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ද්ැක්ම 

ශ්රි ලංකාගේ උසස් අධ්යාපනය සඳහා 

විශිෂඨ්ත්වගයන් පිරි මධ්යසථ්ානයක් බවට පත් 

කිරීම. 

 

ගමගහවර ප්රකාශය 

ප්රජාවගේ සමාජ - ආර්ෂික හා සංස්කෘතික අවශයතා 

ඉටුකර ෙැනීම සඳහා කර්ෂමාන්ත -ප්රජා 

සහගයෝගීතාවය තුලින් වඩා ගයෝෙය පරිසරයක් 

නිර්ෂමාණය කිරීම මඟින් කුසලතා පූර්ෂණ 

උපාධිධ්ාරිගයකු බිහිකිරීම සඳහා ඉගෙනුම්, 

පර්ෂගේෂණ සහ ද්ැනුම ගබද්ා හැරීගම් පහසුකම් 

සැලසීම. 
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අරමුණු සහ ඉලක්ක 

ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය පහත සඳහන් අරමුණු සහ ඒවාට අද්ාල ඉලක්ක ද් 

සමඟින් හදුනාගෙන ඇත.   
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උප කුලපති වාර්ෂතාව 

 

ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ 2019 වර්ෂෂගේ වාර්ෂික 

වාර්ෂථාව ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම මහත් සතුටකි. අප විශ්වවිද්යලය 

පීඨ හයකින් සමන්විත වන අතර එයට ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය සහ 

ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යයන ආයතනයක් ද් ඇතුලත් ගේ.  

අප විශ්වවිද්යාලය සිසුන්ට විශිෂ්ඨ ඉගෙනුම් පරිසරයක් අඛන්ඩව 

ලබා දීමට ගමන්ම සියළුම උපාධි අගේකෂයන් හට  ගන්වාසික 

පහසුකමි ලබා දීම සඳහා ද් ප්රතිපත්තියක් අනුෙමනය කරමින්  

සිටියි.  

විශ්වවිද්යාලය තුල ඉගෙනීම, පර්ෂගේෂණ, ද්ැනුම වයාේත කිරීම 

සහ ප්රජා සත්කාරය සඳහා ද්ායක වූ හිතකර පරියසයක් පැවති බව සඳහන් කිරීම වටගන්ය. 

සැලකිය යුතු වැද්ෙත්කම නම්, නැගෙනහිර විශ්වවිද් යාලයට අනුබද්ධධිත පර්ෂගේෂණ ලිපි ගද්කකට 

ජනාධිපති සම්මාන ලැබීමයි. තව දුරටත්  විගශ්ෂත්වයක් ගලස සැලකිය හැක්ගක් අප විශ්වවිද්යාලයට  

අනුබද්ධධිතව පර්ෂගේෂණ ලිපි විසි හතරක් 2019 වර්ෂෂගේදී  දී ගවබ් අඩවි විසින් සුචිෙත කරන ලද් 

සඟරාවල පළ කර තිබීමයි. (Clarivate Analytics). 

අධ්යයන කටයුතු වලට අමතරව සිසුන් ගසෞඛය සම්පන්න උපාධිධ්ාරිගයකු ගලස හැඩ ෙස්වන ක්රීඩා, 

කලා, සංස්කෘතික හා ආෙමික කටයුතු ආදී සම හා විෂය බාහිර ක්රියාකාරකම් වලද් නිරත වූ බව 

ද්ැක්විය හැකිය. එගමන්ම ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය බහු ජාතික බහු ආෙමික සම්මිශ්රණයක් 

ඇති ශිෂය ප්රජාවකගෙන් සමන් විත වන බැවින් එය සමඟිය වර්ෂධ්නය කිරීම සඳහා අත්හද්ා බැලීම් 

කිරීමට පහසුකම් සලසන සුවිගශ්ි අවස්ථාවක් ගලස ද් ද්ැක්විය හැක.  

 

ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 2019 වර්ෂශය තුල ඵලද්ායි තත්වයටකට රැගෙන ඒමට කටයුතු 

කල  විශ්වවිද්යාල පාලක සභාවට, සනාතන සභාවට , අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලයට, පරිපාලන කාර්ෂයය 

මණ්ඩලයට ගමන්ම අනධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලයට ද් කෘතඥතාවය පල කිරීමට මා ගමය අවස්ථාවක් 

ගලස සලකමි.  

 

මහාචාර්ෂය එෆ් සී රාෙල්  
උප කුලපති  
ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  
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ද්ැක්ම  
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1 උප කුලපති සමාගලෝචනය  

1.1   ද්ළ විශ්ගල්ෂණය  

ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 2019 වර්ෂෂගේදී අධ්යයන ක්රියාකාරකම් එහි පීඨ 08 ක් හා 

අධ්යයන අංශ 37ක් මඟින් අඛණ්ඩව ගබද්ා හැරීමට කටයුතු කරන ලදී.  
 

ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වේද්යාලය, 1978 අංක 16 ද්රණ විශ්වවිද්යාල පනගත්  02 වන වෙන්තිය 

ප්රකාරව 1986 සැේතැම්බර්ෂ 26 දින නිකුත් කරන ලද් විශ්විද්යාල නිගයෝෙයට අනුව 1986 ඔක්ගතෝබර්ෂ 

01 දින ස්ථාපිත කරන ලදී. විශ්වවිද්යාලයක් බවට පත් කරනු ලබන්ගන් පුර්ෂවගයහි වන්ද්ාරමුල්ගලයි 

මධ්යම මහා විද්යාලගේ ගොඩනැගිලි ප්රගයෝජනයට ෙනිමින් මඩකලපුව යුනිවර්ෂසිටි ගකාගලජ් 

යනුගවන් 1981 අගෙෝස්තු සන 01 දින ගකාගල්ජ්  1981 අගෙෝස්තු මස 01 දින ආරම්භ කරන ලද් 

ආයතනයයි. මඩකලපුව යුනිවර්ෂිටි ගකාගලජ් ආරම්භ වන්ගන් පීඨ ගද්කකින් සමන්විතවයි. ඒවා නම් 

විද්යා පීඨය සහ කෘිකර්ෂම  පීඨයයි. ගමම පීඨ ගද්ක ගේරාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධධිතව 

පැවතිණ. 1988 වර්ෂෂගේ දී නව පීඨ ගද්කක් ගලස වානිජය හා කළමණකරන පීඨය හා සංස්කෘතික 

අධ්යයන පීඨය එක් විය. 1991 වර්ෂෂගේ දී සංස්කෘතික අධ්යයන පීඨය වැඩි දුරටත් වයාේත කරමින් 

කලා හා සංස්කෘතික පීඨය යනුගවන් නාමය ගවනස් කරන ලදී. 2004 ගනාවැම්බර්ෂ 23 දින ගසෞඛ්ය 

ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය, ෙැසට් නිගේද්නයක් මඟින් ස් ථාපිත කරන ලද් අතර 2018 ජනවාරි 18 දින 

නිකුත් කරන ලද් ෙැසට් නිගේද්නයක් මඟින් නවතම පීඨය වන තාක්ෂණ පීඨය ස්ථාපිත කරන ලදී. 

 

ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධදිත ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 1993 වර්ෂෂගේ අගේල් මස 

ත්රිකුණාමල අනුබද්ධධ් විශ්වවිද්යාලය ගලින් ගවනම ස්ථාපිත කරන ලද්ධද්කි. අනුබද්ධධ් විශ්වවිද්යාල 

ක්රමය අගහෝි වීගම්න් පසු 2001 ජුනි 16 ගවනි දින නිකුත් කරනු ලැබූ ෙැසට් නිගේද්නය මඟින්  පීඨ 

ගද්කකින් සමන්විතව 2001 ජුනි මස 15 දින ිට බල පැවැත්ගවන පරිදි ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධධිත මණ්ඩපයක් ගලස ස්ථාපිත කරන ලදී. එව්ා  වන්ගන් සන්නිගේද්නය හා 

වයාපාර අධ්යන පීඨය හා ිද්ධධ්ා වවද්ය පීඨයයි. 

 

ස්වාමි විපුලානන්ද් ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යයන ආයතනය (ස.්වි.ගසෞ.අ.ආ) 2005 ජුනි 03 දින නිකුත් 

කරන ලදි ෙැසට් නිගේද්නයක් මඟින් 2005 මාර්ෂතු 14 දින සිට බලාත්මක වන පරිදි ශ්රි  ලංකා 

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලයට අනුයක්ත ආයතයක් වශගයන් ස්ථාපිත කර ඇත . අනුබද්ධධ් කිරීමට ප්රථම 

සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයංශය යටගත් 1982 මැයි මස 29 දින ආරම්භ කරන ලද් එම ආයතනය 

හඳුන්වනු ලැබුගේ සව්ාමි විපුලානන්ද් සංගීත හා නැටුම් පාසැල යනුගවනි.  

 

රගට් සමාජ ආර්ෂික හා සංසකෘතික අවශයතා ගවනුගවන් කුසලතා පූර්ෂණ උපාධිධ්ාරින් බිහි කිරීම 

සම්බන්ද්ගයන් ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය ද්ැඩි අවධ්ානයක් ගයාමු කරනු ලැගබ්. කලාපගේ 

සහ රගට් අවශයතා සපුරාලීම සඳහා බහුවිධ් පර්ෂගේෂණ ප්රවර්ෂධ්නය කිරීගම්දී විගශ්ිත පර්ෂගේෂණ 

සමඟ එහි පර්ෂගේෂණ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට ද් විශ්වවිද්යාලය උත්සාහ කරයි. කලාපයට 

සාමය හා සමගිය ඇති කිරීම සඳහා විශ්වවිද්යාලය සතු කාර්ෂයභාරය පිළිබඳ මනා වැටහීමක් ද් ඇතිව 

කටයුතු කරනු ලබයි.  



 

ශ්රි ලංකා නැගෙනනහිර විශ්වවිද්යාලය | වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2019 2 

අ.  විශව් විද්යාලගේ ආයතනික වුහය  
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ආ.  පාලක සභාව  

1985 අංක 07 යටගත් සංගශෝධිත 1978 අංක 16 ද්රණ විශ්වවිද්යාල පනගත් අංක 44 වෙන්ති ප්රකාරව 

විශ්වවිද්යාලගේ පාලක සභාව පත් කරනු ලැබ ඇත. පාලක සභාව විශ්වවිද්යාලගේ පාලක බල 

මණ්ඩලය වන අතර නිල බලගයන් උප කුලපති වරයා සභාපති වශගයන්ද් ගල්ඛකාධිකාරී වරයා 

ගල්කම් වශගයන් ද් කටයුුුතු කරනු ලබයි.  

පාලක සභාවට විශ්ව විද්යාලය මඟින් පත් කරනු ලැබූ සාමාජිකයන්  

මහාචාර්ෂය ටී ජයසිංහම්            උප කුලපති - සභාපති (2019 ජනවාරි මස ද්ක්වා) 

මහාචාර්ෂය එෆ් සී රාෙල් උප කුලපති - සභාපති ( 2019 ගපබරවාරි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ගක් ඊ කරුණාකරන්   නිගයෝජය උප කුලපති (2019 අගේල් මස ද්ක්වා) 

මහාචාර්ෂය වී කනෙසිංහම්  මණ්ඩපාධිපති/ ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය (ත්රි.ම.) 

ආචාර්ෂය පී සිවරාජා  පීඨාධිපති/ කෘිකර්ෂම 

එම් රවී මහතා   පීඨාධිපති / කලා හා සංස්කෘති (2019 ගනාවැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ගජ් ගකනඩි  පීඨාධිපති/ කලා හා සංස්කෘති (2019 ගද්සැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

වී ආර්ෂ රාෙල් මහත්මිය  පීඨාධිපති/ වානිජය හා කළමණාකරන 

ආචාර්ෂය ඒ එන් අරුලප්රොසම්  පීඨාධිපති/ ගසෞඛය ආරක්ෂණ ගස්වා  

ආචාර්ෂය එම් විගනෝබාබා මහත්මිය  පීඨාධිපති/ විද්යා (2019 ගපබරවාරි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය පී ප්රදීපන් පීඨාධිපති/ විද්යා  (2019 මාර්ෂතු ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ගක් ගේමකුමර්ෂ  පීඨාධිපති/වැ.බ. පීඨාධිපති/ තාක්ෂණ 

ගක් සන්ද්රකුමාර්ෂ මහත්මිය  පීඨාධිපති /සන්නිගේද්න හා වයාපාර අධ්යයනය ත්රි.ම. 

එස් තාජනමූර්ෂත් මහතා  පීඨාධිපති/ වයවහාරික විද්යා, ත්රි.ම. 

 

පාලක සභාවට විශ්ව විද්යාල ගකාමිෂන් සභාව මඟින් පත් කරනු ලැබූ සාමාජිකයන් 

ඒ ඥාණද්ාසන් මහතා 

මහාචාර්ෂය ආර්ෂ සිවෙගන්සන් 

වවද්ය එච් ආර්ෂ තඹවිට 

ආචාර්ෂය එම් ගමෞනගුරු 

ආචාර්ෂය එස් එම් හුගස්න් 

එස් ශන්මුෙම් මහතා 

Rev. Fr. Noel Emmauel  

මහාචාර්ෂය ඒ එන් එේ ගපගර්ෂරා  

මහාචාර්ෂය ගක් කන්ද්සාමි  

මහාචාර්ෂය එම් ඒ එම් නුහ්මාන්  

ඒ සී එම් මුස්සිල් මහතා  

සුනිල් ශාන්ත රණවීර මහතා   

එම් උද්යකුමාර්ෂ මහතා 2019 ජූලි මස සිට 

 

සනාතන සභාව විසින් ගතා්්රාපත්කරනු ලැබූ සාමාජිකයින් 

ආචාර්ෂය එම් පග්තතිනාද්න් 

මහාචාර්ෂය එස් තිරුකගන්ෂ්  

 

පාලක සභාගවි ගල්්කම් 

ඒ පහිරද්න් මහතා  වැ.බ. ගල්ඛකාධිකාරී, නැ.වි.වි. ( 2019 ජුනි ද්ක්වා) 

 ගල්ඛකාධිකාරී, නැ.වි.වි (2019 ජුලි සිට)
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ඇ. සනාතන සභාව. 

1985 අංක 07 යටගත් සංගශෝධිත 1978 අංක 16 ද්රණ විශ්වවිද්යල පනගත් 46 (2) වෙන්ති ප්රකාරව 

විශ්ව විද්යාලගේ සනාතන සභාව පත් කරනු ලැබ ඇති අතර සනාතන සභාව විශ්වවිද්යාලගේ අධ්යයන 

බල මණ්ඩලය ගේ. ගල්ඛකාධිකාරී වරයා එහි ගල්කම් වරයා වශගයන් කටයුතු කරනු ලබයි.  

සනාතන සභා සාමාජිකයක්  

මහාචාර්ෂය ටී ජයසිංහම්    උප කුලපති -සභාපති (2019 ජනවාරි ද්ක්වා) 

මහාචාර්ෂය එෆ සී රාෙල්  උප කුලපති -සභාපති (2019 ගපබරවාරි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ගක් ඊ කරුණාකරන්   නිගයෝජය උප කුලපති (2019 අගේල් ද්ක්වා) 

මහාචාර්ෂය වී කනෙසිංහම්   මණ්ඩපාධිපති/ ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය (ත්රි.ම.) 

ආචාර්ෂය එස් ගජයසංකර්ෂ   අධ්යක්ෂ/ ස්.වි.ගසෞ.අ.ආ (2019 මාර්ෂතු ද්ක්වා) 

  වැ.බ. අධ්යක්ෂ/ ස්.වි.ගසෞ.අ.ආ (2019 අගේල් සිට ජුනි ද්ක්වා) 

මහාචාර්ෂය ඒ මුරුෙද්ාස ්  වැ.බ . අධ්යක්ෂ/ ස්.වි.ගසෞ.අ.ආ (2019 ජුලි සිට) 

ආචාර්ෂය පී සිවරාජා   පීඨාධිපති / කෘිකර්ෂමය 

එම් රවී මහතා     පීඨාධිපති / කලා හා සංස්කෘතිය (2019 ගනාවැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ගජ් ගකනඩි   පීඨාධිපති / කලා හා සංස්කෘතිය (2019 ගද්සැම්බර්ෂ සිට) 

වී ආර්ෂ රාෙල් මහත්මිය   පීඨාධිපති / වානිජ හා කළමණාකරන 

ආචාර්ෂය ඒ එන් අරුල්ප්රොසම්   පීඨාධිපති / ගසෞඛය ආරක්ෂණ විද්යා 

ආචාර්ෂය එම් විගනෝබාබා මහත්මිය   පීඨාධිපති / විද්යා  (2019 ගපබරවාරි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය පී ප්රදීපන්   පීඨාධිපති / විද්යා  (2019 මාර්ෂතු සිට) 

ආචාර්ෂය ගක් ගේමකුමාර්ෂ   වැ.බ. පීඨාධිපති / තාක්ෂණ 

ගක් සන්ද්ර්ෂකුමාර්ෂ මහත්මිය   පීඨාධිපති / සන්නිගේද්නය හා වයාපාර අධ්යයනය, ත්රි.ම  

එස් තාජනමුර්ෂති මහතා   පීඨාධිපති/ වයවහාරික විද්යා, ත්රි.ම  

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය ටී මගහ්න්රන් මහත්මිය ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය/ කෘිරසායන විද්යා  

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය පී විගනෝබාබා මහත්මිය ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය/ සත්ත්ව විද්යා  

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය ටී ජයසිංහම්  ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය/ උද්ධීත විද්යා (2019 ගපබරවාරි සිට) 

මහාචාර්ෂය වී ගුණරත්නම්    මහාචාර්ෂය/ ගද්්්ශපාලන විද්යා 

මහාචාර්ෂය එස් තිරුෙගන්ෂ්   මහාචාර්ෂය/ෙණිතය 

මහාචාර්ෂය ඒ ජී ගජෝන්පිල්වල   මහාචාර්ෂය/ෙණිතය 

මහාචාර්ෂය ටී එච් ගස්රන් මහත්මිය   මහාචාර්ෂය/ගභා්්ෙ විද්යාව 

මහාචාර්ෂය ඒ මුරුෙද්ාස ්  මහාචාර්ෂය/ද්මිල  

මහාචාර්ෂය එෆ් සී රාෙල්    මහාචාර්ෂය/ගභෞතික විද්යා (2019 ජනවාරි සිට) 

මහාචාර්ෂය එස් සුද්ර්ෂසන්   මහාචාර්ෂය/ගභා්්ෙ විද්යා 

ඩබ් ගජ් ජයරාජ්    වැ.බ. පුස්තකාලයාධිකාරී 

ආචාර්ෂය එන් ගරාඩ්නනි ප්රනාන්දු    අංශාධිපති / කෘි ජීව විද්යා 

එම් එස් එම් නෆීස් මහතා    අංශාධිපති/ සත්ත්ව විද්යා (2019 ජනවාරි සිට) 

ආචාර්ෂය එම් පග්තතිනාද්න්    වැ.බ. අංශාධිපති / සත්ත්ව විද්යා (2019 ගපබරවාරි සිට) 

ආචාර්ෂව ගක් ඩී හැරිස ්මහත්මිය   අංශාධිපති / ගභා්්ෙ විද්යා (2019 ජූලි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂව ටී ගිරිද්රන්   වැ.බ. අංශාධිපති / ගභා්්ෙ විද්යා (2019 අගෝ්ස්තු සිට) 

ගජ්ෂඨ මහාචාර්ෂය ටී මගහ්න්රන් මහත්ම්ය  අංශාධිපති / කෘි රසායන  

ටී කිරුපානන්ද්න් මහත්මිය    අංශාධිපති  / කෘි අ්ාර්ෂික විද්යා (2019 ජූලි ද්ක්වා) 

මහාචාර්ෂය ටී එච් ගස්රන් මහත්මිය  වැ.බ. අංශාධිපති / කෘි අ්ාර්ෂික විද්යා ( 2019 

අගෝ්ස්තු සිට ගනාවැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 
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ටී ගිරිද්රන් මහත්මිය  වැ.බ. අංශාධිපති / කෘි අ්ාර්ෂික විද්යා (2019 ගද්සැම්බර්ෂ සිට) 

ආර්ෂ බවතරනි මහත්මිය   අංශාධිපති / කෘි ඉංජිගන්්රු (2019 මාර්ෂතු ද්ක්වා) 

එම් රාගජ්න්රන් මහතා  අංශාධිපති / කෘි ඉංජිගන්්රු (2019 අගප්ර්්ල් සිට) 

ආර්ෂ කිරුපරාජා   අංශාධිපති / භූගෝ්ලවිද්යා 

එස් චන්රකුමාර්ෂ මහතා   අංශාධිපති / ලලිත කලා 

ආචාර්ෂය පී එම් හම්ූන්   අංශාධිපති / අරාබි භාෂා (2019 ජූලි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය එම් එච් එම් ජලීල්  අංශාධිපති / අරාබි භාෂා (2019 අගෝ්ස්තු සිට) 

ආර්ෂ සහයසීලන් මහතා    අංශාධිපති / සංසන්ද්නාත්මක අ්ාෙම් සහ සමාජ 

සහජීවනය (2019 ජූලි ද්ක්වා) 

ගක්්. මතිසීලන් මහතා  වැ.බ. අංශාධිපති / සංසන්ද්නාත්මක අ්ාෙම් සහ සමාජ 

සහජීවනය (2019 අගෝ්ස්තු සිට) 

ආචාර්ෂය ගජ් ගකනඩි    අංශාධිපති / භාෂා (2019 ගනාවැම්බර්ෂ ද්ක්වා)  

ආචාර්ෂය එස් සන්තිරගස්කරම්  අංශාධිපති / භාෂා (2019 ගද්සැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ජී තිගල්නාද්න්   අංශාධිපති/ සමාජ විද්යා 

එස් ගජෙනාද්න් මහතා  අංශාධිපති/ ද්ර්ෂශනය සහ අෙයන් අධ්යයනය 

එම් ටී එම් රිසව්ි මහතා    අංශාධිපති / ඉස්ලාම් අධ්යයයනය ( 2019 ජූලි ද්ක්වා) 

ඒ එල් එම් මුජාහිඩි   අංශාධිපති/ ඉස්ලාම් අධ්යයයනය (2019 අගෝ්ස්තු සිට) 

ආචාර්ෂය එස් ගක්සවන්    අංශාධිපති / හින්දු ශිෂ්ඨාචාරය  

ආචාර්ෂය සී අරුල්ගමෝලි   අංශාධිපති/ අධ්යාපනය සහ ළමා අ්ාරක්ෂණය 

එස් ගක් සිවහගන්සන් මහතා   අංශාධිපති/ ඉතිහාසය 

ආචාර්ෂය එස් ගජයරාජා   අංශාධිපති / අ්ාර්ෂිකවිද්යා 

ටී පරන්තමන් මහතා   අංශාධිපති/ වානිජ 

ආචාර්ෂය ඒ ඇන්ටන් අරුල්රාජා  අංශාධිපති/ කළමණාකරන 

ආචාර්ෂය පී ප්රදීපන්    අංශාධිපති/ ගභෞතිකවිද්යා (2019 ගපබරවාරි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය පී ගරාඩ්නනි ප්රනාන්දු  අංශාධිපති/ ගභෞතිකවිද්යා (2019 මාර්ෂතු සිට) 

ආචාර්ෂය එම් සීතම්බගර්ෂසන්   අංශාධිපති / රසායනවිද්යා 

එස් සද්ානන්ද්න්   වැ.බ. අංශාධිපති / ෙණිත (2019 ජනවාරි ද්ක්වා) 

පී පරමගද්ධවන් මහතා  වැ.බ. අංශාධිපති / ෙණිත (2019 ගපබරවාරි සිට) 

ආචාර්ෂය ටී මතිගේද්න්    අංශාධිපති/ උද්ධීතවිද්යා 

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය පී විගනෝබාබා   අංශාධිපති / සත්ත්ව විද්යා (2019 අගප්ර්්ල් ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය සී ජී ගද්ධවද්ාසන් මහත්මිය   වැ.බ. අංශාධිපති / සත්ත්ව විද්යා (2019 මැයි සිට ජූනි ද්ක්වා) 

  අංශාධිපති / සත්ත්ව විද්යා (2019 ජූලි සිට) 

ආචාර්ෂය වී ගජ් නවීන්රාජ්   අංශාධිපති / භාෂා සහ සංනිගවිද්න අධ්යයන, ත්රි.ම. 

එස් ප්රියද්ර්ෂසන් මහත්මිය   අංශාධිපති / වයාපාර සහ කළමණාකරන අධ්යයන, ත්රි.ම. 

එම් රමනන් මහතා    අංශාධිපති / පරිෙනක විද්යා, ත්රි.ම. 

එස් ගලෝහීස්වරන් මහතා   අංශාධිපති/ භෞතික  විද්යා, ත්රි.ම. 

ආචාර්ෂය එම් තිරුකුමාර්ෂ    අංශාධිපති / සායනික විද්යා  

එන් සතීස්වරන් මහත්මිය   අංශාධිපති / වයාධි විද්යා  

ආචාර්ෂය එම්  ගරෝිනි මහත්මිය   අංශාධිපති/ වවද්ය අධ්යාපන හා පර්ෂගේෂණ 

ආචාර්ෂය ආර්ෂ සංජීේ මහත්මිය   අංශාධිපති / මානව ජීව විද්යා  

ආචාර්ෂය ගක් අරුලනන්ද්ම්   අංශාධිපති / ප්රාථමික ගසෞඛය ආරක්ෂණ 

ආචාර්ෂය එස් සුගජ්න්රන්   අංශාධිපති / අතිගර්ෂක ගසෞඛය විද්යාව  

එම් සුජිර්ෂද්රන් මහතා  වැ.බ. අංශාධිපති / ජීව පද්ධධ්ති තාක්ෂණ  



 

ශ්රි ලංකා නැගෙනනහිර විශ්වවිද්යාලය | වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2019 6 

එස් ගසෝතිස්වරන්   වැ.බ. අංශාධිපති / බහුවිධ් අධ්යයන (2019 ඔක්ගතෝබර්ෂ සිට) 

ආචාර්ෂය පී ගේමනන්ද්රාජා මහත්මිය   නිගයෝජිත / කෘිකර්ෂම පීඨය 

ආචාර්ෂය එම් පග්තතිනාද්න්    නිගයෝජිත / කෘිකර්ෂම පීඨය (2019 මාර්ෂතු ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය එම් එම් මහුසූන්  නිගයෝජිත / කෘිකර්ෂම පීඨය (2019 අගේල් සිට) 

ආචාර්ෂය පී ප්රභාහරන්   නිගයෝජිත / වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය  

ආචාර්ෂය එස් බාගල්න්රන්   නිගයෝජිත / වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය 

ආචාර්ෂය සී මගහ්න්රන් මහත්මිය   නිගයෝජිත / විද්යා පීඨය 

පී පරමගද්ධවන් මහතා  නිගයෝජිත / විද්යා පීඨය (2019 ජනවාරි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය පී එලංගෙෝ   නිගයෝජිත / විද්යා පීඨය (2019 ගපබරවාරි සිට) 

ගක් සතිවගස්ෙර්ෂ මහතා   නිගයෝජිත / කලා හා සංස්කෘත පීඨය (2019 ජුලි ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ගක් රාගජ්න්රන්         නිගයෝජිත / කලා හා සංස්කෘත පීඨය (2019 ඔක්ගතෝබර්ෂ සිට) 

පූජ්ය. ඒ.ඒ.නවරත්නම් පියතුමා   නිගයෝජිත / කලා හා සංස්කෘත පීඨය (2019 ගනාවැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය ගක් එී සුන්ද්ගර්ෂසන්   නිගයෝජිත / ගසෞඛය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය  

ආචාර්ෂය එම් උමාකාන්ත්   නිගයෝජිත / ගසෞඛය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය  

ඒ එල් එස් සබීත් මහතා   අධ්යක්ෂ/ ගතාරතුරු හා සන්නිගේද්න තාක්ෂණ හා 

මධ්යස්ථානය  

ආචාර්ෂය ඒ ඇන්ඩෘ   අධ්යක්ෂ/ විශ්වවිද්යාල වයාපාර සබඳතා ඒකකය 

ආචාර්ෂය එස් අරසරත්නම්   අධ්යක්ෂ/ ගස්වක සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය 

ආචාර්ෂය ටී ප්රභාහරන්   අධ්යක්ෂ / අභයන්තර තත්ව සහතික ඒකකය 

ආචාර්ෂය කිේ වයි ගසෞන්ද්රාජා මහත්මිය  වැ.බ. අධ්යක්ෂ/ බාහිර උපාධි හා වයාේති පාඨමාලා 
මධ්යස්ථානය  

ආචාර්ෂය පී එලන්ගෙෝ   අධ්යක්ෂ / AHEAD වයාපෘතිය හා  

  අධ්යක්ෂ / වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශ ඒකකය 

ආචාර්ෂය ගජ් ගකනඩි   වැ.බ. අංශාධිපති/ ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකය 

(2019 ගපබරවාරි ද්ක්වා) 

ගක් ශ්රි කරුනාකරන් මහතා අංශාධිපති/ ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකය (2019 

මාර්ෂතු සිට) 

එෆ් බී ගකනඩි මහත්මිය අධ්යක්ෂ/ස්ී පුරුෂ සමානාත්මතාවය හා සමානාත්මතා 
ඒකකය  

ආචාර්ෂය වී පහිරද්න් මහත්මිය  අංශාධිපති/ සිද්ධධ්ා වවද්ය ඒකකය, ත්රි.ම. (2019 

ගනාවැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

ආචාර්ෂය එස් උෂාකාන්තන්  වැ.බ. අංශාධිපති/, සිද්ධධ්ා වවද්ය ඒකකය, ත්රි.ම.(2019 

ගද්සැම්බර්ෂ සිට) 

 

සනාතන සභාගේ ගල්කම්  

ඒ පහිරද්න් මහතා            වැ.බ. ගල්ඛකාධිකාරී, ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යාලය (2019 ජුනි ද්ක්වා) 

ගල්ඛකාධිකාරී, ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

(2019 ජුලි සිට) 
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ඈ.  ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශව්විද්යාලගේ පීඨ හා පවත්වනු ලබන අධ්යයන 

පාඨමාලා: 

ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාල ප්රධ්ාන පරිශ්රය තුල පීඨ 06ක් පවතින අතර ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ 

පීඨ 02ක් ස්ථාපනය ගකාට ඇත . ඒවා වන්ගන් කෘිකර්ෂමය, කලා හා සංස්කෘත, වානිජය හා 

කළමණාකරන , ගසෞඛය ආරක්ෂණ විද්යා, විද්යා, තාක්ෂණ, වයවහාරික විද්යා හා සන්නිගේද්න හා 

වයාපාර අධ්යයන යන පීඨයි. ප්රථම උපාධිය, විද්යාපති පර්ෂගේෂණ උපාධි, ඩිේගලෝමා, සහතික පත්ර යන 

පාඨමාලාවන් ශ්රි  ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය විසින් ප්රද්ානය කරනු ලබයි. පහත සඳහන් වන 

වගුගේ ද්ක්වා ඇති අකාරයට පීඨ මඟින් අධ්යයන ගද්පාර්ෂතගම්න්තු, ඒකක සහ උපාධිපාඨමාලා ප්රද්ානය 

කරනු ලබයි.  

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

පීඨ ගද්පාර්ෂතගම්න්තු ප්රද්ානය කරනු ලබන අධ්යයන පාඨමාලා  

ක
ෘි

ක
ර්ෂ

ම
ය

 කෘි විද්යාව, කෘි රසායන 

විද්යාව, කෘි ආර්ෂික විද්යාව, 
කෘි ඉංජිගන්රු විද්යාව, 
සත්ත්ව විද්යාව, 
ගභෝෙ විද්යාව 

විද්යාගේදී ගෙෞරව (කෘිකර්ෂමය)  

 

විද්යාපති (කෘිකර්ෂමය) 

ක
ල

ා 
හ

ා 
ස

ංස්
ක

ෘත
 

අරාබි, සන්සන්ද්නාත්මක 
ආෙම්, අධ්යාපනය හා ලමා 
රැකවරණ, ලලිතකලා, 
භූගෙෝල විද්යාව, හින්දු 
ශිෂඨාචාරය, ඉතිහාසය, 
ඉස්ලාම් අධ්යයනය, භාෂා, 
සමාජ විද්යා, ද්ර්ෂශණය සහ 
වටිනාකම් අධ්යයනය 

 

 

විෂය(ඒ්කක): ක්රිස්තියානි 

ධ්ර්ෂමය,  

ආර්ෂික විද්යාව 

ශාස්ත්රගේදී සාමානය, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) සන්සන්ද්නාත්මක ආෙම්, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) නාටය හා රංෙකලාව, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ආර්ෂික විද්යාව, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ලලිත කලා, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) භුගොල විද්යා, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) හින්දු ශිෂ්ඨාචාරය, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ඉතිහාසය, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ද්ර්ෂශණය, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ගද්ධශපාලන විද්යාව, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) සමාජ විද්යා, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) ගද්මල, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) පරිවර්ෂතන අධ්යයන 

අධ්යාපනගේදී උපාධිය, 

ශාස්ත්රපති උපාධිය 

පර්ෂගේෂණ උපාධි 

ද්ර්ෂශණගේදී හා ද්ර්ෂශණශූරී උපාධි 

ව
ානි

ජ
ය

 හ
ා 

ක
ළ

ම
ණ

ාක
ර

න
ය

 

වානිජ, ආර්ෂික විද්යාව, 
කළමනාකරණය  

 

වානිජගේදී සාමානය, 

ගිණුම්කරණය හා මූලය වානිජගේදී විගශ්ෂ උපාධිය, 

වයවසාය සංවර්ෂධ්නය වානිජගේදී විගශ්ෂ උපාධිය, 

වයාපාර ආර්ෂික විද්යාව වානිජගේදී විගශ්ෂ උපාධිය, 

වයාපාර පරිපාලනගේදී සාමානය උපාධිය, 

අගලවි කළමනාකරණය වයාපාර පරිපාලනගේදී විගශ්ෂ 
උපාධිය 
මානව සම්පත් කළමනාකරණය වයාපාර පරිපාලනගේදී 
විගශ්ෂ උපාධිය, 
අගලවි කළමනාකරණය වයාපාර පරිපාලනගේදී විගශ්ෂ 

පාධිය, 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාද්ධ උපාධිය (PGDM)  

වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය, 

සංවර්ෂධ්න ආර්ෂික විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය. 
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පීඨ ගද්පාර්ෂතගම්න්තු 

 
ප්රද්ානය කරනු ලබන අධ්යයන පාඨමාලා 

 

ග
ස

ෞඛ
ය

 
ආ

ර
ක්

ෂ
ණ

 
වි

ද්ය
ාව

  
සායනික විද්යාව,  

මානව ජීව විද්යාව,  

වවද්ය අධ්යාපන හා පර්ෂගේෂණ,  

ගභෞත විද්යාගේදී,  

ප්රාතමික ගසෞඛය ආරක්ෂණය, 

අතිගර්ෂක ගසෞඛය විද්යාව  

ගගවද්ය උපාධිය  
විද්යාගේදි ගහද්  

වි
ද්ය

ා 

උද්ධීතවිද්යා 
රසායනවිද්යා 
ෙණිතය 

ගභෞතිකවිද්යා 
සත්ත්ව විද්යා  

 

විද්යාගේදී (සාමානය), 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) ජීව විද්යා   

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) රසායන විද්යා,  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) පරිෙණක විද්යා, 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) ෙණිතය, 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) ගභෞතික විද්යා, 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) සත්වවිද්යා, 

ද්ර්ෂශණගේදී විද්යා අධ්යාපනය, 

ද්ර්ෂශණගේදී පාරිසරික විද්යා, 
 

පර්ෂගේෂණ උපාධි 

ද්ර්ෂශණ ගවිදී සහ ද්ර්ෂශණ ශුරි 

ත
ාක්

ෂ
ණ

 

ජීව පද්ධධ්ති තාක්ෂණය, 

බහුවිධ් අධ්යයන 

කෘිකර්ෂම තාක්ෂණික සහ ව යවසායකත්වය පිළිබඳ ජීව 

පද්ධධ්ති තාක්ෂණගේදී (BBST)  

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ලං.නැ.වි.වි. 

පීඨය ගද්පාර්ෂතගම්න්තු  පිළිෙන්වනු ලබන අධ්යයන පාඨමාලා 
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වයාපාර්ෂ හා කළමනාකරණ 

අධ්යයනය,  

 

භාෂා හා සන්නිගවිද්න 

අධ්යයනය  

විද්යාගේදී කළමනාකරණ, 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) කළමනාකරණ, 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) අගලවි ක ළමනාකරණ,  

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) මානව සම්පත් කළමනාකරණ, 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) ගිණුම්කරණය හා මූලය කළමනාකරණය, 

විද්යාගේදී (විගශ්ෂ) ගතාරතුරු කළමනාකරණය, 

ශාස්ත්රගේදී භාෂා, 

ශාස්ත්රගේදී සන්නිගේද්නය, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) භාෂා, 

ශාස්ත්රගේදී (විගශ්ෂ) සන්නිගේද්නය, 
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පරිෙණක විද්යා, 

 

ගභෞතික විද්යා  

විද්යාගේදී පරිෙණක විද්යාව, 

විද්යගේදී වයවහාරික ගභෞතික විද්යා හා ඉගලක්ගරානික විද්යා, 

විද්යගේදී (විගශ්ෂ) වයවහාරික ගභෞතික විද්යාව 

විද්යගේදී (විගශ්ෂ)ඉගලක්ගරානික විද්යා, 

 

සිද්ධධ්ා වවද්ය ඒකකය  සිද්ධධ් ගගවද්ය උපාධිය 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ශ්රි ලංකා නැගෙනනහිර විශ්වවිද්යාලය | වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2019 9 

 

බහිර උපාධි හා වයාේති පාඨ් මාලා මධ්යස්ථානය (CEDEC)  

 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය බාහිර උපාධිපාඨමාලා පිරිනැමීම ආරම්භ කරන ලද්ධගද්ධ 1991 

වර්ෂශගේදී ය. මූලික වශගයන් බාහිර උපාධි පිරිනැමීම ආරම්භ කරනු ලැබුගේ කෘිකර්ෂම, විද්යා, හා 

වානිජය හා කළමනාකරණ පීඨයන් මගිනි.  

2004 වර්ෂශගේ දී කලා හා සංස්කෘත ගමන්ම ගසෞඛය හා ආරක්ෂණ පීඨයන් මඟින් ද් බාහිර උපාධි 

පිරිනැමීම ආරම්භ කරන ලද් අතර අප විශ්වවිද්යාලයට අනුබද්ධධිත ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය මඟින් ද් 

2006 වර්ෂශගේ දී බාහිර උපාධි පිරිනැමීම ආරම්භ කරන ලදී. බාහිර උපාධි පඨමාලා පැවැත්වීම මඟිනි 

විශාල ශිෂය පිරිසකට විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබා දීමට හැකියාව ලැබිණ.  
 

ඩිේගලෝමා පාඨමාලා 

කෘිකර්ෂම පීඨය මඟින තිරසාර කෘිකර්ෂමය පිළිබඳ ඩිේගලෝමා පාඨමාලාවක් පවත්වන ලදී. 

වැඩසටහගන් කාලසීමාව වසර ගද්කක් වන අතර සෑම ගශ්්රණි ලකුණකටම පැය 15 ක නයායක් ගහෝ 

පැය 30 ක ප්රාගයෝගික කාලයක් ඇතුළත් ගේ. පාඨමාලාව ද්මිල මාධ්යයගයනි. විද්යා පීඨය මඟින් ද් 

රසායනාොර තාක්ෂණය සම්බන්ද් ඩිේගලෝමා පාඨමාලාවක් පවත්වනු ලබන අතර පාඨමාලා කාලය 

මාස 18කි. ද්මිල මාධ්යගයන් ගහෝ ඉංග්රිසි මාධ්යගයන් පාඨමාලව පවත් වනු ලබයි.  

 

ගතාරතුරු හා සන්නිගේද්න තාක්ෂණ මධ්යස්ථානය (CICT) 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ ගතාරතුරු හා සන්නිගේද්න තාක්ෂණ මධ්යස්ථානය ස්ථාපිත 

කරන ලද්ධගද්ධ 2003 වර්ෂශගේදී ය. ගමම මධ්යස්ථානය මඟින් විශ්වවිද්යාලගේ පීඨයන්හි අභයන්තර 

සිසුන්ට ගමන්ම බාහිර සිසුන් සඳහා ද් පරිෙණක විද්යාව හා ගතාරතුරු තාක්ෂනය සම්බන්ධ් විවිධ්  

පාඨමාලාවන් පවත්වනු ලබයි.  ඊට අමතරව මධ්යස්ථානය මඟින් විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකාමිෂන් 

සභාගේ මාර්ෂගෙෝපගද්ධශයන් අනුකුලව SLQF L1 යටතට ෙැගන් NVQ L3 තත්වයට සමාන ICT 

නිපුනතා හා පරිෙණක ද්ෘඩාංෙ සහතික පත්ර පාඨමාලාවක් පාසැල් හැරගිය අයවලුන් හා රාජය 

නිලධ්ාරින් ගවනුගවන් පවත්වනු ලබයි.  

 

බාහිර අධ්යයන ඒකකය  

පලාගත් ජනතාවගග්ත ද්ැඩි අවශයතාව ගහ්තු ගකාට ගෙන 1998 වර්ෂශගේදී බාහිර අධ්යයන ඒකකය 

පිහිටුවන ලදී.  ගමම පාඨමාලා විශ්වවිද්යාලය මඟින් ආරම්භ කරන ලද් අතර සනාතන සභාව විසින් 

එය කලා හා සංස්කෘත පීඨය ගවත් පවරන ලදී. ඒ අනුව පීඨය විසින් ගමම ඒකකය පිහිටු වන ලද් අතර 

පහත සඳහන් පාඨමාලා සාර්ෂථවක පවත්වාගෙන යනු ලබයි.  

• පුවත්පත් කලාව පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව  

• ආපද්ා කළමණාකරනය පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව  

• කාර්ෂයාල කළමණාකරනය පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

• මගනෝ විද්යාව හා ගපෞර්ෂශ සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව  

• උපගද්ධශනය පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

• සන්නිගේද්නය සඳහා ඉංග්රිසි පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

සෑම පාඨමාලාවක්ම පැය 60කින් සමන්විත් වන අතර මාස 03 ක කාලයක් පවත්වනු ලබන්ගන් ද්ක්ෂ 

අධ්යයන කාර්ෂයමණ්ඩලයක් විසිනි. 
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ඉ.   නව පීඨ හා අධ්යයන පාඨමාලා   

•  ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය වතිමනි අවශයතාවයන් පද්නම් කරෙනිමින් නවතම 

උපාධි පාඨමාලාවන් හදුන්වා දීමට කටයුතු කරමින් සිටියි. ශ්රම බලකාය සඳහා 

නිපුනතාවයක් ඇති උපාධිධ්ාරින් බිහි කිරීම යන ප්රතිපත්තිය අනුව යමින් තාක්ෂණ පීඨය 

ගතාරතුරු හා සන්නිගේද්න තාක්ෂණය හා ඉංජිගන්රු තාක්ෂණය (බලශක්ති හා පාරිසරික) 

සම්බන්ධ් උපාධි පාඨමාලා සංවර්ෂධ්නය කිරීගම් කටයුතු වල නිරත ගවමින් සිටියි.   

•  කලා හා සංස්කෘති පීඨය මඟින් ගයෝජිත නව පීඨයක් වන හින්දු ශිෂ්ඨාචාරය හරහා 

හින්දු ශිෂ්ඨාචාරය පිළිබඳ නව උපාධි පාඨමාලාවක් වැඩි දියුණු කර ඇත. එගමන්ම 

පරිවර්ෂතන අධ්යනය සම්බන්ද්ගයන් නව උපාධි පාඨමාලාවක් හදුන්වා දීමට කටයුතු 

කර ඇත.    

•  ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, සාෙර විද්යාව/සාෙර ඉංජිගන්රු විද්යාව පිළිබඳ උපාධි 

පාඨමාලා පැවැත් වීම සඳහා නව පීඨයක් ආරම්භ කිරීම ගවනුගවන් ගයාජනා 

ඉදිරිපත් කරිගම් කටයුතු වල නිරත ගවමින් සිටියි. එගමන්ම සන්නිගේද්නය හා 

වයාපාර අධ්යයන පීඨය මඟින් සංචාරක හා ආෙන්තුක සත්කාරය පිළිබඳ නව උපාධි 

පාඨමාලාවක් සකස් කරමින් පවතියි. 

 

1.2    2019 විගශ්ෂ අවස්ථා  

• 2019 ජනවාරි 01 දින කුසලතා ගස්වා 

සම්මාන උගළල සහ විශ්රාමික කාර්ෂය 

මණ්ඩලයට උපහාර ද්ැක්වීම පැවැත්විනි.  

 

 

 

 

 

 

 

• 2019 ජනවාරි මස 06 ගවනි දින විගශ්ෂ 

උපාධි උත්සවයක් පැවැත්වින.  
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• 2019 ජනවාරි මස 09 දින “Innovation and Invention on Sustainable Agriculture” 

යන ගත්මාව යටගත් කෘි කර්ෂමය පිළිබඳ ගද්වැනි ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණය පැවැත්වින. 

 

• 2019 ජනවාරි මස 22 වන දින ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යාලගේ නව වන උප කුලපති වරයා වශගයන් 

මහාචාර්ෂය එෆ් සී රාෙල් මහතා වැඩ භාර ෙන්නා ලදී.  

 

 

 

 

 
 

 

 

• 2019 අගෙෝස්තු මස 26 දින ගකාළඹ තාජ් සමුරහිදි පවත්වන 

ලද් 2017 වර්ෂෂගේ ප්රකාශිත විද්යාත්මක ප්රකාශන සඳහා වූ 

ජනාධිපති සම්මාන උළගල් දී  විද්යා පීඨගේ සහ ගසෞඛය 

ආරක්ෂන විද්යා පීඨගේ අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලගේ 

සමාජිකයන් ගද්ගද්ගනකු සම්මානගයන් පිදුම් ලදී. 

 

 

 

 

 

• 2019 මාර්ෂතු මස 04 දින වෘත්තීය ගවළඳ ගපාලක්  හා වෘත්තීය අභිගේරණ වැඩසටහනක් 

විශ්විවද්යාල භූමිගේදී පැවැත් වින.   

• 2019 අගේල් මස 03 දින මත්රවයගයන් ගතාර රටක් සඳහා වන වැඩසටහන පවත්වන ලදී.   
 

• 2019 මැයි මස 09 දින පාකිස්තානගේ පැවැති පාකිස්තාන ආධ්ාර වැඩසටහන (PTAP) සඳහා  

විද්යාඥයින් හා රජගේ උසස් නිලධ්ාරින් 15 සමන්විත කණඩාමයට එක් වීමට නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යාලගේ උප කුලපතිවරයාට අවස්ථාව හිමිවිය.  
 

• 2019 ජුනි මස 06 දින නෙර සැලසුම්, ජල 

සැපයුම් සහ උසස් අධ්යාපන අමාතයංශගේ 

ගල්කම්, එම් එම් පී ගක් මායාදුන්ගන් 

මහතා විසින් ගසෞඛය ආරක්ෂන විද්යා 

පීඨගේ නව ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල් ෙල 

තබන ලදී.  
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• 2019 ජුනි මස 24 දින ඒ පහිරද්න් මහතා 

ගල්ඛකාධිකාරී වරයා වශගයන් වැඩ භාර 

ෙන්නා ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

• 2019 ජුලි මස 01 දින බ්රිතානය මහ ගකාමසාරිස් වරයා වන ෙරු ගජ්ම්ස් ගඩාරිස ් මහතා 

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලගේ සංචාරයක නිරත විය.  

 

• 2019 ජුලි මස 15 දින ත්රිකුණාමලගේ දී ශ්රි ලංකා 

නාවික හමුද්ාව හා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

අතර වයාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ද්ර්ෂශනපති 

උපාධිය ද්ක්වා යා හැකි ද්ගු සැපයුම් 

කළමණාකරන පාඨමාලාව (LLMC) සඳහා 

සම්පත් ද්ායකයින් හා ගද්ධශන ලබා ෙැනීම සඳහා 

අවගබෝධ්තා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.  

 
 

 

• 2019 සැේතැම්බර්ෂ මස 19 සහ 20 දිනයන් හිදි “Sustainability through Transformation” 

යන ගත්මාව යටගත් හතරවන වාර්ෂික පර්ෂගේෂණ සම්මන්ත්රණය වන ‘TRInCo 2019’ 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩලගේදී පවත්වන ලදී.  

• 2019 ඔක්ගතෝබර්ෂ මස 31 දින ජීව පද්ධධ්ති තාක්ෂණ ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය ආෙමානුකූලව 

විවෘත කිරීම සිදුකරන ලදී.  
 

• 2019 ගනාවැම්බර්ෂ 08 සහ 09 දිනයන් හි විශ්ව විද්යාලවල තත්ත්ව සංස්කෘතිය 

ආයතනිකකරණය කිරීම සහ අභයන්තර තත්ත්ව සහතික කිරීගම් ක්රියාකාරී සැලැස්මක් 

සංවර්ෂධ්නය කිරීම යන මැගයන් වැඩ මුළුවක් පවත්වන ලදී. 
 

• 2019 ගනාවැම්බර්ෂ 29 දින වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය මඟින් “Synthesizing Diverse 

Business Ideology for Community Well-being” යන ගත්මාව මුල් ගකාට ෙනිමින් 

වාර්ෂික පර්ෂගේෂණ සැසියක් පවත්වන ලදී. 

• 2019 ගද්සැම්බර්ෂ 19 දින කලා හා සංසකෘති පීඨය මඟින් “Sustaining Cultural 

uniqueness in the globalized context” යන ගත්මාව යටගත් වාර්ෂික පර්ෂගේෂණ සැසියක් 

පවත් වන ලදී.  
 

• ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලයට අනුබද්ධධිත පර්ෂගේෂණ ලිපි 24 ක් 2019 වර්ෂෂගේ දී ගවබ් 

අඩවි විසින් සුචිෙත කරන ලද් සඟරා වල ප්රකාශයට පත් කර ඇත.  
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1.3 අසාර්ෂථක වීම් හා ගහ්තු පැහැදිලි කිරීම්  

• පැරණි ආයතනික සැලැස්ගම් ගනාතිබූ බැවින් අභයන්තර තත්ත්ව සහතිකය සහ ආයතනික 

ප්රවණතා, ප්රතිඵල පාද්ක අධ්යාපනය සහ ශිෂය ගක්න්ීය ඉගෙනුම් (SCL) වැනි නවීන 

ප්රවණතා ඇතුළත් වන විෂයමාලා සංවර්ෂධ්නය / සංගශෝධ්නයන් ගකගරහි අවධ්ානය ගයාමු 

ගනාකිරීම. 

  

• ගද්ධශීය අවශයතා සහ ජාතයන්තර වැද්ෙත්කම පිළිබඳ ඉහළ බලපෑමක් ඇති පර්ෂගේෂණ 

ගකගරහි අවධ්ානය ගයාමු කරමින් පර්ෂගේෂණ සංවර්ෂධ්නය සඳහා ඒකාබද්ධධ් සැලැස්මක් 

ගනාතිබූ අතර එය නිවැරදි කිරීමට පියවර ෙනිමින් සිටී. 

 

• විවිධ් ෙැටළු ගහ්තුගවන් විශ්ව විද්යාලය වැඩි ශිෂය ගනාසන්සුන්තාවයකට මුහුණ දී ඇති 

අතර ආයතනික පාලනය පිළිබඳ පාර්ෂශවකරුවන්ගග්ත විශ්වාසය ගොඩනැගීමට පියවර 

ෙනිමින් සිටී. 

 

• කාර්ෂය මණ්ඩල සම්පත් හා ගභෞතික පහසුකම් සීමා කිරීම අඛණ්ඩ අරෙලයක් වන අතර එහි 

ප්රතිඵලය වූගේ අධ්යයන දින ද්ර්ෂශනය ප්රමාද් වීමයි. අවශය සම්පත් සඳහා වන අපගග්ත 

ඉල්ලීම් ඉහළ බලධ්ාරීන්ට ද්න්වා ඇත. 

 

 

 අනාෙත සැලසුම් 

අඩුපාඩු හා හිඩැස ් හඳුනා ෙනිමින් උසස් අධ්යාපනගේ වර්ෂතමාන ප්රවණතා ඇතුළත් නව 

උපායමාර්ෂගික සැලැස්මක් 2019-2023 සකස ්කරන ලද් අතර පහත වගුගේ අරමුණු, අරමුණු, 

උපායමාර්ෂෙ සහ අද්ාළ ප්රධ්ාන කාර්ෂය සාධ්න ද්ර්ෂශක අඩුපාඩු හා හිඩැස් හඳුනා ෙනිමින් උසස් 

අධ්යාපනගේ වර්ෂතමාන ප්රවණතා ඇතුළත් නව උපායමාර්ෂගික සැලැස්මක් 2019-2023 සකස ්

කරන ලද් අතර පහත වගුගේ අරමුණු, අරමුණු, උපායමාර්ෂෙ සහ අද්ාළ ප්රධ්ාන කාර්ෂය සාධ්න 

ද්ර්ෂශක සමඟ සාරාංශ ෙත කර ඇත. 

 

  

අරමුණු1: රැකියා  සඳහා  නිපුනත්වගයන්  යුතු  උපාධිධ්ාරින්  බිහි  කිරීම  

අරමුණ උපාය මාර්ෂෙ  
ප්රධ්ාන කාර්ෂය සාධ්න ද්ර්ෂශක 

 Baseline†  

1.1 

ගුණාත්මකභාවය 

සහ අද්ාළත්වය වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා 

වරින් වර විෂයමාලා 

සංගශෝධ්නය කිරීම 

1.1.1 

විෂය මාලාගවි වත්මන් 

ප්රවනතා සහ භාවිතයන් 

අ්ැතුලත් කිරීම  

KPI 1: ගස්වා 

ගයෝජකයාගග්ත මට්ටම - 

තෘේතිය (ගස්වා 

ද්ායකයාගග්ත නිපුණතාව, 

ආකල්ප හා 

නවයකරනණය හා ගවනත් 

ද්ෑපිළිබඳ)  

- (% ගශ්්රණිෙත කිරීම: 

ඉතා තෘේතිමත්/ 

තෘේතිමත්/ සාමානයට වඩා 

ඉහලින්/ සාමානයය / 

දුර්ෂවල) 

 

 

 

 

8/42/28/16/6 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

විෂයමාලාගේ වත්මන් 

ප්රවණතා සහ භාවිතයන් 

ඇතුළත් කිරීම 

1.2 

ඉෙැන්වීම, 

ඉගෙනීම සහ 

තක්ගස්රු කිරීගම් 

උපාය මාර්ෂෙ වැඩි 

දියුණු කිරීම. 

1.2.1 

OBE සහ SCL ප්රගේශයන් 

අනුෙමනය කිරීම 

1.2.2 

ඉෙැන්වීම් හා ඉගෙනුම් 

පිළිගවත් සඳහා නවය 

ඉෙැන්වීම් හා ගතාරතුරු 

සන්නිගේද්න තාක්ෂණය 

ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම 

1.4
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1.2.3 

විෂයමාලා පිළිබඳ 

අභයන්තර තත්ත්ව 

සහතික කිරීගම් යාන්ත්රණ 

ශක්තිමත් කිරීම 

KPI 2: අධ්යයන 

වැඩසටහන් ෙණන 

QAAC මඟින් වැඩසටහන් 

සමාගලෝචනගේදී අද්ාළ 

අංශ සමත් වීම  

 

KPI 3:  ශිෂය තෘේතිගේ 

මට්ටම (ඉෙැන්වීම පිළිබඳ)  

- (% ගශ්්රණිෙත කිරීම: 

ඉතා තෘේතිමත්/ 

තෘේතිමත්/ සාමානයට වඩා 

ඉහලින්/ සාමානයය / 

දුර්ෂවල) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

17/60/12/8/3 

1.3 

ගවළඳපල ඉල්ුම 

සහ අනාෙත 

ප්රවණතා මත 

පද්නම්ව නව 

අධ්යයන වැඩසටහන් 

හඳුන්වා දීම.  

  

1.3.1 

ශ්ර .ලං.නැ.වි.වි. ගේ 

"තත්ත්ව සහතික කිරීගම් 

පුහුණුවීගම් සංග්රහය- 

අධ්යයන වැඩසටහන් 

සංවර්ෂධ්නය"අනුෙමනය 

කිරීම 

KPI 4: සාම්ප්රද්ායික 

ගනාවන අධ්යයන 

වැඩසටහන් ෙණන, 

සාම්ප්රද්ායික ගනාවන 

අධ්යයන වැඩසටහන් 

ෙණන, 

ඉල්ලුම මත පද්නම් වූ විෂය  

 

KPI 5: ප්රිඵල ද්ායි 

රැකියාවක් සඳහා සාමානය 

ගපාගරාත්තු (ගස්වා 

නියුක්තිය) - (% මාසයක් 

ඇතුලත ගස්වගයහි 

ගයාද්වා ඇත(< 6/ 6-12/ 

>12)) 

 

 

 

 

 

 

22/10/68 

1.3.2 

නව ගද්පාර්ෂතගම්න්තු හා 

පීඨ පිහිටුවීම 

1.3.3 

ගෙෝලීය උසස් අධ්යාපන 

ආයතන සමඟ 

හවුල්කාරිත්වය 

ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම. 

1.4 

ඉෙැන්වීගම් හා 

ඉගෙනීගම් පරිසරය 

වැඩි දියුණු කිරීම 
1.4.1 

අද්ාළ සහ වර්ෂතමාන 

ගතාරතුරු සඳහා 

පුස්තකාල ප්රගේශය 

වැඩි දියුණු කිරීම 
KPI 6: තෘේතිගේ 

මට්ටම (සිසුන්ගග්ත සහ 

ගුරු මණ්ඩලගේ) 

අධ්යයන කාර්ෂය 

සාධ්නය සහ 

පර්ෂගේෂණ සඳහා 

අවශය පහසුකම් 

පිළිබඳව   

- (% ගශ්්රණිෙත කිරීම: 

ඉතා තෘේතිමත්/ 

තෘේතිමත්/ සාමානයට 

වඩා ඉහලින්/ සාමානයය / 

දුර්ෂවල) 

 

 

8/45/26/15/6 

1.4.2 

ගතාරතුරු සන්නිගේද්න 

තාක්ෂණ පහසුකම් 

වැඩි දියුණු කිරීම 

1.4.3 

ගද්වන භාෂාවක් ගලස 

ඉංග්රීසි භාවිතය 

ශක්තිමත් කිරීම 

1.4.4 

සිසුන්ගග්ත වෘත්තීය 

මාර්ෂගෙෝපගද්ධශ හා 

ගපෞරුෂ සංවර්ෂධ්නය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

1.4.5 

ශිෂය හිතකාමී 

පරිපාලන, අධ්යයන හා 

තාක්ෂණික සහාය 

පද්ධධ්තිය සහතික 

කිරීම. 
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අරමුණු 2: පර්ෂගේෂණ, නගවෝත්පාද්න හා පශ්චාත් උපාධි පුහුණුව පිළිබඳ විශිෂ්ටතා ප්රමිති ලබා ෙැනීම 

අරමුණු උපාය මාර්ෂෙ 
ප්රධ්ාන කාර්ෂය සාධ්න ද්ර්ෂශක (KPIs) 

 Baseline† 

2.1 

පර්ෂගේෂණ වල 

විශිෂ්ටත්වගේ 

ප්රමිතීන් ළඟා 

කර ෙැනීම  

2.1.1 

පර්ෂගේෂණ සඳහා 

යටිතල පහසුකම් සහ 

ප්රතිපත්තිමය පරිසරය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

KPI 7: විද්යාගේ ගවබ් 

අඩවිය විසින් සුචිෙත 

කරන ලද් සඟරා වල 

වාර්ෂික ප්රකාශන 

ෙණන 

14 

2.1.2 

කලාපගේ සහ 

ජාතිගේ සමාජ 

ආර්ෂික සංවර්ෂධ්නය 

සඳහා අන්තර්ෂ විනය 

පර්ෂගේෂණ 

ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම. 

KPI 8: RG score for 

EUSL in 

ResearchGate 

(පර්ෂගේෂණ 

ප්රකාශන/සමාගලෝචනය 

කල සඟරා සම්මන්ත්රණ 

කටයුතු පද්නම් කර 

ෙනිමින්) 

362 

2.1.3 

ගෙෝලීය වැද්ෙත්කම / 

බලපෑම පිළිබඳ නව 

ද්ැනුම ජනනය කිරීම 

සඳහා පර්ෂගේෂණ 

ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම 

2.1.4 

පර්ෂගේෂණගේ 

ගුණාත්මකභාවය 

සහතික කිරීම 

KPI 9: ගූෙල් සමඟ 

කටයුතු කරන 

විද්ධවතුන් සංඛයාව h-

index 4 

11 

2.2 

පර්ෂගේෂණ 

උපාධි 

වැඩසටහන් 

ශක්තිමත් කිරීම 

2.2.1 
උපාධි අධ්යන 

ආයතන පිහිටු වීම 

KPI 10: ඉල්ුම 

වර්ෂධ්නය වැන පශ්චාත් 

උපාධි අධ්යයනයන් 

ෙණන 

(ශාස්ත්රපති/ද්ර්ෂශනපතිl/ද්

ර්ෂශනශූරි සිසුන් ෙණන) 

 

 

91/10/02 

2.2.2 

පර්ෂගේෂණ සිසුන් 

ඇතුළත් කර ෙැනීම 

දිරිමත් කිරීම. 

2.2.3 

පර්ෂගේෂණ උපාධි 

සඳහා සහගයෝගීතා 

ඇති කිරීම 

KPI 11: ද්ැනට 

ගකගරමින් පවතින 

පර්ෂගේෂණ 

සහගයෝගිතා ෙණන 

(ජාතික/ජාතයන්තර) 

12 

2.3 

පර්ෂගේෂණ හා 

නගවෝත්පාද්න, 

කාර්ෂමික, 

අන්තර්ෂියා සහ 

වාණිජකරණය 

වැඩි දියුණු 

කිරීම.  

2.3.1 

කර්ෂමාන්ත-විශ්ව 

විද්යාල 

හවුල්කාරිත්වය 

ස්ථාපිත කිරීම. 

KPI 12: ආරම්භක 

ෙණන/ වානිජකරණය 

/ ගේටන්ට් බල පත්ර  

 

 

 

0 / 0 / 0 

2.3.2 

පර්ෂගේෂණයන්හි 

වාණිජකරණය 

ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම 
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අරමුණු 3: ආයතනික ධ්ාරිතාව සහ පාලනය වැඩි දියුණු කිරීම  

අරමුණු උපාය මාර්ෂෙ 
ප්රධ්ාන කාර්ෂය සාධ්න ද්ර්ෂශක (KPIs) 

 Baseline† 

3.1 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලගේ 

ශක්තිය හා 

ගුණාත්මකභාව

ය වැඩි දියුණු 

කිරීම 

3.1.1 

කාර්ෂය මණ්ඩල බඳවා 

ෙැනීම, වෘත්තීය ප්රෙතිය, 

වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය 

යනාදිය පිළිබඳ මානව 

සම්පත් ප්රතිපත්ති 

අනුෙමනය කිරීම. 

KPI 13: අද්ාල 

ක්ගෂ්ත්රගේ ආචාර්ෂය 

උපාධි ලත් අධ්යයන 

කාර්ෂයය මණ්ඩලය  

(මුළු අධ්යයන කාර්ෂයය 

මණ්ඩලගේ අනුපාතය) 

58 (30%) 

3.1.2 

ගුණාත්මකභාවය, 

කැපවීම, ආයතනික 

වෙකීම, සමාජ වෙකීම් 

සහිත පරාර්ෂථකාමී ගස්වය 

අෙය කරන විශ්ව විද්යාල 

සංස්කෘතියක් ප්රවර්ෂධ්නය 

කිරීම 

KPI 14: උපාධි ලබා 

ෙැනීගම් මට්ටම  

(උපාධි ලබා ෙැනීගම් 

අනුපාතය) 

69.31% 

3.2 

යටිතල 

පහසුකම් 

සුරක්ිත 

කිරීම, 

වැඩිදියුණු 

කිරීම සහ 

සංවර්ෂධ්නය 

කිරීම 

3.2.1 
ප්රධ්ාන සැලැස්ම 

යාවත්කාලීන කිරීම 

KPI 15: අවශය ගභෞතික 

යටිතල පහසුකම් ලබා 

ෙැනීගම් (ගන්වාසිකාොර,  

ගපාදු පහසුකම් ප්රගේශ 

පහසුකම් ආදිය.)  

- (සිසුන්ගග්ත ගශ්්රණිෙත 

කිරීගම් අනුපාතය: ඉතා 

තෘේතිමත්/ තෘේතිමත්/ 

සාමානයට වඩා ඉහලින්/ 

සාමානයය / දුර්ෂවල) 

8/45/26/15

/6 

3.2.2 

නව පීඨ/ ගද්පාර්ෂතගම්න්තු 

සඳහා යටිතල පහසුකම් 

ඉදිකිරීම 

3.2.3 

පවත්නා යටිතල පහසුකම් 

වැඩි දියුණු කිරීම හා 

පවත්වාගෙන යාම 

3.3 

පාලනය සහ 

කළමනාකරණ

ය වැඩි දියුණු 

කිරීම 

3.3.1 
වෙවීම සහ විනිවිද්භාවය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

KPI 16: විෙණන විමසුම් 

ෙණන 

9 (in 

2016) 

3.3.2 

සම්පත් ඵලද්ායී ගලස හා 

කාර්ෂයක්ෂමව 

කළමනාකරණය කිරීම 

3.4 

ඵලද්ායී තත්ත්ව 

සහතික 

පද්ධධ්තියක් 

පවත්වාගෙන 

යාම. 

3.4.1 

තත්ව සහතික පිළිබඳ 

ජාතික ප්රතිපත්තිය සමඟ 

උසස් අධ්යාපනගයහි 

ගපළෙැස්ම සහතික කිරීම 

3.4.2 

අභයන්තර තත්ත්ව 

සහතික කිරීගම් යාන්ත්රණ 

වැඩි දියුණු කිරීම. 
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අරමුණු 4: ප්රජා සහභාගීත්වය, උපගද්ධශනය සහ දුරස්ථභාවය වැඩි දියුණු කිරීම 

අරමුණු උපාය මාර්ෂෙ 
ප්රධ්ාන කාර්ෂය සාධ්න ද්ර්ෂශක (KPIs) 

 Baseline† 

4.1 

පුළුල් 

සහභාගීත්වය 

සහ උසස් 

අධ්යාපනයට 

සමාන 

ප්රගේශයක් 

ලබා දීම  

4.1.

1 

ප්රතිපත්ති රාමුව සහ 

ගමගහයුම් ක්රියා පටිපාටිය 

සංවර්ෂධ්නය කිරීම. 

KPI 17: 

අනුපාතය/දුරස්ථ 

අධ්යාපනය සඳහා වන 

අවස්ථා ෙණන  

- (සම්පූර්ෂණ සුදුසුකම් සැපිරූ 

අයදුම්කරුවන්ගග්ත 

අනුපාතය) 

65% 

4.1.

2 

බාහිර අධ්යයන 

වැඩසටහන් සඳහා 

ප්රගේශය පුළුල් කිරීම 

KPI 18: දුරස්ථ ඉගෙනීම් 

හා පාඨමාලා සම්පූර්ෂණ 

කිරීගම් අනුපාතය- (% 

ලියාපදිංචි වීගමන් සම්පූර්ෂණ 

කල අනුපාතය) 

37% 

4.1.

3 

සුවිගශ්ෂී කුසලතා 

හඳුනාගෙන අවශය 

පුහුණුව සඳහා පහසුකම් 

සැපයීම 

4.2 

ප්රජා ගස්වා සහ 

වයාේත 

වැඩසටහන් 

වැඩි දියුණු 

කිරීම 

4.2.

1 

සිසුන් හා කාර්ෂය 

මණ්ඩලය, ප්රජාව සමඟ 

සම්බන්ධ් කර ෙැනීම 

සඳහා විෂය හා බාහිර 

ක්රියාකාරකම් සංවර්ෂධ්නය 

කිරීම 

KPI 19: සමාජ, 

සංස්කෘතික හා විෂය 

බාහිර ක්රියාකාරකම්වල 

නිරත වීගම් මට්ටම (සිසුන් 

හා කාර්ෂයය මණ්ඩලය) - (% 

ගශ්්රණිෙත කිරීම: ඉතා 

තෘේතිමත්/ තෘේතිමත්/ 

සාමානයට වඩා ඉහලින්/ 

සාමානයය / දුර්ෂවල) 

8/45/26/1

5/6 

4.2.

2 

රසායනාොර ගස්වා සහ 

බාහිර ක්රියාකාරකම් 

ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම 

4.3 

උපගද්ධශන සහ 

උපගද්ධශන 

ගස්වා සැපයීම 

4.3.

1 

උපගද්ධශන ලබා ෙැනීම 

සඳහා ශාස්ත්රාලිකයින් 

සම්බන්ධ් කර ෙැනීම 

සඳහා සුදුසු යාන්ත්රණ හා 

ක්රියා පටිපාටි ප්රවර්ෂධ්නය 

කිරීම. 

KPI  20: සිදුවීම් ෙණන / 

සම්පූර්ෂණ කල 

වැඩසටහන් ෙණන 

 

KPI  21: උපගද්ධශන 

ෙණන 

40 

 

 

 

4.3.

2 

උපගද්ධශන ගස්වා, 

උපගද්ධශන ගස්වා සහ 

පුහුණුව ලබා ෙැනීම සඳහා 

ප්රජාවන්ට අවස්ථා ලබා 

දීම. 

4.4 

වයවසායකත්ව

ය සහ 

හවුල්කාරිත්වය 

ප්රවර්ෂධ්නය 

කිරීම 

4.4.

1 

කර්ෂමාන්ත-විශ්ව විද්යාල-

ප්රජාව අතර විශ්වවිද්යාල 

වයාපාර සම්බන්ධ්තාවය 

(යූබීඑල්) ශක්තිමත් කිරීම. 

KPI 22: සාර්ෂථක 

වයාපාර ෙණන/ 

ශ්රි.ලං.නැ.වි.වි. සහාය 

ද්ක්වන වාණිජකරණය වූ 
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ඉහත සඳහන් ක්රගමෝපායට අතිගර්ෂකව ද්ායක වන කඩිනම් උසස් අධ්යාපන වයාේති හා සංවර්ෂධ්න 

(AHEAD) වයාපෘතිය යටගත් ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කිරීමට විශ්වවිද්යාලය කටයුතු කරමින් සිටී. 

ELTA-ELSE පී ulty සංවර්ෂධ්න ප්රද්ාන විද්යා පී and ය හා කෘිකර්ෂම පී ulty ය (රු. මිලියන 100 

බැගින්) දිනා ෙත් අතර ELTA-ELSE ගද්පාර්ෂතගම්න්තු සංවර්ෂධ්න ප්රද්ාන ගද්පාර්ෂතගම්න්තු තුනක් විසින් 

දිනා ෙන්නා ලදී, එනම් සත්ව විද්යා ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව, වාණිජ ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව සහ භාෂා හා 

සන්නිගේද්න ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව අධ්යයන (මිලියන 15 බැගින්) ඉගෙනුම් ගක්න්ීය ඉෙැන්වීම් (LCT) 

වැඩි දියුණු කරන අතර ප්රති come ල පාද්ක අධ්යාපනය (OBE) ක්රියාත්මක කිරීමට සහ සමාජ-

චිත්තගේගීය කුසලතා විෂය මාලාවට සම්මිශ්රණය කිරීමටත්, යූටීඑල් මිණුම් සලකුණු සාක්ෂාත් කර 

ෙැනීම සඳහා ඉංග්රීසි භාෂාව ගද්වන භාෂාවක් ගලස වැඩි දියුණු කිරීමටත් හැකි ගේ. ඉහත සඳහන් 

AHEAD වයාපෘති ක්රියාකාරකම් 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2, 1.4.3 සහ 1.4.4 උපාය මාර්ෂෙ සමඟ 

ගකලින්ම සම්බන්ධ් ගේ. AHEAD වැඩසටහගනන් ප්රතිලාභ ගනාලබන ආයතන සඳහා ඒකාබද්ධධ් 

අරමුද්ල් භාවිතා කරනු ලැගබ්. 

 

ක්රගමෝපායික සැලැස්ගම් 2 වන ඉලක්කය ගපන්නුම් කරන්ගන් පර්ෂගේෂණ ගපරමුණු ගද්කකින් 

ප්රවර්ෂධ්නය කරන බවයි: (1) කලාපගේ සහ ජාතිගේ සමාජ ආර්ෂික සංවර්ෂධ්නය සඳහා; සහ (2) 

ගෙෝලීය වැද්ෙත්කම / බලපෑම පිළිබඳ නව ද්ැනුම ජනනය කිරීම සඳහා. 
 

ප්රධ්ාන පාර්ෂශවකරුවන්ට ආරාධ්නා කරමින් එක් එක් පීඨය විසින් පවත්වනු ලබන වාර්ෂික 

පර්ෂගේෂණ සැසි හරහා ගසායාෙැනීම් ගබද්ා හැරීමට ප්රධ්ාන බාහිර රාජය හා ගපෞද්ධෙලික සංවිධ්ාන 

සමඟ සම්බන්ීකරණ උත්සාහයක් අපි ආරම්භ කර ඇත්ගතමු. සුවිගශ්ෂී කාර්ෂයයන් ඊළඟ අදියර කරා 

ගෙන යාම සඳහා විශ්වවිද්යාල පර්ෂගේෂණ ප්රතිපාද්න හරහා ගවනම අරමුද්ල් කවුළුවක් හඳුන්වා ගද්නු 

ලැගබ්. 2 වන පර්ෂගේෂණ උපායමාර්ෂෙය ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම සඳහා, ගවබ් අඩවි විද්යාව සහ ස්ගකාපස් 

විසින් සුචිෙත කරන ලද් සඟරාවල ප්රකාශන සඳහා නිමැවුම් පද්නම් පර්ෂගේෂණ සම්මාන ගයෝජනා 

ක්රමය හඳුන්වා ගද්නු ලැගබ්. සෑම සම්මානයක්ම බලපෑම් සාධ්කය මත පද්නම් වන අතර ප්රකාශනයක් 

සඳහා එක් ශාස්ත්රාලිකගයකුට රුපියල් 250,000 ක සීමාවක් ඇති අනුබද්ධධ්තා සංඛයාව සහ එක් එක් 

පර්ෂගේෂකයා සඳහා රැස්කරෙත් අරමුද්ල් පර්ෂගේෂණ ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් සඳහා ගයාද්ා ෙත හැකිය 

(උද්ා: පර්ෂගේෂණ හා සම්මන්ත්රණ සඳහා විගද්ධශ සංචාර, ජර්ෂනල් සැකසුම් ොස්තු, පර්ෂගේෂණ 

සහායකයින් සඳහා ගෙවීම් ආදිය). 

 

විචිත්රවත් පර්ෂගේෂණ සංස්කෘතියක් වර්ෂධ්නය කිරීම සඳහා වැඩි අරමුද්ල් ගවන් කර ඇති අතර, 

AHEAD වයාපෘතිය යටගත් සංවර්ෂධ්න දිශානත පර්ෂගේෂණ (DOR) ප්රද්ාන ගද්කක් (රු. 

මිලියන 40 බැගින්) ගමම ඉලක්කය සඳහා වටිනාකමක් එක් කරනු ඇත. ගද්ධශීය ෙැටළු 

අධ්යයනය කිරීම සඳහා විගද්ධශීය සහගයෝගීතාවන් දිරිෙැන්වීම සහ පහසුකම් සැපයීම (උද්ා: 

පැමිගණන විද්ධවතුන්ට ආරාධ්නා කිරීම) විගශ්ෂගයන් සමාජ විද්යා හා මානව ශාස්ත්ර 

ක්ගෂ්ත්රගේ ගුණාත්මක පර්ෂගේෂණ නිමැවුම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන අනාෙත උපාය 

මාර්ෂෙයකි. 

 

අධ්යාත්මිකතාවගේ සාරධ්ර්ෂම හා සම්බන්ධ්ව ස්වභාව ධ්ර්ෂමය හැසිගරන ආකාරය පිළිබඳ මූලධ්ර්ෂම 

අවගබෝධ් කර ෙැනීම උත්ගත්ජනය කිරීම සඳහා නූතන විද්යාව (ක්ගවාන්ටම් ගභෞතික විද්යාව, 

ඒකාබද්ධධ් ක්ගෂ්ත්රය හා ස්නායු විද්යාව) පිළිබඳ අවගබෝධ්යක් සහිත පුරාණ භාවනා / ගයෝෙ ඒකාබද්ධධ් 

කරමින් විඥ්ඥානය පද්නම් කරෙත් අධ්යාපන ඒකකයක් පිහිටුවීමට විශ්ව විද්යාලය කටයුතු කරමින් 

සිටී. එමගින් ස්වයං-අවගබෝධ් කරෙත් පරිවර්ෂතනයක් උත්ගත්ජනය කරයි, එය මත්රවයවලට ඇබ්බැහි 

වීම, නවක වද්ය, ආතතිය, ස්වයං-ගක්න්ීයභාවය, බලාගපාගරාත්තු සුන්වීම යනාදිය සඳහා විසඳුම් 

විය හැකිය. 
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2 සම්පත් සහ ශිෂයයන් පිළිබඳ ගතාරතුරු: 

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාගලේ සහ ත්රිකුණාමල මන්ඩපගය්් ියුම පීඨයන් හී ශිෂය, අධ්යයන කාර්ෂයය 

මණ්ඩලගය්් වයාේතිය රූප සටහන් 2 සහ 3 මගින් ගපන්නුම් කරයි. 

 

රූප සටහන 2:  ශිෂය හා අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩල වයාේතිය, නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

 

 
 

 

රූප සටහන 3: ශිෂය හා අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩල වයාේතිය, ත්රිකුනාමල මණ්ඩපය 

 
 

2019 ගද්සැම්බර්ෂ මස අවසානය වන විට සියලුම කාණ්ඩවල ශිෂය ජනෙහනය සහ ස්ිර කාර්ෂය 

මණ්ඩල ගතාරතුරු වගුගේ ද්ක්වා ඇත (2.1). 
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වගු අංක 2. 1: සිසුන්ගග්ත හා ස්ිර කාර්ෂය මණ්ඩලගේ සංඛයාත වයාේතිය  

ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය පාඨමාලාව 
ශිෂය 

සංඛ්යාව 

අධ්යයන කාර්ෂය 
මණ්ඩල 
සංඛ්යාව 

අධ්යයන 
ගනාවන කාර්ෂය 

මණ්ඩල 
සංඛ්යාව 

කෘි කර්ෂමය විද්යාගේදී කෘිකර්ෂම  250 29 34 

කලා හා සංස්කෘත ශාස්ත්රගේදී කලා  2828 62 28 

වානිජය හා 
කළමනාකරණ  

විද්යාගේදී වයාපාර 
පරිපාලනය 

334 

26 14 

වානිජගවිදී  348 

ගසෞඛය 
ආරක්ෂණ විද්යාව  

ගගවද්ය උපාධිය 403 

36 40 

ගහද් උපාධිය  119 

විද්යාව  

විද්යාගවිදි (ජීවවිද්යා) 180 

41 41 විද්යාගවිදී (ගභෞතික විද්යා) 278 

විද්යාගවිදී (විගශ්්ෂ) 52 

තාක්ෂණය  
කෘි තාක්ෂණ සහ 

වයාවසායකත්ව (BBST) 
221 6 8 

පුස්තකාලය  - 5 15 

අගනකුත් ගද්පාර්ෂතගම්න්තු  - - 203 

එකතුව  5013 205 383 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය පාඨමාලාව 
ශිෂය 

සංඛ්යාව 

අධ්යයන කාර්ෂය 
මණ්ඩල 
සංඛ්යාව 

අධ්යයන 
ගනාවන කාර්ෂය 

මණ්ඩල 
සංඛ්යාව 

වයවහාරික විද්යා  
 170 

14 5 විද්යාගවිදී ඉගලක්ගරානික 
වයවහාරික ගභෞතික විද්යා 

150 

සන්නිගේද්නය හා 
වයාපාර අධ්යයනය  

විද්යාගවිදි කළමණාකරන 326 13 2 

ශාස්ත්රගවිදී (භාෂා සහ 
සංනිගවිද්න) 

314 9 2 

සිද්ධධ්ා වවද්ය 
ඒකකය  

සිද්ධධ් ගගවද්ය  216 10 2 

පුස්තකාලය  - 2 6 

අගනකුත් ගද්පාර්ෂතගම්න්තු  - - 71 

එකතුව  1176 48 88 
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2.1 ශිෂය ජනෙහනය  

පහත සඳහන් රූප සටහන් 4.1 සහ 4.2 මඟින් ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ පීඨයන් හා 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය අතර සිසුන්ගග්ත සමානුපාතික වයාේතිය ගපන්නුම් කරනු ලබයි.  

 

 

රූප සටහන 4.1: නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගය්් පිඨයන්හී ශිෂය වයාේතිය  

 

 

රූප සටහන 4.2: ත්රිකුනාමල මණ්ඩගේ පිඨයන්හී ශිෂය වයාේතිය 
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අ.   ගද්ධශීය ිසුන් සම්බන්ද් විස්තර:  

වගු අංක 2. 2: ගද්ධශීය සිසුන් (අභයන්තර උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඇතුලත් කර ෙැනීම්) 

ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 
බඳවා ෙැනීගම් 

වර්ෂශය 

බඳවා ෙැනීමට 
එකඟවූ 
සංඛ්යාව 

ලියාපදිංචි 
සංඛ්යාව  

පඨමාලා 
හද්ාරන 
සංඛ්යාව  

කෘි කර්ෂමය  විද්යාගේදී (කෘිකර්ෂමය) 2017/2018 80 61 51 

කලා හා සංස්කෘත ශාස්ත්රගේදී උපාධිය  2017/2018 800 637 625 

වානිජය හා 
කළමනාකරණ 

වානිජගේදී උපාධිය  2017/2018 125 92 92 

වයාපාර පරිපාලනගේදී 
උපාධිය 

2017/2018 125 98 98 

විද්යාව 
විද්යාගේදී ජීව විද්යා 2017/2018 100 75 69 

විද්යාගේදී ගභෞතික විද්යා 2017/2018 150 108 108 

ගසෞඛය ආරක්ෂණ 

විද්යාව 

ගගවද්ය උපාධිය 2017/2018 80 80 80 

විද්යාගවිදී ගහද් උපාධිය 2017/2018 40 28 27 

තාක්ෂණය 
කෘෂී තාක්ෂණ සහ 

වයාවසායකත්ව (BBST) 
2017/2018 75 77 77 

 

 

 

 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය  අධ්යයන පාඨමාලා 
බඳවා ෙැනීගම් 

වර්ෂශය 

බඳවා ෙැනීමට 
එකඟ වූ 
සංඛ්යාව 

ලියාපදිංචි 
සංඛ්යාව 

පාඨමාලා 
හද්ාරන 
සංඛ්යාව  

වයවහාරික විද්යා  
විද්යාගවිදී 2017/2018 75 80 77 

විද්යාගවිදී ඉගලක්ගරානික 
වයවහාරික ගභෞතික විද්යා 

2017/2018 100 62 61 

සන්නිගේද්න හා 
වයාපාර අධ්යයනය 

විද්යාගවිදී කළමණාකරන 2017/2018 100 126 126 

ශාස්ත්රගවිදී (භාෂා සහ 
සංන්ගවිද්න අධ්යයන) 

2017/2018 100 136 134 

සිද්ධධ්ා වවද්ය 
ඒකකය 

සිද්ධධ් ගගවද්ය උපාධිය 2017/2018 75 61 59 
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වගු අංක 2. 3:    අභයන්තර උපාධි අගේක්ෂකයින් සඳහා ගද්ධශීය ිසුන් ඇතුළත් කිරීම  

(මුළු ශිෂය සංඛ්යාව)  

ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 
අධ්යයන 
වර්ෂශය 

බඳවා 
ෙැනීගම් 

වර්ෂශය 

වි.වි.ප්ර.ගකා.ස. බඳවා 
ෙැනීම(ගද්ධශීය ිසුන්) 

පුරුෂ ස්ත්රි එකතුව 

ක
ෘි

 
ක

ර්ෂ
ම

ය
 

විද්යාගේදී කෘිකර්ෂම 
උපාධිය 

1වසර 2017/2018 11 40 51 

2වසර 2016/2017 15 53 68 

3වසර 2015/2016 24 34 58 

4වසර 2014/2015 29 44 73 

ක
ල

ා 
හ

ා 
ස

ංස
්ක

ෘත
 

ශාස්ත්රගේදී උපාධිය 

1වසර 2017/2018 120 505 625 

2වසර 2016/2017 146 549 695 

3වසර 2015/2016 214 834 1048 

4වසර 2014/2015 69 301 370 

අධ්යාපනගවිදි උපාධිය 

2වසර 2016/2017 6 24 30 

3වසර 2015/2016 5 25 30 

4වසර 2014/2015 8 22 30 

ව
ානි

ජ
ය
 
හ

ා 
ක

ළ
ම

න
ාක

ර
ණ

 

වාණිජගවිදී උපාධිය 

1වසර 2017/2018 33 59 92 

2වසර 2016/2017 15 64 79 

3වසර 2015/2016 29 58 87 

4වසර 2014/2015 26 49 75 

වයාපාර පරිපාලනගවිදී 
උපාධිය 

1වසර 2017/2018 35 63 98 

2වසර 2016/2017 20 70 90 

3වසර 2015/2016 29 49 78 

4වසර 2014/2015 32 49 81 

වි
ද්ය

ාව
 
 

විද්යාගවිදී (ජීව විද්යා) 
සාමානය උපාධිය 

1වසර 2017/2018 15 54 69 

2වසර 2016/2017 20 56 76 

3වසර 2015/2016 3 32 35 

විද්යාගවිදි උපාධිය( 
ගභෞතික විද්යා) සාමානය 
උපාධිය 

1වසර 2017/2018 56 52 108 

2වසර 2016/2017 54 52 106 

3වසර 2015/2016 34 30 64 

විද්යාගවිදී (විගශ්්ෂ 
උපාධිය) 

3වසර 2014/2015 1 17 18 

4වසර 2013/2014 3 16 19 

4වසර 2012/2013 2 13 15 

ග
ස

ෞඛ
ය
 

ආ
ර

ක්
ෂ

ණ
 
වි

ද්ය
ාව

 

විද්යාගවිදී ගහද් උපාධිය 

1වසර 2017/2018 12 15 27 

2වසර 2016/2017 7 30 37 

3වසර 2015/2016 5 26 31 

4වසර 2014/2015 11 13 24 

ග
ස

ෞඛ
ය
 
ආ

ර
ක්

ෂ
ණ

 

වි
ද්ය

ාව
 

ගගවද්ය උපාධිය 

1වසර 2017/2018 30 50 80 

2 වසර  2016/2017 27 46 73 

3 වසර  2015/2016 34 43 77 

4 වසර 2014/2015 31 20 51 

4 වසර  2013/2014 25 38 63 

5වසර 2012/2013 16 35 51 

ත
ාක්

ෂ
ණ

ය
 

කෘි තාක්ෂණ සහ 

වයවසායකත්ව (BBST) 
උපාධිය 

1වසර  2017/2018 21 56 77 

2වසර  2016/2017 20 49 69 

3වසර  2015/2016 10 65 75 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 
අධ්යයන 
වර්ෂශය 

බඳවා 
ෙැනීගම් 
වර්ෂශය 

වි.වි.ප්ර.ගකා.ස. 

(ගද්ධශීය ිසුන්) 

පුරුෂ ස්ී එකතුව 

ව
ය

ව
හ

ාරි
ක

 වි
ද්ය

ා 
පී

ඨ
ය

 

විද්යාගවිදී ඉගලක්ගරානික 
වයවහාරික ගභෞතික විද්යා 

1වසර 2017/2018 32 29 61 

2වසර 2016/2017 29 34 63 

3වසර 2015/2016 12 14 26 

විද්යගවිදි පරිෙනක 
විද්යා 

1වසර 2017/2018 52 25 77 

2වසර 2016/2017 46 18 64 

3වසර 2015/2016 23 6 29 

ස
න්

නි
ග

ේ
ද්න

ය
ට

 හ
ා 

ව
ය

ාප
ාර

 අ
ධ්

ය
ය

න
ය

 ශාස්ත්රගවිදි (භාෂා සහ 
සංනිගවිද්න අධ්යයන) 
උපාධිය 

1වසර 2017/2018 10 124 134 

2වසර 2016/2017 3 80 83 

3වසර 2015/2016 5 82 87 

4වසර 2014/2015 1 9 10 

විද්යාගවිදි 
කළමණාකරන උපාධිය 

1වසර 2017/2018 29 97 126 

2වසර 2016/2017 32 58 90 

3වසර 2015/2016 19 52 71 

4වසර 2014/2015 11 28 39 

සි
ද්ධ

ධ්
ා 

ව
ව

ද්ය
 

ඒ
ක

ක
ය

 

සිද්ධධ් ගගවද්ය උපාධිය  

1වසර 2017/2018 16 43 59 

2වසර 2016/2017 11 40 51 

2වසර 2015/2016 3 14 17 

3වසර 2014/2015 8 21 29 

4වසර 2013/2014 10 30 40 

5වසර 2012/2013 3 17 20 
 

 

වගු අංක 2. 4: බාහිර උපාධි වැඩසටහන් සඳහා නවකයින් සහ බඳවා ෙැනීම් (මුළු ශිෂය සංඛයාව) 
බාහිර  

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

අධ්යයන පාඨමාලා අධ්යයන වර්ෂශය පුරුෂ ස්ී එකතුව 

නව බඳවා ෙැනීම් (2019 ජනවාරි සිට ගද්සැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

වයාපාර කළමණාකරන උපාධිය 1වසර  125 83 208 

ලියාපදිංචි වූ මුළු සිසුන් සංඛයාව (2019 ගද්සැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

ශාස්ත්රගවිදී උපාධිය 

1වසර 24 15 39 

2වසර 26 15 41 

3වසර 29 50 79 

වයාපාර පරිපාලන උපාධිය 
2වසර 1 1 2 

4වසර 11 7 18 

විද්යාගවිදී උපාධිය 

1වසර 2 1 3 

2වසර 3 1 4 

3වසර 2 2 4 

වයාපාර කළමණාකරන උපාධිය (BBM) 
1වසර 125 83 208 

2වසර 86 69 155 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

අධ්යයන පාඨමාලා අධ්යයන වර්ෂශය පුරුෂ ස්ී එකතුව 

ලියාපදිංචි වූ මුළු සිසුන් සංඛයාව (2019 ගද්සැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

විද්යාගවිදි කළමණාකරන උපාධිය 3වසර 3 3 6 

ශාස්ත්රගවිදී සංනිගවිද්න උපාධිය 3වසර 1 2 3 

 

වගු අංක 2. 5: නවක (ගද්ධශීය) සිසුන් වශගයන් පශ්චාත් උපාධි උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඇත්ලත් 
කරෙත් මුළු ශිෂය සංඛයාව 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 
පූර්ෂණ කාලීන/ 

අර්ෂධ් කාලීන  
පුරුෂ ස්ී එකතුව 

නවකයින් බඳවා ෙැනීම(2019 ජනවාරි සිට ගද්සැම්බර්ෂ ද්ක්වා) 

කෘිකර්ෂම  
විද්යාපති (කෘිකර්ෂමය) පූර්ෂණ කාලීන 9 7 16 

ද්ර්ෂශනපති (අ්ාහාර විද්යාව හා 
තාක්ෂණය) 

පූර්ෂණ කාලීන 0 1 1 

කලා හා සංස්කෘත 

ශාස්ත්රපති (අධ්යාපන) පූර්ෂණ කාලීන 42 16 58 

ශාස්ත්රපති (කලා) පූර්ෂණ කාලීන 14 16 30 

ද්ර්ෂශනපති (භූගෝ්ල විද්යා) පූර්ෂණ කාලීන 1 0 1 

ද්ර්ෂශනපති (ලලිත කලා) පූර්ෂණ කාලීන 2 1 3 

ද්ර්ෂශනපති (නාටය හා රංෙ කලාව) පූර්ෂණ කාලීන 2 4 6 

ද්ර්ෂශනපති (ද්මිල) පූර්ෂණ කාලීන 0 1 1 

ද්ර්ෂශනශූරි (ද්මිල) පූර්ෂණ කාලීන 1 0 1 

ද්ර්ෂශනශූරි (ලලිත කලා) පූර්ෂණ කාලීන 1 0 1 

වානිජ හා 
කළමනාකරණ 

ශාස්ත්රපති (වයාපාර පරිපාලන) පූර්ෂණ කාලීන 14 0 14 

විද්යා  විද්යාපති (විද්යා අධ්යාපන) පූර්ෂණ කාලීන 5 8 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 
පූර්ෂණ 

කාලීන/අර්ෂධ් 
කාලීන 

පුරුෂ ස්ී එකතුව 

ලියාපදිංචි සිසුන් ෙණන (2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 ද්ක්වා) 

කෘිකර්ෂමය 

විද්යාපති (කෘිකර්ෂමය) පූර්ෂණ කාලීන  9 7 16 

ද්ර්ෂශනපති (අ්ාහාර විද්යාව හා 
තාක්ෂණය) 

පූර්ෂණ කාලීන 9 7 16 

කලා හා සංස්කෘත 

ශාස්ත්රපති (අධ්යාපන) පූර්ෂණ කාලීන 70 48 118 

ශාස්ත්රපති (කලා) පූර්ෂණ කාලීන 21 23 44 

ද්ර්ෂශනපති (භූගෝ්ල විද්යා) පූර්ෂණ කාලීන 1 0 1 

ද්ර්ෂශනපති (ලලිත කලා) පූර්ෂණ කාලීන 2 1 3 

ද්ර්ෂශනපති (නාටය හා රංෙ කලාව) පූර්ෂණ කාලීන 2 4 6 

ද්ර්ෂශනපති (ද්මිල) පූර්ෂණ කාලීන 0 1 1 

ද්ර්ෂශනශූරි (ද්මිල) පූර්ෂණ කාලීන 1 0 1 

ද්ර්ෂශනශූරි (ලලිත කලා) පූර්ෂණ කාලීන 1 0 1 

වානිජය හා 
කළමනාකරණය 

ද්ර්ෂශනපති (සංවර්ෂධ්න අ්ාර්ෂික 
විද්යා) 

පූර්ෂණ කාලීන 5 3 8 

ශාස්ත්රපති (වයාපාර පරිපාලන) පූර්ෂණ කාලීන 14 0 14 

විද්යා විද්යාපති (විද්යා අධ්යාපන) පූර්ෂණ කාලීන 5 8 13 
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ආ.   විගද්ධශීය ිසුන්ගේ ගතාරතුරු:  

වගු අංක 2. 6:  විගද්ධශීය සිසුන් (විගද්ධශීය කාණ්ඩය යටගත් ගතෝරාෙත් සිසුන්) උපාධි පාඨමාලා 
සඳහා බඳවා ෙත් නවකයින් 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 
අධ්යයන 
වර්ෂශය  

රට 
ලියාපදිංචි ිසුන් 

සංඛ්යාව 

ගසෞඛ්යය 
ආරක්ෂණ විද්යා  

ගගවද්ය උපාධිය 2017/2018 කැනඩාව 1 

 

වගු  අංක 2. 7: විගද්ධශීය සිසුන් බඳවා ෙැනීම් (විගද්ධශීය කාණ්ඩය යටගත් ගතෝරා ෙත් සිසුන්) 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 
අධ්යයන 

වර්ෂශය 
රට 

බඳවා ෙත් 
වර්ෂශය 

ිසුන් ඇතුලත් කර ෙැනීම 

(ලියාපදිංචි වූ සම්පූර්ෂණ 
ිසුන් සංඛ්යාව) 

පුරුෂ  ස්ී එකතුව 

වානිජය හා 
කළමනාකරණය 

වාණිජගවිදී උපාධිය සිේ වන වසර මාල දිවයින 2013/2014 0 1 1 

වයාපාර 
කළමණාකරණ 
උපාධිය 

සිේ වන වසර මාලදිවයින 2013/2014 0 1 1 

ගසෞඛය ආරක්ෂණ 
විද්යා  

ගගවද්ය උපාධිය 

සිේ වන වසර 
ඔිසග්ේලියාව 

2013/2014 
0 1 1 

ගසෞදි අරාබිය 0 2 2 

සිේ වන වසර 

නවසීලන්තය 

2014/2015 

0 1 1 

ඔිසග්ේලියාව 0 1 1 

ගසෞදි අරාබිය 0 2 2 

පළමු වසර කැනඩාව 2017/2018 0 1 1 
 

 

 

 

 

 

ඇ.    උපාධි ධ්ාරින් සංඛ්යාව 

වගු අංක  2. 8:  උපාධි ලැබු  අභයන්තර සිසුන් පිළිබඳ විස්තර 

ප්රධ්ාන මධ්යසථ්ානය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 

අවසන් වසර 
විභාෙයට 
මුහුණ දුන් 
සිසුන් සංඛයාව 

උපාධිලාීන් 
සංඛයාව  

කලා හා 
සංසක්ෘත 

ශාස්ත්රගවිදී සාමානය උපාධිය 132 122 

ශාස්ත්රගවිදී විගශෂ උපාධිය 121 116 

අධ්යාපනගවිදී උපාධිය 9 9 

කෘිකර්ෂම විද්යාගවිදී උපාධිය-කෘිකර්ෂමය  89 77 

වානිජය හා 
කළමනාකරණය  

වයාපාර පරිපාලනගවිදී උපාධිය 181 150 

වයාපාර පරිපාලනගවිදී උපාධිය (මානව සම්පත් 
කළමණාකරනය විගශෂ) 

23 22 

වයාපාර පරිපාලනගවිදී උපාධිය (අගලවි කළමණාකරන විගශෂ 14 14 

වාණිජගවිදී උපාධිය  119 101 

වාණිජගවිදී විගශෂ උපාධිය( ෙණකාධිකරණය සහ මූලය) 30 30 

වාණිජගවිදී විගශෂ උපාධිය (වයාපාර අර්ෂිකවිද්යා) 5 4 

විද්යා 
විද්යාගවිදී සාමානය උපාධිය 384 122 

විද්යාගවිදී විගශෂ උපාධිය  29 28 

ගසෞඛ්ය 
ආරක්ෂණ විද්යා  

ගගවද්යගවිදී උපාධිය  74 52 

විද්යාගවිදී ගහද්  14 14 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

පීඨය අධ්යයන පාඨමාලා 

අවසන් 
විභාෙයට 
ගපනී සිටි 
සංඛයාව 

මුළු 
උපාධිලාීන් 

සංඛයාව 

වානිජය හා 
කළමනාකරණය  

විද්යාගවිදී කළමණාකරන (සාමානය) 81 70 

විද්යාගවිදී කළමණාකරන (විගශ්ෂ)   108 81 

ශාස්ත්රගවිදී සන්නිගවිද්න (සාමානය උපාධිය) 37 20 

ශාස්ත්රගවිදී සන්නිගවිද්න (විගශෂ උපාධිය) 8 7 

ශාස්ත්රගවිදී භාෂා (සාමානය උපාධිය) 48 39 

ශාස්ත්රගවිදී සන්නිගවිද්න (විගශ්ෂ උපාධිය) 1 1 

විද්යා 
සිද්ධධ් ගගවද්යගවිදී උපාධිය 15 14 

විද්යාගවිදී වයවහාරික ගභෞතිකවිද්යා 
සහඉගලක්ගරානික (සාමානය) 

14 5 

 

වගු අංක 2. 9: උපාධි ලැබු බාහිර සිසුන් පිළිබඳ විස්තර 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

අධ්යයන පාඨමාලා සාමානය/විගශ්්ෂ 
මුළු උපාධිලාීන් 

සංඛයාව 

විද්යාගවිදී ගහද්  සාමානය 5 

වයාපාර පරිපාලනගවිදී  සාමානය 4 
 

 

 

වගු අංක2. 10:  පශ්චාත් උපාධි ලැබූ සංඛයාව 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි.ල.නැ.වි.වි 

අධ්යයන පාඨමාලා උපාධිය 
උපාධිලාභින් 

සංඛයාව 

කළමනාකරණ පිළිබඳ පශ්චාද්ධ උපාධිය  පශ්චාත් උපාධි ඩිේගලා්්මා 1 

විද්යාපතී -කෘිකර්ෂමය පශ්චාත් උපාධි  
11 

ශාස්ත්රපති -කලා  පශ්චාත් උපාධි  
3 

ද්ර්ෂශනපති - සංවර්ෂධ්න ආර්ෂික විද්යාව 
පශ්චාත් උපාධි  

3 

ද්ර්ෂශනපති - වයාපාර පරිපාලනය  පශ්චාත් උපාධි  
1 

විද්යාපති - විද්යා අධ්යාපනය 
පශ්චාත් උපාධි  

7 

ද්ර්ෂශනපති  පශ්චාත් උපාධි 3 
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Main Centre, EUSL 

2.2 ගස්වක සම්පත් 

ස්ිර ගස්වකයන් 724 ක සහය ඇතිව ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවද්යාලය, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය හා 

එක්ව තම අරමුණ කරා ලඟා වීමට ෙමන් කරනු ලබන අතර එය ප්රතිශතයක් වශගයන් ද්ක්වන්ගන් නම් 

අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය 34.95%, අධ්යයන සහයක 5.66%, පරිපාලන නිලධ්ාරින් සහ අනධ්යයන 

කාර්ෂයය මණ්ඩලය 55.80 කි. 

 

රූප සටහන5.1: මුළු ගස්්වක සංඛයාව ප්රතිශතයක් වශගයන්, නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය-2019 

 

රූප සටහන5.2: මුළු ගස්්වක සංඛයාව ප්රතිශතයක් වශගයන්, ත්රිකුනාමල මණ්ඩපය 

Table 2. 11:  ගස්වක වර්ෂගීකරණය 

ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය, ශ්ර.ල.නැ.වි.වි  

කාර්ෂය මණ්ඩල කාණ්ඩය වැටුේ පරිමාණය ස්ිර කාර්ෂය මණ්ඩල ෙණන 

ගජයෂ්ඨ මට්ටගම් 

U-AC 3 to U-AC 5 

U-EX 2 to U-EX 3 

U-MO 1 to U-MO 2 

219 

තෘතියික මට්ටම 
U-EX 1 

U-AS 1 to U-AS 2 
38 

ද්ධවිතීයික මට්ටම 
U-MT 1 

U-MN 1 to U-MN 4 
139 

ප්රාථමික මට්ටම U-PL 1 to 3 192 
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්ර.ල.නැ.වි.වි  

කාර්ෂය මණ්ඩල කාණ්ඩය වැටුේ පරිමාණය ස්ිර කාර්ෂය මණ්ඩල ෙණන 

ගජයෂ්ඨ මට්ටගම් 

U-AC 3 to U-AC 5 

U-EX 2 to U-EX 3 

U-MO 1 to U-MO 2 

51 

තෘතියික මට්ටම 
U-EX 1 

U-AS 1 to U-AS 2 
14 

ද්ධවිතීයික මට්ටම 
U-MT 1 

U-MN 1 to U-MN 4 
36 

ප්රාථමික මට්ටම U-PL 1 to 3 35 

 

2.3  පීඨයන් හි අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය   

පහත සඳහන් 6.1 සහ 6.2 රූප සටහන් මඟින් ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලගේ හා ත්රිකුණාමල 

මණ්ඩපගේ මහාචාර්ෂයවරුන්, ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය වරුන් හා කිකාචාර්ෂය වරුන්ගග්ත සමානුපාතික 

වයාේතිය ගපන්වනු ලබයි.  
 

 

රූප සටහන්  6.1: ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ අධ්යනන කාර්ෂයය මණ්ඩලගේ සමානුපාතික 
වයාේතය 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන් 6.2: ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ අධ්යනන කාර්ෂයය මණ්ඩලගේ සමානුපාතික වයාේතය 
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වගු අංක 2. 12: අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලගේ සහ පුස්තකාල කාර්ෂයය මණ්ඩලගේ ගතාරතුරු 

ශ්ර ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  
පී

ඨ
ය

  ගද්පාර්ෂතගම්න්තු/ 

අංශය/ 

ඒකකය 

ග
ජ

ය
ෂ

ඨ
 ම

හ
ාච

ාර්ෂ
ය

 

ම
හ

ාච
ාර්ෂ

ය
 

ග
ජ

ඨ
ෂ

්ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
  
1
 

ග
ජ

ය
ෂ

්ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
 1

I
 

ක
ි

ක
ාච

ාර්ෂ
ය

 හ
ා 

ක
ි

ක
ාච

ාර්ෂ
ය

 
(ප

රි
ව

ාස
) 

ග
ජ

ය
ෂ්

ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
 I
 
/
 
I
I
 

ග
ශ්ර

ණි
ය

 ආ
ර

ාධි
ිත

 

ස
හ

ක
ාර

 

ක
ි

ක
ාච

ාර්ෂ
ය

/ප
ර්ෂ

ග
ේ

ෂ
ණ

 ස
හ

ක
ාර

 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 ශි

ල්
ප

 

ප්ර
ද්ර්ෂ

ශ
ක

/
උ

ප
ග

ද්ධ
ශ

ක
 

පු
ස්

ත
ක

ාල
ය

ාධි
ක

ාරී
 

ග
ජ

ය
ෂ්

ඨ
 ස

හ
ක

ාර
 

පු
ස

්ත
ක

ාල
ය

ාධි
ක

ාරී
 

ස
හ

ක
ාර

 පු
ස

්ත
ක

ාල
ය

ාධි
ක

ාරී
 

ක
ෘි

ක
ර්ෂ

ම
ය

  
 

කෘි ජීව විද්යාව  0 0 2 1 2 

10 

0 2 - - - 

කෘි රසායන 
විද්යාව 

1 0 2 1 1 0 3 - - - 

කෘි ආර්ෂික 
විද්යාව  

0 0 3 1 0 2 0 - - - 

කෘි ඉංජිගන්රු 
විද්යාව 

0 0 2 2 1 0 2 - - - 

සතත්ව විද්යාව  0 0 3 1 1 0 2 - - - 

ගභෝෙ විද්යාව 0 2 0 3 0 0 2 - - - 

ක
ල

ා 
හ

ා 
ස

ංස්
ක

ෘත
 

අරාබි 0 0 1 2 1 

19 

0 1 - - - 

සන්සන්ද්නාත්මක 
ආෙම්   

0 0 1 2 0 1 0 - - - 

අධ්යාපනය සහ 
ළමා රැකවරණය  

0 0 1 1 2 2 0 - - - 

ලලිතකලා  0 0 1 3 1 3 0 - - - 

භූගෙෝලය  0 0 2 3 2 2 0 - - - 

හින්දු ශිෂඨාචාරය  0 0 1 1 2 2 0 - - - 

ඉතිහාසය 0 0 0 3 0 2 0 - - - 

ඉස්ලාම් අධ්යයනය  0 0 2 2 0 0 0 - - - 

භාෂා  0 1 3 2 2 2 0 - - - 

සමාජ විද්යා  0 1 4 5 1 4 0 - - - 

ද්ර්ෂශණය සහ අෙය 
අධ්යයනය කිරීම  

0 0 2 1 1 

 

2 0 - - - 

ක්රිස්තියානි 
ධ්ර්ෂමගේ  විනය  

0 0 0 1 0 0 0 - - - 

ආර්ෂික විද්යාව  0 0 0 2 1 2 0 - - - 

ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉෙැන්වීගම් 
ඒකකය  

0 0 0 0 1 0 0 - - - 

ව
ානි

ජ
ය

 හ
ා 

ක
ළ

ම
න

ාක
ර

ණ
ය

 

වානිජ  0 0 5 0 3 

4 

4 0 - - - 

ආර්ෂික විද්යාව  0 0 6 0 1 2 0 - - - 

කළමනාකරණය  0 0 6 4 1 3 0 - - - 
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පී
ඨ

ය
  ගද්පාර්ෂතගම්න්තු/ 

අංශය/ 
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ය
 

ග
ජ

ඨ
ෂ

්ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
  
1
 

ග
ජ

ය
ෂ

්ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
 1

I
 

ක
ි

ක
ාච

ාර්ෂ
ය

 හ
ා 

ක
ි

ක
ාච

ාර්ෂ
ය

 
(ප

රි
ව

ාස
) 

ග
ජ

ය
ෂ්

ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
 I
 
/
 
I
I
 

ග
ශ්ර

ණි
ය

 ආ
ර

ාධි
ිත

 

ස
හ

ක
ාර

 

ක
ි

ක
ාච

ාර්ෂ
ය

/ප
ර්ෂ

ග
ේ

ෂ
ණ

 ස
හ

ක
ාර

 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 ශි

ල්
ප

 

ප්ර
ද්ර්ෂ

ශ
ක

/
උ

ප
ග

ද්ධ
ශ

ක
 

පු
ස

්ත
ක

ාල
ය

ාධි
ක

ාරී
 

ග
ජ

ය
ෂ්

ඨ
 ස

හ
ක

ාර
 

පු
ස

්ත
ක

ාල
ය

ාධි
ක

ාරී
 

ස
හ

ක
ාර

 පු
ස

්ත
ක

ාල
ය

ාධි
ක

ාරී
 

ග
ස

ෞඛ්
ඨ

 ආ
ර

ක්
ෂ

ණ
 වි

ද්ය
ා සායනික විද්යාව  0 0 2 7 4 

52 

0 12 - - - 

මානව ජීව විද්යාව  0 0 0 3 4 0 6 - - - 

වවද්ය අධ්යාපනය 
සහ පර්ෂගේෂණ  

0 0 1 0 2 0 2 - - - 

වයාධි විද්යාව  0 0 0 2 1 2 6 - - - 

ප්රාථමික ගසෞඛය 
ගස්වා  

0 0 0 1 2 0 3 - - - 

අතිගර්ෂඛ ගසෞඛය 
විද්යාව  

0 0 1 1 5 0 5 - - - 

වි
ද්ය

ා 
 

උද්ධභිද් විද්යාව  1 0 4 0 3 

18 

2 6 - - - 

රසායන විද්යාව  0 0 3 1 1 3 5 - - - 

ෙණිතය  0 2 3 5 5 6 0 - - - 

ගභෞතික විද්යාව  0 1 2 1 1 0 3 - - - 

සතත්ව විද්යාව  1 0 2 0 3 2 5 - - - 

CICT 0 0 0 1 1 0 1 - - - 

ත
ාක්

ෂ
ණ

  

ජීව පද්ධධ්ති 
තාක්ෂණය 

0 0 0 0 6 

18 

2 4 - - - 

බහු විධ් අධ්යයනය  0 0 0 0 0 1 1 - - - 

පුස්තකාලය - - - - - - - - 0 4 1 

එකතුව 3 7 65 63 62 121 51 71 0 4 1 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

පී
ඨ

ය
  ගද්පාර්ෂතගම්න්තු/ 

අංශය/ 

ඒකක 

ග
ජ

ය
ෂ්

ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
 I
 

ග
ශ්ර

ණි
ය

  

ග
ජ

ය
ෂ්

ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
 I
I
 

ග
ශ්ර

ණි
ය

 

ක
ි

ක
ාච

ාර්ෂ
ය

 හ
ා 

ක
ි

ක
ාච

ාර්ෂ
ය

 (
ප

රි
ව

ාස
) 

 

ග
ජ

ය
ෂ්

ඨ
 ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
 I
 

/
 
I
I
 ග

ශ්ර
ණි

ය
 ආ

ර
ාධි

ිත
  

ස
හ

ක
ාර

 
ක

ි
ක

ාච
ාර්ෂ

ය
/ප

ර්ෂ
ග

ේ
ෂ

ණ

 ස
හ

ක
ාර

 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 ශි

ල්
ප

 

ප්ර
ද්ර්ෂ

ශ
ක

/
උ

ප
ග

ද්ධ
ශ

ක
 

ග
ජ

ය
ෂ්

ඨ
 ස

හ
ක

ාර
 

පු
ස

්ත
ක

ාල
ය

ාධි
ක

ාරී
  

ස
හ

ක
ාර

 
පු

ස
්ත

ක
ාල

ය
ාධි

ක
ාරී

 

ව
ය

ව
හ

ාරි
ක

 
වි

ද්ය
ා 

 පරිෙණක විද්යාව 0 3 5 0 0 
1 

- - 

ගභෞතික විද්යාව  0 1 5 0 0 - - 

සිද්ධධ්ා වවද්ය ඒකකය 0 6 4 0 0 5 - - 

ස
න්

නි
ග

ේ
ද්න

 හ
ා 

ව
ය

ාප
ාර

 
අ

ධ්
ය

ය
න

ය
  වයාපාර සහ කළමනාකරණ 

අධ්යයන 
2 4 7 0 

6 

- - - 

භාෂා හා සන්නිගේද්ණ 
අධ්යයනය 

2 3 4 0 - - - 

පුස්තකාලය  - - - - - - 1 0 

එකතුව  4 17 25 0 6 6 1 0 

වගු අංක 2. 13: පීඨයන්හි අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය ගතාරතුරු   
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ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලය  

පීඨය  කෘිකර්ෂම  කලා හා සංසකෘත  

තනතුර  

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

 

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
  

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

  

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
  

සි
 ි

ර
  

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ධි
ත

 ග
ද්ධ

ශ
ක

  

ස්
ි

ර
  

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ාධි
ත

 
ග

ද්ධ
ශ

ක
 

මහාචාර්ෂය (විගනතෘ) 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය  

30 

1 0 

10 -10 71 

0 0 

19 -13 

මහාචාර්ෂය  2 0 2 0 

සහය මහාචාර්ෂය  0 0 0 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය I ගශ්්රණිය  12 0 18 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය II ගශ්්රණිය  9 0 28 0 

කිකාචාර්ෂය  0 0 2 0 

කිකාචාර්ෂය(පරිවාස) 5 1 12 3 

තාවකාලික කිකාචාර්ෂය/තාවකාලික 
සහය කිකාචාර්ෂය 

2 0 2 0 0 21 0 21 0 0 

තාවකාලික පර්ෂගේෂණ සහකාර 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

තාවකාලික ශිල්ප ප්රද්ර්ෂශක  11 0 11 0 0 1 0 1 0 0 

එකතුව  49 29 14 10 -4 100 62 26 19 -7 

 

 

පීඨය  
වානිජය හා 

කළමනාකරණය 
ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විද්යා  

තනතුර  

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

 

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
 

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

 

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
 

සි
 ි

ර
 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ධි
ත

 ග
ද්ධ

ශ
ක

 

සි
 ි

ර
 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ධි
ත

 ග
ද්ධ

ශ
ක

 

 මහාචාර්ෂය (විගනතෘ) 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4 

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය 

33 

0 0 

4 3 67 

0 0 

52 -21 

මහාචාර්ෂය 0 0 0 0 

සහය මහාචාර්ෂය 0 0 0 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය I ගශ්්රණිය 17 0 4 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය II ගශ්්රණිය 4 0 14 0 

කිකාචාර්ෂය 0 0 2 0 

කිකාචාර්ෂය(පරිවාස) 5 0 16 0 

තාවකාලික කිකාචාර්ෂය/තාවකාලික 
සහය කිකාචාර්ෂය 

8 0 9 0 -1 0 0 2 0 -2 

තාවකාලික පර්ෂගේෂණ සහකාර 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

තාවකාලික ශිල්ප ප්රද්ර්ෂශක 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0 

එකතුව  44 26 9 4 5 106 36 36 52 -18 
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පීඨය විද්යාව තාක්ෂණ 

තනතුර  

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

 

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
 

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

 

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
 

සි
 ි

ර
 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ධි
ත

 ග
ද්ධ

ශ
ක

 

සි
 ි

ර
 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ධි
ත

 ග
ද්ධ

ශ
ක

 

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය (විගනතෘ) 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 

මහාචාර්ෂය (විගනතෘ) 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය 

41 

1 0 

18 -17 8 

0 0 

18 -16 

මහාචාර්ෂය 2 0 0 0 

සහය මහාචාර්ෂය 0 0 0 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය I ගශ්්රණිය 14 0 0 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය II ගශ්්රණිය 8 0 0 0 

කිකාචාර්ෂය 1 0 2 0 

කිකාචාර්ෂය(පරිවාස) 13 1 4 0 

තාවකාලික කිකාචාර්ෂය/තාවකාලික 

සහය කිකාචාර්ෂය 
14 0 13 0 1 4 0 4 0 0 

තාවකාලික පර්ෂගේෂණ සහකාර 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

තාවකාලික ශිල්ප ප්රද්ර්ෂශක 21 0 20 0 1 5 0 5 0 0 

එකතුව 81 41 34 18 -12 17 6 9 18 -16 

 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  

පීඨය වයවහාරික විද්යා  ිද්ධධ්ා වවද්ය ඒකකය  

තනතුර  

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

 

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
 

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

 

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
 

සි
 ි

ර
 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ධි
ත

 ග
ද්ධ

ශ
ක

 

සි
 ි

ර
 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ධි
ත

 ග
ද්ධ

ශ
ක

 

මහාචාර්ෂය (විගනතෘ) 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය 

16 

0 0 0 

2 12 

0 0 0 

2 

මහාචාර්ෂය 0 0 0 0 0 0 

සහය මහාචාර්ෂය 0 0 0 0 0 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය I ගශ්්රණිය 0 0 0 0 0 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය II ගශ්්රණිය 4 0 0 6 0 0 

කිකාචාර්ෂය 0 0 0 0 0 0 

කිකාචාර්ෂය(පරිවාස) 10 0 0 4 0 0 

තාවකාලික කිකාචාර්ෂය/තාවකාලික 

සහය කිකාචාර්ෂය 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

තාවකාලික පර්ෂගේෂණ සහකාර 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

තාවකාලික ශිල්ප ප්රද්ර්ෂශක 6 0 1 0 5 7 0 5 0 7 

එකතුව 24 14 1 0 9 22 10 5 0 12 
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පීඨය  වානිජය හා වයාපාර අධ්යයනය  

තනතුරු  

අ
නු

ම
ත

 ත
න

තු
රු

 

පවතින තනතුරු 

පු
ර

ේ
ප

ාඩු
 

සි
 ි

ර
 

ත
ාව

ක
ාලි

ක
 

ආ
ර

ධි
ත

 ග
ද්ධ

ශ
ක

 

 මහාචාර්ෂය (විගනතෘ) 2 0 0 0 2 

ගජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය 

27 

0 0 0 

5 

මහාචාර්ෂය 0 0 0 

සහය මහාචාර්ෂය 0 0 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය I ගශ්්රණිය 4 0 0 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය II ගශ්්රණිය 7 0 0 

කිකාචාර්ෂය 0 0 0 

කිකාචාර්ෂය(පරිවාස) 11 0 0 

තාවකාලික කිකාචාර්ෂය/තාවකාලික සහය කිකාචාර්ෂය 10 0 6 0 10 

තාවකාලික පර්ෂගේෂණ සහකාර 0 0 0 0 0 

තාවකාලික ශිල්ප ප්රද්ර්ෂශක 0 0 0 0 0 

එකතුව 39 22 6 0 17 

 

 

2.4 ගද්පාර්ෂතගම්න්තු/ඒකක වල අනධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලගේ ගතාරතුරු 

ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

පීඨ/ ගද්පාර්ෂතගම්න්තු/ අංශ/ ඒකක 

ප
රි

ප
ාල

න
 ස

හ
 ග

ව
න

ත්
 

වි
ධ්

ාය
ක

 ක
ාර්ෂ

ය
ය

 
ම

ණ්
ඩ

ල
ය

  

අ
ධ්

ය
ය

න
 ස

හ
ාය

ක
 ස

හ
 

වි
ධ්

ාය
ක

 ග
ශ්ර

ණි
ය

  

ත
ාක්

ෂ
ණ

, 
ලි

පි
ක

රු
 හ

ා 
ස

ම
ාන්

ත
ර

 ග
ශ්ර

ණි
 

පු
හු

ණු
, 

 නු
පු

හු
ණු

, 
අ

ර්ෂ
ධ්

 
පු

හු
ණු

 ස
හ

 සු
ළු

 ක
ාර්ෂ

ය
 

ම
ණ්

ඩ
ල

ය
 

උප කුලපති කාර්ෂයාලය, උපකුලපති බංෙලාව 1 0 2 3 

ගරජිස්ටාර්ෂ කාර්ෂයාලය  2 1 4 2 

සාමානය ගස්වා අංශය  1 0 2 5 

ප්රාග්ත ධ්න වැඩ සහ සැලසුම්  1 0 2 1 

උපාය මාර්ෂගික සැලසුම් හා සංඛයාන ඒකකය  1 1 0 1 

ගස්වක සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය  0 0 1 1 

අධ්යයන/ආයතන අංශය  2 0 5 1 

අනධ්යයන/ආයතන අංශය 1 0 3 1 

අභයන්තර විෙණන අංශය  1 0 3 1 

මූලය පරිපාලනය  5 0 10 2 

ෙබඩා සහ සැපයුම් ගස්වා  1 0 6 2 

ආරක්ෂක ගස්වා  0 0 3 24 
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ප්රවාහන ගස්වා  0 0 0 11 

කෘිකර්ෂම පීඨය 2 1 13 18 

කලා හා සංස්කෘත පීඨය  1 1 10 10 

වානිජ හා කළමනාකරණ පීඨය 1 0 8 5 

ගසෞඛය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨය  2 0 18 20 

විද්යා පීඨය 1 0 11 21 

තාක්ෂණ පීඨය 1 0 4 3 

ගතාරතුරු හා සන්නිගේද්න තාක්ෂණ ඒකකය 0 6 1 1 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකය 0 4 1 1 

බාහිර උපාධි හා වයාේති පාඨමාලා ඒකකය   2 1 2 2 

අධ්යයන කටයුතු අංශය  1 0 6 3 

පුස්තකාල ගස්වා  1 1 7 6 

ගසෞඛය ගස්වා  1 0 1 1 

ශාරීරික අධ්යාපන ඒකකය  1 3 0 5 

ශිෂය කටයුතු අංශට  1 0 5 1 

වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශ ඒකකය  0 1 1 0 

නඩත්තු අංශය 1 0 4 32 

ගන්වාසිකාොර  0 0 6 8 

එකතුව  32 20 139 192 

 

ශ්රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

පීඨ/ගද්පාර්ෂතගම්න්තු /අංශ/ ඒකක 

ප
රි

ප
ාල

න
 ස

හ
 ග

ව
න

ත්
 

වි
ධ්

ාය
ක

 ක
ාර්ෂ

ය
ය

 ම
ණ්

ඩ
ල

ය
  

අ
ධ්

ය
ය

න
 ස

හ
ාය

ක
 ස

හ
 

වි
ධ්

ාය
ක

 ම
ට්

ට
ම

 ස
හ

 
ත

ාක්
ෂ

ණ
 ක

ාර්ෂ
ය

ය
 ම

ණ්
ඩ

ල
ය

  

ත
ාක්

ෂ
ණ

, 
ලි

පි
ක

ාර
 ස

හ
 

ස
ම

ාන්
ත

ර
 ග

ශ්ර
්්

ණි
  

පු
හු

ණු
,
 
 
නු

පු
හු

ණු
,
 
අ

ර්ෂ
ධ්

 
පු

හු
ණු

 ස
හ

 සු
ළු

 ක
ාර්ෂ

ය
 

ම
ණ්

ඩ
ල

ය
 

මණ්ඩපාධිපති කාර්ෂයාලය  0 0 1 1 

නිගයාජය ල්ඛකාධිකාර කාර්ෂයාලය 1 0 1 1 

වයාපාර අධ්යයන සහ සන්නිගවිද්න පීඨය 1 1 3 3 

වයවහාර විද්යා පීඨය 1 3 2 3 

සිද්ධධ් ගගවද්ය එ්කකය  0 0 2 0 

සාමානය පරිපාලන  1 0 2 9 

මූලය 1 0 5 1 

සැපයුම්  1 0 3 1 

නඩත්තු 1 0 2 8 

අධ්යයන කටයුතු අංශය 1 0 4 1 

ශිෂය කටයුතු අංශය 0 0 7 1 

මූලධ්න එක්කය 0 0 0 1 

පුස්ථකාලය 0 0 2 4 

ශාරිරීක අධ්යාපන එක්කය 0 1 0 0 

ආයතන අංශය  1 0 2 1 

ගතාරතුරු තාක්ෂණ මධ්යස්ථානය 0 3 0 0 

එකතුව 9 8 36 35 
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2.5 සම්පත් හා ගස්වා කාර්ෂයය සාධ්නය පිළිබඳ ද්ර්ෂශක 

අ.  උපාධිධ්ාරින්ගෙ තෘේතිමත්භාවය පිළිබඳ සමීක්ෂණය 

ගමම සමීක්ෂණය 2019 වර්ෂෂගේ සෑම පීඨයකින්ම උපාධිධාරීන් සඳහා සිදු කරන ලද් අතර 

“උපාධිධාරීන්ගේ තෘප්තිය” පිළිබඳ සංයුක්ත ගතාරතුරු පහත ද්ැක්ගේ. 

 

• පීඨ/ගද්පාර්ෂතගමන්තු 

 

රූපය 7: පීඨයේ සහ යෙපාර්තයේන්තු යසේවා පිළිබඳ සිසුන්තයේ තෘප්තිය 
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• පුසේතකාලය 

 

 

රූප සටහන් අංක 8: පුස්කාලය හා එහි ගස්වා පිළිබඳ ශිෂය තෘේතිමත් භාවය 
 

 

• ගන්වාසිකාොර පහසුකම් 

 

 

රූප සටහන 9: ශිෂයයින්ගග්ත තෘේතිමත්භාවය, ගන්වාසිකාොර සහ ගස්වා  

 

 

• අහාර සැපයීම් හා ආපනශාලා 

 

රූප සටහන 10: ශිෂයය තෘේතිමත්භාවය - ආපනශාලා ගස්වා 
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• ගසෞඛය පහසුකම්  

 

රූප සටහන 11: ශිෂයය තෘේතිමත්භාවය -ගගවද්ය මධ්යස්ථානය  

 

• ක්රීඩා සහ ශාරීරික ගයෝෙයතා පහසුකම් 

 

රූප සටහන12: ශිෂයය තෘේතිමත්භාවය ක්රීඩා සහ ශාරීරික ගයා්්ෙයතා පහසුකම්  
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• පූර්ෂණ තෘේතිමත්භාවය 

 

රූප සටහන 13: ශිෂය තෘේතිමත්භාවය - පූර්ෂණ විශ්වවිද්යාල  

 

ආ.  උපාධිධ්ාරි රැකියා නියුක්තිය  

2019 අගේල් 6 වන දින පවත්වන ලද් විගශ්ෂ උපාධි ප්රද්ාගනෝත්සවය - 2019 දී උපාධිධ්ාරීන් අතර 

කරන ලද් සමීක්ෂණයකින් ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ උපාධිධ්ාරීන්ගග්ත ගස්වා නියුක්තිය 

පිළිබඳ මිනුමක් ලබා ෙන්නා ලදී. උපාධිධ්ාරීන්ගග්ත සංෙණනයට ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ 

පීඨ හතරක් ද් ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ පීඨ ගද්කක් ද් ඇතුලත් විය ශ්රි.ලං.නැ.වි.වි උපාධිධ්ාරීන්ගග්ත 

රැකියා තත්ත්වය තීරණය කරනු ලැබුගේ ප්රශ්නාවලියක් ඉදිරිපත් ගකාට ඒ ප්රශ්නවලට ඔවුන් ද්ැක්වූ 

ප්රතිචාර මත ය. රැකියාවක නියුතු උපාධිධ්ාරිගයකුගග්ත වැටුප රුපියල් 10,000 ට වඩා අඩු නම්, ඔවුන් 

ගස්වා වුක්තිකගයකු ගලස සැලගක්. 

 

විශ්ගල්ෂණගේ සංක්ිේතය රූප සටහන් අංක 14,15, සහ 16 මඟින් ද්ක්වා ඇත. ඉදිරිගේ දී 

උපාධිධ්ාරිගග්ත ගස්වා නියුක්තිය පිළිබඳ අද්ාල විස්තර ලබා ෙැනීම සඳහා කරනු ලබන මිනුම උපාධි 

ලබා ෙැනීගමන් වසර ගද්කක් ද්ක්වා දීර්ෂඝ කිරනු ලබයි.   

 

රූප සටහන 14: පීඨ මට්ටමින් උපාධිධ්ාරි රැකියා නියුක්තිය  
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රූප සටහන් 15: ස්ී පුරුෂ භාවය අනුව උපාධිධ්ාරි රැකියා නියුක්ත ප්රතිශතය 

 

රූප සටහන 16: පංති සාමාර්ෂථය අනුව උපාධිධ්ාරී රැකියා නියුක්ති ප්රතිශතය 

 
 

 
 

 

3 ලබා ෙැනීම්  

3.1 පර්ෂගේෂණ, නව ගසායා ෙැනීම් සහ ප්රකාශණ 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

ප්රකාශන කාණ්ඩය 

කෘිකර්ෂම 
කලා හා 
සංස්කෘත 

වානිජය හා 
කළමනාකරණ 

L F L F L F 

ඊ-ජර්ෂනල් ඇතුළු තීරක සුචිෙත කරන ලද් සඟරාවල 

ප්රකාශන ෙණන 
- 23 - 5 1 21 

ඊ-ජර්ෂනල් ඇතුළු තීරක සුචිෙත ගනාකරන ලද් 

සඟරාවල ප්රකාශන ෙණන 
10 2 7 2 4 3 

සම්මන්ත්රණ කටයුතු  

සම්පූර්ෂණ පත්රිකා ගලස 
ප්රකාශයට පත් පත්රිකා ෙණන 

2 - 11 15 2 1 

වියුක්ත ප්රකාශන ෙණන 17 3 8 - 32 - 

ප්රකාශයට පත් වූ ග්රන්ථ පරිච්ගජ්ද් ෙණන - - - - 4 - 

විගශ්ෂ ක්ගෂ්ත්රයන්හි 
ප්රකාශයට පත් 
ග්රන්ථ/ගපළ ගපාත් 
ෙණන 

ප්රකාශකයා මඟින් - - - - 2 - 

කතුවරයා මඟින් 1 - 3 - 1 - 

L-ගද්ධශීය ප්රකාශන  F-විගද්ශීය ප්රකාශන 
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ප්රකාශන කාණ්ඩය 

ගසෞඛ්ය හා 
ආරක්ෂණ 

විද්යා 
විද්යා තාක්ෂණ පුස්තකාල 

L F L F L F L F 

ඊ-ජර්ෂනල් ඇතුළු තීරක සුචිෙත කරන ලද් 

සඟරාවල ප්රකාශන ෙණන 
1 9 2 26 - 2 - 1 

ඊ-ජර්ෂනල් ඇතුළු තීරක සුචිෙත ගනාකරන ලද් 

සඟරාවල ප්රකාශන ෙණන 
6 2 3 1 - - 3 - 

සම්මන්ත්රණ කටයුතු 

සම්පූර්ෂණ පත්රිකා ගලස 
ප්රකාශයට පත් පත්රිකා 
ෙණන 

- 1 - - - - 1 - 

වියුක්ත ප්රකාශන ෙණන 1 2 4 1 - - - 1 

ප්රකාශයට පත් වූ ග්රන්ථ පරිච්ගජ්ද් ෙණන - - - - - - - - 

විගශ්ෂ ක්ගෂ්ත්රයන්හි 
ප්රකාශයට පත් 
ග්රන්ථ/ගපළ ගපාත් 
ෙණන 

ප්රකාශකයා මඟින් - - - - - - - - 

කතුවරයා මඟින් 2 - - - - - - - 

L-ගද්ධශීය ප්රකාශන  F-විගද්ශීය ප්රකාශන 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

ප්රකාශන කාණ්ඩය 

වයවහාරික 
විද්යා 
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2019, ISSN: 1391 - 5886. ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ, කෘිකර්ෂම පීඨගේ 

ඉදිරිපත් කිරීමකි. 

• ගනයිතාල් (nea;jy;), 09 ගවනි ගවළුම, 2019, ISSN: 2012-6513. ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යාලගේ කලා හා සංස්කෘති පීඨගේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. 

 ගමන්ටර්ෂ: වයාපාර අධ්යයන සඟරාව, 03 ගවළුම, 01 නිකුත් කිරීම සහ 02 නිකුත් කිරීම, 

2019, ISSN: 1800 - 1548. ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ වානිජ හා 

කළමණාකරන පීඨගේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. 

• JSc: විද්යා සඟරාව, 10 ගවනි ගවළුම, 01 නිකුත් කිරීම සහ 02 නිකුත් කිරීම, 2019, ISSN: 

1391-586X. ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ විද්යා පීඨගේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. 

 

 

3.3  ලබා ෙත් සම්මාන: 

ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

විෂය සම්මාන ෙණන 
අධ්යයන 

සමාජිකයන් 
සංඛ්යාව 

ිසුන් සංඛ්යාව 

අ. ගද්ධශීය සම්මාන 1 0 1 

ආ. ජාතික සම්මාන  22 4 18 

ඇ. ජාතයන්තර සම්මාන 2 1 1 

ඈ. ගවනත්  - - - 

එකතුව 25 5 20 
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අ.  2019 වර්ෂශගේ දී ලබා ෙත් අධ්යයන සම්මාන හා ලඟා කර ෙැනීම්  

• 2019.08.26 දින ගකාළඹ, තාජ් සමුරා හිදී පවත්වන ලද් ජනාධිපති සම්මාන ප්රද්ානය කිරීගම් 

දී විද්යා පීඨගේ අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩල සාමාජිකයන් ගද්ගද්ගනකු ගමන්ම ගසෞඛය 

ආරක්ෂණ විද්යා පීඨගේ අධ්යයන කාර්ෂය මණඩලගේ සාමාජිකගයකු ඔවුන්ගග්ත පර්ෂගේෂණ 

පත්රිකා පිළිෙත් සඟරාවල 2017 වර්ෂෂගේ දීපල වීම ගවනුගවන් සම්මාන ලබා ෙන්නා ලදී  ; 
▪ මහාචාර්ෂය එස් තිරුකගන්ෂ් , ෙණිතය පිළබඳ මහාචාර්ෂයs, ෙණිත ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව  

▪ මහාචාර්ෂය එෆ් සී රාෙල්, ගභෞතික විද්යාව පිළිබඳ මහාචාර්ෂය, ගභෞතික විද්යා 

ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව; 

▪ ඒ ජනර්ෂද්නී මහත්මිය, ගජයෂඨ් කිකාචාර්ෂය, වයාධි විද්යා ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව. 

• කෘි විද්යා පීඨගේ කෘි ආර්ෂික ගද්පාර්ෂතගම්න්තුගේ ටී ගිරිද්රන් මහත්මිය 2019 ජුලි මස 

04 සහ 05 දිනයන් හි ඉන්දියාගේ මුම්බයි හි තාජ් ලෑන්ඩ්න එන්ඩිස් හි පවත් වන ලද් ගලෝක 

අධ්යාපන ගකාන්ග්රසය හිදි  මහාචාර්ෂය ඉන්දිරා පරික්, 50 වන කාන්තා අධ්යාපන 

නායකත්වය යන සම්මානය හිමි කර ෙන්නා ලදී. එම සම්මාන ප්රද්ානය කරන ලද්ධගද්ධ  

අධ්යාපනය සද්හා වූ ද්ායකත්වය ගවනුගවන් ප්රධ්ාන අගලවි නිලධ්ාරි විසිනි. 

• කෘි  විද්යා පීඨයගේ, ගභෝෙ විද්යා ගද්පාර්ෂතගමන්තුගේ ටී.ගිරිද්රන් මහතා නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යාලය මගින් ජාතයන්තර පර්ෂගේෂණ සද්හා පිරිනමනු ලබන සබාරත්නම් සම්මානය 

2019 ලබා ෙන්නා ලදී. 

 

ආ.   2019 වර්ෂෂගේ සිසුන් විසින් ලබා ෙන්නා ලද් සම්මාන 

ක්රීඩා 

•  විද්යා පීඨගේ එ්. වී. වී. සඳකැළුම් මහතා විසින් 2019 වර්ෂෂගේ අන්තර්ෂ විශ්වවිද්යාල 

මල්ලවගපාර ශූරතාවලිගේ දී සහ ජාතික නවක මල්ලවගපාර ශූරතාවලිගේ දී කිගලෝ ග්තෑම් 

65.0 බර පන්තිගේ ගලෝකඩ සහ රන් පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ පී ජයද්ර්ෂශන් මහතා විසින් 2019 අන්තර්ෂ විශ්වවිද්යාලීය මල්ලව 

ගපාර ශූරතාවලිගේදී කිගලෝ ග්තෑම් 70.0 බර පන්තිගේ ගලෝකඩ පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ එස් අජිත්රාජ් මහතා විසින් 2019 අන්තර්ෂ විශ්වවිද්යාලීය මල්ලව 

ගපාර ශූරතාවලිගේදී කිගලෝ ග්තෑම් 74.0 බර පන්තිගේ රිදී පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ ගක් දිලුක්ෂාන් මහතා විසින් 2019 වර්ෂෂගේ අන්තර්ෂ විශ්වවිද්යාල 

මල්ලවගපාර ශූරතාවලිගේ දී සහ ජාතික නවක මල්ලවගපාර ශූරතාවලිගේ දී කිගලෝ ග්තෑම් 

79.0 බර පන්තිගේ රිදී පද්ක්කම් ගද්කක් සහ ගලෝකඩ පද්ක්කමක් දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ ගක් දිශාන්ත් මහතා විසින් 2019 අන්තර්ෂ විශ්වවිද්යාලීය මල්ලව 

ගපාර ශූරතාවලිගේදී කිගලෝ ග්තෑම් 86.0 බර පන්තිගේ ගලෝකඩ පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ ගජපගන්සන් මහතා විසින් 2019 අන්තර්ෂ විශ්වවිද්යාලීය මල්ලව 

ගපාර ශූරතාවලිගේදී කිගලෝ ග්තෑම් 97.0 බර පන්තිගේ ගලෝකඩ පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ ග්කා්්කුලනාද්න් මහතා විසින් 2019 අන්තර්ෂ විශ්වවිද්යාලීය  

ශූරතාවලිගේදී මීටර්ෂ 5000 දිවීම සඳහා රිදී පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ එස් තගනෝජන් මහතා විසින් 2019 ජාතික නවක මල්ලව ගපාර 

ශූරතාවලිගේදී කිගලෝ ග්තෑම් 97.0 බර පන්තිගේ ගලෝකඩ පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  
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•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ වයි.නිජිතාන් මහතා විසින් 2019 ජාතික නවක මල්ලව ගපාර 

ශූරතාවලිගේදී කිගලෝ ග්තෑම් 61.0 බර පන්තිගේ (පිරිමි) රන් පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  කලා සහ සංස්කෘති පීඨගේ ගක්. තනුරාජ් මහතා විසින් 2019 ජාතික නවක මල්ලව ගපාර 

ශූරතාවලිගේදී කිගලෝ ග්තෑම් 65 බර පන්තිගේ ගලෝකඩ පද්ක්කම දිනා ෙන්නා ලදී.  

•  සබරෙමුව විශ්වවිද්යාලය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද් ආරාධික ෙැහැණු පිරිමි අන්තර්ෂ 

විශ්වවිද්යාල කබඩි තරඟගේ ගද්වැනි ස්ථානය දිනා ෙැනීමට ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යාලීය කාන්තා කබඩි කණ්ඩායමට හැකි විය.  

 

නිර්ෂමාණාත්මක කාර්ෂයයන් සහ අගනකුත්  වැඩසටහන් 

•  ගසෞඛය ආරක්ෂණ විද්යා පීඨගේ ගේ සිසුන් 2019 ඔක්ගතෝබර්ෂ 18 වන දින ගසෞඛය 

ආරක්ෂණය පිළිබඳ ශ්රි ලංකා වවද්ය සංෙමගේ මූලික කණ්ඩායම විසින් සංවිධ්ානය කරන 

ලද් වවද්ය පීඨය  සඳහා ආරම්භක වාර්ෂික අන්තර්ෂ පීඨ ආඛයාන තරඟයට සහභාගී වූහ. 

ගමම කණ්ඩායමට උපගද්ධශකත්වය හා පුහුණු වීම ලබා ගද්න ලද්ධගද්ධ ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය 

වවද්ය ජී රජීවන් ප්රැන්සිස් මහතා විසිනි. ඉදිරිපත් වූ තරඟකරුවන් 23 ගද්ගද්නකුගෙන් 07 

ගද්ගනකු භාෂා ත්රිත්වගයන් ජයග්රහනය කරන ලදී.නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලීය කණ්ඩායගම් 

පිලීගවලින් පී ලැමුවල් මහතා, යූ එච් ඩී යූ විගජ්රත්න මහතා සහ ඩී එම් ෆනෑන්ඩු ගමනවිය 

ද්මිළ, සිංහල සහ ඉංග්රීසි මාධ්ය සඳහා ලබා ෙන්නා ලදී.  

•   ශ්රි ලංකා කායික විද්යා සංෙමය විසින් 2019 වර්ෂශගේ සංවිධ්ානය කරන ලද් ජාතයන්තර 

ශිෂය කලා තරඟගයන් පළමු ස්ථානය දිනා ෙැනීමට වවද්ය පීඨගේ ගද්වන වසර ඉගෙනුම 

ලබන ගක් ඒ් ඒච් ෙර්ෂෂා සිසුවිය සමත් විය.   

•  2019 ජුලි මස 20 දින ගේරාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලගේ වවද්ය පීඨගේ දී පවත්වනු ලැබු 2019 

අන්තර්ෂ පීඨ කායික ප්රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහගනන් ගසෞඛය ආරක්ෂණ පීඨගේ සිසුන් 

පස් ගද්ගනකුගෙන් සමන් විත කණ්ඩායමක් විසින් ජයග්රහණය කරනු ලැබ ඇත . ලකුණු 

කිරීම් අනුව වි ශ්වවිද්යාල 09ක් අතුරින් සිේවැන් ස්ථානයට ලඟා වීමට කණ්ඩාමට හැකි විය . 
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3.4 වැඩසටහන, සම්මන්ත්රණ සහ වැඩමුළු: 

වගු අංක 3. 1: 2019 වර්ෂෂගය්්දී නැගෙනහිර විශ්වවිද්යලගේ උපාධි අගප්්ක්ෂක ඉෙැන්වීම්/ 

පශ්චාත් උපාධි  ඉෙැන්වීම්/සැසි/ සද්හා විගද්ධශීය කාර්ෂයමණ්ඩල ද්ායකත්වය. 

 

මධ්යස්ථානය/ 

ඒ්කකය 

වැඩසටහගන් නම රට 

කාර්ෂයය 

මණ්ඩල 

ප්රමාණය  

ගස්වක සංවර්ෂධ්න 
මධ්යස්ථානය  

ඉෙැන්වීම් කාර්ෂයද්ර්ෂශනය චීනය  1 

ගස්වක සංවර්ෂධ්න 
මධ්යස්ථානය 

කාර්ෂය මණ්ඩලය ගේරණ පුහුණු වැඩසටහන 

නැවත සැලසුම් කිරීම 2019 
චීනය 1 

ගස්වක සංවර්ෂධ්න 
මධ්යස්ථානය 

ශාස්ීය යැපීම සහ ගද්ධශීය ද්ැනුම පිළිබඳ 

සම්මන්ත්රණය 
ඉන්දියාව 1 

වෘත්තීය 
මාර්ෂගෙෝපගද්ධශ 
ඒ්කකය 

එක්සත් ජනපද්ගේ අධ්යාපන හා ශිෂයත්ව 

අවස්ථා පිළිබඳ ද්ැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන 

ඇමරිකා 
එක්සත් ජනපද්ය  

2 

 

වගු 3. 2: නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ වෘත්තීය මාර්ෂගොපගද්ශන එක්කය විසින් පවත්වන ලද් 

සම්මණ්ත්රණ/වැඩසටහන්/වැඩමුළු පහත ද්ක්වා අ්ැත 

අනු 
අංකය 

වැඩසටහගන් මාතෘකාව සහභාගි වූවන්  

01. 
වයවසායකත්වය, නගවෝත්පාද්නය සහ 

නායකත්වය පිළිබඳ තරුණ සංවාද්ය 
සියළුම පීඨයන්/ ගපාදු වැඩසටහනකි    

02. 
එක්සත් ජනපද්ගේ අධ්යාපන හා ශිෂයත්ව 

අවස්ථා පිළිබඳ ද්ැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන 
සියළුම පීඨයන් / 3,4 වසර වල සිසුන්  

03. නායකත්ව සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව 
ගසෞඛය අ්ාරක්ෂණ විද්යා පීඨය/ නවක 
ගගවද්ය සිසුන් 

04. 

“ආතතිගයන් ගතාර ඉගෙනීම සහ කාර්ෂය 

සාධ්නගේ ඉහළ පැත්තට අවධ්ානය ගයාමු 

කිරීම” පිළිබඳ ද්ැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන 

සියළු පීඨ/ගපාදු පාඨමාලා  

05. නායකත්ව සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව විද්යා පීඨය/නවක ගභෞතික විද්යා සිසුන්  

06. වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශ සඳහා දිශානතිය විද්යා පීඨය / අධ්යයන වර්ෂෂය 2017/2018 

07. නායකත්ව සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව විද්යා පීඨය / නවක ජීව විද්යා සිසුන් 

08. වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශනය සඳහා දිශානතිය   විද්යා පීඨය / අධ්යයන වර්ෂෂය  2017/2018 

09. ඉලක්ක සැකසීම පිළිබඳ වැඩමුළුව   විද්යා පීඨය / අධ්යයන වර්ෂෂය  2017/2018 

10. ෙැන්ඩික්ස් අ්ායතයට  සියළු පීඨ/ගපාදු පාඨමාලා  

11. වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව  විද්යා පීඨය / අධ්යයන වර්ෂෂය  2016/2017 

12. 
ජීව ද්ත්ත වාර්ෂතා හා ආවරණ ලිපි ලිවීම පිළිබඳ 
වැඩමුළුව  

කලා සහ සංස්කෘත පීඨය/ගපාදු වැඩසටහන්  

13. 
ගස්වා නියුක්ති නිපුණතා පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

(ඉෙැන්වීම)   
කලා සහ සංස්කෘත පීඨය 

14. වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශනය සඳහා දිශානතිය   වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය. 2017/2018  

15. නායකත්ව සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව FHCS/ ගහද් නවක සිසුන්  

16. වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශනය සඳහා දිශානතිය   කලා සහ සංස්කෘත පීඨය / 2017/2018 

17. 
ජීව ද්ත්ත වාර්ෂතා හා ආවරණ ලිපි ලිවීම පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

කලා සහ සංස්කෘත පීඨය/ගපාදු වැඩසටහන් 

18. 
ගස්වා නියුක්තිය නිපුණතා පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

(ආයතනික හැසිරීම)   
කලා සහ සංස්කෘත පීඨය 

 



 

ශ්රි ලංකා නැගෙනනහිර විශ්වවිද්යාලය | වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2019 54 

 

අනු 
අංකය 

වැඩසටහගන් මාතෘකාව සහභාගි වූවන්  

19. 
ගස්වා නියුක්ති නිපුණතා පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

(ඉෙැන්වීම)   

කලා සහ සංස්කෘත පීඨය / අවසන් වසර 
සිසුන් 

20. 
ජාතික තරුණ සමාජ නගවෝත්පාද්න අභිගයෝෙය 

පිළිබඳ ද්ැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන - 2019 
සියලු පීඨ/ ගපාදු වැඩසටහන් 

21. 
කාල කළමණාකරනය පිළිබඳ වැඩමුළුව  

(වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය සඳහා පාඨමාලාව) 
විද්යා පීඨය/ 2 වසර සිසුන් 

22. දිවයිගන් විභාෙ ගස්වා පිළිබඳ පුහුණු පන්ති 
කලා සහ සංස්කෘත පීඨය /ගතවන වසර හා 
අවසන් වසර සිසුන් 

23. සන්නිගේද්න නිපුණතාව පිළිබඳ ගකටි පාඨමාලා විද්යා පීඨය/ ගතවන වසර සිසුන් 

24. 
ජාතික තරුණ සමාජ නගවෝත්පාද්න අභිගයෝෙගේ 
අද්හස් විෙණන වැඩසටහන 

නැගෙනහිර පලාගතන් කණ්ඩායම් 62ට 
නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලීය කණ්ඩායම් 23  

25. ගපෞර්ෂෂත්ව සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ ගකටි පාඨමාලා 
කෘිවිද්යා පීඨය/  2016/2017 අධ්යයන 
වසර සිසුන් 

26. 
ජීව ද්ත්ත වාර්ෂතා හා ආවරණ ලිපි ලිවීම පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

කෘිවිද්යා පීඨය/  2014/2015 අධ්යයන 
වසර සිසුන්  

27. 
ගස්වා නියුක්තිය නිපුණතා පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

(ඉෙැන්වීගම් ප්රවණතාව)   

කලා සහ සංස්කෘත පීඨය / 2015/2016 

අධ්යයන වසර සිසුන් 

28. සන්නිගේද්න නිපුණතාව පිළිබඳ ගකටි පාඨමාලා 
විද්යා පීඨය/ 2014/2015 අධ්යයන වසර හා  

වාණිජ හා කළමණාකරන පීඨ/2015/2016 
අධ්යයන වසර සිසුන් 

29. 
 ගස්වා නියුක්තිය නිපුණතා පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

(බැංකු වෘත්තීය)   

වාණිජ හා කළමණාකරන පීඨ / 2015/2016 
අධ්යයාන වසර සිසුන් 

30. 
ගස්වා ස්ථාන කුසලතා පිළිබඳ වැඩමුළුව 

(වෘත්තීය සංවර්ෂධ්ණය පිළිබඳ පාඨමාලාව) 

කෘි විද්යා පීඨය/ 2014/2015 අධ්යයන 
වසර සිසුන් 

31. ව ෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශ පිළිබද් වැඩමුළුව  කල්කුඩා අධ්යාපන කලාපගය්් ගුරුවරුන්  

32. 
වයවසායකත්ව වැඩමුළුව 

සංවිධ්ානය; Venture Frontier Lanka  
සියලු පීඨ/ ගපාදු වැඩසටහන් 

33. 

වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය හැඳින්වීම 01 
ගකාටස  (වෘත්තීය සංවර්ෂධ්ණය පිළිබඳ 
පාඨමාලාව) 

තාක්ෂණ පීඨය/ පළමු හා ගද්වන වසර 
සිසුන් 

34. වයවසායකත්ව සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව 
කලා සහ සංස්කෘත පීඨය / 2014/2015 
අධ්යයන වසර 

35. 
චිත්තගේොත්මක බුද්ධධිය පිළිබඳ සංකල්පය. 

 (වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 
තාක්ෂණ පීඨය/ ගතවන වසර පළමු 
සමාසික සිසුන් 

36. 

1. පීඨ වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශක හා වෘත්තීය 
මාර්ෂගෙෝපගද්ධශක ඒකක වල ක්රියාකාරි සැලසුම් 

සඳහා වැඩමුළුව. (කාර්ෂයයන් හදුනා ෙැනීම) 

2. වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය ගමාඩියුල වැඩමුළු සඳහා 

වැඩසටහන් සැලසුම් සැකසීම (වි.වි.ප්ර. චක්රගල්ක 

අංක. 934) (ගස්වක සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය 
විසින් සංවිධ්ානය කරන ලදී)  

පීඨ අධ්යයන වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශක, 
පීඨ අධ්යයන වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශක 

ඒකක වල සාමාජිකයන්, අධ්යයන වෘත්තීය 
මාර්ෂගෙෝපගද්ධශක ඒකකගේ කාර්ෂය 

මණ්ඩලය. 

37. 

කළමනාකරණ වශලීන් අවගබෝධ් කර ෙැනීම 

සහ ඔගබ් අීක්ෂක සමඟ සම්බන්ධ් වීම 

 (වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 

තාක්ෂණ පීඨගේ / 03 වසර පළමු 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

38. 
ආයතනික සංස්කෘතිය  

(වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 
තාක්ෂණ පීඨගේ / 03 වසර පළමු 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

39. 
ප්රමුකත්වයට එදිරිව කළමණාකරනය 

(වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 
තාක්ෂණ පීඨගේ / 03 වසර පළමු 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

40. 

නායකත්ව කාර්ෂයභාරයක් සඳහා ප්රතිඵලද්ායී 

ගපෞරුෂත්ව ලක්ෂණ: 

 (වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 

තාක්ෂණ පීඨගේ / 03 වසර පළමු 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

41. 

රැකියා ස්ථානගේ පුද්ධෙලයින් ගපළඹවීම: බලපෑම් 

කිරීම සහ ඒත්තු ෙැන්වීගම් කුසලතා 
 (වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 

වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය/ 03 වසර 
01 සැසිවාරය 
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අනු 
අංකය 

වැඩසටහගන් මාතෘකාව සහභාගි වූවන්  

42. 
වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව 

(ෙණකාධිකරණ ගස්වා)  
වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය/අවසන් 
වසර සිසුන් 

43. 
ඵලද්ායි කණ්ඩාම් කාර්ෂයයන් අවගබෝධ් කර ෙැනීම 

(වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 
තාක්ෂණ පීඨගේ / 03 වසර පළමු 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

44. 

 වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය සඳහා විශ්ව විද්යාල සිසුන්ට 

සහ විශ්වවිද්යාල වලින් පිටත ගහාඳම අවස්ථාවන් 

ලබා දීම. 

(වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 

තාක්ෂණ පීඨගේ / 01 වසර ගද්වනි 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

45. 

නායකත්ව වයායාමයට අද්ාළ වැද්ෙත් නායකත්ව 

නයායන් සහ ප්රධ්ාන ෙැටළු  

(වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 

තාක්ෂණ පීඨගේ / 03 වසර පළමු 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

46. 
කළමණාකරුවන්ගග්ත කාර්ෂයභාරය සහ කාර්ෂයයන් 

(වෘත්තීය සංවර්ෂධ්ණය පිළිබඳ පාඨමාලාව) 

තාක්ෂණ පීඨගේ / 03 වසර පළමු 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

47. 

රැකියා ස්ථානගේ පුද්ධෙලයින් ගපළඹවීම: බලපෑම් 

කිරීම සහ ඒත්තු ෙැන්වීගම් කුසලතා (වෘත්තීය 
සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් පාඨමාලාව) 

තාක්ෂණ පීඨගේ / 03 වසර පළමු 
සැසිවාරගේ සිසුන් 

48. 

විද්යාත්මක අධ්යාත්මිකත්වය තුළින් ගපෞරුෂ 

සංවර්ෂධ්නය (වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් 
පාඨමාලාව) 

වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය/ 

2016/2017 අධ්යයන වර්ෂෂගේ සිසුන්  

49. ගයෝෙ සම්බන්ද් වැඩමුළුව   සියළුම පීඨ/ ගපාදු වැඩසටහනකි 

50. 

ෙැන්ඩික්ස් බින්දු අභිගයෝෙයට සිසුන් සූද්ානම් කිරීම 

සඳහා ආරක්ිත, ආරක්ිත පානීය ජලය සඳහා 
තිරසාර ප්රගේශය සඳහා හඳ 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය ඇතුළු සියළුම පීඨ/ 

ගපාදු වැඩසටහනකි 

51. 

නවය බැංකුකරණය පිළිබඳ ජාතයන්තර 

සම්මන්ත්රණය සඳහා ගයෝජනා සකස් කිරීම 

සම්බන්ද්ගයන් හදුන්වාදීගම් වැඩසටහන*
.  

වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය/ ගපාදු 
වැඩසටහන  

52. 

වෘත්තිය හා ජීවිතය යහපත් කිරීම සඳහා ගපෝෂණ 

අෙයන් සහ ගයෝෙයතාවය (වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය 
පිළිබද් පාඨමාලාව) 

වානිජ හා කළමාණාකරන පීඨය/ 

2016/2017 අධ්යයන වර්ෂශගේ සිසුන්  

53. 

පාසගල් සිට විශ්වවිද්යාලයට ඵලද්ායි සංක්රාන්තිය - 

1 ගකාටස  (වෘත්තීය සංවර්ෂධ්නය පිළිබද් 
පාඨමාලාව) 

තාක්ෂණ පීඨය/ 01 සහ 02 වසර වල 
සිසුන් සඳහා 

54. 
වයවසායකත්ව සංවර්ෂධ්න වැඩසටහන පිළිබඳ 

වැඩමුළුව  

වානිජ හා කළමණාකරන පීඨය/ 03 වසර 
සිසුන් 

 

වගු අංක 3. 3: ගස්වක සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය මඟින් පවත් වනු ලැබූ වැඩසටහන් සහ 

වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර. 

අනු 
අංකය 

වැඩසටහන ඉලක්ක කණ්ඩායම් 

01 ශිෂය උපගද්ධශණ   
සියළුම ශිෂය උපගද්ධශක වරුන්, අධ්යයන 

උපගද්ධශක වරුන්, පාලකවරුන් හා උප 
පාලක වරුන් 

02 උපගද්ධශන පද්ධධ්තිය ශක්තිමත් කිරීම සියළුම අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය  

03 
ආතතිය ගනාමැති ජීවිතයක්- ජීවත් වීගම් කලාව 
පිළිබද් හදුන්වා දීගම් වැඩසටහන  

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ සියළුම 
කාර්ෂය මණ්ඩලය  

04 
පර්ෂගේෂණ හැඳුනුම් සකස් කිරීම හා ප්රකාශණ 

Uploading  
සියළුම අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලය  

05 

කළමණාකරන සහකාර II උසස් වීම් සඳහා 
විභාෙ වලට සූද්ානම් කිරීම ගවනුගවන් 
වැඩමුළු/සම්මන්ත්රණ  

අනධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලගේ ඉල්ලීම පරිදි 
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අනු 
අංකය 

වැඩසටහන ඉලක්ක කණ්ඩායම් 

07 
MS Access භාවිතය මඟින් ශිෂය සහ කාර්ෂයය 
මණ්ඩල ද්ත්තයන් කළමණාකරනය කිරීම   

සියළුම අධ්යයන, පරිපාලන, හා අනධ්යයන 
කාර්ෂය මණ්ඩලය  

08 

“පශ්චාත් උපාධි පිළිබඳ ගපාදු රාජය මණ්ඩලීය 
ශිෂයයත්ව සම්බන්ද්ගයන් හදුන්වා දීගම් 
වැඩසටහන  

සියළුම අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය, ගම් 
පිළිබඳ උනන්දුවකි ද්ක්වන් ත්රිකුණාමල 
මණ්ඩපගේ සහ ස්වාමිවිපුලානන්ද් 
ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යනන ආයතනගේ සියළුම 

අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය,  

09 
අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලගේ ගේරක 

වැඩසටහන (Induction Programme) 2019 

පරිවාස කාලයට යටත් අධ්යයන කාර්ෂය 
මණ්ලය  

10 
විශ්රාම ප්රතිලාබ සඳහා ලිපිගල්ඛන පිලිගයල 
කිරීම පිළිබද් වැඩමුළුව   

සියළුම පරිපාලන කාර්ෂයය මණ්ඩලය, 
පීඨයන්හි අද්ාල කාර්ෂයය මණ්ඩලය, ආයතන 
අංශය, සහ මුලය කාර්ෂයය මණ්ඩලය සහ 
විශ්වවිද්යාලගේ, ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ සහ 
ස්වාමිවිපුලානන්ද් ආයතනගේ ගමම 
වැඩමුළුව පිළිබඳ කැමැත්තක් ද්ක්වන් කාර්ෂය 
මණ්ඩල සාමාජිකයන්  

11 
“මත්රවය වැළැක්වීම” පිළිබඳ ද්ැනුවත් කිරීගම් 

වැඩසටහන 
සියළුම කාර්ෂයය මණ්ඩලය  

12 ශිෂය උපගද්ධශනය   
සියළුම ගජයෂඨ ශිෂය උපගද්ධශකයන්, 
අධ්යයන උපගද්ධශකයන, පාලක වරුන් සහ 
උප පාලක වරුන්  

13 ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධධ්තිය සියළුම අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය  

14 
2019/2020 අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලගේ 

ගේරක වැඩසටහන (Induction Programme)  

පරිවාස කාලයට යටත් අධ්යයන කාර්ෂයය 
මණ්ඩලය  

15 

අධයයන වෘත්ීය මාර්ෂගෙෝපගේශ උපගේශක 
සහ පීඨය වෘත්ීය මාර්ෂගෙෝපගේශ සසල 
සාමාජිකයින් 

 

සියළුම අධ්යයන වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශ 
උපගද්ධශක සහ පීඨ වෘත්තීය 
මාර්ෂගෙෝපගද්ධශක ඒකකගේ සාමාජිකයන් 
සහ වෘත්තීය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශක ඒකකගේ 
සාමාජිකයන්  

16 

ඉෙැන්වීගම් වාර්ෂතාව (Portfolio) 

 

 

කාර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධ්නය ගකගරහි 

උනන්දුවක් ද්ක්වන නැගෙනහිර 
විශ්වවිද්යාලගේ අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලගේ, 
ත්රිකුණාමල මණ්ඩපගේ සහ ස්වාමි 
විපුලානන්ද් ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යයන 
ආයතනගයහි කාර්ෂයය මණ්ඩලය 

17 
කාර්ෂය මණ්ඩල ප්රතිනිර්ෂමාණ පුහුණු වැඩසටහන 

නැවත සැලසුම් කිරීම 2019 

අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලය සඳහා වන 

ගේරණ වැඩසටහනට සම්බන්ධ් වන 

මාණ්ඩලික සංවර්ෂධ්කයින් සහ කාර්ෂය 

මණ්ඩල සංවර්ෂධ්නය ගකගරහි උනන්දුවක් 

ද්ක්වන නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ 
අධ්යයන කාර්ෂය මණ්ඩලගේ, ත්රිකුණාමල 

මණ්ඩපගේ සහ ස්වාමි විපුලානන්ද් 
ගසෞන්ද්ර්ෂය අධ්යයන ආයතනගයහි කාර්ෂයය 
මණ්ඩලය 

18 ආතතිය හා මනස කළමනාකරණය සියළුම කාර්ෂයය මණ්ලය 

19 
අධ්යයන යැපීම සහ ගද්ධශීය ද්ැනුම පිළිබඳ 

සම්මන්ත්රණය  
අධ්යයන කාර්ෂයය මණ්ඩලය  

20 
සර්ෂප සපා කෑම් සම්බන්ද් ප්රථමාධ්ාර පිළිබද් 
ද්ැනුවත් කිරීගම්  

සියළුම කාර්ෂයය මණ්ඩලය  
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4 මූලය තත්වය 

4.1 2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 ද්ක්වා භාණ්ඩාොරය විසින් නිකුත් කරනු ලැබු අරමුද්ල් 
පිළිබඳ තත්ව වාර්ෂතාව 

ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

Rs '000 

විස්තර 
ගවන් කර 

ඇති ප්රමාණය 

නිර්ෂගද්ධශිත  

ප්රමාණය 

නිකුත් කරන 

ලද් ප්රමාණය  

පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන 

පුද්ධෙලික දීමනා 1,242,959 1,242,959 1,242,959 

ගවනත් පුනරාවර්ෂතන 237,041 237,041 193,000 

මුළු පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන 1,480,000 1,480,000 1,435,959 

ප්රාග්ත ධ්න ප්රද්ාන 

පුනරුත්තාපනය වැඩි දියුණු කිරීම 89,500 89,500 64,500 

වත්කම් අත්පත් කර ෙැනීම  110,000 110,000 49,500 

ද්ැනට ක්රියාත්මක වයාපෘති 181,800 181,800 181,800 

නව වයාපෘති ඉදි කිරීම  5,000 5,000 - 

මානව ප්රාග්ත ධ්න සංවර්ෂධ්න වයාපෘති 6,700 6,700 6,700 

පර්ෂගේෂණ ශක්තිමත් කිරීම  10,000 10,000 10,000 

මුළු ප්රාග්ත ධ්න ප්රද්ාන 403,000 403,000 312,500 

මුළු ප්රද්ාන  1,883,000 1,883,000 1,748,459 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

Rs '000 

විස්තර 

ගවන් කර 

ඇති ප්රමාණය 

නිර්ෂගද්ධශිත 

ප්රමාණය 

නිකුත් කරන 

ලද් ප්රමාණය 

පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන 

පුද්ධෙලික දීමනා 244,000 244,000 244,000 

ගවනත් පුනරාවර්ෂතන 90,000 90,000 79,000 

මුළු පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන 334,000 334,000 323,000 

ප්රාග්ත ධ්න ප්රද්ාන 

පුනරුත්තාපනය වැඩි දියුණු කිරීම 30,500 30,500 14,500 

වත්කම් අත්පත් කර ෙැනීම 44,000 44,000 44,000 

ද්ැනට ක්රියාත්මක වයාපෘති 356,000 356,000 308,000 

නව වයාපෘති ඉදි කිරීම - - - 

මානව ප්රාග්ත ධ්න සංවර්ෂධ්න වයාපෘති 3,000 3,000 1,000 

පර්ෂගේෂණ ශක්තිමත් කිරීම 3,500 3,500 2,500 

ගෙවිය යුතු බිල්පත් නිරාකරණය - - - 

මුළු ප්රාග්ත ධ්න ප්රද්ාන 437,000   437,000 370,000 

 

මුළු ප්රද්ාන 771,000 771,000 693,000 
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4.2  පුනරාවර්ෂතන වියද්ම් පිළිබඳ ගතාරතුරු 

ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

විෂය  2018 රු. 2019 රු. 

අ. පුද්ධෙලික දීමනා  917,117,521 1,161,916,374 

ආ. ෙමන් වියද්ම්  4,260,528 2,627,350 

ඇ. සැපයුම්  32,045,886 28,928,375 

ඈ. නඩත්තු වියද්ම්  20,333,858 24,086,027 

ඉ. ගකාන්ත්රාත් ගස්වා  170,890,710 175,868,712 

ඊ. ගවනත්  54,538,598 45,300,327 

ඔ. ක්ෂය වීම් සහ ක්රමක්ෂය වියද්ම්  271,656,724 501,144,107 

එකතුව  1,470,843,825 1,939,871,275 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

විෂය 2018 රු. 2019 රු. 

අ. පුද්ධෙලික දීමනා 190,255,752  226,420,442  

ආ. ෙමන් වියද්ම්  212,948  294,650  

ඇ. සැපයුම්  11,323,780  10,424,372  

ඈ. නඩත්තු වියද්ම්  6,500,539  8,063,498  

ඉ. ගකාන්ත්රාත් ගස්වා   51,064,349  55,419,222  

ඊ. ගවනත්  10,285,281  9,681,000  

එකතුව  269,642,649  310,303,184  

 

4.3  ප්රාේධ්න වියද්ම් පිළිබඳ විස්තර  

ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

විෂය  2018 රු. 2019 රු. 

අ. පුනරුත්ථාපනය වැඩි දියුණු කිරීම  31,733,239 43,936,846 

ආ. වත් කම් අත්පත් කර ෙැනීම  47,747,826 52,717,057 

ඇ. ගකාන්ත්රාත්තුෙත වයාපෘති 239,344,021 123,808,031 

ඈ. ගකාන්ත්රාත්තුෙත නව වයාපෘති 8,382,930 - 

ඉ. ද්ැනුම වැඩි දියුණු කිරීම හා ආයතනික සංවර්ෂධ්නය  3,271,146 6,240,712 

ඊ. පර්ෂගේෂණ සහ සංවර්ෂධ්නය 4,447,822 3,094,203 

එකතුව 334,926,987 229,796,851 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

විෂය  2018 රු. 2019 රු. 

අ. ස්ථාවර වත්කම් නඩත්තු කිරීම හා 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම  

61,972,998 11,645,083 

ආ. ස්ථාවර වත්කම් අත්පත් කර ෙැනීම  46,206,429 21,044,806 

ඇ. Contraction වයාපෘති 128,049,557 334,478,521 

ඈ. මානව ප්රාග්තධ්න සංවර්ෂධ්න වයාපෘති  3,079,089 19,545 

ඉ. පර්ෂගේෂන සහ සංවර්ෂධ්න  1,848,808 1,160,494 

එකතුව 241,156,881 368,348,449 
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අ.   වයාපෘති පිළිබඳ විස්තර (ගද්ධශීය/විගද්ධශීය ප්රද්ාන) 

ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

නම සහ ගතාරතුරු ගද්ධශීය/ප්රද්ාන 
ප්රද්ානය කරන 

ආයතනය 

TCE (රු. 

මිලියන) 

RFA (රු. 

මිලියන) 

DF  

(රු) 

1. කෘිකර්ෂම විද්යා පීඨ ගොඩනැගිලි 
සංකීර්ෂණය සැලසුම් කිරීම හා 
ඉදිකිරීම  

ප්රද්ාන ශ්රි ලංකා රජය  302.7 - - 

2. ජීව පද්ධධ්ති තාක්ෂයණ 
ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම  

ප්රද්ාන ශ්රි ලංකා රජය 239.5 - - 

3. ඉංග්රිසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් ඒකකගේ 
ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය ඉදි කිරීම  

ප්රද්ාන ශ්රි ලංකා රජය 238.7 - - 

4. ගසෞඛය ආරක්ෂන විද්යා 
ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය ඉදි කිරීම  

ණය කුගේට්  2,259.0 - - 

එකතුව 3,039.9 - - 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

නම සහ ගතාරතුරු  ගද්ධශීය/ප්රද්ාන 
ප්රද්ානය කරන 

ආයතනය  
TCE (රු. 

මිලියන) 

RFA (රු. 

මිලියන)  

DF 

(රු.) 

1. සන්නිගේද්නය හා වයාපාර 
අධ්යයන පීඨ ගොඩනැගිල්ගල් ඉදි 
කිරීම්  

ප්රද්ාන ශ්රි ලංකා රජය 821.4 - - 

2. බහුකාර්ෂය ශ්රවණාොර 
ගොඩනැගිල්ල  

ප්රද්ාන ශ්රි ලංකා රජය 784.8 - - 

3. 2.5 කි.මී ඇස්ෆල්ට් මතු පිට මාර්ෂෙ 
ජාලය 

ප්රද්ාන ශ්රි ලංකා රජය 145.0 - - 

4. නිල නිවාස ඉදි කිරීම  ප්රද්ාන ශ්රි ලංකා රජය 40.0 - - 

එකතුව 1,791.2 - - 
 

 

ආ. වයාපෘති වියද්ම් පිළිබඳ විස්තර (ගද්ධශීය/ විගද්ධශීය ප්රද්ාන): 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

නම 
TCE (රු. 

මිලියන) 

2018 වියද්ම්  

(රු. මිලියන) 

2019 වියද්ම්  

(රු. මිලියන)  

31.12.2019 

වන විට 
සමුච්චිත වියද්ම් 

(රු. මිලියන) 

ගභෞතික 
ප්රෙතිය % 

1. කෘිකර්ෂම විද්යා පීඨ 
ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය 
සැලසුම් කිරීම හා ඉදිකිරීම 

302.7 111.9 128.3 240.3 99% 

2. ජීව පද්ධධ්ති තාක්ෂයණ 
ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම 

239.5 23.9 101.9 125.8 99% 

3. ඉංග්රිසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් 
ඒකකගේ ගොඩනැගිලි 
සංකීර්ෂණය ඉදි කිරීම 

238.7 23.8 89.8 113.7 98% 

4. ගසෞඛය ආරක්ෂන විද්යා 
ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය 
ඉදි කිරීම 

2,259.0 28.9 - 28.9 

ගෙවීම් 

අමාතයාංශය 

විසින් 

ගමගහයවනු 

ලැගබ් 

එකතුව 3039.9 188.5 320 508.7  
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ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

නම 
TCE (රු. 

මිලියන) 

2018 වියද්ම් 

(රු. මිලියන) 

2019 වියද්ම් 

(රු. 

මිලියන) 

31.12.2019 වන 
විට සමුච්චිත 

වියද්ම් (රු. 

මිලියන) 

ගභෞතික 

ප්රෙතිය % 

1. 103 - විශ්වවිද්යාල 
ගොඩනැගිලි 

- 53.05 19.01 - - 

2. 103 - නිල නිවාස 
ඉදිකිරීම, පළමු අදියර  

40.0 - 27.56 27.56 70% 

3. 103 - FCBS 

ගොඩනනැගිලි ඉදිකිරීම 
821.4 50.0 264.5 314.5 30% 

4. 103 - බහුකාර්ෂය 
ශ්රවණාොරය ඉදි කිරීම 

784.8 25.0 - 25.0 5% 

5. 103 - අභයන්තර මාර්ෂෙ ඉදි 
කිරීම 

145.0 - 23.41 23.41 65% 

එකතුව 1,791.2 128.05 334.48 390.47  

 

 

 

4.4 මූලය ප්රෙතිය පිළිබඳ විස්තර (වියද්ම්): 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  

විෂය 
2019 ප්රතිපාද්න 

(රු.) 

DTO ගවතින් ලැබුනු 
ප්රද්ානයන් 

2019 වියද්ම් (රු.) ඉතිරිකිරීම් / වියද්ම් 

(රු.) 

අ. වයාපෘති හැර 
පුනරාවර්ෂතන 

1,480,000,000 1,435,959,000 1,939,871,275 (503,912,275) 

ආ. වයාපෘති හැර 
ප්රාග්තධ්න 

403,000,000 312,500,000 229,796,851 82,703,149 

එකතුව 
1,883,000,000 1,748,459,000 2,169,668,126 -421,209,126 

 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය 

විෂය 
2019 ප්රතිපාද්න 

(රු.) 

2018 වියද්ම්  

(රු.) 

ඉතිරිකිරීම් / වියද්ම් 

(රු.) 

අ. වයාපෘති හැර පුනරාවර්ෂතන 334,000,000  310,303,184  23,696,816  

ආ. වයාපෘති හැර ප්රාග්තධ්න 81,000,000  33,869,928  47,130,072  

ඇ. වයාපෘති - ගද්ධශීය ප්රද්ාන 356,000,000  334,478,521  21,521,479  

එකතුව 771,000,000 678,651,633 92,348,367 
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4.5 මූලය ප්රෙතිය පළිබඳ විස්තර  (ජනනය කල ආද්ායම): 

අයන්තර ආද්ායම 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  

ආද්ායම් ප්රභවය 2019 ප්රතිපාද්න 

(රු.) 

2019 එකතු කිරීම් 

(රු.) 

හිඟය / අතිරික්තය 

(රු.) 

අ. උපාී සහා පශ්චාත් 
උපාී අධ්යයන 

- 7,059,895 7,059,895 

ආ. අගනකුත් ආාද්ායම් 
25,000,000 36,458,668 11,458,668 

එකතුව 25,000,000 43,518,563 18,518,563 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

ආද්ායම් ප්රභවය 2019 ප්රතිපාද්න 

(රු.) 

2019 එකතු කිරීම් 

(රු.) 

හිඟය / අතිරික්තය 

(රු.) 

අ. උපාධි අධ්යයන 2,530,000  2,633,165  103,165  

ආ. ගවනත් ලැබීම  4,470,000  4,840,751  370,751  

එකතුව 7,000,000 7,473,916 473,916 

 

 

4.6  2019 වර්ෂෂගේ මූලය කාර්ෂය සාධ්න විශ්ගල්ෂණය: 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  

විෂය සූත්රය 
එක් ිසුගවකු සඳහා 

වියද්ම (රු.) 

එක් සිසුගවකු සඳහා පුනරාවර්ෂථන 
වියද්ම් 

පුනරාවර්ෂතන වියද්ම් / 

සිසුන් සංඛයාව 
386,968.14 

එක් සිසුගවකු සඳහා ප්රාග්ත ධ්න 
වියද්ම්   

ප්රාග්ත ධ්න වියද්ම් / සිසුන් 
සංඛයාව  

45,840.19 

එකතුව 432,808.32 

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

විෂය  සූත්රය 
එක් ිසුගවකු සඳහා 

වියද්ම (රු.) 

එක් සිසුගවකු සඳහා පුනරාවර්ෂථන 
වියද්ම් 

පුනරාවර්ෂතන වියද්ම් / 

සිසුන් සංඛයාව  
263,863.25 

එක් සිසුගවකු සඳහා ප්රාග්ත ධ්න 
වියද්ම්   

ප්රාග්ත ධ්න වියද්ම් / සිසුන් 
සංඛයාව  

313,221.47 

එකතුව 577,084.72 
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4.7  2019 වර්ෂශගේ ලැබුනු යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර: 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  

යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර 

වියද්ම්  

(රු. මිලියන.) 

ගභෞතික 

ප්රෙතිය 

1. තාක්ෂණ පීඨගේ හා නිල නිවාස වලට වැටක් ඉදි කිරීම  9.0 99% 

2. වාහන නැවතුම් පලක් ඉදි කිරීම  2.5 90% 

3. CICT ගොඩනැගිල්ගල් ඉහල මහගල් විභාෙ ශාලා/ගද්ධශණ 
ශාලා සැකසීම   

1.3 99% 

4. අනධ්යන කාර්ෂය මණ්ඩලය ගවනුගවන් විගේකාොරයක් 
අළුත්වැඩියා කිරීම 

2.8 99% 

5. ආරක්ෂක කුටි ඉදි කිරීම 2.2 99% 

6. CICT හි වායු සමීකරණ ඒකකය සඳහා බල සැපයුම් 

පද්ධධ්තිය වැඩි දියුණු කිරීම  
1.1 99% 

7. තාක්ෂණ පීඨගේ පිවිසුම් මාර්ෂෙගේ ගද්වන අදියර ඉදි කිරීම  1.3 33% 

8. තාක්ෂණ පීඨ පරිශ්රගේ ලිඳක් හෑරීම  0.2 99% 

9. විද්යා පීඨගේ රසායන විද්යා ගද්පාර්ෂතගම්න්තුගේ 
රසායනාොරයක් අළුත්වැඩිය කිරීම  

- 40% 

10. නිල නිවාස ඉදිකිරීම පලමු අදියර  12.8 99% 

11. නිල නිවාස ඉදිකිරීම ගද්වන අදියර , 1 ගකාටස 1.4 45% 

12. මායිම් බැම් වැඩි දියුණු කිරීම  (විනාශ වී ඇති ස්ථාන Length 

500 L. ft.) නව සහ පැරණි ගොඩනැගිලි සංකීර්ෂණය ශ්රි ලංකා 

නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය වන්ද්ාරමුල්ල. 

1.4 99% 

එකතුව 36.0  

 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය, ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  

යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර  වියද්ම් (රු. 

මිලියන.) 

ගභෞතික 

ප්රෙතිය 

1. ගතාරතුරු තාක්ෂණ ගොඩනැගිල්ගල් ඇළුමිනියම් වලින් 
ගවන් කිරීම් වල ඉතිරි වැඩ කටයුතු   

0.66 100% 

2. මීටර්ෂ 450 ද්ක්වා පැරගපට් තාේපය දිර්ෂඝ කිිරීම  2.02 60% 

3. වයවහාරික විද්යා පීඨ ගොඩනැගිල්ගල් ඇළුමිනියම් 
භාවිතගයන් කාර්ෂය මණ්ඩල කාමර ගවන් කිරීම 

1.72 100% 

4. මණ්ඩපගේ කටු කම්බි වැටක් ඉදි කිරීම - 5% 

එකතුව 4.40  
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4.8  2019 මූලය ප්රකාශන 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

මූලය කාර්ෂයය සාධ්න වාර්ෂථාව (එක්ාබද්ධධ්) 

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සද්හා 
 
 

 
ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සද්හා 
 සටහන 2019 2018 

  Rs. Rs. 

ගමගහයුම් ආද්ායම    

පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන  4 1,758,959,000 1,477,100,000 

අගනකුත් ක්රියාකාකම් වලින් ලද් ශුද්ධධ් අ්ාධ්ායම /(පාඩුව )  5 7,059,895 1,070,359 

අගනකුත් අ්ාද්ායම් 6 43,932,583 20,860,194 

  1,809,951,479 1,499,030,553 

ශිෂයයින් සද්හා මූලයාධ්ාර 7 144,252,700 187,037,900 

  1,954,204,179 1,686,068,453 

    

ියාකාරි වියද්ම් 
   

ගපෞද්ධෙලික පඩි නඩි 8 1,388,336,816 1,107,373,273 

ෙමන් වියද්ම්  9 2,922,000 4,473,476 

සැපයුම් සහා කාර්ෂයාල අවශයතා 10 39,352,747 43,369,666 

සුළු අලුත්වැඩියා සහ නඩත්තු  11 32,149,524 26,834,397 

ගිවිසුම්ෙත ගස්්වා  12 231,287,934 221,955,061 

පර්ෂගය්්ෂණ සහ සංවර්ෂධ්න 13 309,369 471,567 

ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය 14 636,201,558 375,764,645 

අගනකුත් ක්රියාකාරි වියද්ම් 15 54,671,958 64,352,310 

මුළු ියාකාරි වියද්ම් 
 2,385,231,910 1,844,594,395 

    

ගමගහයුම් කටයුතුවලින් ලද් අතිරික්තය/ (උ්ෞනතාව)  
 (575,280,431) (345,563,842) 

    

ශිෂයයින් සද්හා මූලයාධ්ාර 16 144,252,700 187,037,900 

මුළු කටයුතුවලින් ලද් අතිරික්තය/(උ්ෞනතාවය)  
 (575,280,431) (345,563,842) 

අතිවිගශ්්ෂ අයිතම 
   

( කපාහැරීම් සහා අගනකුත් ෙැලපීම්) 16 (985,914) (27,968) 

කාලපරිච්ගේ්ද්ය සද්හා ශුද්ධධ් අතිරික්තය(උ්ෞනතාවය) 

ගපාදු සංචිතයට මාරුකිරීම 

 
(576,266,345) (345,591,810) 
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මූලය කාර්ෂයය සාධ්න වාර්ෂථාව (එක්ාබද්ධධ්) 

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සද්හා 

ගද්සැම්බර්ෂ 31 සටහන 2019 2018 

  රු. රු. 

වත්කම්    

ජංෙම ගනාවන වත්කම්     

ගද්්්පල, පිරියත හා උපකරන 17 4,306,518,223 4,573,504,638 

අස්පෘශය වත්කම් 18 39,092,587 43,645,531 

දිගුකාලීන අ්ාගයා්්ජන 19 7,553,883 7,451,355 

ගකරීගෙන යන ප්රාග්තධ්න වැඩ 20 1,029,832,086 524,761,553 

  5,382,996,781 5,149,363,077 

    

ජංෙම වත්කම් 
   

ගතාෙ 21 11,811,451 9,661,200 

ගවළද් හා අගනකුත් ලැබීයයුතු ද්ෑ 22 645,114,770 631,106,584 

දිගුකාලීන අ්ාගයා්්ජන 23 93,617,929 84,563,384 

මුද්ල් මුද්ල් සමාන ද්ෑ 24 526,283,714 364,139,196 

  1,276,827,865 1,089,470,364 

මුළු වත්කම් 
 6,659,824,647 6,238,833,441 

    

වෙකීම් 
   

ජංෙම වෙකීම් 
   

ගෙවියයුතු 25 269,360,911 254,248,051 

උපචිත වියද්ම් 26 28,506,446 40,214,472 

ගකටිකාලීන කල්බදු බැදීම් 27 4,558,493 5,107,034 

  299,569,557 299,569,557 

ජංෙම ගනාවන වෙකීම් 
   

ගෙවියයුතු 28 8,942,048 6,799,397 

දිගු කාලීන කල්බදු බැදීම් 29 7,551,205 12,209,160 

පාරිගතාිත සද්හා ගවන්කිරීම් 30 454,047,238 215,973,769 

සීමිත අරමුද්ල්  31 117,601,891 91,765,658 

තයාෙ හා පරිතයාෙ 32 3,701,178 6,342,684 

අගනකුත් ප්රද්ාන 33 930,310,238 884,691,301 

  1,522,153,801 1,217,781,969 

මුු වෙකීම් 
 1,824,579,652 1,517,351,526 

    

සමුච්ිත අරමුද්ල් (ප්රාග්තධ්න ප්රද්ාන) 34 7,084,853,658 6,388,598,617 

බැදුම්කර සංචිත  35 171,722,251 184,705,820 

ගපාදු සංචිත 36 (2,536,890,103) (1,953,331,229) 

ප්රාග්තධ්න සංචිත 37 115,559,188 101,508,707 

මුළු ශුද්ධධ් වත්කම්/ හිමිකම් 
 4,835,244,994 4,721,481,915 

    

මුළු වෙකීම්/ හිමිකම්  

(ගයද්වූ මුළු අරමුද්ල්) 

 
6,659,824,647 6,238,833,441 
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ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

මූලය කාර්ෂයය සාධ්න වාර්ෂථාව (නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය හා ත්රිකුනාමල මණ්ඩපය) 

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සද්හා 

ගද්සැම්බර්ෂ 31න් අවසරන් වසර සද්හා 2019 2019 

 

 ප්රධ්ාන 
අ්ායතනය  

EUSL   

 ත්රිකුණාමළ 
මණ්ඩපය  

EUSL  එකතුව 

  රු.   රු.   රු.  

ියාකාරී අ්ාද්ාම්    

පුනරාවර්ෂථන ප්රද්ාන 1,435,959,000 323,000,000 1,758,959,000 

ගවනත් කටයුතුවලින් ලද් ශුද්ධධ් ආද්ායම/(පාඩුව) 7,059,895 - 7,059,895 

ගවනත් ආද්ායම් 36,458,668 7,473,915 43,932,583 

මුළු ියාකාරි ආද්ායම් 1,479,477,563 330,473,915 1,809,951,479 

ශිෂයයින් සද්හා මූලයාධ්ාර 115,449,200 28,803,500 144,252,700 

 1,594,926,763                                                                                                               359,277,415 1,954,204,179 

ියාකාරී වියද්ම් 
   

පුද්ධෙලික පඩිනඩි 1,161,916,374 226,420,441 1,388,336,816 

ෙමන් විද්යම් 2,627,350 294,649 2,922,000 

සැපයුම් හා පරි ගබෝජන 28,928,375 10,424,372 39,352,747 

සුළු අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු 24,086,027 8,063,497 32,149,524 

ගිවිසුම්ෙත ගස්වා 175,868,712 55,419,222 231,287,934 

පර්ෂගේ ෂණ හා සංවර්ෂධ්න 268,119 41,250 309,369 

ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය වියද්ම් 501,144,107 135,057,451 636,201,558 

අගනකුත් ක්රියාකාරී වියද්ම් 45,032,208 9,639,749 54,671,958 

මුළු ියාකාරී විද්යම් 1,939,871,275 445,360,635 2,385,231,910 

    

ගමගහයුම් කාර්ෂයයන්ගෙන් ලැබූ අතිරික්තය 

/(උ්ෞනතාවය) 

(460,393,711) (114,886,719) (575,280,431) 

    

ශිෂයයන් සද්හා මූලයාධ්ාර 115.449,200 28,803,500 144,252,700 

ියු කාර්ෂයයන්ගෙන් ලද් අතිරික්තය/ (ඌනතාවය) (460,393,711) (114,886,719) (575,280,431) 

අතිවිගශ්ෂ අයිතම 

  

 

( කපාහැරීම් අගනකුත් ෙැලපුම් ) (985,914) - (985,914) 

කාල පරිචගජ්ද්ය සද්හා ශුද්ධධ් අතිරික්තය( ඌනතාව) 

ගපාදු සංචිතයට මාරු කලා 

(461,379,626) (114,886,719) (576,266,345) 
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මූලය කාර්ෂයය සාධ්න වාර්ෂථාව (නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය හා ත්රිකුනාමල මණ්ඩපය) 

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සද්හා 
 

 

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 
31 වන විට 

 2019 ගද්සැම්බර්ෂ 
31 වන විට 

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 
වන විට 

 

නැයෙනහිර 
විශේවවිෙයාලය  

ත්රිකුණාමාල 
මණ්ඩපය, 

නැයෙනහිර 
විශේවවිෙයාලය එකුව 

  රු.   රු.  රු.  

වත්කම්    

ජංෙම  ගනාවන වත්කම්    

ගද්ධපල, පිරියත හා උපකරන 2,324,250,238 1,982,267,985 4,306,518,223 

අස්ප්රෂය වත්කම් 31,555,072 7,537,515 39,092,587 

දිගුකාලීන ආගයෝජන 7,553,883 - 7,553,883 

ක්රියාකාර ප්රාග්තධ්න ක්රියාකාරකම් 790,337,792 239,494,294 1,029,832,086 

මුළු ජංෙම ගනාවන වත්කම් 3,153,696,987 2,229,299,794 5,382,996,781 

    

ජංෙම වත්කම්    

ගතාෙ අයිතම 10,180,171 1,631,280 11,811,451 

ගවළද් හා අගනකුත් ලැබීම් 449,572,978 195,541,792 645,114,770 

දිගුකාලීන ආගයෝජන 93,617,929 - 93,617,929 

මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන ද්ෑ 469,233,415 57,050,299 526,283,714 

මුළු ජංෙම වත්කම් 1,022,604,495 254,223,371 1,276,827,865 

මුළු වත්කම් 4,176,301,482 2,483,523,165 6,659,824,647 

වෙකීම් 
   

ජංෙම වෙකීම් 
   

ගෙවියයුතු ද්ෑ 206,672,091 62,688,820 269,360,911 

උපචිත වියද්ම් 19,838,361 8,668,085 28,506,446 

ගකටි කාලීන කල්බදු බැදීම් 4,558,493 -  4,558,493 

මුළු ජංෙම වෙකීම් 231,068,946 71,356,905 302,425,850 

ජංෙම ගනාවන වෙකීම්    

ගෙවියයුතු  8,472,179 469,869 8,942,048 

දිගු කාලීන කල්බදු බැදීම් 7,551,205 - 7,551,205 

පාරිගතෝික සද්හා ගවන්කිරීම් 406,364,388 47,682,850 454,047,238 

සීමිත අරමුද්ල් 111,811,475 5,790,416 117,601,891 

තයාෙ සහ ප්රධ්ාන 3,478,808 222,371 3,701,178 

අගනකුත් ප්රද්ාන 487,208,067 443,102,171 930,310,238 

මුළු ජංෙම ගනාවන වෙකීම් 1,024,886,125 497,267,676 1,522,153,801 

මුළු වෙකීම් 1,255,955,071 568,624,581 1,824,579,652 

මුළු ශුද්ධධ් වත්කම්    

සමුච්චිත අරමුද්ල්   

( ප්රාග්තධ්න ප්රද්ාන) 4,724,924,382 2,359,929,276 7,084,853,658 

බැදුම්කර සංචිත 171,598,895 123,356 171,722,251 

ගපාදු  සංචිත (2,070,619,232) (466,270,871) (2,536,890,103) 

ප්රාග්තධ්න සංචිත්  94,442,365 21,116,823 115,559,188 

මුළු ශුද්ධධ් වත්කම්/ හිමිකම් 2,920,346,410 1,914,898,584 4,835,244,994 

මුළු වෙකීම්/ හිමිකම් 

(ගයද්වූ මුළු අරමුද්ල්) 
4,176,301,482 2,483,523,165 6,659,824,647 
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මූලය කාර්ෂය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය   

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිනගයන් අවසන් වර්ෂශය සඳහා 

ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිනගයන් අවසන් වර්ෂශය සඳහා 
 සටහන 2019 2018 

   රු.  රු.  

ගමගහයුම් ආද්ායම    

පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන 4 1,435,959,000 1,214,100,000 

ගවනත් ක්රියාකාරකම් වලින් ශුේධ ආද්ායම / (අලාභය) 5 7,059,895 1,070,359 

ගවනත් ආද්ායම් 6 36,458,668 18,930,592 

මුළු යමහයහයුේ ආොයම 
 1,479,477,563 1,234,100,951 

ශිෂයයන් සඳහා මූලයාධාර 7 115,449,200 165,252,150 

  1,594,926,763 1,399,353,101 

    

ගමගහයුම් වියද්ම් 
   

පුේෙලික පඩි නඩි 8 1,161,916,374 917,117,521 

ෙමන් වියද්ම්  9 2,627,350 4,260,528 

සැපයුම් හා පරිගබාජ්න 10 28,928,375 32,045,886 

සුළු අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු කඩයුතු 11 24,086,027 20,333,858 

ගකාන්රාත්ෙත ගස්වා 12 175,868,712 170,890,710 

පර්ෂගේෂණ හා සංවර්ෂධන 13 268,119 404,817 

ක්ෂයවීම් සහ ක්රමක්ෂය වියද්ම් 14 501,144,107 271,656,724 

ගවනත් ගමගහයුම් වියද්ම් 15 45,032,208 54,133,781 

මුළු යමයහයුේ වියෙේ 
 1,939,871,275 1,470,843,825 

    

යමයහයුේ ක්රියාකාරකේ වලින්ත අිරික්තය / (හිඟය) 
 (460,393,711) (236,742,874) 

    

ශිෂයන් සඳහා මූලයාධාර 16 115,449,200 165,252,150 

ියු කාර්ෂයයන්ගෙන් ලද් අතිරික්තය/ (ඌනතාවය) 
 (460,393,711) (236,742,874) 

අතිවිගශ්ෂ අයිතම 
   

( කපාහැරීම් අගනකුත් ෙැලපුම් ) 16 (985,914) (27,968) 

කාල පරිචගජ්ද්ය සද්හා ශුද්ධධ් අතිරික්තය( ඌනතාව) 

ගපාදු සංචිතයට මාරු කලා 
 

(461,379,626) (236,770,842) 



 

ශ්රි ලංකා නැගෙනනහිර විශ්වවිද්යාලය | වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2019 68 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  

මූලය කාර්ෂයය සාධ්න වාර්ෂථාව (නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය)  

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 වන විට  
 

ගද්සැම්බර්ෂ 31 වන විට  සටහන 2019 2018 

   රු.   රු.  
වත්කේ     
ජංෙම යනාවන වත්කේ     
ගේපල, පිරියත හා උපකරණ 17 2,324,250,238 2,509,120,430 

අස්පෘශය වත්කම්  18 31,555,072 34,996,734 

ආගයාජ්න දිගුකාලීන  19 7,553,883 7,451,355 

ප්රාේ ධන- ගකරීගෙන යන වැඩ  20 790,337,792 524,761,553 

මුළු ජංෙම යනාවන වත්කේ   3,153,696,987 3,076,330,072 
    

ජංෙම වත්කේ     
පරිගේඛණ/ගතාෙ 21 10,180,171 7,780,082 

ගවළඳ හා අගනකුත් ලැබිය යුතු ද්ෑ 22 449,572,978 512,630,035 

ආගයෝජ්න (ගකටි කාලීන) 23 93,617,929 84,563,384 

මුද්ේ සහ මුද්ේ සමාන ද්ෑ 24 469,233,415 352,655,663 

Total Current Assets  1,022,604,494 957,629,164 

Total Assets  4,176,301,482 4,033,959,236 
    

වෙකීේ      
ජංෙම වෙකීේ      
ගෙවිය යුතු ද්ෑ 25 206,672,091 217,597,860 

උපචිත වියද්ම් 26 19,838,361 30,091,243 

කේ බදු බැඳීම් ගකටි කාලීන 27 4,558,493 5,107,034 

මුළු ජංෙම වෙකීේ   231,068,945 252,796,137 
    

ජංෙම යනාවන වෙකීේ      
ගෙවිය යුතු ද්ෑ  28 8,472,179 6,335,528 

කේ බදු බැඳීම් දිගු කාලීන 29 7,551,205 12,209,160 

පාරිගතෝික සඳහා ගවන් කිරීම්  30 406,364,388 195,612,231 

සීමිත අරමුද්ල 31 111,811,475 85,975,242 

පරිතයාෙ හා ප්රද්ාන  32 3,478,808 6,120,313 

ගවනත් ප්රද්ාන 33 487,208,067 413,214,013 

මුළු ජංෙම යනාවන වෙකීේ    1,024,886,125 719,466,487 
    

මුළු වෙකීේ    1,255,955,071 972,262,624 

    
ශුද්ධවත්කේ/ යකාටසේ     
සමුඡ්චචිත අරමුද්ල (ප්රාේ ධන ප්රද්ාන)  34 4,724,924,382 4,398,669,341 

ඇප බැඳීම් සංචිතය  35 171,598,895 184,582,464 

ගපාදු සංචිතය  35 (2,070,619,232) (1,601,947,077) 

ප්රාේධන සංචිතය 37 94,442,365 80,391,884 

මුළු ශුද්ධ වත්කේ / හිමිකේ  2,920,346,410 3,061,696,612 

මුළු වෙකීේ/ හිමිකේ 
( යයෙවූ මුළු අරමුෙල් ) 

 4,176,301,482 4,033,959,236 
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සටහන 2019 2018 

  රු.   රු.  
ගමගහයුම් ආද්ායම්    

පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන 4 323,000,000 263,000,000 

ගවනත් ක්රියාකාරකම් වලින් ශුේධ ආද්ායම / (අලාභය) 5 - - 

ගවනත් ආද්ායම් 6 7,473,915 1,929,602 

මුළු යමයහයුේ ආොයේ  
 330,473,915 264,929,602 

ශිෂයයන් සඳහා මූලයාධාර  7 28,803,500 21,785,750 

  359,277,415 286,715,352 

ගමගහයුම් වියද්ම්  
   

පුේෙලික පඩි නඩි  8 226,420,441 190,255,752 

ෙමන් වියද්ම්  9 294,649 212,948 

සැපයුම් හා පරිගබාජ්න  10 10,424,372 11,323,780 

සුළු අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු කඩයුතු  11 8,063,497 6,500,539 

ගකාන්රාත් ගස්වා 12 55,419,222 51,064,351 

පර්ෂගේෂණ හා සංවර්ෂධන 13 41,250 66,750 

ක්ෂයවීම් සහ ක්රමක්ෂය වියද්ම්  14 135,057,451 104,107,921 

ගවනත් ගමගහයුම් වියද්ම්  15 9,639,749 10,218,529 

මුළු යමයහයුේ වියෙේ 
 445,360,635 373,750,570 

    

යමයහයුේ ක්රියාකාරකේ වලින්ත අිරික්තය / (හිඟය) 
 (114,886,719) (108,820,968) 

    

ශිෂයන් සඳහා මූලයාධාර  16 28,803,500 21,785,750 

ියු කාර්ෂයයන්ගෙන් ලද් අතිරික්තය/ (ඌනතාවය) 
 (114,886,719) (108,820,968) 

අතිවිගශ්ෂ අයිතම 
   

( කපාහැරීම් අගනකුත් ෙැලපුම් ) 16 - - 

කාල පරිචගජ්ද්ය සද්හා ශුද්ධධ් අතිරික්තය( ඌනතාව) 

ගපාදු සංචිතයට මාරු කලා 
 

(114,886,719) (108,820,968) 
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ගද්සැම්බර්ෂ 31 වන විට  සහටන  2019 2018 

  රු.   රු.  

වත්කේ    

ජංෙම  ගනාවන වත්කම්    

ගද්ධපල, පිරියත හා උපකරන 17 1,982,267,985 2,064,384,208 

අස්ප්රෂය වත්කම් 18 7,537,515 8,648,797 

ක්රියාකාර ප්රාග්තධ්න ක්රියාකාරකම් 20 239,494,294 - 

මුළු ජංෙම ගනාවන වත්කම් 
 2,229,299,794  2,073,033,005  

    

ජංෙම වත්කම් 
   

ගතාෙ අයිතම 21 1,631,280 1,881,118 

ගවළද් හා අගනකුත් ලැබීම් 22 195,541,792 118,476,549 

මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන ද්ෑ 24 57,050,299 11,483,533 

මුළු ජංෙම වත්කම් 
 254,223,371 131,841,200 

    

මුළු වත්කම් මුළු වත්කම් 
 2,483,523,165            2,204,874,205  

    

වෙකීම් 
   

ජංෙම වෙකීම් 
   

ගෙවියයුතු ද්ෑ 25 62,688,820 36,650,191 

උපචිත වියද්ම් 26 8,668,085 10,123,229 

මුළු ජංෙම වෙකීම් 
 71,356,905 46,773,420  

    

ජංෙම ගනාවන වෙකීම් 
   

ගෙවියයුතු 28 469,869 463,869 

පාරිගතෝික සද්හා ගවන්කිරීම් 30 47,682,850 20,361,538 

සීමිත අරමුද්ල් 31 5,790,416 5,790,416 

තයාෙ සහ ප්රධ්ාන 32 222,371 222,371 

  54,165,506 26,838,194  

අගනකුත් ප්රද්ාන 33 443,102,171  471,477,288  

මුළු ජංෙම ගනාවන වෙකීම් 
 497,267,677 498,315,482  

    

මුළු වෙකීම් 
 

568,624,581  545,088,902  

මුළු ශුද්ධධ් වත්කම්/ හිමිකම් 
   

සමුච්චිත අරමුද්ල්   

( ප්රාග්තධ්න ප්රද්ාන) 34 2,359,929,276  1,989,929,276  

බැදුම්කර සංචිත 35 123,356  123,356  

ගපාදු  සංචිත 36  (466,270,871)  (351,384,152) 

ප්රාග්තධ්න සංචිත්  37 21,116,823  21,116,823                     

මුළු ශුද්ධධ් වත්කම්/ හිමිකම් 
 1,914,898,584  1,659,785,303  

    

මුළු වෙකීම්/ හිමිකම් 

(ගයද්වූ මුළු අරමුද්ල්) 
2,483,523,165 2,204,874,205  
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2019 2018 
 

රු. රු.  
   

සාමානය ක්රියාකාරකම් වලින් අතිරික්තය / (හිඟය) (576,266,346) (345,591,810) 

මුද්ල් ගනාවන වයාපාර 

  

ක්ෂයවීම 438,875,197 381,815,116 

ක්රමක්ෂය (50,360,275) (55,868,384) 

ගපර කාල සීමාව (232,636) 48,167 

වත්කම් බැහැර කිරීගමන් ලැගබන ලාභය - (423,356) 

ප්රතිපාද්න  247,686,636 49,817,914 

කල්බදු වාහන සඳහා මූලය පිරිවැය 2,505,497  3,137,761 

ගපාලී ආද්ායම  (4,280,980)  (1,804,017) 

වැඩි කිරීම / අඩු කිරීම (2,150,251) 1,502,168 

ගවළඳාම සහ ගවනත් ලැබිය යුතු ගද්ධ වැඩි කිරීම / අඩු කිරීම (14,008,187) 5,892,107 

ගෙවිය යුතු ගද්ධ වැඩි කිරීම / අඩු කිරීම  14,564,320  (31,865,553) 

උපචිත වියද්ම් වැඩි කිරීම / අඩු කිරීම  (11,708,025)  (10,012,916) 

පාරිගතෝික ගෙවීම්   (9,613,165)  (4,653,837) 

ගමගහයුම් ියාකාරකම් වලින් ශුද්ධධ් මුද්ල් 35,011,786 (8,006,640) 

ආගයෝජන ියාකාරකම් වලින් මුද්ල් ප්රවාහය   

ගද්ධපල සහ උපකරණ මිල දී ෙැනීම (171,888,783) (668,923,550) 

ගකගරමින් පවතින වැඩ (505,070,534) (53,617,063) 

අස්පෘශය වත්කම් (11,196,431) (12,645,867) 

ලැබූ ගපාලිය 4,280,979 1,804,017 

ආගයෝජන (9,157,075)  (7,274,407) 

වත්කම් බැහැර කිරීගමන් ලැගබන ආද්ායම - 423,356 

ආගයෝජන ියාකාරකම් වලින් ශුද්ධධ් මුද්ල් ප්රවාහ (693,031,843) (740,233,514) 

   

මූලය කටයුතු වලින් මුද්ල් ෙලා ඒම   

සීමිත අරමුද්ල් සහ ප්රද්ාන 825,185,375 917,394,083 

ශුද්ධධ් දිගු කාලීන බැඳීම් (2,515,303) (3,890,159) 

කල්බදු වාහන සඳහා මූලය පිරිවැය (2,505,497) (3,137,761) 

මූලය කටයුතු වලින් ශුද්ධධ් මුද්ල් ප්රවාහ 

 
820,164,575 910,366,163 

   

මුද්ල් හා මුද්ල් සමානකම්වල ශුද්ධධ් වැඩිවීම / අඩුවීම 162,144,518 162,126,009 

කාලපරිච්ගේද්ගේ ආරම්භගේ දී මුද්ල් සහ මුද්ල් සමානකම් 364,139,196 202,013,187 

කාලපරිච්ගේද්ය අවසානගේ මුද්ල් හා මුද්ල් සමානකම් 

(සටහන 24) 
526,283,714 364,139,196 
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ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 

ශුද්ධධ් වත්කම් වල ගවනස ්වීම් ප්රකාශය/ සමානාත්මතාවය  

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 අවසන් වූ වර්ෂෂය සඳහා 
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2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වූ වර්ෂෂය සඳහා මූලය ප්රකාශනවල සටහන් අමුණා ඇත 

1. ආයතනික ගතාරතුරු  

1.1. පිහිටීම සහ වනතික තත්වය  

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය 1978 අංක 16 ද්රණ විශ්වවිද්යාල පනත යටගත් 

ඔක්ගතෝබර්ෂ මස 01 දින සිට පිහිටුවන ලද්  වයවස්ථාපිත  ආයතනයක් වන  අතර එය 

මඩකලපුව වන්ද්ාරමුවල හි පිහිටා ඇත.ගමම විශ්වවිද්යාලය 1981 අගෙෝස්තු මස 01 

වන දින පිහිටුවන ලද් මඩකලපුව විශ්වවිද්යාල විද්යායතනය තවදුරටත් ඉදිරියට 

ගෙනයාමකි. 

1.2. මුලික කටයුතු හා ගමගහයුම්වල ස්වභාවය  

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ  ප්රධ්ාන කාර්ෂයයන් වන්ගන් සිසුන් සද්හා උසස් 

ඉගෙනුම් පහසුකම් සැලසීම තුලින් ජාතික ප්රතිපත්ති වලට අනුකුලව ඉතා උසස් 

මට්ටගම් ඉගෙනුම් හා පර්ෂගේෂණ කටයුතු ප්රවර්ෂධ්නය කිරීම ගේ.  

1.3. ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය  

1978 අංක 16 ද්රණ විශ්වවිද්යාල  මගින් 1993 අංක 01 ද්රණ නියමාවලිය  යටගත් 

1993 අගේල් මස පිහිටුවන ලද් ත්රිකුණාමලය අනුබද්ධධ් විශ්වවිද්යාල විද්යාතනය 

(අ.වී.වී.) 2001.06.06 දිනැති  ෙැසට් නිගේද්නය මගින් 2001.06.15 දින සිට ශ්රි 

ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය සමෙ ඒකාබද්ධධ් කරන ලදී.ත්රිකුණාමලය 

මණ්ඩපගේ මුලය කළමනාකරණය ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ අීක්ෂණය 

යටගත් සිදුගේ.ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය මහා  භාණ්ඩාොරගයන් සෘජුවම පුනරාවර්ෂතන 

හා  ප්රාග්තධ්න වියද්ම් සද්හා අවශය අරමුද්ල්  ලබාෙැනීමට  අවසර ලබා 

ඇත.ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපගේ මුලය ෙනුගද්නු ශ්රි ලංකා  නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලගේ 

ගිණුම්වලට  සම්බන්ධ් කර ඇත. 

1.4.  ඒකාබද්ධධ් මුලය ප්රකාශන 

2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය සද්හා සහ එදිනට ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර 

විශ්වවිද්යාලගේ ඒකාබද්ධධ් මුලය ප්රකාශන ප්රධ්ාන විශ්වවිද්යාලගේ සහ ත්රිකුණාමලය 

මණ්ඩපය යන ගද්ගකන් ම සමන්විත ගේ. 

1.5. නිකුත්කිරීම සද්හා අධිකාරී බල ය  ලබාදුන් දිනය  

ඒකාබද්ධධ් මුලය ප්රකාශ න  විෙණකාධිපති ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව ගවත නිකුත්කිරීම සද්හා 

අවශය අධිකාරී බලය 2020 ජුනි 09 දින පැවති 305 වන පාලක  සභාව  මගින් ලබා 

දී ඇත. 

1.6. මුලය කාලපරිච්ගජ්ද්ය  

විශ්වවිද්යාලගේ මුලය කාලපරිච්ගජ්ද්ය මස 12 කින් සමන්විතවන අතර එය 2019 

ජනවාරි 01 දින සිට 2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දින ද්ක්වා ගේ. 
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2. ප්රධ්ාන ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තිවල සාරාංශය  
2.1. සාමානය ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති  

විශ්වවිද්යාලගේ මුලය ප්රකාශන ශ්රි ලංකා වරලත් ෙණකාධිකාරී ආයතනය විසින් ප්රකාශ 

කර ඇති ශ්රි ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන්ට (ශ්රි.ල.රා .අ.ගී. ප්ර.)අනුකුලව 

පිළිගයළ කර ඇත.ශ්රි ලංකා රාජය අංශ ප්රමිතීන්වල විගශ්ෂගයන්  සද්හන් කර ගනාමැති 

ප්රමිතීන් ගවනුගවන් ශ්රි ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත සහ ජාතයන්තර රාජය අංශ 

ගිණුම්කරණ ප්රමිත අනුෙමනය කර ඇත.2019 ගද්සැම්බර්ෂ 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂෂය 

සද්හා වූ මුලය ප්රකාශන ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ගන් 2004 ජනවාරි 23 දිනැති 

විශ්වවිද්යාල ගකාමිෂන් සභාගේ මුද්ල් චක්රගල්ඛ අංක 2/2004 මගින් අනුමත කර ඇති 

2003 ගද්සැම්බර්ෂ 19 දිනැති පී.ඊ.ඩී. 19 ද්රණ රාජය වයවසාය ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව විසින් 

නිකුත් කල චක්රගල්ඛය මගින් හදුන්වාදී ඇති ආකෘතින් අනුව වන අතර අවශය 

අවස්ථානුකූල ගවනස්කම් සිදුකර ඇත. 

 

මුලය ප්රකාශන පිළිගයළ කිරීගම්දී ගයාද්ාෙත් මුලික ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති පහත පරිදි 

ගපළෙස්වා ඇත.ගවනත් අයුරකින් සද්හන් කර ගනාමැති නම් ගමම ප්රතිපත්තීන් සියලුම 

කලපරිගජ්ද්යන් සද්හා මුලය ප්රකාශන පිළිගයළ කිරීගම්දී ගනාගවනස්ව ගයාද්ාගෙන 

ඇත. 

 

2.2. මුලය ප්රකාශන පිළිගයළ කිරීගම් පද්නම  

අනුකූලතා ප්රකාශනය  

ගමම මුලය ප්රකාශන  මුලය තත්ත්ව ප්රකාශනය,මුලය කාර්ෂය සාධ්න  ප්රකාශනය,හිමිකම් 

හා ශුද්ධධ් වත්කම් ගවනස්වීගම් ප්රකාශනය, මුද්ල් ප්රවාහ ප්රකාශය සහ මුලය ප්රකාශන 

වලට අද්ාල සටහන් යනාදිගයන් සමන්විතගේ. ගමම මුලය ප්රකාශන පිළිගයළ කරනු 

ලබන්ගන් ශ්රි ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන්ට (ශ්රි.ල.රා.අ.ගී.ප්ර .) අනුකූලව ගේ. 

 

2.2.1. අෙය කිරීගම් පද්නම  

ඓතිහාසික පිරිවැය පද්නම යටගත් මුලය ප්රකාශන පිළිගයළ කර ඇත. 

 

2.2.2. සංසන්ද්නාත්මක ගතාරතුරු 

ගමම වර්ෂෂගේ මුලය ප්රකාශන ගත්රුම්ෙැනීම සහ සංසන්ද්නාත්මක බාවය උගද්සා 

මුලය ප්රකාශන වල ඉදිරිපත්කර ඇති සියලු අෙයන් සද්හා වූ ගපර කාලපරිච්ගජ්ද්ගේ 

ප්රමාණාත්මක , සාරාංශෙත සහ විස්තරාත්මක බැවින් යුක්ත සංසන්ද්නාත්මක 

ගතාරතුරු අනාවරණය කර  ඇත.ගමම වර්ෂෂගේ ඉදිරිපත්කිරීම සමෙ අනුකුලවිම 

උගද්සා අවශය අවස්ථාවලදී  සංසන්ද්නාත්මක ගතාරතුරු සංගශෝධ්නය කර ඇත. 

 

2.2.3. කටයුතු කිරීගම් සහ ඉදිරිපත්කිරීගම් මුද්ල් ඒකකය  

මුලය ප්රකාශන ශ්රි ලංකා රුපියල් වලින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එය විශ්වවිද්යාලගේ 

කටයුතුකිරීගම් සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීගම් මුද්ල් ඒකකය ගේ.එගස්ම විශ්වවිද්යාලය 

ක්රියාත්මක වන ප්රාථමික ආර්ෂික පරිසරය ද් එය ගේ.ගවනත් අයුරින් සද්හන් කර 

ගනාමැති අවස්ථාවලදී හැර සියලුම මුලය ගතාරතුරු ශ්රි ලංකා රුපියල් වලින් 

ආසන්න රුපියලට ඉදිරිපත්කර ඇත. 
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2.2.4. විගද්ධශ වයවහාර මුද්ල් ෙනුගද්නු පරිවර්ෂතනය කිරීම  

ශ්රි ලංකා රුපියල් හැර ගවනත් වයවහාර මුද්ලින් සිදුකරන ෙනුගද්නු ෙනුගද්නුව සිදු වූ 

දිනගේ තිබූ ආසන්නම සතය විනිමය අනුපාතය මත පද්නම්ව ශ්රි ලංකා රුපියල් වලට 

පරිවර්ෂතනය කරනු ලැගබ්.වාර්ෂතා කරන දිනට විගද්ධශ මුද්ලින් සිදු වූ මුලය වත්කම් ( 

බැදුම්කර ඇතුලත්ව )සහ වෙකීම් එදිනට පවත්නා අනුපාතය මත පද්නම්ව ශ්රි ලංකා   

රුපියල් වලට පරිවර්ෂතන කරනු ලැගබ්.විගද්ධශ මුද්ලින් සිදු වූ මුලය ගනාවන වත්කම් 

සහ වෙකීම් ඓතිහාසික පිරිවැයට  ෙනුගද්නුව සිදු වූ දිනට තිබු හුවමාරු අනුපාතයට 

සටහන් ගකගර්ෂ.උපලබ්ධි වූ සහ උපලබ්ධි ගනාවූ  විනිමය ගවනස මුලය කාර්ෂය 

සාධ්න ප්රකාශනගේ ඇතුලත් කරනු ලැගබ්. 

2.2.5. ප්රමාණාත්මක බව සහ ඒකරාශී  කිරීම  

සෑම  ප්රමාණාත්මක බැවින් යුක්ත සමාන අයිතම ඇතුලත් පන්තීන් ගවනම මුලය 

ප්රකාශන වල  ඉදිරිපත් කරනු ලැගබ්.අසමාන ස්වභාවගේ අයිතමයන් ප්රමාණාත්මක 

ගනාගේ නම් ඒවා ගවනම ඉදිරිපත් කරනු ලැගබ්. 
 

2.3. වත්කම් සහ ඒවා අෙය කිරීගම් පද්නම  

2.3.1. ගද්ධපල පිරියත  සහ උපකරණ  

අ. හදුනාෙැනීම සහ අෙය කිරීම  

සියලුම ගද්ධපල , පිරියත් හා උපකරණ මුලික වශගයන් වාර්ෂතා කරන්ගන් 

පිරිවැගයන් සමුච්චිත ක්ෂය සහ කපා හරින ලද් හානි හා  පාඩු  අඩු කිරීගමන් පසු 

අෙයට ගේ. වත්කමක සැලකිය යුතු ගකාටස් ගවනම හදුනාගෙන ක්ෂය කර 

ඇත.ගද්ධපල පිරියත සහ උපකරණ වලින් සැලකිය යුතු  ගකාටසක් සද්හා 

ප්රතිස්ථාපනය කිරීම වරින් වර අවශය වූ විට අස්ිත්වය නැවත ප්රතිස්ථාපනය කල 

ගකාටස හදුනා ගනාෙන්නා අතර  අලුතින් ප්රතිස්ථාපනය කල  ගකාටස හදුනා ගෙන 

එහි ඵලද්ායි ජීව කාලය සැලකිල්ලට ගෙන ක්ෂය ගවන්කිරීම සිදු කරනු ලැගබ්. 
 

අගනකුත් සියළුම අලුත්වැඩියා සහ නඩත්තු පිරිවැය හදුනාගෙන එය මුලය කාර්ෂය 

සාධ්න වාර්ෂතාගේ ඇතුලත් කරනු ලැගබ්. 
 

ආ. පිරිවැය  

ගද්ධපල පිරියත් හා උපකරණ වල  පිරිවැය, ෙැනුම් මිල  සහ අගේක්ිත කාර්ෂය 

සද්හා අද්ාළ වත්කම ක්රියාත්මක තත්වයට පත්කිරීම සද්හා ද්ැරූ  සෘජු වියද්ම් වලින් 

සමන්විත ගේ. 
 

ගද්ධපල පිරියත සහ උපකරණ පිරිවැගයන්  සමුච්චිත ක්ෂය සහ හානි හා පාඩු  

අඩුකිරීගමන් පසු අෙයට සටහන් කරනු ලබයි.වද්නික අලුත්වැඩියා පිරිවැය 

ගනාසලකා හරිනු ලබන අතර ගද්ධපල පිරියත හා උපකරණ වලට අලුතින් ගයදූ 

ගකාටස් අවල පිරිවැය  , පිරිවැය හදුනාෙැනීගම් නිර්ෂණායක සමෙ ෙැලගේ නම් 

පිරිවැය ද්රු අවස්ථාගේදීම පිරිවැයට ඇතුලත් කරනු ලැගබ්. 
 

(ඇ) එකතුකිරීම්  

අයිතමය හා බැදුණු  ආර්ෂික ප්රතිලාභ අනාෙතෙතගේදී විශ්වවිද්යාලය තුලට ෙල 

ඒගම් භාවයතාවයක් තිගබ් නම් සහ අයිතමගේ පිරිවැය විශ්වාසද්යිව මැනිය හැකි 

නම් ගද්ධපල පිරියත හා උපකරණ අයිතමයක පිරිවැය වත්කමක් ගලස හදුනාෙනු 

ලැගබ්. ගබාගහෝ අවස්ථා වල ගද්ධපල පිරිවැය හා උපකරණ අයිතමයක් එහි 

පිරිවැයට හදුනා ෙනු ලැගබ්.වත්කමක්  පරිතයාෙයක් ගලස ලැබුගණ් නම් ලද් 

දිනගේ සාධ්ාරණ අෙය මත හදුනා ෙනු ලැගබ්. 
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(ඈ ) අපහරණය කිරීම්  

අපහරණය කිරීගම් ශුද්ධධ් ලැබීම් වත්කගම් ධ්ාරණ අෙය සමෙ  සංසන්ද්නය කිරීම 

තුලින් අපහරණගයන් ලද් ලාභ සහ අලාභ  තීරණය කරනු ලබන අතර එය මුලය 

කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂතාගේ ඇතුලත් කරනු ලැගබ්. 
 

(ඉ ) පසුව ද්රණ පිරිවැය  

අනාෙත ආර්ෂික ප්රතිලාභ  විශ්වවිද්යාලයට ෙලා ඒගම්  ගහෝ අයිතමගේ ගස්වා 

සැපයීගම් ධ්ාරිතාවය වැඩිවීගම් සම්භාවිතාවයක් පවතී නම් සහ අයිතමගේ පිරිවැය 

නිවැරදි ගලස මැනිය හැකි නම් වත්කම් අත්පත්කරෙැනිගම්දී ද්රණ පිරිවැයට 

පසුව  ද්රණ පිරිවැය ප්රග්තධ්නිත කරනු ලැගබ්. 
 

ගද්ධපල පිරියත හා උපකරණවල  අයිතමයක් සද්හා ගකාටසක් එක්  කිරීම සද්හා 

ද්රණ වියද්ම ගවනම ගිණුම්ෙත ගකගර්ෂ. 
 

ප්රධ්ාන පරික්ෂා කිරීම් වියද්ම් සහ රැගෙන ඒගම් වියද්ම ප්රග්තධ්නිත 

ගකගර්ෂ.අගනකුත් පසුව ද්රණ වියද්ම් අනාෙත ප්රතිලාභ විශ්වවිද්යාලයට ෙලා ඒගම්  

ගහෝ අයිතමගේ ගස්වා සැපයීගම් ධ්ාරිතාවය වැඩිවීගම් සම්භාවිතාවයක් පවතී නම් 

සහ පිරිවැය නිවැරදි ගලස මැනිය හැකි නම් ඒවා  ප්රග්තධ්නිත කරනු ලැගබ්. 
 

(ඊ) ක්ෂය කිරීම්  

ඉඩම් හැර අගනකුත් සියලුම ගද්ධපල,පිරියත හා උපකරණ සරල මාර්ෂෙ ක්රමය 

යටගත් ඵලද්ායී ජීව කාලය සැලකිල්ලට ගෙන ක්ෂය කරනු ලැගබ්. 
 

1995.10.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකාමිෂන් සභා චක්රගල්ඛ අංක 649 

ට අනුව පහත අනුපාත යටගත් ක්ෂය කරනු ලැගබ්. 
 

  ගොඩනැගිලි       5% 

  කාර්ෂයාල උපකරණ      10% 

  පිරියත හා යන්ත්ර      10% 

  කාර්ෂයාල උපකරණ     20% 

  ගපාත් හා වාර සෙරා      20% 

  වාහන        20% 

  උපාධි ගලෝගු      20% 

  දුරකථන       20% 

 

වත්කම ක්ෂය කිරීම ආරම්භ වන්ගන් එය පාවිච්චි කිරීමට ගයෝෙය තත්වයට පත් 

වූ පසු හා එම වත්කම අගේක්ිත කාර්ෂය  සද්හා  භාවිත කිරීම ආරම්භ වූ  

පසුවයි.වත්කම ඉවත්කළ දිනගේදී එම වත්කම සම්බන්ධ් ක්ෂය කිරීම නවතා 

ද්මනු ලැගබ්. 
 

(උ) ඉවත්කිරීම 

ගද්ධපල  පිරියත හා උපකරණවල  අයිතමයක් අපහරණගේදී ගහෝ එය එය පාවිච්චි 

කිරීගමන් ගහෝ විකුණා බැහැර කිරීගමන් ප්රතිලාභ අගේක්ෂා කල ගනාහැකිනම් 

එහිදී ගමම ඉවත්කිරීම සිදුගේ.වත්කමක් ඉවත්කිරීගමන් ලැගබන ශුද්ධධ් ශුද්ධධ් 

ලැබීම් සහ වත්කගම් ධ්ාරණ අෙය අතර ගවනස ඉවත්කිරීගම් ලාභය ගහෝ  අලාභය 

ගලස හදුනා ෙන්න අතර එම ලාභය ගහෝ  අලාභය වත්කම් ඉවත්කිරීම සිදු වූ  

වර්ෂෂගේ  මුලය කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂතාගේ ගපන්නුම් කරනු ලැගබ්. 
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2.3.2. ගකරීගෙන යන වැඩ  

ගකරීගෙන යන ප්රාග්තධ්න වැඩ , පිරිවැගයන් යම්කිසි පාඩු ගහෝ හානි අඩුකිරීගමන් පසු 

අෙයට ඉදිරිපත් කරනු ලැගබ්.ගද්ධපල  , පිරියත හා  උපකරණ ඉදිකිරිම සද්හා සෘජුව 

ද්රන ප්රාග්තධ්න ස්වරුපගේ වියද්ම් ප්රග්තධ්නිත කරනු ලැගබ්.ගකරීගෙන යන වැඩ ඒවා 

භාවිතයට ගයෝෙය අවස්ථාගේදී ගද්ධපල, පිරියත හා උපකරණ යටගත් අද්ාළ වත්කම් 

පන්තියට මාරු කරනු ලැගබ්.එනම්  එය විශ්වවිද්යාලය අගේක්ෂා කරන ආකාරයට 

ක්රියාත්මකවීමට හා  අවශය ස්ථානයට  හා තත්වයට පත්වනවිට. 
 

2.3.3. අස්පෘශය වත්කම්  

 අ. හදුනාෙැනීම හා මිනුම්කරණය  

වත්කගම් පිරිවැය යථාර්ෂතවාදී  ගලස  මැනිය හැකි නම්  සහ අනාෙත ආර්ෂික  

ප්රතිලාභ  ආයතනයට ෙලා එන්ගන් නම් අද්ාළ අස්පෘශය වත්කම හදුනාෙනු ලැගබ්. 
 

ගවන ගවනම අත්පත්කර ෙන්නා අස්පෘශය වත්කම් මුලික හදුනාෙැනීම යටගත්  

පිරිවැයට අෙය කරනු ලැගබ්.පිරිවැය ආකෘතිය අනුෙමන කරන අවස්ථාගේදී  

වත්කම් අෙය කරනු ලබන්ගන් පිරිවැගයන්  සමුච්චිත ක්රම ක්ෂය  සහ සමුච්චිත 

හානි පාඩු  අඩු කිරීගමන් පසුව ගේ. 
 

ආ. ක්රමක්ෂය  

නිශ්චිත ජීව කාලයකින් යුතු සියලුම අස්පෘශය වත්කම් සරල මාර්ෂෙ ක්රමය භාවිතා 

කරමින් පිරිවැය මත අද්ාළ අනුපාතයට ගහෝ ඵලද්ායි ජිවකාලයට ක්ෂය කරනු 

ලැගබ්. 
 

ඇ. අස්පෘශය වත්කම් පහත සද්හන් පද්නම් මත ක්රමක්ෂය කර ඇත. 
 

ස්ථාවර වත්කම් මෘදුකාංෙය සරල මාර්ෂෙ ක්රමය යටගත්  වර්ෂෂ 5 ක  කාලයක් තුල 

ක්රමක්ෂය කරනු ලැගබ්. 
 

පරිෙණක මෘදුකාංෙ සහ අගනකුත් අස්පෘශය වත්කම් සරල මාර්ෂෙ ක්රමය යටගත්  

වර්ෂෂ  5 ක  කාලයක් තුල ක්රමක්ෂය කරනු ලැගබ්. 
 

(ඇ) ඉවත්කිරීම  

අස්පෘශය වත්කම් ඉවත්කිරීගමන් ලැගබන ලාභ  ගහෝ පාඩු  ශුද්ධධ්  අපහරණ  ලැබීම් 

සහ වත්කගම් ධ්ාරණ  අෙය අතර ගවනස මගින්  ෙණනය කරනු ලබන අතර 

වත්කම් බැහැර කරන අවස්ථාගේ මුලය කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂතාගේ ඉදිරිපත් ගකගර්ෂ. 
 

2.3.4.  භාණ්ඩ ගතාෙ  

ගතාෙ මුලික හදුනා ෙැනීගම්දී  පිරිවැයට  අෙය කරනු ලැගබ්.මුද්ල්  හුවමාරු  ගනාවන  

ෙනුගද්නුවක්  තුලින්  ලද්  අවස්ථාවක අත්පත්කරෙත් අවස්ථාගේ එහි සාධ්ාරණ අෙය 

මත පිරිවැය තීරණය ගේ.මුලික හදුනා ෙැනීගමන් පසු ගතාෙ  පළමු  ලැබීම්  සහ පළමු 

නිකුත්කිරීම් ( ප.ලැ.ප.නි .කි )පද්නම යටගත් අෙය කරනු ලබන අතර අධ්යන  හා 

පරිපාලන ගද්පාර්ෂතගම්න්තුවල ඉතිරි ගතාෙ වියද්මට ඇතුලත්  ගනාගේ. 
 

2.3.5. මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන ද්ෑ  
 

මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන ද්ෑ  අත ඉතිරි මුද්ල් , බැංකුගේ ඇති මුද්ල් , ඇමතුම මත   

තැන්පතු  සහ  මාස තුනකට ගහෝ ඊට අඩු කල්පිරීමක් සහිත  ඉහල රවශීල  ආගයෝජන 

වලින් සමන්විත වන අතර  ඒවා ද්න්නා මුද්ල්  බවට පහසුගවන් පරිවර්ෂතනය කල 

හැකි අතර  වටිනාකම ගවනස්වීගම් සුළු අවධ්ානමක් පවතී.බැංකු අයිරා  මුද්ල් හා 

මුද්ල් සමාන ද්ෑ ගලස  වක්ර ක්රමය යටගත් මුද්ල් ප්රවාහ ප්රකාශය  පිළිගයළ කිරීගම්දී 

සතුලත් කරනු ලැගබ්. 
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2.4. වෙකීම් හා ගවන්කිරීම්  

2.4.1. වෙකීම්  

ඉල්ූ විට  ගෙවිය යුතු ගහෝ වාර්ෂතා කරන දිනගේ සිට වර්ෂෂයක් ඇතුලත  ගෙවා නිද්හස් 

කල යුතු ගශ්ෂයන්   මුලය තත්ත්ව  ප්රකාශනගේ  ජංෙම වෙකීම් ගලස වර්ෂෙ  කරනු  

ලබන අතර  වාර්ෂතා කරන දිනගේ සිට වර්ෂෂයකට පසුව ගෙවීමට  සිදුවන  ගශ්ෂයන්  

ජංෙම ගනාවන වෙකීම් ගලස  හදුනාෙනු ලැගබ්.ගමම මුලය ප්රකාශන පිළිගයළ 

කිරීගම්දී  ද්න්නා සියලු වෙකීම් ගිණුම්ෙත කර ඇත. 
 

2.4.2. ගවන්කිරීම්  

අතීත සිදුවිමක ප්රතිඵලයක්  ගලස විශ්ව විද්යාලයට වනතිකව ගහෝ  සම්මුතික ගලස 

බැදීමක්  පවතින විට එම බැදීම් නිරාකරණය කිරීගම්දී ආර්ෂික ප්රතිලාභ හා බැදුණු 

සම්පත්  පිටතට ෙලායාගම් භාවයතාවයක් පවතී නම්  සහ බැදිගම්  ප්රමාණය  

විශ්වාසද්ායි ගලස ඇස්තගම්න්තු කල හැකි නම් ප්රතිපාද්නයක් මුලය තත්ත්ව 

ප්රකාශනගේ  හදුනාෙනු ලැගබ්. 
 

අ.  ගස්වක ප්රතිලාභ  

පාරිගතෝික  ගවන්කිරීම  

සුදුසුකම් ලැබූ සියලුම ගස්වකයින් සද්හා  පාරිගතෝික ගවන්කිරීම  1983 අංක  12 

ද්රණ පනත යටගත්  ප්රතිපාද්න සලසා ඇත.භාණ්ඩාොරය  බාහිර ආගයෝජන සද්හා 

මුද්ල් ගවන් ගනාකරන  බැවින්  පාරිගතෝික ගවන්කිරීම ආගයෝජනවලින් 

නිගයෝජනය ගනාගේ.නිර්ෂවචිත ප්රතිලාභ  සැලැස්ම මගින්  ගස්වකයකු විශ්රාම යන 

විටදී  ලැගබන ප්රතිලාභගේ  ප්රමාණය තක්ගස්රු කරන  අතර එය  සාමානයගයන් 

වයස , ගස්වාව කල කාල සිමාව සහ වන්දි යන එක කරුණක් ගහෝ කරුණු කීපයක් 

මත රද්ා පවතී. 
 

නිර්ෂවචිත ද්ායකත්ව  සැලසුම්  

නිර්ෂවචිත ද්ායකත්ව සැලසුම පශ්චාත් රැකියා  සැලැස්මක් වන අතර ඒ යටගත් 

අස්ිත්වය  ස්ිර ද්ායකත්වයක් ගවනම අස්ිත්වක්  සද්හා ගෙවනු ලැගබ්.ගමම 

තත්වය යටගත් ගවනත් යම්කිසි මුද්ලක් ගෙවීගම් නීතයානුකුල   ගහෝ සම්මුතික 

වෙකීමක් ගනාමැත.නිර්ෂවචිත ද්ායකත්ව සැලසුම සද්හා ද්ායක මුද්ල් ගෙවීගම් 

වෙකීම වියද්මක් ගලස හදුනාෙන්නා  අතර  මුලය කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂතාගේ නියමිත 

අවස්ථාගේ දී  ගපන්වනු  ලැගබ්. 

 

විශ්වවිද්යාල අර්ෂථසාධ්ක අරමුද්ල (වී.වී.අ.අ) 

විශ්වවිද්යාල ගස්වකයින්ගෙන් 10% ක ද්ායකත්වයක් මාසික වැටුගපන් 

විශ්වවිද්යාල අර්ෂථසාධ්ක අරමුද්ලට බැර  කරන  අතර විශ්වවිද්යාලය  7% ක්   

අර්ෂථසාධ්ක අරමුද්ලට  ද් 8% ක් විශ්රාම වැටුේ අරමුද්ලටද්  බැර ගකගර්ෂ. 

 

ගස්වා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුද්ල  ( ගස්.භා. අ) 

විශ්වවිද්යාලය විසින් මාසික වැටුගපන්  3% ක ප්රමාණයක් ගමම අරමුද්ලට බැර 

කරනු ලැගබ්. 
 

2.4.3. අසම්භාවය වෙකීම්  

විශ්වවිද්යාලය අසම්භාවය වෙකීම් හදුනා ගනාෙන්නා නමුත් ඒවාගේ විස්තර මුලය 

ප්රකාශනවල සටහන් යටගත් අනාවරණය ගකගර්ෂ. 
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2.4.4. අසම්භාවය වත්කම්  

විශ්වවිද්යාලය අසම්භාවය වත්කම් හදුනාෙැනීමක් සිදු ගනාගකගර්ෂ. එගස් වුවත් 

සම්පුර්ෂණගයන්ම විශ්වවිද්යාලගේ  පාලනගයන් බැහැරව සිදු වන ගහෝ සිදුගනාවන 

එකක් ගහෝ ඊට වැඩි ෙණනක අවිනිශ්චිත අනාෙත සිදුවිමක විය හැකි අසම්භාවය 

වත්කමක පැවැත්ම පිළිබද් විස්තර අනාවරණය ගකගර්ෂ. 
 

2.5. අරමුද්ල්, ප්රද්ාන, සහ සංචිතවල  ලැබීම් හා උපගයෝජනය සද්හා  ගිණුම්කරණය  

2.5.1. රද්වාෙත් අරමුද්ල්  

ප්රද්ාන ගහෝ පරිතයාෙ හදුනාෙත් වයාපෘති ගහෝ කාර්ෂයන් සද්හා  ලැබුණු විට ඒවා 

රද්වාෙත්  අරමුද්ල්  ගිණුම්.වල පවතී.උපගයෝජනය ගනාවූ අරමුද්ල් අද්ාළ අරමුද්ල් 

ගිණුම්වල පවතින අතර අවශය අවස්ථාව වනතුරු ඒවා සමුච්චිත අරමුද්ල් සහ සංචිත 

ගලසින්  තත්ත්ව ප්රකාශනගේ සටහන් ගකගර්ෂ. 

 විශ්වවිද්යාලගේ  පහත සද්හන් අරමුද්ල් හා ප්රද්ාන රද්වාෙත් අරමුද්ල් ගලස ගිණුම්ෙත 

කර ඇත. 
 

(අ.)  පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන  

ශ්රි.ල.නැ.වී.වී. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය  

• පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන - සාමානය  

• පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන -ආධුනික හා ජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය ගශ්්රණි සද්හා ගද්ධශීයව 

ආචාර්ෂය උපාධි ලබාෙැනීම සද්හා  

• පරිෙණක සංවර්ෂධ්න අරමුද්ල  

• උසස් අධ්යාපන ජාතික මධ්යස්ථානය - පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන  

• දුම්රියමාර්ෂෙ සංවර්ෂධ්න වයාපෘති  

• සී.ඒ.ආර්ෂ.පී.පර්ෂගේෂණ වයාපෘතිය ස්වාමිවිපුලානන්ද් අනුස්මරණ ගද්ධශන 

අරමුද්ල් ආගයෝජන ගපාලී  

• පරිතයාෙ අරමුද්ල් ආගයෝජන ගපාලි ගකටිකාලින ආගයෝජන ගපාලි  

• පරිතයාෙ අරමුද්ල් ගිණුම  

• උපකුලපති අරමුද්ල  

• ස්වාමිවිපුලානන්ද් අනුස්මරණ ගද්ධශන අරමුද්ල 

• පරිතයාෙ ශිෂයවත්ව ආධ්ාර කරුවන්ගග්ත ගකාටස් 

 

( ආ .)   ස්වයංමුලය    වැඩසටහන්  

• ශ්රි.ල.නැ.වී.වී. ප්රධ්ාන මධ්යස්ථානය  

• බාහිර අධ්යනය -ශාස්ත්රගේදී  

• බාහිර අධ්යනය-වයාපාර පරිපාලන  

• බාහිර අධ්යනය-ආර්ෂික  විද්යා  

• බාහිර අධ්යනය-කෘිකර්ෂම  

• බාහිර අධ්යනය-විද්යා  

• බාහිර අධ්යනය-ගහද් 

• පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්- කලා හා සංස්කෘතික (ශ්රාස්ත්රපති, ද්ර්ෂශනපති, 

අධ්යාපනපති ) 

• පශ්චාත් උපාධි   අධ්යන වාණිජ හා  කළමනාකරණ - සංවර්ෂධ්න ආර්ෂික 

විද්යාපති  

• පශ්චාත් උපාධි   අධ්යන වාණිජ හා  කළමනාකරණ - වයාපාර  

පරිපාලනපති  

• පශ්චාත් උපාධි   අධ්යන වාණිජ හා  කළමනාකරණ -පී.ජී.ඩී.එම්. 
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• පරිබාහිර අධ්යන කලා හා  සංස්කෘතික ආපද්ා කළමනාකරණය  

• පරිබාහිර අධ්යන කලා හා  සංස්කෘතිකසන්නිගේද්නය  සද්හා ඉංග්රීසි  

• පරිබාහිර අධ්යන කලා හා  සංස්කෘතිකජනමාධ්ය  

• පරිබාහිර අධ්යන කලා හා  සංස්කෘතිකකාර්ෂයාල කළමනාකරණ  

• පරිබාහිර අධ්යන කලා හා  සංස්කෘතික මගනෝවිද්යා හා ගපෞර්ෂෂ සංවර්ෂධ්න  

• පරිබාහිර අධ්යන කලා හා  සංස්කෘතික උපගද්ධශන   

• සමාජ මගනෝවිද්යාව  සහතිකපත්ර පාඨමාලාව   සමාජ  පර්ෂගේෂණ සංවර්ෂධ්න 

මධ්යස්ථානය  

• ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීගම් ඒකකය  

• තිරසාර කෘිකර්ෂම හා සම්පත් කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය  

• තිරසාර කෘිකර්ෂම ඩිේගලෝමා පාඨමාලා  

• ද්ක්ෂතා පද්නම් කරෙත් වයවසාය තුලින් ආර්ෂික හැඩෙැසම් වයාපෘතිය  
 

ත්රිකුණාමලය මණ්ඩපය  

• රද්වාෙත් අරමුද්ල්  
 

2.5.2. ගවනත් ප්රද්ාන  

ශ්රි. ල.නැ .වී.වී. ප්රධ්ාන  මධ්යස්ථානය  

• ශිෂය සුභසාධ්න අරමුද්ල  

• කාර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධ්න මධ්යස්ථානය  සද්හා   වි .වි .ප්ර.ගකා ස. ප්රද්ාන  

• පුස්තකාලගේ ගවන්කිරීම් හා සංරක්ෂණය කිරීගම් ඒකකය   පිහිටුවීම   සද්හා   වි .වි 

.ප්ර.ගකා ස. ප්රද්ාන  

• වයවසාය සංවර්ෂධ්න හා ෙෘහ කර්ෂමාන්ත සද්හා වි .වි .ප්ර.ගකා ස. ප්රද්ාන  

• කැ න ඩා  ගලෝක විශ්ව විද්යාල ගස්වා ප්රද්ාන  

• ශිෂය අරමුද්ල සුනාමි ශිෂයත්ව  අරමුද්ල -2012 

• පුනරුත්ථාපන ප්රද්ාන සංස්කෘතික ප්රද්ාන- ගනාර්ෂගේ රාජය   

• තිරසාර කෘිකර්ෂම හා සම්පත් කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය   

• ආර්ෂ.එන් .ඊ.ප්රද්ාන / ආධුනික කිකාචාර්ෂයවරුන් ඉහළ නැංවීම. 

• ප්රද්ාන, කිරි නිෂප්ාද්න ඇෙයීම . 

• ගහද්  

• ප්රජනක ගසෞඛය අධ්යාපන වැඩසටහන. 

• පරිභාහිර අධ්යයන 

• ආසියානු සංවර්ෂධ්න බැංකු මුලය කළමනාකරණ  

• ශිෂය නායකයින් සඳහා අධ්යාපන හා සන්නිගේද්න පුහුණු වැඩසටහන්  

• ශ්රි ලංකා ජාතික විද්යා පද්නම  

• ජාතයන්තර ගද්මළ  සංසද්ය  

• තමිල්නාඩු කෘිකර්ෂම විශ්වවිද්යාලය  

• කැනඩා  ගද්මළ  ශිෂය සංෙමය  

• පූර්ෂව ළමාවිය සංවර්ෂධ්න සහ ගපර පාසල් අධ්යාපනය  

• සාමානය ඉංග්රීසි භාෂා ඉෙැන්වීගම් වැඩසටහන  

• ශ්රි ලංකා ජර්ෂමන් ද්ක්ෂතාවය පද්නම් කරෙත් වයවසාය  තුලින් ආර්ෂික හැඩෙැස්ම 

වයාපෘතිය  

• ඉන්දියා-ශ්රි ලංකා පද්නම  

• නැගෙනහිර පළාගත් විශ්වවිද්යාල සිසුන්ගග්ත ප්රජනක ගසෞඛය  අධ්යාපන වැඩසටහන 

• අන්තර්ෂජාල හා විද්ුත් තැපෑල - 2003 වැඩසටහන හා සම්මන්ත්රණය  

• මත්සය පැටවුන්  අභිජනන මධ්යස්ථානගේ   නියමු වයාපෘතිය/ යූ .එන් .සී . පී. 

• බ්රිතානය සභාව හා ශ්රි ලංකා ඒකාබද්ධධ් වයාපෘතිය  
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• ඉස්සන් වොව පිලිබඳ කලාපිය සැලැස්ම  

• ප්රජනක ගසෞඛය   හා උපගද්ධශනය -යූ .එන්. එෆ්.පී.ඒ. වයාපෘතිය 

• වනජීවී පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන  

• ද්රම්  වයාපෘතිය  

• සුනාමි නිවාස නැවත ඉදිකිරීම්  

• ආසියා පද්නගම් ප්රද්ාන 

• ඕස්ගේලියා  හා ස්විස් රතු කුරුස සංවිධ්ානය  

• සීඩා වයාපෘතිය  

• විද්යා හා තාක්ෂණික ගපෞර්ෂෂයත්ව  සංවර්ෂධ්න වැඩසටහන  

• විශ්වවිද්යාලගේ කාර්ෂමික ප්රජාව සංවර්ෂධ්නය  

• සාමය හා සමාජ බැදීම් වයාපෘතිය  

• පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ගකටි කාලීන  ගතාරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා  

• අයි.ආර්ෂ.කිේ .යු.ඊ. 

• අයි.ආර්ෂ.කිේ .යු.ඊ. කලා  හා  සංස්කෘතික පීඨගේ 3 කණ්ඩායගම් වියද්ම්  

• සුනාමි අරමුද්ල  

• අන්.ටී.එන් .යු. ඒකාබද්ධධ් වයාපෘතිය  

• ඇමරිකානු ආධ්ාර වයාපෘතිය  

• ජාතයන්තර සාම සභාව  

• ගනෝමා  ශිෂයත්ව වැඩසටහන  

• අධ්යාපනපති  

• මධ්යම පරිසර අධිකාරිය  

• උසස් ගපළ සිසුන් සඳහා ප්රගයෝගික පුහුණුව  

• අධ්යාපන ගද්පාර්ෂතගම්න්තුගේ කාර්ෂය මණ්ඩල සඳහා ගතාරතුරු සහතික පත්ර 

පාඨමාලාව 
 

ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  

• ඉන්දියානු මහගකාමසාරිස් කාර්ෂයාලය  

• වාහන ප්රද්ානය කිරීම්  

• විශ්වවිද්යාල ගකාමිෂන් සභාව සඳහා ගතාරතුරු තාක්ෂණ ප්රද්ාන  
 

2.6. මුලය කාර්ෂය සාධ්න ප්රකාශනය  

2.6.1. පුනරාවර්ෂතන  ප්රද්ාන  

පුනරාවර්ෂතන වියද්ම් ද්ැරීම්  සඳහා රජගයන් ලැගබන ප්රද්ාන වලින් පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන 

සමන්විත ගේ. 
 

2.6.2. ගවනත් කටයුතු වලින් ශුද්ධධ් ආද්ායම/ පාඩුව  

ගවනත් කටයුතු වලින් ශුද්ධධ් ආද්ායම/ පාඩුව හදුනාෙනු ලබන්ගන් විශ්වවිද්යාලය විසින් 

පවත්වනු ලබන විවිධ් පාඨමාලා සහ වැඩසටහන් මඟිනි. ප්රථම උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි 

සඳහා පවත්වනු ලබන ස්වයං මුලය පාඨමාලාවල ආද්ායම් හා වියද්ම් මුද්ල් පද්නම මත 

හඳුනාෙැගන්. ගමම කටයුතුවලින් ශුද්ධධ් ආද්ායම මුලය කාර්ෂය සාධ්න වාර්ෂතාගේ ගපන්වන 

අතර ෙැලපීම් ගපාදු සංචිතයට ෙලපනු ලැගබ්. ශුද්ධධ් ආද්ායම/ පාඩුව  අද්ාල ගිණුම්වල 

ආරම්භක ගශ්ෂයට  එකතු කරන අතර රඳවාෙත් අරමුද්ල් ගලසින් ජංෙම වෙකීම් යටගත් 

ගපන්වනු ලැගබ්. පහත සඳහන් පාඨමාලාවල අද්ායම/ පාඩුව  විශ්වවිද්යාල විසින් ගිණුම්ෙත 

කරනු ලැගබ්. 
 

අ.  බාහිර අධ්යන පාඨමාලා  

ආ.  පශ්චාත් උපාධි අධ්යන - වාණිජ හා කළමනාකරණ  

ඇ.  ශාස්ත්රපති  උපාධි පාඨමාලා - කලා  හා සංස්කෘතික  
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ඈ.  පරිභාහිර අධ්යන  - කලා  හා සංස්කෘතික  

උ.  පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා - විද්යා  

ඌ.  ඩිේගලෝමා - කෘිකර්ෂම 

එ.  බාහිර අධ්යන මඟින් ආද්ායම - ත්රිකුණාමල මණ්ඩපය  
 

2.6.3. ශිෂය ොස්තු සඳහා ගිණුම්කරණය  

ශිෂය ලියාපදිංචි ොස්තු, උපකාරක පංති ොස්තු, වවද්ය ොස්තු මුද්ල් පද්නමට ගිණුම්ෙත 

කරන අතර ගවනත් ආද්ායම් ලැබිය යුතු පද්නමට ගිණුම්ෙත කරන අතර ගමය 

විශ්වවිද්යාලය ආරම්භගේ සිට පැවත  එන ක්රමගේද්ය ගේ. 
 

2.6.4. වියද්ම් හඳුනාෙැනීම  

විශ්වවිද්යාලගේ වයාපෘති හා ගවනත්  කටයුතු සඳහා ද්රා ඇති වියද්ම් එම වියද්ම් ද්රා ඇති 

කාල සීමාගේ  මුලය කාර්ෂය  සාධ්න වාර්ෂතාගේදී හඳුනාෙනු ලැගබ්. පරිපාලන හා 

විශ්වවිද්යාලය පවත්වා ෙැනීම ගවනුගවන් ද්රන වියද්ම් සහ ගද්ධපල පිරියත උපකරණ 

ප්රතිස්ථාපනය හා නඩත්තුව හා අගේක්ිත මට්ටමට ගෙන ඒම  ගවනුගවන් ද්රන ගවනත් 

වියද්ම් උපචිත පද්නම යටගත් මුලය කාර්ෂය සාධ්න ප්රකාශනගේ ගපන්නුම් කරනු ලැගබ්. 
 

2.6.5. මුලය වියද්ම්  

ගෙවූ අවස්ථාගේ ගහෝ වෙකීම් ඇති වූ අවස්ථාගේ උපචිත පද්නමට මුලය වියද්ම් 

හඳුනාෙනු ලැගබ්. 
 

2.7. මුද්ල් ප්රවාහ ප්රකාශය  

ශ්රි ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිත අංක 02 අනුව මුද්ල් ප්රවාහ ප්රකාශය පිළිගයළ කරනු 

ලැගබ්.මුද්ල් ප්රවාහ ප්රකාශය පිළිගයළ කරනු ලබන්ගන් වක්ර ක්රමය භාවිතා කරගෙන වන අතර 

ලද් ප්රාග්තධ්න ප්රවාහ මුලය මුද්ල් ප්රවාහ ගලස වර්ෂෙ කර ඇත. 
 

2.8. වාර්ෂතා කරන දිනට පසුව වන ිදුවීම්  

වාර්ෂතා කරන දිනට පසුව ඇතිවන ප්රමාණාත්මක බවින්  යුක්ත සිදුවීම් සැලකිල්ලට ගෙන 

අවශය  අවස්ථාවල අද්ාල ෙැලපීම් සහිතව ගිණුම්වලට ගෙන ඇත. 
 

2.9. ගවනත් අනාවරණ කිරීම්. 

2.9.1.  මහගපාළ සහ ශිෂයාධ්ාර සඳහා ප්රද්ාන  

ශිෂයාධ්ාර සඳහා ලැගබන ප්රද්ාන පුනරාවර්ෂතන ප්රද්ාන යටගත් ආද්ායමක් ගලසින් 

ගපන්වන අතර ශිෂයාධ්ාර ගෙවීම් 1987.10.14 දිනැති යු.ජී .සී/ එෆ්/බී යු ආර්ෂ /87 ද්රණ 

විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකාමිෂන් සභා ලිපිය මඟින් උපගද්ස් දී ඇති පරිදි සුභසාධ්න 

ගස්වා ගලසින් 4.3.7.1705 යටගත් ගපන්වනු ලැගබ්. මුලය  කාර්ෂය සාධ්න ප්රකාශගේ 

සිසුන් සඳහා මුලය සහන ගලස ගවනම අයිතමයක් ගලසින් ගපන්වනු ලැගබ්. 
 

2.9.2.  විසිවන සියවස සඳහා උසස් අධ්යාපනය (එච්. ඊ.ටී.සී .) වයාපෘතිය  

විසිවන සියවස සඳහා උසස් අධ්යාපනය නමැති වයාපෘතිය ගලෝක බැංකු ආධ්ාර යටගත් 

පී.පී.ඩී.යූ. ගවත ගයාමු කරනු ලැගබ්. 

 

ගමම වයාපෘතිය යටගත්  මිලදී ෙන්නා ලද් වත්කම් විශ්වවිද්යාලගේ ගද්ධපල ගලස 

සලකන අතර වයාපෘතිය අවසානගේ ගිණුම්ෙත කරනු ලැගබ්. 
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5. 2019 විෙණන කමිටුව - සභාපතිතුමාගේ වාර්ෂතාව  

1. හැඳින්වීම   

විෙණන කමිටුව යනු ශ්රි ලංකාගේ නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලගේ පාලක සභාගේ උප කමිටුවකි. 

පස් ගද්ගනකුගෙන් යුත් කමිටුව සෑම වසරකම නිතිපතා රැස්වී විශ්ව විද්යාලගේ මූලය, පරිපාලන, 

මානව වත්කම් සහ අධ්යයන පරිපාලනය සාකච්ො කරයි. එහි සාමාජිකත්වය, කාර්ෂයාල 

ගකාන්ගද්ධසි, වෙකීම්, බලතල සහ මැතිවරණ ක්රියා පටිපාටි ශ්රි ලංකාගේ භාණ්ඩාොරය විසින් 

විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න ගකාමිෂන් සභාව සහ නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලගේ පාලක සභාව හරහා 

පාලනය කරනු ලබයි. 

2. විෙණන කමිටුගේ ියාකාරිත්වය  සඳහා කාර්ෂයය පටිපාටිය 

i. අභයන්තර විෙණන අංශගේ වෙකීම් තීරණය කිරීම සහ වාර්ෂික විෙණන සැලසුම් 

සමාගලෝචනය කිරීම  

ii. විශ්ව විද්යාලගේ සියලුම ක්රියාකාරකම් සඳහා අභයන්තර පාලන පද්ධධ්ති සමාගලෝචනය කිරීම 

සහ ඇෙයීම  

iii. වාර්ෂික අභයන්තර විෙණන සැලැස්ම සහ අභයන්තර විෙණක විසින් සකස ් කරන ලද් වැඩ 

සටහන ගපරද්සුන් කර නිර්ෂගද්ධශ කිරීම. Preview  

iv. පිරිවැය- ඵලද්ායීතාවය සහ අනවශය වියද්ම් ඉවත් කිරීම සඳහා නියමිත ගේලාවට කාර්ෂය 

සාධ්නය සමාගලෝචනය කිරීම. 

v. බාහිර විෙණකවරුන් සමඟ සම්බන්ධ් වී විෙණකාධිපතිගග්ත / බාහිර විෙණකවරුන්ගග්ත 

කළමනාකරණ ලිපි පසු විපරම් කිරීම. 

vi. ප්රඥඥ්ේති, ගරගුලාසි, රීති සහ චක්රගල්ඛවලට අනුකූලද් යන්න ගසායා බැලීම. 

vii. ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා මූලය ප්රකාශන සමාගලෝචනය කිරීම. 

viii.  අභයන්තර විෙණන / බාහිර විෙණන වාර්ෂතා, පිළියම් ගයදීම සඳහා කළමනාකරණ ලිපි 

සමාගලෝචනය කරන්න. 

ix. ගපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාගේ නිර්ෂගද්ධශ / නිගයෝෙ ක්රියාත්මක කිරීම සමාගලෝචනය 

කිරීම. 

x. වාර්ෂික වාර්ෂතාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා කමිටුගේ ගසායා ෙැනීම් පිළිබඳ වාර්ෂතාවක් සකස් 

කිරීම. 
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3. විෙණන කමිටුගේ සංයුතිය 

පැවති විෙණන කමිටුගේ කාල සීමාව 2019 ජනාධිපතිවරණය ගහ්තුගවන් 2019 

ගද්සැම්බර්ෂ මස අවසන් විය. පහත නම් සඳහන් සාමාජිකයන් එම කාලය තුල තම ගස්වය 

ලබා ගද්න ලදී.  

 

4. රැස්වීම්  

රගට් පැවති අවිනිශ්චිතතාවය ගහ්තු ගකාට ගෙන සමාගලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂෂය තුළ කමිටුව 

රැස්වූගේ 3 වතාවක් පමණි. කමිටුගේ නිර්ෂගද්ධශ අනුමත කිරීම හා අවශය ක්රියාමාර්ෂෙ ෙැනීම 

විශ්වවිද්යාල පාලක සභාවට සඳහා ලබා ගද්න ලදී. රැස්වීම් පිළිබඳ විස්තර පහත ද්ැක්ගේ; 

 

අනු. 
අංක 

රැස්වීම් අංක රැස්වීම් පැවති දිනයන් 

1 62 ගවනි විෙණන කමිටු රැස්වීම 21.03.2019 

2 63 ගවනි විෙණන කමිටු රැස්වීම 22.06.2019 

3 64 ගවනි විෙණන කමිටු රැස්වීම 29.11.2019 

5. වර්ෂශය තුල ියාකාරකම්:  

කාරක සභාව වර්ෂෂය තුළ පහත සඳහන් කටයුතු ිදු කරන ලදී. 

අ. අභයන්තර විෙණන: 

• අභයන්තර විෙණන සැලැස්ම හා වැඩසටහන නිර්ෂගද්ධශ කිරීම සහ අීක්ෂණය කිරීම 

ගපර අත්ද්ැකීම් අනුව, විෙණන සැලසුම් වල සමහර පරීක්ෂා කිරීගම් අංශ පිළිබඳව වැඩි 

විස්තර සඳහා කමිටුව නිර්ෂගද්ධශ කර ඇත;  

▪ පාලනය සහ කළමනාකරණය 

▪ නිෂක්්රීය වත්කම් 

සාමාජිකයන් ගග්ත නම් තනතුර සහ සුදුසුකම් 

(a) පාලක සභාව විසින් පත් කරන ලද් සාමාජිකයන් 

1. ඒ ඥානද්ාසන් මහතා (සභාපති)  ජනාධිපති නීතිඥ / විශ්රාමික අතිගර්ෂක ගසාලිසිටර්ෂ 

ගජනරාල්  

2. වවද්ය එච් ආර්ෂ තඹවිට මහතා විගශ්සඥ ශල ය වවද්ය  

3. එස් ශන්මුෙම් මහතා නීතිඥ සහ හිටපු රජගේ නිගයෝජිත 

(b) නිල බලගයන් පත් වන නිලධාරින් 

4. ඒ පහිරතන් මහතා ගල්ඛකාධිකාරී  

5. එස් තිරුවරුගචල්වන් මහතා ගජයෂ්ඨ සහකාර අභයන්තර විෙණක 

(c) නිරීක්ෂකයන්  

6. ගක් රවීන්රන් මහතා වැඩ බලන විෙණන අධිකාරී, නීතිපති 

ගද්පාර්ෂතගම්න්තුව 

7. එම් එම් ගජ් ආර්ෂ ගබෝෙමුව මහතා  අභයන්තර විෙණන, වි.වි.ප්ර.ගකා.ස. 

ආරාධිත 

8. එම් එම් ෆාරිස් මහතා  මූලයාධිකාරී 
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▪ ඉදිකිරීම් සඳහා ගෙවීම් 

▪ අතිකාල ගෙවීම  

▪ වාහන අලුත්වැඩියාව නඩත්තු කිරීම 

▪ වාර්ෂික සතයාපනය 

▪ පුද්ධෙලික වාර්ෂතා 

▪ මිලදී ෙැනීම් සහ බැංකු සංහිඳියාව 

තවද්, කමිටුව වසර පුරා එහි තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කගළය්. 

 

• අභයන්තර විෙණන කාර්ෂයයන් සමාගලෝචනය කිරීම සහ අීක්ෂණය කිරීම 

කමිටුව අභයන්තර විෙණක වාර්ෂතා, විමර්ෂශන සටහන් සහ විමසුම් සමාගලෝචනය කළ 

අතර එහි ගපන්වා දී ඇති අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීම සඳහා පරිපාලනයට අවශය උපගද්ස් හා 

නිර්ෂගද්ධශ ඉදිරිපත් කගළ්ය. 

ආ. වාර්ෂශික වාර්ෂතාව හා වාර්ෂශික ගිණුම්: 

සමාගලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂෂය සඳහා වාර්ෂික වාර්ෂතාව සකස් කිරීගම් ප්රෙතිය කමිටුව 

විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද් අතර කාගලෝචිත ගලස ඉදිරිපත් කිරීම සහතික කරන ලදී. 

විශ්වවිද්යාලගේ වාර්ෂික ගිණුම් ප්රකාශන පිළිගයල කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම තවදුරටත් සිදු 

කරන ලදී. 

ඇ. බාහිර විෙණනය: 

සමාගලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂෂය සඳහා අද්ාළ නීති හා ගරගුලාසි වලට අනුකූල වීම 

පිළිබඳව විෙණන විමසුම් සහ විෙණකාධිපති විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද් වාර්ෂික වාර්ෂතාව 

කමිටුව සමාගලෝචනය කගළය්. 

ඈ. අභයන්තර පාලන පද්ධධ්තිය සමාගලෝචනය සහ අධීක්ෂණය: 

• වාර්ෂික සතයාපනය හා ස්ථාවර වත්කම් ගල්ඛණය  

කමිටුව විශ්ව විද්යාලගේ වාර්ෂික සමීක්ෂණ මණ්ඩලය කාලානුරූපව සම්පූර්ෂණ කිරීගම් 

ප්රෙතිය අඛණ්ඩව සමාගලෝචනය කර අීක්ෂණය කගළය්. ස්ථාවර වත්කම් ගල්ඛනය 

(මෘදුකාංෙ) සම්පූර්ෂණ කිරීම සඳහා තවදුරටත් අීක්ෂණය කර අවශය උපගද්ස් ලබා දී 

ඇත. 

• ගනාවිසඳුනු අත්තිකාරම් හා ණය අයකර ෙැනීම  

ණය සහ අත්තිකාරම් අයකර ෙැනීගම් ක්රියාවලිය පිළිබඳව කාරක සභාව බරපතල 

අවධ්ානයක් ගයාමු කළ අතර සමාගලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂෂය තුළ පියවීම් ක්රියාවලිය 

සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

 

• පර්ෂගේෂණ ප්රද්ාන හා දීමනා ගෙවීම  

කාරක සභාව ඉහත කරුණු අවධ්ානයට ලක් කළ අතර පර්ෂගේෂණ ප්රද්ානය ලබාෙත් 

කාර්ෂය මණ්ඩලගේ පර්ෂගේෂණ හා ප්රකාශනවල ප්රෙතිය නිරීක්ෂණය කගළ්ය. 

ඊ. සංයුක්ත සැලැසම් හා මූලික සැලැස්ම 

• සංයුක්ත සැලැසම් 

යහපාලනගේ රාජය වයවසාය මාර්ෂගෙෝපගද්ධශවල ද්ක්වා ඇති ප්රමිතියට අනුව ආයතනික 

සැලැස්ම සකස ්කිරීගම් ප්රෙතිය කමිටුව අඛණ්ඩව සමාගලෝචනය කර අීක්ෂණය කගළය්.
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• මුලික සැලැස්ම  

කමිටුව නිරීක්ෂණය කගළ ්ශ්රි.නැ.වි.වි. සතුව ගබාගහෝ ඉඩම් වන අතර එහි හිමිකම් ඔේපු 

ගහෝ හිමිකාරිත්වයක් විශ්වවිද්යාලයට ගනාමැති බවයි. කාරක සභාව ඒ පිළිබඳව විගශ්ෂ 

සැලකිල්ලක් ද්ැක්වූ අතර ඉඩම් සඳහා හිමිකාරිත්වය / හිමිකම් ඔේපු ලබා ෙැනීම සඳහා 

අවශය පියවර ෙන්නා ගලස සභාවට නිර්ෂගද්ධශ කගළය්. එහි ප්රතිඵලයක් ගලස ගම් 

සම්බන්ධ්ගයන් කටයුතු කිරීම සඳහා උපගද්ධශකගයකු පත් කරන ලද් අතර ගම්වන විට 

වන්තාරුමුගලයි පරිශ්රගේ සමහර ඉඩම සඳහා හිමිකම් ඔේපු ලබා ෙැනීගම්දී ධ්නාත්මක 

ප්රෙතියක් ලබා ෙැනීමට විශ්වවිද්යාලයට හැකි වී තිගබ්. කාරක සභාව එහි ප්රෙතිය 

තවදුරටත් නිරීක්ෂණය කගළය්. 

  

ඔ.  බැඳුම්කර සහ ගිවිසුම් කඩකිරීම  

වි.වි.ප්ර.ගකා. සභාගේ අභයන්තර විෙණක චක්රගල්ක අංක 02/2018 අනුව 2013.01.19 දින 

පැවති 295 පාලක සභාව විසින් පත් කරන ලද් බැඳුම්කර අයකර ෙැනීගම් සමාගලෝචන 

කමිටුව සම්බන්ද්ගයන් කමිටුව අඛණ්ඩව සමාගලෝචනය කර අීක්ෂණය කරන ලද් අතර, 

ගමම කාරණය සම්බන්ධ්ගයන් කටයුතු කිරීම සඳහා නීති නිලධ්ාරියා පත් කරන ලදී. එහි 

ප්රතිඵලයක් ගලස සමහර බැඳුම්කර උල්ලංඝනය කරන ලද් පුද්ධෙලයන්ගෙන් ධ්නාත්මක 

ප්රතිචාර ලැබී තිබිණි. බැදුම්කර අයකර ෙැනීම සඳහා ලිපිය නීති උපගද්ධශක හරහා 

ඇපකරුවන් ගවත යැවීමට ද්ැනටමත් නීතිමය පියවර ගෙන ඇත. 
 

ඔි. අයවැය පාලනය  

නිසි මූලය පාලනයක් සහ ගබද්ාහැරීම් සහතික කිරීම සඳහා අයවැය ප්රතිපාද්නවලට එගරහිව 

සැබෑ ක්රියාකාරිත්වය කාරක සභාව බැෑරුම් ගලස නිරීක්ෂණය ගකාට අීක්ෂණය කගළ්ය. 

 

උ. රාජය වයවසාය පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම: 

කමිටුව ගකෝේ වාර්ෂතාව පිළිබඳව සාකච්ො කළ අතර ගකෝේ විසින් ගමගහයවන ලද් කරුණු 

පිළිබඳව බරපතල අවධ්ානයක් ගයාමු කගළ්ය. කාරක සභාගේ ප්රෙතිය අීක්ෂණය කළ අතර 

ගකෝේ වාර්ෂතාව සම්බන්ධ්ගයන් පරිපාලනය විසින් ෙනු ලැබූ ක්රියාමාර්ෂෙ සහ සමහර ෙැටලු 

විසඳීම සඳහා අවශය මඟ ගපන්වීම් පරිපාලනයට ලබා දී ඇත. 

 

6. නිෙමනය: 

කමිටු සාමාජිකයින්ගග්ත ක්රියාකාරී සහභාගීත්වය සහ විශ්ව විද්යාලගේ යහපාලනය සඳහා 

ඔවුන් ද්ක්වන කැපවීම පිළිබඳව විෙණන කමිටුව සෑහීමකට පත්විය. කාරක සභාගේ 

ගල්කම් වශගයන් ගජයෂ්ඨ සහකාර අභයන්තර විෙණකවරයාගග්ත කාර්ෂයභාරය ඉටු කිරීම 

සම්බන්ධ්ගයන් කමිටුව සෑහීමකට පත් වූ අතර  කාරක සභාව විසින් ලබා දී ඇති පසු 

විපරම් ක්රියාමාර්ෂෙ සහ ප්රෙතිය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය. යහපාලනය, විනිවිද්භාවය, 

නිසි මූලය, පරිපාලන හා අධ්යයන කාර්ෂය සාධ්නය ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව කමිටුව 

අවධ්ාරණය කරයි. 

 

සභාපති 

විෙණන කමිටුව 

ශ්රි ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්යාලය  

ඊ. ඉඩම් අයිතිය: 
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6. ශ්රි ලංකායේ නැයෙනහිර විශේව විෙයාලයට සහභාගී වූ ිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ වාර්තාව 

අරමුණ ෙර්ශකය කාර්යයන්ත තත්වය ප්රක්යශේපණය 

ඉලක්කය 4: ඇතුළත් සහ 

සාධාරණ ගුණාත්මක 

අධයාපනයක් සහික කිරීම සහ 

සැමට ජීවිත කාලය පුරාම 

ඉගෙනීගම් අවස්ථා ප්රවර්ෂධනය 

කිරීම. 

ද්ර්ෂශකය 4.2.2: ලිංගිකත්වය අනුව 

සංවිධානාත්මක ඉගෙනුම් සඳහා 

සහභාගී වීගම් අනුපාතය (නිල 

ප්රාථමික ඇතුළත් වීගම් වයසට 

වසරකට ගපර). 

උපායමාර්ෂගික සැලැස්ගම් 1 වන ඉලක්කගේ 

අරමුණු: 

1.1 ගුණාත්මකභාවය සහ අද්ාළත්වය වැඩි දියුණු 

කිරීම සඳහා වරින් වර විෂයමාලා සංගශෝධනය 

කරන්න. 

1.2 ඉෙැන්වීම, ඉගෙනීම සහ තක්ගස්රු කිරීගම් 

උපාය මාර්ෂෙ වැඩි දියුණු කිරීම. 

1.3 ගවළඳපල ඉේුම සහ අනාෙත ප්රවණතා මත 

පද්නම්ව නව අධයයන වැඩසටහන් හඳුන්වා දීම. 

1.4 ඉෙැන්වීගම් හා ඉගෙනීගම් පරිසරය වැඩි දියුණු 

කිරීම. 

අභයන්තර තත්ව අධීක්ෂණ 

පේධියක් හරහා 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

ද්ර්ෂශකය 4.4.1: ගතාරතුරු හා 

සන්නිගේද්න තාක්ෂණය සහිත 

තරුණ හා වැඩිහිටියන්ගේ අනුපාතය 

(ICT) කුසලතා, කුසලතා වර්ෂෙය 

අනුව. 

ද්ර්ෂශකය 4.a.1: ප්රගේශය ඇි පාසේවල අනුපාතය:   

(අ) අධයාපනික අරමුණු සඳහා 

අන්තර්ෂජ්ාලය; 

සියුම සිසුන්ට සහ කාර්ෂය මණ්ඩලයට LAN සහ 

Wi-Fi හරහා අන්තර්ෂජ්ාල ප්රගේශය (LMS) ලබා දීම. 

 

සැමට ලබා ෙත හැකිය. 

 

අධිගේගී ප්රගේශය සැපයීමට 

සැලසුම් කිරීම. (ආ) අධයාපනික අරමුණු සඳහා 

පරිෙණක; 

සෑම ගේශන ශාලාවක් සඳහාම අන්තර්ෂජ්ාල පහසුකම් 

සහිත පරිෙණක ලබා ගද්න්න (එේඑම්එස්). 

(ඇ) ආබාධිත සිසුන් සඳහා 

අනුවර්ෂතනය කරන ලද් යටිතල 

පහසුකම් සහ ද්රවය; 

ආබාධිත සිසුන් සඳහා ප්රගේශය ලබා දීම. පැරණි ගොඩනැගිලි වලින් 

50% ක් නිම කර ඇත. 

සියුම අනාෙත ඉදිකිරීම් 

සඳහා සැලසුම් කර ඇත. 

(ඈ) මූලික පානීය ජ්ලය;  සැමට ලබා දී ඇත  

(ඉ) තනි ලිංගික මූලික සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම්; 

 සැමට ලබා දී ඇත  
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ඉලක්කය ෙර්ශකය කාර්යයන්ත තත්වය ප්රක්යශේපනය 

ඉලක්කය 5: ස්ී පුරුෂ 

සමානාත්මතාවය ළඟා කර ෙැනීම 

සහ සියුම කාන්තාවන් හා 

ෙැහැණු ළමයින් සවිබල ෙැන්වීම. 

ද්ර්ෂශකය 5.1.1: ලිංගිකත්වගේ පද්නම 

මත සමානාත්මතාවය සහ ගවනස් 

ගකාට සැලකීම ප්රවර්ෂධනය කිරීම, 

බලාත්මක කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම 

සඳහා නීිමය රාමු ිගේද් නැේද් 

යන්න. 

2015 ඔක්ගතෝම්බර්ෂ මාසගේදී 

පිහිටුවන ලද් ස්ී පුරුෂ 

සමානාත්මතාවය සහ 

සමානාත්මතාවය (GEE) ගකාටුව 

හරහා ෙැටළු වලට සහභාගී වීම. 

GEE සසලය විසින් 

සම්බන්ධීකරණය කරන ලද් 

පීඨ  මට්ටමින් ක්රියාත්මක 

ගේ. 

 

ද්ර්ෂශකය 5.2.1: පසුගිය මාස 12 තුළ 

වර්ෂතමාන ගහෝ හිටපු සමීප 

සහකරුගවකු විසින් ප්රචණ්ඩත්වගේ 

ස්වරූපගයන් සහ වයස අනුව ශාරීරික, 

ලිංගික ගහෝ මානසික හිංසනයන්ට 

ලක්ූ වයස අවුරුදු 15 සහ ඊට වැඩි 

වයස්වල පසුවන කාන්තාවන් සහ 

ෙැහැණු ළමයින්ගේ අනුපාතය. 

   

ඉලක්කය 6: සැමට ජ්ලය සහ 

සනීපාරක්ෂාව ලබා ෙත හැකි සහ 

ිරසාර ගලස කළමනාකරණය 

කිරීම සහික කිරීම. 

ද්ර්ෂශකය 6.1.1: ආරක්ිතව 

කළමනාකරණය කරන ලද් පානීය ජ්ල 

ගස්වා භාවිතා කරමින් ජ්නෙහනගේ 

අනුපාතය. 

ජ්ාික ජ්ල සම්පාද්න හා 
ජ්ලාපවහන මණ්ඩලය විසින් 

සපයනු ලබන පිරිසිදු පානීය ජ්ලය 

සැපයීම. 

සියුම විශ්ව විද්යාල 

ප්රජ්ාවන්ට පිරිසිදු පානීය 

ජ්ලය සපයනු ලැගේ. 

 

ගන්වාසිකාොර සඳහා ජ්ල පිරිපහදු
යන්රයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර 

ඇත. 

කාර්ෂමික තාක්ෂණ 

ආයතනය විසින් සකස් 

කරන ලද් වයාපෘි 

ගයෝජ්නාව විශ්ව විද්යාල 

ප්රිපාද්න ගකාමිෂන් සභාව 

ගවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

වයාපෘිය 70% ක් ආවරණය කරයි. 

ඉලක්කය 7: සැමට ද්ැරිය හැකි, 

විශ්වාසද්ායක, ිරසාර හා නවීන 

බලශක්ිය සඳහා ප්රගේශය 

සහික කිරීම. 

ද්ර්ෂශකය 7.1.1: (පුනර්ෂජ්නනීය) විදුලිය 

සඳහා ප්රගේශය සහිත ජ්නෙහනගේ 

අනුපාතය. 

ගසගනට් ේගලාක් සඳහා ස්ථාපනය 

කරන ලද් සූර්ෂය ජ්ාල මිනුම් 

පේධිය (වසර හයකින් පිරිවැය 

පියවා ෙනු ඇත). 

 

කාබන් පාද් මුද්රණය (වසරකට 

ගමට්රික් ගටාන් 127.88). 

2018 ජූලි මාසගේ සිට 

විදුලිය උත්පාද්නය කරන්න 

(මුළු උත්පාද්ක ඒකක 

212,000), එය 

ගොඩනැගිේගේ 

පරිගභෝජ්නගයන් 50% ක් 

සහ මුළු පරිගභෝජ්නගයන් 

10% කි. 

සමස්ත පරිගභෝජ්නගයන් 50% කට 

වඩා වැඩි ප්රමාණයක් ආවරණය වන 

පරිදි ගතාරතුරු හා සන්නිගේද්න 

තාක්ෂණ මධයස්ථානය (අයිසීසීටී) සහ 

ශිෂය ගන්වාසිකාොරය සඳහා 

ස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කිරීම. 
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7. 1978 අංක 16 විශ්ව විද්යාල පනගත් 108 (1) වන උප වෙන්තිය ප්රකාරව 2019 ගද්සැම්බර්ථ 31 

දිගනන් අවසන් වූ වර්ථෂය සඳො ශ්රී ලංකාගේ නැගෙනහිර විශ්ව විද්යාලගේ මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ 

විෙණකාධිපතිවරයාගේ වාර්ථතාව.
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