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“යාවජීව අධ්යාපනයේ  විශිෂඨ්ත්වය, කාර්යක්ෂම 

බව හා සාධ්ාරණත්වය මඟින් විවෘත හා දුරස්ථ 

අධ්යාපනය පිළිබඳ ආසියායේ ප්රමුඛතම ආයතනය 

බවට පත්වීම’’ 

 

“විවෘත දුරස්ථ අධ්යාපනය මඟින්, උසස් තත්වයක පවත්නා 

වූ ද, ලද හැකි වූ ද, ජීවිතයට අදාල වු ද අධ්යාපනයකට 

පිවිසීයේ ඉඩකඩ සලසා දීම හා දැනුම අගයන සමාජයක්  

තුල ඇත්තා වු අභියයෝගයනට මුහුණ දීමට සමත්, යාවජීව 

අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීම’’ 
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ආයතනික අරමුණු 

2018 සිට 2020 දක්වා කාල පරිච්යච්ඡ්දය තුල විශව් විදයාලයේ ආයතනික අරමුණු 

පහත දැක්යේ. 

1. විවෘත හා දුරසථ් ඉයගනුේ තුළින් උසස් ගුණාත්මකභාවය හා අදාළ අධ්යාපනය 

සැලසීම. 

 

2. සිසුන්යේ ජීවන කුසලතා දියුණු කරගැනීම සහ වෘත්තීය අභිලාශයන් සාක්ෂාත් 

කරගැනීමට සිසුන්යේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම. 

 

3. ශිෂයත්ව, පර්යේෂණ සහ නයවෝත්පාදන පිළිබඳ විශිෂට්ත්වයේ 

යක්න්ද්රස්ථානයක් වීම. 

 

4. අධ්යාපන ප්රයේශය පුළුල් කිරීම හා යාවජීව ඉයගනුේ සඳහා අවසථ්ා වර්ධ්නය 

කිරීම. 

 

5. ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම ශාස්ත්රීය වාතාවරණයක් විශව් විදයාලය තුළ නිර්මාණය 

කිරීම. 

 

6. උසස් ගුණාත්මකභාවයයන් යුත් පරිපාලන යසේවාවක් සහතික කිරීම. 

 

7. ජාතික හා සමාජීය සංවර්ධ්නය යකයරහි ආයතනික වගකීේ ඉටු කිරීම. 

 

 

  



4 
 

උපකුලපතිතුමාගේ පණිවිඩය 

ශ්රි ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය පසුගිය තිස් හත් වසර පුරාවට 

දිවයියන් පුරවැසියන් හට උසස් අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීයේ 

නියැලී සිටී. වාර්ෂිකව, දිවයියන් විවිධ් ප්රයේශවල සිටින 12,000 ට 

අධික වැඩිහිටියන් සංඛයාවක් සඳහා අප උසස් අධ්යාපන අවස්ථා 

සලසා යදනු ලැයේ.   

2017 වර්ෂයේදී, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය ඉටු කරන වැදගත් 

භූමිකාව සැලකිල්ලට යගන ශ්රී ලංකා රජය හා උසස් අධ්යාපන 

බලධ්ාරීන් විසින් දිවයියන් ගුණාත්මක උසස් අධ්යාපනය සඳහා 

වර්ධ්නය යවමින් පවතින ඉල්ලුමට සැපයීම යවනුයවන් විශ්ව 

විදයාලයේ ක්රියාකාරකේ වයාප්ත කිරීමට වයාපෘති යයෝජනාවක් 

ඉල්ලුේ කරන ලදී. අපයේ කණ්ඩායම විසින් සකස් කරන ලද 

වයාපෘති යයෝජනාව විශ්ව විදයාල පාලක සභාව අනුමත කර ඇති අතර තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම හා 

අවසන් කිරීම සඳහා අමාතයංශයට යවා ඇත.  

යමම වයාපෘති යයෝජනාව හරහා අපයේ ප්රායේශීය හා අධ්යයන මධ්යස්ථාන රාශියක දැනට පවතින 

පහසුකේ තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉල්ලා සිටිනවා. යමම මධ්යස්ථාන වල ලියාපදිංචි වන 

ශිෂයයන්යේ අවශයතා සපුරාලීම සඳහා අපට අවම ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලයක් ද අවශය යේ.ආර්ථික 

නියමයන්ට අනුව, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ අභිප්රාය වන්යන් ප්රතිපත්ති සැලසුේකරුවන්ට ඉතා 

ආකර්ෂණීය වන්නා වූ ,ශිෂයය ප්රමාණය ඉහළ නංවාගත හැකි වන යලස ගුණාත්මක අධ්යාපන 

අවස්ථාවන් සැළසීමයි. අපයේ යසේවාවන් ප්රසාරණය කිරීමට අවශය වූ ආයයෝජන ප්රමාණය ඉහළ ශිෂයය 

සංඛයාවක් නැංවීමට සාේප්රදායික විශ්ව විදයාලයකට අවශය කරන්නාවූ ප්රමාණය සමඟ සංසන්දනය 

යකරූ වීට අඩු අගයක් ගනී. වසරකදී එක් ශිෂයයයකුට පමණක් රු.67,038 ක පුනරාවර්ථන වියදේ 

විශ්ව විදයාලය විසින් දැරීම යන කාරණායවන් යමය පැහැදිලිව යපන්නුේ කරයි. 

වසර පුරාම අධ්යයනය කටයුතු සඳහා ඇති විවෘත භාවය, රැකියා නියුක්තිකයින්හට විවෘත විශ්ව 

විදයාලය ආකර්ශණීය යතොරාගැනීමක් වීමට යහේතු වී ඇත. යේ නිසා විශ්ව විදයාලයේ සිසු ප්රජාවයගන් 

80% ක්ම අඛණ්ඩ රැකියාවන්හි නියුක්ත වූයවෝ යවති. ඔවුන්ට සිය අධ්යාපනය තවදුරටත් දියුණු කර 

ගනිමින් අධ්යාපනික හා වෘත්තීමය ප්රගමණ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීයමන් ජාතික සංවර්ධ්නයට 

දායක විය හැකි වගකීේ සහිත පුරවැසියන් බවට පත්වීම සඳහා විවෘත විශ්වවිදයාලය අවස්ථාවන් 

සළසයි.     

2017 වර්ෂයේදි, යලෝක වයාප්ත විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපන ක්යෂේත්රයේ සිදු යවමින් පවතින නවීන 

සංවර්ධ්නයන් සැලකිල්ලට යගන පාඩේ ද්රවය සංවර්ධ්නයට ප්රයේශවීයේදී විශ්වවිදයාලය ඉතා වැදගත්  
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පියවරක් යගන ඇත. ඒ අනුව, පවතින විවෘත අධ්යාපන සේපත් මත පදනේව සංවර්ධ්නය වන පාඩේ 

ද්රවය සහ යපළයපොත් විධිමත් කර ඇති අතර අවශය මාර්යගෝපයේශ සහ පිරික්සුේ ලැයිස්තු සකස් යකොට 

පාලක සභායේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය පුස්තකාලය විසින් යලෝක වයාප්ත 

යවේ අඩවි වල පවතින විවෘත අධ්යාපන සේපත් ලැයිස්තුගත කර කාර්ය මණ්ඩලයට, ශිෂයයන්ට හා 

මහජනතාවට ලබා ගත හැකි යලස සකස් කිරීමට වයාපෘතියක් අරඹා ඇත. 

වසර 2කට පමණ යපර, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ ශිෂයයන් සඳහා හඳුන්වාදුන් මාර්ගගත 

අයදුේපත්ර ක්රියාවලිය දැන් සේපූර්ණයයන්ම ක්රියාත්මක අතර එය විශාල සාර්ථකත්වයක් අත් කර 

යදමින්, එහි ප්රතිඵලයක් යලස යතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය, ශිෂය කටයුතු අංශය හා ප්රායේශීය අධ්යයන 

යසේවාවන්හි කාර්ය මණ්ඩලයේ වැඩ ප්රමාණය විශාල වශයයන් අඩුවීමක් සිදුව ඇත.  

පත්වීේ, පැමිණීම හා බාහිර විේවතුන්යේ යගවීේ ක්රියාවලිය පරිගණකගත කිරීයේ ක්රියාවලියයහි විශ්ව 

විදයාලය නිරත වී සිටී. යමම ක්රියාවලිය බාහිර කාර්ය මණ්ඩලයේ පත්වීේ හා යගවීේ ගැටළු විසඳීමට 

උපකාරී වනු ඇත.    

සියළුම යදපාර්තයේන්තු විශ්ව විදයාලයේ දැනට ක්රියාත්මක පුළුල් යමයහයුේ සැලැස්මට දැඩි යලස 

අනුගත විය යුතුය. 2017 වසයර් සිට, අධ්යයන යදපාර්තයේන්තු අනවශය පරිපාලන බරකින් නිදහස් 

කරමින් ක්රියාවලිය වඩා කාර්යක්ෂම හා පිරිවැය ඵලදායී කරමින් පාඩේ ද්රවය ඇණවුේ කිරීම යමයහයුේ 

අංශය විසින් පවරායගන ඇත. මුද්රිත පාඩේ ද්රවය යතොග අධීක්ෂණය කිරීම 2018 වර්ෂය තුළ OMIS 

පේධ්තියේ යකොටසක් බවට පත් කිරීමට අයප්ක්ෂා යකයර්.  

නව අධ්යයන වර්ෂය සඳහා කාල සටහන් සැකසීයේදී පන්ති කාමර උපරිම යලස භාවිතා කිරීම සඳහා 

සියළුම යදපාර්තයේන්තු එකඟ වී ඇති යවනස් යනොවන පාසල් දින කාල පරාසයන් අනුගමනය කරයි. 

යමතැන් පටන්, සමස්ත විශ්ව විදයාලයේ සියළුම අධ්යයන ක්රියාකාරකේවල කාල සටහන් සැකසීම, 

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය පසුගිය වසර ගණනාවක් තිස්යසේ සිදුකර ඇති පරිදි OMIS පේධ්තිය හරහා සිදු 

යකයර්.  

පසුගිය වර්ෂය පුරාවට සමස්ත විශ්ව විදයාලය විසින් බාරගන්නා ලද විශාලතම කාර්යයක් වූයේ SLFQ 

(Sri Lanka Qualifications Framework) අනුකූලව වැඩසටහන් ප්රතිවූහගත කිරීමයි.  

උපාධි වැඩසටහන් වලට අතුළත් වීම සඳහා අවශය ඇතුලත්වීයේ සුදුසුකේ යනොමැති ශිෂයයන් සඳහා 

පදනේ පාඨමාලා දියත් කිරීමට විශ්ව විදයාලය කැපවී සිටී. යමම අරමුණ සඳහා, පසුගිය වර්ෂයේ, පදනේ 

පාඨමාලා පරිපාලනය කිරීම සඳහා පදනේ අධ්යයන ඒකකයක් විශ්ව විදයාලය විසින් සංස්ථාපනය 

කරන ලදි.  
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SLFQ මාර්යගෝපයේශවලට අනුව පාඨමාල ප්රතිවූහගත කිරීමට සිදු වූ අතර වැඩසටහන් සඳහා නීති හා 

යරගුලාසි දැනට අවසන් යවමින් පවතින අතර ඒවා පදනේ අධ්යයන ඒකකයේ කළමනාකරණ 

මණ්ඩලය යවත ඉදිරිපත් යකයරනු ඇත. 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන සභායේ මගයපන්වීම මත, විශ්ව විදයාලය එහි ස්ත්රී පුරුෂ සාධ්ාරණත්වය හා 

සමානාත්මතාවය සඳහා මධ්යස්ථානය ( Centre for Gender Equity and Equality) පිහිටුවන ලදි. 

යමම මධ්යස්ථානය 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි සිට ක්රියාත්මක වනු ඇත. 

2017 වර්ෂයේදී, පීඨ 3 ක ශිෂය සංගේ හා විශ්ව විදයාලීය ශිෂය සංගමය පිහිටුවීමට විශ්ව විදයාලයට 

හැකි විය. ශිෂයයන් ඔවුන්ට තියබන යමම විධිමත් යාන්ත්රණය විශ්ව විදයාලීය ශිෂය ප්රජාව මුහුණ යදන 

ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට විශ්ව විදයාල කාර්ය මණ්ඩලය හා පරිපාලනය සමඟ කටයුතු කිරීමට භාවිතා 

කරනු ඇත. 

විශ්ව විදයාලීය අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය තමන්යේ විෂය පථයට අනුකූලව පර්යේෂණ රචනා 

ප්රකාශනය මගින්, සේමන්ත්රණ ඉදිරිපත් කිරීම මගින්, පාඨ ග්රන්ථ හා  අයනකුත් කියවන යපොත්පත් 

සේපාදනය මගින් නව දැනුම සඳහා සිය දායකත්වය සපයා ඇත. යමම කාර්යයන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව 

විදයාලීය කාර්ය මණ්ඩලය අඛණ්ඩව සිදු කල පරිදි අධ්යයන පාඨ ග්රන්ථ හා බහුමාධ්ය ද්රවයය 

නිෂ්පාදනයට ඔවුන් දක්වන දායකත්වයට අමතරව සිදු කරන ලේදකි.  

2017 වර්ෂය සඳහා විවෘත විශ්ව විදයාල ආසියානු සංගමයේ යහොඳම අභයාස ප්රදානය සඳහා වන රන් හා 

රිදී පදක්කේ, ඉදිරිපත් කරන ලද පත්රිකා 350ක් අතුරින් විවෘත විශ්ව විදයාලය දිනා ගන්නා ලදි. 

පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ විවෘත විශ්ව විදයාලීය කළමනාකරණය විශ්ව විදයාල අධ්යයන ප්රජාවට විවිධ් 

දිරිගැන්වීේ සපයමින් පර්යේෂණ සඳහා වැඩි අවධ්ානයක් යයොමු කර ඇත. වර්තමානයේදී, පර්යේෂණ 

අරමුදල් වැදගත් සංදිස්ථානයක් යවත යගන එමින් පසුගිය වසයර්දී ඉල්ලුේ කරන ලද පර්යේෂණ 

අරමුදල් ප්රමාණය අයදුේ කල සියලු යදනාටම සැපයීමට විශ්ව විදයාලයට හැකි විය. 

සෑම අවසන් වසර ශිෂය වයාපෘතියක් සඳහාම උපරිම 50,000/= ක් වශයයන් අරමුදල් සේපාදනය 

කිරීමට කටයුතු කරන ලදි. යමම මූලය වර්ෂය යවනුයවන් පර්යේෂණ සඳහා යවන් කරන ලද අරමුදල් 

තවදුරටත් වැඩි කරන ලදි.  

වසර ගණනාවකට යපර, විශ්ව විදයාලයේ ආයතනික පර්යේෂණ වැඩි දියුණු කිරීයේදී සුවියශේෂ 

භූමිකාවක් නිරූපණය කළ දුරස්ථ අධ්යාපනය පිළිබඳ පර්යේෂණ කමිටුව නැවත පිහිටුවීමට විශ්ව 

විදයාලීය සනාතන සභාව අනුමත කරන ලදි. 

2017 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලීය පර්යේෂණ සැසිය සාර්ථකව පවත්වන ලදි. 

කර්මාන්ත සබඳතා මධ්යස්ථානයයන් සපයන ලද සහයයෝගය සහිතව ඉතිහාසයේ ප්රථම වතාවට 

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩකයේ ක්රියාකාරකේ පදනේ කරයගන විවෘත විශ්ව විදයාලය නමින් යප්ටන්ට්  
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බලපත්ර සඳහා ඉල්ලුේපත් යයොමු කිරීමට හැකි විය.විශ්ව විදයාලය හා කර්මාන්ත ක්යෂේත්රය අතර 

සහයයෝගීතාව යගොඩනැගීම අරමුණු කරයගන කර්මාන්ත සබඳතා මධ්යස්ථානය කර්මාන්ත ක්යෂේත්රය 

සමඟ අඛණ්ඩව කටයුතු කයළේය. අධ්යාපන අමාතයංශයේ    යලෝක බැංකු වයාපෘතිය යටයත් යමම 

පහසුකම තවදුරටත් වර්ධ්නය විය. 

විශ්ව විදයාලයේ යමයහවර ඉටු කිරීම හා රයට් පුරවැසියන්ට දැරිය හැකි උසස් අධ්යාපන අවස්ථා 

සැපයීම සඳහා අප සතු සේපත් සීමාව තුළ අවශය සියලු සහය සපයා දීමට විශ්ව විදයාලයේ අප සැම 

කැප වී සිටින් බව යමයින් ප්රකාශ කරමි. 

 

 

මහාචාර්ය. එස්.ඒ.අරියදුයරයි 

උපකුලපති   
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ද්ළ විශ්ගේෂ්ණය 

 

újD; yd ÿria: bf.kqï úYajúoHd,hla f,i › ,xld újD; úY ajúoHd,h wdrïN lrk ,oafoa 

j¾I 1980 cQks ui 19 jeksodh' 1978 úYajúoHd, mkf;ys wxl 16 ys 23 ^01& yd 18 j.ka;s m%ldrj 

1980 wxl 03 orK › ,xld újD; úYajúoHd, wd{d mk; wkqj o bka wk;=rej ixfYdaê; 1983 

› ,xld újD; úYajúoHd, wd{d mk;a wxl 01 yd 1996 wd{d mk;a wxl 12 hgf;a tu ia:dmkh 

isÿ úh' fuu wdrïNl mshjfrys wjidk wruqK jQfha —hdjcSj wOHdmk wjia:d ie,iSu;a tuÕska 

Wiia wOHdmkhg msúiSu ;=<ska cSjk wjia:d jeäoshqKq lr .ekSug iEu mqrjeisfhl= i;= ysñlu 

i,id oSu;ah'˜ 

cd;sl úYajúoHd, moaO;sfha úYajúoHd, 15ka tlla jk újD; úYajúoHd,h" kS;suh" wdh;kuh 

yd wOHdmkh hk fËa;%j,ska Ys% ,xldfõ wksl=;a úYajúoHd, yd iudkj ls%hdlrhs' tfia jqjo" 

jhi" mQ¾j wOHdmk iqÿiqlï" wdodhu" N+f.da,Sh idOl iy jD;a;Suh jYfhka we;s ndOd hk 

lreKq lsisjla fkd;lñka Wiia wOHdmkh i|yd bvlv jvd;a m%idrKh lsÍu wrNhd újD; 

yd ÿria: wOHdmk o¾Ykh flfrys tys mj;sk ksoyia iajNdjh lrKfldg f.k wksl=;a cd;sl 

;,fha úYajúoHd,j,ska fuu wdh;kh fjka lr ±laúh yelsh'  

 

újD; úYajúoHd,h wOHdmk" bxcsfkare ;dlaIK" fi!LH úoHd" udkj Ydia;% yd iudc úoHd iy 

iajdNdúl úoHd hk mSG myg wkqhqla; wOHhk fomd¾;fïka;= 25 lska iukaú; fõ' tu.ska 

mj;ajdf.k hkq ,nk wOHhk jevigyka ixLHdj 62la jk w;r 39"881la jQ msßilg wOHhk 

lghq;= lrf.k hkq ,efí' ;jo újD; úYajúoHd,h u.ska mj;ajdf.k hkq ,nk fláld,Sk 

mdGud,d rdYshls' ta w;r wdOqkslhka i|yd oñ< NdIdj" wdOqkslhka i|yd isxy, NdIdj" 
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mß.Kl yd f;dr;=re ;dlaIKh mokï lr.;a úúO uÜgfï mdGud,d jeo.;afõ' m%udKfhka 

62la jQ wOHhk jevigykaj, ixhq;shg iy;sl m;% mdGud,d 17la" ämaf,daud mdGud,d 09la" 

m%:u Wmdê mdGud,d 14 la" mYapd;a Wmdê ämaf,daud mdGud,d 06la" úoHdm;s$Ydia;%m;s Wmdê 

mdGud,d 13la" tla mokï mdGud,djla yd yqfol,d mdGud,d 04la we;=,;a fõ' ta w;r 

START@OUSL jevigyk o fõ' ;jo o¾Ykfõ§ yd o¾YkY+Í Wmdê jevigyka o mj;ajd f.k 

hkq ,nk nj i|yka l< hq;=h'  

 

/lshdj, kshqla; jeäysá msßia yd idïm%odhsl úYajúoHd,j,g we;=,;aùfï wjia:d wysñ jQ 

msßiaj,g wOHdmkh i|yd ffjl,amsl ie,iqï bÈrsm;a lrñka újD; úYajúoHd,h wOHdmk 

fËa;%h Wfoid lemSfmfkk ux fm;a újr lr we;' iaj leue;a; wkqj ;u wOHdmk lafIa;%j, 

;D;Sh wOHdmkh flfrys fhduq ùug" újD; úYajúoHd,Sh n|jd .ekSfï l%shdmámdáh my; 

i|yka mqoa.,hka  yg myiqlï imhhs' 

• jD;a;Shuh jYfhka wLKavj bÈßhg hdug leue;a;la olajk /lshdj, kshq;= msrsia  

• wOHhk fmdÿ iy;sl m;% ^W'fm'& úNd.h iu;a jQ tfy;a uQ,Huh .eg¿" mjqf,a m%Yak 

fyda ,nd .; hq;= ,l=Kqj,g <Õd fkdùu hk fya;= mokï lrf.k idïm%odhsl 

úYajúoHd,j,g m%fõY ùug fkdyelsjk msrsia  

• fjk;a fya;=ka u; ±kqu ,nd .ekSug Wkkaÿjla olajk msrsia  
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                                                                  මහාචාර්ය.ඩී.යසයනවි එපිටවත්ත 

                                                                     ආචාර්ය.අනුර ඒකනායක 

                                                                          මහාචාර්ය.එස්.කරුණාරත්න 

                                                                        මහාචාර්ය.ලලිතා යමන්ඩිස ්
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මහාචාර්ය.රන්ජිත් නන්දලාල් පතිරණ (2017 අයගෝසත්ු 

25 සිට                                                                                    

                                                                                ආචාර්ය.ඩේලිේ.එේ.යක් වියේතුංග 

                                                                                අතාවුද ජයවර්ධ්න මහතා 

                                                                                විජිත යාපා මහතා 

                                                                                දුමින්ද්ර රන්ජිත් රත්නායක මහතා 

                                                                                නිශාන් යප්රේමරත්න මහතා (2017 යනොවැේබර් 24 සිට) 

විශ්ව විද්යාලීය සනාතන සභාව   

නිල බලගයේ සාමාජික 

               උපකුලපති:                මහාචාර්ය.එස්.ඒ.අරියදුයරයි 

               නියයෝජය උපකුලපති:                           මහාචාර්ය.ජී.එේ.යක්.බී.ගුණයහේරත්            

පීඨාධිපතිවරු  

              අධ්යාපන පීඨය:                       මහාචාර්ය.පී.සී.පී ජවුෆර්  

              ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය:          ආචාර්ය.යක්.ඒ.සී.උදයකුමාර්       

              යසෞඛය විදයා පීඨය:                        මහාචාර්ය.ජී.ආර්.රණවක 

              මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨය:      ආචාර්ය.එන්.එස්.අයේසිංහ 

              ස්වභාවික විදයා පීඨය:           මහාචාර්ය.එල්.යක්.යසේනාරත්න                          

අධයක්ෂ්වරු 

වැඩබලන අධ්යක්ෂ/  

අධ්යාපනික තාක්ෂණික සහ මාධ්ය මධ්යස්ථානය:      ආචාර්ය.ඩේලිේ.වී.යේ.යපයර්රා 

වැඩබලන අධ්යක්ෂ/  

ප්රායේශීය අධ්යාපන යසේවා:    ආචාර්ය.යක්.එච්.ජයවර්ධ්න 

අධ්යක්ෂ/  

ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනය:   ආචාර්ය.එච්.රඹුක්වැල්ල 

ගද්පාර්තගම්ේතු ප්රධානීේ  

ප්රධ්ානී/ මුල් ළමාවිය සහ ප්රාථමික අධ්යාපන:  ඩී.එේ.ඩේලිේ.මුණසිංහ 

 ප්රධ්ානී/ ේවිතීයික හා තෘතීයික අධ්යාපන:   ආචාර්ය.එස්.කුගමූර්ති 

 ප්රධ්ානී/ වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන:   ආචාර්ය.යක්.ඒ.සී.අල්විස් 

 ප්රධ්ානී/ කෘෂිකාර්මික සහ වැවිලි ඉංජියන්රු විදයාව: ආචාර්ය.එන්.එස් වීරක්යකොඩි 

ප්රධ්ානී/ යප්ෂකර්ම සහ ඇඟළුේ තාක්ෂණ සහ   
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යප්ෂකර්ම සහ ඇඟළුේ තාක්ෂණය පිළිබඳ මහාචාර්ය:  මහාචාර්ය සී.එන්.යහේරත් 

ප්රධ්ානී/ සිවිල් ඉංජියන්රු:    එේ.එන්.සී.සමරවික්රම මහතා 

ප්රධ්ානී/ විදුලි සහ පරිගණක ඉංජියන්රු:           ආචාර්ය.යක්.ජී.එච්.යූ.ඩේලිේ.    

   රත්නායක 

ප්රධ්ානී/ගණිත සහ ඉංජියන්රු විදයායේ දර්ශණය:      සී.පී.එස්.පතිරණ                                                                     

 ප්රධ්ානී/යාන්ත්රික ඉංජියන්රු:    ආචාර්ය.ඩී.එච්.ආර්.යේ.විමලසිරි 

 ප්රධ්ානී/භාෂා අධ්යයන:     ආචාර්ය.යක්.ආර්.එේ ද සිල්වා 

ප්රධ්ානී/ සමාජ අධ්යයන:     ආචාර්ය.එස්.එන්.යමොරායස ්  

ප්රධ්ානී/නීති අධ්යයන:        ඩේලිේ.ඩී.ආර්.ඩී.ගුණරත්න 

ප්රධ්ානී/කළමනාකරණ අධ්යයන:   වී.සිවයලෝගතාසන්  

ප්රධ්ානී/ගණිත:      එේ.ඒ.පී ද සිල්වා මිය 

            ප්රධ්ානී/ පරිගණක විදයා:     ඩේලිේ.පී.සී.ඩී. ද සිල්වා 

 ප්රධ්ානී/ යභෞතික විදයා සහ යභෞතික විදයාව පිළිබඳ   

මහාචාර්ය:      මහාචාර්ය.වී.පී.එස්.යපයර්රා 

ප්රධ්ානී/ රසායන විදයා:     එේ.එන්.යක්  ද යසොයිසා මිය 

ප්රධ්ානී/ උේභිද විදයා:          ආචාර්ය.එච්.එල්.ඩී.වීරයහේවා  

ප්රධ්ානී/ සත්ව විදයා:             ආචාර්ය.එන්.එන්.පුංචියහේවා 

ප්රධ්ානී/ වවදය පර්යේෂණාගාර විදයා:      බී.එස්.එස් ද සිල්වා මහතා 

ප්රධ්ානී/ ඖෂධ් විදයා:              පී.ඩේලිේ.ජී.ඩී.පී සමරයසේකර මිය 

ප්රධ්ානී/ යහද විදයා:        ඒ.වී.පී මාධ්වී මිය  

ප්රධ්ානී/ මූලික විදයා සහ භූ විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය: මහාචාර්ය.ජී.ඩේලිේ.ඒ.ආර්.ප්රනන්දු

 ප්රධ්ානී/ මයනෝවිදයා සහ උපයේශන:      ආචාර්ය.ජී.පී.ගමයේ 

ගජයෂ්්ඨ මහාචාර්ය 

 රසායන විදයාව පිළිබඳ යජයෂ්ඨ මහචාර්ය:  මහචාර්ය යක්.එස්.ඩී.යපයර්රා  

 කෘෂි කාර්මික සහ වැවිලි ඉංජියන්රු විදයාව පිළිබඳ  මහාචාර්ය සී.එස් ද සිල්වා 

         යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය: 

 සිවිල් ඉංජියන්රු විදයාව පිළිබඳ යජයෂ්ඨ මහාචාර්ය: මහාචාර්ය.යක්.එස්.වීරයසේකර    

මහාචාර්යවරුේ 
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 ේවිතීය හා තෘතීය අධ්යපනය පිළිබඳ මහාචාර්ය:    මහාචාර්ය.ජී.ඩී.යල්කේයේ  

සිවිල් ඉංජියන්රු විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:  මහාචාර්ය.ටී.එේ.පල්යලවත්ත 

යභෞතික විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:      මහාචාර්ය.යේ.සී.එන්.රයේන්ද්ර 

නීති අධ්යයනය පිළිබඳ මහාචාර්ය:       මහාචාර්ය.සී.ඊ.ගුණරත්න 

සත්ව විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:    මහාචාර්ය.එච්.ටී.ආර්.ජයසූරිය 

උේභිද විදයාව පිලිබඳ මහාචාර්ය:     මහාචාර්ය එස්.ආර්.වීරයකෝන් 

රසායන විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය      මහාචාර්ය.එස්.එස්.ඉක්බාල් 

අධ්යාපනික තාක්ෂණයේදය පිළිබඳ මහාචාර්ය:   මහාචාර්ය.එස්.පී.කරුණානායක 

සිවිල් ඉංජියන්රු විදයාව පිළිබඳ මහාචාර්ය:    මහාචාර්ය.යදොලයේ   

පුස්තකාලයාධිපති     

පුස්තකාලයාධිපති:       ආචාර්ය.ඩේලිේ.යසයනවිරත්න 

පීඨ නිගයෝජිතයිේ 

 නියයෝ/ අධ්යාපන පීඨය:           එල්ආර් යගොන්සාල්යකෝරයල් මහතා 

 නියයෝ/ අධ්යාපන පීඨය:           පී.යසයනවිරත්න මහතා 

නියයෝ/ ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය:         ටී.එේ.ඩී.එන්.ටී. මැදයගදර මහත්මිය 

නියයෝ/ ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය:         එච්.පැස්කුවල් මහත්මිය                          

නියයෝ/ මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය:      ආචාර්ය.බී.එේ.පී. යමන්ඩිස ්

නියයෝ/ මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය:  ආචාර්ය.එන්.අයේයසේකර 

නියයෝ/ ස්වභාවික විදයා පීඨය:      ආචාර්ය.යේ.වී.පී.ප්රනාන්දු 

නියයෝ/ ස්වභාවික විදයා පීඨය:      එන්.කාර්තියකයන් මහතා 

නියයෝ/ යසෞඛය විදයා පීඨය:             ආචාර්ය.ඩේලිේ.එන්.ප්රියන්ති 

නියයෝ/ යසෞඛය විදයා පීඨය:             යක්.ජී.පී.යක් මුනිදාස මහතා 

ආරාධනා මත 

 අධ්යක්ෂ/ වෘත්තීය මාර්යගෝපයේශන ඒකකය:      ඒ.එල්.යක්.ඒ. ඒකනායක මහත්මිය    

 අධ්යක්ෂ/ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය:    ආචාර්ය.ඩී.ඩී.එේ. රණසිංහ 

 ප්රධ්ානී/ පරිසර අධ්යනය සහ තිරසාර සංවර්ධ්නය  ආචාර්ය.ටී.යක්.වීරසිංහ 

සඳහා මධ්යස්ථානය:      
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ගේකම් 

නියයෝජය යල්ඛකාධිකාරී/ අධ්යයන    පී.යක්.යසයනවිරත්න මහතා 

පරිපාලන:         

                                 

විශ්ව විද්යාලගේ නිලධාරිේ: 

උපකුලපති මහාචාර්ය.එස්.ඒ.අරියදුයරයි 

නියයෝජය උපකුලපති               මහචාර්ය.ජී.එේ.යක්.බී.ගුණයහේරත් 

යල්ඛකාධිකාරී           ඩේලිේ.එල්.වී. ජයයසේන මහත්මිය 

පීඨාධිපති/ ස්වභාවික විදයා පීඨය මහාචාර්ය.එල්.යක්.යසේනාරත්න 

පීඨාධිපති/ මානව ශාසත්්ර හා සමාජ විදයා පීඨය ආචාර්ය.එන්.එස්.අයේසිංහ 

පීඨාධිපති/ ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය ආචාර්ය.යක්.ඒ.සී.උදයකුමාර්       

පීඨාධිපති/ අධ්යාපන පීඨය මහාචාර්ය. යේ.සී.පී ජවුෆර් 

පීඨාධිපති/ යසෞඛය විදයා පීඨය මහාචාර්ය.ජී.ආර්.රණවක 

පුස්තකාලයාධිපති   ආචාර්ය.ඩේලිේ.යසයනවිරත්න මහත්මිය 

මූලයාධිකාරී ඩේලිේ.එේ.යක්.ජී.ඒ වික්රමසිංහ මහතා 

වැඩබලන අධ්යක්ෂ/අධ්යාපනික තාක්ෂණික  

සහ මාධ්ය මධ්යසථ්ානය 

ආචාර්ය.ඩේලිේ.වී.යේ.යපයර්රා 

වැඩබලන අධ්යක්ෂ/ ප්රායේශීය අධ්යාපන යසේවා  ආචාර්ය.යක්.එච්.ජයවර්ධ්න 
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2 ගකොටස - කාර්ය මණ්ඩලය 
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2'1 wdh;ksl jHqyh 

újD; úYajúoHd,fha wdh;ksl jHqyh ^rEmigyk 2& iïm%odhsl úYajúoHd,hl wdh;ksl jHqyh 

yd fnfyúka tl iudk jk w;r újD; yd ÿria: wOHdmksl úYajúoHd,j,g úfYaIs; jQ wu;r 

;k;=re tkï wOHË ;k;=re hkdÈh;a" m%dfoaYSh wOHdmksl fiajdjka" wOHdmk ;dlaIKsl yd 

udOH uOHia:dkh hkdoS fiajdj,ska muKla fjkialula olajhs' l=,m;s ;k;=r f.!rjdkaú; 

;k;=rla jk w;r Wml=,m;s jrhd m%Odk úOdhl ks<Odßhd fõ' f,aLldêldÍ wdh;kfhys 

mßmd,kh" wdh;k i;= ,sms f,aLk yd j;alïj,g j.lsj hq;= fõ' wksl=;a ks<OdÍka jkqfha 

mSGdêm;sjreka" wOHË$wOHdmk ;dËKsl yd udOHh uOHia:dkh" wOHË$m%dfoaYSh wOHdmk 

fiajd" mqia;ld,hdêm;s yd uQ,HdêldÍjrhdh'  

 

rEmigyk 2 -› ,xld újD; úYajúoHd,fha wdh;ksl jHqyh  
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2.2 කාර්ය මණ්ඩල ගතොරතුරු 

ශිෂයයන්යේ අවශයතා සපුරාලීමට අයතනයයහි කාර්ය මණ්ඩලයට 2017 වර්ෂය වන විට අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩලය 313 ක් ද (සථ්ීර) පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය 74ක් ද, අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 615ක් ද, 

පරිපාලන යනොවන හා අධ්යයන සහාය  කාර්ය මණ්ඩලය 22ක් ද ඇතුලත් වූහ. 

2.2.1 අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය: 

 

තනතුර 

අධයාපන ඉංජිගේරු 

තාක්ෂ්ණ 

ගසෞඛ්ය 

විද්යා 

මානව ශාස්ත්ර හා 

සමාජ විද්යා 

ස්වභාවික 

විද්යා 

යජයෂ්ඨ මහාචාර්ය 01 01 - - 02 

මහාචාර්ය 02 05 - 01 08 

සහාය මහාචාර්ය - - - 01 01 

යජයේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය I 
යරේණිය 

06 27 - 16 20 

යජයේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II 
යරේණිය 

20 20 06 21 25 

කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 10 30 06 29 27 

එකතුව 39 83 12 68 83 

 

2.2.2 අධයයන සහාය කාර්ය මණ්ඩලය: 

 

තනතුර 

අධයාපන ඉංජිගේරු 

තාක්ෂ්ණ 

ගසෞඛ්ය 

විද්යා 

මානව 

ශාස්ත්ර හා 

සමාජ විද්යා 

ස්වභාවික 

විද්යා 

ගතොරතුරු 

තාක්ෂ්ණ 

ප්රාගේශීය 

අධයාපන 

ගසේවා 

ඉංජියන්රු 

අධ්යාපන සහකාර 
- 02 - - - - 07 

අධ්යාපන සහකාර - - - 01 02 - 02 

තාවකාලික 

ප්රදර්ශක 
07 26 03 - 54  22 

පර්යේෂණ සහකාර - 04 - - - - - 

යතො.තා කාර්ය 

මණ්ඩලය 
- - - - 01 07 - 

එකතුව 07 32 03 01 57 07 31 
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2.2.3 පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය: 

තනතුර සංඛ්යාව 

පුස්තකාලයාධිපති 01 

නියයෝජය පුස්තකාලයාධිපති 01 

යජයෂ්ඨ සහකාර 

පුස්තකාලයාධිපති 
05 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 02 

පුස්තකාල සහකාර 22 

 

2.2.4 පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය: 

තනතුර සංඛ්යාව 

යල්ඛකාධිකාරී 01 

මූලයාධිකාරී 01 

නියයොජය යල්ඛාකාධිකාරි 01 

නියයොජය මූලයාධිකාරී 01 

යජයෂ්ඨ සහකාර යල්ඛාකාධිකාරි 06 

යජයෂ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාරී 03 

සහකාර යල්ඛාකාධිකාරි 07 

සහකාර මූලයාධිකාරී 03 

සහකාර අභයන්තර විගණක 01 

එකතුව 24 
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2.2.5 ගවනත් විධායක කාර්ය මණ්ඩලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 අනධයන කාර්ය මණ්ඩලය: 

ගණය සංඛ්යාව 

ලිපිකරු සහ සමාන්තර යරේණි 371 

පුහුණු යරේණි 134 

සුළු යසේවකයින් 129 

එකතුව 634 

                  

 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලීය සියළුම ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩල විස්තර පරිෂ්්ටවල ද්ක්වා ඇත 

 

තනතුර 
 

සංඛ්යාව 

ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරියායේ යජයෂඨ් 
පුේගලික යල්කේ 

01 

සංඛයායල්ඛන නිලධ්ාරී  01 

ප්රධ්ාන ආරක්ෂක නිලධ්ාරී  01 
ඉයලක්යරොනික ඉංජියන්රු  02 

පුහුණු ඉංජියන්රු  
01 

ප්රධ්ාන තාක්ෂණ නිලධ්ාරී  02 
කාර්ය මණ්ඩල තාක්ෂණ නිලධ්ාරී  02 
යජයෂඨ් සහකාර අධ්යක්ෂ  01 
සහකාර අධ්යක්ෂ 23 
නිරූපක 01 
රවය දෘෂය තාක්ෂණ නිලධ්ාරී 
(උසස් යරේණිය) 

10 

වැඩ ඉංජියන්රු (සිවිල්) – II  02 
පාලක  01 
සහකාර මුද්රණාලයාධිපති  01 
අධ්යක්ෂ/ යතො.තා  01 
යතොරතුරු පේධ්ති කළමණාකරු  01 
යතොරතුරු පේධ්ති  නියයොජය 
කළමණාකරු 

01 

  

එකතුව 
 

52 
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3 ගකොටස- ශිෂ්ය කාර්ය සාධනය 
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3.1 බඳවා ගැනීම්   

       3.1.1ගේශීය ශිෂ්යයේ 

START@OUSL වැඩසටහනට ලියාපදිංචි වූ ශිෂය සංඛයාවද ඇතුළුව 2017 වසයරහි මුළු ශිෂය ජනගහනය 

39,415 ක් වූහ. 

වගුව 2: 2017 වසයර් ශිෂය බඳවාගැනීේ 

       3.1.2 විගේශීය ශිෂ්යයේ:  
 

 

 

 

 

                                                   වගුව 3: 2017 වසයර් ශිෂය බඳවාගැනීේ- විගේශීය 

ලියාපදංචි  වූ 

අදයර 

පීඨය 

ඉංජිගේරු 

තාක්ෂ්ණ 

මානව 

ශාස්ත්ර හා 

සමාජ විද්යා 

අධයාපන 
ස්වභාවික 

විද්යා 

ස්වභාවික 

විද්යා 
එකතුව 

සහතික පත්ර 131 3,906 703 99 0 4,839 

ඩිප්යලෝමා 207 278 1,510 105 
 

2,100 

උපාධි 5,531 10,839 293 4,002 3,689 24,354 

පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්යලෝමා 48 0 6,298 0 0 6,346 

පශ්චාත් උපාධි 25 422 700 127 0 1,274 

START@OUSL* 
     

393 

යවනත් 0 0 0 75 0 75 

දර්ශන ශූරී/ 

දර්ශනපති 9 8 5 11 1 34 

එකතුව 5,951 15,453 9,509 4,419 3,690 39,415 

පීඨය වැඩසටහන සංඛ්යාව 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා 

 02 

බාහිර පර්යේෂණ ශිෂයයන් 05 

සව්භාවික විදයා බාහිර පර්යේෂණ ශිෂයයන් 02 

එකතුව  09 
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 3'2 iïmQ¾K lsrSï 

  3'2'1 Wmdê m%odfkda;aijh 

 

YS% ,xld újD; úYajúoHd,fha 29 jk Wmdê m%odfkda;aijh 2017 cQ,s ui 18 iy 19 hk Èkhkays 

ieis 06 lska hqla;j nKavdrkdhl wkqiaurK cd;Hka;r iïuka;%K Yd,dfjys § ^BMICH& 

meje;aúKs' Wmdê m%odfkda;aij foaYk mj;ajkq ,enqfõ wdpd¾h ,laIauka udrisxy" v¾la fmf¾rd 

uy;d iy l=,m;s úoHdfcdA;s uydpd¾h fld,aúka .=Kr;ak hk úoaj;=ka úisks' wdpd¾h Wmdê" 

mYapd;a Wmdê yd m%:u Wmdê hk woshr hgf;a 4469 fofkla Wmdê jrï ,enQy' Tjqka 

úYajúoHd,fha ish¿u mSGhka ksfhdackh lrk ,oS'  

 

 

                             Wmdêh                                         

MSGh 
o¾YkY+ß o¾Ykfõ§ 

Ydia;%m;s$ 

úoHdm;s 

 

mYapd;a 

Wmdê 

ämaf,daud 

 

m%:u 

Wmdê 

 

tl;=j 

wOHdmk - - 17 2,597 22 2,630 

bxcsfkare ;dlaIK - 3 4 10 151 169 

fi!LH úoHd - - 6 - 263 269 

udkj Ydia;% yd iudc 

úoHd 
- - 94 28 723 845 

iajdNdúl úoHd 2 - 23 1 514 546 

bx.%Sis mYapd;a Wmdê 

wdh;kh ^PGIE& 
- - 5 5 - 10 

tl;=j 2 3 149 2,641 1,673 4,469 

 

j.=j 3 - mSG wkqj Wmdê m%odk 
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  3'2'2 iy;sl m;% m%odk 

m<uq jrg iy;sl m;% m%odfkda;aijhla meje;a jQ l=reKE., m%dfoaYSh uOHia:dkh o we;=¿j 

m%dfoaYSh uOHia:dk 7l § 2017 iema;eïn¾ ui  m%odfkda;aij mj;ajd YsIHhka 1984fofkl=g 

iy;sl m;% yd ämaf,daud msßkuk ,oS' my; ±lafjk j.=fjys ta ms<sn| ixLHdf,aLK wvx.= 

fõ' 

                     m%odk 

mSGh 

Wiia 

ämaf,daud 
ämaf,daud 

Wiia 

iy;sl m;% 
iy;sl m;% tl;=j 

wOHdmk - 280 84 316 680 

bxcsfkare ;dlaIK 97 4 0 30 131 

udkj Ydia;% yd iudc úoHd - 275 433 277 985 

iajdNdúl úoHd - 67 16 105 188 

tl;=j 97 626 533 728 1,984 

                                           j.=j 4: mSGh wkqj iy;sl m;% m%odk 

3'3 YsIH m%cdjf.a ch.%yK 

újD; úYajúoHd,fha YsIH iqNidOk tallh yryd úúOdldr mßirj,ska meñKs YsIHhkaf.a oË;d 

bÈrshg f.k taug yelsjk yd lKavdhïj,g talrdYS ù jev lsÍug WmldÍjk l%shdldrlïj,g 

iyNd.S ùug Tjqka osrs.ekaùï isoq lr we;' fuu wdhdihka fya;= fldg f.k wm úYajúoHd, YsIH 

m%cdj úYajúoHd,h ;=< fukau bka mßndysrj;a l%Svd lghq;=j,g iyNd.S ù ;Hd. Èkd .ekSug 

iu;aù we;s nj i|yka l< hq;=h' wm úYajúoHd,h úiska m%:u jrg ixúOdkh lrk ,o j¾K 

rd;%sh 2017 foieïn¾ udifha § meje;aúKs'  

 úYaj úoHd,h ;=< YsIHhkaf.a m%fhdackh i|yd YdrSßl wNHdi tallhla ia:dms; lsÍug md,l 

iNdfõ wkque;sh ,eî we;s w;r úYajúoHd, mßY%h ;=< lS%vd lghq;= ixj¾Okh lsrSug Ydßßl 

wNHdi i|yd há;, myiqlï by< kexùug ie<iqï iliafjñka mj;S'  

 

 YsIH ld¾h isoaêoduhka  iy Èkd.kakd ,o f.!rj iïudk ´kEu úYajúohd,hl 

.=Kd;aulNdjh uekSug Ndú;d lrkq ,nk nefrdaógrhkah' wm úYajúoHd,fha iuyr YsIHhka 

wfkl=;a cd;sl ;,fha úYajúoHd, YsIHhka iuÕ meje;s ;rÕj,§ úYsIaG;d ysñlr .ekSu 

ms<sn|j igyka lrkafka buy;a i;=áks' hdka;%sl bxcsfkare úoHd fomd¾;fïka;=fjys tla 

YsIHfhla 2016 jif¾ § Wmdê wfmalaIl wjika jir jHdmD;sfhka ̂ bxcsfkare& wka;¾ úYajúoHd, 

uÜgfï fyd|u jHdmD;shg msßkefuk ukïfmaÍ f.!rj iïudkh Èkd .ekSug iu;a úh' fuu 

iïudkh újD; úYajúoHd, YsIHfhl= úiska Èkd .kakd ,o f;jk wjia:dj úh'  

bxcsfkare ;dlaIK úoHd mSGh úiska újD; úYajúoHd,Sh wOHhk iïuka;%Kh mj;ajk ,È'  
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4 ගකොටස - පීඨ වාර්තා 

 

 
 

 

  



29 
 

4.1 අධ්යාපන පීඨය 

ශ්රී ලංකාව තුළ සහ කලාපය තුළ විවෘත සහ දුරස්ථ ඉයගනුම තුළින් මූලික මානව උත්සාහයක් වශයයන් 

අධ්යාපනයේ දැනුම සහ වෘත්තීය වයවහාරයන් වැඩිදියුණු කිරීයේ නායකයා යලස කටයුතු කිරීම යන තම 

යත්මාව අනුව යමින් අධ්යාපන පීඨය සහතිකපත්ර මට්ටයේ සිට පශ්චාත් උපාධි මට්ටම දක්වා පුළුල් 

පරාසයක වැඩසටහන් ලබා යදයි. ශ්රී ලංකාව තුළ දුරස්ථ ආකාරයට යපරපාසල්, ප්රාථමික සහ ේවිතීයික සහ 

වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය සේබන්ධ් ගුරුවරුන්ට මූලික සහ අඛණ්ඩ වෘත්තීමය සංවර්ධ්න වැඩසටහන් 

ලබා යදන විශාලම ප්රතිපාදකයන් අතරින් එකක් යලස දැක්විය හැකිය. යමම විදයා පීඨය තුළින් ලබා යදන 

වැඩසටහන් සඳහා ශිෂයන්යේ ලියාපදිංචිය එක් අධ්යයන වර්ෂයක් සඳහා 7000කට වැඩි වන අතර සමත් 

වන ප්රතිශතය 80% කට ඉහළ අගයකි.  

අධ්යාපන පීඨය තුළ පර්යේෂණ යනු අවශයම උපාංගයක් වන අතර කාර්ය මණ්ඩලය පර්යේෂණ වයාපෘති 

ගණනාවක සක්රීය යලස දායක වී සිටිති. 

  1. ේවිතීයික සහ තෘතීයික අධ්යාපන පිළිබඳ යදපාර්තයේන්තුව. 

2. මුල් ළමා විය සහ ප්රාථමික අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව. 

3. වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව. 

ේවිතීයික සහ තෘතීයික අධයාපන පිළිබඳ ගද්පාර්තගම්ේතුව විසින් අධ්යාපන පේධ්තියේ සිටින උපාධිධ්ාරී 

යනොවන විදයා ගුරුවරුන් යවනුයවන් වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා අවස්ථා සැපයීයේ අරමුණින් සහ 
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සාේප්රදායික විශ්ව විදයාල වලට ඇතුලත් වීමට සුදුසුකේ ලැබුවද ඇතුලත් වීමට අවස්තාව යනොලැබූවන්ට 

උසස් අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීම යමන්ම ගුරු වෘත්තියට පිවිසීමට කැමැත්යතන් සිටින විදයා උපාධිධ්ාරින්ට 

වෘත්තීය සුදුසුකේ සැපයීමට දැනට අධ්යයන වැඩසටහන් 10 ක් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. 

මුේ ළමා විය සහ ප්රාථමික අධයාපන ගද්පාර්තගම්ේතුව විසින් ද දැනට වැඩසටහන් 3 ක් පවත්වන අතර 

ප්රාථමික අධ්යාපනය පිලිබඳ අධ්යාපන යගෞරව උපාධි නව වැඩසටහනක් සිදුයවමින් පවතී. අධ්යයන 

වැඩසටහන් පැවැත්වීමට අමතරව,  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලීය ප්රායේශීය මධ්යස්ථාන, යකොළඹ,  නුවර 

සහ මාතර සහ ළමා අධ්යාපන මධ්යස්ථානයට අනුබේධිත ආදර්ශ යපර පාසල් 3හි කටයුතු 

සේබන්ධීකරණය කිරීම  යමම යදපාර්තයේන්තුව විසින් සිදු කරයි. 

විගශේෂ් අවශයතා අධයාපන ගද්පාර්තගම්ේතුව වියශේෂ අවශයතා සහිත ළමුන්යේ සහ ශ්රී ලංකායේ වියශේෂ 

තත්වයන් යටයත් දක්වා ඇති අය යේ අයිතිවාසිකේ තහවුරු කිරීම හා ප්රවර්ධ්නය කිරීයේ සමස්ත අරමුණ 

ඇතුව පිහිටුවන ලද අතර යකටි කාලීන පාඨමාල ඇතුළුව වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන ක්යෂේත්රයේ  දැනට 

පාඨමාල 6 ක් පිරිනමනු ලබයි. එයසේම වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි නව 

වැඩසටහනක ද නියැළී සිටියි. 
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  4.1.1 ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනි පුේගල වැඩසටහේ සම්පූර්ණ කිරීම 
 
 
විගශේෂ් අවශයතා අධයාපන ගද්පාර්තගම්ේතුව 

                 

වැඩසටහන  අදයර මාධය  
නව 

බඳවාගැනීම් 

සම්පූර්ණ 

කරන ලද් 

ඉයගනීයේ ආබාධ් සහිත ළමයින්ට ඉගැන්වීම 

පිළිබඳ යකටිකාලීන පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර 

 

සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
64  

වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන උපාධිය B.Ed (SNE) උපාධි සිංහල,ඉංග්රීසි 206 

 
 

වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්යලෝමා (PGDSNE) 

පශ්චාත් උපාධි සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
26 102 

පුර්ව ළමා විය හා ප්රාථමික අධයාපන ගද්පාර්තගම්ේතුව 

යපරපාසල් අධ්යාපන සහතිකපත්ර පාඨමාලාව සහතික පත්ර 

 

සිංහල,ඉංග්රීසි 
454 316 

යපරපාසල් අධ්යාපන උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව සහතික පත්ර 

 

සිංහල,ඉංග්රීසි 
44 84 

 පූර්ව ළමාවිය හා ප්රාථමික අධ්යාපන ඩිප්යලෝමාව ඩිප්යලෝමා සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
1,421 280 

වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්යලෝමාව (PGDSNE) 

පශ්චාත් උපාධි සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
26 102 

ේවිතීය හා තෘතීය අධයාපන ගද්පාර්තගම්ේතුව 

පර්යේෂණ ක්රේයේදය පිළිබඳ යකටිකාලීන 

පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර සිංහල,ඉංග්රීසි 
25  

බහුයරේණි ඉගැන්වීේ වැඩසටහන් පිළිබඳ 

යකටිකාලීන පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර යදමල 

 
27  

අධ්යාපනික වැඩසටහනක් යලස ගුරු 

අධ්යාපනඥයා පිළිබඳ හුයදකලා මංගත පාඨමාලාව 

 

ඩිප්යලෝමා 

 

ඉංග්රීසි 
  

ස්වාභාවික විදයා අධ්යාපනයේදී උපාධිය උපාධි සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
28 04 

නාටය හා රංගකලාව පිළිබඳ ශාස්ත්රයේදී උපාධිය උපාධි සිංහල 34 16 

අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව පශ්චාත් උපාධි සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
3,045 2,495 

අධ්යාපන දර්ශනපති උපාධිය පශ්චාත් උපාධි සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
90 13 

ගුරු අධ්යාපනයේදී දර්ශනපති කලා උපාධිය 

(අන්තර්ජාතික) 

පශ්චාත් උපාධි සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
40 3 

එකතුව     
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   4.1.2 ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනි පුේගල වැඩසටහේ තුළ කාර්ය මණ්ඩලය 
 

වැඩසටහන ශිෂ්ය සංඛ්යාව 

බාහිර කාර්ය මණ්ඩලය 

ඇතුළුව අධයයන සහ 

අධයයන සහාය කාර්ය 

මණ්ඩලය 

අනධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව 

(PGDSNE) 
141 05 02 

වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන උපාධිය B.Ed (SNE) 205 

06 10 
යපරපාසල් අධ්යාපන සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 591 

යපරපාසල් අධ්යාපන උසස් සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 112 

පූර්ව ළමාවිය හා ප්රාථමික අධ්යාපන ඩිප්යලෝමාව 1,510 

පර්යේෂණ ක්රේයේදය පිළිබඳ යකටිකාලීන පාඨමාලාව 25 06 

 

05 

 

 

බහුයරේණි ඉගැන්වීේ පිළිබඳ යකටිකාලීන පාඨමාලාව 27 11 

අධ්යාපනික වැඩසටහනක් යලස ගුරු අධ්යාපනඥයා 

පිළිබඳ හුයදකලා මංගත පාඨමාලාව 
06 01 

සව්ාභාවික විදයා අධ්යාපනයේදී උපාධිය 17 
22 

නාටය හා රංගකලාව පිළිබඳ ශාස්ත්රයේදී උපාධිය 71 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ත්රයේදී උපාධිය 45 05 

අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව 3394 157 

අධ්යාපන දර්ශනපති උපාධිය 279 16 

ගුරු අධ්යාපනයේදී දර්ශනපති කලා උපාධිය 

(අන්තර්ජාතික) 
105 15 

 
 

   4.1.3 නව පාඨමාලා / වැඩසටහේ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

පාඨමාලාව / වැඩසටහන මාධය අදයර 

අධ්යාපන දර්ශනපති උපාධිය 

(Coursework) 

ඉංග්රීසි දර්ශනපති 
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 4.1.4 මාර්ගගත පාඨමාලා 

 

පාඨමාලා ගක්තය සහ නම අදයර මාධය 

විගශේෂ් අවශයතා අධයාපන ගද්පාර්තගම්ේතුව 

ESP2136 පශ්චාත් උපාධි සිංහල,ඉංග්රීසි 

ESU3139 ප්රථම උපාධි සිංහල,ඉංග්රීසි 

ේවිතීය හා තෘතීය අධයාපන ගද්පාර්තගම්ේතුව 

අධ්යාපනික වැඩසටහනක් යලස ගුරු අධ්යාපනඥයා 
පිළිබඳ හුයදකලා මංගත පාඨමාලාව 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 

ESP2245 ගුරු අධ්යාපනඥයා පර්යේෂකයයකු යලස පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 

ESP2332 අධ්යාපනය තුළ පරිගණක තාක්ෂණය                        පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 

ESP 2311 අධ්යාපන මයනෝවිදයාව පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 

 

  



34 
 

4.2 ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය 

පීඨයේ අරමුණ වන්යන් 

"ඉංජියන්රු විදයාව සහ 

තාක්ෂණය තුළ ජීවිත කාලීන 

ඉයගනුේ අවස්ථා ලබා දීම තුළින් 

විවෘත සහ දුරස්ථ ඉයගනුම හරහා 

කාර්මික සහ තාක්ෂණ අවශයතා 

සපුරාගැනීම සහ ඵලදායී සහ 

තිරසාර සේපත් භාවිතය තුළින් 

පර්යේෂණ සහ ශිෂයත්ව වලට 

සහාය දීම තුළින් විශිෂ්ටත්වය 

කරා ලඟා වීමයි."  

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය ශ්රී 

ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයීය 

අධ්යයන පීඨ පහ අතුරින් එකකි. ස්වභාවික විදයා පීඨය, මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨය, අධ්යාපන 

පීඨය සහ යසෞඛය විදයා පීඨය අයනකුත් පීඨ 04  වන අතර පීඨයේ පරිපාලන හා අධ්යයන ප්රධ්ානියා 

පීඨාධිපති යේ. ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය පහත සඳහන් අධ්යයන යදපාර්තයේන්තු 06කින් සමන්විත යේ: 

• කෘෂිකාර්මික සහ වැවිලි ඉංජියන්රු විදයාව   

• සිවිල් ඉංජියන්රු විදයාව 

• ඉයලක්යරොනික සහ පරිගණක ඉංජියන්රු විදයාව  

• ගණිතය සහ ඉංජියන්රු විදයායේ දර්ශනය 

• යාන්ත්ර ඉංජියන්රු විදයාව 

• යරදි පිළි සහ ඇඟළුේ තාක්ෂණය 

සෑම යදපාර්තයේන්තුවක් ම යදපාර්තයේන්තු ප්රධ්ානියයක් යටයත් පවතින අතර පීඨයේ ශාස්ත්රීය කටයුතු 

සේබන්ධ්යයන් සියළුම යදපාර්තයේන්තු සාමූහිකව වගකීමට බැඳී සිටියි. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලීය 

සනාථන සභායේ මගයපන්වීම යටයත් ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨයේ පීඨ මණ්ඩලය විසින් පීඨයේ සියළුම 

ශාස්ත්රීය කටයුතු හසුරවනු ලබයි. පීඨයේ පර්යේෂණ වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ඉංජියන්රු විදයා 

පර්යේෂණවලට අදාල කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට සංසදයක් සේපාදනය කිරීමට කැපවුණු බහුවිධ් 

ඉංජියන්රු පර්යේෂණ ඒකකයක් පීඨයට තියේ. ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය විසින් සහතිකපත්ර, 
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ඩිප්යලෝමා, උපාධි, පශ්චාත් උපාධි, තාක්ෂණ විදයායේදී උපාධි,විදයායේදී දර්ශනපති සහ දර්ශනපති 

ආචාර්ය උපාධිය සිට පුළුල් පරාසයකින් යුත් වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරයි. 

4.2.1 ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනිපුේගල වැඩසටහේ සම්පූර්ණ කිරීම 

7 වගුව: ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනිපුේගල වැඩසටහේ සම්පූර්ණ කිරීම – ඉංජිගේරු තාක්ෂ්ණ 

4.2.2 ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනි පුේගල වැඩසටහේ තුළ කාර්ය මණ්ඩලය 

වැඩසටහන 
ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව 

අධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

අනධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

කර්මාන්ත අධ්යයන සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 131 

83 5 

35 
යතොරතුරු පේධ්ති සහ තාක්ෂණ ඩිප්යලෝමා 

පාඨමාලාව 207 

කර්මාන්ත අධ්යයන උපාධිය 1151 

තාක්ෂණයේදී උපාධිය   4257 

මෘදුකාංග ඉංජියන්රු උපාධිය 123 

ඉදිකිරීේ කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 41 

ඉදිකිරීේ කළමනාකරණය පිළිබඳ තාක්ෂණ 

විදයාපති උපාධිය 13 

ඉංජිගේරු තාක්ෂ්ණ පීඨය 

වැඩසටහන අදයර මාධය නව 

බඳවාගැනීම් 

 සම්පූර්ණ 

කළ 

කර්මාන්ත අධ්යයන සහතිකපත්ර පාඨමාලාව සහතිකපත්ර සිංහල,ඉංග්රීසි 97 30 

තාක්ෂණයේදී ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව ඩිප්යලෝමා ඉංග්රීසි  66 

කර්මාන්ත අධ්යයන ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව ඩිප්යලෝමා ඉංග්රීසි  31 

යතොරතුරු පේධ්ති සහ තාක්ෂණ ඩිප්යලෝමා 

පාඨමාලාව 

ඩිප්යලෝමා  ඉංග්රීසි  163 4 

කර්මාන්ත අධ්යයන උපාධිය උපාධි ඉංග්රීසි  449 52 

තාක්ෂණයේදී උපාධිය  (ඉංජියන්රු ) උපාධි ඉංග්රීසි 1,479 78 

මෘදුකාංග ඉංජියන්රු උපාධිය උපාධි ඉංග්රීසි 41 21 

තාක්ෂණයේදී පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා 

පාඨමාලාව 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 21 10 

තාක්ෂණයේදී විදයාපති උපාධිය   පශ්චාත් උපාධි 

 

ඉංග්රීසි 2 4 
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කර්මාන්ත ඉංජියන්රු පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා 1 

ඇඟළුේ නිෂ්පාදන හා කළමනකරණ පශ්චාත් 

උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 6 

 

කර්මාන්ත ඉංජියන්රු තාක්ෂණ විදයාපති 

උපාධිය 10 

ඇඟළුේ නිෂ්පාදන හා කළමනකරණ 

තාක්ෂණ විදයාපති උපාධිය  2 

 

 

4.2.3 නව පාඨමාලා / වැඩසටහේ 
 

 

 

 
4.2.4 මාර්ගගත පාඨමාලා 

 

පාඨමාලා ගක්තය සහ නම අදයර මාධය 

CEX3230 ඉදිකිරීේ ද්රවය උපාධි ඉංග්රීසි 

CEX4234 ජල සේපාදන හා අපවහන 

ඉංජියන්රු විදයාව 

උපාධි ඉංග්රීසි 

CEX4235 යගොඩනැගිලි ඉංජියන්රු 

විදයාව 

උපාධි ඉංග්රීසි 

CEX5232 ඉංජියන්රු භූවිදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

CEX6332 වූහාත්මක නිර්මාණ උපාධි ඉංග්රීසි 

CEX6233 පාරිසරික ඉංජියන්රු විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

TTX4260 වියන ලද යරදි පිළි නිපැයුේ 
තාක්ෂණය 

උපාධි ඉංග්රීසි 

 

 

 

 

පාඨමාලාව / වැඩසටහන  මාධය අදයර 

වූහගත ඉංජියන්රු විදයාපති  ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි 
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4.3 ගසෞඛ්ය විද්යා පීඨය 

යසෞඛය විදයා පීඨය යනු විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභායේ අනුමැතිය සහිතව ආරේභ කරන ලද ශ්රී 

ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයට අයත් පස්වැනි පීඨයයි. අනුමත කරන ලද යදපාර්තයේන්තු හයයන් පහක් 

යහදකම, වවදය රසායනාගාර විදයාව, පාමසි,මූලික විදයාව සහ මයනෝවිදයාව සහ උපයේශනය යලස 

ක්රියාත්මක යේ. 

පහත සඳහන් අය 2017 වර්ෂයේ දී පීඨයේ ප්රධ්ාන නිලධ්ාරීන් යලස යසේවය කර තියේ. පීඨාධිපති මහාචාර්ය 

ජී.ආර්.රණවක: ප්රධ්ානී/ මූලික විදයා: මහාචාර්ය ජී.ඩේ.ඒ.ආර්.ප්රනන්දු සහ මහාචාර්ය ආර්.යූ තන්ත්රියගොඩ 

(2017 සැප්තැේබර් සිට) ප්රධ්ානී/ වවදය රසායනාගාර විදයා - බී.එස්.එස්.සිල්වා මහතා, ප්රධ්ානී/ යහද: 

ඒ.වී.පී.මාධ්වී යමය, ප්රධ්ානී/ෆාමසි: පී.ඩේ.ජී.ඩී.පී. සමරයසේකර යමය; ප්රධ්ානී/ මයනෝවිදයාව සහ 

උපයේශන:ආචාර්ය.ජී.පී.ගමයේ සහ සහකාර යල්ඛකාධිකාරි: එස්.ඒ.ඩී.ඩී.සමරසිංහ යමය. 

2017 වර්ෂයේදී ස්ථීර කාර්ය මණ්ඩලය යලස 19ක් සිටි නමුත් 2017 වර්ෂය අවසාන වන විට අධ්යයන 

සහ අනධ්යයන මුළු යසේවක සංඛයාව 101කට හිමිකේ කියයි. යසෞඛය විදයා පීඨය 2017 දී ශිෂයයන් 

3700කට ආසන්න සංඛයාවකට අඛණ්ඩව උපාධි වැඩසටහන් තුනක් ලබා දී තියේ. යහද විදයායේදී 

උපාධිය, වවදය රසායනාගාර විදයා උපාධිය, ඖෂධ් විදයායේදී උපාධිය: යමම වැඩසටහන් තුනම අදාළ 

ක්යෂේත්රයේ ඩිප්යලෝමා සුදුසුකේ තියබන යහද, MLT  සහ ඖෂධ්යේද ක්යෂේත්රයේ සිටින අයට ලබා යදයි. 

ඉහළම ශිෂය සංඛයාවක් ලියාපදිංචි වී තියබන්යන් යහද පාඨමාලව සඳහා වන අතර එය කළාප 

මධ්යස්ථාන 08න්ම ලබා ගත හැකි වන අතර අයනක් යදයකහි ක්රියාකාරකේ යකොළඹ කළාප 

මධ්යස්ථානයේ පමණක් ලබා ගත හැකිය. 2017 දී පීඨය 267ක යහද විදයායේදී උපාධිධ්ාරීන් සංඛයාවක් 

බිහිකර තියේ. 

මයනෝවිදයාව හා උපයේශන යදපාර්තයේන්තුව යටයත් පරිපාලන කටයුතු සිදු වන ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව 

විදයාලීය උපයේශන ඒකකය කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ශිෂයයන්ට අඛණ්ඩව සිය යසේවාවන් සැපයීම සිදු 

කරයි. ශ්රී ලංකා විවෘත විශව් විදයාලීය කාර්ය මණ්ඩලයේ සහ ශිෂයයන්යේ පහසුව සඳහා අභයන්තර 

වවදය රසායනාගාර යසේවාවක් සැපයීමට 2017 අයප්රේල් මාසයේදී පීඨයේ වවදය රසායනාගාර විදයා 

යදපාර්තයේන්තුව විසින් යරෝග විනිශ්චය රසායනාගාරයක් විවෘත කරන ලදි. 
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4.3.1 ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනිපුේගල වැඩසටහේ සම්පූර්ණ කිරීම 
 

වගුව 6: ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනිපුේගල වැඩසටහේ සම්පූර්ණ කිරීම- ගසෞඛ්ය විද්යා 

 

4.3.2 ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනිපුේගල වැඩසටහේ තුළ කාර්ය මණ්ඩලය 
 
 

වැඩසටහන 
ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව 

අධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

අනධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

යහදකම පිළිබඳ විදයායේදී උපාධිය (BSc Nursing) 3,168 15 03 

වවදය පර්යේෂණාගාර විදයායේදී උපාධිය (BMLS) 256 04 01 

ඖෂධ්යේදී උපාධිය (BPharm) 265 04 - 

විදයායේදී යගෞරව මයනෝ විදයාව 0 03 - 

එකතුව 3,689 26 04 

 
 

 

 

 

 

 

 

ගසෞඛ්ය විද්යා පීඨය 

වැඩසටහන අදයර මාධය නව බඳවාගැනීම් සම්පූර්ණ 

කරන ලද් 

යහදකම පිළිබඳ විදයායේදී උපාධිය උපාධි ඉංග්රීසි 629 263 

වවදය පර්යේෂණාගාර විදයායේදී උපාධිය උපාධි ඉංග්රීසි 49 - 

ඖෂධ්යේදී උපාධිය උපාධි ඉංග්රීසි 96 - 

එකතුව   774 263 
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4.2.3 මාර්ගගත පාඨමාලා 

 

පාඨමාලා ගක්තය සහ නම අදයර මාධය 

ගහද් විද්යා ගද්පාර්තගම්ේතුව 

 

NSU3107- පර්යේෂණ සඳහා හැඳින්වීමක් උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU3110- යසෞඛය සංඛයානය උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU3114- උග්ර සත්කාර යහද යසේවය උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU3211- මාතෘ, බිළිඳු හා නාරියේද යහද යසේවය උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU4101- පර්යේෂණ ක්රමයේදය උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU4107- සහන සත්කාර යහද යසේවය උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU4206- උසස ්පාඨමාලාවලට යයොමු වීම සඳහා යතෝරා 

ගැනීම 

උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU4310- පර්යේෂණ වයාපෘති උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU4311- මූලික යසෞඛය සත්කාර උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU4402- මූලික යසෞඛය සත්කාර II උපාධි ඉංග්රීසි 

NSU3101  කාය වයවච්යච්ද හා යභෞතයේදය උපාධි ඉංග්රීසි 

වවද්ය රසායනාගාර විද්යා ගද්පාර්තගම්ේතුව 

MLU1144- වවදය පාරිභාෂිතය හා ආචාර ධ්ර්ම උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU1148- මූලික රුධිර යේදය උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU2241- පරයපෝෂ විදයාව හා කීට විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU2345- ක්රමික සහ සායනික ක්ෂුද්ර ජීව විදයාව 1 උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU3141- වයවහාර සංඛයානය උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU3144- යරෝග නියරෝධ් යේදය උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU3147- චිකිත්සක පරයපෝෂ විදයාව හා කීට විදයාව II උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU3149-හිස්යටෝ වයාධි විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

MlU3242- වසල ජීව විදයාව හා මූලික වජව රසායනය උපාධි ඉංග්රීසි 

http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1360
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MLU3245-උසස් සායනික රුධිර යේදය උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU3248-විශ්යල්ෂණාත්මක තාක්ෂණික ක්රම උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU4143-සායනික ක්ෂුද්ර ජීව විදයාව II උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU4146-ප්රතිශක්ති පටක රසායන විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU4245-වසල ජාන විදයාව සහ අණුක ජාන විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU1247 සාමානය ක්ෂුද්රජීවී විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

MLU1142 වූහ විදයාව සහ කායික විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

ඖෂ්ධ විද්යා ගද්පාර්තගම්ේතුව 

BPU1110 සාමානය රසායන විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

BPU2120 වජවරසායන විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

BPU1111 භිෂේයඥයය උපාධි ඉංග්රීසි 

BPU2124 ඖෂධ්යේදය I උපාධි ඉංග්රීසි 

BPU2127  යවෝහාර ඖෂධ් විදයා උපාධි ඉංග්රීසි 

BPU3231  ඖෂධ් විශ්යල්ෂණය උපාධි ඉංග්රීසි 

BPU3232 ඖෂධ් විදයාව III  උපාධි ඉංග්රීසි 

BPU3234 ඖෂධ්යේදය II උපාධි ඉංග්රීසි 

BPU4242 ඖෂධ් විදයාවIV උපාධි ඉංග්රීසි 

http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1362
http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1360
http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1382
http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1399
http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1262
http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1358
http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1357
http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1003
http://ousl.nodes.lk/course/view.php?id=1369
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4.4 මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මානව ශාසත්්ර සහ සමාජීය විදයා ක්යෂේත්රවල සමකාලීන විෂයන්හි ශිෂයත්ව සහ පර්යේෂණ වල වෘත්තීමය 

සහ පුේගල ප්රගමණය සහ විශිෂ්ටත්වය සඳහා වැඩිහිටි වයයසේ ඉයගනගන්නන් සඳහා ගුණාත්මක අධ්යාපන 

අවස්ථා ලබා දීම සඳහා විවෘත දුරස්ථ ඉයගනුේ මාධ්ය යයොදා ගැනීමට පීඨය කැපවී සිටියි. 

යමයහවරට අනුකූලව, මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයාව තුළ ප්රධ්ාන ක්යෂේත්ර නියයෝජනය කරමින් සමාජ 

අධ්යයන, නීති අධ්යයන, භාෂා අධ්යයන සහ කළමනාකරණ ආදී යදපාර්තයේන්තු හතරකින් පීඨය 

සමන්විත යේ. එක් එක් යදපාර්තයේන්තුව විසින් සහතිකපත්ර මට්ටයේ සිට උපාධි මට්ටම දක්වා උසස් 

අධ්යාපනය හැදෑරීමට අවස්ථා විශාල ප්රමාණයක් සපයනු ලැයේ. වර්තමානයේදී, දිවයියන් විවිධ් ප්රයේශ 

වලින් පැමිණි සිසුන් 15,000 ට ආසන්න සිසුන් සංඛයාවකට බහුවිධ් වැඩසටහන් පවත්වයි.භාෂා අධ්යයන 

යදපාර්තයේන්තුව හරහා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ සියළුම උපාධි අයප්ක්ෂකයන් සඳහා ඉංග්රීසි භාෂාව 

ඉගැන්වීයේ වගකීම පීඨය විසින්  බාරයගන ඇත. 2017 වර්ෂයේදී පීඨය විසින් පූර්ව උපාධි වැඩසටහන් 

12ක් පිරිනමන ලදි. ඒවා අතුරින් සමාජ විදයා සහතිකපත්ර වැඩසටහන සුවියශේෂී භූමිකාවක් නිරූපණය 

කරන අතර වයස 18න් වසර 9ක පාසල් කාලයක් සේපූර්ණ කල අයට විවෘත විශ්ව විදයාලය තුළ උසස් 

අධ්යාපන සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් සළසයි. 

අයනක් පූර්ව උපාධි වැඩසටහන් සාර්ථකව නිම කිරීම පීඨය තුළ සහ විවෘත විශ්ව විදයාලයේ අයනක්        

පීඨ වලද යනොයයක් උපාධි අවස්ථා විවර කර යදනු ලබයි. කළමනකරණ, නීති, ඉංග්රීසි භාෂා, වියශේෂ 

අවශයතා අධ්යාපන, සහ සමාජ විදයා එම ක්යෂේත්රයන් යේ. පීඨය විසින් පිරිනමන පූර්ව උපාධි, උපාධි         
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සහ පශ්චාත් උපාධි මට්ටයේ වැඩසටහන් සහ ඉයගනුම ලබන්නන්යේ මුළු සංඛයාව සහ 2017  සාරාංශය 

1 වගුයවන් දැක්යේ. 

1 වගුව පීඨ විශ්යල්ෂණය- වැඩසටහන් සංඛයාව, ඉයගනුම ලබන්නන් සංඛයාව 2017 

වැඩසටහන ශිෂය සංඛයාව     මුළු සේමාන සංඛයාව 

 පූර්ව උපාධි (12)* 

 

4,184 

 

763 

 උපාධි (4)* 10,839 

 

835 

 පශ්චාත් උපාධි (4)* 422 

 

124 

 එකතුව (20)* 15,445 

 

1722 

* වැඩසටහන් සංඛයාව වරහන් තුළ දක්වා ඇත. 

පීඨයේ ලියාපදිංචි වූ ඉයගනුම ලබන්නන්යගන් බහුතරයක් රැකියා නියුක්තිකයන් වන අතර පවුයල් සහ 

රැකියා අවශයතා සපුරාලමින් නිර්යේශිත නමයශීලි කාල පරාසයක් තුළ විවෘත දුරස්ථ ඉයගනුේ මාධ්ය 

භාවිතා කරමින් ඔවුන්යේ අධ්යාපන කටයුතු සේපූර්ණ කරගැනීමට බලයපොයරොත්තු යේ. මානව ශාසත්්ර හා 

සමාජ විදයා පීඨය පිහිටුවීයමන් පසු ප්රථම වතාවට ඉයගනුම ලබන්නන් 121ක් සඳහා පීඨාධිපතියේ 

ප්රශන්සනාතමක ලිපි නිකුත් කරන ලදි. තවදුරටත් ප්රථම ශිෂය පර්යේෂණ සේමන්ත්රණය 2017 දී පවත්වන 

ලද අතර පත්රිකා 34ක් ඉදිරිපත් කරන ලදි. 2018 වර්ෂයේ ආරේභ කිරීමට නියමිත නව උපාධි 

වැඩසටහනක් වන පුස්තකාල සහ යතොරතුරු අධ්යනය පිලිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය සඳහා සහය දැක්වීමට 

පීඨයේ යතොරතුරු අධ්යනය ඒකකය පිහිටුවන ලදි. නව කළමනාකරණ අධ්යන පීඨයක් සහ නව ඉංග්රීසි 

භාෂා ඉගැන්වීයේ යදපාර්තයේන්තුවක් පිහිටුවීමට ඉල්ලුේ කරමින් 2017 දී විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන 

යකොමිෂන් සභාවට යවනත් යයෝජනා 2ක් යයොමු කරන ලදි. 

කැපවුනු සහ පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයකින් පීඨය සමන්විත වන අතර, එයින් 80% වැඩි සංඛයාවක් 

පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකේ ලබා ඇති අතර ජාතික සංවර්ධ්න අරමුණු ලඟා කරගනිමින් යපෞේගලික 

අභිලාෂයන් යපෝෂණය කිරීම සඳහා උසස් අධ්යාපනය සැළසීමට ඔවුන් සූදානමින් කැපවී සිටියි. 
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4.4.1 ශිෂ්ය බඳවා ගැනීම් සහ තනි පුේගල වැඩසටහේ සම්පුර්ණ කිරීම් 
 

වැඩසටහන අදයර මාධය 
නව 

බඳවාගැනීම් 

සම්පූර්ණ 

කරන ලද් 

වයවසායකත්ව සහ කුඩා වයාපාර කළමනාකරණ 

සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 
සහතික පත්ර 

සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
959 153 

සමාජ විදයා සහතිකපත්ර පාඨමාලාව සහතික පත්ර සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
213 116 

වයාපාර හා වෘත්තීමය සන්නියේදනය සඳහා ඉංග්රීසි 

උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

සහතික පත්ර 
ඉංග්රීසි 878 429 

තරුණ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 
ඩිප්යලෝමා 

සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
44 17 

කළමනාකරණ විදයාව පිළිබඳ යගෞරව උපාධිය උපාධි      ඉංග්රීසි 1,193 112 

නීතියේදී උපාධිය උපාධි සිංහල,යදමල, 

ඉංග්රීසි 
5,298 266 

සමාජ විදයා ශාස්ත්රයේදී උපාධිය උපාධි ඉංග්රීසි 1,194 259 

ඉංග්රීසි හා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ත්රයේදී 

උපාධිය 

උපාධි ඉංග්රීසි 
416 28 

යපොදුරාජය මණ්ඩල විධ්ායක වයාපාර පරිපාලනපති පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
158 52 

මානව සේපත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර 

පරිපාලනපති උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
38 28 

නීතිපති උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 149 9 

සංවර්ධ්න අධ්යයනය හා රාජය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ 

ශාස්ත්රපති උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 
 5 
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4.4.2 ශිෂ්ය බඳවා ගැනීම් සහ තනි පුේගල වැඩසටහේ සම්පුර්ණ කිරීම් 
 

වැඩසටහන 
සම්පූර්ණ 

ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව 

බාහිර කාර්ය 

මණ්ඩලය ඇතුළුව 

අධයයන සහ අධයයන 

සහාය කාර්ය 

මණ්ඩලය 

අනධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

වයවසායකත්ව සහ කුඩා වයාපාර කළමනාකරණ 

සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 
1,277 02 02 

කළමනාකරණ විදයාව පිළිබඳ යගෞරව උපාධිය 3,261 18 04 

යපොදුරාජය මණ්ඩල විධ්ායක වයාපාර පරිපාලනපති 112 03 02 

මානව සේපත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර පරිපාලනපති 

උපාධිය 
122 03 01 

ඉංග්රීසි හා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිළිබඳ ශාස්ත්රයේදී උපාධිය 403 14 

50 

ඉංග්රීසි ඩිප්යලෝමාව 161 02 

වයාපාර හා වෘත්තීමය සන්නියේදනය සඳහා ඉංග්රීසි උසස් 

සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

1,220 63 

ආධුනිකයන් සඳහා දමිළ භාෂා පාඨමාලාව 291 13 

ආධුනිකයන් සඳහා සිංහල භාෂා පාඨමාලාව 199 12 

මූලික දමිළ භාෂා පාඨමාලාව 204 13 

මූලික සිංහල භාෂා පාඨමාලාව 237 11 

දමිළ SNL 1,150 25 

සිංහල SNL 350 07 

යපොදු අධ්යයන කටයුතු සඳහා ඉංග්රීසි- නීති අධ්යයන 2,116 45 

යපොදු අධ්යයන කටයුතු සඳහා ඉංග්රීසි – කළමනාකරණ 

4,847 100 යපොදු අධ්යයන කටයුතු සඳහා ඉංග්රීසි – සව්භාවික විදයා 

යපොදු අධ්යයන කටයුතු සඳහා ඉංග්රීසි –  ඉංජියන්රු තාක්ෂණ 

යපොදු අධ්යයන කටයුතු සඳහා ඉංග්රීසි – සමාජ විදයා 
1,728 36 

යපොදු අධ්යයන කටයුතු සඳහා ඉංග්රීසි – යහද යසේවය 

සමාජ විදයාවන් සඳහා ඉංග්රීසි 270 10 

නීතියේදී උපාධිය 4,742 19 04 

නීතිපති උපාධිය 126 01 01 

සංවර්ධ්න අධ්යයනය හා රාජය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති 

උපාධිය 
62 02 01 
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 4.4.3 නව පාඨමාලා/ වැඩසටහේ 
 

 

 
 
 
 

 
4.4.4 මාර්ගගත පාඨමාලා 

පාඨමාලාව/ වැඩසටහන මාධය අදයර 

පුස්තකාල සහ යතොරතුරු අධ්යයනය 

පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 

ඉංග්රීසි උපාධි 

ආපදා අවම කිරීම සඳහා සන්නියේදනය ඉංග්රීසි උපාධි 

පාඨමාලා ගක්තය සහ නම අදයර මාධය 

සමාජ අධ්යයන යදපාර්තයේන්තුව 

DSU4323:  පාරිසරික අධ්යයනය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4333:  සංවර්ධ්න ආර්ථික විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4334:  ජතයන්තර ආර්ථික විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4335:  මූලය ආර්ථික විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4353:  ඥාතීත්වය, පවුල සහ විවාහය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4345:  යේශපාලන සහභාගීත්වය, නියයෝජනය සහ පාලනය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4355:  ආගම, සමාජය සහ සංස්කෘතිය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4356:  යේශපාලනය සහ සමාජ වයාපාර උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4344:  අන්තර්ජාතික සංවිධ්ාන හා යේශාතික්රාන්ත ආණ්ඩුව උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5356:  එදියනදා ජීවිතය හා ජනවාර්ගිකත්වය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4346:  රාජය ප්රතිපත්තිය හා පරිපාලනය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5332:  කෘෂි ආර්ථික විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5347:  නීතිය හා යේශපාලනය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4332:  යසෞඛය ආර්ථික විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU3552:  ශ්රී ලාංකික සමාජය හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ අවයබෝධ්ය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5336:  නාගරික ආර්ථික විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4327:  චිත්රපට හා නාටය රසාස්වාදය උපාධි ඉංග්රීසි 
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DSU5344:  යගෝලීයකරණය වූ යලෝකයේ ශ්රී ලංකාව:  ගැටළු හා 

අභියයෝග 

උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4336:  රාජය මුදල් උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5346:  සයිබර් යේශපාලනය හා ආණ්ඩු උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5323:  ආයතනික සන්නියේදනය හා ප්රතිරූප නැංවීම උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5325:  සන්නියේදන ක්රියාමාලාව උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5345:  රාජයය, සමාජය හා පුරවැසියා: යේශපාලනික ජීවිතය 

පිළිබඳ ප්රමාණික මානයන් 

උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5354:  යසෞඛය හා සමාජය උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU5357:  යගෝලීයකරණය, සංක්රමණය හා සමාජ යවනසක්ේ උපාධි ඉංග්රීසි 

DSU4324:  යවළඳ ප්රචාරණය හා ප්රවර්ධ්නය උපාධි ඉංග්රීසි 
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4.5ස්වභාවික විදයා පීඨය 

  විශ්ගළේෂ්ණය  

 

පීඨ දර්ශනය : “ජාතික ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා කැපයවමින් ද 

විදයා ක්යෂේත්රයයහි විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපනයේ නායකත්වය විදහා 

දක්වමින් ද ඉගැන්වීම - ඉයගන ගැනීම හා පර්යේෂණ යන 

කාර්යයන්හි දී නවයකරණය යකයරහි යයොමුවීම.” 

 

 

පීඨගේ ප්රධාන අරමුණු:  

• අධ්යයන, වෘත්තීමය හා යාවජීව ඉයගනුේ ඉලක්ක සාර්ථකත්වයට පත් කර ගත්, අභියප්රේරණය වූ 

නව කණ්ඩායමක් සංවර්ධ්නය කිරීම. 

• වර්තමාන අවශයතා හා ඉල්ලුමට සරිලන යසේ ගුණාත්මක වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම. 

• යපොදු යසේවා හා හවුල් ක්රියාකාරකේ හරහා ප්රජාවටත් යපොදුයේ ජාතියටත් යසේවාවන් සැළසීම. 

• පර්යේෂණ, ශිෂයත්ව හා වයාපාර කටයුතු ඉහළ නැංවීම. 

• විවෘත ප්රයේශය හා දුරස්ථ අධ්යාපනය යන ක්රම ඔස්යසේ වයවහාර විදයායේ විහිදුම ප්රචාරණය කිරීම. 

පීඨයේ යදපාර්තයේන්තු හය වන්යන් උේභිද විදයා, රසායන විදයා, පරිගණක විදයා, ගණිතය, යභෞතික විදයා  හා 

සත්ත්ව විදයා යන යදපාර්තයේන්තු යේ. 

 

2017 වසයර් ජූලි මස දී ගණිතය හා පරිගණක විදයා යදපාර්තයේන්තුව, ගණිත විදයා යදපාර්තයේන්තුව 

හා පරිගණක විදයා යදපාර්තයේන්තුව වශයයන් අංශ යදකකට යවන් කරන ලදී.  

 

2017 ජූලි 07 වන දින පීඨ වාර්ෂික ප්රදායනෝත්සවය පවත්වනු ලැබූ අතර එම උත්සවයේ දී පීඨාධිපති 

ලැයිස්තු ප්රදාන එනේ, කන්දයියා ප්රදානය, නාලිනී රත්නසිරි ප්රදානය, බකීයබෝල සමාජ ප්රදානය, සූ යනට් 

ප්රදානය, ස්යපක්රේ ප්රදානය යනාදිය සිදු කරන ලදී.  
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වසර තුළ දී විදයාපති උපාධිධ්ාරීන් 512ක් බිහියකොට ඇති අතර ඒ අනුව යේ දක්වා බිහිකළ උපාධිධ්ාරීන්යේ 

සංඛයාව 4905කි. 2016/2017 අධ්යන වර්ෂය සඳහා විදයාපති උපාධි වැඩසටහන සඳහා ලියාපදිංචි වූ 

ශිෂය සංඛයාව 1327ක් විය.  

 

උපාධි, පශ්චාත් උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා යන අදියර යටයත් පර්යේෂණ කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීයේ කාර්ය මගින් ස්වභාවික විදයා පීඨය විශ්ව විදයාලයේ පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා දායකත්වය ලබා 

දී ඇති අතර ඊට අමතරව යවනත් පර්යේෂණ කටයුතුවල ද නිරත වී සිටී. 

 

                   

4.5.1 ශිෂ්ය බඳවා ගැනීම් සහ තනි පුේගල වැඩසටහේ සම්පුර්ණ කිරීම් 
ස්වභාවික විද්යා පීඨය 

වැඩසටහන අදයර මාධය බඳවාගැනීම සම්පූර්ණ 

කරන ලද්    
රසායනාගාර තාක්ෂණය පිළිබඳ සහතිකපත්ර 

පාඨමාලාව 

සහතිකපත්ර ඉංග්රීසි 17 23 

වනජීවී සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ 

සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 

සහතිකපත්ර ඉංග්රීසි සහ 

සිංහල 

-  

පරිගණක ජාල පේධ්ති පිළිබඳ සහතිකපත්ර 

පාඨමාලාව 

සහතිකපත්ර ඉංග්රීසි 30 31 

පුේගලික පරිගණක යයදවුේ පිළිබඳ සහතිකපත්ර 

පාඨමාලාව 

සහතිකපත්ර ඉංග්රීසි 45 51 

ජුේලා සහ වර්ඩ්යප්රස් භාවිතයයන් යවේ 

සංවර්ධ්නය පිළිබඳ  සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 

සහතිකපත්ර ඉංග්රීසි 41  

පර්යේෂණාගාර තාක්ෂණ උසස් සහතික පත්රය 

(ACLT) 

සහතිකපත්ර ඉංග්රීසි - 16 

විදයා ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව ඩිප්යලෝමා ඉංග්රීසි  67 

ක්ෂුද්රජීවී විදයා ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 
ඩිප්යලෝමා ඉංග්රීසි   
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සව්භාවික සේපත් හා පාරිසරික සංචාරක 

ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 

ඩිප්යලෝමා ඉංග්රීසි 32  

විදයායේදී උපාධි ඉංග්රීසි 1,314 514 

පාරිසරික අධ්යයන විදයාපති උපාධිය  පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි 42 23 

වවදය කීට  විදයා වයාවහාරික පරයපෝෂිතයේදය 

පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි - 06 

දර්ශනපති උපාධිය / ආචාර්ය උපාධිය පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි  02 

එකතුව   1,521 731 

 5 වගුව:  ශිෂ්ය බඳවා ගැනීම් සහ තනි පුේගල වැඩසටහේ සම්පුර්ණ කිරීම් – ස්වභාවික විද්යා 

2.5.2 ශිෂ්ය බඳවාගැනීම් සහ තනිපුේගල වැඩසටහේ තුළ කාර්ය මණ්ඩලය 

වැඩසටහන 
2017.12.31  

දනට මුළු ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව  

අධයයන සහ 

අධයයන සහාය 

කාර්ය මණ්ඩලය 

අනධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

විදයායේදී 4,002 87 41 

ක්ෂුද්රජීවී විදයා ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව ඉදිරිපත් 

යනොයකයර් 
  

රසායනගාර තාක්ෂණ උසස් සහතිකපත්ර 

පාඨමාලාව (ACLT) 

01 10 04 

රසායනාගාර තාක්ෂණය පිළිබඳ සහතිකපත්ර 

පාඨමාලාව 

20 10 04 

පරිගණක ජාල සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

සහතිකපත්ර පාඨමාලාව (CCNS) 

33 03 - 

වෘත්තීය පරිගණක යයදවුේ පිළිබඳ සහතිකපත්ර 

පාඨමාලාව (CPCA) 

45 02 01 

ජුේලා සහ වර්ඩ්යප්රස් භාවිතයයන් යවේ 

සංවර්ධ්නය පිළිබඳ  සහතිකපත්ර පාඨමාලාව 

41 - 01 

පරිසර අධ්යයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා 

පාඨමාලාව -CESSD 

 අන්තර් පීඨ කාර්ය 

මණ්ඩලය, සථ්ීර 

කාර්ය මණ්ඩලයක් 

යනොමැත 

- 

පාරිසරික අධ්යයන විදයාපති උපාධිය -CESSD 124 

වවදය කීට  විදයා වයාවහාරික 

පරයපෝෂිතයේදය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය 

03 16 04 

 සමාජ වැඩ කළමනාකරණය පිළිබඳ 

යකටිකාලීන පාඨමාලාව – CESSD 
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4.5.3 නව පාඨමාලා/ වැඩසටහේ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4මාර්ගගත පාඨමාලා 

 

 

පාඨමාලාව/ වැඩසටහන මාධය අදයර 

සව්භාවික සේපත් කළමනාකරණයයහි භූ යතොරතුරු පේධ්ති 

හා දුරසථ් සංයේද 

ඉංග්රීසි උපාධි 

අණුක ජීවවිදයාව ඉංග්රීසි උපාධි 

සත්ව විදයාව පිළිබඳ සාහිතය විවරණය ඉංග්රීසි උපාධි 

සත්ව විදයාව පිළිබඳ උසස් රසායන  විදයා තාක්ෂණික ක්රම ඉංග්රීසි උපාධි 

පර්යේෂණ ක්රමයේද ඉංග්රීසි උපාධි 

EIA ඉංග්රීසි උපාධි 

ක්ෂීර ජීව විදයාව ඉංග්රීසි උපාධි 

පරිසර විදයාව පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව ඉංග්රීසි ඩිප්යලෝමා 

පාඨමාලා ගක්තය සහ නම අදයර මාධය 

පරිගණක විදයා යදපාර්තයේන්තුව 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභාව යටයත්  

2015/2016 විශ්ව විදයාල ප්රයේශය සඳහා යතොරතුරු 

තාක්ෂණය   

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන 

යකොමිෂන් සභාව හරහා 

සියළුම විශ්ව විදයාල 

සඳහා පවත්වනු ලැයේ  

ඉංග්රීසි 

සත්ව විදයා යදපාර්තයේන්තුව 

ZLU4186 –  පක්ෂි විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

ZLU 3186 -  කෘමි ජීව විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

ZLU3187 -   ක්ෂීර ජීව විදයාව උපාධි ඉංග්රීසි 

ZLU2281 -   පරිසර විදයායේ මූලධ්ර්ම උපාධි ඉංග්රීසි 

උේභිද විදයා යදපාර්තයේන්තුව 

BOU3200 -  ශාක යභෞතයේදය උපාධි ඉංග්රීසි 
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5 ගකොටස - පර්ගේෂ්ණ සහ ප්රකාශන 
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5.1 පර්ගේෂ්ණ වයාපෘති/ පත්රිකා 

පීඨය/ 

මධයස්ථානය 
ගද්පාර්තගම්ේතුව පර්ගේෂ්ණ 

වයාපෘති 

ප්රකාශිත 

පත්රිකා 

ඉදරිපත් කළ 

පත්රිකා 

අධ්යාපන වියශේෂ අවශයතා අධ්යාපන 01 01 02 

පූර්ව ළමාවිය හා ප්රාථමික අධ්යාපනය  02 02 10 

ේවිතීය හ තෘතීය අධ්යාපනය  10 15 

ඉංජියන්රු 

තාක්ෂණ පීඨය 

කෘෂිකාර්මික සහ වැවිලි ඉංජියන්රු විදයාව - 

27 50 

සිවිල් ඉංජියන්රු - 

විදුලි සහ පරිගණක ඉංජියන්රු - 

ගණිත සහ ඉංජියන්රු විදයායේ දර්ශනය - 

යාන්ත්රික ඉංජියන්රු  

යප්ෂකර්ම හා ඇඟළුේ තාක්ෂණ 17 

යසෞඛය විදයා මූලික විදයා 

46 10 36 

වවදය පර්යේෂණාගාර විදයා 

යහද විදයා   

ඖෂධ් විදයා 

මයනෝවිදයා සහ උපයේශන 

මානව ශාස්ත්ර හා 

සමාජ විදයා 

භාෂා අධ්යයන   - 

64 45 
නීති අධ්යයන - 

කළමනාකරණ අධ්යයන - 

සමාජ අධ්යයන - 

සව්භාවික විදයා උේභිද විදයා 07 28 20 

රසායන විදයා - 05 - 

පරිගණක  විදයා - 01 - 

ගණිත - 07 - 

යභෞතික විදයා - 03 - 

සත්ව විදයා - 15 18 

අධ්යාපන තාක්ෂණික හා මාධ්යය මධ්යසථ්ානය - 05 - 

ප්රායේශීය අධ්යාපන යසේවය -  - 

පුස්තකාලය 01 01 01 

එකතුව 74 179 197 

 
ප්රකාශන පිළිබඳ යතොරතුරු පරිෂ්ට වල දක්වා ඇත. 
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5.2 ග්රේථ/ගේටේට් 

පීඨය/ මධයස්ථානය ගපොත් වල 

පරිච්ගේද් 

සම්පූර්ණ 

ගපොත් 

ප්රකාශිත 

ගේටේට් 

අධ්යාපන - 10 - 

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ - - - 

යසෞඛය විදයා - - - 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා - 02 - 

ස්වභාවික විදයා - 01 - 

අධ්යාපන තාක්ෂණික හා මාධ්ය මධ්යස්ථානය - - - 

ප්රායේශීය අධ්යාපන යසේවා - - - 

පුස්තකාලය - - - 

එකතුව - 13 - 

 

5.3 සම්මාන 

පීඨය/ මධයස්ථානය 
විශ්වවිද්යාල 

සම්මාන 

ජාතික 

සම්මාන      
අේතර්ජාතික 

අධ්යාපන - - 01 

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ - 01  

යසෞඛය විදයා -  02 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා   05 

ස්වභාවික විදයා 03 02  

අධ්යාපන තාක්ෂණික හා මාධ්ය මධ්යස්ථානය - - 01 

ප්රායේශීය අධ්යාපන යසේවා - -  

පුස්තකාලය - -  

එකතුව 03 03 09 
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6 fldgi - uOHia:dk iy tall 
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6.1 m%dfoaYSh wOHdmk fiajd (RES) 

Èjhsfka úúO m%foaYj, msysá m%dfoaYSh uOHia:dk 09la yd wOHdmk uOHia:dk 18la yryd 

YsIHhdf.a fodrlv iómfhys yrj;a wOHdmk wjia:d i|yd bvlv i<id we; ^rEmigyk 1&'  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          rEm igyk 1 ( újD; úYajúoHd,fha m%dfoaYSh cd,h 
 

fuu uOHia:dk cd,h uÕska WmfoaYkh" b,a¨ïm;% tl;= lsÍu" YsIHhka n|jd .ekSu" mdGud,d 

øjH fnodyeÍu" uqK .eiSï" ieis l<ukdlrKh" tÈfkod mx;s iy úNd. hkdÈh we;=,;a úúO 

fiajdjka imhkq ,nhs' fld<U m%dfoaYSh uOHia:dkh o we;=¨j újD; úYajúoHd,fha m%Odk 

uKvmh wlalr 33la jQ N+ñNd.hl kdj, msysgqjd we;'  

inr.uq m<df;a wdOqksl YsIHhkaf.a wOHkhuh wjYH;djhka imqrd.; yelsjk fia 2017 

jifrys oS r;akmqr wOHhk uOHia:dkh m%dfoaYSh uOHia:dkhla f,i by< kexùug yels úh' 

iEu m<d;lu tla m%dfoaYSh uOHia:dkhla ia:dms; lsÍfï újD; úYajúoHd, wruqK fuu.ska 

ikd: ù we;' ud;f,a k.rfha fjka lrk ,o bvï fldgil ud;f,a Èia;%slalfha wOHhk 
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uOHia:dkh ia:dms; lsÍu i|yd md,l iNd wkque;sh ±kgu;a ,eî we;s nj i|yka l< hq;=h' 

fuu wOHhk uOHia:dkh ud;f,a k.rfha ia:dms; lsÍu;a iuÕ iEu Èia;%slalhlu tla wOHhk 

uOHia:dkhla wdrïN lsÍfï wruqK o bgq jkq we;'  

 

2017 jif¾ § r;akmqr yd nÿ,a, m%dfoaYSh uOHia:dk ia:dms; lsÍu i|yd bvï iemhsug wud;H 

uKav,fha wkque;sh ,eî we;s w;r bvï w;am;a lr .ekSfï lghq;= oekg isÿfjñka mj;S' ;jo" 

ukakdru yd ;%sl=Kdu, osia;%slal foflys wOHhk uOHia:dk msysgqùu i|yd wlalr 05l N+ñ 

m%udKhla fjka lrjd .ekSug tu Èia;%slal foflys f,alï ld¾hd, lghq;= lr we;' 

 

wkqrdOmqr m%dfoaYSh uOHia:dkfhys m%Odk f.dv.ke.s,a,g tl;= lrk ,o kj f.dvke.s,a, 

iy ud;r m%dfoaYSh uOHia:dkfha mqia;ld, f.dvke.s,a, újD; lsÍu o 2017 jifrys ueo Nd.fha 

§ isÿúh'  

 

fld<U m%dfoaYSh uOHia:dkfhys f.dvke.s,s wxl 1 - 20 olajd m%;sixialrK lghq;= ±kg 

l%shd;aul jk w;r 2018 jif¾ § tu lghq;= ksu lsÍug wfmaËs;hs' hdmkh m%dfoaYSh 

uOHia:dkhg tlajk kj f.dvke.s,af,a bÈlsÍï lghq;=" fi!LH úoHd mSGfha kj f.dvke.s,a," 

m%Odk mqia;ld,hg kj f.dvke.s,a,l tl;=j hk bÈlsÍï lghq;= h:d ld,fha § weröug 

kshñ; w;r ta i|yd wjYHjk wkque;Ska ,nd .ekSug wjYH mshjr f.k we;'  

 

nKavdrfj, yd .ïmy wOHdmk uOHia:dk"  iy fld<U m%dfoaYSh uOHia:dkhg wjYH úNd. 

Yd,d i|yd b,a,Sï úYajúoHd, m%;smdok fldñiug bÈßm;a lr we;' ;jo ud;r m%dfoaYSh 

uOHia:dkhg kj nyq ;Ügq f.dvke.s,s ixlS¾Khla i|yd o úYajúoHd, m%;smdok fldñifï 

wkque;sh i|yd fhdckdjla bÈßm;a lr we;s nj o igyka lsrSu jà¡  

 

uykqjr yd ud;r m%dfoaYSh uOHia:dkj, YsIHhkayg ;djld,sl fkajdisl myiqlï iemhSu 

i|yd fhdackdjla Wiia wOHdmk uOHia:dkhg fhduq lr we;' Èjhsk uq¿,af,au Wiia wOHdmk 

wjia:d msúiqï by< kexùu i|yd újD; úYajúoHd,fha ls%hdldrlï mD:q, lsÍug bÈßm;a l< 

fhdackdjla uE;l § .re w.%dud;Hjrhd yd .re Wiia wOHdmk yd uyd ud¾. wud;Hjrhd 

iyNd.S jQ /iaùul idlÉPdjg n÷ka ù we;s nj jd¾;d úh'  
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6.2 පුස්තකාලය 

 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලීය පුස්තකාල පේධ්තිය එහි යසේවාවන්හි විෂය පථය සහ යභෞතික යබදාහැරීම 

තුළ සාේප්රදායික පුස්තකාල පේධ්තියයන් යවනස් යේ. 

පුස්තකාලය තුළ සපයන ලද ප්රශ්න පත්ර එකතුව, පාඨමාලා ද්රවය එකතුව සහ රවය දෘශය ආධ්ාරක ඉයගනුේ 

එකතුව, දුරස්ථ පුස්තකාල යසේවා හරහා තාත්වික පුස්තකාල ප්රයේශය, සමූහ අධ්යන පහසුකේ වැනි 

වියශේෂිත පහසුකේ හරහා පුස්තකාලය විසින් විවෘත ඉයගනුේ සංස්කෘතියක් ප්රවර්ධ්නය කරයි. පුස්තකාලය 

තුළ සාකච්ඡා කිරීයේ පහසුකේ සළසමින් එය දැනුම හුවමාරුව සහ විේවත් සන්නියේදනය සඳහා ද 

පහසුකේ සපයනු ලබයි. යකයසේ යවතත්, බැරෑරුේ යලස හදාරන සිසුන්ට යපෞේගලිකව සහ වැඩිදුර 

ගැඹුරින් ඉයගනීමට පහසුකේ සපයා ඇත. 

විවෘත විශ්ව විදයාලීය පුස්තකාල ජාලය නාවල ප්රධ්ාන පුස්තකාලය,ප්රායේශීය මධ්යස්ථාන පුස්තකාල 08 

සහ අධ්යයන මධ්යසථ්ාන පුස්තකාල වලින් සමන්විත යේ. පාඨමාලා ද්රවය, ප්රශ්න පත්ර සහ මූලික පාඨ වලින් 

සමන්විත කුඩා එකතුවක් අධ්යයන මධ්යස්ථාන 18 සතුව ඇත.  

ගපොත් සහ වාර ප්රකාශන එකතුව 

  2016 2017 

 ස්ථානය වාර ප්රකාශන 
පරිමාව 

ගපොත් වාර ප්රකාශන 
පරිමාව 

ගපොත් 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව 
විදයාලීය 

ප්රධ්ාන පුස්තකාලය 2,560 99,734 335 101,560 

ප්රායේශීය මධ්යසථ්ාන 
එකතුව  

 - 34,553 963 38,486 

අධ්යයන මධ්යසථ්ාන 
එකතුව 

 - 16,387 - 14781 

මුළු එකතුව - 2,560 150,674 1,298 1,54,827 



58 
 

6'3 ld¾h uKav, ixj¾Ok uOHia:dkh ^SDC& 

ld¾h uKav, ixj¾Ok uOHia:dkh jir mqrdu ld¾h 

uKav,fha Odrs;dj j¾Okh lsrSu wruqKq lr f.k 

úúO jevigyka ie<iqï fldg l%shd;aul lr we;' 

újD; úYajúoHd,fha fiajdodhlhka yg ish fiajd 

iemhSfï oS ld¾h uKav,fhys jev lsÍfï yelshdj 

by< kexùug yelsjk f,i wOHhk" mßmd,k yd 

wfkl=;a ld¾h uKav, idudcslhka yg fukau 

wfkl=;a úYajúoHd,j, ld¾h uKav,j,g o mqyqKq 

jevigyka bÈßm;a lrhs'  
2017 - ක්රියාකාරකම් 

2017 වර්ෂයේදී කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධයසථ්ානය විසින් පවත්වන ලද වැඩමුළු 

අං. පාඨමාලා මාතෘකාව කාල සීමාව මාධයය 

ලියාපදංචි වූ 

ශිෂය 

සංඛ්යාව 

සම්පූර්ණ 

කරන ලද 

ශිෂය සංඛ්යාව 

01 සහකාර අධ්යක්ෂවරුන් සඳහා 

පුහුණු වැඩසටහන/ ප්රායේශීය 

අධ්යාපන යසේවය  

දින 2, ½ 
ඉංග්රීසි සහ 

සිංහල 
05 05 

02 විශ්ෙ විද්යාල වසේෙක භෙතුන් 

සඳහා ගින්වනන් ආරක්ෂා 

වීම, ගිනි නිවීම, 

තුොලකරුෙන් වේරා ගැනීම 

පිළිබඳ පුහුණු ෙැඩමුළුෙ 

දින ½  සිංහල 88 88 

03 විෙෘත විශ්ෙ විද්යාලවේ සහ 

වමොරටුෙ විශ්ෙ විද්යාලවේ 

වයයෂ්ඨ කථිකාචාර්යෙරුන් 

සඳහා හඳුන්ොදීවේ පුහුණුෙ - 

2017 

දින 10  ඉංග්රීසි  13 12 

04 කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ස්ත්රී 

පුරුෂ ගැටළු පිළිබඳ ආරාධිත 

වේශනය 

යප.ව 10.00 – 

මධ්යහ්න12.00 
ඉංග්රීසි - 20 



59 
 

05 විෙෘත අධ්යාපන සේපත් 

පිළිබඳ ෙැඩමුළුෙ 
දින 01  ඉංග්රීසි 10 10 

06 13 ෙන SDC- SLAIHEE 

ඒකාබේධ් ොර්ෂික 

සේවේලනය 

දින 01  ඉංග්රීසි 130 130 

07 අධ්යයන ක්රියාකාරකේ/කාල 

සටහන් සකස් කිරීම සඳහා 

OMIS භාවිතා කිරීම පිළිබඳ 

ෙැඩමුළුෙ 

දින 01  
ඉංග්රීසි සහ 

සිංහල 
35 35 

08 විගණන විමසුේ ොර්තා ලිවීම 

පිළිබඳ ෙැඩමුළුෙ 
දින ½  

ඉංග්රීසි සහ 

සිංහල 
55 55 

09 අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 

සඳහා කිතුල්ගල දින 2ක 

වන්ොසික බාහිර/ අභයන්තර 

පුහුණු ෙැඩසටහන 

දින 02  ඉංග්රීසි 25 25 

10 විෙෘත විශ්ෙවිද්යාල කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා කුසලතා 

සංෙර්ධ්නය පිළිබඳ ෙැඩමුළුෙ 

(අනුරාධ්පුර ප්රාවේශීය 

මධ්යස්ථානවේ ප්රාවේශීය 

අධ්යාපන වසේො කාර්ය 

මණ්ඩල සඳහා) 

දින 01  සිංහල 33 33 

11 පර්වේෂණ ක්රමවේද්ය පිළිබඳ 

ෙැඩමුළුෙ 
දින 03  ඉංග්රීසි 23 23 

12 ප්රසේපාද්නය සහ බඩුවතොග 

කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ෙැඩමුළුෙ 

දින 02  
ඉංග්රීසි සහ 

සිංහල 
40 40 

13 ආරක්ෂක නිලධ්ාරීන් සඳහා 

ෙැඩමුළුෙ 
දින ½  සිංහල 22 22 
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14 අනධ්යන කාර්ය මණ්ඩලය 

සඳහා හංෙැල්ල දින 2ක 

වන්ොසික බාහිර/ අභයන්තර 

පුහුණු ෙැඩසටහන 

දින 02 
ඉංග්රීසි සහ 

සිංහල 
34 33 

15 ආඝාතය පිළිබඳ වැඩමුළුව දින ½  ඉංග්රීසි 20 20 

16 පරිවාස කථිකාචාර්යවරුන් 

සඳහා  CTHE  වැඩසටහන - 

2017 

පැය 150  ඉංග්රීසි සිදුවෙමින් පෙතින 

17 ධ්නාත්මක මේපිය කටයුතු 

පිළිබඳ වැඩමුළුව 

යප.ව 9.30 –    

ප.ෙ  12.30  

ඉංග්රීසි සහ 

සිංහල 
25 25 

18 ගැටුේ නිරාකරණය පිළිබඳ 

වැඩමුළුව 

යප.ව 9.30 –  

ප.ෙ 12.30  
ඉංග්රීසි 07 07 

19 ඩිජිටල් විදයාව, ඉයගනීම, 

චරිතය හා අපවාදය පිළිබඳ 

වැඩමුළුව 

යප.ව 9.30 –  

යප.ව 11.30  
ඉංග්රීසි 28 28 

20 සංඛයායල්ඛන, විදයානුමිති, 

යවේජයාමිතිය පිළිබඳ 

වැඩමුළුව - පුස්තකාලය සමඟ 

සහයයෝගීතාවයයන් 

දින 2  ඉංග්රීසි 22 22 
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jevigyka" iïuka;%K yd jevuq¿ ms<sn| úia;r: 

 
bxcsfkare ;dËK mSGh 
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mqia;ld,h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úIh mj;ajk ,o 
mYapd;a Wmdê jevigyka - 
mYapd;a Wmdê ämaf,daud jevigyka - 
Wmdê jevigyka - 
ämaf,daud jevigyka - 
iy;sl m;% jevigyka - 
fjk;a - jevuq¿" iïuka;%K yd jeo.;a isoqùï 02 

  
tl;=j 02 

 
úIh 

 
mj;ajk 

,o 

iïmQ¾K 
lrk 
,o 

mYapd;a Wmdê jevigyka 4 4 
mYapd;a Wmdê ämaf,daud jevigyka 3 3 
Wmdê jevigyka 4 4 
ämaf,daud jevigyka - - 
iy;sl m;% jevigyka - - 
fjk;a - jevuq¿" iïuka;%K yd jeo.;a isoqùï - - 
tl;=j 11 11 

úIh mj;ajk ,o bosrsm;a lrk ,o 
a. mYapd;a Wmdê jevigyka - - 
b. mYapd;a Wmdê ämaf,daud jevigyka - - 

Wmdê jevigyka - - 
ämaf,daud jevigyka - - 
iy;sl m;% jevigyka - - 
fjk;a - jevuq¿" iïuka;%K yd jeo.;a isoqùï 05 29 

tl;=j 05 29 
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fi!LH úoHd mSGh  

 

 

iïuka;%K jevuq¿ yd jeo.;a isÿùï  

mYapd;a Wmdê jevigyka  

 

iïmqrK l<$ meje;a jQ jevigyka ld¾h uKav, idudcslhdf.a ku 

1. iïmq¾K l< o¾YkY+ß fyo Wmdê - YS% 
chj¾Okmqr úYajúoHd,h   

 

fla'ta' Y%shdka ñh ^fyo fiajd wdOqksl 
lÓldpd¾h - fyo fiajd 

2. iïmq¾K l< ifudaOdksl fi!LH úoHd 
Ydia;%m;s Wmdê - ls%iaáhkaiagâ úYajúoHd,h - 
iaùvkh  

cS'cS'ví,sõ'iS' úfcafialr ñh" wdOqksl 
lÓldpd¾h fyo fiajd 

3. iïmq¾K l< ixj¾Ok m%;sm;a;s Ydia;%m;s Wmdê 
- fmardfoKsh úYajúoHd,h 

ã'tï'hQ'tï' osidkdhl ñh ^wdOqksl 
lÓldpd¾h - fyo fiajd& 
 

4. o¾YkY+Í Wmdê jevigykg iyNd.s ùu" kj 
uelaisflda úYajúoHd,h" weußld tlai;a 
ckmoh 

î'tia'tia o is,ajd uhd ^wdOqksl lÓldpd¾h 
fyo fiajd& 

5. o¾YkY+ß Wmdê jevigykg iyNd.sùu 
laùkaia,kaâ ;dCIKsl úYajúoHd,h" 
´iafÜ%,shdj  
 

tÉ'B' hdmd uhd ^wdOqksl lÓldpd¾h fyo 
fiajd& 
 

6. o¾YkY=ß Wmdê jevigykg iyNd.sùu 
laùkaia,kaâ ;dCIKsl úYajúoHd,h" 
´iafÜ%,shdj  

 

î'tï'iS'wd¾' úu,isrs ñh ^wdOqksl lÓldpd¾h 
ffjoH ridhkd.dr& 
 

7. o¾YkY+ß Wmdê jevigykg iyNd.sùu 
fmardfoKsh úYajúoHd,h   

wd¾'î'fca' nqoaêld ñh ^wdOqksl lÓldpd¾h 
U!IOd.dr 
 

 

úIh mj;ajk ,o iïmQ¾K 
lrk ,o 

bosrsm;a lrk ,o 

mYapd;a Wmdê jevigyka 04 03 - 

mYapd;a Wmdê ämaf,daud jevigyka - - - 

Wmdê jevigyka - - - 

ämaf,daud jevigyka - - - 

iy;sl m;% jevigyka 02 01 - 

fjk;a - jevuq¿" iïuka;%K yd jeo.;a isoqùï 09 - iïm;aodhlhka - 06 

ixúOdkh lrk ,o 
jeo.;a wjia:d - 17 

tl;=j 15 04 23 
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iy;sl m;% mdGud,d jevigyka 

 

iïmqrK l<$ iyNd.s jQ jevigyka ld¾h uKav, idudcslhdf.a ku 

1' Wiia wOHdmk fCIa;%fha b.ekaùu - iïmq¾K l< 
 

cS'cS'ví,sõ'iS' úfcafialr ñh ^wdOqksl 
lÓldpd¾h - fyo fiajd& 
 

2' Wiia wOHdmk fCIa;%fha b.ekaùu - iyNd.sjQ" újD; 
úYajúoHd,h  

tï' ,djkHd ñh ^wdOqksl lÓldpd¾h - fyo 
fiajd& 

3' mokï isxy, NdIdj - iyNd.S jQ" NdId wOHhk 
fomd¾;fïka;=j - újD; úYajúoHd,h  

 

tï' ,djkHd ñh ^wdOqksl lÓldpd¾h - fyo 
fiajd& 

 

fjk;a( jevuq¿" iïuka;%K iyNd.s jQ$jeo.;a wjia:d ixúOdkh lsÍu 

ieis iyNd.sùu$ iïmqrK l<$ ixúOdkh l< fyda 
iïm;aodhl f,i iyNd.s jQ 

ld¾h uKav, idudcslhdf.a ku 

1' fi!LH wud;HdxYh u.ska fufyhjk ,o ol=Kq 
m<df;a fyo mßmd,lhka i|yd meje;a jQ ;;a;aj 
l<ukdlrKh ms<sn| jevuq¿jg iïm;a odhlfhl= f,i 
iyNd.S ùu 
 

ta'ù' m%uqos;d udOù ñh - fomd¾;fïka;= 
m%OdkS iy fcHYaG lÓldpd¾h 
 

2' m¾fhaIK yd ixj¾Ok wdh;kh ^Y%s ,xldj& u.ska 
ixúOdkh lrk ,o yd udkisl fi!LHh cd;sl  
wdh;kfha mj;ajk ,o jhia.; ùu ms<sn| m¾fhaIKh 
kï jQ jevuq¿jg iyNd.s ùu 

ta'ù' m%uqos;d udOù ñh - fomd¾;fïka;= 
m%OdkS iy fcHYaG lÓldpd¾h 
wdpd¾h'fla'ta ›hdks fcHYaG lÓldpd¾h 

3' m¾fhaIK ms<sn| ye|skaùula kï jQ fiajdia: mqyqKq 
jev igyfkys iïm;aodhl f,i iyNd.s ùu - udkisl 
fi!LH cd;sl wdh;kh" uq,af,aßhdj 

î’î’tia’ o is,ajd – fcHYaG lÓldpd¾h – fyo 
fiajd 
 

4'nrm;, jQQ i;aldr ms<sn| 13 jk tñf¾Üia 
iïuka;%Khg iyNd.s ùu - vqndhs - 2017 

mS'ví,sõ'cS'mS' iurfialr ñh$ fcHYaG 
lÓldpd¾h - fyo fiajd 

5' l¾h uKav, ixj¾Ok uOHia:dkh u.ska ixúOdkh 
lrk ,o ^OUSL& 
leurd.; bosßm;a lsÍu kï jQ jevuq¿jg iyNd.sùu 
   

wdpd¾h ví,sõ'tka' m%shka;s 

6' uqøs; mdGud,d øjH ixj¾Okh kï jQ jevuq¿jg 
iyNd.s ùu  

fyo fiajd fomd¾;fuka;=j - tï' ,djdkHd 
ñh" ã'tï'hq'tï osidkdhl ñh" tÉ'hq'iS' 
kqjkai,d ñh" t,a'jhs'tia'tia' l=udß ñh" 
tka'wd¾' l=remamq ñh" ù'à' úl%uisxy ñh" 
B'ta'wd¾'ã' l=udß ñh" udOH yd NdId wOHdmk 
fomd¾;fïka;=j - wd¾'tia'wd¾' rdcl=,iQrs 
ñh" ù'ta'tia' m%kdkaÿ ñh" iy tÉ'tï'tia'mS' 
fyar;a ñh 

7' úIùu ms<sn| uyckhd oekqj;a lsÍfï jev igyfkys 
iïm;aodhl f,i iyNd.s ùu - nKavdrkdhl 
wkqiaurK iïuka;%K Yd,dfõ oS mj;ajk ,o “;sridr 
hq.hl yß; Wodkh” kï jq m%o¾Ykh 

 tka'wd¾'l=remamq ñh" ta'tia'mS't,a' fiakdër 
ñh ^fyo fiajd fomd¾;fïka;=j& 
 

8' yDouh mqqmaMqYSh kd, m%fndaOu;a lsÍu kï jQ oekqj;a 
lsÍfï jev igyfkys iïm;aodhl f,i iyNd.s ùu - 
fuu jevigyk újD; úYajúoHd,   

ã'tï'hQ'tia' osidkdhl ñh" tÉ'hQ'iS' kqjkai,d 
ñh" t,a'jhs'tia'tia' l=udß ñh" tka'wd¾ 
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N+ñfhys SLAAS u.ska ixúOdkh lrk ,o iuia; ,xld 
mdi,a ksuejqïlrejka f.a ;rÕhg ^2017&  iyNd.s jQ 
YsIHhka yg fi!LH úoHd mSGfhys fi!LH fjí ix.uh 
hgf;a mj;ajk ,o jev igykls' 
 

lremamq ñh iy ta'tia'mS't,a' fiakdër ñh( 
fyo fiajd fomd¾;fïka;=j 
 

9' ikd;k iNdfjys wdOqkslhkag olajk iyfhda.h 
j¾Okh lsÍfï wkq lñgqj u.ska ixúOdkh lrk ,o  
“wdOqkslhkag w;ys;” kï jQ jevuq¿jg iyNd.s ùu' 
 

mS'ví'cs'ã'mS' iurfialr ñh iy wdpd¾h 
ms%hka;s B'vì,sõ'tia pór uhd 
 

10' wdOqkslhkag olajk iyfhda.h j¾Okh lsÍu kï jQ 
iq¿ l¾h uKav, oekqj;a lsÍfï jevuq¿fjys 
iïm;aodhl f,i iyNd.s ùu   
 

mS'ví'cs'ã'mS' iurfialr ñh iy wdpd¾h 
ms%hka;s B'vì,sõ'tia pór uhd 
 

10' m¾fhaIK l<ukdlrKh i|yd ìí,sfhdaueÜßlaia" 
ihsfgdueÜßlaia iy fjfndueÜßlaia úYaf,aIKh ms<sn| 
jevuq¿j( ixúOdkh - l¾h uKav, ixj¾Ok 
uOHia:dkh 2017 foie 12-13  
 

fla'ã'tia'ù' lreKdkdhl ñh iy wd¾'ta'tka' 
ä,aYd ñh 

jeo.;a wjia:d ixúOdkh l<$iyNd.s jQ 
 

 

1' fi!LH iïmkak cSú;hla i|yd hym;a bßhjq 
mj;ajdf.k hdu ms<sn| wdrdê; foaYkhla mj;ajk 
,os' th fufyhjk ,oafoa fcHYaG ldhsl Ñls;ail Woh 
mS' pkaøfiak ^f,aä ßcafõ <ud frday,& úisks¡ 
 

fuh ixúOdkh lrk ,oafoa fi!LH úoHd 
mSGfhys fi!LH fjí ix.uh úisks' 
 

2' f,dal fi!LH oskh 2017 g iu.dój ixúOkdh lrk 
,o jevigyk - újD; úYajúoHd,Sh fld<U m%dfoaYSh 
uOHia:dkh" 2017 wfm%a,a 07  
 

ufkda úoHd yd WmfoaYk fomd¾;fïka;=j 
úiska ixúOdkh lrk ,os' 
 

jevuq¿ :  

1' iudc idxldj - 2017 ckjdß 9  
2' wd;;s l<ukdlrK l%u - 2017 ck' 25 
3' fldamh md,kh lsÍu - 2017 fmn' 13 
 
4' Tnf.a we;=,dka;fhka Tn fiùu - 2017 cq,s 19 iema 
28 
5' YsIHhkaf.a lïlfgd¨ yÿkd.ekSu yd Bg ufkda 
úoHd;aul m%;sldr - 2017 cq,s 26 
6' Tnf.a ufkdaNdjh md,kh lsÍu - 2017 iema 20 
7' ld¾hCIu ld, l<ukdlrKh -2017 foie 20 
 

 

 

újD; úYaj úoHd,fha WmfoaYk tallh u.ska 
mj;ajkq ,enQ jevuq¿ ud,dj 
 

1' wd;;sh md,kh lsÍu yd wNsfhda. j,g uqyqKoSu -  
fi!LH úoHd mSGh" 2017 iema 13"27 iy Tla 25" 
osYdkqfhadck ieis iy ufkda úoHd;aul WmfoaYkh  

 

újD; úYaj úoHd,fha WmfoaYk tallh úiska 
mj;ajk ,oS' 
 
 

ufkda úoHd;aul WmfoaYkh ieis 

1' udkj Ydia;% yd iudc úoHd mSGh -2017 ud¾;= 25     
2' bxcsfkare ;dCIK mSGh - 2017 ud¾;= 25 
3' fi!LH úoHd mSGh - 2017 cqks 16 
4' iajdNdúl úoHd mSGh - 2017 foie 17 yd 20 
 
 

újD; úYaj úoHd,fha WmfoaYk tallh úiska 
mj;ajk ,oS' 
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1' újD; úYajúoHd,fha ld¾h uKav,h i|yd mj;ajk 
,o fi!LH idhkh ^ridhkd.dr mßCIK ms<sn|j& 
 
 

ffjoH ridhkd.dr úoHd fomd¾;fuka;=j 
u.ska wksl=;a fomd¾fïka;=j, iydh we;sj 
 

1' f;dr;=re yd fiajd ye|skaùu ms<sn| l=áh - fi!LH 
idhkh  
 

újD; úYajúoHd,fha WmfoaYk tallfha 
uQ,sl;ajfhks' iyfhda.h ÿka wksl=;a 
wdh;k# iudc iún,.ekaùï wud;HdxYfha 
WmfoaYljreka Wvrg Wreuh yd iudc jev 
WmfoaYljreka" ufkda ffjoH 
fomd¾;fïka;=j" fld<U úYajúoHd,h 
 

 

 

 

 

 

 

 

6'4 වෘත්තීය උපගේශන ඒකකය (CGU) 

වෘත්තීය උපයේශන ඒකකය පීඨය හා එක්ව ශිෂයයන්යේ හැකියාවන්‚ අභිලාෂයන්‚බලායපොයරොත්තු මත 

පදනේව ඵලදායි රැකියා අවස්ථා සඳහා මග යපන්වීමට වැඩමුළු හා සේමන්ත්රණ සංවිධ්ානය කරනු 

ලබයි.රාජය හා පුේගලික යන අංශ යදයකහිම අනාගත යසේවායයෝජකයින්ට අවශය දැනුයමන්‚ 

කුසලතාවයයන්‚ ආකල්පවලින්‚අභියප්රේරණය මගින් විදයාර්ථීන් පුහුණු කරමින් යමය සාක්ශාත් කරගැනීම 

අරමුණයි. 

 

6.5 මුද්රණාලය හා මධයම ගපොත් ගබද්ාහැරීගම් ඒකකය 

පාඨමාලා ද්රවය උසස ්ගුණාත්මකභාවයයන් ලබා දීම ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය මුද්රණාලයේ වගකීමයි. 

2017 වර්ෂයේදී පාඨමාලා ද්රවය පිටපත් 387119 ක සංඛයාවක් යබදාහැරීයේ ඒකකය විසින් නිශ්පාදනය 

කර යබදාහරින ලදි. 
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යාලීය මුද්රණාලය මගිේ ද්රවය මුද්රණය කිරීම 
 

 2017 

 *පාඨමාලා 

ද්රවය පිටපත් 

සංඛ්යාව 

**සඟරා 

පිටපත් 

සංඛ්යාව 

***ගවනත් 
ද්රවය පිටපත් 

සංඛ්යාව 
ජනවාරි 43,098         1,950 72,150 
ගපබරවාරි 39,369 4,700 112,905 
මාර්තු 56,738 3,950 529,298 
අගප්රේේ 27,492 350 5,155 
මැයි 37,633 5,150 88,795 
ජුනි 35,495 8,910 595,960 

ජූලි 17,816 5,110 46,935 
අගගෝස්තු 18,128 850 105,477 
සැේතැම්බර් 18,409 - 49,485 
ඔක්ගතෝබර් 30,940 5,300 177,412 

ගනොවැම්බර් 23,767 20,600 296,868 
ගද්සැම්බර් 38234 15,000 78,305 
එකතුව 387,119 71,870 2,158,745 

 

මූලාරය: මුද්රණාලය 

*පාඨමාලා ද්රවය සඳහා සිසුන් යවනුයවන් යපළයපොත් ඇතුළත් යේ. 

** සඟරා සඳහා පත්රිකා, අයදුේපත්, අත්පත්රිකා ආදිය ඇතුළත් යේ. 

*** යවනත් ද්රවය සඳහා පරිපාලන කටයුතු යවනුයවන් සාමානය ලියකියවිලි මුද්රණය කිරීම 

ඇතුළත් යේ.                 

6.6 ජාතික මාර්ගගත දුරස්ථ අධයාපන ගසේවය (NODES) 

2016 වසයර්දී NODES ප්රයේශ මධ්යසථ්ාන විවෘත විශ්ව විදයාලයට බාර කළ නමුදු එහි පවතින විවිධ් 

තරාතිරයේ ප්රවර්ධ්න ගැටළු මුල්කර යගන එහි කියාකාරීත්වයයහි දියුණුවට වැඩි යමක් කළ යනොහැකි 

විය. දැනට යමම ගැටළු යකයරහි සැළකිලිමත් වී ඇති අතර 2018 වන විට එම මධ්යස්ථානය පිහිටුවීයේ 

අරමුණු ඉටු කරමින් එය පූර්ණ යලස ක්රියාත්මක කරවීමට බලායපොයරොත්තු යේ.  

6'7 ජාතයේතර සබඳතා ඒකකය (IRU) 

ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය 2013  ඔක්යතෝබර් මස ස්ථාපිත කරන ලදී. එය සංයශෝධිත 1990 අංක 01 

දරන විවෘත විශ්ව විදයාල ආඥාපනයත් 19 වන යකොටස සමඟ කියවිය යුතු 1978 අංක 16 දරන විශ්ව 

විදයාල පනයත් 135 යකොටස යටයත් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල සභාව විසින් අනුමත කරන ලද ශ්රි ලංකා 

විවෘත විශ්වවිදයාලයේ  2016 අංක 9 දරන අතුරු වයවස්ථාව යටයත් ක්රියාත්මක  යේ. 
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ජාතයන්තර සබඳතා අංශය උපකුලපතියේ සෘජු අධීක්ෂණය යටයත් අධ්යක්ෂවරයයකුයේ යමයහයවීම මත 

ක්රියාත්මක යේ. එහි පරිපාලන සහ මූලය කටයුතු කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසින් ක්රියාත්මක කරනු 

ලබයි. ජාතයන්තර සබඳතා අංශයේ අධ්යක්ෂ  ශ රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ ශාස්ත්රඥයයක් වන අතර 

යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය යහෝ ඊට ඉහළ මට්ටයේ  පුේගලයයක් වන අතර උප කුලපතියේ නිර්යේශය මත ශ්රී 

ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ සභායේ අනුමැතිය මත පත් කරනු ලබයි. 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය යලොව පිළිගත් මට්ටයේ අධ්යාපනයක් සහ පර්යේෂණ ලබා දීමට 

කැපවී සිටින අතර පූර්ණ සහ ගතික විශ්ව විදයාල අත්දැකීමක් සහ ශක්තිමත් ජාතයන්තර සබඳතාවන්  

හරහා උසස් දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සළසා යදයි. 

ආයතනයේ වර්ධ්නය වන අවශයතාවන්ට ගැලයපන ආකාරයට ප්රමාණවත් පීඨ සහ ආයතනිද මට්ටයේ 

ගිවිසුේ තියබන බව තහවුරු කිරීමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය අයප්ක්ෂා කරයි.ජාතයන්තර සබඳතා 

උපායමාර්ග සකස් කර ගැනීයේ දී  සහ යලෝකයේ ඇති යවනත් විශ්ව විදයාල යහෝ අයනකුත් ආයතන සමඟ 

විධිමත් සබඳතා පාර්ශ්වකාරිත්වයන් ඇතිකර ගැනීයේදී  ජාතයන්තර සබඳතා අංශය විශිෂ්ට උපයදස් 

සැපයීම සහ මගයපන්වීම සිදු කරයි.  

ජාතයන්තර සබඳතා අංශයේ අරමුණු පහත සඳහන් යේ. 

 

(අ) ආයතන, පීඨ, සනාතන සභාව සහ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල යේ සභාව. 

 

(ආ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය වියේශ ආයතන සමඟ ඇතිකරගන්නා  විධිමත් ේවිපාර්ශ්වික සහ බහු 

පාර්ශ්වික එකඟතාවන් සහ සන්යේශයන් සකස් කිරීම සහ සමායලෝචනය කිරීම සේබන්ධීකරණය කිරීම. 

( යමතැන් සිට අවයබෝධ්තා ගිවිසුේ යලස සඳහන් වන) 

 

(ඇ) ශිෂයන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට  තම දායකත්වයන් යගෝලීය වශයයන් සහ යයෝගිව  ක්රියා කිරීම ට 

සහ යබදාහදා ගැනීමට  අවස්ථාව සළසා දීම. 

 

(ඈ)  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල යේ උපාධිධ්ාරීන්ට වියේශ රැකියා අවස්ථා යසොයාගැනීමට යයොමු කිරීම. 

 

(ඉ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල යේ කාර්ය මණ්ඩලයට ජාතයන්තරව පිළිගත් පර්යේෂණ සහ ගුරුවරු 

සකස් කර ගැනීමට අවශය අවස්ථාවන් තහවුරු කර දීම. 

 

(ඊ) ශ්රී ලංකායේ සංවර්ධ්නයට සහ ආර්ථිකයට  දායකත්වය දක්වන වැදගත් පර්යේෂණ සහ වයාපෘති 

ජාතයන්තරව ආරේභ කිරීමට සහ ඒ සේබන්ධ්යයන් කටයුතු කිරීමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල යේ 

කාර්ය මණ්ඩලයට සහාය දීම. 

 

(උ) වි යේශීය ශිෂයන්ට , ගුරුවරුන්ට සහ අයනකුත් අමුත්තන්ට  ඔවුන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල යේ 

නැවතී සිටින කාලය තුළ අවශය සහාය ලබා දීම. 
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(ඌ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල යේ වැඩසටහන් වියේශවල ප්රවර්ධ්නය කිරීම සහ සබඳතා 

යගොඩනගාගැනීම. 

 

(එ) ශ්රී ලංකාව තුළ පවතින ප්රධ්ාන රාජය සහ රාජය යනොවන නියයෝජිතායතන සහ රාජය තාන්ත්රික දූත 

කණ්ඩායේ සහ වියේශ වල සිටින ලාංකීය දූත කණ්ඩායේ සමඟ සබඳතා සේබන්ධීකරණය කිරීම. 

 

ඉහත අරමුණු ළඟා කර ගැනීයේදී ජාතයන්තර සබඳතා අංශය 2013 සිට 2016 දක්වා පසුගිය වසර හතරක 

කාලය තුළ ක්රියාකාරකේ යබොයහොමයක සක්රිය යලස දායක විය. පහත සඳහන් වන්යන් 2016 වසර තුළ 

සිදු කරන ලද ක්රියාකාරකේ වල යකටි සාරාංශයකි. 

2017 වසර තුළ ජාතයේතර සබඳතා ඒකකගේ ක්රියාකාරකම් 

 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යාල ය විසිේ අත්සේ කරන ලද් අවගබෝධතා ගිවිසුම් 

අනු 

අංකය 
ආයතනගේ නම රට 

අත්සේ කළ 

වර්ෂ්ය 

01 තමිල්නාඩු දමිළ විශ්ව විදයාලය  ඉන්දියාව 2017 

02 KIC InnoEnergy SE  යනදර්ලන්තය 2017 

03 ලාංකික අධ්යයනය පිලිබඳ ඇමරිකානු ආයතනය 
ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදය 

2017 

04 වූයසොන්ේ විශ්ව විදයාලය දකුණු යකොරියාව 2017 

05 අන්තර්ජාතික සහල් පර්යේෂණ ආයතනය    පිලිපීනය 2017 

06 ලියුවන් සහ ලිේබර්ේ විශ්ව විදයාලය   යබල්ජියම 2017 

 

2017 වසගර් විගශේෂිත ගේශන සංවිධානය සහ පැවැත්වීම සිදු ගකරිණි. ( ගම් සියළුම ගේශන සජීවීව 

විකාශය වූ අතර එම වීඩිගයෝ පට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යාල ගේ ගවබ් අඩවිගයේ නැරඹිය  හැකිය.) 

 විගශේෂිත ගේශන මාතෘකාව 
ඉදරිපත්කරන ලේගේ 

විශ්ව විද්යාලය 

01 එබඳු  උේයයෝගීමත් අරමුණකින් යුත් 

යබොයහෝ ජාතින්යේ හමුවීම 

මහාචාර්ය එයමරිතා 

මාගරට් ඇලන් 

ඇඩයලයිඩ් 

විශ්වවිදයාලය, දකුණු 

ඕස්යේලියාව 

02 දුරස්ථ අධ්යාපනයේ අනාගතය මහාචාර්ය ඕමන්ඩ් 

සිේප්සන්     

ලන්ඩන් විශ්වවිදයාලය  
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03 මනයසහි හමුව: සංස්කෘතිය සහ 

අන්තර්ජාතික අධ්යාපනය පිලිබඳ 

මානසික දෘෂ්ටියක් 

ආචාර්ය.බ්රයන් හාස ් යජෝජියා විශ්ව 

විදයාලය ඇමරිකා 

එක්සත් ජනපදය 

04 උසස් අධ්යාපන ආයතන වල 

ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම හා 

යපෝෂණය කිරීම: දළ විශ්යල්ශණය 

මහාචාර්ය ශ්රීනිවාස 

රස්ඝවන් 

භාරතිදාසන් විශ්ව 

විදයාලය, ට්රිචි, 

තමිල්නාඩු 

 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යාල ගේ පවත්වන ලද් විගේශ වැඩමුළු- ජාතයේතර සබඳතා ඒකකය මගිේ 

පහසුකම් සපයන ලදී- 2017   

 
වැඩමුළුගේ නම 

ගේශකයා සම්බේධ ආයතනය 

01 පළාත් විවෘත අධ්යාපන සංකල්ප ප්රතිපත්ති 

ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ජාතික වැඩමුළුව 

(COL) 

 

පළාත් අධ්යාපන යල්කේ, 

පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, 

අතියර්ක පළාත් අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂ, අතියර්ක 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

ඉයගනුේ පිළිබඳ 

යපොදුරාජය මණ්ඩලය 

02 හැරයාම අවම කිරීම සඳහා ඉයගනුේ සහය 

වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුව 

 

මහාචාර්ය.ඕමන්ඩ් 

සිේප්සන්- එක්සත් 

රාජධ්ානිය 

ලන්ඩන් විශ්ව 

විදයාලය 

 

2017 බාහිර පර්ගේෂ්ණ ශිෂ්යේට පවත්වන ලද් වැඩමුළු (ජාතයේතර සබඳතා ඒකකය මගිේ පහසුකම් 

සපයන ලද්) 

 

 

 

 

 ශිෂ්ය 

සංඛ්යාව   

අනුබේධිත විගේශීය විශ්ව 

විද්යාලය  

ආරම්භක රට  කාල සීමාව 

01 01 යජනා විශ්ව විදයාලය ජර්මනිය  වසර 1 

02 01 බෘයනල් විශ්ව විදයාලය ලන්ඩන් වසර  1 

03 04 ලියුවන් සහ ලිේබර්ේ විශ්ව 
විදයාලය   

යබල්ජියම මාස   6 
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විවෘත විශ්ව විද්යාල ආසියානු සංගමගේ විශ්ව විද්යාල කාර්ය මණ්ඩල හුවමාරු සාහායත්වය 2017 

 විගේශීය විේවතුේගේ නම විශ්ව විද්යාලය කාල සීමාව 

01 මහාචාර්ය.ශාන්ති රාඝවන් මැයල්සියානු විවෘත විශ්ව 

විදයාලය 
මාස   1  

2017 දී අනාගත සහගයෝගීතාවය සඳහා පහත සඳහේ විශ්ව විද්යාල සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කරන ලද: 

 විගේශීය විශ්ව විද්යාලය 

01 වයිකයතෝ විශ්ව විදයාලය - නවසීලන්තය 

02 යේකින් විශ්ව විදයාලය - ඕස්යේලියාව 

03 මැක්වාරි විශ්ව විදයාලය - ඕස්යේලියාව 

04 චාර්ල්ස් ස්ටර්ට් විශ්ව විදයාලය 

 

  

 

හැරයාම අවම කිරීම සඳහා ඉයගනුේ සහය 

වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුව 

මහාචාර්ය.ඕමන්ඩ් සිේප්සන් විසින් 

 

පළාත් විවෘත අධ්යාපන සංකල්ප ප්රතිපත්ති 

ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ජාතික වැඩමුළුව 

(COL) 

National Workshop on Provincial 

OER Policy Implementation (COL) 
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ආචාර්ය.බ්රයන් හාස් විසින් පවත්වන ලද වියශේෂිත 

යේශන මාතෘකාව - මනයසහි හමුව: සංස්කෘතිය 

සහ අන්තර්ජාතික අධ්යාපනය පිලිබඳ මානසික 

දෘෂ්ටියක් 

තමිල්නාඩු දමිළ විශ්ව විදයාලය සමඟ 

අත්සන් කරන ලද අවයබෝධ්තා ගිවිසුේ 

 

විවෘත විශ්ව විදයාල ආසියානු සංගමයේ විශ්ව 

විදයාල කාර්ය මණ්ඩල හුවමාරු සාහායත්වය 

2017 - ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ 

මහාචාර්ය.ශාන්ති රාඝවන් විසින් 
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6.8 වයාපාර සම්බේධීකරණ මධයස්ථානය (ILC) 

2017 වර්ෂය තුළ වයාපාර සේබන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය වයාපාර සමඟ අඛණ්ඩව සබඳතා යගොඩනගා 

ගනිමින් විශ්ව විදයාල පර්යේෂකයන්යේ බුේධිමය යේපල අයිතීන් සක්රීය යලස ආරක්ෂා කරමින් විශ්ව 

විදයාල පර්යේෂණ වාණිජකරණය ප්රවර්ධ්නය කරනු ලබයි. 

මධ්යස්ථානය විසින් එක් එක් යදපාර්තයේන්තු සමඟ සේබණ්ධීකරණය කිරීම සඳහා විශ්ව විදයාලයේ එක් 

යදපාර්තයේන්තුවකින් අඩුම වශයයන් එක් නියයෝජිතයයකුයගන් සමන්විත යමයහයුේ කමිටුවක් පිහිටුවන 

ලදි. රැස්වීේ කිහිපයක් පවත්වන ලද අතර නියයෝජිතයින්යගන් ලැයබන සහයයෝගය වයාපාර 

සේබන්ධීකරණ මධ්යසථ්ානයේ වැඩ සැලැස්මට ඇතුලත් කර ඇත. 

රැකියා ජීවිතය පිළිබඳ ශිෂයයන්ට අවයබෝධ්යක් ලබා ගැනීම සඳහා ක්යෂේත්ර චාරිකා කිහිපයක් සංවිධ්ානය 

කරන ලදි. වයාපාර සේබන්ධීකරන මධ්යස්ථානය විසින් සියාේ සිටි සියමන්ට් (යපර යහොල්සිේ), ජල විදුලි 

බලාගාරය- යකොත්මයල්, ඇස්රන් ලංකා- රත්මලාන, ප්රින්ට් යකයා- කැළණිය, රූපවාහිනී සංසථ්ාව, 

ඔරියයොන් සිටි, එස්කියමෝ ෆැක්ෂන්- මීගමුව, යකොකා යකෝලා, පිරාමල් ේලාස්- යහොරණ, ේයරයශල් ෆැබ්රික්- 

තුල්හිරිය සහ විජය ප්රවෘත්ති පත්ර- යහෝකන්දර ක්යෂේත්ර චාරිකා සඳහා පහසුකේ සලසන ලදි. යමම චාරිකා 

මගින්, ශිෂයයන්ට පන්ති කාමරය තුළදී ඉයගනගත් සිේධ්ාන්ත එකියනකට සේබන්ධ් කර ගැනීමට සහ 

වයාපාර තුළ පුහුණුව සහ වයවසායකත්වය පිලිබඳ දිරිගැන්වීේ ලබා ගැනීමට හැකි විය. ශිෂයයන් ඔවුන්යේ 

ඉයගනුේ ප්රථිඵලය පිළිබඳ ක්යෂේත්ර චාරිකා වාර්තාවක් යයොමු කරන ලදි.                         

වයාපාර සේබන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය විසින් ආරාධිත යේශන කිහිපයක් ද සංවිධ්ානය කරන ලදි. යේශීය 

යවළඳ ආකෘතියක් භාවිතා කරමින් PickMe විසින් ත්රීයරෝද රථ රියදුරන් වයවසායකයන් බවට පරිවර්තනය 

කළ ආකාරය PickMe සහ Anything.lk සම නිර්මාතෘ, ෆාති යමොයහොමඩ් මහතා ඉදිරිපත් කරන ලදි. 

ජැකලින් බ්රවුන් සමඟ යවේ නිරමාණය පිලිබඳ සුහද හමුවක් පැවැත්විය.ජැකී තමන් විසින් Marks & 

Spencer සැපයුේකරුවන් සඳහා දියුණු කළ යවේ අඩවියක් භාවිතා කරමින් පාරියභෝගිකයන් යවේ 

අඩවියකින් බලායපොයරොත්තු වන්යන් යමොනවාද යන්න පිළිබඳ තම අත්දැකීේ යබදාහදා ගන්නා ලදි. 

ඇඹිලිපිටියේ යකයසල් තන්තු නිස්සාරණය සඳහා සහය දැක්වීමට වයාපාර සේබන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය 

සහ යප්ෂකර්ම හා ඇඟළුේ තාක්ෂණ යදපාර්තයේන්තුව විසින් කර්මාන්ත තාක්ෂණික ආයතනය සමඟ 

සාකච්ඡා ආරේභ කයළේය.  

අේතර්ජාතික සමාගම් සමඟ සබඳතා 

Jangling Agricultural Hi-tech Industries සමාගයේ නියයෝජිතයන් සහ කෘෂිකාර්මික සහ වැවිලි 

ඉංජියන්රු විදයා යදපාර්තයේන්තුයේ නියයෝජිතයන් අතර හමුවක් වයාපාර සමබන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය 

විසින් සේබන්ධීකරණය කරන ලදි. ආයතන යදක අතර සිදු කළ හැකි සහයයෝගිතා වයාපෘති පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කිරීම හමුයවහි අරමුණ විය.   

සමාජ වයවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන 

විවෘත විශ්වවිදයාලීය කාර්ය මණ්ඩලය සහ ශිෂයයන් අතර වයවසායකත්ව සංස්කෘතියක් ඉගැන්වීම යවනුයවන් 

සමාජ වයවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහනක් වයාපාර සේබන්ධීකරණ මධ්යසථ්ානය මගින් පැවැත්විය. සිසුන් 52 

යදයනකුයගන් සමන්විත කණ්ඩායමක් සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්                          වැඩසටහනට බඳවා 

ගන්නා ලදි. වූහගත ක්රමයේදයක් භාවිතයයන් බලපෑමක් කළ හැකි ඉදිරිපත් කිරීමක් නිර්මාණය කිරීමට 

සහභාගිවන්නන් පුහුණු කළ වෘතාන්ත පාඨමාලාවක් ද වැඩසටහනට ඇතුළත් විය. ආයයෝජකයන් සහ වයාපාර 
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නියමුවන්යගන් සමන්විත මණ්ඩලයකට කණ්ඩායේ 5ක් තම ආරේභක අදහස ඉදිරිපත් කරමින් යමම වැඩසටහන 

අවසන් විය. යූනස් මධ්යසථ්ාන අධ්යක්ෂ, මහාචාර්ය.ෆායිස් ෂා සමඟ යකොළඹ සිනමන් ග්රෑන්ඩ් යහෝටලයේදී 

සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්විය. යූනස් මධ්යසථ්ානය සමඟ සමාජ වයවසායකත්ව වැඩසටහන සම-සන්නාමකරණය 

කිරීයේ හැකියාව පිළිබඳ සාකච්ඡා පවත්වන ලදි. 

බුේධිමය ගේපල ආරක්ෂ්ණය සහ විශ්ව විද්යාල පර්ගේෂ්ණ වාණිජකරණය 

වයාපාර සේබන්ධීකරණ මධ්යසථ්ාන කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සමඟ බුේධිමය යේපල කමිටුවක් 

වයාපාර සේබන්ධීකරණ මධ්යසථ්ානය විසින් පිහිටුවන ලදි. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය සඳහා බුේධිමය යේපල 

(IP) සකස් කිරීයේ සහ වාණිජකරණ ප්රතිපත්තියක් සඳහා කමිටුව මූලිකත්වය ගන්නා ලදි. 

යප්ටන්ට් අයදුේපතක් සකස් කරන්යන් යකයසේද පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා "යප්ටන්ට් පිරවීම" 

පිළිබඳ වැඩමුළුවක් ද වයාපාර සේබන්ධීකරණ මධ්යසථ්ානය පවත්වන ලදි. එයට ජාතික විශ්ව විදයාල වලින් 75 

යදයනකු සහභාගි විය. සේමන්ත්රණයේ සේපත්දායකයන් වූයේ යතොරතුරු සහ විභාග,සහකාර අධ්යක්ෂ දිලිනි 

රත්නායක යමය, යප්ටන්ට් සහ වයාපාර නිර්මාණ අංශය, ජාතික බුේධිමය යේපල කාර්යාලය ශාන්ත යාපා මහතා, 

ප්රධ්ාන යමයහයුේ නිලධ්ාරී, EPIC පර්යේෂණ සහ නයවෝත්පාදන මධ්යසථ්ානය. 

උේභිද විදයා යදපාර්තයේන්තුව තුළ දියුණු කරන ලද තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් "විසිතුරු ඕකිඩ්" 

වාණිජකරණය කිරීම වයාපාර සේබන්ධීකරණ මධ්යස්ථානය ආරේභ කරන ලදි. වාණිජ මූලාදර්ශයක් 

යගොඩනැයගමින් පවතින අතර වර්ධ්නය සඳහා සුදුසු පරිසරය වයාපාර සේබන්ධීකරණ කණ්ඩායම 

විමර්ශනය කරයි. 

 
 

 

      

 

 

 

 

 



74 
 

6'9 wOHdmk ;dlaIKsl yd udOHh uOHia:dkh (CETMe) 

 

iajhx WmfoaYk mdGud,d øjH ie<iqï lsßu i|yd uÕfmkajñka o" wOHdmksl udOHh ie<iqï 

lsÍu yd ixj¾Okh lsÍu" mdGud,d øjHj, .=Kd;aul Ndjh iy;sl lsÍu hkdÈh uÕska wOHdmk 

;dlaIKsl yd udOH uOHia:dkh újD; úYaúoHd,fha úYd, ld¾hNdrhlg Wr § isà' ;jo ish¨u 

mSGj, mdGud,d yd mdGud,d øjH" ^ux.; mdGud,d o we;=¿j& imhñka fiajd imhk wdh;kh 

f,i lghq;= lrhs' fuu uOHia:dkh uÕska ks¾udKh lrk ,o wOHdmksl ùäfhda mg i|yd 

cmdkh" brdkh hk rgj,a yd tlai;a cd;Skaf.a ixj¾Ok jevigyk ^UNDP& uÕska cd;Hka;r 

iïudk 9la ,nd f.k we;' 

fuu uOHia:dkh m%Odk tall follska iukaú; fõ' tkï wOHhk yd m¾fhaIK tallh iy 

ksIamdok tallhhs' ^udOH ksji& 

wOHhk yd m¾fhaIK tallh 

• ud¾f.damfoaYkh ie,iSu" mdGud,d ie,iqï lsÍu yd ixj¾Okh i|yd hdka;%Khla ilia 

lsÍu;a   

• újD; úYajúoHd,fha wOHhk ld¾h uKav,h i|yd ld¾hËu;d ixj¾Ok jevuq¨ 

meje;aùu"  

• iajhx WmfoaYk mdGud,d rpkh" Y%jH oDIH mdGud,d wka;¾.;hka ^ux.; mdGud,d o 

we;=¿j& ie,iqï lsÍu yd ixj¾Okh lsÍu"  

• mdGud,d øjH ixj¾Okh i|yd myiqlï ie,iSu yd Wmldr lsÍu ^uqøs;" Y%jH yd ux.;& 

ish¿u ux.; mdGud,d m%fõYkh lsrSu  yd md,kh"  

• újD; úYajúoHd, mdGud,d øjH yd wksl=;a m%ldYk msgm;a ixialrKh,  

• mdGud,d øjHj, .=Kd;au ;;a;ajh iy;sl lsÍu iy újD; yd ÿria: bf.kSï m¾fhaIK 

lrf.k hdu hkdÈh fuu tallfha j.lSï w;r jeo.;a ;ekla Wiq,hs' 
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ksYamdok tallh ^udOHh ksji& 

ksYamdok tallh ke;fyd;a udOHh ksji" wx. iïmQ¾K äcsg,alrKh jQ b;d meyeos,s rEmjdysks 

ueÈrs" yv leùï yd Y%jHd.dr" rEm,djkHd.dr iy mYapd;a ksIamdok tllh hkdoS wx.j,ska 

iukaú; fõ' tfiau Y%jH oDYH mqia;ld,hla" úúO ùäfhda iskud mg tl;=jla o tallh i;=fõ' 

fuu uOHia:dkfha .%emsla tallh u.ska Ñ;%l ie,iqï lsÍu" uqøs; yd úoHq;a udOH i|yd 

icSùlrK ld¾hhka ie<iqï lsrSu hk j.lSï o bgq lrhs' újD; úYajúoHd,fha wOHhk yd 

wfkl=;a jeo.;a Y%jH oDIH m: wdjrKh lsÍu o fuu wxYfhka lrf.k hkq ,nhs' Wmdê 

m%Þfkda;aijh yd wfkl=;a iïudk m%Þfkda;aijj, § ksi, pdhd rE .ekSu wd§ fiajd iemhSu 

ms<sn| j.lSu bgqlrkafka o fuu tAllhhs' 

;jo wOHdmk ;dlaIKsl yd udOH uOHia:dkh u.ska mdGud,d rpkh ms<sn| flá ld,Sk 

mdGud,dj mj;ajd f.k hEu" ux.; mdGud,d ie,iqï lsÍu yd ixj¾Okh lsÍu" ux.; mdGud,d 

i|yd úoHq;a WmfoaYkh" ksnkaOlrKh wd§ fiajd o imhhs' ;jo j¾;udkfha ffjoH jD;a;slhka 

i|yd jfhdajDoaO ufkda Ñls;aidj ms<sn| mQ¾K ux.; mdGud,dj lrf.k hkq ,nkafka o fuu 

wxYh u.skss'  

rEmjdyskS ueÈßh" fjk;a myiqlï yd fiajdjka Wmfhda.S lrf.k CERC jHdmD;sh hgf;a l=,S 

moku u; fjk;a wdh;kj,g o fiajd imhhs'  

wOHhk ld¾h uKav,fha o iyfhda.h we;sj wOHdmk ;dlaIKsl uOHia:dkh ux.; mdGud,d 

64la ixj¾Okh lr we;' 

ta wkqj‚ 2014 isg 2017 j¾I ;=< ux.; mdGud,d 462la ixj¾Okh lr we;' 

Bg wu;rj uQâ,a 1'9 wkqjdofhka jQ mdGud,d 297la uQâ,a 3'3 wkqjdohg mrsj¾;kh lrk ,È'  

YsIH f;dr;=re f;d. jYfhka kj uQâ,a mdGud,dj,g megùfï§ yd wjidkfha we;s jQ .eg¿ 

ndysr WmfoaYlhkaf.a iydh we;sj úi|d .; yels úh'  

leurdj,ska flfrk ld¾hhka jeä ÈhqKq lrkafka flfiao hkak ms<sn|j wOHhk ld¾h 

uKav,h i|yd 2017 jif¾ § jevuq̈  folla meje;a ùh' 

“ir, fuj,ï Ndú;d fldg wOHdmksl Y%jH oDIH øjH ksYamdokh” ms<sn| ùäfhda mdGud,djla 

CERC jHdmD;shla jYfhka fmdÿ rdcH uKav,Sh wOHdmkh i|yd ksYamdokh lrk ,È' Bg ùäfhda 

wdo¾Y 12 la we;=,;a úh' 
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wkd.; ie<iqï 

• iskudlrKh yd ùäfhda ksYamdok ms<sn| ämaf,daud mdGud,djla 2018 jif¾ § weröug 

ie,iqï lr we;'  

• újD; úYajúoHd,h i|yd hQ áhqí kd,sldjla ie,iqï fldg wOHdmkuh iïm;a tys 

we;=,;a lsÍug n,dfmdfrd;a;= fõ'  

• újD; úYajúoHd,fha ikd;k iNdj úiska óg jir follg fmr ;SrKh lrk ,o mßÈ 

ish¨u m%:u WmdêOdÍ mdGud,d i|yd ux.; mdGud,d l%uh ixj¾Okh lsÍfï ls%hdoduh 

fõ.j;a lsÍu i|yd ie<iqï lsrSug kshñ;hs'  
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7 fldgi - wkd.; ie<iqï 
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ÿria: wOHdmkh iïnkaO m¾fhaIK Wmfoia lñgqj tys ks;H /iaùï 2018 jif¾ isg wdrïN 

lrkq we;' ta wkqj wdh;ksl m¾fhaIKj,g jvd;a ixúys; wdldrhg wdpd¾hjreka iïnkaO 

lr.ekSfï iïm%odh wdmiq f.k taug yelshdj ,nd .ekSu' 

úoaHq;a iÕrd" úoaHq;a .%ka: yd fjk;a ux.; øjH i|yd m%fõYùfï yelshdj j¾Okh lsÍug mshjr 

.ekSu' 2018 jir i|yd mqia;ld,h fjkqfjka fjka lrk ,o wruqo,a remsh,a ñ,shk 20 olajd 

uq¿ukskau  fo.=K lrk ,os' 

        ux.; bf.kSu m%j¾Okh lsÍfï kj lñgqjla msysgqjd we;s w;r tu.ska ux.; mdGud,d 

l<ukdlrKh yd ixj¾Okh i|yd iyfhda.h olajhs' 

2018 jif¾ isg cd;Hka;r iïuka;%K i|yd bÈrsm;a lsÍï isÿlrk wdpd¾h uKav,hg imhkq 

,nk wkq.%dyl;ajh jeä oshqKq flf¾' th jirlg jrla re' 150"000$-l uqo,lska fyda wjqreÿ 

follg jrla re' 300"000$-l uqo,lsks' mj;akd jifrys fyda mQ¾j j¾Ifhys m< lrk iQpl iÕrd 

,sms i|yd tla wfhl=g iEu jirlu re' 300"000$- l uqo,la f.jkq ,efí' 

        wdh;kfha úÿ,sn, wjYH;d imqrd,Su i|yd 2018 jif¾ isg iQ¾h;dm n,d.dr moaO;shla ia:dms; 

lsÍug wfmalaId flf¾'  

        2018 jif¾ § Èjhsk uq¿,af,a isiq m%cdjf.a ld¾h idOk uÜgu by< kexùug;a wOHdmk iqÿiqlï 

iïmQ¾K lsÍfï fõ.h jeä ÈhqKq lsrSug;a jvd ÈhqKq uÜgfï wkq.%yhla iemhSu i|yd 

úYajúoHd, uÜgfuka úêu;a hdka;%Khla jeäÈhqKq lsÍug wfmaËd flf¾' 

2018 jir ;=< udkj Ydia;% yd iudc úoHd mSGh ;=< ia:dms; lr we;s fjku tallhla yryd 

mqia;ld, yd f;dr;=re ms<sn| úoHd Wmdêhla msrskeóu i|yd ie,iqï fï jk úg l%shd;aul 

fjñka mj;S' tfiau mSGh ;=< iaA:dms; lsrSug fhdacs; fjku tallhla yryd bxcsfkare ;dlaIK 

mSGh m%udK;aul ñKqï ms<sn| Wmdê jevigykla wdrïN lsÍug woyia flf¾' 

wOHdmk mSGh úiska wOHdmk kdhl;ajh kï kj;u fomd¾;fïka;=jla ia:dms; lsÍug ie<iqï 

lrk w;r l<ukdlrK wOHhk fomd¾;fïka;=j th l<ukdlrK wOHhk mSGhla njg Wiia 

lsÍu i|yd oekgu;a b,a¨ï lr we;' udkj Ydia;% yd iudc úoHd mSGhg bx.%Sis NdIdj b.ekAùfï 

fomd¾;fïka;=jla tla lsÍug o ie<iqï ilia fjñka mj;S' 

2018 jif¾ § mqkre;a:dmk jevigyfkys tla wx.hla f,i nkaOkd.dr /|úhka yg újD; 

úYajúoHd,Sh jevigyka bÈßm;a lsÍu i|yd nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=j iuÕ úêu;a jQ 

l%shdoduhlg wkq.;ùug yelsjkq we;' 
 

újD; úYajúoHd,Sh wdishdkQ ix.ufhka Tíng wêYsIH;aj jevigyka  §¾> lsÍug mshjr .kq 

,nk w;r tu.ska cd;Hka;r úoaj;=ka úYajúoHd,hg f.kajd .ekSfuka wm úYajúoHd,fha 

jevigyka yd m¾fhaIK Wiia uÜgulg f.k tAug;a tys m%;s,dN msGj,g ,nd .ekSug;a 

yelshdj ,efnkq we;'  
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YsIHhka yg imhkq ,nk jevigykaj, .=Kd;aulNdjh yd wdOqksl l%shdldrlï by<  

kexùug;a úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska hï hï mshjr .kq ,nkq we;ehs úYajdi 

flf¾' 

 

újD; úYajúoHd,Sh fjí msgqj m%;sixúOdk lsrSu i|yd ;jÿrg;a mshjr .kq ,efí'  

 

2018 jif¾ § wNskjfhka bÈlsÍï jHdmD;shla weröug mshjr .kq we;' 

 

        2018 jif¾ § OMIS  jeä ÈhqKq lsÍu i|yd ie,iqï ilia lrñka isà' tla kjdx.hla f,i 

úYajúoHd,hg meñKSulska f;drj YsIHhkayg ;u ukdmh mßos ux.;j kej; ,shdmÈxÑùfï 

wjia:dj Wodjkq we;' ;j;a tjeksu kjdx.hla f,i MYOUSL fmdag,h yryd we;=,aùfï ldâm;a 

yd m%;sM, f,aLK ,nd .ekSfï myiqlï o ie,iqug we;=,;a fõ' 

 

       rcfha ie<iqïj,g wkqj meñKSfï yd msgj hdfï f,aLk i|yd weÕs,s i<l=Kq hka;% y÷kajd§ug 

n,dfmdfrd;a;= fõ' Bg iaÓr" ;djld,sl" fl%dka;%d;a yd ndysr hk ld¾h uKav, idudcslhka 

we;=,;a fõ' HRM uDÿldxÕ jevigyk fkdfnda l,lska by< kexfjk w;r tfia j¾Okh jQ 

.=Kdx. úoHudkjkq we;' ld¾h uKav,h fukau YsIH m%cdj i|yd o úYajúoHd,fha ie<iqï l< 

ia:dkj, wifi myiqlï iemhSug mshjr .kq ,efí'  

Wkkaÿjla olajk ish,a,kaf.au m%fhdackh i|yd m%jD;a;s yd ±kAùï we;=,;a udisl úoaHq;a mqj;a 

iÕrdjla uyck f;dr;=re wxYh uÕska t<s olajkq we;' 

 

        2018 jif¾ § uq¿ újD; úYajúoHd,h" m%dfoaYSh uOHia:dk yd wOHhk uOHia:dk wdjrKh jk 

mßÈ kj ix;=,s; ikaksfõok úi÷ula ia:dms; lsÍfï yelshdj ms<sn| úuis,su;a fõ' ta i|yd 

±kg Y%S ,xld fg,sfldï wdh;kh yd fudìfg,a wdh;kh iuÕ idlÉPd lrñka miq fõ' fuu 

cd,h yryd ÿrl:k in|;d jeä lsÍug;a wod, ish¨u ld¾h uKav, iudcslhka i|yd ÿrl:k 

iemhSug;a n,dfmdfrd;a;= fõ' tu.ska újD; úYajúoHd, wOHdmkh flfrys Wkkaÿjla olajk 

ieuf.a ikaksfõok wjYH;djka imsfrkq we;'  

 

YsIH m%cdjf.a fi!kao¾hd;aul yelshdjka m%.=K lsÍug yd m%o¾Ykh lsÍu i|yd l,d yd 

ixialD;sl úêu;a ix.ï msysgqùug wfmalaId flf¾' m%Odk YsIH WmfoaYl yd YsIH WmfoaYk 

fomd¾;fïka;=j ueÈy;a lr.ksñka úYajúoHd,h ;=< kjl jo ;¾ckhg úreoaOj l%shd lsÍug 

kjl jo úfrdaë msrsia ixúOdkh lsÍfï l¾;jHfha kshef,ñka isà'    
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8 fldgi  –  .sKqï 
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mqkrdj¾;k úhoï úia;r 
 

úIh 
 

2016 re' 2017 re' 

w' mqoa.,sl mäkä 1,369,088,721      1,503,377,232  

wd' .uka úhoï 6,185,528            8,730,050  

we' iemhqï 44,272,536          46,532,248  

wE' kv;a;= fiajd 36,025,015          53,559,716  

b' fldka;%d;a fiajd 280,528,085        342,022,001  

B' fjk;a 216,289,772        275,600,005  

tl;=j 1,952,389,657   2,229,821,252  

 

m%d.aOk úhoï ms<sn| úia;r 
 

úIh 2016 re' 2017 re' 

w' 
.Dy WmlrK iy ld¾hd,Sh WmlrK mjrd 
.ekSï  

102,654,279         148,905,806  

wd' hkaf;%damlrK mjrd .ekSï       10,902,662             7,126,108  

we' f.dvke.s,s yd ie,iqï mjrd .ekSï 88,961,379   55,869,211  

wE' 
fjk;a ^mqia;ld, fmd;a" f,da.= yd fudag¾ 
r: jdyk& 14,833,146           14,128,638  

 
tl;=j 217,351,466       226,029,763  

 

jHdmD;s ms<sn| úia;r (foaYSh/úfoaYSh wruqo,a imhk ,o) 
 

há;, myiqlï ixj¾Okh  

TRF f.dvke.s,af,a fjkia lrkq ,nk fldgi m%;sixialrKh fldg úYajúoHd,fha m%Odk 

.nvdj f,i Ndú;d lsÍug kshñ;hs'  

miq.sh wjqreÿ lsysmh uq̈ ,af,au m%dfoaYSh uOHia:dk" wOHdmk uOHia:dk yd mx;s ldur wdÈh 

YsIHhkayg ys;ldó jkq msKsi m%;sixialrK lghq;= isÿ lr we;'  

 

miq.sh j¾Ih mqrdu wOHdmksl wdOdr tkï mß.Kl" nyqudOH m%lafIamk iy ridhkd.dr 

WmlrK wdYs%;j meje;s ksrka;r .eg¿ úi|Sug mshjr f.k we;s w;r ta wkqj m%dfoaYSh 

uOHia:dk fukau m%Odk uKavmfha o ld¾h uKav,hg lsisu ndOdjlska f;drj Tjqkf.a 

mßmd,kuh" wOHhkuh iy m¾fhaIKuh l%shdldrlï lrf.k hdug bvlv ie,iS we;'  
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jHdmD;s ms<sn| úia;r (foaYSh/úfoaYSh wruqo,a imhk ,o) 
 
 

ku iy úia;r 
Kh/m%odkh  uQ,H iemhQ 

wdh;kh 
TCE (re') RFA (re') DF (re') 

1. f;dr;=re mrs.Kl 
;dËK l=i,;d i|yd 
taldnoaO újD; 
wOHdmksl iïm;a  
mdGud,d ixj¾Okh    

fmdoqrdcH 
uKav,Sh 
bf.kqï 
wdh;kh 

      
1,008,467  

               -                   -    

2. 21 jeks ishjfiys 
bf.kqï ,dNSkaf.a úúO 
bf.kqï wjYH;d 
imqrd,Su i|yd jD;a;Sh 
ixj¾Ok jevigyk    

fmdoqrdcH 
uKav,Sh 
bf.kqï 
wdh;kh 

      
2,070,060  

               -                   -    

3. úoaHq;a bf.kqï mdGud,d 
ixj¾Okh  - b.ekaùu 
yd bf.k .ekSu i|yd 
WmfoAYkd;aul ùäfhda 
ksYamdokh 
    

fmdoqrdcH 
uKav,Sh 
bf.kqï 
wdh;kh 

      
1,565,751  

               -                   -    

4.  "újD; wOHdmk iïm;a 
yd újD; wOHdmk mqyqKq 
m%;s.%yKh ms<sn|j 
wOHdmk{hkaf.a  
wLKAv jD;a;Sh 
ixj¾Okh wruqKq 
lr.;a úYd,  újD; 
ux.; mdGud,djla 
ie,iqïlsrSu" ixj¾Okh" 
l%shd;aul lsrSu yd 
w.ehSu: ie,iqï mokï jQ 
Odrs;d ixj¾Ok 
jevigykls" 

  

fmdoqrdcH 
uKav,Sh 
bf.kqï 
wdh;kh 

      
1,432,410  

               -                   -    

5. újD; wOHdmk iïm;a 
m%;sm;a;s l%shd;aul lsrSu 
ms<sn| jevuq¿j  

  

fmdoqrdcH 
uKav,Sh 
bf.kqï 
wdh;kh 

          69,297                 -                   -    

6 2017 f,dal fi!LH oskh 
wruqKq lr.;a 
l%shdldrlï    

f,dal fi!LH 
ixúOdkh           62,000                 -                   -    

7 úoaHq;a mqia;ld, 
iajhxl%ShlrK jHdmD;sh 

  

m%dfoaYsh iNd yd 
m<d;a iNd 
wud;HdxYh 
 
  

    
15,000,000  

               -    
  

15,000,000  
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8 wOHdmk wud;HdxYh yd  
taldnoaOj msrskuk .=re 
wOHdmk{hka i|yd 
m¾fhaIK l%ufõoh 
ms<sn| fláld,Sk 
mdGud,dj    

wOHdmk 
wud;HdxYh 

      
1,250,000  

               -    
    

1,250,000  

9 ux.; wdo¾Yhka 
ixj¾Okh yd ilia 
lsrSu (ux.; fudähq, 
ixj¾Ok jHdmD;sh) 
    

QIG-HETC 

      
1,800,000  

    
1,800,000  

               -    

10 Y%s ,dxlsl m%d:ñl mdie,a 
YsIHhkaf.a idOk uÜgu 
ms<sn|j mj;ajk ,o 
m¾fhaIKh   
    

UNICEF 

      
1,791,350  

               -                   -    

11 ldka;d mqreI iudk;ajh 
i|yd uQ,H 

  

úYajúoHd, 
m%;smdok 
fldñiu 

          77,000                 -            77,000  

12 wêlrKfhys fiajh 
lrkq ,nk 
,>Qf,ALlhka i|yd 
Y%jkh yd l:kh ms<sn| 
fláld,Sk mdGud,dj - 
isxy, yd bx.%Sis jYfhka 
lKavdhï folla i|yd    

weursld tlai;a 
ckmo wdOdr 

        
100,000  

       
100,000  

               -    

13 ECD .=re mqyqKq lrejka 

yd ECD .=rejreka i|yd 
úIhud,d ixj¾Ok 
fláld,Sk mqyqKq 
meflch - Y%s ,xld 

rcfha ECD jHdmD;sh 
hgf;a  

  

ldka;d yd <ud 
lghq;= 
wud;HdxYh  

        
956,500  

               -    
       

956,500  

14 úYajúoHd, m%fõY 
YsIHhka i|yd f;dr;=re 
;dËK  mdGud,dj 
l%shd;aul lsrSu       

úYajúoHd, 
m%;smdok 
fldñiu 

        
963,680  

               -    
       

963,680  

15 “újD; wOHdmk iïm;a 
ixj¾Okh i|yd” kï jQ 
m¾fhaIKh    

  

jjidka újD; 
úYajúoHd,h" 
uef,aishdj 
  

      
6,651,599  

               -                   -    

16 .%dóh f.dú ldka;d 
m%cdj w;r cx.u 
bf.kSu m%j¾Okh i|yd 
ldka;dj iún, .ekaùu  

  

fmdoqrdcH 
uKav,Sh 
bf.kqï 
wdh;kh  

      
1,423,246  

               -                   -    

17 Y%s ,xldfõ lDIs jHdma; 
fiajfha ks¾hd; lDIs 
ks<OdrSkaf.a ld¾hËu;d 
j¾Okh i|yd f;dr;=re 
mrs.Kl ;dËKfhys 
Ndú;h    

fmdoqrdcH 
uKav,Sh 
bf.kqï 
wdh;kh  

        
600,000  

               -                   -    
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jHdmD;s úhoï ms<sn| úia;r (foaYSh/úfoaYSh wruqo,a imhk ,o) 
 
 

ku iy úia;r TCE re' 
2015  
úhoï  

2016 
úhoï  

2017'12'31 
oskg 

iuqpsÑ; 
tl;=j 

fN!;sluh 
ksudfõ 
m%;sY;h 

1. f;dr;=re mrs.Kl ;dËK 
l=i,;d i|yd taldnoaO 
újD; wOHdmksl iïm;a  
mdGud,d ixj¾Okh   

  

 1,008,467    170,141         906,071  89.85% 

2. 21 jeks ishjfiys bf.kqï 
,dNSkaf.a úúO bf.kqï 
wjYH;d imqrd,Su i|yd 
jD;a;Sh ixj¾Ok 
jevigyk (2016 j¾Ifha oS 
uQ,H m%;smdok ,o) 

  

          
2,070,060  

                     
-    

                -                   -    0.00% 

3. úoaHq;a bf.kqï mdGud,d 
ixj¾Okh  - b.ekaùu yd 
bf.k.ekSu i|yd 
WmfoAYkd;aul ùäfhda 
ksYamdokh (2017 j¾Ifha oS 
uQ,H m%;smdok ,o) 

  

          
1,565,751  

                     
-    

                -                   -    0.00% 

4. "újD; wOHdmk iïm;a yd 
újD; wOHdmk mqyqKq 
m%;s.%yKh ms<sn|j 
wOHdmk{hkaf.a  wLKAv 
jD;a;Sh ixj¾Okh wruqKq 
lr.;a úYd,  újD; ux.; 
mdGud,djla ie,iqïlsrSu" 
ixj¾Okh" l%shd;aul lsrSu 

yd w.ehSu: ie,iqï mokï 
jQ Odrs;d ixj¾Ok 

jevigykls"  

    1,432,410  
                     

-    
                -           415,371  29.00% 

5. m%dfoaYSh újD; wOHdmk 
iïm;a m%;sm;a;s l%shd;aul 
lsrSu ms<sn| cd;sl jevuq¿j   

  

              
69,297  

                     
-    

                -             69,297   

6 2017 f,dal fi!LH oskh 
wruqKq lr.;a l%shdldrlï 
 
 
 
 
  

            62,000  
                     

-    
                -             62,000  100.00% 

7 úoaHq;a mqia;ld, 
iajhxl%ShlrK jHdmD;sh 15,000,000  

                     
-    

                -        8,181,293  54.54% 
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8 wOHdmk wud;HdxYh yd tlaj 
taldnoaOj msrskuk .=re 
wOHdmk{hka i|yd m¾fhaIK 
l%ufõoh ms<sn| fláld,Sk 
mdGud,dj 
 
  

1,250,000  
                     

-    
                -           248,520  19.88% 

9 ux.; wdo¾Yhka ixj¾Okh yd 
ilia lsrSu (ux.; fudähq, 
ixj¾Ok jHdmD;sh) 

  

   1,800,000       677,350  114,910      1,075,890  59.77% 

10 Y%s ,dxlsl m%d:ñl mdie,a 
YsIHhkaf.a idOk uÜgu 
ms<sn|j mj;ajk ,o 
m¾fhaIKh    

          
1,791,350  

    
     

1,201,000  
 

67.04% 

11 ldka;d mqreI iudk;aj 
jevigyka i|yd uQ,H 
  

          77,000  
                     

-    
                -              6,640  8.62% 

12 wêlrKfhys fiajh lrkq 
,nk ,>Qf,ALlhka i|yd 
Y%jkh yd l:kh ms<sn| 
fláld,Sk mdGud,dj - isxy, 
yd bx.%Sis jYfhka lKavdhï 
folla i|yd  

       100,000  
                     

-    
                -           100,000  100.00% 

13 ECD .=re mqyqKq lrejka yd 
ECD .=rejreka i|yd 
úIhud,d ixj¾Ok 
fláld,Sk mqyqKq meflch - 
Y%s ,xld rcfha ECD jHdmD;sh 
hgf;a 

       956,500  
                     

-    
                -           128,598  13.44% 

14 úYajúoHd, m%fõY YsIHhka 
i|yd f;dr;=re ;dËK  
mdGud,dj l%shd;aul lsrSu           963,680  

                     
-    

                -           963,680  100.00% 

15 “újD; wOHdmk iïm;a 
ixj¾Okh i|yd”kï jQ 
m¾fhaIKh   

  

    6,651,599  2,795,972  3,757,217      6,651,599  100.00% 

16 fmr mdie,a .=rejreka i|yd 
úIhud,d ixj¾Okh ms<sn| 
fláld,Sk mdGud,dj /<ud 
ixj¾Ok ks<OdrSka - mQ¾j 
<udúh ixj¾Ok jHdmD;sh 
(2016 iema;eïn¾ ui oS 
uQ,HdOdr ,enQ) 
 

       956,000  
                     

-    
                -           128,598  13.45% 

17 .%dóh f.dú ldka;d m%cdj 
w;r cx.u bf.kSu m%j¾Okh 
i|yd ldka;dj iún, .ekaùu    1,423,246       162,130                  -           821,277  57.70% 

18 Y%s ,xldfõ lDIs jHdma; 
fiajfha ks¾hd; lDIs 
ks<OdrSkaf.a ld¾hËu;d 
j¾Okh i|yd f;dr;=re 
mrs.Kl ;dËKfhys Ndú;h  

       600,000  
                     

-    
                -           475,824  79.30% 
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uQ,H m%.;sh ms<sn| úia;r ^úhoï& 

úIh m%;smdok - 2017 re' tl;=j - 2017 re' w;srsla;h$ysÕh 

w. mqkrdj¾;k úhoï -jHdmD;s yer 
 2,196,575,000       2,640,036,879    

wd. m%d.aOk úhous -jHdmD;s yer 
      234,680,000         200,063,405    

we. jHdmD;s - foaYsh uQ,HdOd/;s 
                    -                         -      

wE. jHdmD;s - úfoaYSh uQ,HdOd/;s                      -                         -      

tl;=j 2,431,255,000 2,840,100,284   

 

uQ,H m%.;sh ms<sn| úia;r ^W;amdokh l< wdodhï& 

wdodhï ud¾.h 
                
m%;smdok - 2017 re'  tl;=j - 2017 re' w;srsla;h 

$ysÕh re' 

w¡ m%:u Wmdê wOHhk lghq;= 561,825,800 761,291,826   

wd¡ 
mYapd;a Wmdê wOHhk 
lghq;= 281,090,300 380,645,913   

we¡ WmfoaYk fiajd - -   

wE fjk;a 44,083,900 59,289,404   

tl;=j 887,000,000 1,201,227,143   

 

uQ,H ld¾hidOk úYaf,aIKh - 2017 

úIh 
                                           

iQ;%h tla YsIHfhl= 
i|yd úhou re¡ 

a. tla YsIHfhl= i|yd 
mqkrdj¾;k úhou 

mqkrdj¾;k úhou ÷YsIHh ixLHj 
               67,038  

b . tla YsIHfhl= i|yd m%d.aOk 
úhou 

m%d.aOk úhou ÷ YsIHh ixLHj 
                 5,080  

c. fjk;a   -- 

 

2017 jif¾ oS ,enqKq há;, myiqlï 
 
há;, myiqlus  úia;r 
  

úhou re¡ 
fN!;sluh m%.;s 

m%;sY;h 

hdmkh m%dfoaYSh uOHia:dkh i|yd 
isõ uy,a f.dvke.s,a, 817,893 

boslsrSï lghq;= 
flfrñka mj;S 
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9 යකොටස - යවනත් යතොරතුරු/ යමම වාර්තාවට 

අදාළ කාර්ය සාධ්නය  
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විගණකාධිපති වාර්තාව 

  



89 
 

 

 



90 
 

  



91 
 

 

  



92 
 

 

  



93 
 

 

 



94 
 

  



95 
 

 

 



96 
 

 

  



97 
 

 

 



98 
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශව්විද්යාලය 

අවසාන ගිණුම් - 2017 

2017.12.31 දනට මුලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශනය 

       
 

සටහන 
  

2016.12.31 
 

2017.12.31 
    

 (රුපි.)  
 

 (රුපි.)     
      (නැවත සඳහන්    

කරන ලද)  

  

වත්කේ 
      

දැනට පවතින වත්කේ 
      

බැංකුගේ ඇති මුද්ේ 1 
  

          90,084,219 
 

77,064,304                 

ලැබිය යුතු 2 
  

        191,873,329 
 

274,207,924               

භාේඩ ගේඛ්න 3 
  

        143,553,777 
 

156,401,851               

අත්තිකාරම් සහ පූර්ව ගගවීම් 4 
  

           9,786,175 
 

12,676,772            

ණය සහ කාර්ය මණ්ඩලවල 

අත්තිකාරම්  

5 
  

          61,740,087 
 

76,146,009          

දැනට පවතින මුළු වත්කේ 
  

        497,037,587 
 

 596,496, 859         

       

ජංගම යනොවන වත්කේ 
   

 
                                    

  

ගේපළ , පිරියත හා උපකරණ 6 
  

     7,368,353,462                                                                            
 

7,216,072,495     

ගකරීගගන යන ප්රාේධන කටයුතු 7 
  

          30,887,304             
 

11,059,501            

අස්පෘශය වත්කම් 
   

          33,037,854             
 

34,847,854          

ආගයෝජන 8 
  

     1,152,903,129                              
 

1,455,995,694 

         

සේපූර්ණ ජංගම යනොවන වත්කේ 
  

     8,585,181,748          
 

8,717,975,543       

       

මුළු වත්කේ 
  

   9,082,219,335       
 

9,314,472,402       

       

වගකීම් 
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ජංගම වගකීම් 

      

ගගවිය යුතු තැේපතු 9 
  

          44,824,526 
 

47,938,055               

ගගවිය යුතු ද්ෑ 10 
  

          28,451,659                    
 

50,061,614            

ගසේවාද්ායකයේගේ අත්තිකාරම් - 

විශ්වවිද්යාල මුද්රණාලය 

   
 

              567,562                 

 
 

479,570                 

ගකටි කාලීන පාඨමාලා ආද්ායම -

අත්තිකාරම් ගලස ලැබීම් 

11 
  

          

          39,559,511                 

 
                               

              76,606,403    

අත්තිකාරම් ගලස ලැබුණු ඉගැේවීම් 

ගාස්තු 

   
 

96,762,782             

 
 

126,655,531              

අත්තිකාරම් ගලස ලැබුණු ගවනත් 

ආද්ායම් 

   
 

290,200                                   

 
 

311,400                    

උපචිත වියද්ම 12 
  

98,696,585                 
 

119,169,686              

මුළු ජංගම වගකීේ 
  

309,152,825            
 

421,222,259           

       

ජංගම යනොවන වගකීේ 
      

උපගේශන හා බාහිර උපගයෝජන 

මධයස්ථාන අරමුද්ල 

   
18,456,510                

 
 20,572,375            

විගශේෂිත අරමුද්ේ )සීමිත(  13 
  

276,675,049              
 

339,824,774           

පාරිගතෝෂිත සඳහා ප්රතිපාද්න 14 
  

323,486,950              
 

366,807,961               

මුළු ජංගම යනොවන වගකීේ 
  

618,618,509              
 

727,205,110               

       

මුළු වගකීේ  
  

927,771,334           
 

1,148,427,370            

ශුේධ වත්කම් 
  

8,154,448,001 
 

8,166,045,032          

       

              

       

ශුේධ්  වත්කේයකොටස/් 
      

ප්රාේධන ප්රද්ාන - වියද්ම් කරන ලද්  15 
  

425,637,694             
 

439,764,244           

ප්රාේධන ප්රද්ාන - වියද්ම් ගනොකරන ලද්  15 
  

23,886,841                                   
 

-             
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බාහිර ප්රද්ාන මගිේ ප්රාේධන වියද්ම් 

සඳහා ලැබුණු ද්ායකත්වය 

16 
  

9,444,663               
 

12,292,540            

පරිතයාග 17 
  

944,152,581              
 

 834,837,027            

සාමානය තැේපතු 
   

770,154,693                
 

895,465,643              

ප්රතයාගණන අතිරික්තය 
   

5,981,171,528          
 

5,983,685,579           

මුළු ශුේධ් වත්කේ /යකොටස්  
  

8,154,448,001  
 

8,166,045,032        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශව්විද්යාලය 
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අවසාන ගිණුම් - 2017 

2017.12.31 දනට මුලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශනය 

       
 

සටහන 
  

2016.12.31 
 

2017.12.31 
    

      (රුපි.)  
 

           (රුපි.)    
  (නැවත සඳහන්   

කරන ලද) 

  

            අදායම 
      

පුනරාවර්ථන වියද්ම් සඳහා රජගේ 

ප්රතිපාද්න 
  

  
     1,000,000,000 

 
              1,112,575,000  

පර්ගේෂ්ණ ප්රාේධන ප්රධාන 
   

           5,811,159     
 

              15,666,226                

ආගයොජන වලිේ ගපොලී 18 
  

          71,304,546 
 

108,059,176 

ණය සහ අත්තිකාරම් වලිේ ගපොලී 
   

           2,497,350 
 

2,660,334 

ලියාපදංචි ගාස්තු 
   

           9,265,112 
 

22,312,098 

ශිෂ්යයේගගේ ආද්ායම     19 
  

        812,814,777 
 

1,201,227,143 

විභාග ගාස්තු / සහතිකපත්ර ගාස්තු 
  

           2,243,569 
 

4,305,118 

පුස්තකාල ද්ඩ 
   

              355,158       
 

                             437,290 

ගේවාසිකාගාර ගාස්තු 
   

           1,081,250 
                                    

 
                 2,125,375 

අතිගර්ක ගාස්තු 
   

                         - 
 

                      3,490 

බැඳුම්කර කඩ කිරීගමේ ලත් ආද්ායම 
   

           7,877,124 
 

               4,653,994 

ගකටි කාලීන පාඨමාලා හා ගවනත් 

ප්රභවයේගගේ ලත් ආද්ායම 

     20 
  

          45,709,739 
 

              75,891,900 

ප්රකාශන අගලවිය 
   

           2,441,072                    
 

1,906,719 

         

ඉේලුම්පත් අගලවිය 
  

          17,195,913 
 

               25,091,951       

වාහන කුලී ආද්ායම 
   

              185,774 
 

                             129,395 

ගේපල වලිේ කුලී ආද්ායම 
  

           2,375,084    
 

               3,164,540       

පැරණි භාණ්ඩ අගලවිය 
   

                                       - 
 

                             351,087 
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විවිධ ආද්ායම් 21 
  

                  3,962,748                      
  

 
               9,122,597 

පරිතයාග හා මූලධන වියද්ම් ක්රමක්ෂ්ය 
   

            105,917,239 
 

            117,931,706 

වියද්ම් කල ප්රාේධන ප්රතිපාද්න 

ක්රමක්ෂ්ය 

  
  

          69,939,331     
 

              80,944,065 

මුළු ආදායේ 
   

   2,160,976,945  
 

     2,788,559,203 

     වියදේ 
   

 

                          

 
  

සාමානය පරිපාලන හා කාර්යමණ්ඩල 

ගසේවා 

  
  

        341,109,247  

 
            395,422,569                    

               

ක්ෂ්ය වීම 
   

        335,167,628  

 
          381,834,830  

ලැබිය යුතු ආද්ායම් අපචය විම (ශිෂ්ය)      
   

          24,652,058  

 
              28,380,797  

අධයයන ගසේවා    
  

     1,394,069,789 
 

         1,593,463,800 

ඉගැේවීම් සම්පත් 
  

90,939,938 
 

              97,029,215           

ගසෞඛ්ය ගසේවා 
   

           3,720,469  
 

                        4,711,877 

ඉඩම් හා ගගොඩනැගිලි නඩත්තුව 
   

               45,505,461 
 

              47,119,843 

අනුයාත ගසේවා 
   

     77,260,411

                 

 
              92,073,948             

මුළු වියද්ම 
   

   2,312,425,000              
 

   2,640,036,879            

අද්ාල කාල වකවානුව තුල අතිරික්තය 

(හිඟය) 

   
(151,448,055)              

 
          148,522,325               

ගකටිකාලීන පාඨමාලා අරමුද්ගලේ       22 

ගගවීම 

 

  
 

(13,373,830)            

 

 

  (164,821,885) 

 
            

(22,969,155)        

  

      (125,553,169) 

 

 

 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශව්විද්යාලය 

2017 ගද්සැම්බර් මස 31 දගනේ අවසේ වූ වර්ෂ්ය සඳහා මුද්ේ ප්රවාහ ප්රකාශය 
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 2016              2017 

 (රුපි.) (රුපි.) 

   (නැවත සඳහන්        

කරන ලද) 
 

යමයහයුේ කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාහ   
   
සාමානය කටයුතුවලිේ අතිරික්තය/හිඟය         (164,821,885)   (125,553,169) 
   

මුදල් යනොවන සංචලනයන් 
               

ක්ෂ්යවීම්           335,167,628                         381,834,830        

පාරිගතෝෂිත සඳහා ප්රතිපාද්න             62,364,790                68,473,398            

ප්රාේධන ප්රද්ාන ක්රමක්ෂ්ය            (69,939,331)      (80,944,065) 

පරිතයාග ක්රමක්ෂ්ය          (104,936,893)    (117,931.706)    
   

කාරක ප්රාේධ්නය යවනස්වීමට යපර යමයහයුේ ලාභය            57,834,308                           376,985,627  

භාණ්ඩ ගේඛ්නවල (වැඩිවීම්)/අඩුවීම්                  637,235                    (12,848,074) 

ගවගළඳ හා ගවනත් ලැබීම්වල (වඩිවීම්)   (102,024,386)                (99,631,114) 

ගගවිය යුතු වැඩිවීම්/අඩුවීම්            (82,885,144)                112,069,434    
යමයහයුේ කටයුතුවලින් ශුේධ් මූලය ප්රවාහයන්       (126,437,987)                  376,575,873 
   

ආයයෝජන කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාහය   

ගේපළ පිරියත හා උපකරණ මිලදී ගැනීම (242,155,915)    (213,466,426) 

විගශේෂිත කාර්යයේ සඳහා ලැගබන මුද්ේ             51,307,085        65,265,590           

ආගයෝජන සඳහා වැඩිවීම          (24,639,445)    (303,092,564)           

පාරිගතෝෂික ගගවීම්            (13,367,910)      (25,152,388) 
   
ආයයෝජන කටයුතුවලින් ශුේධ් මුදල් ප්රවාහ       (179,577,295)  (476,445,788) 
   

මූලය කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාහ   

ප්රාේධන ප්රද්ාන            230,000,000                    86,850,000         

   
   
මූලය කටයුවලින් ශුේධ් මුදල් ප්රවාහ        230,000,000                 86,850,000         

මුද්ේ හා මුද්ේ තුලනයේගේ ශුේධ වැඩිවීම/(අඩුවීම)            (76,015,282)      (13,019,915) 

කාලපරිච්ගේද්ය ආරම්භගේදී මුද්ේ හා මුද්ේ තුලයයේ           166,099,501                  90,084,219      

කාලපරිච්ගේද්ය අවසානගේදී මුද්ේ හා මුද්ේ තුලයයේ              90,084,219                  77,064,304    
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2017 ගද්සැම්බර් මස 31 දගනේ අවසේ වූ වර්ෂ්ය තුළ මූලය කාර්ය සාධනය  

 

පිළිබඳ ප්රකාශය 
 

     
 

ස්වභාවය අනුව වියද්ම් වර්ගීකරණය කිරීම 
 

      

  
 

(රුපි.) 
 

(රුපි.) 
 

යමයහයුේ කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාහ  

 

2016 
 (නැවත සඳහේ කරන ලද්) 

 
2017 

 

 
 

 
  

 

පුනරාවර්තන ප්රද්ාන 
 

         1,000,000,000           1,112,575,000          
 

පර්ගේෂ්ණ ප්රාේධන ප්රද්ාන 
 

5,811,159                15,666,226                
 

පරිතයාග ක්රමක්ෂ්ය 
 

            105,917,239                           117,931,706             
 

ප්රාේධන ප්රද්ාන ක්රමක්ෂ්ය 
 

             69,939,331                            80,944,065              
 

ගවනත් ආද්ායම් 
 

            933,599,476                      1,385,550,306             
 

ගවනත් අරමුද්ේ 
 

             32,335,909                             52,922,745              
 

මුළු යමයහයුේ ආදායම 
 

         2,147,603,115                    2,765,590,048         

 

යමයහයුේ වියදේ 

 

            
 

පුේගලික ගේතන 
 

         1,369,088,721           1,503,377,231          
 

ප්රවාහන 
 

               6,185,528                  8,730,050                

 

සැපයුම් සහ පාවිච්චි කරන ලද් පාරිගභෝගික 

ද්රවය 

 

             44,488,194                46,532,248              

 

නඩත්තු 
 

            36,025,015                53,559,716              
 

ගකොේත්රාත් ගසේවාවේ 
 

          279,318,473              342,022,001             
 

පර්ගේෂ්ණ හා සංවර්ධන 
 

              8,332,192                12,031,721                
 

ක්ෂ්යවීම් සහ ක්රමක්ෂ්ය වියද්ම් 
 

           335,167,628              381,834,830             
 

ගවනත් ගමගහයුම් වියද්ම් 
 

           232,609,637              290,053,207             
 

මුළු යමයහයුේ වියදම 

 

        2,311,215,387           2,638,141,005          

 

යමයහයුේ කටයුතුවලින් අතිරික්තය/හිඟය 

 

(163,612,273)           (127,449,043) 

 

මූලය පිරිවැය 
 

(1,209,612)               (1,895,874) 

 

ගේපළ පිරියත හා උපකරණ අගලවිය මත 

අලාභය 

 

                      -                              -    

 

මුළු ගමගහයුම් ගනොවන ආද්ායම (වියද්ම) 

 

         (164,821,885)                      125,553,169 

 

අතිගර්ක සාමානය භාණ්ඩවලට ගපර ශුේධ 

අතිරික්තය/හිඟය 

 

                         -                              -    

 

කාලපරිච්යඡ්දය සඳහා ශුේධ් අතිරික්තය/හිඟය 

 
         

(164,821,885)         
       

   (125,553,169) 
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය 

2017.12.31 දගනේ අවසේ වූ වර්ෂ්ය තුළ ගකොටස්වල ගවනස්කම් පිළිබඳ ප්රකාශය 
       (re)  

විස්තරය 

සාමානය 

සංචිත 

(නැවත 

සඳහන් 

කරන ලද) 

ප්රාේධනය 

ප්රතයාගරන 

අතිරික්තය 
මුළු එකතුව 

වියදම් කරන 

ලද ප්රාග්ධන 

ප්රදාන 

වියදම් 

නනොකරන ලද 

ප්රාග්ධන 

ප්රදාන 

පරිතයාග 

සහ නවනත් 

ප්රදාන 

2015 ගද්සැම්බර් මස 31 දනට 

ගශේෂ්ය 
937,975,439             295,275,026              

                                 
-    

816,059,761              5,893,723,179     7,943,033,405        

වර්ෂය තුළ වියදේ කරන ලද 
ප්රාේධ්න ප්රදාන 

                                
-    

200,302,000                 (200,302,000)              
                                 

-    
                            

-    
                              

-    

පර්යේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න ප්රදාන 
                                

-    
                                 

-    
(5,811,159)                 

                                
-    

                            
-    

         (5,811,159)    

වර්ෂය තුළ ලැබුණු මුදල් ප්රදාන -                - 230,000,000    -   -       230,000,000              

මහවැලි අධිකාරිය සඳහා යවනම 
ගිණුම 

                                 
(2,998,860)    

                                 
-    

                                 
-    

                            -                 
                            

-    
         (2,998,860)                      

වර්ෂය තුළ ලැබුණු පරිතයාග/යවනත් 
ප්රදාන 

                                
-    

                                 
-    

                                 
-    

        243,621,471              
                            

-    
       243,621,471              

පරිතයාග ක්රමක්ෂය 
                                

-    
-              

                                 
-    

       (105,917,239)                                                  
                            

-    
(105,917,239) 

ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය  -  (69,939,311)    - 
                            

-    
      (69,939,311)        

අතිරික්තය/හිඟය ප්රතයාගණනය -           
                                 

-    
                                 

-    
                                 

-    
      87,448,349                                      87,448,349         

කාලපරිච්යඡ්දය තුළ 
අතිරික්තය/හිඟය 

 (164,821,885)            -               
                                 

-    
              -          (164,821,885) 

2016 ගද්සැම්බර් 31 දන ගශේෂ්ය         770,154,694                           425,637,694               23,886,841            953,763,993 5,981,171,528    8,154,614,750                                  



ii 
 

යපර වසර සඳහා යථාවත් කරගැනීම 
(වැඩ නිමයවමින් පවතින  ප්රධ්ාන 
ගබඩා ) 

 (242,220)                                      (242,220)              

වර්ෂය තුළ වියදේ කරන ලද 
ප්රාේධ්න ප්රදාන 

 95,070,615          (95,070,615)                  -           

පර්යේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න ප්රදාන                           (15,666,226)             (15,666,226)              

වර්ෂය තුළ ලැබුණු මුදල් ප්රදාන   
                                 

-    
           86,850,000                                                                                  

-    
        86,850,000            

වර්ෂය තුළ ලැබුණු පරිතයාග/යවනත් 
ප්රදාන 

                                
-    

  
                                 

-    
                          -        

පරිතයාග ක්රමක්ෂය                 
                                 

-    
          11,297,279            11,297,279  

ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය   (80,944,065)          (117,931,705)                  (198,875,770)              

අතිරික්තය/හිඟය ප්රතයාගණනය                             2,514,050          

කාලපරිච්යඡ්දය තුළ 
අතිරික්තය/හිඟය 

125,553,169            2,514,050        125,553,169 

2017 ගද්සැම්බර් 31 දන ගශේෂ්ය 895,465,643             439,764,244               -                          847,129,567              5,983,685,579         8,166,045,032         
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 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය  

මූලය ප්රකාශන සඳහා සටහන් 

1. ආයතනික ගතොරතුරු 

1.1 සාමානය 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය ශ්රී ලංකාව තුළ සංස්ථාගත කර පිහිටුවා ඇති ආයතනයකි. එහි 

ලියාපදිංචි කාර්යාලය සහ ප්රධ්ාන වයාපාරික ස්ථානය නාවල, නුයේයගොඩ පිහිටා ඇත. යකොළඹ, 

නුවර, අනුරාධ්පුරය, මාතර, යාපනය, මඩකලපුව, බදුල්ල, කුරුණෑගල හා රත්නපුර යන 

ස්ථානවල කලාපීය මධ්යසථ්ාන පිහිටා ඇත. මීට අමතරව දිවයින පුරා අධ්යයන මධ්යස්ථාන 18ක් 

ස්ථාපිත කර ඇත. 

1.2 නිකුත් කිරීම් සතයාපනය කළ යුතු දනය 

2017 යදසැේබර් මස 31 දියනන් අවසන් වූ වර්ෂය තුළ විශ්වවිදයාලයේ සංයශෝධිත මූලය ප්රකාශන 

නිකුත් කිරීම සඳහා 2018 යපබරවාරි මස 23 දින පවත්වන ලද සභා රැස්වීම මඟින් ලබා යදන ලද 

අනුමැතිය ප්රකාරව අවසර ලබා යදන ලදී. 

2. සාමානය ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

2.1 පිළිගයල කිරීගම් පද්නම  

ඓතිහාසික පිරිවැය පදනම මත මූලය ප්රකාශන පිළියයල කරනු ලැබ ඇති අතර ස්ථාවර වත්කේ 

2012.12.31 දිනට ප්රතයාගරණයයහි සාධ්ාරණ අගය මත ගණනය කරන ලදී.  

2.2 අනුකූලතා ප්රකාශය 

ශ්රී ලංකා රාජය අංශයයහි ගිණුේකරණ ප්රමිතීන් හා අනුකූලව මූලය ප්රකාශන පිළියයල කරනු ලැබ 

ඇත. 

2.3 සංසේද්නාත්මක ගතොරතුරු  

විශ්වවිදයාලය විසින් ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති යයෝගය යලස යයොදා යගන ඇති අතර ඒවා ඉකුත් 

වර්ෂයේ  ඒවා හා ගැළයප්. යමම වසයර් ඉදිරිපත් කිරීම හා ගැළයපන යලස අවශය අවස්ථාවලදී 

ඉකුත් වර්ෂයේ සංඛයායල්ඛන සහ වගන්ති නැවත සකස් කරනු ලැබ ඇත. 

2.4 කෘතයමය සහ ඉදරිපත් කිරීම් මුද්ේ ප්රගේද්ය 

සියලුම වියේශීය මුදල් ගනුයදනු ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කරනු ලැබ ඇති අතර එය 

ගනුයදනුව සිදු කරනු ලබන අවස්ථායේ පැවති විනිමය අනුපාතය මත ගනුයදනු වාර්තා කරන මුදල් 

ප්රයේදය  යේ. 
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3. සුවිගශේෂී ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

ඇස්තගම්ේතු සහ නිගමන ගයොද්ා ගැනීම 

 රාජය අංශයේ ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති හා අනුකූලව මූලය ප්රකාශන පිළියයල කිරීයේදී ගිණුේකරණ 

ප්රතිපත්ති යයොදා ගැනීම සහ වත්කේ, වගකීේ, ආදායේ සහ වියදේවල වාර්තා වූ ප්රමාණයන් යකයරහි 

බලපාන යලස ඇසත්යේන්තු සහ උපකල්පන සිදු කිරීම කළමනාකරිත්වය විසින් සිදු කළ යුතු යේ. 

නිගමන හා ඇස්තයේන්තුව ඓතිහාසික අත්දැකීේ සහ පවතින තත්ත්වයන් යටයත් සාධ්ාරණ බවට 

විශ්වාස කරනු ලබන අයප්ක්ෂාවන් ඇතුළු අනිකුත් සාධ්ක මත පදනේ යේ. ඇසත්යේන්තු සහ පාදක 

උපකල්පන ඉදිරියට සිදුවන පදනමක් මත සමායලෝචනය කරනු ලැයේ.  

ගිණුේ ඇස්තයේන්තු සඳහා වන ප්රතියශෝධ්න එම ඇස්තයේන්තු ප්රතියශෝධ්නය කරනු ලබන 

කාලපරි ච්යඡ්දය තුළදී හඳුනාගනු ලබන අතර එයසේ සිදු කරනුයේ එම ප්රතියශෝධ්නය එකී 

කාලපරිච්යඡ්දයට සහ යවනත් කිසියේ අනාගත කාල පරිච්යඡ්දයක් සඳහා බලපානු ලබන්යන් නේ 

පමණි.  

මූලය ප්රකාශන තුළ හඳුනාගනු ලැබූ ගිණුේ තුළ වඩාත්ම සුවියශේෂී බලපෑේ සහිත ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති 

යයොදා ගැනීම පිළිබඳ ඉතාම වැදගත් තීරණ සහ අවිනිශ්චිතතා ක්යෂේත්ර පිළිබඳ යතොරතුරු පහත සඳහන් 

සටහන් තුළ ඇතුළත් කර ඇත. 

4. සුවිගශේෂී ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

පහත දැක්වා ඇති ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති ඉකුත් වර්ෂයේදී භාවිතා කරන ලද ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති හා 

ගැළයප්. 

4.1 ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනය සඳහා යපොදු පහසුකේ ලබාදීම සඳහා දරන ලද වියදේ සහ 

උපයයෝගීතාවයන් ලබාදීමට දරන ලද පිරිවැය ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනයයන් ලැබීමට 

ඇති දෑ යලස ගිණුේගත කර ඇත. 

 

4.2 අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව විසින් ක්රියාත්මක කර පවත්වායගන යනු ලැබූ බාහිර වැඩසටහන් 

කිහිපයක් හා උප යේශන වයාපෘති, විශ්වවිදයාල මුද්රණාලය සහ උපයේශන හා බාහිර  සේපත් 

මධ්යස්ථානය යටයත් ඇති මාධ්ය මැදුර මඟින් ලැබුණු ආදායම එකී ආදායම ලැබුණු 

කාලපරිච්යඡ්දයට අදාළව ගිණුේගත කරන ලදී.උපයේශන හා බාහිර සේපත් මධ්යස්ථාන 

මාර්යගෝපයේශ ප්රකාරව, එම මධ්යසථ්ානයේ අතිරික්තයයන් යකොටසක් යයෝගය සංවර්ධ්න 

අරමුදල් යවත මාරු කර යවනු ලැබ ඇත. 

 

4.3 අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තු, පීඨ හා ස්වයං අරමුදල් අධ්යන වැඩසටහන් මධ්යස්ථානය ( Centre 

for Self-funded Academic Programmes) (C-SAP) යටයත් ඇති විශ්ව විදයාලයේ අයනකුත් 

ආයතන මගින් පවත්වනු ලබන ස්වයං අරමුදල් අධ්යන වැඩසටහන් මගින් ලැබුණු ආදායම, එකී 

අදායම ලැබුණු කාලපර්ච්යඡ්දයට අදාලව ගිණුේගත කරන ලදී. (C-SAP) මාර්යගෝපයේශ 

ප්රකාරව C-SAP අතිරික්තයයන් යකොටසක් යයෝගය සංවර්ධ්න අරමුදල් යවත මාරු කර යවනු 

ලැබ ඇත. 

 

4.4 බැඳුේකර සහ ගිවිසුේ උල්ලංඝනය කිරීම යහේතුයවන් අයවියයුතු මුදල රුපියල් 91,382,830,15 

කි. 
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4.5 භාණ්ඩාගාරයයන් ලැබුණු ප්රාේධ්න ප්රදාන මුල් අවස්ථායේදී වියදේ යනොකරන ලද ප්රාේධ්න 

ප්රදාන යටයත් ගිණුේ ගත කරන ලද අතර වියදේ කරන ලද මුදල් අනතුරුව වියදේ කරන ලද 

ප්රාේධ්න ප්රදාන ගිණුමට මාරු කර යවන ලදී.(සටහන 15)    

 

 

4.6 ගේපළ පිරියත හා උපකරණ 

 

4.6.1 වත්කම් තක්ගසේරු කිරීම  

 

i. වර්ෂය තුළදී මිලදී ගනු ලැබූ සියලුම වත්කේ මිලදීගත් පිරිවැය මත ආනුෂාංගික 

වියදේ සමඟ සටහන් කරනු ලැයේ. 

 

ii. විවිධ් වයාපෘති අරමුදල්වලින් මිලදී ගනු ලැබූ යේපළ පිරියත හා උපකරණ 

වටිනාකේ වයාපෘති අරමුදල් ගිණුයේ සිට බාහිර ප්රදාන මඟින් ප්රාේධ්න වියදේ 

දායකත්ව ගිණුමට මාරු කරන ලදී. (සටහන 16) 

iii. පරිතයාග යලස ලැබුණු යේපළ, පිරියත හා උපකරණ ප්රාේධ්නීකරණය කර අදාළ 

වත්කේවල ප්රයයෝජනවත් ආයු කාලය තුළදී ආදායම යලස ක්රමක්ෂය කරන ලදී. 

(සටහන 6) 

iv. යේපළ පිරියත හා උපකරණ සමුච්චිත ක්ෂයවීේ අඩු කර පිරිවැය/ ප්රතයාගනනය 

කරන ලද වටිනාකම මත දක්වනු ලැයේ. 1995.10.05 දිනැති අංක 649 දරන 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභා චක්ර යල්ඛය ප්රකාරව වර්ෂයකට පහත 

සඳහන් අනුපාත  මත ඍජු යර්ඛා ක්රමය මත ක්ෂයවීේ ගණනය කරනු ලැයේ. 

යගොඩනැඟිලි     05% 

   ගෘහ භාණ්ඩ     10% 

   කාර්යාල උපකරණ    20% 

   පුස්තකාල යපොත්        20% 

   යමෝටර් වාහන           20% 

   විදයාගාර හා ඉගැන්වීේ උපකරණ  20% 

   යලෝගු      20% 

   පිරියත හා යන්යත්රෝපකරණ   20% 

                        ක්රීඩා භාණ්ඩ                         20% 

 

මිලදී ගත් දින සිට ක්ෂයවීේ අය කරනු ලැයේ.  

v. යලෝගු තක්යසේරු කිරීම විශ්ව විදයාල අභයන්තර කමිටුව විසින් 2017.12.31 දින 

වන විට සේපූර්ණ කරන ලදි. ඒ අනුව, 2017.12.31 දිනට ගිණුේ වල ගලපන ලදි.    

vi. ඉකුත් වර්ෂයේ ප්රතයාගනන  අතිරික්තය වත්කේවල වටිනාකම මත සිදු කරන ලද 

නිවැරැදි කිරීේවලට අනුව ගලපන ලදී. 

vii. අනුරාධ්පුර, කුරුණෑගල, හා අේපාර ඉඩේ බදු ක්රමයට ලබායගන ඇත. අනුරාධ්පුර 

සහ අේපාර ඉඩේවල වටිනාකේ පිළියවලින් රුපියල් 12,000,000.00 සහ රුපියල් 

7,900,000.00 යේ. 
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4.6.2 ඉඩම් ලබා දීම 

විශ්වවිදයාලය විසින් සිය 385 වැනි සභා රැස්වීයේදී පර්චස් 15ක බිේ යකොටසක් ඉංග්රීසි පශ්චාත් 

උපාධි ආයතනයට යවන් කර යදන ලදී. තවද සභාව විසින් සිය 408 වැනි රැස්වීයේදී පර්චස් 

4.8ක බිේ යකොටසක් ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට ලබායදන ලදී. 

4.7 ගකරීගගන යන ප්රාේධන කාර්යයේ  

යකරීයගන යන ප්රාේධ්න කාර්යයන් වත්කේ උපයයෝජනය කිරීම ආරේභ කරනු ලබන 

අවස්ථායේදී අදාළ වත්කේ ගිණුමට මාරු කරනු ලැයේ.  

4.8 අස්පෘශය වත්කම් 

 ආයතනික ස්මරණ යතොරතුරු පේධ්තියේ සහ ජාල පේධ්තියේ අස්පෘශය වත්කේ යලස 

හඳුනාගන්නා ලදී.          

 ආයතනික ස්මරණ පේධ්තිය  -. රු. 15,000,000.00 

 ජාල පේධ්තිය    - රු.  15,000,000.00 

 විදුත් යපොත් සහ මෘදුකාංග  - රු.  4,847,853.29 

4.9 භාණ්ඩ ගේඛ්න 

යල් පැන ගිය සහ භාවිතයට ගැනීම බහුලව සිදු යනොවන භාණ්ඩ සඳහා නියමිත යවන් කිරීේ සිදු 

කිරීයමන් පසුව අඩුම පිරිවැය සහ ශුේධ් ප්රතයක්ෂ වටිනාකම මත භාණ්ඩ යල්ඛන සකසනු 

ලැයේ. 

භාණ්ඩ යල්ඛන දැනට පවතින ස්ථානයට හා තත්වයන්ට යගන ඒමට දරන ලද පිරිවැය පහත 

සඳහන් සූත්රය යයොදා ගනිමින් ගණනය කරනු ලැයේ. 

• අමුද්රවය  - පළමුව ලැයබන ද්රවය පළමුව පිට කිරීයේ පදනම මත පිරිවැය තීරණය කරනු 

ලැයේ. 

 

• නිමි භාණ්ඩ – ඍජු අමුද්රවය පිරිවැය, ඍජු රමය සහ සාමානය යමයහයුේ ධ්ාරිතාව මත 

ස්ථාවර නිෂ්පාදන යපොදු කාර්ය පිරිවැය මත. 

 

          4.10 ආගයෝජන 

කල් පියරන යතක් තබා යගන ඇති මූලය යල්ඛන යටයත් යකටි කාලීන ආයයෝජන කාණ්ඩගත 

කර ඇත. 

4.11 ලැබිය යුතු ද්ෑ 

පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළදී සිය ලියාපදිංචිය අලුත් යනොකරන ලද ශිෂයයන් යවතින් ලැබිය යුතු 

මුදල් අවලංගු කිරීයේ විශ්වවිදයාල ප්රතිපත්තිය අනුව එකී අවුරුදු පහ අවසන් වන වර්තමාන 

අවුරුේයේදී එම මුදල් ආදායේ ප්රකාශනයට ඇතුළත් කරන ලදී. 
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4.12 පාරිගතෝෂිත සඳහා ප්රතිපාද්න 

සියලුම යසේවකයන් තම පළමු යසේවා වර්ෂය සේපූර්ණ කරන ලද වර්ෂයේ සිට ඔවුන්හට විරාම 

පාරියතෝෂික යගවීම සඳහා ගිණුේ තුළ සේපූර්ණ ප්රතිපාදන යවන් කිරීමක් සිදු කරනු ලැයේ. 

යමම ප්රතිපාදන සඳහා බාහිර මූලය සේපාදනයක් සිදු වන්යන් නැත. 

4.13 වගකීම් හා ප්රතිපාද්න 

4.13.1 මූලය ප්රකාශන සකස් කිරීයේදී සියලුම දන්නා වගකීේ ගණනයට ලක් කර ඇත. 

    4.13.2 අධිකරණයේ/කේකරු විනිශ්චය සභායේ විභාග යවමින් පවතින නඩු හා 

සේබන්ධ් අසේභාවය වගකීේ ගණනයට ලක් යනොකරන ලදී. 

4.13.3 2017 වර්ෂයට අදාළව ගණනය කරන ලද ශිෂය ගාස්තු ආපසු යගවීම සඳහා වූ 

ප්රතිපාදන 2016 ශිෂය ගාසත්ු ආදායමට සාමානය පරිදි අදාළ විය. 

4.13.4 ශිෂයාධ්ාර අරමුදලට මාරු කර යවන ලද ශිෂය ගාස්තුවලින් සියයට 4ක 

ප්රතිපාදනය සමායලෝචන කාලපරිච්යඡ්දයට අදාළ වියදමක් යලස 

හඳුනා ගන්නා ලදී.  

4.14 ආද්ායම සහ වියද්ම 

4.14.1  ආදායම හඳුනා ගැනීම 

රජයයන් ලැයබන ප්රදාන, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන යකොමිසම යවතින් ලැයබන 

ප්රදාන. පාඨමාලා ගාස්තු සහ අභයන්තර මූලාරවලින් උපයා ගනු ලබන මුදල් 

ආදායමට ඇතුළත් යේ. ආයයෝජන මත ලැයබන යපොලිය උපචිත පදනම මත 

ගණනය කරනු ලැයේ. රජයේ ප්රදාන ලැයබන ආකාරය අනුව ගණනය කරන 

ලදී. ශිෂයයන් යවතින් අයකරනු ලබන පාඨමාලා ගාසත්ු ශ්රී ලංකා රාජය අංශයේ 

ගිණුේකරණ ප්රමිති අංක 10හි, 19 සහ 20 වගන්ති ප්රකාරව අදාළ යසේවය 

ලබායදනු ලබන කාලපරිච්යඡ්දයට අදාළ සමායලෝචන කාලය තුළ ආදායමක් 

යලස හඳුනාගනු ලැයේ. 

           4.14.2     වියද්ම හඳුනා ගැනීම 

     වයාපෘති/භාණ්ඩ ප්රකාරව වියදම විශ්යල්ෂණය කරනු ලැබ ඇති      

අතරවිශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභාව විසින් ලබායදන ලද 

මාර්යගෝපයේශ සහ වාර්තා කිරීයේ යපොදු ආකෘති පත්රය ප්රකාරව විවිධ් වියදේ 

ශීර්ෂ යටයත් වියදම වර්ගීකරණය කරනු ලැබ ඇත. 
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5. ඉකුත් වර්ෂ්යට අද්ාළ ගැලපීම් අතීතයට බලපාන ගලස නැවත ප්රකාශ කිරීම 

2014 වර්ෂය තුල HETC වයාපෘතියේ පරිතයාග වශයයන් ලැබුණු රු.2,028,302.39 ක වටිනාකමකින් 

යුත් මෘදුකාංග ගිණුේගත කිරීමට ගනු ලැබූ අතර 2014 සිට 2016 දක්වා රු. 980,346.16 වටිනාකමකින් 

යුත් යමම පරිතයාග ක්රමක්ෂය ගිණුේ වලට ගලපන ලදී. 

රසායනික ද්රවය හා අයනක් සැපයුේ මිලදී ගැනීම සඳහා රු.215,657.50 ක මුදලක් වූ පුනරාවර්තන 

වියදේ, පර්යේෂණ හා කාර්යාල උපකරණ යටයත් වැරදි යලස ගිණුේගත කර ඇති අතර එය නිවැරදි 

කරන ලදි.  

බාහිර ප්රධ්ාන වලින් ප්රාේධ්න වියදේ වලට රු.166,750.00 හර කිරීයමන් ේවිත්ව ඇතුලත් කිරීයේ 

අනුපිටපත් නිවැරදි කිරීම හා රු.166,750.00 කාර්යාල උපකරණ බැර කිරීම. 

රු.242,220.00 ක යශේෂය, වැඩ යකයරමින් පවතින ප්රධ්ාන ගබඩා සමානය සංචිත වලට මාරු  යකරුනි.  

2013 සිට 2016 දක්වා ප්රතයාගණනය කල යගොඩනැගිල්ල සඳහා ප්රතිපාදන යටයත් රු. 2,334,750.00 

ක මුදලක් ක්ෂයවීම හා රු.11,673,750.00 ක් වූ ප්රතයාගණනය කල යගොඩනැගිලි වටිනාකම 2016 

ගිනුේ සඳහා අතුලත් කරනු ලැබීය 

5.1 මූලය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්රකාශනය 

 

 

 

 

 

විස්තරය මුද්ල  (රුපියේ) 

2016 ගද්සැම්බර් මස 31 දගනේ අවසේ වූ වර්ෂ්ය සඳහා හිඟය (163,251,824) 

එකතු කළා : යපර වසරවලදී සිදුවී ඇති වැරැදි පිළිබඳ නැවත ප්රකාශනය       

• පරිතයාග ක්රමක්ෂය කිරීම හා ප්රාේධ්න වියදේ      980,346  

   (162,271,478) 

අඩු කලා :   

• රසායනික ද්රවය හා අයනකුත් සැපයුේ සඳහා පුනරාවර්තන වියදේ නිවැරදි කිරීම            (215,657) 

• ප්රතිපාදන යටයත් ප්රතයාගණනය කල යගොඩනැගිල්ල ක්ෂය වීම (2,334,750) 

2016 ගද්සැම්බර් මස 31 දගනේ අවසේ වූ වර්ෂ්ය සඳහා නැවත ප්රකාශ කරන ලද් හිඟය 
           

(164,821,885) 
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය  

                        පසුගිය වර්ෂ් පහ තුළ  මුලයමය ගලස වැද්ගත් සිදුවීම්        

විස්තරය 2013 2014 2015 2016 2017 

ආද්ායම           

පුනරාවර්තන වියදේ සඳහා 
රජයේ ප්රදාන           844,715,000          965,000,000  

      
1,040,000,000       1,000,000,000  

     
1,112,575,000  

පර්යේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න ප්රදාන                        -               2,039,500                        -               5,811,159  
         

15,666,226  

ආයයෝජන සඳහා යපොලිය          32,479,880           40,694,851  
          

46,622,869           71,304,546  
        

108,059,176  

ණය සහ අත්තිකාරේවලින් 
යපොලිය             2,703,143             2,706,693             2,748,693             2,497,350  

           
2,660,334  

යේපළවලින් ලැයබන කුලිය             5,689,986             2,749,657             3,005,309             2,375,084  
           

3,164,540  

පැරණි ගබඩා අයලවිය                         -                    41,423             1,110,138                        -    
              

351,087  

නිෂ්පාදන අයලවිය                      375                      110                        -                          -                          -    

විවිධ් ලැබීේ            4,750,467             4,163,071             4,446,087             3,962,748  
           

9,122,597  

ලියාපදිංචි ගාස්තු           10,656,040           20,124,657           20,248,635             9,265,112  
         

22,312,098  

ඉගැන්වීේ ගාස්තු          609,989,377          932,902,450  
         
735,286,953          812,814,777  

     
1,201,227,143  

විභාග ගාස්තු                612,436             1,453,955             1,605,394             2,243,569  
           

4,305,118  

ප්රකාශන/අයදුේපත්ර අයලවි කිරීම           32,804,922           23,451,352           46,851,310           19,636,985  
         

26,998,669  

පුස්තකාල දඩ                419,146                453,415                488,120                355,158  
              

437,290  

පරිපුරක ගාස්තු            4,608,032             1,590,945                   3,700                        -    
                 

3,490  

යන්වාසික ගාස්තු                937,910             1,608,345             1,466,255             1,081,250  
           

2,125,375  

යකටි පාඨමාලා වලින් හා 
යවනත්   මූලාරවලින් ලැයබන 
ආදායම           29,302,555           60,896,724           56,867,049           45,709,739  

         
75,891,900  

වාහන කුලියට දීම                447,035                222,214                346,902                185,774  
              

129,395  

බැඳුේකර උල්ලංඝනය කිරීමට 
අදාළව ලැබුණු ආදායම            9,741,899             9,580,982           12,336,699             7,877,124  

           
4,653,994  

ආධ්ාර ක්රමක්ෂය කිරීම හා 
ප්රාේධ්න වියදේ          392,534,363          213,362,676           99,286,320          104,936,893  

        
117,931,706  

වියදේ කරන ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන 
ක්රමක්ෂය කිරීම           42,526,211           49,557,263           53,536,014           69,939,331  

         
80,944,065  

මුළු එකතුව     2,024,918,777    2,332,600,283    2,126,256,447    2,159,996,599  
  

2,788,559,203  

වියද්ම            

සාමානය පරිපාලන සහ කාර්ය 
මණ්ඩල යසේවා          220,422,170          210,920,703  

        
311,526,795          341,109,247  

        
395,422,569  

එකතු කළා : ක්ෂ්යවීම්          596,480,633          436,583,918  
        
285,574,568          332,832,878  

        
381,834,830  

       816,902,803       647,504,621       597,101,363       673,942,125  
     

777,257,399  



140 
 

 

  

ලැබිය යුතු මුදල් යනොලැබීේ 
(ශිෂය)                        -             39,345,440  

        
146,703,270           24,652,058  

         
28,380,797  

ලැබිය යුතු මුදල්යනොලැබීම 
(කාර්ය මණ්ඩල)                        -                          -                  135,848                        -                          -    

අධ්යයන යසේවා         898,491,968       1,115,776,579  
     

1,270,215,942       1,393,854,130  
     

1,593,463,800  

ඉගැන්වීේ සේපත්           61,416,894           73,333,512           84,144,598           90,939,938  
         

97,029,215  

යසෞඛය යසේවා             2,595,930             2,888,556             3,690,281             3,720,469  
           

4,711,877  

ඉඩේ හා යගොඩනැඟිලි නඩත්තුව           34,198,991           43,887,259           42,194,954           45,505,461  
         

47,119,843  

අනුෂාංගික කටයුතු           60,489,076           65,695,892           76,038,262           77,260,411  
         

92,073,948  

මුළු එකතුව    1,874,095,662    1,988,431,859    2,220,224,518    2,309,874,592  
  

2,640,036,879  
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6. Perera, K.G.S.K., Karunanayaka, S.P., & Ariyaratne, A. (2017). Teachers’ attitudes towards the 

use of information and communication technology in the instructional process of secondary 

education in Sri Lanka. Research paper presented at the Open University Research Sessions 

(OURS)-2017, November, 2017, OUSL. 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.600398
http://doi.org/10.4038/ouslj.v12i1.7392
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Research Projects 

1. Research Team Leader – Design and Development of a Massive Open Online Course for 

Continuous Professional Development (CPD MOOC) for educators on ‘Adoption of Open 

Educational Resources (OER) and Open Educational Practices (OEP)’ – Research project 

implemented at OUSL, supported by the Commonwealth Educational Media Centre for Asia 

(CEMCA), India (2017-2018 - Ongoing) 

2. Research Team Leader - Impacts of Integrating OER in Teacher Education at the Open 

University of Sri Lanka - – Research project implemented at the Faculty of Education, 

OUSL through a sub-grant received by OUSL from the Wawasan Open University, Malaysia 

under Research on Open Educational Resources for Development [ROER4D] Impact Studies 

[IS] supported by the International Development and Research Centre (IDRC), Canada (2015-

2017 - Completed) 

 

Research and Publications 2017 

Journal Article: 

1. Nawastheen, F.M., Wanasinghe W.M.S., & P.Senaviratne (2017), A Study on PGDE Student-

Teacher Efficacy Beliefs in the Sri Lankan Context, OUSL Journal, Volume 1 (1), 27-44, Open 

University of Sri Lanka OUSL (https://ouslj.sljol.info/293/volume/12/issue/1/) 

2. P.Ramathass,Socio Cultural and Educational Problems Faced by Plantation Sector 

Children in Migrants     Families – Survey Based on Estates in Nuwara-Eliya District 

Educationalist Research Journal, (BI-Annual) April,2017, Educational Publication 

Centre, Jaffna, Sri Lanka. 

3. P.R.D. Chathurika, P.L.N. Randima Rajapaksha, (2017), “learner’s perception on online 

learning in open and distance education mode in the diploma in early childhood and 

primary education, the open university of sri lanka”, International Journal of Scientific 

Research, Vol. II, Issue 4, 2017 

4. Chathurika.P.R.D, (2017), Effective Teaching Practices of Teaching Environment 

Related Activities in Primary level in Sri Lanka, ISER- 205th International Conference 

on Education and Social Science (ICESS-2017), Singapore 

 

https://ouslj.sljol.info/293/volume/12/issue/1/
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5. Karunanayaka, S. P. & Naidu, S. (2017). A design-based approach to support and nurture open    

educational practices.  AAOU Journal, 12(1), 1-20. doi: https://doi.org/10.1108/AAOUJ-01-

2017-0010. 

6. Karunanayaka, S. P., Naidu, S., Rajendra, J., & Ratnayake, H. (2017). Designing reflective 

practice in     the context of OER-based eLearning.Journal of Learning for Development, 4(2), 

143-160 Retrieved   from http://www.jl4d.org/ind  ex.php/ejl4d/article/view/210. 

 

Articles Published in Educational Magazines 

1. Integration of Clinical Approach in Teaching Practice Component”- (Issue -07) Annual 

Educational Magazine, Faculty of Education, The Open University of Sri Lanka. February 2017. 

2. Twenty First Century Schools. Classrooms and Teachers”. Mugizhl,25th Anniversary Magazine 

of CP/H/Kirkoswold No-02 Tamil Vidiyalayam, Bogowanthalawa. March 2017. 

3. Teacher Efficacy in Plantation Sector Schools”. 125th Anniversary Magazine of CP/H/Highlands 

College, Highlands College Past Pupils’ Association, Hatton. June 2017. 

4. Suggestions for the Enhancement of Teacher Transfer and Re -Deployment Annual 

Educational Magazine, Nitharsham of CP/N/Kotagala Tamil Maha Vidiyalayam, Kotagala 

December 2017 

 

Conference proceedings/Abstracts 

1. Nawastheen F.M., Moahmed Azmie (2017) Teachers' Perception towards Difficulties of 

Bilingual Students in the Schools of Kalmunai Education Zone, Ruhunu University International 

Conference on Humanities and Social Sciences – 2017 

2. Azmie, M., Nawastheen F.M., (2017) The Students’ Enrollment In The Bilingual Education In 

The Kalmunai Education Zone, 7th International Symposium-2017 South  Eastern University 

of Sri Lanka 

3. An abstract on Improving the correct use of Be verbs as a main verb and helping verb among 

grade 09 students using tenses. 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1108/AAOUJ-01-2017-0010
https://doi.org/10.1108/AAOUJ-01-2017-0010
http://www.jl4d.org/ind%20%20ex.php/ejl4d/article/view/210
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4. Ramathass, P. (2017) Teacher Deployment in Schools in Difficult Areas. Research paper 

presented at the 10th Annual Research Conference, The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 

March 23rd – 25th, 2017 

Research Article: 

1. Essence and the Aesthetic value of Guru Geethaya (The First Teacher) by 

Chinghiz Aitmatov  “pp 435 - 449   in Sahithyaya  (Literature ) the special volume - 

2017    Published by the Department of Cultural Affairs . 

 

2. Use of Bloom’s revised taxonomy in improving students’ intellectual skills at schools.John 

Keller's ARCS Model of Motivational Design and Learning process. 

  Research and Publications – 2017  

1. Panel Discussion on “Doing ESL Research: Diverse Perspectives from Five Contexts” at the       

International Research Symposium on English Language Studies-2017, Dept. of English 

Language Studies, Faculty of Arts, University of Colombo. 

2. Herath, S., Nagahawatte, K., Gamage, S. Kalinga, J., & Perera, S.A.S.K. (2017, 

September). Doing ESL Research: Diverse Perspectives from Five Contexts. Panel discussion 

presented at the International Research Symposium on English Language Studies-2017 of the 

Dept. of English Language Teaching, University of Colombo, Colombo 03 

3. Developing Language and Early Literacy skills of a preschool child with Global 

DevelopmentalDelay”  AnomaAlwis,Malani Munasinghe, T.D.T.L.Dhanapala,Hemanthi 

Anuruddhika, K. Ketheeswaran, Saminda Kuruppu 15th Open University Research Sessions-

2017 

4. The Bachelor of Education (Drama & Thetre) Programme conducted through Distance Mode: 

Problems and Solution G.D. Lekamge, A.I. Irugalbandara, K.P.R. Jayawardena,M.N.C. 

Fernando, S.Kugamoorthi, B.G.H. Anuruddhika 15th Open University Research Session, 

201716th & 17th  November 

5. The Bachelor of Education (Drama & Thetre) Programme conducted through Distance Mode: 

Problems and Solution G.D. Lekamge, A.I. Irugalbandara, K.P.R. Jayawardena, M.N.C. 

Fernando, S.Kugamoorthi, B.G.H. Anuruddhika 15th Open University Research Session, 

201716th  & 17th November 
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6. The Bachelor of Education (Drama & Thetre) Programme conducted through Distance Mode: 

Problems and Solution G.D. Lekamge, A.I. Irugalbandara, K.P.R. Jayawardena, M.N.C. 

Fernando, S.Kugamoorthi, B.G.H. Anuruddhika 15th Open University Research Session, 

201716th & 17th November 

7. The Bachelor of Education (Drama & Thetre) Programme conducted through Distance Mode: 

Problems and Solution G.D. Lekamge, A.I. Irugalbandara, K.P.R. Jayawardena, M.N.C. 

Fernando, S.Kugamoorthi, B.G.H. Anuruddhika 15th Open University Research Session, 

201716th & 17th November 

8. Anoma Alwis, Malani Munasinghe, T.D.T.L.Dhanapala, Hemanthi Anuruddhika, 

K.Ketheeswaran and Saminda Kurruppu., (2017), Developing Language and Early Literacy Skills 

of a Preschool Child with Global Developmental Delay.15th Open University research sessions, 

p. 37-42, ISSN 2012-9912. 

9. Anoma Alwis, Malani Munasinghe, T.D.T.L.Dhanapala, Hemanthi Anuruddhika, 

K.Ketheeswaran and Saminda Kurruppu., (2017), Developing Language and Early Literacy Skills 

of a Preschool Child with Global Developmental Delay.15th Open University research sessions, 

p. 37-42, ISSN 2012-9912. 

10. Anoma Alwis, Malani Munasinghe, T.D.T.L.Dhanapala, Hemanthi Anuruddhika, 

K.Ketheeswaran and Saminda Kurruppu., (2017), Developing Language and Early Literacy Skills 

of a Preschool Child with Global Developmental Delay.15th Open University research sessions, 

p. 37-42, ISSN 2012-9912. 

11. K.Ketheeswaran., (2017), Pedagogical benefits of the theory of Multiple Intelligence for 

teachers in understanding needs of diverse learners (Tamil), PARVAI, Faculty of Education, the 

Open University of Sri Lanka, Vo-7, p 78-96.ISSN 2012-8134. 

12. NfjP];tud;> (2017)> “,yq;ifj; jpwe;j gy;fiyf;fofj;jpd; fw;ifnewpfs;”> fhiu tre;jk; - 2017> fdlh fhiu 

fyhrhu kd;wk;> gf;fk; 81-85. 

13. Developing Language and Early Literacy skills of a preschool child with Global Developmental 

Delay”  

14. Anoma Alwis, Malani Munasinghe, T.D.T.L.Dhanapala,      Hemanthi Anuruddhika, K. 

Ketheeswaran, Saminda Kuruppu 15th Open University Research Sessions-2017 

15. Hiroko Furuta and K. A. C. Alwis (2017) Teaching Students with Special Educational Needs in 

an Inclusive Educational Setting in Sri Lanka: Regular Class Teacher’ View, Journal of 

International Cooperation in Education Vol.19 No.2,p1-18 
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16. Gonsalkorala, L.G., Sudarshana, M.L. (2017). Teachers' Existing Learning Practices and 

Communication Skills Conducive to Online Learning. Open University Research sessions- OUSL 

2017 (16th & 17 November) 

17. Sudarshana, M.L.,(2017). Skills and Practices the Graduate Teachers Should Have to Become 

Successful Online Learners and Their Provincial Wise Differences The 31 Annual Conference 

of the Asia Association of Open Universities (AAOU) 2017 (27-29 September 2017)  

18. Sudarshana, M.L. (2017). Teaching - Learning Stimulators. European Journal of Education 

Studies.Volum 3/Issue3/2017.ISSN 2501-1111 

19. Gonsalkorala, L.G., Sudarshana, M.L. (2017). Teachers' Existing Learning Practices and 

Communication Skills Conducive to Online Learning. Open University Research sessions- OUSL 

2017 (16th & 17 November) 

20. Currently the research team leader of the ongoing Education Faculty Board Research on the 

“Teachers Readiness to follow Online Professional Development Courses”  

21. Articles published in the Faculty of Education of the OUSL Sinhala magazine 

Adeeksha.Research articles published in International refereed journals    

22. Article published in European Journal of Education Studies, ISSN: 2501-1111, ISSN-L:2501-

1111. Volume 3/issue 7/2017, doi105281/zenodo83377 under the title “Student Teachers’ 

Progress in Teaching Practice under the Supervision of Master Teachers” 

23. Article published in International Journal of Novel Research In Education and Learning, Vol 4, 

issue 3, pp (26-32), Month May – June 2017 under the title “ODL Printed Materials and the 

Provision of Interaction” 

24. Article published in International Journal of Novel Research In Education and Learning, Vol 4, 

issue 4, pp (18-25), Month July – August, 2017 under the title  “Problems Faced by OUSL Study 

Centres Then and Now” 

25. Presented a research paper at the AAOU conference 2017 in Indonesia on the title of “Skills 

and Practices the Graduate Teachers should have to become successful online learners and 

their provincial wise differences” with Mr. M.L. Sudarshana. 

26. Published an article on A statistical analysis of test scores in Sinhala (vibaga lakunu pilibanda 

sankya vidyathmaka viggrahayak) in Addeksha magazine 2017 of the Faculty of Education. 
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27. Study on Achievement Level of the Grade 3 Sri Lankan Primary School Students, Department 

of Early Childhood and Primary Education,Faculty of Education The Open University of Sri 

Lanka  September 2017  Prof. P.C.P. Jaufer, Mrs. D.M.W. Munasinghe – Team Leader, Mr P. 

Seneviratne, Dr. T. Mukunthan, Mrs. P.R.D. Chathurika, Dr. K.A.C. Alwis, Mrs. P.L.N.R 

.Rajapaksha, Mr. S.I. Sriranganathan Mrs. Kumadumalee De Silva (NIE) Sponsorship of this 

study by the Ministry of Education (MOE) 

28. Preschool teachers’ concerns on educational theories and views of educationists to develop 

creativity in the teaching- learning process 26th International Conference on Teaching 

Education and Learning ((ICTEL), 08-09 November 2017, Singapore 

29. Developing language and early literacy skills of a preschool child with Global developmental 

delay Collaborative research with Special needs education 

30. ’uq,a <udúhg NdId ixj¾Ok l%shdldrlï”(Language Development Activities to Early      

Childhood), wOHdmksl' ISBN 978-955-0857-01-2 

31. ’<ud lõ .S fidnd¶ (Lama Kavi Gee Soba)" <ud idys;Hh yd wOHdmksl" ^uq,a <udúh yd m%d:ñl   

wOHdmk wjêfha <uhskaf.a fouõmshkag yd .=rejrekag w;afmd;lss'&   ISBN 978-955-0230-29-7 

32. ’<ud is;g lõ .S¶^Lama Sithata Kavi Gee), wOHdmksl" ISBN 978-955-584-538-0  

33. A study on student teachers perception on the continuous assessment methods of the Post 

Graduate Diploma in Education programme S. Kugamoorthy, W.M.S.Weerakoon, W.M.S. 

Wanasinghe, J.D.Careemdeen 

34. Introduction of the Curriculum W.M.S.Wanasinghe & F.M.nawastheen Adeeksha (2017) 

Faculty Magazine Faculty of Education, OUSL 

35. A study on the problems face by students with special needs when engaging in class room 

activities with normal students .A thesis on Improving the correct use of Be verbs as a main 

verb and helping verb among grade 09 students using tense 

36. Impact of School based projects implemented by Student Teachers of the Post Graduate 

Diploma in Education Programme, 2011, The Open University. (with others)- presented a 

research paper in OUSL annual academic sessions. 

37. An Analytical study on the Project component in Teaching practice stage Two of the Post 

Graduate Diploma in Education Programme, 2011, Open University (With others)- presented 

a research paper in OUSL annual academic sessions. 

38. How parents should intervene to Social needs of School Aged Adolescents- Article to Faculty 

Journal ‘Adiksha’(2011) 
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39. Designing an Online learning environment on Open Educational Resources for Science 

Education.  (with others)- AAOU Journal vol.8, No.1 March2013 

40. Perceptions of Student teachers of an Online learning Environment on Open Educational 

Resources for Science Education (2013)- with others –presented a paper for Open University 

annual academic sessions.   

41. An OER  -integrated Online learning environment to enhance knowledge costruction in 

Chemistry at Secondary School Level (with others)- presented a paper at the International 

conference on Chemical Education (2014) 

42. Encourage Self-regulated learning among Open and Distance Learners: A literature review of 

existing instructional strategies and specific tools for encouraging self-regulation 

(2014)-  presented a paper at annual research symposium, University of Colombo. 

  

43. An investigation of the present status of self-regulated learning skills of university students 

studying in the open and distance learning environment (2015)- presented a paper at annual 

research symposium, Colombo University. 

44. Developing self-regulated learning skills in university students studying in the open and 

distance learning environment (2016) - presented a paper at annual research symposium, the 

Faculty of Education ,Open University. 

45. Adopting Motivated Strategies for Learning Questionnaire to assess self-regulated learning 

skills in university students (2017)- presented a paper at annual research symposium, 

University of Colombo. 

46. Zarookdeen, S.S. (2017). Contribution of classroom management on effectiveness of teaching 

and learning process; PAARVAI, Faculty of education, the open university of Sri Lanka, vol.7. 

p.12.23. 

47. A study on the implementation of Education for sustainable development (ESD) in the 

Secondary School Geography Curriculum in Sri Lanka. 
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A.2 Faculty of Engineering Technology 

 

           Department of Agricultural & Plantation Engineering 
 

 

           Award and Research Publications of Prof C.S De Silva for the year 2017 

 

Award 

Annual Research Award for year 2016 by the Open University of Sri Lanka, presented at 

the OURS2017. 

 

Journal Articles 

 

1. Rushton KR, De Silva CS (2017). Abstraction Strategies for Irrigation from large 

diameter wells. Water Resources Management (31:2257–2270) DOI 10.1007/s11269-

017-1641-6 (Science Citation Index Journal. Impact factor 2.437) 

2. T.Rageendrathas and C.S.De Silva (2017). Effect of bio-char on growth and yield of 

onion (allium cepa) and soil properties of Calcic Red Yellow Latasols in Jaffna District. 

Journal of Engineering and Technology of the Open University of Sri Lanka (JET-OUSL), 

Vol.5, No.1, 2017, pp 21-35. 

 

Extended Abstracts in Conference Proceedings 

 

3. K.I.C. Amarasinghe, P.T.N.Dishani, C.S De Silva and L.K.R.R (2017).  Preliminary study 

on induced temperature and water stress on yield parameters of Tissue Cultured 

Ananas comosus (Pineapple)- variety Kew. Proceedings of the 15th Open University 

Research Sessions-OURS2017, pp 429-434. 

4. Partlee Samarakody and C.S De Silva (2017).  Impact of excessive use of phosphorus 

fertilizers on soils in the central Highlands of Sri Lanka and possible Health Hazards. 

Proceedings of the 15th Open University Research Sessions-OURS2017, pp 439-444. 

5. P.T.N.Dishani and C.S De Silva (2017).  Farmer’s perception on climate change and 

coping strategies; A case study in Major Irrigation Schemes of Puttlam District. 

Proceedings of the 15th Open University Research Sessions-OURS2017, pp 445-450. 

6. W.B.O.N.Kumari, D.N Sirisens and C.S De Silva (2017). Investigation of farmers level 

problems for low productivity of paddy cultivation in Mahagirilla Agrarian Services 

Division of Sri Lanka. Proceedings of the 15th Open University Research Sessions-

OURS2017, pp 451-454. 
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7. P.Maheswaran, C.S De Silva and T Karunainathan (2017).  Effect of different Irrigation 

Methods and Mulches on leaf Curl Complex Attack in Chilli in Jaffna District. 

Proceedings of the 15th Open University Research Sessions-OURS2017, pp 465-470. 

8. Ahilan Krishnapillai and C.S De Silva (2017).  Growth and yield performance of newly 

introduced Chilli Variety (Capsicum Annum L. var. MI) grown under Basin Irrigation 

System in Jaffna District of Sri Lanka. Proceedings of the 15th Open University Research 

Sessions-OURS2017, pp 471-476 

 

Full paper refereed Journal  

1. Somarathna Thikshani, Premakumara GAS, Akbarsha A. Mohammad 

kadalmani Balamuthu, Weerakkody Sevwandika Nimsha 2017 In vitro 

antibacterial activity of selected underutilized plants and cytotoxic property 

of Terminalia catappa International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences 9,  12, 2017 

 

Abstracts at conferences   

 

1. Somarathna T Ranaweera KKDS, Weerakkody 2017 Synergistic anti - 

bacterial, antibiofilm activity of A malacesnsis and T. Catappa  

International Symposium on Traditional and complementary Medicine, 

Educatuonal Exhibition and Trade Fair 23rd-25th November 2017 Waters 

Edge Colombo  

 

2. A.M.H. Athapaththu, N.Priyankarage, N.S.Weerakkody, P.S.Fernando 

2017 Selection of Suitable Anti-Oxidant to Extend the Keeping Quality of 

Palm Kernel Cake. World’s Poultry Science XVIth Annual Scientific 

Sessions Hotel Taj Samudra Colombo 15 th September 2017 

 

3. MPU Isuranga, H Pasqual N S Weerakkody 2017 Smart Electronic Analyser for 

Detection of Chic ken Meat Spoilage. 111th Annual Sessions of the IESL BMICH 

Colombo 23rd -24th October 2017.  

 

4. H.Amarasinghe, V. Waisundara N.S Weerakkody 2017. Evaluation of 

aphysico-chemical properties and antioxidant activities of Kombucha 

“Tea Fungus” during extended period of fermentation. International 

conference on advances in Tea BMICH Colombo 12-13th August 2017. 

 

5. Somarathna T Ranaweera KKDS Premakumara GAS, Weerakkody N S 

2017. In-Vitro Antibacterial Activity of Underutilized Plant Crude Extracts 

Against Food-Borne Pathogens, 6th International Symposium of 

Sabaragamuwa University of Sri Lanka (ICSUSL). Kandy 3-5th May 2017.  
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Participation TV Other Media  

 

1. Worlds Milk day “ Talk on Nutritional value of Milk” Rupavahini 

Nugasevena programme 1st June 2017  

 

 

 For 4 Local Awards for 1 Student  

1. ENG. E W Karunaratna Award -20\6l2OL7 best undergraduate project in 

electrical engineering Early detection device for Microbial spoilage of 

food Mr MPU Isuranga, Ms H Pasqual, Dr N. S Weerakkody.  

 

Journal Article 

1. Chandrasekera, B.S.G., Fluess, H., Zhao, Y.C., Trigiano, R.N., Winkelmann, T. 

(2017). In vitro plant   regeneration from ovules of Taraxacum officinale and 

Taraxacum koksaghyz. African Journal of  Biotechnolodgy, 16(34), 1764-1775. 

Extended Abstracts 

 

1. Madubashini, K.G.R., Chandrasekera, B. S. G. (2017). A preliminary study on 

drinking water availability during 2017- flash floods in Diyagama, Kalutara District 

of Sri Lanka: Proceedings of the 15 th Open University Research Sessions (OURS 

2017). 

2. Jinendri, G.H.U., Chandrasekera, B.S.G. (2017). The potential of applying green 

technology for The Open University of Sri Lanka: Proceedings of the 15 th Open 

University Research Sessions (OURS 2017). 

 

    Posters  

 

1.  Bandusena, M.K.B., Chandrasekera, B.S.G., Edirisinghe, E.S.C. (2017). 

Development of cryopreservation protocol for Banana Variety ` Ambul' (Musa 

spp.) using vitrification technique: Istanbul (Turkey): II International 

Symposium on Micropropagation and In Vitro Techniques. (accepted for oral 

presentation). 

 

Research Publication 2017 

1. Determination of Appropriate Water Tariff for Kandy City, Sri Lanka: An Application 

of Choice Modeling Approach" with Paper ID "SMHB-17-845” has been accepted for 

publication and Oral Presentation in “Sixth International Conference on Advances in 

Social Science, Management and Human Behaviour - SMHB 2017” that is going to 

be held at Rome, Italy.09-10 December 2017.S Thrikawala and LHP Gunarathne. 
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2. Nijamdeen, T.W.G.F.A. Mel, P,K,J de Mel., Malathy, P. (2017). Evaluation of Growth 

and Yield Performance of Selected Lines of Yard Long Bean (Vigna unguiculata 

subsp. Sesquipedalis) during Off Season in Mid Country Wet Zone. Proceedings of 

the 15 th Open University Research Sessions (OURS 2017). 

3. Kohombange S., Gunasekera H.K.L.K. and Kirindigoda  S (2017). Effect of Various 

Concentrations of Nitrobenzene on Bell Pepper (Capsicum annuum L.) Yield under 

Green House Condition. International Journal of Horticulture, 4:4.ISSN:2376-0354. 

4. Chamini D.A.M.N., Gunasekera H.K.L.K and Krishnaraja S.A (2017). Effect of growth 

hormones and de‐topping on Cordyline terminals `Red edge’. Proceedings of IV 

International Conference on Postharvest and Quality Management of Horticultural 

Products of Interest for Tropical Regions – PQMHP 2017, 21.  

5. Sewwandi H. P. T. I., Gunasekera H.K.L.K and Krishnaraja S. A. (2017).Production of 

spiral from Dracaena sanderiana canes as value added products. Proceedings of IV 

International Conference on Postharvest and Quality Management of Horticultural 

Products of Interest for Tropical Regions – PQMHP 2017, 7. 

6. Nisansala A. D. N. S., Gunasekera H. K. L. K. and Wickramasinghe M. C. (2017). 

Enhancing vase life of Gerbera Jamesonii  by using glucose and calcium nitrate, 10th 

National Symposium on Floriculture Research (NASFLOR-2016), Department of 

National Botanic Gardens Peradeniya in collaboration with Sri Lanka Council for 

Agricultural Research Policy (CARP),10:18. 

7. Wijewickrama M.M.S., Gunasekera H. K. L. K., M.M.D.J. Senarathna and  Krishnaraja 

S.A (2017). Effect of cytokynin and subsequent de-topping on axillary shoot 

formation of Dracaena reflexa ‘Song of India’, 10th National Symposium on 

Floriculture Research (NASFLOR-2016), Department of National Botanic Gardens 

Peradeniya in collaboration with Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy 

(CARP),10:1. 

 

8. Bandara G.R.A.S., Gunasekera H. K. L. K. and W.M.H.L.D. Weerakoon (2017). 

Investigation of an effective rooting procedure for Dracaena godseffiana.  10th 

National Symposium on Floriculture Research (NASFLOR-2016), Department of 

National Botanic Gardens Peradeniya in collaboration with Sri Lanka Council for 

Agricultural Research Policy (CARP),10:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omicsonline.org/author-profile/kohombange-s-207243/
https://www.omicsonline.org/author-profile/gunasekera-hklk-207245/
https://www.omicsonline.org/author-profile/kirindigoda-s-207246/
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Department Of Civil Engineering 

1. D.A.T.H. Deiyagala, P.G.N. Priyadarshani, M.A.N. Perera, T.M. Pallewatta, M.N.C. 

Samarawickrama and D.P.M.B. Tibbatuwawa. “Engineering and Economic Viability 

of Using Crushed Construction Waste in the Production of Concrete and Mortar”. 

Journal of Institution of Engineers, Sri Lanka “ENGINEER’ Vol. L, No. 03, pp. [41-

53]. http://doi.org/10.4038/engineer.v50i3.7264  

2. Dolage, D.A.R., Weligepolage K , Water Resource Planning of Mundeni Aru River 

Basin in Eastern Sri Lanka, Proceedings of the 37th International          Conference 

of Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR),World Congress, 13-18 

August 2017, Kuala Lumpur, Malaysia.pp. T1 -195 

3. Dolage D.A.R.,  Pallewatta T.M, Pragash T., Chathurangani J.T.H. and Sellathurai 

V.,Use of Ground Rice Husk Ash Blended Cement to Manufacture Cement Sand 

Cellular Blocks, Proceedings of the 08th International Conference on Structural 

Engineering and Construction Management 2017, Kandy, Sri Lanka, 07-09  

December 2017 

4. Fernando D.I., Perera H.A.C.M, Perera M.A.I, Study of the Compressive Strength of 

Kithul Palm Fibre-Reinforced Concrete, Open University Annual Research Sessions 

2017. 

5. Fernando D.I., Hettiarachchi G.D.R, Gamage, U.G.M.P, D.N.Illeperuma 

,Investigation of Flat Slabs in Sri Lanka, SLASS Annual Sessions 2017.  

6. Shobitha Tharmarajah and Kamal Karunananda,  Assessment of Concrete Arch 

Dam under Possible Earthquake Loading in Sri Lanka: Case Study on Victoria Dam. 

International Journal of Engineering Research, 2017. 

7. C. S. Bandara, J. S.C.S. Bandara, U.I. Dissanayake, P.A.K. Karunananda ,Metals used 

in Old Bridges in Sri Lanka and its Effects of their Material Properties on Capacity 

Estimations. Journal of Institution of Engineers, Sri Lanka “ENGINEER’,2107 

8. D.D.K. Chathuranga, T.E.H. Karunarathna, H.C. Karannagoda and P.A.K.  

Karunananda Fatigue Life Estimation of Critical Railway Bridges in Kelani Valley 

Line Sri Lanka. Proceedings of the 08th International Conference on Structural 

Engineering and Construction Management 2017, Kandy, Sri Lanka, 07-09  

December 2017. 

9. G.L.E.P. Perera, G.C.R. Dayarathna, H.K.M. Perera, B.C.L. Athapattu, Kasun De Silva 

& G.A.A.U. Perera Engineered Wetland System for Enhancing Aquatic Environment 

of Urban Canals for Transportation: Case Study on Kirulapone Canal in Colombo, 

Sri Lanka,. 5th International Symposium on Advances in Civil and Environmental 

Engineering Practices for Sustainable Development, Galle, Sri Lanka,2107 
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10. M.S.T. Priyadarshana, P.B.R. Dissanayake , A. Senarathne EFFECTIVE USE OF 

MANUFACTURED SAND IN HIGH PERFORMANCE CONCRETE. Proceedings of the 

08th International Conference on Structural Engineering and Construction 

Management 2017, Kandy, Sri Lanka, 07-09  December 2017. 

11. DPL Abelsekara, DDSL Fernanado, BM Randima, LA Udamulla and TL PadeepAn 

Experimental And Analytical  Study Of The Critical Properties Of Compressed 

Stabilized Earth Block. International Symposium on Advance in Civil and 

Environmental Engineering Practice for sustainable  Development, 2017 PP449-

454. 

12. TL Padeep ,Steel Structure Optimization Through the Performance Based Design: 

Case Study Using Push Over Analysis. Advanced Steel structures, Singapore., 09-

10 November, 2017. 

13. P.Vishnu , T.L.Pradeep , R.S.K.Thrimavithana , G.Chinthoory Model Optimization 

On Water Retaining Structures: A Case Study Of Chlorine Contact Tank And Back 

Wash Recovery Tank. International Conference on Structural Engineering and 

Construction Management, 08-09., December 2017., Kandy Sri Lanka. 

14. K.A.I Perera, A.N.S Silva, A.A.S.D Perera, T.L Pradeep A Study On Stiffness 

Reduction Behaviour In Reinforced Concrete Columns Under Cyclic Loading. 

International Conference on Structural Engineering and Construction 

Management, 08-09., December 2017., Kandy Sri Lanka. 

 

Department of Electrical and Computer Engineering 

 Journals 

1. Improved symbol value selection for symbol flipping based non-binary LDPC 

decoding. N. Balasuriya and C. B. Wavegedara, EURASIP Journal on Wireless 

Communication & Networking,  Issue. 2017:105, June 2017, ISSN 1687-1499. 

2. Economical Colorimetric Smart Sensor to Measure Water Quality of Drinking Water 

in CKDu Prevalence Areas. S.A.D.A.N Dissanayake, H Pasqual and B.C.L  Athapattu, 

IEEE Sensors Journal, Vol.17, Issue 18, 2017, ISSN: 1558-1748   
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3. Reliable delay-sensitive spectrum handoff management for re-entrant secondary 

users, Premarathne, U.S., Khalil, I. and Atiquzzaman, M., Ad Hoc Networks, Elsevier, 

Vol.6, 85-94, November 2017, ISSN: 1570-8705. 

4. Reduced-switch SCALDO: An extra low frequency DC-DC converter technique for 

VRM applications, Wickramasinghe, T., Kularatna, N. and Steyn-Ross, A., IET Power 

Electronics, IET, Vol.10, Issue 15, December 2017, ISSN 1755-4535 

 

Non-Indexed 

1. Design of a road-side threat alert system for deaf pedestrians. M.R.H.E. Bandara and 

D.N. Balasuriya, ENGINEER, Vol. L, No. 2, April 2017, ISSN 1800-1122.  

2. Capacity Enhancement of Micro Hydro power plant at Demodara Tea Estate for Net 

metering.R.H.G Sasikala, L.A Samaliarachchi, U.S. Dissanayake, JET-OUSL, Issue:2017 

Vol 5, no 1 

3. Impact of Electric Vehicle Loads on the System Load Profile of Sri lanka.R.M.G.D. 

Ranatunga, L.A Samaliarachchi, ENGINEER, Vol. L, No. 4, October 2017, ISSN 1800-

1122 

4. Smartphone-Based Activity Recognition Model (SBARM).L. Elilvany, G.S.N. Meedini, 

JET-OUSL, Issue:2017 Vol 5, no 1 

5. Development of Software Defined Radio (SDR) Receiver, M.H.M.N.D. Herath, M.K. 

Jayananda, ET-OUSL, Vol. 05, No. 01, March 2017, ISSN 2279-2627 

Conference - Full Papers 

1. Modelling and Simulation Analysis of the Genetic-Fuzzy Controller for Speed Regulation 

of a Sensored BLDC Motor Using MATLAB/SIMULINK Hasitha Ruwan Jayetileke, Ravi de 

Mel, Hemali U. W. Ratnayake, Proceedings of the 12th IEEE International Conference on 

Industrial and Information Systems (ICIIS) 2017, Peradeniya, Sri Lanka, Dec 2017 

2. Proposal of a Novel Method to Determine the Required Storage for Photovoltaic Systems 

to Create Virtual Inertia. B. Mayanthi Wathsala P. Gunarathna, I.A. Premaratne, 19th - 

20th November 2017, National Energy Symposium, Colombo, Sri Lanka 

3. An Expert System to Generate Chords for Melodies Composed in Eastern Music Format. 

E.A.D. Yasith Chathuranga, H.U.W. Ratnayake, I.A. Premaratne, July 2017, pages 501-504, 

IEEE International Conference on Computer, Communications and Electronics 2017, 

Manipal University Jaipur, Jaipur India. 

4. Vehicle Service Date Prediction System Using Lubricant Viscosity Degradation Pattern. 

A.J.M. Dayawantha, I.A. Premaratne, July 2017, pages 403-407, IEEE International 

Conference on Computer, Communications and Electronics 2017, Manipal University 

Jaipur, Jaipur India. 
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5. Energy Storage Battery Bank System to Reduce Peak Demand for Domestic Consumers. 

A.G.N. Madhuranga, I.A. Premaratne, July 2017, pages 648-653, IEEE International 

Conference on Computer, Communications and Electronics 2017, Manipal University 

Jaipur, Jaipur India. 

6. Optimum Charging Algorithm for Electric Vehicles to Reduce the Peak Demand in 

Consumer Premise, Dhanushka S. Lokunarangoda, I.A. Premaratne, July 2017, 654-658, 

IEEE International Conference on Computer, Communications and Electronics 2017, 

Manipal University Jaipur, Jaipur India. 

7. Primary user activity modeling using multi-term parameter estimation in cognitive radio 

systems. S. Perera, N. Balasuriya and M. Sithara, In proc. IEEE International Conference on 

Advanced Networks & Telecommunication Systems, Bhubaneswar, India, Dec 2017. 

8. Reliability analysis of trust based federated identity management in InterCloud: A graph 
coloring approach,Premarathne, U.S, January. 2017 (pp. 345-348), In proc. 14th IEEE 
Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), USA. 

9. MAG-SIoT: A Multiplicative Attribute Graph Model Based Trust Computation Method for 

Social Internet of Things, Premarathne, U.S, December 2017, 12th IEEE International 

Conference on Industrial and Information Systems,Kandy, Sri Lanka. 

10. Smart Electronic Analyzer for Determination of Chicken Meat Spoilage, M.P.U. Isuranga, 

H. Pasqual and N.S. Weerakkody, Annual Sessions of IESL, pp. [447 - 453], 2017 © The 

Institution of Engineers, Sri Lanka 

 

11. Gunathilaka T.M.A.U,Fernando M.S.D., Pasqual H., (16.11.2017) “Interactive Mobile 

Learning Environment for Distance Learning”, 10th Annual International Conference of 

Education, Research and Innovation (ICERI). 

 

12. Gunathilaka T.M.A.U,Fernando M.S.D., Pasqual H.,(10.02.2017) “Identification of the 

Learning Behavior of the Students for Education Personalization”,2017 International 

Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC) 

13.  Minoli Perera, Cassim Farook, DR. A.P Madurapperuma, Automatic Video Description for 

Human Action Recognition, National Information Technology Conference (NITC 2017), 

2017 

 

Abstracts 

1. Holistic approach for Prakriti-based medicine: A statistical inference system for analyzing 

manas prakriti, D.S Kalana Mendis, HUW Ratnayake, Asoka. S. Karunananda, U. 

Samaratunga, International Symposium of the Tradmed International -2017, Nov 2017, 

Colombo, Sri Lanka 

2. Using Extrinsic and Intrinsic Motivation Factors to Encourage Student Discussions in 

Online Classrooms: Integrating Facebook. W.A.S.N. Perera, B.K. Werapitiya, S. 

Rajasingham, I.A. Premaratne, September 2017, 31st Annual Conference of the Asian 

Association of Open Universities, Yogyakarta, Indonesia 
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3. Design of an ultra-user-friendly domestic water pump controller. M.R.H.E. Bandara and 

D.N. Balasuriya. Proc. SLAAS AAS, Nawala, Nugegoda, Sri Lanka, Dec 2017. 

4. Enhancing the Hyperspace of the OUSL with a web page prediction model. U. I. Katupitiya, 

D. D. M. Ranasignhe, G. S. N. Meedin, November 2017, 15th Open University Research 

Sessions - OURS 2017 

 

5. Timing correction of frequency demodulation of an FM signal by zero crossing detection 

by digital signal processing. M.H.M.N.D. Herath,  SLAAS, Nawala, Nugegoda, Sri Lanka, Dec 

2017. 

6. Automated Garbage Separation System. H.P.N.N Kumari and S.A.D.A.N Dissanayake, Proc. 

73rd Annual Sessions SLAAS, 313/C, 2017. 

7. Preliminary study on automated detection of Malitha flower. H.D.S Jayashani, S.A.D.A.N 

Dissanayake and M.A.U.K Premaratne, Proc. 73rd Annual Sessions SLAAS, 314/C, 2017. 

8. Portable Electronic Curd Quality Tester, November 2017, R. P. Gangodagamaarachchi, H 

Pasqual, S. Jayathilake, 15th Open University Research Sessions - OURS 2017. 

 

Department of Mathematics & Apparel Technology 

1. T. Jayaweera, B. C. L. Athapattu, C. P. S. Pathirana E-Waste Management Practices: Flea market as 

a stimulator to promote reuse and recycling of used computers and mobile phones 

2. K. D. N. Kumari and J. K. Wijerathna ,Sensitivity of the thermal performance of a water-in-glass 

evacuated tube solar water heater to the tube inclination angle 

3. K. D. N. Kumari Sensitivity of the thermal performance of a water-in-glass evacuated tube solar 

water heater to the tube inclination angle 

4. Nandasena, G., de Silva, L. N. K., Kumara, K. K. W. A. S. Basic Rules of Aristotelian logic and 

Induction. 

5. Nandasena, G., de Silva, L. N. K., Kumara, K. K. W. A. S.,n-Fold m-Valued Logic. 

6. B. D. Witharana,Imagining the Industrial Nation of Ceylon: Aberdeen - Laxapana Hydro Electric 

Scheme (1900-1936)"  

7. J. A. D. F. M. Jayathilake ,Knowledge and culture Minzu University of  China 
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Department of Textile & Apparel Technology 

Journal papers 

1. Fernando, TN., Ariadurai, SA., Disanayaka, CK, Kulathunge, S., Aruggoda, AGB., Development 

of Radiation Grafted Super Absorbent Polymers for Agricultural Applications, Energy Procedia, 

Vol. 127, September 2017, pp 163-177  

 

2. Perera MER, Gunasena A.S.S; Investigating the effect of the variations of stitch density on 

seam puckering, Research sessions, OURS 2017, P93-97, 2017 

 

3. HACM Perera, MAI Perera, DI Fernando; Study of the Compressive Strength of Kitul Palm Fibre 

Reinforced Concrete Composites, Research sessions, OURS 2017, P119-121, 2017 

 

4. KVC Kehelpannala, CN Herath, Flexural Behaviour of Polyester/Cotton Plain Woven Fabrics 

with Superimposed Seam, Research sessions, OURS 2017, P123-128, 2017 

 

5. RANS Wijesingha, MAI Perera, Developing Sanitary Napkins Using Corn Husk Fibres, Research 

sessions, OURS 2017, P129-132, 2017  

 

6.  WDC Chandani, MAI Perera, Producing Claddings and Partition Boards Using Induru Fibre, 

Research sessions, OURS 2017, P153-156, 2017 

 

7. Kehelpannala KVC and Herath C.N, Flexural Behavior of Polyester / Cotton Plain Woven Fabrics 

with Superimposed Seam, 15th Open University research sessions (OURS 2017), PP 123-127, 

2017 

 

8. Kaushalya PG, Wimalaweera and Herah C.N, Dyeing 100% Cotton Plain Fabrics with Natural 

Dye Extracted from Thespesia Populenea (GanSuriya), 15th open university research 

sessions(OURS 2017), PP 147-151, 2017 

 

9. TADK Gunnarathna, WVL Kumara, Effect of Sewing Thread Count and Needle Size on Seam 

Stiffness of 100% Cotton Twill Fabrics, 15th open university research sessions(OURS 2017), PP 

99-102, 2017 

 

10. Fernando, TN., Ariadurai, SA., Disanayaka, CK, Kulathunge, S., Aruggoda, AGB., Biodegradable 

Super Absorbent Polymer (SAP) developed by using the domestic microwave oven and 

reduced continues watering in household crops cultivation, 4th International Conference on 

Recent Trends in Management, Humanities, Business and Technology, Bangkok, Thailand, 13-

14 February 2017 

 

11. Perera NWPS, Fernando CAN, Ariadurai SA., Removal of Methylene Blue by Adsorption onto 

Activated Carbon Developed from Bristle Coir Fibre, Proceedings of the Wayamba University 

Research Congress, 2017, pp 3 -4 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217335920
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217335920
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12. Ariadurai SA, Importance of Lifelong Learning for Teachers, Key Note Speech at the Annual 

Award sessions of the National Institute of Education, BMICH, Colombo, January 2017 

 

13. Ariadurai SA, Role of a Twenty First Century Librarian, Thirteenth Annual Conference, NACLIS 

2017, of the Sri Lanka Library Association, Colombo, 29 June 2017 

14. Ariadurai SA, Leadership in Open and Distance Learning University – Sri Lankan Experience, 

31st Annual Conference of the Asian Association of Open Universities, Yogyakarta, Indonesia, 

27 -29 September 2017 

 

Student Projects 

 

1. A study to find out the effect of various dust particles on health of the workers in a selected 

garment factory 

2. Impact of clothing retail stores ‘online visual merchandisng display elements on consumer 

buying behavior 

3. Reducing the change over time in the sewing floor of ABC (Pvt) Ltd 

4. Analysis of factors affecting labour turnover intention in a large scaled apparel industry in Sri 

Lanka 

5. A study to improve the efficiency of the sample approval of the factory ABC 

6. Minimizing defects in the sewing department of ABC (Pvt) Ltd 

7. Impact of social media on clothing retail business in Sri Lanka 

8. Analysing the strength and stiffness of sewn and bonded seams used in sportswear 

9. To improve OEE (Overall Equipment Effectiveness) of Stenter machineries 

10. Eco-friendly dyeing of cotton fabric using natural colourant extracted form Centella Asiatica 

(Gotukola) 

11. Analysis of the retention of the compression against washing of compression garments made 

of the knitted and printed techniques 

12. The factors affecting Voluntary Turnover Intention of employees in ABC company 

13. Investigation of the variation of Twill cotton fabric properties during garment washing 

14. A study on factors affecting purchase decisions of females for casual wear 

15. An investigation of problems and challenges faced by handloom manufacturers in Sri Lanka 

16. Reduce the quality rejections in the sample room of ABC (Pvt) Ltd 

17. Extraction of natural dye from the leaves of Ketakala (Bridelia Retusa) 

18. Reduce internal operation cost 

19. Investigate the problems faced by handloom Saree weavers in Kandy district 
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20. Effect of Knitted Stitch Length on the Physical Properties and Characteristics of Flat Bed 

Knitted 100% Cotton 1x1 Rib Fabrics 

21. Investigate the delays in embroidery department of XYZ (Pvt) Ltd and make suggestions to 

improve on time delivery 

22. Manufacturing a disposable paper bag using Reed fibres 

23. Dyeing silk fabric using Natural dye extracted from Amla 

24. Sri Lankan coir fibre based reinforced concrete composite 

25. Developing natural dye using Henna leaves 

26. Investigate improvement opportunities of on time delivery of colour samples of Soma Account 

at MDS Rathmalana 

27. Value added product from Pineapple leaf fibres 

 
 

A3 Faculty of   Health Sciences 

Refereed Indexed Journals 

1. Sriyani, K. A., Wasalathanthri, S., & Hettiarachchi, P. (2017). Knowledge and attitudes of 

nurses towards diabetic ulcers: a cross-sectional institution based study in Sri Lanka. Journal 

of Clinical Nursing.  pp.1-10. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.13917/pdf. 

2. Chulani Herath, Yanfeng Zhou, Yong Gan, Naomi Mkandaweire, Yanhong Gong, Zuxun Lu, 

(2017) A Comparative Study of Interprofessional Education in Global Health Care: A 

Systematic Review, Medicine. 96(38):e7336. doi: 10.1097/MD.0000000000007336.  

3. Yong Gan, Jiang Wu, Shengchao Zhang, Liqing Li, Xiaoxv Yin, Yanhong Gong, Chulani 

Herath, Naomie Mkandawire, Yanfeng Zhou, Xingyue Song, Xiaozhou Zeng, Wenzhen 

Li, Qiaoyan Liu, Chang Shu, Zhihong Wang, and Zuxun Lu, (2017) Prevalence and risk factors 

associated with stroke in middle-aged and older Chinese: A community-based cross-

sectional study, Scientific Report. 7: 9501. doi:  10.1038/s41598-017-09849-z 

 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.13917/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yin%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gong%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herath%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herath%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mkandawire%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeng%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shu%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28842623
https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41598-017-09849-z
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Refereed Non-Indexed Journals 

1. Kodithuwakku, M.G.R.D., Wattegedara, P.M.K., Samarasiri, D.G.C.N., Rajanayake, I.G., 

Senadheera, A.S.P.L. & De Silva, B.S.S. (2017). Women’s experiences on menopause, in 

District General Hospital, Matale. OUSL Journal, 2017.  

2. Menikdiwela, K.R.& Věra Vojtova (2017). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Through 

Sri Lankan Primary School Teachers’ Eyes. Journal of Education & Practice, 8 (2),  

3. M.A.J.D. Mallawa Arachchci, A.G.D. Kumari, R. Wickramasinghe, N.R. Kuruppu, AVP Madhavi 

(2017). Stigmatization in Leprosy: A Descriptive study from patients’ perspective in Sri 

Lanka. Scientific Research Journal (SCIRJ), Volume V, Issue IX, 10, ISSN 2201-2796 

4. Mallawa Arachchci, M.A.J.D., Kumari, A.G.D., Wickramasinghe R., Kuruppu N.R. & Madhavi, 

A.V.P. (2017). Stigmatization in Leprosy: A Descriptive study from patients’ perspective in 

Sri Lanka. Scientific Research Journal, 5(ix), 10-13. 

5. Rathnayaka, R.M.A.K., Nimalika, W., Suranji, M.D.C., Kuruppu, N.R. & Madhavi, A.V.P. 

(2017). Quality of life of patients with type 2 Diabetes Mellitus: A descriptive study in Sri 

Lanka. International Journal of Applied Research, 3(9), 503-505. 

6. Sriyani, K.A. (2017). Wound care management and dressing materials. International Journal 

of Applied Research. 3 (12): pp. 7-9 (Short review). 

7. Sriyani, K.A. (2017). Lifestyle Management of Diabetes Mellitus. EC Diabetes and Metabolic 

Research. SI.01: pp 01-02 (Short communication). 

Conference Proceedings - Abstracts  

Overseas 

1. Rathnayake, C. M., Halyale, M. G., Tharanga, N., Herath, S. P., & De Silva B. S. S. (2017). 

Factors related to late presentation of breast cancer among Sri Lankan women. 12th Asia 

Pacific Hospice Conference; Singapore 2017, 1872. 

2. Ekanayake, E. M. J. K. B., Jayasinghe, R.S., Jayasundara, N.T., Thakshila, G.S.M., Senadheera, 

A.S.P.L. & De Silva, B.S.S. (2017). Patients’ experiences on end stage renal disease: a 

qualitative study. National Research Forum, Taiwan. 

3. Jayatilleke, B., Ranawaka, G., Wijesekara, C. & Kumarasinha, M. (2017). Development and 

testing of a mobile application through design-based research, Proceedings of the 31st  
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Annual Conference of the Asian Association of Open Universities, 27-29 September 2017, 

Yogyakarta, Indonesia, p. 49. 

Local 

1. Jayatilleke, B.G., Wijesekara, G.G.W.C. & Ranawaka, G.R. (2017). Access and use of e-

technologies by the undergraduates of the Faculty of Health Sciences. 15th Open University 

Research Sessions- OURS 2017. ISSN 2012-9912, p.5-9. 

2. Sandamali, W.M.I.S., Himali, P.A.D., Wijesundara, W.A.T.N., Edirisinghearachchi, A.A., 

Kuruppu, N.R. & Madhavi, A.V. P. (2017). Risk factors for falls among elderly people in the 

home environment. Proceeding of the 15th Open University Research Sessions. The Open 

University of Sri Lanka, ISSN: 2012-9912, p.277-281 

3. Jayakody, J.A.S.N., Wimalasooriya, H.G.G.A.K., Wijesinghe, W.M.A.C.L., Kumari, U.N.A.K., 

Kuruppu, N.R. & Madhavi, A.V.P. (2017). Adolescents’ experiences of self-ingestion of 

poisoning: Exploring the related risk factors from survivors’ perspective, National Health 

Research Symposium-NHRS 2017 

4. Monika, K., Wijerathne, H.G.I., Gunarathne, G.A.M.I.L., Wijesekara, G.G.W.C. & Madhavi, 

A.V.P. (2017). Mothers’ experience of having a child with Autism Spectrum Disorder. 15th 

Open University Research Sessions- OURS 2017. ISSN 2012-9912, p.209-212. 

5. Abeysinghe, R.U.S.L., Kaluthanthri, K.D.N.D.  Nanayakkara., J.A.G.D.S.C., Senadheera, 

A.S.P.L. & De Silva, B.S.S. (2017). Primi mothers’ experiences in labor room experiences in 

labor room normal vaginal delivery at labor room. National Health Research Forum (NHSR), 

Ministry of Health.  

6. Aththiligoda, V.G.A.A., Kumara, H.T.R., Wijesinghe, W.A.N.M., Chamari, A.D., Senadheera, 

A.S.P.L. & De Silva, B.S.S.S.  (2017). Factors related to theory practice gap among student 

nurses. 15th Open University Research Sessions. The Open University of Sri Lanka, ISSN: 

2012-9912, 203-207. 

7. Premadasa, K. H. A. D., Malkanthi, M. G. S., Kumarage, K. D. S. U., Herath, H. M. S. P.,  &  De 

Silva. B. S. S. (2017). Factors related to readmission of patients with Schizophrenia. 10th 

International Research Conference of General Sir John Kotelawala Defense University Sri 

Lanka, 51. 

8. Dissanayaka, D. M. T., Amaradasa, Y. S., Herath, H. M. S. P., & De Silva, B. S. S. (2017). Factors 

related to anemia among under five years children in Monaragala District. The Scientific 

Sessions 2017; Faculty of Medical Sciences, University of Sri Jayawardhanapura, 85. 
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9. Manike, P. A. D. P., Wetakepotha, W. G. S. M., Inoka, D. M., Mendis, S. A. C. S., Herath, H. 

M. S. P., & De Silva, B. S. S. (2017). Factors related to anemia among pregnant women in 

Ampara district. The Scientific Sessions 2017; Faculty of Medical Sciences, University of Sri 

Jayawardhanapura, 86. 

10. Kumarasinghe, A. P., Kumarasiri, S. D. L., Galahitiyawa, G. K., Rathnayaka, R. M. I. K. & 

Herath, H. M. S. P. & De Silva, B. S. S. (2017). Factors related to fluid overload among patients 

with end stage renal disease undergoing hemodialysis. Annual Research sessions 2017 

Eastern University, Sri Lanka, 27.      

11. Shanthakumari, P.S., Dias, M.A.N.C., Tennakoon, R.K., Herath, H. M. S. P. & De Silva, B. S. S. 

(2017). Factors related to otitis media in children, Annual Research sessions 2017 Eastern 

University, Sri Lanka, 29.    

12. Umayangani, V. G. I., Weerasinghe, P. M., Mathangaweera, I. U., Gunasekara, C. S. W. & 

Herath, H. M. S. P. & De Silva, B. S. S. (2017). Risk factors related to transmission of sexually 
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          A.4 Faculty of Humanities and Social Sciences 

 

                 Department of Management 

1. Enhancing student involvement through support services offered: case of distance education 

in Sri Lanka.  (2017),Dassanayake, H. C. 

2. The Impact of Social Media on Relationship Marketing ,with special reference to ABC 

Company, 2017 Fernando P.M, 

3. Job Satisfaction And Intent To Leave Among Graduate Teachers in Government Schools in Sri 

Lanka: Special reference o Jaffna District 2017 Kanojan.K 

4. Efficiency of Sri Lankan Banking Sector – An Empirical Study, International Research 2017 

Liyanagamage,C. 

5. PLS-SEM Based Analysis of Service Quality and Satisfaction in Open Distance Learning in Sri 

Lanka, 2017Perera, R. J. M 

6. Predictive Drivers of Students Satisfaction in Open Distance Learning in Sri Lanka, 2017

 Perera, R. J.M 
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Sapukotanage, S 
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Department of Legal Studies 

1. The UN Water Convention; Its Applicability in India, Bangladesh and Sri Lanka 2017 Mrs.H.N.D 
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2. Ekanayake, E. M. S., Weerakoon, S. R., Somaratne, S. and Weerasena, O. V. D. S. J.     

(2017). Developing  Herbicide Resistant Sri Lankan rice  (Oryza sativa L.) varieties: An 
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4. Munasinghe, S. P., Weerakoon, S. R., Somaratne, S. and Ranasinghe, C. (2017). An 

Efficient Callus Induction Protocol for Gyrinops walla Gaetner ‘Walla patta’, a 

commercially  Important Agarwood species in Sri Lanka. Scholars Journal of Agriculture 

and Biology. Accepted – Volume - December 2017  

5. Perera, K.A.R.S. and Amarasinghe, M.D. (2017). Partitioning of system total carbon pool 

of Kala Oya mangrove ecosystem in Sri Lanka, International Journal of Advances in 

Science and Technology, 5(1):1-4.  

6. Amarasinghe, M.D. and Perera, K.A.R.S. (2017), Ecological biogeography of mangroves 

in Sri Lanka, Ceylon Journal of Science, 46 : 11—125. 

7. Nalin N. Wijayawardene, Kevin D. Hyde,., Kunhiraman C. Rajeshkumar., David L. 

Hawksworth., Hugo Madrid., Paul M. Kirk., Uwe Braun., Rajshree V. Singh., Pedro W. 

Crous., Martin Kukwa., Robert Lu ¨cking., Cletus P. Kurtzman., Andrey Yurkov., Danny 

Haelewaters., Andre ´ Aptroot.,H. Thorsten Lumbsch.,Einar Timdal., Damien Ertz., Javier 

Etayo., Alan J. L. Phillips., Johannes Z. Groenewald., Moslem Papizadeh., Laura  
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Selbmann., Monika C. Dayarathne., Gothamie Weerakoon., E. B. Gareth Jones., Satinee 

Suetrong., Qing Tian., Rafael F. Castan ˜eda-Ruiz., Ali H. Bahkali., Ka-Lai Pang., Kazuaki 

Tanaka., Dong Qin Dai., Jariya Sakayaroj., Martina Hujslova., Lorenzo Lombard., Belle D. 

Shenoy., Ave Suija., Sajeewa S. N. Maharachchikumbura., Kasun M. Thambugala., 

Dhanushka N. Wanasinghe., Bharati O. Sharma., Subhash Gaikwad., Gargee Pandit., 

Laura Zucconi., Silvano Onofri., Eleonora Egidi., Huzefa A. Raja., Rampai Kodsueb., 

Marcela E. S. Ca ´ceres., Sergio Pe ´rez-Ortega., Patrı ´cia O. Fiuza., Josiane Santana 

Monteiro., Larissa N. Vasilyeva., Roger G. Shivas., Maria Prieto., Mats Wedin., Ibai 

Olariaga., Adebola Azeez Lateef.,Yamini Agrawal., Seyed Abolhassan Shahzadeh Fazeli., 

Mohammad Ali Amoozegar., Guo Zhu Zhao., Walter P. Pfliegler., Gunjan Sharma., 

Magdalena Oset., Mohamed A. Abdel-Wahab., Susumu Takamatsu., Konstanze Bensch., 

Nimali Indeewari de Silva., Andre ´ De Kesel., Anuruddha Karunarathna., Saranyaphat 

Boonmee., Donald H. Pfister., Yong-Zhong Lu., Zong-Long Luo., Nattawut Boonyuen., 

Dinushani A. Daranagama., Indunil C. Senanayake., Subashini C. Jayasiri., Milan C. 

Samarakoon., Xiang-Yu Zeng., Mingkwan Doilom., Luis Quijada., Sillma Rampadarath., 

Gabriela Heredia., Asha J. Dissanayake., Ruvishika S. Jayawardana., Rekhani H. Perera., 

Li Zhou Tang., Chayanard Phukhamsakda., Margarita Herna ´ndez-Restrepo., Xiaoya 

Ma., Saowaluck Tibpromma., Luis F. P. Gusmao., Darshani Weerahewa., Samantha C. 

Karunarathna., Notes for genera: Ascomycota (2017)Fungal Diversity DOI 

10.1007/s13225-017-0386-0, 594 pgs 

8. Anurudhdha Karunarathna, Rungtiwa Phookamsak, Dhanushka N. Wanasinghe, Nalin N. 

Wijayawardene, H. L. D. Weerahewa, Kevin D. Hyde ( 2017) Taxonomy, morphology and 

phylogeny of Sparticola kunmingensis sp. nov. from grass litter in Kunming, China, 

Mycosphere,  

9. Nalin N. Wijayawardene, Moslem Papizadeh, Alan J.L. Phillips, Dhanushka N. 

Wanasinghe, D. Jayarama Bhat, H.L.Darshani Weerahewa, B.D. Shenoy, Yong Wang 

Mycosphere Essays 19: Recent advances and future challenges in taxonomy of 

coelomycetous fungi. Mycosphere Vol 08,Issue 07, pgs 934-950. 

10. Karunarathna A, Papizadeh  , Senanayake IC, Jeewon R , Phookamsak R, Goonasekara ID 

, Wanasinghe DN, Wijayawardene NN , Amoozegar MA , Shahzadeh Fazeli SA , 

Camporesi E, Hyde KD , Weerahewa HLD , Lumyong S , McKenzie EH.Novel fungal 

species of Phaeosphaeriaceae with an asexual/sexual morph connection(2017) . 

Mycosphere 8(10): 1818–1834 (2017) www.mycosphere.org ISSN 2077 7019 Article Doi 

10.5943/mycosphere/ 
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11. Fasreen, M.M.F., Perera, O.D.A.N. and Weerahewa, H.L.D., (2017). Development of 

Finger Millet Based Probiotic Beverage Using Lactobacillus casei431®. OUSL Journal. 

12(1), pp.128–138. DOI:http://doi.org/10.4038/ouslj.v12i1.7384 

12. Daulagala, P.W.H.K.P. (2017) Induction and expression of chitinases from four sub 

species of Bacillus thuringiensis. Journal of Advances of Microbiology 3 (1): 1-8 

13.  K.A.J.M. Kuruppuarachchi, K.O.L.C Karunanayake, (2017) "Student characteristics and 

knowledge on ODL concepts at first registration: A case study from OUSL", Asian 

Association of Open Universities Journal, Vol. 12 Issue: 1, pp.41-51, 

https://doi.org/10.1108/AAOUJ-11-2016-0004 Permanent link to this document: 

https://doi.org/10.1108/AAOUJ-11-2016-0004. 

14. Kuruppuarachchi, K.A.J.M., Seneviratne,G. (2017) Microbial biofilms developed from 

isolates of native tree species for reforestation: A pilot study at nursery stage, Sri Lanka 

Forester (New volume). 2014/2015. Vol. (36&37). pp.49-58. 

15. Weerasinghe, T.K., and De Silva I.H.W.K. (2017) Effect of applying different ratios of 

compost made of municipal solid waste on the growth of Zea mays L. (Com), Journal of 

Soil science and Environmental Management. Vol 8(3), pp52-62. 

DOL:10.5837/JSSEM2016.0609ISSN 2141-2391 

16. Perera, P.L.A.P, Weerasinghe, T.K. and Narangoda, S.U. (2017) Potential drivers, 

Limitations and benefits in Implementing ISO 14001 Environmental Management 

Systems for Organizations in Sri Lanka, International Journal of Development Research, 

Vol. 07, Issue, 03 pp. 11903, March 2017. 

17. Kumara, K.M.S.C. and Weerasinghe, T.K. (2017) The Effectiveness of Implementing 

Environmental Management System – ISO 14001 in Food Manufacturing Companies; A 

case study of Sri Lanka Food Manufacturing Company, Environmental Management and 

sustainable Development. Vol. 6, No. 2 ISSN 2164-7682  

18.  Perera, K.A.R.S. and Amarasinghe, M.D. (2017). Partitioning of system total carbon pool 

of    Kala Oya mangrove ecosystem in Sri Lanka, International Journal of Advances in 

Science and Technology, 5(1): 1-4.  
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19. Amarasinghe, M.D. and Perera, K.A.R.S. (2017). Ecological biogeography of mangroves 

in Sri Lanka, Ceylon Journal of Science, 46: 119-125.   

 

Conference Proceedings: 

1. 6.  Munasinghe, D. S. P., Liyanage, K. C. M., Weerakoon, S. R. Dissanayake, D. M. L. C. and  

Somaratne, S. (2017). Effect of Rhythmic Buddhist Chanting (Pirith) and Pop Music on 

Growth Performance of Codariocalyx motorius (Houtt.) H. Ohashi. Accepted – SLAAS 

2017. 

2. Chiranthika, N N G, Perera, O D A N and Weerahewa H L D. (2017).Air frying as a way of 

producing snacks with desired quality attributes, Undergraduate Research symposium 

2017, Faculty of Livestock fisheries and Nutrition, Wayamba University of Sri Lanka, Page 

89. 

3. Darshani Weerahewa and Indika Wicramasekara.(2017). Preharvest application of Silicon 

reduces internal Browning development of pineapple(Ananas comosus 

cv.Mauritius)during cold storage:A noval approach .Proceedings of the iv International 

conferences on postharvest and quality management of interest for tropical regions 

(PQMHP),6-8 April 2017, Kandy,Sri Lanka. 47 page 

4. Darshani Weerahewa and Sakalya Rajapaksha. (2017).Cytological changes and some 

postharvest quality traits of leeks grown in soil incorporated with partially burnt rice hull 

as a low-cost silicon source.Proceedings of the iv International conferences on 

postharvest and quality management of interest for tropical regions (PQMHP),6-8 April 

2017, Kandy,Sri Lanka, 33 page 

5. Dissanayake, D. M. L. C. Munasinghe, D. S. P., Liyanage, K. C. M., Weerakoon S. R. (2017). 

Effect of crude methanolic extracts of Phyllanthus maderaspatensis (Family: 

Euphorbeaceae)  on cholesterol induced Wistar albino rats (Mus norvegicus albinus). 

Accepted – SLAAS 2017. 

6. Dissanayake, D. M. L. C., Weerakoon, S. R., Somaratne, S., Nilakarawasam, N. and C. 

Ranasinghe (2017). Effect of crude methanolic extracts of Emblica officinalis in cholesterol 

induced Wistar albino rats (Mus norvegicus albinus).  Open University of Sri Lanka 

Research Sessions 2017, 16th to 17th November, 2017: 415-418. 

7.  J. E. Dellysse, B. D. Madurapperuma, K. A. J. M. Kuruppuarachchi (2017) Preliminary study 

on biomass mapping along the coastal zone of Hambantota region,  Sri Lanka using Landsat 

imagery; 15th Open University Research Sessions‐OURS 2017;16th &17th 
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November,2017;The open University of Sri Lanka, Nugegoda,Sri Lanka:P.497‐500. 

(Extended abstract published and orally presented) 

8. Kalpani, P. G. M., Weerakoon, S. R., Somaratne, S. Nillakarawasm, N. and Ranasinghe, C. 

(2017). A preliminary study on the evaluation of hypochlesterolemic activity of some 

Phyllanthus species. Proceedings of 4th Ruhuna International Science and Technology 

Conference (RISTCON), 26th January 2017: 28. 

9.  Kulasinghe, A.A., Karunanayake. K.O.L.C. and Somratna, S. (2017). Efficacy of essential oils 

for the control of stem-end rot disease in mango (CV. Karuthacolomban) fruit. Abstract of 

Proceedings. PGIS reseach congress 8.9 September, 2017, University of Peradeniya.  

10. Kuruppuarachchi, K.A.J.M.; Madurapperuma, B.D.; Seneviratne G.(2017). Floristic 

composition and carbon sequestration of "Indikada Mukalana" Forest Reserve , Waga, low 

land wet zone of  Sri Lanka;22nd International Forestry and Environment Symposium, 

University of Sri Jayewardenepura, 10th and 11th , November,2017; Tangerine Beach 

Hotel,Waskaduwa,Sri Lanka.P. 54 (Abstract published and oral presentation) 

11. Lakshika R. A. D. D., Ekanayake E. M. S. I., Weerakoon S. R. and Somaratne   S.,  Natural 

Herbicide Resistance in Sri Lankan Rice (Oryza sativa L.) varieties for Broad-spectrum  

Herbicides; Glyphosate and Glufosinate (2017). 3rd Global Summit on Plant Science, Rome, 

Italy, 7th to 9th August 2017. 

12. Lakshika, R. A. D. D., Weerakoon, S. R. and Somaratne, S. (2017). Assessment of 

Glufosinate resistance in selected Sri Lankan Rice (Oryza sativa L.) varieties. Proceedings 

of the 6th YSF   Symposium, 20th January 2017: 69-73.  

13.  Madurapperuma,B.D.; J. E. Dellysse,J.E.; Kuruppuarachchi, K. A. J. M.; Dissanayake; G.K.P. 

(2017) Mapping topographic and vegetation bioshield mass recovery along the shoreline 

using Kite Aerial Photography,22nd International Forestry and Environment Symposium, 

University of Sri Jayewardenepura, 10th and 11th , November,2017; Tangerine Beach 

Hotel,Waskaduwa,Sri Lanka. P 78. (Abstract published and oral presentation) 

14. preliminary study on Impact of induced temperature and water sheses yield parameters 

of tissue cultured pineapple.  Cananas comosus variety. K.I.C. Amarasinghe, P.T.N. Dishani, 

C.S., De Silva, L.K.R.R. Jayakody. 15th Open Unversity Reseach sessions OURS 2017; 16th -

17th November 2047; Open University of Sri Lanka, Nawala, Nugegoea.  
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15. Weerakoon, S. R., Lakshika, R. A. D. D. and S. Somaratne (2017). Induction of Glufosinate-

resistance in Sri Lankan rice (Oryza sativa L.) Varieties via scutellum-derived callus 

mutagenesis. 26th Asian-Pacific Weed Science Society (26th APWSS) Conference, Kyoto, 

Japan, 19th to 22nd September 2017. Pp. 273. http://www.c-

linkage.co.jp/apwss2017/programme.html 

 

 

               Department of Chemistry 
 

1. D. M. R. E. A. Dissanayake, S. S. Iqbal, N. Priyantha and M.C.M. Iqbal. Using a composite 

of kaoline: alginate to remove fuchsine dye from aqueous environment. Third Biennial 

International Symposium on Polymer Science and Technology, Sri Lanka, 13th -15th July 

2017 (poster). 

2. Dependence of graduation rate on entry qualifications in the B.Sc. programme at the  

Open University of Sri Lanka: A case study, G. Bandarage, Presentation at the Open 

University Research Sessions 2017, 16th and 17th November, 2017, at the Open University 

of Sri Lanka, Nawala, Sri Lanka 

3. Dr. R. Senthilnity,  Research Presented: Computational Studies on Inhibition of Epigenetic 

Modifications of Cancer Codes, COMPUTATIONAL STUDIES ON INHIBITION OF HISTONE 

DEACETYLATION BY HYDROXAMIC ACID DERIVATIVES: AN IN-SILICO APPROACH 

4. H. M. P. Hewavitharane1, G. R.  Ranawaka2, M. D. J. S. Saparamadu3, R. G. Premaratne4 

and H. T. R. Jayasooriya2*, (2017). "Prevalence and bionomics of Anopheles species in a 

gem mining area in Moneragala District of Sri Lanka ", OURS 2017. 

5. Identification of compounds responsible for the wound healing activity of “Pinda Oil”   

Kulathunga DR1, Jayawardena KH2, Wijeratne SC3, Gunaherath GMKB1, Presentation at the 

International Conference on Ayrveda, Unani, Siddha and Traditional Medicine (5th ICAUST 

2017) on 27th and 29th October 2017 

6. Qualitative and Quantitative Analysis By Dr.S.R.Hettiarachchi, Published at Godage PVT 

Ltd 

 

 

 

 

 

http://www.c-linkage.co.jp/apwss2017/programme.html
http://www.c-linkage.co.jp/apwss2017/programme.html
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7. W.M.K.E.H. Wijesinghe, D.M.R.E.A. Dissanayake, S.S. Iqbal, N Priyantha, M.C.M. Iqbal. 

Removal ofphosphate by feldspar-fly ash-alginate composite. Graduate Institute of 

Science (PGIS) Research Congress, Sri Lanka, 8th -9th September 2017.    

 

                    Department of Mathematics 

 

Review Journals 

1. Wickramaarachchi WPTM, Perera SSN (2017), “Developing a Two-Dimensional Climate Risk 

Model for Dengue Disease Transmission in Urban Colombo”, Review Article, Journal of Basic 

and Applied Research International, International Knowledge Press, 20 (3), pp 168-177 [ISSN 

No: 2395-3438 (Print), 2395-3446 (Online)] 

2. Wickramaarachchi WPTM, Perera SSN (2017), “The nonlinear dynamics of the dengue 

mosquito reproduction with respect to climate in urban Colombo: a discrete time density 

dependent fuzzy model”, Int. J. Mathematical Modelling and Numerical Optimisation, Vol. 8, 

No. 2, Inderscience Publishers, pp 145-161 [DOI: 10.1504/IJMMNO.2017.10007737] 

3. Wickramaarachchi WPTM, Perera SSN (2017), “Impact of Climate Changes on Dynamics of 

Dengue Transmission in Sri Lanka”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 

Vol 117, Issue 11, [ISSN: 1311-8080 (printed version); ISSN: 1314-3395 (on-line version)] 

4. Wickramaarachchi WPTM, Perera SSN (2017), “A non-probabilistic temperature dependent 

dynamic model for dengue transmission in urban Colombo”, International conference on 

Computational Modeling and Simulation 2017, Faculty of Science, University of Colombo, pp 

137-140 

5. Gnanapragasam, S. R. (2017). An empirical study on human leptospirosis cases in the western 

province of Sri Lanka, OUSL Journal 12(1), 109-127. 

6. Gnanapragasam, S. R. (2017). A multivariate approach to classify the districts of Sri Lanka 

based on the cost of living, International Journal of Information Research and Review 4 (5), 

4128-4132. 

7. Gnanapragasam, S. R. Cooray, T. M. J. A. (2016). Forecasting Post-War Tourist Arrivals to Sri 

Lanka using Dynamic Transfer Function method, International Journal of Multidisciplinary 

Studies (IJSM), Vol 3(2), p. 111-122. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1504/IJMMNO.2017.10007737
https://ouslj.sljol.info/articles/10.4038/ouslj.v12i1.7354/galley/3442/download/
https://ouslj.sljol.info/articles/10.4038/ouslj.v12i1.7354/galley/3442/download/
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8. Senaviratna, N.A.M.R, & Cooray, T. (2017, July). Forecasting Gold Prices in Sri Lanka using 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Approach. International Research 

Journal of Natural and Applied Sciences, 4(7), pp. 99-110. 

9. Senaviratna, N.A.M.R, (2017, August). Box-Jenkins Approach to Forecast Air Pollution at Fort 

Railway Station, Sri Lanka. American International Journal of Research in Science, Technology, 

Engineering & Mathematics, 1(19), pp. 168-171. 

Full paper (in Conference proceedings) published in the year 2017 

 

1. Gnanapragasam, S. R. Cooray, T. M. J. A. Dissanayake, R. (2016). Prediction of international 

tourist arrivals to Sri Lanka using state space modeling method: An empirical study after the 

civil war, Proceedings in Medical, Allied Health, Basic and Applied Sciences, 9th International 

Research Conference- KDU, Sri Lanka, p. 50-55. 

 

   Presented International conference  

1. Gnanapragasam, S. R. (2017). Modeling seasonal Leptospirosis cases in Western province of 

Sri Lanka, Proceedings of 4th Ruhuna International Science and Technology Conference 

(RISTCON 2017), p.37. 

 

                   Department of Physics 
 

List of Full papers Published in Indexed Journals 

 
1. G.C. Wickramasinghe and V.P.S. Perera, Natural Pigment Extracted from Bracts of Banana 

Flower for Dye Sensitized Solar Cells, Proceedings of the Technical Sessions, 33 (2017) 1-

5 

2.  N.F. Ajward, G.C. Wickramasinghe, J.C.N. Rajendra and V.P.S. Perera,  Preliminary Study 

to Use SiO2 Extracted from Rice Husk in Semiconductor Nano Composites for Solar Cell 

Applications, Proceedings of the Technical Sessions, 33 (2017) 6-11 

3. R.R.D.V. Rathnayake, V.P.S. Perera, C.H. Manathunga, Synthesis and characterization of 

NaxMnO2 as a cathode material for Sodium-ion rechargeable Batteries, Proceedings of the 

Technical Sessions, 33 (2017) 39-44 

4. R.R.D.V.  Rathnayake, V.P.S. Perera,C.H.Manathunga, Capability of using ore Magnetite 

directly as Cathode material for Sodium-Ion Rechargeable Batteries, Manathunga 

Proceedings of International conference on Multi-disciplinary Approaches (ICMA) 2017 

(20th- 22nd  of September 2017) 

https://drive.google.com/open?id=0B4ZSZuR5zUhWemctN2tUVkhlNHc
https://drive.google.com/open?id=0B4ZSZuR5zUhWemctN2tUVkhlNHc
https://drive.google.com/open?id=0B4ZSZuR5zUhWZHZfcXhBLXhLQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B4ZSZuR5zUhWZHZfcXhBLXhLQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B4ZSZuR5zUhWZHZfcXhBLXhLQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B4ZSZuR5zUhWVGt4d3NzM2RfT3c
https://drive.google.com/open?id=0B4ZSZuR5zUhWVGt4d3NzM2RfT3c
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5. C.N. Nupearachchi, G.C. Wickramasinghe and V. P. S. Perera, Investigation Of Applicability 

Of Banana Pith As Electrolytic Media For Bio‐BatteriesProceeding of the 15th Open 

University Research Sessions (OURS 2017)  (16th and 17th November 2017), Pg 515. DOI 

10.1007/s10008‐017‐3695‐z 

6. G. C. Wickramasinghe, D.L.N. Jayathilaka and V. P. S. Perera, Construction Of Dye 

Sensitized Solar Cell Using Natural Dye Extraction From Petals Of Erabadu Flower, 

Proceeding of the 15th Open University Research Sessions (OURS 2017)  (16th and 17th 

November 2017), Pg 523. 

7. H. N. M. Sarangika,, M. A. K. L. Dissanayake, G. K. R. Senadeera , R. R. D. V. Rathnayake, H. 

M. J. C. Pitawala, Polyethylene oxide and ionic liquid-based solid polymer electrolyte for 

rechargeable magnesium batteries, Ionics, October 2017, Volume 23, Issue 10, pp 

2829–2835 

8. J.M.K.W. Kumari, G.K.R. Senadeera, M.A.K.L. Dissanayake, C.A. Thotawatthage; 

Dependence of photovoltaic parameters on the size of cations adsorbed by 

TiO2photoanode in dye-sensitized solar cells , Ionics, 23, 10, 2895–2900, 2017 

9. J.V.P Fernando, Determination of the optimum pixel size for the heist spatial 

resolution in molecular images produced by continuous laser roster sampling 

technique with imaging mass spectroscopy, (2017) Journal of sice and technology 

10.  K. S. Perera, K. P. Vidanapathirana,  B. Jayamaha, L. Wewagama, M. A. K. L. Dissanayake, 

G. K. R. Senadeera, K. Vignarooban, Polyethylene oxide-based nanocomposite polymer 

electrolytes for redox capacitors, J Solid State Electrochem (2017) 21:3459–3465 

11. K.N.D. Bandara,J.K.D.S. Bandara, Surface properties of sulphur based surface modified 

n- Cu2O thin films for enhanced liquefied petroleum gas sensing, (2017) Journal of 

Physics-D applied Physics, Vol 50 No 48. 

12. M. A. K. L. Dissanayake, H. N. M. Sarangika, G. K. R. Senadeera, . K. D. W. M. N. R. 

Divarathna, E. M. P. C. Ekanayake,  Application of a nanostructured, tri-layer 

TiO2photoanode for efficiency enhancement in quasi-solid electrolyte-based dye-

sensitized solar cells, Journal of Applied Electrochemistry,November 2017, Volume 

47, Issue 11, pp 1239–1249 

13. M.A.K.L.Dissanayake, J.M.K.W.Kumari, G.K.R.Senadeera, C.A.Thotawatthage, B.-

E.Mellander, I.Albinsson; A novel multilayered photoelectrode with nitrogen doped TiO2 

for efficiency enhancement in dye sensitized solar cells Journal of Photochemistry and 

Photobiology A: Chemistry, 349, 2017, 63-72 

 

 

https://link.springer.com/journal/11581
https://link.springer.com/journal/11581/23/10/page/1
https://link.springer.com/journal/10800
https://link.springer.com/journal/10800/47/11/page/1
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14. N.F.Ajward, J.C.N. Rajendra and V.P.S. Perera, Nano Structures Of Tin (Iv) Oxide Coated 

With Thin Layer Of Silica Using Silicic Acid Synthesised From Rice Husk Ash, Proceeding 

of the 15th Open University Research Sessions (OURS 2017)  (16th and 17th November 

2017), Pg 519. 

15. Nupearachich C N, Perera V P S, Samarasinghe K A, Arawwawala L D A M, Analysis Of 

Selected Varieties Of Banana Piths As Electrolyte In Bio Batteries, Proceedings of 5th 

International Conference on Ayurveda,, Unani, Siddha and Traditional Medicine (27th- 29 

October 2017) Pg 2017. 

 

 

Presented and published as Extended abstracts/abstract - in local conferences 
 

1. Shironika Karunanayake, J.C.N. rajendra, Son Naidu HUN Ratnayake, Designing 

Reflective practicing the content of OER based e-learning, Journal of Learning for 

Development- JL4D, (2017) ISSN2311-1550, Vol 4, No02, PP 143-160. 

2. T.N Alahakoon, V.P.S. Perera, N. G. S. Shantha, C.H. Manathunga, Fabrication Of Sodium 

Ion Rechargeable Battery Using Earth Abandant OrthosilicatesProceeding of the 15th Open 

University Research Sessions (OURS 2017)  (16th and 17th November 2017), Pg 501. 

3. Yapa,N.U.S., Samarasekara, P - arXiv preprint arXiv:1708.02996, 2017 - arxiv.orgThird 

order perturbed Heisenberg Hamiltonian of sc ferromagnetic films with fifty spin 

layers.arXiv preprint arXiv:1708.02996, 2017 - arxiv.org 

 

 

                   Department Of Zoology 
 

Research Published In Indexed Journals 

1. A. G. Gayan Dharmasiri , A. Yashan Perera, Jeevanie Harishchandra, Hemantha Herath, 

Kandasamy Aravindan, H. T. R. Jayasooriya, Gaya R. Ranawaka and Mihirini 

Hewavitharane (2017). First record of Anopheles stephensi in Sri Lanka: a potential 

challenge for prevention of malaria reintroduction-case report. Malaria Journal, 16:326; 

DOI 10.1186/s12936-017-1977-7 

2. Andrew M. Kittle, Anjali C. Watson and T. Saminda P. Fernando (2017). The ecology and 

behaviour of a protected area Sri Lankan leopard (Panthera pardus kotiya) population. 

Tropical Ecology, 58(1): 71–86. 

https://scholar.google.com/citations?user=WNZ_jyEAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=9ekUeGQAAAAJ&hl=en&oi=sra
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3. Balasooriya, E. R., Jayasinghe, C. D., Jayawardena, U. A., Ruwanthika, R. W. D., Mendis de 

Silva, R., & Udagama, P. V. (2017). Honey Mediated Green Synthesis of Nanoparticles: New 

Era of Safe Nanotechnology. Journal of Nanomaterials, 2017. 

4. Chandrani W.A.Y., Wattevidanage J. (2017). Effect of different cooking methods on 

proximate composition of two fish species of Gazza minuta and Leiognathus dussumierii 

in West coast of Sri Lanka International Journal of Science Arts and commerce. 

5. D.D.G.L. Dahanayaka (2017). Applications of satellite remote sensing for conservation and 

management of wetland ecosystems of Sri Lanka. In: Gloria Scientiam. M.J.S. Wijeyaratne 

and W.U. Chandrasekara eds. University of Kelaniya, Sri Lanka. pp. 255-263.  

6. De Mel, Y., Perera, S., Ratnaweera, P. B., & Jayasinghe, C. D. (2017). Novel insights of 

toxicological evaluation of herbal medicine: Human based toxicological assays. Asian 

Journal of Pharmacy and Pharmacology, 3(2), 41-49. 

7. Jayasinghe, C. D., Gunasekera, D. S., De Silva, N., Jayawardena, K. K. M., & Udagama, P. V. 

(2017). Mature leaf concentrate of Sri Lankan wild type Carica papaya Linn. modulates 

nonfunctional and functional immune responses of rats. BMC complementary and 

alternative medicine, 17(1), 230. 

8. Jayawardana K.H.,Bopage.,S.C.Wijeyaratna.,GMKB Gunaherath(2017) wound  healing 

potential of some selected medicinal plants used in ayurveda in sri lanka.(94). Kulatunge 

D.R.,Jayawardena K.H, Wijeyaratne, S.C., GMKB Gunaherath (2017). Identification of 

compounds responsible for the wound healing activity of pinda oil.(97). 

9. Jayawardena, U. A., Angunawela, P., Wickramasinghe, D. D., Ratnasooriya, W. D., & 

Udagama, P. V. (2017). HEAVY METAL INDUCED TOXICITY IN THE INDIAN GREEN FROG: 

BIOCHEMICAL AND HISTOPATHOLOGICAL ALTERATIONS. Environmental Toxicology and 

Chemistry. 

10. Jayawardena, U. A., Rohr, J. R., Amerasinghe, P. H., Navaratne, A. N., & Rajakaruna, R.     S. 

(2017). Effects of agrochemicals on disease severity of Acanthostomum burminis 

infections (Digenea: Trematoda) in the Asian common toad, Duttaphrynus melanostictus. 

BMC Zoology, 2(1), 13. 

11. N. Perera, D.D.G.L. Dahanayaka and S. Udagedara (2017). Habitat preference and 

population structure of two data deficient seahorse (Syngnathidae) species, OUSL Journal, 

The Open University of Sri Lanka, Vol. 12, No 2. 
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12. P.A.C.N.B. Suraweera and D.D.G.L. Dahanayaka (2017). Assessment, monitoring and 

management of Invasive Alien Species at Bundala National Park (A Ramsar Wetland) in Sri 

Lanka, Wetlands Sri Lanka, Central Environmental Authority, Sri Lanka, Vol. 3, PP. 80-85. 

13. Punchihewa, N. N., Krishnarajah, S. R., Vinobaba, P. (2017). Mysid (Crustacea:Mysidacea) 

distribution in the Bolgoda estuarine system and Lunawa lagoon, Sri Lanka, International 

Journal of environment, 6 (1):23-30 

Research Published In Refereed Non-Indexed Journals 

 

1. S. Ozawa, D.D.G.L. Dahanayaka, N. Warnajith and S.B. Quarmal (2017). Renovation of 

Research and Education in South Asian Countries by Means of ICT, OUSL Journal, The Open 

University of Sri Lanka, Vol. 12, No 2. 

 

Presented And Published As Extended Abstracts/Abstract - In International 

Conferences 

 

1. D.D.G.L. Dahanayaka (2017) Remote Sensing as an efficient tool for development of 

Fisheries and Aquaculture Sector, Proceedings of International Conference of the 

Aerospace Science & Engineering (ICASE 2017), pp. 39-40. 

2. D.D.G.L. Dahanayaka, K.N.S. Warnajith, M. Itaba, A. Minato and S. Ozawa (2017), An 

example of usage of KISSEL for educational platform in Sri Lanka, Science and Technology 

for Sustainable Development in the Pacific” Conference, Apia, Samoa 

(https://www.nus.edu.ws/s/index.php/133-science-conference/648-an-example-of-

usage-of-kissel-for-educational-platform-in-sri-lanka). 

3. D.D.G.L. Dahanayaka, V. Pahalawattaarachchi (2017) Remote-Sensed mapping of seagrass 

distribution in Palk Bay, Sri Lanka, using high spatial resolution WorldView-2 satellite data, 

Asian Conference on Remote Sensing – 2017, October 23-27, 2017, New Delhi, India, 557 

p. 

4. Saminda P. Fernando, Rashika W. Ranasinghe and Sampath S. Seneviratne (2017). 

Patterns of divergence revealed across biochemical, morphological, vocal and genetic 

traits in an island endemic: the flameback woodpeckers of Sri Lanka. Biogeography 

Conference, Bangalore, India. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nus.edu.ws/s/index.php/133-science-conference/648-an-example-of-usage-of-kissel-for-educational-platform-in-sri-lanka
https://www.nus.edu.ws/s/index.php/133-science-conference/648-an-example-of-usage-of-kissel-for-educational-platform-in-sri-lanka
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Presented and published as extended abstracts/abstract - In local conferences 

 

1. A.A.D. Amarathunga, D.D.G.L. Dahanayaka, S.A.M. Azmy, V. Pahalawattaarachchi and N.D. 

Hettige (2017). Assessment of the Environmental Damage Caused Due to Oil Spill Incident 

at Lunawa lagoon, Theldiyawatta, Muthurajawela, Proceedings of the Third National 

Symposium on Marine Environment, 7th Oct 2017, pp.17.  

2. Dissanayaka, D.M.L.C., Weerakoon, S.R., Somaratne, S., Nilakarawasam, N., Ranasinghe, 

C. (2017). Optimization of the dosage of Phyllanthus maderaspatensis (Family: 

Euphorbeaceae) to improve serum lipid profile in Wistar rats (Mus norvegicus albinus). 

SLAAS 73rd Annual Sessions. 

3. Dissanayaka, D.M.L.C., Weerakoon, S.R., Somaratne, S., Nilakarawasam, N., Ranasinghe, 

C. (2017). Effect of crude methanolic extracts of Emblica officinalis on cholesterol induced 

Wistar albino rats (Mus norvegicus albinus). 15th Open University Research Sessions., Pg 

415-418. 

4.  H. M. P. Hewavitharane, G. R.  Ranawaka, M. D. J. S. Saparamadu, R. G. Premaratne and 

H. T. R. Jayasooriya (2017). Prevalence and bionomics of Anopheles species in a gem 

mining area in Moneragala District of Sri Lanka. Proceedings of the 15th Open University 

Research Sessions, p 425-428. 

5. K. Goonesekera, G.van der Poorten and G.R. Ranawaka (2017) Evolution and Adaptation: 

A Butterfly. Proceedings of SLAYS open forum 2017; 28th Feb to 1st March, Colombo. 

6. Kalpani, P.G.M., Weerakoon, S.R., Somaratne, S., Nilakarawasam, N., Ranasinghe, C. 

(2017). A preliminary study on the evaluation of hypercholesterolemic activity of some 

Phyllanthus species. Proceedings of the 4th Ruhuna International Science and Technology 

Conference, Pg. 28. 

7. M.Gammanpila, D.D.G.L.Dahanayaka, V.Pahalawattaarachchi and H.M.P.Kithsiri (2017). 

Variations in water quality conditions and functional habitats in Negombo lagoon with 

special reference to seabass cage culture practice, The 4th International Conference on 

Fisheries and Aquaculture – 2017,  At Colombo, Sri Lanka pp. 4. 

8. P.A.C.N.B. Suraweera, B.H.G.K. Kumari and D.D.G.L. Dahanayaka  (2017). Assessment of 

invasive alien species at Bundala Ramsar wetland, Sri Lanka for their control and 

management, Proceedings of the National Symposium on Invasive Alien Species 2017, 

Waters Edge, Battaramulla, Sri Lanka, pp. 14. 
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9. Punchihewa, N. N; Tharangani E. M.D (2017). Ecological impact of mangrove destruction 

on juvenile fish populations in Negombo Lagoon. Proceedings of the 23rd Scientific 

Sessions of the Sri Lanka Association for fisheries and aquatic resources, 26th May 2016. 

10. R. Dushanan, G.R. Ranawaka, S. Weerasinghe and R. Senthilnithy (2017). Computational 

studies on inhibition of histone deacetylation by hydroxamic acid derivatives: an in-silico 

approach. Proceedings of the 15th Open University Research Sessions, p 461-464. 

11. S. Udagedara and D.D.G.L Dahanayaka  (2017). Seagrass of Sri Lanka: Research Priorities 

and Conservation Challenges, Proceedings of Wild Lanka International Symposium-2017, 

Department of Wildlife Conservation of Sri Lanka, At Colombo, Sri Lanka pp. 49. 

12. Saminda P. Fernando, Darren E. Irwin  and Sampath S. Seneviratne (2017). In-depth 

analysis of vocal repertoires of Dinopium species complex in Sri Lanka: structural 

organization and categorization.  Proceedings of the Annual Research symposium, 

University of Colombo, Sri Lanka. Pp 167. 

13. Saminda P. Fernando, U.A. Jayawardena, I.K. Rajapakse, U.K.G.K. Padmalal (2017). 

Ornithological research of the Open University of Sri Lanka; A model for open and distance 

education. 40 years of bird research in Sri Lanka, Field Ornithology Union 40 year 

commemorative symposium. Colombo, Sri Lanka.  

14. U.S.C. Udagedara, D.D.G.L Dahanayaka and P.B.T.P. Kumara  (2017). Current Status of the 

Seagrass of Sri Lanka and their Research Needs Related to Climate Change, International 

Conference on Climate Change 2017, Colombo, Sri Lanka, pp. 46. 

 

               Department of Chemistry 

 
1. Ananda K Ghosh, Thelma Abeysinghe, Ammon Kohen, Altered Protein Dynamics 

Modified the Chemical Step in Thymidylate Synthase, Annual meeting of the 

American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Chicago, USA, April 22-

26th, 2017. 

2. H. M. P. Hewavitharane1, G. R.  Ranawaka2 , M. D. J. S. Saparamadu3, R. G. 

Premaratne4 and H. T. R. Jayasooriya2*,  (2017). "Prevalence and bionomics 

of Anopheles species in a gem mining area in Moneragala District of Sri 

Lanka ",  OURS 2017. 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/319159610_Seagrass_of_Sri_Lanka_Research_Priorities_and_Conservation_Challenges?_iepl%5BviewId%5D=TXubM50suuclpGQy0z4aiRZ0lz7fPU0pyXn1&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfhpi&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemCount%5D=4&_iepl%5Bdata%5D%5BuserSelectedItemCount%5D=0&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightCount%5D=2&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemIndex%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItem1of4%5D=1&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A319159610&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
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3. Qualitative analysis of an Ayurvedic medicinal oil (‘Pinda oil’) and studies on 

lipophilicity of its    constituents, Chandani Ranasinghe, Ajita M. Abeysekera and 

G. M. Kamal B. Gunaherath, Proceedings HTM2017 of The 2nd international 

seminar on herbal and traditional medicine- Value added of herbs and 

phytotherapy: challenges for the 21st century”, 25th -27th January 2017 Asia Hotel, 

Bangkok, Thailand, p.113-120 

 

A6. CETMe 
 

1. Jayatilleke, Buddhini; Ranawaka,  Gaya,  Wijesekara, Chamali and Kumarasinha, 

Malinda (2017).    Development and Testing of a Mobile Application through design-

based research. In the proceedings of the 31st Annual Conference of the Asian 

Association of Open Universities, 27-29 September 2017, Yogyakarta, Indonesia. 

(Pg. 49). Silver Medal for Best Practice Award. Available 

online: http://aaou2017.ut.ac.id/wp-

content/uploads/2017/10/Proceeding_AAOU_2017_Repositioning_Final.pdf won 

the silver award for the best practice award 

 

2. Jayatilleke, B G; Wijesekara, G G W C and Ranawaka,  G R (2017). Access and Use of 

Electronic Technologies by Undergraduates of the Faculty of Health Sciences. In the 

proceedings of the 15th Open University Research Sessions (OURS 2017): Opening 

Minds: Research for Sustainable Development, 16-17 November 2017, Nawala. (Pg. 

5-9). 

3. B G Jayatilleke1, G R Ranawaka2, G. G. W. C. Wijesekara2 and M C B 

Kumarasinha11Centre for Educational Technology and Media, The Open University 

of Sri Lanka, Sri Lanka,2Facultyof Health Sciences, The Open University of Sri Lanka, 

Sri Lanka 

 

 

 

 

 

http://aaou2017.ut.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Proceeding_AAOU_2017_Repositioning_Final.pdf
http://aaou2017.ut.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Proceeding_AAOU_2017_Repositioning_Final.pdf
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      A.7 Regional Educational Services 

                 

               Research Publications 2017 

1. D G.S K Doluweera, Study of student support services of Practical based programmes of 

the Open University of Sri Lanka 

2. Mr.N.Balamurali Jointly with Dr.S.Sivarajasingham Testing for Long memory in the    

LKR/USDExchange rate: Evidence from Sri Lanka. 

3. Epistemological view on Saiva Sidhantha, International Saiva Conference, University of  

Jaffna,   2017, K.Kanthavel. 

4. A view on Viyapthi in the Inference, Association of Third World Studies South Asia Chapter, 

Twenty second annual conference and International Seminar, Faculty of Arts, University of 

Jaffna, K.Kanthavel 

5. Keynote Speech:Rural Religious Warship Methods based on the Area of   Thenmaradchi, 

Thenmaradchi Divisional Secretariat Division, K.Kanthavel 

6. Presentation :ODL and Open University of Sri Lanka, Karaveddi Divisional Secretariat, 

K.Kanthavel 

7. Binara Angammana ,Intra-household food distribution within the household in selected 

semi urban village in Sri Lanka; Case Study The Food Behaviour of the Semi Urban Village 

in Sri Lanka. 

8. Dissanayaka, D M U M and Sakalasooriya M B (2017),effects of parental migration on 

educational developments and mental wellbeing of left- behind school children in the 

kurunegala district- --a case study in the mawathagama educational zone (journal Article) 

Proceeding of the 15th  Open University Research Sessions (OURS 2017), The Open 

University of Sri Lanka. 

9. The outcomes of Literacy Enhancing Programme submitted by  M.A.J.R. Madurasinghe. 

10. Perera, M. J., Abeysekera, N., Sudasinghe, S., & Dharmaratne, I. R. (2017, October). 

Predictive Drivers Of Students‟ Satisfaction In Open Distance Learning In Sri Lanka. 

International Journal of Advanced Research and Publications, 1(4), 200-211. Retrieved 

from http://www.ijarp.org/published-research-papers/oct2017/Predictive-Drivers-Of-

Students-Satisfaction-In-Open-Distance-Learning-In-Sri-Lanka-.pdf 

11. Perera, M. J., Johar, G. M., Kathibi, A., Atan, H., Abeysekera, Nalin, & Dharmaratne, I. R. 

(2017). PLS-SEM Based Analysis of Service Quality and Satisfaction in Open Distance 

Learning in Sri Lanka. International Journal of Business and Management, 12(11),194-

217.Retrieve from http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/70342/0 
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idudkH    bx.%Sis 1 1                   2   

iajdNdúl úoHd  
  

úoHd 
  

bx.%Sis     1+1** 1 7 40 14 11     1 8   

bx.%Sis/isxy,/                4   2   38   

oñ<         1 5   1       6   

wOHdmk 
  
  
  

wOHdmk 
  
  
  

isxy,/bx.%Sis         2 10   3       4   

oñ< /bx.%Sis         1 6   2       2   

isxy,           5   2       1   

oñ<           5   3           

m%dfoAYSh 
wOHdmk 
fiajdjka 
 
  
  
  
  
  
  
  

iajdNdúl úoHd bx.%Sis           2           8   

lDIs úoHdj            1 1         2   
iajdNdúl 
úoHd/ jk 
úoHdj bx.%Sis                           

mrs.Kl úoHd bx.%Sis             1 1       2   

WoaNso úoHd bx.%Sis           1 1             

fN!;sl úoHd bx.%Sis             1 1           

bxcsfkAre bx.%Sis           1       7   8   

wd¾:sl úoHd bx.%Sis               1           

iudc úoHd isxy,               1       2   

isú,a bx.%Sis                   1       

whs'à'               1     1       

                                 
;dËK yd 
udOHH Ikaksfõokh bx.%Sis           2 1 2           
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Udkj Ydia;% yd 
iudc úoHd 
 
  
  
  
  
  
  
  

NdIdj 
  

bx.%Sis           8 3 2           

issxy,/oñ<           1 - 1           

kS;sh 
  

bx.%Sis/issxy,         1 2 1 9           

bx.%Sis           2 -             

bx.%Sis/oñ<           1 -             

               

l<ukdlrK 
  

bx.%Sis/issxy,           10 2 3   1       

bx.%Sis/oñ<           1 1             

iudc úoHd 
  
  

bx.%Sis/issxy,       1   10 1 3           

bx.%Sis/oñ<           2 1             

                            

 bxcsfkare 
;dËKh 
  
  
  

lDIs úoHd bx.%Sis     1     5           2   

issú,a bx.%Sis     1   2 13 - 1   1   7 1 

úoHq;a bx.%Sis           13 4 4       6 2 
.Ks;h yd 
o¾Ykh bx.%Sis           4 1 2       3 1 

hdka;s%l bx.%Sis           10 2 8   1   7   

frosms<s bx.%Sis     1*   1 2 2 6   -   3   

fi!LH úoHd 
  
  

Fyo bx.%Sis           5   3       2   
ffjoH 
ridhkd.dr bx.%Sis               2       1   

T!IO úoHdj bx.%Sis               1           

ufkda úoHdj bx.%Sis           1               

mqia;ld, fiajd mqia;ld,h bx.%Sis/issxy,                 9         
f;dr;=re 
;dËKh 

f;dr;=re 
;dËKh bx.%Sis                     7     

tl;=j     1 1 3 2 15 168 38 77 9 14 8 114 4 

*     Wml=,m;s                             
**   ksfhdacH Wml=,m;s 
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wkOHhk ld¾h uKv, f;dr;=re  - 2017 
mSGh/YdLdj fcHYaG;u ix' fcHYaG ld¾h uKav,h ix' lksIaG ld¾h uKav,h ix' iq¿ fiajl No. 

idudkH 
  
  
  
  
  
  
  

f,aLldêldrS 1 ,>qf,aLl 5 mdmeoslre 1 lïlre 12 

fcH' i' f,aLldêldrS    4 ,smslre 21 Ndrlre 1     

i' f,aLldêldrS 1 h;=re,shkakd 2         

m%Odk úOdhl ks<Odrshdf.a  1 oqrl:k l%shdlre 3         

fcH' mqoa.,sl f,Alï   o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 2         

ixLHdf,ALk ks<OdrS 1 mrs.Kl fhoqï iyldr 10         

iyldr wNHka;r ú.Kl 1 ú.Kk  iyldr 1         

    l<ukdldr iyldr  6         

.sKqï 
  
  
  
  
  
  

uQ,HdêldrS 1 ,>qf,aLl 2     lïlre 1 

ks' uQ,HdêldrS 1 uqo,a whleñ  1     jev wdOdrlre 2 

fcH' i' uQ,HdêldrS 2 fmd;a ;nkakd 3         

i' uQ,HdêldrS 1 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 2         

    mrs.Kl fhoqï iyldr 6         

    ,smslre 10         

    l<ukdldr iyldr 1         

.nvd yd iemhqï 
  
  
  

i' uQ,HdêldrS 1 ,smslre 5     lïlre 3 

    h;=re,shkakd  1         

    .nvd md,l 2         

    l<ukdldr iyldr 2         

wdrËl m%Odk wdrËl ks<OdrS 1 wdrËl mrSËl 3 wdrËl uqrlre 17     

.ukd.uk 
  

        rsheoqre 27     

        jdyk msrsisoq lrkakd  1     

wOHdmk mSGh 
  
  
  
  
  

i' f,aLldêldrS 1 ,>qf,aLl 2 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1 lïlre 5 

    ,smslre 2     ikSmdrËl lïlre 1 

    mrs.Kl fhoqï iyldr  4         

    fmr mdie,a iylre 6         

    osjd iq/l=ï iylre  2         

    l<uKdldr iyldr   1         
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wkOHhk ld¾h uKv, f;dr;=re  - 2017 
mSGh/YdLdj fcHYaG;u ix' fcHYaG ld¾h uKav,h ix'. lksIaG ld¾h uKav,h ix'. iq¿ fiajl ix' 

mSGh / bxcSfkare 
;dËK mSGh  
  
  
  
  
  
  

i' f,aLldêldrS 1 ,>qf,aLl 1 Ys,am m%o¾Yl  9 lïlre 6 

úoq,s bxcsfkare 2 h;=re,shkakd 1 foaYkd.dr fiajl 12     

mqyqKq bxcsfkare 1 ,smslre 3 fj,av¾ 1     

m%Odk ld¾ñl ks<OdrS 2 mrs.Kl fhoqï iyldr 5 wdïmkak ksl=;alrkakd  2     

udKAv,sl ld¾ñl ks<OdrS 2 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 4 iajhx hka;%lre 2     

    .nvd md,l 1 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1     

    ld¾ñl ks<OdrS 33 lïu,a lre   1     

    ie,iqï Ys,amS 3 jd;a;=lre 1     

    l<uKdldr iyldr  1 hka;%lre 1     

        jeoaoqïlre 1     

mSGh / udkj úoHd 
yd iudc úoHd mSGh 
  
  
  
  
  

i' f,aLldêldrS 1 h;=re,shkakd 2  1 lïlre 6 

    ,>qf,aLl 1         

    ,smslre 6         

    mrs.Kl fhoqï iyldr 4         

    o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 5         

    l<ukdldr iyldr 1         

mSGh / iajdNdúl 
úoHd  
  
  
  
  
  
  

i' f,aLldêldrS 1 ,smslre 5 foaYkd.dr fiajl 9 lïlre 7 

    h;=re,shkakd 3 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1     

    o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 3         

    ,>qf,aLl  1         

    mrs.Kl fhoqï iyldr 3         

    ie,iqï Ys,amS 1         

    ld¾ñl ks<OdrS 11         

    l<uKdldr iyldr  3         

fi!LH úoHd mSGh 
  

i' f,aLldêldrS 1 ld¾ñl ks<OdrS 1     lïlre  1 

    mrs.Kl fhoqï iyldr 2         

    l<ukdldr iyldr 3         
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wkOHhk ld¾h uKv, f;dr;=re  - 2017 
mSGh/YdLdj fcHYaG;u ix' fcHYaG ld¾h uKav,h ix' lksIaG ld¾h uKav,h ix' iq¿ fiajl ix' 

m%dfoAYSh wOHdmk 
fiajd  
  
  
  
  
  

fcH' i' wOHËl 1 wdrËl mrSËl 2 jvq ld¾ñl  1 lïlre 27 

i' wOHËl 23 .nvd md,l 2 fmof¾re 2 ikSmdrËl lïlre 3 

fcH' i' uQ,HdêldrS 1 mrs.Kl fhoqï iyldr 22 c, k< ld¾ñl 1     

    mqia;ld, f;dr;=re iyldr 3 úoq,s ld¾ñl 1     

    ,smslre 26 Ndrlre 5     

    ld¾ñl ks<OdrS 2 foaYkd.dr fiajl 3     

    wëËl (WoHdk) 1 wdrËl uqrlre 5     

    ,>qf,aLl 1         

    whleñ   2         

    oqrl:k l%shdlre 1         

úNd. 
  
  
  
  
  

fcH'i' f,aLldêldrS 1 ,smslre 9 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1 lïlre 3 

    ,>qf,aLl l 1     jev iydhl 1 

    o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 2         

    h;=re,shkakd  3         

    mrs.Kl fhoqï iyldr 2         

    l<ukdldr iyldr 2         

mqia;ld,h 
  
  

i' f,aLldêldrS /mqia;ld, 1 mqia;ld, f;dr;=re iyldr 19 fmd;a ne|qïlre 3 lïlre 4 

    mrs.Kl fhoqï iyldr 1 mqia;ld,  fiajl 2     

    ld¾ñl ks<OdrS 1         

CETMe wOHdmk 
;dËKsl yd udOH 
uOHia:dkh 
 
  

ksrEmKlre 1 ,smslre 1     lïlre 2 

Y%jH oDYH ld¾ñl ks<OdrS 10 mrs.Kl fhoqï iyldr 1         

ld¾ñl ks<OdrS   .nvd md,l 1         

(by< fY%aKsh)   o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 1         

    Y%jH oDYH ld¾ñl ks<OdrS 1         

fi!LH fiajd 
  

    uyck fi!LH mrSËl 1         

    T!IOfõoS 1         

    id;a;= fiajl 1         

YsIH fiajd 
  
  

fcH'i' f,aLldêldrS 1 ,smslre 4     lïlre 3 

    o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 2         

    mrs.Kl fhoqï iyldr 1          



192 
 

wkOHhk ld¾h uKv, f;dr;=re  - 2017 
mSGh/YdLdj fcHYaG;u ix' fcHYaG ld¾h uKav,h ix' lksIaG ld¾h uKav,h ix' iq¿ fiajl ix' 

kv;a;= fiajd 
  
  
  
  
  
  

jev bxcsfkare (isú,a) -II 2 .nvd md,l 1 jvq ld¾ñl 4 Lïlre 17 

    wëËl (kv;a;= fiajd) 2 fmof¾re 2 ikSmdrËl lïlre 4 

    mrs.Kl fhoqï iyldr 1 úoq,s ld¾ñl 3 jev iydhl 5 

    jev wêldrS 2 c, k< ld¾ñl 2     

    ie,iqï Ys,amS 1         

    wëËl (isú,a /úoq,s) 1         

    ,smslre 1         
bvï yd 
f.dvke.s,s 
  

WoHdk md,l 1 wëËl (WoHdk) 1 WoHdklre 1 lïlre 1 

            jev iydhl 1 

fkajdisld.dr             lïlre 1 

jD;a;Sh WmfoaYkh     mrs.Kl fhoqï iyldr 1         

uqo%Kd,h 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

iyldr uqøKlre 1 ,smslre 3 ;yvq idokakd ^lksYaG& 1 lïlre 6 

    .nvd md,l 1 ld¾hd, hka;% l%shdlre 1     

    ne|qï fmdauka  2 fmd;a ne|qïlre 3     

    ,sf;da hka;% l%shdlre   5 .sf,daghska l%shdlre 1     

    ,sf;da Ys,amS 2 ,sf;da hka;% l%shdlre 1     

    lksYaG ,sf;da Ys,amS 1         

    ld¾hdj,s leurd l%shdlre 1         

    uqøK wËr .e,mqïlre   1         

    uqøK iyldr 1         

    mrs.Kl fhoqï iyldr 1         

f;dr;=re ;dËKh  
  
  

wOHËl /f;dr;=re ;dËK 1 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre 2     lïlre 2 

f;dr;=re moAO;s l<ukdlre  1 ld¾ñl ks<OdrS 5         
ksfhdacH f;dr;=re moAO;s 
l<ukdlre 1 ,smslre 1         

tl;=j   74   368   133   124 
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