයනු ලැගබ්ද. පීඨගේ ආචායමවරු ගකාළඹ ො තදාසන්න 
ප්රගද්ශවල පිහිටි ප්රධාන ශික්ර්ණ ගරෝෙල්වන ශ්රී ලංකා ජාතික ගරෝෙල, රිජ්හගව්ද් ආයමා ළමා ගරෝෙල ො ද 
ගසායිසා මාතෘ ගරෝෙල යන ගරෝෙල්වල විගශ්ර්ඥ වවදයවරු ගලස ගස්වය කරති. දිනපතා වාට්ටු 
නිරීක්ර්ණය, ඇමතුේ මත ගස්වා සැපයීම, සති අන්තගේ වාට්ටු නිරීක්ර්ණය, කණිර්්ට කායම මණ්ඩලය 
පුහුණු කිරීම ො අධීක්ර්ණය යනාදියද මීට අයත් ගව්ද්. ව්ද්ශ්ව විදයාල නිවාු ො රජගේ නිවාු ගමම 
ගස්වාවන්ට අදාළ ගනාගව්ද්. පීඨගේ ඇතැේ අධයයන අංශවලට වාර්මිකව ඇතුළත් වන බාහිර ො 
ගන්වාසික ගරෝගීන් සංඛයාව පෙත දැක්ගව්ද්.  
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• සොයනි  වවද්ය අධ්යයන අංශය ( ශ්රී ලංකා ජාතික ගරෝෙල)  : දළ වශගයන් ගන්වාසික ගරෝගීන් 
9000 ක් ො බාහිර ගරෝගීන් 30000ක් පමණ ගව්ද්. එගස්ම වකුගු බද්ධ කිරීේ, අන්තරාසගම පද්ධතිය, 
වකුගු ගරෝග, ස්නායු ගරෝග, රුමැටික් ප්රදාෙය, සපම දර්්ටන, ගබෝවන ගරෝග ො ෙෘද ගරෝග පිළිබඳ 
විගශ්ර්ඥ වවදය ගස්වාද මින් සැපගේ.  

• අධි රණ වවද්ය හො විෂ විද්යොත්ම  අධයයන අංශගේ ආචායමවරු ගකාළඹ ගපාලිස් බලප්රගද්ශ 
7කට අදාළ මරණ පරීක්ර්ණ ො අස්ථි පරීක්ර්ණ දළ වශගයන් 360ක් පමණ පවත්වති. එගස්ම දිවයිගන් 
විවිධ ප්රගද්ශ වලින් එවන ලද සිරුරු පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරීක්ර්ණද පැවැත්ගව්ද්. එගස්ම ජාතික ගරෝෙල 
සෙ රිජ්හගව්ද් ආයමා ළමා ගරෝෙලට ඇතුළත් වන ප්රචන්ඩත්වයට ලක්ූවන් පරික්ර්ා කිරීම ො ඔවුන්  පිළිබඳ 
ගල්ඛනගත කිරීමද ලිංගික අතවරවලට ලක්ූවන් ො එහි චූදිතයන් පිළිබඳ අධිකරණ වවදය කටයුතුද 
සිුකරන අතර ඉෙත අවස්ර්ා සේබන්ධව අධිකරණය ෙමුගව්ද් විගශ්ර්ඥ වාතමා ො වාික සාක්ි සැපයීමද 
ගමම අංශය මගින් සිු ගව්ද්. 

•   ප්රසව හො නොරිකව්ද් අධ්යයන අංශය  ද ගසායිසා කාන්තා ගරෝෙගල් වාට්ටු අංක 15 ො 3ටද ශ්රී ලංකා 
ජාතික ගරෝෙගල් වාට්ටු අංක 39ට සායනික ගස්වා සපයයි. දළ වශගයන් වසරකට 28000 පමණ ගරෝගීහු 
මීට ඇතුළත් ගවති. ප්රසව වාට්ටු වලට දළ වශගයන් 6000ක් පමණ ඇතුළත් ගකගම. වාර්මිකව දළ 
වශගයන් උපත් 3000ක් සිුවන අතර ඉන් 1000ක් සීගස්රියන් සැත්කේය. ශ්රී ලංකා ජාතික ගරෝෙගල් 
වාට්ටු අංක 39ට දළ වශගයන් ඇතුළත් කිරීේ 6000ක් සිුවන අතර එහි ප්රධාන සැත්කේ 800ක් ො සුළු 
සැත්කේ 700ක් වාර්මිකව සිු ගව්ද්. මොචායම ඒකකය ප්රසව ො නාරිගව්ද්ද සායන 3කින් සමන්විතය. ඉන් 
ගදකක් සංකීණම නාරිගව්ද්ද ගරෝගීන් උගදසා වන අතර අගනක මදසරු ගරෝගීන් උගදසාය. මොවායම ප්රසව 
ඒකකය ඉෙළ අවදානේ සහිත ගැබිණි මව්ද්වරුන්ට රැකවරණය සපයන ගතවන පාශමවික මධයස්ර්ානයක් 
ගස් කටයුතු කරයි. ගමගස් විගශ්ර් අවධානය අවශය ගරෝගීන් රටපුරා ඕනෑම ප්රගද්ශයකින් ඕනෑම 
ගව්ද්ලාවක ඇතුළත් කර ගනු ලබති. ගේ අංශය  ප්රසව ො නාරිගව්ද්ද වාට්ටු වලට දවස පුරා ඇමතුේ මත 
ගස්වා සලසයි. එගස්ම ගේ ඒකකය ගසෞඛය අමාතයංශගේ ගෙද සිසුන් ො පවුල් සැලසුේ නිලධාරිනියන්ට 
පුහුණුව සපයයි. ආචායම මණ්ඩලය ගෙද ො පවුල් සැලසුේ නිලධාරි සිසුන්ට වි භාග පවත්වන අතර 
කාමමික ඇගයුේ කමිටු සාමාජිකයන් ො  කාමමික උපගද්ශක කමිටු සාමාජිකයන් ගලස කටයුතු කරයි. 
තව ුරටත් ගසෞඛය අමාතයංශගේ මාගගමෝපගද්ශන කමිටු වශගයන් වාර්මිකව පවත්වන ජාතික මාතෘ 
මරණ සමාගලෝචනයට දායක ගව්ද්. 

•  ශලය වවද්ය අධ්යයන අංශය (ජාතික ගරෝෙල) ගේ වසගම දළ වශගයන් ගන්වාසික ගරෝගීන් 5500 
ක් ො බාහිර ගරෝගීන් 7500ක් පමණ වාතමා ී ඇත. ගමම අංශය මගින් අක්මාව, අේනයාශය, පිත්තාශය 
සේබන්ධ සැත්කේ, වාහිනී ො බද්ධ කිරීේ පිළිබඳ සැත්කේ, ළය ො අන්තරාසගම පද්ධති සේබන්ධ 
සැත්කේ  පිළිබඳ විගශ්ර්ඥ වවදය ගස්වාද සැපගේ. 

• වයොධිකව්ද් අධ්යයන අංශය පටක විදයාව, රක්තගව්ද්දය, වසලගව්ද්දය යන විර්යයන් පිළිබඳ උපාධි ො 
පශ්චාත් උපාධි සේබන්ධ ඉගැන්ීේ, පගයම්ර්ණ ො ගරෝග විනිශ්චයන්හි ගයදී සිටියි. ගමම අංශය 
විගශ්ර්ඥ වවදය ගස්වා සපයන අංශ අතර පටක ප්රතිශක්ති රසායන විදයාව, අභයන්තර පියයුරු පිළිකා 
ෙඳුනා ගැනීම, වෘක්ක වයාධිගව්ද්දය, චමම බද්ධ වයාධිගව්ද්දය, ග්මෳත්ර ලිංගික වයාධිගව්ද්දය, පූවම ප්රසව 
වයාධිගව්ද්දය ො අක්මා බද්ධ වයාධිගව්ද්දය ද ගව්ද්. 2016 වසගමදී ගේ අංශය විසින් පටක පරීක්ර්ා 4300ක්ද 
වසල පරීක්ර්ං 230ක්ද සිු කර ඇත. වැඩිහිට් ො ප්රසව ආශ්රිත ළමා මරණ 40 ක් සිු කර තිගබ්ද. රුධිර 
පටල පරීක්ර්ා 2300 ක් ො ඇටමිුලු පරීක්ර්ා 70ක් සිුකර තිගබ්ද. එගස්ම ජාතිත ගැබ්දගගල පිළිකා නිවාරණ 
වැඩසටෙන යටගත් නුගේගගාඩ සෙ පිටගකෝට්ගට් ගසෞඛය වවදය නිලධාරි බල ප්රගද්ශවලින් පැප් 
පරීක්ර්ාව සඳො නිදශමක 800ක් ලැබී ඇත.   

• ප්රජො වවද්ය විද්යො අධ්යයන අංශය ගසෞඛයාරත්ර්ණ ගස්වා සැපයීම සදො ගකෝට්ගට් ගසෞඛය වවදය 
නිලධාරි බල ප්රගද්ශගේ  ප්රජා ගසෞඛය වයාපෘතියක් පවත්වාගගන යයි.  

• වවදය උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීමට අමතරව විදුත් ඛන්තු ගම ඛක පාසගල්ද, ගභෞත ිකිත්සක 
පාසගල්ද , වෘත්තියික ිකිත්සක පාසගල්ද, ෙෘත් විදයා පුහුණු පාසගල්ද , අක්ි වවදය සෙයකයන්ගේ 
පුහුණු වැඩසටෙගනහිද, ගෙද පුහුණු පාසගල්ද, පශ්චාත් මූලික ගෙද පුහුණු පාසගල්ද, පුහුණු වැඩසටෙන් 
වලට දායකත්වය සැපයීම මගින් වවදය විදයා සෙයක කායම මණ්ඩල සාමාජිකයන් පුහුණු කිරීමද 
පීඨගේ වැදගත් භූමිකාවකි. ඖර්ධගව්ද්ද අධයයන අංශය මගින්  ගසෞඛය අමාතයංශය ගවනුගවන් 
අභයන්තර ඖර්ධාගාර පාඨමාලාව පවත්වනු ලබන අතර බාහිරව ඖර්ධාගාර විභාග පැවැත්ීම මගින් 
ලංකා වවදය විදයාලගේ පීඨ සභාවට සෙය ගව්ද්. 
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පීඨගේ ස්ථිර කායම මණ්ඩලය 145 ගදගනකි. එහි ගජයර්්ඨ මොචායමවරු නවගදගනක්, මොචායමවරු 
තිස්ගදගනක්, සෙකාර මොචායමවරු ෙතරගදගනක්, ගජයර්්ඨ කථිකාචායමවරු පනස්ෙත්ගදගනක්, 
කථිකාචායමවරු ෙතලිස්ෙතරගදගනක් සෙ පගයමර්්ණ නිලධාරියකු සිටිති.  
 
ඊට අමතරව පීඨය සඳො ගස්වය සපයන නිලධාරීන් අතර ශ්රී ලංකා ජාතික ගරෝෙල, රිජ්හගව්ද් ආයමා ළමා 
ගරෝෙල ො ද ගසායිසා මාතෘ ගරෝෙල, කාසල් ීදිගේ කාන්තා ගරෝෙල යන ගරෝෙල්වල උපගද්ශකවරු 
අනූවකට ආසන්න සංඛයාවක්ද, ගකාළඹ දිස්ත්රික් අධිකරණ වවදය නිලධාරීන්ද, වැලිසර ළය 
ගරෝෙල,රාගම පුනරුත්ර්ාපන ගරෝෙල, මෙරගම ජාතික පිළිකා මදමන ඒකකය, දිස්ත්රික් ගරෝෙල්, පරිවාර 
ඒකක, නාගරික  ගරෝෙල් ආදිගේ උපගද්ශකවරුද , වවදය නිලධාරීහුද, සාමානය පුහුණු නිලධාරිහු 14 ක් 
පමණද ගස්වය කරති.  
 
1942 දී පීඨය සතුූගේ අධයයන අංශ 6ක් පමණකි. එනේ කායික විදයාව, කාය වයවච්ගේද විදයාව, 
වයාධිගව්ද්දය, සායනික විදයා , ප්රසව ො නාරිගව්ද්ද සෙ ශලය වවදය අංශයන්ය. මෙජන ගසෞඛයය අංශය 
ො අධිකරණ වවදය අංශය පිහිටුවන ලද්ගද් 1949 ො 1951 වසරවලය. වජව රසායන ො  , ඖර්ධගව්ද්ද 
යන අංශ කායික විදයා අංශගයන්ද, පිළිල විදයා ො ක්ුරජීව විදයා යන අංශ වයාධිගව්ද්ද අංශගයන්ද, 
ළමාගරෝග ො මගනෝවිදයා යන අංශ වවදය විදයා අධයයන අංශගයන්ද බිහිූ ශාඛා ගව්ද්.2016.08.09 දින 
ගැසට් නිගව්ද්දනයක් මගින් වවදය අධයාපන, සම ගසෞඛයය ගස්වා සෙ මානව වවදය අංශ පිහිටුවන ලදී. 
ගේ අනුව පීඨය තුළ දැනට අධයයන අංශ 17ක් සෙ ඒකක 5ක් පිහිටා ඇත. එනේ පරගපෝෂී ගරෝග 
පගයමර්්ණ ඒකකය, මානව ජාන ඒකකය, විර්ය නිගදම්ශ ක්රියාත්මක කිරීගේ   ඒකකය, අණුකජීවවිදයා 
ඒකකය,ප්රකාශන ඒකකය ො ශ්රවය දෘර්ය ඒකකයයි.  
 
වවදය සිසුහු 198 ගදගනක් 2015 උ/ ගපල කණ්ඩායගමන්  තම ප්රර්ම උපාධි කටයුතු 2016. 10.12 දින 
ආරේභ කළෙ. වවදය පීඨය සෙ භූතාන රාජාණ්ුව අතර අත්සන් කරන ලද අවගබෝධතා ගිවිසුම යටගත් 
ලියාපදිංි ූ භූතාන සිසහු 8 ගදගනක් මීට අයත් ගවති. ඖර්ධගව්ද්ද අධයයන අංශය විශ්ව වි දයාලයීය විදයා 
පීඨය ො සෙගයෝගීව  ඖර්ධාගාර පිළිබඳ විදයාගව්ද්දී ( විගශ්ර්) උපාධියක් පිරිනමයි. පීඨය විසින් පිරිනමන 
වයාප්ති පාඨමාලා නේ සායනික ජාන  විදයාව පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය, ජානමය ගරෝග නිණමය පිළිබඳ 
විදයාපති උපාධිය, වජව රසායනගව්ද්දය, අණුකජීව විදයාව ො ජාන තාක්ර්ණය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය, 
ගවෝොරික විදයාව පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමාව, වෘත්තීය ගසෞඛයය ො ආරක්ර්ණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමාව,  ගසෞඛයය ප්රවධමනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමාව, මරණ පරීක්ර්ණ පිළිබඳ ුරස්ර් 
අධයාපන ඩිප්ගලෝමාව ආදියයි. 
 
පීඨයට ගතෝරා ගන්නාලද විගද්ශ උපාධි අගප්ක්ර්කයන් පිළිබඳ ගතාරතුරු පෙත දැක්ගව්ද්. ඹවුන් සායනික 

වවදය විදයා, ළමාගරෝග, ශලය වවදය විදයා, ප්රසව ො නාරිගව්ද්ද, ප්රජා වවදය විදයා, පිළිලගව්ද්දය, 

ගවෝොරික වවදය විදයා යන අංශ සඳො ගයාමු ගකගම. 2016.12.31 .වන විට පීඨය ලබො ඇති කීර්ෂතිය 

හො ආද්ොයම් පිළිබඳ මින්ද් යම් අද්හසක් ලබොකද්නු ඇත.  

 

විකද්ශීය සිසුන්ද්   

රට විශ්ව විද්යොලය/ වවද්ය විද්යොලය 
සිසුන්ද් 

සංඛයොව 

ඹස්කේලියොව 

ගමානෑශ් විශ්ව විදයාලය (02) 

32 

බටහිර ඹස්කේලියො විශ්ව විදයාලය    (03) 

ෆයින්ඩසම් විශ්ව විදයාලය      (05) 

බටහිර සිඩ්නි විශ්ව විදයාලය      (01) 

ඇඩිගල්ඩ්  විශ්ව විදයාලය     (03) 

ගවාගලාගගාන්   විශ්ව විදයාලය    (03) 

නව එංගලන්න  විශ්ව විදයාලය     (01) 
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ගමල්බනම්  විශ්ව විදයාලය     (08) 

නිව්ද් සවුත්ගව්ද්ල්ස්  විශ්ව විදයාලය (06) 

බේකේරියොව වවදය  විශ්ව විදයාලය වනමා   ( 01) 1 

කචක් ජනරජය ගප්රෝේහි චාල්ස්  විශ්ව විදයාලය    (01) 1 

ප්රංශය ෆ්රැන්ගකායිස්  විශ්ව විදයාලය     (03) 3 

කහොංක ොං   කහොංක ොං  චීන විශ්ව විදයාලය   (05) 5 

මැකේසියොව 
ජාතයන්තර වවදය   විශ්ව විදයාලය (06) 

10 
ගමානාශ් විශ්ව විදයාලය   (04) 

නවසීලන්ද්තය 
ඕක්ලන්ඩ්  විශ්ව විදයාලය  (01) 

2 
ඹටාගගෝ  විශ්ව විදයාලය  (01) 

සිංගේූරුව 
සිංගේූරු ජොති  විශ්ව විදයාලය      (03) 

4 
ගයාන්ේ ලූ ලින් වවදය විදයාලය (01) 

ස්වීඩනය 
උප්සලා   විශ්ව විදයාලය  (13)  

19 ලුන්ඩ්  විශ්ව විදයාලය   (06) 

ස්විට්සර්ෂලන්ද්තය සූරිච් විශ්ව විදයාලය    (02) 2 

ට්රිනිටෑඩ් හො කටොබොකගෝ බටහිර ඉන්දීය  විශ්ව විදයාලය   (01) 1 

එක්සත් රොජධ්ොනිය 

ඹක්ස්ෆඩම් විශ්ව විදයාලය   (04) 

45 

ගපනිසියුලා වවදය ො දන්ත  වවදය විදයාලය   (01) 

කාඩිෆ් විශ්ව විදයාලය    (01) 

බ්රිස්ටල්  විශ්ව විදයාලය  (09) 

ඊස්ට් ඇන්ේලියා  විශ්ව විදයාලය   (04) 

බමමිංෙැේ විශ්ව විදයාලය    (02) 

ලැන්කැස්ටම  විශ්ව විදයාලය   (03) 

ඩන්ඩී  විශ්ව විදයාලය   (01) 

 ලිවපමූල් විශ්ව විදයාලය ( 01) 

නිව්ද්කාසල්   විශ්ව විදයාලය  (005) 

ගර්ෆීල්ඩ්   විශ්ව විදයාලය  (01) 

ේලාස්ගගෝ විශ්ව විදයාලය    (01) 

ක්ීන් ගේරි  විශ්ව විදයාලය  - ලන්ඩන් (03) 

ශාන්ත ගේරි මණ්ඩපය (01) 

ශාන්ත ගජෝජ්හ  විශ්ව විදයාලය  - ලන්ඩන් (05) 

ගයෝක්   විශ්ව විදයාලය  (01) 

කින්ේස් ගකාගල්ජ්හ (02) 

එ තුව 125 
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2015.02.20 දින පීඨාධිපති තනතුරට පත්ූ ගජ්හ. ගපගමරා මෙත්මිය පසුගිය වසගමද පීඨාධිපති ගලස 
කටයුතු කළාය. පී.එේ. එස්. බණ්ඩාර මෙතා ො ආම. ඒ. ී. එස්. ගපගමරා ගමය නි. ගල්ඛකාධිකාරී 
ො ගජ්හ. සෙකාර මූලයාධිකාරී ගලස කටයුතු කළෙ. 2016. 09.01 සිට එච්.ඒ.ී. ගෙට්ටිආරච්ි මයා 
නි. ගල්ඛකාධිකාරී ගලස කටයුතු කරයි. 1356කට වැඩි ශිර්ය සංඛයාවක් ො 400ක කායම 
මණ්ඩලයකින් යුතු පීඨය ඉඩකඩ පිළිබඳ ගැටඵවකට මුහුණ ගදයි. සම ගසෞඛය විදයා අධයයන අංශය 
විදයාගව්ද්දී ගභෞත ිකිත්සක පාඨමාලාව පවත්වාගන යන්ගන් පීඨගයන් පිටත පිහිටි කුලියට ගත් 
ගගාඩනැගිල්ලකය. ගකගස්වුවද පීඨය තුළ ඉදිවන නව  ගගාඩනැගිල්ගල් ගදවන අදියර 2016 
ගදසැේබවමල අවසන්ව්ද්ය. ගමහි අවසන් අදියර 2017දී ඇරගඹන අතර එය 2020දී රු.බි. 3.2ක 
පිරිවැයකින් නිම වනු ඇත. 

 

 

පසුගිය වසර තුළ ක්රියොත්ම   ළ වැඩසටහන්ද් හො ලබොගත් ජයග්රහණ පහත ද්ැක්කව්. 
 
➢ 2011 උ/ගපල සිසුන් විසින් සම ගසෞඛය පීඨගේ, අනිකුත් වවදය පීඨ සෙ ආචායම 

මණ්ඩලගේ සෙභාගිත්වගයන් පැවැත්ූ නින්නාද 2016 ප්රසංගය 2016.05.11 දින බිගර්ාප් 
විදයාලයීය ශ්රවනාගාරගේදී පැවැත්විනි. 

➢ ගංවතුගරන් පීඩාවට පත් ජනතාවට වියලි ආොර ො දරුවන්ට ලිපිරවය ලබාදීමට දියත් කළ 
සෙන යාත්රා වැඩසටෙන ගතාටලඟදී ක්රියාත්මක විය. ගංවතුගරන් පීඩාවට පත් 5 වසර, 11 
වසර ො 13 වසර සිසුන්ගේ අධයාපන අවශයතා සපුරාලීමට වැඩසටෙනක් මැයි මස 
ගතවන සතිගේදී පවත්වන ලදී.  

➢ ස්වණමවාහිනී ආයතනය සංවිධානය කළ සත්කාර වැඩසටෙන ො එක්ව ගංවතුගරන් 
පීඩාවට පත් ජනතාවට වියලි ආොර ො පානීය ජලය ලබාදීගේ වයාපෘතියක් ආචායම 
මණ්ඩලගේ මග ගපන්ීම යටගත් සම ගසෞඛය පීඨගේ සිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලදී.  

➢ ආපදා සෙන කණ්ඩායම මොචායම  ඉන්දික කරුණාතිලක මෙතාගේ මග ගපන්ීම යටගත් 
පීඨාධිපති කායමාලය සෙ වවදය පීඨ ශිර්ය සංගමය එක්ව ගංවතුගරන් පීඩාවට පත් 
ජනතාව ගවනුගවන් පෙත ක්රියාකාරකේ කළෙ.  
o ගංවතුගරන් පීඩාවට පත් ජනතාවට වියලි ආොර සැපයීම 2016. 05.20 දින සිුවිය. 

එකතු කළ ආධාර පීඨාධිපති කායමාලයට භාර ගදනලදී.  
o ගසෳඛයාරක්ර්ාව වැඩි දියුණු කිරීමට අවශය වවදයාධාර සැපයීමට 2016. 05.25 වන 

දින ගසෳඛය කඳවුරක් පවත්වන ලදී. සෙස්පුර නිවාස සංකීණමගේදී පැවති ගේ 
කඳවුර නිසා විවිධ වයස් මට්ටේවල 300කට අධික ජනතාවක් ප්රතිලාභ ලැබූෙ. 

➢ වවදය පීඨ ගබෳද්ධ ශිර්ය සංගමය මගින් සංවිධානය කළ වස්සාන දියවර-2016 
කුරුණෑගල උඩදිවුල්වැවදී රු. 1,450,000ක පිරිවැයකින් ක්රියාත්මක විය. මීට ගසෳඛය 
කඳවුර, යට්තල පෙසුකේ දියුණු කිරීම ො අධයාපන වැඩසටෙන් අයත් විය.  

 

 

පරිතයොග 
 

1. සම ගසෳඛය පීඨය ො ශලය වවදය අංශය එක්ව ක්රියාත්මක කළ පාද ආශ්රිත වයාධිගව්ද්දය 
වැඩමුලුගවන් ලද ආදායගමන් රු. 179,000ක් වටිනා පාඨ ග්රන්ර්, උපකරණ ො රවය 
පීඨයට පරිතයාග කරන ලදී.  

2. ගකාළඹ වවදය විදයාලීය ආදි විදයාර්මින්ගේ සමුඵව විසින් සිසුන්ගේ ගපාු කාමරය 
සඳො පුටු 25ක්ද ආපන ශාලා උුමෙගල් සිසුන්ගේ අධයයන පරිශ්රය දියුණු කිරීමට පුටු 
60ක් ො ගේස 10ක් පරිතයාග කරන ලදී. 

3. MSFAS සංවිධානයට මාසික වටිනාකම රු. 2000ක් වන වාර්මික ශිර්යත්වයක් 
මොචායම එච්. ගසගනව්ද්රත්න ො මගනෝරි ගසගනව්ද්රත්න යුවල විසින් පරිතයාග කරන 
ලද අතර MSFAS අරමුදලට 2014 උ/ගපළ සිසුවකුට ආධාර කිරීමට රු. 25000ක 
ගචක්පතක් පරිතයාග කරන ලදී. 

4. ජාතයන්තර විදයා පදනම මගනෝවවදය අධයයන අංශය වැඩිදියුණු කිරීමට 

රු.500,000ක් පරිතයාග කගළ්ය. ආචොර්ෂය මණ්ඩලය සපුරොගත් ඉලක්  පිළිබඳ විස්තර 
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පෙත සඳෙන් සාමාජිකගයෝ සිය දිගුකාලීන ගස්වය ගවනුගවන් 2016.01.08 දින විදයාල මන්දිරගේ 

පැවති උත්සවගේදී  සේමාන ලදෙ. 

 

අප පීඨගේ පෙත සාමාජිකගයෝ 2016.11.22 දින බත්තරමුල්ල ගවෝටසම් එජ්හහි පැවති 2014 ජනාධිපති 
සේමාන උගළගල්දී සේමාන ලදෙ.  

නම 
කස්වො  ොලය 

වසර 
අධ්යයන අංශය 

අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය   

ගක්. එන්. ලංකාතිලක මිය 35 ප්රජාවවදය අංශය 

මොචායම මන්දික විගජ්හරත්න 30 ශලය වවදය අංශය 

මොචායම සුගලෝචනා විගජ්හසුන්දර 30 වජව රසායන අංශය 

අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය   

ටී. එන්. එන්. සනූන් 40 ඖර්ධගව්ද්දය 

ආම.එේ.එස්. මැණිගක් මිය 35 ඖර්ධගව්ද්දය 

එච්. ආම. ජයලත්ආරච්ි ගමය 25 ක්ුරජීවවිදයාව 

එල්.සී. ජයගස්කර මයා 25 සායනික වවදය අංශය 

ජී.එේ.ජී. කපිලනන්ද මයා 25 පිළිලගව්ද්දය 

එච්.එච්. ඒ. ලයනල් මයා  25 ඖර්ධගව්ද්දය 

සුසන්ත වික්රමසිංෙ මයා 25 පීඨාධිපති කායමාලය 

  අධ්යයන අංශය නම අධ්යයන අංශය නම 

  

කාය වයවච්ගේද 

අංශය 

පී.එච්. අන්රාීර 
ප්රජාවවදය අංශය 

සී. අරගේගපාල 

  ී. එච්. ඩබ්ද. දිසානායක එල්. සී.  රාජපක්ර් 

  ආම. ඩබ්ද. ජයගස්කර 
වවදය අධයාපන 

අංශය 

ඒ.එේ. ඔලුපැලියාව 

  

වජවරසායන 

අංශය 
පී. ගසායිසා ජී. ගපාන්නේගපරුම 

  
සායනික 

ජී. ආම. ගකාන්ස්ටන්ටයින් ක්ුරජීවවිදයා අංශය ගජ්හ. ගපගමරා 



73 
 

 

2.6.1. සම්පත් සහ ශිෂය කතොරතුරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  වවදය අංශය සී. ඒ. ඥානදාසන් ළමාගරෝග අංශය ී.පී. වික්රමසිංෙ 

  එස්. ජයසිංෙ 

පිළිලගව්ද්ද අංශය 

එස්.ඩී. ප්රනාන්ු 

  පී. කටුලන්ද එස්. ගුණවධමන 

  එස්. රාජපක්ර් එන්.ඩී. කරුණාීර 

  සී. ගරාිගගෝ ඖර්ධගව්ද්ද අංශය පී. රණසිංෙ 

  
මගනෝවිදයා 

අංශය 

ී.ඒ. ද සිල්වා කායිකවිදයා අංශය ආම. ජයවධමන 

  ආම. ෙංවැල්ල     

පීඨය පොඨමොලොව 

සමස්ත ශිෂය 

සංඛයොව 

සමස්ත අධ්යයන 

 ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

සමස්ත 

අනධ්යයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

වවදය 

වවදය විදයාගව්ද්දී 1041 1239 130 136 231 256 

ගභෞතිකිත්සාගව්ද්දී 112 113 07        09 04        04 

එකතුව  1153 1352 137 145 235 260 
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2.6.2. කද්ශීය ශිෂය කතොරතුරු   
අ) ප්රථම උපොධි  

 

.  

ආ)  විකද්ශීය සිසුන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු  

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 

ප්රථම වසර කද්වන 

වසර 

කතවන 

වසර 

සිව්වන වසර පස්වන වසර උපොධි ලද් 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

ව
ව

දය
 

එ
ේ

.බී
.බී

.එ

ස
්. 

ඉ
ංග්රී

සි
 

8 9 7 8 9 7 9 9 8 9 7 9 

එ
ක

තු
ව

   8 9 7 8 9 7 9 9 8 9 7 9 

 

 

 

 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 
ප්රථම වසර 

කද්වන 

වසර 

කතවන 

වසර 
සිව්වන වසර පස්වන වසර උපොධි ලද් 
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2
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2
0
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6

 

2
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1
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2
0

1
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2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

ව
ව

දය
  

එේ.බී.බී.

එස්. 

ඉ
ංග්රී

සි
 

190 189 195 190 205 195 213 205 197 213 201 187 

ගභෳත 

විදයාගව්ද්දී 

ඉ
ංග්රී

සි
 

31 26 30 24 25 31 26 32 - - 59 22 

එ තුව 

 

 

221 215 225 214 230 226 239 237 197 213 260 209 
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ඇ)  පශ්චොත් උපොධි 

පීඨය පොඨමොලොව මොධ්යය  ණ්ඩොයම  

(ශිෂය සංඛයොව) 

වර්ෂතමොන ශිෂය 

සංඛයොව 

සම්ූර්ෂණ  ළ 

සංඛයොව 

2015 2016   2015 2016 

වවදය 

වජව රසායනය ො 

ක්ුරජීවගව්ද්දය පිළිබඳ 

විදයාපති  

ඉංග්රීසි - - 13 - - 

වජව රසායනය ො 

ක්ුරජීවගව්ද්දය පිළිබඳ 

දශමනසූරී 

ඉංග්රීසි 04 04 02 - 02 

වජව රසායනය ො 

අණුකජීවගව්ද්දය පිළිබඳ 

දශමනපති 

ඉංග්රීසි 07 08 - - - 

වජව රසායනය ො 

ක්ුරජීවගව්ද්දය පිළිබඳ 

එේ.ඩී. 

ඉංග්රීසි 01 01 - - - 

ධූලක විදයාව පිළිබඳ 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  

ඉංග්රීසි 25 24 31 - - 

සායනික ජාන විදයාව  

පිළිබඳ විදයාපති 

ඉංග්රීසි 07 - 07 - - 

ජානවිදයා ගරෝග නිණමය 

පිළිබඳ   විදයාපති 

ඉංග්රීසි 01 - නවතන ලදී.  - - 

ගසෳඛය ප්රවධමනය 

පිළිබඳ  පශ්චාත් උපාධි    

ඉංග්රීසි 18 14 11 12 11 

දශමනසූරී ඉංග්රීසි - - - - 02 

දශමනපති ඉංග්රීසි - - - - 01 

 ඩී එේ ඉංග්රීසි - - - - 01 

 පිළිලගව්ද්දය පිලිබඳ   එේ. 

ඩී 

ඉංග්රීසි   2 - 2 

පිළිලගව්ද්දය පිලිබඳ    

දශමනසූරී 

ඉංග්රීසි   5 -  

පිළිලගව්ද්දය පිලිබඳ    
දශමනපති 

ඉංග්රීසි   2 -  

එකතුව   196 169 111 12 19 
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2.6.3. අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු   

 

2.6.4. අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු   
 

 

2.6.5. පර්ෂක්ෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශන පිළිබඳ කතොරතුරු 

 
 
 

පීඨය පොඨමොලොව මොධ්යය 
කේ. 

මහොචොර්ෂය 
මහොචොර්ෂය 

සහ ොර 

මහොචොර්ෂය 

 

කේ. 

 ථිතොචොර්ෂය 
 ථිතොචොර්ෂය කේඛ ොධිතොරී 

වවදය  ඉංග්රීසි 9 30 4 57 44 1 

පීඨය ඉතො කේෂ්ඨ කේෂ්ඨ  ණිෂ්ට සුඵ කස්ව  ක ොන්ද්රොත් 

වවදය 28 58 70 88 16 

එකතුව 28 58 70 88 16 

විෂයය 
ප්ර ොශිත අකලවි ළ ඉදිරිපත් ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ . පගයම්ර්ණ සංඛයාව  36 94 - 1 105 127 

ආ . නගවෝත්පාදන සංඛයාව  2 - 1 - - 

ඇ . වරසඟරා සංඛයාව 26 19 - - 9 - 

ඉ. ග්රන්ර් සංඛයාව 8 13 - - 3 1 

උ. ලිපි සංඛයාව 67 88 - 3 69 77 

ඒ.  ගවනත්  4 20 - - 12 - 

ඹ. වැඩමුඵ 2  - -  - 

එකතුව 143 236 - 5 198 205 
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2.6.6. පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු 
විෂයය ප්ර ොශිත අකලවි ළ ඉදිරිපත් ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. පර්ෂක්ෂණ සංඛයොව       

කාය වයවච්ගේද විදයාව 5 16 - - 9 15 

ගවෝොරික වවදය විදයාව - - 01 01 - - 

සායනික වවදය විදයාව - 06 - - 04 07 

ක්ුරජීව විදයාව 06 07 - - 15 11 

ළමාගරෝග - 53 - - - 53 

පිළිලගව්ද්දය 05 06 - - 33 03 

ඖර්ධගව්ද්දය 14 10 - - 29 24 

කායික විදයාව 02 01 - - 16 19 

සමගසෳඛයය   - - - - - 02 

ආ. නකවෝත්පොද්න සංඛයොව       

කාය වයවච්ගේද අංශය - 02 - - - - 

ඇ. වොරසඟරො සංඛයොව       

කාය වයවච්ගේද අංශය - 02 - - - - 

සායනික වවදය විදයාව 10 08 - - - - 

ප්රසව ො නාරිගව්ද්දය - 14 - - - - 

පිළිලගව්ද්දය 22 - - - - - 

වයාධිගව්ද්දය - - - - - 09 

ඖර්ධගව්ද්දය 04 02 - - - - 

ඈ. ග්රන්ද්ථ සංඛයොව       

කාය වයවච්ගේද අංශය 1 1 - - 2 - 
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වජව රසායනය - - - - - 01 

සායනික වවදය විදයාව 04 01 - - - - 

ක්ුරජීව විදයාව 01 01 - - - - 

ප්රසව ො නාරිගව්ද්දය - 02 - - - - 

ළමාගරෝග - 02 - - - - 

පිළිලගව්ද්දය 01 - - - 01 - 

වයාධිගව්ද්දය - - - - - - 

ඖර්ධගව්ද්දය 05 05 - - - - 

ඉ. ලිපි සංඛයොව       

කාය වයවච්ගේද අංශය 17 30 - - 19 - 

වජව රසායනය 11 09 - - 17 10 

ගවෝොරික වවදය විදයාව 01 03 - - - 02 

සායනික වවදය විදයාව 23 17 - - - - 

ක්ුරජීව විදයාව 03 02 - - - - 

ප්රසව ො නාරිගව්ද්දය - - - - - 13 

ළමාගරෝග - 17 - - - - 

පිළිලගව්ද්දය 06 07 - - 03 30 

වයාධිගව්ද්දය - - - - 28 15 

ඖර්ධගව්ද්දය 15 09 - - 2 - 

කායික විදයාව 15 12 - - - - 

සමගසෳඛයය 02 - - - - 02 

ඊ. කවනත්       

කාය වයවච්ගේද අංශය - 09 - - - - 
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2.6.6. පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

වජව රසායනය - 01 - - - - 

සායනික වවදය විදයාව - 01 - - - - 

පිළිලගව්ද්දය - - - - 08 - 

ඖර්ධගව්ද්දය 02 16 - - - - 

කායික විදයාව 01 - - - - - 

විෂයය සහභොගි වූ 

සංඛයොව 

සම්ූර්ෂණ  ළ 

සංඛයොව 

ඉදිරිපත්කිරිම් තළ සංඛයොව 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ.පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො 

සංඛයොව 

      

කාය වයවච්ගේද විදයාව 5 5 - - 0 3 

වජව රසායනය - - - 1 - - 

ප්රසව ො නාරිගව්ද්දය - 32 - - - 24 

පිළිලගව්ද්දය - - - - 3 - 

කායික විදයාව - - - - 2 2 

සමගසෳඛයය 5 1 - - - 2 

වවදය අධයාපන අංශය - - - - - - 

මානව වවදය අංශය 12 7 - 1 16 24 

.පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො 

සංඛයොව 

      

කාය වයවච්ගේද විදයාව - - - - 4 4 

වජව රසායනය - 2 - - - - 

ගවෝොරික වවදය විදයාව 25 24 31 - - - 

කායික විදයාව - - - - - 1 

සමගසෳඛයය - - 1 - - - 

මානව වවදය අංශය 25 26 32 4 4 4 

උපොධි පොඨමොලො සංඛයොව       

කාය වයවච්ගේද විදයාව - - - - 1 - 

වජව රසායනය - 1 - - - - 

ඖර්ධගව්ද්දය 24 20 24 12 - - 

මානව වවදය අංශය 24 21 24 12 - 1 

ඩිේකලෝමො පොඨමොලො 

සංඛයොව 
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කාය වයවච්ගේද විදයාව - - - - 3 1 

වජව රසායනය - 3 - - - - 

ගවෝොරික වවදය විදයාව 48 51 29 - - - 

ඖර්ධගව්ද්දය *165 82 99 99 - - 

කායික විදයාව - 1 - - - - 

වවදය අධයාපන අංශය - 14 - - - - 

මානව වවදය අංශය 213 136 122 99 - 3 

. සහති පර පොඨමොලො 

සංඛයොව 
      

කාය වයවච්ගේද විදයාව - - - - 1 - 

වජව රසායනය - - - 1 - - 

ගවෝොරික වවදය විදයාව 70 50 - - - - 

ක්ුරජීව විදයාව 14 4 - 11 - - 

ප්රසව ො නාරිගව්ද්දය - 1 - - - - 

පිළිලගව්ද්දය 1 - - 1 5 - 

ඖර්ධගව්ද්දය 1737 1680 127 139 - - 

කායික විදයාව - 2 - - 1 2 

සමගසෳඛයය - - 3 - - - 

මානව වවදය අංශය 1777 1715 130 150 22 4 

එ. කවනත්       

කාය වයවච්ගේද විදයාව - - - - 3 3 

වජව රසායනය - 1         

( සිසුන් 

28) 

- - - 6 

ගවෝොරික වවදය විදයාව 15 16 15 16 - - 

ක්ුරජීව විදයාව 6 13 6 13 6 13 

ප්රසව ො නාරිගව්ද්දය - - - - - - 

ළමාගරෝග - 25 - - - 65 

පිළිලගව්ද්දය - - 7 5 3 - 

කායික විදයාව - - - - 1 2 

සමගසෳඛයය 02 

 

   02  

වවදය අධයාපන අංශය - 170 - - - - 

මානව වවදය අංශය 96 80 21 29 4 3 
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2.6.7. ලැබූ තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු    

 
 

2.6.8. කමම වොර්ෂතොවට අයත් කවනත්  රුණු 

 
➢ ගමම කාලය තුළ ආචාරධමම සමාගලෝචන කමිටුව 24 වරකට වඩා රැස්ව ඇත. ගයෝජනා 

190කින් 180කට අනුමැතිය දී ඇන.මෑතදී පැවැත්ූ ආසියානු ො බටහිර පැසිික් කලාපීය 
ආචාර ධමම සමාගලෝචන කමිටු සභාව ගේ කමිටුවට SIDCER සේමානය පිරිනැමීය. පිටපිට 
ගතවන වරටත් ගමම වාර්මික සේමානය දිනාගැනීමට ආචාරධමම සමාගලෝචන කමිටුව 
සමත්ූගේ සිය සමාගලෝචන ක්රියාවලිගේ ගුණාත්මකබව නිසාය. 
 

➢  සිංෙල ො ගදමළ ගදබසින්ම රචනා කරන ලද පීඨ ගීතය ජගත් වික්රමසිංෙ ො මීනා ප්රසාදිනී 
විසින් ගයන ලදී.  

➢  වකුගු ගරෝග පිළිබඳ ජාතයන්තර සංගමය මොචායම ළමාගරෝග ඒකකය ආචායම රන්ුල 
රණවක විසින් නිපදවන ලද ගයදවුම මත වකුගු ගරෝග ප්රතිකාර පිළිබඳ නැගීඑන 
මධයස්ර්ානයක් ගලස ෙඳුනා ගත් අතර ඒ අනුව ගමම ඒකකය 2016.01.01 සිට එක්සත් 
රාජධානිගේ බමමිංෙැේ ළමා ගරෝෙල ො සේබන්ධ විය.  

➢ කාපල් ටනල් සෙලක්ර්ණය සඳො ස්නායු කාය වවදය ප්රතිකාර ලබාදීමට සමත් ගභෞතගව්ද්දී 
අධයයන අංශගේ ස්නායු ගභෞත වවදය විදයාගාරය පිහිටුීම ො යටිතල පෙසුකේ 
සංවධමනය කිරීම සඳො HETC මගින් ආධාර අනුමත විය. 

➢ ගසෞඛය ප්රවධමන ඒකකගේ සෙගයන් පීඨයට අනුබද්ධව ුේගකාල විගරෝධී ඒකකය 
පිහිටුවන ලදී. ගමය ගලෝක ගසෞඛය සංවිධානගේ ුේගකාල පාලනගේදී මතුවන කමමාන්ත 
මැදිෙත්ීේ විසඳීගේ වැඩසටෙන යටගත් ක්රියාත්මක ගව්ද්. 

➢ ලැබී ඇති අරමුදල් ගයාදා ගනිමින්- 20c උර්්ණත්වයක් සහිත ශීතාගාරයක් ඉදි කිරීම 
➢ ආදි විදයාර්මින් ො පිළිගත් විද්වතුන්ගගන් සමන්විත පැමිණිලි කමිටුවක් පීඨගේ පිහිටුීම 
➢ වෘත්තියික ගසෞඛය පිළිබඳ පුහුණු කිරීගේ ො පගයම්ර්ණ සෙගයෝගිතා මධයස්ර්ානයක් ගලස 

පීඨගේ ප්රජා වවදය  අධයයන අංශය ප්රකාශයට පත් කිරීගේ වැඩසටෙන 2016 ජූලි සිට 
තවත් වසර 4කට ගලෝක ගසෞඛය සංවිධානගේ අනුමැතිය හිමිව ඇත. 

➢ පීඨගේ පළමු අනුස්ර්ාපන වැඩසටෙන සමග බඳවාගනු ලැබූ නවක ආචායම මණ්ඩලය සඳො 
ගජ්හර්්ට ආචායම මණ්ඩලගේ මගගපන්ීම යටගත් සකසන ලද කායම කළමනාකරණ ො 
මාගගමෝපගද්ශ සැලසුම 2016.06.25 දින ක්රියාත්මක විය. 

➢ සම  ගසෞඛය විදයා පීඨය ො  ශලය වවදය අංශය එක්ව පැවැත්ූ පාද ආශ්රිත වයාධිගව්ද්දය 
වැඩසටෙන 2015. 12. 12-15 දිනවල පීඨගේදී පැවැත්විනි. වවදය ශිර්යයන්, පශ්චාත්උපාධි 

විෂයය 
තයොග සංඛයොව 

ආචොර්ෂයවරු 

සංඛයොව 
සිසුක් සංඛයොව 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. ගද්ශීය තයාග 
11 7 4 5 4 3 

ආ. ජාතික තයාග (2014 ජනාධිපති සේමාන 

ඇතුලුව) ( 2016 දී පිරිනැමූ) 15 22 6 6 4 - 

ඇ. ජාතයන්තර තයාග 
3 3 1 1 -          - 

ඈ. ගවනත් 
2 4 8 6      3         - 

එකතුව 31 36 19 18 11 3 



82 
 

අගප්ක්ර්කයන්, ශලය වවදයවරුන්,  වවදයවරුන්, ගභෞත ිකිත්සකයන් ො විගද්ශ 
සේපත්දායකයන් මීට සෙභාගිූෙ. 

➢ මොචායම සගරෝජ්හ ජයසිංෙ ස්වයං වාතමා සහිත ජාතික ගසෞඛය සමීක්ර්ණය පිළිබඳ 
වාතමාවක් එලි දක්වා ඇත. ගමය ජාතික මටිටමින්  ගසෞඛය සමීක්ර්ණයක් සිුූ ප්රර්ම 
අවස්ර්ාවයි.මීට දායක ී ඇත්ගත් මොචායම සගරෝජ්හ ජයසිංෙ සෙ ආචායම ුලානි 
සමරනායක ඇතුඵ පිරිසයි. 

➢ වවදය අධයාපන සංවධමන ො පගයම්ර්ණ මධයස්ර්ානය (MEDARC) ගලෝක ගසෞඛය 
සංවිධානගේ වවදය අධයාපන සංවධමන, පුහුණුකිරීිේ ො පගයම්ර්ණ සෙගයෝගිතා 
මධයස්ර්ානයක් ගලස නේ කරන ලදී. 

➢ නව පත්ීේ ලබන අධයයන  ප්රධාන මොචායමවරුන්ගේ නිල ආරේභක උත්සවය ො මංගල 
ගද්ශනය පිළිබඳ නව අනුපිලිගවලක් ෙඳුන්වා ගදන ලදී.එම නව අනුපිලිගවල ගමගස්ය.  

o සංවිධානය පීඨාධිපති කායමාලගයන් සිුවන අතර සංග්රෙය අධයයන අංශය මගින් 
සිුගව්ද්.  

o උපාධි ගලෝගු රහිතව ගේ ශාස්ීය අවස්ර්ාවට උිත ඇඳුේවලින් සැරසි සෙභාගී 
විම 

o ජාතික ගිය ො පෙන දැල්ීම 
o පිළිගැනීගේ කර්ාව පීඨාධිපති ො අධයයනඅංශ ප්රධානි විසින් සිු කිරීම 
o මුලසුන දැරීමට සෙ  සභාව ඇමතීමට උපකුලපතිතුමන්ට ආරාධනා කිරීම 
o ධුරගයන් ඉවත්වන අංශ ප්රධාන ගේ අවස්ර්ාවට සෙභාගිීම සෙ එගස් ගනාෙැකි 

අවස්ර්ාවක ක්ගර්්ත්රගේ විද්වතකු ඊට සෙභාගි කර ගැනිම 
o ධුරගයන් ඉවත්වන අංශ ප්රධාන නව අංශ ප්රධාන ෙඳුන්වා දිම 
o සමාරේභක ගද්ශනය ශ්රි ලංකාගව්ද් අදාළ ශික්ර්ණය පිළිබඳව විය යුතුය. (අධයයන 

අංශය උගදසා නව දැක්මක් ඉදිරිපත් කිරිම අතයවශය ගනාගව්ද්. ) 
o  සමාරේභක ගද්ශනය පිඨ ගවබ්ද අඩවියට ඇතුලත් කර ප්රකාශයට පත්කළ 

යුතුය.ලංකා වවදය විදයා සඟරාව මිට ඉතා සුුසුය. 
➢ වඩාත් ඵලදායී ඉගනුමක් සඳො මොචායම සායනික සැසි පූවම කාලගේදී විස්තෘත පීඨ 

ෙමුවක් අතයවශය බව තීරණය විය. 
➢ සාමාජික නිරීක්ර්ණ වලින් පසු ඉදිරිපත් කරන ලද සේමත ෙැසිරීේ පද්ධතිය අනුමත කරන 

ලදී. 
➢ මානව වවදය විදයා, වවදය අධයාපන සෙ සම ගසෞඛයය යන අධයයන අංශ පිහිටුීම 

2016.08.09 වන දින  ගැසට් නිගව්ද්දනයක් මගින් සිු විය.  
➢ පගයමර්්ණ පත්රිකා ප්රකාශකයන් ෙඳුනා ගැනීගේ සෙ ඔවුන්ට පෙසුකේ සැපයීගේ ගයෝජනාව 

2017.01.01 දින සිට ක්රියාත්මක වනු ඇත. මීට අරමුදල් සපයන්ගන් පීඨ සංවධමන 
අරමුදලයි. 

➢ වවදය අධයාපන අධයයන අංශය ගලෝක ගසෞඛයය සංවිධානගේ වවදය අධයාපන 
ප්රවධමන සෙගයෝගිතා මධයස්ර්ානයක් ගලස ප්රකාශයට පත්කිරීම 2016.10.25 දින පැවති 
උත්සවයකදී සිුවිය. ගමහිදී අධයයන අංශය ගලෝක ගසෞඛය සංවිධානගේ අේනිදිග ආසියානු 
කලාපගේ සෙගයෝගිතා මධයස්ර්ානයක් බව දැක්ගවන සමරු ඵලකය SEARO සංවිධානගේ 
කලාපීය අධයක්ර්කවරයා ො ශ්රී ලංකාගව්ද් ගලෝක ගසෞඛය සංවිධානගේ නිගයෝජිතවරයා 
විසින් විවෘත කරන ලදී.  

➢ පීඨගේ වාර්මික පගයම්ර්ණ සැසි සමුඵව “ ගසෞඛයාරක්ර්ණ වෘත්තිකයන් සෙ මෙජනතාව 
සවිබලගැන්ීම : ඉදිරිගමන “ යන ගත්මාව යටගත්2016.10.14 දින පවත්වන ලදී. ගමම 
ගත්මාව වාර්මික විශ්වවිදයාල  පගයම්ර්ණ සැසි සමුඵගව්ද් ගත්මාව ූ “මානව ශාස්ත්ර 
සවිබලගැන්ීම: අභිගයෝග සෙ ප්රතිචාර” යන ගත්මාවට අනුගත ූවකි. ගමහි ප්රධාන ආරාධිත 
අමුත්තා ූගේ ශලය වවදය විදයාව පිළිබඳ සේමානිත මොචායම ඒ.එච්. ගර්රීෆ්ඩීන් 
මෙතාය. ඇමරිකාගව්ද් ගටක්සාස්හි A&M විශ්ව විදයාලගේ මානව වවදය විදයා සෙ 
සගමෝධානිත වජීය විදයාව පිළිබඳ මොචායම බාබරා ගැස්ටල් ගමහි ආරාධිත අමුත්තිය 
ූවාය.  
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2.7 විද්යො පීඨය 

ද්ැක්ම  
 
ජාතිකව සෙ ජාතයන්තරව විදයා සෙ තාක්ර්ණ විශිර්්ටත්වගේ ගක්න්රස්ර්ානය බවට පත්ීම.   

කමකහවර  
ඉතා ඉෙළ ශිර්්ට විඥානයකින් සෙ විශ්ගල්ර්ණ ෙැකියාගවන් ගෙබි බහු විර්යික දැනුගමන් සෙ 

නිමමාණාත්මක ින්තනයකින් යුක්ත අවංක සෙ ස්ර්ානයට උිත උත්පාදක ශක්තිගයන් යුත් 

පුරවැසියන් බිහිකිරීම. ජාතිගේ සංවධමනය උගදසා දායකීගේ දැක්මක් සහිතව රාජය සෙ ගපෞද්ගලික 

අංශ සෙ ගපාුගව්ද් සමාජය සමග අන්තක්රමියාකාරිත්වය ප්රවධමනය සෙ වරනැගීම. සේපත් සෙ යටිතල 

පෙසුකේ වධමනය සඳො අවශය සේබන්ධතා යාන්ත්රණ ආයතනගත කිරීම 

2016 විදයා පීඨගේ වාර්මික පගයම්ර්ණ පත්රිකා සැසිය 2016.10.14 දින පීඨ පරිශ්රගේදී පවත්වන ලදී. 

ගමහිදී සැසි 4ක් පැවැත්විනි. ගේ වසගම ගත්මාව ූගේ “විදයාව තුළින් මනුර්යත්වය සවිබල 

ගැන්ීම”යි.  

පීඨගේ වතමමාන උපාධි අගප්ක්ර්කයන් සංඛයාව 1695කි. වාර්මිකව 515ක් පීඨයට බඳවා ගැගනති. 

පීඨ ආචායම මණ්ඩලය 113ක් වන අතර පරිපාලන, අධයයන සොයක ො, අනධයයන කායම 

ේ ණ්ඩලගේ එකතුව 112කි. 

සාමානය උපාධි අගප්ක්ර්කයන් සඳො විවිධ විර්යයන් ඉදිරිපත් ගකගරන අතර විගශ්ර් උපාධි මගින් 

තම ක්ගර්්ත්රවල පගයම්ර්ණ සඳො පුහුණුව ලද  විගශ්ර්ඥ දැනුම සහිත සිසුන් බිහි කරයි. සමෙර විගශ්ර් 

උපාධි විශ්ව විදයාල පරිගනක පාසල, වවදය පීඨය ො එක්ව ඉදිරිපත් කරයි. පීඨගේ වෘත්තීය 

මාගගමෝපගද්ශන ඒකකය සිසුනට කමමාන්තයන්ට විවෘත ීමටත් , මානව කුසලතා දියුණු කර 

ගැනීමටත් මග කියයි. රාජය භාර්ා ගදපාතමගේන්තුගව්ද් සෙගයන් පීඨය  2016 නවක සිසුන්ට මුල්වරට 

සිංෙල ගදමළ පුහුණු වැඩසටෙනක් පැවැත්ීය.  

පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා පීඨගේ කටයුතු අතර වැදගත් තැනක් ගනී. විදයාපති උපාධි කීපයක්ම පීඨය 

මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැගබ්ද. ගේ වැඩසටෙන් වලට ඉෙළ ඉල්ලුමක් ඇති අතර දළ වශගයන් සිසුහු 

250ක් පමණ මීට ඇතුළත් ගවති. මීට අමතරව දශමනපති සෙ දශමනසූරී උපාධි සිසුහු 160ක් පමණ 

සිටිති.  

විදයා පීඨය ගකාළඹ විදයා ො තාක්ර්ණ කුටිය මගින් කමමාන්ත ො ආයතන සමග සමීපව කටයුතු 

කරන අතර පීඨ ො අධයයන අංශ මට්ටමින් ඒවා සෙ සබඳතා පවත්වයි. එගස්ම විවිධ ආයතන වලට 

විගශර්් ගස්වා සපයයි. පීඨ ආචායම මණ්ඩලය කමිටු, මණ්ඩල ො විගශ්ර්ඥ සේපත්දායකයන් ගස් 

රාජය ො රාජය ගනාවන ආයතන වල කටයුතු කරමින් සංවධමනයට දායක ගව්ද්. 

පීඨය පිරිනමන පාඨමාලාවලට ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීමට ශිර්ය ගස්වා මධයස්ර්ානය, ගතාරතුරු ො 

අධයයන මධයස්ර්ානය ො සංඛයාන විදයා ො අධයයන අංශය ඇතුලත් ගගාඩනැගිලි සංකීණමයක් 

තැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී. එගස්ම ගයෝජිත වජීය විදයා ගගාඩනැගිල්ල ( 1ො 2 

අදියර) මගින් ශාක විදයා, සත්ව විදයා සෙ පාරිසරික විදයා යන අධයයන අංශ ඉදි කිරීමට ගල්ඛන 

සැකගසමින් පවතී. 
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 කුසලතා පූණම තරුණ පරපුර අතර ගභෞනික විදයාව පිලිබඳ උනන්ුවක් ඇති කිරීමට ගභෞනික විදයා 

අංශය පාසල් සිසුන්  ගභෞනික විදයා ඔලිේපියාඩ් තරඟාවලියට පුහුණු කරයි.ජාතයන්තර මට්ටගේ 

ඔලිේපියාඩ් තරඟාවලියට සෙභාගි ූගවෝ ගලෝකඩ පදක්කේ 2ක් දිනා ගත්ෙ. තවත් සිසුහු පස් ගදගනක් 

ජාතයන්තර අජටාකාශ විදයා ඔලිේපියාඩ් තරඟාවලියට ො ආසියානු අජටාකාශ විදයා ඔලිේපියාඩ්  

තරඟාවලියට ගතෝරා ගනු ලැබූෙ.  

පීඨය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද ුරස්ර් උපාධි වැඩසටෙන් 2ක් 2016 දී සාර්මකව ක්රියාත්මක විය. 

ගභෞනික විදයා සෙ රසායන විදයා අංශ මගින් පාසල් ගුරුවරුන්ගේ ඉගැන්ීේ කුසලතා දියුණු කිරීමට 

වැඩමුලු පවත්වන ලදී.   

2.7.1. සම්පත් සහ සිසුන්ද් 

 

2.7.2. කද්ශීය සිසුන්ද් 

a) ප්රථම උපොධි 

පීඨය පොඨමොලොව මුඵ සිසුන්ද් 

සංඛයොව 

මුඵ ආචොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

මුඵ අනධ්යයන 

 ොර්ෂය  මණ්ඩලය 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

විද්යො  1676 113 107 

එකතුව  1676 113 107 
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2
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1
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2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
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ව්ද්
දය

ා 

ග
භ

ෞති
ක

 

වි
දය

ා 

ඉ 240   175 224 205 242   

 ක
ා.

ස
ංඛ

ය
ාන

 

ස
ෙ

 
ග

ණි
ත

 

මූ
ල

ය
 

ඉ 90       78 81 58   

 ව
ජ

ව
 වි

දය
ා 

 ඉ 125     94 111 115   
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ආ)   පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො 

 ක්
ු

ර
 

ජී
ව

 

වි
දය

ා 

ඉ 60       46 48 43   

 වි
දය

ාග
ව්ද්

දී
 

(වි
ග

ශ
ර්

) 

    197 202  

 ග
ත

ා.
 ත

ාක්
. 

     104  

එ

ක

තු

ව 

  515   393 464 421 439 306 660 

පී
ඨ
ය

 

අ
ධ්
ය
ය
න
 අ
ංශ

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 ඇ
තු
ල
ත්
 

 
ර
 ග
ැනී
ම්

 

ව
ත්
ම
න්ද්
 

ශි
ෂ
ය
 

ස
ංඛ
ය
ොව

 

ස
ම්
ූ
ර්ෂ
ණ
 

 
ළ
  

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

 2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

වි
ද්ය
ො 

ගණිත

ය 

මූලයමය ගණිතය 

විදයාපති 

උපාධි/පශ්චාත් උපාධි 

ඉංග්රිසි 52  44    8  සෙභාගි 

ගනාීය. 

  ගණිත අධයාපනය 

විදයාපති උපාධි/ 

පශ්චාත් උපාධි 

ඉංග්රිසි 35  30     

 නය

ර්්ටික 

විදයා 

නයර්්ටික විදයා 

විදයාපති උපාධි 

ඉංග්රිසි 14 15 14    

  වවදය ගභෞතික 

විදයා විදයාපති උපාධි 

ඉංග්රිසි 23 23 23  

02 
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  වවදය ගභෞතික 

විදයා පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

ඉංග්රිසි     

02 

  

  නයර්්ටික විදයා 

පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

ඉංග්රිසි     

01 

  

 ගභෞති

ක 

විදයාව 

වයවොරික 

විදුත්ගව්ද්දය 

ඉංග්රිසි 40 40 80 14 

 

  

  ගභෞතිකවිදයා 

අධයාපන 

ඉංග්රිසි  23 20   

 ශාක 

විදයා

ව 

ශාක වසල ො 

පටකගරෝපණ    වි
දයාපති උපාධි 2014 

ඉංග්රිසි 04     

අ
යි

.බී
.එ

ේ
.

බී
. 

බී
. 

      01  

  දශමනපති/ 

දශමනසූරී 

  02 08   

 රසාය

න 

විදයා

ව 

විදයාගව්ද්දී 

විශ්ගල්ර්ණීය 

රසායන විදයාව 

 36 50 50   

  විදයාපති වයවොරික 

කාබනික රසායන 

විදයාව 

 24 25 25   

  රසායන විදයා 

අදයාපන විදයාපති 

උපාධි 

 14 15 15   

 සං

ඛයාන 

විදයා

ව 

වයවොරික 

සංඛයානය විදයාපති 

උපාධි 

 42 39 81   

 සත්ව 

විදයා

පරිසර විදයා   14 14   



87 
 

 
  2.7.3 විකද්ශීය සිසුන්ද් 

 

     නයෂ්ටි  විද්යො, සත්ව විද්යො සහ සංඛයොන විද්යො අංශ වලින්ද් පමණයි. 
 
 
 
 
 
 
 

ව ො 

පරිසර 

විදයා

ව 

විදයාපති උපාධි 

  ගද්ශගුණ ගවනස්ීේ   08 08   

එකතු

ව 

   284 254 412 23 29  

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 

ඇ
තු
ල
ත්
 

 
ර
 ග
ැනී
ම්

 

ප
ල
මු
 
ව
ස
ර
 

සි
සු
න්ද්

 

ක
ද්ව
න
 ව
ස
ර
 

සි
සු
න්ද්

 

ක
ත
ව
න
 

ව
ස
ර
 සි
සු
න්ද්

 

සි
ව්
ව
න
 

ව
ස
ර
 සි
සු
න්ද්

 

උ
ප
ොධි
 ල
ත්
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විදයා වවදය ගභෞතික 

විදයා විදයාපති 

උපාධි 

ඉ 02      

 නයර්්ටික විදයා 

විදයාපති උපාධි 

ඉ 01        01      

 වයවොරික 

සංඛයානය 

විදයාපති උපාධි 

ඉ 02 02 02    

 ගද්ශගුණ 

ගවනස්ීේ 

ඉ                

01 

     

එකතුව   05        02 02 02    
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2.7.4 අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

 

2.7.5 අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පීඨය විෂයය මොධ්යය කේ. 

මහොචොර්ෂය 

මහොචොර්ෂය කේ. 

 ථි ොචොර්ෂය 

 ථි ොචොර්ෂය සහ.  

 ථි ොචොර්ෂය 

උපකද්ශ  

විද්යො ගණිතය    15 08 07 06 

 නයර්්ටික 

විදයා 

  01 02 01  03 

 සත්ව 

විදයා 

  07 08  02 11 

 ගභෞතික 

විදයා 

 02 04 09 01 03 17 

 සංඛයානය   02 09 09 05 07 

 ශාක විදයා  02 02 08 03 03 13 

 රසායන 

විදයා 

 03 06 10 01 06 23 

එකතුව   07 22 61 23 26 80 

පීඨය/ අංශය කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ  නිෂ්ඨ සුළු 

කස්ව යින්ද් 

ක ොන්ද්රොත් 

පද්නම මත 

පීඨා ධිපති 

කායමාලය 

02 03 04 03 04(අභයාස

ලාභී) 

ගණිතය  01   03  

නයර්්ටික විදයාව 01 02  02  

සත්ව විදයාව 01 04 02 09  

රසායන විදයාව 03 01 17 05  

ගභෞතික විදයාව  04 05 15 01 

(අභයාසලාභී

) 

සංඛයානය   01 01  

ශාක විදයා 01 03 03 11  

එකතුව 09 17 32 49 05 
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2.7.6 පර්ෂක්ෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශන පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂයය ප්ර ොශයට පත්  ළ අකලවි  ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. පර්ෂක්ෂණ සංඛයොව       

නයර්්ටික විදයා අ.අ.      06 

ගභෞතික විදයා අ.අ. 12 05     

රසායන විදයා අ.අ. 06 08   05  

ආ. නකවෝත්පොද්න සංඛයොව       

ඇ. වොර සඟරො ගණන       

ගභෞතික විදයා අ.අ. 10 04     

රසායන විදයා අ.අ. 06 07 01    

ශාකවිදයා අ. අ      03 

සංඛයාන විදයා අ.අ 04 01     

සත්ත්ව විදයා ො පරිසර වි. 

අ.අ 

 30    02 

ඈ.  ෘති ගණන       

ශාකවිදයා අ. අ      01 

සත්ත්ව විදයා ො පරිසර වි. 

අ.අ 

 02 02    

ඉ. ලිපි ගණන       

ගණිත අ.අ. 22 05   22  

රසායන විදයා අ.අ. 01 04   01 04 

ශාකවිදයා අ. අ 01 07   02 04 

සංඛයාන විදයා අ.අ  12     
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2.7.7. වැඩසටහන්ද්, සම්මන්ද්රණ හො වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු 
 
 

ඊ.  කවනත්       

නයර්්ටික විදයා අ.අ 04     04 

රසායන විදයා අ.අ.                      03    03 

ශාකවිදයා අ. අ 20                 10     

සංඛයාන විදයා අ.අ 05                 03     

සත්ත්ව විදයා ො පරිසර වි. 

අ.අ 
                     42     

එකතුව 91               143 03  30  27 

විෂයය සහභොගිවූ  සම්ූර්ෂණ  ළ  ඉදිරිපත් කිරීම් 

 ල 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. පශ්චොත් උපොධි වැඩසටහන්ද්       

  ශාකවිදයා අ. අ 02   01  02  

රසායන විදයා අ.අ.    10  03 

සංඛයාන විදයා අ.අ 03 03     

ආ. පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො වැඩසටහන්ද්       

ඇ. උපොධි පොඨමොලො       

රසායන විදයා අ.අ.   01    

ඈ. ඩිේකලෝමො පොඨමොලො       

ඉ. සහති පර පොඨමොලොව       

නයර්්ටික විදයා අ.අ      01 

රසායන විදයා අ.අ.  01  01   

සංඛයාන විදයා අ.අ 04      
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2.7.8. ලබො ගත් තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු 
 

ඊ. කවනත්       

නයර්්ටික විදයා අ.අ   01 02  01 

ගභෞතික විදයා අ.අ.  01  01  01 

ශාකවිදයා අ. අ  01   01 02 

රසායන විදයා අ.අ.  01   01 04 

එකතුව 09 07 03 14 04 12 

විෂයය සම්මොන ගණන ආචොර්ෂයවරුන්ද් ගණන සිසුන්ද් ගණන 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. කද්ශීය තයොග 

ගභෞතික විදයා අ.අ 

ගකාළඹ වි.වි. පගයම්ර්ණ තයාග(විදයා- 

මොචායම ඩී.යූ.ගජ්හ. ගසාන්නාදර 

 01  

ආ. ජොති  තයොග 

ගභෞතික විදයා අ.අ 

ගභෞතික විදයා ක්ගර්්ත්රගේ වඩාත් කැපී 

ගපගනන ගජයර්්ඨ  පගයම්ර්කයාට හිමි 

උපකුලපතිවරුන්ගේ සංගමගේ සේමානය- - 

මොචායම ඩී.යූ.ගජ්හ. ගසාන්නාදර 

පගයමර්්ණ ප්රකාශන සඳො  ජනාධිපති 

සේමාන - මොචායම ගජ්හ. ගක්. ඩී. එස්. 

ජයගනත්ති  

ජාතික විදයා පදනගේ පගයමර්්ණ 

සුපරීක්ර්ණය ගවනුගවන් - ආචායම එේ. 

ගක්. ජයනන්ද, මොචායම ඩී.යූ.ගජ්හ. 

ගසාන්නාදර 

 

 

01                     01 

 

 

 

 

                   01 

 

                   02 
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2.7.9 අලුතින්ද් ආරම්භ  ළ පොඨමොලො පිළිබඳ කතොරතුරු:   
 

ඇ. ජොතයන්ද්තර තයොග 

ගභෞතික විදයා අ.අ 

අයි. සී.එල්.පී. විදයා කමිටු සේමානය-  

ආචායම අයි. එේ. ගක්. ප්රනාන්ු 

අයි. සී.එල්.පී. තරුණ විදයාඥයා- ආම. 

අගබ්දවධමන 

 

 

01 

 

 

                   01 

 

 

 

 

                      

01 

 

ඈ. කවනත් 

 

   

එකතුව 02 01                05                        

01 

අ
ධ්
ය
ය
න
 අ
ංශ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 

ස
හ
ති
 
ප
ත්

 

ඩි
ේ
ක
ල
ෝම
ො 

ප
ශ්
ච
ොත්
 උ
ප
ොධි

 

M
as

te
r 

ද්ර්ෂ
ශ
න
ප
ති

 

ද්ර්ෂ
ශ
න
සූ
රී

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

ගභෞතික 

විදයා අ.අ 

පශ්චාත් 

උපාධි 

ඉ     08          06  

රසායන 

විදයා අ.අ 

විදයාපති 

විශ්ගල්ර්ණීය 

රසායන 

විදයාව 

ඉ    01        01   

 විදයාපති 

වයවොරික 

කාබනික 

රසායන 

විදයාව 

ඉ    01        01   
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2.7.10 වයොපෘති පිළිබඳ කතොරතුරු (කද්ශීය/විකද්ශීය ආධ්ොර සහිත) 
 

 

   රසායන 

විදයා 

අදයාපන 

විදයාපති 

උපාධි 

ඉ    01        01   

සත්ත්ව 

විදයා 

ගද්ශගුණ 

ගවනස්ීේ 

ඉ                  

01 

   

අධ්යයන 

අංශය 

නම හො විස්තර  ණය / ආධ්ොර අනුග්රොහ  

ආයතනය  

# 

 TCE රු. නැවත 

කගවිය යුතු 

විකද්ශීය 

ආධ්ොර රු. 

කද්ශීය 

අරමුද්ේ රු. 

ගභෞතික 

විදයා 
AP/3/2/2014/RG/09 ආධාර ගකා.වි.වි.   3,000,000 

 NRC-15-32 ආධාර NRC   4,900,000 

 AP/3/2/2014/RG/08 ආධාර ගකා.වි.වි   2,993,139  

 NRC 16-094 ආධාර NRC   5,990,000 

 NRC-15-004 ආධාර NRC   4,980,000 

  ආධාර ගකා.වි.වි   3,000,000 

 AP/3/2/2014/RG/10 ආධාර ගකා.වි.වි   780,000 

ශාකවිදයා ගකාළඹ වි.වි. 

පගයම්ර්ණ දීමනා 

(AP/3/2/2016/CG/27 

ආධාර ගකා.වි.වි 299,878   

 වි.වි.පගයම්ර්ණ දීමනා 

AP/3/2012/CG/26 

 

ආධාර ගකා.වි.වි මි. 1.5   
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රසායන 

විදයා 
NRC ආධාර  2015  NRC    

 යටිතල පෙසුකේ 

සංවධමන  ආධාර 
 ගකා.වි.වි 

පගයම්ර්

ණ දීමනා 

   

සංඛයාන 

විදයා 

මොචායම එේ.ආම. 

සූරියආරච්ි ඒකාබද්ධ 

පගයම්ර්ණ ආධාර 2014  

Grant 

AP/3/2/201

4/RG/03 

ගකා.වි.වි   2,310,000.00 

 ඒ.ඒ. සුගන්ත්රා පශ්චාත් 

උපාධි පගයම්ර්ණ ශිර්යත්ව 

2012 ගකාළඹ වි.වි. 

ආධාර 

AP/3/2012/

PG/04 

ගකා.වි.වි   1,290,000.00 

 . ආචායම සී.ඩි.තිලකරත්න 

එකාබද්ධ පගයම්ර්ණ 

අධාරය, 2012. ගකාවිවි . 

ආධාර 

AP/03/2012

/CG/16 

ගකා.වි.වි   2,992,600.00 

 ආචායම එේ.ඩි.ටි.ආටිගල 

එකාබද්ධ පගයම්ර්ණ 

ආධාරය,2011  ගකාවිවි. 

ආධාර 

AP/03/2011

/CG/04 

ගකා.වි.වි   2,899,500.00 

  . ආම.ඒ.බී. 
අගබ්දගුණවධමන පශ්චාත් 
උපාධි පගයම්ර්ණ 

ශිර්යත්වය 2012, ගකාවිවි   
 

ආධාර 

AP/3/2011/

PG/17 

ගකා.වි.වි   798,000.00 

 අයි.ටී.ජයමාන්න  

පශ්චාත් උපාධි පගයම්ර්ණ 

ශිර්යත්වය 2016, ගකාවිවි 

ආධාර 

AP/3/2/201

6/PG/37 

ගකා.වි.වි   1,350,000.00 

සත්ත්ව 

විදයා ො 

පරිසර වි. 

මොචායම ඩබ්ද.බී.යාපා – P 

I 

ණය NRC   300000.00 3401210.00 

 මොචායම  පී.ී. උඩගම -  

P I 

ආධාර NRC    8629600.00 

 මොචායම  පී.ී. උඩගම  P 

I 

ආධාර ජා.වි.ප.   2985000.00 
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# (GOSL/ ADB/ IDA. WB/ …..) 

RFA: ආපසු ගගවියයුතු විගද්ශ ආධාර 

DF: ගද්ශීය අරමුදල්  

 

 

 

 - මොචායම පී.ී. උඩගම   

P I 

ආධාර ගකා.වි.වි   498151.00 

 මොචායම  පී.ී. උඩගම -  

P I 

ආධාර ගකා.වි.වි   3000000.00 

 මොචායම  පී.ී. උඩගම -  

සම සුපරීක්ර්ක 

ආධාර NRC   9769822.00 

 මොචායම  පී.ී. උඩගම -  

සම සුපරීක්ර්ක 

ආධාර ජා.වි.ප   741813.00 

 මොචායම  පී.ී. උඩගම -  

සම සුපරීක්ර්ක 

ආධාර ජා.වි.ප   1332000.00 

 ආචායම සී.ඩී. දංගල්ල– P I 

 

ආචායම එන්. පල්ගලවත්ත 

සම සුපරීක්ර්ක 

ආධාර ගකා.වි.වි  2142000.0

0 

2799818.80 

 මොචායම එස්. ගේමවංස – 

P I 

ආධාර ජා.වි.ප   444000.00 

 මොචායම එස්. ගේමවංස – 

P I 

ආධාර ගකා.වි.වි   300000.00 

 ආචායම ඊ.වයි. ගක්. 

ගලාකුපිටිය - P I 

ආධාර ගකා.වි.වි  2939351.0

0 

2992879.00 

   ආචායම  ජී. ගල්ගේන- P I ආධාර ගකා.වි.වි  1194577.0

0 

1792852.00 

 ආචායම  ජී. ගල්ගේන - P I ආධාර NRC   3271668.00 
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2.7.11 වයොපෘති වියද්ම් පිළිබඳ කතොරතුරු (කද්ශීය/විකද්ශීය ආධ්ොර සහිත) 
 

 

අධ්යයන 

අංශය 

නම TCE Rs. 2015 වියද්ම 

රු. 

2016  වියද්ම 

රු.  

2016. 

12.31දිනට 

වියද්ම 

කභෞති  

ප්රගතිය % 

කභෞති  

විද්යොව 

AP/3/2/2014/RG/09  1,800,000 6,000,00  80% 

 NRC15-32   3,900,000  30% 

 AP/3/2/2014/RG/08  1,263,926.40 957,998.53 2,421,924.93

  

81% 

 NRC 16-094  - 0 0 0% 

 NRC15-004   2,764,900  55% 

 AP/3/2/2014/RG/10  167,600 7,5000 24,2600 31% 

සංඛයානය මොචායම එේ.ආම. 

සූරියආරච්ි 

 

 358,882.00 722,166.20  46% 

 ඒ.ඒ. සුගන්ත්රා මිය 

 

 286,550.00 427,631.00  77% 

 ආචායම 

සී.ඩි.තිලකරත්න 

 

 341,250.00 117,292.81  74% 

 ආචායම 

එේ.ඩි.ටි.ආටිගල 

 

 738,381.00 361,695.28  100% 

 .ආම.ඒ.බී. 

අගබ්දගුණවධමන 

 

 400,000.00 200,000.00  100% 

 අයි.ටී.ජයමාන්න ගමය   147,000.00  11% 
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2.8 ශ්රීපොලි මණ්ඩපය 

1. ද්ැක්ම 

දැනුේ උත්පාදනගේ, පැවරීගේ ො සේගේර්ණගේ ගගෝලීයව ෙඳුනා ගනු ලැබූ මණ්ඩපයක් බවට 

පත්ීම 

2. කමකහවර 

❖ නව සංතල්ප, ආකෘනි සෙ සිද්ධාන්ත නිමමාණය සෙ පවත්නා සංකල්ප පුනම- නිවමචනය 

කිරීම සඳො අවශය ශාස්ීය නිදෙස නිමමාණය කිරීම 

❖ මානව ධමමතා රැගකන පරිදි මාධය සෙ නිදෙස් කලාවන් පිළිබඳ දැනුේ සේගේර්ණය 

ඉෙළ නැංීම 

❖ ජාතික සෙ ගගෝලීය පරිවතමන ක්රියාවලි තුළ දැනුේ උත්පාදනය, පැවරීම ො සේගේර්ණය 

ො භාවිතය 

❖ යතාර්මවාදීව ො ව්ද්චාරාත්මකව සමාජය වටො ගතෙැකි ඉඩප්රස්ර්ා නිමමාණය කිරීම ො 

එය ගසෞන්දයමාත්මකව ප්රතිනිමමාණය කිරීම 

❖ වතමමාන ගගෝලීය රැකිියා ගවළඳපගල් රැකියා ලබා ගැනීමට අවශය ශානරාත්මක 

කුසලතා උපාධිධාරීන් තුළ දියුණු කිරීම 

යන පියවර මගින් මාධය නිදෙස් කලා යන අංශ මගින් අන්තජමාතික ෙඳුනා ගැනීමට ලක්ීම පීඨගේ 

ගමගෙවර ගව්ද්. 

හැඳින්ද්වීම 

1996 දී බටහිර මණ්ඩපය ගලසින් ස්ර්ාපිත ූ ශ්රීපාලි මණ්ඩපය ඉන් අනතුරුව 1978 අංක 16 දරන 

විශ්වවිදයාල පනගත් 27(1) වගන්තිය ප රකාර 1998 වසගම දී විශ්වවිදයාලයට අනුබද්ධ ගවමින් තම 

නාමය‘ශ්රීපාලි මණ්ඩපය’ ගලස ගවනස් කිරීමකට ලක් කර ගන්නා ලදී. 
 

ශ්රීපාලි මණ්ඩපය ප්රධාන අධයයන අංශ 4කින් සමන්විතය. එනේ ජනමාධය අංශය, ප්රාසංගික කලා 

අංශය, භාර්ා අංශය ො පරිගනක අංශයයි. ගජයර්්ඨ අධයයන කායම මණ්ඩල හිඟකම ගමම අධයයන 

අංශ ෙතර පීඨ තත්ත්වයට පත් කිරීමට බාධාවක් ී ඇත.  

2016 වසගමදී මණ්ඩපාධිපති ගස් ආචායම ආම.සී. ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි මෙතා කටයුතු කළ අතර සියලු 

අධයාපන ො පරිපාලන තීරණ මණ්ඩප සභාගව්ද් උපගදස් මත ගනු ලැබිනි. 

2016 මණ්ඩප සභාගව්ද් සංයුතිය 

මණ්ඩපාධිපති- ආචායම ආම.සී. ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි 

පොල  සභොව විසින්ද් නම්  ළ 

 ගක්.ඒ. ගමාොන් සමරනායක මයා ( 24.02.2016 සිට 13.09. 2017 දක්වා) 

 ආචායම එඩ්වින් ආරියදාස ( 14.09.2014  සිට 13.09.2017 දක්වා) 
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සනොතන සභොව විසින්ද් නම්  ළ 

මොචායම අගලකඩ සිරිසුමන හිමි (25.05.2016 සිට 24.05.2016 දක්වා) 

ආචායම එන්. එන්. ගජ්හ. නවරත්න ( 04.02.2016 සිට 13.09.2017 දක්වා) 

අධ්යයන අංශොධිපතිවරු 

ඩබ්ද.ඒ. එස්. බී. ගෆාන්ගස්කා මයා ( ප්රාසංගික කලා) 

 ආචායම ජී.ඩී.ඩී.ගක්. ශ්රී රංජන් (පරිගනක අධයයන  අංශය/ වැඩ බලන අංශ ප්රධාන- ජනමාධය අංශය) 

ආචායම ගක්.ී. ධනපාල (භාර්ා අංශය) 

3.  ොර්ෂයමණ්ඩල කතොරතුරු 

2016 වසගමද මණ්ඩපාධිපති ගලස ආචායම ආම.සී. ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි කටයුතු කළ අතර ගජයර්්ඨ 

සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී ගලස එල්.පී. ගුණවධමන මිය කටයුතු කළාය. එච්.ටී.අයි. සංජීවනී මිය 

ගජයර්්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරී ගලසද ජී. එන්. ජයසිංෙ ගමය සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී ගලසද කටයුතු 

කළෙ. ගජයර්්ඨ සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී එල්.පී. ගුණවධමන මිය 2016.09.19 විශ්රාම ලත් අතර ඩී. එස්. 

එේ. රණසිංෙ මිය ගදසැ.08 සිට එම තනතුරට පත්ූවාය. ආචායම ප්රදීප් ීරසිංෙ ජනමාධය අංශ ප්රධාන 

ගලස මාතමු 10 දක්වා අධීක්ර්ණයට යටත්ව කටයුතු කළ අතර අංශගේ වැඩබලන අංශාධිපති ගලස 

ආචායම ආම.සී. ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි පත්විය. ඩබ්ද.ඒ. එස්. බී. ගෆාන්ගස්කා මයා  ප්රාසංගික කලා 

අංශගේ අංශාධිපති ගලස මැයි 08 දක්වා කටයුතු කළ අතර මැයි 09 සිට සැප්.14 දක්වා  එම තනතුගම 

වැඩ බැලීමට ආචායම එේ.ඩී. කුමුුනී පත්විය. ඉන්පසුව ඩබ්ද.ඒ. එස්. බී. ගෆාන්ගස්කා මයා අධයයන 

නිවාු ලබා ගැනීම නිසා සැප්. 15 වනදා සිට ප්රාසංගික කලා අංශ ප්රධාන ගලස ආචායම එේ.ඩී. කුමුුනී 

පත්විය. 

2016 වර්මගේ මුඵ කායම මණ්ඩලය 97 ගදගනක් ූෙ. පීඨාධිපති, පරිපාලන නිලධාරීන් තිගදගනක්,  

අධයයන කායම මණ්ඩලය විසිෙත් ගදගනක්, අධයයන සොයක කායම මණ්ඩලය ෙයගදගනක්, 

කාමමික කායම මණ්ඩලය තිගදගනක් ො අනධයයන කායම මණ්ඩලය ෙැටඅට ගදගනක් ඒ අතර ගව්ද්. 

4.  ශිෂයයන්ද් සහ සම්පත් පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

 

පීඨය පොඨමොලොව 
මුඵ ශිෂය 

සංඛයොව 
මුඵ ආචොර්ෂය 

මණ්ඩලය 
මුඵ අනධ්යයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය   

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
  ජනමාධය අධයයන 
අංශය 

ජනමාධයය 
විගශර්්ගව්ද්දී 

304 311 11 11 03 03 

ප්රාසංගික කලා අංශය 
ප්රාසංගික කලා 
විගශර්්ගව්ද්දී 

318 326 07 11 03 05 

පරිගනක අධයයන  
අංශය 

 - - - 01 - 01 

භාර්ා අංශය  - - 02 03 - - 

එ තුව  622 637 20 26 06 09 
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5.  කද්ශීය ශිෂය කතොරතුරු (ප්රථම උපොධි) 
 

  
(b) පශ්චොත් උපොධි 

 
 
 
 
 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව
   

   

ම
ොධ්
ය
ය

 

ඇ
තු
ල
ත්
  
ර
 ග
ැනී
ම්

 
 ප
ල
මු
 ව
ස
ර
 සි
සු
න්ද්

 

ක
ද්ව
න
 ව
ස
ර
 සි
සු
න්ද්

 

ක
ත
ව
න
 ව
ස
ර
 සි
සු
න්ද්

 

සි
ව්
ව
න
 ව
ස
ර
 සි
සු
න්ද්

 

උ
ප
ොධි
 ල
ත්

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

ජ
න

ම
ාධ

ය
 

ජ
න

ම
ාධ

ය
ය

 
 වි

ග
ශ

ර්
ග

ව්ද්
දී

 

සි
ංෙ

ල
 

72 80 71 
 

80 
75 71 

 
85 

 
75 

73 
 

85 
65 

 
70 

ප්ර
ාස

ංගි
ක

 ක
ල

ා 

ප්ර
ාස

ංගි
ක

 ක
ල

ා 
 වි

ග
ශ

ර්
ග

ව්ද්
දී

 

සි
ංෙ

ල
 

78 83 78 
 

83 
73 78 

 
92 

 
73 

75 
 

92 
64 

 
70 

එ
ක

තු
ව

 

 

 

 
150 

 
163 

 
149 

 
163 

 
148 

 
149 

 
177 

 
148 

 
148 

 
177 

129 
 

140 

පීඨය පොඨමොලොව මොධ්යය 

ඇතුලත්  ර 

ගැනීම් 
 

වත්මන්ද් ශිෂය 

සංඛයොව 
සම්ූර්ෂණ  ළ සංඛයොව 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ජනමාධය 
පශ්චාත් 
උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා 

සිංෙල -  - - - - - - 

ජනමාධය 
ජනමාධය 
ශාස්ත්රපති 

සිංෙල -  - - - - - 01 
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6. අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර 
 

 
7. අනධ්යයන  ොර්ෂයමණ්ඩල විස්තර 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පීඨය විෂයය     මොධ්යය කජය. 
මහො. 

මහොචොයී කජය. 
 ථි ො. 

 ථි ොචොර්ෂය සහ. 
 ථි ො. 

උපකද්ශ / 
පරි. 

වැඩසටහන්ද් 

රු 

ජනමාධය 
අධයයන 
අංශය - සිංෙල - - 05 06 - 

01- I උපකද්ශ  
01-  පරි. 

වැඩසටහන්ද් රු 

ප්රාසංගික 
කලා අංශය - සිංෙල - - 

03 
(02-
අධයයන 

නිවාු) 

08         (01 
- අධයයන 

නිවාු ) 
- 

02-  උපකද්ශ වරු 
 

පරිගනක 
අධයයන  
අංශය 

    - 01 - - 

භාර්ා 
අංශය 

    02 01  - 

එකතුව     10 16 - 04 

පීඨය /ශොඛොව කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ  ණිෂ්ඨ සුළු කස්ව  
ජනමාධය අධයයනාංශය - 01 01 01 
ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය 01 01            01 02 
භාර්ා අධයයනාංශය - - - - 
පරිගණක අධයයන අංශය - - - 01 
සුබසාධන/ විභාග 03 01 03 02 
මුලය ශාඛාව   03 - 04 01 

ආයතන ශාඛාව  /විභාග 01 02 04 07 
පුස්තකාලය 01 01 01 03 
වවදය මධයස්ර්ානය - - 01 01 
ආරක්ර්ක අංශය   - - 01 08 
නඩත්තු - 01 01 13 
එකතුව 09 07 16 39 
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08. පර්ෂක්ෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශන පිළිබඳ විස්තර 
 

 
9. වැඩසටහන්ද්, සම්මන්ද්රණ හො වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු 

විෂයය ප්ර ොශයට පත්  ළ අකලවි  ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

අ. පර්ෂක්ෂණ සංඛයොව  11    11 

          ජනමාධය අධයයනාංශය       
          භාර්ා අධයයනාංශය - - - - 2 3 
         ප්රසාංගික කලා 
අධයයනාංශය 

1 2 - 1 4 7 

ආ. නකවෝත්පොද්න සංඛයොව       
       ප්රසාංගික කලා 

අධයයනාංශය 
- 7     

ඇ. වොර සඟරො ගණන       
          ජනමාධය අධයයනාංශය  3     
   ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය 3 7 - 2 - 6 

ඈ.  ෘති ගණන       
          ජනමාධය අධයයනාංශය  1     
ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය       

ඉ. ලිපි ගණන       
    ජනමාධය අධයයනාංශය  31     
    භාර්ා අධයයනාංශය 1 1 - - - - 
     ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය  8 14    1 

ඊ.  කවනත් (කටලි නොටය)       
  ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය 2 1 1 - 2 1 
එකතුව 15 78 01 03 08 29 

විෂයය සහභොගිවූ සම්ූර්ෂණ  ළ ඉදිරිපත් කිරීම්  ල 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

.පශ්චොත් උපොධි වැඩසටහන්ද්       
       ජනමාධය අධයයනාංශය  3     
           ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය 1 1 1 2 1 1 

පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො 

වැඩසටහන්ද් 
      

  ජනමාධය අධයයනාංශය  1     
          ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය             

උපොධි වැඩසටහන්ද්       
    ජනමාධය අධයයනාංශය  8     
                  ප්රසාංගික කලා 
අධයයනාංශය 

      

ඩිේකලෝමො වැඩසටහන්ද්       
     ජනමාධය අධයයනාංශය  6     
             ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය       

සහති පත් පොඨමොලො       
          ජනමාධය අධයයනාංශය  1     
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10. ලබො ගත් තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

 
11. අලුතින්ද් ආරම්භ  ළ පොඨමොලො පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

 
 
 
 
 
 

               භාර්ා අධයයනාංශය 89 136 46 - - - 
            ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය 1 4 1 1 1 3 

කවනත්       
          ජනමාධය අධයයනාංශය  2    5 
             ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය 1 3 1 2 - 2 
වැඩමුලු- සා/ගපළ සංනිගව්ද්දන ො 
මාධය අධයයනය 

      

       ජනමාධය අධයයනාංශය  4    03 
එකතුව 92 169 49 05 02 14 

විෂය සම්මොන ගණන විද්යොර්ෂථින්ද් සංඛයොව ශිෂය සංඛයොව 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
අ. ගද්ශීය තයාග       

        ප්රසාංගික කලා 
අධයයනාංශය    

     3 

ආ. ජාතික තයාග       

    ප්රසාංගික කලා 
අධයයනාංශය 

1      

ඇ. ජාතයන්තර තයාග       

      ප්රසාංගික කලා 
අධයයනාංශය     

1   1   

ඈ. ගවනත්       

       ප්රසාංගික කලා 
අධයයනාංශය     

      

එකතුව 02   01  03 

පීඨය පොඨමොලොව 

ම
ොධ්
ය
ය
  සහති  

පත් 
ඩිේකලෝමො 

පශ්චොත් උපොධි 

ඩිේකලෝමො 
ශොස්රපති ද්ර්ෂශනපති ද්ර්ෂශනසූරී 

2015/20
16 

2015/2016 2015/2016 
2015/ 
2016 

2015/ 
2016 

2015/ 
2016 

ජන 
මාධය  

පශ්චාත් 
උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා 

සි  
ගුවන් 
විුලි/ 
රූපවාහිනී 

පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා    

ජන 
මාධය 

ශාස්ත්රපති සි       
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12 වයොපෘති පිළිබඳ කතොරතුරු (කද්ශීය/විකද්ශීය ආධ්ොර සහිත) 
 

 
 
13. මූලය  ටයුතු විශ්කේෂණය – 2016: 
 

 
14. 2016 දී ලද් යටිතල පහසු ම් 
 

Project ණය / ආධ්ොර අනුග්රොහ  ආයතනය   TCE රු. RFA රු. DF රු. 
අන්තසමංස්කෘති
ක සංනිගව්ද්දනය 

ආධාර 
ගකා.වි.වි. 500.000.00   

මාධය පගයම්ර්ණ 
 

ආධාර 
ගකා.වි.වි. 500.000.00   

වාතමා 
වැඩසටෙන් 

ආධාර 

මූලය පීඨය,  
ගකා.වි.වි. 

374,000.00   

විෂයය සූරය   සිසුවකු සඳහො වියද්ම රු. 
සිසුවකු සඳො පුනරාවතමන 
වියදම 

පුනරාවතමන වියදම/ සිසුන් 
ගණන 

250,613.04  

b.   සිසුවකු සඳො ප්රාේධන 
වියදම 

ප්රාේධනවියදම/ සිසුන් ගණන 15427.58 

යටිතල පහසු ම් විස්තර වියද්ම රු කභෙෳති  ප්රගතිය 

නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය සඳො මතුපිට 
ජල පරිවෙන පද්ධතිය ො සසේභාී උඵවම 
සහිත තාප්පය ඉදි කිරීම 

3,159,599.50 සේපූණමයි 

නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය සඳො සීමා 
තාප්පය සෙ  ජල අපවෙන පද්ධතිය ඉදි කිරීම 

2,685,017.85 
සේපූණමයි 

නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය සඳො පීීසී 
ගල්වන ලද දැල් ආවරණයක් ගයදීම 

2,099,343.00 
සේපූණමයි 

ජනමාධය අංශය දියුණු කිරීම 174,800.00 
සේපූණමයි 

ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ විවෘත නාටය ශාලාව 3,640,313.82 
සේපූණමයි 

අරුන්දතී ශාලාගව්ද් විුලි පද්ධතිය වැඩිදියුණු 
කිරීම 

1,801,547.76 
සේපූණමයි 

නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ ීුරු කවුලු 
ඹපවත් කිරීම 

420,959.95 
සේපූණමයි 

පුස්තකාල  ගගාඩනැගිල්ලට දිගුවක් ලබාදීම 2,826,510.25 සිු ගවමින් පවතී. 
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හැඳින්ද්වීම 

2016.12.31 වනවිට පීඨගේ ගපාත් 24,984ක එකතුවක් සෙ සංයුක්ත තැටි ො ඩිජිටල් දෘශය තැටි 

811ක් විය.  

2016 කපොත් හො වොර සඟරො මිලට ගැනීමට කවන්ද් කිරීම් 

2016 වසගම  ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ පුස්තකාලයට ගපාත් ො වාර සඟරා මිලට ගැනීමට රු.මි. 2ක්  ගවන් 

කරන ලදී.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

වසර තුළ මිලට ගත් කපොත් හො වොර සඟරො  

ඇණවුේ කළ විගද්ශීය ගපාත් රු. 1250000 වන අතර අධයයන අංශ මගින් නිගදම්ශිත විගද්ශීය ගපාත් 

විශ්ව විදයාලගේ පුස්තකාලය මගින් ඇණවුේ කර ඇත. 

 

මිලට ගත් ගද්ශීය ගපාත්-   ර ැ. 272510.50 

මිලට ගත් වාර සඟරා-   රු.450000.00 

මුඵ වියදම-    රු.1972510.50 

 ගශ්ර්ය-        රු.27489. 00 

 

මිලට ගත් ගපාත් ( ගද්ශීය ො විගද්ශීය)      900 

පරිකයාග            20 

පුස්ත ොලයට ලැබුනු මුලු කපොත් සංඛයොව           920 

ඇණවුේ කළ මුලු වාර සඟරා ගණන        11 

 වුඵ කස්වොවන්ද් 2016  

• පුස්තකාල සාමාජිකත්වය 

• සිසුන් සංඛයාව-          640 

• ආචායම මණ්ඩලය-       28 

• පරිපාලන කායම මණ්ඩලය-         3 

• අනධයයන කායම මණ්ඩලය-                     60 

• නිකුත් කළ ගපාත් සංඛයාව-               14861 

• නිකුත් කළ තැටි සංඛයාව- 205 

• ආචායම මණ්ඩලයට නිකුත් කළ ගපාත් සංඛයාව-785 
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කද්ශීය පුවත්පත්  

2016 වසගමදී පුස්තකාලයට සිංෙල ො ඉංග්රීසි පුවත්පත් 13ක් ො වාර සඟරාවක් මිලට ගන්නා ලදී.  

පුවත්පත් සඳො වැයූ මුදල-රු. 71385.00 

අස්ථොනගත වූ කපොත් 

පාඨකයන් අතින් ගපාත් 5ක් අස්ර්ානගත ූ බව වාතමා විය. 

ඒ සඳො ගගවන ලද මුදල-  රු. 3110 

බොහිර ශිෂය ලියොපදිංවිවීම 

විවිධ විශ්වවිදයාල සෙ ආයතනවල සිසුන් 11 ගදගනක් පුස්තකාලගේ බාහිර සාමාජිකයන් ගලස බැඳී 

ඇත.ඔවුන්ගගන් මසකට රු.200 ක මුදලක් අයගකගම.  

ලියාපදිංි ගාස්තු ගලස ලද මුදල- රු. 2200.00 

පුස්ත ොල ද්ඩ 

නියමිත දිනට භාර ගනාුන් පුස්තකාල අයිතම සඳො දඩයක් අය කරනු ලැගබ්ද.  

පුස්තකාල දඩ වශගයන් ලද මුදල- රු. 48065.00 

පුස්ත ොල සුලු මුද්ේ අග්රිමය 

පුස්තකාල සුලු මුදල් අග්රිමය ගලස ලැබුන මුදල- රු. 1870.00 

පරිගණ  අධ්යයන අංශය 

ගතාරතුරු තාක්ර්ණ ඒකකය (ITU) 1999 දී ඇරඹුනු අතර ජනමාධයය අංශය යටගත් ක්රියාත්මක විය.  

2015 දී ගතාරතුරු තාක්ර්ණ අංශය පරිගණක අධයයන අංශය යනුගවන් ගවනස් කර ශාස්ත්ර පීඨය 

යටගත් ඇති ගවනම අධයයන අංශයක් ගලස සියලු උපාධි අගප්ක්ර්කයනට ගස්වා පාඨමාලාවක් ගලස 

පරිගණක දැනුම ලබා ගදයි.  පළමු වන සෙ ගදවන ව සර සිසුන් ට අනිවායම සෙ තුන්වන ො ෙතර වන 

වසර සිසුන්ට ස්වකීය අභිමතය පරිදි ගතෝරාගත ෙැකි ගලස ගමය ක්රියාත්මක ගව්ද්. 

 ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු 

පරිගණක අධයයන අංශ ප්රධානී  - ආචායම ධමම කීතමි ශ්රී රන්ජන් 

පරිගණක තාක්ර්ණ උපගද්ශක  - එන්.ආම. ගෙට්ටිආරච්ි මයා 

විදයාගාර සෙයක   - එේ.ජී. එස්. ඉඳුනිල් මයා 
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උපොධි අකේක්ෂ  වැඩසටහන්ද්  

පරිගණක අධයයන අංශය, ජනමාධයය අධයයන අංශය සෙ ජනකලා අධයයන අංශය යන අංශ 

ගදගකහිම සිසුනට ගස්වා පාඨමාලාවක් ගලස පරිගණක පාඨමාලා ඒකක ලබා ගදයි.  

UCTIT පරිගණකයට ගැලගපන පරිදි උපාධි අගප්ක්ර්කයන්ගේ පාඨමාලාගව්ද් විර්ය නිගදම්ශය ගවනස් 

කරනු ඇත.  

යටිතල පහසු ම් සහ සම්පත්/කගොඩනැගිලි /පරිතයොග ආදිය 

මණ්ඩපගේ අභයන්තර තන්තුමය ජාල පද්ධතියක්, ඩී.සී. එස් (DCS) ආයතනය විසින් ආරේභ කර 

ඇත.  අයි.ඩී.ඒ.එස්.  (IDAS) මගින් එයට අරමුදල් සපයා ඇත්ගත් එච්.ඊ.ටී.සී (HETC) වයාපෘතිය 

යටගත්ය.  ගමම වයාපෘතියට රු. මිලියන 12 ක් වැය වනු ඇතැයි ඇස්තගේන්තු කර ඇත.  ගමම 

කටයුත්ත 2015 ගදසැේබම මස දී නිම විය. 

පැවති ගරෝඩ්බෑන්ඩ් අන්තම සේබන්ධතාව අධිගව්ද්ගී LEARN සේබන්ධයක් බවට පත් කරන ලදී. 

මුද්රිත මොධ්ය අංශය- ශ්රීපොලි මණ්ඩපය 

 
කන්ද්වොසි ොගොර පහසු ම්-  ොන්ද්තො කන්ද්වොසි ොගොරය  

 

 

 

 

 

පහසු ම් පිලිබඳ විස්තර වියද්ම රු.   ප්රගතිය 

ගස්වා පරිගනක 3, පිටපත්කරනය සහිත මුරන යන්රය, 
ුප්ගලෝ යන්ත්රය,කටම ො බයින්ඩින් යන්ත්රය , වායු 
සමීකරණය  

Rs. 1,150,000.00 ඇණවුේ කර ඇත. 

පරිගනක ගේස 3, පරිගනක පුටු 3, විධායක පුටු සෙ ගේස 

1, ( 10' x 4' ගේස,ගපාත් රාක්ක 5, වාගන් කබඩ් 3, 
අධයයන පුටු 10, වාගන් කැබිනට්1, ගසෝෆා  

රු. 300,000.00 ඇණවුේ කර ඇත. 

තීන්ත, පුඵල් ගකාල, රසායනික සෙ ලිපිරවය රු. 100,000.00 ඇණවුේ කර ඇත. 
මුිත අංශය පිහිටුීමට පවතින ගගාඩනැගිල්ල දිගුවක් 
බවට පත් කිරීම රු. 1,500,000.00 

ගගාඩනැගීම 
අවසන්ය. 

වසර ප්රොසංගි   ලො ජන මොධ්ය 
පළමු වසර 36 32 
ගදවන වසර 31 35 
ගතවන වසර 29 34 
සිවුවන වසර 26 31 
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 ොර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථොනය (SDC)  

1.හැඳින්ද්වීම  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය  ( SDC ) එහි ස්ර්ාපනගේ සිට 

සාර්මක දෙනවවන  වසරද සේපූණම කර ඇත. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය කායම මණ්ඩල සංවධමන 

මධයස්ර්ානය  ශ්රී ලාංගක්ය ජාතික විශ්වවිදයාල පද්ධතිය තූළ ප රර්ම කායම මණ්ඩල සංවධමන 

මධයස්ර්ානය වශගයන් 1997 ආරේභ වුගේ  ශ්රී ලාංගක්ය විශ්වවිදයාලයන්හි සැලසුේසෙගතව  කායම 

මණ්ඩල සංවධමනය කිරීමට ඇති අවශයතාව පදනේ කර ගනිමිනි. 

“ශ්රී ලංකාව තුළ ගපාු වශගයන් ද ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය තුළ සුවිගශ්ෂී ගලසින් ද උසස් අධයාපනගේ 

ජාතික ඉලක්ක සාෂාත් කර ගැනීම සඳො සිසුන් ො ආචායම මණ්ඩලයට පැවරී ඇති අධයයන 

කටයුතුවල තත්ත්වය වධමනය කිරීම” කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානගේ  ගමගෙවරයි. 

ගමම අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳො කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය තම විශ්වවිදයාලයීය 

ඉගැන්ීේ /ඉගගනුේ  ක්රියාවලිය වඩා කායමෂම, වඩා අදාළ, ශිර්ය ගක්න්ිය ො ජාතයන්තර වශගයන් 

ඉෙළ මට්ටමක පවත්නා ගලසින් පවත්නා ගැනීමට මධයස්ර්ානය ක්රියා  කරයි. ඒ අනුව මධයස්ර්ානය  

විසින් වඩා කාර්යෂම ො ඵලදායී ක්රියාකාරී ප රතිදානයක් ලබා දීමට අවශය නිපුණතා ො දෂතා 

අධයයන සෙ අනධයයන යන සියලුම  විශ්වවිදයාලයීය කායම මණ්ඩලය අතර ඇති කරනු ඇත.  

ගදන ලද මුලයමය සෙ මානව සේපත් සිමා තුල කායම මණ්ඩලවල වෘත්තීය අභිවධමනය ඇති කිරීම 

සඳො අදාළ වැඩමුළු/පාඨමාලාද එමගින් සංවිධාන ගකගම. 

2.  ොර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථොනක් අරමුණු සහ අකේක්ිත ක්රියො ොර ම්  

1. විර්යමාලා සංගශෝධනය සෙ සැකසීම, ඉගැන්ීම සෙ පගයම්ර්ණය යනාදී අධයයන කායම සඵල 
කරගැනීම සඳො අවශය විවිධ ෙැකියා ප්රවධමනය සඳො අධයයන කායම මණ්ඩලයට සෙගයෝගය 
සෙ උපකාර සැපයීම. 
 

2. විවිධ අධයයන සෙයක ගස්වා සෙ කායමයන් සඳො අවශය ෙැකියා ප්රවධමනය පිණිස අනධයයන 
කායම මණ්ඩලයට උදව්ද් උපකාර සැපයීම. 
 

3. අධයයන පරිපාලන තනතුරු දරන අධයයන කායම මණ්ඩලයට (අංශාධිතිවරු, පීඨාධිපතිවරු, 
අධයක්ර්වරු , මණ්ඩපාධිපතිවරුන්) සෙය සෙ උදව්ද් සැපයීම ගෙෝ එම තනතුරු ගෙබීම සඳො 
අවශය ශකයතා සෙ නිපුනතා අත්පත්කරගැනීමට උනන්ු කරීම. 

 

4. අධයයනාංශ, ගවනත් අධයයන ඒකක, පාඨමාලා, වැඩසටෙන් සෙ පීඨවල සිටින පුද්ගලයන් සෙ 
කණ්ඩායේවලට ඉගැන්ීම පුනරීක්ර්ණය සෙ ඇගයීම සඳො සෙයීම. 
 

5. විශ්වවිදයාල ඉගැන්ීම සෙ ඉගගනීම ප්රවධමනය ඉලක්ක කරගත් වයාපෘතිවල නිරත 
විශ්වවිදයාලය තුළ සිටින පුද්ගලයන් සෙ කණ්ඩායේ සමග ඒකාබද්ධ ීම.  
 

6. ඉල්ලීම මත ගුරුවරුන්ට ශිර්ය ප්රතිගපෝර්ණ ගස්වා ලබාදීම. 
 

7. ඉගැන්ීම සෙ ඉගගනීමට අදාලව විශ්වවිදයාලය තුල පවතින ප්රතිපත්ති සෙ සාමානය 
ක්රියාවලිවලට  දායක ීම. 
 

8. උසස් අධයාපන ක්ගර්්ත්රය ො සේබන්ධව පළල් පගයම්ර්ණ සෙ ශාස්ීය ක්ගර්්ත්රයට දායක ීම. 
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9. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේත් අගනක් උසස් අධයාපන ආයතනවලත් භාවිතය සඳො විශ්වවිදයාල 

කායම මණ්ඩල සංවධමනය පිළිබඳ ගපාුගව්ද්ත්, ඉගැන්ීම සෙ ඉගගනීම පිළිබඳව සුවිගශ්ර් 
වශගයනුත් ප්රකාශන පළ කිරීම.  
 

10. සමාන අරමුණු ඇති ගද්ශීය සෙ විගද්ශීය කායම මණ්ඩල සංවධමන සංගේ සමග සේබන්ධතා 
ගගාඩනගා ගැනීම. 

 

 

11. විශ්වවිදයාලය විසින් ලබා ුන් අරමුදල් ප්රමාණවත් ගනාවන අවස්ර්ාවල තම ක්රියාකාරකේ සඳො 
විශ්වවිදයාල පාලක සභාගව්ද් අනුමැතියට යටත්ව ගද්ශීය සෙ විගද්ශීය මුලාශ්රය ඇසුරින් අරමුදල් 
රැස් කිරීම.  
 

12. විශ්ව විදයාලයට අදාළ වන විර්යයන්වල පාඨමාලා වුෙ, විර්යමාලා ගවනස්කේ, ඉගනුේ ො 
ඉගැන්ීේ ො පගයම්ර්ණ විධික්රම පිළිබඳ සේපත් සහිත ගතාරතුරු මධයස්ර්ානයක් ගගාඩනැගීම 
 
වතමමානගේ ගමම මධයස්ර්ානය සියලු අධයයන, පරිපාලන ො ගවනත් සෙකාර කායම මණ්ඩල 
ඉලක්ක කර ගනිමින් මනාව ගක්න්රගතව පුහුණු වැඩසටෙන්වල නිරත ගව්ද්. 
 
අධයයන කායම මණ්ඩලය ඉලක්ක කරගත් ප්රධානතම පාඨමාලාව වන්ගන් ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල 
ප්රතිපාදන ගකාමිසම සෙ බ්රිතානයගේ කායම මණ්ඩල සෙ අධයාපන සංවධමන සංගමය විසින් 

පිළිගත් උසස් අධයාපන ක්ගර්්ත්රගේ ඉගැන්ීම පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාවයි (CTHE). 
බ්රිතානයගේ කායම මණ්ඩල සෙ අධයාපන සංවධමන සංගමය විසින් පිළිගත් අගනක් පාඨමාලාව 

උසස් අධයාපනගේ ගජ්හර්්ඨ ගුරුවරුන් ගලස පිළිගැනීගේ පාඨමාලාවයි (ASTHE).ගමය ක්රියාත්මක 
කරන ලද්ගද් වසර 10කට පසු සුුසු සේපත්දායකයකු ලබාගත ෙැකිූ නිසාය. විශ්ව විදයාල 
ආචායමවරුන් පුහුණුකිරීම පිළිබඳ ගතවන පාඨමාලාව ඉගැන්ීම ඵලදායී කරගැනීම පිලිබඳ 

ගකටිකාලීන පාඨමාලාවයි.(MATE). ගමය පිරිනමන ලද්ගද් ඉතාම කනිර්්ට විශ්ව විදයාල 

ආචායමවරුන්ටය. පගයම්ර්ණ ො ප්රකාශනය සඳො ගතාරතුරු කලමනාකරණය , ඉංග්රීසි , 
නවකයන් සඳො ගදමළ බස ආදි ගකටිකාලීන පාඨමාලා පිරිනැගේ. පගයම්ර්ණ ො ප්රකාශනය 
සඳො ගතාරතුරු කලමනාකරණය පුස්තකාලගේ සෙගයන් පවත්වන ලදී.අධයයන ො අනධයයන 
කායම මණ්ඩලවලට ගපාුගව්ද් වැඩමුලු කීපයක් පවත්වන ලදී.ගවනත් විශ්ව විදයාලවල 
ආචායමවරුන් ද මීට සෙභාගි ූෙ. 
 ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ පිහිටි කායමාල සංකීණමගේ කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය  

ක්රියාත්මක ගවයි. 

3.  ොර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධ්න වැඩසටහන්ද් 

 

❖ උසස් අධ්යොපන ක්කෂ්රක් ඉගැන්ද්වීම පිළිබඳ සහති  පර පොඨමොලොව (CTHE) 

කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය  උසස් අධයාපන ක්ගර්්ත්රගේ ඉගැන්ීම පිළිබඳ 

සෙතික පත්ර පාඨමාලාව දෙනව වන වරට ඉදිරිපත් කගළ්ය. ආචායමවරු 50 ගදගනක් 

පමණ මීට සෙභාගිූෙ.ඔවුහු ගකාළඹ විශ්ව විදයාලය, ශ්රීපාලි මණ්ඩපය, ගද්ශීය වවදය 

ආයතනය, ගමාරටුව විශ්ව විදයාලය, තාක්ර්ණ ආයතනය, ITUM, යාපනය විශ්ව විදයාලය , 

රසායන විදයා විදයාලය නිගයෝජනය කළෙ. 
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❖ උසස් අධ්යොපනක් කේෂ්ඨ ගුරුවරුන්ද් කලස පිළිගැනීකම් පොඨමොලොව (ASTHE) 

ගේ පාඨමාලාව සිවු වන වරට මොචායම සුකී ඒකරත්න විසින්ගජ්හර්්ට විශ්ව විදයාල 

ආචායමවරුන් සඳො පවත්වන ලදී. ගකාළඹ විශ්ව විදයාලය, පශ්චාත් උපාධි වවදය 

ආයතනය, නැගගනහිර විශ්ව විදයාලය, වයඹ විශ්ව විදයාලය, ගකාතලාවල ආරක්ර්ක විදයා 

පීඨය, ශ්රී ලංකා ගතාරතුරු තාක්ර්ණ ආයතනය, IIT යන ආයතනවල ආචායමවරු 19ක් මීට 

සෙභාගිූෙ. 

 

 

❖ ඉගැන්ද්වීම ඵලද්ොයී  රගැනීම පිලිබඳ ක ටි ොලීන පොඨමොලොව(MATE) 

ගමය ගකාළඹ විශ්ව විදයාලය ඇතුළු උසස් අධයාපන ආයතනවල ස්ථිර ගනාූ කණිර්්ඨ 

අධයයන කායම මණ්ඩලය ( සෙකාර කථිකාචායම, උපගද්ශක, ශිල්ප ප්රදශමක) සඳොය. මීට 

ගමාරටුව විශ්ව විදයාලය, ගප්රාගදනිය විශ්ව විදයාලය, වෘත්තිය තාක්ර්ණ විශ්ව විදයාලය, 

සමාජ සංවධමනය පිළිබඳ ජාතික ආයතනය, ගෘෙ නිමමාණ අධයයන ආයතනය ො පදනේ 

ආයතනය යන ආයතනවල ස්ථිර කායම මණ්ඩලය 50ක් පමණ සෙභාගි ූෙ. 

මීට අමතරව විශ්ව විදයාල කායම මණ්ඩලය සඳො පැවැත්ගවන ඉංග්රීසි , ගදමළ බස, පරිගනක 

ආදි පාඨමාලා ෙැර 2016 තුළ විවිධ සේපත්දායකයන්ගේ සෙභාගිත්වගයන් වැඩමුලු 18ක් 

පැවැත්ීය.ගමහි අරමුණ ූගේ විශ්ව විදයාලගේ අරමුණු සපුරා ගැනීමට විශ්ව විදයාල කායම 

මණ්ඩලයට අවශය ෙැකියා වධමනය  කර ගැනීමයි. 

2016 වසගමදී කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය විසින් ක්රියාත්මක කළ වැඩමුලු 

ලයිස්තුව පෙත දැක්ගව්ද්. 

# පොඨමොලොව/ වැඩමුඵව දිනය  
සම්පත්ද්ොය යන්ද් 

I.  උසස් අධයාපන ක්ගර්්ත්රගේ 

ඉගැන්ීම පිළිබඳ සෙතික පත්ර 

පාඨමාලාව (CTHE) – 19 

කණ්ඩායම 

 

2016.03.21 සිට 
2016.11.22 දක්වා 

 මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 
ආචායම ශ්රීනිකා ීරගකෝන්, 
අධයක්ර්,        
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 

II.  උසස් අධයාපනගේ ගජ්හර්්ඨ 

ගුරුවරුන් ගලස පිළිගැනීගේ 

පාඨමාලාව (ASTHE)  

4 කණ්ඩායම 

 

2016.07.08 සිට 
2016. 12.19 
දක්වා 

මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 
ආචායම ශ්රීනිකා ීරගකෝන්, 
අධයක්ර්,        
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 

III.  පගයමර්්ණ ො ප්රකාශනය සඳො 
ගතාරතුරු කලමනාකරණය 
පිළිබඳ ගකටිකාලීන පාඨමාලාව 

(InReP)     

2016.03.16 සිට 
2016.05.09 දක්වා 
                                        

ආචායම පී. විගජ්හතුංග මිය 
පුස්තකාලයාධිපති, 
ගකාළඹ වි.වි 
 
එේ. ගසෝමරත්න මිය, 
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සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති, 
ගකාළඹ වි.වි 
 
පී. ගක්. එස්. මනතුංග මිය 
ගජ්හ. සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති, 
ගකාළඹ වි.වි 
 
එේ.ඒ. එල්. සිල්වා මිය,  
ගජ්හ. සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති, 
ගකාළඹ වි. 
 
එස්. එේ. අධිකාරී මිය, 
ගජ්හ. සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති, 
ගකාළඹ වි. 

IV.  ඉගැන්ීම ඵලදායී කරගැනීම 

පිලිබඳගකටිකාලීන පාඨමාලාව 

(MATE) 

 

2016.10.06 සිට 
2016.12.22 දක්වා 
 

. මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 
ආචායම ශ්රීනිකා ීරගකෝන්, 
අධයක්ර්,        
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි 

V.  ඉංග්රීසි පාඨමාලාව (1නිපුණතා 
මට්ටම) 

 A කණ්ඩායම 
2016.10.25 සිට 
2016.12.15 දක්වා                   
                                     

සාවිත්රි ඩයස් ගමය, 
සේබන්ධීකාරක, 
ඉංග්රීසි ඒකකය, 
ගකාළඹ වි.වි 
 

VI.  ඉංග්රීසි පාඨමාලාව (2 නිපුණතා 
මට්ටම) 

B කණ්ඩායම 
20්්16.10.27 සිට 
2016.12.15 දක්වා 

චන්දිමා නානායක්කාර ගමය, 
බාහිර කථිකාචායම, 
ඉංග්රීසි ඒකකය, 
ගකාළඹ වි.වි 
 

VII.  ගදමළ පාඨමාලාව 2016.11.01 සිට 
2016.12.20 දක්වා 
 
                                                               

ඒ. ආම.එේ. නිසාේ මයා, 
බාහිර කථිකාචායම                     
(භාර්ා අධයයන සෙ පුහුණුකිරීේ 

ආයතනගේ (NILET)      අධයක්ර් ජනරාල් 
විසින් නිගදම්ශිත) 
    

VIII.  විශ්ව විදයාල ගස්වා දියුණු කිරීමට 
මෙජන සේබන්ධතා ො 
ගනුගදනුකරුවන් ගැන 
සැලකිල්ල 

 2016. 01. 28 ගජ්හ. ජයමෙ ගමය,                   
ගජ්හර්්ට පුහුණු විධායක, 
ශ්රී ලංකන් එයාලයින්ස් 
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IX.  ශාස්ීය පගයම්ර්ණ ො විශ්ව 
විදයාල ඉගැන්ීේ වලට අදාළ 
ආචාර ධමම පිළිබඳ වැඩමුඵව 

2016.02.05 ආචායම ෙරිනි අමරසූරිය 
ගජ්හර්්ට  කථිකාචායම, 
විවෘන වි.වි. 
ආචායම චාන්දනී ලියනගේ, 
ගජ්හර්්ට  කථිකාචායම, 
ගකාළඹ වි.වි. 
ආචායම පණ්ුක කරුණානායක, 
ගජ්හර්්ට  කථිකාචායම, 
ගකාළඹ වි.වි 

X.  පරිණතයන් තැනීම: අප 

කරන්ගන් කුමක්ද? සිසුන්ට කළ 

ෙැක්ගක් කුමක්ද? විචාරාත්මක 
ින්තනය පිළිබඳ වැඩමුලුව 

  2016.03.11       මොචායම සුකී ඒකරත්න 
 
 

XI.  මුදල් අධි පරිෙරණය පිළිබඳ 
වැඩමුඵව   

 2016.05.12      රාජන් ආශිවමාතේ මයා 
විගනන කමිටු සභාපති ො වි.වි. මණ්වල 
සාමාජික 
 
 ආම. එේ.පී. ඒ. ජනක මයා, 
විගනන කමිටු නිරීක්ර්ක සෙ  බාහිර 
විගනක    

XII.  විශ්ව විදයාලයට සිසුන් 
පරිවතමනය කිරීම 
කළමනාකරණය කිරීගේ 
ආකෘතියක්  පිළිබඳ වැඩමුඵව 

2016.06.10            . මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 

XIII.  ගපෞද්ගලික ඵලදායීතාව සඳො 
ිත්ත ඒකාග්රතාව 

2016 .06.10       
 

මොචායම වසන්ත ගුණතුංග, 
අංශ ප්රධාන, 
ප්රජා වවදය අංශය, 
වවදය පීඨය, 
ගකාළඹ වි.වි. 
 
මොචායම ඩබ්ද. කුසුේ ද ආබෘෘ 
ඖර්ධගව්ද්ද අංශය, 
වවදය පීඨය, 
ගකාළඹ වි.වි. 

XIV.  ශිර්ය ඉගනුම දියුණු කිරීගේ නවමු 
ක්රම 

 2016.06.27  මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 

XV.  ශිර්ය කුසලතා දියුණු කිරීමට 
ඇගයීේ: ඉදිරිපත් කිරීේ  

2016.07.11    මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 
 
ආචායම ශ්රීනිකා ීරගකෝන්, 
අධයක්ර්,        
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 
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XVI.  කායමාල පටිපාටි ප්රවධමනය: 
ලිපිගගානු කළමනාකරණය 

2016.06.20    ලාල් සිල්වා මයා,  
හිටපු වැඩබලන ගල්ඛකාධිකාරී, 
ගකාළඹ වි.වි.                                                                                                             

XVII.  වැඩ ො ජීවිතගේ සමතුලනය  2016.07.21 මොචායම ප්රියංජලී ද ගසායිසා, 
මගනෝවවදය අංශය, 
වවදය පීඨය, 
ගකාළඹ වි.වි. 

XVIII.   
HE ඉගනුේ ක්රමය ො එහි 
අන්තගමතය  

 
2016.07.22 

මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 

XIX.  අපගේ යෙ පැවැත්ම දියුණු කිරීම  2016.08.24 ආචායම දියනාත් සමරසිංෙ, ගකාළඹ වි.වි 

XX.  මුදල් අධි පරිෙරණය පිළිබඳ 
වැඩමුඵව   

 2016.09.14      ආම.එේ.පී.ඒ.ජනක මයා 
විගනන කමිටු නිරීක්ර්ක,  ගකාළඹ වි.වි. 

XXI.   "වැඩි ඉගැන්ීම: අු ප්රතිඵල. 

විසඳුම කුමක්ද?" 
 2016.09.30 මොචායම සුකී ඒකරත්න, 

උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 

XXII.  නීති පීඨය සඳො පාඨමාලා 
සැලසුේකරණය 

2016.10.25 මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 

XXIII.  කායම පුරුු දියුණු කිරීම: විශ්ව 
විදයාල රියුරන්ගේ භූමිකාව, 
වගකීේ ො දායකත්වය උපරිම 
කිරීම  

 2016.10.29 මොචායම සමන් රණසිංෙ, 
ශ්රී ජයවධමනපුර වි.වි 
 
ගක්.ඒ.එස්. එඩ්වඩ් මයා  
ගල්ඛකාධිකාරී, ගකාළඹ වි.වි 
 
ඒ.ඩබ්ද. දිසානායක මයා 
අධයක්ර් (VET වයාපෘතිය) 
ගමෝටම රර්වාෙන ගදපාතමගේන්තුව. 
 
ගස්නක ගමගේ මයා  
උප ගපාලිස් පරීක්ර්ක, රර්වාෙන අංශය,  
ගපාලිස් මූලස්ර්ානය        
                                    

XXIV.   "පගයමර්්ණ කුසලතා 

ප්රවධමනය: ඵලදායී වයාපෘති 

ගයෝජනා ලිීම " 

2016.10.31   මොචායම ප්රීති උඩගම 
සත්ත්ව විදයා අංශය 
ගකාළඹ වි.වි. 

XXV.  පාඨමාලා සැලසුේකරණගේ 
මූලධමම 

  2016.12.16.   මොචායම සුකී ඒකරත්න, 
උපගද්ශක,                         
කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය ,                            
 ගකාළඹ වි.වි. 
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4.  ොර්ෂයය මණ්ඩල කතොරතුරු 

ආචොර්ෂය ඩී.ඒ.සී. සිේවො 

අධයක්ර්- කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය    (2016.02.22 

දක්වා) 

ආචොර්ෂය වයි. එම්. එස්. කක්. වීරක ෝන්ද්    

ගජ්හර්්ඨ කථිකාචායම  

වැඩ බලන අධයක්ර්- කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය  (2016.02.23 

සිට) 

අධයක්ර්- කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය  ( 2016. 

05.20 සිට) 

මහොචොර්ෂය සුකී ඒ රත්න 

උපගද්ශක 

කායම මණ්ඩල සංවධමන මධයස්ර්ානය  ( 2014.03.14 

සිට) 

ඕ. එම්.ඒ. ප්රසංගි ො මැණිකක් කමය 

පරිගනක ගයදවුේ සෙකාර 

ඩී.ඒ.ඩී. එස්. ආර්ෂ.  රුණොතිල  කමය 

පරිගනක ගයදවුේ සෙකාර  (2016.09.14 

දක්වා) 

යූ.එේ.එන්ද්. ඉන්ද්දි  මයො 

පරිගනක ගයදවුේ සෙකාර  (2016.09.15 

සිට) 

එම්. එස්.ඒ. ප්රනොන්ද්දු මයො 

සුළු ගස්වක 

එන්ද්. ඒ.ටී.කක්. කපකර්ෂරො කමය 

පරිගනක ගයදවුේ සෙකාර අභයාසලාභී( තාවකාලික) 
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සම්පත් සහ සිසුන්ද් 
 

 
අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය: 

 
අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 
 

 
පර්ෂක්ෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශන පිළිබඳ විස්තර  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පීඨය පොඨමොලොව මුළු සිසුන්ද් 

ගණන 
අධ්යයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 
අනධ්යයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
කායම මණ්ඩල 
සංවධමන 

මධයස්ර්ානය (SDC) 

 කායම 
මණ්ඩලය 
සඳො 

1 1 4 4 

එකතුව    1 1 4 4 

පීඨය විෂයය මොධ්යය කජයෂ්ඨ 

මහො. 
මහොචොර්ෂය කජයෂ්ඨ 

 ථි. 
 ථි ොචොර්ෂය සහ. 

 ථි. 
උපකද්ශ  

කා.ම. 
සංවධමන 
ම. 

උසස් 
අධයාපන 

ඉංග්රීසි   1    

එකතුව     1    

පීඨය කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ  ණිෂ්ඨ සුළු කස්ව  ක ොන්ද්රොත්   

කා.ම. 
සංවධමන ම. 

  2 1 1 

 එකතුව   2 1 1 

විෂය ප්ර ොශයට පත් 

 ළ 
අකලවි  ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
අ. පගයම්ර්ණ සංඛයාව       
කා.ම. සංවධමන ම.     1 1 
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වැඩසටහන්ද්, සම්මන්ද්රණ හො වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු 
 
විෂය ප්ර ොශයට පත්  ළ සම්ූර්ෂණ  ළ ඉදිරිපත්කිරීම්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

පශ්චොත් උපොධි වැඩසටහන්ද් සංඛයොව       
උදා: සිංෙල අධයයන අංශය       
ආර්මික විදයා අ.අ.       

පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො වැඩසටහන්ද් 

සංඛයොව 
      

උපොධි පොඨමොලො සංඛයොව       

 ඩිේකලෝමො වැඩසටහන්ද් සංඛයොව       

සහති පත් පොඨමොලො සංඛයොව 

උසස් අධයාපන ක්ගර්්ත්රගේ ඉගැන්ීම 

පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව (CTHE) – 

19 කණ්ඩායම 

31 49 31 48   

SDC –  උසස් අධයාපනගේ ගජ්හර්්ඨ 

ගුරුවරුන් ගලස පිළිගැනීගේ පාඨමාලාව 

(ASTHE)  

4 කණ්ඩායම 

- 19 - 22/12/

2016 

වන 

විට 

ගක

ගරමි

න් 

පැවති 

  

ගවනත් 

SDC –  ඉගැන්ීම ඵලදායී කරගැනීම 

පිලිබඳගකටිකාලීන පාඨමාලාව (MATE) 

25 47 21 22/12/

2016  

වන 

විට 

ගකගර

මින් 

පැවති 

  

SDC –  පගයම්ර්ණ ො ප්රකාශනය සඳො 

ගතාරතුරු කලමනාකරණය පිළිබඳ 

ගකටිකාලීන පාඨමාලාව (InReP)     

- 20 - 13   

SDC –  ඉංග්රීසි පාඨමාලාව (1 මට්ටම) - - - -   

SDC –  ඉංග්රීසි පාඨමාලාව (2 මට්ටම) - 3 - ගකගර

මින් 

පැවති 

  

SDC –  ගදමළ බස 9 2 4 ගකගර

මින් 
  



116 
 

පැවති 

SDC -උසස් පගයම්ර්ණ ක්රමගව්ද්ද සෙ දත්ත 

විශ්ගල්ර්ණය: ගුණාත්මක ො 

ප්රමාණාත්මක ක්රමගව්ද්ද 19.02.2015 

33      

SDC -  උසස් පගයම්ර්ණ ක්රමගව්ද්ද සෙ 

දත්ත විශ්ගල්ර්ණය: ගුණාත්මක ො 

ප්රමාණාත්මක ක්රමගව්ද්ද  - 20.02.2016 

27      

SDC -   පරිණතයන් තැනීම: අප 

කරන්ගන් කුමක්ද? සිසුන්ට කළ ෙැක්ගක් 

කුමක්ද? - 03.03.2014 

36      

SDC -විදයාත්මක පගයම්ර්ණ සඳො SPSS  

මගින් දත්ත විශ්ගල්ර්ණය" - 12.03.2015 

24      

SDC - ඵලදායී විශ්වවිදයාල 

කළමනාකරණය සඳො ගපාු 

ප්රසේපාදනය -2015.04.24-25  

0      

SDC" -ඵලදායී කායමාල කළමනාකරණය 

29.04.2015 

0      

SDC - කායමාල කළමනාකරණය: 

කායමාල පරිපාලනගේ ගපාු නීති සෙ 

ලිපිගගානු ො පරිගල්ඛන 

කළමනාකරණය - 20.05.2015 

0      

SDC -සාමානය කායමාල කළමනාකරණය 

සෙ පරිගල්ඛන කළමනාකරණය 

2015.07..15 ො16)) 

0      

SDC -MS Access භාවිතගයන් කායමාල 

දත්ත කළමනාකරණය" - 23.07.2015 

0      

SDC - පගයමර්්ණ ක්රමගව්ද්ද සෙ දත්ත 

විශ්ගල්ර්ණය:  SPSS පරිගනක ගයදවුම 

මගින් " සිව්ද් දින වැඩමුළුව -30.07.2015 

ො  6,13,27.08.2015 

35      

SDC - ප්රසේපාදන ගල්ඛන සැකසීම: 

අතයවශයතා සෙ ගයදවුේ" - 05.08.2015 

0      
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SDC - සාමානය කායමාල 

කළමනාකරණය - 12.08.2015 

0      

SDC - සිසුන් මුහුණපාන ඉගනුේ ගැටළු 

සෙ OBE ප්රගව්ද්ශය මගින් ඒවා ඉවත් කළ 

ෙැකි අයුරු " - 18.09.2015 

 

42 

     

SDC - අප තුළ ො සිසුන් තුළ ප්රීණත්වය 

වධමනය කිරීම - 21.09.2015 

17      

SDC - වඩා ගොඳ ඉගනුමක් සඳො සිසුන් 

බලගැන්ීම:  උපගද්ශනගේ 

මගනෝවිදයාත්මක පැතිකඩක් - 

26.11.2015 

3      

SDC - විශ්ව විදයාල ගස්වා දියුණු කිරීමට 

මෙජන සේබන්ධතා ො ගනුගදනුකරුවන් 

ගැන සැලකිල්ල   - 28.01.2016 

 3     

SDC - ශාස්ීය පගයම්ර්ණ ො විශ්ව 

විදයාල ඉගැන්ීේ වලට අදාළ ආචාර 

ධමම පිළිබඳ වැඩමුඵව " - 05.02.2016 

 27     

SDC - පරිණතයන් තැනීම: අප කරන්ගන් 

කුමක්ද? සිසුන්ට කළ ෙැක්ගක් කුමක්ද   - 

විචාරාත්මක ින්තනය පිළිබඳ නිදසුන)" - 

11.03.2016 

 10     

- මුදල් අධි පරිෙරණය පිළිබඳ වැඩමුඵව   

12.05.2016 

 28     

SDC - විශ්ව විදයාලයට සිසුන් පරිවතමනය 

කිරීම කළමනාකරණය කිරීගේ 

ආකෘතියක් පිළිබඳ වැඩමුඵව   - 

10.06.2016 

 12     

SDC - ගපෞද්ගලික ඵලදායීතාව සඳො 

ිත්ත ඒකාග්රතාව -15.06.2016 

 17     

SDC - ශිර්ය ඉගනුම දියුණු කිරීගේ නවමු 

ක්රම  - 27.06.2016 

 32     

SDC - ශිර්ය කුසලතා දියුණු කිරීමට  34     
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ඇගයීේ: ඉදිරිපත් කිරීේ  - 11.07.2016 

SDC -  කායමාල පටිපාටි ප්රවධමනය: 

ලිපිගගානු කළමනාකරණය " - 

20.07.2016 

 5     

SDC - වැඩ ො ජීවිතගේ සමතුලනය   - 

21.07.2016 

 11     

SDC - HE ගුරුවරුවන්ගේ ඉගැන්ීේ ො 

ක්රමගව්ද්ද   - 22.07.2016 

 36     

SDC - කායමාල පටිපාටි ප්රවධමනය: 

වාර්මික සමීත්ර්ණ - 10.08.2016 

 2     

SDC -  අපගේ යෙපැවැත්ම දියුණු කර 

ගැනීම - 24.08.2016 

 5     

SDC - කායමාල පටිපාටි ප්රවධමනය: 
මුදල් අධි පරිෙරණය පිළිබඳ වැඩමුඵව  " - 

14.09.2016 

 2     

SDC - වැඩි ඉගැන්ීම: අු ඉගගනුම. 

විසඳුම කුමක්ද?- 30.09.2016 

 15     

SDC  විශ්ව විදයාල රියුරන්ගේ භූමිකාව , 

වගකීේ ො දායකත්වය ප්රවධමනය කිරීම - 

- 29.10.2016 

 0     

SD පගයමර්්ණ කුසලතා දියුණු කිරීම: 

නිවැරදි පගයම්ර්ණ ගයෝජනා කිරීම  - 

31.10.2016 

 16     

SDC - සාර්මක පාඨමාලා සැලසුේකරන 

මූලධමම  - 16.12.2016 

 31     

එකතුව 302 426      
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2.10 ජොති  අධ්යොපන පර්ෂක්ෂණ සහ ඇගයීම් මධ්යස්ථොනය (NEREC) 

1 ද්ැක්ම  
 
පගයම්ර්ණ, ඇගයීේ, සංවධමනය, ගබදාෙැරීගේ කායම සෙ අධයාපන ගතාරතුරු සැපයීගේ ගස්වා 
මගින් ජාතික සෙ කලාපිය මට්ටමින් අධයාපනය සෙ පුහුණුව වධමනය කිරීම.  
 
2.  කමකහවර  
ජාතික සෙ කලාපිය ස්වභාවයක් සහිත ක්රියාශීලි, ඉදිරිගාමී අධයාපන පගයම්ර්ණ, ඇගයීේ, 
පරීක්ර්ණ සෙ පුහුණු ආයතනයක් ස්ර්ාපිත කිරීම.  
 
 
3.  අ)   හැඳින්ද්වීම  

ජාතික අධයාපන පගයම්ර්ණ සෙ ඇගයීේ මධයස්ර්ානය ප්රතිපත්ති ගගාඩනැගීම සඳො පගයම්ර්ණ 

මත පදනේ ූ දත්ත සැපයීගේ අරමුණින් 2000 වසගමදී ස්ර්ාපනය ගකරිණි.  එය පිහිටුීගේ 

අරමුණට අනුගත ගවමින් ජාතික අධයාපන පගයම්ර්ණ සෙ ඇගයීේ මධයස්ර්ානය  ශ්රී ලංකාගව්ද් 

අධයාපන ප්රතිපත්ති සෙ ශිර්ය කායම සාධනයට අදාළ පගයම්ර්ණ සෙ ඇගයීේ අධයයන පගයම්ර්ණ 

ආරේභ කිරීම සෙ පවත්වාගගන යාම සඳො කැපී සිටියි. ජාතික අධයාපන පගයම්ර්ණ සෙ ඇගයීේ  

මධයස්ර්ානය අධයාපන අමාතයංශගේ සෙ ගලෝක බැංකුගව්ද් උපගද්ශකත්වය යටගත්  දසකයකට 

අධික කාලයක් විවිධ ගශ්්රණිවලට අයත් ශිර්යයන් ගේ කායම සාධනය ජාතික මට්ටමින් ඇගයීේ 

ක්රියාවට නංවා ඇත.  සේමන්ත්රණ, වැඩමුළු, අධයාපනය සෙ ඇගයීේවලට අදාළ ධාරිතා වධමන 

පුහුණු සෙ පගයම්ර්ණ මගින් ජාතික අධයාපන පගයම්ර්ණ සෙ ඇගයීේ මධයස්ර්ානය  රජගේ සෙ 

රාජය ගනාවන සංවිධාන ගවත තම  ගස්වා ලබාගදයි.  

 

2015 වර්මගේදී 4 වන ගශ්්රණිගේ අධයාපනය නිම කළ සිසුන්ගේ ප්රගමණයන්හි ජාතික තක්ගස්රුව 

පිළිබඳ අධයයනයක් එකී වගකීම දරන්නවුන් වන අධයාපන ගදපාතමගේන්තුව, ජාතික අධයාපන 

ආයතනය, ජාතික අධයාපන ගකාමිසම සෙ ගලෝක බැංකුව සෙභාගීත්වගයන් 2016.10.31 වන දින 

අධයාපන පීඨගේදී පැවැත්වුනි.  ගමම වයාපෘතිය අධයාපන ගදපාතමගේන්තුගව්ද් අධිකාරීත්වගයන් 

ගලෝක බැංකුගව්ද් මූලය ප්රතිපාදන යටගත් සිු ගකරුණි. 

 

අධ්යක්ෂ: මහොචොර්ෂය මොරි කපකර්ෂරො 

ඇ) අනොගත සැලසුම් 

2015 ව ර්මගේදී ශ්රී ලංකාගව්ද් 8 වන ගශ්්රණි ගේ අධයාපනය නිම කරන සිසුන්ගේ ප්රගමණයන් පිළිබඳ 

ජාතික අධයාපන පගයම්ර්ණ සෙ ඇගයීේ මධයස්ර්ානය 2015/2016 වර්මය ගවනුගවන් දැනට 

ක්රියාත්මක කරගගන යයි.  අධයාපනය සෙ තක්ගස්රුව පිළිබඳව අධයයන පගයම්ර්ණ 03 ක් පවත්වන 

ගලස අධයාපන අමාතයාංශය NEREC ආයතනගයන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. 

අනධයයන කායම මණ්ඩලය 

 කායමාල කළමනාකරු- 1 (ගකාන්ත්රාත් පදනමින්) 

 කායමාල සොයක- 1        (ගකාන්ත්රාත් පදනමින්) 
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පර්ෂක්ෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශන පිළිබඳ විස්තර  

  

පුනරොවර්ෂතන වියද්ම් 

 
ප්රොේධ්න වියද්ම් 

 
වයොපෘති විස්තර (කද්ශීය/විකද්ශීය ආධ්ොර මත)  

 

 

විෂය ප්ර ොශයට පත්  ළ අලවි  ළ  ඉදිරිපත්කිරීම්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
අ. පගයමර්්ණ සංඛයාව 01 02   01 02 
ආ. නගවෝත්පාදන  
සංඛයාව 

      

ඇ. වාර සඟරා සංඛයාව       
ඈ. ග්රන්ර් සංඛයාව 01 01   01 01 
ලිපි සංඛයාව  01     
ගවනත්       

එකතුව 02 04   02 03 

විෂයය 2015 රු. 2016  රු. 
ගපෞද්ගලික ගව්ද්තන 669,753.22 756,303.89 
ප්රවාෙන - - 
සැපයුේ 107,043.60 91,036.82 
නඩත්තු 40,626.00 13,875.00 
ගකාන්ත්රාත් ගස්වා   
ගවනත්   
එකතුව                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     817,422.82 861,215.71 

විෂයය 2015 රු. 2016 රු. 

• ගෘෙභාණ්ඩ ො කායමාල උපකරණ මිලදී 
ගැනීේ 

13,852.80 - 

• යන්ත්ර මිලදී ගැනීේ 416,640.00 800,415.00 

• ගගාඩනැගිලි සෙ නිමමිත ලබාගැනීේ - - 

• ගවනත් - - 

 එකතුව                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     430,492.80 800,415.00 

නම සහ විස්තරය ණය/ආධ්ොර අනුග්රොහ  

ආයතනය 
සමස්ත අය වැය 

2015 ශ්රී ලංකාගව්ද් 4 වසර 
සිසුන්ගේ සාධනය පිළිබඳ 
ජාතික ඇගයීම 

ආධාර ගලෝක බැංකුව රු. 9,949,626.00 

2016 ශ්රී ලංකාගව්ද් 8 වසර 
සිසුන්ගේ සාධනය පිළිබඳ 
ජාතික ඇගයීම  

ආධාර 
ගලෝක බැංකුව රු. 9,996,300.00 

 තාක්ර්ණ විර්ය ධාරාව සහිත 
පාසල් 251ක් පිළිබඳ අධයයනය 

ආධාර ආසියානු 
සංවධමන 
බැංකුව 

රු. 235,396.80 
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2.11    වවද්ය මධ්යසථ්ොනය 

වවද්ය  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

ප්රධාන වවදය නිලධාරි ගලස වවදය ගක්.ඩි.අයි. වාසුගද්ව මෙතා කටයුතු කරයි.  ගකාන්ත්රාත් 

පදනම මත විශ්වවිදයාල වවදය නිලධාරින් ගලස  එේ.ඒ.පී.ඩබ්දලිව්ද්. ගේමතිලක මිය,  ඩී.එස්. ගක්. 

ගතන්නගකෝන් මිය සෙ ඒ.ආම.පී. රත්නායක මිය ගස්වය කරති.  විශ්වවිදයාල වවදය නිලධාරින් 

තිගදගනකු සඳො තනතුරු පුරප්පාුව පවතින අතර ඉල්ලුේකරුවන් ගනාමැතිකම ගේතුගවන් ගේ 

දක්වා ඒවා පිරවිය ගනාෙැකි ී ඇත.වවදය ඒ.සී. ජයතිලක මිය 2016.11.01 දින සිට විශ්වවිදයාල  

වවදය නිලධාරි ගලස ස්ථිරව  පත් කරනු ලැබ ඇතත් ඇය තවමත් වැඩ භාර ගගන නැත.                                                                                                                             

තොක්ෂණ  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

නව පත්ීේ ලද විදයාගාර කාමමික නිලධාරීවරයා 2016.08.31 සිට ඉල්ලා අස්ී ඇති අතර ඒ ගවනුවට 

අගයකු පත් කිරීමට නියමිතය. 

• සියලු නවක ඇතුළත්ීේ සේබන්ධගයන් වවදය පරීෂණයන් සිුකරගගන ඒම සඳො 

වවදය පරීෂණ ගපෝරම තම තමන්ගේ වවදයවරුන් විසින් පුරවා රැගගන ඒම සඳො 

නවකයින්ට ලබා ගදනු ලැගබයි. පිරූ ප්රශ්නාවලි ො ගපෝරම වවදය මධයස්ර්ානගේ ගගානු 

ගකගම. 

• විශ්වවිදයාලයීය ගස්වයට (ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය/වි.වි.ප ර.ගකා./වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි 

ආයතනය/ගද්ශීය වවදය විදයායතනය/ශ්රීපාලි මණ්ඩපය) බඳවා ගනු ලබන සියලුම නව 

ගස්වකයන් විශ්වවිදයාලයීය වවදය නිලධාරී විසින් ගස්වය සඳො ඔවුන්ගේ ගයෝගයතාව 

පිරික්සීම සඳො වවදය පරීෂාවට භාජනය ගකගරන අතර අවශය පරීෂණ සිුගකගරයි. 

• එගස් ම ගමකී අධයයනායතනයන්හි සියලුම ගස්වකයින්ගේ ගස්වා දීර්ම කිරීේ  සඳොද 

ගමගස් වවදය පරීෂණයන්ට ලක් කිරීම ගමහිදී සිු ගකගරයි. 

• බර ඉසිලීම, ඔරු පැදීම, මල්ලව ගපාර, මාගම ධාවන තරග ආදී විගශ්ර් ක්රීඩා  අවස්ර්ාවන්හිදී 

සිසුන්ගේ සුවතාව ො වවදය ගයෝගයතාව විමසා බැලීම. 

• වි.වි.ප ර.ගකා./වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය/ගද්ශීය වවදය විදයායතනය යන 

ආයතනයන්හි කායමමණ්ඩල සඳො ගසෞඛය ගස්වා පෙසුකේ. 

ප රජො කසෞඛය කස්වොව 

මුරුවන් ගබෝවිය ෙැකි ස්ර්ානවලට කෘමිනාශක ඉසීම නිතය ගපාු ගසෞඛය ගස්වා කටයුත්තක් ගලස 

සිු කරන ලදී. ජලාප වෙන පද්ධතිගේ නිරන්තර අවහිරීම විසඳීම සඳො ගසෞඛය මධයස්ර්ාන 

කේකරුවන්ට එම කටයුත්ත කිරීමට ගනාෙැකි වන අවස්ර්ාවන්හි දී ගපෞද්ගලික 

ගකාන්ත රාත්කරුවන්ෙට ො නගර සභාවට එම ගස්වා භාර ගදන ලදී. ගඩංගි වසංගත කාල පරිගේදගේ 

දී ගන්වාසිකාගාර, ගභෝජනාගාර ො සියලු විශ්වවිදයාල ගගාඩනැගිලිවල විගශ්ර් වැඩසටෙනක් 

ක්රියාත්මක විය. ගඩංගු කාලවලදී ුේ විදීම සඳො නව ුේවිදින යන්ත්රයක් මිලදී ගැනිණි. 
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 111-11වගුව : වවද්ය කස්වො සහ ප්රති ොර ලබොගැනීමට පැමිණීම් හො සැපයූ කස්වො 

 
 
 
           කස්වොව 

 
වවද්ය මධ්යස්ථොනය- තර්ෂස්ටන්ද් 

මොවත  
                                  

 
  වවද්ය මධ්යස්ථොනය- 

වවද්ය පීඨය 

    
 
 
එ තුව 

සිසුන්ද්   ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 
UGC 
IIM 
PGIM 

සිසුන්ද්  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 
UGC 
IIM 
PGIM 

 

ප්රතිකාර ලබා ගැනීේ 5312 1278  1060 607 216 8473 

නව පත්ීේ ො 
ඇතුලත්ීේ සඳො 
වවදය පරීක්ර්ණ 

 134 48    182 

ගස්වා දිගු ලබා 
ගැනීමට වවදය 
පරීක්ර්ණ 

 49   16 12 77 

වවදය සෙතික 19 03  190 110 18 340 

 සැරහුේ 2140 420     2560 

දන්ත ප්රනිකාර 
උපගද්ශනය 
පිරවුම 
උද්ධරනය 
තුලනය 
ගයාමු කිරීේ 

 
98 
239 
06 
131 
05 

 
60 
117 
10 
14 
06 
 

  
01 

 
09 

 
04 

 
172 
356 
16 
145 
11 

එන්නත් කිරීේ 
විර් 
ගෙපටයිටිස් බී 
පැගපාල 

       

විදයාගාර ගස්වා 
a. සාමානය රුධිර 
පරීක්ර්ණ 
    WBC/D,Hb%, 
MP,  
    ESR 
    FBC 
b විගශර්් රුධිර 
පරීක්ර්ණ 
 
c. මුත්රා පරීක්ර්ණ 
d. මුත්රා ගරෝපිත 
පරීක්ර්ණ 

e. මළපෙ පරීක්ර්ණ 

f.  FBS/RBS 
g. රුධිර සීනි 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 
02 
 
02 
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18 
06 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 
 
03 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136 
 
25 
10 
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සොයන සඳහො කයොමු කිරීම් 

 

 

පරීක්ර්ාව 

 
ECG 
නිොරීකරණය 

 
ක්ගර්්ත්ර චාරිකා සඳො 
ප්රර්මාධාර නිකුත් 
කිරීම 
පගයමර්්ණ 

 
03 

    
01 

  
04 

 
අං ය 

 
                සොයනය 

වවද්ය 

මධ්යස්ථොනය- 

තර්ෂස්ටන්ද් මොවත 

වවද්ය 

මධ්යස්ථොනය- 

වවද්ය පීඨය 

 
එ තුව 

01 ෙදිසි අනතුරු ගස්වා 03 03 06 

02 ෙෘද ගරෝග 19 01 20 

03 ළය සායන 02 01 03 

04 චමම ගරෝග 04 06 10 

05 අක්ි ගරෝෙල 06 10 16 

06 ස්නායු සායන 03 - 03 

07 ජාතික ගරෝෙල- බාහිර 
ගරෝගී අංශය 

26 05 31 

08 ජාතික ගරෝෙල-වවදය 
සායන 

15 04 19 

09 බාහිර ගරෝගී අංශය-ශලය 
වවදය සායන 

09 05 14 

10 විකලාංග සායන 04 03 07 

11 ප්රසව ො නාරිගව්ද්ද සායන 03 - 03 

12 මගනෝ වවදය සායන 01 - 01 

13 රක්තවාත සායන 07 03 10 

14 ගමෞත්ර ගරෝග - - - 

15 A.R.V. - - - 

16 උගුර කණ නාසය සායන 13 03 16 

                 එකතුව 115 44 159 
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2.12. පුස්ත ොලය 

 
2.12.1 සම්පත් සහ සිසුන්ද්  
 

 
2.12.2. අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

 
 

2.12.3. අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 
 

 
 
 
 
 
 

පීඨය ලියොපදිංචි මුළු ශිෂය 

සංඛයොව 
ලියොපදිංචි මුළු 

අධ්යයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

ලියොපදිංචි මුළු අනධ්යයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
ප්රධාන පුස්තකාලය 7020 6455 340 307 295 316 
වවදය 
පුස්තකාලය 

1437 1566 305 241 - 73 

විදයා  පුස්තකාලය 2300 1393 300 290 50 55 
එකතුව 10757 9414 945 838 345 444 

පුස්ත ොල

ය 
පුස්ත ොලයොධි

පති 
නි. 

පුස්ත ොලයොධිප

ති 

 කජයෂ්ඨ සහ. 

පුස්ත ොලයොධිපති

(I) 

   කජයෂ්ඨ සහ. 

පුස්ත ොලයොධිප

ති II 

සහ.  

පුස්ත ොලයොධිප

ති 

පුස්ත ොල

ය 
01 01 - 04  05 

පුරප්පාු - -  (1 පුරප්පාු) 05 
එකතුව 01 01 - 05 10 

පීඨය කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ  ණිෂ්ඨ   සුළු කස්ව  

 ගජයර්්ඨ නි. 
ගල්ඛකාධිකාරී/   
නි. 
ගල්ඛකාධිකාරී 
පරිගනක 
ගයදවුේකරු 

කජයෂ්ඨ 

මොණ්ඩලි  

සහ ොර/  
මොණ්ඩලි සහ ොර 

/වැඩමූලි  

පුස්තකාල 
ගතාරතුරු 
සෙයක/ 
පරිගනක 
සෙකාර 

ගපාත් බඳින්නා/ පරිවාරක/ 
කේකරු  

 01 07  LIA -  33    ගපාත් බඳින්නන්- 08 

 01 02  CAA- 01    පරිවාරක - 10  

 01 01   කේකරු  - 17  

පුරප්පාු - 3 LIA - 4 
CAA- 2 

පරිවාරක -1 
කේකරු -3 

එකතුව 03 13 40 39 
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2.12.4.පර්ෂක්ෂණ නකවෝත්පොද්න හො ප්ර ොශන පිළිබඳ කතොරතුරු 

 
 
2.12.5. වැඩසටහන්ද්, සම්මන්ද්රණ හො වැඩමුලු 

 
2.12.6. ඇරඹූ නව පොඨමොලො 

 
2.12.7. පුනරොවර්ෂතන වියද්ම් 

 
 
 
 
 

විෂයය ප්ර ොශයට පත් ළ අලවි  ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
අ. පගයම්ර්ණ සංඛයාව ගවනත් ගතාරතුරු යටගත් බලන්න. 
ආ. නගවෝත්පාදන සංඛයාව  
ඇ. සඟරා සංඛයාව 
ඈ. ගපාත් සංඛයාව 
ඉ. ලිපි සංඛයාව 
ඊ. ගවනත් 
 එකතුව 

විර්යය සෙභාගී ීම සේපූණම කිරීේ ඉදිරිපත් කිරීේ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

       
 සෙතිකපත් පාඨමාලා       

 Ms. Word ො MS Excel පිළිබඳ පුහුණු සැසි  
කායමාල කළමනාකරණය සඳො 
පරිගනක ගයදවුේ වැඩමුලුව 

 

   01 
01 
 
08 

  

එකතුව    10   

පීඨය පොඨමොලොව මොධ්යය සෙතිකපක් ශාස්ත්රපති 

2015 2016 2015 2015 
ප්රධාන 
පුස්තකාලය 

පගයමර්්ණ ො ප්රකාශන සඳො 
ගතාරතුරු කළමනාකරණය 
(INReP)  
(  කා.ම.සං.ම. සමග) 

ඉංග්රීසි   
01 

  

   -  - - 

විර්යය 2015 රු.  2016 රු. 

a. ගපෞද්ගලික ගව්ද්තන 53,303,000 68,403,000 

b.  ප්රවාෙන - 500 

c.  සැපයුේ 400,000 1,020,000 

d.   නඩත්තු 775,000 1,103,000 

e.  ගකාන්ත්රාත් ගස්වා 10,677,000 2,219,500 

f.  ගවනත් 690,000 991,000 

එ තුව 68,845,000 73,737,000 
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2.12.8. ප්රොේධ්න වියද්ම් : 

 
 
2.12.9. මූලයමය ප්රගතිය (වැයවීම්) - පුස්ත ොල සංවර්ෂධ්න අරමුද්ල 
 

 

කමම වොර්ෂතොවට අද්ොළ කවනත්  රුණු 

• ප්රධාන පුස්තකාලගේ සීසීටීී ස්ර්ාපිත කිරීගේ කායමගයන් 90% ක් සේපූණම කර 

ඇත 

• පුස්තකාල ගතාරතුරු සොයකයන්ගේ ගතාරතුරු තාක්ර්ණ දැනුම දියුණු කිරීමට 

වැඩමුලු 8ක් ක්රියාත්මක විය. 

• ප්රධාන පුස්තකාලගේ බිේ මෙගල් වරකට සිසුන් 100 කට පමණ ප්රමාණවත් ගපාු 

අධයයන පරිශ්රයක් පිහිටුවන ලදී. 

• ගපාත් නැවත බාරදීමට දැමුේ ගපට්ටි ක්රමයක්( drop-box) පිළිබඳ ගයෝජනා ඉදිරිපත් 

විය. 

• ප්රධාන පුස්තකාලය සඳො ISO 9001 තත්ව සෙතිකය ලබා ගැනීමට වයාපෘති 

වාතමාවක් ගැන කටයුතු ගකගම. 

• ප්රධාන පුස්තකාලය සඳො පරිගනකද සහිත විශාල උපකරණ ප්රමාණයක් මිලට 

ගැනිනි. 

• සිසුන්ගේ අභයන්තර පරිෙරණය සඳො උපකුලපතිතුමාගගන් ලැප්ගටාප් පරිගනක 

25ක් ලැබිණි. 

 

 

 

විර්යය 2015 රු. 2016  රු. 
අ. ගෘෙ භාණ්ඩ සෙ කායමාලීය පවරා ගැනීේ   

ආ. යන්ත්ර සූත්ර පවරා ගැනීම   
ඇ. ගගාඩනැගිලි සෙ සැලසුේ පවරා ගැනීම   
ඈ. ගවනත්   

     ග්රන්ර් 11,562,015.93 6,346,610.96 
   වාරිකයන් සෙ විදුත් දත්ක 6,816,788.09 6,072,880.37 
වැයූ - 5,580,508.67 

ශ්රීපාලි මණ්ඩපය  2,000,000.00 

එ තුව 20,103,123.92    20,000,000.00 

විෂයය 2016 ලැබීම් රු.   2016 වියද්ම් රු.   ඉතිරිය රු. 
අ. වයාපෘතිය ෙැර 
පුනරාවතමන 

72,425.32 72,425.32  

  ආ. වයාපෘතිය ෙැර 
ප්රාේධනය 

2,782,956.61 2,782,956.61  

ඇ. ගද්ශීය අරමුදල් ලත් 
වයාපෘතිය 

   

ඈ. විගද්ශීය අරමුදල් ලත් 
වයාපෘතිය 

   

එකතුව 2,855,381.93 2,855,381.93  
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සම්මන්ද්රන සොරොංශ 

1. ගක්.ජී.පී.ජී. විගජ්හතුංග මිය ප්රකාශයට පත්කළ පත්රිකා 

අ)  ෘි ර්ෂම සිසුන්ද්කේ කතොරතුරු මූලොශ්ර භොවිතය පිළිබඳ තුලනොත්ම  

විග්රහයක්(2016) ශ්රී ලංකා වි.වි. පුස්තකාලයාධිපතිවරුන්ගේ සංගේ පත්රිකාව.19(1) 

ආ) ශ්රී ලං ො වි.වි. පුස්ත ොලයොධිපතිවරුන්ද්කේ ඉකලක්කරොනික් සමිපත් භොවිතය. 
පුස්තකාලය ො ගතාරතුරු ගස්වා ශාස්ීය සඟරාව. කාණ්ඩ 64(4) ගදසැ. කලාපය සඟරා 

ගවබ්ද පිටුගව්ද් පළ වනු ඇත. 

2. මනතුංග,පී. ගක්. එස්., අධිකාරී, එච්. අයි.එස්.එේ. ො සිල්වා එේ.ඒ.එල්.(2016) 

විගශර්්ඥයකු අමතන්න: ජීවමය පුස්තකාල පිළිබඳ නියමු අධයයනයක්. ලංකා වි.වි. 

පුස්තකාලයාධිපතිවරුන්ගේ වාර්මික පගයම්ර්ණ සැසිය. 

3. ගපගමරා, ගක්.ගක්.එන්.එල්.ො ගසෝමරත්න, එච්.එේ.ඩී.එස්.ඩී.(2016) ප්රධාන පුස්තකාලගේ 

පාඨකයන්ගේ විගනෝදාංශයක් ගලස කියීගේ පුරුු, ගකාළඹ වි.වි. 

වෘත්තිය ද්ොය ත්වයන්ද් 

 
 
 

සම්පත්ද්ොය යන්ද් කත්මොව ඉලක්   ණ්ඩොයම මොසය 
ආචායම ගක්.ජී.පී.ජී. 
විගජ්හතුංග මිය 

පගයමර්්ණ ො ප්රකාශන සඳො 
ගතාරතුරු කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ගකටි පාඨමාලාව 

කා.ම.සං.ම./ විශ්ව 
විදයාලගේ  විධායක ො 
අධයයන කායම 
මණ්ඩලය 

 

ඩී.සී. කුරුප්පු ( නි. 
පුස්තකාලයාධිපති) 
 
 

• වවදය ගතාරතුරු 
පිලිබඳ සේමන්ත්රනය 

• පුස්තකාල ජාලය 

• අධයාපනය සඳො 
ගතාරතුරු තාක්ර්ණය 

• Under review of 
literature  

ජා. ගසෞ.වි. කළුතර 
 
ගෙද පු.පා. නුවර 
 
NLDSB 
 
ගේපෙ වික්රමාරච්ි 
ආයුගවම්ද ආයතනය 
 
විදයාපති (වවදය 
පරිපාලන) 

අගගෝස්තු 
 
සැප්. 
 
මාතමු 
 
 
 
 
ගනාවැේබම 
 

පී. ගක්. එස්. මනතුංග. 

මිය  කජයෂ්ඨ සහ. 

පුස්ත ොලයොධිපති 

පුස්තකාල අනුස්ර්ාපන 
වැඩසටෙන 

වයාපාර පරිපාලන 
ශාස්ත්රපති සිසුන්/ 
කළමනාකරණ පීඨය, 
ගකා.වි.වි. 

ගනාවැ./ ගදසැ. 

ගක්.ගක්.එන්.එල්. 

ගපගමරා මිය  / සහ.  
පුස්ත ොලයොධිපති 

පුස්තකාල අනුස්ර්ාපන/පුහුණු  
වැඩසටෙන 

fMTHEM පශ්චාත් 
උපාධි අගප්ක්ර්කයන්,  
ගකා.වි.වි. 

 

එන්.එේ. 

කරන්නාගගාඩ/ සහ.  
පුස්ත ොලයොධිපති 

•   පුස්තකාල පුහුණු 
සැසිය  

• පුස්තකාල පුහුණු 
වැඩසටෙන 

උපාධි අගප්ක්ර්කයන්,  
කැළණිය .වි.වි 
ශ්රී. ල. පු. සං. 
අභයාසලාභීන් 
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ප්රධ්ොන පුස්ත ොලය සංවිධ්ොනය  ළ වැඩමුළු 

 

 
ආචොර්ෂය මණ්ඩලය සහභොගීවූ වැඩමුළු සහ සම්මන්ද්රණ 
 

 
අධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලක් පශ්චොත් උපොධි අධ්යයන  ටයුතු 

සම්පත්ද්ොය යන්ද් කත්මොව ඉලක්  

 ණ්ඩොයම 
මොසය 

එන්.එේ. 

කරන්නාගගාඩ/ සහ.  
පුස්ත ොලයොධිපති 

• Ms. Word හි MS Excel පුහුණු 
සැසි 
  

• කායමාල කළමනාකරණය 
සඳො පරිගනක ගයදවුේ 

වැඩමුළු 8   

උපාධි 
අගප්ක්ර්කයන් 
පුස්තකාල 
ගතාරතුරු 
සෙයක 

මාතමු 
 
මාතමු 
 

අවස්ථොව සහභොගි වූවන්ද් භූමි ොව මොසය 

    
වි.පු.ස. වාර්මික 
පගයමර්්ණ සමුළුව  
ගකා.වි.වි. 

පී. ගක්. එස්. මනතුංග. මිය  
කජයෂ්ඨ සහ. 

පුස්ත ොලයොධිපති 

සෙභාගිතයන් සැප්. 
 
ඔක්. 

වි.පු.ස. වාර්මික 
පගයමර්්ණ සැසිය  
ගකා.වි.වි 

ගක්.ගක්.එන්.එල්. ගපගමරා 
මිය  / සහ.  

පුස්ත ොලයොධිපති 

සෙභාගිතයන් සැප්. 

 (RDA)/NLDSB ඩබ්ද. පී.ජී. එල්. ගපගමරා 

මිය  / සහ.  

පුස්ත ොලයොධිපති 

සෙභාගිතයන් ජනවාරි 
 
 

පුස්තකාල 
වෘත්තිකයන්ගේ 
වෘත්තිය ආචාර ධමම 
මාලාවක් පිහිටුීම 

 සෙභාගිතයන් සැප්. 

නම උපොධිය ආයතනය තත්වය 
ඩී.සී. කුරුප්පු මිය දශමනසූරී වවදය පීඨය,  

ගකා.වි.වි. 
කර ගගන යමින් 
පවතී. 

එන්.එේ. කරන්නාගගාඩ මයා දශමනපති/  දශමනසූරී NILIS, ගකා.වි.වි ලියාපදිංිව 
ඇත. 

පී. ගක්. එස්. මනතුංග. මිය   දශමනපති/  දශමනසූරී FGS, ගකා.වි.වි ලියාපදිංිව 
ඇත. 

    

ගක්.ගක්.එන්.එල්. ගපගමරා මිය   පුස්තකාල ො ගතාරතුරු 
තාක්ර්ණ විදයාව පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති 

NILIS, ගකා.වි.වි 2016 දී නිම 
විය. 

ඒ. සිවසන්දිරේ ගමය පුස්තකාල ො ගතාරතුරු 
තාක්ර්ණ විදයාව පිළිබඳ  
ශාස්ත්රපති 

NILIS,  ගකා.වි.වි ලියාපදිංිව 
ඇත. 
 

ජී.සී. කුමාර මයා පුස්තකාල ො ගතාරතුරු 
තාක්ර්ණ විදයාව පිළිබඳ 

කැ.වි.වි. ලියාපදිංිව 
ඇත. 
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  පරිපොලන  ොර්ෂය මණ්ඩලය සහභොගි වූ පුහුණු වැඩසටහන්ද්  

 
 
          අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය සහභොගි වූ පුහුණු වැඩසටහන්ද් 

විදයාපති 

ගක්.ඒ.සී.පී. අගබ්දගුණවධමන මයා පුස්තකාල ො ගතාරතුරු 
තාක්ර්ණ විදයාව පිළිබඳ  
විදයාපති 

කැ.වි.වි. කර ගගන යමින් 
පවතී. 

අවස්ර්ාව සෙභාගි ූවන් ස්ර්ානය මාසය 

• පරිපාලන ගල්ඛන 
කුසලතා 

 

• විශ්ව විදයාල කායම 
මණ්ඩලගේ 
කුසලතා දියුණු 
කිරීමට අත්ගපාත් 
සැකසීම 

ජී.සී. කුමාර මයා 
 
 
ගක්.ඒ.සී.පී. අගබ්දගුණවධමනමයා 

NCASH 
 
 
ගබන්ගතාට 
තානායම 
 

ගනාවැේබම 
 
 
සැප්තැේබම 

 

• පගයමර්්ණ ො 
ප්රකාශනය සඳො 
ගතාරතුරු 
කලමනාකරණය 
පිළිබඳ 
ගකටිකාලීන 
පාඨමාලාව  
(INReP)  

 
 
ගක්.ඒ.සී.පී. අගබ්දගුණවධමනමයා 

 
 
කා.ම.සං.ම. 

 
 
මාතමු -ජූනි 
 

අවස්ර්ාව 
 

සෙභාගි ූවන් ස්ර්ානය මාසය 

මයිගක්රාගසාෆ්ට්, එක්ගසල්, 
පවම ගපායින්ට්, අන්තජමාල 
භාවිනය ො විදුත් තැපෑල 

ඒ.එේ.එල්. වසන්ත 

මයා/පුස්තකාල  ගතාරතුරු 
සෙයක 
 

ප්රධාන 
පුස්තකාලය 
 

 

සංනිගව්ද්දන කුසලතා ො 
ගනුගදනුකරුවන් පිළිබඳ 
සැලකිලිමත් ීම 

ී.සී. විදානගමගේ මිය/ 
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 
 
යූ.වයි.යූ. ගේමමාලා මිය 

 
ගප්රාගදනිය 
වි.වි. 

 
ගපබරවාරි 

මයිගක්රාගසාෆ්ට්, එක්ගසල්, 
පවම ගපායින්ට්, අන්තජමාල 
භාවිනය ො විදුත් තැපෑල 
 
 

ී.සී. විදානගමගේ මිය/ 
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 
 
ගක්.ී. ගපගමරා මිය/ පුස්තකාල  
ගතාරතුරු සෙයක 
 

 
ප්රධාන 
පුස්තකාලය 
 

 

කායමාල කළමනාකරණය  
සඳො ගයදවුේ 
 

යූ. එස්.ඩී. ගක්. ප්රියාදරී මිය/ 
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 

ප්රධාන 
පුස්තකාලය 
 

 

පී.පී.ටී. ගපගමරා ගමය/ ප්රධාන  
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පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක පුස්තකාලය 
 

යූ.ඩී.සී එේ. ගස්නාරත්න/ 
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 

ප්රධාන 
පුස්තකාලය 

 

ගක්.ජී. ජයතිලක මයා/ 
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 

ප්රධාන 
පුස්තකාලය 
 

 

-කායමාල පටිපාටි ප්රවධමනය: 
වාර්මික සමීත්ර්ණ  

එස්. බණ්ඩාරනායක මයා/ 
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 

ගකා.වි.වි. අගගෝස්තු 

විශ්ව විදයාල ගස්වා දියුණු 
කිරීමට මෙජන සේබන්ධතා ො 
ගනුගදනුකරුවන් ගැන 
සැලකිල්ල    

පී. එේ.සී.ඊ. පතිරාජ ගමය/ 
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 

ගකා.වි.වි.  

ඒ.ඒ.ජී.ආම. එේ. සුගතපාල මයා/ 
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 

ගකා.වි.වි.  

SDC -  කායමාල පටිපාටි 

ප්රවධමනය: ලිපිගගානු 

කළමනාකරණය 

 

ඩී.ඒ.ඩී.බී.කියු. දංගල්ල මයා/ 
ගජ්හ. මාණ්ඩලික සෙකාර 

ගකා.වි.වි.  

ටී.එන්.ඩී.නානායක්කාර මිය/ 
ගජ්හ. මාණ්ඩලික සෙකාර 

ගකා.වි.වි.  

ටී.එන්.ඩී.නානායක්කාර මිය / 
ගජ්හ. මාණ්ඩලික සෙකාර 

ගකා.වි.වි.  

එච්.එේ.එස්.එච්. කුමාර මයා/  
ගජ්හ. මාණ්ඩලික සෙකාර 

ගකා.වි.වි.  

කායමාල කළමනාකරණය 
සඳො පරිගනක ගයදවුේ 

ඒ.ඒ.ජී.ආම. එේ. සුගතපාල මයා/  
ගජ්හ. මාණ්ඩලික සෙකාර 

ප්රධාන 
පුස්තකාලය 
 

 

සංනිගව්ද්දන කුසලතා ො 
වෘත්තීය ආචාර ධමම 

යූ.වයි.යූ. ගේමමාලි මිය  
පුස්තකාල  ගතාරතුරු සෙයක 
 

ගප්රාගදනිය 
වි.වි. 

ගපබරවාරි 

ඉංග්රීසි ප්රීනතා පාඨමාලාව  එච්.ඩබ්ද. ගසව්ද්වන්දි කා.ම.සං.ම.  
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3. ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය පිළිබඳ ද්ළ විශ්කේෂණය 

3.1. සම්පත් හො ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ විස්තර  
 

අ) ප්රථම උපොධි ශිෂය බඳවොගැනීම් 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ්
ය
ය

 

ඇ
තු
ළ
ත්
 

 
ර
 

ග
ැනී
ම්

 

ප
ළ
මු
 ව
ස
ර
 සි
සු
න්ද්

 

ක
ද්ව
න
 

ව
ස
ර
 

සි
සු
න්ද්

 

ක
ත
ව
න
 

ව
ස
ර
 

සි
සු
න්ද්

 

සි
වු
ව
න
 

ව
ස
ර
 

සි
සු
න්ද්

 

උ
ප
ොධි
 

ල
ත්
 

ස
ංඛ
ය
ොව

 
 

2
0

1
5

 

*2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

 2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

ශ
ාස්

ත්ර
 

ක
ල

ා 

සි/
ගද
/ඉ 

 56
2 

69
2 

737 602 584 754 602 30
7 

38
0 

 50
3 

65
1 

අ
ධ

ය
ාප

න
 

අ
ධ

ය
ාප

න
 

සි/
ගද
/ඉ 

 -   93 105 138 93 10
3 

13
8 

95 10
2 

 

නී
ති

 

නී
ති

ය
 

සි/
ගද
/ඉ 

 25
0 

25
6 

250 251 256 306 251 24
4 

30
6 

 25
0 

24
7 

ක
ළ

. 
ෙ

ා 
මූ

ල
ය

 

ක
ළ

ම
න

ාක
ර

ණ
 

ඉ  42
6 

42
5 

421 415 428 422 414 51
8 

51
8 

 41
6 

39
9 

වි
ද්ය
ො 

ව
ජ

ී
ය

 
වි

දය
ා 

ඉ  76 12
3 

111 107 120 45 38 13 10  40 41 

ග
භ

ෞති
ක

 
වි

දය
ා 

ඉ  15
6 

22
1 

224 223 214 139 153 27 40  99 10
1 

ක්
ු

ර
ජී

ව
 

වි
දය

ාව
 

ඉ  33 47 48 35 44 32 19 17 23  21 17 
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• විවිප්රගකා ලයිස්තු අනුව, විවිප්රගකා හි ලියාපදිංි ූ සිසුන් තවමත් බඳවා ගගන නැති බැවින් , 
බඳවා ගැනීේ අවසානගේ සංඛයා ගවනස් විය ෙැකිය. 

**  2015 සාමානය උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 
*** 2016 සාමානය උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය  

 
ආ) පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො 

*2016 පශ්චාත් උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 
 
විකද්ශ ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ විස්තර: 
 

 

ක
ා.

 
ස

ං.
/ග

ණි
ත

ය
 ඉ  68 60 81 71 60 47 56 17 15  26 42 

වි
ග

ශ
ර්

 
උ

ප
ාධි

 

ඉ       201 197 18
0 

20
2 

 15
1 

18
3 

ග
ත

ා.
ත

ා.
 

ප්ර
ධ

ාන
  

ඉ         39 16  17 39 

එ
ක

තු
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1
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පී
ඨ

ය
 

ප
ාඨ

ම
ාල

ාව
 

ම
ාධ

ය
ය

 

බ
ඳ

ව
ා 

ග
ැනී

ේ
 

ප
ළ

මු
 

ව
ස

ර
 

ශි
ර්

ය
ය

න්
 

ග
දව

න
 

ව
ස

ර
 

ශි
ර්

ය
ය

න්
 

3
 ව

න
 ව

ස
ර

 

ශි
ර්

ය
ය

න්
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ර

 
ශි

ර්
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ය
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උ
ප

ාධි
ය

 

ල
ැබූ

 ශි
ර්

ය
ය

 
ස

ංඛ
ය

ාව
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0

1
5
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0

1
6
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0
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0

1
6
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0

1
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0
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6

 

2
0

1
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2
0

1
6
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0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

කළ. ො 
මූලය 

වයාපාර 
පරිපාලන
ගව්ද්දී 

ඉ    04  02       

විදයා 
 

වජීය 
විදයා 

ඉ    01  01       

ක්ුරජීව 
විදයාව ො 
වජව 
රසායනය 

ඉ      01       

ගභෞ. විදයා. ඉ      01       
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කමම වොර්ෂතොවට අද්ොළ කවනත්  රුණු 

1. 2016 සාමානය උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 

• 2016  උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 2016.08.15 ො16  දිනවල බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර 
සේමන්ත්රන ශාලාගව්ද්දී පවත්වන ලදී. ගමම උපාධි ප්රදාගනෝත්සවගේදී පෙත සඳෙන් උපාධි  
පිරිනමන ලදී. 

 

      පීඨය       උපාධිය 
උපොධිධ්ොරින්ද් සංඛයොව 
උපොධි අනුව පීඨ අනුව 

ශාස්ත්ර පීඨය 
ශාස්ත්රගව්ද්දී (සාමානය ) 349 

651 
 ශාස්ත්රගව්ද්දී ( විගශ්ර් ) 302 

අධයාපන පීඨය  අධයාපනගව්ද්දී 102 102 

ශ්රීපාලි මණ්ඩපය 
ජනමාධය ශාස්ත්රගව්ද්දී ( විගශ්ර් ) 70 

140 
ප්රාසංගික කලා ශාස්ත්රගව්ද්දී ( විගශ්ර් ) 70 

පරිගනක පාසල 

පරිගනක විදයා ශාස්ත්රගව්ද්දී                 5  

236 

ගතාරතුරු තාක්ර්ණ සෙ සංනිගව්ද්දන 
විදයාගව්ද්දී  2 

පරිගනක විදයා විදයාගව්ද්දී 139 

ගතාරතුරු පද්ධති විදයාගව්ද්දී 70 
ගතාරතුරු සෙ සංනිගව්ද්දන තාක්ර්ණ 
විදයාගව්ද්දී 20 

කළමනාකරණ ො 
මූලය පීඨය 

 වයාපාර පරිපාලනගව්ද්දී 
399 

399 

මානව සේපත් 
අභිවධමන ආයතනය 

 ශ්රම අධයාපනගව්ද්දී 
124 

124 

විදයා පීඨය 

විදයාගව්ද්දී (සාමානය) 133 

423 විදයාගව්ද්දී (සාමානය)( සිව්ද් වසර) 107 

විදයාගව්ද්දී( විගශර්්) 183 

ගද්ශීය වවදය 
ආයතනය 

යුනානි වවදය ක්රමය ො වශලය 
වවදයගව්ද්දී 23 

102 
 ආයුගවම්ද වවදය ක්රමය ො වශලය 
වවදයගව්ද්දී  79 

නීති පීඨය  නීතිගව්ද්දී 247 247 

වවදය පීඨය 

වවදය විදයාගව්ද්දී ො වශලය 
වවදයගව්ද්දී 400 

426 
ගසෞඛය අධයයන විදයාගව්ද්දී 2 

ගභෞත ිකිත්සක විදයාගව්ද්දී 24 

මුළු එකතුව 2850 

නීති 
(විගද්ශ 
වගමය 
යටගත් 
ශ්රී ලංකා 
සිසුන්) 

       02       

               

එකතුව      05  07       
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1. 2016 පශ්චොත් උපොධි ප්රද්ොකනෝත්සවය 
 
2016 පශ්චාත් උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 2016.12.06 ො07 දිනවල බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර 
සේමන්ත්රන ශාලාගව්ද්දී පවත්වන ලදී. ගමම උපාධි ප්රදාගනෝත්සවගේදී පෙත සඳෙන් උපාධි ො 
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා පිරිනමන ලදී. 

 

 

3.2.පත්වීම් සහ  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු  

පත්වීම්  

 2016 වසර තුළ අධයයන, අධයයන සොයක, පරිපාලන මූලය සෙ ගවනත් පරිපාලන ගශ්්රණිවල නව 

පත්ීේ 55ක් ලබා ගදන ලදී. 

අධයයන  - 43 

 අධයයන සොයක  - 07 

පරිපාලන මූලය      - 02 

ගවනත් පරිපාලන   -03 

 

 

 

පීඨය/ ආයතනය පශ්චාත් 
උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා 

ශොස්රපති ද්ර්ෂශනපති ද්ර්ෂශනපති/ 

එම් ඩී 
එ තුව 

ශාස්ත්ර 32 201 04 07 244 
අධයාපන 359 29 02  390 
නීති  06   6 
කළ. ො මූලය 13 267   280 
වවදය 14 04 01 03 22 
විදයා 55 126 04 15 200 
ප.උ. අධයයන 306 189 07 17 519 
අයි අයි එේ 05    5 
එන් අයි එල් අයිඑස් 16 04  01 21 
පීජී අයි එේ 281 90  274 (MD’s) 645 
අයි එච් ආම ඒ 11 246   257 
යූ සී එස් සී 16 111 01  128 
අයි බී එේ බී බී  17  01 18 
ශ්රීපාලි මණ්ඩපය  01   01 
එකතුව 1108 1291 19 318 2736 

      

මුළු එ තුව 2736 
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 ොර්ෂය මණ්ඩල කවනස්වීම්  
2016 වසගමදී සිුකරන ලද මුළු  පත්ීේ, ස්ථිර කිරීේ, උසස් කිරීේ  ස්ර්ානමාරු ො අගනකුත් කායම 

මණ්ඩල ගවනස් කිරීේ  පෙත උපගල්ඛනගයහි දැක්ගව්ද්. 

සිදුවීම අධ්යයන 

අධ්යයන 

සහොය  

පරිපොලන සහ 

මුලයය 

පරිපොලන 

කවනත් 

නව පත්ීේ 
43 07 2 03 

ස්ථිරීේ 
22 06 00 01 

උසස්ීේ 24 00 01 02 

ස්ර්ානමාරු 00 00 00 00 

ගස්වා දිගු 00 01 01 04 

නිදෙස්කිරීේ 01 00 01 00 

විශ්රාමයාේ 07 00 01 03 

ඉල්ලාස්ීේ 08 01         00 00 

තනතුරු හිස්ීේ 01 00   00 00 

ගස්වා අවසන්කිරීේ 01 00 00 00 

ගනරපිේ 01 00 00 00 

සප්තවර්මික නිවාු 22 00 03 00 

අධයයන නිවාු 27 00 03 00 

අධයයන නිවාු දිගු 45 00 00 00 

සේමන්ත්රණ /පුහුණු වැඩසටෙන් 351 03 10 00 

විගව්ද්ක නිවාු 275 03 06 03 

වවදය නිවාු 20 01 01 00 
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අඩ වැටුප් නිවාු 00 00 00 00 

වැටුප් රහිත නිවාු 10 00 00 00 

සප්තවර්මික නිවාුවලින් පසු 

පැමිණීේ   

19 00 00 00 

අධයයන නිවාුවලින් පසු පැමිණීේ 26 00 03 00 

විගශ්ර් නිවාු 02 04 00 00 

ගස්වගයන් නිදෙස්කිරීේ 01 00 00 00 

මරණ 01 00 00 00 

එ තුව 907 26 32 16 
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 II-02වගුව: විශ්වවිද්යොලක් ස්ථිර අධ්යයන සහ අධ්යයන සහොය   ොර්ෂය මණ්ඩලය  

(පීඨය සහ කශ්්රණිය අනුව වර්ෂග  ර ඇත) 

 

                       කස්වො ස්ථොනය 

 

        

පදවිය 

 

ස
ොම
ොන
ය
 ප
රි
ප
ොල
න
ය
  

ශ
ොස
්ර

 

 

අ
ධ්
ය
ොප
න

 

 

නී
ති

 

 
ළ
ම
න
ො 
ර
ණ
 

හ
ො 

මූ
ල
ය

 

 ව
ව
ද්ය

 

 වි
ද්ය
ො 

 පු
ස
්ත
 
ොල
ය

 

 ශ
ොරී
රි
 
  

අ
ධ්
ය
ොප
න
ය

 

ශි
ෂ
ය
 ස
හ
  
ොර්ෂ
ය

 

ම
ණ්
ඩ
ල
 සු
භ
 ස
ොධ්
න
  

එ තුව 

 ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ   

අධයක්ර්                       

ගජයර්්ඨ මොචායම   1 4 1 1 0 0 0 0 4 9 2 7       08 21 

මොචායම   5 20 0 0 1 1 0 3 14 28 8 15       28 67 

සොය මොචායම   1 2 1 3 0 0 0 2 3 6 2 5       07 18 

ගජයර්්ඨ කථිකාචායම (ගශ්රණ්ිය සෙ ii  ගශ්ර්ණිය 

) 
1 1 29 60 6 10 11 19 19 43 32 57 28 62       126 252 

කථිකාචායම   15 23 5 7 3 4 0 1 1 5 2 6       26 46 

පරිවාස කථිකාචායම   24 32 8 11 12 13 16 23 26 38 14 18       100 135 

පගයම්ර්ණ නිලධාරි           0 1         0 1 

ඉංග්රීසි උපගද්ශක   2 4                 2 4 

විශ්ගල්ර්ණ රසායනික විශ්ගල්ර්ක           1 1 0 2       1 3 

විදයාත්මක සොයක           2 2 1 2       3 4 

ඉංජිගන්රු ඉගගනුේ සොයක                     0 0 

පුස්තකාලයාධිපති               1 1     1 1 

නිගයෝජය පුස්තාකාලයාධිපති               1 1     1 1 

ගජයර්්ඨ සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති  (ගශ්ර්ණිය 

සෙ ii  ගශ්ර්ණිය 

              4 4     4 4 

සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති               4 5     4 5 
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සමාජ වැඩ උපගද්ශක           6 6         6 6 

පරිගණක තාක්ර්ණ උපගද්ශක   1 2 2 2 1 1 2 3           6 8 

වැඩසටෙන්කරු /පද්ධති විශ්ගල්ර්ක 1 1 1 1 0 0 0 1   1 1   1 1     3 5 

ශාරීරික අධයාපන පිළිබද උපගද්ශක                 3 5   3 5 

වෘත්තීය මාගගමෝපගද්ශක                     0 0 

සෙකාර ශිර්ය උපගද්ශක                   1 1 1 1 

වෘත්තීය උපගද්ශක                   1 2 1 2 

සෙකාර ජාල කළමණාකරු 0 1           0 1       0 2 

එකතුව 2 3 79 148 23 34 28 39 37 75 90 154 57 118 11 12 3 5 2 3 332 591 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

3.4   II වගුව- 03: : විශ්වවිද්යොලයීය ස්ථිර පරිපොලන  ොර්ෂය මණ්ඩලය(තනතුර සහ  ොර්ෂය ස්ථොනය අනුව වර්ෂග  ර ඇත) 
 

 

                         ොර්ෂය ස්ථොනය 

  පද්විය 

                                 

වි
ද්ය
ොල
 

ම
න්ද්
දි
ර
ය

 

 

ශ
ොස
්ර
 පී
ඨ
ය

 

 

අ
ධ්
ය
ොප
න

 

 

නී
ති

 

  
ළ
ම
න
ො 
ර
ණ
 

හ
ො 
මු
ල
ය

 

 ව
ව
ද්ය

 

 

වි
ද්ය
ො 

 

උ
ප
ොධි
 
අ
ධ්
ය
ය
න
 

පී
ඨ
ය

 

 

පු
ස
්ත
 
ොල
ය

 

 ව
ව
ද්ය
 

ම
ධ්
ය
ස
්ථ
ොන

ය
 

එ
 
තු
ව
  

 ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ ස ් එ   

පරිපොලන  – සොමොනය 

 

                   

ගල්ඛකාධිකාරී 0 1                   0 1 

සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී 0 1 0 1       0 1   0 1     0 4 

ගජයර්්ඨ සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී 3 4 0 1 1 1   1 1   1 1   0 1   6 9 

ගජයර්්ඨ සෙකාර 
ගල්ඛකාධිකාරී(නීති) 

1 1                   1 1 

සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී 4 5     0 1   0 1         4 7 

සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී (නිති ො 
ප්රගල්ඛන) 

                    0 0 

සෙකාර ගල්ඛකාධිකාරී (පුස්තකාල 
ගස්වා) 

                0 1   0 1 

පරිපොලන - මූලය හො විගණන 

 

මූලයාධිකාරී 1 1                   1 1 

නිගයෝජයය මූලයාධිකාරී 0 2 1 1                 1 3 

ගජයර්්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරී 4 4       0 1 1 1 1 1       6 7 

ගජයර්්ඨ සෙකාර අභයන්තර විගණක 1 2                   1 2 

 සෙකාර අභයන්තර විගණක 1 1                   1 1 

පරිපොලන - කවනත් 

 

ප්රධාන වවදය නිලධාරී                   0 1 0 1 

විශ්වවිදයාලයීය වවදය නිලධාරී                     0 0 

වැඩ ඉංජිගන්රු 0 1                   0 1 
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උදයාන භාරකරු (භූමි අලංකරණ 
/ගකෞතුකාගාර 

            0 1       0 1 

ප්රධාන කාමමික නිලධාරී             1 2       1 2 

ගජයර්්ඨ කාමමික නිලධාරී - 
කායමමණ්ඩල 

    0 1     5 6 0 1       5 8 

ගපෞද්ගලික ගල්කේ 1 1                   1 1 

එ තුව 1

6 
24 1 3 1 2 0 1 1 2 6 9 3 6 0 1 0 2 0 1 28 51 
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3.5  අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු  
   

      පීඨය කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ  ණිෂ්ඨ සුළු 

කස්ව  
එ තුව 

වවදය පීඨය 27 20 64 86 197 

නීති පීඨය 1 2 6 6 15 

විදයා පීඨය 13 8 28 59 212 

ප.උ.අ.ආ. - - 7 2 
9 

ශාස්ත්ර පීඨය 4 7 17 25 53 

අධයාපන පීඨය 1 2 5 6 62 

කළ. ො මූලය පීඨය 1 1 12 8 22 

විදයාල මන්දිරය 12 22 88 97 219 

ගවනත්  14 14 51 60 139 

ගන්වාසිකාගාර 8 1 - 5 14 

එ තුව 
 
40 47 87 354 

942 
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පර්ෂක්ෂණ හො ප්ර ොශන  පිළිබඳ කතොරතුරු 

පසුගිය වසගමද නව පගයම්ර්ණ රැසක් කිරීම තුළින් පගයම්ර්ණ ක්ගර්්ත්රගේ සිය විශිර්්ටත්වය රැක 

ගැනීමට ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය සමත් විය.  

ප්රකාශන විශාල ප්රමාණයක් ප්රකාශනයට පත්කර ඇත. ගේ අතර සංගශෝධිත සඟරා, ගද්ශීය සෙ 

විගද්ශීය සඟරා, සාරසංක්ගර්්ප, තීසිස සෙ නිබන්ධන, ඉදිරිපත් කිරීේ සෙ සංනිගව්ද්දන ගව්ද්. ඒ පිළිබඳ 

ගතාරතුරු පෙත දැක්ගව්ද්. 

 

ගද්ශීය ො ජාතයන්තර මට්ටමින් අරමුදල් නව පගයම්ර්කයන්ගේ ප්රගයෝජනය සඳො ගවන්කර ඇති 
අතර එය ඉතා තරගකාරී බවකින් යුක්ත ඉල්ලුේ පත්ර  සලකා බැලීගමන් පමණක් ලබාගැනීගේ ෙැකියාව 

ඇත.   

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට රජය  මගින්ද ඒ සඳො පගයම්ර්ණ දීමනාවක් වශගයන් මිලියන 65ක මුදලක් 

ගවන්කර ඇත. එම අරමුදල මගින් පශ්චාත් උපාධි පගයම්ර්ණ ශිර්යත්ව, සෙගයෝගී පගයම්ර්ණ දීමනා, 

යටිතල වුෙ සංවධමන දීමනා සෙ සුළු පරිමාණ ූ දීමනා ප්ර දානය කරන අතර, එමගින් තවුරටත් 

විශ්වවිදයාලගයහි ො පීඨගයහි පගයම්ර්ණ ක්රියාකාරකේ උසස් තත්ත්වයකට ළඟා කරගැනීමට අවශය 

අවස්ර්ා උදාවනු ඇත.  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වාර්මික පගයම්ර්ණ සමුළු සැසිය 20්්17.10.11-22 දක්වා මනුර්යත්වය 

බලගැන්ීම: අභිගයෝග සෙ ප්රතිචාර යන මාතෘකාව යටගත් පවත්වන ලදී.  විශ්වවිදයාලගේ පීඨද ඒ 

සමග සමගාමීව තම පගයම්ර්ණ සමුළු පැවැත්ූ අතර එහිදී ගබාගෙෝ පගයම්ර්ණ පත්රිකා ඉදිරිපත් විය.  

ශාස්ත්ර පීඨගේ ගදවන අන්තජමාතික සේමන්ත්රණය සංක්රමණ කළමනාකරණය: ශ්රී ලංකාව ඊගේ, අද 

සෙ ගෙට යන මැගයන් ඔක්.12-13 දිනවල පවත්වන ලදී.  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයායතනය ගපාගොසත් දැයක් සඳො සුවපත් කතුන් යන 

ගත්මාව යටගත් සංවිධානය කළ සිව්ද්වන ජාතික පගයම්ර්ණ සැසිය 2016. 06.03 දින පවත්වන ලදී.  

කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨය සිය 11 වන අන්තජමාතික පගයම්ර්ණ සැසිය 2016 ගදසැේබම 

මාසගේදී පැවැත්ීය.  ගමයින් ගද්ශීය ො අන්තජමාතික කතුවරුන්ට සිය පගයම්ර්ණ පත්රිකා එකම 

ගව්ද්දිකාවක ඉදිරිපත් කළ ෙැකිවිය.  

 

 

 

පීඨය 2013 2014 2015 2016 

කලා 163 234 215 277 

අධයාපන 82 43 52 48 

නීති 85 24 47 43 

කළමනාකරණ 38 37 66 79 

වවදය  139 145 143 236 

විදයා  174 192 91 143 

එකතුව 681 675 614 826 
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4.1 ලැබුණ තයොග පිළිබඳ විස්තර 

මහොචොර්ෂය කස්න  රොජපක්ෂ- ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වවදය පීඨගේ සායනික වවදය විදයා 

අංශගේ මොචායමවරයකු වන ගමතුමා 2016 වසගම වවදය විදයාව, දන්ත වවදය විදයාව, පශු 

වවදය විදයාව ො ගවනත් සම ගසෞඛය විදයාද ඇතුළුව ගසෞඛය විදයා අංශගේ කැපී ගපගනන ගජයර්්ඨ 

පගයමර්්කයාට හිමි උපකුලපතිවරුන්ගේ සංගමගේ සේමානගයන් පිුේ ලැබීය. 

 

මහොචොර්ෂය ඩී.යූ. කේ. කසොන්ද්නොද්ර - ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨගේ ගභෞතික විදයා අංශගේ 

මොචායමවරයකු වන ගමතුමා 2016 වසගම ගභෞතික විදයා අංශගේ කැපී ගපගනන ගජයර්්ඨ 

පගයමර්්කයාට හිමි උපකුලපතිවරුන්ගේ සංගමගේ සේමානගයන් පිුේ ලැබීය. 

විදයාත්මක පගයම්ර්ණ සඳො ූ ජනාධිපති සේමාන උගළල 2016.11.22 දින පැවැත්ීය. පෙත 

සඳෙන් ආචායමවරු 2014 වසගම ප්රකාශයට පත්ූ තම ප්රකාශන සඳො සේමාන දිනූෙ.  

• මොචායම දයා රත්නසූරිය- සත්ව විදයාව 

• මොචායම උපුල් ගසාන්නාදර- ගභෞතික විදයාව  

• මොචායම නදීරා කරුණාීර- සායනික වවදය අංශය 

• මොචායම ශිගරෝමා ෙඳුන්ගනත්ති- ජිවරසායන සෙ අනුක ජීවවිදයා 

• මොචායම ගජනිෆම ගපගමරා- සායනික වවදය අංශය  

• මොචායම ගක්.පී. ගේවාගමගේ-ගතාරතුරු තාක්ර්ණය 

• මොචායම පී.එච්. අන්රාීර-  සායනික වවදය අංශය 

• මොචායම සී.අරගේගපාල-ප්රජා වවදය අංශය 

• මොචායම ජී.ආම. ගකාන්ස්ටන්ටයින්- ෙෘත් ගරෝග විදයාව 

• මොචායම ආම.එස්. දසනායක-  අනුක ජීවවිදයා 

• මොචායම ඊ.ඩී. ද සිල්වා- ස්වභාවික නිර්්පාදන රසායනය 

• මොචායම ගක්.එේ.එන්. ද සිල්වා- රවය රසායනය සෙ නැගනෝ තාක්ර්ණය 

• මොචායම ී.ඒ. ද සිල්වා- මගනෝ විදයාව 

• මොචායම ඩී.පී . දිසානායක- ගභෞත රසායනය 

• මොචායම ී.එච්. ඩබ්ද. දිසානායක- වවදය ජාන විදයාව 

• මොචායම එස්.ඩී. දිසානායක- පිළිල විදයාව 

• මොචායම සී.ඒ. ඥානදාසන්- අභයන්තර ඖර්ධ සෙ ධූලකගව්ද්දය 

• මොචායම ආම. ගුණරත්න- සායනික වවදය අංශය 

• මොචායම එස්. ගුණවධමන- වවදය පිළිලගව්ද්දය 
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• මොචායම එස්.එේ. ෙඳුන්ගනත්ති-ප්රතිශක්තිකරණගව්ද්දය 

• මොචායම ආම. ෙංවැල්ල- මගනෝ විදයාව 

• මොචායම ගජ්හ.ගක්.ඩී.එස්. ජයගනත්ති- ර්න රවය ගභෞතික විදයාව 

• මොචායම ආම.ඩබ්ද.  විගජ්හගස්කර- මානව ජාන විදයාව 

• මොචායම එස්. ජයසිංෙ- සායනික වවදය අංශය 

• මොචායම ආම. ජයවධමන-ගපෝර්ණය 

• මොචායම ඊ.එච්. කරුණානායක- ජිවරසායන සෙ අනුක ජීවවිදයා 

• මොචායම එන්. ඩී. කරුණාීර- පිළිල විදයාව 

• මොචායම එච්.එස්. කත්රිආරච්ි- අනුක ශාක පද්ධතිගව්ද්දය 

• මොචායම පී. කටුලන්ද- දියවැඩියාව සෙ අන්තරාසගමපද්ධතිගව්ද්දය 

• මොචායම එස්. ඩබ්ද. ගකාටගම- සත්ව විදයාව 

• මොචායම ඒ.එේ. ඔලුපැලියාව- වවදය විදයා අධයාපනය 

• මොචායම ගජ්හ. ගපගමරා- ක්ුර ජීව විදයාව 

• මොචායම ජී.ගපාන්නේගපරුම- වවදය විදයා අධයාපනය 

• මොචායම එස්. රාජපක්ර්- සායනික වවදය අංශය 

• මොචායම එල්.සී. රාජපක්ර් - ප්රජා වවදය අංශය 

• මොචායම පී. රණසිංෙ- ඖර්ධගව්ද්දය 

• මොචායම සී.පී. රත්නායක- පක්ි විදයාව, චයමාවාදි පරිසර විදයාව 

• මොචායම සී.ගරාිගගෝ- ගපාු ඖර්ධ  

• මොචායම පී. ගසායිසා- ජිවරසායනය 

• මොචායම පී. ී. උඩගම- තිශක්තිකරණ පිළිල විදයාව 

• මොචායම ී.පී. වික්රමසිංෙ- ළමාගරෝග 

• මොචායම ආම. විගජ්හසුන්දර- ශාක වයාධිගව්ද්දය 
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2016  ගදසැේබම පැවති 2015 පශ්චාත් උපාධි ප්රදාගනෝත්සවගේදී පෙත ආචායමවරු විශ්වවිද් යාල 

පගයම්ර්ණ තයාග දිනූෙ. 

1. මොචායම ගස්නක රාජපක්ර්-  වවදය පීඨය 

2. මොචායම උපුල් ගසාන්නාදර-  විදයා පීඨය 

3.   මොචායම   ගේමකුමාර ද සිල්වා- ශාස්ත්ර පීඨය 

4. ආචායම නසීමා කමදමීන්- නීති පීඨය 

5.  ආචායම ඩී. ටී.ඩී. ගකෝදාගගාඩ- මූලය පීඨය 

6. මොචායම ශිගරෝමා ෙඳුන්ගනත්ති- ජිවරසායන සෙ අනුක ජීවවිදයා  අංශය 

7. ආචායම ගක්. එල්. ජයරත්න-පරිගනක පාසල
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5. ශිෂය හො  ොර්ෂය මණ්ඩල සුබසොධ්නය 

මූලයොධ්ොර  

මෙගපාළ ශිර්යයත්වය ො ශිර්යාධාර දීමනා යටගත් මූලයමය ආධාර ශිර්යයන්  සඳො ලබා 

ුන් අතර, සියලුම පීඨ නිගයෝජනය වන පරිදි ඒ.ටී.එේ. යන්ත්ර මගින් මුදල් ලබාගැනීගේ 

පෙසුවද සලසා තිබුණි. 

 

මහකපොළ ශිෂයත්වය 

ගමහි මාසික කප්පාුව (සියලුම  ශිර්යයන් සඳො ූ මාසික විශ්වවිදයාල ආධාරය රු.2450 

බැගිනි) නවක ශිර්යයන් ො ගජයර්්ඨ ශිර්යයන් සඳො ප්ර දානය  කළ අතර 2016 වර්මගයහි එහි 

තත්ත්වය පෙත පරිදි ගව්ද්.    

 

වගුව III-01: මහකපොළ ශිෂයත්වලොභින්ද් - 2016 

(පීඨ ො මාස ගස් වගමීකරණය කළ) 

මහකපොළ ලොභීන්ද්ට විශ්වවිද්යොල ද්ොය ත්වය කලස  (රු.2450/-) කගවූ මුද්ල 

2016 

  ශිෂය 

සංඛයො ශොස්ර 

 

නීති වවද්ය  විද්යො  

කභෞතකව්ද්

ය එ තුව 

ජනවාරි 3091 3,598,700.00 1,318,100.00 1,195,600.00 1,362,200.00 - 100,450.00 7,575,050.00 

ජනවාරි  

( හිඟ) 

1366 8,815,100.00 4,321,800.00 3,893,050.00 3,258,500.00 2,898,350.00 240,100.00 23,426,900.00 

ගපබරවාරි 3235 3,564,750.00 1,318,100.00 1,188,250.00 1,364,650.00 418,950.00 71,050.00 7,925,750.00 

මාතමු 3241 5,233,200.00 1,298,500.00 1,202,950.00 1,364,650.00 409,150.00 71,050.00 9,579,500.00 

අගේල්  

මැයි 3213 1,219,050.00 4,050,900.00 3,640,350.00 3,457,300.00 3,199,000.00 171,500.00 15,738,100.00 

ජුනි  4081 8,191,400.00 1,893,850.00 1,727,250.00 1,822,800.00 1,100,050.00 63,700.00 14,799,050.00 

ජූලි 4103 3,407,950.00 1,915,900.00 1,751,750.00 1,817,900.00 1,095,150.00 63,700.00 10,052,350.00 

අගගෝස්තු 3666 3,422,650.00 754,600.00 6,176,450.00 1,827,700.00 1,119,650.00 105,350.00 13,406,400.00 

අගගෝස්තු 

(හිඟ) 477  1,168,650.00 - - - - 1,168,650.00 

සැප්. 3870 3,422,650.00 1,908,550.00 1,117,200.00 1,830,150.00 1,107,400.00 105,350.00 9,491,300.00 
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සාමානයය ගෙෝ කුසලතා පදනේ කරගගන එක් ශිර්යගයකු මාසිකව රු.2600/- ගෙෝ රු.2550/- 

ලබාගත් අතර  මාසිකව විශ්වවිදයාලය මගින්ද රු.2450ක මුදලක් ප්ර දානය කරන ලදි. එම නිසා, ඉෙත 

සඳෙන් කළ කාලගේදී එක් ශිර්යගයකු මාසිකව සාමානයය ගෙෝ කුසලතා පදනේ කරගගන 

සේපූණමගයන් රු.5000/- ගෙෝ 5050/- මුදලක් පිළිගවලින්  ලබාගන්නට විය. 

ශිෂයොධ්ොර 

2015 වර්මගයහි අගප්රල් මාසය දක්වා සේපූණම ගෙෝ අධම ශිර්යාධාර වශගයන් එක් ශිර්යගයකු 

රු.2000/- සිට 1900/- මුදලක් ලබාගත් අතර, 2015 වර්මගයහි මැසි මස සිට වලංගු වන පරිදි ගමම 

දීමනාව රු.2500/- ගෙෝ 2400/- දක්වා වැඩිකරන ලද අතර, 2015 ඔක්ගතෝේබම මාසය වන විට එය 

රු.4000/- ගෙෝ රු.3900/- දක්වා තවුරටත් වැඩි කරන ලදි.  

III-02 වගුව: ශිෂයොධ්ොර 

(පීඨ හො මොස කස් වර්ෂගී රණය  ළ) 

ඔක්.  3434 3,432,450.00 1,928,150.00 - 1,830,150.00 1,127,000.00 105,350.00 8,423,100.00 

ගනාවැ. 3697 3,486,350.00 1,906,100.00 1,119,650.00 1,379,350.00 1,179,150.00 102,900.00 9,173,500.00 

ගදසැ. 3686 3,373,650.00 4,941,650.00 1,117,200.00 1,386,700.00 1,430,800.00 105,350.00 12,355,350.00 

එකතුව 41160 
51,167,900.0
0 

28,724,850.00 
24,129,700.
00 

22,702,050.
00 

15,084,650.
00 

1,305,850.0
0 

143,115,000.00 

ශිර්යාධාර ගලස ගගූ මුදල රු 

2016 

  ශිෂය 

සංඛයො 

කලා ො 

අධයාපන  නීති කළ. ො මූලය විදයා  

වවදය 

ගභෞතගව්ද්දය එකතුව 

ජනවාරි 191 898,700.00 10,900.00 247,500.00 153,000.00 - - 1,310,100.00 

ගපබරවාරි 128 603,900.00 7,900.00 - 106,700.00 - - 718,500.00 

මාතමු 88 - 7,900.00 225,000.00 134,700.00 - - 367,600.00 

අගේල්  

මැයි 154 339,600.00 7,900.00 217,000.00 118,700.00 - - 683,200.00 

ජුනි 1030 3,526,100.00 1,871,100.00 2,632,600.00 2,432,300.00 - - 10,462,100.00 

ජුලි 1002 1,938,200.00 2,825,800.00 1,085,400.00 637,700.00 277,900.00 143,200.00 6,908,200.00 

අගගෝස්තු 903 1,894,400.00 - 1,010,400.00 673,100.00 353,300.00 35,800.00 3,967,000.00 
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පීඨවල ශිෂය සභො   
සියලුම පීඨ ( ශාස්ත්ර, නිති, කළමනාකාරණ සෙ මුලය, වවදය, සෙ විදයා) තම ශිර්ය සංගේවල 
නිලවරණ පවත්වා ඇත. 

 
ශිෂය සංගම්  
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල පනගත් 115 ො 116 යන වගන්ති ප රකාරව  පාලක සභාගව්ද්  සේමුතිය 

සමග ශිර්ය සංගේ  ො ගවනත් සමිති පිළිගැනීම සිු වනු ඇත. සමාගලෝිත වසර තුළ 

විශ්වවිදයාලගයහි ශිර්ය සංගේ ො ගවනත් සමිති තිස් එකක් (31) ක් ක්රියාත්මක විය.  

 
ප රථම උපොධි අකේක්ෂ  සිසුන්ද් සඳහො කන්ද්වොසි ොගොර ලබො දීම 
දැනට විශ්වවිදයාලය සතුව ස්ථිර ගන්වාසිකාගාර නවය (9) ක්  ද තාවකාලික ගපෞද්ගලික අයිතිය ඇති 
නිවාස 3ක්  ද පවතින අතර වසර තුළ දී විශ්වවිදයාලය විසින් ඒවාගේ ගන්වාසිකාගාර පෙසුකේ  ලබා දී 

ඇති ශිර්ය සංඛයාවල  වගුව iii 03 සෙ iii 04 හි දැක්ගවයි.  
 

Table III-03: විශ්වවිද්යොල කන්ද්වොසි ොගොරවල සිටින සිසුන්ද් -2016 

(පීඨය සෙ ගන්වාසිකාගාරය පදනේ කරගගන වගමීකරණය කර ඇත) 

සැප්. 906 1,918,400.00 - 1,018,200.00 605,700.00 78,900.00 35,800.00 3,657,000.00 

ඔක්. 927 2,097,200.00 - 1,220,300.00 731,300.00 78,900.00 35,800.00 4,163,500.00 

ගනාවැ. 1024 1,946,200.00 461,800.00 1,042,100.00 621,400.00 0 35,800.00 4,107,300.00 

ගදසැ.  149 278,100.00 3,900.00 418,000.00 98,600.00 0 0 798,600.00 

එ තුව 6502 15,440,800.00 5,197,200.00 9,116,500.00 6,313,200.00 789,000.00 286,400.00 37,143,100.00 

       පීඨය     

කන්ද්වොසි ොගොර 

කලා නීති මූලය වවදය විදයා එකතුව 

බ්දගලාේග ෆාන්ගට්න් 

පිරිමි 
- - - 388 - 388 

බුලසම් කාන්තා  192 153 57 - 14 416 

ද ගස්රේ කාන්තා - - - 249 - 249 

ද ගස්රේ කාන්තා( 

නව) 
- 21 103 - 22 246 

ෙැව්ද්ග ලාක් කාන්තා 272 22 27 14 33 368 

කිතයාකර පිරිමි 97 34 85 - 33 *249 
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*  සිුවන අලුත්වැඩියා කටයුතු නිසා කිතයාකර ගන්වාසිකාගාරගේ සිසුන් 163 ගදගනකුට ගන්වාසික 

පෙසුකේ ලබාදීමට ගනාෙැකි ී ඇත.  පවත්නා සේපූණම ඇඳන් සංඛයාව 429 කි. 

 

වගුව III-04 : කුලී පද්නම මත ලබොකගන ඇති කගොඩනැගිලිවල සිසුන්ද් සඳහො කන්ද්වොසි  

පහසු ම් - 2016 

   

                        (පීඨය සෙ ගන්වාසිකාගාරය පදනේ කරගගන වගමීකරණය කර ඇත)   

 

විශ්වවිදයාල ගන්වාසිකාගාරවල ප්රර්ම උපාධි අගප්ක්ර්කයින් 2728 ක් සඳොද කුලියට ගත් නිවාස වල 

ප්රර්ම උපාධි අගප්ක්ර්කයින් 105 ක් සඳො ද ගන්වාසිකාගාර පෙසුකේ ලබා දී ඇත. ගේ අනුව දැන් 

2833 ගදගනකු සඳො විශ්වවිදයාලය මගින් ගන්වාසිකාගාර පෙසුකේ සපයා තිගබ්ද.  

 

 

 

 

 

මුත්තයියා කාන්තා 297 55 32 5 25 414 

ගතලවල කාන්තා 348 - -   348 

ගෙව්ා මාවත 25 5 9 6 5 50 

එ තුව 1231 290 313 662 132 2728 

            පීඨය 

කන්ද්වොසි ොගොරය 

ශාස්ත්ර නීති 
කළ. ො 

මූලය 
ගභෞතගව්ද්දය විදයා එකතුව 

ග්රීන් පාත් ගකාළඹ 07  

( භික්ු) 
33 0 0 0 0 33 

ගබාරලැස්ගමුව නිවාස 

(පිරිමි) 
0 0 0 21 1 22 

රාජගිරිය නිවාස (පිරිමි) 50 0 0 0 0 50 

එ තුව 83 0 0 21 1 105 
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වගුIII-05: ශිෂයයන්ද්කේ කන්ද්වොසි ොගොර සහ නිවොසවල පරිකභෝජන වියද්ම් 

( සේපත් පරිෙරන වියදේ සෙ නවාතැන් අනුව වගම කිරීම) 

 

* 2016 කද්සැම්බර්ෂ මොසයට අද්ොළ විස්තර කමහි සඳහන්ද් කනොකව්. 

 

 

 

 

 

ගන්වාසිකාගාරය 

 

 

ගන්වාසික 

සිසුන් 

ගණන 

විුලිය රු 

 

වතුර රු. 

 

ුරකතන රු. 

ෙැව්ද්ගලාක් කාන්තා 

 
416 1,672,224.00 1,548,302.58 26,940.85 

බුලසම් කාන්තා 

 
414 1,099,837.37 1,509,986.10 32,945.61 

මුත්තයියා කාන්තා 
368 1,429,586.00 1,273,324.66 33,898.08 

ද ගස්රේ කාන්තා 
249 1,280,926.00 1,016,404.10 40,148.33 

ද ගස්රේ කාන්තා නව  
246 833,612.00 1,319,566.07 15,383.47 

ගතලවල කාන්තා 
348 840,617.80 1,680,255.40 59,927.54 

කිත්යාකර පිරිමි 
249 918,536.55 1,373,963.98 22,554.49 

බ්දගලාේගෆාන්ටියේ පිරිමි 
388 2,182,916.60 1,073,369.69 20,389.21 

ගේවා මාවත 50 301,331.91 175,348.13 5038.24 

71/3, & 71/4  ග්රීන් පාත් 

ගකාළඹ 07 ( භික්ු) 33 353,912.51 159,580.53 4993.21 

ගබාරලැස්ගමුව නිවාස 22 119,567.23 273,443.24 4916.88 

රාජගිරිය නිවාස 50 88,224.30 163,973.78 - 

එ තුව 2783 11,121,292.27 11,421,962.76 267,135.91 
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වගුව III-06:ශිෂය නිවොස සඳහො වොර්ෂි  කුලිය – 2016 

 

 

 ලො මණ්ඩලය 

නාටය උත්සව, බුද්ධිමය සංකර්න, බහු සංස්කෘති ප්රසංග ආදී වැඩසටෙන් රැසක් ගමමගින් ඉදිරිපත් 

ගකගම. 

වවද්ය රක්ෂණ ක්රමය 

2016 වසර සඳො ගසෞඛය සුබසාධන ක්රමය 2015 -03-01 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි වසරක 

කාලයක් සඳො දීර්ම කරන ලදී. එහි රක්ර්ණ ක්රම 03ක් (ක්රමය I, II සෙ III) වශගයන් ො තවත් 

ගබාගෙෝ ප්රතිලාභ සහිත විය.  ගමම රක්ර්ණ ක්රමයට සේබන්ධ ූ සාමාජිකයන්ගගන් පළමු ක්රමය 

ය ටගත් රු. 100 ද ගදවැනි ක්රමය යටගත් රු. 300 ක් ද ගතවැනි ක්රමය යටගත් රු. 500 ක් ද මාසිකව 

අයකර ගැගන්.  

ප්රතිලාභ පෙත පරිදිය. 

    සැලසුමI  සැලසුම II සැලසුමIII 

 බාහිර    6,000/-    12,000/-   20,000/- 

 වශලය සෙ ගරෝෙල් ගාස්තු  60,000/- 120,000/- 150,000/- 

 ඇස් කණ්නාඩි   3,000/-      5,000/-     7,500/- 

  

දිවො සුරැකුම්  මධ්යස්ථොනය 
 
2006.05.18 දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගස්වකයින්ගේ වයස අවුරුු 2 1/2 ත් 12ත් අතර දරුවන් 

සඳො විශ්වවිදයාලය විසින් දිවා සුරැකුේ  මධයස්ර්ානයක් ස්ර්ාපනය ගකරිණි. එය බාහිර දරුවන් 

ගවනුගවන් ද 2007 සිට විවෘත ව ඇත. 2016 වසර අවසාන වන විට  පූවම ළමාවිය මධයස්ර්ානගේ 

ළමුන් 10ක් සෙ දිවාසුරැකුේ මධයස්ර්ානගේ  ළමුන්35ක් සිටිති. 2016 වනවිට ගමම මධයස්ර්ානගේ 

කායම මණ්ඩලය ගපර පාසල් ගුරුවරියකගගන් , දිවා සුරැකුේ  සෙයකයකුගගන් ො දිවා සුරැකුේ 

උපස්ර්ායකයකුගගන් සමන්විතය.  

වොර ප්රකව්ශ පර 
   
ප්රර්ම උපාධි අගපක්ර්කයන් සඳො සෙන මිලට විශ්වවිදයාලය විසින් බස් සෙ ුේරිය වාර ප්රගව්ද්ශ පත්ර 
ලබා ගදයි.(ගන්වාසික පෙසුකේ ගනාලැබූ ශිර්යයන්ට ුේරිය වාරප්රගව්ද්ශ පත්ර ලබා ගැනීමට 
විශ්වවිදයාලය අවසර ලබා ගදයි.) 
 

කන්ද්වොසි ොගොරය වොර්ෂි  කුලිය රු. 

 

 

71/3 & 71/4 ග්රීන් පාත් 

ගබාරලැස්ගමුව 

රාජගිරිය 

 

3,900,000.00 

1,740,000.00 

3,900,000.00 
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ආපන ශොලොව 

විශ්වවිදයාලගයහි ආපන ශාලා 12 ක් සෙ කිරි අගලවිෙල් ගදකක් ඇත. එක් එක් ගකාන්ත්රාත් 

කරුගගන් මාසික කුලී වශගයන් රුපියල් 5000 ක් ො එම අය පරිගභෝජනය කරන විුලිය ගවනුගවන් 

රු.5000 ක් වශගයන් විශ්වවිදයාලය අය කර ගනී. 

ඡොයො පිටපත් කස්වය 

එක් එක් පීඨවල සෙ ප්රධාන පුස්තකාලය ද ඇතුළත්ව ඡායා පිටපත් ගස්වා ස්ර්ාන 08 ක් පවතී.  එක් 

එක් ගකාන්ත්රාත් කරුගගන් මාසික කුලිය වශයන් රු.8000, විුලි බලය ගවනුගවන් රු. 5000 ක් සෙ 

අතිගමක ඡායා පිටපත් යන්ත්රයක් සඳො රු. 1500ක් වශගයන් ගාස්තු අය ගකගම.  

6 ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලයීය ජොතයන්ද්තර ඒ  ය  

1. ද්ර්ෂශනය 
ඉෙළ තත්ත්වගේ ඉගැන්ීේ  ො පගයම්ර්ණ ඔස්ගස් දැනුම නිර්්පාදනගයහි ගගෝලීය වශගයන් ක්රියාකාරී 
ූ ඒකකයක් බවට පත්ීම සඳො අධයාපනික උත්කෘර්්ටත්වගයහි ජාතයන්තර කීතමිය දරන 
මධයස්ර්ාන සමග ප රබල සේබන්ධතා ගගාඩනගා ගැනීම ගකගරහි ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය කැපී සිටියි. 

2008 වසගරහි දී ස්ර්ාපනය ූ ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය ජාතයන්තර ඒකකය, ගකාළඹ 
විශ්වවිදයාලගයහි ජාතයන්තර සබඳතා ස්ර්ාපනය කිරීමටත් ඒවා වධමනය කිරීමටත් ක්රියාකරන අතර 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය, ශිර්ය හුවමාරු වැඩසටෙන්, කායම මණ්ඩල සංචරණ  වැඩසටෙන්, 
සේමන්ත රණ, සමුළු, වැඩමුඵ ො එකාබද්ධ පගයම්ර්ණ තුළින් කීතමිමත් විශ්වවිදයාල, අධයාපන 
ආයතන, අධයාපන වැඩසටෙන්, වෘත්තීය ශාස්ීය සංගේ සෙ ජාතයන්තර සංවිධාන සමග එකී 
සේබන්ධතා වධමනය කරගැනීමට බලාගපාගරාත්තු ගවයි.  
 
2. කමකහවර  
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය ජාතයන්තර ඒකකය ස්ර්ාපනය ගකරුගණ් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය 
ජාතයන්තර සබඳතා වධමනය කිරීම සඳො පෙසුකේ සැපයීමටත්, ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය පිළිබඳ 
ගතාරතුරු යර්ා කාලගේ දී පැමිගණන ශිර්යයන් ෙට ලබා දීම සෙ ඔවුන් ආචායම මණ්ඩලය සමග 
සේබන්ධ කිරීමත්   විශ්වවිදයාලයට පැමිගණන  ජාතයන්තර සිසුන් සෙ කායම මණ්ඩල සාමාජිකයන් 
ගමරට වාසය කරන කාල සිමාව තුළ ඔවුන්ෙට උපකාර කිරීමටත් ය. 
2008 වසගම  දී ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය ජාතයන්තර ඒකකය ආරමභ  කළ දා පටන් ම ගකාළඹ 
විශ්වවිදයාලගේ ජාතයන්තර සේබන්ධතා ප රවධමනගයහි ලා එය මගෙෝපකාරී විය.  එය  සතුව 
වතමමානගේ දී සාර්මක ශිර්ය හුවමාරු ො කායමමණ්ඩල සංචරන වැඩසටෙන් ගබාගොමයක් ද පවතී. 

 ජොතයන්ද්තර ඒ  කයහි අරමුණු 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ො බද්ධ විශ්වවිදයාල/අධයයනායතන අතර සෙගයෝගිතා පගයම්ර්ණ ො 
නවයජනන සඳො පගයම්ර්ණ ප රවධමනය.  
 
1. විගද්ශයක අධයාපනය ලැබීගේ  නව වැඩසටෙන් ස්ර්ාපනය කිරීම ො පවත්නා සෙගයෝගිතාවන් 

වධමනය  
2. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය අධයයන කායමමණ්ඩලය සඳො විගද්ශයන්හි පශ්චාත් උපාධි අවස්ර්ා 
නිමමාණය ො ආයතනික සේබන්ධතා ො අධයයන කායමමණ්ඩල හුවමාරු ඔස්ගස් විර්යමාලා 
සංවධමනය  
3.පශ්චාත් උපාධි සිසුන් සඳො ඊ- ඉගගනුේ  ො ුරස්ර් ඉගගනීේ වැඩසටෙන් සවිමත් කිරීම ො 
ගතාරතුරු තාෂණ සංවධමනය  
4. සේබද්ධ විශ්වවිදයාල සමග  ඒකාබද්ධ සේමන්ත රණ, සමුඵ ො වැඩමුළු  සංවිධානය 
5. එකාබද්ධ අධයයනායතන සමග එක්ව ප රර්ම උපාධි ො පශ්චාත් උපාධි සිසුන් සඳො නව පගයම්ර්ණ 
අවස්ර්ා ස්ර්ාපනය කිරිම ො පවත්නා පගයම්ර්ණ ජාලයන් සවිමත් කිරීම  
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ඉෙත කී අරමුණු අනුව යමින් 2014  වසගම දී ජාතයන්තර ඒකකය ක්රියාකාරකේ රැසකට සෙභාගී ූ 
අතර විගද්ශයන්හි විශ්වවිදයාල ො අධයයනායතන සමග නව සබඳතා ගගාඩ නැගීය. 
 
ජොතයන්ද්තර විශ්වවිද්යොල හො පර්ෂක්ෂණ ආයතන සමග සහකයෝගිතො  

ගමම වසර තුළ ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය පෙත සඳෙන් විගද්ශීය විශ්වවිදයාල සමග අවගබෝධතා ගිවිසුේ 

අත්සන් කගළ්ය. 

• වයිටල් ස්රැටජීස් විශ්වවිදයාලය.- ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 

• රිගා ස්රෑන්ඩින්ස් විශ්වවිදයාලය .- ලැට්වියාව 

• ගමගරාගපාලියා වයවොර විදයා  වි.වි.- ින්ලන්තය 

• ගොන්ේගේ විශ්වවිදයාලය.- චීනය 

• ගබයිජිං විගද්ශ අධයාපන වි.වි.- චීනය 
 

2017/18 සඳහො අකේක්ිත සහකයෝගිතො        
 

• 11/01/16- ඇමරිකාගව්ද් මිිගන් තාක්ර්ණ විශ්වවිදයාලගේ මොචායම බෘෘස් සීලි 

සමග ඇතිකරගත ෙැකි සෙගයෝගිතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම  

•   19/02/16- ඒකාබද්ධ උපාධි පාඨමාලා ඇරඹීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ජපන් 

ජාතයන්තර වි. විදයාලගේ සභාපති ෙමුීම 

• UOC-QUT  ඒකාබද්ධ දශමනසූරී උපාධි පාඨමාලා ඇරඹීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට 

ක්ීන්ස්ලන්ඩ් තාක්ර්ණ  විශ්වවිදයාලගේ මොචායම ගටෝනි සෙමා ෙමුීම 

• ද. ආසියානු විශ්ව විදයාලගේ පශ්චාත් උපාධි අවස්ර්ා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට එහි 

මොචායම සයිද් අශාන් ෙමුීම 

• 11/04/17 - චීනගේ විදයා ො තාක්ර්ණ දක්ිණ වි. විදයාලගේ නිගයෝජිත පිරිසක් 

සෙ යුගනස්ගකෝ සංවිධානගේ දූතයකු ෙමුී ශ්රී ලංකාගව්ද් ගතාරතුරු ො සංනිගව්ද්දන 

තාක්ර්ණය අධයාපනය සඳො ලබාගත ෙැකි සෙය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම 

• 27/05/2017- උසස් අධයාපනය පිළිබඳ භූතාන නිගයෝජිත පිරිසක් ෙමුී 

ඇතිකරගත ෙැකි සෙගයෝගිතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම 

• 08/06/2017- ඇතිකරගත ෙැකි සෙගයෝගිතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට උසස් 

අධයාපනය පිළිබඳ ඉන්දීය නිගයෝජිත පිරිසක් ෙමුීම 

• 14/06/2016- විද්වත් සෙගයෝගිතාව ො ඒකාබද්ධ පගයම්ර්ණ වයාපෘනි ගැන 

ස්ීඩනගේ උප්සලා විශ්ව.විදයාලය ො සාකච්ඡා කිරීම 

• 24/06/2017- චීනගේ සැන්යැට් ගසන් විශ්ව විදයාලගේ නිගයෝජිත පිරිසක් ො 

සාකච්ඡා කිරීම 

• 28/06/2016- ඇතිකරගත ෙැකි සෙගයෝගිතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් 

රාජධානිගේ ේලාස්ගගෝ සරසවිගේ ජාතයන්තර කටයුතු පිළිබඳ පීඨාධිපති ෙමුීම 

• 08/07/2016- ගද්ශීය වවදය විදයා ක්ගර්්ත්රගේ ඒකාබද්ධ පගයම්ර්ණ වයාපෘනි 

දියත් කළ ෙැකි අංශ පිළිබඳ කින්ඩායි විශ්වවිදයාලගේ ජපන් පගයම්ර්ක පිරිසක් 

ෙමුීම 

• 02/12/2016- ින්ලන්තගේ ගමගරාගපාලියා වයවොර විදයා විශ්වවිදයාලගේ 

ආචායම කට්රි ලූකා ෙමුී  වි.විදයාල අතර ක්රියාත්මක වන ඉරැස්මස් සචලතා 

වැඩසටෙන ගැන සාකච්ඡා කිරීම ො අවගබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම 

• 30/12/16- චීනගේ ගබයිජිං විගද්ශ අධයාපන වි.විදයාලගේ ො ගොන්ේගේ 

විශ්ව.විදයාලගේ සභාපතිවරුන් ෙමුී  වි.විදයාලගේ ගකාන්ියුසියස් ආයතනය 

පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමශිෂය හුවමොරු වැඩසටහන්ද් :  
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පැමිකණන ශිෂයකයෝ : 

 

පිටව ගිය ශිෂයයන්ද් 

ශාස්ත්ර පීඨගේ සෙ ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ පෙත සිසුන් සිය ගදවන ගසගමස්තරය මැගල්සියාගව්ද් සරවක් 

විශ්වවිදයාලගේ ගත කලෙ. 

ශාස්ත්ර පීඨය 

.I. ගමාගොමඩ් ගමය (අංක. 13/BA/19317)     

T.N. මල්ලවආරච්ි ගමය  (Reg. No.13/BA/18837)    

ශ්රීපාලි මණ්ඩපය 

A.G.U. මුවන්ති ගමය(Reg. No. SC/MM/2013/2014/40) 
 
 ශාස්ත්ර පීඨගේ ඉංග්රීසි අංශගේ ගමම සිසුහු 2017 අගේල් - ජුලි ගසගමස්තරගේ ජමමනිගේ 
ජස්ටස් ලිබිේ  විශ්ව විදයාලගේ අධයාපනය ලැබීමට ගතෝරා ගනු ලැබූෙ. 
 
P.J.ීරගස්කර ගමය(අංක.2014/BA/20062) 
F.Z.රිස්වාන් ගමය(අංක.12/BA/18501) 

A.S.D.Z.ගජනායක ගමය (Reg.No.12/BA/18058) 

 

 

 

# 
නම 

පොස්කපෝට් 

අං ය 

විශ්ව විද්යොලය 

1 .ඇන්ඩසම් ෙැමන් ක්රිස්ටින්සන් 209021088 

 

දක්ිණ ගඩන්මාක්  විශ්ව විදයාලය ,  

ගඩන්මාක් 

2 ගමගට් ගරාන්ඩේ 

ගෆෝකන්ක්විස්ට්  
208929910 

දක්ිණ ගඩන්මාක්  විශ්ව විදයාලය ,  

ගඩන්මාක් 

3 ඇන්ි ක්රිස්ටියන් පැස්ක්වල් N3399104 ලා ගත්රෝබ්ද  විශ්ව විදයාලය, ඔස්ගේලියාව 

4 ලුඩ්මිලා ඩකම්ස් C5TX921WW ජස්ටස් ලිබිේ  විශ්ව විදයාලය, ජමමනිය 

5 කිේ ගජනිෆම ගගෝච්ස් C5VF0974P ජස්ටස් ලිබිේ  විශ්ව විදයාලය, ජමමනිය 

6 අන්ජා ගවන්සල් C22G4L8Y2 ජස්ටස් ලිබිේ  විශ්ව විදයාලය, ජමමනිය 



155 
 

ශිෂය හුවමොරු වැඩසටහන 

පැමිණි සිසුන් 

 

ක ටි ොලීනව පැමිණි සිසුන්ද් 

 නම විශ්වවිදයාලය රට 

1 නාමි අයරට්  

 

 

 

 

 

 

 

 

ටිල්බගම් විශ්වවිදයාලය   

ගනදලමන්තය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගනදලමන්තය 

2 සාරා කූප්මන් 

2 ගතෝමස් වැන්ගඩන් ෙකම් 

3 ගජට් ජැන්සන් 

4  ඉල්ස් ගබෝස්ට් 

5 ගඩනිස් ගජ්හකබ්දස් 

6 ගලනාට් ගඩකම 

7 ඩකම්  වැන්ගඩන් ගබාස්ච් 

8 මයිකා   වැන්ඩම ස්ලුයිස් 

9 ලින්ඩා ගටෝන් 

10 ෆ්ලුවම ෙෑන්ස් 

11 කැගරාලින් ගබාසාට් 

12 පැේ   වැන්ඩම ගවෝඩන් 

13 පැට්රික් ඔස්ටෙමීට් 

14 මවුගරෝ ඩි ගජාන්ේ 

15 ගවන්ඩි වමමියු 

16 ගෆේගක්  වැන්ඩම ක්ගලජින් 

17 මැගනාන් වාල්ස් 

18 ගජල්මම ස්ක්රසම්  

 නම පොස්කපෝට් 

අං ය 
විශ්වවිද්යොලය 

1 නාඩියා ඕගස්ටිනියක් ගමය 545477532 නිව්ද්ගයෝක් සිටි වි.වි., ඇ.එ.ජ. 

2 ගකාසුමි මුරකමි ගමය MU4485833 හිගරෝිමා වි.වි., ජපානය 

3 ගරාජස් ෙබමට් මයා AN253079 ගකාගලාේබියා ජාතික වි.වි. 
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විකද්ශ ශිෂයයන්ද් සඳහො ශ්රී ලං ො ආණ්ඩුකව් ශිෂයත්ව 2012- උසස් අධ්යොපන අමොතයංශය 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය උසස් අධයාපන අමාතයංශය විසින් ක්රියාත්මක කළ විගද්ශ ශිර්යයන් සඳො ශ්රී 

ලංකා ආණ්ුගව්ද් ශිර්යත්ව 2014 වැඩසටෙගනහි ගකාටස්කරුගවකු ගවයි. ගමම වැඩසටෙන යටගත් 

හිතවත් රටවල් සමග ශක්තිමත්  අධයාපන සෙගයෝගිතාවක් වධමනය කිරීගේ අරමුණින් උසස් 

අධයාපන අමාතයංශය රටවල් 48ක ශිර්යයන් සඳො ප්රර්ම සෙ පශ්චාත් උපාධි ශිර්යත්ව පිරිනමයි. 

ගේ වැඩසටෙන යටගත් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට නව සිසුන් පස් ගදගනක් බඳවා ගනු ලැබුෙ. 

 

 

2016 වසකර්ෂ ආරොධිත කද්ශන, වැඩමුළු, සම්මුඛ සො ච්ඡො, සංචොර සහ කවනත් ක්රියො ොර ම්  

වැඩමුළු 

• ඇමරිකාගව්ද් මිිගන් තාක්ර්ණ විශ්වවිදයාලගේ මොචායම බෘෘස් සීලි විසින් එහි පශ්චාත් 

උපාධි අවස්ර්ා පිළිබඳ වැඩමුලුවක් 20්්16.01.11 දින සනාතන මන්දිර ශාලාගව්ද්දී පවත්වන ලදී. 

• UOC-QUT  ඒකාබද්ධ දශමනසූරී උපාධි පාඨමාලා වැඩසටෙගන් සේබන්ධීකාරක 

ක්ීන්ස්ලන්ඩ් තාක්ර්ණ  වි. විදයාලගේ මොචායම ගටෝනි සෙමාගේ සාමූහික ඒකාබද්ධ දශමනසූරී 

උපාධි- පියවර 3 වැඩසටෙන 2016.03.30 දින සනාතන මන්දිර ශාලාගව්ද්දී පවත්වන ලදී. 

• ඉන්දියාගව්ද් ද. ආසියානු වි. විදයාලගේ පශ්චාත් උපාධි අවස්ර්ා පිළිබඳ වැඩසටෙනක්  

එහි මොචායම සයිද් අශාන් 2016.04.11 දින ශාස්ත්ර පීඨ මාණ්ඩලික ශාලාගව්ද්දී පවත්වන ලදී. 

• ඇමරිකාගව්ද් ගටක්සාස්හි උ. ඇමරිකානු විශ්වවිදයාලගේ මොචායම ගමසී ගපකන් උ. 

ඇමරිකානු විශ්ව විදයාල සංස්කෘතිය, උපාධි ගතෝරාගැනීම සෙ ඇමරිකානු ජීවන රටාව පිළිබඳ 

වැඩසටෙනක්  විදයා පීඨ මාණ්ඩලික ශාලාගව්ද්දී පවත්වන ලදී. 

ආරොධිත කද්ශන 

 ඇමරිකාගව්ද් මිිගන් තාක්ර්ණ විශ්වවිදයාලගේ මොචායම බෘෘස් සීලි විසින්2016.01.11 වන 

දින නැගනෝ තාක්ර්ණය පිළිබඳ ආරාධිත ගද්ශනයක්  සනාතන මන්දිර ශාලාගව්ද්දී පවත්වන ලදී.  

ඇමරිකාගව්ද් ගටක්සාස්හි උ. ඇමරිකානු විශ්වවිදයාලගේ මොචායම ගමසී ගපකන් ධරණීය ශක්තිය 

පිළිබඳ ආරාධිත ගද්ශනයක්  2016.11.09 දින  විදයා පීඨ මාණ්ඩලික ශාලාගව්ද්දී පවත්වන ලදී. 

 නම රට උපොධි පොඨමොලොව පීඨය 

1 
අමිනාත් නජුමා ගමය 

මාලදිවයින වයාපාර පරිපාලනගව්ද්දී කළමනාකරණ ො මූලය 

පීඨය 2 
මාරියේ ජුමානා ගමය 

3 
අෙමඩ් අස්මල් මයා 

4 
සජීඩා මුස්තාපා ගමය 

5 අංගී එක්සපමුත්ර මයා 

ඉන්ුනීසියා ජිවරසායන සෙ අනුක ජීවවිදයා 

විදයාගව්ද්දී 

විදයා පීඨය 
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සංචොර 

➢ 11/01/16- ඇමරිකාගව්ද් මිිගන් තාක්ර්ණ විශ්වවිද් යාලගේ මොචායම බෘෘස් සීලි 

සමග ඇතිකරගත ෙැකි සෙගයෝගිතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම 

➢ 19/02/16- ඒකාබද්ධ උපාධි පාඨමාලා ඇරඹීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ජපන් 

ජාතයන්තර විශ්වවිදයාලගේ සභාපති ෙමුීම 

➢ 30/03/2017-UOC-QUT  ඒකාබද්ධ දශමනසූරී උපාධි පාඨමාලා ඇරඹීම පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කිරීමට ක්ීන්ස්ලන්ඩ් තාක්ර්ණ  වි. විදයාලගේ මොචායම ගටෝනි සෙමා 

ෙමුීම 

➢ 11/04/2017- ද. ආසියානු වි. විදයාලගේ පශ්චාත් උපාධි අවස්ර්ා පිළිබඳ සාකච්ඡා 

කිරීමට එහි මොචායම සයිද් අශාන් ෙමුීම 

➢ 11/04/17 - චීනගේ විදයා ො තාක්ර්ණ දක්ිණ වි. විදයාලගේ නිගයෝජිත පිරිසක් 

සෙ යුගනස්ගකෝ සංවිධානගේ දූතයකු ෙමුී ශ්රී ලංකාගව්ද් ගතාරතුරු ො සංනිගව්ද්දන 

තාක්ර්ණය අධයාපනය සඳො ලබාගත ෙැකි සෙය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම 

➢ 27/05/2017- උසස් අධයාපනය පිළිබඳ භූතාන නිගයෝජිත පිරිසක් ෙමුී 

ඇතිකරගත ෙැකි සෙගයෝගිතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම 

➢ 08/06/2017- ඇතිකරගත ෙැකි සෙගයෝගිතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට උසස් 

අධයාපනය පිළිබඳ ඉන්දීය නිගයෝජිත පිරිසක් ෙමුීම 

➢ 14/06/2017-විද්වත් සෙගයෝගිතාව ො ඒකාබද්ධ පගයම්ර්ණ වයාපෘනි ගැන 

ස්ීඩනගේ උප්සලා වි.විදයාලය ො සාකච්ඡා කිරීම 

➢ 24/06/2017-චීනගේ සැන්යැට් ගසන් වි. විද් යාලගේ නිගයෝජිත පිරිසක් ො 

සාකච්ඡා කිරීම 

➢ 28/06/2016- ඇතිකරගත ෙැකි සෙගයෝගිතා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් 

රාජධානිගේ ේලාස්ගගෝ සරසවිගේ ජාතයන්තර කටයුතු පිළිබඳ පීඨාධිපති ෙමුීම 

➢ 08/07/2016- ගද්ශීය වවදය විදයා ක්ගර්්ත්රගේ ඒකාබද්ධ පගයම්ර්ණ වයාපෘනි 

දියත් කළ ෙැකි අංශ පිළිබඳ කින්ඩායි වි.විදයාලගේ ජපන් පගයම්ර්ක පිරිසක් 

ෙමුීම 

➢ 02/12/2016- ින්ලන්තගේ ගමගරාගපාලියා වයවොර විදයා වි.විදයාලගේ 

ආචායම කට්රි ලූකා ෙමුී  වි.විදයාල අතර ක්රියාත්මක වන ඉරැස්මස් සචලතා 

වැඩසටෙන ගැන සාකච්ඡා කිරීම ො අවගබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම 

➢ 30/12/16- චීනගේ ගබයිජිං විගද්ශ අධයාපන වි.විදයාලගේ ො ගොන්ේගේ 

වි.විදයාලගේ සභාපතිවරුන් ෙමුී  වි.විදයාලගේ ගකාන්ියුසියස් ආයතනය පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කිරීම 
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7.  ප්රොේධ්න  ොර්ෂය හො සැලසුම් 

හැඳින්ද්වීම 

2016 වර්මගේදී මූලික කායමයන් ො ක්ර ම සේපාදන පිළිබඳ ශාඛාව මුල් ී සමීක්ර්ණය ගකාට 

සැලසුේකරණ ලද මූලික කායමයන් පෙත පරිදි වගම ගකගම. 

• 2014 වර්මගේදී ආරේභ ී 2016 වර්මගේදී නිමා කළ ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති. 

• 2015 වර්මගේදී ආරේභ ී 2016 වර්මගේදී නිමා කළ ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති. 

• 2014 වර්මගේදී ආරේභ ී ඉදිරියට ක්රියාත්මක  ගවමින් පවතින ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ 
වයාපෘති. 

• 2015 වර්මගේදී ආරේභ ූ ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති. 

• 2016 වර්මගේදී ආරේභ ූ ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති 

• 2017 වර්මගේදී ආරේභ කිරීමට නියමිත වයාපෘති 

• කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අගප්ක්ිත වයාපෘති. 

නව ඉදිකිරීේ සෙ අලුත් වැඩියා කිරීේ සේබන්ධ වයාපෘති දෙයක්ද 2016 වර්මයට අදාළව 

අධීක්ර්ණය ගවමින් පවතී.  

• 2014 වර්මගේදී ආරේභ ී 2016 වර්මගේදී නිමා කළ වයාපෘති. 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයහි පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගයහි මෙල් ෙතකින් යුක්ත ගයෝජිත 

ඉදිකිරීගේ ගගාඩනැගිල්ල - ගදවන අදියර 

මූලය ආගයෝජනය රු.මි. 228.6 

• 2015 වර්මගේදී ආරේභ ී 2016 වර්මගේදී නිමා කළ වයාපෘති 

• අධයාපන පීඨගේ පවතින ගගාඩනැගිල්ගලහි විශාලනය සඳො 

 (මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 128.3කි).  

• 2014 වර්මගේදී ආරේභ ී ඉදිරියට ක්රියාත්මක  ගවමින් පවතින ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ 

වයාපෘති 

අ) ගකාළඹ 08 කින්සි පාගම අංක 25 ලිපිනගේ පිහිටි ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය වවදය පීඨගේ 

පූවම සායනික අධයයන අංශය පුස්තකාලය  සෙ ආපන ශාලාව සඳො වන ගයෝජිත 

ගගාඩනැගිලි සංකීණමගේ ඉදිකිරීේ  නිමා කිරීම ගමන්ම සඳො ඉගගන්ීගේ පෙසුකේ - 2 

අදියර ( මූලයමය අගයෝජනය රු. මි 723 කි). 

2015 වර්මගේදී ආරේභී ගකගරමින් පවතින ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති 

කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ නැගගනහිර දිශා පරිශ්රගයහි විශාලනය 

මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන111.4 

• 2016 වර්මගේදී ආරේභ ී කරගගන යන ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයහි පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගයහි මෙල් ෙතකින් යුක්ත ගයෝජිත 

ඉදිකිරීගේ ගගාඩනැගිල්ල -  ගතවන අදියර 

මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 292.57  
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• 2017 වර්මගේදී ආරේභ කිරීමට නියමිත වයාපෘති 
අ) ගකාළඹ 08 කින්සි පාගම අංක 25 ලිපිනගේ පිහිටි ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය වවදය පීඨගේ 

පූවම සායනික අධයයන අංශය පුස්තකාලය  සෙ ආපන ශාලාව සඳො වන ගයෝජිත 

ගගාඩනැගිලි සංකීණමගේ ඉදිකිරීේ  නිමා කිරීම ගමන්ම සඳො ඉගගන්ීගේ පෙසුකේ -  

ඉතිරි අදියර 

මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 5688.5 

ආ) විදයා පීඨ පරිශ්ර ය සඳො ගයෝජිත ශිර්ය ගස්වා මධයස්ර්ානය (ප්ර තයක්ර් ගපාු දීමනා ලද 

මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 468.3කි).   

ඇ) විදයා පීඨ පරිශ්ර ය සඳො ගයෝජිත ගතාරතුරු ො අධයයන මධයස්ර්ානය 

 (ප්ර තයක්ර් ගපාු දීමනා ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 850කි).   

ඈ) කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ බටහිර දිශා පරිශ්රගයහි විශාලනය (ප්ර තයක්ර් ගපාු 

දීමනා ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 342කි).   

ඉ) විදයා පීඨගයහි සංඛයාන විදයා ගදපාතමගේන්තුව සඳො ගයෝජිත මෙල් ෙයකින් යුක්ත 
ගගාඩනැගිල්ල 

 (ප්ර තයක්ර් ගපාු දීමනා ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 486.2කි).   

ඊ) ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය තාක්ර්ණ පීඨය පිහිටුීම 

(මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 2087කි).  

• කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අගප්ක්ිත වයාපෘති 

ගයෝජිත බහුකායම සුසාධයකාරක කලාපය 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය  ප්රධාන සැලසුම සැකසීගේ මූලික කටයුතු නාගරික 

සංවධමන අධිකාරිය විසින් කරගගන යනු ලැගබ්ද. 

 ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය  ප්රධාන අලංකරණ සැලසුගේ ප්රසේපාදන කටයුතු සිු 

ගවමින් පවතී. 

සියලුම ගගාඩනැගිලි වයාපෘති සෙ අලුත්වැඩියා කිරීේ ගමන්ම සංවධමනය කිරීේ ‘සැලසුේකරණ සෙ 

සංවධමනය’ පිළිබඳ අංශය විසින් නිරන්තරගයන් අධීක්ර්ණයට ලක්කරන ලදි. 

ප්ර ධ්ොන කගොඩනැගිලි වයොපෘති සහ ඒවොහි නූතන තත්ත්වය  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයහි පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගයහි මෙල් ෙතකින් යුක්ත ගයෝජිත 
ගගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීගේ ගදවන අදියර අවසන් ී ඇත.ගමහි ගතවන අදියර 2016 සැප්තැේබම මස 

ඇරඹුන අතර එය 2018 මැද භාගගේ අවසන් වනු ඇත. 

අධයාපන පීඨගේ පවතින ගගාඩනැගිල්ගලහි විශාලනය කිරීගේ කටයුතු 2016 ජුනි මස රු.මි.134 ක 

වියදමින් නිම විය. 
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පූවම සායනික ගදපාතමගේන්තු ගගාඩනැගිලි සංකීණමගයහි ගදවන අදියගරහි ඉදිකිරීේ  

(ශ්ර වණාගාරගයන් බැෙැරව පළමු වැනි මෙලගයහි ගකාන්ක්රීට් තට්ටුව දක්වා ූ) 2016 ගදසැේබම මස දළ 

වශගයන් රු.ේ. 700 ක වියදමින් නිම විය.වයාපෘතිගේ ඉතිරි ගකාටස 2017 ඇරඹීමට නියමිතය. 

කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ නැගගනහිර දිශා පරිශ්රගයහි විශාලනය 2015 ගනාවැේබම මස ඇරඹුන 

අතර එය 2017 මැයිමස අවසන් වනු ඇත.( වැට් රහිත ආගයෝජනය රු.මි.111.4 කි.) 

විදයා පීඨ පරිශ්ර ය සඳො ගයෝජිත ශිර්ය ගස්වා මධයස්ර්ානය තැනීමට 2016 ජුනි මස කැබිනට් අනුමැතිය 
ලබා ගැනුන අතර ප්රසේපාදන කටයුතු සිුකර ලංසු තැබීම පිලිබඳ ගල්ඛන ලංසුකරුවන්ට ලබා ුනි. 

ලංසු විවෘත කිරීම 2017 ජනවාරි 19 වනදා සිු විය. වයාපෘනිය 2017 මැයිමස  ඇරඹීමට නියමිතය. 

ඇස්තගේන්තුගත ආගයෝජනය රු.මි. 468.3කි.  

විදයා පීඨ පරිශ්ර ය සඳො ගයෝජිත ගතාරතුරු ො අධයයන මධයස්ර්ානය තැනීමට 2016 ජුනි මස කැබිනට් 
අනුමැතිය ලබා ගැනුනි. ප්රසේපාදන කටයුතු සිුකර ලංසු තැබීම පිලිබඳ ගල්ඛන ලංසුකරුවන්ට ලබා 

ුනි. ලංසු විවෘත කිරීම 2017 ජනවාරි මස 19 වනදා  සිු විය. වයාපෘනිය 2017 මැයිමස  ඇරඹීමට 

නියමිතය. ඇස්තගේන්තුගත ආගයෝජනය රු.මි. 850 කි. 

විදයා පීඨගයහි සංඛයාන විදයා ගදපාතමගේන්තුව සඳො ගයෝජිත මෙල් ෙයකින් යුක්ත ගගාඩනැගිල්ල 

තැනීමට 2016 ජුනි මස කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනුනි. ප්රසේපාදන කටයුතු සිුකර ලංසු තැබීම 

පිලිබඳ ගල්ඛන ලංසුකරුවන්ට ලබා ුනි. ලංසු විවෘත කිරීම 2017 ජනවාරි මස10 දින සිු විය. 

වයාපෘනිය 2017 මැයිමස  ඇරඹීමට නියමිතය. ඇස්තගේන්තුගත ආගයෝජනය රු.මි.485.5 කි. 

කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ බටහිර දිශා පරිශ්රගයහි විශාලනය සඳො 2016 ජුනි මස කැබිනට් 
අනුමැතිය ලබා ගැනුන අතර ප්රසේපාදන කටයුතු සිුකර ලංසු තැබීම පිලිබඳ ගල්ඛන ලංසුකරුවන්ට 

ලබා ුනි. ලංසු විවෘත කිරීම 2017 ජනවාරි මස 19 දා සිු විය. වයාපෘනිය 2017 මැයිමස  ඇරඹීමට 

නියමිතය. ඇස්තගේන්තුගත ආගයෝජනය රු.මි. 290කි.  

ගයෝජිත බහුකායම සුසාධයකාරක කලාපය ඉදිකිරීමට වයාපෘති ගයෝජනාව 2016 දී 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිසම ෙරො ජාතික සැලසුේකරණ ගදපාතමගේන්තුවට ඉදිරිපත් 

කරන ලද අතර 2017 ජනවාරි මස ඊට අනුමැතිය හිමිවිය. විශ්වවිදයාලය කැබිනට් අනුමැතිය 

අගප්ක්ර්ාගවන් පසුවන අතර ඒ සඳො ඇස්තගේන්තුගත ආගයෝජනය රු.මි. 738කි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

7 අභයන්ද්තර විගණනය  
 

2016  වර්මය තුළ අභයන්තර විගණනය සාමාජිකයන් 06 ගදගනකුගගන් යුත් කායම මණ්ඩලයකින් 

සමන්විත විය. ගජයර්්ඨ සෙකාර විගණකවරගයක්, ලිපිකාර සෙ ලිපිකාර ගශ්්රණිධාරි නිලධාරින් සිව්ද් 

ගදගනක් සෙ එක් කායමාල කේකරුගවක් ඊට ඇතුළත් ූෙ.  
 

2016 වසගම  දී , ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විගණන කමිටුව සිව්ද් වතාවක් රැස්ූ අතර අභන්තර 

විගණන වාතමාවලින් ඉස්මතු ූ කරුණු සෙ රජගේ විගණන විමශමන පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා 

ගකරිණි.  
 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ අගනකුත් ආයතනවල පැවති  විගණන කමිටු රැස්ීේ පෙත දැක්ගව්ද්. 

 

 

 

පහත සඳහන්ද්  ටයුතු සම්බන්ද්ධ්ව ූර්ෂව විගණන  ටයුතු සිදු රන ලදී. 

 

✓ විශ්වවිදයාලයීය අර්ම සාධක අරමුදල ආපසුගගීම 

✓ විශ රාම පාරිගතෝික ගගීම 

✓ වාර්මික වැටුප් වධමක ලබාදීම 

✓ විශ රාම වැටුප් ගගීම සඳො ඉල්ලුේපත් 

✓ හිඟ  වැටුප් ගගීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආයතනවල විගණන  මිටු රැස්වීම් පැවැත්වූ රැස්වීම් ගණන 

ගද්ශීය වවදය ආයතනය 05 

මානව සේපත් අභිවධමන ආයතනය 04 

වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය 04 

ජීව රසායන, අණුක ජීවවිදයා සෙ ජීවතාක්ර්ණගව්ද්ද ආයතනය 04 

ජාතික  පුස්තකාල සෙ ගතාරතුරු තාක්ර්ණ ආයතනය 04 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය පරිගණක පාසල 04 

කෘි තාක්ර්ණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනය 04 
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විගණන වොර්ෂතො  

වර්මය තුළ  පෙත සඳෙන් විගණන වාතමා පිටපත් සමග විගණන ජනරාල් සෙ විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 

ගකාමිසගේ ප්රධාන අභයන්තර විගණක ගවත බාර දී ඇත. 

 

1. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ගපෞද්ගලික 
ලිපිගගානුවල සෙ විශ්වවිදයාල අර්මසාධක අරමුදල සේබන්ධ ගපෝරමවල ගපාු 
ුබලතා පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 
2. 31-06-2015 සිට 31-12-2015 දක්වා ූ අධම වාර්මික විගණන වාතමාව 
 
3. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ පැරණි පුස්තකාල ගගාඩනැගිල්ගල් බිම සැකසීම පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාතමාව (2015/57/B/MR/MD) 
 
 

4. 2015/58/B/MR/MD/M/S දරන ලීනස් ඉගලක්ට්රිකල්ස් ගගාඩනැගිලි 
ගකාන්ත්රාත්තුගව්ද් අවසන් ගගීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

5. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ බ්දගලාේගෆාන්ගට්න් පිරිම ගන්වාසිකාගාරය පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව  

 

6. ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ආයුගවම්ද විදයාගාරය ගගාඩනැගිලි 
ගකාන්ත්රාත්තුගව්ද් අවසන් ගගීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව (රස ඔසුසල 

අදියර 1 අදියර) (AA1/3/2015/10)  

 

7. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ජාතික  පුස්තකාල සෙ ගතාරතුරු තාක්ර්ණ ආයතනගේ 
වි.වි. අර්මසාධක අරමුදල සේබන්ධ ගපෝරමවල ගපාු ුබලතා පිළිබඳ අභයන්තර 
විගණන වාතමාව 

 

 

8. ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ වාෙන පරිෙරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 
වාතමාව 

 

9. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශිර්ය සංගේ ො සමිතිවල අවසාන ගිණුේ වාතමා පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

 

10. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ අවට විවෘත පරිශ්රගේ 
ගකාන්ක්රීට් ඇතිරීගේ ගගාඩනැගිලි ගකාන්ත්රාත්තුගව්ද් අවසන් ගගීම පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාතමාව(MD/MR/C/90/2014) 

 
11. සිංෙල  අංශය නීකරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාතමාව(MD/MR/C/31/2015) 
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12. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ අධයාපන පීඨගේ ඊඑල් ශාලාව නැවත ගගාඩනැගීම 
පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

13. 2015 ජාතික  පුස්තකාල සෙ ගතාරතුරු තාක්ර්ණ ආයතනගේ වාර්මික 
සමාගලෝචනය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

14. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයාල මන්දිර පරිශ්රගේ පිහිටි දිවා සුරැකුේ මධයස්ර්ානයට 
ඔපදැමූ ඇලුමිනියේ ගදාර ජගනල් සැපයීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාතමාව(MD/MR/B/93/2015) රු. 382,500.00  
 

 
 

15. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වවදය පීඨගේ වයාධිගව්ද්ද අංශගේ ගවන් කිරීේ පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාතමාව උදාර ලංකා (රු.497,250.00) MD/MR/B/65/2015). 

 

16. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ ගපෞද්ගලික ලිපිගගානු සාේපල 
පරීක්ර්ණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

 

17. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ 6 වන ශාලාවට නව වායු 
සමීකරණ සැපයීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව උදාර ලංකා (රු.  
942,209.60) 

 

18. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ පශ්චාත් උපාධි 
අධයාපන කටයුතු පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

 

19. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශ්රීපාලි මණ්ඩපයට බාහිර කථිකාචායමවරුන් බඳවා ගැනීම 
ො කථිකාචායම වැටුප් ගගීේ පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 
20. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ  ප්රධාන ගබඩා පරික්ර්ාව පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාතමාව 
 
21. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ පරිපාලන 

ගගාඩනැගිල්ල වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව රු. 
475,225.00 (AA1/3/2015/11). 

 

22. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ 2015 වාර්මික සමාගලෝචනය පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

23. NODES ආයතනගේ වෙල නීකරණය කිරීම ො සුළු අලුත්වැඩියා පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාතමාව (MD/MR/B/69/2015) (රු.  937,050). 

 

24. වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගේ වාෙන පරිෙරණය පිළිබඳ අභයන්තර 
විගණන වාතමාව 
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25. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වවදය පීඨගේ බිේ මෙගල් සී ගකාටගස් විද්වත් 

මාණ්ඩලික ශාලාව වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව (රු.854, 
000.00 (MD/MR/C/68/2015). 

 

26. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨගේ විවෘත ආපන ශාලාව රැෙැන්ගත කිරීම 

පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව (රු.  841,050.00) (MD/MR/B/43/2015) 
 

 

27. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති කායමාල සංකීණමගේ අධම කවාකාර වෙල 
ො  කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ අලුත්වැඩියා ො ජලගරෝධකකරණය පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

28. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ො  කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ අංශ ප්රධාන කාමර 
වායුසමීකරණය, ආපන ශාලාව, කායම මණ්ඩල විගව්ද්ක කාමරය රැෙැන්ගත කිරීම 

පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව (MD/MR/B/63/2015) (රු. 252,000.000/). 

 

29.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වවදය මධයස්ර්ානය අලුත්වැඩියා කිරීම ො නීකරණය 

කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව (රු. 2,207,000.00) 
(MD/MR/B/11/2014). 

 

30. අධයාපන පීඨගේ පවතින ගගාඩනැගිල්ල  මෙල් ෙතරකින් විශාලනය කිරීම පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාතමාව (CWP/04/2015/EDU/P+S/01) (Rs. 
112,992,336.00. 

 

31. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වාර්මික සමාගලෝචනය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 
වාතමාව 

 

 

32. රැකියා සඳො විගද්ශගත ීගේදී විශ්වවිදයාල කායම මණ්ඩලය අනුගමනය කරන 
අගයෝගය ක්රියා පටිපාටිය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

33. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශාරීරික අධයාපන ගදපාතමගේන්තුව පිළිබඳ අභයන්තර 
විගණන වාතමාව 

 

 

34. වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගේ ප්රධාන ගබඩා පරික්ර්ාව පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

35. වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගේ සුළු මුදල් ගභෞතික තෙවුරුකරණය 
පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

 
36. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයහි මානව සේපත් අභිවධමන ආයතනගයහි ගස්වය කල, 

31.12.2015 දිනට ගස්වක අර්මසාධක අරමුදලට අදාළ නාම ගල්ඛනගයහි නම 
තිබුණු ගස්වකයන්ගේ මුදල් ප්රමාද ීම සේබන්ධව පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 
වාතමාව 
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37. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ පුස්තකාල 

ගගාඩනැගිල්ල වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව (රු. 
1,999,200.00/AAI/3/2015/08) 

 
38. පශ්චාත් උපාධි අධයයන ආයතන ගගාඩනැගිල්ගල් ගදවන පියවගම  රඳවා ගැනීගේ 

පළමු අඩ නිදෙස් කිරීම 
 
39. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයහි පරිගනක පාසගල් ගස්වය කල, 31.12.2015 දිනට 

ගස්වක අර්මසාධක අරමුදලට අදාළ නාම ගල්ඛනගයහි නම තිබුණු ගස්වකයන්ගේ 
මුදල් ප්රමාද ීම සේබන්ධව පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 
40. ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ ගැබියම බිත්තිය ො නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය සඳො මතුපිට 

ජල අපවෙන පද්ධතිය ඉදිකිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
41. වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගේ ගස්වය කල, 31.12.2015 දිනට ගස්වක 

අර්මසාධක අරමුදලට අදාළ නාම ගල්ඛනගයහි නම තිබුණු ගස්වකයන්ගේ මුදල් 
ප්රමාද ීම සේබන්ධව පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 
 

42. ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ ජගනල් ීුරු ඔපදැමීම පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

 

43. ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ පඩිගපල ඉදිකිරීම පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

44. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විවිධ අත්තිකාරේ පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
 

45. ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ සීමා තාප්පය සෙ අපජලය 
බහිකමරණ පද්ධකිය ඉදිකිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

(MD/MR/B/77/2015 ,රු. 2,418,935.00). 
 

46. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ගස්වය කල, 
31.12.2015 දිනට ගස්වක අර්මසාධක අරමුදලට අදාළ නම ගල්ඛනගයහි නම 
තිබුණු ගස්වකයන්ගේ මුදල් ප්රමාද ීම සේබන්ධව පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 
වාතමාව 

 

47. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ෙැව්ද්ගලාක් කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය පිළිබඳ අභයන්තර 
විගණන වාතමාව 

 

48. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගතලවල කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ වැසිකිලි 

ජලගරෝධකකරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව (MD/MR/C/66/2015, 
රු.  1,650,880.00.) 

 

49.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වවදය පීඨගේ පීඨාධිපති කායමාලගේ ප්රගව්ද්ශ ශාලාව, 
ප්රධාන ප්රගව්ද්ශ ශාලාව සෙ පඩිගපල ඔප දැමීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
(SAB/FM/CW/2013/05/Rs. 10,102,572.48). 
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50. ගකාළඹ 08 කින්සි පාගම අංක 25 ලිපිනගේ පිහිටි ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය වවදය 
පීඨගේ පූවම සායනික අධයයන අංශය සෙ පුස්තකාල ආපන ශාලාව සඳො වන 
ගයෝජිත ගගාඩනැගිලි සංකීණමගේ ඉදිකිරීේ  (ශ්ර වණාගාරගයන් බැෙැරව) පළමු වැනි 
මෙලගයහි ගකාන්ක්රීට් තට්ටුව දක්වා ූ )නිමා කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාතමාව (SWP/1/9/1/අදියර – 11/ගගීේ ,රු. 723,034,418.00) 
 

51. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ගමාරගස්මුල්ල 
ගන්වාසිකාගාරගේ සිසුන් 160ක් සඳො ගසප්ටික් ටැංකිය ඉදිකිරීම පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව  

 

52. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ කලා පීඨගේ ශිර්ය සංගේ කායමාලගයන් ගසාරකේ කරන 
ලද භාණ්ඩ පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

53. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨගේ සත්ව විදයා අංශය නැවත රැෙැන්ගැන්ීම ො 
විදුත් උපාංග ස්ර්ාපනය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

54. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ විවිධ අධයයන 
අංශවලට වායු සමීකරණ සඳො බලය සැපයීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

55. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ශාකාගාරය වැඩිදියුණු 
කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

56. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය වවදය පීඨගේ සත්වාගාරගේ කිරීමට ගයෝජිත වැඩිදියුණු 
කිරීේ ො සුඵ අලුත්වැඩියා පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
MD/MR/C/88/2015 (රු.  2,383,507.00)]. 

 
 

57. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය වවදය පීඨගේ ගවෝොරික විදයා ො ධූලක විදයා අංශගේ 
ගමසනින් මෙල ගගාඩනැගීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
[MD/MR/C/44/2015/SAB/FM/B/CW/07/2014 (රු.1,121,000.00)] 

 

58. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ සුජාතා ජයවධමන අනුස්මරණ කාන්තා 
ගන්වාසිකාගාරගේ ප්රධාන විුලි සැපයුේ පුවරුව ප්රතිස්ර්ාපනය කිරීම පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාතමාව [MD/MR/B/01/2016 (රු.  444,760.00) 
 

59. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ගමාරගස්මුල්ල 
ගන්වාසිකාගාරගේ බල සැපයුම නැවත රැෙැන්ගැන්ීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාතමාව [AA1/3/2016/03 (රු.. 1,012,300.00)] 
 

60. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය අධයාපන පීඨගේ නව ගගාඩනැගිල්ගල් ප්රධාන විුලි සැපයුම 

ස්ර්ාපනය කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [MD/MR/C/06/2016 (රු. 
2,127,955.00)] 

 

61. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගභෞතික විදයා අංශගේ නව ගද්ශන ශාලාගව්ද් ප්රගව්ද්ශ 
ශාලාගව්ද් ගවන් කිරීේ/ වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
[MD/MR/B/111/2015 (රු. 142,025.000] 
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62. ජීව රසායන, අණුක ජීවවිදයා සෙ ජීවතාක්ර්ණගව්ද්ද ආයතනගේ සුළු මුදල් ගභෞතික 
තෙවුරුකරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

63. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයහි මානව සේපත් අභිවධමන ආයතනගයහි සුළු මුදල් 
ගභෞතික තෙවුරුකරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

64. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ප්රධාන පිරිමි 
ගන්වාසිකාගාරගේ වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
[AAA1/3/2015/12 (රු. 6,810,450.00]. 

 

65. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ කලා පීඨගේ වායු සමීකරණ රැෙැන්ගැන්ීම පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාතමාව [MD/MR/C/90/2015 (රු. 1,487,200.00)]. 
 

66. 2015/12/31 දිනට ජීව රසායන, අණුක ජීවවිදයා සෙ ජීවතාක්ර්ණගව්ද්ද ආයතනගේ  
වාර්මික සමාගලෝචනය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

67. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ යුනානි ඖර්ධාගාරගේ 

(සැරසුේ කාමරය) වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [ 
AA1/3/2016/02(රු. 1,164,400.00)] 

 

68. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ගරාජගේ වැඩිදියුණු 

කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [AAA/3/2016/01 (රු. 1,648,275.00)]. 
 

69. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයාල මන්දිරගේ NODE මධයස්ර්ානගේ වැඩිදියුණු කිරීම 

පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [MD/MR/B/09/2016 (රු. 846,040.00)]. 
 

70. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ප්රධාන ගබඩා පරික්ර්ාව පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 
වාතමාව 

 

71. ජීව රසායන, අණුක ජීවවිදයා සෙ ජීවතාක්ර්ණගව්ද්ද ආයතනගේ  වාෙන පරිෙරණය 
පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

72. ජීව රසායන, අණුක ජීවවිදයා සෙ ජීවතාක්ර්ණගව්ද්ද ආයතනය 2015 වසගම ලද 
විගද්ශ සැපයුේ පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

73. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ සත්වාගාරගේ කිරීමට 

ගයෝජිත වැඩිදියුණුකිරීේ  පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [ AA1/3/2016/07 
(රු. 886,760.00)]. 

 

74. විදයා පීඨගේ ශාක විදයා අංශගේ සුළු මුදල් ගභෞතික තෙවුරුකරණය පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

75. විදයා පීඨගේ රසායන විදයා අංශගේ බිේමෙගල් වැඩිදියුණුකිරීේ  පිළිබඳ අභයන්තර 
විගණන වාතමාව 

 

76. විදයා පීඨගේ පීඨාධිපති කායමාලගේ සුළු මුදල් ගභෞතික තෙවුරුකරණය පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 
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77. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගතෝරාගත් ගන්වාසිකාගාර 9ක ජල ො විුලි පරිෙරණය 
පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

78. අධයාපන පීඨගේ නව ගගාඩනැගිල්ගල් විුලි ගසෝපානය ලබා ගැනීම, ස්ර්ාපනය ො 

පරීක්ර්ා කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [ MD//MR/B/73/2015 (රු. 
5,245,000.00)] 

 

79. නව කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ ජල අපවෙන පද්ධතිය ඉදි කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර 

විගණන වාතමාව [AA1/3/2016/04 (රු. 1,245,000.00)] 
 

80.  වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගේ 2015 පරිගල්ඛන අයිතම තෙවුරු කිරීම 
පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

81. මානව සේපත් අභිවධමන ආයතනගේ ගගීේ වවුචර අධීක්ර්ණය පිළිබඳ අභයන්තර 
විගණන වාතමාව 

 

82. වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගේ ගගීේ වවුචර අධීක්ර්ණය පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

83. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගසෞඛය මධයස්ර්ානය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 
වාතමාව 

 

84. විශ්වවිදයාල පගයම්ර්ණ ප්රතිපාදන ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 
වාතමාව 

 

85. ගකාන්ත්රාත් සෙ පැවරුේ පදනම මත ගස්වකයන්ට පාරිගතෝික ගගීම පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

86. විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාේසගේ අංක 223 දරන චක්රගල්ඛය අනුව පී.ඩී.ගක්. 
අගබ්දගුණවධමන මෙත්මියට පාරිගතෝික ගගීම 

 

87. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ අධයයන ො අනධයයන කායම මණ්ඩලයන්හි ආපදා ණය, 
පරිගනක ණය, කායම මණ්ඩල ණය ො වාෙන ණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 
වාතමාව 

 

88. 2016 වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගේ ගපෞද්ගලික ලිපිගගානු සාේපලයක් 
පරීක්ර්ා කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

89. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ප්රධාන ගබඩා පරීක්ර්ාව 
පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

90. වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගේ විවිධ අත්තිකාරේ පිළිබඳ අභයන්තර 
විගණන වාතමාව 

 

91. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ සුළු මුදල් ගභෞතික 
තෙවුරුකරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
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92. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ජල, විුලි සෙ ුරකර්න 
බිල්පත් පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

93. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ වාෙන පරිෙරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
 

94. 2016 මානව සේපත් අභිවධමන ආයතනගේ ගපෞද්ගලික ලිපිගගානු සාේපලයක් 
පරීක්ර්ා කිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

95. කෘි තාක්ර්ණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනය විවිධ අත්තිකාරේ පිළිබඳ අභයන්තර 
විගණන වාතමාව 

 

96. ගඩංගු මදමන වැඩසටෙන පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
 

97. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ෙැව්ද්ගලාක් කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ සීමා තාප්පය 

ඉදිකිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [MD/MR/B/95/2015 (රු.  
3,575,889.90)] 

 

98. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මුත්තයියා කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ බාහිර මුරණ සෙ 

සුළු අලුත්වැඩියා පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [MD/MR/B/99/2015 (Rs. 
2,449,600.00)]. 

 

99. ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ විවෘත රංග ශාලාව ඉදිකිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
 

100. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ කාන්තා 
ගන්වාසිකාගාරගේ වැඩිදියුණුකිරීේ  පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව 
[AA1/3/2016/08 (රු. 333,000.00)]. 

 
101. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මුත්තයියා  කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ ඉදිරිපස සීමා 

තාප්පය ඉදිකිරීම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාතමාව [MD/MR/C/62?2015 (රු. 
1,335,550.00)]. 

 

102. ශ්රීපාලි මණ්ඩපගේ අරුන්දතී ශාලාගව්ද් ආගලෝකකරණ වැඩිදියුණු කිරීේ  පිළිබඳ 
අභයන්තර විගණන වාතමාව 

 

 

පෙත සඳෙන් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශිර්ය සංගේ පිළිබඳව මුලය විගණන අභයන්තර විගණනය 

විසින් සිු ගකරිණි. 

 

i.ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය සංඛයාන කවය 

ii.ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය විදයා පීඨ ශිර්ය සංගමය 

iii.මුස්ලිේ මද්ලිස් ශිර්ය සංගමය 

iv.ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය නීති පීඨ ශිර්ය සංගමය 

v.ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය උද්භිද විදයා සංගමය 

vi.රසායනික සංගමය   
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vii.වවදය ශිර්ය හින්ු සංගමය 

viii.ඉතිොස සංගමය 

ix.කළමනාකරණ සෙ මුලය පීඨ ශිර්ය සභාව 

x.රවිඩ සංගමය 

xi.ශාස්ත්ර පීඨ ශිර්ය සංගමය  

xii.ගගව්ද්ර්කගයෝ සංවිධානය  

xiii.සමාජ විදයා ශිර්ය සංගමය   

xiv.විදයා සෙ සත්ව විදයා ශිර්ය සංගමය   

xv.ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය හින්ු ශිර්ය සංගමය   

xvi.අනධ්යයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු : 

 

 

 

* කායමාලිය ගේතු මත විගණන වාතමාවල ගපෞද්ගලික නේ සඳෙන් ගනාවන බව කරුණාගවන් 

සලකන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

තනතුර ගස්වකයින් සංඛයාව 

ගජයර්්ඨ සෙකාර අභයන්තර විගණක 01 

ලිපිකරු 03 

පරිගණක ගයුේ සෙකර 01 

කායමාල සෙයක 01 

එකතුව 06 
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2016 කද්සැම්බර්ෂ 31 වන විට 

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය 

මුලය තත්ත්ව වොර්ෂතොව 
 

  
Not
e 

 2016 (Rs.)  2015(Rs.) 

Rs   Rs 

වත් ම්           

ජංගම වත් ම්           

මුදල් ො ඊට 
සමාන දෑ 1 

        
291,720,682            316,420,640    

සැපයුේ ො ගස්වා 
සඳො අත්තිකාරේ 2 

        
119,266,200               62,898,214    

විවිධ අත්තිකාරේ 3 
            
8,399,336               12,464,001    

ගපර ගගවුේ   
            
3,775,845                 6,212,383    

බු ගතාග ො 
ගකාටස ්   

          
23,867,395               22,465,478    

සුඵ ණයකරුවන් 4 
        
427,809,776  

       
874,839,233          462,992,890  

        
883,453,606  

            
ජංගම කනොවන 

වත් ම්           
කායම මණ්ඩලය 
සඳො ණය සෙ 
අත්තිකාරේ 5 

        
132,846,851            135,247,757    

සැපයුේ ො ගස්වා 
සඳො අත්තිකාරේ 2 

          
21,907,108               70,427,288    

විවිධ අත්තිකාරේ 3 
            
1,366,962                    387,349    

සුළු ණයකරුවන් 4 
          
16,297,432               14,938,792    

ආගයෝජන 6 
    
2,506,759,479         2,143,524,720    

ගද්පළ, පිරියත ො 
උපකරණ 7 

  
40,857,989,66
5       40,421,366,123    

සිුගවමින් පවතින 
වැඩ 8 

    
1,263,868,022  

 
44,801,035,52
0       1,050,778,104  

   
43,836,670,132  

මුළු වත් ම්     

 
45,675,874,75
3   

 
44,720,123,738  

බැර ම්         
             

ජංගම බැර ම්           
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ගගවිය යුතු ගිණුේ 9 
        
150,575,917            143,202,673    

උපිත වියදේ   
        
148,667,033            118,516,650    

නැවත ගගවන 
තැන්පතු 10 

            
9,051,437  

       
308,294,387             20,978,449  

        
282,697,772  

            
ජංගම කනොවන 

බැර ම්           

            

විලේබිත ආදායේ 
වයාපෘති පාඨමාලා   

        
827,894,984            643,763,183    

විලේබිත ආදායේ 
පගයම්ර්ණ 
ප්රතිපාදන ො 
මධයස්ර්ාන   

        
138,906,982            105,248,923    

පාරිගතෝික සඳො 
ප්රතිපාදන   

        
504,982,012            431,406,440    

ගගවිය යුතු ගිණුේ 9 
          
92,056,587               12,907,532    

නැවත ගගවන 
තැන්පතු 10 

          
27,512,001  

    
1,591,352,567             25,370,809  

     
1,218,696,887  

සම්ූර්ෂණ බැර ම්     
    
1,899,646,953    

     
1,501,394,660  

ශුද්ධ් වත් ම්     

 
43,776,227,80
0    

   
43,218,729,079  

            
ක ොටස් / ශුද්ධ් 
වත් ම්           

            

ප්රොේධ්නය           

            

 ප්රාේධන ප්රදාන 
වැය   

    
3,743,961,701         3,009,646,941    

වැය ගනාකළ 
ප්රාේධන ප්රදාන   

        
155,616,537            128,889,218    

තෑගි සෙ ආධාර 11 
        
353,425,750  

    
4,253,003,987          259,529,214  

     
3,398,065,373  

            

 
          

 සමුච්චිත අරමුද්ල 

           

ගපාු සංිත   
          
19,004,980               19,004,980    

ආදයේ සෙ වියදේ 
A/C   

(  
804,906,610)              (343,213,845)   
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 වත්කේ නැවත 
තක්ගස්රු 
රක්ිතය   

  
38,668,804,20
4  

 
37,882,902,57
3     38,756,102,103  

   
38,431,893,238  

            
සංචිත සහ සීමො 
අරමුද්ේ           

විගශ්ර් සංිත 12 
    
1,533,687,169         1,285,590,461    

පරිත් යාග අරමුදල   
        
105,003,666               97,364,698    

ගවනත් අරමුදල් 13 
            
1,630,404  

    
1,640,321,239               5,815,310  

     
1,388,770,469  

සම්ූර්ෂණ ක ොටස් 
/ ශුද්ධ් වත් ම්     

 
43,776,227,80
0    

   
43,218,729,079  

            

 

සකස් කිරීම 

 

 

 

 

 

ගක්.එස්.ටී. ස්වණමලතා ජයසූරිය 

මූලයාධිකාරී 

               ආම.එේ.එේ.එච්.ඩී රාජපක්ර් 
 ගජයර්්ඨ සොකාර මූලයාධිකාරී 

 

 
ගමම මූලයමය ප්රකාශනය සකස් කිරීම සෙ ඉදිරිපත් කිරීම සේබන්ධගයන් වගකීම ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ 
පාලක සභා සාමාජිකයන් සතුගව්ද්. 

 ගමම මූලයමය ප්රකාශ පාලක සභා මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද අතර ඒ ගවනුවන් අත්සන් තබන ලදි.  

                                                                     

මොචායම ලක්ර්්මන් දිසානායක                                                ආචායම  රාණී ජයමෙ 

උපකුලපතිතුමා                                                                                  පාලක සභා සමාජික 
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ගකාළඔ වි.වි. 

2016/12/31 දිනට 

මූලය කායම දශමකය 

 

සටහන  2016 (රු.) 2015 (Rs.) 

 ආද්ොයම   භොණ්ඩොගොරය 
 වයොේති 
පොඨමොලො  

පර්ෂක්ෂණ 
ේ රද්ොන මධ්යස්ථොන  අරමුද්ේ එ තුව       

(A) පුනරාවතමන වියදේ 
සඳො රජගේ ප්රදාන   

        
2,397,000,000  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

      
2,397,000,000    2,238,000,000    

(B) ප්රතිසංස්කරණ සෙ 
ප්රධාන වත්කේ නඩත්තුව 
ගවනුගවන් රජගේ ප්රදාන   

             
70,803,833  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

           
70,803,833         55,110,699    

 
    

 
  

 
    

  
  

 

 

(C) ක්රමක්ර් ප්රාේධන 
ප්රදාන     

           
396,510,252  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

         
396,510,252       355,972,158    

(D) ශිර්යාධාර සඳො 
ප්රදාන   

             
45,885,300  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

           
45,885,300         24,317,900    

(E මෙගපාළ සඳො ප්රදාන  
)   (I) ී.ප්ර.ගකා   

           
149,202,550  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

         
149,202,550         83,621,800    

          

(II) මෙගපාළ භාරකාර 
අරමුදල් උපාංගය     

           
145,205,250  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

         
145,205,250       109,911,500    

(F) ශ්රී ලංකාගව්ද් 
විශ්වවිදයාල 
ජාතයන්තරීකරණය   

             
27,559,681  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

           
27,559,681         26,350,516    
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(G) දැනුම දියුණු කිරීම 
සෙ ආයතනික 
සංවධමනය   

                  
921,900  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                
921,900           3,843,164    

(H) පගයම්ර්ණ 
දිරිගැන්ීම   

               
4,046,632  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
4,046,632           2,053,559    

(I) විගද්ශ ශිර්ය ශිර්යත්ව 
  

               
7,204,000  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
7,204,000                          -    

(J) වි.ප්ර.ගකා. ප්රදාන 

හිඟ,ගස්.භා.අ. ී.භා.අ   
               
1,320,919  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
1,320,919           6,444,829    

(K) කා. ම. ස. ආ. සඳො  
වි.ගකා.ස.  ප්රදාන   

                             
-  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-           2,000,000    

    
    
3,245,660,317  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

   
3,245,660,317    

      
2,907,626,125  

      
 

  
 

        

    
 උත්පන්ද්න 
ආද්ොයම 

ව් යොේති 
පොඨමොලො  

පර්ෂක්ෂණ 
ආධ්ොර මධ යස්ථොන අරමුද්ේ එ තුව ඏ      

ලියාපදිංි ගාස්තු  - ප්රර්ම 
උපාධි   

               
8,729,420  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
8,729,420           5,963,910    

          

ලියාපදිංි ගාස්තු  - 
පශ්චාත් උපාධි   

                  
734,559  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                
734,559           1,339,000    

විභාග ගාස්තු -ප්රර්ම 
උපාධි   

                  
763,340  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                
763,340                82,950    

විභාග ගාස්තු -පශ්චාත් 
උපාධි   

                  
724,100  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                
724,100              405,500    

පාඨමාලා ගාස්තු  -ප්රර්ම 
උපාධි   

             
38,601,818  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

           
38,601,818         12,722,606    

පාඨමාලා ගාස්තු  -
පශ්චාත් උපාධි   

               
4,087,750  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
4,087,750           5,916,500    

ණය සෙ අත්තිකාරේ 
ගපාලී   

               
5,370,626  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
5,370,626           5,367,093    

ආගයෝජන ගපාලී                                                                                                                              130,318,795    
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188,164,332  -  -  -  -  188,164,332  

ප්රකාශන විකුණුේ   
                             
-  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-                18,000    

 පරණ ගතාග 
විකුණුේ/අබලි රවය 
විකිණුේ   

                      
2,027  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                    
2,027                  3,676    

ආගයෝජන ආදායේ   
                             
-  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                            
-                          -    

සැපයුේකරුවන් 
ලියාපදිංි කිරීගේ  ගාස්තු   

               
1,105,000  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
1,105,000           1,058,500    

ගද්පළ වලින් කුලී.   
               
2,456,276  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
2,456,276           6,099,869    

වවදය ගාස්තු   
                    
16,800  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                  
16,800              910,700    

          

පුස්තකාල දඩ   
               
1,043,268  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
1,043,268           1,711,887    

උපලබ්දදී ක්රියාකාරකේ   
               
4,165,350  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
4,165,350           3,307,455    

විවිධ ලැබීේ   
             
49,786,400  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

           
49,786,400         35,403,131    

ගටන්ඩම ගාස්තු   
               
4,105,500  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

             
4,105,500              360,000    

හුවමාරු ලැබීේ   
                  
610,322  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                
610,322           1,235,279    

ගිවිසුේ කඩකිරිේවලින් 
ලැබුණු අදායම   

             
10,137,965  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

           
10,137,965           ර්9,875,993    

වයාප්ති පාඨමාලාවලින් 
ලැබූ අදායම   

                             
-  

      
481,925,696  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

         
481,925,696       687,558,693    

පගයම්ර්ණ ප්රදාන, 
මධයස්ර්ාන සෙ 
ප්රදානවලින් ලත් ආදායම   

                             
-  

                        
-  

      
75,458,813  

          
15,398,464  

      
186,299,318  

         
277,156,595       223,782,658    

වයාප්ති පාඨමාලාවලින්                                                                                                                                          7,983,237    
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ලද ආදායම 8,621,326  -  -  -  -  8,621,326  

ආධාර ලැබීේ   
                  
222,790  

                        
-  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

                
222,790              282,305    

    
        
329,448,970  

   
481,925,696  

    
75,458,813  

        
15,398,464  

   
186,299,318  

   
1,088,531,261    

      
1,141,707,737  

 
සමස්ත අද්ොයම   

     
3,575,109,287  

   
481,925,696  

    
75,458,813  

        
15,398,464  

   
186,299,318  

   
4,334,191,578    

      
4,049,333,862  

වියද්ම්    භොණ්ඩොගොරය 
 වයොේති 
පොඨමොලො  

පර්ෂක්ෂණ 

ආධ්ොර  මධ්යස්ථොන  අරමුද්ේ එ තුව      
1 - කපෞද්ගලි  

සංකව්තන      
 

  
 

        

          වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 14 
           
622,233,843  

        
10,617,514  

      
35,040,159  

            
8,329,485  

        
53,973,387  

         
730,194,388       590,696,208    

          . වි.අ.අ. 14 
           
133,563,373  

             
651,022  

                     
-    

                         
-    

          
1,737,366  

         
135,951,760       116,965,373    

          විශ්රාම වැටුප් 14 
             
55,372,870  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

           
55,372,870         44,392,148    

          ගස්.භා. අ. 14 
             
39,562,435  

             
100,311  

                     
-    

                         
-    

             
263,165  

           
39,925,910         32,380,173    

          වැඩබලන ගාස්තු 14 
                  
607,920  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                
607,920              190,021    

          අතිකාල 14 
             
35,218,014  

             
843,376  

             
31,077  

                 
26,136  

          
3,754,091  

           
39,872,693         29,872,826    

          නිවාුදින ගගීේ 14 
                  
210,391  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                
210,391              290,787    

බාහිර කථිකාචායම 
වැටුප 14 

             
31,628,890  

        
82,943,234  

                     
-    

                         
-    

                      
-    

         
114,572,123         26,097,382    

ගවනත් ගගීේ 14 
        
1,043,575,190  

        
59,803,653  

                     
-    

                         
-    

                      
-    

      
1,103,378,843       938,353,349    

 
පගයම්ර්ණ දීමනා 

 
14 

           
104,757,667  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

         
104,757,667       100,647,998  

      
1,879,886,264  
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2066730591 154,959,110  35,071,236  8,355,621  59,728,009  2,324,844,566  

 
2 - කවනත් පුනරොවර්ෂතන 
වියද්ම්      

 
  

 
        

ගමනාගමන 14 
               
9,035,331  

               
68,263  

        
5,816,027  

            
1,276,936  

        
12,839,279  

           
29,035,837           8,732,193    

සැපයුේ 14 
           
109,600,300  

        
13,451,075  

      
22,459,452  

            
1,335,799  

        
51,108,241  

         
197,954,867         94,977,189    

වත්කේ නඩත්තු 14 
             
51,597,550  

          
4,765,851  

                     
-    

                         
-    

                      
-    

           
56,363,401         41,798,595    

ගකාන්ත්රාත් ගස්වා 14 
           
283,197,050  

             
299,873  

           
292,016  

               
151,572  

          
6,245,979  

         
290,186,490       264,316,438    

ගවනත් 14 
           
123,394,762  

        
82,450,711  

      
11,820,082  

            
4,278,536  

        
56,377,811  

         
278,321,902         98,270,334  

         
508,094,749  

    
        
576,824,993  

   
101,035,773  

    
40,387,578  

          
7,042,843  

   
126,571,310  

      
851,862,497    

      
2,387,981,014  

(I) මෙගපාළ ශිර්යත්ව  - 
UGC 14 

           
149,202,550  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

         
149,202,550         83,621,800    

(II) මෙගපාළ භාරකාර 
අරමුදල් උපාංගය  
(EPF.) 14 

           
145,205,250  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

         
145,205,250       109,911,500    

ශිර්යාධාර 14 
             
45,885,300  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

           
45,885,300         24,317,900    

ෂය   
           
462,060,394  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

         
462,060,394       412,544,588    

පාරිගතෝික   
           
103,644,270  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

         
103,644,270         38,411,238    

වයාප්ති පාඨමාලාවල 
වැය   

                           
-    

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                            
-       379,673,565    

පගයම්ර්ණ ප්රදාන, 
මධයස්ර්ාන සෙ ආධාර 
මත වැය   

                           
-    

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                            
-       223,782,658    

ශිර්යත්ව සෙ ශිර්යාධාර                                                                                                                                           282,305    
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222,790  -    -    -    -    222,790  

ගගාඩනැගිලි 

පුනරාවතමන වැය .- 

(ප්රතිසංස්කරණ 14 
             
70,803,833  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

           
70,803,833         55,110,699    

ස්ර්ාවර වත්කේ පුනම 
ඇගයීම මත වැය   

                             
-  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

                            
-           4,855,995    

අබලි ගද්පළ මත පාු   
               
4,303,038  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

             
4,303,038           2,802,449  

      
1,335,314,698  

    
        
981,327,424  

                      
-    

                     
-    

                         
-    

                      
-    

      
981,327,424      

      
 

  
 

        

මුළු වියද්ම   
    
3,624,883,009  

   
255,994,883  

    
75,458,813  

        
15,398,464  

   
186,299,318  

   
4,158,034,487      

      
 

  
 

        

වියද්මට වඩො ආද්ොයකම් 

අතිරික්තය   
      
(49,773,721) 

    
225,930,813 
  

                       
-  

                           
-  

                        
-  

      
176,157,091    

         
326,038,151  
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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය 

2016.12.31 න්ද් අවසන්ද් වූ වසර සඳහො 

මූලය සංසරණ ප්ර ොශය 

  2016 2015 

   රු.  රු.  රු.  රු.  

ක්රියොත්ම  ක්රියො ොර ම්වලින්ද් 

ජනිත/(වැයවූ) මුලය ප්රවොහ         

සාමානය ක්රියාකාරකේවලින් අතිරික්ත   176,157,091    326,038,151  

          

ගැලපුම්         

ෂය 462,060,394    412,544,588    

ස්ර්ාවර වත්කේවල ක්රමක්ර්ය (396,510,252)   355,972,158)   

පාරිගතෝිත දීමනා ගවන්කිරීම 103,644,270    38,411,238    

ගපාලී අදායම (193,534,958)   (135,685,888)   

උපලබ්දදී ගනාූ විගද්ශ විනිමය ලාභය (610,322)   (1,235,279)   

කල්බු ගපාලී ගගීේ 3,011,526        

 වත්කේ ප්රතයාගනනගයන් පාු  _    4,855,995    

වත්කේ බැෙැර කිරීේවලින් පාු 4,303,038  (17,636,305) 2,802,449  (34,279,055) 

 ොර  ප්රොේධ්න කවනස්වීම්වලට කපර 

ක්රියොත්ම  අතිරික්තය   158,520,787    291,759,096  

          

 ොර  ප්රොේධ්න කවනස්වීම්         

ගබඩා සෙ භාණ්ඩ ගතාගවල වැඩිීම (1,401,917)   (7,584,503)   

ගවනත් ලැබිය යුතු ලැබීේවල අුීම 33,824,475    (131,935,717)   

ගපර ගගවුේවල අුීම 2,436,538        

අත්තිකාරේවල වැඩිීම (2,361,848)       

උපිත වැඩිීම 30,150,383        

ගගවියයුතු තැන්පතු අුීම (9,785,821)       

ගගවියයුතු වැඩිීම 86,522,299  139,384,111  222,184,289  82,664,069  

කමකහයුම් ක්රියො ොර ම්වල භොවිත මුද්ේ 

ප්රවොහ   297,904,897    374,423,165  

පාරිගතෝික ගගීේ (30,068,698) (30,068,698) (21,424,242) (21,424,242) 

කමකහයුම් ක්රියො ොර ම්වල භොවිත ශුද්ධ් 

මුද්ේ ප්රවොහ   267,836,200    352,998,923  

          

ආකයෝජන ක්රියො ොර ම් කවතින්ද්/(භොවිත) 

මුද්ේ ප්රවොහ           

ස්ර්ාවර වත්කේ අත්පත්කර ගැනීේ (805,390,685)   (240,344,126)   

ගකගරමින් පවතින වැඩ (213,089,918)   (516,415,940)   
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ආගයෝජන වැඩිීේ (363,234,760)   (406,738,878)   

ස්ර්ාවර වත්කේ බැෙැර කිරීගමන් ගශ්ර්ය 1,854,692    733,720    

ආගයෝජන ගවතින් ගපාලී 67,047,075  
(1,312,813,5
6) 39,874,533  

  
(1,122,890,6
91) 

ආකයෝජන ක්රියො ොර ම් කවතින්ද්/(භොවිත) 

මුද්ේ ප්රවොහ   
(1,044,977,3
97)   

(769,891,768
) 

          

මුලය ක්රියො ොර ම් කවතින්ද්/(භොවිත) මුද්ේ 

ප්රවොහ           

ප්රාේධන වියදේ සඳො රජගේ ප්රදානය   632,000,000    615,000,000    

අභයන්තර අරමුදගල් ශුද්ධ ලැබීේ 404,987,592    131,718,530    

කල්බු ගගීේ (16,710,153) 
1,020,277,4
39   _  746,718,530  

මුද්ේ සහ මුද්ේ හො සම කද්හි ශුද්ධ් වැඩිවීම් 

 
 

    (24,699,958)   (23,173,238) 

කාල පරිච්ගේදය ආරේභගේදී මුදල් සෙ 
මුදල්වලට සමාන ගද්     

       
316,420,640      

       
134,818,816  

කාල පරිච්ගේදය අවසානගේ මුදල් සෙ 
මුදල්වලට සමාන ගද්   

       
291,720,682    

       
111,645,578  

            

මුද්ේ සහ මුද්ේවලට සමොන කද්කයහි ශුද්ධ් 

වැඩිවීම     
        
(24,699,958)   

        
(23,173,238) 
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ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලය 

2016.12.31 න්ද් අවසන්ද් වූ වර්ෂෂය සඳහො ක ොටස්/ ශුද්ධ් වත් ම්  කවනස්වීම් ේ ර ොශය 

විස්තරය  

 වැය  ළ 

ප්රොේධ්න  
අරමුද්ේ  

 වැය කනො ළ 

ප්රොේධ්න 

අරමුද්ේ  

 සංචිත සහ සීමිත 

අරමුද්ේ   

තයොග සහ 

ආධ්ොර   

වත් ම් 

ප්රතිතක්කස්රු සංචිත  

 ආද්ොයම් සහ 

වියද්ම්   
එ තුව   

2014 ජනවොරි 01 වන දිනට 

කශ්ෂය     3,009,646,941 

       

128,889,218 

       

1,388,770,469   
    

259,529,214  38,756,102,103 324,208,865) 43,218,729,079 

වර්මය තුල වැය කළ සෙ 
වැය ගනාූ ප්රාේධන ප්රදාන      734,314,760    

       

26,727,319         761,042,078 

පරිතයාග ක්රමක්ර්ය        

                
93,896,536          93,896,536            

වත්කේ ප්රතිතක්ගස්රු 
සංිත ක්රමක්ර්ය              (87,297,899)   (87,297,899) 

කාල පරිච්ගේදය සඳො 
අතිරික්තය/(හිඟය)           176,157,091 176,157,091 

අරමුදල් මාරුකර යැීේ                   (516,350,402) 516,350,402) 

අරමුදල්වල ශුද්ධ සංචලනය        130,051,316          130,051,316 

ගලෝගු කුලියට ගැනීගේ 
ගාස්තු ගිණුමට මාරුකිරීම          2,109,600            (2,109,600)                         -    

ගපාලී ආදායමට මාරු කිරීම 

-VCඅරමුදල       4,721,775                (4,721,775)                         -    

ගපාලී ආදායමට මාරු කිරීම 

-UCDF අරමුදල     

           

50,689,358        

   

(50,689,358)                         -    

ගපාලී ආදායමට මාරු කිරීම 

- සීමිත අරමුදල          63,978,721             (63,978,721)                              -    

2014 කද්සැම්බර්ෂ 31 වන 

විට කශ්ෂය  
 

3,743,961,701 

        
155,616,537   1,640,321,239        

   

353,425,750   38,668,804,204 

 
(785,901,630) 

  

43,776,227,800 
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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලක් මුද්ේ ප්ර ොශන ගිණුම් ප්රතිපත්ති සොරොංශ  සටහන්ද් 
 

 

1. ආයතනි  කතොරතුරු  
 

1.1 වනති  හො නිතය ස්වරූපය 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිදයාල පනතින් ස්ර්ාපිත කර ඇත. එහි 

ප රධාන පරිපාලනය ගකාළඹ 3, කුමාරතුංග මුණිදාස මාවගතහි අංක 94 යන ලිපිනගයහි පිහිටි 
විදයාල මන්දිරගයහි සිු ගවයි. 

  
1.2.  වලංගුභොවය 

ගමම මූලය ප්රකාශ විශ්වවිදයාල පාලක සභාව විසින් සේමත කරන ලද්ගද්2017 මාතමු 08 වනදාය. 

1.3.  ොලසීමොව 

වාතමාව අදාළ වන කාලසීමාව 2016  ජනවාරි 01 වනදා සිට ගදසැේබම 31 වනදා දක්වාය. 

2. පිළිකයල කිරීකම් පද්නම සහ විකශ්ිත ගිණුම් ප්රතිපත්ති  

2.1 පිළිකයල කිරීකම් පද්නම 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය මූලය ප රකාශ ශ්රී ලංකා ගපාු ගිණුේ  ප රතිපත්තිවලට අනුකූල වන 

ගලස ඓතිොසික පිරිවැය මත පිළිගයල කර ඇත. 

2.2. තුලනොත්ම  විස්තර 

භාවිතා කර ඇති සියලු  මූලය ප රතිපත්ති පසුගිය වසගරහිදී භාවිත මූලය ප රතිපත්ති ො සැසගඳන 
අතර අවශය තන්හිදී සන්සන්දනය සඳො අවශය අගයන් ගමම වසගරහි ඉදිරිපත් කිරීම ො 
සැසඳීගේදී එකී ගවනස් ීම ො අනුකූලීම සඳො ගළපා ඇත. තවද පවත්නා ආයතනයක් යන 
පදනම මත පිහිටා මූලය ප රකාශ පිලිගයල කර ඇත. 
විශ්වවිදයාලයීය ශිර්ය සංගේවල සෙ ගකාළඹ විදයා සෙ තාක්ර්ණ කවුළුගව්ද්  මූලය ප රකාශයන් 
ගමම මූලය ප රකාශයන් තුළ අඩංගුකර ගෙෝ එක් කර ගනාමැත. ගකාළඹ විදයා සෙ තාක්ර්ණ 
කවුළුව 2007 අංක 7 දරන සමාගේ පණත යටගත් ඇපගයන් සීමිත සමාගමක් ගලස පිහිටවන 
ලද්දකි.  

 

2.1.2 අනුකූලතොවය පිළිබඳ ප්ර ොශනය  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මූලය ප්රකාශන ශ්රී ලංකා ගපාු ගිණුේකරණ ප්රමිතිවලට( SLPSAS) 

අනුකූලව සකස් කරන ලදී.  

ගමම මූලය ප්රකාශන මූලය තත්ව ප්රකාශය, මුලය කායමදශමන ප්රකාශය, මූලය සංසරණ 

ප්රකාශනය, ගකාටස් විචලනය පිළිබඳ ප්රකාශය සෙ මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ සටෙන්වලින් 

සමන්විත ගව්ද්. 

2.1.3. රවයවොද්ය හො සමූහනය  

සමාන අයිතම සහිත රවය එක්ව වගමීකරණය කර ඇති අතර ස්වභාවගයන් ගෙෝ කායම 

වශගයන් අසමාන අයිතම ගවන්ගවන්ව දක්වා ඇත. 
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2.1.4. අනුලම්බගත කිරීම 

ශ්රී ලංකා ගපාු ගිණුේ  ප රතිපත්තිවලින් ඉල්ලා සිටින විට ගෙෝ අවසර ගදන අවස්ර්ාවල ෙැර අගනක් 

සැමවිටම වත්කේ ො බැරකේ, අය සෙ වැය අනුලේබගත කර නැත. 

2.1.5. අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ මූලධ්ර්ෂමය  

විශ්වවිදයාලය සිය අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ ස්වයං ඇගයීමක ගයදී ඇති අතර දෘශය අනාගතගේදි 

සිය අඛණ්ඩ පැවැත්ම ගනාපිරිගෙලා පවත්වා ගැනීමට ඇති ෙැකියාව  පිළිබඳ සෑහීමකට පත්ගව්ද්. 

එගස්ම  සිය අඛණ්ඩ පැවැත්ම පිළිබඳ සුවිගශ්ෂී සැක මතුකළෙැකි රවයමය අස්ථිරතාවයක් පිළිබඳ 

සනාතන සභාව දැනුේවත් ගනාගව්ද්. එබැවින් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මූලය ප්රකාශන අඛණ්ඩ 

පැවැත්ම පිළිබඳ මූලධමමය මත පදනේව සකසා ඇත. 

2.1.6. මූලය තත්ත්වයන්ද් පිළිබඳ ප ර ොශන දිනකයන්ද් පසු සිදු වූ සිදුවීම්  

 

මූලය තත්ත්ව ප රකාශන දිනගයන් පසු සිදූූ සියලු සැලකිය යුතු අවස්ර්ා සැලකිල්ලට භාජනය කර 
ඇති අතර මුලය ප රකාශනයන්හි අවශය තන්හිදී සුුසු ගැළපීේ  ො එළිදරව්ද්  කිරීේ  සිු කර ඇත. 

 

2.1.7.  ෘතයොත්ම  සහ වයවහොරි  මුද්ේ ඒ  ය 

 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මූලය ප්රකාශන වල අයිතම විශ්වවිදයාලය ක්රියාත්මක ූ ප්රාර්මික ආර්මික 

පසුබිම මත ( කෘතයාත්මක මුදල් ඒකකය) ගණනය කර ඇත. ගමම  මූලය ප්රකාශන සකස්කර 
ඉදිරිපත් කර ඇත්ගත් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලිනි.  

 

2.1.8. විකද්ශ මුද්ේ ගණුකද්නු 

 
සියලු විගද්ශ මුදල් ගණුගදනු අදාළ ගණුගදනු සිුවනවිට පැවති විනිමය අනුපාතය අනුව 

 ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවතමකය කර ඇත. 

 

2.1.9. වැටයීම 

ශ්රී ලංකා ගපාු ගිණුේකරණ ප්රමිතිවලින් ගවනත් අයුරකින් අවසර දී ඇත්නේ මිස මූලය ප්රකාශන 
වල සඳෙන් මුදල් ප්රමාණ ආසන්න රුපියලට වටයා ඇත.  

 

3. විකශ්ිත ගිණුම්  ප රතිපත්ති 

3.1 කද්පල, පිරියත හො උප රණ 

 භුමි, ගගාඩනැගිලි, විදයාගාර ො ඉගැන්ීේ උපකරණ, ගෘෙ භාණ්ඩ ො වැද්ුම, පුස්තකාල ගපාත් 
ො වාර සඟරා, ගමෝටම වාෙන, උපාධි ගලෝගු, සෙ රජගේ ප්රදාන, පගයම්ර්ණ ප්රදාන, අභයන්තරිකව 
ජනිත අරමුදල් සෙ පරිතයාග මගින් ලබා ගත් ගවනත් වත්කේ  

 

3.1.1. හඳුනොගැනීකම්  පද්නම 

ගද්පළ, පිරියත ො උපකරණ ෙඳුනාගගන ඇත්ගත් ආයතනය ගවත ඒවාගයන් යර්ා කාලගේදී 

ගබාගෙෝ ගකාට මූලයමය වාසිදායි තත්ත්වයන් ගලා ඒගේ  ෙැකියාවක් ඇත්නේ  පමණක් ො එකී 

අයිතමගේ පිරිවැය විශ්වසනීය ගලස ගිණිය ෙැකි නේ  පමණි. 
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3.1.1.1. සමොරම්භ  හඳුනො ගැනීම 

 

උපකරණ ප රාේධනිතකර ඇත්ගත් ඒවාගේ ස්වභාවය පදනේ කර ගගනයි. උපකරණ ස්පෘශය 

වත්කේ නේ  වසරකට වැඩි ආයු කාලයකින් ගෙබි රු. 2,500.00කට වඩා වැඩි මිල පිරිවැයක් ඇත් 

නේ  ඒවා ප රාේධන වත්කේ  ගලස ෙඳුනා ගගන ඇත. වත්කමක ආයුකාලගේ තීරකය එහි 

වගමීකරන 8ක් මත ගතෝරා ගැගනන අතර එය වසර 4 සිට 20 දක්වා දිගවයි. 

 

 

3.1.1.2 පවත්නො ස්ථොවර වත් ම්  මත පසුව ඇති වූ වියද්ම්  
පෙත දැක්ගවන ගනයන්ට අයත් ගනාවන විටදී යේ  ස්පෘශය වත්කේ මත සිුකරන ලද වියදේ  එකී 
වියදම සිුකරන ලද කාලපරිචගේදය තුළ මූලය ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ප රකාශගයහි ඇතුළත්කර දක්වා 
ඇති අතර එහිදී එය ප රාේධනිත කර අදාල පදනේ මත පිහිටා ෂය ගණනයට ලක් කර ඇත. 

• ස්ර්ාවර වත්කේවල ගවළඳගපාළ වටිනාකම යර්ාකාලයන්හිදී ඉෙළ යන ලද අවස්ර්ාවන්හි 

• වත්කේ  පරාසගේ ප රමාණාත්මක වැඩි විමකදී 

• ප රතිදානගයහි තත්ත්වගේ තිරසාර වධමනයක් ගෙෝ ක්රීයාකාරී පිරිවැගයහි අු ීමක් 

• අලුත්වැඩියාගවන් ො නඩත්තුගවන් ස්ථිරවන ප රමාණයටද වඩා සැලකිය යුතු අන්දගේ  

වත්කේ  ආයු වධමනයක්  

 

3.1.2 හඳුනොගැනීකමන්ද් පසු ගණනයකිරීම් 

3.1.2.1. පිරිවැය ආ ෘතිය 

    ෙඳුනාගැනීගමන් පසු භූමිය, ගගාඩනැගිලි, ගමෝටම රර්වාෙන, විදයාගාර සෙ ඉගනුේ 

ආධාරක ෙැර ක්රීඩා භාණ්ඩ, ගවනත් උපකරණ, ගෘෙ භාණ්ඩ ො පිරිවැද්ුේ,  ගද්පළ, පිරියත 

ො උපකරණ හීන වන ගශ්ර් ක්රමයට  ගණනය කර ඇත.  

 

3.1.2.2 ප්රතයොගණන ආ ෘතිය 

මූලික ෙඳුනාගැනීගමන් පසු පෙත සඳෙන් විශ්වසනීය ගලස ගිණිය ෙැකි සමතුලිත මිලක් 

සහිත සෙ ප්රතයාගනන  දිනය වනවිට සමුච්ිත ක්ර්යකින් ගෙෝ සමුච්ිත පලුුවිමකින් ගතාර 

ූ ගද්පළ, පිරියත ො  උපකරණ ප්රතයාගනනයට ලක් කර ඇත. භුමිය ො ගගාඩනැගිලි, 

ගමෝටම රර්වාෙන, කායමාල උපකරණ, විදයාගාර ො ඉගනුේ උපකරණ, ගෘෙ භාණ්ඩ ො 

පිරිවැද්ුේ, ක්රීඩා භාණ්ඩ. 
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3.1.2.3. ක්ෂයවීම් 

මූලය ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ප රකාශගේ ගද්පල, පිරියත ො උපකරණ සඳො ඒවා භාවිතය සඳො 

ගන්නා ලද දිනගේ පටන් ඒවාගේ ඇස්තගේන්තුගත ඵලදායී ජීවිත කාලය මත සරල මාගම ක රමය 

යටගත් ගණනය කර ෂය ෙඳුනා ගගන ඇත. ඉඩේ  සඳො ෂය ගණනයක් කර ගනාමැත. 

ඇස්තගේන්තුගත ඵලදායී ආයුකාලයන් ගමගස්ය; 

 

විස්තරය         ඇස්තගේන්තුගත 

        ඵලදායී ආයුකාලය 

ගගාඩනැගිලි        වසර 20 

ගෘෙභාණ්ඩ සෙ උපකරණ       වසර 10 

විදයාගාර ො ඉගැන්ීේ  උපකරණ      වසර 05 

සවිකිරීේ  ො ඈඳුේ        වසර 10 

පුස්තකාල ගපාත්, වාර සඟරා ො ගලෝගු    වසර 05 

ගමෝටම වාෙන         වසර 05 

මෘුකාංග පැගක්ජ        වසර 05 

ක්රීඩා භාණ්ඩ         වසර 04 

  

ෂය ගවන් කිරීේ  අදාළ වත්කම මිලයට ගත් වර්මගේ සිට එය භාවිතා කළ කාල සීමාව මත පදනේ  ව 
එය විකුණා දමන ලද වර්මය දක්වා ගණනය කිරීගේ  දී එය අත්පත් කර ගත් මස ො එය විකුණනු 
ලබන මාසය සඳො සේපූණම ෂය ගවන් කරමින් ගණනය කර ඇත. 

 

3.1.2.4.  ේබදු හො මූලය  ේබදු 
   

විශ්වවිදයාලගේ හිමිකමට අදාළ සැලකියයුතු සියලුම අවදානේ සෙ ප්රතිලාභ කල්බු යන්ගනන් ගමහිදී 

අදෙස් ගව්ද්. මූලික ෙඳුනා ගැනීම මත ගද්පල, පිරියත ො උපකරණ ඒවාගේ සාධාරණ මිල ගෙෝ අවම 

කල්බු මිල යන ගදගකන් අවම මිලට ගණනය කරනු ලබයි.මුලික ෙඳුනාගැනීගමන් පසු එම වත්කමට 

අදාළ ගිණුේ ප්රතිපත්තිය  මත  එම වත්කම ගණනය කරනු ලැගබ්ද.  

මූලය කල්බු යටගත් එන අවම ගගවිේ මූලය වියදේ සෙ උපිත  වගකිේ අතර ගබදීයයි. කල්බු 

කාලය තුළ වගකිගේ ගශ්ර්ය සඳො  ස්ර්ාවර ගපාලී වාරික අනුපාතයක් පවත්වා ගතෙැකි පරිදි මූලය 

වියදම කාල වකවානු අතර ගබදනු ලැගබ්ද. 

i. වනවිට පෙත සඳෙන් ගශ්ර්යන් ගද්පල, පිරියත ො උපකරණවල අඩංගු 

විය. 

1. ගමෝටම රර්වාෙන වැය රු. . 56,585,195.00 

2. සමුච්ිත ක්ර්ය රු. 11,583,132.55 

 

3.1.2.5. පරිශ්ර නඩත්තුව 

  විශ්වවිදයාලය සතුව වරින්වර සමාගලෝචනයට ලක්වන නඩත්තු සැලසුමක් පවතින අතර දැනට සිු 

ගවමින් පවතින නඩත්තු කටයුතු සිුවන්ගන් ඒ අනුවය. නඩත්තු වියදම උපිත ගලස ආදායේ ො 

වියදේ ගිණුමට ගයාමුගකගම.  
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3.1. ක කරමින්ද් පවතින ප්රොේධ්න  ොර්ෂයයන්ද් 

වර්මය තුළ සිුූ එගෙත් මූලය තත්ව ප්රකාශනය සකසන දිනය වනවිට නිමවි ගනාතිබූ  ප්රාේධන වියදේ 

ගකගරමින් පවතින ප්රාේධන කායමයන් ගලස දැක්ගවන අතර වර්මය තුළ නිමවා භාවිත කරන ලද 

ප්රාේධන වත්කේ ගද්පල, පිරියත ො උපකරණ ගලස මාරු කර ඇත.  

3.2.  ජංගම වත් ම් 

 ගශ්ර් පත රගයහි වගමීකරණය කරන ලද ජංගම වත්කේ  ගශ්ර් පත ර දිගනන් පසු වසරක් ඇතුළත 

පියවා ගනු ලබන වත්කේ  ගව්ද්. 

 

3.3.1.  බඩු වට්කටෝරු හො කතොග 

පිරිවැය ො ශුද්ධ උපලබ්දධි වටිනාකම අතර වඩා අු අගය මත බු ගතාග ගපන්වාදී ඇත. සමස්ත 
වශගයන් පිරිවැය ගපර පිවිසි ගපර නිකුත් පදනමක් මත ගණනය කරනු ලබන අතර එහිදී අදාළ ගතාග 
අත්පත් කර ගැනීමටත්, ඒවා පවත්නා තත්ත්වයට පත්කරලීමට ො පවත්නා ස්ර්ානයට ගගන ඒමටත් 
වැයූ වියදම ඊට ඇතුළත් ගවයි. 

  

3.3.2. අතැති මුද්ේ 

 රු. 291,720,682.00ක්ූ මුදල් ො ඊට තුලයයන් අතර 2016-12-31 ලද රු. 256,395.26ක් 

ඇතුළත් අතර අතැති මුදල් 2017- 01-01 බැංකුගත තරන ලදි. 

3.3.3. ලැබියයුතු 

2016.12.31 වනවිට ගිවිසුේ  ො බැඳුේකර කඩ කිරීේ  ගවනුගවන් කායම මණ්ඩල 

සාමාජිකයන් ගවතින්   රු. 40,091,979.02ක් අයීමට නියමිතව තිබිණි. 

 

3.5 ජංගම බැර ම්  

1.2. ගශ්ර් පත රගයහි වගමීකරණය කරන ලද ජංගම බැරකේ  ගශ්ර් පත ර දිගනන් පසු වසරක් 

ඇතුළත පියවනු ලැබීමට නියමිත වගකීේ  ගවයි.  ෙඳුනාගත් සියලු බැරකේ  මූලය ප රකාශන 

පිළිගයල කිරීගේදී සැලකිල්ලට ගගන ඇත 

3.4.2. 6 පොරිකතෝි  කවන්ද්කිරීම්  

ගශ්ර් පත ර දිනට 1983 අංක 12 දරණ පාරිගතෝික ගගීේ  පිළිබඳ පනත යටගත් විශ රාම පාරිගතෝික 

ගගීේ  සිුකිරීමට සුුසුකේ  සැපිරීම සඳො අවශය කරන අවම ගස්වා කාලය අදාළ ගස්වකයන් 

අතුරින් කිසිගවකු ගෙෝ කිහිප ගදගනකු විසින් සේපූණම කර ගනාමැති වුවත් සෑම ගස්වකගයකුම එම 

ගගීමට හිමිකේ  ලබයි යන උපකල්පනයට යටත් ව සියලු  අදාළ ගස්වකයන් ගශ්ර් පත ර දින දී විශ රාම 

ලබයි නේ, ගගවිය යුතුවන මුදල මත පාදක කර ගගන පනතට අනුව ගගවිය යුතු පාරිගතෝික සඳො 

මූලය ප රකාශයන්හි ගවන්කිරීේ  සිුකර ඇත. 

 

. 
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3.4.3.  අසම්භොවය වගකීම්  

. නීතිමය තත්ත්ව පදනේ ගකාට ගගන ඇති වන වගකීේ  සේබන්ධගයන් කිසිු ගවන් කිරීමක් 

ගිණුේවල සිුගකාට ගනාමැත. 2015  ගදසැේබම 31 දිනට ඇස්තගේන්තු කර ඇති මූලු  වගකීම 

රුපියල් මිලියන 5 කි.  

 

3.5. ක ොටස් 

 

3.5.1. ප්රොේධ්න ප්රද්ොන 

 ලංකා රජගේ මො භාණ්ඩාගාරගයන් ලද ප රතිපාදන LKAS 20 අනුව මූලය ප්රකාශන වල 
දැක්ගව්ද්. ගිණුේකරණ ප්රමිත අනුව වත්කේ  අත්පත් කර ගැනීම සඳො භාවිතා කරන ලද රාජය 
ප රතිපාදනවලින් වගකීේ  අුකර එම අගය විලේභීත ආදායේ  ගලස ෙඳුනා ගගන වත්කගේ ඵලදායි 
ආයුකාලගේදි ක්රමක්ර්ය කර ඇත.  

 

3.5.2. පුනරොවර්ෂතන ප්රද්ොන 

 පුනරාවතමන ප්රදාන ගශ්ර් පත රගයහි මුදල් පදනමින් දැක්ගව්ද්. ස්ර්ාවර වත්කේ 

පුනරුත්ර්ාපනයට ො නව ගගාඩනැගිලි සඳො ප්රාේධනය සැපයීේ අවශය ස්ර්ානවල ගකගරමින් 

පවතින ප්රාේධන කායම ගෙෝ ප්රාේධන වත්කේ ගලස දැක්ගව්ද්.  

 

3.5.3. අභයන්ද්තර සීමිත වත් ම් 

 . අභයන්තර සීමිත වත්කේ වලට අයත් වන්ගන් විගශර්් අරමුණුවලට අදාළ අරමුදල්ය. පිඨ 

සංවධමන අරමුදල්වලින් වසර අවසානගේ අධයයන අංශ අරමුදල්වල වැයගනාවු  එකතුව දක්වයි. 

 

. 3.5.4. අනුරක්ෂණ අරමුද්ේ 

විශ්වවිදයාලය ලැබූ සීමිත පරිතයාග ගව්ද්. අනුරක්ර්ණ ආගයෝජනගයන් ලැගබන ප්රතිලාභ 

පරිතයාගශීලීන්ගේ අරමුණු වලට ගයගද්. 

 

3.6. ආද්ොයම් හඳුනොගැනීම 

 

3.6.1. පුනරොවර්ෂතන වැය මහකපොල හො ශිෂයොධ්ොර සඳහො රජක් ආධ්ොර 

 ප රතිපාදන මුදල් පදනම මත ෙඳුනා ගැගන්. 

 3.6.2. ගොස්තු අය රන පොඨමොලො ආද්ොයම් 

ගාස්තු අයකරන පාඨමාලා ආදායේ වියදම මත ගෙෝ වාරානුකූලව ෙඳුනා ගැගන්. 

3.6.3. . මූලය ආද්ොයම 

මූලය ආදායම උපිත පදනම මක  පවතින ගපාලී අනුපාතයට අනුව SLPSAS නැතිවිම නිසා LKAS 39 

අනුව ගයාදා ඇත. 

 

3.7.  වියද්ම්  හඳුනො ගැනීම 

3.7.1. විශ්වවිදයාලයිය සියලු ක්රියාකාරකේ  වල වියදම උපිත පදනමින් ගශ්ර් පත්රයට ඇතුලත්කර 

ඇත.  
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3.7.2. ප රර්ම උපාධි අධයාපනය ගවනුගවන් ූ සියලු වියදේ  රජගේ පුනරාවතමන ආධාරවලට ගිණුේ  

තබා ඇත. 

3.7.3. විශ්වවිදයාලගේ ඉගගනීේ  ශකයතාව පවත්වාගගන යාමට ගෙෝ වධමනය කිරීමට ස්ථිර 
ස්වභාවගේ වත්කේ  අත්පත්කරගැනීගේදී ගෙෝ ඒවා වැඩිදියුණු කිරීගේදී  වැය ූ සියලු  වියදේ  
ප රාේධන වියදේ  ගලස සලකා ඇත. 

3.7.4. විශ්වවිදයාලයීය කටයුතු කි ් ් රයාත්මක කිරිම ො කායමෂම ගලස ප රාේධන වත්කේ නඩත්තුව 
අතර සෘජු සේබන්ධතාව පදනේ  කරගගන වියදේ  ෙඳුනාගගන ඇත. ඒවා වසර සඳො ආදායේ  
අතිරික්තය/හිඟය ෙඳුනාගැනීගේදී අදාල වියදේ  වශගයන් ගිණුේගත කර ඇත 
. 

.3.8. මුද්ේ ප රවොහ ප ර ොශය 

මුදල් ප රවාෙ ප රකාශය පිළිගයල කර ඇත්ගත් වක ර ක රමය භාවිතා කරමින් ශ්රී ලංකා ගිණුේ ප්රමිත 2  
අනුවය. එමගින් ගමගෙයේ ක්රියාකාරකේ, මූලය ක්රියාකාරකේ ො ආගයෝජන ක්රියාකාරකේවල දළ 
මුදල් ලැබීේ ො දළ මුදල් ගගවිේ  ෙඳුනාගන ඇත. මුදල් ො ඊට තුලයයන් ගකටිකාලීන,  ඉෙල 
රවශීලතා සහිත වොමුදල් කළ ෙැකි අගය ගවනස්ීගේ සුළු අවදානමක් සහිත  ආගයෝජන ගව්ද්. 
 
3.9. අසේභාවය බැරකේ 
සියලු බැරකේ ෙඳුනා ගැනිගේදී සියලු අවදානේ පිළිබඳ සලතා ඇත.  ඒවානේ අවිනිශ්ිත අනාගකය 
මත රඳා පවත්නා  සිුීේ වලට අදාළ බැඳීේ ගෙෝ  ආර්මික  ප්රතිලාභ ලැබිය ගනාෙැකි, නැතගොත් 
ආර්මික  ප්රතිලාභ මිනිය ගනාෙැකි විටය. මූලය තත්ව ප්රකාශගේ  අසේභාවය බැරකේ සඳෙන් ගනාගව්ද් 
 

 

3.10  විකද්ශීය වයවහොර මුද්ේ 

ගණුගදනුව සිුූ දිනට බලපැවැත්ූ අනුපාතය අනුව විගද්ශීය වයවොර මුදල්වලින් සිුකළ ගණුගදනු 
සටෙන් කර ඇත. විගද්ශීය වයවොර මුදලින් වන බැංකු ගශ්ර්යන් ගශ්ර් පත ර දිනට බලපැවැත්ූ විනිමය 
අනුපාතයට අනුව පරිවතමනය කර ඇත. සියලු ගවනස්කේ  ආදායේ  ගිණුමට ඇතුළත් කර තිගබ්ද. 
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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය 

2016 කද්සැම්බර්ෂ 31 න්ද් අවසන්ද් වූ වසර සඳහො මූලය තත්වය පිළිබඳ සටහන්ද් 

( සංඛ යො ආසන්ද්න රුපියලට වටයො ඇත.) 

සටහන 01              2,016  2015 
මුද්ේ හො මූලය පර්ෂයොය    (Rs)   (Rs)  
සුළු මුදල් අග්රිමය                

598,670  
                     
12,266  

       භොණ්ඩොගොර අරමුද්ේ   

  මුදල් ගපාගත් ඉතිරිය- 086-100-1911-
89654-CH 

       
135,600,082  

             
8,015,277  

මුදල් ගපාගත් ඉතිරිය -1001-9317-0314-FM          
2,494,781  

            
9,487,267  

මුදල් ගපාගත් ඉතිරිය - 1004-100-1802-
10864-CH 

         
1,054,623  

            
1,903,524  

මුදල් ගපාගත් ඉතිරිය - 086-100-1711-
89650-CH 

         
1,798,734  

          
22,936,631  

මුදල් ගපාත - 0000719973-ශ්රීපාලි මණ්ඩපය              
(75,809) 

            
3,921,694  

        මුදල් ගපාත- 0000719972 - ශ්රීපාලි මණ්ඩපය          
4,801,587  

            
3,797,611  

       භොණ්ඩොගොර කනොවන අරමුද්ේ   

   මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය- 086-100-1011-89762-
මෙගපාල 

      
16,463,325  

                           
293  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය - 086-100-1811-89659-
සංවධමන අරමුදල 

      
13,069,304  

            
2,661,072  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය - 167-1002-8317-
0314-කළ. ො මූලය 

                
258,350  

               
402,450  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086-100-1411-
89661-පශ්චාත් උපාධි පීඨය 

  
   1,885,669  

            
2,653,474  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය - 00008049142- ශ්රීපාලි 
මණ්ඩපය 

             
2,810,815  

            
4,042,703  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -167-1001-1317-
0313- කළ. ො මූලය 

  
       5,015,747  

            
7,088,555  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086-100-1911-
89668- පශ්චාත් උපාධි පීඨය 

  
                      -    

                  
75,000  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086-100-1611-
89655-ගකා.වි.වි. 

  
       1,021,396  

            
4,138,400  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086100161189660 - 
පම.කළ. ඒකකය 

  
     18,890,735  

          
15,083,447  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086-100171189688- 
පම.කළ. ඒකකය 

  
           856,471  

               
543,154  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086-100111189691 
SIDA 

  
       1,326,038  

            
1,340,305  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086-100131189666          7,262,319                
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- CSHR (135,663) 

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය - 086-100131191768 
- CUCEC 

  
                   369  

                       
369  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086-100130013550 
- VCUC 

  
       4,086,591  

            
8,412,723  

මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය -086-2-001-1189654-
CH 

  
       3,857,939  

                           
-    

ඉතුරුම් ගිණුම්   

  මුදල් ගපාගත් ගශ්ර්ය - 
RFC/Sa/US$/90/100 

  
     16,225,858  

          
15,265,027  

සත්දින ඇමතුේ ආගයෝජන   
     20,000,000  

       
172,500,000  

ආගයෝජන ගතමස් ස්ර්ාවර ඉතුරුේ   
     32,417,087  

          
32,275,062  

   
   291,720,682  

       
316,420,640  

 

සටහන 02   

 

                    
2,016  2015 

සැපයුම් සඳහො අත්ති ොරම්  
 ජංගම 

 ජංගම 
කනොවන  (Rs)   (Rs)  

  

    ප්රාේධන සැපයුේ සඳො 
අත්තිකාරේ 

       
30,744,542  

             
136,854  

            
30,881,396  

                   
665,927  

පුස්තකාල ගපාත් සඳො 
අත්තිකාරේ   

         
5,954,821  

          
1,278,153  

              
7,232,974  

                
4,136,840  

රැස් කිරීේ අත්තිකාරේ          
80,553,030  

        
13,708,369  

            
94,261,399  

            
120,622,724  

විගද්ශ සැපයුේ සඳො 
අත්තිකාරේ 

         
2,013,808  

          
6,783,732  

              
8,797,540  

                
7,900,011  

  

    
119,266,200  

        
21,907,108  

          
141,173,308  

            
133,325,502  

 

සටහන 03   ජංගම 

කනොවන 
                    
2,016  2015 

විවිධ් අත්ති ොරම්  ජංගම    
 

 (Rs)   (Rs)  
පගයමර්්ණ අත්තිකාරේ           

3,937,008  
             
611,000  

              
4,548,008  

                
3,991,028  

සුළු අත්තිකාරේ           
4,158,044  

             
755,962  

              
4,914,006  

                
8,506,265  

විභාග වියදේ අත්තිකාරේ              
304,284                        -    

                 
304,284  

                   
354,058  

          
8,399,336  

          
1,366,962  

              
9,766,298  

              
12,851,350  
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සටහන  04   

 
                    2,016  2015 

සුළු ණය රුවන්ද්  
 ජංගම  

ජංගම 

කනොවන  (රු)   (රු)  
සුළු ණයකරුවන්          

2,162,400  
             
196,050  

              
2,358,450  

                       
201,510  

තැන්පතු ගගීේ             
235,000  

        
13,172,184  

            
13,407,184  

              
13,346,668  

ලැබියයුතු ගපාලී        
77,262,683  

                      
-    

            
77,262,683  

              
49,826,719  

 ණය ො අත්තිකාරේ 
ගපාලී 

 
                     -    

                      
-                               -    

                     
20,549  

අයවියයුතු මෙගපාල 
ො ශිර්් යාධාර 

       
13,153,950  

                      
-    

            
13,153,950  

              
28,079,700  

පම.කළ. ඒකකගයන් 
අයවිය යුතු මුදල  

       
11,595,396  

                      
-    

            
11,595,396                               -    

 අයවිය යුතු ගිණුේ - 
පම.කළ. ඒකකය 

 
                     -    

                      
-                               -    

                   
575,000  

අයවිය යුතු  ගිණුේ - 
කළ. ො මූලය පීඨය 

 
                     -    

                      
-                               -    

                   
550,000  

නව ගිණුේ ඒකකය - 
අයවිය යුතු   

              
41,990  

          
2,032,123                2,074,113  

                
2,067,038  

පශ්චාත් උපාධි පීඨය  
                     -    

               
55,469  

                   
55,469  

                   
135,698  

වි.වි.ප්ර.ගකා. ගිණුම          
2,650,559  

                      
-    

              
2,650,559  

                
2,248,879  

ඒකාබද්ධ සංගමයට 
ණය  

         
1,874,645  

                      
-    

              1,874,645                  
1,549,008  

පරිගභෝජ්හ ය සඳො 
අයවිය යුතු 

         
1,198,208  

                      
-    

              
1,198,208  

                
1,282,778  

ගවන්ගද්සි කළ ෙැකි 
වත්කේ 

            
613,976  

             
841,606  

              
1,455,582  

                   
841,606  

ණයගැතිගයෝ- 
වයාප්ත පාඨමාලා 

     
317,020,969  

                      
-    

          
317,020,969  

            
377,206,529  

 
  

    
427,809,776  

        
16,297,432  

          
444,107,208  

            
477,931,683  

 

 

 

 

 



193 
 

සටහන 05                

2,016  2015 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය සඳහො ණය සහ 

අත්ති ොරම් 

 

 (රු)   (රු)  
වැටුප් අත්තිකාරේ          

1,584,776            1,076,378  
උත්සව අත්තිකාරේ             

709,650               667,850  
කායම මණ්ඩල ණය             

820,850               976,492  
ආපදා ණය      

121,268,626        122,343,173  
ප්රවාෙන ණය          

4,816,815            5,181,447  
පරිගණක ණය          

3,537,938            3,972,666  
විගශ්ර් අත්තිකාරේ               

31,600            1,017,200  
වැඩිපුර ගගූ වැටුප් අයකර ගැනීේ               

61,877                        -    
තැපැල් තැන්පතු               

14,721                 12,551  

      

132,846,851        135,247,757  

 

සටහන  06                2,016  2015 

ආකයෝජන   (රු)   (රු)  
ඇප තැන්පතු          

3,680,049            3,465,611  
ආගයෝජන විගශ්ර් දීමනා       

674,155,563        578,034,781  
ආගයෝජන   

1,721,836,157     1,460,989,407  
පරිතයාග අරමුදල් ආගයෝජන      

107,087,710        101,034,921  

  

 

2,506,759,479     2,143,524,720  
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සටහන - 07 
          

කද්පල, පිරියත සහ උප රණ 
         

           

විස්තරය   ඉඩම්  කගොඩනැගිලි 

 ගෘහ භොණ්ඩ 
සහ 

 ොර්ෂයොලීය 

උප රණ 

පුස්ත ොල 

කපොත් සහ 
වොර ප්ර ොශණ   

කමෝටර්ෂ රථ 
 උපොධි 
කලෝගු 

 
පරීක්ෂණොගොර 

සහ ඉගැන්ද්වීම් 
උප රණ  

 ඇමුණුම් 
සහ වෑද්දුම් 

 මෑදු ොංග 
පැකක්ජය 

ක් රීඩො භොණ්ඩ   එ කුව 

01.01.2016 දිනට 
ගශ්ර්ය 

            
35,296,230,000  

            
4,925,014,958  

                    
508,313,649  

          
368,866,716  

              
111,088,855  

         
4,630,150  

            
648,760,932  

             
89,461,519  

         
49,290,602  

           
21,818,422  

             
42,023,475,801  

වර්මය තුළ 
නීකරණ සෙ 
එකතුකිරීේ   

                
585,165,105  

                       
91,905,581  

             
12,135,766  

                 
36,699,245  

         
1,100,000  

            
139,892,068  

             
21,401,560  

         
16,650,294  

                  
132,600  

                    
905,082,221  

වර්මය තුළ බැෙැර 
කිරීේ     

                    
(10,214,839) 

                 
(116,972) 

                     
(658,600)   

            
(23,977,639) 

             
(1,572,113)     

                    
(36,540,164) 

 31.12.2016 
දිනට ගශ්ර්ය 

     
35,296,230,000  

     
5,510,180,06
3  

              
590,004,391      380,885,509  

        
147,129,50
0  

     
5,730,15
0  

      
764,675,362  

    
109,290,965  

    
65,940,897        21,951,022  

      
42,892,017,858  

                        

ක්ෂය අනුපොතය   5% 10% 20% 20% 20% 20% 10% 20% 25%   

 01.01.2016 
දිනට එකතු ූ 
ගශ්ර්ය 

                                            
-    

                
482,573,897  

                    
214,254,448  

          
314,649,551  

                 
77,069,939  

         
3,537,217  

            
449,576,766  

             
33,952,189  

         
24,806,434  

              
1,689,237  

                
1,602,109,678  

  වර්ෂෂය සඳහො 

ක්ෂය කිරීම්   

                                            
-    

                
269,958,393  

                       
48,137,187  

             
21,749,565  

                 
18,208,032  

             
671,485  

               
79,857,513  

                
8,591,092  

         
10,829,807  

              
4,057,320  

                    
462,060,394  

නැවත තක්ගස්රුව 
සඳො බැෙැර කිරීේ 

                                            
-    

                                         
-    

                                             
-    

                                   
-    

                                       
-    

                            
-    

                                     
-    

                                   
-    

                               
-    

                                 
-    

                                             
-    
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අ ු : බැෙැර කළ 
වත්කේ මත 
ක්ර්ය කිරීේ 

                                            
-    

                                         
-    

                       
(5,783,147) 

                    
(14,307) 

                     
(478,600) 

                            
-    

            
(23,124,059) 

                 
(741,765) 

                               
-    

                                 
-    

                    
(30,141,879) 

31.12.2016 

දිනට එකතුූ 
ක්ර්ය ගශ්ර්ය 

                                            
-    

          
752,532,290  

              
256,608,488      336,384,809  

            
94,799,371  

     
4,208,70
2  

      
506,310,220  

        
41,801,516  

    
35,636,241  

         
5,746,557  

         
2,034,028,194  

                        

  31.12.2016 
දිනට ශුද්ධ් අගය 

     
35,296,230,000  

     
4,757,647,77
3  

              
333,395,903  

        
44,500,700  

            
52,330,129  

     
1,521,44
8  

      
258,365,141  

        
67,489,449  

    
30,304,656        16,204,465  

      
40,857,989,665  
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සටහන 08                  2,016  2015 

ක්රියොත්ම   ොර්ෂය    (රු)   (රු)  

පූවම සායනික ඒකකය වවදය පීඨය         

852,454,676  

          

625,161,784  
වවදය පීඨය ප්රතිසංස්කරණ                

282,960  

              

6,469,495  
පශ්චාත් උපාධි පීඨය 

 

       

329,239,074  

          

292,745,854  
විභාග ශාලා                   

54,835  

                   

54,835  
අධයාපන පීඨය විශාලනය 

 

 
                      -    

          

107,295,831  
කළමනාකරණ පීඨය විශාලනය  

 

         

69,974,078  

              

1,346,148  
සුජාතා ජයවධමන ගන්වාසිකාගාරය 

 

 
                      -    

              

4,231,963  
පරිපාලන ඒකකය 

 

 
                      -    

                   

78,770  
ශාස්ත්ර පීඨය  

 

           

4,268,018  

              

1,854,751  

ශිර්ය ගතාරතුරු පද්ධතිය 

 

 
                      -    

              

1,600,000  

ගසෞඛ ය මධ යස්ර්ානය   
                      -    

              

1,285,164  

සිව්ද් මෙල් ඉදිරිපස ගගාඩනැගිල්ල - බ්දගලාේගෆාන්ගට්න්  
                      -    

              

7,265,135  
සිව්ද් මෙල් ගන්වාසිකාගාරය - ද ගස්රේ ගපගදස              

3,969,510  

              

1,388,375  

WIP-පැරණි සත්ව විදයාගාරය ( S8) ( FSDO00-BU-460001-

00012 ) 

             

600,476  

                           

-    

WIP- පැරණි රසායන විද් යාගාරය ( S11) (FSDO00-460001-00015 

) 

          

2,062,540  

                           

-    

WIP- සංඛයාන අධයයන අංශය( විදයා පීඨය)                

400,000  

                           

-    

WIP- තාක්ර්ණ පීඨය                

561,854  

                           

-    

   

   

1,263,868,022  

       

1,050,778,104  
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සටහන 09 

  

 

             

2,016  2015 

කගවිය යුතු ගිණුම්  ජංගම   ජංගම කනොවන  (රු)   (රු)  

මුද්දර ගාස්තු              

248,759                   -    

           

248,759          209,464  
විවිධ ණය හිමිගයෝ              

714,390           19,150  

           

733,540       1,713,249  
රඳවා ගැනීගේ ගිණුම         

15,956,894    62,677,644  

      

78,634,538     67,028,458  

ගගීේ සඳො ලැබූ මුදල්           

3,475,096           95,322  

        

3,570,418       1,258,926  
පම.කළ. ඒකක ගිණුම                        

-        1,620,793  

        

1,620,793          658,138  

 U.C.D.F ගගවියයුතු මුදල්         

11,206,649      7,515,387  

      

18,722,035       9,983,393  
ජලය/ විුලිය සඳො ගගවිය යුතු           

1,279,887                   -    

        

1,279,887       2,745,000  

N.C.A.S. ගිණුම              

130,000                   -    

           

130,000            21,825  
ණය හිමිගයෝ         

59,023,317  

       

59,023,317     33,904,574  
කල්බු ණයකරු- ලංකා බැංකුව         

19,270,965    20,074,993  

      

39,345,959     16,816,481  
අන් අයට ගගවිය යුතු                        

-             53,299  

             

53,299          303,011  
ඉපයුම මත බු ගගවිය යුතු           

4,135,113                   -    

        

4,135,113       3,950,368  
පූවම ආදායේ ලැබීේ ගිණුම         

16,477,750                   -    

      

16,477,750          136,333  

 ගගවිය යුතු ක් රීඩා ගාස්තු                        

-                     -    

                    

-              55,350  

 UCDF ගිණුමට ගගවිය යුතු                        

-                     -    

                    

-         7,256,392  
උපගයෝගිතා         

13,267,827                   -    

      

13,267,827       5,746,494  
මෙගපාළ භාරකාර අරමුදල 
ගගවිය යුතු ගිණුම 

                 

5,000                   -    

               

5,000       2,071,500  
වි.වි.ප්ර.ගකා. ගගවිය යුතු           

2,640,000                   -    

        

2,640,000                    -    

ගගවිය යුතු ශිර්් යාධාර                        

-                     -    

                    

-         2,243,000  
උත්සව අත්තිකාරේ වැඩිපුර 
අයකර ගැනීම 

                       

-                     -    

                    

-                8,250  

QUT ශිර්් යත්ව සඳො 
වි.වි.ප්ර.ගකා.ලබාුන් ආධාර 

            

565,000                   -    

           

565,000                    -    
ගගවිය යුතු ගස්.අ.අ.                

56,298                   -    

             

56,298                    -    
ගගවිය යුතු ගස්.නි.භා.අ.              

161,979                   -    

           

161,979                    -    
ගගවිය යුතු වි.වි.අ.අ.              

964,944                   -    

           

964,944                    -    
ගගවිය යුතු විශ්රාම වැටුප්                               -                                 -    
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සටහන  10   

 

             

2,016  2015 

කගවිය යුතු තැන්ද්පතු     ජංගම 

කනොවන 

 ජංගම 

කනොවන  (රු)   (රු)  

ගටන්ඩම තැන්පත්              

404,500  

           

7,500  

           

412,000  

        

178,550  
විවිධ තැන්පත්              

116,650  

    

2,415,336  

        

2,531,986  

     

4,234,354  
පුස්තකාල තැන්පත්           

8,392,250  

  

24,062,826  

      

32,455,076  

   

40,917,326  
ආරක්ර්ක තැන්පත්                

48,687  

       

922,036  

           

970,723  

        

922,036  
ලංසු බැඳුේකර ගිණුම                

84,659  

         

92,303  

           

176,962  

          

92,303  
උපාධි ගලෝගු තැන්පතු ගිණුම                  

4,690  

         

12,000  

             

16,690  

            

4,690  

  

         

9,051,437  

  

27,512,001  

      

36,563,437  

   

46,349,258  

 

සටහන 11   

 
             2,016  2015 

තයොග සහ පරිතයොග   

 
 (රු)   (රු)  

විගද්ශීය   

 
      46,223,877  

   

45,953,072  
ගද්ශීය   

 
    307,201,873   213,576,142  

    
    353,425,750   259,529,214  

 

 

සටහන12  2016   2015 
විකශ්ිත සංචිත  (රු)   (රු)  

   පරිපාලන අරමුදල                 
25,460,990  

                   9,709,831  

ඖර්ධගව්ද්දය පිළිබඳ විදයාගව්ද්දී විගශ්ර් අරමුදල                       
286,736  

                      170,978  

306,049  306,049  

ගකා.වි.වි.ට ගගවිය යුතු              

300,000                   -    

           

300,000                    -    
විගද්ශ සිසු ශිර්යත්ව සඳො 
ගගවියයුතු  

             

390,000                   -    

           

390,000                    -    

       

150,575,917    92,056,587  

    

242,632,504   156,110,205  
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රසායනික විශ්ගල්ර්ණ ගස්වා අරමුදල                                   
-    

                        23,368  

උපාධි ගලෝගු කුලී ආදායේ අරමුදල                 
18,977,434  

                18,177,834  

ගකළඹ නීති සමාගලෝචනය                                   
-    

                      194,199  

ගකා. වි.වි. සංවධමන අරමුදල               
761,129,772  

              659,193,324  

ගපාු අරමුදල - FGS                    
1,471,430  

                       (77,158) 

පරිගණක පුහුණු විදයාගාරය- 02                       
181,546  

                      181,546  

උපාධි ප්රදාගනෝත්සව අරමුදල                    
2,698,245  

                   4,818,334  

CSHR අරමුදල්                 
19,541,421  

                19,681,580  

දිවාසුරැකුේ මධයස්ර්ාන අරමුදල්                         
85,105  

                              566  

අධයයනාංශ සංවධමන අරමුදල්               
149,986,186  

                99,723,611  

පීඨ සංවධමන අරමුදල්               
247,303,638  

              247,107,239  

IMCAP අරමුදල්                    
5,259,048  

                   1,124,457  

වකුගු පගයම්ර්ණ අරමුදල                    
1,353,011  

                                  -    

පුස්තකාල සංවධමන අරමුදල්                 
23,575,265  

                18,614,125  

ගණිත ගගාඩනැගිල්ල සංරක්ර්ණ අරමුදල                                   
-    

                      512,953  

MBA ගපාු ඒකකය                 
14,590,364  

                   3,806,235  

වවද් ය රක්ර්ණ සුභ සාධක අරමුදල               
187,911,568  

              138,016,295  

NEREC අරමුදල                 
48,132,673  

                46,509,233  

පගයම්ර්ණ සැසි අරමුදල                                   
-    

                        16,000  

ශිර්යත්ව අරමුදල                         
90,625  

                                  -    

SDC අරමුදල                    
5,868,633  

                   5,065,500  

SIDA - පුස්තකාල සංවධමන අරමුදල්                    
1,243,607  

                   2,032,755  

ක්රීඩා සංවධමන අරමුදල                    
8,182,508  

                   7,761,183  

ජාතයන්තර නීතිය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා වාර ප්රකාශන                                             156,064  
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161,446  

ශ්රී පාලි මණ්ඩප අරමුදල                    
3,189,686  

                   1,778,724  

ශිර්ය ගතා.තා. අරමුදල                       
516,300  

                      223,800  

ගකා. වි.වි ශාස්. කලාපය                                   
-    

                      144,103  

උපකුලපති අරමුදල  (i)                    
4,303,648  

                           1,683  

උපකුලපති අරමුදල  (ii)                            
1,458  

                           1,458  

තතයසම වි.වි. සං. අරමුදල                    
2,184,825  

                      920,642  

 

           
1,533,687,169  

          
             1,285,590,461  

 

 

සටහන 13                            
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කවනත් අරමුද්ේ  (Rs)   (Rs)  
ගිවිසුේ කඩකිරීගේ අරමුදල                    

1,630,404  
                   

2,775,527  
මධය මුදල් ඒකකය ජංගම ගිණුම                                   

-    
                   
3,039,783  

 

                   
1,630,404  

                   
5,815,310  

 

වියද්ම් ප්ර ොශනය - 
සටහන 14 2016 (Rs) 2015 (Rs) 

විස්තර එ තුව   මුළු එ තුව  එ තුව මුළු එ තුව 

  

    

  

    

101 - 2601 - කගොඩනැගිලි 

(පුනරොවර්ෂතන) 

        

70,803,833  

           

70,803,833  

     

55,110,699  

          

55,110,699  

          

වැටුේ සහ කව්තන -අධ්යයන         

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 
      

375,085,459  

     

351,179,798  
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වි.වි. අර්ම සාධක අරමුදල 
        

97,749,797  

       

85,008,338  

  

විශ්රාම වැටුප් 
        

36,638,654  

       

29,330,728  

  

විශ්රාම වැටුප්- හිඟ 
             

196,393  

                      

-    

  

ගස්.නි.භාර අරමුදල 
        

27,603,344  

       

22,880,200  

  

ගස්.නි.භාර අරමුදල-හිඟ 
             

568,660  

                      

-    

  

වැඩ බැලීගේ දීමනා 
             

322,957  

              

96,857  

  

අධයයන දීමනා 
      

406,476,925  

     

342,875,478  

  

සමකරණ දීමනා 
               

37,404  

            

221,892  

  

බාහිර කථිකාචායම දීමනා 
        

31,628,890  

       

26,097,382  

  

ජීවන වියදේ දීමනා 
        

71,553,009  

       

68,227,668  

  

දීමනා 
        

67,184,376  

       

68,249,425  

  

ගවනත් දීමනා 
          

4,240,529  

         

4,800,168  

  

පගයම්ර්ණ දීමනා 
      

101,194,593  

       

96,579,738  

  

ගද්පල ණය ගපාලී 
               

34,603  

                      

-    

  

20% දීමනාව 
        

62,229,237  

       

60,172,942  

  

අන්තම දීමනා 
        

92,493,275  

       

76,980,830  

  

සංග්රෙ දීමනා 
                 

2,689  

                      

-    

  

ගැලපුේ දීමනා 
             

321,919  

     

1,375,562,712  

                    

-    

     

1,232,701,445  

          

          

          

වැටුේ සහ කව්තන -අනධ්යයන         

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 
      

247,148,384  

     

239,516,409  

  

වි.වි. අර්ම සාධක අරමුදල 
        

35,813,576  

       

31,957,034  

  

විශ්රාම වැටුප් 
        

18,414,850  

       

15,061,420  

  

විශ්රාම වැටුප්- හිඟ 
             

122,973  

                      

-    
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ගස්.නි.භාර අරමුදල 
        

10,845,016  

         

9,499,972  

  

ගස්.නි.භාර අරමුදල-හිඟ 
             

545,415  

                      

-    

  

වැඩ බැලීගේ දීමනා 
             

284,963  

              

93,165  

  

අතිකාල 
        

35,218,014  

       

29,872,826  

  

නිවාු දින දීමනා 
             

210,391  

            

290,787  

  

ජීවන වියදේ දීමනා 
        

86,986,256  

       

83,760,519  

  

දීමනා 
        

44,055,001  

       

46,597,061  

  

ගවනත් දීමනා 
          

2,035,099  

         

2,113,633  

  

සමකරණ දීමනා 
             

213,991  

                      

-    

  

20% දීමනාව 
        

94,583,285  

       

89,120,516  

  

අන්තම දීමනා 
      

110,351,588  

       

95,233,218  

  

පගයම්ර්ණ දීමනා 
          

3,563,074  

         

4,068,260  

  

ගැලපුේ දීමනා 
             

776,005  

         

691,167,879  

                    

-    

        

647,184,819  

          

මුඵ කපෞද්ගලි  වැටුේ හො දීමනො 
       

2,066,730,591  

       

1,879,886,264  

          

ගමනොගමන         

ගද්ශීය 
          

2,694,343  

         

2,146,115  

  

විගද්ශ 
          

6,340,988  

             

9,035,331  

       

6,586,078  

             

8,732,193  

          

සැපයුම් සහ අවශයතො         

ලිපි රවය සෙ කායමාලීය 
අවශයතා 

        

34,726,670  

       

29,816,022  

  

ඉන්ධන සෙ ලිහිසි රවය 
          

9,230,806  

         

9,653,587  

  

නිල ඇඳේ 
          

1,347,109  

            

910,424  

  

යාන්ත්රික සෙ විුලි භාණ්ඩ 
          

1,060,567  

            

871,772  

  

රසායනික රවය සෙ පාරිගභෝගික 
භාණ්ඩ 

        

33,213,872  

       

23,931,791  
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වවදය සැපයුේ 
             

779,537  

            

407,874  

  

ගවනත් 
        

29,241,740  

         

109,600,301  

     

29,385,721  

          

94,977,189  

          

වත් ම් නඩත්තු වියද්ම්         

වාෙන 
        

12,998,624  

         

9,484,916  

  

පිරියත යන්ත්ර සෙ උපකරණ 
        

17,130,275  

       

19,977,612  

  

ගගාඩනැගිලි සෙ සැකිලි 
        

19,848,274  

       

10,213,411  

  

ගෘෙ භාණ්ඩ 
                      

-    

              

61,708  

  

ගවනත් 
          

1,620,377  

           

51,597,549  

       

2,060,949  

          

41,798,595  

          

ක ොන්ද්රොත් කස්වො         

ප්රවාෙන 
          

3,991,307  

         

2,454,308  

  

සන්නිගව්ද්දන 
        

33,588,666  

       

28,648,451  

  

තැපැල් ගාස්තු 
          

1,591,612  

         

1,406,351  

  

විුලිය 
      

103,550,646  

       

97,107,345  

  

ආරක්ර්ණ ගස්වා 
        

47,733,231  

       

43,539,806  

  

ජලය         

26,473,416  

       

26,498,424  

  

පවිත්රතා ගස්වා 
        

40,119,805  

       

38,137,909  

  

වාරික සෙ බු කුලී 
        

10,283,798  

         

8,227,178  

  

වරිපනේ සෙ බු පළාත්පාලන 
ආයතන සඳො  

          

5,909,085  

       

11,074,491  

  

මුරණය සෙ ප්රචාරණය 
          

7,729,262  

         

5,136,490  

  

ගවනත් 
          

2,226,222  

         

283,197,050  

       

2,085,685  

        

264,316,438  

          

කවනත් කස්වො         

විශ්වවිදයාල ආචායමවරුන් සඳො 
ගමන් ගාස්තු 

             

138,579  

                      

-    

  

විගශ්ර් ගස්වා පාලක සභා කමිටුව 
          

2,297,271  

         

2,015,128  

  

විගශ්ර් ගස්වා- වෘත්තීය සෙ                      
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ගවනත් 9,968,848  4,778,672  

වැඩමුළු, සේමන්ත්රණ ො රැස්ීේ 
          

1,558,556  

         

2,539,006  

  

ශාස්ීය පගයම්ර්ණ 
          

1,864,260  

         

2,826,939  

  

ගද්ශීය පුහුණු ගස්වා (කායම 
මණ්ඩල සංවධමන) 

          

4,897,804  

         

2,520,146  

  

පශ්චාත් උපාධි පගයම්ර්ණ සෙ 
ශිර්යත්ම 

          

7,279,540  

         

3,050,000  

  

ශිර්යයන් සෙ ඉගගනීගේ 
ගුණාත්මක සංවධමනය සඳො 
පාඨමාලා රවය 

             

471,450  

            

733,032  

  

කමමාන්ත සීමාවාසික පුහුණු 
ප්රාගයෝගික සෙ වෘත්තීය 
උපගද්ශණ 

                      

-    

            

340,200  

  

ශිර්ය සංවධමන පියවර සෙ ප්රජා 
සේබන්ධතා සාමානය 

          

2,403,660  

         

2,094,470  

  

විශ්වවිදයාල ක්රීඩා කටයුතු - 
සාමානය පරිපාලනය 

          

2,540,300  

         

1,392,380  

  

ශිර්ය සුබ සාධන, ගස්වක සුබ 

සාධන, ශිර්ය සභා සෙ සමාජ 
සංහිඳියා 

             

209,760  

                

1,800  

  

නිවාු බලපත්ර           

4,345,086  

         

4,252,860  

  

සංග්රෙ වියදම 
        

10,769,649  

         

6,740,190  

  

බැංකු ගාස්තු 
             

165,801  

              

67,840  

  

තයාග සෙ වන්දි පරිතයාග           

1,025,853  

            

354,290  

  

දායකත්ව සෙ සාමාජික ගාස්තු 
          

2,197,659  

            

686,336  

  

උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 
          

6,495,765  

         

3,356,458  

  

විභාග වියදම 
        

31,485,051  

       

34,587,320  

  

ගවනත් 
        

21,196,997  

       

15,835,213  

  

ගන්වාසිකාගාර ශිර්් යාධාර 
          

3,256,000  

         

3,951,659  

  

ගද්පල ණය සඳො 

ගපාලී සෙනාධාර 

          

5,815,348  

        

5,191,831  

  

කල්බු ගපාලී 
          

3,011,526  

         

123,394,762  

          

954,566  

          

98,270,334  

          

ශිර්යාධාර 
        

45,885,300  

       

24,317,900  

  

මෙගපාල       

149,202,550  

       

83,621,800  
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මෙගපාළ භාර අරමුදල් සංරචක       

145,205,250  

         

340,293,100  

   

109,911,500  

        

217,851,200  

          

          

එ තුව 

       

3,054,652,518  

       

2,660,942,912  
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වියද්ම් ප්ර ොශය -සටහන 14-  වැඩසටහන 01 -සොමොනය පොලනය සහ  ොර්ෂය මණ්ඩල කස්වො 
  

       

අයිතම නොමය සොමොනය පොලනය 
මූලය 

පරිපොලනය සැපයුම් 
ආරක්ෂ  

කස්වො පුවොහන එ තුව 

   01-01   01-02   01-03   01-04   01-05    

101 - 2601 - කගොඩනැගිලි 

(සුනරොවර්ෂතන) 
          2,888,808                              

-    
                    -                                

-    
                       -            2,888,808  

              

වැටුේ සහ කව්තන -අධ්යයන             

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 

              971,666                              
-    

                    -                                
-    

                       -               971,666  

වි.වි.අ. අරමුදල 
              392,193                              

-    
                    -                                

-    
                       -               392,193  

විශ්රාම වැටුප් 

                  3,087                              
-    

                    -                                
-    

                       -                    3,087  

විශ්රාම වැටුප්- හිඟ 

              196,393                              
-    

                    -                                
-    

                       -               196,393  

ගස්.නි.භාර අරමුදල 
                81,592                              

-    
                    -                                

-    
                       -                  81,592  

ගස්.නි.භාර අරමුදල- හිඟ 

              568,660                              
-    

                    -                                
-    

                       -               568,660  

අධයයන දීමනා 

          1,405,992                              
-    

                    -                                
-    

                       -            1,405,992  

 ජීවන වියදේ දීමනා 

              101,400                              
-    

                    -                                
-    

                       -               101,400  

දීමනා               154,688                                                  -                                                       -               154,688  
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-    -    

ගවනත් දීමනා 

                  6,000                              
-    

                    -                                
-    

                       -                    6,000  

පගයමර්්ණ දීමනාව 
              624,913                              

-    
                    -                                

-    
                       -               624,913  

20%  දීමනාව 
              195,407                              

-    
                    -                                

-    
                       -               195,407  

අන්තම දීමනාව 
              130,253                              

-    
                    -                                

-    
                       -               130,253  

වැටුේ සහ කව්තන -අධ්යයන 

            

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 

        21,790,413             
10,304,712  

     2,068,342                              
-    

        6,154,289        40,317,755  

වි.වි.අ. අරමුදල 

          3,389,613               
1,349,835  

        284,150                              
-    

           819,363          5,842,960  

විශ්රාම වැටුප් 
          1,972,327                   

787,456  
        147,253                              

-    
           512,092          3,419,128  

විශ්රාම වැටුප්- හිඟ 

              122,973                              
-    

                    -                                
-    

                       -               122,973  

ගස්.නි.භාර අරමුදල 
          1,008,110                   

471,227  
           
86,281  

                            
-    

           285,780          1,851,398  

ගස්.නි.භාර අරමුදල- හිඟ 

              545,415                              
-    

                    -                                
-    

                       -               545,415  

වැඩ බැලීගේ දීමනා 

                  
        -    

                 
179,419  

                    -                                
-    

                 
       -    

           179,419  

අතිකාල 
          2,612,993                   

804,390  
        797,442                              

-    
        4,470,346          8,685,170  

නිවාු දින දීමනා 

                  5,554                       
5,642  

             1,360                              
-    

                       -                  12,556  
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ජීවන වියදේ දීමනා 
          7,884,861               

3,273,484  
        807,677                              

-    
        2,375,930        14,341,953  

දීමනා 

          3,971,929               
1,847,711  

        365,081                              
-    

        1,108,624          7,293,345  

ගවනත් දීමනා 

                90,710                   
106,462  

                    -                                
-    

                1,200             198,373  

20% දීමනාව 
          8,636,260               

4,060,230  
        773,297                              

-    
        2,411,289        15,881,076  

අන්තම දීමනාව 

        10,135,935               
4,210,902  

     1,039,085                              
-    

        3,054,823        18,440,745  

පගයමර්්ණ දීමනාව 

              771,416                   
506,368  

           
38,819  

                            
-    

                       -            1,316,602  

එ තුව- කපෞද්ගලි  වැටුේ හො 

දීමනො 

       67,770,755            
27,907,838  

    6,408,785                             
-    

     21,193,735     123,281,114  

              

ගමනොගමන 

  
 

            

ගද්ශීය 

                  1,180                              
-    

                    -                                
-    

           464,498             465,678  

විගද්ශීය 

              225,000                   
128,500  

                    -                                
-    

                       -               353,500  

              

සැපයුම් සහ අවශයතො             

ලිපි රවය සෙ කායමාලීය අවශයතා 

          5,218,807                   
705,284  

        223,436                              
-    

                       -            6,147,527  

ඉන්ධන සෙ ලිහිසි රවය 
              266,020                              

-    
                    -                                

-    
        7,757,150          8,023,170  

නිල ඇඳේ 

                34,135                     
12,465  

             3,600                              
-    

           100,485             150,685  
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ගවනත් 
          1,448,584               

3,893,638  
           
32,913  

                            
-    

                       -            5,375,135  

වත් ම් නඩත්තු වියද්ම්             

 
වාෙන 

                    
      -    

                   
14,648  

                  
   -    

                            
-    

    
   12,487,289  

       
12,501,936  

පිරියත යන්ත්ර සෙ උපකරණ 

          1,195,635               
1,027,372  

           
66,661  

                            
-    

              14,550          2,304,218  

ගගාඩනැගිලි සෙ සැකිලි 

              698,055                       
1,733  

     2,222,788                              
-    

                       -            2,922,576  

ගවනත් 
                15,000                              

-    
                    -                                

-    
                       -                  15,000  

              

ක ොන්ද්රොත් කස්වො             

ප්රවාෙන  

          1,639,108                     
35,623  

           
27,190  

                            
-    

                       -            1,701,921  

සන්නිගව්ද්දන 

        18,723,171                   
497,575  

        139,688                              
-    

                1,662        19,362,095  

තැපැල් ගාස්තු 

              196,061                     
92,700  

        177,850                              
-    

                       -               466,611  

විුලිය 
 

                42,095                              
-    

                    -              
43,615,013  

                       -          43,657,108  

පවිත්රතා ගස්වා  

          3,218,734                              
-    

                    -                                
-    

                       -            3,218,734  

වාරික සෙ බු කුලී 
                14,692                              

-    
                    -                                

-    
                       -                  14,692  

වරිපනේ සෙ බු පළාත්පාලන 
ආයතන සඳො 

          5,628,835                     
54,881  

                    -                                
-    

                       -            5,683,715  

මුරණය සෙ ප්රචාරණය           6,488,128                                                  -                                                       -            6,488,128  
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-    -    

ගවනත් 
              112,042                   

111,446  
                    -                                

-    
                       -               223,488  

කවනත් කස්වො             

විගශ්ර් ගස්වා පාලක සභා කමිටුව 
          1,159,850                              

-    
                    -                                

-    
                       -            1,159,850  

විගශ්ර් ගස්වා- වෘත්තීය සෙ ගවනත් 
          8,057,048                              

-    
        201,300                              

-    
                       -            8,258,348  

වැඩමුළු, සේමන්ත්රණ ො රැස්ීේ 
              705,817                   

119,133  
                    -                                

-    
                       -               824,950  

ශාස්ීය පගයම්ර්ණ 
              107,703                              

-    
                    -                                

-    
                       -               107,703  

ගද්ශීය පුහුණු ගස්වා (කායම 

මණ්ඩල සංවධමන) 

          1,754,750                              
-    

                    -                                
-    

                       -            1,754,750  

නිවාු ගමන් බලපත්ර           1,671,685                     
85,350  

           
46,540  

                            
-    

                3,150          1,806,725  

සංග්රෙ වියදේ  
          1,529,154                     

78,531  
           
86,446  

                            
-    

                       -            1,694,130  

බැංකු ගාස්තු 
                  8,178                     

20,793  
                    -                                

-    
                       -                  28,971  

තයාග සෙ වන්දි පරිතයාග               649,903                              
-    

                    -                                
-    

                       -               649,903  

දායකත්ව සෙ සාමාජික ගාස්තු 
          1,767,703                     

15,750  
                    -                                

-    
                       -            1,783,453  

විභාග වියදම 
                15,100                              

-    
                    -                                

-    
                       -                  15,100  

ගවනත් 
              870,808                   

267,100  
           
23,750  

                            
-    

              12,200          1,173,858  
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ගද්පල ණය සඳො 
ගපාලී සෙනාධාර 

              132,898                   
103,716  

           
39,195  

                            
-    

              27,151             302,959  

කල්බු ගපාලී 
          3,011,526                              

-    
                    -                                

-    
                       -            3,011,526  

එ තුව       137,266,968  
       
35,174,074       9,700,141  

          
43,615,013        42,061,869     267,818,065  

 

- වියද්ම් ප්ර ොශය -සටහන 14-  වැඩසටහන 02- අධ්යයන කස්වො 
        

             

අයිතම 
නොමය  ලො අධ යොපන වවද් ය  ළ.හො මූේ ය විභොග උ. අ.පීඨය ශ් රීපොලි මණ්ඩපය  ො.සං.ම. ජො. මට්ටම 

නිපුණතො 
නැංවීම 

ශි.අ. ොර්ෂයො

ලය 
පර්ෂක්ෂණ 
දිරිගැන්ද්වීම 

   02-04   02-06   02-11   02-12   02-17   02-18   02-19   02-20   02-21   02-23   02-24   02-27  

101 - 2601 - 
කගොඩනැගිලි 

(සුනරොවර්ෂතන) 
          
11,106,376  

              
873,825  

           
7,499,092               5,115,953  

                              
-    

             
3,212,243  

                 
8,033,692  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

  

                        

වැටුේ සහ කව්තන -

අධ්යයන                         

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 
          
90,084,588  

       
14,353,75
4  

        
92,873,202            35,221,421  

                              
-    

             
1,192,357  

              
12,540,799  

            
671,981  

                              
-    

                            
-    

                    
45,000  

                           
-    

වි.වි.අ.අ. 
          
24,091,590  

          
3,870,809  

        
23,770,965               8,918,058  

                              
-    

                  
429,716  

                 
2,239,567  

            
272,430  

                              
-    

                            
-    

                       
3,613  

                           
-    

විශ් රාම වැටුප් 
             
8,314,631  

          
1,653,285  

           
9,927,827               4,668,737  

                              
-    

                                  
-    

                 
2,343,787  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                       
4,129  

                           
-    

ගස්.නි.භා.අ. 
             
6,483,270  

          
1,104,819  

           
7,459,823               2,717,360  

                              
-    

                     
85,943  

                     
916,671  

               
54,486  

                              
-    

                            
-    

                       
1,548  

                           
-    

වැඩබැලීේ දීමනාව 
                                 
-    

                              
-    

               
322,957                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    
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අධ යයන දීමනාව 
          
97,280,902  

       
17,574,25
3  

     
108,760,04
4            43,742,866  

                              
-    

             
1,369,268  

              
12,834,488  

            
898,331  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

සමකරණ දීමනාව 
                                 
-    

                              
-    

                  
37,404                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

බා. කථිකාචායම 
දීමනාව 

          
14,435,356  

          
1,348,065  

           
1,082,155               1,467,894  

                              
-    

                                  
-    

                 
5,877,375  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ජීවන වියදේ 
දීමනාව 

          
17,092,411  

          
2,607,449  

        
16,767,858               6,213,744  

                              
-    

                  
171,566  

                 
2,586,885  

               
93,600  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

 දීමනා 
          
16,109,631  

          
2,527,803  

        
17,104,915               6,263,440  

                              
-    

                  
203,079  

                 
2,129,754  

            
118,343  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගවනත් දීමනා 
                 
811,711  

              
125,023  

           
1,768,402                    273,181  

                              
-    

                     
19,984  

                        
71,445  

               
40,966  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

පගයම්ර්ණ දීමනා 
          
25,664,966  

          
4,277,574  

        
27,411,592            11,171,938  

                              
-    

                  
360,534  

                 
3,520,821  

            
231,216  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගද්පල ණය ගපාලී 
                                 
-    

                              
-    

                  
34,603                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

20% දීමනාව 
          
14,711,549  

          
2,814,406  

        
16,270,564               6,663,289  

                              
-    

                  
182,281  

                 
2,371,089  

            
132,123  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

අන්තම දීමනාව 
          
21,990,720  

          
3,366,151  

        
21,575,546               8,006,891  

                              
-    

                  
220,608  

                 
3,740,485  

            
120,593  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

සංේ රෙ දීමනාව 
                                 
-    

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                           
2,689  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගැලපුේ දීමනාව 
                                 
-    

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                     
321,919  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

වැටුේ සහ කව්තන -

අනධ්යයන                         

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 
          
17,126,359  

          
5,036,104  

        
62,484,008               7,497,443           5,437,531  

             
2,749,653  

              
18,763,984  

            
609,057  

          
4,692,602  

                            
-    

            
1,394,182  

           
100,000  

වි.වි.අ.අ. 
             
2,591,378  

              
734,428  

           
9,066,595                    854,576  

              
792,662  

                  
408,521  

                 
2,770,476  

               
69,533  

                              
-    

                            
-    

                 
145,316  

                           
-    

විශ් රාම වැටුප් 
             
1,281,654  

              
381,397  

           
4,072,539                    855,054  

              
458,977  

                  
201,197  

                 
1,441,581  

               
79,466  

                              
-    

                            
-    

                    
99,499  

                           
-    

ගස්.නි.භා.අ. 
                 
774,606  

              
223,165  

           
2,629,554                    341,926  

              
250,328  

                  
121,944  

                     
840,303  

               
29,800  

                              
-    

                            
-    

                    
48,963  

                           
-    

වැඩබැලීේ දීමනාව 
                                 
-    

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

අතිකාල 
             
1,648,826  

                 
12,649  

           
7,204,401                    579,119  

              
415,066  

                                  
-    

                 
3,589,680  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

නිවාු දින දීමනා 
                                 
-    

                              
-    

                  
56,580                                    -    

                 
13,950  

                                  
-    

                        
21,121  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ජීවන වියදේ 
දීමනාව 

             
5,950,603  

          
1,630,452  

        
22,038,186               2,659,800           2,012,400  

                  
897,000  

                 
6,854,271  

            
280,800  

                              
-    

                            
-    

                 
374,400  

                           
-    

දීමනා 
             
3,054,362  

              
913,631  

        
11,544,165               1,358,568  

              
980,197  

                  
500,151  

                 
3,413,140  

            
109,597  

                              
-    

                            
-    

                 
203,399  

                           
-    

ගවනත් දීමනා 
                    
65,631  

                 
20,600  

               
821,729                          4,200  

                    
4,200  

                                  
-    

                        
45,336  

            
316,750  

                              
-    

                            
-    

                    
10,825  

                           
-    
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20% දීමනාව 
             
6,631,768  

          
1,950,478  

        
23,636,972               2,966,666           2,141,900  

             
1,083,779  

                 
7,813,558  

            
239,852  

                              
-    

                            
-    

                 
459,919  

                           
-    

අන්තම දීමනාව 
             
7,656,801  

          
2,097,296  

        
28,330,948               3,420,408           2,587,773  

             
1,153,512  

                 
7,308,817  

            
360,901  

                              
-    

                            
-    

                 
481,589  

                           
-    

පගයම්ර්ණ දීමනා 
                 
343,940  

              
131,653  

               
294,801                    376,404  

              
150,744  

                  
162,313  

                     
253,448  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගැලපුේ දීමනාව 
                                 
-    

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                     
776,005  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

එ තුව- 

කපෞද්ගලි  වැටුේ 

හො දීමනො 

      
384,197,253  

      
68,755,24
1  

    
517,348,33
3  

      156,242,983       15,245,728           
11,513,408  

          
105,389,495  

      4,729,824           
4,692,602  

                           
-    

           
3,272,382  

          
100,000  

                          

ේ රවොහනය                         

ගද්ශීය 
                    
11,450  

                              
-    

               
569,468                       25,537  

                              
-    

                                  
-    

                     
104,910  

                            
-    

              
931,798  

                            
-    

                                 
-    

           
180,612  

විගද්ශීය 
                 
377,548  

              
335,478  

               
549,986                    184,036  

                              
-    

                                  
-    

                                
250  

                            
-    

          
2,782,203  

                            
-    

                                 
-    

           
265,789  

                          

සැපයුම් සහ 

අවශයතො                         

ලිපිරවය ො 
කායමාල අවශයතා 

             
4,124,584  

              
460,882  

           
8,251,027               2,050,915           4,625,014  

                                  
-    

                 
1,062,042  

            
123,282  

              
242,445  

                            
-    

                 
154,052  

              
16,311  

ඉන්ධන ො ලිහිසි 
ද් රට් ය 

                    
11,150  

                              
-    

               
260,621                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                     
788,036  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

නිල ඇඳුේ 
                 
125,335  

                 
11,275  

               
470,251                       10,800  

                    
5,400  

                     
13,800  

                     
252,073  

                  
1,800  

                              
-    

                            
-    

                       
1,800  

                           
-    

යාන්ත් රික ො විුලි 
භාණ්ඩ 

                                 
-    

                              
-    

               
319,132                    123,014  

                              
-    

                                  
-    

                     
618,420  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

රසායන ො 
පරිගභෝජන ද් රව්ද් ය 

                                 
-    

                              
-    

           
6,344,057                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

          
6,904,123  

                            
-    

                                 
-    

           
277,996  

වවද් ය සැපයුේ 
                                 
-    

                              
-    

               
447,279                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                        
46,804  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගවනත් 
                 
969,338  

              
457,521  

               
421,369               1,040,910  

              
113,186  

                                  
-    

                 
2,034,011  

                  
5,211  

              
953,140  

                            
-    

                    
24,369  

              
30,772  

                          

වත් ම් නඩත්තු                          

වාෙන 
                                 
-    

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                     
479,187  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    
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පිරියත, ගද්පල ො 
උපකරණ 

             
1,351,924  

              
309,223  

           
3,116,394               1,298,565  

              
228,775  

                                  
-    

                     
546,992  

            
162,234  

                              
-    

                            
-    

                    
60,467  

                           
-    

ගගාඩනැගිලි ො 
සැකිලි 

                    
23,715  

                 
32,626  

                     
1,550                       70,503  

                    
2,261  

                                  
-    

                        
53,676  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගවනත් 
                                 
-    

                              
-    

           
1,388,241                          4,270  

                              
-    

                                  
-    

                        
58,410  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

                          

ක ොන්ද්ත් රොත් කස්වො                         

ප් රවාෙන 
                    
86,717  

                 
82,950  

               
851,840                          3,900  

                        
722  

                                  
-    

                     
460,723  

                  
2,530  

              
431,935  

                            
-    

                    
31,270  

                           
-    

සංනිගව්ද්දන 
                 
575,802  

              
240,553  

           
6,199,057                    490,800  

              
134,743  

                  
142,928  

                 
4,561,212  

               
25,625  

                         
461  

                            
-    

                    
67,979  

                           
-    

තැපැල් ගාස්තු 
                 
110,329  

                    
6,420  

               
373,850                       44,640  

              
295,839  

                                  
-    

                     
114,855  

                      
730  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

විුලිය 
                                 
-    

                    
2,877  

        
19,292,823                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                 
4,317,573  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ආරක්ර්ක ගස්වා  
                                 
-    

                              
-    

                     
7,000                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                 
4,069,122  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ජලය                                  
-    

                              
-    

           
1,833,923                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                 
1,244,438  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

පවිත් රතා ගස්වා  
             
3,512,731  

          
1,255,200  

           
4,155,627               2,778,910  

                              
-    

                                  
-    

                 
2,530,100  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

වාරික සෙ බු කුලී 
                                 
-    

                    
7,000  

           
3,454,334                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                        
68,015  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

වරිපනේ සෙ බු 
පළාත්පා 
ලන ආයතන සඳො 

                                 
-    

                              
-    

               
191,512                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                        
33,858  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

මුරණ සෙ දැන්ීේ 
                    
70,380  

                              
-    

               
449,613                       25,329  

                 
19,360  

                                  
-    

                     
230,797  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගවනත් 
                    
11,230  

                              
-    

               
368,821                       64,360  

                              
-    

                                  
-    

                 
1,462,532  

                            
-    

                 
14,500  

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

                          

ගවනත් ගස්වා                          

වි.වි. 
ආචායමවරුන්ගේ 
පුවාෙන දීමනා 

                                 
-    

                              
-    

               
138,579                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

විගශ්ර් ගස්වා 
පාලක සභා කමිටුව                  

155,600  
                              
-    

                     
6,541                    608,571  

                              
-    

                                  
-    

                     
350,809  

               
12,300  

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    
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විගශ්ර් ගස්වා 
වෘත්තීය සෙ 
ගවනත් 

                                 
-    

                 
53,000  

                               
-                                      -    

              
960,000  

                                  
-    

                                     
-    

            
122,500  

                              
-    

            
120,000  

                                 
-    

                           
-    

වැඩමුල් සමුලු සෙ 
රැස්ීේ                                  

-    
              
314,930  

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                        
78,342  

            
134,861  

                 
65,475  

            
100,200  

                                 
-    

                           
-    

ශාස්ත් රීය 
පගයම්ර්ණ 

                    
21,693  

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

              
162,471  

                            
-    

                       
8,069  

      
1,564,325  

ගද්ශීය පුහුණු ගස්වා 
(කායම 
මණ්ඩලසංවධමන) 

                 
669,315  

                              
-    

           
1,542,778                    476,220  

                    
6,523  

                                  
-    

                                     
-    

                  
6,000  

                 
25,878  

                            
-    

                                 
-    

           
135,500  

ප.උ. පගයම්ර්ණ ො 
ශිර්් යත්ව 

                                 
-    

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                 
75,540  

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ඉගනුේ තත්ව 
ප් රවධමනය සඳො 
පාඨමාලා ද් රව්ද් ය 

                                 
-    

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                     
471,450  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ශිර්ය සංවධමන ො 
ප්රජා සේබන්ධතා 

                 
100,000  

                              
-    

                  
34,545                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

වි.වි. ක්රීඩා කටයුතු - 
සා.පා. 

                                 
-    

                              
-    

               
143,750                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ශිර්ය සුබ සාධන, 
ගස්වක සුබ 

සාධන, ශිර්ය සභා 
සෙ සමාජ සංහිඳියා 

                                 
-    

                              
-    

                               
-                                      -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                 
209,760  

                           
-    

නිවාු ගමන් 
බලපත් ර                  

284,365  
                 
69,490  

               
813,710                       61,650  

                 
64,260  

                                  
-    

                     
162,500  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

සංග්රෙ වියදේ              
1,758,791  

              
266,054  

           
1,545,923                       29,053  

              
101,411  

                                  
-    

                     
393,310  

               
41,883  

          
3,100,651  

            
701,700  

                    
77,923  

           
144,442  

බැංකු ගාස්තු                                  
-    

                              
-    

               
136,830                                    -    

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

තයාග සෙ වන්දි 
පරිතයාග 

                    
48,950  

                    
5,000  

                               
-                         56,000  

                              
-    

                                  
-    

                           
5,000  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    
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දායකත්ව ො 
සාමාජික ගාස්තු                     

47,829  
                              
-    

                               
-                         33,750  

                              
-    

                                  
-    

                     
112,000  

                            
-    

                 
33,500  

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

උපාධි 
ප් රදාගනෝත්සවය 

                                 
-    

                              
-    

                               
-                            4,582           6,491,183  

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

විභාග ගාස්තු              
5,474,800  

          
1,346,064  

           
5,371,212               4,223,069           1,751,346  

                     
34,700  

                 
2,105,382  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගවනත් 
                 
675,118  

                 
77,532  

           
2,881,378               1,381,693  

              
113,770  

                                  
-    

                     
650,985  

                      
560  

          
7,166,269  

                            
-    

                 
102,545  

      
1,330,885  

ගන්වාසික 
ශිර්් යාධාර 

             
2,852,000  

                              
-    

                               
-                      112,000  

                              
-    

                                  
-    

                                     
-    

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

ගද්පල ණය සඳො 

ගපාලී  සෙනාධාර              
1,873,781  

              
283,156  

                               
-                 1,013,641  

              
101,614  

                  
111,339  

                     
397,957  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

  
                        

 
          
15,161,700  

              
119,900  

           
1,075,400               9,010,000  

                              
-    

                                  
-    

                 
9,277,500  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

මෙගපාල           
51,167,900  

                              
-    

        
24,007,900            28,724,850  

                              
-    

                                  
-    

                 
6,087,550  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

මෙගපාල භාරකාර 
අරමුදල           

47,803,400  
                              
-    

        
26,775,150            26,036,650  

                              
-    

                                  
-    

                 
5,728,950  

                            
-    

                              
-    

                            
-    

                                 
-    

                           
-    

  

                        

  

                        

 

            

එ තුව 
       
534,761,102  

       
75,366,19
6  

     
648,638,89
5         241,347,153        30,261,135  

          
15,028,417  

           
164,382,956         5,369,340  

       
27,582,991  

            
921,900  

            
4,010,615  

      
4,046,632  
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වියද්ම් ප්ර ොශය  -සටහන 14-වැඩසටහන03-ඉගනුම් සම්පත්08- අනුයොත ක්රියො ොර ම් 

    

මොතෘ ොව ඉගනුම් සම්පත් කන්ද්වොසි ොගොර එ තුව 

   03-01   08-01    

101 - 2601 - කගොඩනැගිලි 

(සුනරොවර්ෂතන) 
                 

523,046  

             

18,123,291  

                         

18,646,338  

        

වැටුේ සහ කව්තන- අධ්යයන       

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 
              

5,171,856  

                            -                               

5,171,856  

වි.වි.භා. අරමුදල 
              

1,045,522  

                            -                               

1,045,522  

විශ්රාම වැටුප් 
                 

740,693  

                            -                                  

740,693  

ගස්. නි. භා. අරමුදල 
                 

357,243  

                            -                                  

357,243  

බාහිර කථිකාචායම දීමනා 
              

5,631,831  

                            -                               

5,631,831  

ජීවන වියදේ දීමනා 
                 

912,886  

                            -                                  

912,886  

දීමන 
                 

819,696  

                            -                                  

819,696  

ගවනත්  දීමනා 
                 

566,542  

                            -                                  

566,542  

පගයමර්්ණ දීමනා 
              

1,627,174  

                            -                               

1,627,174  

20%  දීමනා 
                 

903,524  

                            -                                  

903,524  

අන්තම දීමනා 
              

1,175,997  

                            -                               

1,175,997  

වැටුේ සහ කව්තන- අනධ්යයන       

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 
            

14,044,442  

               

4,485,956  

                         

18,530,398  

වි.වි.භා. අරමුදල 
              

2,005,265  

                  

576,193  

                           

2,581,459  

විශ්රාම වැටුප් 
              

1,311,015  

                  

421,523  

                           

1,732,538  

ගස්. නි. භා. අරමුදල 
                 

663,988  

                  

199,543  

                              

863,532  

අකිකාල 
              

2,487,540  

                  

196,805  

                           

2,684,345  

ජීවන වියදේ දීමනා 
              

5,781,383  

               

1,216,800  

                           

6,998,183  
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දීමනා 
              

2,542,409  

                  

812,041  

                           

3,354,450  

ගවනත් සීමනා 
                   

13,700  

                  

458,242  

                              

471,942  

20%  දීමනා 
              

5,483,859  

               

1,835,824  

                           

7,319,684  

අන්තම දීමනා 
              

7,433,082  

               

1,566,103  

                           

8,999,185  

පගයමර්්ණ දීමනා 
                 

128,266  

                            -                                  

128,266  

එ තුව- කපෞද්ගලි  වැටුේ 

හො දීමනො 

         60,847,913            11,769,032                        

72,616,944  

        

ප්රවොහන       

ලිපිරවය ො කායමාල 
අවශයතා 

                 

912,681  

                  

105,128  

                           

1,017,809  

ඉන්ධන සෙ ලිහිසි රවයය  
                   

41,860  

                      

5,630  

                                

47,490  

නිලඇඳුේ 
                   

39,600  

                            -                                    

39,600  

ගවනත්  
                 

393,457  

               

2,266,812  

                           

2,660,269  

        

වත්තම් නඩත්තු       

පිරියත,යන්ත්ර සෙ උපකරණ 
              

1,075,575  

                  

296,592  

                           

1,372,167  

ගගාඩනැගිලි ො සැකිලි 
                   

27,052  

                      

1,250  

                                

28,302  

ගවනත් 
                   

93,012  

                    

61,444  

                              

154,456  

        

ක ොන්ද්රොත් කස්වො       

ප්රවාෙන 
                     

9,637  

                  

112,706  

                              

122,343  

සංනිගව්ද්දන 
                 

248,797  

                  

583,748  

                              

832,545  

තැපැල් ගාස්තු 
                   

20,945  

                            -                                    

20,945  

පවිත්රතා ගස්වා 
              

1,454,801  

             

15,336,447  

                         

16,791,248  

වාරික සෙ බු කුලී 
                           -                      

325,000  

                              

325,000  

 
මුරණ ො ප්රකාශන 

                 

264,180  

                            -                                  

264,180  

ගවනත් 
                           -                        

20,340  

                                

20,340  
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ගවනත් ගස්වා       

විගශ්ර් ගස්වා-  වෘත්තීය සෙ 
ගවනත් 

                     

5,000  

                            -                                      

5,000  

වැඩමුළු, සේමන්ත්රණ සෙ 
රැස්ීේ 

                   

13,100  

                            -                                    

13,100  

නිවාු ගමන් බලපත්ර                  

235,120  

                            -                                  

235,120  

සංග්රෙ වියදේ 
                 

120,445  

                    

26,464  

                              

146,909  

දායකත්ව සෙ සාමාජික 
අරමුදල් 

                   

42,126  

                            -                                    

42,126  

ගවනත් 
                   

28,737  

                  

983,142  

                           

1,011,879  

ගද්පල ණය සඳො 

ගපාලී  සෙනාධාර 

                 

379,200  

                    

46,918  

                              

426,119  

        

එ තුව          66,776,284            50,063,944  

                    

116,840,227  
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වියද්ම් ප්ර ොශය -සටහන 14- වැඩසටහන04- සුබසොධ්න කස්වො  
 

     

අයිතම නොම 
කසෞඛ යය 
කස්වොව 

ශොරීරි  
අධ යොපන  සුබසොධ්න  එ තුව 

   04-01   04-02   04-03    

101 - 2601 - කගොඩනැගිලි 
(සුනරොවර්ෂතන) 

            
105,510  

           
521,076  

           
352,644  

        
979,230  

          

වැටුේ සහ කව්තන- 
අධ යයන 

        

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 
                        
-    

           
271,221  

                      -            
271,221  

වි.වි.භා. අරමුදල 
                        
-    

              
25,537  

                      -              
25,537  

විශ්රාම වැටුප් 

                        
-    

              
29,186  

                      -              
29,186  

ගස්. නි. භා. අරමුදල 
                        
-    

              
10,945  

                      -              
10,945  

බාහිර කථිකාචායම දීමනා 
                        
-    

        
2,381,625  

                      -        
2,381,625  

ජීවන වියදේ දීමනා 
                        
-    

              
93,600  

                      -              
93,600  

 දීමනා 

                        
-    

              
48,961  

                      -              
48,961  

20%  දීමනා 
                        
-    

           
106,854  

                      -            
106,854  

අන්තම දීමනා 
                        
-    

           
120,379  

                      -            
120,379  

වැටුේ සහ කව්තන- 
අනධ යයන 

        

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 

         
5,026,587  

        
4,298,512  

       
6,081,761  

  
15,406,860  

වි.වි.භා. අරමුදල 
            
946,212  

           
704,299  

           
964,158  

    
2,614,669  

විශ් රාම වැටුප් 
            
187,858  

           
288,384  

           
397,531  

        
873,773  

ගස්. නි. භා. අරමුදල 
            
226,814  

           
198,536  

           
272,338  

        
697,688  

වැඩබැලීේ දීමනා 
                        
-    

              
40,494  

                      -              
40,494  

අතිකාල 

            
363,739  

        
1,289,155  

       
2,585,134  

    
4,238,027  

නිවාු දින දීමනා 

                        
-    

              
44,073  

             
29,788  

          
73,861  
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 ජීවන වියදේ දීමනා 
         
1,716,000  

        
1,511,187  

       
1,953,523  

    
5,180,710  

දීමනා 

            
908,648  

           
773,111  

       
1,083,847  

    
2,765,606  

ගවනත් දීමනා 

                 
4,800  

                
1,200  

             
22,523  

          
28,523  

සමකරණ ගවනත් දීමනා 
            
213,991  

                       -                          -            
213,991  

20% ගවනත් දීමනා 
         
1,979,850  

        
1,658,197  

       
2,390,828  

    
6,028,875  

අන්තම දීමනා  

         
2,206,627  

        
1,943,774  

       
2,528,937  

    
6,679,338  

පගයම්ර්ණ දීමනා 

                        
-    

                       -               
192,301  

        
192,301  

එ තුව- කපෞද්ගලි  වැටුේ 

හො දීමනො 

      
13,781,127  

     
15,839,228  

    
18,502,668  

 
48,123,023  

          

ප්රවොහන         

ගද්ශීය 

                        
-    

           
146,778  

                      -            
146,778  

          

සැපයුම් සහ අවශයතො         

ලිපිරවය ො කායමාල 
අවශයතා 

            
111,463  

           
181,282  

       
1,080,130  

    
1,372,875  

ඉන්ධන සෙ ලිහිසි රවය 

                 
6,539  

              
42,749  

                      -              
49,288  

නිලඇඳුේ 

              
36,925  

              
14,475  

             
40,500  

          
91,900  

රසායනික ො පරිගභෝජන 
රවය 

              
71,717  

                       -                          -              
71,717  

වවදය සැපයුේ 

            
280,240  

                
5,215  

                      -            
285,455  

ගවනත් 

            
390,837  

        
6,729,650  

       
3,118,291  

  
10,238,778  

          

වත්තම් නඩත්තු          

පිරියත, යන්ත්ර සෙ 
උපකරණ  

              
19,364  

              
40,694  

           
308,051  

        
368,110  

ගගාඩනැගිලි ො සැකිලි 

                        
-    

              
11,792  

               
9,606  

          
21,398  

ක ොන්ද්රොත් කස්වො         

ප්රවාෙන 
                      
32  

              
61,464  

               
2,806  

          
64,302  
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සංනිගව්ද්දන 66,232  48,000  105,660  219,892  

තැපැල් ගාස්තු 

                      
40  

                
3,208  

             
49,438  

          
52,686  

පවිත්රතා ගස්වා 
                        
-    

        
1,522,638  

                      -        
1,522,638  

වාරික සෙ බු කුලී 

                        
-    

           
142,974  

       
6,256,783  

    
6,399,757  

මුරණ ො ප්රකාශන 
                        
-    

                       -                 
32,000  

          
32,000  

            

කවනත් කස්වො         

විගශ්ර් ගස්වා-  වෘත්තීය 
සෙ ගවනත් 

                        
-    

                
5,040  

                      -                
5,040  

ප. උපාධි පගයම්ර්ණ ො 
ශිර්යත්ව 

                        
-    

                       -           
7,204,000  

    
7,204,000  

වි.වි. ක්රීඩා ක්රියාකාරකේ- 
සා/පා. 

                        
-    

        
2,396,550  

                      -        
2,396,550  

නිවාු ගමන් බලපත්ර                         
-    

           
140,050  

             
48,900  

        
188,950  

සංග්රෙ වියදේ 
                    
880  

              
53,866  

               
3,290  

          
58,036  

දායකත්ව සෙ සාමාජික 
අරමුදල් 

                        
-    

           
140,000  

                      -            
140,000  

ගවනත්  
                 
8,715  

              
62,775  

       
3,793,297  

    
3,864,787  

ගද්පල ණය සඳො 

ගපාලී  සෙනාධාර 
              
52,180  

                       -                          -              
52,180  

          

එ තුව 

      
14,931,800  

      
28,109,502  

     
40,908,065  

  
83,949,367  
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වියද්ම් ප්ර ොශය -සටහන 14- වැඩසටහන05- කගොඩනැගිලි හො පහසු ම් නඩත්තු කිරීම 

     

අයිතම නොම  
කගොඩනැගිලි හො 

භූමිය විදුලිය ජල සැපයුම එ තුව 

   05-01   05-02   05-03    

වැටුේ සහ කව්තන- 
අනධ යයන 

                               -    

වැටුප් සෙ ගව්ද්තන 
      13,359,277             

751,805  
           192,525         14,303,607  

වි.වි.අ.අ. 
         1,963,146             

131,961            
             20,029            2,115,136  

විශ්රාම වැටුප 

         1,255,240                
22,929  

             22,890            1,301,060  

ගස්.නි.භා.අ. 
            643,677                

30,978  
               8,584               683,239  

වැඩබැලීේ දීමනා  

              33,826                         
-    

                      -                   33,826  

අතිකාල 
         3,075,598                         

-    
                      -              3,075,598  

ජීවන වියදේ දීමනාව 

         5,953,212             
280,800  

             93,600            6,327,612  

දීමනා 

         2,478,296             
135,684  

             34,738            2,648,718  

ගවනත් දීමනා 
              10,008                  

1,332  
                      -                   11,340  

20% දීමනාව 
         5,401,991             

296,021  
             75,792            5,773,804  

අන්තම දීමනාව 

         7,650,312             
361,053  

           120,281            8,131,646  

එ තුව- කපෞද්ගලි  

වැටුේ හො දීමනො 

      41,824,583         
2,012,565  

          568,439         44,405,586  

          

සැපයුම් හො අවශ් යතො          

ලිපිරවය ො කායමාලීය 
අවශයතා  

            376,604                         
-    

                      -                 376,604  

ඉන්ධන ො ලිහිසි රවය 

              41,101                         
-    

                      -                   41,101  

නිල ඇඳුේ 

              40,435                         
-    

                      -                   40,435  

ගවනත් 
            926,626                         

-    
                      -                 926,626  

          

වත් ම් නඩත්තු          
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වාෙන  
              17,500                         

-    
                      -                   17,500  

පිරියත, යන්ත්ර ො 
උපකරණ 

         1,861,759                         
-    

                      -              1,861,759  

ගගාඩනැගිලි ො සැකිලි 

      15,253,088                         
-    

                      -           15,253,088  

          

ක ොන්ද්රොත් කස්වො         

ප්රවාෙන 

              33,406                     
240  

                      -                   33,646  

සංනිගව්ද්දන 

            104,839                         
-    

               2,000               106,839  

තැපැල් ගාස්තු 
                    240                         

-    
                      -                         240  

විුලිය 

                        -          
79,937,374  

                      -           79,937,374  

ජලය                         -                           
-    

     23,395,055         23,395,055  

          

කවනත් කස්වො         

වැඩමුලු සමුලු සෙ 
රැස්ීේ 

              22,500                         
-    

                      -                   22,500  

ගද්ශීය පුහුණු ගස්වා 
(කායම මණ්ඩල 
සංවධමන) 

                 8,000                         
-    

                      -                      8,000  

නිවාු ගමන් බලපත්ර             265,297                         
-    

                      -                 265,297  

සංග්රෙ වියදේ 
              23,431                         

-    
                      -                   23,431  

ගවනත් 
              13,855                         

-    
                      -                   13,855  

ගද්පල ණය සඳො 

ගපාලී  සෙනාධාර 
              80,577                         

-    
                      -                   80,577  

          

එ තුව       60,893,841  
      
81,950,178       23,965,494       166,809,512  
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එක් ශිෂයකයකුට අද්ොළ  පුනරොවර්ෂතන වියද්ම් සහ පීඨවලට අනුව ශිෂය සංඛයොව-  2016 

  

               

පීඨය 
ශිර්යය අංකය පුනරාවතමන වියදම පරිපාලන (වැඩි) ප්රාේධන වියදේ මුළු  පුනරාවතමන වියදම සේපූණම පිරිවැය 

එක් ශිගර්යයකු 
සඳො පිරිවැය 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

කලා 
           
2,355  

             
2,303  

        
447,616,517  

             
534,761,102  

         
155,757,237  

         
143,622,833  

         
106,028,867  

          
116,785,507  

             
481,896,138  

               
678,383,935  

              
596,916,539  

              
795,169,442  

         
228,919  

         
345,275  

අධයාපන 
                
334  

                  
336  

           
71,742,457  

                
75,366,196  

            
22,724,460  

            
20,954,091  

            
15,037,640  

             
17,038,615  

                
80,507,570  

                  
96,320,287  

                 
97,646,874  

              
113,358,902  

         
268,982  

         
337,378  

විදයා 
           
1,644  

             
1,676  

        
447,333,813  

             
512,365,931  

         
113,351,771  

         
104,521,002  

            
74,017,604  

             
84,990,234  

             
447,059,665  

               
616,886,933  

              
528,003,692  

              
701,877,167  

         
275,446  

         
418,781  

වවදය 
           
1,371  

             
1,359  

        
600,879,162  

             
648,638,895  

            
91,912,325  

            
84,751,815  

            
61,726,359  

             
68,915,112  

             
547,361,573  

               
733,390,709  

              
606,868,831  

              
802,305,822  

         
479,230  

         
590,365  

නීති 
           
1,057  

             
1,063  

        
115,378,331  

             
154,558,280  

            
71,893,158  

            
66,292,258  

            
47,589,177  

             
53,904,904  

             
150,738,619  

               
220,850,538  

              
203,926,075  

              
274,755,442  

         
164,842  

         
258,472  

 මූලය 
           
1,780  

             
1,781  

        
213,720,414  

             
241,347,153  

         
120,453,165  

         
111,069,155  

            
80,140,714  

             
90,314,801  

             
262,488,729  

               
352,416,309  

              
352,684,947  

              
442,731,110  

         
160,767  

         
248,586  

ශ්රී පාලි 
                
622  

                  
637  

        
133,085,329  

             
164,382,956  

            
43,081,789  

            
39,725,464  

            
28,004,227  

             
32,302,374  

             
144,656,992  

               
204,108,421  

              
176,003,211  

              
236,410,795  

         
245,203  

         
371,132  

එකතුව 
           
9,163  

             
9,155  

   
2,029,756,024  

         
2,331,420,514  

         
619,173,905  

         
570,936,619  

         
412,544,588  

          
464,251,547  

         
2,114,709,286  

          
2,902,357,132  

         
2,562,050,170  

         
3,366,608,679      
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පරිපොලන කපොදු ොර්ෂය පිරිවැය 

 
විෂයය මොතෘ ොව 

 2015 සඳහො වැය  2016 සඳහො වැය 

සාමානයය පරිපාලනය   112,326,804                     -    
මූලය පරිපාලනය     37,124,288       35,174,074  
සැපයුම       8,155,696         9,700,141  
ආරක්ර්ාව     39,375,551       43,615,013  
ප්ර වාෙන     38,190,441       42,061,869  

HETC            37,070                     -    

 
 
 
විභාග     25,473,843       30,261,135  
ඉගගනුේ සේපත්     61,335,541       66,776,284  

ගසෞඛයය ගස්වා 

    13,553,975       14,931,800  

ශාරීරික අධයාපනය     23,949,366       28,109,502  
ශුභ සාධනය     27,494,749       40,908,065  
නඩත්තු   151,629,465     166,809,512  
ගන්වාසිකාගාර     38,565,502       50,063,944  

කා.සං.ම.       5,654,216         5,369,340  
පගයම්ර්ණ     28,404,075       31,629,623  
තාක්ර්ණ පීඨය             593,802  

KEID       3,843,164            921,900  
ශිර්ය උපගද්ශන කායමාලය       4,060,159         4,010,615  

එ තුව   619,173,905     570,936,619  

 

        රු.          රු. 

       2015         2016 

ශිෂයයකු සඳහො      

සොමොනය පිරිවැය             279, 608 

                                                                                    367,734  

   

                                2,562,050,170                                    3,366,608,679  

                                               9,163                                                        9,155  
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විගණ ොධිපති 

විගණ ොධිපති කද්පොර්ෂතකම්න්ද්තුව 

ක ොළඹ විශ්ව විද්යොලක් 2016 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිකනන්ද් අවසන්ද් වර්ෂෂය සඳහො වූ මූලය ප්ර ොශන පිළිබඳ 1978 අං  16 ද්රන විශ්වවිද්යොල පණකත් 108 (1) වගන්ද්තිය ප්ර ොර 

විගණ ොධිපති වොර්ෂතොව සඳහො පිළිතුර 

2.2 මූලය ප්ර ොශන පිළිබඳ අද්හස් ද්ැක්වීම  

2.2.1 ඒ ොබද්ධ් මූලය ප්ර ොශන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 අංක16 දරණ විශ්වවිදයාල පනතට පටෙැනිව ො විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 

ගකාමිර්න් සභාගව්ද් ො උසස් අධයාපන අමාතයවරයාගේ නිගදම්ශ සහිතව 

අමාතය මණ්ඩල අනුමැතියකින් ගතාරව කළේඹු සයන්ස් ඇන්ඩ් 

ගටක්ගනාගලාජි ගසල් නමින් ඇපගයන් සීමිත සමාගමක් 2013 වර්මගේ දී 2007 

අංක 07 දරණ සමාගේ පනත යටගත් ලියාපදිංි කර තිබුණි. 

 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨගේ පීඨාධිපති ඇතුළු කථිකාචායමවරුන් 09 

ගදගනකු ගමම සමාගගේ අධයක්ර් මණ්ඩලගේ සාමාජිකත්වය දරණ බැවින් 

විශ්වවිදයාලගේ පූණම පාලන බලය සහිතව පවතීන පරිපාලිත සමාගමක් බව 

පැෙැදිලි ගව්ද්.ඒ අනුව ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මූලය ප්රකාශන සමඟ සීමිත 

කළේඹු සයන්ස් ඇන්ඩ් ගටක්ගනාගලාජි ගසල් සමාගගේ මූලය ප්රකාශන 

ඒකාබද්ධ කර විගණකාධිපති ගවත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද , 2016 ගදසැේබම 31 

දිගනන් අවසන් වර්මය සඳො ඒකාබද්ධ ගිණුේ ප්රකාශන ඉදිරිපත් කර 

ගනාතිබුණි. 

 

ගමම සමාගගේ ප්රධාන කායමාලය ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨයට අයත් 

ගගාඩනැගිල්ලක පිහිටුවා විශ්වවිදයාලය සතුව පවතීන පරිගණක උපාංග 

ඇතුළු අගනකුත් ගභෞතික ො මානව සේපත් භාවිතා කර ඇති නමුත් 

විශ්වවිදයාලය සතු ගද්පළ භාවිතය පිළිබද එකඟතා ගිවිසුමකට ඇතුළත් ී 

 

ගසල් සමාගම ඇපගයන් සීමිත සමාගමක් ගලස පිහිටුවා ඇති ආයතනයක් වන අතර 

එම ආයතනගේ මූලය පරිපාලනය ගවනම අධයක්ර්ක මණ්ඩලයක් මඟින් සිු ගව්ද්. 

එගස්ම ගවනම බැංකු ගිණුේ පවත්වාගගන යන අතර අරමුදල් රැස් කිරීේද එම ගිණුේ 

මඟින්ම සිුගව්ද්. ගමම ආයතනගේ මූලය පරිපාලනය සෙ ගිණූේ කටයුතු ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ මූලයාධිකාරී විසින් සෘජුව ගමගෙයීම සිු ගනාවන නිසා ගිණුේ 

ඒකාබද්ධ කළ ගනාෙැක. 

එගස් වුවද දැනට ගමම ගැටළු සියල්ල පිළිබඳව සලකා බැලීම සඳො පාලක සභා උප 

කමිටුවක් ගේ වන විට පත් කර ඇති අතර එහි නිගදම්ශ මත අවශය ක්රියාමාගම ගනු 

ලබන බව දන්වමි.  
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ගනාතිබූණි. සමාගලෝිත වර්මය තුළ විශ්වවිදයාලගේ සේපත් භාවිතය 

ගවනුගවන් රු.191,839 ක මුදලක් පමණක් විශ්වවිදයාලය ගවත ගගවා 

ගනාතිබූණි. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 විගණනය සඳහො සොක්ි කනොවීම  

 

මුලය තත්ත්ව ප්රකාශනය තුළ වු රු.35,296,230,000 ක් වටිනා ඉඩේ වල 

නීතයනුකූල හිමිකම තෙවුරු කිරීම සඳො හිමිකේ ඔප්පු සමාගලෝිත වර්මය 

අවසානය වන විටත් ලබා ගගන ගනාතිබූ අතර පවරා ගැනීගේ කටයුතු සිු 

ගකගරමින් පවතීන බව උපකුලපතිවරයා විසින් 2017 අගගෝස්තු 17 දින මා 

ගවත වාතමා කර තිබූණි.   

 

 

විශ්වවිදයාලය විසින් ගේ වන විට භුක්ති විඳින ඉඩේවල නීතයනුකූල හිමිකම පවරා 

ගැනීමට අදාළ ඉල්ලීේ ප්රාගද්ශීය ගල්කේ, තිඹිරිගස්යාය මඟින් ඉඩේ ගකාමසාරිස ්

ජනරාල් ගවත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒ අනුව හිමිකම පවරා දීම සඳො ූ ඉල්ලීම සලකා 

බලමින් පවතීන බව පසු විපරේ කිරීගේ දී තෙවුරු ී ඇති අතර ගේ වනවිට ඉඩේ 

ගකාමසාරිස් ජනරාල් ගදපාතමගේන්තුව විසින් අදාළ ලියකියවිලි ජනාධිපති 

කායමාලයට ගයාමු කර ඇති බව ඉඩේ ගකාමසාරිස් ජනරාල් ගදපාතමගේන්තුගවන් 

වාිකව දන්වා ඇත. 

 

  

 

2.3 ලැබිය යුතු ගිණුම්  

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ර්ණ කරනු ලැගබ්ද.    
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(අ)  මුලය ප්රකාශන වල ගපන්වා ඇති ණය ගශ්ර්යන්ගගන් එකතුව රු.782,831ක 

ණය ගශ්ර් 12ක් වර්ම 03 සිට වර්ම 18 ත් අතර  කාලයක් ගත ී තිබූණද 

ඒවා අයකර ගැනීමට ගනාෙැකි ී තිබූණි.  

 

ගමම ණය ගශ්ර් පාලක සභාගව්ද් අනුමැතිය මත කපා ෙැර ඇත.     

 

 

 

 

 

 

 

        

       (ආ)  වවදය පීඨගේ ගස්වකයින්  04 ගදගනකු විසින් ලබා ගත් ණය පියීමකින් 

ගතාරව ගස්වගයන් ඉවත් ී තිබූ අතර 2016 ගදසැේබම 31 දක්වා 

රු.288,399 ක ණය ගශ්ර්යක් ඔවුන්ගගන් අයීමට තිබූණි.ගමම ණය 

මුදල් අදාළ පුද්ගලයන්ට ලබා දී වර්ම 5 ත් වර්ම 9 ත් අතර කාලයක් ගත 

ී තිබූණ ද එම මුදල් අය කරගැනීමට කටයුතු කර ගනාතිබූණි.  

 

වවදය පීඨගේ ගස්වකයින් ෙතර ගදගනකු විසින් ලබා ගගන ඇති රු. 288,399 ක් වු 

ණය ගශ්ර් දීර්ම කාලයක් සිට පැවත එන අතර අදාළ ගස්වකයින්ගේ ගතාරතුරු ගසායා 

ගැනීමට ගනාෙැකි ීම මත අය කර ගැනීමට ගනාෙැකි ී ඇත. 
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(ඇ) 2016 ගදසැේබම 31 දිනට ආචායමවරුන් 30 ගදගනකු 

විසින් ගිවිසුේ කඩකිරීම ගේතුගවන් රු.40,086,005 ක මුදලක් 

අයවිය යුතුව පැවතුණි. මින් ආචායමවරුන් 08 ගදගනකුගගන්  

අයවිය යුතු රු.8,121,094 ක ගශ්ර්ය වර්ම 11 සිට වර්ම 38 

දක්වා කාල පරාසයක් ගත ී තිබූණ ද කිසිු මුදලක් අයකර 

ගනාතිබූ බව නිරීක්ර්ණය විය.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගිවිසුම් හො බැඳුම් ර  ඩවී ඇති කිසිදු මුද්ලක් කම් ද්ක්වො අය ර ගැනීම අපහසු වී ඇති ආචොර්ෂයවරුන්ද් 08 

කද්නොකේ විස්නර පහත පරිදි කව්.   

 

 ආචොර්ෂයවරයොකේ නම අයවිය යුතු මුද්ල (රු.) 

01. ආචායම ඩී.එස.් විලියේස් මෙතා 201,789.00 

02. ආම.එේ.එච්. සුරියපාල මෙතා 197,275.80 

03. ආචායම ජී. ගචල්ලප්පා මෙත්මිය 300,202.01 

04. ආචායම ඩී. නුගේගගාඩ මෙත්මිය 611,849.49 

05. ආචායම එේ. විලියේස් මෙත්මිය 74,428.37 

06. ආචායම එන්.  සිවනන්තන් මෙතා  297,060.52 

07. ඩී.පී.ඊ. වික්රමසූරිය මෙත්මිය 209,417.95 

08. ඊ.සී. වසන්තන් මෙතා 6,229,073.24 

 මුළු මුද්ල 8,121,096.38 

 

උක්ත ආචායමවරුන් 08 ගදනාගගන් අයවිය යුතු මුදල් අයකර ගැනීම සඳො නීතිපති ගදපාතමගේන්තුව නු 

පැවරීමට කටයුතු කලද සීතාසි යැීම සඳො ලිපිනයන් ගසායා ගැනීමට ගනාෙැකි ීම නිසා කටයුතු ප්රමාද 

ගවමින් පවතී. 

ගමම අය අතරින් අංක 08 යටගත් නම සඳෙන් ඊ.සී. වසන්තන් මෙතාගගන් අයවිය යුතු මුදල අයකර ගැනීම 

සඳො ඇපකරුවන් ගවත නීතිපති ගදපාතමගේන්තුව එන්තර වාසී යවා ඇත. 

අකනකුත් ආචොර්ෂයවරුන්ද් 22 පිළිබඳ විස්තර පහතින්ද් ද්ක්වො ඇත.  
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 ආචොර්ෂය 

වරයොකේ 

නම 

අය වීමට තිබූ  

මුළු මුද්ල (රු.) 

කම් 

ද්ක්වො 

කගවො ඇති මුද්ල 

වර්ෂතමොන තත්ත්වය 

01 එේ.එස.් 

ගපගමරා 

මෙත්මිය 

4,600,497.26   4,600,497.26 මුළු මුදල සේපුණමගයන් ගගවා නිමකර 

 ඇත.  

02 පී.  

ගතෝරගදණිය  

මෙත්මිය 

1,891,377.55    569,611.45 බැඳුේකර වාරික වශගයන් ගගවා ගගන  

යමින්පවතින අතර තවුරටත් 

 රු. 1,321,766.10 මුදලක් අයීමට  

පවතී.    ඇපකරුවන්ට දැනුේ දී ඇත.     

නු පැවරීමට නීතිපති  

ගදපාතමගේන්තුවට  යවා ඇත. 

03  ආචායම 

ටී.එේ.ගක්.පී 

ගතන්න

ගකෝ-න් 

මෙත්මිය 

1,498,430.43   881,243.40  බැඳුේකර වාරික වශගයන් ගගවා ගගන  

යමින් පවතී.  තවුරටත් රු. 617,187.03 

 ක මුදලක් අයීමට පවතී.  

04 එච්.එේ. 

අලිසබ්රි 

මෙතා 

4,689,725.84 3,677,262.04 

 

බැඳුේකර වාරික වශගයන් ගගවා ගගන  

යමින් පවතී.  තවුරටත් රු. 1,012,463.80 

 ක මුදලක්  අය ීමට පවතී. 

 

 

05 

 

ආචායම 

ගක්.සී. 

 

 

 

2,444,208.32 බැඳුේකර වාරික වශගයන් ගගවා ගගන  

යමින් පවතී. තවුරටත් රු. 976,608  

මුදලක් අයීමට පවතී.   . 
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ලියනගේ 

මෙතා 

3,420,816.45 

06 ටී. 

උමාශංගම 

මෙතා 

2,180,627.43 1,795,673.89 බැඳුේකර මුදල සේපූණමගයන් ගගවා  

නිමවා ඇත. ඊට අදාළ ගපාළිය  

වන රු.384,953.54 ක මුදල අය කර  

ගැනීමට පවතී.  

07 ඊ.එස.් 

බැද්ගදගව

ල 

මෙත්මිය 

2,609,984.75      2,517,367.20 බැඳුේකර වාරික වශගයන් ගගවා ගගන  

යමින් පවතී. තවුරටත් රු.92,617.55 ක් 

 අයකර ගැනීමට පවතී.  

08 ආචායම 

එස.්ගජ්හ. 

ආබ්දදීන් 

මෙත්මිය 

2,680,446.84    967,447.46 බැඳුේකර වාරික වශගයන් ගගවා ගගන  

යමින් පවතී. ඉතිරි මුදල් වන 

 රු. 1,712,999.38 ක මුදල අය කර ගැනීම 

 සඳො ආබ්දදීන් මෙත්මිය ො  

ඇපකරුවන් ගවත සිහිකැඳීගේ ලිපි  

යවා අදාළ මුදල් අයකර ගැනීමට  

කටයුතු කරමින් පවතී. 

09 එස.්එේ.එෆ්

. ගේරත් 

මෙත්මිය 

2,428,879.46 1,689,931.95  රු.738,947.51 ක මුදලක් තවුරටත්  

අයකර ගැනීමට ඇත. ඉතිරි මුදල  

අයකර ගැනීම සඳො තවුරටත්  

කටයුතු කරමින් පවතී. 
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10 එස.්ගක්. 

ගේවාමා

න්න 

මෙත්මිය 

2,877,828.30 1,687,493.42 රු.1,190,334.90 ක මුදලක්  අය කර  

ගැනීමට පවතී.  

ඉතිරි මුදල අයකර ගැනීම සඳො තව 

ුරටත් කටයුතු කරමින් පවතී. 

11 එේ.එස.්ආම. 

ප්රනාන්ු 

 මෙතා 

653,961.21 447,880.76 රු. 206,080.45 ක මුදලක්  අයකර  

ගැනීමට පවතීඉතිරි මුදල අයකර ගැනීම  

සඳො තවුරටත් කටයුතු කරමින් පවතී. 

12 ආම.ඊ.  

කාසිගචට්ටි  

මෙත්මිය 

3,090,743.82 622,597.28  රු. 2,468,146.54 ක මුදලක් අයකර 

 ගැනීමට පවතී. ඉතිරි මුදල අයකර  

ගැනීම සඳො තවුරටත් කටයුතු  

කරමින් පවතී. 

13 ගක්.එේ.සී.ගක්. 

කමල්ගගාඩ 

 මෙත්මිය 

1,805,496.28 398,286.47  රු. 1,407,209.81 ක මුදලක් අයකර  

ගැනීමට පවතී. ඉතිරි මුදල අයකර  

ගැනීම සඳො තවුරටත් කටයුතු  

කරමින් පවතී. 

14 ගක්.එේ.එන්. 

ගස්නානායක  

මෙත්මිය 

1,223,239.31 980,299.54  රු. 242,939.77 ක මුදලක් අයකර  

ගැනීමට පවතී.ඉතිරි මුදල අයකර  

ගැනීම සඳො තවුරටත් කටයුතු  

කරමින් පවතී. 

15 ඩබ්ද.ඩබ්ද.  

පත්මසිරි 

3,066,077.36 2,842,981.68  රු. 223,095.68 ක මුදලක් අයකර  

ගැනීමට පවතී.ඉතිරි මුදල අයකර  
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 මෙතා ගැනීම සඳො තවුරටත් කටයුතු  

කරමින් පවතී. 

16 ගක්.එන්.  

ජයසිංෙ මෙතා 

6,050,792.18  2,898,202.50  රු.3,152,589.68 ක මුදලක් අයකර  

ගැනීමට පවතී.නු පැවරීම සඳො  

අදාළ ලියකියවිලි නීතිපති  

ගදපාතමගේන්තුව ගවත යවා ඇත. 

17 ජී.ගක්.  

මාරසිංෙ  

මෙතා 

392,438.07 293,338.00 අයීමට තිබූ ඉතිරි මුදල වන රු.  

99,100.07 ක මුදල අර්ම සාධක අරමුදලින් 

 අයකරගගන ඇත. 

18 ඒ.ගජ්හ.යූ. 

 ගපගමරා 

 මෙතා 

256,085.06 - ඒ.ගජ්හ.යූ. ගපගමරා මෙතාගේ කැමත්ත  

ප්රකාශිත ලිපිය ප්රමාණවත් ගනාමැති බව  

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් 

 සභාව මඟින් දන්වා එවා ඇති අතර ඒ මෙතා  

ගවත විද්යුත් තැපෑල සෙ ලිපි මඟින් දන්වා ඒ  

 ලිපිය ලබා ගැනීම සඳො කටයුතු සිු  

කරමින් පවතී. 

19 වවදය 

යූ.එස.්  

රාජපක්ර්  

මෙත්මිය 

8,660,596.64 - ගිවිසුේගත මුදල අයකර ගැනීම සේබන්ධව 

 ඇතිී ඇති ගැටළුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ  

නීතිපතිගදපාතමගේන්තුගවන් විමසා ඒ අනුව  

කටයුතු කිරීමට 2017/06/14 දිනැති 524 

 වන පාලක සභාගව්ද්දී තීරණය කරන ලදී. 
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20 වවදය ඩී.එච්. 

ද සිල්වා මෙතා 

1,946,676.92 798,102.27  රු 1,148,574.75 ක මුදලක් අයීමට පවතී.  

ඉතිරි මුදල අයකර ගැනීම සඳො තවුරටත් 

 කටයුතු කරමින් පවතී. 

21 එේ.ගජ්හ.එේ.  

රාසි මෙතා 

3,607,927.25  1,520,837.48   රු. 2,087,089.77 ක මුදලක් අයීමට පවතී.  

ඉතිරි මුදල වාරික වශගයන් ගගීමට කැමත්ත 

 පලකර දන්වා යවා ඇත. 

22 ී.වාසූ  

මෙත්මිය 

2,593,234.62 2,380,218.03  රු. 213,016.59 ක මුදලක් අයීමට පවතී. 

ඉතිරි මුදල අයකර ගැනීම සඳො තවුරටත් 

 කටයුතු කරමින් පවතී. 

 මුළු එ තුව 62,225,883.03 29,412,983.14  
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2.4 
නීති රීති, කරගුලොසි හො  ළමනො රණ තීරණවලට අනුකූල 

කනොවීම 
 

 
පෙත සඳෙන් නීති රීති, ගරගුලාසි ො කළමනාකරණ 

තීරණවලට අනුකූල ගනාීේ නිරීක්ර්ණය විය. 
 

 
නීති රීති, කරගුලොසිවලට 

කයොමුව 

අනුකූල 

කනො

වීම 

 

 
(අ) 1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිදයාල පනත II 

ගකාටස 15 (V) වගන්තිය 

 යේ උසස් 

අධයාපන 

ආයතනය

ක් විසින් 

පැවැත්විය 

යුතු 

පාඨමාලා 

සඳො 

විශ්වවිදයා

ල 

ප්රතිපාදන 

ගකාමිර්න් 

සභාගව්ද් 

අනුමැතිය 

ලබා ගත 

යුතු වුවත්, 

එගස් 

අනුමැතිය 

ලබා 

ගැනීගමන් 

ගතාරව 

විශ්වවිදයා

සෙතික පත්ර සෙ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා වලට සනාතන සභාගව්ද් අනුමැතිය ප්රමාණවත් ගව්ද්. ඒ සඳො විශ්වවිදයාල 

ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් සභාගව්ද් අනුමැතිය අවශය ගනාගව්ද්.      
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ලගේ පීඨ 

04 ක් 

විසින් 

පාඨමාලා 

53 ක් 

පවත්වා 

තිබූණි.   

 

 (ආ) විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් සභාව 

සෙ උසස් අධයාපන ආයතන සඳො වු 

ආයතන සංග්රෙය 

 

 

 (i) XX වැනි පරිච්ගේදගේ 3.1 ො 3.2 
වගන්ති 

විශ්වවිදයා

ලගේ 

අධයයන 

ො 

අනධයයන 

කායම 

මණ්ඩල

ගේ සියළුම 

නිළධාරීන් 

පැමිණීගේ 

ො 

පිටීගේ 

ගව්ද්ලාවන් 

සටෙන් 

කළ යුතු 

වුවත් 

අධයයන 

නිළධාරීන් 

743 

ගදගනකු

අධයයන කායම මණ්ඩලගේ රාජකාරී කටයුතු පැය 08 ට සීමා කළ ගනාෙැකිය. එගස්ම අදාළ ආචායමවරුන් 

විසින් පවත්වන ගද්ශන සඳො සෙභාගි වන සිසුන්ගේ අත්සන් ලබා ගැනීමට සිුවන අතර එය අදාළ 

අචායමවරයා ගද්ශන වලට පැමිණි බව සනාර් කරන්නකි.එගස්ම සනාතන සභාව විසින් සේමත කර ඇති 

නියාමයන් අනුව ආචායමවරුන් කටයුතු කරනු ලැගබ්ද.     
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ගේ 

පැමිණීම 

ො නිවාු 

සනාර් කර 

ගනාගගන 

වැටුප් ො 

දීමනා 

ගලස 

රු.1,375,5

62,712 ක් 

ගගවා 

තිබූණි. 

 (ii) XXII වැනි පරිච්ගේදගේ  18- 3   වගන්තිය 

යේ 

තැනැත්ගත

කුගේ වැඩ 

තෙනේ 

කර තිගබ්ද 

නේ ඔහුට 

විරුද්ධව 

පැවැත්ගව

න විනය 

පරීක්ර්ණ 

කටයුතු 

ෙැකිතාක් 

අප්රමාදව 

අවසන් 

කළ 

යුතුය.ගකා

ළඹ 

විශ්වවිදයා

ආයතන සංග්රෙගේ xxii වැනි පරිච්ගේදගේ සඳෙන් පරිදි යේ තැනැත්ගතකුගේ වැඩ තෙනේ කර තිගබ්ද නේ 

ඔහුට විරුද්ධව පැවැත්ගවන විනය පරීක්ර්ණ කටයුතු ෙැකිතාක් අප්රමාදව අවසන් කළ යුතුය. 

විශ්වවිදයාලගේ කේකරු තනතුරක ගස්වය කළ H.G.J. දිල්රුක් මෙතා ඇතුඵ තවත් ගස්වකයින් ගදගදගනකු  

සේබන්ධගයන් පැවති මුලික පරීක්ර්ණගේ වාතමාව සලකා බලා 09-12-2006 දිනැති ලිපිය මඟින් ඔහුගේ වැඩ 

තෙනේ කර ඇති අතර 2006-04-19 දිනැති ගචෝදනා පත්රය නිකුත් කර විධිමත් විනය පරීක්ර්ණයක් පැවැත්ීම 

සඳො පරීක්ර්ණ නිළධාරී ගලස විශ්රාමලත් මොධිකරණ විනිසුරු ඩඩ්ලි කරුණාරත්න මැතිතුමාද පැමිණිල්ල 

ගමගෙයීගේ නිළධාරි ගලස නීතිඥ රියාඩ් අමීන් මෙතාද, දිල්රුක් මෙතාගේ රැකවරණ නිළධාරී ගලස නීතිඥ 

D.K. ධනපාල මෙතාද පත් කරන ලදී. 

කරුණු ගමගස ් තිබියදී දිල්රුක් මෙතා විසින් වැඩ තෙනේ කර ඇති කාලයට අඩ වැටුප් ගවනුවට සේපූණම 

වැටුප ලබා ගදන ගලස ඉල්ලීමක් කරමින් ගරු අභියාචානාධීකරණගේ අංක CA(Writ) 736/2010 යන නුව 

පවරන ලද අතර ඔහු ගවත ගගවමින් පැවති අඩ වැටුප් නතර කරන ගලසට අතුරු නිගයෝගයක් 

අභියාචනාධීකරණගයන් නිකුත් කිරිමක් සිු ගනාූ බැවින් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය මඟින් දිල්රුක් මෙතා ගවත 

අඩ වැටුප් ගගීම සිු කරන ලදී. 

ගකගස් වුවද ඔහුගේ CA(Writ) 736/2010 යන නුගව්ද් 2015.09.28 දිනැති නිගයෝගය අනුව ඔහු විසින් අයැද  

තිබූ සියලු සෙනයන් ප්රතික්ගර්ප් කරමින් නුව නිශ්ප්රභා කර ඇත. 

ඒවන විට අඩ වැටුප් සහිතව ඔහුගේ වැඩ තෙනම ක්රියාත්මකව පැවති බැවින් හිඟ  වැටුප් රහිතව නැවත 

ගස්වගේ පිහිටුීමටත් ඔහු ඊට එකඟ ගනාවන්ගන් නේ තමා විසින්ම ගස්වය අවසන් කළ ගස් 
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ලගේ 

කේකරු 

ගස්වගේ 

නියුතුව 

සිටි 

පුද්ගලගය

ක් 2005 

ගදසැේබම 

09 වන දින 

සිට අඩ 

වැටුප් 

සහිතව 

වැඩ 

තෙනමක

ට ලක්ව 

ඇති අතර 

2017 ජුනි 

මස 30 දින 

දක්වා වර්ම 

11  මාස 

06 ක් 

සඳො අඩ 

වැටුප් 

ගලස 

රු.1,885,8

09 ක 

මුදලක් 

ගගවා 

තිබූණි. 

ගකගස් 

සලකා(Constructively terminated by him) කටයුතු කරන බවත් 2015.12.09 දින පැවති 503 වන පාලක 

සභාගව්ද්දී තීරණය කර ඇත. 

ඒ අනුව ඔහු විසින් ගකාන්ගද්සි සහිතව වැඩ භාරගැනීමට එකඟ වුවද එය විශ්වවිදයාලය පිළිගනාගත් අතර ඔහු 

විසින් ඒ පිළිබඳව මානව හිමිකේ ගකාමිර්න් සභාගව්ද් පැමිණිල්ලක් ගගානු කරන ලදී. ඔහු ගවත ලබාගදන ලද 

සෙනයන් ඔහු විසින්ම ප්රතික්ගර්්ප කර ඇති බවත්, විශ්වවිදයාලය විසින් ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකේ කඩකර 

ගනාමැති බවත් මානව හිමිකේ ගකාමිර්න් සභාගව්ද් විගශ්ර් අවධානයට ගයාමු කරමින් නැවත ගස්වයට වාතමා 

කරන ගතක් ඔහුට දැනට ගගවන අඩ වැටුප් නතර කිරීමට නිගයෝගයක් ලබාගදන ගලස විශ්වවිදයාලය විසින් 

මානව හිමිකේ ගකාමිර්න් සභාගවන් ඉල්ලීමක් කරන ලදී.  

ඒ සේබන්ධව තවමත් නිගයෝගයක් ගනාමැති ගෙයින් 2017.07.12 දින පැවති 525 වන පාලක සභාගව්ද්දී සියලු 

කරුණු සලකා බලා දිල්රුක් මෙතාට අඩවැටුප් ගගීම නතර කිරීමට තීරණය කරන ලදී.  
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වුවද 

අදාළ වින

ය 

පරීක්ර්ණ 

කටයුතු 

අවසන්ව 

ගනාතිබූණි

. 

    

 
(ඇ) ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී 

ජනරජගේ මුදල් ගරගුලාසි සංග්රෙය  

 
 

 

මුදල් ගරගුලාසි අංක 371 ො 2015 ජුලි 14 

දිනැති අංක 03/2015 දරණ රාජය මුදල් 

චක්රගල්ඛය 

(i) ලබාගත් 

අත්ති

කාරේ 

මුදලින් 

අදාළ   

කායම

ය 

කඩින

මින් 

නිම

ගකාට 

අත්ති

කාරේ 

පියවිය 

යුතු 

වුවත් 

සමා

ගලෝි

නියමිත කාලගේදී ගනාපියවන ලද අත්තිකාරේ පියවන ගලස වාිකව ගමන්ම ෙැකි සෑම විටම ලිඛිතව ද දැනුේ 

දී ඇත. පියවිම ප්රමාද වන්ගන් හුගදක්ම ප්රාගයෝගික ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් මත ගව්ද්. එගස්ම අත්තිකාරේ පියීම 

දීර්ම කාලයක් ප්රමාද වන්ගන් නේ එම මුදල් වැටුගපන් අය කරන බව දන්වා ලිපි යැීමට කටයුතු කර ඇත. 
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ත 

වර්ම

ගේ 

අවස්ර්ා 

28 කදී 

ලබා

ගගන 

තිබූ 

එකතු 

වටිනා

කම 

රු.2,77

2,704 

ක් වු 

අත්ති

කාරේ 

පියීම 

සඳො 

දින 47 

සිට දින 

326 ක් 

දක්වා 

කාලය

ක් ගත 

ී 

තිබූණි. 

  

(ii)වරකට 

ලබාදිය 

ෙැකි 

උපරිම   

මුදල් මඟින් අත්තිකාරේ ලබා දීගේදී වරකට උපරිම අත්තිකාරේ රු.100,000.00 දක්වා පමණක් ගගීමට 

දැනටමත් පියවර ගගන ඇත. නමුත් ඇතැේ බාහිර ආයතන ො පුද්ගලයන් විසින් විශ්වවිදයාලයට සපයනු 

ලබන භාණ්ඩ ො ගස්වා මත අත්තිකාරේ ගගීමට සිු වන අවස්ර්ාවල දී පමණක් රු.100,000.00 ක උපරිමය 

ඉක්මවා අදාළ අනුමැතින්ට යටත්ව ගචක්පත් මඟින් පමණක් අත්තිකාරේ ගගීම සිු කරයි.  
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අත්තිකා

රේ මුදල 

රු.100,0

00 ක් 

වුවත් 

ආයතන

ය විසින් 

රු.149,9

40 ක 

සිට 

රු.658,1

03 ක් 

දක්වා 

පරාසය

ක් තුළ 

සමාගලෝ

ිත 

වර්මගේ 

අවස්ර්ා 

07 කදී 

අත්තිකා

රේ ලබා 

දී තිබූණි. 

 

 

 

 

(ඈ) 2004 ජනවාරි 26 දිනැති අංක 2004 

පුස/01 දරණ ජාතික පුස්තකාල ො 

ප්රගල්ඛන ගස්වා මණ්ඩලගේ මුදල් 

චක්රගල්ඛය 

  වාර්මිකව 

පුස්තකාල 

ගපාත් 

සමීක්ර්ණ

යක් 

පැවැත්විය 

යුතු වුවත් 

පුස්තකාල ගපාත් සෙ වාර සඟරා සඳො සමීක්ර්ණ කටයුතු ගේ වන විට ආරේභ කර පවත්වනු ලැගබ්ද. ගමම 

කටයුතු කඩිනමින් නිම කිරීමට පියවර ගගන ඇත. 
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මුලය 

ප්රකාශන 

අනුව 

රු.380,88

5,509 ක 

පුස්තකාල 

ගපාත් සෙ 

වාර සඟරා 

සේබන්ධ

ගයන් 

2016 

වර්මගේ 

වාර්මික 

ගපාත් 

සමීක්ර්ණ

යක් 

පවත්වා 

ගනාතිබූණි

. 

 

 

 

(ඉ)  2015 සැප්තැේබම 18 දිනැති අංක 3/2015 

දරණ විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් 

සභා චක්රගල්ඛය 

ප්රවාෙන 

පෙසුකේ 

හිමි 

තනතුරකට 

අයත් 

ගනාවන 

ගජයර්්ඨ ක

ථිකාචායම

වරගයකු 

(ගජයර්්ඨ 

ශිර්ය 

 විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් සභා චක්රගල්ඛ අංක 13/2015 සඳෙන් ගනාවන  තනතුරක් වන  ගජයර්්ඨ 

කථිකාචායම (ගජයර්්ඨ ශිර්ය උපගද්ශක) ගවනුගවන් වාෙනයක් ගවන් කරන ලද්ගද්  2015.11.19 වන දින 

පැවති   91 ගවනි කළමණාකරන කමිටුගවන් ො    2015.12.09 වන දින පැවති  503 ගවනි පාලක සභා 

තීරණයට අනුවය. (ඇමුණුම අංක 1) 
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උපගද්ශක) 

ගවනුගවන් 

2015 

වර්මගේ 

සිට 

වාෙනයක් 

සෙ මාසික 

ඉන්ධන 

ලබා දී 

තිබූණි. 

සමාගලෝි

ත 

වර්මගේදී 

ලබා ුන් 

ඉන්ධන 

වටිනාකම 

රු.337,72

0 ක් විය. 

 

 

2.5 

ප්රමොණවත් අධි ොර බලයකින්ද් තහවුරු කනොවු ගනුකද්නු                                                           

 

අනුමත කායම මණ්ඩලය තුළ ඇතුළත් ගනාවු ගජයර්්ඨ නීති 

උපගද්ශක තනතුර  සඳො 2015 සැප්තැේබම 9 වන දින 

පැවති 499 වන පාලක සභා රැස්ීගේදී ගත් තීරණයක් 

ප්රකාරව ගකාන්ත්රාත් පදනම මත නිලධාරිගයකු බඳවාගගන 

සමාගලෝිත වර්මය තුළ පරිපාලන අරමුදලින් රු.1,050,000 

ක් ගගවා තිබූණි. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශ්රී පාලි මණ්ඩපය, සියළු පීඨයන් (Nine Faculties) සෙ විශ්වවිදයාලයට අනුබද්ධ 

සියළු ආයතන (Seven Institutes) සෙ මධයස්ර්ාන (Centre) වලට අදාළ නීති කටයුතු සෙ විනය කටයුතු වලට 

අදාළ කායමයන් සලකා බලා 2015.09.09 වන දින පැවති 499 වන පාලක සභා රුස්ීගේදී  ගජයර්්ඨ නීති 

උපගද්ශකයකුගේ ගස්වය ලබා ගැනීම සුුසු බව නිගමනය කර නීති පිඨගේ හිටපු පීඨාධිපති එන්. 

ගසල්වකුමාරන් මෙතාව වසරක කාලයක් සඳො කායම පැවරුේ පදනම මත පත් කිරීමට තීරණය කරන ලදී. 

ඒ අනුව 2015.10.01 දින සිට වසරක් කායම පැවරුේ මත රු.50,000.00 දීමනාවකට යටත්ව පත් කිරීමට 

තීරණය කරන ලදී .තවද ඔහු විසින් ලබා ගදන ගස්වය තව ුරටත් අගය කිරීමක් වශගයන් 2016.04.22 පැවති 
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507 වන පාලක සභා රැස්ීගේදී ගන්නා ලද තීරණයකට අනුව තවත් රු.50,000 ක මුදලක් ගගීමට තීරණය 

කර ඇත. 

ඒ අනුව දැනට ඒ මෙතා 2016.10.01 දින සිට තවත් වසරක කාලයක් සඳො කායම පැවරුේ පදනම මත 

පත්කර ඇත. 

3. මුලය සමොකලෝචනය   

3.1   මුලය ප්රතිඵල  

 

    ඉදිරිපත් කරන ලද මුලය ප්රකාශන අනුව සමාගලෝිත වර්මගේ 

මුලය ප්රතිඵලය රු.176,157,091 ක අතිරික්තයක් වු අතර, ඊට 

අනුරූපීව ඉකුත් වර්මගේ අතිරික්තය රු.326,038,151 ක් 

ීගමන් ඉකුත් වර්මයට සාගප්ක්ර්ව සමාගලෝිත වර්මගේ 

මුලය ප්රතිඵලය රු.149,881,060 කින් පිරිහී තිබූණි.රජගේ 

ප්රදාන රු.338,034,192 කින් වැඩි ී තිබූණද ගස්වක 

පාරිශ්රමික රු.444,958,302 කින් ො අගනකුත් ගපාු කායම 

වියදේ රු.343,767,748 කින් වැඩිීම ඉෙත පිරිහීම ගකගරහි 

ප්රධාන ගලස බලපා තිබූණි. 

 සමාගලෝිත වර්මගේ සෙ ඉකුත් වර්ම 4 ක මුලය ප්රතිඵල 

විග්රෙ කිරීගේදී 2012 වර්මගේ සිට 2016 වර්මය දක්වා 

අතිරික්තය උච්චාවචනයන් සහිතව වධමනය ී 

තිබූණි.ගකගස් වුවද මුලය ප්රතිඵලයට ගස්වක පාරිශ්රමික, 

රජයට ගගවු බු ො ජංගම ගනාවන වත්කේ සඳො ක්ර්ය 

නැවත ගැලපිගේදී  විශ්වවිදයාලගේ දායකත්වය 2012 

වර්මගේ සිට අඛණ්ඩව වධමනය ී 2016 වර්මය වන විට 

රු.2,968,791,856 ක් ී තිබූණි. 

 

 

 

4. කමකහයුම් සමොකලෝචනය  
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4.1  ොර්ෂයසොධ්නය  

 

විශ්වවිදයාලය විසින් ලබාුන් ගතාරතුරු අනුව 

විශ්වවිදයාලගේ අරමුණු වනුගේ ඉගැන්ීේ කටයුතු සඳො 

නීනතම තාක්ර්ණය භාවිතය, අධයාපන පාඨමාලා වල 

තත්ත්වය ජාතයන්තර මට්ටම දක්වා ඉෙළ නැංීම, ඉෙළ 

පගයම්ර්ණ මට්ටමක් ඇති කිරීම සඳො පෙසුකේ පුළුල් කිරීම, 

විශ්වවිදයාලගේ සමාජයීය වටපිටාව ඉෙළ නැංීම, අධයයන 

ො අනධයයන කායම මණ්ඩලවල දක්ර්තාවන් ශක්තිමත් 

කිරීම, කළමනාකරණ පද්ධති ඉෙළ නැංීම සෙ සමාජයීය 

යෙපත තකා දැනුම ො පළපුරුද්ද ගයාදාගැනීම ගව්ද්.  

 

 
එම අරමුණ ඉටුකර ගැනීම සේබන්ධගයන් පෙත සඳෙන් 

නිරීක්ර්ණ කරනු ලැගබ්ද. 
 

 

(අ)  2016 වර්මගේ සිට 2020 වර්මය දක්වා කාලපරිච්ගේදයට 

අයත් සංයුක්ත සැලැස්ගමහි ප්රධාන කායමසාධන 

නිණමායක ගලස දක්වා තිබූ නිණමායක 06ක් 

ගකගරහි විගණනගේදි අවධානය ගයාමු වු අතර එම 

කරුණු වන කමමාන්ත සෙගයෝගීතාවය සඳො 

කමමාන්ත ක්ගර්්ත්රය සෙ විශ්වවිදයාල අතර 

අවගබෝධතා ගිවිසුේ ඇති කර ගැනීම, ප්රසිද්ධ සමුළු 

පැවැත්ීම, අධයයන කායම මණ්ඩලය විසින් ගපාත් 

ප්රසිද්ධ කිරීම, විශ්වවිදයාල අධයයන කායම මණ්ඩලය 

හුවමාරු වැඩසටෙන් යටගත් විගද්ශ සංචාර වල නිරත 

ීම, පශ්චාත් උපාධි ශිර්යයන් විසින් පගයම්ර්ණ පත්රිකා 

ඉදිරිපත් කිරීම යන නිණමායකයන්හි ප්රගතිය 8% සිට 

50% දක්වා අතර පරාසයක අු අගයක් වු අතර එම 

නිණමායකයන් යටගත් කායමසාධන ප්රගතිය වධමනය 

කරගැනීම ගකගරහි තවුරටත් අවධානය ගයාමු විය 

යුතුව තිබූණි. 

 

 

ගමහි දක්වා ඇති කායම සාධන නිනමායකයන්හි ප්රගතිය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ක්රියාමාගම ගේ වන විට 

ගගන ඇත. 

තවද 2016-2020 උපායමාගමික සැලැස්ම සකස් කිරීගේදී KPI හි අගප්ක්ිත මට්ටම තීරණය කිරීගේදී සිු වු 

ගදෝර් ො එහි ඇති අගනකුත් අුපාු සැලකිල්ලට ගගන 2017 වර්මගේදී ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය විසින්  2017-

2021 නව උපායමාගමික සැලැස්ම පිළිගයල කර ඇත. 
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(ආ) ගලෝක ගශ්ර්ණිගත කිරීේ අතර 2015 වර්මගේදී 2034 

ස්ර්ානගේ සිටි ගකාළඔ  විශ්වවිදයාලය 2016 වන විට 

2171 ස්ර්ානය දක්වා පසුබෑමක් නිරීක්ර්ණය විය.    

 

 

ගමම ගශ්ර්ණිගත කිරීේ  සිුවන්ගන් විශ්වවිදයාල  ගවබ්ද අඩවිගේ පළවන පුවත් විශ්ගල්ශණය  කිරීගමනි. එම 

නිසා එම පුවත් කාල වකවානු අනුව ගවනස් වන බැවින් Webometrics Ranking ද ගවනස් විය ෙැකිය.  

ගලෝකගේ පිළිගත් ගශ්ර්ණිගත කිරීම වන්ගන් Times and Education ආයතනගේ වගමීකරණය වන අතර ඒ 

අනුව ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය මුල් විශ්වවිදයාල 1000 අතර සිටින අතර ශ`s ලංකාගව්ද් එවැනි ස්ර්ානයක පසු 

වන්ගන් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය පමණී.  

 

 

(ඇ) 2014, 2015 ො 2016 වර්ම වල විද යා පීඨය සෙ වවදය  

පීඨය සඳො බඳවා ගැනීමට ෙැකිව තිබූ අනුමත ශිර්ය 

සංඛයාව 2015 ගදගදගනක් වුවද බඳවාගගන තිබූගණ් 

ශිර්යයන් 1793 ගදගනක් පමණක් ීම ගේතුගවන් 

ශිර්යයන් 222 ගදගනකුට විශ්වවිදයාලයට ඇතුළත් 

ීගේ අවස්ර්ා අහිමි ී තිබූ බව නිරීක්ර්ණය විය.   

 

 

විශ්වවිදයාලගේ සියළුම පාඨමාලා සඳො සිසුන් ගතෝරා එවනු ලබන්ගන් විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් 

සභාව විසිනි. එය අදියර කිහිපයකින් සිුගව්ද්.ඒ සෑම අවස්ර්ාවකදීම විදයා පිඨයට ගතෝරා එවනු ලබන සිසුන් 

සියල්ලම ලියාපදිංි ගනාගව්ද්. එබැවින් පුරප්පාු ඇති වන අතර විශ්වවිදයාලය අධයයන කටයුතු සඳො සිසුන් 

බඳවා ගත ෙැකි උපරිම කාල සීමාව ඉක්මවා යනතුරුත් පුරප්පාු පිරීමට සිසුන් ගතෝරා එීමට විශ්වවිදයාල 

ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් සභාවට ගනාෙැකි ීම ගෙත්ුගවන් විදයා පිඨගේ පාඨමාලා වල පුරප්පාු පවතී. 

එබැවින් විශ්වවිදයාලයට පාලනය කළ ගනාෙැකි පරිබාහිර ගේතුවක් නිසා ගමම ඌනතාව සිුවන බව විගණන 

වාතමාගව්ද් සඳෙන් කරන ගලස ඉල්ලමි. 

 

(ඈ) 2014, 2015 ො 2016 වර්ම සඳො කලා පීඨයට බඳවා 

ගැනීමට අනුමත ශිර්ය සංඛයාව 550 ගදගනකු ගලස 

දක්වා තිබූණ ද එම වර්ම තුගනහිදීම පිළිගවලින් 596 

ගදගනකු,739 ගදගනකු ො 692 ගදගනකු බඳවාගගන 

තිබීගමන් වර්ම 03 සඳො බඳවාගත් අතිරික්ත ශිර්ය 

සංඛයාගව්ද් එකතුව 377 ගදගනකු විය. විශ්වවිදයාලයට 

බඳවා ගැනීමට ෙැකි ශිර්ය සංඛයාව වසර ගණනාවකට  

ගපර තීරණය කර තිබූ අතර එම ශිර්ය සංඛයාව 

කාලීනව සංගශෝධනය කිරීමට කළමනාකාරීත්වය 

අවධානය ගයාමු කර ගනාතිබීම ගේ සඳො ප්රධාන 

ශාස්ත්ර පිඨයට 2014 වර්මගේ සිසුන් 672 ක් ද, 2015 වර්මගේ සිසුන් 739 ක් ද, 2016 වර්මගය සිසුන් 596 ක් ද 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් සභාව විසින් ගතෝරා එවා තිබූණි.  

ඒ අනුව එවන ලද සියළුම සිසුන් ශාස්ත්ර පිඨය විසින් ලියාපදිංි කරන ලදි. 
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වශගයන් ගේතු ී තිබූණි.  

4.2  ළමනො රණ ක්රියො ොර ම්  

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ර්ණ කරනු ලැගබ්ද.  

 

(අ)  2015 ගදසැේබම 31 දිනට සිු කරන ලද ගභෞතික ගපාත් 

පරීක්ර්ාව අනුව රු.3,292,524 ක් වටිනා ගපාත් 

27,367ක් අස්ර්ාන ගත ී තිබූණි. සමාගලෝිත 

වර්මගේදී ගපාත් 3,298 ක වටිනාකම වු රු.499,628 ක් 

ගිණුේ වලින් ලියාෙැරීම ෙැර ඒ සේබන්ධගයන් 

ගවනත් කිසිු ක්රියාමාගමයක් ගගන ගනාතිබූණි. 

අස්ර්ානගත වු ගපාත් වලින් රු.499,628.12 වටිනාකමකින් යුතු ගපාත් 3298 ක් ලියා ෙැරීමට කටයුතු කළ 

අතර 2018, 2019, 2020 ො 2021 වර්ම වලදී රු.500,000/= සීමාවට යටත්ව ලියා ෙැරීමට කටයුතු කරනු 

ලැගබ්ද.  

 

 

 

(ආ) විශ්වවිදයාලය ගවත ලබා ුන් රාජය ප්රාේධන ප්රදාන 

වලින් රු.140,910,000 ක් සමාගලෝිත වර්මය 

අවසානයට ඉතිරි වි තිබූණු අතර ඒ තුළ ඇතුළත් 

රු.107,590,000 ක් ඉකුත් වර්ම ගණනාවක සිට අදාළ 

අරමුණු සඳො වැය කිරීමකින් ගතාරව ඉතිරි කර 

තිබූණි. 

ප්රාේධන ප්රදාන සඳො ලද මුදල් අදාළ කායමයන් සඳො ගගීමට විශ්වවිදයාලය විසින් බැඳී ඇත. තවද ඒ ඒ 

කායමයන් ගවන් කරන ලද ප්රාේධන ප්රදාන ඒ සඳොම වැය කළ යුතු අතර ඉදිරිගේ දී සිු කිරීමට අගප්ක්ිත 

වියදේ පියීමට ගයාදා ගත යුතුය. 

4.3 කමකහයුම් ක්රියො ොර ම්  

 

නිසි ගලස පුගරෝකර්නය කළ වැය ඇස්තගේන්තුවකින් 

ගතාරව අත්තිකාරේ ලබාදීම ගේතුගවන් සමාගලෝිත 

වර්මගේදී රු.297,750 ක වියදේ සඳො අවස්ර්ා 41 කදී 

රු.761,350 ක අත්තිකාරේ ලබා දී තිබූණි. 

නිසි ඇස්තගේන්තුවක් සහිතව අත්කිකාරේ අයුේ කිරීමට උපගදස් දී ඇත. 

4.4 නිෂ්ක්රිය හො ඌන උපකයෝජිත වත් ම්   

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ර්ණ කරනු ලැගබ්ද.  

 
(අ)   ආයතනය විසින් පවත්වා ගගන යනු ලබන 

විශ්වවිදයාලය සතුව 2016 ගදසැේබම 31 දිනට පැවැති 

අරමුදල් ගිණුේ 29 කට අදාළ එකතුව රු.23,863,768 

2017 වර්මගේදී භාවිතා කරනු ලැගබ්ද.   
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ක් අදාළ කායමයන් සඳො උපගයෝජනය කර 

ගනාතිබූණි. 

 

 

(ආ)  සමාගලෝිත වර්මයට අදාළ ගතාග සමීක්ර්ණ වාතමාව 

අනුව ගබඩාව තුළ චලනය ගනාවන ගතාග ො ගසමින් 

චලනය වන ගතාග පිළිගවලින් රු.165,518 ක් ො 

රු.259,760 ක් විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 මධයම ගබඩාගවන් චලනය ගනාවන ගතාග වටිනාකමින් රු. 66,834.00 වන පෙත සඳෙන් අයිතම 2017 

වර්මගේදී නිකුත් කර ඇත. 

 

 

 

 

 

ගසමින් චලනය වන අයිතමයන්ගේ රු.223,620/= වටිනා ගතාග විනාශ කිරීම සඳො කටයුතු කළ අතර 

අ ගනකුත් අයිතමයන් ඉදිරිගේදී භාවිතයට ගනු ඇත. 

උදා :- 1.  පැමිණීගේ ගල්ඛන 

චලනය කනොවන කතොග  

මධයම ගබඩාව Stationary Items 226,908.34 

නඩත්තු ගබඩාව සෙ  මධයම  ගබඩාව 

Maintence Item 

5,443.41 

 232,351.75 

කසමින්ද් චලනය වන කතොග  

මධයම ගබඩාව Stationary Items 259,759.90 

No අයිතම අංක / විස්තර ගණන වටිනාකම 

01 SPPR-PO2004 208 55,744.00 

02 SSND-TO1001 11 1,430.00 

03 STNR-TO1003 2 9,660.00 

   66,834.00 
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          2. ගචක්/ මුදල් ඇණවුේ ගල්ඛන 

 

ගේ අනුව මධයම ගබඩාගවහි ගසමින් චලනය වන ගතාග අපෙරණය කිරීම සඳො ක්රියා කිරීමට අවශය  

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳො 381 වන මුදල් කමිටුව නිගදම්ශ කර ඇත. 

 

 

(ඇ) පුස්තකාලගයන් ගපාත් වංචනික අයුරින් බැෙැර ගගන 

යාම වැළැක්ීම සඳො   පුස්තකාල ගදාරටුව අසල 

සවිකර තිගබන ආරක්ිත විදුත් ගේට්ටුව 2016 

ගපබරවාරි 08 දින සිට විගණිත දිනය වු 2017 මැයි 09 

දින දක්වා වර්මයකට අධික කාලයක් අක්රීය ී තිබූණද 

එය අළුත්වැඩියා කර ගනාතිබූණි.  

 

පුස්තකාලගේ ආරක්ිත විුලි ගේට්ටුව ගේ වන විට අළුත්වැඩියා කර ක්රියාත්මක තත්ත්වගේ පවතී.    

 

 

 

 

4.5 ප්රසම්පොද්න හො ක ොන්ද්රොත් ක්රියොවලිය  

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ර්ණ කරනු ලැගබ්ද.  

 

(අ) විශ්වවිදයාල පරීශ්රය තුළ පවත්වා ගගන යනු ලබන 

ගපාත්ෙල, බු දීගේදී ප්රසේපාදන ක්රියාවලිගයන් 

බැෙැරව බුකරුගවකු ගතෝරාගගන තිබූණි. ගපාත්ෙල 

පවත්වා ගගන යන වගම අඩි 685 ක 

ගගාඩනැගිල්ගලහි තක්ගස්රු කුලිය ගනාසලකා 2008 

සැප්තැේබම සිට 2016 ගදසැේබම දක්වා කාලය තුළ 

එකම ආයතනයක් ගවත බු දී තිබීම නිසා රු.966,668 

ක ආදායමක් අහිමි ී තිබූණි. තවද එම පරිශ්රය තුළ 

පිහිටි බැංකුවක් සෙ කිරිෙල් ගදකක් ගවනුගවන් කිසිු 

බු මුදලක් අයකර ගනාතිබූණි. 

2017.11.13 දින පවත්වන ලද ගදපාතමගේන්තු ප්රසේපාදන කමිටු රැස්ීගේදී අනුමත කළ පරිදි ඉෙත කිරිෙල් 

ගදක සඳො මාසික කුලී මුදල වශගයන්  රු.1,000.00 බැගින් ද මාසික විුලි ගාස්තු මුදල වන  රු. 5,000.00 

බැගින් 2016.09.01 දින සිට මිල්ගකෝ ආයතනය ගවතින් අයකර ගැනීමට, ශිර්ය ො ගස්වක කටයුතු අංශය 

විසින් කටයුතු කරගගන යනු ලැගබ්ද. 

 

 

 

 

අවම මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ යුනිලංකා සිකියුරිටි සවමිස් පුද්ගලික සමාගම ඉදිරිපත් කර තිබූ ලංසු 
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(ආ) 2016 මාතමු 15 දින සිට 2018 මාතමු 14 දින දක්වා 

කාලය ගවනුගවන් විශ්වවිදයාල වල ආරක්ර්ක ගස්වාව 

සැපයීම සඳො ලංසු කැඳීම ගවනුගවන් පිළිගයල කර 

තිබූණු පිරිවිතරයන්හි විශ්වවිදයාල වල ආරක්ර්ාව 

සැපයීම සේබන්ධගයන් වර්ම 03 ක පළපුරුද්ද සපුරා 

තිබිය යුතු බවට ඇතුළත් කර තිබූණු ගකාන්ගද්සිය 

ගේතුගවන් ඉදිරිපත්ව තිබූණු ලංසු අතරින් ලංසු 03 ක් 

ප්රතික්ගර්්ප ී තිබූණි.ඒ තුළ ඇතුළත් ගදවන අවම මිළ 

ගණන වු රු.41,288,400 ක මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කර 

තිබූණු ලංසුව ප්රතික්ගර්්ප ී තිබීම ගේතුගවන් පස්වන 

අවම මිළ ගණන වු රු.44,454,896 කට ලංසුව 

ඉදිරිපත් කර තිබූණු ආයතනයට ප්රසේපාදනය 

පිරිනැමීමට සිු ී තිබූණි. ඒ අනුව එක් වර්මයක් සඳො 

රු.3,666,496 ක් බැගින් 2016 මාතමු සිට 2018 මාතමු 

මාසය දක්වා රු.7,332,992 ක මුදලක් වැඩිපුර 

ගගීමට සිු ී තිබූණි.  

 

 

(ඇ) විශ්වවිදයාලගේ මෙල් 05 කින් යුත් සුජාතා ජයවධමන 

කාන්තා ගන්වාසිකාගාරගේ වැසිකිලි 50 ක් ො නාන 

කාමර 30 ක් නීකරණය කිරීම සඳො රු.25,359,367 

ක (වැට් සහිත) මුදලකට පුද්ගලික සමාගමක් සමඟ 

2013 ගදසැේබම 24 දින ගිවිසුමට එළඹ තිබූණි. වැඩ 

ප්රමාද කිරීගේ ගේතුගවන්  2015 ජුනි 16 දින 

විශ්වවිදයාලය විසින් අදාළ ගකාන්ත්රාත්තු ගිවිසුම 

අවලංගු කළ බව ගකාන්ත්රාත්කරු ගවත දන්වා තිබූණි 

.එගස් වුවද ප්රසේපාදන මාගගමෝපගද්ශ සංග්රෙගේ 

5.4.8 වගන්තිය පරිදි ලබා ගගන ඇති රු.1,132,114 ක් 

ලියවිලි සාරාණූකූල ලංසුවක් ගලස ඉදිරිපත් කර ගනාතිබූනු බැවින් තාක්ර්ණික ඇගයීේ කමිටුව විසින් 

ප්රතික්ගර්්ප කර තිබූණි. සාරාණූකූලව ඉදිරිපත් ගනාකරන ලද ලංසු ඇගයීම ප්රසේපාදන මාගගමෝපගද්ශ 

සංග්රෙගේ 7.8 ගයාමුව අනුව ඇගයිය ගනාෙැකි බැවින් එම ලංසුව ප්රතික්ගර්්ප ූ බැවින් අවම මිළගණන් 

ඉදිරිපත් කර තිබූ ලංසුව ො සංසන්දනය කර වර්ම ගදකක කාලයක් සඳො ගකාන්ත්රත්තුව පිරිනැමුණි. 

ගකගස ්වුවද තාක්ර්ණ ඇගයීේ කමිටු වාතමාව අසේපුණම බැවින් අවම මිළ ගණන් ප්රතික්ගර්්ප ීමට වු ගේතු 

නිවැරදිව සටෙන් ී ගනාතිබූණු බව පිළිගනිමි. එගස්ම තාක්ර්ණික ඇගයීේ කමිටු වාතමාව නිවැරදි ගලස 

සැකසුගව්ද් නේ  ගමය සාරාණූකූල ලංසුව බව පැෙැදිලි ගව්ද්.  එබැවින් ගමම ගකාන්ත්රාත්තුව ගදවන අවම මිළ 

ගණන් ඉදිරිපත් කළ ලංසුකරු ගවත පිරිනැමීගමන් රු. 7,332,992.00 පාුවක් සිුී ඇතැයි යන්න විගණන 

ගේදගයන් ඉවත් කරන ගමන් කාරුණිකව ඉල්ලමි. 

ගේ වන විට ආරක්ර්ක ගස්වාව අළුත් කිරීම සඳො ගට්න්ඩම කැඳවා ඇත. 

 

 

 

(ප්රසේපාදන ො ගකාන්ත්රාත් ක්රියාවලිය) 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට අයත් බුලසම් මාවගත් පිහිටා ඇති සුජාතා ජයවධමන ගන්වාසිකාගාරගේ මෙල් 05 

කින් යුත් වැසිකිලි 50 ක් සෙ නාන කාරමර 50 කින් යුත් වැසිකිලි සංකිණමගේ අළුත්වැඩියා කිරීගේ කටයුතු 

සඳො 2013.12.24 වන දින ගිවිසුමට එළඹි යුනික් ඉංජිනියරින් සමාගගේ කායමය අවසන් කිරීමට දැක්ූ 

ප්රමාදය ගේතු ගකාට ගගන ගකාන්ත්රාත් ගිවිසුම අවලංගු කිරීමට ගත් තීරණගයන් පසු ප්රසේපාදන 

මාගගමෝපගද්ශන සංග්රෙගේ 5.4.8 වගන්තිය පරිදි කායමය සාධන ඇපකරය අයකර ගැනීමට විශ්වවිදයාලය 

විසින් කටයුතු කර ගනාතිබූණි යනුගවන් සඳෙන් කිරීම අසතයයකි. 

 ගකාන්ත්රාත්කරු වන යුනික් ඉංජිනියරින් සමාගම විසින් ගසලින්ගකෝ පී.එල්.සී සමාගගමන් ලබා දී තිබූ 

වටිනාකම රු.1,132,114.63 ක් ූ C02313CB0018744 අංක දරණ කායමය සාධන ඇපකරය ලබාගැනීම 

සඳො ගසලින්ගකෝ ඉන්ුවරන්ස් සමාගම ගවත ලිඛිත කටයුතු කර  තිබූ අතර ගකාන්ත්රාත්කරු වන යුනික් 

ඉංජනියරින් සමාගම ගකාළඹ දිසා අධිකරණගේ එයට එදිරිව පවරා තිබූ නුව ගේතුගවන් ගසලින්ගකෝ 

ජී.එල්.සී සමාගම විසින් කායමය සාධන ඇපකරය ගගීම නතර කරන ලදී. 

ගේ වන විට ගකාළඹ දිසා අධිකරණය විසින් යුනික් ඉංජිනියරින් සමාගම විසින් පවරා තිබූ නුව නු 

ගාස්තුවට යටත් ගකාට නිර්්ප්රභා කර තිබූ අතර උසාවි නිගයෝගය අප ගවත ලද වොම අදාල කායමය සාධන 
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වටිනා කායමසාධන ඇපකරය කල් ඉකුත්ීමට ගපර 

විශ්වවිදයාලය ගවත අයකර ගත යුතුව තිබූණද එය 

අයකර ගැනීමට කටයුතු කර ගනාතිබූණි. 

        ඉෙත ගකාන්ත්රාත්තු ගිවිසුම අවලංගු කිරීගමන් 

අනතුරුව රු.11,197,072 ක්වු ඉතිරි වැඩ නිමකර 

ගැනීම සඳො  ප්රසේපාදන ක්රියාවලිය අනුගමනය කර 

ගකාන්ත්රාත්කරුගවකු ගතෝරා ගැනීම ගවනුවට 2015 

වර්මගේ ආයතනගේ ලියාපදිංි  ගකාන්ත්රාත්කරුවන් 

5 ගදගනකු ගවත මෙල් 5හි ඉතිරි ඉදිකිරීේ වැඩ ගවනම 

පවරා තිබූණි. 

 

ඇපකරය ගසලින්ගකෝ ඉන්ුවරන්ස් සමාගගමන් අය කරගැනීම පිණිස එම සමාගම ගවත ලිඛිතව දන්වා ඇත. 

ගේ වන විට අදාළ කායමය සාධන ඇපකරගේ වටිනාකම විශ්වවිදයාලයට ගගවා ඇත. 

 

 

(ඈ) සුජාතා ජයවධමන ගන්වාසිකාගාරගේ පැරණි 

ගගාඩනැගිල්ල, ෙැව්ද්ගලාක් ගන්වාසිකාගාරගේ පැරණි 

ගගාඩනැගිලි, බ්දගලාේගෆෝන්ගට්න් ගන්වාසිකාගාරගේ 

ඉදිරිපස ගගාඩනැගිල්ගල් පෙළ මාලය සෙ පිටුපස මැද 

ගගාඩනැගිලි අළුත්වැඩියා කිරීම ගකගරහි 

කළමණාකරනගේ අවධානය නිසි පරිදි ගයාමු ී 

ගනාතිබූ බැවින් ගමම ගන්වාසිකාගාර භාවිතයට නුසුුසු 

තත්ත්වගේ පැවතියද එහි සිසුන් ගන්වාසිකව සිටින බව 

නිරීක්ර්ණය විය. 

 

 

 

 

 

 

i). වැසි ජලය කාන්ු ීම දීර්ම කාලයක් සූයමාගලෝකයට නිරාවරණය ීම ගේතුගවන් සිුී ඇත. වරින් වර 

සිගමන්ති කපරාුව සිු කළ ද එය ස්ථිර පිළිසකර කිරීමක් ගනාවන බැවින් ඉෙළ ගකාන්ක්රීට් ස්ලැබ්ද   

(Concrete slab) එක සෙ එහි මතු පිට ඉදි කර ඇති බැමි ජල නිගරෝධනය ගකාට ඒ මතු පිට ආරක්ර්ක බදාම 

ගයාදා පිළිසකර කර ඇත.  

පැරණි ගගාඩනැගිල්ගල් සියළු අළුත්වැඩියා කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර ගගාඩනැගිල්ගල් තත්ත්වය පිළිබඳ 

ගගාඩනැගිලි පගයම්ර්ණ ආයතනගයන් ලබා ගත් වාතමාව අනුව රසායනික ආගල්පනයකින් කේබි ආවරණය 

ගකාට බදාම ගයාදා සේපූණමගයන් නීකරණයට පත් ගකාට ඇත. අද දිනට අළුත්වැඩියා කටයුතු අවසන් කර 

ඇති බැවින් ගමම විගණන ගජ්හදය ඉවත් කරන ගමන් ඉල්ලමි. 

 (ii ) ෙැව්ද්ගලාක් ගන්වාසිකාගාරය 

• ගගාඩනැගිලි 02 ක් පියවරයන් ගදකකින් ඉදිකර තාක්ර්ණික ගේතුවක් නිසා ගගාඩනැගිලි ගදක 

එකක් ගලස පූට්ටු ගනාකිරීගමන් ගමම තත්ත්වය ඇති ී ඇත.ගේ සඳො ජල නිගරෝධනය කර 

සේපූණමගයන් අළුත්වැඩියා කටයුතු කර ඇත. 

• වෙලගේ අළුත්වැඩියා  කටයුතු ආරේභ කර ඇත. 

• කාණුගවහි පිළිසකර කටයුතු අවසන් කර ඇත. 

• සනීපාරක්ර්ක කටයුතු කරන ගස්වකයින්ගේ නුපුහුණු ො ගනාසැලකිල්ල මත ගමය සිුගව්ද්. එගෙත් 

ගනාකඩවා ගමහි අළුත්වැඩියා කටයුතු කර ඇත. 
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(III) ගන්වාසිකාගාර අලුත්වැඩියා කටයුතු ගබාගෙෝ ුරට අවසන් කර ඇති බව උපකුලපතිගේ නිරීක්ර්ණ, 

ගලස ගේදයට එක් කරන ගලස කාරුණිකව ඉල්ලමි. 

4.6  ොර්ෂය මණ්ඩල පරිපොලනය  

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ර්ණ කරනු ලැගබ්ද.  

 

(අ) සමාගලෝිත වර්මගේ ගදසැේබම 31 දිනට අනුමත කායම 

මණ්ඩලගේ පුරප්පාු 325 ක් පැවැතුණි.ආචායමවරුන් 

පුරප්පාු 111 ක් පැවතීම ගේතුගවන් බාහිර 

කථිකාචායමවරුන් බඳවාගගන තිබු අතර සමාගලෝිත 

වර්මගේදී බාහිර කථිකාචායමවරුන් 379 ගදගනකුගේ 

ගස්වය ලබාගැනීම ගවනුගවන් රු.29,406,870 ක මුදලක් 

ගගවා තිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ගදසැේබම 31 දිනට ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ අධයයන කායම මණ්ඩලය 

 තනතුර අනුමත 

මොචායම ගජයර්්ඨ මොචායම  20 

 මොචායම   91 

 සොය මොචායම  29 

කථිකාචායමවරු ගජයර්්ඨ කථිකාචායම(I/II) 282 

 කථිකාචායමවරු 216 

පුස්තකාල ගස්වා පුස්තකාලයාධිපති   01 

 නිගයෝජය පුස්තකාලයාධිපති  02 

 ගජයර්්ඨ සොකාර පුස්තකාලයාධිපති (I/II)   09 

 සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති 06 

 ගජයර්්ඨ පගයම්ර්ණ නිළධාරී 01 

 පගයම්ර්ණ නිළධාරී 04 

 සංඛයාන නිළධාරි (statistician) 01 

මුළු එ තුව              

662 
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(ආ) කාලීනව වැදගත් ගනාවන යතුරු ගල්ඛක තනතුරු 05 ක් 

සෙ ලඝු ගල්ඛක තනතුරු 17 ක් පුරප්පාු පැවති අතර 

එම තනතුරු ගවනුවට කාලීනව වැදගත් වන තනතුරු 

ඇතිකර ගැනීම ගකගරහි අවධානය ගයාමු කර තිබුණි. 

ගමම විශ්වවිදයාලගේ 2016.12.31 දිනට අධයයන කායම මණ්ඩලගේ පුරප්පාු 111 ක් තිබුණි. 2017 වර්මය 

තුලදී මින් 41 ක් බඳවා ගන්නා ලදී.  එගස්ම 2017 වර්මය තුළදී ආචායමවරුන් 20 ක් විශ්රාම ගගන ො ඉල්ලා 

අස්ී ඇත. ඒ අනුව දැනට පුරප්පාු පවතින්ගන්  90 ක ප්රමාණයකි. ගමයට අමතරව 2017 වර්මය තුලදී 

අළුතින් අධයන කායම මණ්ඩල තනතුරු 111 ක් මෙභණ්ඩාගාරය විසින් අනුමත කර ඇත. නව පීඨයක් වන 

තාක්ර්ණික ො ගෙද පීඨයටද ගමම නව තනතුරු අදාළ  වන අතර එම පුරපුපාු පිරීම සඳො ගම වනවිටත් 

පුවත්පත් දැන්ීේ  පලකර ඇත. 

 

යතුරු ගල්ඛක ො ලඝුගල්ඛක තනතුර කාලීනව වැදගත් වන තනතුරු බවට පරිවතමනය කිරීම සඳො අවශය 

කටයුතු සු කරමින් පැවති අතර ගේ වන විට නිකුත් කර ඇති 2017 නව තනතුරු ප්රතිපාදන වාතමාගවහි අවශය 

සංගශෝධනයන් සිු කර ඇත. 

 

5. ගිණුම්  ටයුතුභොවය හො යහපොලනය   

5.2 අයවැය කේඛනමය පොලනය  

 

සමාගලෝිත වර්මගේ අයවැය ගල්ඛනගේ වැය විර්යයන් 

20ක අයවැය ගත වියදේ ො තර්ය වියදේ අතර 10% සිට 

100% දක්වා විචලනයන්  නිරීක්ර්ණය ූගයන් අයවැය 

ගල්ඛනය ඵලදායී කළමණාකරන පාලන කාරකයක් ගලස 

ගයාදා ගගන ගනාතිබූ බව නිරීක්ර්ණය විය.  

(එක් වැය විර්යක් සඳො 100% විචලන ප්රතිශතයක් දැක්වුවත් සමස්ර් විචලනය 4.26% කි.) 

6. පද්ධ්ති හො පොලනයන්ද්  

 

විගණනගේදී නිරීක්ර්ණය වු පද්ධති ො පාලන අුපාු වරින් 

වර විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපතිගේ අවධානයට ගයාමු කරන 

ලදී. පෙත සඳෙන් පාලන ක්ගර්්ත්ර ගකගරහි විගශ්ර් අවධානය 

ගයාමු කළ යුතුය. 

 

 පද්ධ්ති හො පොලන ක්කෂ්ර නිරීක්ෂණ  

 (අ) ස්ර්ාවර වත්කම කළමණාකරනය ගද්පළ ගපන්වා දී ඇති අුපාු නිවැරදි කිරීම සඳො අවශය පියවර ගනු ඇත.     
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අයිතිය 

තෙවුරු කර 

ගනාගැනීම, 

වත්කේ 

නඩත්තු කිරීම 

ො අපෙරණය 

පිළිබඳ 

ුවමලතා 

පැවතීම. 

 

 

 (ආ) ලැබිය යුතු ො ගගවිය යුතු ගිණුේ 

ගශ්ර් නිරවුල් 

කිරීමට 

අවශය පියවර 

ගනාගැනීම. 

ගසායා බලා ගශ්ර් නිරවුල් කිරීමට පියවර ගනු ඇත. 

 (ඇ) අරමුදල් පවත්වාගගන යාම 

අරමුදල් පිහිට 

වු නිශ්ිත 

කායමයන් 

සඳො 

ගනාගයදීම 

අරමුදල නිශ්ිත පරිදි උපගයෝජනය කිරීම සඳො පියවර ගගන ඇත. 

 (ඈ) ගකාන්ත්රාත් පරිපාලනය  

අදාළ 

ලිපිගගානු 

විධිමත්ව 

නඩත්තු 

ගනාකිරීම 

සෙ 

අධීක්ර්ණය 

ුවමල 

මට්ටමක 

පැවතීම 

ගකාන්ත්රාත් කටයුතු වල අධීක්ර්ණ කටයුතු සිු කිරීම සඳො අවශය උපගදස් දී ඇත. 
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 (ඉ) කායම මණ්ඩල පරිපාලනය 

අධයයන 

කායම 

මණ්ඩලය 

පැමිණීම 

සටෙන් 

ගනාකිරීම. 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිර්න් සභාව විසින් ගත යුතු නිරීක්ර්ණයකි. 

 (ඊ) පුස්තකාල පරිපාලනය 

විධිමත් පරිදි 

පුස්තකාල 

ගපාත් 

සමීක්ර්ණ 

ගනාපැවැත්ී

ම, 

සංසන්දනා

ත්මක 

ගල්ඛන 

විධිමත්ව 

පවත්වාගගන 

ගනායාම. 

පුස්තකාල ගපාත් සේබන්ධව සමීක්ර්ණයක් පැවැත්ීම ආරේභ කර ඇත. 

    

 

මහොචොර්ෂය ලක්ෂ්මන්ද් දිසොනොය  

උපකුලපති
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