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01. දැක්ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

02. මමමෙවර  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“යාවජීව අධ්යාපනමේ  විශිෂ්්ඨත්වය, කාර්යක්ෂ්ම බව ො 

සාධ්ාරණත්වය මඟි්  විවිත ො දුරස්ථ අධ්යාපනය පිළිබඳ 

ආසියාමේ ප්රුළ්තම ආයතනය බවට පත්වීම" 

 

“විවිත දුරස්ථ අධ්යාපනය මඟි් , උසස් තත්වයක පවත්නා වූ ද, 

ලද ෙැකි වූ ද, ජීවිතයට අදාල වු ද අධ්යාපනයකට පිවිමේමම් 
ඉඩකඩ සලසා දීම ො දැනුම අගයන සමානයක්  තුල ඇත්තා වු 

අභිමයෝගයනට ුළහුණ දීමට සමත්, යාවජීව අධ්යාපන අවසථ්ා 
සැලමේම" 
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03. උපකුලපතිතුමාගේ සමාගලෝචනය 

 

 

   

විවෘත විශ්වවිද්යාලය ගමරට ජාතික විශ්වවිද්යාල 15 අතුරින් එකක් වන අතර ශ්රී ලංකාගේ ගවනත් 

ජාතික විශ්වවිද්යාල වලට සමාන තනතික තයතක ක  ා අයාපන තත්වයන්ග්න් ත්ත්ක ගේ  

එග ත් විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුම් ද්ර්ශනය මත රඳා පවතින බැවින් විවෘත විශ්වවිද්යාලය ගස ජ ජාතික 

විශ්වවිද්යාලවලට ව ා ගවනස්කම්වන්න් ත්ක්ත ගේ  වයසප ර්ර්ව  ජදු ජකම්ප තද්ායමප ගෝග්ෝන්ය  ා 

රැකියා වැක  බාක ගනොසලකා උසස් අයාපන අවස්ථා ළුල් ක කිම ම විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුම් 

ද්ර්ශනගයහි ස්වභාවයයි  

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයප අයාපනප ඉංනේගන් ත තාක්, ප ගස්ය විද්යාප මානව ශාස්ර  ා 

සමාජ විද්යා ස  ස්වභාවික විද්යා වශගයන් අයයන ීඨ  ප කින්ද්ප අයයන ගද්පාර්තගම්න්තු 5  කින් 

ද් සමන්විත ගේ  එය සි ජන් 40,858 ක් සඳ ා අයයන වැ සට න් 0  ක් ිරරිනමනු ලබයි  තවද් 

තධුක කයන් සඳ ා සිං ල වැක  ගකටිකාන්න පා මාලා ් නාවක් ද් පරි් ක ස  ගතොරතු ත 

තාක්,  ක්ග,ේරවලට අද්ාල විවි පා මාලා විශ්වවිද්යාලය මන්න් ිරරිනමනු ලැග   එම අයයන 

වැ සට න් 0  තුළට ස තිකපර පා මාලා 21 ක්ප ඩිප්ගලෝමා පා මාලා 14 ක්ප ප්රථම උපාි  පා මාලා 

5  ක්ප පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා 8 ක් ශාස්රපතිවවිද්යාපතිවඅයාපනපති පා මාලා 12 ක් ස  පද්නම් 

පා මාලා 3 ක් ද් ඇතුලත් ගේ  ඊට අමතරව ද්ර්ශනපති  ා ද්ර්ශනශූම  උපාි  වැ සට න් ද් 

විශ්වවිද්යාලය විසින් ිරරිනමනු ලැග   

රැකියාවල ක ත්ක්ත වැඩිහිටි ප්රජාව ස  සාම්ප්රද්ායික විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුලත් වීගම් අවස්ථා අහිමි වු 

ිරරිසට වික කප අයාපන මංගපත පාද්ා විවෘත විශ්වවිද්යාලය උසස් අයාපන වරම් සපයමින් උසස් 

අයාපන ක්ග,ේරයට තවදුරටත් ිරවිස ඇත  විවෘත විශ්වවිද්යාලයට ෂ්,යයන් බඳවා ්ැීමගම් 

ප්රතිපත්තිය මන්න් ප ත ද්ැක්ගවන ක්ඩ ායම් වලට තෘතීය මට්ටගම් අයාපනය ලබා ්ැීමම 

තර්යවත් කරනු ලබයි  

 මූලයම ග ේූන් පවුග ක ව්කීම් ග ෝ තරඟකාම  ලකුණු මට්ටමට ළඟාවිමට ගනො ැකිවීම 

යන සාක ග ේතුගකොටග්න සාම්ප්රද්ායික විශ්වවිද්යාලවලට ිරවිමටමට ගනො ැකි  උ උසස් 

ගපළ විභා්ය සම්ළුර්  කළ ිරරිස්  

 

 වෘත්තීය සංවර්නය ගනොක වා ළඟා කර ්ැීමම ට කැමැත්තක් ද්ක්වන ගසේවා 

ක ත්ක්තිකයන්  
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 අගනකුත් ග ේතු මත ද්ැනුම ලබා ්ැීමම ට කැමති ිරරිස්  

වසර ළුරාම අයයන කටත්තු ගකගරහි ඇති විවෘත භාවයප රැකියා ක ත්ක්තකයින් ට 

විවෘත විශ්වවිද්යාලය තකර්ශ ය වීමට ග ේතු වී ඇත  ගම් ක සා විශ්වවිද්යාලගස සි ජ 

ප්රජාවගේ 8 % ක්ම ගනොක වා රැකියාවන්හි ක රත වුගවෝ ගවති  ඔවුන්ට සිය අයාපනය 

තවදුරටත් දිත්ණු කර ්ක මින් අයාපක ක  ා වාත්තීය ප්ර්මන අරුණණු සාක්,ාත් කර 

්ැීමගමන් ජාතික සංවර්නයට ද්ායක විය  ැකි ව්කීම් සහිත ළුරවැසිගයකු බවට පත්වීම 

සඳ ා විවෘත විශ්වවිද්යාලයට අවස්ථාවක් සළසයි  

   

  ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලමේ ප්රාමේශීය නාල 

 

 

 

 

 

 

 ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලය  

 ප්රාමේශීය මධ්යස්ථානය 

 අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

 මයෝජිත අධ්යයන මධ්යස්ථාන 

 මූලික පරිගණක පරීක්ෂ්ණාගාර 

 NAC - මධ්යස්ථාන 
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ප්රාගීය ය මයස්ථාන  8 කින් ස  අයයන මයස්ථාන 18 කින් සමන්විත ජාලයක් ඔස්ගසේ රගට් 

විවි ප්රගීශ වලට විශ්වවිද්යාලය ස්වකීය ගසේවාවක් සපයන අතර එමන්න් අයාපනය සි ජන්ගේ 

ගද්ොරක මට ග්නැවිත් සපයනු ලබයි (1 වන රූප සට න)  ගමම මයස්ථාන ජාලය මන්න් 

උපගීශනයප අයදුම්පත් භාර්ැීමමප සි ජන් බඳවා ්ැීමමප පා මාලා ද්රවය ගබද්ා ැම ම ගමන්ම 

තද්ක ක පන්ති  ා විභා් පැවැත්වීම වැක  ප  ජකම් සළසනු ලැග   ගකොළඹ ප්රාගීය ය මයස්ථානය 

ඇතුල් ප්රාන විශ්වවිද්යාලය ිරහිටා ඇත්ගත් ගකොළඹ තසන්නගස නාවල ිරහිටි අක්කර 33 ක ගෝමි 

භා්යකය   

උපකුලපති කාල මටමාව 

මොචාර්ය ඨ.ඩී ගුණතිලක 1980 ජුන් සිට 1985 ගද්සැම්බර් 

මොචාර්ය ඩී. එ්  විමේමසේකර 1985 ගද්සැම්බර් සිට 1994 ගද්සැම්බර් 

මොචාර්ය එ් .ආර් අර්ථනායක 1994 ගද්සැම්බර් සිට 2000 ගද්සැම්බර් 

මොචාර්ය උමා කුමාරස්වාමි 2001 ජනවාරි සිට 2006 මාර්තු 

මොචාර්ය න් දනී ද සි ලවා 2006 මැයි සිට 2009 මැයි 

මොචාර්ය උපාලි විදානපතිරණ 2009 ජුක  සිට 2015 ජුක  ද්ක්වා 

ආචාර්ය විජිත නානායක්කාර 2012 ජුක  සිට 2015 ජුක  ද්ක්වා 

මොචාර්ය එස්.ඒ අරියදුරර 2015 ජුක  සිට ගම් ද්ක්වා 
 

1 වන වගුව : උපකුලපති තනතු තාරින් 

විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුම් විශ්වවිද්යාලයක  ජවිගශේ ව  උ ලක්, යක් වන අයක්, තනතු තප ප්රාගීය ය 

අයයන ගසේවාප අයාපන තාක්,   ා මාය  ා ගමග ත්ම් වැක  අතිගර්ක තනතු ත  ැර විවෘත 

විශ්වවිද්යාලගස සංවිාන වයු ය සාම්ප්රායික විශ්වවිද්යාලයකට ගබග වින් සමාන ගේ  ( 5 වන 

රූපසට න) කුලපතිධූරය සම්මානීමය වන අතර උපකුලපතිවරයා ප්රාන විායක ක ළාරියා ගේ  

සාමානය පරිපාලනයප විශ්වවිද්යාල සතු වාර්තා  ා ගීපල භාර ක ළාරියා වන්ගන් 

ග කකාි කාරිවරයාය  විශ්වවිද්යාලගස  ගස ජ ක ළාරින් වන්ගන් ීඨ ාි පතිව තප අයාපන තාක්,  

අංශගස අයක්,ප ප්රාගීය ය අයාපන මයස්ථාන භාර අයක්,ව තප ළුස්ථකාලයාි පති ස  

මූලයාි කාම වරයාය  
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ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලමේ සඛවිධ්ාන වයුෙය 
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කාර්ය මණ්ඩලය 

ෂ්,ය ප්රජාගේ අවශයතා සළුරාීමම සඳ ා 2015 වර්,ය වන විට සමස්ථ කාර්ය ම්ඩ ලගස සංත්තිය වුගස 

අයයන කාර්ය ම්ඩ ලගස (ස්ිරර) 590 ක්ප අයයන ගනොවන පරිපාලන කාර්ය ම්ඩ ලගස (ස්ීර) 61 

ක් අයයන ස  පරිපාලන ගනොවන  8  ක්  ස  අයයන ස ය කාර්ය ම්ඩ ලගස 16 ද් වශගයක   

 

විවිත වින්වවිදයාලමේ පාලක සභාව 

199   අංක  1 ද්ර  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාල නාමාවන්ගස 13 (1) ගේද්ය යටගත් ිරහිටුවන ලද් 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාල පාලක සභාවට සමාගලෝචන වර්,ය තුළ ප ප ත සඳ න් සාමානේකයින් 

ඇතුළත් විය  

නිලබලමය් පත් වූ සාමාජිකයි් : 

උපකුලපති    තචාර්ය විනේත නානායක්කාර (5 1  ජුක  ද්ක්වා) 

    මා ාචාර්ය එස් ඒ  අරියදුතර ( 5 1  ජුක  සිට ගම් ද්ක්වා) 

 

නිමයෝනය උපකුලපති    තචාර්ය ගේ  න්යන්ම ( 5 1  සැප්තැම්බර් ද්ක්වා) 

    ම ාචාර්ය ජී එම් ගක් බී ගු ග ේරත් (5 1  සැප්තැම්බර් සිට) 

 

ඨඨාධිපතිවු 

අයාපන ීඨ ය    ම ාචාර්ය එස් ීඨ ක ත ානායක 

ඉංනේගන් ත තාක්,  ීඨ ය  ම ාචාර්ය එස් ඒ  අරියදුතර ( 5 1  ජුක  ද්ක්වා) 

    තචාර්ය ගක් ඒ මට උද්යකුමාර් ( 5 1  ජුක  සිට ගම් ද්ක්වා) 

 

මානව ශාස්ර  ා සමාජ විද්යා ීඨ ය ම ාචාර්ය මට ඊ ගු රත්න 

ගස්ය විද්යා ීඨ ය   ම ාචාර්ය ජී තර් ර වක ( 5 1  ජුන් සිට) 

ස්වභාවික විද්යා ීඨ ය   ම ාචාර්ය එස් එස් ඉක්බා ක 

 

සනාතන සභාව විසි්  නම් කරන ලද සාමාජිකයි්  

  ම ාචාර්ය ජී එම් ගක් බී ගු ග ේරත් ( 5 1  සැප්තැම්බර් ද්ක්වා) 

  ම ාචාර්ය ගේ මට එන් රාගේන්ද්ර 

  ම ාචාර්ය ටී එම්  ප කග කවත්ත ( 5 1  සැප්තැම්බර් සිට) 
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1990 අඛක 01 දරණ ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාල සඛමනෝධිත නියමාවලිමේ 13 (2) (vi) සෙ (vii) මේද 

ප්රකාර උසස් අධ්යාපන අමාතයඛනය ො රානය මත රතුු සඳො රානය අමාතයඛනය විසි්  නම් කරන ලද 

සාමාජිකයි් : 

  ගක් ඒ ීඨ  ගපගර්රා මිය  
  ගක්    ටී එන් අමරතුං් මිය  
 

1990 අඛක 01 දරණ ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාල සඛමනෝධිත නියමාවලිමේ 13 (2) (v) මේදය ප්රකාර 

උපකුලපතිවු් මේ ො අධ්යක්ෂ්වු් මේ කමිටුව විසි්  නම් කරන ලද සාමාජිකයි් : 

  ම ාචාර්ය තනන්ද් ජයවර්න 

1990 අඛක 01 දරණ ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාල සඛමනෝධිත නියමාවලිමේ 13 (2) (viii) මේදය ප්රකාර  

වින්විදයාල ප්රතිපාදන මක මිෂ්්  සභාව විසි්  පත්කරන ලද සාමාජිකයි් : 

  ම ාචාර්ය එන් තර් අර්ථනායක 
  තචාර්ය එන් මට කුමාරසිං  ( 5 1  මාර්තු ද්ක්වා) 
  තචාර්ය උපාන් එම්  ගසේද්ර ( 5 1  මාර්තු ද්ක්වා) 
  තචාර්ය සාරං් අල ප්ගප තම ( 5 1  මාර්තු ද්ක්වා) 
  චන්ද්න ගපගර්රා ම තා ( 5 1  මාර්තු ද්ක්වා) 
  ජයක  මට  ිරන්නවල මිය ( 5 1  මාර්තු ද්ක්වා) 
  ීඨ  රග්ඩළුර ම තා ( 5 1  මාර්තු ද්ක්වා) 
  භද්රා ගු වර්න මිය ( 5 1  මාර්තු ද්ක්වා) 
  ගේ එම් යූ බී ජයගසේකර ( 5 1  මාර්තු ද්ක්වා) 
  තචාර්ය  ීඨ  කිරිවන්ගද්ණිය (5 1   4 5  සිට 5 1  15 31 ද්ක්වා) 
  තචාර්ය අනුර ඒකනායක (5 1   4 5  සිට) 
  ම ාචාර්ය ඩී  ගසනවි එිරටවත්ත (5 1   4 5  සිට) 
  ම ාචාර්ය ලන්තා ගමන්ඩිස් (5 1   4 5  සිට) 
  අතාවුද් ජයවර්න ම තා (5 1   4 5  සිට) 
  ම ාචාර්ය ඒ ඩී වී ද් එස්  ඉන්ද්රරත්න (5 1   4 5  සිට 5 1  15 31 ද්ක්වා)  

ශිෂ්ය කටුතතු 

-------------- 

2015  ප සි ජන් බද්වා ්ැීමම 38,562 ක් විය  START @ OUSL වැ සට න සඳ ා න්යාපදිංචි උ සි ජන් 

ඇතුල්ව එකතු කළ සංයාව 40,858 කි  
 

මට්ටම 
ඉඛජිම් ු 

තාක්ෂ්ණ 

මානව 

නාස්ත්ර ො 

සමාන විදයා 

අධ්යාපන ස්වභාවික විදයා 
මෙද 

විදයා 
එකතුව 

සෙතිකපත් 111 4694 1516 173 - 6494 

ඩිප්මලෝමා 107 402 1264 22 02 1797 

උපාධි 4736 9600 242 2392 3553 20523 

පන්චාත් උපාධි 

ඩිප්මලෝමා 
34  6459 21 - 6514 

නාස්ත්ර/   

විදයා/අධ්යාපනපති 
28 492 462 109 - 1091 

අ්ණ්ඩ අධ්යාපන 131 - - 2012 - 2143 

එකතුව 5147 15188 9943 4729 3555 38562 

5 වන වගුව - 2015  ප සි ජන් ඇතුළත් කිම ම 
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උපාධි ප්රධ්ාමනෝත්සවය 

-------------------------- 

සාමානය උපාි  ප්රාගනෝත්සවය 2015 මැයි මස 56 ස  50 දිනවල බ්ඩ ාරනායක අනුස්මර  

ජාතයන්තර සම්මන්ර  ශාලාගේ ප පැවති අතර එහි ප පශ්චාත් උපාි ප පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා ස  

ප්රථම උපාි  ඇතුල්ව උපාි  3472 ක් ිරරිනමන ල ප  2014 උපාි  ප්රාගනෝත්සවගස සංයා ග ක  ප ත 

වගුගවහි ඇතුලත් කර ඇත   

ඨඨය                        උපාධිය දර්නනපති 
නාස්ත්ර/   

විදයා/අධ්යාපනපති 

පන්චාත් 

උපාධි 

ඩිප්මලෝමා 

උපාධි එකතුව 

අධ්යාපන - 62 2226 26 2314 

ඉඛජිම් ු තාක්ෂ්ණ 01 02 17 154 174 

මසෞ්ය විදයා - - - 98 98 

මාවන නාස්ත්ර ො සමාන විදයා - 76 07 437 520 

ස්වභාවික විදයා 02 22 13 325 362 

ඉඛග්රීසි පන්චාත් උපාධි 

ආයතනය (PGIE) 
- 04 - - 04 

එකතුව     3472 

 3 වන වගුව- ීඨ  වශගයන් උපාි  ප්රද්ානයන් 

 

ඩිප්ගලෝමා ස  ස තික පර ප්රද්ාගනෝත්සවය 5 1  වසගර් ගනොවැම්බර් ව ගද්සැම්බර් මාසවල ප්රාගීය ය 

මයස්ථානවල ප පවත්වන ල ප  සංයාග ක  ප ත වගුගේ ද්ක්වා ඇත  

ඨඨය ඩිප්මලෝමා 
උසස් 

සෙතිකපත්ර 
සෙතිකපත්ර 

පදනම් 

පාඨමාලා 
එකතුව 

අධ්යාපන 220 115 525 - 860 

ඉඛජිම් ු තාක්ෂ්ණ 132 - 34 - 166 

මානව නාස්ත්ර ො සමාන 

විදයා 
223 85 3174 - 3482 

ස්වභාවික විදයා 36 28 118 35 217 

එකතුව 611 228 3851 35 4725 

4 වන වගුව : ීඨ  වශගයන් ප්රානයන් 
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නයග්රෙණ 

මසෞ්ය විදයා ඨඨමේ සමාරම්භය 

----------------------------------- 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස පස්වන ීඨ ය වන ගස්ය විද්යා ීඨ ය 2015 - අග්ොස්තු මස 14 දින  

සම්භාවීමය සමූ යක ස භාගීත්වගයන් උත්සවාකාරගයන් තරම්භ කරන ල ප    

 

යටිතල පෙසුකම් සඛවර්ධ්නය 

------------------------------- 

ඉ  ප  ජකම් සහිත නව පරිපාලන ග්ො නැගි කලක් ස  විභා් ශාලාවක් ම නුවර ප්රාගීය ය 

මයස්ථානගස ප උත්සවාකාරගයන් විවෘත කරන ල ප  ඊට අමතරව නව එිමම න් තපන ශාලාවක් ද්  

විවෘත කරන ල ප   
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මාතර ප්රාගීය ය මයස්ථානය සඳ ා  උ නව ග්ො නැගි කග ක ඉදිකිම ම් කටත්තු ගකගරමින් පවතී  කාර්ය 

ම්ඩ ල සංවර්න මයස්ථානගස ළුල් ක කිම මට අඳාල ඉදිකිම ම් කටත්තු සම්ළුර්  කරන ල ප  ගතොරතු ත 

තාක්,  මයස්ථානය සඳ ා  උ නව ග්ො නැගි කල සාද්ා ක ම කරන ල ප  

සි ජන් 400 ක් සඳ ා ඉ  ප  ජකම් සැපයිය  ැකිප විශ්වවිද්යාලගස ප්රාන ම්ඩ පගස කාමර 100 කින් 

සමන්විත තාවකාන්ක ගන්වාසිකා්ාරගස නව ග්ො නැගි කගලහි ඉදිකිම ම් කටත්තු අවසන් කර ඇති අතර 

ඊට අවශය භා්ඩ   ා උපකර  සැපයීම ගමන්ම එහි ගෝමි අලංකර ය ද් සිදුකළ ත්තුව ඇත  

අනුරාළුර ප්රාගීය ය මයස්ථානගස ග්ො නැගි කල ළුල් ක කිම ගම් කටත්තු ගකගරමින් පවතී  අයාපන 

ීඨ ය ළුල් ක කිම මට අද්ාල ඉදිකිම ම් කටත්තු 2014 වර්,ගස තරම්භ කළ අතර එහි ඉදිකිම ම් තවදුරටත් 

ගකගරමින් පවතී  විශ්වවිද්යාල සංවර්න ප්රාන (UDG) වයාපෘතිය යටගත් ප්රාන ම්ඩ පගස පංති 

කාමර  යක ඉදිකිම ම් කටත්තු ක ම කර ඇත  

විශ්වවිද්යාලගස ප්රාන ම්ඩ පගස ගෝ අලංකර ය විසිතු ත ශාක ස  ම ක පාත්ති සැකමටම යනාදි කටත්තු 

මන්න් සිදුකිම මට ිරයවර ග්න ඇත  

ප්රාමේශීය අධ්යාපන මසේවා 

------------------------- 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස 18 වන අයාපන මයස්ථානය 2015 සැප්තැම්බර් මස 15 දින ුණලතිේහි ප  

උත්සවාකාරගයන් විවෘත කරන ල ප  යාපනගස ඉ්ැන්වීගම් මයස්ථානයද් 5 1  සැප්තැම්බර් මස 59 

දින විවෘත කරන ල ප  

 

 ජදු ජ ඉ ම් කැබැ කලක් ම කලළුගවන් ස  මන්නාරගමන් ගසොයා ්ැීමම් සඳ ා ද්ැනටමත් කටත්තු කර 

ඇත  

පර්මේෂ්ණ ො සඛවර්ධ්නය සඳො දායකත්වය 

-------------------------------------------------- 

විශ්වවිද්යාලගස අයයන කාර්ය ම්ඩ ලය ස්වකීය වි,ය ක්ග,ේරයන්ට අද්ාල පා ්රන්ථ ස  අගනකුත් 

කියවීගම් ද්රවය ප්රකාශන ගලස ක ර්මා ය කිම ම තුිමන්  නව ද්ැනුම උත්පාද්නය සඳ ා ද්ායක වී ඇත  ගමය 

විවෘත විශ්වවිද්යාලගස අයයන කාර්ය ම්ඩ ලය විසින් අ්ඩ ව ද්ායකත්වය ද්ක්වනු ලබන අයයන 

පා ්රන්ථ  ා බුමමාය ද්රවය ක ,්පාද්නයට අමතර වශගයන් සිදුකළ කාර්යයකි  
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වාර්ෂික විේවත් සැසි - 2015 සමාරම්භය 

------------------------------------------- 
 

 

2015 වාර්ෂික විීවත් සැසි සාර්ථක ගලස ක ම කරන ල ප  

ද්කුණු අප්රිකාගේ සන් සිටි නුවර පැවති විවෘත  ා දුරස්ථ අයාපනය ිරිමබඳ ජාතයන්තර සභාගේ (ICED) 

56 වන ජ්ත් සුණල්ගේ ප නගවෝත්පාද්නය ස  විෂ්,්  පරිචයන් සඳ ා  උ විවෘත  ා දුරස්ථ අයාපනය 

ිරිමබඳ  ජාතයන්තර සභාගේ තයා්යක් අයාපන ීඨ ගස ම ාචාර්ය ෂ්ගරෝණිකා ක ත ානායක විසින් 

ලබා ්න්නා ල ප  

මැග කසියාව විසින් සත්කාරත්වය ද්රනු ලැබූ 2015 විවෘත විශ්වවිද්යාලයන්හි තසියාතික සං්මගස 59 

වන වාර්ෂික සම්ගම්ලනය සඳ ා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස කාර්ය ම්ඩ ල සාමානේකගයෝ විසිපස් 

ගද්ගනකු ස භාගී  උ   ගමම සම්ගම්ලනගස ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ස භාගිකයන් විසින් 

පර්ගස,  න්ිර 56 ක් ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ අතුරින් පර්ගස,  පත්රිකා ගද්කක් විෂ්,්  පර්ගස,  

සම්මාන සඳ ා ස  විෂ්,්  පරිචය ිරිමබඳ සම්මානය සඳ ා අවසන් වටයට ගතෝරා ්න්නා ල ප  

ස්වභාවික විද්යා ීඨ ගස උීද ද් විද්යා ගද්පාර්තගම්න්තුගේ ගජය,්  කිරකාචාර්ය ගක් ස මට චතුරිකා 

ක ත ානායකප ුණ ක කාීමන වෘත්තීය ශාස්රඥයයින් සඳ ා වු ගපොදු රාජය ම්ඩ ීමය විශ්වවිද්යාලයන්හි 

කු ාපරිමා  ප්රද්ානයන් සඳ ා ප්රතිලාද ගයකු වශගයන් නම් කරනු ලැබ තිග   ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලය ද් පන කට අි ක රටව ක ළුරා පැතිර පවතින සාමානේකයින්     කට අි ක සංයාවක් 

සාමානේකත්වය ද්ර  එම සං්මගස එක් සාමානේකගයකි  

වසර 3  ක් සළුරාලන සිවි ක ඉංනේගන් ත ගද්පාර්තගම්න්තුගේ ප්ර්තිය සමරනු වස් “ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාල තුළ වසර 3  ක සිවි ක ඉංනේගන් ත විද්යාවප 1985-2015” යන මැගයන් එහි ඉති ාසය ිරිමබඳ 

ගපොත් ිරංචක් එිමද්ක්වන ල ප  
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අධ්යයන කටුතතු වල අභිවිේධිය 

----------------------------------- 

ප්රාන ගතොරතු ත  ා සන්ක ගේද්න තාක්,   වු කක ත වශගයන් එරික්සන් සමා්ම සමඟ 

ගකොගළොම්බියා විශ්වවිද්යාගලගස පෘිරවි තයතනය (Earth Institutes)  මන්න් දියත් කරන ලද් 

“ඉග්නුමට සම්බන් වන්න” නැමති ග්ෝීමය අයාපක ක වැ සට ගන් ිරයාපත් ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලගස ගපොගළොන්න තව අයයන මයස්ථානය කරා විහිදුවනු ලබයි  එරික්සන් සමා්මප 

ගමොබිගට ක සමා්ම ස  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය ක ගයෝජනය කරමින් සම්භාවීමය සමූ යක් 

ඉදිරිගස ගමම වයවසාගස විවෘත කිම ම උත්කර්,වත් ගලස සිදුවිය   

 

 

“ ඉග්නුමට සම්බන් වන්න” වැ සට න මන්න් කාන්තාවන් සම්බන්ගයන් විගශේ, අවාර යකින් 

ත්තුව නූතන අයාපනය සඳ ා වු සැමට ප්රගේශය ්රියාකාම  ගලස ප්රවර්නය ගකගර්  ගමම වයාපෘතිය 

මන්න් ගතෝරා්නු ලැබූ සියල් ස භාගිකයින් ලැප්ගටොප් පරිඝ කප පළ ක කලාප අන්ර්ජාල ප්රගේශයප 

මං්ත අයාපක ක සම්පත් ස  අද්ාළ ළුුමණුව ලබා  පම ස තික ගකගර්  සන්ක ගේද්න තාක්, ගස ස  

ගසේවාවන්හි ගලොව ප්රුණතම තයතනයක් වන එරික්සන් සමා්ම ස  ශ්රී ලංකාගේ ජාතික ජං්ම දුරකතන 

සැපත්ම්ක ත වු ගමොබිගට ක තයතනය ශ්රී ලංකාගේ විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුගම් ප්රුණතම මයස්ථානය වන 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය සමඟ අීවිතීය අයාපක ක වැ සට නක් සම්පාද්නය කිම ම සඳ ා 

ඔවුන්ගේ ශක්තීන් ඒකාබී කගළේය  

“ඉග්නුමට සම්බන්වීම” වැ සට න මෑතක ප ගකොළඹ  දියත් කිම ගමන් ප ජ ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලයප එරික්සන් ශ්රී ලංකා සමා්මප ශ්රී ලංකා ගටන්ගකොම් ගමොබිගට ක  ා ගපොදු රාජය ම්ඩ ලගස 

ඉග්නුම් තයතනය  ා ඒකාබීව ගතොරතු ත  ා සන්ක ගේද්න තාක්,  නව පර්ගස, ා්ාරයක් 

තරම්භ කළ අතර ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය තුළ “ ඉග්නුමට සම්බන්වීම” වැ සට ගන් ප්රථම සි ජ 

ක්ඩ ායම සඳ ා ඊට අනු්ත කරවීගම් වැ සට නක් 2015 ගපබරවාරි 17 දින ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලගස ම නුවර ප්රාගීය ය මයස්ථානගස ප පවත්වන ල ප  
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දුරස්ථ අධ්යාපනමේ අභිවිේධිය 

--------------------------------- 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ඉ්ැන්වීම් ද්රවය මං්ත මාදින්යට පරිවර්ථනය කිම ගමන් ස  මං්ත 

අයයන ද්රවය සංවර්නය කිම ම සඳ ා වැ ුණල් ස  ළුුමණු වැ සට න් සංවිානය කිම ම තුිමන් 

අයාපන තාක්, ය සඳ ා  උ මයස්ථානය ස  මාය ඒකකය (CETME) අීවිතීය කාර්ය භාරයක් ඉටු 

කරනු ලබයි  

“විවෘත අයාපක ක සම්පත් (OER) මත පද්නම් වු ඉගලක්ගරොක ක ඉග්නුම” ිරිමබඳ වෘත්තීය සංවර්න 

මං්ත පා මාලාගේ ස තික ප්රාගනෝත්සවය 2015 ජූක  11 දින ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස 

අයාපන ීඨ ගස ප පැවැත්වි   ර්ර්  ගලස මං්ත සයමස් පා මාලාවක් වන ගමහි ගමොඩිත්ල ප ම 

සාර්ථක ගලස සම්ර්ර්   කළ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස සාමානේකයින් විසින් පා මාලාව සම්ළුර්  

කිම ම ිරිමබඳ ස තික පරය ගමම අවස්ථාගේ ලබා ්න්නා ල ප  

නාතික මඛගත දුරස්ථ අධ්යාපන මසේවමේ (NODES) ප්රමේන මධ්යස්ථානය 

------------------------------------------------------------------------------ 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස මයස්ථාන පරි්ර 5  ක ිරහිටුවා තිගබන ADB-DEMP යටගත් ස්ථාිරත 

ජාතික ප්රගේශ මයස්ථාන (NAC) නමින්  ැඳින්ගවන ජාතික මං්ත දුරස්ථ අයාපන ගසේවගස 

(NODES) ප්රගේශ මයස්ථාන ( 4 වන රූපසට න)  තුළ ප නවීන ගතොරතු ත ස  සන්ක ගේද්න තාක්,  

මන්න් උසස් අයාපනය සඳ ා ප්රගේශවීගම්  ැකියාව සි ජන්ට ලැබී තිග   ගමම ජාතික මං්ත දුරස්ථ 

අයාපන ගසේවගස (NODES) ප්රගේශ මයස්ථාන උසස් අයාපන අමාතයංශය ගවත පවරාග්න තිබූ 

අතර එකී මයස්ථානවල ්රියාකාම ත්වය විවෘත විශ්වවිද්යාලය ගවත පවරන ල ප  වීඩිගයෝ සම්මන්ර  

ප  ජකම සංවර්නය කළ අතර එකී ගසේවාව සියල් ප්රගේශ මයස්ථාන තුළ ප ලබා්ත  ැකිය  එමන්න් 

විවෘත විශ්වවිද්යාලගස සියල් ප්රාගීය ය මයස්ථාන එකිගනක සම්බන් කර්ත  ැකිය  

 3වන රූප සටෙන  - NODES ප්රමේන මධ්යස්ථාන  
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කාර්ය මණ්ඩල සඛවර්ධ්න මධ්යස්ථානය 

------------------------------------------- 

කාර්ය ම්ඩ ල සංවර්න මයස්ථානය (SDC) ස්වකීය කාර්ය සංවර්න ්රියාකාරකම් වසර ළුරා 

සැළ ජම් කරනු ලබයි  විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ගමන්ම අගනකුත් විශ්වවිද්යාලවල ගසේවාද්ායකයින්ට 

සපයනු ලබන ගසේවාගේ ාරිතාව ප්රවර්නය කිම ම සඳ ා අයයනප පරිපාලන ස  අගනකුත් ස ාය 

කාර්ය ම්ඩ ලගස සාමානේකයින් සඳ ා ළුුමණු වැ සට න් කාර්ය ම්ඩ ල සංවර්න මයස්ථානය විසින් 

පවත්වනු ලැග   කාර්යම්ඩ ල සංවර්න මයස්ථානය විසින් අයයන  ා අනයයන කාර්ය ම්ඩ ල 

සඳ ා වැ ුණල් 19 ක් පවත්වන ල ප  

 

විත්තීය මාර්මගෝපමේනන ඒකකය 

-------------------------------------- 

විශ්වවිද්යාලගස ප්රාන ම්ඩ පගස ගමන්ම ප්රාගීය ය මයස්ථානවල කාර්ය ම්ඩ ල සඳ ා කාර්ය 

ම්ඩ ල සංවර්න මයස්ථානය (SDC)  ා ඒකාබීව වැ ුණල් මාලාවක් ස  ළුුමණු වැ සට න් 

වෘත්තීය මාර්ග්ෝපගීශන ඒකකය විසින් පවත්වන ල ප  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස විවෘත දිනයට 

සම්ාමිව රැකියා ගපොළක් ද් වෘත්තීය මාර්ග්ෝපගීශන ඒකකය විසින් පවත්වන ල ප  

 

අධ්යාපනික රවය නිෂ්්පාදනය සෙ මබදාෙැරීම 

------------------------------------------------- 

ව ාත් ගු ාත්මක බවකින් ත්ක්ත පා මාලා ද්රවය ක ,්පාද්නය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස 
ුණද්ර ාලගස ව්කීමයි  5 1  වර්,ගස ගබද්ා ැම ගම් ඒකකය මන්න් පා ාමාලා ද්රවය ිරටපත්  00,608 
ක ,්පාද්න ගකොට ගබද්ා රින ල ප  

 

 

ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලමේ මව අ අඩවිය සඛවර්ධ්නය කිරීම 

-------------------------------------------------------------------- 

නව ගව  අ වියක් ක ර්මා ය කර ඇති අතර පරිය ලකයින්ට ද්ැන් එය භාවිතා කළ  ැකිය  ගමනු 
මංගසවුමට අමතරව එහි සපයා ඇති ගසවුම් වික කපය මන්න් අයයන වැ සට න් ිරිමබඳ විස්තර 
ගසොයා්ත  ැකිය  පරිය ලකයින්ට ප  ජගවන් අද්ාළ ක්ග,ේර කරා ප්රගේශ විය  ැකි පරිදි විවි ගෝතාර්ථ 
අතර සම්බන්තා සංවර්නය කර ඇත  

 

 

නාතය් තර සබඳතා අඛනය 

---------------------------- 

විගීය ය සි ජන් තකර්, ය කර ්ැීමම සඳ ා  උ ුණ ක ිරම ගම් කටත්තු ජාතයන්තර සබඳතා අංශය මන්න් 
්රියාත්මක ගකොට තිග   ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්විවද්යාලගස අයයන වැ සට න් ප්රවර්නය කිම ම සඳ ා 
තසියානු ම ීවීපගස ස  ගපොදු රාජය ම්ඩ ලගස රටව ක ් නාවක් සමඟ අවගබෝතා ගිවි ජම් වලට 
එළඹ ඇත  
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සිසු නයග්රෙණ 

--------------- 

 

1. අගලවිකර  තයතනය විසින් සංවිානය කළ වාර්ෂික  ැ කාර අගළවික ත ගතොරා්ැීමම සඳ ා 

 උ තරඟගස ප එම් ජී චතුරිකා මධුභාෂිණී සි ජවියට ග ොඳම ඇදුම් ක ර්මා කර ය සඳ ා  උ 

සම්මානය ප්රානය කරන ල ප  අන්තර් විශ්වවිද්යාලයීය අවසන් වසර උපාි  අගප්ක්,කයින්ගේ 

ග ොඳම ඉංනේගන් ත වයාපෘතියට හිමි කීර්තිමක් මනම්ගප්රි සම්මානය -5 14 ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලගස විදුන්  ා පරි් ක ඉංනේගන් ත ගද්පාර්තගම්න්තුගේ වයි ඒ අයි යටවර සි ජවා විසින් 

දිනා්න්නා ල ප  ගමම සම්මානය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස සි ජගවකු විසින් දිනා්නු ලැවේගේ 

ප්රථම වරටය  

 

2. ශ්රී ලංකා නව ක පැත්ම්ක තවන්ගේ ගකොමිසම විසින් සංවිානය කරන ලද්  ස සක් ක පැත්ම්  2015 

ජාතික නව ක පැත්ම් ස  නගවෝත්පාද්න ප්රද්ර්ශනගස ප ගභ්තික විද්යා ගද්පාර්තගම්න්තුගේ උපාි  

අගක්,කගයකු වන එම් මට නුවන් ම තා විසින් සන්ක ගේද්න ක්ග,ේරගසග ොඳම නව ක පැත්ම සඳ ා 

 උ රජත සම්මානය දිනා ්න්නා ල ප  

 

3. ග න්රි ඩිත්නන්ට් අනුස්මර  ජාතික අනුරූපන උසාවි තරඟගස ප (Moot Court Competition) 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ීමති සි ජන් තිගද්ගනකුග්න් සමන්විත ක්ඩ ායම විසින් තරඟගස 

අනුශූරතාවය දිනා ්න්නා ල ප  15 වන ග න්රි ඩිත්නන්ට් අනුස්මර  අනුරූපන උසාවි ජාතික 

තරඟගස ප (ඉංග්රීසි) ලක්මාන් භා්යා මනම්ගප්ම  විසින් ග ොඳම අි ීමතීඥය සම්මානය දිනා ්න්නා 

ල ප  

 

4. ඉංනේගන් ත තාක්,  විද්යා ීඨ ය විසින් අ්ඩ ව ගද්වන වරටත් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස 

ෂ්,ය අයයන සම්මන්ර ය (FETSAC) පවත්වන ල ප  

 

5. චීනගස ,ැං යි විවෘත විශ්වවිද්යාලගස උපකුලපතිවරයාගේ තරානයකට අනුව ගකටි කාීමන 

ජාතයන්තර ෂ්,ය වැටසට න් සඳ ා සි ජන් පස්ගද්ගනකු ,ැං යි විවෘත විශ්වවිද්යාලය ගවත යවන 

ල ප  

 

6. විවෘත දින අයාපක ක ප්රද්ර්ශනය ගද්සැම්බර් මාසගස ප පැවැත්වි   ගමහි ප්රාන අරුණ  වුගස ශ්රී 

ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගයන් ලබා්ත  ැකි අයාපක ක අවස්ථා ළුල් ක සි ජ ප්රජාවකට 

 ඳුන්වා පමත්ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස තාක්,ණික නගවෝත්පාද්න ස  ක ර්මා ය න්ත්වගස 

අද වෘීි ය විද් ා ද්ැක්වීමත්ය  

සිසු සොය 

------------ 

අද්ාළ වර්,ය තුළ ප විශ්වවිද්යාලය විසින් ෂ්,ය කටත්තු අංශය ප්රතිවයුව්ත කර අයක්,කවරගයකු යටගත් 

නව ෂ්,ය  ජභසාක අංශයක් ස්ථාපනය කරන ල ප  තවද්ප සි ජන් සඳ ා නව ෂ්,යාාර රම ගද්කක් 

ගමමන්න් දියත් කරන ල ප  එනම් ුමගද්ක් කුසලතාවය මත පද්නම්  උ  “විශව්විද්යාල අද වෘීි ය 

ෂ්,යාාරය” ස  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාල ඉති ාසගස ප්රථම වරටප ප්රථම වසගර් සි ජන්ට 

විශ්වවිද්යාගලගයන් ෂ්,යාාර සඳ ා අයදුම් කළ ැකි “විවෘත විශ්වවිද්යාලයට බඳවා ්ැීමගම් ෂ්,යාාර”  

වශගයක   
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අනාගත සැ සුම් 

------------------ 

තසියාතික විශ්වවිද්යාල (AAOU) සම්ගම්ලන වල ප පර්ගස,  පත්රිකා ඉදිරිපත් කිම ගම් ප ද්ැනට පවතින 

අරුණද් ක සැපයීගම් රමය තවදුරටත් ළුල් ක කිම මක් වශගයන් ජාතයන්තර සම්ගම්ලන වල පර්ගස,  

පත්රිකා ඉදිරිපත් කරන සියල් අයයන කාර්ය ම්ඩ ල ස  ඇතැම් කා්ඩ  වලට අයත් පරිපාලන ස  

තාක්,ණික කාර්ය ම්ඩ ල වලටත් සම්ගම්ලන න්යාපදිංචි කිම ගම් ්ාස්තුව ස  ගුවන් ්මන් ්ාස්තුව 

ග්වීමට විශ්වවිද්යාලය විසින් තීර ය ගකොට ඇත  සෑම වසරකම එක් කාර්ය ම්ඩ ල සාමානේකගයකු 

 ට  ත 1  ප   ව- ක උපරිමයකට යටත්ව ගමම ප  ජකම ලබා්ත  ැකිය  අද්ාළ මාර්ග්ෝපගීශයන්හි 

ක යම කර ඇති ගකොන්ගීසි වලට අනුව ගමම අරුණද් ක සපයනු ලැග    

අද්ාළ වසර සඳ ා ගවන්කළ පර්ගස,  අරුණද් ක ඵලද්ායි  ා පරිළුර්  ගලස භාවිතා කිම ගම් අරුණණින් 

ීඨ  පර්ගස,  සඳ ා ගවන්කළ අරුණද් ක ද්ැනට ගපොදු සංචිතයකට ඇතුලත් කර ඇත  අතීතගස එගසේ සිදු 

ගනොවු බැවින් වසර අවසන් වීගම් ප ගවන්කළ ුණද් ක භාවිතයට ගනොග්න ඉතිරිව තිවේණි  ගම් 

සම්බන්ගයන් අවශය මාර්ග්ෝපගීශ ද්ැනටමත් සියල් ීඨ  අතර ගබද්ා  ැර තිග   

විවි වි,යන් ිරිමබඳ විගශේ,ඥය ද්ැනුම ඇති ළුී්ලයන් සහිත ක්ඩ ායම් පර්ගස,  තර්යවත් කිම ගම් 

අරුණණින් බුමවිද් පර්ගස,  සඳ ා වු අරුණද් ක තවදුරටත් ප්රවර්නය ගකගර්  පවතින මාර්ග්ෝපගීශවල 

යම් ගවනසක් කිම මට අවශය වුවග ොත්ප ඒ සම්බන්ගයන් නුදුගර් ප කටත්තු කර  ීඨ  වලට ද්ැනුම් ගද්නු 

ලැග   

විශ්වවිද්යාලගස අනයයන කාර්ය ම්ඩ ලගස සෑම සාමානේකගයක්ම වසර තුනකට ගද්වරක් ස්වකීය 

වි,ය ක්ග,ේරයට අද්ාළ ගකටිකාීමන ළුුමණු වැ සට න් ගද්කක් සඳ ා  ජදු ජකම් ලබයි  ද්ැනට ්රියාත්මක 

වන තකාරයට දිගු කාීමන පා මාලා  ැද්ෑම ම සඳ ාද් ඔවුන්ට අරුණද් ක සපයනු ලැග   ගම් සඳ ා වු 

මාර්ග්ෝපගීශ පාලක සභාව විසින් අනුමත කර ඇති අතර සියල් කාර්ය ම්ඩ ල ගවත ඒවා ඉක්මක න් 

ලබා ගද්නු ඇත  

උපගීශක  ා බාහිර සම්පත් මයස්ථානය (CERC) ශක්තිමත් කිම ම සඳ ා අවශය කටත්තු සළසා ඇති 

අතර එහි ක ල කාර්යාලයප මෑතක ප ළුල් ක කරන ලද්  කාර්ය ම්ඩ ල සංවර්න මයස්ථාන (SDC) 

ග්ො නැගි කල තුළ ළඟ පම විවෘත කරනු ලැග   ගකටිකාීමන පා මාලා ස  වැ ුණල් වයු ්ත ස  

කාර්යක්,ම අත්රින් පරිපාලනය කිම ගම්  ා වෘත්තීය සංවර්නගස ප උපගීශක  ා බාහිර සම්පත් 

මයස්ථානය ඵලද්ායි ළුුමණු මයස්ථානයක් වශගයන් කටත්තු කිම ගම් ප්රුණ ව්කීම ද්රනු ඇතැයි 

අගප්ක්,ා ගකගර්   

ස්වයං ස ායක වැ සට න් සඳ ාවු නව මයස්ථානය ද්ැන් ්රියාත්මක වන අතර එය ස්වයං ුණලය 

පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් පරිපාලනය සඳ ා ව්කිව ත්තුගේ  

කර්මාන්ත සමඟ සබඳතා ග්ො නඟන සමස්ථ  විශ්වවිද්යාලය සඳ ා වු මයස්ථානයක් ගලසත්ප 

විශ්වවිද්යාලය  සඳ ා වු විගශේ,ඥය ද්ැනුම ඇති සියල් ක්ග,ේර වලට අද්ාළ කර්මාන්ත මත පද්නම්  උ වයාපෘති 

භාර්ැීමම සඳ ාත් ඉංනේගන් ත තාක්,  විද්යා ීඨ ගස ස්ථාිරත කර්මාන්ත සම්බන්ධීකර  මයස්ථානය 

(ILC) ගම් වසර තුළ ප ළුල් ක කිම මට අගප්ක්,ා ගකගර්  

ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය විි මත් කිම මත් සමඟ ක තය වැ සට න් සඳ ා විගීශ සි ජන් බඳවා ්ැීමමප 

ගකටිකාීමන අයයන සඳ ා ස්ථාන්ත කිම ම්ප පර්ගස,  කටත්තු තදිය රමවත් කිම ම සඳ ා  උ 

මාර්ග්ෝපගීශ ස  පටිපාටි ඉක්මණින් සම්පාද්නය කර අවසන් කරනු ලැග   අපගේ වැ සට න් විගීශ 
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රටවලට ලබා ්ැීමම සඳ ා ඉ කීමම් ලැගබන අවස්ථාවන්හි ප  වු කකාර තයතන මන්න් එම වැ සට න් 
ිරරිනැමීම සඳ ා ඊට අද්ාළ මාර්ග්ෝපගීශ ස  පටිපාටි සකස් කරනු ලැග   

තවද් ගකටිකාීමන මිරත්ව (Friendship) වැ සට න් යටගත් විගීශ රටවල  වු කකාර තයතනවලට යන 

විීවතුන් සඳ ාත්ප ගකටිකාීමන පැව තම් සඳ ා විගීශ තයතනවන්න් ගමරටට තරානා කරනු ලබන 

විීවතුන් සඳ ාත් අද්ාළ මාර්ග්ෝපගීශ සකස් කිම මට සැළ ජම් කරනු ලැග   

5 16 ප්රථම කාර්තුගේ ප මං්ත දුරස්ථ අයාපන රමගස (NODES) ප්රාන ද්ත්ත මයස්ථානය ශ්රී ලංකා 

විවෘත විශ්වවිද්යාල පරි්රයට මා ත කිම මට අගප්ක්,ා කරන අතර මං්ත මාදින්ය මන්න් ව ා ශක්තිමත් 

ගලස වැ සට න් ිරරිනැමීමට එමන්න් විශ්වවිද්යාලයට  ැකිවනු ඇත  ගසේවා සපයන්ගනකු ගලස 

NODES පවත්වාග්න යෑම සඳ ා  ජදු ජ යාන්ර යක් සකසනු ලැග   

ගමම වසර තුළ ප සියල් වැ සට න්වලට අද්ාල අයදුම්පත් සම්ළුර් ගයන්ම මං්ත තකාරයට සකසනු 

ලැග   සි ජන් සඳ ා  උ  ග්වීම් රමවල නමයතාවය වර්නය කිම මට ගයෝජනා කරන අතර mcash  ා 

ezcash  ර ා ුණද් ක ග්වීගම් අවස්ථාවන් ඉතා ඉක්මක න් සි ජන්ට ලබා ගද්නු ඇත  

ගම් වසර තුළ ප අපගේ මං්ත කවුල්ව (online portal) මන්න් පා මාලා ්ාස්තු ග්වීගම් අවස්ථාව සි ජන්ට 

සළසා ගද්නු ලැග   තවද් විශ්වවිද්යාලයට ගනොපැමි  මං්ත අත්රින් යිම න්යා පදිංචි වීගම් අවස්ථාව 

සළසා  පමට ක සි ිරයවර ්නු ඇත  

අවාර ය කළ ත්තු තවත් වැද්්ත් ක්ග,ේරයක් වන්ගන් අපගේ අයයන වැ සට න්වල 

ගු ාත්මකභාවය ස තික කිම මයි  විශ්වවිද්යාලගස වි,ය මාලා සංවර්නය (UCDC) ස  අභයන්තර 

ගු ාත්මකභාවය ස තික කිම ගම් ඒකකය (IQAU) ශක්තිමත් කිම ම තුිමන් එය සඵලකර්ත  ැකිය  

විවෘත අයාපක ක සම්පත් වල (EOR) මටඝ්ර වයාප්තිය ඇතුල් ගලොවළුරා විවෘත  ා දුරස්ථ අයාපන 

තත්වගස නව සංවර්නයන් සැළකි කලට ග්න පා ම්වල අවශයතාවයක් පවතී නම්ප ගම්වා ිරිමබඳ 

ගසොයාබලා ඊට උචිත ිරයවර ග්න අපගේ වැ සට න් ගලෝක ර්නේත මට්ටමින් පවත්වා ්ැීමම ස තික 

ගකගරන කාලය ද්ැන් ඉක්මගවමින් පවතී   

ඉගලක්ගරොණික ස්වරූපගයන් සියල් පා මාලා ද්රවය සැපයීගම්  ැකියාවප ඒ ිරිමබඳ ක සි උපගීශ  ා ඊට 

අද්ාළ සියල් අයයන අංශ සැළකි කලට ග්නප ගසොයා බලනු ලැග   

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ෂ්,ය  ජභසාන ඒකකය මන්න් විවි ප ජබිම් වන්න් පැමිග න සි ජන්ගේ 

කුසලතාවයන් ඉදිරියට ග්න ඒම සඳ ාත් ක්ඩ ායමක් තුළ එක්ව කටත්තු කිම ම සඳ ා ස ාය වීමටත් 

 ැකිවන ්රියාකාරකම්වලට ඔවුන්ගේ ස භාගීත්වය තර්යවත් කරනු ලැග   ගම් සඳ ා සි ජන්ගේ ස  

කාර්ය ම්ඩ ලගස ්රියාකාම  ස භාගීත්වය මන්න් කලාප ත්මිකප සංස්කෘතික  ා ක්රී ා සං්ම් වලට 

ඔවුන්ගේ ස භාගීත්වය දිරිමත් ගකගර්   
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04.  සම්පත් පිළිබඳ විස්තර සෙ  ශිෂ්ය සඛ්යාව 
අධ්යාපන ඨඨය 

මදපාර්ත

මම්් තුව පාඨමාලාව ශිෂ්ය 

සඛ්යාව 
අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩලය 
අනධ්යයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

විමනේෂ් 

අවනයතා 

සෙ තිතීක 

අධ්යාපන   

 

බුම-ග්රේණි මාය ඉ්ැන්වීම් ිරිමබඳ 
ගකටිකාන්න පා මාලා 

27 
ත්න්තුක   -  8 
අභයන්තර -  3 

 

05 

ගු ත අයාපනඥයයා අයාපක ක 
තාක්,ණිකගයක් ගලස-  ුමගද්කලා 
මං්ත පා මාලාව 

09 අභයන්තර -  1 

ස්වභාවික විද්යා 
අයාපනගේදි  උපාි ය 

100 අභයන්තර -55 

නාටය  ා රං්නය ිරිමබඳ 
අයාපනගේදි  උපාි ය 

107 අභයන්තර -55 

ඉංග්රීසි භා,ාව ඉ්ැන්වීම ිරිමබඳ 
ශාස්රගේ ප උපාි ය 

45 

ත්න්තුක අයයන 
කාර්ය ම්ඩ ලය -  5 
අභයන්තර -  3 

පශ්චාත් උපාි  අයාපන ඩිප්ගලෝමා 
වැ සට න 

3394 
ත්න්තුක -10  
අභයන්තර - 58 

අයාපනපති උපාි  වැ සට න 130 
ත්න්තුක -  0 
අභයන්තර -13 

ගු ත අයාපනය (ජාතයන්තර) ිරිමබඳ 
පශ්චාත් උපාි  වැ සට න 

85 
ත්න්තුක -1  
අභයන්තර -13 

විමනේෂ් 

අවනයතා  

අධ්යාපන   

විගශේ, අවශයතා අයාපනය ිරිමබඳ 
පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමාව 

200 

05 

 

අයාපනගේ ප උපාි ය 65  

ඉග්නුම් දුබලතා සහිත ළුණන්ට 
ඉ්ැන්වීම ිරිමබඳ ගකටිකාීමන 
පා මාලාව 

99 01 

“ඔටිසම්” ිරිමබඳ වැ ුණල්ව 28  

විගශේ, අයාපන අවශයතා සහිත ගපර 
පාසැ ක ළුණන්ට ස ායවීම ිරිමබඳ 
වැ ුණල්ව 

24  

ුළ ල 

 මාවිය 

සෙ 

ප්රාථමික 

අධ්යාපන   

ගපර පාස ක අයාපන ස තික පර 
පා මාලාව 

575 

 6 - අංශ ප්රාන 
ඇතුල්ව 

ස්ීර- 02 

(වයාපෘති 

ස කාර-01 
උපගීශක-

 5 

ගපරපාස ක අයාපන  උසස් 
ස තිකපර වැ සට න 

108 

ගපර පාස ක අයාපන උසස් 
ස තිකපර පා මාලාව 

461 

ුණ ක ළමාවිය  ා ප්රාථමික අයාපන 
ිරිමබඳ ඩිප්ගලෝමා පා මාලාව 

435 

එකතුව 5892 290 11 



  
21 

මදපාර්තමම්් තුව පාඨමාලාව 
ශිෂ්ය 

සඛ්යාව 

අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩලය 

අනධ්යයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

කිෂිකර්ම සෙ 

වැවිලි ඉඛජිම් ු   

කර්මාන්ත අයයන ස තිකපර 
පා මාලාව 

 

 

462 

 

 

07 04 

කර්මාන්ත අයයන ඩිප්ගලෝමා 
පා මාලාව 

කර්මාන්ත අයයනගේ ප උපාි ය 

තාක්,  විද්යා ඩිප්ගලෝමාව 

තාක්, ගේ ප උපාි ය 

සිවි ල ඉඛජිම් ු   

තාක්, ගේ ප උපාි ය 1752 

18+09 

 

 

08 

ඉදිකීම ම් කළම ාකර ය ිරිමබඳ 
පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමාව 

37 

ඉදිකිම ම් කළමනාකර ය ිරිමබඳ 
තාක්,  විද්යාපති උපාි ය 

16 

ගණිතය සෙ 

ඉඛජිම් ු 

විදයාමේ දර්නනය 

කර්මාන්ත අයයනගේ ප උපාි ය 169 
5+3(ක වාඩු) 

 
03 

තාක්,  විද්යාගේ ප උපාි ය 3623 

යා් ත්රික 

ඉඛජිම් ු විදයාව 

යාන්ත්රික ඉංනේගන් ත විද්යාව ිරිමබඳ 
තාක්,  විද්යාගේ ප උපාි ය 

373 

27 32 

ගමකගරොක ක්ස් ඉංනේගන් ත විද්යාව 
ිරිමබඳ තාක්, ගේ ප උපාි ය 

364 

කාර්මික ඉංනේගන් ත විද්යාව ිරිමබඳ 
පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමාව 

04 

කාර්මික ඉංනේගන් ත විද්යාව ිරිමබඳ 
තාක්,  විද්යාපති උපාි ය 

23 

මප්ෂ්කර්ම සෙ 

ඇඟු ම් තාක්ෂ්ණ   

කර්මාන්ත අයයන ස තිකපරය 109 

12 06 

කර්මාන්ත අයයන ඩිප්ගලෝමාව 10 

කර්මාන්ත අයයන තාක්,  
විද්යාගේ ප උපාි ය 

656 

තාක්,  විද්යා ඩිප්ගලෝමාව - 

තාක්,  විද්යාගේ ප උපාි ය 46 

ඇඟල්ම් ක ,්පාද්නය ස  
කළමනාකර ය ිරිමබඳ පශ්චාත් 
උපාි  ඩිප්ගලෝමාව 

05 

ඇඟල්ම් ක ,්පාද්නය ස  
කළමනාකර ය ිරිමබඳ තාක්,  
විද්යාපති උපාි ය 

03 

තාක්,  විද්යා පද්නම් පා මාලාව - 

ුමගද්කලා පා මාලා  - 

එකතුව 7652 89 53 
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මසෞ්ය විදයා ඨඨය 

 

මදපාර්තමම්් තුව පාඨමාලාව 
ශිෂ්ය 

සඛ්යාව 

අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩලය 

අනධ්යයන  

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

නීති අධ්යයන 
ීමතිගේ ප - 18 - 

ීමතිපති - 13(ත්න්තුක)  3 

ක මනාකරණ 

අධ්යයන 

 

 

ESBM - 03 02 

කළමනාකර  
අයයනගේ ප උපාි ය 

- 15  5 

වයාපාර 
පරිපාලනපතිවමානව සම්පත් 
කළමනාකර ය 

- 02 01 

ගපොදුරාජය ම්ඩ ීමය 
විායක රාජය 
පරිපාලනපතිවවයාපාර 
පරිපාලනපති 

- 04  1 

සමාන අධ්යයන 

ශාස්රපති 92 

18 03 
ශාස්රගේ ප 1983 

ත ත  සංවර්න 
ඩිප්ගලෝමාව 

150 

සමාජ විද්යා ස තිකපර 512 

එකතුව  2737 73 30 

පාඨමාලාව 
ශිෂ්ය 

සඛ්යාව 
අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 

අනධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩලය 

මෙදකම පිළිබඳ 

විදයාමේදී උපාධිය 
55 0 

 8- පරිවාස කිරකාචාර්යව තන්+ 5 

ප්රද්ර්ශක+04කිරකාචාර්යව තන් 

(ගකොන්රාත්) 

 5-

පර්ගස, ා්ාර 

උපස්ථාකය+කම්

ක ත 

රවදය පර්මේෂ්ණාගාර 

විදයාමේදී උපාධිය 
550 

 1-පරිවාස කිරකාචාර්ය+ 5-කිරකාචාර්ය 

(ගකොන්රාත්) 

01 - තාක්,  

ක ළාම  

ඖෂ්ධ්මේදී උපාධිය 553 

01-පරිවාස 

කිරකාචාර්ය+ 5කිරකාචාර්ය(ගකොන්රාත්)

+01-ප්රද්ර්ශකව ත (ගකොන්රාත්) 

- 

  
12- ගසේවක සංයාව 

 9-ගකොන්රාත් 
 

එකතුව 2707   
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පාඨමාලාව 
2015.12.31 දිනට 

ුළු  ශිෂ්ය සඛ්යාව 

අධ්යනය ො 

අධ්යයන 

සොය කාර්ය 

මණ්ඩලය 

අනධ්යයන 

කාර්ය 

මණ්ඩල 

විද්යාගේ ප 2274 
95 49 

විද්යාව පද්නම් පා මාලාව 69 

විද්යාගේ ප ( ග ද්කර්මය ) 3108 

10 04 

ග ද්කර්මය ිරිමබඳ ඩිප්ගලෝමාව  5 

ඖ,විද්යාගේ ප 553 

තවද්ය රසායනා්ාර විද්යාගේ ප 555 

්ෘ ාශ්රිත  වෘී රැකවර ය ිරිමබඳ ස තිකපර 
පා මාලාව 

ගනොපැවැත්විණි 

ක්ෂුද්රජීවී විද්යා ඩිප්ගලෝමාව 22   

පර්ගස, ා්ාර තාක්, ය ිරිමබඳ උසස් 
ස තිකපර පා මාලාව (ACLT) 

30 10 05 

පර්ගස, ා්ාර තාක්, ය ිරිමබඳ  ස තිකපර 
පා මාලාව 

47 10 05 

වයව ාරික ඉගලක්ගරොණික ිරිමබඳ ස තිකපර 
පා මාලාව 

17   

පරි් ක ජාලකර ය ස  තරක්,ාව ිරිමබඳ 
ස තික පර පා මාලාව 

97 02 - 

වෘත්තීය පරි් ක ගයදුම් ිරිමබඳ ස තිකපර 
පා මාලාව 

159 02 - 

වනජීවී සංරක්, ය ස  කළමනාකර ය ිරිමබඳ 
ස තිකපර පා මාලාව 

46 03 03 

පාරසරික අයයන ිරිමබඳ ස තිකපර පා මාලාව 15 02 04 

ජූම්ලා ස  වර්ඩ්ගප්රස් භාවිතගයන් ගව  සංවර්නය 
ිරිමබඳ ස තිකපර පා මාලාව 
ක්ඩ ායම්  1 
ක්ඩ ායම්  5 

03 වන 

ක්ඩ ායමට -19 

04 වන 

ක්ඩ ායමට-20 

05 වන 

ක්ඩ ාමට-18 

02 - 

ශ්රී ලංකා රාජය ඖ, සංස්ථාව සඳ ා වෘත්තීමය 
පරි් ක ගයදුම් ිරිමබඳ ගකටිකාීමන පා මාලාව 

63 02 - 

පරිසර විද්යාව ිරිමබඳ පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමාව 21 03 02 

පාරිසරික අයාපනපති උපාි ය 97   

තවද්ය කීට විද්යාව ස  වයව ාරික 
පරගපෝෂිතගේද්ය ිරිමබඳ විද්යාපති උපාි ය 

12 06 - 

සමාජ වැ  කළමනාකර ය ිරිමබඳ ගකටිකාීමන 
පා මාලාව 

33 04 - 

5 14 
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05. මේශීය ශිෂ්ය මත රතුු 

අධ්යාපන ඨඨය 

පාඨමාලා මාධ්යය 
ප්රමේන

ය 2015 

ප්රථම 

වසර 

සිසු්  

මදවන 

වසර 

සිසු්  

මතවන 

වසර 

සිසු්  

සිේවන 

වසර 

සිසු්  

උපාධි 

ලබාගත් 

සඛ්යාව 

ගපරපාස ක අයාපන ස තික 
පරය 

සිවඉවගද් 589 1260    525 

ගපරපාස ක අයාපන උසස් 
ස තිකපරය 

සිවඉ 99 256    115 

ළුර්ව ළමාවිය ස  ප්රාථමික 
අයාපන ඩිප්ගලෝමාව 

සිවඉවගද් 438 460 804   220 

අයාපනගේ ප සිවඉවගද් 38 25 18 15 14 04 

අයාපනගේ ප (නාටය  ා 
රං්න අයාපනය) 

සිං ල 20 20 60   22 

විගශේ, අවශයතා අයාපනගේ ප ඉවසි 60 67 23    

අයාපන පශ්චාත් උපාි  
ඩිප්ගලෝමා 

ඉවසිවගද් 3088 6181 -   2096 

විගශේ, අවශයතා අයාපන 
පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා 

ඉංග්රීසි 105 12 309   126 

ගු ත අයාපනඥයයා අයාපන 
තාක්, ඥයගයක් ගලස 

ඉංග්රීසි 08 08     

ගු ත අයාපන ශාස්රපති සිවඉවගද් 0 91    49 

ගු ත අයාපන ශාස්රපති 
(ජාතයන්තර) 

සිවඉවගද් 42 42     

ශාස්රපති සිවඉ 104 329    13 

එකතුව 4591 8751 1214 15 14 3170 

 
මසෞ්ය විදයා ඨඨය 

පාඨමාලාව මාධ්යය 
ප්රමේනය 

2015 

ප්රථම 

වසර 

සිසු්  

මදවන 

වසර 

සිසු්  

මතවන 

වසර 

සිසු්  

සිේවන 

වසර 

සිසු්  

උපාධි 

ලබාගත් 

සඛ්යාව 

ග ද් ඩිප්ගලෝමා පා මාලාව ඉංග්රීසි    02  34 

විද්යාගේ ප උපාි ය 

(ග ද්කර්මය) 
ඉංග්රීසි 851 01 1519 1588  98 

තවද්ය පර්ගස, ා්ාර 

විද්යාගේ ප උපාි ය 
ඉංග්රීසි 81 10 90 98 24  

ඖ, විද්යාගේ ප උපාි ය ඉංග්රීසි 81 49 120 54   

එකතුව  1013 60 1729 1742 24 132 
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ඉඛජිම් ු තාක්ෂ්ණ ඨඨය 

පාඨමාලාව මාධ්යය 
ප්රමේන

ය 2015 

ප්රථම 

වසර 

සිසු්  

මදව

න 

වසර 

සිසු්  

මතවන 

වසර 

සිසු්  

සිේවන 

වසර 

සිසු්  

උපාධි 

ලබාගත් 

සඛ්යාව 

තාක්,  පද්නම් පා මාලාව සිවඉවගද් 03 23 106    

කර්මාන්ත අයයන ස තිකපර 

පා මාලාව 
සිවඉ 97 107 04   34 

කර්මාන්ත අයයන ඩිප්ගලෝමා 

පා මාලාව 
ඉ 08 08 04   28 

තාක්, ගේ ප ඩිප්ගලෝමාව ඉ 06 12 02   104 

ගතොරතු ත පීති ස  

තාක්, ගේ ප ඩිප්ගලෝමාව 
ඉ 69 81     

තාක්, ගේ ප උපාි ය ඉ 904 878 740 971 967 98 

කර්මාන්ත අයාපනගේ ප 

උපාි ය 
ඉ 374 129 307 221 396 40 

මෘදුකාං් ඉංනේගන් ත උපාි ය ඉ 41 27 38 62  16 

ඉදිකිම ම් කළමනාකර ය 

ිරිමබඳ ඩිප්ගලෝමා පා මාලාව 
ඉ 09 27     

කර්මාන්ත ඉංනේගන් ත පශ්චාත් 

උපාි  ඩිප්ගලෝමාව 
ඉ 0 03    17 

ඇඟල්ම් ක ,්පාද්නය ස  

කළමනාකර  පශ්චාත් උපාි  

ඩිප්ගලෝමාව 

ඉ 03 04     

ඉදිකිම ම් කළමනාකර ය 

ිරිමබඳ තාක්,  විද්යාපති 

උපාි ය 

ඉ 0 12    02 

කර්මාන්ත ඉංනේගන් ත තාක්,  

විද්යාපති උපාි ය 
ඉ 0 13     

ඇඟල්ම් ක ,්පාද්නය ස  

කළමනාකර   තාක්,  

විද්යාපති උපාි ය 

ඉ 0 03     

ඉංනේගන් ත විද්යාව ිරිමබඳ 

ුමගද්කලා පා මාලාව 
ඉ 02 02     

ද්ර්ශනපති උපාි ය ඉ 0     01 

එකතුව  1516     340 
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මානව නාස්ත්ර ො සමාන විදයා ඨඨය 

 

 

පාඨමාලාව 

මාධ්ය

ය 

ප්රමේන

ය 2015 

ප්රථම 

වසර 

සිසු්  

මදව

න 

වසර 

සිසු්  

මතවන 

වසර 

සිසු්  

සිේවන 

වසර 

සිසු්  

උපාධි 

ලබාගත් 

සඛ්යාව 

සමාජ විද්යා ස තිකපර 
පා මාලාව 

සිවගද්ව
ඉ 

245 136 376   111 

තරම්භක සිං ල පා මාලාව සිං ල 90 91     

මූන්ක සිං ල පා මාලාව සිං ල 186 417    174 

තරම්භක ගද්මළ පා මාලාව ගද්මළ 445 447     

මූන්ක ගද්මළ පා මාලාව ගද්මළ 81 264    251 

තරම්භක ඉංග්රීසි පා මාලාව ඉංග්රීසි 0 01     

මූන්ක ඉංග්රීසි වැ සට න ඉංග්රීසි 0 1 159   1586 

වයාපාර ස  වෘත්තීමය 
සන්ක ගේද්නය සඳ ා වු ඉංග්රීසි 
ිරිමබඳ උසස් ස තිකපර 
පා මාලාව - අදියර 1 

ඉංග්රීසි 792 876     

වෘත්තීය ඉංග්රීසි ස තිකපර 
පා මාලාව 

ඉංග්රීසි  185    291 

වයාපාර ස  වෘත්තීමය 
සන්ක ගේද්නය සඳ ා වු ඉංග්රීසි 
ිරිමබඳ උසස් ස තිකපර 
පා මාලාව - අදියර 5 

ඉංග්රීසි 394 01 569    

ඉංග්රීසි උසස් ස තිකපර 
පා මාලාව 

ඉංග්රීසි  22    85 

සංචාරක ගමග ත්ම් ිරිමබඳ 
උසස් ස තිකපර පා මාලාව 

ඉංග්රීසි  03     

ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා පා මාලාව ඉංග්රීසි  07 88   42 

ඉංග්රීසි භා,ා  ා සාහිතය 
ඩිප්ගලෝමා පා මාලාව 

ඉංග්රීසි 159 159     

වයවසායකත්වය ස  කු ා 
වයාපාර කළම ාකර  
ස තිකපර පා මාලාව 

සිවඉව
ගද් 

720 1146    272 

“සංවර්න කටත්තු වල ප 
ත ත යින්” ිරිමබඳ ඩිප්ගලෝමාව 

සිවඉව
ගද් 

89 91 57   25 
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කළමනාකර  ඩිප්ගලෝමා 
පා මාලාව 

සිවඉව
ගද් 

     156 

ීමතිගේ ප උපාි ය 
සිවඉව
ගද් 

1146 2101 1437 474 444 175 

සමාජ විද්යා ශාස්රගේ ප උපාි ය ඉංග්රීසි  05 75 676  152 

සමාජ විද්යා ශාස්රගේ ප උපාි ය 
(සන්ක ගේද්න අයයනය) 

ඉංග්රීසි 165 237 84    

සමාජ විද්යා ශාස්රගේ ප උපාි ය 
(තර්ීක විද්යාව  ා සංවර්නය) 

ඉංග්රීසි 115 148 78    

සමාජ විද්යා ශාස්රගේ ප උපාි ය 
(ගීශපාලනය ස  ජාතයන්තර 
අයයන) 

ඉංග්රීසි 118 158 69    

සමාජ විද්යා ශාස්රගේ ප උපාි ය    
( සමාජය  ා සංස්කෘතිය) 

ඉංග්රීසි 232 310 147    

ඉංග්රීසි ස  ඉංග්රීසි භා,ාව 
ඉ්ැන්වීම ිරිමබඳ ශාස්රගේ ප 
උපාි ය 

ඉංග්රීසි 155 160 146  01 19 

කළමනාකර  අයයනගේ ප 
උපාි ය 

සිවඉව
ගද් 

979 999 759 577 515 91 

සංවර්න අයයන ස  
රාජය ප්රතිපත්ති ිරිමබඳ පශ්චාත් 
උපාි  ඩිප්ගලෝමාව 

ඉංග්රීසි 0     02 

මානව සම්පත් කළමනාකර ය 
ිරිමබඳ  පශ්චාත් උපාි  
ඩිප්ගලෝමාව 

ඉංග්රීසි 0     05 

සංවර්න අයයන ස  රාජය 
ප්රතිපත්ති ිරිමබඳ  ශාස්රපති 
උපාි ය 

ඉංග්රීසි 33 37 55   06 

ගපොදු රාජය ම්ඩ ීමය විායක 
වයාපාර පරිපාලනපති වරාජය 
පරිපාලනපති උපාි ය 

ඉංග්රීසි 84 87 153   49 

මානව සම්පත් 
කළමනාකර පති උපාි ය 

ඉංග්රීසි 54 92    21 

අපරා ත්ක්තිය පසිඳීමම ිරිමබඳ 
ීමතිපති උපාි ය 

ඉංග්රීසි 32 68     

එකතුව  6314 8249 4219 1760 960 3513 
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ස්වභාවික විදයා ඨඨය  

පාඨමාලාව මාධ්යය 
ප්රමේන

ය 2015 

ප්රථම 

වසර 

සිසු

්  

මදව

න 

වස

ර 

සිසු

්  

මතව

න 

වසර 

සිසු්  

සිේවන 

වසර 

සිසු්  

උපාධි 

ලැබූ 

සඛ්යා

ව 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාල පද්නම් 
පා මාලාව 

සිවගද්වඉ 1654 1937 02    

විද්යාව පද්නම් ස තිකපර 
පා මාලාව 

සිවගද්වඉ 0 36 33   35 

වයව ාරික ඉගලක්ගරෝ  ිරිමබඳ  
ස තිකපර පා මාලාව 

ඉංග්රීසි 17 17     

පරි් ක ජාල ස  තරක්, ය 
ිරිමබඳ ස තිකපර පා මාලාව 

ඉංග්රීසි 0     14 

වෘත්තීමය පරි් ක ගයදුම් ිරිමබඳ 
ස තික පරය 

ඉංග්රීසි 0     53 

වනසත්ව සංරක්, ය ිරිමබඳ 
ස තිකපර පා මාලාව 

ඉංග්රීසි 35 57    21 

පාරිසරික අයයන ිරිමබඳ 
ස තිකපර වැ සට න 

ඉංග්රීසි 15 15     

රසායනා්ාර තාක්, ය ිරිමබඳ  
ස තිකපර පා මාලාව 

ඉංග්රීසි 32 47    30 

රසායනා්ාර තාක්, ය ිරිමබඳ 
උසස් ස තිකපර පා මාලාව 

ඉංග්රීසි 18 37    28 

ක්ෂුද්රජීවී විද්යාව ිරිමබඳ ඩිප්ගලෝමා 
පා මාලාව 

ඉංග්රීසි 13 22     

විද්යාව ිරිමබඳ ඩිප්ගලෝමා 
පා මාලාව 

සිවගද්වඉ 0     01 

විද්යාගේ ප (අයාපන) උපාි ය සිවගද්වඉ 0      

විද්යාගේ ප උපාි ය සිවගද්වඉ 947 1057 473 799 63 325 

පාරිසරික අයයන ිරිමබඳ පශ්චාත් 
උපාි  පා මාලාව 

ඉංග්රිසි 0 21    12 

පාරිසරික අයාපනපති උපාි ය ඉංග්රීසි 35 70 27   22 

තවද්යා කීට විද්යාව ස  වයව රික 
පරගපෝෂිතගේද්ය ිරිමබඳ විද්යාපති 
උපාි ය 

ඉංග්රීසි 0 3 9    

විද්යාව ිරිමබඳ ුමගද්කලා පා මාලා ඉංග්රීසි 4 2 2    

ද්ර්ශනපති උපාි ය       02 

එකතුව  2770 3321 546 799 63 543 
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06.   විමේශීය ශිෂ්යය්  පිළිබඳ විසත්ර 

 

 

07. අධ්යයන සෙ අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල මත රතුු 

 

කාර්යමණ්ඩල වර්ගය අනුමත  පුරවන ලද  පුරප්පාඩු තාවකාලික 

අයයන 321 321 276+19 295 26 32 

ළුස්තකාලය ස  මායය 11 11 09 09 02 0 

අයයන ස ාය 188 188 153+19* 153 35 0 

පරිපාලන 59**+28 87 44**+19 63 24 02 

ගවනත් ගසේවකයින් 

(ළුුමණුවනුළුුමණු) 
636 636 570 571 65 87 

එකතුව  1243  1091 152 110 

59 ** - පරිපාලන නිලධ්ාරී්  44 ** - පරිපාලන නිලධ්ාරී්  

* 19 –කථිකාචාර්ය ධූරයට උසස් වීම් -අධ්යාපන සෙකාර/ ඉඛජිම් ු සෙකාර 

පාඨමාලාව මාධ්යය 
ප්රමේනය 

2015 

ප්රථම 

වසර 

සිසු්  

මදවන 

වසර 

සිසු්  

මතවන 

වසර 

සිසු්  

සිේවන 

වසර 

සිසු්  

උපාධි 

ලැබූ 

සඛ්යා

ව 

ත ත  සංවර්න ඩිප්ගලෝමා 
පා මාලාව 

ඉංග්රීසි 1 1     

තරම්භක ගද්මළ පා මාලාව ගද්මළ 1 1     

පාරිසරික අයාපනපති 
උපාි ය 

ඉංග්රීසි 1  1    

විද්යාව ිරිමබඳ ුමගද්කලා 
පා මාලා 

ඉංග්රීසි 1 1     

එකතුව  4 3 1    
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08.1  අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල මත රතුු - 2015 

 
ඨ
ඨ
ය

 

වි
ම
න
ේෂ්
 වි
ෂ්
ය
 ක්
ම
ෂ්
ේත්ර
ය

 

ම
ාධ්
ය
ය

 

උ
ප
කු
ල
ප
ති

 

නි
ම
ය
ෝන
ය
 උ
ප
කු
ල
ප
ප
ති

 

ම
න
ය
ෂ්
්ඨ
 ම
ෙ
ාච
ාර්
ය

 

ස
ෙ
ාය
 ම
ෙ
ාච
ාර්
ය

 

ම
ෙ
ාච
ාර්
ය

 

ම
න
ය
ෂ්
්ඨ
 ක
ථි
ක
ාච
ාර්
ය

 

ක
ථි
ක
ාච
ාර්
ය

 

ක
ථි
ක
ාච
ාර්
ය
 (
ප
රි
ව
ාස
) 

පු
ස
්ත
ක
ාල
ය
ාධි
ප
ති

 

ම
න
ය
.ස
.පු
ස
්ථ
./
 ස
ෙ
ක
ාර
 පු
ස
්ථ
. 

ඉ
ඛජි
ම
් 
ු
 ස
ෙ
ක
ාර
 ඉ
ඛජි
ම
් 
ු
 

ඉ
ග
ැ් 
වී
ම්
 ස
ෙ
ක
ාර

 

ම
ත
 ර
තු
ු
 ත
ාක්
ෂ්
ණ
 ක
ාර්
ය
 

ම
ණ්
ඩ
ල
ය

 

ත
ාව
ක
ාලි
ක
 ප්ර
දර්
න
ක

 

ත
ාව
ක
ාලි
ක
 ප
ර්
ම
ේ
ෂ්
ණ
 

ස
ෙ
ක
ාර

 

සාමානය  ඉංග්රීසි 1 1            

ස්වභාවික විදයා 

විද්යාව ඉ   
1+1

** 
1 7 32 16 12   1 11  

විද්යාව ඉ ව සි        4  3  40  

 ගද්     1 04  02    09  

අධ්යාපන අයාපන 

ඉවසි     2 5 2 2      

ගද් ව ඉ     1 5  1      

සිං ල      3  8    2  

ගද්මළ      4  4      

ප්රාමේශිය 

අධ්යාපන 

මසේවය 

ස්වභාවික විද්යාව ඉංග්රීසි      2      10  

කෘෂිකර්මය ඉංග්රීසි       1     5  

ස්වභාවික විද්යා 
වන විද්යාව 

ඉංග්රීසි       1       

පරි් ක විද්යාව ඉංග්රීසි       2 1      
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උීද ද් විද්යාව ඉංග්රීසි       1       

ගභ්තික විද්යාව ඉංග්රීසි       1       

ඉංනේගන් ත විද්යාව ඉංග්රීසි       1   7  6  

තර්ිරක විද්යාව ඉංග්රීසි        1      

සමාජ විද්යාව ඉංග්රීසි        1    4  

සිවි ක ඉංග්රීසි          1    

ගතොරතු ත 
තාක්, ය 

          1    

අධ්යාපන 

තාක්ෂ්ණ 
මායය ඉංග්රීසි      2 3       

මානව නාස්ත්ර 

ො සමාන විදයා 

ඨඨය 

භා,ා 
ඉංග්රීසි      8 4 2      

සි ව ගද්      1 - 1      

ීමති 

ඉ ව සි     1 3 2 9    2  

ඉංග්රීසි      2        

ඉ ව ගද්      1  1      

කළමනාකර ය 
ඉ ව සි      10 1 5  1    

ඉ ව ගද්      1  1      

සමාජ විද්යා 
ඉ ව සි   1   10 1 3    2  

ඉ ව ගද්      2 - 1      

ඉඛජිම් ු 

තාක්ෂ්ණ 

කෘෂි විද්යාව ඉංග්රීසි   1   5      2  

සිවි ක ඉංග්රීසි     2 13 - 1  1  7 1 

විදුන් ඉංග්රීසි      12 4 4    8 2 
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්ණිතය  ා ද්ර්ශන ඉංග්රීසි      4 1 2  1  3 1 

යාන්ත්රික ඉංග්රීසි      11 2 6  2  7  

ගප්,කර්ම ඉංග්රීසි   1  1* 3 2 4  -  4  

මසෞ්ය විදයා 

ග ද් කර්මය 
ඉංග්රීසි 

     1  5      

තවද්ය 
පර්ගස, ා්ාරට 

ඉංග්රීසි 
     1  1      

ඖ,ගේද්ය 
ඉංග්රීසි 

       2      

පුස්තකාල 

මසේවා 
ළුස්තකාලය ඉ ව සි         9     

මත රතුු 

තාක්ෂ්ණ 

ගතොරතු ත 
තාක්, ය 

ඉංග්රීසි           9   

එකතුව   1 1 4 1 14 145 45 84 9 17 10 122 4 
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08.2  අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල මත රතුු -2015 
 

ඨඨය/අඛනය මනයෂ්්ඨතම සඛ්යාව මනයෂ්්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සඛ්යාව 
කණිෂ්්ඨ කාර්ය 

මණ්ඩලය 
සඛ්යාව 

සුු  

මසේවකයි්  
සඛ්යාව 

සාමානය 

ග කකාි කාම  1 ලඝුග කක 3 
සයික ක 
පණිවි ක ත 

1 කම්ක ත 13 

ක ගයෝජය ග කකාි කාම  1 න්ිරක ත 19 ්බ ාක ත 1   

ගජය,්  ස කාර  
ග කකාි කාම  

4 යතු ත න්යන්නා 1 භරක ත 1   

ස කාර ග කකාි කාම  2 දුරකථන ්රියාක ත 4 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ප්රාන විායක 
ක ළාරියාගේ 
ගජය,්  ළුී්න්ක ග කකම් 

1 ද්ත්ත ක ගේශන ්රියාක ත 2 

සංයා ග ක  ක ළාම  1 පරි් ක ගයදුම් ස කාර 11 

ස කාර අභයන්තර වි් ක 1 වි් ක ස කාර 2 
  ්බ ා භාරක ත 1 

ුළද ල 

ුණලයාි කාම  1 ලඝුග කක 2 

 
 
 
 
 
 

 

කම්ක ත 2 

ක ගයෝජය මූලයාි කාම  1 සරප් 1   

ගජය,්  ස කාර ුණලයාි කාම  1 ගපොත් තබන්නා 3 
 
 
 
 
 

 
ස කාර ුණලයාි කාම  3 ද්ත්ත ක ගේශක ්රියාක ත 2 

 
 
 

 පරි් ක ගයදුම් ස කාර 5 

න්ිරක ත 12 

ගබඩා ො 

සැපුතම් 

ගජය,්  ස කාර ුණලයාි කාම  1 න්ිරක ත 4  
 
 
 

 

කම්ක ත 3 

 
 

 
යතු ත ග කන 1  

 
 

 
්බ ා භාරක ත 2 
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ආරක්ෂ්ක 

 

  තරක්,ක පම ක්,ක 2 
තරක්,ක 
ක යාමක 

17   

ප්රවාෙන     
රියදු ත 20   

ගලොරි ිරරිසිදු 
කරන්නා 

1   

අධ්යාපන 

ඨඨය 

ස කාර ග කකාි කාම  
 

1 ලඝුග කඛිකා 2 
කාර්යාල යන්ර 
්රියාක ත 

1 කම්ක ත 3 

 
 
 

 

න්ිරක ත 2  
 
 
 

 

 
 
 
 

 පරි් ක ගයදුම් ස කාර 4 

ගපර පාස ක ස යක 6 

දිවා  ජරැකුම් ස කාර 2 
 

ඉඛජිම් ු 

තාක්ෂ්ණ 

ඨඨය 

ස කාර ග කකාි කාම  1 ලඝුග කඛිකා 1 ෂ් කප ප්රද්ර්ශක 9 කම්ක ත 5 

ඉගලක්ගරොණික ඉංනේගන් ත 2 යතුර ග කක 2 
රසායනා්ාර 
උපස්ථායක 

15 

 
 
 
 
 
 
 

 

ළුුමණු ඉංනේගන් ත 1 න්ිරක ත 3 පෑස් ජම්ක ත 1 

ප්රාන කාර්මික ක ළාම  1 පරි් ක ගයදුම් ස කාර 5 
ගමවලම් ක කුත් 
කරන්නා 

2 

 
 
 

 

 

ද්ත්ත ක ගේශක ්රියාක ත 4 ගමොටර් කාර්මික 2 

්බ ා භාරක ත 1 
කාර්යාල යන්ර 
්රියාක ත 

1 

කාර්මික ක ළාම  16 කම්ම කක ත 1 

සැල ජම් ෂ් කිර 3 වාත්තුෂ් කීඨ 1 

  යන්ත්රික ෂ් කීඨ 1 

  වැීදුම්ක ත 1   

මානව 

නාස්ත්ර ො 

සමාන විදයා 

ඨඨය 

ස කාර ග කකාි කාම  1 යතු ත ග කක 2 
ගරෝක ගයෝ 
යන්ර ්රියාක ත 

1 කම්ක ත 6 

 
 

 ලඝුග කක 1  
 

  
 

 
න්ිරක ත 5 
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පරි් ක ගයදුම් ස කාර 4  
 

 
 

ද්ත්ත ක ගේශක ්රියාක ත 5 

ස්වභාවික 

විදයා ඨඨය 

ස කාර ග කකාි කාම  1 න්ිරක ත 4 
රසායනා්ාර 
උපස්ථායක 

10 කම්ක ත 8 

 
 

 

යතු ත ග කක 3 
කාර්යාල යන්ර 
්රියාක ත 

1 

 
 
 
 

 

ද්ත්ත ක ගේශන්රියාක ත 3 

 
 

 
ලඝුග කක 1 

පරි් ක ගයදුම් ස කාර 4 

සැල ජම් ෂ් කිර 1 

කාර්මික ක ළාම  13 

ප්රාමේශිය 

අධ්යාපන 

මසේවා 

ගජය,්  ස කාර අයක්, 1 තරක්,ක පම ක්,ක 2 වඩුකාර්මික 1 කම්ක ත 27 

ස කාර අයක්, 18 ්බ ා භාරක ත 2 ගපද්ගර් ත 1 
සීමපාරක්,  
ගසේවා 
කම්ක ත 

3 

ස කාර ග කකාි කාම  1 පරි් ක ගයදුම් ස කාර 21 ජලනල කාර්මික 3 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ළුස්තකාල ස කාර 5 විදුන් කාර්මික 1 

න්ිරක ත 24 රැකබලා්න්නා 5 

තාක්,  ක ළාම  3 
රසායනා්ාර 
උපස්ථායක 

3 

අධීක්,ක(ගෝද්ර්ශක) 1 
තරක්,ක 
ක ළාම  

4 

ලඝුග කක 1 
  සරප් 1 

දුරකථන ්රියාක ත 1 

විභාග අඛනය 

ගජය,්  ස කාර 
ග කකාි කාම  

1 න්ිරක ත 9 
කාර්යාීමය 
යන්ර ්රියාක ත 

1 කම්ක ත 3 

 
 

 
ලඝුග කක 2  

 
  

 
 

ද්ත්ත ක ගේශන ්රියාක ත 2 
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යතු ත ග කක 2 
 
 

 
 

පරිඝ ක ගයදුම් ස කාර 1 

 

පුස්තකාලය 

 
  

ළුස්තකාල ස කාර 13 ගපොත් බැඳුම්ක ත 3 කම්ක ත 4 

පරි් ක ගයදුම් ස කාර 1 
ළුස්තකාල 
උපස්ථායක 

2   

තාක්,  ක ළාම  1   

අධ්යාපන ො 

මාධ්ය 

තාක්ෂ්ණ 

මධ්යස්ථානය 

සන්ක ද්ර්ශක 1 න්ිරක ත 1 
 
 
 
 

 

කම්ක ත 2 

්රවය ද්ෘ,ය කාර්මික ක ළාම  
(ඉ ල ග්රේණිය) 

10 පරි් ක  ගයදුම් ස කාර 1  
 
 

 

  

්බ ා භාරක ත 1 

ද්ත්ත ක ගේශන ්රියාක ත 1 

්රවය ද්ෘ,ය තාක්,  ක ළාරි 1     

මසෞ්ය 

මසේවා 

 
 
 
 
 

 

ම ජන ගස්ය පම ක්,ක 1 උපස්ථායක 1 
 
 
 

 ඖ,ගේ ප 1 
  

 ග දි ක ළාම  1 

ශිෂ්ය කටුතතු 

 
 
 
 

 

න්ිරක ත 5 
 
 
 

 

කම්ක ත 3 

ද්ත්ත ක ගේශක ්රියාක ත 2  
 

 

පරි් ක ගයදුම් ස කාර 2 
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නඩත්තු 

වැ  ඉංනේගන් ත (සිවි ක) II 2 ්බ ා භාරක ත 1 වඩුකාර්මික 4 කම්ක ත 20 

උද්යාන පාලක 1 අධීක්,ක (න ත්තු) 1 ගපද්ගර් ත 2 
ගස්යගසේවා 
කම්ක ත 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

පරි් ක ගයදුම් ස කාර 1 උද්යානක ත 1 
 
 
 
 
 

 
වැ  අි කාම  2 විදුන් කාර්මික 4 

සැල ජම් ෂ් කිර 1 ජලනල කාර්මික 2 

අධීක්,ක (සිවි කවවිදුන්ය) 3 
  අධීක්,ක (ගෝද්ර්ශන) 1 

න්ිරක ත 1 

ශිෂ්ය 

නිවාසය 
      කම්ක ත 1 

ුළරණාලය 

ස කාර ුණලයාි කාම  1 න්ිරක ත 2 
කණි,්  ත ඩු 
සාද්න්නා 

1 කම්ක ත 10 

ස කාර ුණද්ර ාලයාි පති 1 ්බ ා භාරක ත 1 
ගපොත් බඳින්නා 
(ුණද්ර ාලය) 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

බැඳීම් වැ  ුණන්ක 2 
කාර්යාීමය යන්ර 
්රියාක ත 

1 

න්ගතෝ යන්ර ්රියාක ත 5 ගපොත් බඳින්නා 1 

න්ගතෝ ෂ් කිර 2 ගිලටින් ්රියාක ත 1 

කණි,්  න්ගතෝ ෂ් කිර 1 
න්ගතෝ 
යන්රඋපස්ථායක 

1 

සැක ජම් කැමරා ්රියාක ත 1 
  අකු ත අුණ න්නා 1 

ුණද්ර ාල ස ායක 1 

දත්ත 

සැකසුම් 
 
 

 

ද්ත්ත ක ගේශක ්රියාක ත 2 

  

කම්ක ත 1 

පරි් ක ගයදුම් ස කාර 2 
 
 

 පරි් ක ්රියාක ත 4 

තාක්,  ක ළාම  4 

එකතුව  63  322  134  115 
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09.  පර්මේෂ්ණ, නවයකරණ සෙ ප්රකානන පිළිබඳ මත රතුු  
   

 

විෂ්යය ප්රකාශිත වාණිනකරණය වු 
ඉදිරිපත් 

ක  

අ පර්ගස,  සංයාව 

02 

(පර්ගස,  
මාලා) 
 3 

 

 

ආ නගවෝත්පාද්න සංයාව 01  

ඇ සඟරා සංයාව 03  

ඈ ්රන්ථ සංයාව 02  

ඉ න්ිර සංයාව 16  

ඊ 

ගවනත් 
 ජාතයන්තර සම්ගම්ලන සඳ ා ඉදිරිපත් 
කළ පත්රිකා 

 ගීය ය සම්ගම්ලන සඳ ා ඉදිරිපත්කළ 
පත්රිකා 

 ගකගරමින් පවතින පර්ගස,  

15 

 

 

13 

 

05 

01 

 

එකතුව 60 - 01 

 

 

 

 

විෂ්යය ප්රකාශිත වාණිනයකරණය වු ඉදිරිපත් ක  

අ සඟරා න්ිර සංයාව  15    1 

ආ න්ිර සංයාව   10 

ඇ පර්ගස,  සංයාව  56  55 

ඈ නගවෝත්පාද්න සංයාව    

ඉ ්රන්ථ සංයාව     

ඊ  ගවනත්   4   

එකතුව 32  40 
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විෂ්යය ප්රකාශිත වාණිනකරණයවු ඉදිරිපත් ක  

අ පර්ගස,  සංයාව 14  13 

ආ නගවෝත්පාද්න සංයාව - - - 

ඇ සඟරා සංයාව - - - 

ඈ ්රන්ථ සංයාව - - - 

ඉ න්ිර සංයාව - - - 

ඊ ගවනත් - - - 

එකතුව 14 - 13 

මදපාර්තමම්් තුව විනයය ප්රකාශිත වාණිනකරණය වූ ඉදිරිපත් ක  

නීති අධ්යාපන 

 

 

 

 

අ පර්ගස,  සංයාව 06  07 

ත නගවෝත්පාද්න සංයාව    

ඇ සඟරා සංයාව    

ඈ ්රන්ථ සංයාව    

ඉ න්ිර සංයාව 03  01 

ඊ ගවනත් 04  07 

ක මණාකරණ 

අ පර්ගස,  සංයාව 13  13 

ත නගවෝත්පාද්න සංයාව    

ඇ සඟරා සංයාව 09   

ඈ ්රන්ථ සංයාව 01   

ඉ න්ිර සංයාව -  01 

ඊ ගවනත් 04  07 

සමාන අධ්යයන 

අ පර්ගස,  සංයාව 01  10 

ත නගවෝත්පාද්න සංයාව    

ඇ සඟරා සංයාව 04   

ඈ ්රන්ථ සංයාව    

ඉ න්ිර සංයාව 02   

ඊ ගවනත් 02   

භාෂ්ා අධ්යයන 

අ පර්ගස,  සංයාව   03 

ත නගවෝත්පාද්න සංයාව    

ඇ සඟරා සංයාව    

ඈ ්රන්ථ සංයාව    

ඉ න්ිර සංයාව    

ඊ ගවනත් 06   

එකතුව  62  40 



  
40 

 

විෂ්යය ප්රකානන වාණිනකකරණය වු ඉදිරිපත්ක  

අ පර්ගස,  සංයාව 14   

ආ නගවෝත්පාද්න සංයාව  - - 

ඇ සඟරා සංයාව 13 - 02 

ඈ ්රන්ථ සංයාව     

ඉ න්ිර සංයාව  21 -   

ඊ ගවනත් 22  1  

එකතුව 70  17 

 

ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලමේ පුස්තකාලය 

 

 විෂ්යය ප්රකානන වාණිනකකරණය වු ඉදිරිපත්ක  

අ පර්ගස,  

සංයාව 

02  

1 අද්ෘ,ය සමීක්,  පර්ගස,  සැළ ජම; 

තධුක ක පර්ගස,කයින් සඳ ා සඵලද්ායි 

තර්කනය ිරණිස මූන්ක පර්ගස,  අවි  

ිරිමබඳ සමාගලෝචනයක් NILIS 

ජාතයන්තර සම්ගම්ලනයප ගකොළඹ  2015 

ගනොවැම්බර් මස 13 දින  

 

5 ප්රග කන නයාගස ුණතුන්මිත්තන්;  

ගතොරතු ත ජාලකර ය සඳ ා 19 වන 

ශතවර්,ගස ගපෝ ක ඔට්ලට්ගේ 

ද්ායකත්වය  වාර්ෂික අයයන සැසියප 

විශ්වවිද්යාලයීය ළුස්ථකාලයාි පතීන්ගේ 

සං්මයප  2015 ගපබරවාම   6 දින  

තචාර්ය     

ගසනවිරත්න 

 

 

 

 

තචාර්ය     

ගසනවිරත්න 

ආ නගවෝත්පාද්න 

සංයාව 

 3 1 කටාන ම ජන ළුස්තකාලය - සිං ල 

අනුවාද්ය ්රියාත්මක කරන ල ප   

 

5 ගබ්ී අයයනය සඳ ා වු නා්ානන්ද් 

ජාතයන්තර තයතනයප බිය්ම - චීන භා,ා 

අනුවාද්ය ්රියාත්මක කරන ල ප  

 

3 ද්ැනුම පාද්ක කර ්ත් ශ ද්ගකෝ, රමය 

සමාජ විද්යා ීඨ ය සඳ ා ්රියාත්මක කරන 

ල ප  - විවෘත අයාපන සම්පත් මාදින්ය  
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ඇ සඟරා 

සංයාව 

   

ඈ ්රන්ථ 

සංයාව 

   

ඉ න්ිර සංයාව    

ඊ ගවනත් -

පර්ගස,  

සංක්ෂිප්ත 

01 දුරස්ථ ඉග්නුම් ලබන්නන්ට අවශය වන 

අයාපන කුසලතා ිරිමබඳ සංජානනය  

එච් ීඨ එස් ඩී 

ගු ගසේකර මිය  

උ ඉදිරිපත් කිම ම්    1. ශ්රී ලංකාගේ දුරස්ථ ස  ගකොන්  උ 

ප්රජාවන් ගවත ප්රජා ගුවන් විදුන්ය මන්න් 

ගතොරතු ත විකාශනය ; සවන් පගම් 

සමීක්,  ගමවලම් කට්ටලය  

2. ව ා ය පත් රාජය ගසේවයක් සඳ ා 

ළුස්තකාල කළමනාකර ය ස  

තක කප ග්ො නැඟීම  ම ජන 

ළුස්තකාලයාි පතිව තන් සඳ ා වු 

වැ ුණල්වව සම්මන්ර ය  බස්නාහිර 

පළාතප ගකොළඹප 2015 ගනොවැම්බර්   

දින  

3.  රාජය ගසේවය සඳ ා ළුස්තකාල 

කළමනාකර ය ස  සඵලද්ායි ගසේවා 

නගවොත්පාද්නය  ම ජන 

ළුස්තකාලයාි පතිව තන් සඳ ා  උ 

වැ ුණල්ව සම්මන්ර ය  කල්තර 

ප්රාගීය ය සභාවප 2016 ගනොවැම්බර් 11 

දින 

4. “ව ා ය පත් රාජය ගසේවයක් උගද්සා 

නාත්මක තක කප ස  සඵලද්ායි 

සන්ක ගේද්නය'' ම ජන 

ළුස්තකායාි පතිව තන් සඳ ා  උ 

වැ ුණල්වව සම්මන්ර ය  පානදුර 

ම ජන ළුස්තකාලය  2015 ගනොවැම්බර් 

මස  24 දින   

5. “ව ා ය පත් රාජය ගසේවයක් සඳ ා 

තක කප සංවර්නය ස  මානව සම්පත් 

කළමනාකර ය'' කාර්ය ම්ඩ ල 

සංවර්න මයස්ථානයප වයඹ 

විශ්වවිද්යාලය  

2015  ගද්සැම්බර් මස 3  දින  

තර් එම් 

ගු ගසේකර ස  

තචාර්ය    

ගසනවිරත්න 

 

 

තචාර්ය     

ගසනවිරත්න 

 

 

 

 

තචාර්ය     

ගසනවිරත්න 

 

 

 

 

 

 

තචාර්ය   න්ේ  

ගසනවිරත්න 

 

 

තචාර්ය   න්ේ 

ගසනවිරත්න 
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10.  වැඩසටේ , සම්ම් ත්රණ සෙ වැඩුළු  පිළිබඳ මත රතුු 

 

විෂ්යය සෙභාගි වු නිමක  ඉදිරිපත් ක  

අ පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් සංයාව  4  4 - 

ආ පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා සංයාව - - - 

ඇ උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ඈ ඩිප්ගලෝමා වැ සට න් සංයාව 01 01 01 

ඉ ස තික පර වැ සට න් සංයාව 02 02 01 

ඊ ගවනත් 06 -  1 

එකතුව 13 07 03 

විෂ්යය සෙභාගි වු නිමක  ඉදිරිපත් ක  

අ පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් සංයාව -  - - 

ආ පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා සංයාව - - - 

ඇ උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ඈ ඩිප්ගලෝමා වැ සට න් සංයාව - - - 

ඉ ස තික පර වැ සට න් සංයාව - - - 

ඊ 

ගවනත් 

 ප්රසම්පාද්න සැළ ජම්කර ය 

ිරිමබඳ වැ ුණල්ව 

 ප්රතිඵල පාද්ක ඉග්නුම 

 ළද් ත  යපර් ප්රමිති්ත කිම ගම් 

්රියාකාම  ක්ඩ ායමප ශ්රී ලංකා 

ප්රමිති තයතනය 5 1  

 3  - - 

එකතුව 03   - - 
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විෂ්යය සෙභාගි වු නිමක  ඉදිරිපත් ක  

අ පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් සංයාව 04 - - 

ආ පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා සංයාව 01 01 - 

ඇ උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ඈ ඩිප්ගලෝමා වැ සට න් සංයාව - - - 

ඉ ස තික පර වැ සට න් සංයාව 02 02 - 

ඊ ගවනත් - වැ ුණල් 08 08 03 

එකතුව 15 11 03 

විෂ්යය සෙභාගි වු නිමක  ඉදිරිපත් ක  

අ පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ආ පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා සංයාව - - - 

ඇ උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ඈ ඩිප්ගලෝමා වැ සට න් සංයාව - - - 

ඉ ස තික පර වැ සට න් සංයාව - - - 

ඊ ගවනත් - වැ ුණල් 14 - - 

එකතුව 14 - - 
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මදපාර්තමම්් තුව විෂ්යය සෙභාගි වු නිමක  ඉදිරිපත් ක  

නීති අධ්යයන 

අ 
පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් 
සංයාව 

03 - - 

ත 
පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා 
වැ සට න් සංයාව 

- 01 - 

ඇ උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ඈ ඩිප්ගලෝමා වැ සට න් සංයාව - - - 

ඉ 
ස තික පර වැ සට න් 
සංයාව 

- - - 

ඊ ගවනත් 06 - - 

ක මනාකරණ 

අ 
පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් 
සංයාව 

09 01 02 

ත 
පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා 
වැ සට න් සංයාව 

- - - 

ඇ උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ඈ ඩිප්ගලෝමා වැ සට න් සංයාව - - - 

ඉ 
ස තික පර වැ සට න් 
සංයාව 

- 02 - 

ඊ ගවනත් - - - 

භාෂ්ා අධ්යයන 

අ 
පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් 
සංයාව 

01 01 - 

ත 
පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා 
වැ සට න් සංයාව 

- - - 

ඇ උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ඈ ඩිප්ගලෝමා වැ සට න් සංයාව - - - 

ඉ 
ස තික පර වැ සට න් 
සංයාව 

- - - 

ඊ ගවනත් 01 - - 

සමාන විදයා 

අ 
පශ්චාත් උපාි  වැ සට න් 
සංයාව 

01 01 - 

ත 
පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා 
වැ සට න් සංයාව 

- - - 

ඇ උපාි  වැ සට න් සංයාව - - - 

ඈ ඩිප්ගලෝමා වැ සට න් සංයාව - - - 

ඉ 
ස තික පර වැ සට න් 
සංයාව 

- - - 

ඊ ගවනත් 14 - - 

එකතුව  35 08 02 
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11.  සම්මාන ප්රදාන පිළිබඳ මත රතුු  

විෂ්යය සම්මාන සඛ්යාව 
අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල 

සඛ්යාව 
ශිෂ්ය සඛ්යාව 

අ ගීෂ්ය සම්මාන - - - 

ආ ජාතික සම්මාන - - - 

ඇ ජාතයන්තර සම්මාන 01 - - 

ඈ ගවනත් - - - 

එකතුව 01 - - 
 

*  2015 ඔක්ගතෝබර් 14-16 දින තුළ ද්කුණු අප්රිකාගේ සන් සිටි න්රගස ප පවත්වන ලද් 56 වන විවෘත 

 ා දුරස්ථ අයාපනය සඳ ා වු ජාතයන්තර ම්ඩ ලගස (ICDE) ගලෝක සම්ගම්ලනයට ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලගස අයාපන ීඨ ගස ීවිතියික  ා තෘතීයික අයාපන ගද්පාර්තගම්න්තුගේ ම ාචාර්ය 

ෂ්ගරෝණිකා ක ත ානායක විසින් ගසොමිනායිදුප ගේ මට එන් රාගේන්ද්ර ස  එච් යූ    රත්නායක සමඟ 

ඒකාබීව ඉදිරිපත්කළ “ විවෘත අයාපන සම්පත්වන්න් විවෘත අයාපන  පරිචය කරා; නවයකර  

ඉග්නුම් අත්ද්ැකීම් සමඟ වෘත්තීක පර්යාගලෝකගස ස  පරිචගස විතැන්වීම” නැමති අයයන 

පත්රිකාව සඳ ා ICDE විසින් නගවෝත්පාද්නය ස  මනා පරිචය සඳ ා පරිනමනු ලබන තයා්ය ලබා 

්න්නා ල ප  

 

විෂ්යය 
සම්මාන 

සඛ්යාව 

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල 

සඛ්යාව 
ශිෂ්ය සඛ්යාව 

අ ගීෂ්ය සම්මාන 04 04 03 

ආ ජාතික සම්මාන - - - 

ඇ ජාතයන්තර සම්මාන - - - 

ඈ ගවනත් - - - 

එකතුව 04 04 03 

මදපාර්තමම්් තුව විෂ්යය 
සම්මාන 

සඛ්යාව 

අධ්යයන 

කාර්ය මණ්ඩල 

සඛ්යාව 

ශිෂ්ය සඛ්යාව 

ක මනාකරණ 

අධ්යයන 

අ ගීෂ්ය සම්මාන  1  1 - 

ත ජාතික සම්මාන  1  1 - 

ඇ ජාතයන්තර සම්මාන - - - 

ඈ ගවනත් - - - 

සමාන විදයා 

අ ගීෂ්ය සම්මාන 01 - - 

ත ජාතික සම්මාන - - - 

ඇ ජාතයන්තර සම්මාන - - - 

ඈ ගවනත්  5 - - 

එකතුව   05 02 - 
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විෂ්යය 
සම්මාන 

සඛ්යාව 

අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩල සඛ්යාව 
ශිෂ්ය සඛ්යාව 

අ ගීෂ්ය සම්මාන 05 03 - 

ආ ජාතික සම්මාන 04 03 01 

ඇ ජාතයන්තර සම්මාන 02 01 - 

ඈ ගවනත් - - - 

එකතුව 11 07 01 

 

12.1  ආරම්භ කරන ලද නව පාඨමාලා පිළිබඳ මත රතුු   

ම
දප
ාර්
ත
ම
ම්
් 
තු
ව

 

ප
ාඨ
ම
ාල
ාව

 

ම
ාධ්
ය
ය

 

ස
ෙ
ති
ක
ප
ත්ර

 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
ා 

උ
ප
ාධි

 

ප
න
්ච
ාත්
 උ
ප
ාධි
 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
ා 

ප
න
්ච
ාත්
 උ
ප
ාධි

 

දර්
න
න
ප
ති

 

දර්
න
න
ශූ
රී

 

ුළ ල  මාවිය සෙ 

ප්රාථමික 

අධ්යාපන අඛනය 

    ්රියාත්මක ගවමින් පවතී     

     

ුණ ක ළමාවිය ිරිමබඳ අයාපනගේ ප 
ග්්රව උපාධීය ස  ප්රාථමික 

අයාපනය ිරිමබඳ අයාපනගේ ප 
ග්්රව උපාි ය 

    

එකතුව     02     

 

ප
ාඨ
ම
ාල
ාව

 

ම
ාධ්
ය
ය

 

ස
ෙ
ති
ක
ප
ත්ර

 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
ා 

උ
ප
ාධි

 

ප
න
්ච
ාත්
 

උ
ප
ාධි
 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
ා 

ප
න
්ච
ාත්
 

උ
ප
ාධි

 

දර්
න
න
ප
ති

 

දර්
න
න
ශූ
රී

 

ECX 3162- වි,ය 
රමග ක ය ිරිමබඳ 
 ැඳික වීම 

ඉංග්රීසි        

ECZ3262- ්ණිතය ඉංග්රීසි           
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ECI3164- අන්තර්ජාල 
ගයදුම් සංවර්නය 

ඉංග්රීසි          

ECX3265- රමග ක  
මූලර්ම 

ඉංග්රීසි         

ECI3266- ගතොරතු ත 
පීති  ා ද්ත්ත 
කළම ාකර ය 

ඉංග්රීසි         

ECM3266- වයාපාර 
අයයනය  ැඳින්වීම 

ඉංග්රීසි          

ECI3168- චිරක ස  
අන්තර් ්රියාකාම  
බුමමායය 
සැළ ජම්කර ය 

ඉංග්රීසි          

ECI3169- ජං්ම ගයදුමි 
සංවර්නය  ැඳින්වීම 

ඉංග්රීසි          

ECX3163- පරි් කය 
 ැඳින්වීම 

ඉංග්රීසි          

ECX3217- 
ඉංනේගන් තවන් සඳ ා 
මෘදුකාං් සංවර්නය 

ඉංග්රීසි          

ECX3150- 
ඉගලක්ගරොණික 1 

ඉංග්රීසි           

ECX4150- 
ඉගලක්ගරොණික 11 

ඉංග්රීසි         

ECX4252- බලපීති 1 ඉංග්රීසි         

ECX5238- ඉ ළ 
ගවෝ කටීයතා ඉංනේගන් ත 
ස  විදුන් යන්ර 

ඉංග්රීසි         

ECX5243- ගභ්තික ස  
ඔප්ගටෝ ඉග කකගරොණික 

ඉංග්රීසි         

MEX3274- 
ඉග කකගරොණික 
සංගේද්න ස  ගයෝජක 

ඉංග්රීසි          

MEX5277- යන්ර 
සැළ ජම්කර ය 

ඉංග්රීසි          

MEX6273- උසස් පාලන 
ඉංනේගන් ත විද්යාව 

ඉංග්රීසි          

TTX6264- ගනොවියන 
ලද් ගරදි 

ඉංග්රීසි          

TTX6367 ඉංග්රීසි          

එකතුව   09 11       
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ම
දප
ාර්
ත
ම
ම්
් 
තු
ව

 

ප
ාඨ
ම
ාල
ාව

 

ම
ාධ්
ය
ය

 

ස
ෙ
ති
ක
ප
ත්ර

 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
ා 

උ
ප
ාධි

 

ප
න
්ච
ාත්
 උ
ප
ාධි
 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
ා 

ප
න
්ච
ාත්
 උ
ප
ාධි

 

දර්
න
න
ප
ති

 

දර්
න
න
ශූ
රී

 

සමාන 

විදයා 

SSU2231- ශ්රී ලංකාගේ 
තර්ිරක විද්යාව 

ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

SSU2133- සංවර්න තර්තික 
විද්යාව 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2135- මූලය තර්ිරක 
විද්යාව 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2152- සමාජ මගනෝ 
විද්යාව 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2153- ඥයාතීත්වයප පවුල 
ස  විවා ය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2155- ත්මප සමාජය  ා 
සංස්කෘතිය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2221-ස භාගීත්ව 
සන්ක ගේද්න සංවර්නය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2123- තපද්ා අවම 
කිරිගම් ප සන්ක ගේද්නය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2125-ක ර්මා ාක ත්මක 
සන්ක ගේද්නය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2241-සජීවී ගීශපාලන 
අද් ස් 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2143- ශ්රී ලංකාගේ 
ගීශපාලනය: තයතන  ා 
්රියාවන්ය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2145- ගීශපාලන 
ස භාගීත්වයප ක ගයෝජනය 
ස  තන්ඩුකර ය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2134- ග්ෝීමය 
ගීශපාලන තර්ිරකය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2132- ගස්ය තර්ිරක 
විද්යාව 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
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SSU2136- ම ජන මූලය 
ඉංග්රීසි 

  
ශාස්රගේ ප 

    

SSU2252- සංවර්න නයාය 
ස  භාවිතය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2154- තර්ීකය ස  
සමාජය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2156- ගීශපාලනය ස  
සමාජ වයාපාර 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2222- පාරිසරික 
සන්ක ගේද්නය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2124- ප්රචාර ය ස  
ප්රවර්නය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2126- සමාජ මායය 
ඉංග්රීසි 

  
ශාස්රගේ ප 

    

SSU2127- චිරපට ස  
රං්කලා රස වින්ද්නය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2242- ද්කුණු තසියාගේ 
ගද්ශපානය: ජාතයන්තර 
්තික ස  කලාීඨය බලය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2144- ජාතයන්තර 
සංවිාන ස  අන්තර්ජාතික 
ත්ඩඩුකර ය 

ඉංග්රීසි 
  

ශාස්රගේ ප 
    

SSU2146- ම ජන ප්රතිපත්ති 
ස  පරිපාලනය 

ඉංග්රීසි 
  ශාස්රගේ ප     

ක මනා

කරණ 

අධ්යයන 

ගකටිකාීමන පා මාලා 

ඉංග්රීසි 
ගද්ම
ළ 

සිං ල 

       

මානව සම්පත් 
කළමනාකර ය 

        

අගලවිකර ය         

්බ ාකර ය         

භාෂ්ා 

අධ්යයන 

ඉංග්රීසි ඉංග්රීසි 01       

ඉංග්රීසි භා,ා ස  සාහිතය 
ඩිප්ගලෝමාව 

ඉංග්රීසි  01      

එකතුව   01      
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දර්
න
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PYU3174- තාප්ති විද්යාව ඉංග්රීසි         

PYU317 - උසස් විද්යුත් ම්ම්භකත්වය ඉංග්රීසි         

PYU4149 ඉංග්රීසි         

පාරසරික සංචාරක වයාපාරය ස  
ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකර ය 

ඉංග්රීසි        

ක්ෂිරපායි ජීව විද්යාව ඉංග්රීසි         

CMU3124- තජව අනුක රසායන 
විද්යාව 

ඉංග්රීසි         

CMU3126- තජව රසායන විද්යාව ඉංග්රීසි         

එකතුව    07     

 

12.2   මඛගත වැඩසටේ  පිළිබඳ මත රතුු 
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ඨ
ය
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ය
ය

 

ස
ෙ
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ක
ප
ත්ර

 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
ා 

උ
ප
ාධි

 

ප
න
්ච
ාත්
 උ
ප
ාධි
 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
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ප
න
්ච
ාත්
 උ
ප
ාධි

 

දර්
න
න
 ප
ති

 

දර්
න
න
ශූ
රී

 

ේවීතික ො 

තිතික 

අධ්යාපන 

අයාපන තාක්, ගේ ප 
වැ සට නක ගු ත 
අයාපනඥයගයකු ිරිමබඳ 
ුමගද්කලා මං්ත පා මාලාව 

ඉංග්රීසි ඔේ       

විමනේෂ් 

අවනයතා 

අධ්යාපන 

ESP2136 

ESU3139 

සිං ලව
ඉංග්රීසි 
සිං ලව
ඉංග්රීසි 

  01 01    

ුළ ල  මාවිය 

ො ප්රාථමික 

අධ්යාපන 

ESD1230 ඉංග්රීසි  
3 
මට්
ටම 

3 
මට්
ටම 

    

එකතුව     01 01    
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න
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AEX4239- ගභෝ් ක ,්පාද්නය ස  ව්ා රම ඉංග්රීසි   ඔේ     

AEJ5240- ගීය ය ද්ැනුම ස  ශාකමය 

ක ,්පාද්න 
   ඔේ     

AEI6138- පළතු ත ගභෝ් ස  කැර් ම ක 

ක ,්පාද්නය 
   ඔේ     

AEX4231- ත ාර  ා ගපෝ, ය    ඔේ     

AEX6236- ත ාර සැක ජම    ඔේ     

CEX3230- ඉදිකිම ම් ද්රවය ඉංග්රීසි  ඔේ ඔේ     

CEX3232- ජල ශක්ති විද්යාව ස  ජල විද්යාව ඉංග්රීසි  ඔේ ඔේ     

CEX3233- මික තය 1 ඉංග්රීසි  ඔේ ඔේ     

CEX4231-වයු ාත්මක විශ්ග ක, ය ස  

සැළ ජම්කර ය 11 
ඉංග්රීසි  ඔේ ඔේ     

CEX4242- ඉංග්රීසි  ඔේ ඔේ     

CEX4234- ජල සැපත්ම ස  මල අපව න 

ඉංනේගන් ත විද්යාව 
ඉංග්රීසි  ඔේ ඔේ     

CEX4235- ග්ො නැගින් ඉංනේගන් ත විද්යාව ඉංග්රීසි  ඔේ ඔේ     

CEX4236- ම ාමාර්් ඉංනේගන් ත විද්යාව ඉංග්රීසි  ඔේ ඔේ     

CEX5230- මික තය 11 ඉංග්රීසි   ඔේ     

CEX5231- ද්රව යාන්ර විද්යාව ඉංග්රීසි   ඔේ     

CEX6332 ඉංග්රීසි   ඔේ     

CEX6233- පාරිසරික ඉංනේගන් ත විද්යාව ඉංග්රීසි   ඔේ     

CEX6239- රැ ැන් රහිත සන්ක ගේද්නය ඉංග්රීසි   ඔේ     

CEX7101- ඉදිකිම ම් කර්මාන්තගස 

සැළ ජම්කර ය ස  පාලනය 
ඉංග්රීසි    ඔේ    

CEX7102- ඉදිකිම ම් කර්මාන්තගස මානව 

සම්පත් කළමනාකර ය 
ඉංග්රීසි    ඔේ    

CEX7107- ඉදිරිකිම ම් ඵලද්ායිතිවයස  

ප්රමා ාත්මක ෂ් කීඨය රම 
ඉංග්රීසි    ඔේ    

CEX7111- ඉදිරිකිම ම් යන්ර 

කළමනාකර ය ස  ඉදිකිම ම් තරක්,ාව 
ඉංග්රීසි    ඔේ    

CEX7112- ඉදිකිම ම් කර්මාන්තය සඳ ා 

කළමනාකර  ගතොරතු ත පීති 
ඉංග්රීසි    ඔේ    
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ECX3217- ඉංනේගන් තවන් සඳ ා මෘදුකාං් 

සංවර්නය  
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX3233- සන්ක ගේද්නය ස  ගතොරතු ත 

තාක්, ය  
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4235- ද්ත්ත වයු  ස  ඇ කග්ොරිතම ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4247- මෘදුකාං් ඉංනේගන් ත විද්යාව ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4262- වස්තු නැඹු තකර  සැළ ජම ස  

රමග ක ය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5235- ගමග ත්ම් පීති ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5236- පරි් ක ක ර්මිතය ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5241 ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX3210- විද්යුත් ෂ් කීඨය රම ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX3150-ඉගලක්ගරොණික 1 ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX3231- වයු ාත්මක විශ්ග ක, ය ස  

සැළ ජම්කර ය 1 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX3232- විදුන් බලය ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4230- විද්යුත් පරිපත වල ගද්ෝ, 

 ඳුනා්ැීමම 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4233- වාරිමාර්් ඉංනේගන් ත විද්යාව ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4234-විද්යුත් ිරහිටැවුම ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4236- ක්ෂුද්ර සකසන ස  අතු ත 

ුණුම ත 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4248- විදුන් යන්ර ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4150- ඉගලක්ගරොණික 11 ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX4252- බලපීති 1 ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5231- ජාල නයාය ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5332- ඉංනේගන් ත ගෝ විද්යාව ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5233- වයු ාත්මක විශ්ග ක, ය ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5234- ද්ත්ත සන්ක ගේද්නය  ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5238- ඉ ළ ගවෝ කටීය ඉංනේගන් ත 

විද්යාව ස  විදුන් යන්ර  
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5243- ගභ්තික ස  ඔප්ගටො 

ඉගලක්ගරොණික 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5245- ද්ත්ත සුණද්ාය කළමනාතර  

පීති 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX5247- මෘදුකාං් සංවර්නගස ප 

ක්ඩ ායම් වැ  
ඉංග්රීසි   ඔේ     
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ECX5267- මෘදුකාං් පම ක්,ාව ස  ප්රශස්ථ 

ස තිකය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECX6240- ද්ැනුම් ඉංනේගන් ත විද්යාව ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECZ3161- පරි් කය සඳ ා ්ණිතය ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI4164- ජාලකර  ස  ගව  තාක්, ය ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI4166- ද්ත්ත තද්ර්ශනය ස  ද්ත්ත සුණද්ා 

පීති 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI4262- වාස්තු නැඹු තකර  සැළ ජම ස  

රමග ක ය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECJ4160- ඉංනේගන් තවන් සඳ ා 

සන්ක ගේද්න කුසලතා 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI5161- විද්යුත් වාණිජය ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI5267- මෘදුකාං් ගු ත්ව ස තිකය ස  

පම ක්,ෘව 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI6260- මෘදුකාං් වයාපෘති 

කළමනාකර ය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI6261- විද්යුත් වාණිජය ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI6265-කෘත්රිම වේීි  ෂ් කීඨය රම ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECI6267- මෘදුකාං් ක ර්මිතය ස  

සැළ ජම්කර ය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

ECM5360- කළම ාකර  ස  වෘත්තීමය 

්ැටල් 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEK3170- C රමග කනය ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX3273- ගමකාගරොණික් පීති 

තද්ර්ශනය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX5271- යන්ර ද්ර්ශනය ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX5272- ද්රවය ස  ක ,්පාද්න තාක්, ය ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX6270- කර්මාන්තශාලා ස්වයංකර ය ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX6271-ගරොගබෝ විද්යාව ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX6272 ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX6334 ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEK5201- පරි් ක සායිත 

ගකටුම්පත්කර ය ස  තද්ාර්ශ ය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEM5336- ඉංනේගන් තවන් සඳ ා 

කළමනාකර ය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX3174- සැල ජම්කර  මූලර්ම ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX3211-ඉංනේගන් ත ගතොරතු ත 

සන්ක ගේද්නය 
ඉංග්රීසි   ඔේ     
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MEX3212- මූන්ක තාප තරල ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX3235- තාප තරල ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX3271-  ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX4230- ක ,්පාද්න තාක්, ය ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX4232- ගමොටර් රථ තාක්, ය ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX4243- පාලන රම ඉංනේගන් ත විද්යාව ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX4272- කම්පනය ස  ගද්ෝ, 

 ඳුනා්ැීමම 
ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX5230- ඉංනේගන් ත ්ණිතය 111 ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX5233- යාන්ත්රික පීතිවල ්ණිතය ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX6330 ඉංග්රීසි   ඔේ     

MEX6335 ඉංග්රීසි   ඔේ     

TTX4233- ගරදිිරිම ස  ඇඳුම්වල ගු ත්වය 

ස තික කිම ම 
ඉංග්රීසි   ඔේ     
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මසෞ්ය 

විදයා 

NSU4402 ඉංග්රීසි   විද්යාගේ ප ග ද් - - - - 

NSU4101- ග ද් 

කර්මගස 

පර්ගස,  

ඉංග්රීසි   විද්යාගේ ප ග ද්     

NSU4206 ඉංග්රීසි   විද්යාගේ ප ග ද්     

MLU1144- 

තවද්ය ශ ද් 

මාලාව ස  

සන්ක ගේද්නය 

ඉංග්රීසි   

විද්යාගේ ප 

තවද්ය 

පර්ගස,නා්ාර 

    

MLU2146 ඉංග්රීසි   

විද්යාගේ ප 

තවද්ය 

පර්ගස,නා්ාර 

    

MLU3146 ඉංග්රීසි   

විද්යාගේ ප 

තවද්ය 

පර්ගස,නා්ාර 
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MLU3149 ඉංග්රීසි   

විද්යාගේ ප 

තවද්ය 

පර්ගස,නා්ාර 

    

BPU2127- 

ගවෝ ාරික 

ඖ,ගේද්ය 

ඉංග්රීසි   
විද්යාගේ ප 

ඖ,ගේද්ය 
    

BPU3234 ඉංග්රීසි   
විද්යාගේ ප 

ඖ,ගේද්ය 
    

එකතුව     09     
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නීති 06         

ක මනා

කරණ 

අධ්යයන 

09  01  07 01    

 

සමාන 

විදයා 

SSU2133- සංවර්න 

තර්ිරක විද්යාව 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 
SSU2135- මූලය 

තර්ිරක විද්යාව 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 
SSU2153- ඥයාතීත්වය ප 

පවුල ස  විවා ය 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 
SSU2155- ත්මප 

සමාජය ස  සංස්කෘතිය 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 
SSU2123- තපද්ා අවම 

කිරිගම් ප සන්ක ගේද්නය 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 
SSU2125- ක ර්මා ය ීම 

සන්ක ගේද්නය 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 

SSU2145- ගීශපාලන 

ස භාගීත්වයප 

ක ගයෝජනය ස  

ත්ඩඩුකර ය 

ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     
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SSU2132- ගස්ය 

තර්ිරක විද්යාව 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 SSU2136-ම ජන මූලය ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 

SSU2156- 

ගීශපාලනය ස  සමාජ 

වයාපාර 

ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 
SSU2124- ප්රචාර ය 

ස  ප්රවර්නය 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 SSU2126- සමාජ මාය ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 
SSU2127- චිරපට ස  

රං්කලා රසවින්ද්නය 
ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 

SSU2144- ජාතයන්තර 

සංවිාන ස  

අන්තර්ජාතික 

තන්ඩුකර ය 

ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

 

SSU2146- ම ජන 

ප්රතිපත්ති ස  

පරිපාලනය 

ඉංග්රීසි   ශාස්රගේ ප     

එකතුව 30  01  22 01    
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ාධි

 

ප
න
්ච
ාත්
 

උ
ප
ාධි
 

ඩි
ප්
ම
ල
ෝම
ා 

ප
න
්ච
ාත්
 

උ
ප
ාධි

 

දර්
න
න
 ප
ති

 

දර්
න
න
ශූ
රී

 

 

PUU2144- ක්ඩ ායම් නයාය ඉංග්රීසි        

PUU2142- ගර්ඛීය වීජ ්ණිතය ඉංග්රීසි        

APU2142- ක ේගරෝක යානු යාන්ර 

විද්යාව 
ඉංග්රීසි        

APU3143- ්ණිත රම ඉංග්රීසි        

APU2144- වයව රික ගර්ඛීය වීජ 

්ණිතය ස  අවකලන සමීකර  
ඉංග්රීසි        

APU1142- අවකලන සමීකර  ඉංග්රීසි        

PUU2140- අනුරම ස  ග්රේණි ඉංග්රීසි        

APU2143- තද්ෂ්ක කලන ඉංග්රීසි        

APU3240- සංයාත්මක රම ඉංග්රීසි        
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APU3141- මූන්ක සංයානය ඉංග්රීසි        

CPU3140- පරි් කය සඳ ා 

්ණිතය 
ඉංග්රීසි        

CPU3144- පරි් ක නයාය ඉංග්රීසි        

CMU2122- අකාබක ක රසායන 

විද්යාව 
ඉංග්රීසි        

CMU3122-ගලෝ  කාබක ක 

රසායන විද්යාව 
ඉංග්රීසි        

CMU3134- රසායන විද්යාගේ 

සාහිතය විමර්,  වයාපෘතිය 
ඉංග්රීසි        

CMU3235- රසායන විද්යාගේ 

පර්ගස,  වයාපෘතිය 
ඉංග්රීසි        

LWU1161-ීමතිය අවගබෝකර 

්ැීමම 
ඉංග්රීසි        

CMU1121- ප්රාගයෝගිත රසායන 

විද්යාව 
ඉංග්රීසි        

CMU2221- කාබක ක රසායන 

විද්යාව 1 
ඉංග්රීසි        

CMU2220- රසායන විද්යාගේ 

සංකලන 
ඉංග්රීසි        

CMU3131- වර් ාවීමක්, 

සංක කප 
ඉංග්රීසි        

CMU3120- කාබක ක රසායනය 

11  
ඉංග්රීසි        

CMU1220- රසායන විද්යාගේ 

මූන්ක සංක කප 
ඉංග්රීසි        

එකතුව   - - 23 - - - - 

13.  පුනරාවර්ථන වියදම් පිළිබඳ මත රතුු 

 විෂ්ය 2014 ු. 2015 ු. 

අ ළුී්ල වැටුප්  ා ගේතන 961,270,310.99 1,203,297,187 

ආ ්මන් වියද්ම් 8,223,626.00 6,518,442 

ඇ සැපත්ම් 48,445,509.43 48,683,544 

ඈ න ත්තු 34,747,531.54 36,689,052 

ඉ ගකොන්රාත් ගසේවා 272,443,731.42 274,337,176 

ඊ ගවනත් 187,371,792.20 218,285,430 

 එකතුව 1,512,502,501.58 1,787,810,831 
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14.  ප්රාේධ්න වියදම් පිළිබඳ මත රතුු 

 විෂ්ය 2014 ු. 2015 ු. 

අ ්ෘ  භා්ඩ   ා අගනකුත් කාර්යාල උපකර  57,161,364.17 99,842,013 

ආ යන්ර  ජර අත්පත් කර්ැීමම 1,985,574.99 12,974,189 

ඇ ග්ො නැගින්  ා වයු  අත්පත් කර්ැීමම 39,461,247.44 103,286,768 

ඈ 
ගවනත් (ළුස්තකාල ගපොත් උපාි  ගලෝගු  ා 
ගමොටර් රථ) 

13,631,063.55 11,994,743 

 එකතුව 112,239,250.15 228,097,713 
 

 

15. වයාපිති පිළිබඳ මත රතුු (මේශිය ො විමේශීය ආධ්ාර මත) 

නම ො විස්තර 
ණය/

ප්රදාන 

අරුළද ල සැපුතම් 

ඒන් සිය # 

 

TEC (ු) 
RFA 

(ු) 

DF 

(ු) 

HETC වයාපෘතිය  ගලෝක බැංකුව 
119,014,392.00   

විවෘත අයාපන සම්පත් 
(OER) ිරිමබඳ 
CEMBA/CEMPA ාරිතා 
වර්න වැ ුණල්ව 

 
ගපොදු රාජය ම්ඩ ලයීය 
ඉග්නුම් තයතනය 

1,160,471.72   

වෘත්තීය සංවර්න වැ සට න  
මාල දිවයින් ජාතික 
විශ්වවිද්යාලය 

206,333.59   

සංවර්නය සඳ ා විවෘත 
අයාපන සම්පත් ිරිමබඳ 
පර්ගස, ය 

 
වවාසන් විවෘත 
විශ්වවිද්යාලයප 
මැග කසියාව 

282,012.81   

වි අ ස මත පද්නම් වු ඉග්නුම් 
පා මාලාව 

 
තසියාව සඳ ා  උ ගපොදු 
රාජය ම්ඩ ල අයාපන 
මාය මයස්ථානය 

954,473.83   

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස 
ගු ත අයාපනගස  ප 
වි ඉ සම්පත් ඒකාබී කිම ගම් 
බලපෑම 

 

ජාතයන්තර සංවර්න 
ස  පර්ගස,  
මයස්ථානයප වවාසන් 
විවෘත විශ්වවිද්යාලයප 
මැග කසියාව 

5,459,036.95   

එකතුව   8,062,328.90   

 

# (ශ්රී ලංකා රජයව තසියානු සංවර්න බැංකුවවගලෝක බැංකුව     ) 

 

TEC -  ුණල් වියද්ම් ඇස්තගම්න්තුව 

DF-  ්ෘහීය අරුණද් ක 
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16. වයාපිති වියදම් පිළිබඳ මත රතුු (මේශිය / විමේශිය අරුළද ල ලද)   

නම TCE (ු) 
2013 වියදම 

(ු) 

2014 වියදම් 

(ු) 

2015.12.31 

දිනට සුළච්චිත 

වියදම් 

මභෞති

ක 

ප්රගතිය 

HETC වයාපෘතිය 119,014,392.00 21,482,016.00 37,424,877.00 98,600,299.00 82.85 

විවෘත අයාපන සම්පත් 
(OER) ිරිමබඳ 
CEMBA/CEMPA 
ාරිතා වර්න වැ ුණල්ව 

1,160,471.72   1,154,686.99 99.50 

මාදිවයින් ජාතික 
විශ්වවිද්යාලගස 
කිරකාචාර්යව තන් 
සඳ ා  උ වෘත්තීය 
සංවර්න වැ සට න 

206,333.59   206,333.59 100.00 

සංවර්නය සඳ ා විවෘත 
අයාපන සම්පත් ිරිමබඳ 
පර්ගස,  

282,012.81   12,500.00 4.43 

වි අ ස මත පද්නම්වු ඊ 
ඉග්නුම් පා මාලාව 

954,273.83  220,261.00 952,431.00 99.81 

ශ්රී ලංකා විවෘත 
විශ්වවිද්යාලගස ගු ත 
අයාපනගස  ප 
වි ඉ සම්පත් ඒකාබී 
කිම ගම් බලපෑම 

5,459,036.95   2,795,971.61 51.22 

එකතුව 127,076,520.90 21,482,016.00 37,645,138.00 103,722,222.19 81.62 

 

 

17.  ුළලය ප්රගතිය පිළිබඳ මත රතුු  ( වියදම්) 
 

 විෂ්ය 
2015 ප්රතිපාදන 

(ු) 

2015 වියදම් 

(ු) 

ඉතිරිකිරීම් / 

අතිරික්තය (ු) 

අ වයාපෘති  ැර ළුනරාවර්තන වියද්ම් 
1,907,900,000 2,220,224,518  

ආ වයාපෘති  ැර - ප්රාේන  වියද්ම් 626,500,000 354,934,804  

ඇ වයාපෘති - ගීෂ්ය අරුණද්න්න්    

ඈ වයාපෘති - විගීය ය අරුණද්න්න් 
-- --  

 එකතුව 2,534,400,000 2,575,159,322  
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18.  ුළලය ප්රගතිමයි  මත රතුු (නනනය ක  ආදායම) 

 

 ආදායම් ප්රභවය 

2015 

ප්රතිපාදන 

(ු) 

2015 එකතුව (ු) 

ි ඟය / 

අතිරික්තය 

(ු) 

අ උපාි  සි ජ අයයන 450,000,000 436,077,814  

ආ පශ්චාත් උපාි   අයයන 235,300,000 218,038,907  

ඇ උපගීශන ගසේවා 222,600,000 --  

ඈ ගවනත් -- 297,317,392  

 එකතුව 907,900,000 951,434,113  

 

19.   ුළලය කාර්ය සාධ්න විනම් ලෂ්ණය- 2015 

විෂ්ය සූත්රය ඒක ශිෂ්ය වියදම 

ෂ්,යගයක් සඳ ා ළුනරාවර්තන වියද්ම 
ළුනරාවර්තන වියද්ම 
වෂ්,ය සංයාව 

507,330 

ෂ්,යගයක් සඳ ා ප්රාේන වියද්ම 
ප්රාේන වියද්ම වෂ්,ය 
සංයාව 

9,165 

ගවනත්  - 

 

20.   2015  වසමර් ලබාගත් යටිතල පෙසුකම් පිළිබඳ විස්තර: ු. 3,000,000 

 

 

යටිතල පෙසුකම් පිළිබඳ විස්තර වියදම (ු) මභෞතික ප්රගතිය 

අනුරාධ්පුර ප්රාමේශිය මධ්යස්ථානය 24,651,046  

නඩත්තු මග ඩනැගි ලල 11,243,916  

අධ්යාපන  මග ඩනැගි ලල 1,835,677  

දත්ත මධ්යසථ්ානය 4,742,399 ගකම ග්න යන වැ  

මාතර  ප්රාමේශීය මධ්යසථ්ානය 7,492,483  

සුර්යබල විසදුම් 3,022,000  

කාර්ය මණ්ඩල සඛවර්ධ්න මධ්යස්ථානය 

පුු  ලකිරීම 
2,829,029  

එකතුව 55,816,550  
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21.  මවනත් විස්තර/මමම වාර්තාවට අදා  කාර්ය සාධ්නය 

 

ුළ ල  මාවිය ො ප්රාථමික අධ්යාපන මදපාර්තමම්් තුව 

 

2016/2017 වර්,ගස සිට අයාපනගේ ප උපාි  වැ සට න් 5 ක් ගද්පාර්තගම්න්තුව විසින් ිරරිනැමීමට 

අවශය කටත්තු සළසනු ලැග   ගද්පාර්තගම්න්තුගේ සියල් කාර්යාල පරිපාලන කටත්තුප එහි එක් අනයයන 

කාර්ය ම්ඩ ල සාමානේකගයකු විසින් සිදුකරනු ලැග   ඉ කලුම් කර ඇති කාර්ය ම්ඩ ල සංයාව  ැකි 

ඉක්මණින් සපයා ළුරප්පාඩු ිරරවිය ත්තුය    

 

විමනේෂ් අවනයතා අධ්යාපන මදපාර්තමම්් තුව 

 

2017 වර්,ගස සිට විගශේ, අවශයතා අයාපන ිරිමබඳ අයාපනපති උපාි  වැ සට න් ිරරිනැමීමට අවශය 

කටත්තු සළසනු ලැග   ගද්පාර්තගම්න්තුගේ සියල් කාර්ය පරිපාලන කටත්තු එක් අනයයන කාර්ය 

ම්ඩ ල සාමානේකගයකු විසින් කරනු ලැග   ගද්පාර්තගම්න්තුගේ කටත්තු මැනවින් කරග්නයාම සඳ ා 

ගසේවක සංයා ගකොමිසගමන් ඉ කලුම් කරන ලද් ගසේවක සංයාව  ැකි ඉක්මණින් ලබාදිය ත්තුය 
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5 10 මාර්තු  1  

වි් කාි පති 
වි් කාි පති ගද්පාර්තගම්න්තුව 

අංක 3 6ව02ප ගපො කදූව පාර 
බත්තරුණ කල  
 
ම ත්මයාග ක ප 
 
ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලමේ 2015 මදසැම්බර් 31 දිමන්  අවස්  වර්ෂ්ය සඳො වූ මූලය ප්රකානන 

පිළිබඳව 1978 අඛක 16 දරන වින්වවිදයාල පනමත් 108(1) වග් තිය ප්රකාර විගණකාධිපති වාර්තාව 
 
2016 ගද්සැම්බර් 54 දින ඔබ විසින් එවන ලද් ඉ ත වාර්තාව සම්බන්ගයන් මාගේ අද් ස් ප ත සඳ න් ගේ  
 
1. 2 මූලය ප්රකානන සම්බ් ධ්මය්  ක මණාකරණමේ වගකීම 
 
1. 3 විගණකමේ වගකීම 
 
2 මූලය ප්රකානන 

  
2.1 මතය 

  
2.2 මූලය ප්රකානන පිළිබඳ අදෙස් දැක්වීම  

 ------------------------------------- 

2.2.1 ශ්රී ලඛකා රානය අඛන ගිණුම්කරණ ප්රමිති 

 -------------------------------------- 
(අ) ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කර  ප්රමිති  3 

  ----------------------------------------------- 
5 14 වසර අද්ාලව උපචිත වියද්ම ් නය කිම ගම් පප තරක්,ක ගසේවා ්ාස්තු ගවනුගවන් 
ගවන්කිම මක් සිදුකර ගනොතිවේක   නුණත් 5 1  වසගර් ගිණුම් ිරිමගයල කිම ගම් ප ගම් 
සම්බන්ව ක වැරදිව ගවන්කිම ම් කිම මට කටත්තු කරන ල ප  

 

 (ත) ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කර  ප්රමිති  0  
-----------------------------------------------   
(i) වා න නැවත ප්රතයා් නය කිම ගම් කටත්තු අවසන්කර 5 16 වසගර් ගිණුම් ප්රකාශන 

වල ග න්ද්රේ කිම මට කටත්තු කර ඇත  එගමන්ම ළුස්තකාල ගපොත්ප උපාි ගලෝගු 
තදියත්  ැකි ඉක්මක න් ප්රතයා් නය කර මූලය ප්රකාශන වල ග න්ද්රේ කිම මට 
විශ්වවිද්යාලය කටත්තු කරනු ලැග   

එච්ඊඩීවජීවසයූව1ව1  
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(ii) 5 15 වර්,ය පද්නම්ව වත්කම් ප්රතයා් ය සිදුකරන ල ප   විශ්වවිද්යාලය විසින් 
තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුව ගවත කල න්ඛිත ඉ කන්ම් වලද්  5 15 වර්,යට අද්ාලව 
තක්ගසේ ත වාර්තාවක්  ලබාගද්න ගලස සඳ න් කර ඇත   එගමන්ම තක්ගසේ ත 
ගද්පාර්තගම්න්තුව ගවත තක්ගසේ ත කිම ම සඳ ා 5 15 වර්,ය ද්ක්වා  උ වත්කම් 
සම්බන් විසත්ර පම ක් ලබාගද්න ල ප  

 

ගම් අනුව 5 15 වර්,යට අද්ාලව වත්කම් ප්රතයා් නය සිදුකර ඇත  
 

* 5 15 15 31 දිනට තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුව විසින්  තක්ගසේ ත කරන ලද් චංචල 
ගීපළ වලට අද්ාලව ගකොළඹ ප්රාන කාර්යාලය ඇතුල්ව මයස්ථාන  6 ක තක්ගසේ ත 
වාර්තාප 5 1  වසර වන විටත් විශ්වවිද්යාලයට ගනොලැවේක     නුණත් එම වත්කම් වල 

තක්ගසේ ත අ්යන් ගනොමැතිව, අගනකුත් වත්කම් වලද් ප්රතයා් නය කල අ්යන් 
ගිණුම්්ත කල ගනො ැකි විය   එම ක සා විශ්වවිද්යාලය විසින් පත්කරන ලද් අභයන්තර 
කමිටුවක් මන්න් එම චංචල වත්කම් ප්රතයා් නය කර එම වටිනාකම් ගිණුම්වලට 
්ැීමමට කටත්තු කරන  ල ප  
 

* ගම් සම්බන්ගයන් ක තණු විමසා 5 16  0 11 දින තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුවට 
න්ිරයක් ගයොුණකරන ල ප   එයට  ිරිමතු ත වශගයන් 5 16  8 16  දින තක්ගසේ ත 
ගද්පාර්තගම්න්තුගවන් න්ිරයක් ලැවේණු අතරප  තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුව මන්න් 5 15 
වර්,ගස නාවල ඉ ගම් තක්ගසේ ත වටිනාකම ගලස ද්ක්වා තිබූ  ත  3ප86 ප   ප        
අ්ය ක වැරදි බවට ත වු ත කර තිවේණි  

 
(ඇ) ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කර  ප්රමිති  9 

  ----------------------------------------------- 
 

OMIS ගිණුම්කරන පීතියට අනුව ස්ථාවර වත්කම්ප ්බ ාගවන් ගතෝ ක කුත් කිම ගම්  පරය 

ක කුත් කරන තු තප අද්ාල වත්කම් ගලස ගිණුම්්ත වීමක් සිදු ගනොගේ  ඒ ද්ක්වා එය Stores 
Advance Capital ගලස ගලජරගස සට න් ගේ   එම ගලජරගස ගශේ,ය වර්,ය අවසානගස  
ගතෝ ගශේ,ය යටගත් සට න් කිම ම සිදුකරනු ලබයි   නුණත් 5 16 වර්,ගස ගිණුම් ිරිමගයල 
කිම ගම් ප රාජය ගිණුම් ප්රමිත අංක  9 අනුව ගිණුම්්ත කිම මට කටත්තු කරන ල ප  

 
2.2.2 ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 
 ------------------------ 

 
(අ) විවෘත විශ්වවිද්යාලය විසින් බදු පද්නම මත ක්ක්ති විඳින ගීපළ ගිණුම්්ත කිම ගම් පප 

අනු්මන කරනු ලබන ප්රතිපත්තිය  5 10 ගපබරවාරි 16 වැක  දින පැවැත් උ 43  ගවක  පාලක 
සභාව විසින් අනුමත කරන ල ප    ඒ අනුව විශ්වවිද්යාලය කටත්තු කරනු ලැග   

 
 
(ත) Nursing Unit  හි අලුත් වැඩියා කටත්තු 5 1     13 දින වන විට අවසන් කර ඇති බවට 

න ත්තු අංශගයන් ලද් වාර්තාවට අනුවප එම අංශය අල්ත් වැඩියා සඳ ා ද්ැරූ වියද්ම 5 1  
වසගර් ප ග්ො නැගින් ගිණුමට මා ත කිම මට කටත්තු කරන ල ප    එගමන්ම න ත්තු 
ග්ො නැන් කග ක ඉඳිකිම ම් කටත්තු 5 16  1  1 දින අවසන් කර ඇති බවට  න ත්තු අංශය 
මන්න් ලබාදුන් වාර්තාවල සඳ න්ගේ  ඒ අනුව ගිණුම්්ත කිම මට කටත්තු කරන ල ප  
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2.2.3 ගිණුම්කරණ  අඩුපාඩු 

 ------------------------ 
(අ) විශ්වවිද්යාලය විසින් මිල ප ්නු ලබන සියල්ම භා්ඩ  OMIS පීතිය මන්න් ්රියාත්මක 

Inventory Module එක යටගත් වාර්තා වන බැවින්ප සියල්ම ලැබීම් අද්ාල ගලජර් ගිණුම් යටගත් 
වාර්තා වීම අක වාර්ගයන්ම සිදුගේ   ඒ අනුවප  මූලය ප්රකාශනවල ගමම ගතෝයන්ද් ඇතුලත්ව 
ඇති බව අවාර ගයන් ප්රකාශ කල  ැකිය   

 

(ත)  

(i) ග්ො නැගින් න ත්තු කටත්තු සද් ා සිවින්ං  වට් මිල ප ්ත් බවට න ත්තු අංශගයන් ලද් 
ගතොරතු ත මත සිවින්ං  වට් මිලඳී ්ැීමම සඳ ා ගිය වියද්ම න ත්තු වියද්ම් ගිණුමට  ර කරන 
ල ප   තවද්  CRC ග්ො නැන් කග ක ව ලය දික්කිම ම සඳ ාද් න ත්තු අංශය විසින් ීම මිල ප 
ග්න තිවේණි   එම ක සා එම වියද්ම ග්ො නැන්න් ගිණුමට  ර කිම මට කටත්තු කර ඇත  

 

(ii) ඇතැම් වත්කම් එම වත්කම් භාවිතා කරන ස්ථානය  ා අවශයතාවය අනුව  වර්ගීකර ය 

කිම මට සිදුගේ  (White Board, Projectors)    ඒ අනුව එම වත්කම් ඉ්ැන්වීම් කටත්තු සඳ ා 
භාවිතා කරන විට ඉ්ැන්වීම් උපකර  ගලසත් ප එගසේ ගනොවන අවස්ථාවල කාර්යාල 
උපකර  ගලසත් වර්ගීකර ය කිම මට විශ්වවිද්යාලය කටත්තු කර ඇත  

 

(iii) ගමම රාසායනා්ාර උපකර  වසරකට ව ා වැඩි කාලයක් පාවිච්චිය සඳ ා භාවිතා කරනු 
ලබන බැවින්ප එම උපකර  වත්කම් යටගත් ගිණුම් ්තකර ඇත  

 

(we) ත්රිකු ාමලය අයයන මයස්ථානගස 5 1  වර්,යට අද්ාල කුීම තද්ායම මූලය ප්රකාශනවල 
ද්ක්වා ගනොමැති බව ිරිම්න්නා අතරප එය ක වැරදිකිම මට කටත්තු කරන ල ප  

 

(wE& සෑම මසකම අවසානගස ඒ ඒ අයයන මයසථ්ානය විසින් එකතු  කරන ලද් රිසිට්පත් වලට 

අද්ාලව වාර්තාවක් ගිණුම් අංශයට ලැබීමට සලස්වන ගලස අද්ාල ක ලාම න්ට උපගද්ස් ලබා ප 
ඇත   එගමන්ම වර්,යක්  අවසානගස ප එම වර්,යට අද්ාලව සියල්ම ලැබීම් සම්බන් 
ගතොරතු ත ගිණුම් අංශයට ලැබීමට සැලැස්වීමට ස කාර අයක්,කව ත බැඳී සිටී  

 

 එගසේ ලැගබන ගතොරතු ත පද්නම්ව ගිණුම් අංශය විසින් එක් එක් තද්ායම් ෂ්ර්,යන්ට තද්ායම 
ගවන් කරනු ලැග    නුණත් තද්ායම් ගවන්කිම ගම් ප වරද්ක් සිදුවී ඇති බව ිරිම්න්නා අතරප 
ඉදිරිගස ප එවැක  අඩුපාඩු ඇති ගනොවීමට අද්ාල ක ලාම න් ද්ැනුවත් කරන ල ප  

 
(ඉ) 5 16  වසගර් ප ක වැරදිව ගිණුම්්ත කිම මට කටත්තු කර ඇත. 
 

(ඊ) ගිවි ජම් ක කිම ගමන් ලද් තද්ායම  ා එම තගයෝජනගයන් ලද් ගපොිමය  විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න 
ගකොමි,න් සභා චර ග කන අංක  030 ට අනුව ග්වීම් කටත්තු සඳ ා ගබොග ෝ විට එම 
වර්,ගසම ගයොද්ා ්න්නා බැවින්ප ජං්ම ව්කීමක් ගලස ගිණුම් ්ත කරන ල ප   නුණත් ඔබ 
විසින් ගපන්වා දුන් පරිදි 5 16 වසගර් සිට විගශේෂිත අරුණද් ක යටගත් ගිණුම්්ත කිම මට කටත්තු 
කරන ල ප  

 

2.2.4 පැෙැදිලි මන කල මවනස්කම් 
 ---------------------------------- 

(අ) මූලය ප්රකාශන වල ද්ක්වා ඇති සථ්ාවර තැන්පතු ගපොී  තද්ායම  ා උපග කනගස ද්ක්වා ඇති 

ගපොී  තද්ායම අතර ගවනසට ග ේතු වී ඇත්ගත් Bond Deposit ගලස තගයෝජනය කල ුණද්න්න් 
ලැවේණු ගපොී  තද්ායමයිප  Bond Deposit වන්න් ලැගබන ගපොී  තද්ායම උපගයෝජනය කල 
 ැකි කාර්යන් ක ශ්චිතවම අංක 030 ද්ර  විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකොමි,න් සභා  

චරග කනගස ද්ක්වා ඇති බැවින් එම ගපොී  තද්ායම ගවනම  ගලජර් ගිණුමකට (Bond 
Deposit) බැර කරන අතර  මූලය ප්රකාශනවල ගපොී  තද්ායම ගලස ග න්ද්රේ ගනොකරනු 
ලැග   
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 එගමන්ම ලැබිය ත්තු ගපොිමය ගලස මූලය ප්රකාශනවල සඳ න් අ්ය  ා උපග කනගස ද්ක්වා 
ඇති වටිනාකම් අතර ගවනසට ග ේතුවී ඇත්ගත් 5 11 වර්,ගස ප තැන්පත් කරන ලද් 

 ත 3 ප   ප   ව- ක වටිනාකමක්  උ Call Deposit එකකි  එම තැන්පතු ගිණුම් වසා ද්මන 
අවස්ථාගේ ප ුණල් තැන්පතු කාලය සඳ ාම  උ ගපොිමය ලැගබන බැවින් එයට අද්ාල ගපොිමය 
ලැබිය ත්තු ගපොිමයක් ගලස 5 11-5 1  වසර වල මූලය ප්රකාශනවල සට න් කරන ල ප  
එබැවින් මූලය ප්රකාශන අනුව ලැබිය ත්තු ගපොී  තද්ායම උපග කනගස සඳ න් අ්යට ව ා 
වැඩි අ්යක් ග්න ඇත  

  
  එක් එක් පා මාලාවට අද්ාලව ුණද් ක ලැබීම් සාරාංශ ලබා්ැීමමට  ැකි එකම වාර්තාව වන්ගන් 

OMIS පීතිය තුල ඇති  “Faculty wise Cash Received Summary Report” එකය   එම 
වාර්තාගේ  යම් යම් අඩුපාඩු පවතින බව මීට ගපරද් අප විසින් ඔබව ද්ැනුවත් කරන ල ප   ඒ අනුව 
එම වාර්තා පද්නම්ව සකස් කරල ලද් උපග කනගස ගවනස්කම් පැවැතීම ගනොවැලැක්විය  ැකි 
ක ත කි  

 

  නුණත් මූලය ප්රකාශන සකස ්කිම ගම් ප ගලජර් ගිණුම් පද්නම්ව ගතොරතු ත ලබාග්න ඇති බැවින් 
මූලය ප්රකාශනවල සඳ න් අ්යන් ක වැරදි බව අවාර ගයන් ප්රකාශ කරමි  

  

 5 1 ව5 16 අයයන වර්,ගස  සිට මෘදුකාං් ඉංනේගන් ත උපාි  පා මාලාව විශ්වවිද්යාීමය 
පා මාලාවක් ගලසට  ඳුන්වාගද්න ල ප    ඒ අනුව 5 1  වර්,ගස ප පළුණ වරට න්යාපදිංචි  උ 
ෂ්,යයින්  ා  5 1 ව5 16 අයයන වර්,ය සඳ ා න්යාපදිංචි  උ ෂ්,යයින්ග්න් ලද් තද්ායම 
පද්නම්ව ඉදිරියට  ලද් ඉ්ැන්වීම් ්ාස්තු ගලස  ත  5ප800ප 80    ගිණුම්්ත කරන ල ප   
උපග කනගස ගමය ඇතුලත් ගනොවීම ගමම ගවනසට ග ේතුවී ඇත  

  

(ත) දුරස්ථ අයාපන නවීකර  වයාපෘතිගයන් ලද් වත්කම් 5 11  වසගර් ප ගිණුම් තැබීගම් ප යම් 
අඩුපාඩු සිදුවී ඇති බව අනාවර ය වීගමන් ප ජ 5 14 වසගර් ප එය  ක වැරදි කර එහි ගවනස 
ගිණුම්්ත කිම මට විශ්වවිද්යාලය කටත්තු කරන ල ප   නුණත් ඒ වන විටත් ඉන් ගබොග ෝමයක් 
වත්කම් ක්,ය වී තිවේණු අතරප ගම් වන විට එම වත්කම් වන්න් ගබොග ෝමයක ශුී  අ්ය ශුනය 
අ්යක් ග්න ඇත  

 

 5 15 වසගර් ප සිදුකරන ලද්  වත්කම් ප්රතයා් නයට ගමම වත්කම් වන්න් ද්ැනට 
විශ්වවිද්යාලගස  භාවිතගස පවතින වත්කම් ද් ඇතුලත්වී ඇත  

 

 නුණත් 5  8ප 5  9 වසර වල පැවති චංචල ගීපළ වල අ්යන්  ා එම වත්කම් වන්න් ඇතැම් 
වත්කම්වල  5 13- 1- 1 දිනට තක්ගසේ ත අ්යන් සමඟ සැසැඳීගම් කිසිදු පද්නමක් ගනොමැති 
බව අපගේ අද් සයි  

 

චංචල ගීපළ වත්කම් මූලය ප්රකාශනවල වාර්තා කිම ගම් ප සිදු උ ගද්ෝ,යන් ඉවත්කර මූලය 
ප්රකාශනවල  ක වැරදිව වාර්තා කිම මට ගම්වන විට කටත්තු කර ඇත  

 
            (ඇ)ප(ඈ)තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුව විසින් අපට ප්රකාශ කර ඇත්ගත් ප්රාන කාර්යාීමය වාර්තා 

පද්නම්ව අ්යන් ගිණුම්්ත කල ත්තු බවයි  ඒ අනුව විශ්වවිද්යාලය ඉ ම්  ා ග්ො නැගින් 
ප්රාන කාර්යාීමය වාර්තා පද්නම්ව ගිණුම්්ත කරන ල ප   නුණත් චංචල වත්කම් සම්බන් 
විස්තරාත්මක වාර්තා ප්රාගීය ය කාර්යාල විසින් ලබාදුන් බැවින් එම වාර්තා පද්නම්ව ගිණුම්්ත 
කිම මට කටත්තු කර ඇත  

 

2.3  ලැබිය ුතතු ො මගවිය ුතතු ගිණුම් 

 
(අ)  සාමානය විශ්වවිද්යාලයක ගමන් අප විශ්වවිද්යාලගස උපාි  පා මාලාවක් සම්ර්ර්  කිම මට 

්තවන ක ශ්චිත වර්, ප්රමා යක් සඳ න් කල ගනො ැකිය   ෂ්,යයන් විසින් අයයන කටත්තු 
සිදුකරන තකාරය අනුව වර්, ් න තීර යගේ  එම ක සා වර්,    ක් ඉක්ම  උ ග්විය ත්තු 
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ෂ්,ය තැන්පතු ගශේ,යක් පැවතුනත් එය ඉ කලුම් ගනොකල තැන්පතු තද්ායමක් ගලස ගිණුම් 
වන්න් ඉවත් කල ගනො ැකිය  

 

(ත) 
M.K.M.P.C. Rajapaksha - .súiqï lv l< uQ,a wjêfhau wêlrKfha kvq mjrd ;snQKo" 
wemlrejka yd uq,a Khlre wod< ,smskhka yer f.dia we;s neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk 
,smskhka fidhd .; fkdyels neúkao" bosrs lghQ;= lsrSug fkdyels ù we;' 
 
S. Daluwatta - .súiqï lv l< uQ,a wjêfhau wêlrKfha kvq mjrd ;snQKo"wemlrejka 
yd uq,a Khlre wod< ,smskhka yer f.dia we;s neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka 
fidhd .; fkdyels neúkao" bosrs lghQ;= lsrSug fkdyels ù we;' 
 

V.G..S. Ekanayaka - .súiqï lv l< uQ,a wjêfhau wêlrKfha kvq mjrd 
;snQKo"wemlrejka yd uq,a Khlre wod< ,smskhka yer f.dia we;s neúkao"Tjqkaf.a 
j¾;udk ,smskhka fidhd .; fkdyels neúkao" bosrs lghQ;= lsrSug fkdyels ù we;' 
 
P. Samaranayaka - .súiqï lv l< uQ,a wjêfhau wêlrKfha kvq mjrd ;snQKo" 
wemlrejka yd uq,a Khlre wod< ,smskhka yer f.dia we;s neúkao" Tjqkaf.a j¾;udk 
,smskhka fidhd .; fkdyels neúkao" bosrs lghQ;= lsrSug fkdyels ù we;' 
 
J.A.S.D. Setunga - wemlrejka yd uq,a Khlre oS we;s ,smskhka yer f.dia we;s neúkao" 
Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy l<o wid¾:l jQ neúkao kvQ 
mejrsug fkdyels ù we;' 
 
H.K.D.A.T.N. Annakkage - wemlrejka yd uq,a Khlre oS we;s ,smskhka yer f.dia we;s 
neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy l<o wid¾:l jQ neúkao 
kvQ mejrsug fkdyels ù we;' 
 
W.S.T. Fonseka - wemlrejka yd uq,a Khlre oS we;s ,smskhka yer f.dia we;s 
neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy l<o wid¾:l jQ neúkao 
kvQ mejrsug fkdyels ù we;' 
 
U.G. Jayasekara - wêlrK kvQj .,alsiai osid wêlrKfha úNd. fjñka mj;S' 
T.B. Abeysekara - kQf.af.dv osid wêlrKfha kvQ mjrd we;' විභා් ගවමන් පවතී  
 

Ms. T.M. Karunaratne - w¾: idOl wruQof,ys we;s fYaIh neªïlr jákdlfuys 
fldgila f,i whlsrSug wjYH lghQ;= fldg we;' b;srs uQo, Ms. T.M. Karunaratne 
uy;añhf.ka wh lr .eksug lghQ;= lruska mj;S 
 
Mr. P.G.D. Siriwardana - kS;s lghq;= u.ska wh lsrSug f –HIaG iyldr f,aLldOsldrs 
kS;s yd m%f,aLK fj; fhduQ fldg we;' 
 
Mr. S.U. Munasinghe - .súiQfuys jákdlu w¾: idOl wruQof,ys fYaIfhka whlsrSug 
wjYH lghQ;= fldg we;' 
 
A.A.C. Kanchana )  බැඳුම්කරගස  වටිනාකම  අයකර ්ැීමමට කටත්තු ගකගරමින් පවතී  

N.U.S. Yapa ) ගමම බැඳුම්කරගස වටිනාකම ඇතුලත් ගකොට ද්ැනට ඇය  ද්ාරමින් සිටින 
ීඨඑච්ඩී උපාි යට අද්ාලව නව ගිවි ජමක්  ා  බැඳුම්කරයක් අත්සන් කිම මට පාලක සභාගේ 
අනුමැතිය ලැබී ඇත  එබැවින් බැඳුම්කරගස වටිනාකම අයකිම මට ද්ැනට අවශයතාවයක් නැත  
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 (ඇ) 

V. Shakthitharan - wemlrejka yd uq,a Khlre oS we;s ,smskhka yer f.dia we;s 
neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy l<o wid¾:l jQ neúkao 
kvQ mejrsug fkdyels ù we;' 

 

P. Vitharana - .súiqï lv l< uQ,a wjêfhau wêlrKfha kvq mjrd ;snQKo"wemlrejka 
yd uq,a Khlre wod< ,smskhka yer f.dia we;s neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka 
fidhd .; fkdyels neúkao" bosrs lghQ;= lsrSug fkdyels ù we;  

 

L.C. de Silva - .súiqï lv l< uQ,a wjêfhau wêlrKfha kvq mjrd ;snQKo"wemlrejka 
yd uq,a Khlre wod< ,smskhka yer f.dia we;s neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka 
fidhd .; fkdyels neúkao "bosrs lghQ;= lsrSug fkdyels ù we;' 

 

D.H. Abeysinghe -  wemlrejka yd uq,a Khlre oS we;s ,smskhka yer f.dia we;s 
neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy l<o wid¾:l jQ neúkao 
kvQ mejrsug fkdyels ù we;' 
 
P.H.C.S. de Silva - .súiqï lv l< uQ,a wjêfhau wêlrKfha kvq mjrd 
;snQKo"wemlrejka yd uq,a Khlre wod< ,smskhka yer f.dia we;s neúkao"Tjqkaf.a 
j¾;udk ,smskhka fidhd .; fkdyels neúkao "bosrs lghQ;= lsrSug fkdyels ù we;' 
 

N.R.S. Dharmawardene - wemlrejka yd uq,a Khlre oS we;s ,smskhka yer           f.dia 
we;s neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy l<o wid¾:l jQ 
neúkao kvQ mejrsug fkdyels ù we;' 
 
B.A.A.M. Balachandra - wemlrejkf.a j.lsu mrsos TjQkaf.ka wh lr f.k we;'b;srsh 
uq,a Khlref.ka whlr .; hq;=h'uq,a Khlre oS we;s ,smskhka yer f.dia we;s 
neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy l<o wid¾:l jQ neúkao 
kvQ mejrsug fkdyels ù we;' 
 

S.K. Dissanayake - uE;l§ kvQ mjrd we;s kuq¥ wemlrejka yd uq,A Khlre wod< 
,smskhka yer f.dia we;s neúkao" Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy 
l<o wid¾:l jQ neúkao kvQ mejrsug fkdyels ù we;' 
 
W.M.A.D.B. Fernando - බැඳුම්කරගස ඉතිරි වටිනාකම අර්ථසාක අරුණද්න්න් අයකර 
්ැීමමට කටත්තු ගයොද්ා ඇත  
 

I.K. Ekanayake - නඩු පවරා ඇත  නඩුව විභා් ගවමින් පවතී  
S.P.S.M. Tennakoon - wemlrejka yd uq,a Khlre oS we;s ,smskhka yer f.dia we;s 
neúkao"Tjqkaf.a j¾;udk ,smskhka fidhd .eksug W;aiy l<o wid¾:l jQ neúkao 
kvQ mejrsug fkdyels ù we;' 
 
 

(ඈ) සැපත්ම්  ා  ුණද් ක   චරග ක අංක 4   ා  9 අනුව කාර්ය ම්ඩ ලයට  ය ලබා පගම් ප 
අර්ථසාක අරුණද්ල ඇපයට තබාග්න ඇති අතරප ගසේවා කාලය ක මාගවන් ප ජ  අර්ථසාක 
අරුණද් ක ක ද් ස් කිම ගම් ප තවදුරටත් අය ගනො උ  ය ගශේ,යක් ඇත්නම් ිරයවා ්ැීමමට කටත්තු 
කරනු ලැග  

2.2.5 විගණනය සඳො සාක්ෂි මන වීම 
 ----------------------------------- 
 

(අ) එක් එක් ග්ො නැගි කග ක වටිනාකම ලබා ප ඇතත් එය ් නය කල තකාරය ද්ැක්ගවන 
විස්තරාත්මක වාර්තාවක් තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුව විසින් විශ්වවිද්යාලයට ලබා ප ගනොමැත  

 
(ත) කපා ල ලැබිය ත්තු ෂ්,ය ්ාස්තු ිරිමබඳ වාර්තාවක් වි් න අංශයට ලබා ප ඇත  
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2.4 නීති රීති, මරගුලාසි ො ක මනාකරණ තීරණ වලට අනුකූල මන වීම 
 --------------------------------------------------------------------------- 

 
 නීති රීති, මරගුලාසි ආදියට මය ුළව  අනුකූල මන වීම 
 ------------------------------------   ---------------- 

  (අ)   විශ්වවිද්යාල  ා උසස් අයාපන  
         තයතන සං්ර ය   

 

(i)     iv පරිච්ගේද්   විශ්වවිද්යාලගස ගසේවකයන් ගකොමි,න් සභාවට ග ෝ 
ගවනත් තයතනයකට මා තකිම ම සිදුකිම ම ඔවුන්ගේ 
ඉ කීමම අනුව සිදුකරනු ලබන්නකි    

 
තයතනය කටත්තු රමවත්ව පවත්වාග්න යාගම් 
අවශයතාවය මත සම ර අංශයන් ගවනුගවන් ළුුමණු 
ගසේවකයන් යම් යම් කටත්තු වල ප ගසේවගස ගයද්වීම 
අවශය ගේ   ගකගසේ වුවත් විනය සම්බන් ක තණුවල ප  
ගසේවා අවශයතාවයන් මත  ා ගසේවක ඉ කීමම් මතද් 
අවස්ථා ් නාවක ප ම ගසේවකයන්  මා ත කිම ම 
්රියාත්මක කර ඇත   ඒ අනුව තයතනගස වැ  කටත්තු 
රමවත්ව  ා ්ැටල්වකින් ගතොරව පවත්වාග්න යාම 
සඳ ාත් කාර්යක්,ම ගසේවාවන් ලබා ්ැීමම  ා 
අභයන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිම ම ගකගරහි අවානය 
ගයොුණ කිම මත් සිදුකර ඇත   ගම් වන විට වාර්ෂිකව 
අභයන්තර ස්ථාන මා ත සඳ ා ඉ කලුම්පත් කැඳවන අතර 
එම වර්,ය තුල ඇතිවන ළුරප්පාඩු පද්නම් කර්ක මින් 
ඉ කලුම්ක තවන්ට ස්ථාන මා තවීම් සඳ ා අවස්ථාව 
ලබා ප ඇත  අල්තින් බඳවා ්නු ලබන ගසේවකයන් වසර 
  කට වරක් අභයන්තර මා ත කිම ම් සඳ ා ගයොුණකර 
වීමට ද් ිරයවර ්ක මින් පවතී  

 

(ii)     xx පරිච්ගේද්ගස  3 1  ව්න්තිය ුණල් විශ්වවිද්යාල පීතිගසම අයයන කාර්ය ම්ඩ ලය 
පැමිණීම ස  ිරටවීම සට න් කරනු ගනොලබයි   ඒ අනුව 
ගමය අප විශ්වවිද්යාලයට පම ක් සිදුකල ගනො ැකි 
කටත්ක්තක් වන අතර ගම් සඳ ා විශ්වවිද්යාල 
පීතිගසම ගවනසක් සිදුකල ත්තුය   ගම් ිරිමබඳ ප ජගිය 

COPE රැස්වීගම් ප සාකච්ජාකල අතර ඒ සඳ ා 
රමගේද්යක් ඇති කිම මට උසස් අයාපන 
අමාතයාංශගස  ග කකම් ස  විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න 
ගකොමිසම් සභාගේ සභාපති ද් එකඟවිය  

 
ඒ ගකගසේ ගවතත් වැටුප් ග්වීමට ගපර සෑම 
අංශයයකටම වැටුප් ග්වීගම් ළුී්ලයන් ිරිමබඳ 

විස්තරයක් (pay abstract)  ගයොුණ කරන අතරප අංශ 
ප්රාීමන් විසින් එම ළුී්ලයන් අද්ාල මාසය තුල තම 
අංශගස ගසේවය කල බවට ලබාගද්න ත වු තව මත 
පම ක් වැටුප් ග්වීම් සිදුකරනු ලබයි  
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(ත)  ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවා ප 
        ජනරජගස ුණද් ක ගරගුලාසි සං්ර ය   
 
        (i)  ුණ ගර 1 4 (1)     5 1  වර්,ගස ප ත අංක සඳ න් වා න වල  
       අනතු ත සිදුවිය       

වාෙන 

අඛකය 
වර්ගය 

අනතුු 

සිදුවූ දිනය 

පැමිණිකල 

දිනය 

KO-4941 කාර් රථය 2015.05.29 AIB  II (71) 

JO-1087 කැ රථය 2015.06.23 AIB 374(III) 

JO-1092 වෑන් රථය 2015.10.12 AIB(64/115) 

NB-0771 වෑන් රථය 2015.07.20 නැත 

  

ඉ ත අනතු ත සිය කලට අද්ාලව එම වා න වල ්මන් කල 
ක ලාරින්ග්න් ස  රියදුරන්ග්න් ප්රකාශ ලබාග්න ඇති 
අතර එම අනතු ත  රියදුරාගේ වරද්කින් ගතොරව සිදු උ අනතු ත 
බවට ත වු ත කරග්න ඇත  
 

         (ii)  ුණ ගර 301 සාමානය මිල ප ්ැීමම සඳ ා අත්තිකාරම් ක කුත් කිම ම සිදු 
ගනොකරනු ලබයි   නුණත් ඉතා  දිසිගස අවශය කරන 
කටත්තු සඳ ා අත්තිකාරම් මන්න් ුණද්ර ාලය සඳ ා භා්ඩ  

මිල ප ් ැීමමට සිදුගේ   Cotton Waste, Kerosene Oil  මිල ප 
්ැීමම වැක  අවස්ථාවල ප අත්ිරට ුණද්න්න් ග්වීම් කිම මට 

සිදුගේ.  එවැක  අවස්ථාවල ප අත්තිකාරම් ලබා පමට සිදුගේ.  
එගමන්ම ලංකාව ළුරා ිරහිටා ඇති ප්රාගීය ය/අයයන 
මයස්ථාන වලට ් මන් කිම ගම්  ප, ් මන අතරතුර ඉන්න 

අවශයතාවයන් සළුරා ්ැීමම සඳ ා ද් අත්තිකාරම් ුණද් ක 

ලබා පමට සිදුගේ. 
 

 (iii)  ුණ ගර 301 ( )  nKavdරනායක අනුස්මර  සම්මන්ර  ශාලාව  
ගවන්කරවා ්ැීමම සඳ ා ලබා දුන්                           ත  
5  ප        උ අත්තිකාරම් ුණද්ල  ැ තනු විට ඉතිරි සියල්ම 
අත්තිකාරම් ගම් වන විට ක රවු ක කර ඇත  

 

(iv) ුණ ගර 0 1 (1) න ත්තු ්බ ාගේ ගතෝ ගපොත් ක සි පරිදි  යාවත්කාීමන 
කර ගනොතිවේනු බව ිරිම්න්නා අතරප එම කටත්තු 
රමවත්ව පවත්වාග්න යාමට කටත්තු කරන ගලස අද්ාල 
ක ලාම න්ට උපගද්ස් ලබාගද්න ල ප  

3. මූලය සමාමලෝචනය 
 ----------------------- 
3 1 මූලය ප්රතිලලය 
 ---------------- 

4  මමමෙුතම් සමාමලෝචනය 
 ----------------------------- 
4 1 ක මණාකරන ක්රියාකාරකම් 
 -------------------------------- 
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           (අ) (i) ඔබ විසින් තක්ගසේ ත වාර්තා අතර පරස්පරතාවයක් ඇති බවට උද්ා ර  ගලස සඳ න් කර 
ඇතිප ්ා කල අයයන මයස්ථානගස චංචල වත්කම් වලට අද්ාලව තක්ගසේ ත 
ගද්පාර්තගම්න්තුව විසින් ලබාදුන් විස්තරාත්මක වාර්තාගේ සඳ න් අ්ය  ා උපග කනගස 
එකතුව අතර  කිසිදු ගවනසක් ගනොමැත   

    

ඉග්නුම් උපකර   ැර ඉතිරි චංචල වත්කම්වල අ්ය =  ත.   2,494,846.00 

   

ඉග්නුම් උපකර      =  ත.        40,000.00 

 

එකතුව       = ු.   2,534,846.00 

 
 

(ii) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස නාවල ඉ ම  ා ගස ජ ඉ ම් මැීමම් කිම ම සඳ ා අවශය කටත්තු 
ගම් වන විටත් සිදු ගකගර්   නාවල ප්රාන  මයස්ථානගස ඇති එක් එක් ග්ො නැන්න් වල 
වටිනාකම සඳ න් කරමින් විස්තරාත්මක වාර්තාවක් තක්ගසේ ත ගද්පාර්ගම්න්තුව විසින් ගම් වන 
විට ක කුත් කර ඇත  

 

    (iii)  ම නුවර ප්රාගීය ය මයස්ථානගස ිරහිටි ඉ ම තක්ගසේ ත කිම ගම් ප විවෘත විශව්විද්යාලයට අයත් 
ගනොවන ගකොටසක්ද් තක්ගසේ ත කටත්තු සඳ ා සලකා බලා ඇත    එකී ගකොටස ඉවත් කල ප ජ 
පවත්නා සතය ගෝමි ප්රමා ය  ා තක්ගසේ ත කල ත්තු ගෝමි ප්රමා  සමාන වනු ඇත   ගම් ිරිමබඳව 
තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුවද් ද්ැනුවත් කර ඇත  
රත්නළුර අයයන මයස්ථානය ක්ක්තිය ද්රන සතය ගෝමි ප්රමා ය පර්චස් 39 ක් වන අතර 
කෑ් කල අයයන මයසථ්ානය සතු සතය ඉ ම් ප්රමා ය  පර්චස් 1 9 8 කි   කින්ගනොච්චි 
අයයන මයසථ්ානය ක්ක්ති විඳින සතය ගෝමි ප්රමා ය පර්චස් 8  කි   ගම් අනුව ක වැරදි 
තක්ගසේ තවක් ලබා ්ැීමම සඳ ා තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුව ගවත ඉ කීමමක් කර ඇත  

 

(iv) අද්ාල ඉ ම්වල විශ්වවිද්යාලය සතු ඉදිකිම ම්  ා ගීපළ පවත්නා බැවින් 5 15 වර්,ගස තක්ගසේ ත 
කටත්තු සඳ ා එම ඉ ම් ද් පාද්ක ගකොට ග්න ඇත  

 
තවද් විශ්වවිද්යාලය පරි ර ය කරන සියල් ඉ ම්වල හිමිකාම ත්වය විශ්වවිද්යාලය ගවත පවරා 
්ැීමම සඳ ා  කමිටුවක් පත්කර ඒ  ර ා ්රියාමාර්් ්නු ලැග   

 
(ත)      මාතරප ම නුවර ඉ ම්වල හිමිකාම ත්වය ද්ැනට උසස් අයාපන  ා ම ාමාර්් අමාතයාංශය සතු 

අතර එම ඉ ම් විශ්වවිද්යාලය ගවත පවරා ගද්න ගලස ඉ කීමම් කර ඇත  ගකගසේ වුවද් 
අමාතයාංශය විසින් එකී ඉ ම්වල විශ්ව විද්යාීමය කටත්තු පවත්වාග්න යන තාක්ක ක ක්ක්තිය 
ද්ැම ම සඳ ා න්ඛිත අවසරය ලබා  ප ඇත එකී ඉ ම්වල හිමිකාම ත්වය විශ්වවිද්යාලය ගවත ලබා 
්ැීමමට අවශය කටත්තු තවදුරටත් සිදු ගකගර්   
කල්තර අයයන මයසථ්ානය ිරහිටි ඉ ම පැවරැම් ස තිකයක් මගින් විශ්ව විද්යාලය ගවත 
ලබා  ප ඇත  ඒ සඳ ා ඔප්ළු සකස් කිම ම සඳ ා අවශය ්රියාමාර්් ් ක මින් පවතී  කෑ් කල ඉ ම 
විවෘත විශ්ව විද්යාලය ගවත න්යවි කලක් මගින් පවරා  ප ඇත (1986 ජූන් 53 දිනැති න්ිරය මගින්) 
ගමම ඉ මට අද්ාල ඔප්ළු ලබා ්ැීමම සඳ ා කටත්තු සිදුගකගර්  

 
(ඇ) ම නුවර මයසථ්ානය පවත්වාග්නු යනු ලබන 4 49 ද්ර  මූන්ක ිරඹුගරහි කැබන් අංක :  0 

විශ්වවිද්යාලය ගවත පවරා ්ැීමම සම්බන් කටත්තු සිදුගකගර්  
 

(ඈ) රත්නළුර අයයන මයස්ථානය සඳ ා නව ඉ මක් ලබා ්ැීමමට විශ්වවිද්යාලය විසින් සිදුකළ 
ඉ කීමමට ප්රතිචාර ගලස ඉ ම් පවරා ්ැීමමට අද්ාල මූන්ක ිරයවර ්ැීමම සඳ ා අවශය වියද්ම් 
ිරයවීමට  ත    ප       ක ුණද්ලක් නා්රික සංවර්න අි කාරිය ගවත ග්වන ගලස 2015 

ජූක  16 දිනැති නා්රික සංවර්න අි කාරිය මන්න් ගයොුණකළ න්ිරගයහි ද්න්වා ඇත    
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අද්ාල ඉ මප ඉ ම් අත්පත් කර ්ැීමගම් පනගත්  ව්න්ති ප්රකාරව ්ාස්තු ග්වීමකින් ගතොරව 
විශ්වවිද්යාලය ගවත පවරා ්ැීමගම්  ැකියාව විමසා 2015.07. 4 දිනැති න්ිරය නා්රික  
සංවර්න අි කාරිය ගවත යවා ඇති නුණත් ඒ සම්බන්ව ක සි ප්රතිචාරයක් 5 16 වර්,ය අවසාන 
වනවිටත් ගනොලැවේක    එම ක සා  ත     ප       ක ුණද්ල  නා්රික සංවර්න අි කාරියට 
ග්වීමට විශ්වවිද්යාලය  ගම් වන විටත් කටත්තු කර ඇත  

 
(ඉ) බදුලුිරටිය ඉ ම  ා රත්නළුර ඉ ම විශ්වවිද්යාලය ගවත පවරා ්ැීමමට අද්ාල කටත්තු ගම් 

වනවිටත් සිදුකරමින් පවතී  
 
(ඊ) බදු පද්නම මත විශ්වවිද්යාලය ගවත ලබා ග්න ඇති ඉදිකිම ම් සහිත ග්ො නැගින්වල අයිතිය 

විශ්ව විද්යාලය ගවත පවරා ්ැීමම සඳ ා කටත්තු සිදු ගකගර්  
 

(උ) අම්පාර අයයන මයස්ථානය ිරහිටි ඉ ම බදු පද්නම මත විශ්වවිද්යාලය ගවත ලබා ්ැීමම 
ග ෝ පවරා ්ැීමම සඳ ා ක ගයෝජය ඉ ම් ගකොමසාරිසව් අම්පාර ගවත අද්ාල න්ිර ගයොුණ කර ඇති 
අතර සිහි කැඳවීම් ද් යවා ඇත  

 
ගපොගළොන්න තව අයයන මයස්ථානය ිරහිටි  ඉ ම බදු පද්නම මත ලබා ්ැීමම ග ෝ පැවම ම 
ිරිමබඳ විමසා ප්රාගීය ය ග කකම් ගවත අද්ාල ඉ කීමම් සිදු කර ඇත  

 
(ඌ) ප්රාන ්බ ාගේ කටත්තු රමවත්ව පවත්වාග්න යාමට අද්ාල විි විාන සකසක්රන ගලස 

අද්ාල ක ලාම න්ට උපගද්ස් ලබාගද්න ල ප  
 

(එ) ප්රාගීය යවඅයයන මයසථ්ාන වල තද්ායම් වියද්ම් සම්බන් ගතොරතු ත ගිණුම් අංශයට වාර්තා 
කිම ම එම මයස්ථානවල ස කාර අක්,කව තන්ගේ ප්රාන ව්කීමකි  එගමන්ම සෑම 
ප්රාගීය ය මයසථ්ානයකම කටත්තු සම්බන්ගයන් ගිණුම් අංශගස ස කාර මූලයාි කාම  
වරගයකු සෘජුවම සම්බන්ගේ   එම ක සා ග්වීම් කටත්තු  ා තද්ායම් ඉපැයීම් සෘජු 
අධීක්, යකට ලක්ගේ  

 
(ta) අවසාන න්යාපදිංචිගයන් වර්,    ක් ඉක්මවා යනතු ත න්යාපදිංචිය අල්ත් ගනොකල ෂ්,යයන් 

පා මාලා  ැරගිය ෂ්,යයන් ගලස සලකා කටත්තු කිම ම විශ්වවිද්යාලගස ප්රතිපත්තියයි   ඒ 
අනුවප එම ෂ්,යයන්ග්න් අයවිය ත්තු අයයන ් ාස්තු  අයකර ් ත ගනො ැකි ෂ්,ය ් ාස්තු ගලස 
ගිණුම්වන්න් කපා ැම මට කටත්තු කරනු ලැග   

 

 

 

 

4 5 මමමෙුතම්  ක්රියාකාරකම් 
 ------------------------------ 

(අ)(ත) OMIS පීතිගස පවතින දුර්වලතාවයන් විශ්වවිද්යාලය  දුනාග්න  ඇති අතර අද්ාල 
ගසේවා සපයන තයතනයද් ගම් සම්බන්ගයන් ද්ැනුවත් කර ඇත  

  
 විශ්වවිද්යාීමය ගතොරතු ත තාක්,  අංශය එම තයතනය  ා ක රතු තවම සම්බන් ගවමින් 

ගමම දුර්වලතා මඟ රවා ් ැීමමට කටත්තු කරමින් සිටියි   එම ක සා ඉදිරිගස ප ගමම දුර්වලතා 
අවම කර්ැීමමට බලාගපොගරොත්තුගේ  
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4 3 මතමේදයට තුඩුමදන ගනුමදනු 
 -------------------------------- 

විශ්වවිද්යාලය  ා අයාපන අමාතයාංශය අතර ඇති කර ්ත් ගිවි ජමට අනුව    ගකටිකාීමන වෘත්තීය 

ළුුමණු වැ සට න  (SPTP)  පවත්වා ග්නයාමට අවශය අරුණද් ක අයාපන අමාතයාංශය මන්න් 
විශ්වවිද්යාලයට ලබාගද්න ල ප    ඒ අනුව  එම වැ සට න විි මත්ව පවත්වාග්න යාම සඳ ා 

විශ්වවිද්යාලය එය  CERC ඒකකය මන්න් ්රියාත්මක වන පා මාලාවක් ගලස පවත්වාග්න යන ල ප  
 

ගම් වන විට  CERC කටත්තු විි මත්ව ්රියාත්මක කිම මට විශ්වවිද්යාලය කටත්තු කර ඇත   එම ක සා 
ඉදිරිගස ප CERC මාර්ග්ෝපගීශයට අනුව කටත්තු කිම මට  විශ්වවිද්යාලයට  ැකිගේ  

 
 

4 4 අරුළද ල ඌන උපමයෝනනය 
-------------------------------- 

 
(අ) යම් විගශේෂිත කාර්යන් ග ෝ අරුණණු ඉටුකිම ම සඳ ා ඇති කල අරුණද් ක එම කාර්යය අවසන් 

වනතු ත පවත්වාග්න යාමට විශ්වවිද්යාලයට සිදුගේ   ඒ අනුවප එම අරුණද් ක  පර්ඝ කාීමනව 
අක්රීයව පැවැතුනත් ගවනත් කාර්යන් සඳ ා ගයොද්ා ්ැීමමට විශ්වවිද්යාලයට ගනො ැකිය  

 
(ත) 5 16 වසගර්දි ස්ථාවර වත්කම් මිළ ප ් ැීමම සඳ ා අයයන  ා අගනකුත් අංශ ගවනුගවන් ඇති 

කර ඇති අරුණද් ක උපගයෝගීකර ් න්නා ගලස අද්ාල අංශ ප්රාීමන් ද්ැනුවත් කරන ල ප    ඒ අනුව 
ස්ථාවර වත්කම් මිල ප ්ැීමමට එම අරුණද් ක භාවිතා කරන ල ප    5 10 වසගර් ප ද් එම අරුණද් ක 
උපරිමගයන් භාවිතා කිම මට කටුතු කරනු ලැග   

 

4   ආර්ථික මන වු ගනුමදනු 
 ----------------------------- 

 

(අ)  ැටන් අයයන මයස්ථානය ඉදිකිම මට අගප්ක්ෂිත ඉ ම තුල විශ්වවිද්යාලය සතු කිසිඳු 
ඉදිකිම මක් සිදුකර ගනොමැති බැවින්  ා එහි ක්ක්තියක් ගනොමැති බැවිනුත් එම ඉ ම ගිණුම් ්ත 
ගනොකරන ල ප  ගමම ඉ ම විශ්වවිද්යාලයට පවරා්ත් ප ජ අත්තිකාරම් ගලස ග්වා ඇති 
 ත    ප       ක වියද්ම ද් ඉ ම් ගිණුමට මා ත කිම මට කටත්තු කරනු ලැග    

 

(ත) OMIS පීතිගස අඩුපාඩු ක වැරදි කර ්ැීමමට එහි න ත්තු කටත්තු කරන තයතනය සමඟ 
විශ්වවිද්යාලය කටත්තු කරමින් පවතී   ඒ අනුව න ත්තු කටත්තු සඳ ා එම තයතනයට ග්විය 
ත්තු ුණද් ක ග්වීමට විශ්වවිද්යාලයට සිදුගේ   

 
(ඇ) ප්රාන ්බ ාව සඳ ා 2012 වර්,ගස ඉඳිකිම ම් කටත්තු තරම්භ කිම මට සැල ජම් කලත් 

ප්රුණතාවයන් පද්නම්ව ගවනත් ඉඳිකිම ම් සිදුකිම මට සිදු උ ක සා ප්රාන ්බ ාව ඉඳිකිම ගම් 
කටත්තු ක ක ද්ැමීමට සිදුවී ඇත   ඒ අනුවප ඒ ගවනුගවන් ද්ැරූ වියද්ම් ගකම ග්න යන වැ  
යටගත් තවදුරටත් වාර්තා කිම මට සිදුවී ඇත  

 
 

4 6 ෙඳුනාග් නා ලද පාඩු  
 -------------------------- 

ගකොළඹ ප්රාගීය ය ග්ො නැගි කග ක  ව ලය අල්ත්වැඩියාව සඳ ා ලබා්ත් ගකම්පස් ීම අඩි 3     න් 
 ා සිවින්ං  වට් 5 36 න් ගකොටසක් භාවිතා කර ගකොළඹ ප්රාගීය ය මයස්ථානගස තපන ශාලාව සිවින්ං 
්සා ිරිමසකර කරන ල ප  ගභ්තික පම ක්,ාගේ ප ද්ක්නට ගනොලැවේගන් එම ගතෝයයි  

 
 
 



  
90 

4 0 ප්රමාද වු වයාපිති 
 ------------------ 

ගතොරතු ත තාක්,  ග්ො නැගි කග ක  සිවි ක ඉදිකිම ම් විශ්වවිවද්යාලගස මිල ප ්ැීමම්  ර ා සිදුකල 
අතරප ඒ සඳ ා ්රමිකයින් ගයද්වීම  ා අගනකුත් අතු ත වැ  ගවනත් ගකොන්රාත් ක තවන් මාර්්ගයන් 
සිදුකර ්න්නා ල ප   ඒ අනුවප එම සියල් ගකොන්රාත් එම  ග්ො නැගි කලට අද්ාල උප ගකොන්රාත්ගේ   
එම ක සා ගමම ග්ො නැගි කග ක වැ  අවසන් කර විශ්වවිද්යාලයට භාර පමට ප්රාන 
ගකොන්රාත්ක තගවක් ගනොමැති  උ අතර එය වැ  ඉංනේගන් තවරයාගේ  ජපම ක්, ය මත සිදුකරන ල ප  

 
 

4 8 විධිමත් පරිදි පවරා මන ගත් ඉඩම්වල ඉදිකිරිම් සිදුකිරීම 
 -------------------------------------------------------------- 
 

ගමම ඉ ම් සිය කගලහි විශව්විද්යාලය විසින් ස  DEMP වයාපෘති තාර මන්න් ග්ො නැගින් ඉදිකර 
ඇති අතර වසර ් නාවක සිට ඒවාගස ක්ක්තියද් විශව්විද්යාලය සතුව පවතී  එමක සා ගමම ඉ ම්වල 
තක්ගසේ ත අ්යන් ගිණුම්්ත කිම මට කටත්තු කරන ල ප  

  
 ගමම සියල් ඉ ම්වල අයිතිය පවරා ්ැීමමට අවශය කටත්තු සිදුකරමින් පවතී  
 
 

5. ගිණුම් කටුතතු ො යෙපාලනය 

--------------------------------- 
  1 සඛුතක්ත සැලැස්ම 
 ---------------------- 
 

(අ) oekg mj;sk 2015 -2020 ixhqla; ie,eiau hdj;ald,Sk lsrSfï wjYH;djh 
úYajúoHd,Sh l<uKdldrs;ajh úiskao y÷kdf.k we;s w;r" 2016 - 2020 hdj;ald,Sk 
lrk ,o ixhqla; ie,eiau 422 fjks md,l iNdfõ wjOdkh i|ydo fhduq lr we;' 

 
(ත) wOHhk mSGh u.ska oekgu;a ld¾h idOk jd¾;d ú.Kkh fj; bosrsm;a lr we;' 

udkj Ydia;% yd iudc úoHd mSGh yd bxcsfkare ;dCIK mSGh u.ska ld¾h idOk jd¾;d 
ms<sfh, flfrñka mj;sk w;r" bosrsfhaos ú.Kkh fj; bosrsm;a lsrSug lghq;= lrනු 
ලැග   

 
  5 අභය් තර විගණනය 

 ------------------------ 
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාීමය අභයන්තර වි් න jevigyk ieliSගම් ප විශ්වවිද්යාීමය අභයන්තර 
රමගේද්යන්හි කාර්යක්,මතා  ා ඵලද්ායීතාව පාම ක්,ා කිම ම මූන්ක අරුණ  කර ්ීම   එහි ප එක් වර්,යක් තුල 
විශ්වවිද්යාීමය සියල්ම අභයන්තර පාලන රමගේද්යන් වි් න වැ සට න තුලට ඇතුලත් කර ්ැීමම 
ප්රාගයෝගිකව අප  ජගේ   එබැවින් වර්,ය තුල තවර ය කල ැකි උපරිම අභයන්තර පාලන රමගේද්යන් 
ප්රමා යක් තවර ය වන පරිදිප වි් න වැ සට න සකස්කිම මට  ැකි සෑම විටම උත්සා  ්ීම  
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ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලය 

වාර්ෂික ගිණුම් - 2015 

2015.12.31 දිනට ුළලය තත්වය පිළිබඳ ප්රකානනය 

 

 සටෙන 
2014.12.31 

(ු) 

2015.12.31 

(ු) 

වත්කම්    

ජං්ම වත්කම්    

බැඛකුමේ ඇති ුළද ල 1 165,984,599 166,099,501 

අතැති ුළද ල  157,564 - 

ලැබිය ුතතු ුළද ල 2 258,616,226 90,319,692 

මත ග ම ල්නය 3 148,642,882 144,127,220 

අත්තිකාරම් ො පුර්ව මගවීම් 4 12,050,343 8,657,809 

කාර්ය මණ්ඩල ණය ො අත්තිකාරම් 5 66,472,445 62,347,704 

ුළු  නඛගම වත්කම්  651,924,059 471,551,927 

    

ජං්ම ගනොවන වත්කම්    

මේපල ය් ත්ර සූත්ර ො උපකරණ 6 6,974,274,464 7,041,567,084 

මකරීමගන යන ප්රාේධ්න වැඩ 7 57,897,260 67,528,519 

ආමයෝනන 8 852,075,746 1,177,542,574 

ුළු  නඛගම මන වන වත්කම්  7,884,247,469 8,286,638,178 

ුළු  වත්කම්  8,536,171,528 8,758,190,104 

ව්කීම්    

ජං්ම ව්කීම්    

තැම්පතු මගවීම් 9 41,366,291 43,933,830 

මගවීම් 10 8,931,016 16,701,390 

ගනුමදනුකුව් මග්  අත්තිකාරම්-

වින්වවිදයාල ුළරණාලය 
 3,151,015 1,131,202 

මකටිකාලින පාඨමාලා  ආදායම- 

අත්තිකාරම් මලස ලද ුළද ල 
11 28,750,595 31,639,336 

අධ්යයන ගාස්තු - අත්තිකාරම් මලස ලද 

ුළද ල 
 31,397,907 212,534,400 

උපචිත වියදම් 12 62,753,963 83,681,312 

ුණල් ජං්ම ව්කීම්  176,350,787 389,621,469 
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ජං්ම ගනොවන ව්කීම්    

CERC අරුළදල  15,499,060 17,986,227 

සුවිමනේෂි අරුළද ල (මේමා් තික) 13 198,110,140 230,105,996 

පාරිමතෝෂිත සඳො ප්රතිපාදන 14 256,117,715 274,490,070 

ුළු  නඛගම මන වන වගකීම්  469,726,914 522,582,293 

ුණල් ව්කීම්  646,077,701 912,203,763 

ශුී වත්කම්  7,890,093,827 7,845,986,341 

ශුී වත්කම්ව ස්කන්    

වියදම් කල ප්රාේධ්න ප්රතිපාදන 15 268,811,040 295,275,026 

පරිබාි ර ප්රතිපාදන වලි්  ප්රාේධ්න 

වියදම් සඳො දායකත්වය 
16 8,441,953 11,731,329 

පරිතයාග 17 837,061,171 802,300,131 

මප දු සඛචිතය  968,810,928 929,711,121 

ප්රති ඇගීමම් අතිරික්තය  5,806,968,736 5,806,968,736 

ුළු  ශුේධ් වත්කම් / ස්ක් ධ්  7,890,093,827 7,845,986,341 
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ශ්රී  ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලය 
2015 මදසැම්බර් 31 දිමන්  අවස්  වු වර්ෂ්ය සඳො ුළද ල ප්රවාෙ ප්රකානනය 

 

 
2014 2015 

(ු.) (ු.) 
නැවත සටේ  කල  

ගමග ත්ම් ්රියාකාරකම් වන්න් ලද් ුණද් ක ප්රවා යන්   

සාමානය ක්රියාකාරකම් වලි්  අතිරික්තය/ (ි ඟය) 331,847,125 (107,802,207) 

ුණද් ක ගනොවන ප්රවා යන්   

ක්ෂ්ය වීම් 436,583,918 285,574,568 

පාරිමතෝෂිත සඳො ප්රතිපාදන 23,294,177 30,141,888 

ප්රාේධ්න ප්රතිපාදන ්රමක්ෂ්ය කිරීම (49,557,263) (53,536,014) 

පරිතයාගවල ්රමක්ෂ්යවීම් (213,362,676) (99,286,320) 

කාරක ප්රාේන ගවනස්වීමට ප්රථම ගමග ත්ම් ලාභය 528,805,252 55,091,915 

මත ග (වැඩිවීම) /අඩුවීම (6,097,509) 4,515,662 

මව ඳ සෙ මවනත් ලැබීම් (වැඩිවීම) (23,643,203) 175,813,809 

මගවීම් වැඩිවීම /  (අඩුවීම) (49,410,191) 213,270,683 

ගමග ත්ම් ්රියාකාරකම් වන්න් ශුී ුණද් ක ප්රවා ය 473,149,041 448,692,069 

තගයෝජන ්රියාකාරකම් වන්න් ුණද් ක ප්රවා ය   

වත්කම්, ය් ත්ර සූත්ර ො උපකරණ මිලදී ගැනීම (149,420,759) (233,274,232) 

සුවිමනේෂි  අරුළණු සඳො ලැබුණු අරුළද ල 27,843,303 41,775,862 

ආමයෝනනවල වැඩිවීම (329,424,741) (325,466,828) 

පාරිමතෝෂිත මගවීම් (16,688,390) (11,769,533) 

තගයෝජන ්රියාකාරකම් වන්න් ශුී ුණද් ක ප්රවා ය (491,185,278) (80,042,662) 

ුණලය කටත්තු වන්න් ුණද් ක ප්රවා ය   

ප්රාේධ්න ප්රතිපාදන 77,160,500 80,000,000 

ුණලය කටත්තු වන්න් ශුී ුණද් ක ප්රවා ය 77,160,500 80,000,000 

ුළද ල ො තුලය ුළද ල වල ශුේධ් වැඩිවීම / (අඩුවීම) 59,124,263 (42,662) 

කාලච්මේදය ුළලදී ුළද ල ො තුලය ුළද ල 107,017,900 166,142,163 

කාලච්මේදය අවසානමේ  ුළද ල ො තුලය ුළද ල 166,142,163 166,099,501 
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ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලය 
අවස්  ගිණුම් - 2015 

2015.12.31 දිමන්  අවස්  වු වර්ෂ්ය සඳො මූලය කාර්ය සාධ්නය පිළිබඳ ප්රකානනය 
ස්වභාවය අනුව වියදම් වර්ගීකරණය           

මමමෙුතම් ආදායම 

 

2014 (ු.) 

 

2015 (ු.) 
යළි ප්රකාශිත 

ළුනරාවර්තන ප්රතිපාද්න 965,000,000 1,040,000,000 

ප්රාේන පර්ගස,  ප්රතිපාද්න 2,039,500 - 

පරිතයා් රමක්,ය 213,362,676 99,286,320 

ප්රාේන ප්රතිපාද්න රමක්,ය 49,557,263 53,536,015 

ගවනත් තද්ායම් 1,041,744,120 876,567,063 

ගවනත් අරුණද් ක 48,575,426 43,032,913 

ුළු  මමමෙුතම් ආදායම් 2,320,278,984 2,112,422,311 

මමමෙුතම් වියදම්   

ළුී්න්ක ගේතන 961,270,311 1,203,297,188 

්මනා්මනය 8,223,626 6,518,442 

සැපයීම්  ා පාරිගභෝගික ද්රවය භාවිතය 48,445,509 46,683,544 

න ත්තු 34,747,532 36,689,052 

ගකොන්රාත් ගසේවා 272,443,731 274,337,176 

පර්ගස,   ා සංවර්නය 4,211,882 4,178,243 

ක්,ය වීම්  ා ිරරිවැය රමක්,ය 436,583,918 285,574,568 

ගවනත් ගමග ත්ම් වියද්ම් 221,563,687 361,500,721 

ුළු  මමමෙුතම් වියදම් 1,987,490,197 2,218,778,934 

මමමෙුතම් කාර්ය් මේ අතිරික්තය / (ි ඟය) 332,788,787 (106,356,623) 

ුණලය ිරරිවැය (941,663) (1,445,584) 

යන්රා්ාර  ා උපකර  අගලවිගයන් පාඩුව - - 

ුණල් ගමග ත්ම් ගනොවන තද්ායම (වියද්ම්) 331,847,124 (107,802,207) 

 ජවිගශේ ව අයිතමයන්ට ගපර ශුී අතිරික්තය / 
(හිඟය) 

- - 

කාලච්මේදය සදො අතිරික්තය / (ි ඟය) 331,847,124 (107,802,207) 
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ශ්රී ලඛකා විවිත වින්වවිදයාලය 
 අවසාන ගිණුම් - 2015 

2015.12.31 දිමන්  අවස්  වර්ෂ්ය සඳො ුළලය කාර්ය සාධ්නය පිළිබඳ ප්රකානනය 

 සටෙන 
2014.12.31 

(නැවත සටේ  කල ) 
(ු) 

 

2015.12.31 
(ු) 

තද්ායම    
පුනරාවර්තන වියදම් සඳො රනමේ ප්රතිපාදන  965,000,000 1,040,000,000 

පර්මේෂ්ණ සඳො ප්රාේධ්න ප්රතිපාදන  2,039,500 - 

ආමයෝනන වලි්  මප ලී 18 40,694,851 46,622,868 

ණය ො අත්තිකාරම් වලි්  මප ලී  2,706,693 2,748,693 

ලියාපදිඛචි ගාස්තු  20,124,657 20,248,635 

ශිෂ්යය් මග්  ලත් ආදායම 19 932,902,450 735,286,953 

විභාග ගාස්තු / සෙතික පත්ර ගාස්තු  1,453,955 1,605,394 

පුස්තකාල දඩ  453,415 488,120 

ම් වාසිකාගාර ගාස්තු  1,608,345 1,466,255 

අතිමර්ක ගාස්තු  1,590,945 3,700 

බැඳුම්කර කඩ කිරීමම්  ලත් ආදායම  9,580,982 12,336,699 

මකටි කාලින පාඨමාලා ො මවනත් 

ප්රභවය් මග්  ලත් ආදායම 20 60,896,724 56,867,049 

ප්රකානන අමලවිය  2,131,507 3,523,021 

ඉ ලලුම් පත් අමලවිය  21,319,845 43,328,289 

නිෂ්්පාදන අමලවිය  110 - 

වාෙන කුලී ආදායම  222,214 346,902 

මේපල වලි්  කුලී ආදායම  2,749,657 3,005,309 

පැරණි භාණ්ඩ අමලවිය  41,423 1,110,138 

විවිධ් ආදායම් 21 4,163,071 4,446,087 

පරිතයාග ො මූලධ්න වියදම් ්රමක්ෂ්ය  213,362,676 99,286,320 

වියදම් කල ප්රාේධ්න ප්රතිපාදන ්රමක්ෂ්ය  49,557,263 53,536,014 

ුළු  ආදායම්  2,332,600,283 2,126,256,447 

වියද්ම්    

සාමානය පරිපාලන ො කාර්ය මණ්ඩල මසේවා  210,920,703 311,526,795 

ක්ෂ්ය වීම්  436,583,918 285,574,568 

ලැබිය ුතතු ආදායම් අපචය වීම (ශිෂ්ය)  39,345,440 146,703,270 
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ලැබිය ුතතු ආදායම් අපචය වීම (කාර්ය මණ්ඩල)  - 1,270,215,942 

අධ්යයන මසේවා  1,115,776,579 1,270,215,942 

ඉගැ් වීම් සම්පත්  73,333,512 84,144,598 

මසෞ්ය මසේවා  2,888,556 3,690,281 

ඉඩම් ො මග ඩනැගිලි නඩත්තුව  43,887,259 42,194,954 

අනුයාත මසේවා  65,695,891 76,038,261 

ුණල් වියද්ම  1,988,431,859 2,220,224,518 

අදා  කාලවකවානුව තුල අතිරික්තය / (ි ඟය)  344,168,424 (93,968,071) 

මකටිකාලින පාඨමාලා අරුළදමල්  මගවිම් 22 (12,321,299) (13,834,136) 

  331,847,125 (107,802,207) 
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය 
2015 ගද්සැම්බර් 31 න් අවසන් වසර සඳ ා ස්කන් ගවනස්වීගම් ප්රකාශය 

       

විස්තරය මප දු සඛචිත 
ප්රාේධ්න 

ප්රතයාගණන 

අතිරික්තට 
 

එකතුව 
 

වියදම් කල 

ප්රාේධ්න ප්රදාන 
වියදම් මන කල   

ප්රාේධ්න ප්රදාන 
විමේන ආධ්ාර 

ො පරිතයාග 
2013 ගද්සැම්බර් 31 දිනට ගශේ,ය 636,963,803 237,608,201 - 1,043,006,261 7,206,306,233 9,123,884,498 

වර්ෂ්ය තුල  වියදම් කල ප්රාේධ්න ප්රදාන - 77,160,500 (77,160,500) - - - 

වර්ෂ්ය තුල ලැබූ අරුළද ල - - 77,160,500 - - 77,160,500 

වර්ෂ්ය තුල ලැබූ පරිතයාග - - - 15,859,538 - 15,859,538 

පරිතයාග ්රමක්ෂ්ය කිරිම - - - (213,362,676) (213,362,676)  

ප්රාේධ්න ප්රදාන ්රමක්ෂ්ය කිරිම - (45,957,661) - - (45,957,661)  

කාලච්මේදය සඳො අතිරික්තය /(ි ඟය)       

පන්චාත් උපාධි ශිෂ්යත්ව අරුළදල සඳො 

ප්රතිපාදන 331,847,125 - - - - 331,847,125 

2014 ගද්සැම්බර් 31 දිනට ගශේ,ය 968,810,928 268,811,040 - 845,503,123 5,806,968,736 7,890,093,827 

වර්ෂ්ය තුල වියදම් කල ප්රාේධ්න ප්රදාන - 80,000,000 (80,000,000)   - 

වර්ෂ්ය තුල ලැබුණු අරුළද ල -  80,000,000   80,000,000 

වර්ෂ්ය තුල ලැබු පරිතයාග/මවන්  
ප්රදාන 68,702,400     68,702,400 

පරිතයාග - ්රම ක්ෂ්ය කිරීම - - - 67,814,657  67,814,657 

ප්රාේධ්න ප්රදාන ්රම ක්ෂ්ය කිරීම -  - (99,286,321)  (99,286,321) 

කාලච්මේදය සඳො අතිරික්තය /(ි ඟය)  (53,536,014) -   (53,536,014) 

 (107,802,207)     (107,802,207) 

2015 ගද්සැම්බර් 31 දිනට ගශේ,ය 929,711,121 295,275,026 - 814,031,459 5,806,968,736 7,845,986,342 
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ශ්රී ලඛකා විවිත විනව්විදයාලය 
මූලය ප්රකාන පිළිබඳ සටේ  

 

1. ආයතනික මත රතුු 

1.1. සාමානය 

 
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය ශ්රී ලංකාගේ ිරහිටා  ඇති ීමති්ත තයතනයකි  න්යාපදිංචි 
කාර්යාලය  ා වෘත්තීමය කටත්තු ්රියාත්මක ගකගරන ප්රාන ස්ථාන ිරහිටා ඇත්ගත් 
නුගේග්ො  නාවල ප්රගීශගසය  ප්රාගීෂ්ය මයස්ථාන ම නුවරප අනුරාළුරප මාතරප යාපනයප 
ම කලළුවප බදු කල ස  කු ත ෑ්ල යන ප්රගීශ වල ිරහිටා ඇති අතර දිවයින ළුරා අයයන 
මයස්ථාන 10 ක්  ා ඉ්ැනුම් මයස්ථාන  6 ක්ද් ිරහිටුවා ඇත  
 

1.2. නිකුත් කිරීම් නීතයානුකූල බවට පත්වන දිනය. 

 

 2016 ගපබරවාරි 50 දින රැස්වු ුණද් ක කමිටුව විසින් 5015 ගද්සැම්බර් 31 දිගනන් අවසන් වු වසර 
සඳ ා ුණලය ප්රකාශනය ක කුත්  කිම මට බලය පවරන ල ප  

2. මප දු ගිණුම් ප්රතිපත්ති. 
 

2.1. ගිණුම් සකස් කිරීමම් ප්රතිපත්ති 

 

2012.12.31 දිනට ප්රතයා් නය කිම ගම් පද්නම මත සාාර  වටිනාකමකින් ත්ත් ස්ථාවර 

වත්කම්  ැ තණුවිට මූලය ප්රකාශනය ඓති ාසික ිරරිවැය අනුව සකස් කර ඇත    

 

2.2.  අනුකූලතා පකානනය 

 

ශ්රී ලංකා රාජය අංශගස ගිනුම්කර  සම්මතයන්ට අනුූලලව ුණලය ප්රකාශනය සකස්  කරන ල ප  

 

2.3.  සඛස් දනාත්මක මත රතුු 

 
විශ්වවිද්යාලය විසින් ගිණුම් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරව අනු්මනය කර ඇති අතර ගපර වර්,ගස ප ද් 
එපරිීගද්න්ම අනු්මනය කර ඇත  ප ජගිය වර්,ගස ගිණුම්  ා ප්රකාශන ප්රවර්තන වර්,ගස 
ඉදිරිපත් කිම මට අනුූලල වන පරිීගද්න් අවශය ස්ථානවල ප නැවත සකස් කරන ල ප  
 

2.4. ක්රියාත්මක සෙ පවත්නා විනිමය හුවමාු මාධ්යය. 
 

සියල්ම විගීෂ්ය ුණද් ක ් නුගද්නු ශ්රී ලංකා  තිරය ක වලට පරිවර්තනය කර ඇත  එගසේ පරිවර්තනය 
කරන ලීගී ්නුගද්නුව සිදුවන අවස්ථාගේ පැවති විගීශ ුණද් ක අනුපාතය අනුවය  
 

3. සුවිමනේෂී ගිණුම් ප්රතිපත්ති 

 
රාජය අංශ ගිණුම් ප්රමිතීන්  ා ශ්රී ලංකා ගිණුම් ප්රමිතීන්ට අනුූලලව ිරිමගයල කරන ුණලය 
ප්රකාශන තුන්න් ගිණුම් ප්රමිතීන් ගයද්වීම  ා වාර්තා කරන වත්කම්ප ව්කීම්ප තද්ායම් ස  වියද්ම් 

වලට බලපාන තීර , ඇස්තගම්න්තු ස  අගප්ක්,ාවන් ිරිමබඳ කළමනාකර ය විසින් තීර ය 

කල ත්තුය. තීර   ා ඇස්තගම්න්තු පද්නම් වී ඇත්ගත් ඓති ාසික අත්ද්ැකීම්  ා අගප්ක්,ාවන් 
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ඇතුල්  ගවනත් සාක පද්නම් කර ් ැීමගමක . ගමම ක තණු පවත්නා තත්වයන් අනුව සාාර  

යැයි විශ්වාස ගකගර්. එබැවින් සතය අත්ද්ැකිම්  ා ප්රතිඵල ගමම තීර  ස  ඇස්තගම්න්තු වන්න් 

ගවනස් විය  ැකිය.  
 

ඇස්තගම්න්තු  ා ඉලක්ක ක රන්තරගයන් සමාගලෝචනයට භාජනය ගකගර්. මූලය 

ඇස්තගම්න්තු වලට ගකගරන ගවනස් කිම ම් යම් කාලමටමාවකට පම ක් බලපාන්ගන් නම් එම 
ඇස්තගම්න්තු වලට ගකගරන සංගශෝන ඇස්තගම්න්තු සංගශෝනය කරන කාලමටමාවට අද්ාල 

වන්ගන්ය. 
 
විගශේෂිත වු අවික ශ්චිත ක්ග,ේර ිරිමබඳව ගතොරතු ත  ස  ගිණුම් වලට ව ාත් වැද්්ත් බලපෑම් 
කරන ගිණුම් ප්රතිපත්ති ගයද්වීගම් ප ්නු ලබන්නාවු තීර ාත්මක තීර  ප ත ද්ැක්ගවන සට න් 

වන්න් ුණලය ප්රකාශනය  ඳුනා ග්න ඇත. 
 

4. සුවිමනේෂි ගිණුම් ප්රතිපත්ති 
 

ප ත සඳ න් ගිණුම් ප්රතිපත්ති ප ජගිය වර්,ගස අනු්මනය කරන ලද් ප්රතිපත්ති වලට අනුූලල ගේ. 
 

4.1. ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාි  තයතනයට උපගයෝගිතාවයන් සළසා  පම  ා ගපොදු ප  ජකම් සළසා පගම් 

වියද්ම් ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාි  තයතනගයන් ලැබිය ත්තු ගලස ගිණුම් ්ත කරන ල ප. 
4.2. උපගීශන ගසේවා වයාපෘති ස  අයයන ගද්පාර්තගම්න්තු, විශ්වවිද්යාල ුණද්ර ාලය  ා මායය 

මයස්ථානය විසින් භාරග්න ්රියාත්මක කරන ලද් බාහිර පැව තම්වන්න්  ා උපගීශන  ා 
බාහිර සම්පත් මයස්ථානගයන් ලත් තද්ායම වර්,ය ළුරා එම තද්ායම් ඉපත් අවස්ථා අනුව ගිණුම් 

්ත කරන ල ප. උපගීශන  ා බාහිර සම්පත් මයස්ථානගස ක ර් ායක අනුව එම 

මයස්ථානගස අතිරික්තගයන් ගකොටසක් අද්ාල සංවර්න අරුණද්ලට මා ත කර ඇත. 
4.3. බැදුම්කර  ා ගිවි ජම් ක  කිම ගමන් ලැබිය ත්තු ුණද් ක  ත.94,799,558.66 කි. 
4.4. භා්ඩ ා්ාරගයන් ලැවේණු ප්රාේන ප්රතිපාද්න ුණන්කව වැය ගනොකල ප්රාේන ගිණුම්  යටගත් 

ගිණුම් ්ත කළද් ප ජව වැයකළ ුණද්ල, වැයකළ ප්රාේන ප්රතිපාද්න මා ත කරන ල ප. (15 වන 
සට න) 

4.5. මේපල ය් ත්ර සූත්ර ො උපකරණ 
 

4.5.1. වත්කම් තක්ගසේ ත කිම ම 
 
i. වර්,ය තුළ මිල ප ්නු ලැබූ සියල් වත්කම්ප අක යම් වියද්ම් සමඟ මිල ප ්ත් ිරරිවැයට 
සට න් කර ඇත  

ii. විවි වයාපෘති අරුණද් ක මිල ප ්නු ලැබූ ගීපලප යන්රසූතර  ා උපකර වල වටිනාකම 
වයාපෘති අරුණද් ක ගිණුගමන්බාහිර ප්රතිපාද්න යටගත්  උ ප්රාේන ගිණුමට මා ත කරන 

ල ප  (16 වන සට න)  
iii. පරිතයා් ගලස ලැවේණු ගීපල යන්ර  ජර  ා උපකර වල වටිනාකම ඒවාගස ජීවිත 

කාලය පද්නම් කර ග්න තද්ායම ගලස ප්රාේන්ත  ා රමක්,ය කිම ම් කර ඇත. (6 
වන සට න)   

iv. ගීපල යන්ර  ජර  ා උපකර  ඒවාගස වටිනාකමට එකතු වු ක්,ය විම් අඩුගකොට්ත් 

ප්රතයා් න වටිනාකම  ගලස ගපන්වා  ප ඇත. 1995.10.25 දිනැති විශ්වවිද්යාල 
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ප්රතිපාද්න ගකොමි,න් සභා චගර ක අංක 649 ට අනුව සරල ගර්ඛිය රමයට ප ත 
සඳ න් අනුපාත ප්රමා යන් අනුව වාර්ෂිකව ක්,යවීම් ් නය කරනු ලැග . 
 

ග්ො නැගින්      05% 
්ෘ භා්ඩ       10% 
කාර්යාීමය උපකර      20% 
ළුස්තකාල ගපොත්     20% 
ගමොටර් වා න     20% 
රසායනා්ාර  ා ඉ්ැන්වීම් උපකර   20% 
උපාි  ගලෝගු     20% 
යන්ර සූතර  ා යන්ගරෝපකර    20% 

 
වත්කම් මිල ප ්ත් දින සිට ක්,යවීම් ් නය කරනු ලැග . 
 

තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුව විසින් 2013.01.01 වන දිනට ඉ ම්  ා ග්ො නැගින් 
තක්ගසේ තව ක ම කරන ල ප  ඒ අනුව ඉ ම් ස  ග්ො නැගින් සම්බන්ගයන් 

2014.12.31 දින ගිණුම්වල අද්ාළ ්ැලීඨම් සිදු කරන ල ප    
 
නාවල ම්ඩ පයප ගමොනරා්ල අයයන මයස්ථානයප යාපනය ප්රාගීය ය 
මයස්ථානයප බ්ඩ ාරගවල අයයන මයස්ථානයප කු ත ෑ්ල ප්රාගීය ය 
මයස්ථානය ස  කිිමගනොච්චි ප්රාගීෂ්ය මයස්ථානය  ැර අගනකුත් මයස්ථාන 
ිරිමබඳ ලැයිස්තු්ත කරන ලද් තක්ගසේ ත වාර්තා තක්ගසේ ත ගද්පාර්තගම්න්තුගවන් ලැබී 

තිග   ඒ අනුව අභයන්තර කමිටුවක් පත්කර ගමම මයස්ථානවල භා්ඩ  2013.01.01 
දිනට තක්ගසේ ත කරන ලද් අතර එම අ්යන් පද්නම් කරග්න ස්ථාවර වත්කම් 

ග ක ය සම්පාද්නය කර 2014.12.31 දිනට ගිණුම්වල අද්ාල ්ැලීඨම් කර ඇත  
 

v. වත්කම්වල අ්යන්හි සිදුකළ ක රවද්යතාවයන්ට අනුව ගපර වර්,යන්හි ප්රතිඇ්ත්ම්  
අතිර්ක්තගස ්ැ්ිරම් සිදු කරන ල ප  

vi. NODES ගසේවාවට අයත්  ත 84,182,199.11 වටිනා සියල් වත්කම් උසස් අයාපන 

අමාතයංශය විසින් 2015  අගප්රේ ක 01 දින සිට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයට පවරන 
ල ප  උසස් අයාපන අමාතයංශගයන් ලද් පරිතයා්යක් ගලස ගමය විශ්වවිද්යාලය විසින් 

සළකුණු  ලබන අතර NODES ගසේවාගවන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයට ලැබිය ත්තු 
වියද්ම් ගලස  ත.68,702,400.00 ක් අයකර්න්නා ල ප  
 

4.5.2. ඉඩම් පැවරීම 
විශ්වවිද්යාලය එහි 38  වන සභා රැස්වීගම් ප ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාි  තයතනයට (PGIE) 
පර්චස් 15 ක ඉ මක් අනුමත කර තිවේණි  තවද්ප 408 වන රැස්වීගම් ප ද් ඉංග්රීසි පශ්චාත් 

උපාි  තයතනයට පර්චස් 4.8 ක ඉ මක් අනුමත කර තිවේණි  
 
4.6 ක්රියාත්මක මවමි්  පවතින ප්රාේධ්න වැඩ 
 

්රියාත්මක ගවමින් පවතින ප්රාේන වැ වල ිරරිවැයප  වත්කම් පළුණ උපගයෝගි කර ්න්නා වු  
දිනගස ප අද්ාළ වත්කම් ගිණුමට මා ත කර ඇත. 
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4.7 මත ග අයිතමය්  
 

භාවිතගයන් ඉවත්කළ  ා ගසමින් බැ ැර යන අයිතමයන් වලට ප්රමා වත් වන සංයාවක් ඉවත් 

ගකොට ගතෝ අයිතමයන් ප ළ අ්යකට ස  ශුී වු වටිනාකමකට ් නය කර ඇත. 
 
ප ත සූතරය උපගයෝගි ගකොට ග්න ගතෝ අයිතමයන් වර්ථමාන ස්ථානය ගවත ග්න ඒම සඳ ා වැය 

වු ුණද්ල ් නය කරනු ලැග . 
 

 අුණ ද්රවය -   පළුණව පැමි  පළුණව ිරටවන පද්නම යටගත් මිල ක යම වනු ඇත  

 ක මිද්රවය -   සෘජුව ගයොද්වන ද්රවය  සෘජු ්රමය  ා ස්ථාවර ක ,්පාද්න වැය සාමානය       
ක ,්පාද්න    ාරිතාවය අනුව මිල ක යම කරනු ලැග   
 

4.8 ආමයෝනන 
 

ගකටිකාන්න අගයෝජන HTMFI රමය යටගත් වර්ගීකර ය ගකගර්. 
 

4.9 අයවියුතතු ුළද ල 
 

විශ්වවිද්යාලගස ප්රතිපත්තිය වන්ගන් ප ජගිය වසර 05 ක කාලය තුල න්යාපදිංචිය අල්ත් ගනොකල 
සි ජන්ග්න් අයවියත්තු ද්ෑ කපා  ැර වසර 5 අවසන් වන වසගර් ගිණුගම් තද්ායම් ප්රකාශනගස 

භාරයක් ගලස ද්ැක්වීමයි. 
4.10 පාරිමතෝෂික ප්රතිපාදන 
  

ගසේවගස වසරක් සම්ළුර්  කළ සියල්ම ගසේවකයින් සඳ ා ග්විය ත්තු වන වි්රාම පාරිගතෝෂිකය 

සඳ ා සම්ළුර්  ප්රතිපාද්න ගිණුගම් ගවන්කර ඇත. ගමම ගවන් කිම ම කර ඇත්ගත් බාහිර 

ප්රතිපාද්නවන්න් ගනොගේ. 
 

4.11 බැරකම් ො ප්රතිපාදන 
 

4.11.1  මූලය ප්රකාශනය ිරිමගයල කිම ගම් ප සියල්ම  ඳුනා්ත් බැරකම් ගිණුම්්ත කරන ල ප. 
 

4.11.2 අි කර ගස/කම්ක ත වික ශ්චය සභාගේ පවතින නඩු සම්බන්ගයන් තීර   අගප්ක්,ා මත 
අසම්භාවය බැරකම් ගවන්කර ඇත. 

 
4.11.3 2015 වසගර් තප ජ ග්වීම් පද්නම මත ්න ය කරන ලද් ෂ්,ය ්ාස්තු 2014 ෂ්,ය ්ාස්තු 

සාමානය ගලස සලකා ගවන් කිම ම් සිදුකර ඇත. 
 

4.11.4 ෂ්,යාාර අරුණද්ලට මා ත කරන ලද් ෂ්,ය ්ාස්තු 4% ක් ගිණුම් කාළපරිච්ගේද්ය තුළ 

වියද්මක් ගසේ සලකා ඇත. 
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4.12 ආදායම් ො වියදම් 
 
4.12.1.  ආදායම ෙදුනා ගැනීම 

 

තද්ායම සමන්විත වන්ගන් රජගස ප්රතිපාද්න, විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකොමි,න් සභාගවන් 
ප්රතිපාද්න, පා මාලා ්ාස්තු ස  අභයන්තර ප්රභවයන් තුිමන් උත්පාද්නය කරනු ලබන 
තද්ායගමක . තගයෝජන ගපොන්ය උපයන පද්නම මත ගිණුම්්ත කර ඇත. ලැබීම් පද්නම 
යටගත් රජගස ප්රතිපාද්න ගිණුම්්ත කර ඇත. සි ජන්ග්න් අයකරනු ලබන පා මාලා 
්ාස්තු එගසේ අයකරනු ලබන කාල මටමාව තුල ප තද්ායමක් ගලස ගපන්නුම් කර ඇති අතර 

ශ්රී ලංකා රජගස ගිණුම්කර  ප්රමිති 10 හි 19  ා 20 ව්න්ති වලට අනුව ගසේවා සපයනු 
ලැග . 

 
 

4.12.2. වියදම් ෙඳුනාගැනීම 

 
වයාපෘතිව වි,යයන් වියද්ම් විශ්ග ක, ය කර ඇති අතර විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකොමි,න් 
සභාව විසින් ලබා  ප ඇති උපගද්ස් මාලාව ස  ගපොදු තකෘතිය අනුව වාර්තා                        
ගකගරන රමය ගලස විවි වැය වි,යයන් යටගත් වර්ගීකර ය කර ඇත. 
 

5. මපර වර්ෂ්මේ යථාවත් කරගැනීම්වල ප්රතයමේක්ෂ්ණ පිළිපවසුව 
 

2013 සිට 2014 ද්ක්වා ප්රතිඇ්ත්ම්කළ වත්කම් සඳ ා වු ක්,යවීම් ප්රතිපාද්න යටගත් වු  ත  

27,044,225/  ක ුණද්ල 2014 ගිණුම් තුළට රැග්න ඇත  2012.12.31 ද්ක්වා වු ස්ථාවර වත්කම් 

ප්රතිඇ්ත්ම් කළ ුණද් ක 2014 ගිණුම්වලට ග්න ඇත  2014 වාර්ෂික ගිණුම් ිරිමපව ජව ප ත 
සංක්ෂිප්තව ද්ක්වා ඇත  
 

5.1 මූලය කාර්ය සාධ්නය පිළිබඳ ප්රකානනය  

 විස්තරය  ුළදල (ු) 

2014 මදසැම්බර් 31 ්  අවස්  වු වර්ෂ්ය සඳො අතිරික්තය 358,891,350 

අඩු කළා: ප්රති ඇ්ත්මට භාජනය කළ වත්කම් සම්බන්ගයන් 

අතිගර්ක ක්,යවීම් 
(27,044,225) 

2014 මදසැම්බර් 31 ්  අවස්  වර්ෂ්ය සඳො වු පිළිපැවසූ 

අතිරික්තය 
331,847,125 
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5.2 මූලය තත්වය පිළිබඳ ප්රකානනය 

 

වත්කම් පිරිවැය 
2012.12.31 

දිනට ක්ෂ්යවීම් 
ශුේධ් වටිනාකම 

ප්රති ඇගුතම් 

වටිනාකම 
පිරිවැය 

ප්රති ඇගුත 

අතිරික්තය/ි ඟය 

2012.12.31 

දිනට ප්රති ඇගුත 

සඛචිතමේ මනේෂ්ය 

2013.01.01 

දිනට ප්රති ඇගූ 

සඛචිතය 

ඉඩම් 4,218,699,360  4,218,699,360 4,427,100,000  208,400,640 4,137,918,805 4,346,319,445 

බදු ඉඩම්   - 3,065,625  3,065,625  3,065,625 

මග ඩනැගිලි 4,442,616,985 838,715,746 3,603,901,239 2,227,600,000 125,398,878 (1,376,301,239) 3,088,115,798 1,711,814,559 

කාර්යාල 

උපකරණ 
543,116,459 336,583,221 206,533,238 149,858,505 84,813,120 (56,674,733) (363,290,131) (419,964,864) 

ය් ත්ර සූත්ර 356,422,292 240,627,818 115,794,475 34,722,805 7,045,174 (81,071,670) 60,606,184 (20,465,486) 

උපකරණ 671,135,841 399,261,095 271,874,746 232,678,579 30,967,746 (39,196,167) 121,113,454 81,917,287 

ගිෙභාණ්ඩ 
සෙ මමවලම් 

193,253,728 62,659,439 130,594,289 73,034,335 24,953,509 (57,559,954) 69,125,680 11,565,726 

පුස්තකාල 

මප ත් 
    180,491,163 -  66,037,225 

මම ටර් වාෙන     78,137,210 -  25,820,056 

උපාධි මලෝගු     10,081,238 -  859,163 

එකතුව ු. 10,425,244,665 1,877,847,319 724,796,747 7,148,059,849 541,888,038 (1,399,337,497) 7,113,589,790 5,806,968,736 
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ශ්රී ලඛකා විවිත විනව්විදයාලය 

මපර පස්වසරක මූලය අඛනමේ කැඨ මපමනන තත්වය්  
      

විස්තරය 2011 2012 2013 2014 2015 

ආදායම    

පුනරාවර්ථන වියදම් 

සඳො රනමේ 

ප්රතිපාදන 

628,386,000.00 663,100,000.00 844,715,000.00 965,000,000.00 
1,040,000,000.0

0 

පර්මේෂ්ණ සඳො 

ප්රේධ්න ප්රතිපාදන 
0.00 0.00 0.00 2,039,500.00 0.00 

ආමයෝනනවලි්  

මප ලී 
6,806,033.22 26,478,613.40 32,479,879.70 40,694,851.00 46,622,869.00 

ණය සෙ ණය 

අත්තිකාරම් වලි්  

මප ලී 

1,982,107.90 2,589,330.38 2,703,143.25 2,706,693.00 2,748,693.00 

මේපල වලි්  කුලී 

ආදායම 
2,459,263.58 1,364,526.89 5,689,986.00 2,749,657.00 3,005,309.00 

පැරණි භාණ්ඩ 

අමලවිය 
1,888,475.96 33,975.84 0.00 41,423.00 1,110,138.00 

නිෂ්්පාදන අමලවිය 0.00 0.00 375.00 110.00 0.00 

විවිධ් ලැබීම් 4,178,264.76 8,827,335.61 4,750,466.84 4,163,071.00 4,446,087.00 

ලියාපදිඛචි ගාස්තු 8,281,567.00 7,573,083.00 10,656,040.00 20,124,657.00 20,248,635.00 

උපකාරක ප් ති 

ගාස්තු 
492,325,128.75 305,469,236.52 609,989,376.61 932,902,450.00 735,286,953.00 

විභාග ගාස්තු 769,675.00 202,650.00 612,436.00 1,453,955.00 1,605,394.00 

ප්රකානන/ ඉ ලලුම්පත්  

අමලවිය 
33,311,747.50 13,773,034.21 32,804,921.90 23,451,352.00 46,851,310.00 

පුස්තකාල දඩ 487,238.75 335,978.75 419,146.25 453,415.00 488,120.00 

පෙසුකම් ගාස්තු 6,752,225.70 6,073,300.00 4,608,032.00 1,590,945.00 3,700.00 

ම් වාසිකාගාර 

/ගාස්තු 
883,900.00 591,725.00 937,910.00 1,608,345.00 1,466,255.00 

මවනත් 

ප්රභවය් මග්  ලත් 

ආදායම 

20,881,726.95 32,223,108.69 29,302,555.16 60,896,724.00 56,867,049.00 

වාෙනකුලී ආදායම 435,568.29 150,521.78 447,035.23 222,214.00 346,902.00 

බැඳුම්කර කඩ 

කිරීමම්  ලත් 

ආදායම 
3,247,217.00 12,075,116.81 9,741,899.44 9,580,982.00 12,336,699.00 

පරිතයාග ්රමක්ෂ්ය 916,363,817.94 659,250,947.31 392,534,362.62 213,362,676.00 99,286,320.00 

ප්රාේධ්න වියදම් 

්රමක්ෂ්ය 
1,004,969,591.8

9 
41,582,449.34 42,526,211.23 49,557,263.00 53,536,014.00 

එකතුව 3,134,409,550.19 1,781,694,933.53 2,024,918,777.23 2,332,600,283.00 2,126,256,447.00 
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වියදම් 
  

  

සාමානය 

පරිපාලනය සෙ 

කාර්ය මණ්ඩල 

මසේවා 

180,646,831.73 184,887,565.30 220,422,169.97 210,920,703.00 311,526,795.00 

එකතුකළා:- 
ක්,ය වීම් 

432,931,466.02 715,853,087.98 596,480,633.00 436,583,918.00 285,574,568.00 

 613,578,297.75 900,740,653.28 816,902,802.97 647,504,621.00 597,101,363.00 

ලැබිය ුතතු 

ආදායම් අපචය 

වීම් (ශිෂ්ය) 

0.00 0.00 0.00 39,345,440.00 146,703,270.00 

ලැබිය ුතතු 

ආදායම් අපචය 

වීම් (කාර්ය 

මණ්ඩල) 

0.00 0.00 0.00 0.00 135,848.00 

අධ්යයන මසේවා 678,504,718.87 657,548,286.91 898,491,968.46 1,115,776,579.00 1,270,215,942.00 

ඉගැ් වීමම් 

සම්පත් 
56,935,876.88 56,721,689.98 61,416,893.53 73,333,512.00 84,144,598.00 

මසෞ්ය මසේවා 2,655,884.16 2,142,079.52 2,595,930.15 2,888,556.00 3,690,281.00 

ඉඩම් ො 

මග ඩනැගිලි 

නඩත්තුව 

28,488,948.90 26,051,156.36 34,198,990.73 43,887,259.00 42,194,954.00 

අනුයාත මසේවා 57,049,096.68 48,522,374.19 60,489,075.69 65,695,892.00 76,038,262.00 

එකතුව 1,437,212,823.24 1,691,726,240.24 1,874,095,661.53 1,988,431,859.00 2,220,224,518.00 
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පර්මේෂ්ණ, නවයකරණ ො ප්රකානන පිළිබඳ මත රතුු  

 

අධ්යාපන ඨඨය 

 

 

 

 

 

 අයාපන අංශය 5  3 ගපබරවාරි මාසගස  ප අයාපන ීඨ ය බවට පරිවර්ථනය විය  

 ගමය  උ කීම ශ්රී ලංකා විශ්වවිද්යාල පීතිය තුල ිරහිටවනු ලැබූ ගද්වන අයාපන ීඨ ය  විය  

 

අයාපන ීඨ ය විසින් ශ්රී ලංකාව  ා කලාපය තුල විවෘත  ා දුරස්ථ අයාපනය මගින් මූන්ක ප්රයත්නයක් 

වශගයන් අයාපනගස ද්ැනුම  ා වෘත්තීය භාවිතාව වැඩි දිත්ණු කිම ගම් නායකයකු වීගම් එහි ද්ර්ශනය 

අනුව ස තික පරගස සිට පශ්චාත් උපාි  මට්ටම ද්ක්වා ළුලු ක පරාසයක වැ සට න් ඉදිරිපත් කරයි   එය 

 උකීම ශ්රී ලංකාව තුල දුරස්ථ අයාපන රමය මගින්  ගපර පාස කප ප්රාථමිකප ීවිතියික  ා විගශේ, අවශයතා 

අයාපන ක්ග,ේරගස ගු තව තන් සඳ ා තරම්භක  ා අ්ඩ  වෘත්තීය සංවර්න වැ සට න් ඉදිරිපත් 
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කරන විශාල තයතනවන්න් එකකි  එක් එක් අයයන වර්,ය තුළ ීඨ ය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

වැ සට න් සඳ ා බඳවා ්නු ලබන ෂ්,ය සංයාව 0    ඉක්මවන අතර සමත්වන ෂ්,ය ප්රතිශතය 85% 

ට ව ා ඉ ළ අ්යක් ්ීම  පර්ගස,  කිම ම ීඨ ය තුල අතයවශය අං්යක් වන අතර කාර්ය ම්ඩ ලය 

්රියාය ීම ගලස පර්ගස,  වයාපෘති ් නක ක රත වී සිටිති   

අයාපන ීඨ ය ප ත සඳ න් අයයන අංශ තුගනන් සමන්විත ගවයි : 

1. ීවීතියික  ා තෘතීයික අයාපන අයයන අංශය 

2. ුණ ක ළමා විය  ා ප්රාථමික අයාපන අයයන අංශය 

3. විගශේ, අවශයතා අයාපන අයයන අංශය 

 

ේවීතියික ො තිතීයික අධ්යාපන අධ්යයන අඛනය 

 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිීයාලගස ළුගරෝ්ාමී අයයන අංශවන්න් එකක් වන ීවීතියික  ා තෘතීයික 

අයාපන අයයන අංශය ුණන්න්  ඳුන්වන ලීගී අයාපන අයයන අංශය වශගයක   විවි අයයන 

වැ සට න්  තක් සඳ ා බඳවා ්නු ලබන 6    ක් පම  වන ෂ්,ය සංාවකට එය වර්තමානගස ගසේවය 

කරයි  ගම් වැ සට න්  ගතන් ප ක් පශ්චාත් උපාි  මට්ටගම් වැ සට න් ගේ   

අයයන අංශය විසින් ප්රථම උපාි  වැ සට න් ගද්කක්ප තක  මාර්්්ත පා මාලාවක්ප පර්ගස,  

රමගේද්ය ිරිමබඳ ගකටි කාීමන පා මාලාවක්  ා බුමවි ග්රේණි ඉ්ැන්වීම ිරිමබඳ ගකටි කාීමන 

පා මාලාවක් ද් අයයන අංශය විසින් ඉදිරිපත් කරයි.  ගමයට අමතරවප භා,ා අයයන අංශය විසින් 

පවත්වනු ලබන ඉංග්රීසි භා,ාව උ්ැන්වීගම් වැ සට ගනහි ගමොඩිත්ල ගද්කක් ද් අයයන අංශය විසින් 

සම්බන්ධීකර ය කරයි  

ද්ැනට 5  ගද්ගනකුග්න් ත්ත් අයයන කාර්ය ම්ඩ ලයක් ස  අනයයන කාර්ය ම්ඩ ලගස 

සාමානේකයින්    ගද්ගනක් අයයන අංශගස ගසේවය කරති  ගවනත් විශ්වවිද්යාලවන්න්ප ජාතික අයාපන 

තයතනවන්න්  ා පාස කවන්න් බාහිර කිරකාචාර්යව තන් 1   ක්  ා ප්රුණාචාර්යව තන් 4   ක් පම  දිවා 

පාස ක සැසිවාර පැවැත්වීමප ක බන්න පන්තිප ප්රාගයෝගික ගු ත ළුුමණුව  ා පැව තම් ලකුණු කරමින් 

අයයන අංශයට විශාල ගමග යක් ඉටු කරති  

අධ්යයන අඛනය විසි්  පවත්වනු ලබන වැඩසටේ  / පාඨමාලා 

1. අයාපනගේ  ප (ස්වාභාවික විද්යා) උපාි ය 

2. අයාපනගේ  ප  (නාටය  ා රං් කලාව) උපාි ය  

3. අයාපනය ිරිමබඳ පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලොමාව 

4. අයාපනපති උපාි ය 

5. ගු ත අයාපනය ිරිමබඳ ශාස්රපති උපාි ය (අන්තර්ජාතික) 

6. අයාපනය ිරිමබඳ ද්ර්ශනපති උපාි ය 

7. අයාපනය ිරිමබඳ ද්ර්ශනශූම   උපාි ය 

8. තක  මාර්්්ත පා මාලාව (අයාපන තාක්, ඥයයකු වශගයන ගු ත අයාපනඥයයා) 
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9. පර්ගස,  රමගේද්ය ිරිමබඳ ගකටි කාීමන පා මාලාව 

10.  බුමවි ග්රේණි ඉ්ැන්වීම ිරිමබඳ ගකටි කාීමන පා මාලාව 

 

ුළ ල  මා විය ො ප්රාථමික අධ්යාපන අධ්යයන අඛනය 

1999  ප ිරහිටුවන ලද් ුණ ක ළමා විය  ා ප්රාථමික අයාපන අයයන අංශය ගපර පාස ක ගු තව තන් ළුුමණු 

කිම ම සඳ ා විවි වැ සට න් පවත්වයි  

අයයන අංශය පවත්වනු ලබන වැ සට න් වන්ගන්: 

1. ගපර පාස ක අයාපනය ිරිමබඳ ස තික පර පා මාලාව 

2. ගපර පාස ක අයාපනය ිරිමබඳ උසස් ස තික පර පා මාලාව 

3. ුණ ක ළමා විය  ා ප්රාථමික අයාපනය ිරිමබඳ ඩිප්ගලොමා පා මාලාව 

 

 මා අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

1. 5    වර්,ගස ජූක  මස සිට අයයන අංශය යටගත් තරම්භ කරන ලද් ළමා අයයන මයස්ථානය 

5  3 ජූක  මාසගස  ප ුණ ක ළමා විය  ා ප්රාථමික අයාපන අංශයට භාර ගද්න ල ප   ළමා අයාපන 

ක්ග,ේරගස කාර්යක්,ම කාර්ය භාරයක් ඉටු කිම ම ිරණිස මයස්ථානය සූතද්ානම් කිම ම සඳ ා 

තරම්භගස  ප කාන්තා කටත්තු ිරිමබඳ අමාතයාංශගයන්ප ත්ක ගසස් සංවිානගයන්  ා ළුණන් 

 ජරැකීගම් (ගනොර්ගේ) සංවිානගයන් ද් ුණලය තාර ලබා ්න්නා ල ප . 

2. ළමා අයයන මයස්ථානගස අංශ ගද්කක් ඇත  

I.  සම්පත් අංශය 

II. ළුණන් ක ම ක්, ය කිම ගම් අංශය. 

3   ළුණන් ිරිමබඳ ගතොරතු ත  ා අද්ාල අයයන  ා පර්ගස,  එකතු කිම මප පර්ගස,  ිරිමබඳ ද්ත්ත 

්බ ාවක් ක ර්මා ය කිම ම  ා පර්ගස,  ගසොයා ්ැීමම් ගබද්ා  ැම ම සම්පත් අංශගස  ජවිගශේ ව 

කාර්ය ගේ   

4. ළමා  ැසිම ම ක ම ක්, ය කිම මප අයයන ද්රවය ළුණන් සම්බන්ගයන් භාවිත කිම මප ළමාවිය 

ිරිමබඳ පර්ගස,  තරම්භගකොට පවත්වාග්න යාම සඳ ා ඇ්ැයීගම් ගමවලම්  ා මාර්ග්ෝපගීශ 

ක ර්මා ය කිම ම  ා ඇ්ැයීම  ා පර්ගස,  අධීක්, ය කිම ම සඳ ා යාන්ර  ක ර්මා ය කිම ම 

ළුණන් ක ම ක්, ය කිම ගම් අංශගස  ජවිගශේ ව කාර්යයන් ගේ  ුණ ක ළමා විය අයාපනය ිරිමබඳ 

පර්ගස,  භාර ් ැීමම  ා ළුණන් සඳ ා අද්ාල වැ සට න් ක ර්මා ය කිම ම  ා පැවැත්වීම ද් ළුණන් 

ක ම ක්, ය කිම ගම් අංශගස වැද්්ත් කාර්යයන් ගේ  

 

සුපිපි මපර පාසල 

රට සඳ ා ද්ැඩි ගලස අවශය ව තිබූ ගපර පාස ක ගු තව තන් ළුුමණු කිම ම ිරණිස 198   ප ගපර පාස ක 

අයාපනය ිරිමබඳ ස තික පර වැ සට න තරම්භ කිම මත් සම් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය ගපර 

පාස ක අයාපනගස ක යුණවා බවට පත් විය   වසර විසි තුනක ඉති ාසයක් ඇති ගමම වැ සට න ශ්රී ලංකා 
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විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ගකොළඹප ම නුවර  ා මාතර ප්රාගීය ය මයස්ථානවල  ජිරිර නමින් තද්ර්ශ ගපර 

පාස ක තුනක් ිරහිටුවීමත් සම් තවදුරටත් ශක්තිමත් විය  ළමා අයයනය සඳ ා නූතන ප  ජකම් සහිත 

ඉ්ැන්වීගම් ක ළු තා ඉ ළ නැංවීගම් මයස්ථාන වශගයන් ඒවා ්රියා කරයි    

තව ද් එක් එක් ගපර පාසගලහි ළුණන්    ගද්ගනකු බැගින් ගමම ගපර පාස කවල අයාපනය ලබා ගද්න 

අතර ගු ාත්මක බව රැක ්ැීමම  ා ුණ ක ළමාවිය අයාපනගස ිරිම්ත් ක යාමයන්ට අනුව කටත්තු කිම ම 

සඳ ා ළුණන් සංයාව මටමා කිම මට සිදු ව ඇත  ගපර පාස කවලට සි ජන් ඇතුලත් කිම ම සඳ ා වැඩිවන 

ඉ කලුමක් පවතින අතර ඉදිරිගස  ප අගනක් ප්රාගීය ය මයස්ථානවල ද් තද්ර්ශ ගපර පාස ක තරම්භ කරනු 

ඇත    

ගපර පාස ක අයාපනය ිරිමබඳ උසස් ස තික පර පා මාලාවට බඳවා ්නු ලැබූ සි ජන්ගේ 
පර්ගස,  අවශයතා ද් ගපර පාස ක අයාපනය ිරිමබඳ ස තික පර පා මාලාව  ා  ුණ ක ළමා 
විය  ා ප්රාථමික අයාපනය ිරිමබඳ ඩිප්ගලොමා පා මාලාව සඳ ා බඳවා ්නු ලැබූ සි ජන්ගේ 
ප්රාගයෝගික ඉ්ැන්වීම් අවශයතා ද් ගමම ගපර පාස ක විසින් ඉටු කරනු ලබයි .ගමම ගපර 
පාස කවල ගු තව තන් වශගයන්  ජදු ජකම් ලත්  ා  ැකියාගවන් ත්ක්ත අගප් ම ෂ්,යයින් කටත්තු 
කිම ම ිරිමබඳව අිර සතුටු ගවුණ. 

 

දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථානය 

ුණ ක ළමා විය  ා ප්රාථමික අයාපන අයයන අංශය  ද් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ගස්ය 

මයස්ථානගස ස ය ලබන දිවා  ජරැකුම් මයස්ථානයකට ගසේවාවන් සැලමටමට ද්ායක  උ බව සඳ න් කළ 

ත්තුය   

විමනේෂ් අවනයතා අධ්යාපන අධ්යයන අඛනය 

 

ශ්රී ලංකාගේ විගශේ, අවශයතා ඇති  ා  ජවිගශේ ව තත්ත්වයන් යටගත් තබා ්න්නා ළුණන්ගේ අයිතිවාසිකම් 

ස තික කිම ම  ා ප්රවර්නය කිම ම  ස  විගශේ, අවශයතා අයාපනගස සියලු අංශ ගකගරහි ර්ර්  

වශගයන් ද්ායකත්වය සලසන ගු තව තන්ගේ වෘත්තීය ද්ැනුමප තක කප  ා ක ළු තා වර්නය කිම ම  ා 

වැඩිදුර සංවර්නය සඳ ා ගමම ක්ග,ේරගස පර්ගස,  සිදු කිම ගම් සමස්ත අද මතාර්ථය ඇතිව විගශේ, 

අවශයතා අයාපන අයයන අංශය ස්ථාපනය කරන ල ප   

අධ්යයන අඛනය විසි්  පවත්වනු ලබන වැඩසටේ  / පාඨමාලා 

1. විගශේ, අවශයතා අයාපනය ිරිමබඳ අයාපනගේ ප උපාි ය 

2. විගශේ, අවශයතා අයාපනය ිරිමබඳ පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලොමාව  

3. ඉග්ීමගම් දු,්කරතා ඇති ළුණන්ට උ්ැන්වීගම් ගකටි කාීමන පා මාලාව  

4. අන්තර්කර  අයාපනය ිරිමබඳ ගතටි කාීමන පා මාලාව   
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අවදානම් තත්ත්වය් ට ුළහුණ පා සිටින  ුළ්  ො තුණ පුේගලය් ට සෙය සලසන මධ්යස්ථානය 

(SCCARS) 

ශ්රී ලංකා - ජර්මන් මිරත්ව ුණලයායතන සමූ ගස තාර ඇතිව අයයන අංශය විසින් අවදානම් 

තත්ත්වය් ට ුළහුණ පා සිටින  ුළ්  ො තුණ පුේගලය් ට සෙය සලසන මධ්යස්ථානයක් පිි ටුවන ලදී.  

සෙය මධ්යස්ථානය පෙත සඳේ  කාර්යය්  ඉටු කරයි. 

 විගශේ, අවශයතා අයාපනය ිරිමබඳව වෘත්තීයගේ පන්ප ගු තව තන්ප ගද්මාිරයන්ප ෂ්,යයන්  ා 

ගවනත් සියලු අද්ාල ළුී්ලයන් ව තයතනවලට ගතොරතු ත සැපයීම  ා ගබද්ා  ැම ම . 

 විගශේ, අවශයතා අයාපනය ිරිමබඳව ද්ැනුවත් භාවය වැඩි කිම මට උත්සා  ද්රන  ා එම 

ක්ග,ේරගස ක යැීම සිටින  වෘත්තීයගේ පන්ප ගද්මාිරයන්  ා ෂ්,යයන්ට ස ය ගසේවාවන් සැලමටම. 

 වෘත්තීයගේ පන්ප ගු තව තන්ප ගද්මාිරයන්ප ෂ්,යයන්  ා ගවනත් සියලු අද්ාල ළුී්ලයන් ව 

තයතනවලට විගශේ, අවශයතා අයාපනය ිරිමබඳ ගකටි කාීමන ළුුමණුවක් ලබා  පම. 

 විගශේ, අවශයතා සහිත ළුණන් ිරිමබඳ පර්ගස,  පැවැත්වීම  ා අත්ද්ැකීම් අගනක් ළුී්ලයන් ව 

තයතන සම් ගබද්ා ්ැීමම. 

 විගශේ, අවශයතා අයාපන ක්ග,ේරගයන් වරින් වර ලැගබන ගවනත් අද්ාල ඉ කීමම්වලට ප්රතිචාර 

ද්ැක්වීම. 

  

ස ය මයස්ථානය 5  8 වර්,ගස සිට සාර්ථක ගලස ්රියාත්මක ගේ  එය විගශේ, අයාපන අවශයතා 

සහිත ළුණන්ගේ ගු තව තන්  ා ගද්මාිරයන් ගකගරහි අවාර යක් ද්ක්වමින්  විගශේ, අවශයතා අයාපනය 

ිරිමබඳව වැ ුණලු  ා ද්ැනුවත් කිම ගම් වැ සට න් පවත්වයි    

ස ය මයස්ථානය විසින් ප ත සඳ න් මාතෘකා යටගත් සර්ක් (CERC) වයාපෘති වශගයන් වැ ුණලු 

මාලා ගද්කක් ද්ැනටමත් ක ර්මා ය කර ඇත : 

1. “ඔටිසම්” 

2. විගශේ, අයාපන අවශයතා සහිත  ගපර පාස ක ළුණන්ට ස ය ලබා  පම 
 

ේවීතියික සෙ තිතියික අධ්යාපන මදපාර්තමම්් තුව 

ග්ර් ථ 

එම් එ ල සුදර්නන මෙතා 

“ ලලදායි ඉමගනුම් - ඉගැ් වීම් ක්රියාවලියකට ඉමගනුම් - ඉගැ් වීම් උත්මත්නන කාරක”  ISBN-978-
955-0230-52-5ප අ් ස් ප්රකාශකගයෝ ප රාජගිරිය 

 
ඨ රාමතාස් මෙතා  

“ මපරපාස ල /ගුුවු්  සඳො මාර්මගෝපමේනයක් ”  ISBN -978-955-7616-02-5ප වැවින් තයතනයප 
ගපරපාස ක අයාපන තයතනය ඒ බී මට ගකොමිත්ක ගක්,න්ප අංක 143ප ගකිමන් වීදිය ගකොට්ල   
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සඟරා ලිපි 
ජී ඩී ග කකම්ගේප එස්  ක ත ානායකප එන්  නවරත්නප මට  ග ේවාපතිර  ප එස්  කු්ුණර්ති ස  මට  වීරගකෝන් 

(5 1 )පඅයාපන පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා වැ සට ගන් අ්ඩ  ඇ්ත්ම් යාන්ර යට 
 ඳුන්වාදුන් නවයකර යන්ගේ ඵලද්ායිතාවයප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස සඟරාවප 8 වන 
ගවල්ම 5 1 ප 6 -83 ිරටු  

 

 

නාතය් තර සම්මම්ලනවලට ඉදිරිපත් ක  ලිපි 
  
(සංක්ෂිප්ත පත්රිකාව සම්ගම්ලන වාර්තාවල ප්රකාශයට පත්කරන ල ප) 
 
ගේ කම ම් පන් (5 1 )ප  ICDL ළුුමණුව  ැද්ෑරූ ීවිතියික පාසැ ක ගු තව තන්ගේ පරි් ක මෘදුකාං් 

කුසලතා ිරී බඳ විමමටමක් ;  AAOU 2015, තසියාතික විවෘත විශ්වවිද්යාල සං්මගස 59 වන 
වාර්ෂික සුණල්වප ක්වාලාලම්ළුර් ප මැග කසියාව  

 
ගක් ජී මට කඳන්්ම (5 1 ) තිරසාර සංවර්නය සඳ ා අයාපනය (ESD) ශ්රී ලංකාගේ ීවීතියික 

අයාපනගස ප්රාන වි,යන්ට අද්ාල පාසැ ක පා ්රන්ථ ස  ගු ත අත්ගපොත්වලට ඇතුලත් කර ඇති 
ප්රාන සංක කපප 

 
එස් ීඨ ක ත ානායකප එස් නයිදුප එස් කු්ුණර්තිප ඒ තරියරත්නපටී ඩී ටී එ ක නපාල ස  එ ක තර් 

ග්ොන්ස කගකෝරාල (5 1 ) අයාපනගස විවෘතභාවය; සංක කප සිතියම්කර ය තුිමන් ගු ත 
පර්යාගලෝකයප තසියාතික විවෘත විශ්වවිද්යාලගස 59 වන වාර්ෂික සුණල්වප ක්වාලාලම්ළුර් ප 
මැග කසියාව  

 
එස්  කු්ුණර්තිප එස් ීඨ ක ත ානායකප ඒ  තරියරත්න ස  එස්  ජයසිං (5 1 ) තවර්නේත ළුුමණුව තුිමන් 

වෘත්තීය සංවර්නය; ශකයතාවයන් ස  අද ගයෝ්ප තසියාතික විවෘත විශ්වවිද්යාල සං්මගස 59 
වන වාර්ෂික සුණල්ව  ක්වාලාලම්ළුර් ප මැග කසියාව  

 
එස් ීඨ ක ත ානායකප එස් නයිදුපගේ මට එන් රාගේන්ද්ර ස  එම් යූ     රත්නායක (5 1 )ප විවෘත අයාපන 

සම්පත්වන්න්  (OER) විවෘත අයාපන ළුුමණුව (OEP); නවයකර  ඉග්නුම් අත්ද්ැකීම් සැළ ජම් 
සමඟ වෘත්තික පර්යාගලෝක  ා අභයාස විතැන් විම  දුරස්ථ අයාපන ිරිමබඳ ජාතයන්තර සුණල්ව 
(ICDE) සන්සිටීප ද්කුණු අප්රිකාවප ද්කුණු අප්රිකා විශ්වවිද්යාලය (ත්ීමසා) අනු්ර ගයන් පවත්වන 
ලදි  

 
එස් ීඨ ක ත ානායකප එස් නයිදුපගේ මට එන් රාගේන්ද්ර ස  එම් යූ     රත්නායක (5 1 ) විවෘත 

අයාපක ක සම්පත් ගවතින් විවෘත අයාපන සම්පත් පරිචය ද්ක්වා; නවයකර  ඉග්නුම් 
අත්ද්ැකීම් සැල ජම්කර  ගකොටග්න වෘත්තියික පර්යාගලෝකය ස  පරිචයන් විතැන්වීම open 
praxisප 0(4) 339-350. doi:10.5944/openpraxis.7.4.252  ගව අ විය;  
http://www.openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view/252/0 

 
එස්  ිර ක ත ානායකප ටී මට සන්ද්නායක ස  ඒ  ීඨ මධුරප්ගප තම(5 1 ) විවෘත අයාපක ක සම්පත් 

ඒකාග්රිත මං්ත පා මාලා  ද්ාරන්නන්ගේ සංජානන ස  කාර්ය සානය ිරිමබඳ මූන්ක 
අයයනයක්   International Journal of Innovative Research in Technology (IJIRT), 2(6), 
436-443 ගව  අ විය  http://www.ijirt.org/article.php?manuscript=142823 

 
එස්  ක ත ානායක (5 1 )ප “විවෘත  ා දුරස්ථ මාදින්ය භාවිතගස ප ගු ත ෂ්,යයින්ගේ සංජානනය ිරිමබඳ 

අයයනයක් ; ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස සංසිීි යක් ” විවෘත විශ්වවිද්යාල තසියානු 
සං්මගස 59 වන වාර්ෂික සුණල් වාර්තාව  මලයාසියාව   

 
ජී ඩී ග කකම්ගේ (5 1 ) විි මත් පාසැලට ඇතු කවන ළුණන්ගේ සූතද්ානම  ඳුනා්ැීමගම් යාන්ර යක්; 

චීනගස බීනේං නුවර පැවැත්වු ARNEC සුණල් වාර්තාව  ඔත්ගතෝබර් 1  ස  10ප 5 1   

http://www.openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view/252/0
http://www.ijirt.org/article.php?manuscript=142823
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ජී ඩී ග කකම්ගේ (5 1 )ප තයතක ක පරිචය ප්රවර්නය කිම ම සඳ ා  උ ්රියාකාම  පර්ගස,   විවෘත 
විශ්වවිද්යාල තසියානු සං්මගස 59 වන වාර්ෂික සුණල්වප ක්වාලාලම්ළුර්ප මලයාසියාවප 5 1   
ගනොවැම්බර් 59 සිට ගද්සැම්බර් 5 ද්ක්වා     

 
තර් මං්ග ක,්වර ,ර්මා ස  ගක්  වාමගත්වන් (5 1 ) විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුම් ලබන්නන්ගේ අයයන 

එළඹුම් ිරිමබඳ විමර්, යක්; විවෘත විශ්වවිද්යාල තසියානු සං්මගස 59 වන වාර්ෂික වැ ුණල්වප 
ක්වාලාලම්ර්ර්ප මලයාසියාව  

 
තර්  මං්ග ක,්වර ,ර්මා ස  ඒ සතයමටලන් (5 1 ) වෘත්තීය සංවර්න පරිචයන් ිරිමබඳ ගු තව තන්ගේ 

සංජානනප අයාපන පශ්චාත් උපාි  ඩිප්ගලෝමා  ද්ාරන උපාි  ගු තව තන් ිරී බඳ අයයනයක් ප 
විවෘත විශ්වවිද්යාල තසියානු සං්මගස 59 වන වාර්ෂික වැ ුණල්වප ක්වාලාලම්ර්ර්පමලයාසියාව     

 
එන් එම්  තර් ගක් නවරත්න ස  එස් ක ත ානායක (5 1 )ප ගු ත අභයාස අවසානගසදි ෂ්,ය 

ගු තව තන්ගේ කාර්ය සානය ිරිමබඳ ගු ත උපගීශකයින්ගේ ඇ්යීම් ිරිමබඳ විමර්ශ යක්   
විවෘත විශ්වවිද්යාල තසියානු සං්මගස 59 වන වාර්ෂික වැ ුණල්වප ක්වාලාලම්ළුර්ප මලයාසියාව 

 
එස් එම්  නවාස්තීන් (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ප්රවී තාවය මත පද්නම්  උ වි,යමාලා ප්රතිසංස්කර  ්රියාත්මක 

කිම ගම් ප ගු තව තන්ගේ අවානය ගයොුණවන අව පන්  අයෘපන ීඨ ගස වාර්ෂික අයයන සැසි   
 

මේශීය සම්මම්ලන සඳො ඉදිරිපත් ක  පත්රිකා 
 

ගේ  කම ම් පන් (5 1 ) පන්ති කාමර ඉ්ැන්වීම් ඉග්නුම් පරිසරය තුළ ීවීතියික පාස ක ගු තව තන් ළුුමණු 
කිම ගම් ප ජාතයන්තර පරි් ක ාවන බලපරගස (ICDL) ද්ායකත්වය  ශ්රී ලංකා විවෘත 
විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය  

 
ගේ කම ම් පන් (5 1 )ප බදු කල  දිස්ත්රික්කගස ීවීතියික පාසැ ක ගු තව තන්ගේ අන්තර්ජාල භාවිතයප මානව 

ශාස්ර  ා සමාජ විද්යා ිරිමබඳ රාජකීය තසියාතික සං්මගස වාර්ෂික සම්ගම්ලනය  5 1  මාර්තු 
56-58  

 
ගේ කම ම් පන් (5 1 )ප ශ්රී ලාංකීය සන්ද්ර්භය තුළ  ජාතයන්තර පරි් ක බලපර (ICDL) මාදින් 0 ක 

පා මාලා අන්තර්්තගස උචිතභාවය ිරිමබඳ විමර්ශ යක්  කළම ාකර  ස  තර්ිරක විද්යාව 
ිරිමබඳ 4 වන ජාතයන්තර සම්ගම්ලනයප කළමනාකර  ස  මූලය ීඨ යප  තුමණු විශ්වවිද්යාලයප 
මාතරප ශ්රී ලංකාවප 5 1  අග්ොස්තු 50-58  

 
මට ගු වර්නප ජී ඩී ග කකම්ගේප එස් ීඨ ක ත ානායකප එස් ද් ගසොයිසා (5 1 ) ගවනස්වන විීවත් 

වෘත්තිය: ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යල විීවතුන් ක යැඳියක සංජානනයන්   The International 
Conference on Promoting Socio-Economic Equity in South Asia: අද ගයෝ් ස  
අගප්ක්,ාවන්ප ජාතික විද්යා පද්නමප ගකොළඹ ප ශ්රී ලංකාව    

 
ීඨ මට ීඨ ජවුසර් (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ජාතික අයාපන විද්යා ීඨ යන්හි ඉ්ැන්වීම් ස  ඉ්ැනුම් පරිසරය  

ජාතික අයාපන විද්යා ීඨ  වෘත්තීය සංසද්ය අයාපන අමාතයංශය ප ශ්රී ලංකාව   
 
ීඨ මට ීඨ ජවුසර් (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ජාතික අයාපන විද්යා ීඨ යන්හි  ගද්වන ජාතික භා,ා අයාපනයප 

ජාතික අයාපන විද්යා ීඨ  වෘත්තීය සංසද්ය අයාපන අමාතයංශය ප ශ්රී ලංකාව   
එස්  ිර ක ත ානායකප එස් නයිදුප එස් කු්ුණර්තිප එ ක තර් ග්ොන්ස කගකෝරාල ප ඒ තරියරත්නප ටී ඩී 

නපාලප තර්  මං්ග ක,්වර ,ර්මාප එස් වනසිං ප එස් වීරගකෝන්ප එස් ක ත ානායකප එම් එ ක 
 ජද්ර්ශනප තර් නවරත්නප එම් එන්  මට ප්රනාන්දු ස  ගක් ඥයානරත්නම්ප(5 1 ) ඉ්ැන්වීගම් ප ස  
ඉග්නුගම් ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ගු ත ෂ්,යයන් විසින් විවෘත අයාපක ක සම්පත් 
භාවිතා කිම ගම් පර්ගයෝගලෝකයන් ස  පරිචයන්ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යලගස වාර්ෂික අයයන 
සැසි - 5 1   ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය     
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එස්  ිර ක ත ානායකප එස් නයිදුප එස් කු්ුණර්තිප එ ක තර් ග්ොන්ස කගකෝරාල ප ඒ තරියරත්නප ටී ඩී 
නපාල ස  එ ක තර් ග්ොන්ස කගකෝරාල (5 1 ) අයාපනය සඳ ා ප්රගේශය විවෘත කිම ම: විවෘත 
අයාපක ක සම්පත්වල කාර්යභාරය  The International Conference on Promoting Socio-
Economic Equity in South Asiaප අද ගයෝ්  ා අගප්ක්,ාවන්ප ජාතික විද්යා පද්නමප ගකොළඹප ශ්රී 
ලංකාව  

 
තර්  මං්ග කශ්වරශර්මා ස   ගක්  වාමගත්වන් (5 1 ) විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුම ලබන්නන්ගේ අයයන 

ළු තදු; ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස උපාි  අගප්ක්,ාවන් සමඟ  කළ අයයනයක්  ශ්රී ලංකාගේ 
උසස් අයාපනය ිරිමබඳ 11 වන  වාර්ෂික සම්ගම්ලනයප ගකොළඹ විශ්වවිද්යාලයප ශ්රී ලංකාවප 5 1  
ගනොවැම්බර් 54-5  දින   

 
තර්  මං්ග කශ්වරශර්මා ස   ගක්  වාමගත්වන් (5 1 ) විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුම ලබන්නන් සම ඉග්නුම් 

ළු තදු-  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස උපාි  අප්ක්,ක සි ජන් පද්නම් කර්ත් අයයනයකි    
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසිප 5 1 ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය 

 
එස්  ගක් ගපගර්රාප එස් ීඨ ක ත ානායක ප ඒ තරියරත්න (5 1 )  උපගීශාත්මක ්රියාවන්ය තුළ 

ගතොරතු ත සන්ක ගේද්න තාක්, ය සංකලනය කිම ගම් ප ශ්රී ලංකාගේ ීවිතියික පාස ක 
ගු තව තන්ගේ පර්යාගලෝකයන් අද්ෘශයයනය  8th International Conference on Ubi-Media 
Computing (UMEDIA) සඳ ා ඉදිරිපත් කළ පර්ගස,  පත්රිකාවප 5 1 ප ගකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලගස පරි් ක පාසැලප ගකොළඹ ප ශ්රී ලංකාව  

 
ීඨ රාමද්ාස් (5 1 )ප වැවින් අංශගස ගු තව තන් ස   ැටන් අයාපන කලාපගස ගද්මළ මාය ගු තව තන් 

ිරිමබඳ විගශේ, අවානය ගයොුණ කරමින් ගු ාත්මක අයාපනය ගකගරහි ඔවුන්ගේ බලපෑම  4th 
International Conference of Arts and Culture  ගිණිගකො දි් විශ්වවිද්යාලයප ශ්රී ලංකාවප 5 1  
ගද්සැම්බර් 55 දින  

 
   එම් එස් වනසිං  (5 1 ) වෘත්තීය ගීශාද ුණ ප්රවී තා සංවර්නය සඳ ා ීවිතියික අයාපනය 

සැළ ජම් කිම ගම් අවශයතාවය   NCAS Annual Research Symposiumප  2015 ජුක   9 දින.  
 

අධ්යාපනික සඟරාවල ප වූ ලිපි 

 
ආචාර්ය එස් කුගුළර්ති 
අයාපනගස ගු ාත්මකභාවය වැඩිදිත්ණු කිම ගම් ප ගු තව තන්ගේ කාර්යභාරයප “පාරමී”ීඨ  සඟරාවප   

වන ගවල්ම ප 5 1 ප අයාපන ීඨ ය ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය  
 
“උසස් මට්ටගම් චින්තන වර්නය සඳ ා ක ර්මා ාත්මක කුසලතා සංවර්නය ” “අ ගවන්” මාසික 

අයාපක ක සඟරාවප 5 1  අග්ෝස්තු 
 

මේ. කරීම්දී්  මෙතා 
“ සමාජානුගයෝජන කාරකගයක් වශගයන් සම ක්ඩ ායම්” “ අ ගවන් ” සඟරාවප 11 වන ගවල්මප (110 

වන ක කුතුව) 18-19 ිරටු  
 
“ සමාජානුගයෝජන කාරකගයක් වශගයන් ජන මායය” “ අ ගවන් ” සඟරාවප 11 වන ගවල්මප (118 වන 

ක කුතුව) 18-19 ිරටු   
 
“නවීකර ය ස  අයාපනය” “ අ ගවන් ” සඟරාවප 11 වන ගවල්මප (116 වන ක කුතුව) 10-19 ිරටු  
 

ආර්  .මඛගම ලෂ්්වරනර්මා ම ෙත්මිය 
ද්ැනුම මත පද්නම් වු  සමාජය තුළ ඉ්ැන්වීගම් වෘත්තීය බල්ැන්වීමප “පාරවී”  ීඨ  සඟරාව අයාපන 

ීඨ යප ශ්රී ලංකාව  
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ගු තව තන් සඳ ා තචාරර්මවල අවශයතාවයප “ අධීක්,ක”   වන ගවල්මප ිර  සඟරාව අයාපන ීඨ යප 
ශ්රී ලංකාව  ළුරවැසි අයාපනයප 1  වන ග්රේණියප පා  ්රන්ථයප අයාපන ප්රකාශන 
ගද්පාර්තගම්න්තුව   

 

ආචාර්ය එෆ්.එම් නවාස්තී්   
අයාපක ක පර්ගස,  ස  ක යැදි රමප “පාරවී”   වන ගවල්ම පිර  සඟරාව  අයාපන ීඨ ය  ප ලංකාවශ්රී  
වි,ය මාලාව:  ැඳින්වීමක් “අ ගවන්” 15 වන ගවල්මප (119 වන ක කුතුව) 4-1  ිරටු  
 
අ ගපො ස (සාවගපළ) විභා් ප්රතිඵල    ඊළඟට කුමක්ද්  “Serendip” ප ගද්මළ ළුවත්පතප 5 14 අගප්රේ ක  4   
 

එස් නයසිඛෙ මෙත්මිය 
සංස්කෘතික සංරාන්තිය තුළ පාසැග ක ගෝමිකාවප “අධීක්,ා”ප   වන ගවල්මප අයාපන ීඨ යප ශ්රී ලංකා 

විවෘත විශ්වවිද්යාලය  

 

ඨ රාමදාස් මයා 
පාසැ ක පීතිය තුළ මානව සම්පත් කළමනාකර ය ස  ඒබ්ර ම් මාස්ගලෝගේ මානව අවශයතා ධූරාවන්ය 

“අ ගවන්” මාසික අයාපන සඟරාවප 5 1  සැප්තැම්බර්   
 

පූර්ව  මාවිය සෙ ප්රාථමික අධ්යාපන මදපාර්තමම්් තුව 

සඟරා ලිපි 
 
ීඨ එ ක එන් තර් රාජපක්,ප ඩී චතුරිකා (5 1 )ප ඉ්ැන්වීම් ඉග්නුම් ්රියාවන්ය තුළ ඉග්නුම් තාරක 

භාවිතගස ප ගපරපාස ක ගු තව තන් විසින් ුණුම පාන ්ැටල්   International Journal of 
Multidisciplinary Studies, 2(1), 115-120  

 

ජාතයන්තර සම්ගම්ලනය සඳ ා ඉදිරිපත් කළ පත්රිකා (සුණල් වාර්තාවල ප්රකාශයට පත් කළ සංක්ෂිප්ත 
පත්රිකා) 

 

ීඨ තර් ඩී චතුරිකා (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ වර්තමාන පාසැ ක උපගීශන ගසේවය ිරිමබඳ  ෂ්,ය සංජානනය 
(අනුරාළුර කලාපය ිරිමබඳ විගශේ, අවානය ගයොුණකරමින්) අයාපනය ිරිමබඳ 3 වන ග්ෝීමය 
සුණල් වාර්තාව (GSE 2015), මලයාසියාව 

ීඨ තර් ඩී චතුරිකාප ීඨ එ ක එන් තර් රාජපක්, (5 1 ) ළුර්ව ළමාවිය ස  ප්රාථමික අයාපනය ඩිප්ගලෝමාගේ 
මං්ත ඉග්නුගම් විවෘත  ා දුරස්ථ මාදින්ය ිරිමබඳ ඉග්නුම ලබන්නාගේ සංජානනය  ශ්රී ලංකා 
විවෘත විශ්වවිද්යාලය  Proceedings of 29th AAOU Conference, ක්වාලාලම්ර්ර්ප මලයාසියාව  

 
ඩී එම්    ුණ සිං  (5 1 ) අයාපන පරිසරය තුළ  කු ා ළුණන්ගේ ක්රී ා මන්න් ක ර්මා ය න්ත්වය දිත්ණු 

කළ  ැක්ගක් ගකගසේද්   Proceedings of 3rd Global Summit on Education (GSE 2015),  
මලයාසියාව  

 

ීඨ එ ක එන් තර් රාජපක්, (5 1 )ප ඉ්ැන්වීම් ඉග්නුම් ්රියාවන්ගස ප ගපරපාසැ ක ගු තව තන්ගේ ක්රී ාව 
මත පද්නම්  උ ඉ්ැන්වීගම් උපායමාර්් භාවිතය  නව දිශාවක් කරා විවිත්වය ප්රතික ර්වචනය 
කිම ම; බුමවි එළඹුම් ිරිමබඳ  ගද්වන ජාතයන්තර සුණල් වාර්තාවප (1 1 ිරටුව)ප උපාි  අයයන 
තයතනයප ශ්රී ජයවර්නළුර විශ්වවිද්යාලයප ශ්රී ලංකාව  

 
ීඨ එ ක එන් තර් රාජපක්, (5 1 ) ක්රී ාව තුිමන් ගපරපාසැ ක ළුණන්ගේ සම අන්තර්්රියා ප්රවර්නය  

ජාතික සංවර්නය උගද්සා වෘත්තීයමයභාවය කාවැී පම; 8 වන ජාතයන්තර පර්ගස,  සුණල් 
වාර්තාවප (3   ිරටුව) ශ්රීමත් ගජොන් ගකොතලාවල තරක්,ක විශ්වවිද්යාලයප රත්මලානප 1 39 ප ශ්රී 
ලංකාව  
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ීඨ එ ක එන් තර්  රාජපක්, (5 1 )  “ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස ප්රර්ව ළමාවිය අයාපන ස  ප්රාථමික 
අයාපන ඩිප්ගලෝමා වැ සට ගන් අ්ඩ  ඇ්යීම ිරිමබඳ ඉග්නුම ලබන්නන්ගේ සංජානන”  
Proceedings of 29th AAOU Conference  ක්වාලාලම්ර්ර්ප මලයාසියාව  

 
ීඨ එ ක එන් තර් රාජපක්, (5 1 )ප “ගපරපාස ක පන්ති කමරය තුළ සමාජ -නාටයමය ක්රී ාවන්හි ළුණන්ගේ 

ස භාගීත්වය” ගප්රාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලගස  IPURSE ජාතයන්තර සම්ගම්ලන වාර්තාවප 5 1  
ගනොවැම්බර්  

 

ීඨ එ ක එන් තර් රාජපක්, (5 1 )ප භා,ා සංවර්නය සඳ ා ක්රී ාව මත පද්නම්  උ ්රියාකාරකම් භාවිතගස ප 
ගපරපාසැ ක ගු තව තන්ගේ සංජානනය  Emerging concepts in Multidisciplinary Research: 
International Post Graduate Research  සුණල් වාර්තාව; ජාතයන්තර පශ්චාත් උපාි  පර්ගස,  
සුණල්ව - 5 1  කැළණිය විශ්වවිද්යාලයප කැළණිය     

 

නාතික දායකත්වය්  
ඩී එම්     ුණ සිං  - සම්පත්ද්ායක - ප්රාථමික ග්රේණි සඳ ා ප්රාථමික අයාපන වි,ය මාලාව සංගශෝනය 

කිම ම ( 1 ස  5 ග්රේණි) - ජාතික අයාපන තයතනය - 5 1   
 
ඩී එම්     ුණ සිං  - සම්පත්ද්ායක - ගු ත ළුුමණු අත්ගපොතක් සම්පාද්නය කිම ම ( 3 වන ප්රාන අදියර) – 

(පළාත් ක්ඩ ායම් ළුුමණුව) ජාතික අයාපන තයතනය - 5 1   
 
ඩී එම්     ුණ සිං  - සම්පත්ද්ායක - පළුණ ග්රේණියට ඇතුලත්වන ළුණන්  ඳුනා්ැීමම සඳ ා පළාත් 

ක්ඩ ායම් ළුුමණු කිම ම (අයාපන අමාතයංශය) 5 1    
 
ටී  ුණකුන්තන්ප සංස්කාරක- 1 වන ග්රේණියප ්ණිතය ගු ත අත්ගපොත  
ටී  ුණකුන්තන්ප සම්පත්ද්ායක - අයාපනපති වැ සට න - නැග්නහිර විශ්විවද්යාලය    
 

විමනේෂ් අවනයතා අධ්යාපන මදපාර්තමම්් තුව 

සඟරා ලිපි 
 

ගක් ඒ මට අ කවිස් (5 1 ) අන්තර්කර  පන්ති කාමර තුළ ීමති ම ති : ශ්රී ලංකාගේ අත්ද්ැකීම්ප විගශේ, 
අවශයතා අයාපන සඟරාවප 1  වන ගවල්මප 5 1   

 

ගක් ඒ ීඨ අ කවිස් (5 1 )ප ශ්රී ලංකාගේ අන්තර්කර   අයාපනය ිරිමබඳ ගු තව තන්ගේ සංජානන  

 

නාතය් තර සම්මම්ලන සඳො ඉදිරිපත් ක  පත්රිකා (සුළු  වාර්තාව් ි  ප්රකාශිත සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න) 
 
බී ජී එම් අනු තීි කාප ගක් ඒ මට අ කවිස් ප ටී ඩී  ටී එ ක  නපාල ස  ගක් කීතීස්වරන් (5 1 )  විවෘත  

ඉග්නුම් නව මාවතක් කරා; විවෘත අයාපක ක සම්පත්ද්ායක විද්යුත් ඉග්නුම් පා මාලාව තුිමන් 
ලබා්ත් අත්ද්ැකීම් ිරිමබඳ ගු ත සි ජන්ගේ සංජානනය  විවෘත විශ්වවිද්යාල තසියාතික සං්මගස 
59 වන වාර්ෂික සම්ගම්ලනයප ක්වාලමිර්ර්ප මලයාසියාව    

 

එස් ීඨ ක ත ානායකප එස් නයිදුප එස්  කු්ුණර්තිප ඒ තරියරත්නප ටී ඩී ටී එ ක  නපාල ස  එ ක තර් 
ග්ොන්ස කගකෝරාල (5 1 )ප අයාපනගස විවෘතභාවය; සංක කප සිතියම්කර ය තුිමන් ගු ත 
පර්යාගලෝකයප විවෘත විශ්වවිද්යාල තසියාතික සං්මගස 59 වන වාර්ෂික සම්ගම්ලනයප 
ක්වාලාලම්ර්ර්ප මලයාසියාව  

 

මේශීය සම්මම්ලන සඳො ඉදිරිපත් ක  පත්රිකා ( සුළු  වාර්තාව් ි  ප්රකාශිත සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න) 
 

එස් ීඨ ක ත ානායකප එස් නයිදුප එස්  කු්ුණර්තිප එ ක තර්  ග්ොන්ස කගකෝරාලප ඒ තරියරත්නප ටී ඩී ටී එ ක 
නපාලප තර් මං්ග ක,්වර ශර්මාප එස් වනසිං ප එස්  වීරගකෝන් ප එස් ක ත ානායකප එම් එ ක 
 ජද්ර්ශනප තර් නවරත්නප එම් එන් මට  ප්රනාන්දු ස  ගක් ඥයානරත්නම් (5 1 ) ප ඉ්ැන්වීම් ඉ්ැනුම් 
්රියාවන්ය තුළ විවෘත අයාපක ක සම්පත් භාවිතගස ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාල ගු ත සි ජන්ගේ 
පර්යාගලෝකය ස  පරිචයන්ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස  වාර්ෂික අයයන සැසි - 5 1    ශ්රී 
ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය  
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ඉඛජිම් ු තාක්ෂ්ණ ඨඨය 

 

 

ෙැඳි් වීම: 

විවෘත  ා දුරස්ථ අයාපනය යටගත් ඉංනේගන් ත තාක්,  ිරිමබඳ උපාි  පා මාලා ඉදිරිපත් කිම ම 

සම්බන්ගයන් ඉංනේගන් ත තාක්,  ීඨ ය විගශේ, වැද්්ත්කමක් ද්රයි   අගප් උපාි  වැ සට න් ළුලු ක 

පරාසයක ෂ්,ය ඉග්නුම් රටාවලට ඉ ක  සලසන අතර ළුලු ක පරාසයක වෘත්තීය ගතෝරා ්ැීමමකට ඉ  

සලසයි   තව ද්  ීඨ ය ස  විවි වැ සට න්වල ක යැන් සි ජන් අතර බුම වි වි,ය ක්ග,ේරයන්හි  ා 

පර්ගස,  වයාපෘතිවල ක රන්තරගයන් එක්ව වැ  කරන ස ගයෝගිතා පරිසරයක් ක ර්මා ය කර ඇති 

අතර අගප් සියලු වැ සට න්වල උපාි ාම න්ට අති විෂ්,්  වෘත්තීය අවස්ථා ඇති බව සඳ න් කළ ත්තුය  

“විවෘත  ා දුරස්ථ අයාපනය මගින් කාර්මික  ා සමාජ අවශයතා සළුරාීමම ස  පර්ගස,   ා සම්පත් 

කාර්යක්,ම  ා තිරසාර ගලස භාවිත කිම ම මගින් අයයන උත්කෘ,් භාවය අත්කර ්ැීමම උගද්සා සියලු 

ගද්නාට ඉංනේගන් ත  ා තාක්, ය ිරිමබඳ  යාවජීව ඉග්නුම් අවස්ථා සැපයීගම්  ප විෂ්,් ත්වය අත්කර 

්ැීමම” ීඨ ගස ගමග වර ගේ   

 

ීඨ ගස මනාව  ජදු ජකම් ලත් 0  කට අි ක කැපවීගමන් කටත්තු කරන අයයන කාර්ය ම්ඩ ලයක් 

සහිතව අයයන අංශ  යක් ( කෘෂිකාර්මික  ා වැවින් ඉංනේගන් ත විද්යාවප සිවි ක ඉංනේගන් ත විද්යාවප විදුන් 

 ා පරි් ක ඉංනේගන් ත විද්යාවප යාන්ත්රික ඉංනේගන් ත විද්යාවප ්ණිතය  ා ඉංනේගන් ත විද්යාව ිරිමබඳප 

ද්ර්ශනය ස  ගපග කම්  ා ඇ්ලුම් තාක්, ය) ඇත  ීඨ ය විසින් ශ්රි ලංකා  ජදු ජකම් රාුණවට අනුව 

ක්ග,ේරයට අවශය ගබොග ෝ ඉංනේගන් ත  ා කාර්මික විගශේ,ඥයතාවන් ඇතුලත් ස තිකප උසස් ස තිකප 

උසස් ඩිප්ගලොමා ග්්රව ප්රථම උපාි   ා පශ්චාත් උපාි   ා පශ්චාත් උපාි  කරා ගයොුණ  උ විවි අයයන 

වැ සට න් ඉදිරිපත් කරයි  ීඨ ය විසින් ිරරිනමනු ලබන ප්රාන ග්්රව උපාි  වන්ගන් තාක්, ගේ  ප 

(ඉංනේගන් ත ) උපාි යප කාර්මික අයයන උපාි ය  ා මෘදුකාං් ඉංනේගන් ත උපාි ය ගේ   ීඨ ය විසින් 

ස තික පරප උසස් ස තික පරප  ා ඩිප්ගලොමා පා මාලාවලට ද්  ා එමගින් උපාි   ා ඉ ළ උපාි  
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වැ සට න්වලට ඇතුලත් වීම සඳ ා ප්රමා වත්  ජදු ජකම් ගනොමැති සි ජන් ඉ ළ නැංවීම සඳ ා පද්නම් 

මට්ටගම් පා මාලාවන් ද් ඉදිරිපත් කරයි .  

 

ස්වයං අයයනගස ප්රාන අං්යක් වනුගස සම්ප්රායික විශ්වවිද්යාලයක ගීශනවලට සමාන වන්නා  උ 

ුණද්රිත  ා මාර්්්ත අයයන දුවය ගේ  ඒවා මගින් ෂ්,යයාගේ විශ්ග ක,  ක ළු තා  ා ස්වාධීන චින්තනය 

වර්නය කර ්ැීමමට ෂ්,යයාට උපකාම  වන අත්රින්  ප්රගේශම්කාම  ගලස  ක ර්මා ය කරන ලද් 

්රියාකාරකම්  ා ස්වයං ඇ්ැයීම් ප්රශ්න මාලාවක් ද් ඉදිරිපත් ගකගර්  ුණද්රිත ද්රවයවලට උපකාරි වන ගලස 

්රවය ද්ෘ,ය ද්රවයප දිවා පාස ක ( ුණුම ට ුණුම  ලා ගකගරන සාකච්ජා) , උපගීශක චිකිත්සා්ාරප 

රසායනා්ාර වැ ප ක්ග,ේර අයයනප  මාර්්්ත අං්  ා සම්මන්ර  සකසා ඇත   

 

රසායනා්ාර වැ   ා ක්ග,ේර අයයන තාක්, ය ිරිමබඳ ගබොග ෝ පා මාලාවල අතයවශය අං්යක් වන 

අතර ඒවා අක වාර්ය ගේ  
 

විශ්වවිද්යාලගස ප්රාගීය ය  ා අයයන මයස්ථානවල ෂ්,ය ක්ඩ ායම් සඳ ා ීඨ ගස තචාර්යව තන් 

විසින් කන්න් සැල ජම් කරන ලද් දිවා පාස ක  ා උපගීශන චිකිත්සා්ාර  පවත්වනු ලැග   ගමම දිවා 

පාස කවල  ප කිසියම් පා මාලාවක ස්වයං අයයන ද්රවය අවගබෝ කර ්ැක ගම් ්ැටලු ඇත්නම් සි ජන්ට 

ඒවා දිවා පාස කවල  ප සාකච්ජා කළ  ැකිය  

 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය මූන්ක වශගයන් වැ  කරන සි ජන් ගවනුගවන් අද් ස් කරන ලද් 

විශ්වවිද්යාලයකි  එග යින් වැ  කරන අතරතුර දු,්කරතාවකින් ගතොරව සිය අයයන කටත්තු කරග්න 

යාමට ෂ්,යගයකුට  ැකි ය  ගබොග ෝ ්රියාකාරකම් සති අන්තවල  ප  ා ක වාඩු දිනවල  ප පැවැත්වීමට 

විශ්වවිද්යාලය  ැකි සෑම උත්සා යක් ම ්න්නා නුණදු රසායනා්ාර  ා විභා් වැක  සම ර ්රියාකාරකම් 

සතිගස දිනවල ිරිමගයල කිම මට සිදු විය  ැකිය  සමස්ත  අයයන වර්,ය සඳ ා ්රියාකාරකම් 

කාලසට න අයයන වර්,ය තරමභගස  ප සි ජන්ට ලබා ගද්න ග යින් ඉංනේගන් ත තාක්,  ීඨ ය යටගත් 

සි ජන්ට තම වැ කටත්තු කන්න් සැල ජම් කර ්ත  ැකි වන බව අගප්ක්,ා ගකගර්  

 

කිෂිකර්ම ො වැවිළි ඉඛජිම් ු මදපාර්තමම්් තුව 
 

මොචාර්ය මේ.එස්.ද සි ලවා  
 

පූර්ණ නිබ් ධ්න 
 

1. අයි එස් ඒ ගකෝරලගේප ීඨ වීරසිං ප එන් තර් එන් සි කවා ස  මට එස් ද් සි කවා  (5 1 ) පගසහි 
තිගබන ගපොස්පරස් ක ර් ය කිම ම ; ඉක්මන් ස  සරළ රමයක්  ශ්රී ලංකා විවෘත ේශ්වවිද්යාලගස 
සඟරාවප 8 වන ගවල්ම (1-18) 
 

2. එම් ඩී එම් ගු වර්න ස  මට එස් ද් සි කවා (5 1 ) තක්කාන්වල (රානේත වර්්ගස ) ශාකමය  ා 
ප්රජනක පරාමිතීන් ගකගරහි ගප්රේරිත උ,් ත්වගස ස  ජල තතතිගස බලපෑම  ශ්රී ලංකා විවෘත 
ේශ්වවිද්යාලගස සඟරාවප 8 වන ගවල්ම (19-38)   
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3. මට එස් ද් සි කවා (5 1 )  ශ්රී ලංකාගේ වියිම ස  අන්තර්මාය කලාපයන් හි කෘෂි ිමං මන්න් 
ගනෝැඹු ත ගෝ්ත ජල භාවිතය ස  වර්තමාන ගස්ය උපද්රව  ශ්රී ලංකාගේ ජල සම්පත් පර්ගස,   
කෘෂිකර්ම පශ්චාත් උපාි  තයතනයප ISBN 978-955-1308-20-9, 31-42  ිරටු  

 
 

සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න 
 

01. ීඨ ටී එන් දිශාක  ස  මට එස්  ද් සි කවා (5 1 )  උ,් ත්වයට ස  ජල තතතියට ක රාවර ය  උ 
තක්කාන් ගකගරහි ගකොළගරොඩු වැස්ගම් බලපෑම  Proceedings of the Research Symposium on 
Environmental Conservation & Management: Towards Sustainable Environment 5 1  
ජනවාම  5 ප කැළණිය විශ්වවිද්යාලයප ශ්රී ලංකාව  6 ිරටුව 
 

02. ීඨ ටී එන් දිශාක  ස  මට එස්  ද් සි කවා (5 1 ) ගීශගුණික ගවනස්වීම ස  ජල උපගයෝජයතාවය 
ිරිමබඳ ග්ොවීන්ගේ සංජානනය; අනුරාළුර දිස්ත්රික්කගස ගතෝරා්ත් ප්රගීශයන්හි සිදුකළ සිීි  
අයයනයකි  Proceedings of the Research Symposium on Environmental Conservation & 
Management: Towards Sustainable Environment 5 1  ජනවාම  5 ප කැළණිය විශ්වවිද්යාලයප 
ශ්රී ලංකාව  36 ිරටුව  
 

03. අයි එස් ඒ ගකොරළගේප ීඨ වීරසිං  ස  මට එස්  ද් සි කවා (5 1 ) ග්ොවීන් සඳ ා ගපොස්පරස් පම ක්,ා 
කිම ගම් ගමවලම් කට්ටල සංවර්නය කිම ම  ශ්රී ලංකා විවෘත ේශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික විීවත් සැසිප 
ISSN 2012-9912,  175-178 ිරටු  
 

04. එස් කවී,්ප    එස් ගබොගත්ජු ස  මට එස් ද් සි කවා (5 1 )  ගකොළ වර්්ගස ක ,්පාදිත ගත් වල 
ගු ාත්මක ලක්,  ගකගරහි විවි ප්රමිතිගයන් ත්ත් ගකොළ ස  අභයන්තර වියී ගම් උ,් ත්වගස 
බලපෑම  ශ්රී ලංකා විවෘත ේශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික විීවත් සැසිප ISSN 2012-9912,  183-186 ිරටු   
 

05. මට එස් ද් සි කවා (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ උතු තමැද් පළාගත් ජල අර්වේය - අතීතය වර්තමානය ස  
අනා්ත ළුගරෝකථන  ශ්රී ලංකා විවෘත ේශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික විීවත් සැසිප ISSN 2012-9912, 
89-92 ිරටු  

06. ීඨ ටී එන් දිශාක   ස  මට එස් ද් සි කවා (5 1 ) ගීශගුණික ගවනස්වීගම් බලපෑම්වලට වියිම 
කලාපගස ග්ොවීන් සාර්ථකව ුණුම  ගද්යිද්   ම්බන්ගතොට දිස්ත්රික්කගස සිීි  අයයනයකි  
ශ්රී ලංකා විවෘත ේශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික විීවත් සැසි ISSN 2012-9912, 93-96. ිරටු   
 

07. ීඨ ටී එන් දිශාක   ස  මට එස් ද් සි කවා (5 1 ) ගකොළගරොඩු වැස්ම සහිතව ව්ාකළ විකිණිය  ැකි 
ගු ාත්මක තත්වගයන් ත්ක්ත තක්තාන් ග්ඩි මත ග්ෝීමය උණු ජගමන් ගප්රේරිත උ,් ත්වය ස  
ජල තතතිය    ශ්රී ලංකා විවෘත ේශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික විීවත් සැසිප ISSN 2012-9912, 179-182 
ිරටු. 

 

ආචාර්ය එස්. ත්රිකාවල 
 

ප්රකානන ලයිස්තුව 
ගක් එස් ගසොමපාලප එම් එ ක වී වීරග ේවා  ස  එස් ත්රිකාවල (5 1 ) ගෝමිගස ව්ාකළ මාල්මිරිස් (Capsicum 

annum L. cv. Hungarian Yellow Wax) ඵලගස වර්නයප ගු ාත්මකභාවය වැඩිදිත්ණු කිම ම 
ස  ඇක රැක්ගනෝස් ගරෝ්යට ප්රතිගරෝ ද්ැක්වීම ගකගරහි ගපොටෑසියමිවල  බලපෑම  
International Journal of Multidisciplinary studies.  5 වන ක කුතුව, 5 වන ගවල්ම  

 
ගක් එස් ගසෝමපාලප එම් එ ක ඩී වීරග ේවා ස  එස් ත්රිකාවල (5 1 )  තක්කාන්(Lycopersiconesculentum 

L.) ඇන්රැක්ගනෝස් ගරෝ්යට ද්ක්වන ප්රතිගරෝය වැඩිකිම ම සඳ ා ළුර්ව අස්වනු ගපොටෑසියම් 
භාවිතය International Journal of Agriculture, Forestry and plantation .1 වන ගවල්ම, 29-31 
ිරටු  
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සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න  
ගක් එස් ගසෝමපාලප එස් ත්රිකාවල ස  එච් එ ක ඩී වීරග ේවා (5 1 ) ගපොටෑසියම් මන්න් වැඩිදිත්ණු කරන 

ලද් ගෝමිගස ව්ාකල මාල්මිරිස් ඵලගස (Capsicum annum L. cv. ‘Hungarian Yellow Wax’) 
ගු ාත්මක වර්නය ස  ඇන්රැක්ගනෝස් ගරෝ්යට ප්රතිගරෝය ද්ැක්වීම  International 
Conference on Multidisciplinary Approaches, ශ්රී ජයවර්නළුර විශ්වවිද්යාලයප 5 1   

 

සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න  
ගක් එස් ගසෝමපාලප එස් ත්රිකාවල ස  එච් එ ක ඩී වීරග ේවා (5 1 ) ගපොටෑසියම් මන්න් වැඩිදිත්ණු කරන 

ලද් ගෝමිගස ව්ාකල මාල්මිරිස් ඵලගස (Capsicum annum L. cv. ‘Hungarian Yellow Wax’) 
ගු ාතාමක වර්නය ස  ඇන්රැක්ගනොස් ගරෝ්යට ප්රතිගරෝය ද්ැක්වීම  International 
Conference on Multidisciplinary Approaches, ශ්රී ජයවර්නළුර විශ්වවිද්යාලයප 5 1   

 
ගක් එස් ගසෝමපාලප එම් එ ක ඩී වීරග ේවා ස  එස් ත්රිකාවල (5 1 ) සින්කන් වන්න් ගපෝෂිත ද් යියා ගයදූ 

පස තක්කාන්වල ඇන්රැක්ගනොස් ගරෝ්යට ද්ක්වන ප්රතිගරෝ වැඩි දිත්ණු කරයි  ශ්රී ලංකා 
සබර්ුණව ේශ්වවිද්යාලගස ජාතයන්තර සම්ගම්ලන වාර්තාවප 5 1   (ICSUSL 2015),  

 

ආචාර්ය එ්  එස් වීරක්මක ඩි 
 

සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න 
ඒ එස් ඩී  ද් සි කවාප ගක් ඒ එන් ීඨ කනු්ලප එන් එස්  වීරක්ගකොඩි(5 1 ) අුණකිරිවල ක්ෂුද්රජීවී විද්යාත්මක 

ගු ත්වය ස  මනා කළමනාකර යප පරිචයන් ්රියාත්මක කිම ම මන්න් ගු ාත්මකභාවයට 
සිදුවන බලපෑම ශ්රී ලංකා සබර්ුණව විශ්වවිද්යාලගස ජාතයන්තර සම්ගම්ලනය -5 1  (ICSUSL 
2015), 5 1  ගනොවැම්බර් 19 ස  5  දින බර්ජයා  ග ොටලයප ගකොළඹ  

 
එම්  චන්ද්රගුප්තප තීක්,ණී ගසෝමරත්නප ක ගම්,ා එස් වීරක්ගකොඩි (5 1 ) භාවිතයට සූතද්ානම් ස  ක මත 

පද්නම්  උ ගබ කලන්  තු බර්්ර්ප ක ,්පාද්නය  Institute of Food Science & Technology Sri 
Lanka . වාර්ෂික පර්ගස,  සැසියප ගකොළඹ  3 ප 5 1  ගද්සැම්බර් 1  දින  

 
ක ගම්,ා එස්  වීරක්ගකොඩිප ගක් ගක් ඩී එස් ර වීරප ජී ඒ එස් ගප්රේමකුමාරප තීක්,ණී ගසොමරත්න   

ත ාර මන්න් ගබොවන ගරෝ් කාරක වලට එගරහිව ඌ  උපගයෝනේත අශුී ශාක 
සාරයන්ගේ බහිගරෝිරත ප්රතිබැක්ටීරියා ්රියාකාම ත්වයප Australian Society of 
Microbiology වාර්ෂික විද්යාත්මක රැස්වීම ස  ප්රද්ර්ශනය  කැන්බරා ප සස්ගරේන්යාව 5 1  
ජුන් 15-1  ද්ක්වා  

 
ක ගම්,ා එස්  වීරක්ගකොඩිප මත්රි තම්මිටියග්ො ගේප alpiniagalanga( galangal) හි ්රෑමි ගපොසිටිේ 

බැක්ටීරියාවලට එගරහි ප්රති බැක්ටීරියා ස  ප්රති තජව පටල ්රියාකාම ත්වය ස  
ඖ,ගේ පය තරක්,ාව ඇ්යීම   Australian Society of Microbiology  වාර්ෂික 
විද්යාත්මක රැස්වීම ස  ප්රද්ර්ශනයප කැන්බරාප සස්ගරේන්යාවප 5 1  ජුන් 15-1  ද්ක්වා  

 
ීඨ යූ එච් එස් ක ත ාරත්නප එම්  තම්මිටියාග්ො ප එන්  එස් වීරක්ගකොඩිප සම්මත රම භාවිතගයන් 

ව්ාකරන ඉඟු ත රයිගසෝමයන්හි (Alpinia galangal) තරක්,  ඇ්ත්ම  ගද්වන විද්යාත්මක 
සැසිප Sri Lanka Association for Laboratory Animal Science  තවද්ය පර්ගස,  
තයතනයප ගකොළඹ  5 1  ජනවාරි 16 ස  10  

 

පුර්ණ නිබ් ධ්න 

 
ටී  න්යනගේ ප ඊ    එම් එස් ඩී ගක්  ඒකනායක ප එන් එස්  වීරක්ගකොඩිප ගේ එම්  ගසනවිරත්නප 

ඊ ඩී ගක්  එදිරිසිං  (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ඉ ළ අස්වැන්නක් ලබාගද්න ගකොගකෝවා වර්්වල 
(Theobroma cacao L.) ගම්ද් අන්තර්්තය සැකමටගම් ප ගකොගකෝවා බීජ ගසේ පම ස  වියී ගම් 
බලපැම Proceedings of the Annual Symposium on Minor Export Crops (3) අග්ෝස්තු 13-
14ප ගප්රාගද්ණිය ප ශ්රී ලංකාව  
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තචාර්ය එච් ගක් එ ක ගක් ගු ගසේකර ප    ජී එස් ගක් විදුගර්වත්තප එච් ගක් එ ක ගක් ගු ගසේකර ස  

එස් ඒ ්රි,් රාජා (5 1 )  ගබෝ්න්විලා (Bougainvillea spectabilis)  කඳ කැීඨගම් ප ව ාත්  ජදු ජ 
ුණ ක ඇ පගම් මාය ස  සළු,්ප සංයාතය  National Symposium on Floriculture Research 
(NASFLOR-2015) ගප්රාගද්ණිය ජාතික උීද ද් උද්යාන ගද්පාර්තගම්න්තුව  ා ශ්රී ලංකා 
කෘෂිකාර්මික පර්ගස,  ප්රතිපත්ති සභාව (CARP) ඒකාබීවප 8;0  

 

ඨ.මක්.මේ. ද මම ල 

 

සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න 

 
ශ්රී ලංකාගේ ගතත් කලාපගස කනන කන්ද් වනාන්තර ගවන් වු ගකොටසක වාර්තා වන උස් වෘක්, 

ඒකගීය ය තාවය  
 

 

සිවි ල ඉඛජිම් ු මදපාර්තමම්් තුව 
 

මොචාර්ය මක්.එස්. වීරමසේකර 

“වා න කළමනාකර  ගයොජනා රමයක් මන්න් තරක්ෂිත වා න ස  පදිකයින්ගේ ්මන් 
මූලප්රවා කර ය ”  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි  5 1 ප 5 1  
ගනොවැම්බර්  19-5  ද්ක්වාප 11 -118 ිරටු  [ISSN–2012-9912]  

ද්කුණු අි ගේගී මාර්්ගස ාරිතාව ගකගරහි අතින් ්ාස්තු එකතු කිම ගම් බලපෑම  ශ්රී ලංකා විවෘත 
විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි - 5 1 ප 5 1  ගනොවැමිබර් 19 -5  ද්ක්වා  119-155 ිරටු    
[ISSN–2012-9912]  

එ් .එම්.මේ සමරවි්රම මෙතා 

ශ්රී ලංකාගේ ් ක කැීමම් ස  පත ක කර්මාන්තගස ප  යිනමයිට් ජල ගජ ක ස  තතගලෝද් ළුළුර  ද්රවය 
භාවිතය (ශ්රී ලංකා ඉංනේගන් ත  තයතනගස “ENGINEER” සඟරාව)  

දුම්රියමාර්් තලබ තගේ වයාකෘති ප්රබලතාවය ගකගරහි කාරම් බැඳිගම් බලපෑම (ශ්රී ලංකා ඉංනේගන් ත 
අයතනගස 1 9 වන වාර්ෂික සැසිය සඳ ා ඉදිරිපත් කළ පත්රිකාව) 

ආචාර්ය ඨ.ඒ.මක් කුණාන් ද 

OMICS International Conferences USA - සමාගලෝචනයට භාජනයට වී ඇති සංක්ෂිප්ත 
ක බන්නයකි  

මකමරමි්  පවතින පර්මේෂ්ණ 

මොචාර්ය ටී.එම් ප ලම ලවත්ත  

දුර්වල ගෝමි තත්වයන් සඳ ා අඩු වියද්ම් වයු  සැළ ජම් කිම ම ; වික කප ඉදිකිම ම් ද්රවය වශගයන් ඉදිකිම ම් 
ස  ක ,්පාද්න අපද්රවය භාවිතය  

 

මොචාර්ය මක්.එස්. වීරමසේකර  

යාපනය නා්රික ප්රගීශගස තද්බද්යට පත් මාර්් ජාලය සැළ ජම්කර වැඩි දිත්ණු කිම ම  ගකොට්ටාව 
න්රගස වා න පදිකයින්ගේ ්මන ප  ජකරීමම සඳ ා වා න කළමනාකර  ගයොජනා රමයක් 
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සංවර්නය කිම ම  ශ්රී ලංකාගේ ජාතික මාර්්ජාලගස පවතින නමයය න් මාර්් පදිකගේදිකා 
අයයනය කිම ම  

එම්.එ් .මේ සමරවි්රම මෙතා. 
ප්රතිපායන විශ්ග ක,  ෂ් කීඨය රමය උපගයෝගි කර්ක මින් වාත්තු කර තේ විදින ලද් කුල්ණු ඉදිකිම ගම් 

කාර්ය සානය ිරිමබඳ තක්ගසේ තව  

පදිකගේදිකා සකස් කිම ගම් ද්රවය ගතෝරා්ැීමගම් ක ර් ායකයන් වැඩිදිත්ණු කිම ම සඳ ා ශ්රී ලංකාගේ 
අවගශේ, පස්වල සාමානය අවශයතාවය  ඳුනා්ැීමම  

ගෝ තාක්,ණික ස  ගෝ විද්යාත්මක ලක්,  මත පද්නම්ව ප්රශස්ත උමං මාර්්  ා උමං කැීමගම් රමයක් 
ගතෝරා ්ැීමම  

සිීි  අයයනය - ළුල් ක ජල විදුන් වයාපෘතිය  

ඩී.අයි ප්රනා් දු මෙතා. 

්තික භාරයන් සඳ ා ජලය රඳවා තබා ්ැීමගම් වයු යන් අද්ෘශයයනය  

ප්රකානන 

මොචාර්ය මක්.එස්. වීරමසේකර 

එම් එ ක ජී ඩී කුමාරිප ීඨ ජී ඩී ප්රියද්ර්ශන ස  ගක් එස්  වීරගසේකර (5 1 ) “ ද්කුණු අි ගේගී මාර්්ගස 
ාරිතාව ගකගරහි වර්තමාන ් ාස්තු අයකරන ගද්ොරටුවල බලපෑම” ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස 
සඟරාව (  9 වන ගවල්මප 5 1 )  19 -4  ිරටුප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය [ISSN-1800-3621]. 
http://doi.org/10.4038/ouslj.v9i0.7325 

ීඨ එ ක ුණතුතන්ත්රී ප  බි ඩී ීඨ  අග සිං ප එ ක එ ක එස් විගේවර්නය ස  ගක් එස්  වීරගසේකර (5 1 ) 
රාජගිරිය මංසන්දිගස රථවා න තද්බද්ය න්හි ක කිම ම සඳ ා ඉ ිමන්  උ පාලම් (Flyover) ස  ඊට 
යටින් වටරවුමක් සැළ ජම් කිම ම (Roundabout)   ශ්රී ලංකා ඉංනේගන් ත තයතනගස  
“ENGINEER” සඟරාව 48 වන ගවල්ම අංක   4ප 5 1  ඔක්ගතෝබර් 33-40 ිරටු  ඉංනේගන් ත 
තයතනයප ශ්රී ලංකාව . [ISSN-1800-1122] http://doi.org/10.4038/engineer.v48i4.6879 

තාක්, ගේ ප (ඉංනේගන් ත) උපාි ගස අවසන්වසර වයාපෘතිය - 5 14 සඳ ා විෂ්,් තම ප්රකාශනය ගලස 
ඉ ත ක බන්න සඳ ා ERU රන් පද්ක්කම (ERU Gold Medal) ප්රද්ානය කරන ල ප  

මට ඩී එස් මධුවන්ති ප ටී ඒ එම් එන් ගු රත්න ස  ගක් එස්  වීරගසේකර (5 1 ) “ රථවා න කළමනාකර  
ගයොජනා රමයක් මන්න් තරක්ෂිත වා න ස  පදිකයින්ගේ ්මන මූලප්රවා කර ය”  ශ්රී ලංකා 
විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි වාර්තාව 5 1 ප 5 1  ගනොවැම්බර් 19-5  ද්ක්වා 
11 -118 ිරටු   [ISSN–2012-9912]  

එම් එ ක ජී ඩී කුමාම ප ීඨ ජී ඩී ප්රියද්ර්ශන ස  ගක් එස් වීරගසේකර (5 1 ) “ ද්කුණු අි ගේගී මාර්්ගස 
ාරිතාව ගකගරහි අතින් ්ාස්තු අයකිම ගම් බලපෑම” ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික 
අයයන සැසි වාර්තාව 5 1   5 1  ගනොවැම්බර් 19-5  දිනප 119-155 ිරටු  [ISSN–2012-9912] 

ඩී.අයි. ප්රනා් දු මෙතා. 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි  මාතාකාව; - සම්ප්රද්ායික ගකොන්ක්රීට්වල තතති 
ප්රබලතාවය වැඩිදිත්ණු කිම ම සඳ ා තන්තු භාවිතය  

ශ්රී ලංකා විද්යාද වර්න සං්මගස වාර්ෂික සැසි - ශ්රී ලංකාගේ ත ක ද්ැවගස වයු ාත්මක භාවිතය  

http://doi.org/10.4038/ouslj.v9i0.7325
http://doi.org/10.4038/engineer.v48i4.6879
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ඩී.ඨ.එම්.බී ති අමබ ටුවාව මෙතා 

ඇස්ප කට් ගකොන්ක්රීට් ක ,්පාද්නගස ප වික කප ිරරවීගම් ද්රවයායක් ගලස අපගත් යන ප්ලාස්ටික් ස  රබර් 
භාවිතය - සමාගලෝචන භාජනය ගවමින් පවතී  

විදුලි ො පරිගණක ඉඛජිම් ු මදපාර්තමම්් තුව 

සඟරා ලිපි. 
ජී  ඇන්තීමස්ප “ම්ම්භක ක්ග,ේරයක් තුළ අ ඹු ගලස තබන ලද් ගපගරෝම්ම්භක ග්ෝල ගද්කක ම්ම්බකනය; 

ජාතික විද්යා පද්නගම් සඟරාවප 5 16ප 44(1):431-440, DOI: 
http://dx.doi.org/10.4038/jnsfsr.v44i1.7914" 

 
ජී ඇන්තීමස්; “ඒකාකාර ම්ම්භක ක්ග,ේරයක් තුළ ගර්ඛීය අතට තබනලද් ගපගරෝච්ම්ම්බක ගද්කක 

ම්ම්බකනය” IEEE Transactions on, vol. PP, no. 99, pp. 1-1 doi: 
10.1109/TMAG.2015.2498910  

ටී 
 මට සන්ද්නායකප එස් ීඨ ක ත ානායකප ඒ ීඨ මදුරප්ගප තමප විවෘත අයාපක ක සම්පත් සගමෝද්ාක ක මං්ත 

පා මාලාවන් සම්බන්ගයන් ඉග්නුම ලබන්නන්ගේ සංජානන ස  ඉග්නුම ලබන්නන්ගේ 
කාර්ය සානය ිරිමබඳ මූන්ක අයයනයක්  International Journal of Innovative Research in 
Technology (IJIRT), 5 වන ගවල්මප 6 වන ක කුතුව 2015 ගනොවැම්බර්  

 

සුළු  වාර්තාව 

 
ඒ ීඨ මට පවිරාප එම් පැස්කුගව ක ස  බී මට එ ක අතපත්තුප “ කෘතීම ගලස ඉද්වන ලද් ගකගස ක  ඳුනා්ැීමම”  

ශ්රී ලංකා විද්යාද වර්න සං්මගස 01 වන වාර්ෂික සැසි වාර්තාව- 5 1 ; ගකොළඹ ශ්රී ලංකාවප 38 
ිරටුව  

 
එස් ඒ ඩී ඒ එන් දිසානායකප එච් පැස්කුගව ක  ස  බී මට එ ක අතපත්තුප “න්ං ජලගයහි ඇති ේලයිගපොගසේට් 

 ඳුනා්ැීමම සඳ ා ස්වයංක්රීය යාන්ර යක් ” ශ්රී ලංකා විද්යාද වර්න සං්මගස 01 වන වාර්ෂික 
සැසි වාර්තාව- 5 1 ; ගකොළඹප ශ්රී ලංකාවප 38 ිරටුව  

 
එස් ඒ ඩී ඒ එන් දිසානායකප එච් පැස්කුගව ක  ස  බී මට එ ක අතපත්තු (5 1 ) දුරස්ථව ද්ැගනන ස්ගලෝරයිඩ් 

අනාවරකයක් භාවිතගයන් ශ්රී ලංකාගේ ්ම්බද් ්ම්මානයන්හි තිගබන පාීමය ජල ිමංවල 
සාන්ද්ර තාවය  ඳුනා්ැීමම  The 4tn International GIGAKU Conference in Nagaoka, SP-
22, 190  ිරටුව  

 
   එම් එ ක එස් වන් ජන්ද්රප    ඩී එස් එස්  බ්ඩ ාර (5 1 ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික 

අයයන සැසිප උමං මාර්් නරඹන්නා:    ස  පරි් කය මන්න් පාලනය කරන ගරොගබෝ  සුණල් 
වාර්තාව - 5 1  

 
එස් එන් ටී රානේකාප ඩී ඩී එම්  ර සිං  (5 1 ) “ වීජ ්ණිතය" පරි් ක ක්රී ා මන්න් මූන්ක ්ණිත 

සංක කප ඉග්නුම " 8 වන ජාතයන්තර පර්ගස,  සුණල්ව  ශ්රීමත් ගජනරා ක ගකොතලාවල 
තක්,ක විශ්වවිද්යාලයප ගකොළඹප ශ්රී ලංකාව  1 0 ිරටුව  

වයි එම් එ ක කුමාරප ඩී ඩී එම් ර සිං  (5 1 ) “බීජ ්ණිතය" - ්ණිත ගු ත අයාපන ක්රී ාවප වාර්ෂික 
අයයන සැසි ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයප 5 1   531-534 ිරටු  

 
   ඒ එම් ගිම් ාන්ප ඩී ඩී එම් ර සිං  (5 1 ) “ ගව  අ වි පද්නම්කර්ත් ්රම ගවළඳගපොල 

ක ම ක්, ා්ාර රමය"  ශ්රී ලංකා විද්යාද වර්න සං්මගස 01 වන වාර්ෂික සැසි වාර්තාව- 5 1 ; 
ගකොළඹප ශ්රී ලංකාවප 35 ිරටුව  

http://dx.doi.org/10.4038/jnsfsr.v44i1.7914
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එස් ීඨ ක ත ානායක ගේ මට එන් රාගේන්ද්රප එම් යූ    රත්නායක ස  එස් නයිදු “ විවෘත අයාපක ක 

සම්පත් මත පද්නම් වු විද්යුත් - ඉග්නුම ශක්තිමත් කිම ම සඳ ා සම ප  ජකම් සැළසූත සාකච්ඡා” 
තසියානු විවෘත විශ්වවිද්යාල සං්මගස 59 වන වාර්ෂික සුණල්වප 5 1  ගද්සැම්බර්  

 
ෂ්ගරෝණිකා ක ත ානායකප ගසොමි නයිදු ප ගේ මට එන්  රාගේන්ද්ර ස  එම් යූ     රත්නායක  “විවෘත 

අයාපක ක සම්පත්වල සිට විවෘත  අයාපක ක පරිචයන් ද්ක්වා ; නවයකර  ඉග්නුම් අත්ද්ැකීම් 
සැළ ජම සමඟ වෘත්තික පර්යාගලෝක  ා පරිචන්ගේ විතැන් වීම”  Proceedings of 26th 
International Council for Open and Distance Education (ICDE) World Conference, 339-
350, ිරටු  

 
ජී  වත්තගේ ස  ඩී එන් බාලසූතරිය “ දුරස්ථ පාලක අන්ටනා රාක්කයක සැළ ජම ” IESL Annual 

Transactions, 2015 ඔක්ගතෝබර්  
 
ඩී එන් බාලසූතරිය ස  එම් වී ඩී එච් එස්  ගු ගසේකර  “ ප්රාගයෝගික ගුවන්විදුන් සංයාත බලශක්ති අස්වනු 

ගනීමගම් යන්රයක සැල ජම” ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි වාර්තාව - 
5 1  ගනොවැම්බර්  

 
යූ එන් එස් ගපගර්රා ස  ඩී එන්  බාලසූතරිය “ ද්ෘ,යාබාි ත ළුී්ලයන් සඳ ා ශ්රී ලංකාගේ ුණද් ක ගනොට්ටු 

 ඳුනා්ැීමගම් යන්රය ” ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික සුණල් වාර්තාවප 5 1  
ගනොවැම්බර්  

 
වයි අනුරාප එන්  බාලසූතරිය ස  එම් ර සිං  “ ජං්ම සන්ක ගේද්න ඉ කලුම ළුගරෝකතනය සඳ ා 

ස්නාත්ක ජාතය මත පද්නම්  උ එළඹුමක් ” proc. IEEE APSITT 2015ප 5 1  අග්ෝස්තු  
 
එන්  බාලසූතරිය ස  මට  වැගේග්ද්ර “ ගභ්තික ස්ථර ජාත ගක්තික බුමමාර්් කම්බිරහිත ප්රතිගයෝජක 

පීති සඳ ා අඩු සංකීර් ත්වගයන් ත්ක්ත LDPC විගක්තනය  proc .IEEE ICIIS 2015, 2015 
ගද්සැම්බර්  

 
එන්  බාලසූතරියප “කම්බි රහිත සංගේද්ක ජාලයන් සඳ ා බලය ිරිමබඳ ද්ැනුවත් විශ්වසීමය මාර්්්ත කීම ගම් 

ඇ කග්ොරිද්මයක් ” proc. IEEE APSITT 2015ප 5 1  අග්ෝස්තු 150-159 ිරටු   
 
මට  ලුම්බිණි ස  ස  එන් බාලසූතරියප “NLOS ගසන්ත්ලර් පරිසර සඳ ා වැඩිදිත්ණු කරන ලද් පදිකයින් 

මාර්්්ත කිම ගම් ඇ කග්ොරිද්තමයක් ” proc. IEEE APSITT 2015, 2015 අග්ෝස්තු  , 127-129 
ිරටු. 

 
එම් අයි   ජද්සිං ප මට ගේ  බස්නායකගේ “ වෘත්තීමය ඉංනේගන් තවන් වීම උගද්සා ඉංනේගන් ත ෂ්,යයින්ගේ 

ඉග්නුම් තශීමන් ස  ඔවුන්ගේ සංජානන” ශ්රී ලංකා විද්යාද වර්න සං්මගස 01 වන වාර්ෂික 
සැසි වාර්තාව-5 1  ගකොළඹප ශ්රී ලංකාවප 58 ිරටුවප 5 1  ගද්සැම්බර්  

එස් ඒ ඩී ඒ එන් දිසානායකප එච් පැස්කුගව ක ස  බී මට එ ක අතපත්තු “ ිමං ජලගයහි තිගබන ේලයිගපොගසට් 
 ඳුනා ්ැීමම සඳ ා ස්වයංක්රීය යාන්ර යක් ” ශ්රී ලංකා විද්යාද වර්න සං්මගස 01 වන වාර්ෂික 
සුණල්ව  3 9වC, 35 ිරටුව   

 
එස් ඒ ඩී ඒ එන් දිසානායකප එච් පැස්කුගව ක ස  බී මට එ ක අතපත්තු (5 1 ) “ දුරස්ථ සංගේ ප ප්ලුගවොරයිඩ් 

අනාවරකයක් භාවිතගයන් ශ්රී ලංකාගේ ්රාමීය ්ම්මානයන්හි ජල ිමංවල පාීමය ජලගස 
සාන්ද්රතාවය  ඳුනා්ැීමම” The 4tn International GIGAKU Conference in Nagaoka, SP-22, 
190 ිරටුව     

 
වයි එම් තර් ඩී වෑපතනප ජී ඇන්තක ස්ප එ ක එස් ගක් උඩු්ම “ බුමමාය සි ජන්ගේ ” පම ක්,ාත්මක 

සකසනය (Experimental Processor) ඉලක්ක ගකොට්ත් සරළ රමග කන භා,ාවක් සඳ ා 
අනුූලලවන්නා” 10th IEEE International Conference on Industrial and Information 
Systems (ICIIS), 2015  
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ීඨ එම් එස් ඩී පතිරාජාප ජී ඇන්තක ස්ප එච් ඩී එන් එස් ප්රියන්කරප “ අපවර්තිත අවලම්බනයක් සඳ ා වේීි මය 

පාලකයා ” Sri Lanka Association for Artificial Intelligence (SLAAI) International 
Conference on Emerging Trends in AI, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයප ශ්රී ලංකාවප 5 1  
ගද්සැම්බර් 59  

 
වයි එම් තර් ඩී වෑපතනප ජී ඇන්තක ස්ප එ ක එස් ගක් උඩු්ම “ බුමමාය සි ජන්ගේ ” පම ක්,ාත්මක 

සකසනය (Experimental Processor) ඉලක්ක ගකොට්ත් සරළ රමග කන භා,ාවක් සඳ ා 
අනුූලලවන්නා” 10th IEEE International Conference on Industrial and Information 
Systems (ICIIS), 2015  

 

යා් ත්රික ඉඛජිම් ු මදපාර්තමම්් තුව 
 
 

 සඟරා 

පත්රිකාමේ මාතිකාව ප්රධ්ාන කතිමේ නම සෙය කති් මේ නම් සඟරාමේ නම 

පුු ස්සන ලද ග ල අඟුු 

තඹ මිශ්රණමය්  තඹ 

මව් කර ගැනීම. 

වයි එම්    එස් ඩී 

විගේබන් ාර 

ීඨ අර්  ද්ැඩි්ුණව 

එච් ඩී ගු තිලක 

European Journal of 

Advance in Engineering 

and Technology 2015, 

2(12) 

ශ්රී ලඛකාමේ සඛචාරක 

වයාපාරමේ බලනක්ති 

උපමයෝගිතාවය සෙ 

අනාගත බලනක්ති ඉ ලලුම 

පුමරෝකථනය පිළිබඳ 

ආකිති නිර්මාණය. 

ගක් එන් අමරවර්න 
එන් එස් ගසේනානායක 

 තචිර අග වීර 

International Journal of 

Energy Engineering, 

 වන ගවල්මප 3 වන ක කුතුවප 

87 - 94. 

 

 

ඉුම්කුඩු වලි්  රනව 

ස්ක් ධ් ගමඩ  ල සෑදීමම්දී 

විවිධ් බ් ධ්න රවයය්  

පිළිබඳ ඇගුතමක්. 

ඩී ශයාමීම 
ඒ ඩී යූ එස් අමරසිං  

එන් එස් ගසේනානායක 

International Journal of 

Scientific Research and 

Publications 

5වන ගවල්මප 3 වන ක කුතුව, 

2015 මාර්තු. 

මඛගත පර්මේෂ්ණාගාර 

මේදිකාවක් මඟි්  විවිත 

ො දුරස්ත ඉමගනුමම්දී 

ඉඛජිම් ු අධ්යාපනමේ 

ප්රතයය් තයක් පුු  ල 

කිරීම. 

   ඒ රසික නන්ද්න 

   තර්  ද් ගම ක 

එච් ඩී එන් එස් 

ප්රියන්කර 

Asian Association of Open 

Universities( AAOU) 

Journal, 10වන 

ගවල්ම,අංක 1ප 65.-76 ිරටු. 

සුළු  

වසඛගත පරිසරයක් සඳො 

ේවිපාර්ශික පේධ්ති 

සැ සුම්. 

ීඨ ඩී එස් හිගරෝ,න් 

ගු වර්න 

ක මාීම ටී මැද්ග්ද්ර 

බී ජී ඩී අචින්තා 

මධුශංක 

 

 

The 8th International 

Conference on Ubi-Media 

Computing (UMEDIA 

2015), 2015,අග්ොස්තු  24-

26, ගකොළඹ, ශ්රී ලංකාව. 

 

ප්රමයෝනනයට ග් නාමේ 

අවනයතා නයාය පදනම්ව 

ඉඳිආප්ප නිපදවීමම් 

බී ඩී එන් ගමන්ඩිස ්

ක මාීම ටී මැද්ග්ද්ර 

ඩී මට විගේවර්න 

 

Sri Lanka Association for 

the Advancement of 

Science. 
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මප්ෂ්කර්ම ො ඇඟු ම් තාක්ෂ්ණ මදපාර්තමම්් තුව 

සඟරා ලිපි 

ගපොන්ගකෝර් කළුවස්පැන්ග ක්ස් තක  පර්සි ස  1x1 පර්ශු වයුව යන්හි වාත ස්ථායිතාවය ස  

ස්ීඨරීමයතාවය ගකගරහි වයු ාත්මක පරාමිතීන්ගේ බලපෑම. ISSN 2279-2627, Journal of 

Engineering Technology, 03 වන ගවල්ම ,අංක. 01,ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාල   41-58 ිරටු , 2015ප 

ශ්රී ලංකාගේ ඇඟල්ම් කර්මාන්තගස අනා්ත අද ගයෝ් වලට ුණුම   පම: ජාතීන්ගේ තරඟකාම  වාසිය 

උගද්සා ගපෝටර්ගේ දියමන්ති තකෘතිය Diamond Model පද්නම් කර්ත් එළඹුමක්  ISSN 2279-2627, 

Journal of Engineering Technology, 03 වන ගවල්ම, අංක. 01, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාල  ,1-18 ිරටු, 

2015  
 

සම්ීඨඩිත ප්රතිකාර සඳ ා භාවිතා කරන ගවල්ම්පටිවල අඟුල් ද්ැමීගම් ලක්,ය ිරිමබඳ අයයනයක්  ISSN 

2279-2627, Journal of Engineering Technology, 03 වන ගවල්ම, අංක. 02, ප්රකාශන සඳ ා ිරී ග්න 

ඇත  2015  
 

මවනත් - ( සම්ම් ත්රණ වාර්තා සඛ්යාව) 

ශ්රී ලංකාගේ බිතුසිතුවම් ිරිමබඳ උ රට ස  ප තරට සම්ප්රද්ායන්හි පරිචයනය කළ චිර ක ර්මානය කිම ගම් 

ෂ් කීඨය රම  වාර්ෂික අයයන සැසි  5 1   
 

මවනත් - (ශිෂ්ය වයාපිති  සඛ්යාව) 

මිල ප ්ැීමගම් චර්යාවන්හි  ප ශ්රී ලංකා ඇඟල්ම් සි කලර ගවළඳසැ කවල අගළවි කාර්ය සානගස බලපෑම  

කාබන් ිරයසට න් අඩු කිම ම සඳ ා ක සි පාරිසරික කළමනාරමයක් සංවර්නය කිම ම  

වියන ලද් ස  ගනොවියන ලද් 100% ක් කළු ගරදිවල බන්න ශක්තිය ගකගරහි ගසේ පගම් බලපෑම   

ගපොන්ගයස්ටර්වකළුගරදිවල මසන ලද් වාටි මූට්ටු වල නැවීගම් චර්යාව    

A කර්මාන්ත ශාලාගේ ක යැඳි  ැරවුම් කාලය වැඩි කිම ම සඳ ා ක ,්පාද්න ක යැඳි අදියගර් පම ක්,  

ක යැඳිම් ්රියාවන්ය වැළැක්වීම  

A කර්මාන්ත ශාලාගේ ගසේවක ිරරිවැටුම ගකගරහි බලපාන සාක විශ්ග ක, ය   

ක වැරදි ප්රමා ගස තනපට ගතෝරා ්ැීමම සම්බන්ගයන් ශ්රී ලංකාගේ කාන්තාවන්ගේ ද්ැනුම ිරිමබඳ 

විශ්ග ක, යක්  

ය් ත්රණයක් සඳො 

වැඩිදිුතණු ක  සැ සුම. 

71 වන වාර්ෂික සැසි 

වාර්තාව 

කඩදාසි එකතුකිරීම සෙ 

නැවීම සඳො අඩුවියදම් 

ස්වයඛක්රීය ය් ත්රය. 

එ ක ඩී එම් ම ලුවගේ 

ප්රසාී 

එන් එන් ගසේනානායක 

ටී එස් එස්  ජටුනාරච්චි 

Sri Lanka Association for 

the Advancement of 

Science. 71 වන වාර්ෂික 

සැසි වාර්තාව 

දුරස්ථ මාදිලිමේ 

ඉඛජිම් ු අධ්යාපනය 

සවිබල ගැ් වීම සඳො 

ඒකාබේධ් පර්මේෂ්ණාගාර 

පරීක්ෂ්ණ සැ ැස්ම. 

   ඒ රසික නන්ද්න    තර්  ද් ගම ක 

29th Annual Conference of 

Asian Association of Open 

Universities 

(2015),ගනොවැම්බර් 30-

ගද්සැම්බර් 02  ක්වාලාලම්ර්ර් 
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වියන ලද් ඇඳුම්වල වාටි මූට්ටු ශක්තිය  ගකගරහි වාටි මූට්ටු ගමොස්තරගස බලපෑම 

ශ්රී ලංකාගේ අත්යන්ර ක ,්පාද්කයින් විසින් ගයොද්ා්නු ලබන අපව න ප්රතිකාර ්රියාවන්ය ිරිමබඳ 

අයයනයකි  

“ක යමිත ගවලාවට ලබා පම” අසමත්වීගම් සාකය අඩුකර ්ැීමම  

ඇඳුම් ක ,්පාද්නගස ප ක ,්පාද්න කාර්යක්,මතාවය සම්බන්ගයන් ම න මැෂින් ්රියාක තවන්ගේ 

තතතිගස බලපෑම ිරිමබඳ අයයනයක්  

Pandanus ශාකගස ුණ කවන්න් ලබා්ත් ගකඳිවන්න් සංගයෝ් සෑ පම  ගීය ය බතික් කර්මාන්තගස ප අපගත් 

යන ජලය සඳ ා අපව න ප්රතිකාරය  

පාසැ ක ක ළඇඳුගම් වාටි මූට්ටු ශක්තිය ස  ද්රවය ගකගරහි ගසේ පම් ප්රතිකාරගස බලපෑම  

ගවළද්ාම් ්රියාවන්ගස ඵලද්ායිතාවය ප්රවර්නයකිම ම සඳ ා අුණද්රවය ගතෝ අවම කිම ම  

ඇඟල්ම් කර්මාන්තගස ප ගස්ය ස  තරක්ෂිත අවශයතා  

පැය තුනක් ඇතුලත නව විලාසිතා  ක මැත්ම් කාර්යක්,මතාවය වර්නය කිම ම   

Noyon Lanka (pvt) Ltd සමා්ගම් ග කස් පම ක්,ා කිම ගම් අසමර්ථතා අවම කිම ම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

128 

මසෞ්ය විදයා ඨඨය 
 

මකටි ෙැඳි් වීම 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස   වන ීඨ ය වශගයන් ගස්ය විද්යා ීඨ ය සිය ගමග ත්ම් ක ළ වශගයන් 

තරම්භ කගළේ 5 1  ජූන් මස 0 වන දින  ප ය  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය තුල ප ත සඳ න් 

අයයනාංශ එනම් ග ද්ප තවද්ය රසායනා්ාර අයයනප ඖ,ප මූන්ක විද්යාප මගනෝවිද්යා  ා 

උපගීශනය ස  ගස්ය අයාපනය  ා පර්ගස,  අයයනාංශ සම් ගස්ය විද්යා ීඨ ය ස්ථාපනය 

කිම ම සඳ ා විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකොමි,න් සභාගේ අනුමැතිය 5 1  ජූක  මස 9 දිනැති අංක 1918ව8 

ද්ර  අති විගශේ, ්ැසට් පරගස ක ගේද්නය කරන ල ප   ීඨ ය ව අයයන අංශ සඳ ා ගසේවක සංයා 

ප්රතිපාද්න සලසා ගනොදුන්න ද්  ගස්ය අයාපනය  ා පර්ගස,  අයයන අංශය  ැර අගනකුත් 

අයයන සිය අංශ අයයන කටත්තු 5 1  වර්,ගස  ප තරම්භ කළ    

  

 

5 1  වර්,ගස  ප ප ත සඳ න් ක ළාම න් එනම් ීඨ ාි පති ම ාචාර්ය ජී  තර්  ර වකප මූන්ක විද්යා 

අයයනාංශ ප්රාක  ම ාචාර්ය ජී      ඒ  තර්  ප්රනාන්දුප තවද්ය රසායනා්ාර විද්යා අයයනාංශ ප්රාක  

බී එස් එස්  ද් සි කවා ම තාප ග ද් අයයනාංශ ප්රාක  ඒ  වී ීඨ  මාවි ම ත්මියප ඖ, අයයනාංශ ප්රාක  

ීඨ     ජී ඩී ීඨ එස්  සමරගසේකර ම ත්මිය  ා වැ බලන ස කාර ග කකාි කාරික  මට වයි  ුණ සිං  

ම ත්මිය ීඨ ගස ප්රාන ක ළාම න් වශගයන් කටත්තු කළ     
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5 1  වර්,ගස  ප ගස්ය විද්යා ීඨ ය විසින් උපාි  පා මාලා තුනක් එනම් ග ද් විද්යා උපාි යප  තවද්ය 

රසායනා්ාර විද්යා උපාි ය  ා ඖ,ගේ ප විද්යා උපාි ය තරම්භ කරන ල ප  ගමම  වැ සට න් ත්රිත්වය 

සඳ ා ග දියන්ප තවද්ය රසායනා්ාර කාර්මික ෂ් කීඨන්  ා ඖ,ගේ පන් වශගයන් අද්ාල වි,ය ක්ග,ේරවල 

ඩිප්ගලොමා  ජදු ජකම් තිබූ ළුී්ලයින් ගතෝරා ්න්නා ල ප   ගජය,්  කිරකාචාර්යව තන්  3 ගද්ගනක් ද්ප 

කිරකාචාර්ය (පරිවාස)  0 ගද්ගනක් ද් ප්රද්ර්ශකයින්  5 ගද්ගනක්  ා අනයයන කාර්ය ම්ඩ ලය  4 ක් ( 

තාක්,  ක ළාම   1 ක් ද් පරි් ක වැ සට න් ස යක  1 ක්ද් රසායනා්ාර ස යක  1 ක්  ා කම්කරැ 

 1 ) ඇතුලු ස්ිරර කාර්ය ම්ඩ ල සංයාව 16 ක් වුව ද් ගමම වැ සට න් මාර්්ගයන් 3    ක් පම   උ 

ෂ්,ය සංයාවකට ගසේවය කිම මට ීඨ යට  ැකි විය   ගමයට අමතරත ව පාලක සභාගේ අනුමැතිය ඇතිව 

ගකොන්රාත් පද්නම මත අයයන කාර්ය ම්ඩ ල 11 ක් බඳවා ්න්නා ලද් අතර තාවකාන්ක කාර්ය 

ම්ඩ ලය ( උපගීශකයින්  ා වයාපෘති ස කාරව තන්) ස  බාහිර කාර්ය ම්ඩ ලය ප්රාගීය ය මයස්ථාන 

ඇතුලු අයයන ්රියාකාරකම්වල ක රත ගවති   
 

සඟරා ලිපි 

01. ගක් එච් ජී එන් දිලූ,ාප එච් ඒ ීඨ තරං්ප ගක් ිර එන් එස් ද් සි කවාප එන් න්යනගේප බී එස් එස්  ද් 

සි කවා (5 1 ): ස්ගලෝරගසොිරක දිශානත සැත්කම් වල ප එක්ස් කිර වලට ක රාවර ය වීම 

වැළැක්වීම සඳ ා ග දියන් විසින් අනු්මනය කළ තරක්ෂිත ෂ් කීඨය රම   

සම්ම් ත්රණ වාර්තාවල ඇතුලත් සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න 

02. ගක් ජී ීඨ ගක් ුණක ද්ාසප ගක්  ගපතියාග්ො ප ගක් සමරසිං  (5 1 )  ශ්රී ලංකාගේ මයම පළාගත් 

ග දියන් අතර මාංශ ගප්ෂ්  ා අස්ිර අරමිකතා ස  ඒ අශ්රිත සාක ිරිමබඳ අයයනයක්  

03.     එන්  ප්රියන්තිප ඒ වී ීඨ  මාවීප ජී ගපොන්නම්ගප තමපමට විගේරත්න(5 1 )දියවැඩියාව ිරිමබඳ 

අයාපනය ලබාගද්න ග දි ක ළාම න්ගේ (DENOS) ද්ැනුම් මට්ටම: මූන්ක වාර්තාවක්ප  8 වන 

ජාතයන්තර පර්ගස,  සම්මන්ර යප 5 1  අග්ෝස්තු 50-58  

04. යූ එච් එම් එම් ගක් ග රත් මැණිගක්පගක් එම් ීඨ  කුලගසේකරපඑන් එම් ඒ ජී ඒ එන් 

කුමාම පබී එම් මට තර්  විමලසිරිපබී එස් එස්  ද් සි කවා (5 1 )ප ළමා ගරෝගීන්ගේ ෂ්රා  ති රය  ලබා 

්ැීමගම් ප ග දියන්ගේ ද්ැනුමප තක කප ස  පරිචයන්   8 වන ජාතයන්තර පර්ගස,  

සම්මන්ර යප 5 1  අග්ෝස්තු 50-58  

05. ජී වී අයි  චම්ිරකාපවයි මට   ජභසිං ප එන් බී ගක්   පිරකාප ඩී ීඨ ඩී එස්  දිසානායකපීඨ    ජී ඩී ීඨ 

සමරගසේකර (5 1 ) ගතෝරා්ත් ඉග්නුම් ගරෝ  ක ගද්කක ද්ැඩි සත්කාර ඒකකයන්හි ගසේවය කරන 

ග දියන් අතර තතතිය ගකගරහි බලපාන සාක ිරිමබඳ විශ්ග කශනයකි ගප්රාගද්ණිය 

විශ්වවිද්යාලගස ජාතයන්තර පර්ගස,  සම්ගම්ලනය (iPURSE) 5 1  ගනොවැම්බර්   - 6  

06. ීඨ    ජී ඩී ීඨ සමරගසේකර ප එස් එම් ගක් එස්  ගසනවිරත්නප ඩී ුණක ද්ාසප එස් එස් වින්යම්ස් (5 1 ) 

 ජෂුම්නාගේ තුවාල සහිත ගරෝගීන් ුණුම පාන මගනෝ සමාජීය ්ැටල්; ළුන තත්තාපන ගරෝ ලක් 

පද්නම්කර්ත් ගු ාත්මක අයයනයක්ප 02nd International Conference on Multidisciplinary 

Approaches, 2015 සැප්තැම්බර් 11-12 ද්ක්වා  

07. ගක් එම් ජී එන් දිලූ,ා ප එච් ඒ ීඨ තරං්ප ගක් ීඨ එන් එස්  ද් සි කවාප එන් න්යනගේප බී එස් එස්  

සි කවා (5 1 ) ස්ගලෝරගසොෆික දිශානත සැත්කම් වල ප එක්ස් කිර  වලට ක රාවර ය වැළැක්වීම 

සඳ ා ග දියන් විසින් භාවිතා කළ තරක්ෂිත ෂ් කීඨය රම Annual Academic Sessions 

Conference Proceedings, 5 1  ගනොවැම්බර් 19-20 ද්ක්වා  
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08. එස් එස්  රත්නායකප    ගක් එන් සජීවීමප එච් ඒ එස් ිරයවර්නප එන් ගක් එස් එම් එන් ක ශ්ශංකප 

බී එස් එස් ද් සි කවා (5 1 ) ස්වරාල ගේද්නය  සහිත ගරෝගීන්ගේ අත්ද්ැකිම් ිරිමබඳ ්ගේශ යක්ප 

Annual Academic Sessions Conference Proceedings, 2015 ගනොවැම්බර් 19-5  ද්ක්වා  

09. ඩී රූපවත්තප ඊ එස් ඒ දි ක තක්ෂිප එච් එම් ඒ තර් චන්ද්රගසේනප ජී ජී    මට විගේගසේකරප ඒ වී ීඨ 

මාවී (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ගතෝරා්ත් ඉග්නුම් ගරෝ  ක ගද්කක අසාය ගරෝගීන් සඳ ා ළුර්  

අන්තශ්තශරික ගපෝ,  සම්පාද්නගස ප ද්ැඩි සත්කාර ඒකකයන්හි ග දියන්ගේ ද්ැනුම ස  

පරිචයන්  Annual Academic Sessions Conference Proceedings, 2015 ගනොවැම්බර් 19-5  

ද්ක්වා  

10.  එන් සජීවීමප ීඨ එම් ගක් ඉන්දිකපගක් ීඨ එස්  ක ත ාගසේනප එච් ඊ යාපාප ීඨ    ජී ඩී ීඨ 

සමරගසේකර (5 1 )  තන්ත්රික ගපෝ,  තරක්,ාව සම්පාද්නගසද් ද්ැඩි සත්කාර ඒකකයන්හි 

ග දියන්ගේ ද්ැනුම ස  පරිචයන්  Annual Academic Sessions Conference Proceedings, 2015 

ගනොවැම්බර් 19-5  ද්ක්වා  

11. ගක් ඒ  ශ්රියාක පඑන්  ගු වර්න” එස්  වාසලතන්ත්රීප ීඨ  ග ට්ටිතරච්චි (5 1 ) දියවැඩියා පා ව  

සහිත ගරෝගීන්ගේ ගස්ය තශ්රිත ජීවිතගස ගු ාත්මකභාවය ගකගරහි ව   ජවකිම ගම් බලපෑම     

12.  ීඨ ජී න පකාප    එස් යූ එදිරිසිං ප    එ ක ීඨ  සඳමාීමප ජී ජී    මට  විගේගසේකරප බී එස් එස්  ද් 

සි කවා (5 1 )  මේකිරි පම ක් ලබා දිය ත්තු කාලය තුළ ගවනත් කිරි වර්් ලබා  පම තශ්රීත සාක 

Annual Academic Sessions Conference Proceedings, 5 1  ගනොවැම්බර් 19-5  ද්ක්වා  

13. යූ එච් එම් එන් ගක් ග ේරත් මැණිගක්ප ගක් එම් ීඨ  කුලගසේකරප එන් එම් එච් ජී ඒ එන් කුමාම ප 

බී එම් මට තර් විමලසිරි ස  බී එස් එස් ද් සි කවා (5 1 )ළමා ගරෝගීන්ගේ ෂ්රා  ති රය ලබා 

්ැීමගම් ප ග දියන්ගේ ද්ැනුමපතක කප  ා පරිචයන්   8 වන ජාතයන්තර පර්ගස,  සම්මන්ර  

වාර්තාව- 5 1  අග්ෝස්තු 50-58 ද්ක්වා  ජනරා ක ශ්රීමත් ගජෝන් ගකොතලාවල තරක්,ක 

විශ්වවිද්යාලයප ශ්රී ලංකාව  51  ිරටුව  ISBN 978-955-0301-15-7.  

14. ීඨ තර් බී ගේ  වේීි කා ප එස් එස් එන් ප්රනාන්දු ස  ටී ඩී මට ීඨ ගු ගසේකර (5 1 ) ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලයට ඇතුලත් වන සි ජ ප්රජාගේ ප්රතිජීවක ඖ, භාවිතය ිරී බඳ ද්ැනුමප තක කප ස  

භාවිතයන්: උපාි  අගප්ක්,ක ග ද් සි ජන් සම්බන්ගයන් පැවැත් උ සවිස්තරාත්මක අයයනයකි  

Annual Academic Sessions Conference Proceedings, 5 1  ගනොවැම්බර් 19-5  ද්ක්වා  
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මානව නාස්ත්ර ො සමාන විදයා ඨඨය 

 

 

 

තයතක ක වශගයන් ්ත් කළ බුම වි වි,යයන්ග්න් ත්ත් අගප් ීඨ ය ද්ශක තුනක් තිස්ගසේ ීමති අයයනප 

භා,ා අයයනප කළම ාකර  අයයන  ා සමාජ අයයන යන අයයනාංශ  තරක් මගින් ජාතිය 

ග්ො නැංවීමට විශාල වශගයන් ද්ායකත්වය ද්ක්වා ඇත  මානව ඵලද්ායිතාව කරා ගයොුණ  උ සාරවත් 

සංක කප සහිත සමාජයකට ගසේවය සැලමටගම්  ප  සිය ක යම  ැකියාවන් උපරිමය කරා ග්න යන එකිගනක 

ළුී්ලයන් එකිගනකාග්න් ගවනස්  උ ප්රජාවක් බල්ැන්වීගම් ළුලු ක වරමක් ගමම අයයනාංශ එකතු වී 

ද්රති   

මානව ශාස්ර  ා සමාජ විද්යා ීඨ ය  උකීම පද්නම් මට්ටගම් සිට ශාස්රපති උපාි ය ද්ක්වා අයයනාංශ 

 තරක් යටගත් ප ත සඳ න් වැ සට න්වල අයාපනය ලබන ෂ්,යයින් 1     කට අි ක සංයාවකට 

ගසේවය සලසන ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස විශාලතම ීඨ ය ගවයි   

මමමෙවර  

මානව ශාස්ර  ා සමාජ විද්යාවන්හි තත්ත්කාීමන වි,ය ක්ග,ේරයන්හි පර්ගස,  කරමින්  ා වෘත්තීය  ා 

ගප්ී්න්ක දිත්ණුව ස  විීවත්භාවගයහි උපරිමය අත්කර ්ක මින් වැඩිහිටි ඉග්න ්න්නන් සඳ ා 

ගු ාත්මක බවින් ත්ත් අයාපන අවස්ථා සැලමටම ිරණිස විවෘත  ා දුරස්ත අයාපන රමය ගයොද්ා ් ැීමමට 

ීඨ ය කැප වී සිටී  

මානව නාස්ත්ර ො සමාන විදයා ඨඨය විසි්  ඉදිරිපත් කරන වැඩසටේ වල ස්වභාවය 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස අයයන වැ සට න් ක ර්මා ය කර ඇත්ගත් ප්රාන වශගයන් රැකියා 

කරන ගමන්ම රැකියා ගනොකරන වැඩිහිටි ෂ්,යයන් ගවනුගවක   ෂ්,යයන්ට තමන් සතු වත්මන් 

අයාපක ක  ජදු ජකම්වලට අනුූලලව ඇතුලත් විය  ැකි විවි පරාසයන්හි වැ සට න් ් නාවක් ීඨ ය 

විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි  ද්ැනටමත් සම්ප්රායික  ජදු ජකම් ලබා ඇති සි ජන්ට ජජුව ම ස තික පරප 

ඩිප්ගලොමාප උපාි   ා පශ්චාත් උපාි  වැ සට න්වලට ිරවිසිගම්  ැකියාව ඇත   සම්ප්රායික  ජදු ජකම් 

ගනොමැති  සි ජන් සඳ ා ීඨ ය විසින් පද්නම් වැ සට න් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි  පද්නම් වැ සට නක් 

සාර්ථක ගලස ක ම කළ ෂ්ග,යයකුට ඉ ළ මට්ටගම් අයයන වැ සට නකට ඇතුලත් වීගම් හිමිකම 

ලැග   
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                                                                අධ්යයන අඛන 

     

 

භාෂ්ා අධ්යයන              නීති අධ්යයන     ක මණාකරණ අධ්යයන              සමාන අධ්යයන 

 

නීති අධ්යයන මදපාර්තමම්් තුව 

 මොචාර්ය කමීනා ගුණරත්න 

1. පාරිසරික සාාර ත්වගස අද වෘීි ය උගද්සා වයවස්ථාමය ප්රතිපාද්නයන්හි භාවිතය - ශ්රී 

ලංකාව ිරිමබඳ  ප්රතයගේක්, යක්11/2 Law, Environment and Development Journal 

(2015) (indexed, refereed journal) 

2.  පාරිසරික පාලනගස ප ගතොරතු ත සඳ ා ගප්රේශය ස  ම ජන ස භාගීත්වය ; ශ්රි ලංකාගේ 

මෑතකාීමන ්ැටල්  Sri Lanka Governance Report 2014, Transparency International 

Sri Lanka (refereed book chapter) 

 එ් .එස් ලියන ුළේ දිරම් මිය (පරිවාස කථාකාචාර්ය) 

1. මූන්ක අයිතිවාසිකම් පාද්ක තිරසාර සංවර්නගස ප අි කර ගස ගෝමිකාව; ශ්රී ලංකාව 

සඳ ා ඉදිරිපත් කළ සංක්ෂිප්ත ක බන්නයකි  (IPRC 2015)ප උපාි  අයයන තයතනයප 
කැළණිය විශ්වවිද්යාලය 

2. පාර්න්ගම්න්තු මන්ත්රීවරගයකුට ගවනත් ගීශපාලන පක්,යක් ගවත මා තවීමට ඇති 

අයිතිය; වයවස්ථාමය පර්යාගලෝකයක්  ජාතයන්තර පර්ගස,  සුණල්වට (ICONARTS 

2015) ඉදිරිපත්කළ සංක්ෂිප්ත ක බන්නයකි  ශාස්ර ීඨ යප ගකොළඹ විශ්වවිද්යාලය  

3. ශ්රී ලංකාගේ රක්,  ීමතිය ගකගරහි බ්රිතානය බලපෑම ිරිමබඳ ද්ළ  විශ්ග කශනයක් 

International Conference on Post Colonial Societies in Transition ජාතයන්තර 

සුණල්වට ඉදිරිපත් කළ සංක්ෂිප්ත ක බන්නයකි  (ICPST 2015)-  තුමණු විශ්වවිද්යාලය  

4. “වේදු ද් ගමහි ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය- ශ්රී ලංකාගේ ීමති සංද්ර්භය තුළ තුලනාත්මක 

විශ්ග ක,යක් presented at the 10th Annual Conference on Buddhist Studies 2014- 
සඳ ා ඉදිරපත් කළ සංක්ෂිප්ත ක බන්නයකි  ශ්රී ජයවර්නළුර විශ්වවිද්යාලය 

 

 ස් ධ්යා මෙේවාමීඇ ලල (මනයෂ්්ඨ කථිකාචාර්ය)  
ජලයට ස  ගස්ය සම්පන්න පරිසරයකට ඇති අයිතිය; ඉන්දියාගේ වයවස්ථාමය 
එළඹුමක්  
 

 ඩ අ.ඒ.එස්.එස්. විමේසිඛෙ (පරිවාස කථිකාචාර්ය) 

1. දිත්ණුගවමින් පවතින රටවල ගෝග්ෝීමය ද්ර්ශක තරක්,ා කිම ම  A  case of Ceylon Tea 
(සංක්ෂිප්ත ක බන්නයප  විස්තෘත ක බන්නය ස  ළුර්  ක බන්නය) 

 ඩ අ. පණ්ඩිතරත්න මිය (කථිකාචාර්ය) 

1. ්රම සංරම ගස ප සද්ාචාරාත්මත බඳවා්ැීමගම් පරිචයන් ප්රවර්නය කිම ම; ශ්රී ලාංකිය 
තනතික පර්යාගලෝකය - ජාතයන්තර පශ්චාත් උපාි  පර්ගස,  සුණල්වට- 5 16 
ඉදිරිපත් කරන ල ප   
උපාි  අයාපන ීඨ යප කැළණිය විශ්වවිද්යාලය  
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 එම්.මක්.ජී ජීව් ති මිය(පරිවාස කථාකාචාර්ය) 

 

1. සම්ගම්ලනය; International Conference on Multidisciplinary Approach 2011. 
පත්රිකාව; රාජය ස්තවම භාවය ස  අනවශය ජාතයන්තර මැදි ත්වීම්  

2. AAOU Conference-  මලයාසියාවප දුරස්ථ ඉග්නුම් රමය තුළ අක වාර්ය අධීක්,  
්රියාවන්ය ; ෂ්,යයාගේ සංජානනය  

 නිලූකා දමය් ති මිය (මනයෂ්්ඨ කථිකාචාර්ය) 

1. 5th International Conference on Sustainable Built Environment  - ර්ර්  

ක බන්න ප්රකාශනය - Vol. 4 -2014  

2. උපාධි අධ්යාපන ඨඨය - කැළණිය විශ්වවිද්යාලය - International Conference  15th 

Annual Research Symposium. 

 ඩී.එම්.එ් .එම්. නයරත්න (පරිවාස කථිකාචාර්ය) 

1. ශ්රී ලංකාගේ විවා  චාරිර ගවනස්වීම ිරිමබඳ සමාජ තනතික පර්යාගලෝකය (උතු ත මැද් 
පළාත ත්රගයක ) - වාර්තාව ප්රකාශයට පත්කර ඇත  

විස්තෘත ක බන්නය - – 2nd International Symposium, ශ්රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්යාලය 

5 14 ඔක්ගතෝබර් 59-3  ද්ක්වා   

2. පරිසර සංරක්, ය ගකගරහි වේදුද් ම ස  වර්තමාන පාරිසරික ීමති අතර සම්බන්තාවය 

ිරිමබඳ තුලනාත්මක අයයනයක්  (වාර්තාගේ ප්රකාශයට පත්කර ඇත ) - සංක්ෂිප්ත 

ක බන්නයප ජාතික සම්මන්ර ය - 5 14ප ශ්රී ලංකා ද ක්ෂු විශ්වවිද්යාලය  5 14ව11ව 8 

ඇත  

 

3. ශ්රී ලංකාගේ ජනවාර්ගික ්ැටල්ව ගකගරහි බ්රිතානය යටත් විනේත වයවස්ථා ප්රතිසංස්කර  

වල බලපෑම ිරිමබඳ තක්ගසේ තවක්  ( වාර්තාගේ ප්රකාශයට පත්කර ඇත-විස්තෘත 

ක බන්නය)  

 

4. ගපොදු බස්රථ ප්රවා න ගසේවගස ප ජබෑම ස  මගී අයිතිවාසිකම් ිරිමබඳ සමාජ ගනනතික 

අයයනයක්   International Conference on the Humanities, කැළණිය විශ්වවිද්යාලයප 

ශ්රී ලංකාවප 5 1  මැයි 51-55 ද්ක්වා  

 

5. ශ්රී ලංකාගේ කාන්තාවන් ගකගරහි ගපොදු බස්රථ ප්රවා න ගසේවගස ප ජබෑම බලපාන 

තකාරය ිරිමබඳ සමාජ ගනනතික ද්ෘ,්ඨිය  ජාතයන්තර සම්ගම්ලනය- 5 1 ප ගප්රාගද්ණිය 

විශ්වවිද්යාලය   

 

6. වේදු ද් ගම් සඳ න් තර්ිරක ක ද් ගසේ අවභාවිතය ස  සමාජ ්ැටල් ඇති කිම ම ගකගරහි 

වර්ථමාන ීමතිය ග ේතු වී ඇත යන්න ිරිමබඳ සමාජ තනතික ද්ැක්මක්  ජාතයන්තර 

සම්ගම්ලනයප ද ක්ෂු විශ්වවිද්යාලය  

 

7. වේදු ද් ගම් සඳ න් ගසේවකයා ස  ගසේවා ගයෝජකයා අතර සබඳතාවය ස  වර්ථමාන 

කම්ක ත ීමති ිරිමබඳව තුලනාත්මක අයයනයක්  ද ක්ෂු විශ්වවිද්යාලය 5 1  

ගනොවැම්බර්  

 

8. ම කවර වීම  ා සබැදි අයිතිවාසිකම් ිරිමබඳ සමාජ විද්යාත්මක අයයනයක්  ජාතයන්තර 

සම්ගම්ලනයප කැළණිය විශ්වවිද්යෘලයප 5 1  ගද්සැම්බර් 
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ක මනාකරණ අධ්යයන මදපාර්තමම්් තුව 

1. වී සිවගලෝ්ද්ාසන්ප    යූ ක්ෂියගබෝ (5 1 )ප ශ්රී ලංකාගේ ගරදිිරිම  ා ඇඟල්ම් කර්මාන්තගස 

වේීි මය ප්රාේනය ස  නවයකර   ැකියාවන් ගකගරහි සංවිාන අද ගප්රේර ගස බලපෑම  

International Journal of Innovation Science, 0 වනගවල්මප 5 වන ක කුතුවප 5 1  ජූක   Multi-

Science, USA. 

 

2. වී  සිවගලෝ්ද්ාසන්ප  ජසි ක එස් ගක් එදිරිසිං  (5 1 ) ඔග  වැ  ජීවිතය වැඩි දිත්ණු කරන්න; 

ගතෝරා්ත් ඇඟල්ම් සමා්ම්වල සංවිානමය කැපවීම ගකගරහි වැ  ජීවිතගස ගු ාත්මකභාවගස 

බලපෑම International Conference on Contemporary Management (ICCM2015), සඳ ා 

ඉදිරිපත් කළ ක බන්නය  යාපනය විශ්වවිද්යාලයප 5 1  ජූක  11-15 ද්ක්වාප යාපනයප ශ්රී ලංකාව  

 

3. වී  සිවගලෝ්ද්ාසන්ප    යූ ක්ෂියගබෝ (5 1 )ප ස්පෘ,ය වත්කමි නවයකර ය ස  කාර්ය සානය; 

හ්රී ලංකාගේ ගරදිිරිම ස  ඇඟල්ම් කර්මාන්තය ිරී බඳ තුලනාත්මක විශ්ග ක, යකි  VISTAS 

Journal of Humanities and Social Sciences, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයප     

 

4. එ ක ීඨ එස් ්ාමිණී (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ රජගස ගරෝ  කවල අ්ඩ  ගු ාත්මක වැඩිදිත්ණු කිම ගම් 

වැ සට න ගකගරහි බලපාන සාක , International Journal of Science & Technology 

Research 4 වන ගවල්මප  6 වන ක කුතුවප 5 1  ජූක  (ඒකාබී කතුවරයා)  

 

5. එ ක ීඨ එස් ්ාමිණී (5 1 ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස මිශ්රිත පා මාලා ිරරිවැයකර ය; 

වාස්ථවික අයයනයක් International Journal of Science, Basic and Applied Research 54 

වන ගවල්මප  1 වන ක කුතුවප 5 1  (ඒකාබී කතුවරයා) 

 

6. එ ක ීඨ  එස් ්ාමිණී(5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ රජගස ගරෝ  කවල අ්ඩ  ගු ාත්මක වැඩිදිත්ණු කිම ගම් 

වැ සට න ගකගරහි බලපාන සාක , , International Conference on Public Health 2015, 

(ඒකාබී කතුවරයා) 

 

7. එ ක ීඨ එස් ්ාමිණී (5 1 ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශව්විද්යාලගස උපාි  වැ සට නක ිරරිවැය 

විශ්ග ක, ය; වාස්තවික අයයනයක් 29th Annual Conference of AAOUප සම්ගම්ලන 

මයස්ථානයප 5 1  ගනොවැම්බර් 3  - ගද්සැම්බර් 5 ද්ක්වා; ක්වාලාලම්ළුර්ප මලයාසියාව  

 

8. එ ක ීඨ එස් ්ාමිණී (5 1 ) විවෘත දුරස්ථ ඉ්ැනුම් අයයන වැ සට නක වියද්ම ඇ්යීම සඳ ා 

ිරරිවැය කත්ගසේ ත කිම ගම් මාදින්යක්  29th Annual Conference of AAOU සම්ගම්ලන 

මයස්ථානයප 5 1  ගනොවැම්බර් 3 - ගද්සැම්බර් 5 ක්වාලාලම්ළුර්ප මලයාසියාව  

 

9. එම් ඩී ඩී චම්ිරකා න්යන්මගේප (5 1 ) “ මයස්ථ තරඟකාම  බැංකු ගවළඳගපොළක ුණලය 

ස්ථාවරත්වය; ශ්රී ලංකාගේ බැංකු අංශගයන් සාක්ෂි” Kelaniya Journal of Management, 4 

වනගවල්ඹප 1 වන ක කුතුව 5 1 ප 1- 3  ිරටු  

 

10. එම් ඩී ඩී චම්ිරකා න්යන්මගේප (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ගීය ය බැංකු ක්ග,ේරගස තරඟය ගකගරහි 

විගීය ය බැංකුවල තරඟකාම  චර්යාගේ බලපෑම  Vistas Journal of Humanities and Social 

Sciences, 2015. (ුණද්ර ාලගස) 
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11.    ඒ තර් ගසනවිරත්න (5 1 ) “ වයාපාරගස තිරසාර සංවර්නය උගද්සා ක්රදු ස  කු ා 

වයවසායන්හි විෂ්,්  කළමනාකර  පරිචයන් ”  International Conference on Best 

Management Practices in SAARC Countriesප සම්බ්රාම් කළමනාකර  පාසලප බැංකු ගශේ,ය  

 

12. එස්  සළුගකොටනගේප බී එන් එස් වර් කුලසූතරිය ස  එස් ටී    එස් යාපා (5 1 )  සැපත්ම් 

ද්ාමයන්හි මිල ප ්න්නා  ා සැපත්ම්ක ත අතර සම්බන්තාවගස පාලනය: නයායාත්මක 

පර්යාගලෝකයක් , 12th International Conference on Business Management (ICBM) 2015ප 

ශ්රී ජයවර්නළුර විශ්වවිද්යාල ය  

 

13. එරන්ද් එන් අග ගසේකර (5 1 ) සමා්ගම් ඇ්ත්ම් ද්ාමය ප්රතික ර්වචනය කිම ම තුිමන් 

උපායමාර්ගික තයතක ක සමාජ ව්කීම International  Journal of Business and Social 

Research ,   වන ගවල්මප  3 වන ක කුතුව  

 

14. ඩී  සමරසිං  ප ඒ විරමසිං ප එච්  ් මගේපඑන් අග ගසේකර (5 1 ) තරඟකාම   වාසිද්ායක තත්වයන් 

තිරසාරව  පවත්වා ්ැීමම සඳ ා  රිත අන්තං වයවසායික නවයතාවය; ද්කුණු තසියාතික 

සන්ද්ර්භගයන් සිීි යක්  A Case of South Asian Context, Academy of Taiwan Business 

Management Review, 11 වන ගවල්මප  3 වන ක කුතුව  

 

15. ඩී අන් එස් සමරසිං ප එන්  අග ගසේකර (5 1 ) “ ශ්රී ලංකාගේ ග ෝට ක ක්ග,ේරගස 

පාරිගභෝගිකයින්ගේ ලැදියාව ගකගරහි සමාජ මායයන්හි බලපෑම  Third International 

Conference in Marketing, 5 1  ගපබරවාම  10-18 ද්ක්වා ගකොළඹප ශ්රී ලංකාව  

 

16. එන්  අග ගසේකර (5 1 ) “ සිං ල ුණද්රිත මායයප ළුවත්පත් කළාව ස  කාන්තාවන් World 

Conference on Women Studiesප 5 1  මාර්තුප ගකොළඹ ප ශ්රී ලංකාව  

 

17. එන් එරන්ද් ප එන් අග ගසේකර (5 1 ) තයතක ක සමාජ ව්කිම් ිරිමබඳ මූගලෝපායික ස්ථාවරය; 

ශ්රී ලංකාගේ සංස්ථා අංශගස සිීි  අයයනප Annual Research Symposium of NCAS, 5 1  

ජූක   8  ා  9 දින ගකොළඹ  

 

18. ගේ උක්වත්තප එන්  අග ගසේකර (5 1 )ශ්රී ලංකාගේ සිනමන් ගරඩි ග ෝටලය ිරිමබඳ විගශේ, 

අවානය ගයොුණ කරමින් සන්නාම සාාර ත්වය ගකගරහි සබඳතා අගලවිකර ගස බලපෑම  

ජනරා ක ශ්රීමත් ගජෝන් ගකොතලාවල තරක්,ක විශ්වවිද්යාලගස  8 වන ජාතයන්තර පර්ගස,  

සම්ගම්ලන 5 1  අග්ෝස්තු 50-58 ද්ක්වා  ගකොළඹ  

 

19. මට යටවත්තප එන් අග ගසේකර(5 1 )  සන්නාම ද්ැනුවත්භාවය ගකගරහි ග ේතු තශ්රිත 

අගලවිකර ගස (CRM) බලපෑම  ජනරා ක ශ්රීමත් ගජෝන් ගකොතලාවල තරක්,ක විශ්වවිද්යාලගස 

 8 වන ජාතයන්තර පර්ගස,  සම්ගම්ලන 5 1  අග්ෝස්තු 50-58 ද්ක්වා  ගකොළඹ  

 

20. ටී ීඨරිස්ප එන්ප අග ගසේකර(5 1 ) පශ්චාත් ත් ශ්රී ලංකාගේ ගසො කද්ාදුවන්ගේ කාර්ය සානය ස  

මින්ටරි නායකත්ව තශන්ගස සබඳතාවය  වාර්ෂික පර්ගස,  සම්මන්ර යප උපාි  අයයන 

ීඨ යප ගකොළඹ විශ්වවිද්යාලයප  5 1  ඔක්ගතෝබර් 5  දින ගකොළඹ  
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21. ගේ තර් ගපගර්රාප එන් අග ගසේකර (5 1 ); විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුම සම්බන්ගයන් සි ජන්ගේ 

තෘප්තිය ිරිමබඳ තකෘති පාද්ක විශ්ග ක, යක්  International Conference on Business and 

Information (ICBI 2015),  කැළණිය විශ්වවිද්යාලයප 5 1  ගනොවැම්බර්ප ශ්රී ලංකාව  

 

22. එම්  සි කවා ප එන්ප අග ගසේකර (5 1 ) ගකොමර්, ක බැංකුව ිරිමබඳ විගශේ, අවානය ගයොුණ 

කරමින් සංවිාන කාර්ය සානය ගකගරහි  තයතක ක සමාජ ව්කීගම් බලපෑම International 

Conference on Business and Information (ICBI 2015) කැළණිය විශ්වවිද්යාලයප 5 1  

ගනොවැම්බර්ප ශ්රී ලංකාව  

 

23. එන් අග ගසේකර ප එස්  ්ගන්වත්ත (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ සංචාරක වයාපාරය; ඉදිරි ්මනප ශාකයා 

ප්රකාශනප ISBN-978-955-4645-09-7. 

 

භාෂ්ා අධ්යයන මදපාර්තමම්් තුව 

නම: ඩී.ඊ මේමේ් ර 

මාතිකාව 

1. උපාි  අගප්ක්,කයින්ගේ ඉංග්රීසි භා,ා අවශයතාවයන්ට ප්රතිචාර ද්ැක්වීම- අද ගයෝ් ස  බාක  

තර් ද් සි කවා ස  ඩී ගීගේන්ද්රප OUSL Journal (2015)  0 වන ගවල්ම  

2. ෂ්,ය ගු තව තන්ගේ ඉ්ැන්වීගම් පරිචය ිරිමබඳ ස්වයං තවර්ජනය; ්ගේ, ාත්මක අයයනයක්  
තර් ද් සි කවා ස  ඩී ගීගේන්ද්ර  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස අයයන සැසි - 5 1  සඳ ා 
ඉදිරිපත් කළ ක බන්නයකි  විස්තෘත ක බන්නය සුණල් වාර්තාගේ ප්රකාශයට පත්කරන ල ප  

 

නම : ආචාර්ය මක්.ආර්.එම්. ද සි ලවා 

1. උපාි  අගප්ක්,කයින්ගේ ඉංග්රීසි භා,ා අවශයතාවයන්ට ප්රතිචාර ද්ැක්වීම; අද ගයෝ් ස  

බාක  (ඩී ගීගේන්ද්ර සමඟ) OUSL Journal, 7, 1-24. 2015 

http://ouslj.sljol.info/287/volume/7/issue/0/ 

2. න්වීගම් උපාය මාර්ග්ෝපගීශ උපගද්ස්; අයාපක ක අරුණණු සඳ ා ගද්වන භා,ාවකින් 

න්වීගම් ප එහි බලපෑම  ක බන්නය භා,ා ඉ්ැන්වීගම් පර්ගස, යන්හි ප්රකාශයට පත්ගකොට 

ඇත  (19,3)301-323.doi:10.1 1/1362168814541738 

http://ltr.sagepub.com/content/19/3/301 2015  

3. විවි ප්රවී තා මට්ටම් සහිත සි ජන්ගේ න්වීගම් උපාය මාර්් භාවිතගස ප 

උපායමාර්ග්ෝපගීශකත්වගස බලපෑම (එස් ්රැ ැම් සමඟ) ක බන්නය (System 53, 47 

59.(2015)http://www.sciencedirect.com/doi.org/10.1016/j.system.2015.06.009 හි 

ප්රකාශයට පත්ගකොට ඇත    

නම: වී.වී. මැදවත්මත්මගදර 

කඩුවද්ප මන්ගන්ද්  හ්රී ලංකාගේ ීවිභා,ා අයාපන ප්රතිපත්තිය  ා සබැඳුනු ්ැටල් ස  තතතීන් : OUSL 

Journal  2015ප 8 වන ගවල්මප (39-50 ිරටු)  

 

http://ouslj.sljol.info/287/volume/7/issue/0/
http://www.sciencedirect.com/doi.org/10.1016/j.system.2015.06.009
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නම:අයි.එ් .මේ මබෝගුළව 

“ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස සාමානය අයාපක ක අරුණණු සඳ ා  උ ඉංග්රීසි වැ සට ගන් ගද්වන 

භා,ාව වශගයන් ඉංග්රීසි ඉග්න්නු ලබන්නන්ගේ ඉග්නුම් තශීමගස අද  තචීන්  ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවදි්යාලගස අයයන සැසි 5 1  සඳ ා ඉදිරිපත් කරන ල ප  විස්තෘත ක බන්නය එහි වාර්තාගේ 

ප්රකාශනට පත් ගකොට ඇත  

නම: නිපුනී රණවීර 

“නූතන එග ත් ක  තමාීම” ුණ කක් රාේ තනාන්ීගේ නවකතාගේ ග්්රිගේ ගෝමිකාව ිරිමබඳ 

සමාගලෝචනයක්ප ම ල් කාන්තාව ස  එළගද්න 5 1  Vistas Journal, OUSL  

නම: ලා ල මැදවත්මත්මගදර 

1. “අිර මික  ජන්ව සෑදිය ත්තුයි” පාකර්ගේ Village Folk Tales of Ceylon හි ළු ත,ත්ව ස  

ස්ත්රීන්ව ග්ො නැගීම්  OUSL Journal, 9 වන ගවල්මප 5 1   

2. “ මගේ ිරයා ළු ත,ගයකු  උගස නම්ප ඔුම එගසේ කතා කරන්ගන් නැත  ”  ම ාවංශගස සඳ න් 

පරිදි දුටු්ැුණණු රජුගේ “ළු ත,ත්වය” ිරිමබඳ විශග ක, යක්  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස 

5 1  වාර්ෂික අයයන සැසි සඳ ා ඉදිරිපත් කළ ක බන්නයකි  

 

සමාන අධ්යයන මදපාර්තමම්් තුව 

ආචාර්ය මසේපාලිකා වැලිකල 

 ප්රජා මැදි ත්වීම් ස  ශ්රී ලංකාගේ නව න්බර ක ීමති ඉන්දියානු තාක්,ණික තයතනගස පැවති 

International Conference of the Commission on Legal Pluralism  සඳ ා ඉදිරිපත් කළ 

ක බන්නය  ුණම්බායිප 5 1  ගද්සැම්බර් 14-16 ද්ක්වා  

ආචාර්ය ඒ .එස් ච් රමබෝස් 

1. ශ්රී ලංකාගේ වැවින් අංශගයන් බැ ැරට යන ්රමයප ගිණිගකො දි් විශ්වවිද්යාලගස   වන 

ජාතයන්තර සුණල් වාර්තාගේ ර්ර්  ක බන්නය ප්රකාශයට පත්ගකොට ඇත  ඔලුවි කප ශ්රී ලංකාවප 

5 1  ගද්සැම්බර්   දින  

2. “ශ්රී ලංකාගේ සිටින ඉන්දියානු ද්රවි යින්ගේ සංස්කෘතික අනනයතාවය; ශ්රී ලංකාගේ ඉන්දියානු 

ගද්මළ සමාජගස බුමමාන තත්වය ිරිමබඳ ඇ්යීමක් යටගත් ප්රකාශයට පත්කළ පරිච්ගේද්යක් 

SAARC publication on Circulation of Cultures and Culture of Circulation 2015  

3. ශ්රී ලංකාගේ මාතර දිස්ත්රික්කගස කැටගපොළ කු ා ගත් වතු අංශගස ්රම බලකාය  ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි - 5 1  සඳ ා ඉදිරිපත් කළ විස්තෘත ක බන්නයකි  

ආචාර්ය බී.එම්.මේ මම් ඩිස්  

1. “ප්රජාතන්රවා ප ්රියාද්ාමගස ගපරුණග්ඩ සිටින ජාතික විශ්වවිද්යාල විීවතුන් ිරිමබඳ සිීි යක් ” 

යටගත් ප්රකාශයට පත්කළ පරිච්ගේද්යක්  Big Power; Great Nation නැමති ්රන්ථගස ප්රථම 

සංවත්සර අනුස්මර  කලාපය ජනාි පති කාර්යාලය මන්න් පළකරන ල ප  
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2. සන්ක ගේද්න නයාය ස  භාවිතය ිරිමබඳ  ැඳින්වීමක් නමින් පා මාලා ගමොඩිත්ලයක් ස  සමාජ 

වයාපාරයන්හි ක ත්ක්ත වෘත්තිකයින් නමින් පරිච්ගේද්යක්  සමාජ විද්යා ශාස්රගේ ප උපාි ය සඳ ා 

 උ ප්රකාශන  

ආචාර්ය කාඛචනා බුු ුළ ලල 

1. කාන්තා ්ෘ මූන්කයින් ස  තර්ිරකප සමාජ ස  සංස්කෘතික අයිතීන් සඳ ා ඔවුන්ගේ ප්රගේශය 

ිරිමබඳ වාර්තාවක්; අනුරාළුරය දිස්ත්රික්කයප කැබිතිග්ො කලෑව ස  ම විලච්චිය  Fokus Women 

තයතනය මන්න් මූලයාාර සපයන ල ප  5 1  අග්ෝස්තු  

2. විීවත් ක්ෂුද්ර - ගීශපාලන ස්ත්රී ළු ත, සමාජභාවගස විචක්, භාවයන්; විද්යායතනගයන් ප්රශ්න 

කිම ම - ම කලළුවප නැග්නහිර විශ්වවිද්යාලගස 5 1  ජුන් 9-1  ද්ක්වා පැවති ICSGBV සඳ ා 

ඉදිරිපත් කළ ක බන්නය  

ආචාර්ය ඇ් ට්  පියරත්න 

1. වාර්ෂික වශගයන් ගබදුණු ශ්රී ලංකාගේ “ක වස” ඉදිකිම ගම් අර්ලය  Center for International 

Peace and Stability CIPS, National University of Science and Technology (NUST) විසින් 

සංවිානය කළ International Conference on Post-Conflict Rehabilitation, සුණල්වට 

ඉදිරිපත් කළ ක බන්නයකි  5 1  ගනොවැම්බර් 1  – 11 ද්ක්වා  ඉස්ලාමාබාීප පකිස්තානය  

ආචාර්ය ෙරිනී අමරසූරිය 

1. ප්රගෝ ගීශපානය ස  ශ්රී ලංකාව තුළ විසම්ුණතියප The South Asianist, 4 වන ගවල්මප 1 වන 

ක කුතුව  

2. “ඒ සමඟප හික්මවීමත් ඔවුන් ගවත පැමිග නු ඇත” නා්රික ගකොළඹ පශ්චාත් ත් ගීශපාලනයප 

Current Anthropologyප විගශේ, ක කුතුව 

තිවඛකී වි්රමසිඛෙ මිය 

1. පර්ගස,  මාතෘකාව - පළාත් පාලනගස සංවිාන සන්ක ගේද්න සංස්කෘතිය ස  

ප්රජාතන්රවාද්ය ගකගරහි එහි බලපෑම; ශ්රී ලංකාගේ පළාත් පාළන තයතන ිරිමබඳ සිීි  

අයයනයක්   

ආචාර්ය ජී.ටී. මධුභාෂිණී ගලමගදර 

1. “අන්තර්ජාල භාවිතය  ා ්රාමීය සංවර්නය ිරිමබඳ ්ැටල්; නගවෝත්පාද්නගස වයාප්තිය ිරිමබඳ 

නයාය” The Journal of Development Communication  

 

2. “ශ්රී ලංකාගේ අන්තර්ජාල භාවිතය ස  ්රාමිය සවිබලකර ය ිරිමබඳ ්ැටල්” Vistas, ශ්රී ලංකා 

විවෘත විශ්වවිද්යාලය  

 

3. “ශ්රී ලංකාගේ ඩිනේට ක ගබ පම International Research Conference on Humanities and Social 

Sciencesප ශ්රී ජයවර්නළුර විශ්වවිද්යාලය 

 

4. “ශ්රී ලංකාගේ ඩිනේට ක ගබ පම සමනය කිම ම” ්රාමීය ප්රජාව අතර අන්තර්ජාල භාවිතගස ප ඇතිවන 

්ැටල්  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි  
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5. “ගතොරතු ත සන්ක ගේද්න තාක්, ය ස  ්රාමීය සංවර්නය” International conference on the 

Humanities : New Dynamics, Divergences, Directions, UKL  

 

එස්. පත්මම් ස්  මෙතා 

1. “ඌර් කුවි ක (්ගම් ගකෝවිල) සවිඥයානකත්වය: පශ්චාත් ත් තත්වගයන් ප ජ ශ්රී ලංකාගේ 

යාපනගස ගද්මළ ජනතාවගේ හින්දු ත්මික වත්ිරිමගවත් වල මෑත කාන්නව සිදු උ ගවනස්කම්  

උතු ත ගකන්ටකි විශ්වවිද්යාලගස 101st Annual Meeting of Kentucky Academy of Science 

සඳ ා ඉදිරිපත්කළ පර්ගස,  ක බන්නයප ගකන්ටකිප 5 1  ගනොවැම්බර් 13-14 ද්ක්වා  

 

2. “සක්ති ගසවීම:  පශ්චාත් ත් ගද්මළ ශ්රී ලංකාගේ නව ගද්විව තන්ප අ වි ස  ගත්ම ම්” තචාර්ය 

මාර්ක් වයිගට්කර් සමඟ සමකතුවරයා ගලස විස්ගකොන්සින්ප මැඩිසන් විශ්වවිද්යාලගස ද්කුණු 

තසියා මයස්ථානය විසින් සංවිානය කරන ලද් 44th Annual Conference on South Asia, 

සඳ ා ඉදිරිපත් කළ පර්ගස,  ක බන්නය  5 1  ඔක්ගතෝබර් 5   
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ස්වාභාවික විදයා ඨඨය 

මකටි ෙැඳි් වීම  

 

 

 

ස්වාභාවික විද්යා ීඨ ය විසින් විද්යාපති වැ සට න්ප විද්යාගේ ප උපාි ය කරා ගයොම  උ සාමානය ව විගශේ, 

ප්රථම උපාි  ඇතුලුව විවි අයයන වැ සට න් ් නාවක් ස   ඩිප්ගලොමා ව ස තික පර  ා ගකටි 

කාීමන පා මාලාවන් ් නාවක් ඉදිරිපත් කරයි  

 

ීඨ ගස පරිපාලන  ා අයයන ප්රානතවය ද්රන ීඨ ාි පතිතවරයකු යටගත් ීඨ ය ්රියාත්මක ගේ   

ෂ්,යයන්ට සිය අයයන කටත්තුවල ස ය වීම සඳ ා පළළු තදු  ා  ජදු ජකම් ලත් තචාර්ය ම්ඩ ලයක් 

ීඨ ය සතු ගේ  ීඨ ගස අයයනාංශ ප  වන්ගන් උීද ද් විද්යාවප රසායන විද්යාවප ්ණිත  ා පරි් ක 

විද්යාවප ගභ්තික විද්යාව  ා සත්ව විද්යාව ගේ   

 

 

රසායන විද්යා අයයනාංශගස පර්ගස,  රසායනා්ාරගස  ප 
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්ණිත  ා පරි් ක විද්යා අයයනාංශගස පරි් ක රසායනා්ාරය  

 

 

 

ගභ්තික විද්යා අයයනාංශගස ක්ග,ේර චාරිකාවක්  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

සත්ත්ව විද්යා අයයනාංශගස සම ර ්රියාකාරකම් 

 

ස්වාභාවික විදයා ඨඨමේ දර්නනය  

ජාතික ඉලක්ක ුණදුන් පත් කර ්ැීමම ගකගරහි කැප ගවමින් විද්යා ක්ග,ේගරස විවෘත  ා දුරස්ථ 

අයාපනගස නායකත්වය විද් ා ද්ක්වමින් ඉ්ැන්වීගම් - ඉග්න ්ැීමගම්  ප  ා පර්ගස, ගස  ප  

නවයකර ය වීම  



  

 

 

142 

 

ඨඨමේ ප්රධ්ාන අභිමතාර්ථ: 

 සිය අයයන වෘත්තිතගස  ා යාව ජීව ඉග්නුම් ඉලක්ක කරා යාගම්  ප සාරථක වන ්රියාය ීම  ා 

අද ගප්රේර ය වී ඇති නව ළුී්ල පරම්පරාවක් ක ර්මා ය කිම ම 

 ඉග්නුම ලබන්නන්ගේ වෘත්තිය අද වෘීි ය ස  උසස් අයාපනගස ඉ කලුම  ා ජාතික ඉලක්ක 

මගින් ද්න්වා සිටින ගු ාත්මක වැ සට න් ඉදිරිපත් කිම ම. 

 පර්ගස, ප විීවත්භාවය  ා වයවසාය ්රියාකාරකම් ප්රවර්නය කිම ම  ා ස ය වීම 

 ස ගයෝගී  වු කකාරකම් මගින් ප්රජාවට  ා ජාතියට උපකාර කිම ම  

 විවෘත ප්රගේශය ිරිමබඳ නමය රමයක් මගින් මූන්ක  ා වයව ාර විද්යාවන් කරා ල්ා වීම වැඩි කිම ම 

 

උේභිද විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

සුළු  වාර්තා ( නාතික/අ් තර්නාතික සම්ම් ත්රණ) 

 ගක් ඒ ගේ එම්  කු තප්ළුතරච්චිප ීඨ යූ එන් ගක්  තිගසේරාප ක ර්මීම කන්නන්්රප ීඨ   යස් (5 1 )  

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස විද්යාගේ ප උපාි  වැ සට ගන් උීද ද් විද්යා වි,යගස ප්රථම වසගර් 

ප්රාගයෝගික ගකොටස ිරී බඳ ඇ්යීමක්; ෂ්,ය ස  කාර්ය ම්ඩ ල සංජානන  ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි  -5 1   විස්තෘත ක බන්නය ප්රකාශයට පත් කිම ම සඳ ා 

ිරිමග්න ඇත  

 

 බී ඩී මධුරප්ගප තම ස  ගක් ඒ ගේ එම් කු තප්ළුතරච්චි (5 1 )  ගෝග්ෝීමය ගතොරතු ත පීති ස  

ස්ථාක ය ද්ත්ත සබඳතාවගයන් ගකොළඹ න්රගස  රිත අවකාශය තක්ගසේ ත කිම ම: IPURSE-

2015, ජාතයන්තර පර්ගස,  සම්මන්ර යප ගප්රාගද්ණිය විශ්විද්යාලය ( ගපෝස්ටර් ඉදිරිපක් 

කිම ම ස  සංක්ෂිප්ත ක බන්නය ප්රකාශයට පත්කිම ම සඳ ා ිරිමග්න ඇත ) 

 

 බී ඩී මධුරප්ගප තම ස  ගක් ඒ ගේ එම් කු තප්ළුතරච්චි (5 1 )  ගකොළඹ වි ාරම ාගීවී 

උද්යානගස තු ත තවර ය The Institute of Biology Sri Lanka, 3  වන වාර් වක සැසි වාර්තාව 

5 1  සැප්තැම්බර් 5  දින ප ගකොළඹ  ISSN: 2012-8924, 18 ිරටුව. වාචික ඉදිරිපක් කිම ම ස  

සංක්ෂිප්ත ක බන්නය ප්රකාශයට පත්කර ඇත ) 

 

 බී ඩී මධුරප්ගප තම ස  ගක් ඒ ගේ එම් කු තප්ළුතරච්චිප ගේ අමරසිං  ස  ටී ගක් ව කගපොල 

(5 1 )ප  තක් ව්ාව තුල රැඩික ක ඉග්නුම; ශ්රී ලංකාගේ IFS ගපොප් ැම්  තක් උයගන් ස්වභාවික 

චාරිකාවක ්ගේශනය තුිමන් තජව විවිත්වය ස  වන ප්රතිස්ථාපනය ිරිමබඳ පාරිසරික 

අයාපනයත පරිසර කළමනාකර ය ස  සැළ ජම් කිරිම ිරිමබඳ ප්රථම ජාතික සුණල්වප ශ්රී ලංකා 

මයම පරිසර අි කාරිය5 1  ගපබරවාරි 54 දිනප ගවෝටර්ස් ඒේ බත්තරුණ කලප ශ්රී ලංකාව (වාචික 

ඉදිරිපත් කිම ම ස  සංක්ෂිප්ත ක බන්නය ප්රකාශයට පත් කිරිම සඳ ා ිරිමග්න ඇත ) 

 

 බී ඩී මධුරප්ගප තම ස  ගක් ඒ ගේ එම් කු තප්ළුතරච්චිප ජී  ගසනවිරත්න (5 1 ) පාංශු කාබක ක 

කාබන් ස  ශාක නාමාවන් සබඳතා; මූලසාක විශ්ග ක, ය ස  ප්රතිපායන විශ්ග ක, ය 

භාවිතගයන් සරළ තකෘතියක්  RISTCON -2015ප  තුමණු ජාතයන්තර විද්යා ස  තාක්,ණික 
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සම්ගම්ලනයප 5 1  ජනවාම  55-53 ද්ක්වාප  තුමණු විශ්වවිද්යාලයප මාතර ප ශ්රී ලංකාව (වාචික 

ඉදිරිපත් කිම ම ස  සංක්ෂිප්ත ක බන්නය ප්රකාශයට පත් කිරිම සඳ ා ිරිමග්න ඇත ) 

 

 ගක් ඩී ගක්  ක ත ාරත්නප එස් ගසෝමරත්නප එස් තර්  වීරගකෝන්පඩී වී ඩී එස් ගේ  වීරගසේන ස  

ඒ එස් ගක් අග ගසේකර (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ව ක ග්ොයම් (Oryza sativa  f. spontaneae) 

වයාප්තිගස පාරිසරික ගීශගුණික පරායක්තභාවය 25th APWSS 2015 Conference   යිද්රබාීප 

ඉන්දියාවප 5 1  ඔක්ගතෝබර් 13-16 ද්ක්වා  11-15 ිරටු  

 

 ඊපඑම් එස්  ඒකනායකප එස් තර්  වීරගකෝන්ප එස්  ගසෝමරත්න ස  ඒ එස් ගක් අග ගසේකර (5 1 )  

සාම්ප්රද්ායික ස  ස ද ජාත වී ප්රග ද්යන්ගේ ළුල් ක පරාසයකින් ත්තු ව කනාශක වලට ප්රතිචාර 

ද්ැක්වීම: ේලයිගපොගසේට් (2nd Ruhuna International Science and  Technology Conference 

(RITSCON),  තුමණු විශ්වවිද්යාලයප ශ්රී ලංකාවප 5 1  ජනවාම  55-53 ද්ක්වා  53 ිරටුව  

 

 ඊපඑම් එස් අයි ඒකනායකප එස් තර්  වීරගකෝන් ටී ඩී සි කවා ස  එස් ගසෝමරත්න (5 1 )  බීජ වන්න් 

ලබා්ත් ස  ක කී කගස ඊතයි ක මීතයි ක ස කසගන්ට් ගප්රේරිත ව කනාශක ප්රතිගරෝය  Sri Lanka 

Institute of Biology 3  වන වාර්ෂික සැසිප  0  

 

 ඊ එස් එම් අයි  ඒකනායකප එස්  තර්  වීරගකෝන් ස  එස්  ගසෝමරත්න (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ස  ක 

ප්රගදද්යන්  ඊතයි ක මීතයි ක ස කසගන්ට් ගප්රේරිත ව කනාශකයන්ට ද්ක්වන ප්රතිගරෝය (5 1 ) 

International Conference on Multidisciplinary Approaches (ICMA), ශ්රී ජයවර්නළුර 

විශ්වවිද්යාලයප 5 1  සැප්තැම්බර් 11-15 ද්ක්වාප 518  

 

 ඒ එම් ගද්ොන් ගපෝ ක ප එස් තර්  වීරගකෝන් ස  එස්  ගසොමරත්න (5 1 ) Neolamarckia cadamba 

(Roxb.) Bosser.පර රිකිිම  ා කී ක ක්,ාරගස ප්රතික්ෂුද්රජීවී  ා ප්රතිඔක්සිකාරක ගු ාං් (5 1 )  

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි - 5 1   5 1  ගනොවැම්බර් 19-5  

ද්ක්වා4 -48 ිරටු  

 

 ළුර්ව ප්රතිකර්ම මන්න් බලපෑමට ලක් උ අවම වශගයන් සලකන ලද් ගනොගම්රූ ගකොස් ඵලගස 

ගු ාත්මකභාවය ඇ්යීම    Journal of Food Science and Technology (2015 ගනොවැම්බර්)  5 

(II): 0563-0501) එම්  ඒකනායක ස  ගක්  අග විරම ස  තර් ජයගකොඩි ස  අයි ග ේරත් 

සඟරා ලිපි 

 ගක් ඒ ගේ එම් කු තප්ළුතරච්චිප ජී  ගසනවිරත්න ස  බී ඩී  මධුරප්ගප තම (5 1 ) වනාන්තරවල 

වාත්ග්ෝලගයන් කාබන් ඉවත්කර තැම්පත් කිම ම ස  එහි පාලනය ශ්රී ලංකාගේ වියිම මිශ්රිත 

සද්ා රිත වනාන්තරයක් ස  වන ව්ාවක් ගලස කළමනාකර ය කරනු ලබන වනාන්තරයක් 

අතර සංසන්ද්නයක්  The International Journal of Agriculture, Forestry and Plantation 

(IJAFP), 1 වන ගවල්ම 5 1  සැප්තැම්බර්  

 ගක් එස් ගසොමපාලප එච් එ ක ඩී  වීරග ේවා ස  එස්  ත්රිකාවල (5 1 ) ගෝමිගස ව්ාකළ මිරිස් 

ශාකගස වර්නයප ඵලගස ගු ාත්මකභාවය වැඩිදිත්ණු කිම ම ස  ඇන්රැක්ගනෝස් ගරෝ්යට 

ප්රතිගරෝය ද්ැක්වීම ගකගරහි ගපොටෑසියම් වල බලපැම  International Journal of 

Multidisciplinary studies,   5 වන ගවල්ම   5 වන ක කුතුව  
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 ගක් එස් ගසොමපාලප එච් එ ක ඩී  වීරග ේවා ස  එස්  ත්රිකාවල (5 1 ) තක්කාන්වල ඇන්රැක්ගනෝස් 

ගරෝ්යට ද්ක්වන ප්රතිගරෝය වැඩි කිරිම සඳ ා අස්වනු ගනන්මට ගපර ගපොටෑසියම් තග කප කිම ම 

International Journal of Agriculture, Forestry and plantation 1 වන ගවල්ම  

 

    එම් ගක් එ ක බ්ඩ ාරප ස ඩී ඒ එන්  ගපගර්රාප එච් එ ක ඩී  වීරග ේවා (5 1 ) අස්වනු 

ගනීමගමන් ප ජ සින්කන් තග කප කිම ම මන්න් පැගපො ක ඵලගස ගු ාත්මකභාවය වැඩිදිත්ණු කිම ම 

ස  ගරෝ්ව්ට ප්රතිගරෝය ද්ැක්වීම වර්නය කිම ම  International Journal of Agriculture, 

Forestry and plantation  1 වන ගවල්ම  

 

 එච් ඒ තර් ගක් ජයවර්නප එච් එ ක ඩී වීරග ේවා ස  එම් ඩී ගේ එස් සපරමාදු (5 1 ) සින්කන් 

සහිත ගපෝ,ක ාවකයක් ගය පම මන්න් මිරිස්වල ඇන්රැක්ගනෝස් ගරෝ්යට ප්රතිගරෝ ද්ැක්වීගම් 

ශක්තිය වර්නය තිම ම   Journal of Horticultural Science and Biotechnology 90 (5) 557–

562.  

 

 ද්ර්ශීම වීරග ේවා ස  ගඩ්විඩ් දිශාන් (5 1 ) තක්කාන් ඇනුරැක්ගනෝස් ගරෝ්ය ස  තක්කාන් 

ඵලගස පශ්චාත් අස්වනු ගු ාත්මකභාවය ගකගරහි සින්කන් ස  ගපොටෑසියම් වල බලපෑම  

Journal of National Science Foundation.  43 (3):271-278. 

 

මකටි ස් නිමේදන 

 එම් ගක් එස්  මිහිරාක ප ස ඩී ඒ එන් ගපගර්රා ස  එච් එ ක ඩී වීරග ේවා (5 1 ) හිතකර 

ගප්රොගබොගයොටික් ලැක්ගටොබැසිලස් කුගසේන් භාවිතගයන් බීට්රූට් ත්,ගයන් සින්බගයොටික් පානයත් 

සෑ පමප වාර්ෂික පර්ගස,  සැසියප Institute of food science and technology Sri Lanka. 

 

 ගක් එස් ගසෝමපාල ප එස් ත්රිකාවල ස  එ ක එ ක ඩී වීරග ේවා (5 1 ) ගෝමිගස ව්ාකළ ගපොටෑසියන් 

වැඩි දිත්ණු කළ මිරිස්වල වර්නයප ඵලගස ගු ාත්මකභාවගස වැඩිදිත්ණුව ස  ඇන්රැක්ගනොස් 

ගරෝ්යට ප්රතිගරෝය ද්ැක්වීම  International Conference on Multidisciplinary Approaches, 

ශ්රී ජයවර්නළුර විශ්වවිද්යාලයප5 1 . 

 

 එච් ඒ තර් ගක්  ජයවර්නප එච් එ ක ඩී වීරග ේවා ස   එම් ඩී ගේ  එස් සපරමාදු (5 1 ) සින්කන් 

ප්රභවයක් වශගයන් ද් යියා මන්න්ප සරළ ජල ව්ාවක් ගලස ව්ාකළ මිරිස්වල ඇන්රැක්ගනෝස් 

ගරෝ්ය අඩු කිම මට පාද්ක  උ යාන්ර   ශ්රී ලංකා සබර්ුණව විශ්වවිද්යාලගස ජාතයන්තර සුණල් 

වාර්තාවප 5 1  (ICSUSL 2015)  

 

 ගක්  එස් ගසොමපාලප එච් එ ක ඩී වීරග ේවා ස  එස් ත්රිකාවල (5 1 ) සින්කන් වන්න් ගපොග ොසත් 

ද් යියා ගයදූ පස තක්කාන්වල ඇන්රැක්ගනෝස් ගරෝ්ය සඳ ා  උ ප්රතිගරෝය වැඩි කරයි  ශ්රී ලංකා 

විවෘත සබර්ුණව විශ්වවිද්යාලගස ජාතයන්තර සුණල් වාර්තාවප 5 1  (ICSUSL 2015)  

 

    එම් ගක් එ ක  බ්ඩ ාරප ස ඩී ඒ එන් ගපගර්රාප එච් එ ක ඩී විරග ේවා (5 1 ) අස්වනු 

ගනීමගමන් ප ජ සින්කන් ගය පම මන්න් පැගපො කවල ගරෝ් සඳ ා  උ ප්රතිගරෝය වැඩි කිම ම ස  

එහි ගු ාත්මකභාවය වැඩිදිත්ණු කිම ම  Undergraduate Research Symposium, ශ්රී ලංකා වයඹ 

විශ්වවිද්යාලයප මාකඳුරප  3 ිරටුව  
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 එම්  ගසනවිරත්නප එම් විතානගේප එච්  ම වලප ජී ගසනවිරත්න (5 1 ) ජීමය මායයකින් ක ක ක  

තජව අප ර ය සඳ ා නව ක්ෂුද්රජීවී තජව පටලයක් Bioremediation Journal 19:239-248. 

 

 එම් ගසනවිරත්නප ජී  ගසනවිරත්නප එච්  ම වල ප එම්ප ඉක්බා ක ප එන් රාජක ත ාප ටී බ්ඩ ාර 

ස  එම් විතානගේ (5 1 ) සර්ගපන්ටයින් පගසහි බැර ගලෝ මය ශාකවි,භාවය බැකිටීරියා දිීමර 

සම තරම ගස ගෝමිකාව ිරිමබඳ මූන්ක අයයනයක් Australian Journal of Botany 63:261-

268. 

 

 ටී බ්ඩ ාරප අයි ග ේරත්ප ීඨ කුමාරතිලකප එම්  ගසනවිරත්නප ජී  ගසනවිරත්නප එන් රාජක ත ාප 

එම්  විතානගේ (5 1 )ප සර්ගපන්ටයින් පගසහි එන්සයිම් ්රියාකාම ත්වය ස  ගලෝ  ක ශ්ඵලතාවය 

මත ීම අඟු ත ස  දිීමර - බැක්ටීරියා තරම ගස ගෝමිකාව  

 

 එම්  ගසනවිරත්නප එම්  විතානගේ (5 1 ) බැරගලෝ  තතතිය යටගත් පැලෑටි මත 

සයි ගරොගපෝරස් හි ගෝමිකාව; රයිගසොස්ිරයර් සිට ද්ර්ශනය Journal of  Botanical Sciences 4 

වන ගවල්මප 3 වන ක කුතුව    

 

පර්මේෂ්ණ වයාපිතිය 
 

 ගතෝරා්ත් ශ්රී ලංකාගේ සාම්ප්රද්ායික ස  කවල ක යඟ ප්රතිගරෝය ස  ලවනතාවය ද්රා්ැීමම  

ස්වභාවික විද්යා ීඨ ගස පර්ගස,  ප්රද්ානය - 5 1  
 

 ගක් ඩී ගක් ක ත ාරත්න ප එස් තර්  වීරගකොන් ප එස්  ගසොමරත්න ස  ස වි ඩී එස් ගේ වීරගසේන 

(5 1 )  පච්චගප තමා ක සාම්ප්රද්ායික ස  ක ප්රගදද්ගස අනුක ස  කෘෂි රූපවිද්යාත්මක ගවනස්කම් 

ස  ඒ තශ්රිත ශ්රී ලංකාගේ පාරිසරික ව ක ස  ක වර්්  International Journal of Tropical 

Agriculture.   30 වන ගවල්මප අංක  4ප 1-8 ිරටු  
 

 ගක් ඩී ගක් ක ත ාරත්නප එස් තර්  වීරගකොන්ප එස්  ගසොමරත්න ස  ස වි ඩී එස් ගේ වීරගසේන 

(5 1 )  ශ්රී ලංකාගේ ව ක ස  ක ් නගස විවිත්වය; ස්වයං සංවිි ත සිතියම් භාවිතය (SOM)  

Journal of Agriculture (Cambridge). 
 ඊ එම් එස් එ ක ඒකනායකප එස් තර් වීරගකොන් ස  එස්  ගසොමරත්න (5 1 ) ව කනාශක ප්රතිගරෝධී 

ශ්රී ලාංකික  ස  ක ප්රගදද් සංවර්නය; ස්වයං සංවිි ත සිතියම් භාවිතය  Pakistan Journal of 

Agriculture. 
 

ග්ර් ථ පරිච්මේද 

 

 එම්  ගසනවිරත්නප එම් විතානගේප එම්  ම වල ජී ගසනවිරත්න (5 1 )වි, සහිත ගලො  වලට 

එගරහිව ශාකගස තශල මට්ටගම් තරක්,  යාන්ර  Advances in Environmental 

Research. Nova Science Publisher, USA, 46 වන ගවල්ම. 

 

 එම් ගසනවිරත්න ප එම් විතානගේ (5 1 )ප රයිගසොස්ිරයර් ක්ෂුද්ර ජීවීන් ස  ශාක මූල පීතිය අතර 

සංවාද්ය  Advances in Environmental Research. Nova Science Publisher,USA, 47 වන 

ගවල්ම  
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රසායන විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

 

සුළු  වාර්තා/ග්ර් ථ/ ඉදිරිපත් ක  නිබ් ධ්න 

 

 අයි එන් එස් ගබෝපගේප ගක් එච් ජයවර්නප එස් චන්ද්රාක  විගේරත්නප ඒ එම් අග ගසේකර ස  

ජී එම් කම ක බී ගු ග ේරත් Ficus racemosa Linn හි කඳ ගපොත්ගත් සාරගස තුවාල  ජව වීගම් 

්රියාකාම ත්වය   ිරිමබඳ මූන්ක විමර්ශනයක් (International Symposium of Ruhuna university 

– 2015 (RISTCON 2015).   2015 ජනවාරි 55 දින ඉදිරිපත් කරන ල ප  
 

 අයි එන් එස් ගබොපගේප ගක් එච් ජයවර්නප එස් චන්ද්රාක  විගේරත්නප ඒ එම් අග ගසේකර ස  

ජී එම් කම ක බී ගු ග ේරත් Ficus racemosa Linn  ගපොත්ගතන් තුවාල  ජව කීම ගම් ්රියාකාම  

සංඝටකයක්  (Symposium of Young Scientist Forum - ශ්රී ලංකා ජාතික විද්යා  ා තාක්,ණික 
ගකොමිසම - 5 14) 5 1  ජනවාරි 53 දින ඉදිරිපත් කරන ල ප  

 

 එරික් මට ලේප ගඩ්මියන් ගේ ගම්සන්ප ක කග ක අයිච්ග ෝස්ට්ප ිරයර්ස් එන්ගජ ක ර්ප ගසගලස්ටිනා 
ගමසාප කිත්සිරි විගේරත්නප ජී එම් කම ක බී ගු ග ේරත්ප ඒ ඒ  ගලස්න් ගු තිලකප ගේමිස් ගේ ලා 
ක්ගලයාර් ස  එීම චැප්මන්ප ස්වභාවික ක ,්පාද්න විසං්මනය සඳ ා ්රියාකාම  වර් ාග ක 

තාක්, ය Org. Biomol. Chem., 2015  13, 2255–2259. DOI: 10.1039/c4ob02292k. 

 

 ම ාචාර්ය ගක් එස් ඩී ගපගර්රාප Inorganic NMR Spectroscopy ශාස්ත්රීය ක බන්නගස 5 වන 

සංස්කර ය රසායන විද්යා තයතනය විසින් 5 1  වර්,ගස ප ප්රකාශයට පත්කරන ල ප  ISBN 

955-9244-26-4. 

 

 එස් ඩී  ගපගර්රා (5 1 ) ීවිතන්තුර N ස  P ද්ායකයින් සමඟ ඇතැම් තඹ සංකිර්  

සංස්ග ක, ය  Chemistry in Sri Lanka, 32 (2), 15 ිරටුව  
 

 ඩී එ ක එස් එම් ජයරත්නප එම්  තයාපරන් ස  එස් එස්  ඉක්බා කප Ceratophyllum demersum 

භාවිතගයන් ජීමය ද්රාව ගයන් කැඩිමියන් ඉවත් කීම ගම් තජවප්රතිකර්මයප ජලගස 

ගු ාත්මකභාවය ස  මානව ගස්ය: ඉදිරිගස අද ගයෝ් ිරිමබඳ සම්මන්ර යප විද්යා පශ්චාත් 

උපාි  තයතනය ප ගප්රාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලයප 5 1  අග්ොස්තු 1-5 ද්ක්වා   

 

 ඩී එම් තර් ඩී ඒ දිසානායකප    එම් ගක් ඊ එච් විගේසිං ප එස් එස් ඉක්බා කප එච් එම් ඩී එන් 

ප්රියන්ත ස  එම් මට එම්  ඉක්බා ක කු තල් ූලඩු පර් ාං් පර (Asplenium nidus L.) මන්න් 

Fuchsine  යි අවගශෝ, යප ගප්රාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලගස විද්යා පශ්චාත් උපාි  තයතනගස 

(PGIS) පර්ගස,  සම්ගම්ලනයප ගප්රාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලයප 5 1  ඔක්ගතෝබර් 9-1  දින  

 

 අයයන කාර්ය සානය වැඩිදිත්ණු කිම ම සඳ ා සම උපකාරක අයයන සැසිවල සංගශෝි ත 

සංස්කර යක ඵලද්ායිතාවය; විවෘත දුරස්ථ ඉග්නුම් (ODL) සිීි  අයයනයක්ප ජී බ්ඩ ාරගේප 

ඊ ඒ ඩී එන් ඩී එදිරිසිං ප ගේ මට එන් රාගේන්ද්රප ගක් ඩී වී එස්  සිරිවර්නප එස් ගසෝමරත්නප තර් යූ 

තන්ත්රීග්ො  ස  ගේ වත්ගත්විද්ානගේප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය වාර්ෂික අයයන සැසි 

වාර්තාව - 5 1   

 

 ජී බ්ඩ ාරගේප ඊ ඒ ඩී එන් ඩි එදිරිසිං ප ගේ මට එන් රාගේන්ද්රප ගක් ඩී වී එස් සිරිවර්න ප එස්  

ගසෝමරත්නප තර් යූ තන්ත්රීග්ො  ස  ගේ වත්ගත්විද්ානගේ ;  අයයන කාර්ය සානය වැඩිදිත්ණු 

කිම ම සඳ ා සම- උපකාරක අයයන සැසිවල සංගශෝි ත සංස්කර යක ඵලද්ායිතාවය; විවෘත 
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දුරස්ථ ඉග්නුම් (ODL)  සිීි  අයයනයක්  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන 

සැසි වාර්තාව - 5 1   

 

 තචාර්ය තර්  ගසත්ති කක ති;  යිගරොක්,මින් අම්ල වයුත්පන්නගයහි ක්ෂුද්රජීවී විගරෝධී 

්රියාකාම ත්වයප වාර්ෂික විද්යා පර්ගස,  සැසිප FAS/SEUSL-2015. 

 

 තචාර්ය තර්  ගසත්ති කක ති N-Phenyllaurohydroxamic අම්ලගස ස  N-Phenyl 

benzohydroxamic අම්ලගස O-Chloro, O-Methyl වයුත්පන්නගයහි ක්ෂුද්රජීවී විගරෝධී 
්රියාකාරිත්වය  වාර්ෂික විද්යා පර්ගස,  සැසියප FAS/SEUSL-2015. 

 

 තචාර්ය තර්  ගසත්ති කක තිප අභයන්තර කෘෂිකාර්මික ජල ුණලා්රවල ගසෝඩියම් අවගශෝ,  

අනුපාතය ; ගිණීගකො දි් ප්රගීශගස සිදුකළ මූන්ක අයයනයකි  International Conference on 

Postcolonial Societies in Transition, 5 1  මාර්තු 02-03 ද්ක්වාප ශ්රී ලංකා  තුමණු විශ්වවිද්යාලයප 

“Sri-Lankas Postcolonial Legacy, 1815-2015”, සුණල් වාර්තාව  74 ිරටුව  
 

 ඩී එ ක එස් එම්  ජයරත්නප එම්  තයාපරන් ස  එස් එස් ඉක්බා ක (5 1 );Ceratophyllum 

demersum භාවිතගයන් ජීමය ද්රාවනගයන් කැඩිමියම් ඉවත් කිම ගම් තජව ප්රතිකර්මය; ජලගස 
ගු ාත්මකභාවය ස  මානව ගස්ය ඉදිරිගස ඇති අද ගයෝ් ිරී බඳ සුණල් වාර්තාවප විද්යා 
පශ්චාත් උපාි  තයතනයප ගප්රාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලයප 5 1  අග්ෝස්තු 1-5 ීකාවප 39 ිරටුව  

 

 එස් අරි රන් ස  එම්  තයාපරන් (5 1 ); සම් පද්ම් කළ අපවා ගයන් සරළ  රිත ගරොමියම් 
ප්රතිකර්මයක්  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසිප 5 1  11 19 දිනප 
ශ්රී ලංකාවප 69 ිරටුව  

 

 එම්  තයාපරන්ප එස්  එස් ඉක්බා කප එම් මට එම් ඉක්බා ක (5 1 ) ප්රශස්ථ ගපෝ,ක ශක්තිගයහි ප ජීමය 

ද්රාව යක ගරොමියන් ඉවත් කිම ම සඳ ා Lemna minor හි ශාක ප්රතිකර්ම ශකයතාවය; OUSL 
journal, 9 වන ගවල්මප 97-111 ිරටු. 

 

 ඩී එ ක එස්  එම් ජයරත්නප එස්   රි රන්ප එස් එස් ඉක්බා ක ස  එම්  තයාපරන් (5 1 ) ;ජලජ 

පැළැටි මන්න් ජන්ය ද්රාව යකින් කැඩිමියම් තජව  සංගශෝ, ය සඳ ා සගමෝ,්  අයයනය; : 

Ceratophyllum demersum;Journal of Environmental Professionals Sri Lanka: 4 වන 

ගවල්මප අංක 2- 10-24 ිරටු  
 

 එම් ඒ තර් ගක් ජයවර්නප එච් එ ක ඩී වීරග ේවා ස  එම් ඩී ගේ එස් සපරමාදු (5 1 )   සින්කන් 
සහිත ගපෝ,ක ද්රාවකයක් ගය පම මන්න් මිරිස්වල ඇන්රැක්ගනොස් ගරෝ්යට ප්රතිගරෝ ද්ැක්වීගම් 

ශක්තිය ප්රවර්නය කිම ම Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 90 (5) 557–
562  
 

 එම් ඒ තර් ගක් ජයවර්නප එච් එ ක ඩී වීරග ේවා ස  එම් ඩී ගේ එස් සපරමාදු (5 1 ) සින්කන් 
ප්රභවයක් ගලස ඇන්රැක්ගනෝස් ගරෝ්යට ප්රතිගරෝය ද්ැක්වීගම් ප ද් යියාවල ඵලද්ායිතාවය ස  

සරළ ජල ව්ාවක් ගලස ව්ාකල මිරිස්වල වර්නය ස  මිරිස් ඵලගස පරාමිතීන්  International 

Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture.(ුණද්ර ගස) 

 

 තර්.ඒ.එම්.එන් ගපගර්රා, එම්.ඩී.ගේ.එස් සපරමාදු ත ක ස  ගකගස ක පැලෑටිගස ගකොටස් 

භාවිතගයන් පාීමය ජලගස කැ කසියම් කඨිනත්වය අඩු කිම ම ිරී බඳ විමර්ශ යකි. (2015), 

Fourth International Symposium on Water Quality and Human Health :  විද්යා පශ්චාත් 
උපාි  තයතනයප ගප්රාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලය  
 

 එම් ඒ තර් ගක් ජයවර්නප එච් එ ක ඩී වීරග ේවා ස  එම් ඩී ගේ එස් සපරමාදු (5 1 ) සින්කන් 
ප්රභවයක් වශගයන් ද් යියා මන්න් සරළ ජලව්ාවක් ගලසප ව්ාකළ මිරිස්වල ඇන්රැක්ගනෝස් 
ගරෝ්ය අඩු කිම මට පාද්ක  උ යාන්ර   ශ්රී ලංකා සඹර්ුණව විශ්වවිද්යාලගස ජාතයන්කර සුණල් 

වාර්තාව - 5 1  (ICSUSL 2015) 
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 ඩී ඩී ඩී එච් අ කවිස්ප යූ ජී චන්ද්රිකාප මට එම්  ජයවීර; ස්වයං ගලස එකතු  උ බී කැගරොටීන් හි (β-

carotene) ප්රකාශ අවගශෝ,  වර් ාවන්ය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි 
- 5 1 ප 6 -68 ිරටු  
 

 දු,ාන්ත අ කවිස් ප දි ක රූ රත්නවීර තුසිත් ඇටම්පාවල මාර්ක්  ැඩිුණන්ප චන්ද්රිකා උඩුමල්ලප ප්ර පප් 

ජයවීර; සූතර්ය උපකර  ක ,්පාද්න ්රියාවන්ගස ප කැගරොටිගනොයිඩ්ස් වල (Carotenoids) වල ස්වයං 

එකතුව  American Physical Society MAR15 Meeting. 2015, 60 (2).  
 

 ඩී ඩී ඩී එච් අ කවිස්ප යූ ජී චන්ද්රිකාප මට එම්  ජයවීරප අන්තර් මාය සංගයෝ් වන්න් CH2Cl2: 
ප්රතිීවීප්තිගයහි β-carotene, lycopene and norbixin in විගශේ,යන්හි උද්ාමටන ස  ඔක්සිකාරක 
ිරී බඳ වර් ාවීමක්, අයයන  Journal of Luminescence 2015, 158 (0), 60-64. 

 

සඟරා 

 
 එම්  තයාපරන්ප එස් එස් ඉක්බා කප එම් මට එම් ඉක්බා ක; ජීමය ද්රාව යක ගරොමියම් ඉවත් කිම ම 

සඳ ා Lemna minor හි ශාක ප්රතිකර්ම ශාකයතාවය OUSL Journal  (2015) 9, 97-111. 

 

 ඩී එම් එස් එම්  ජයරත්නප එස්   රි රන්ප එස් එස්  ඉක්බා කප එම් තයාපරන්; ජලජ  පැළෑටි මන්න් 

ජීමය ද්රාව යකින් කැඩිමියන් තජව සංගශෝ,  සඳ ා සගමෝ,  අයයනය (Ceratophyllum 

demersum. Journal of Environmental Professionals Sri Lanka (2015) 4 (2), 10-24.)  
 

 එස් තර්  ග ට්ටිතරච්චිප පර්ගස,  ස  විචාරගස ප සංස්කාරක න්ිර; Journal of Chemistry 
(ප්රකාශය 51ව 0ව5 1 ) “ප්රකාශ රසායන විද්යාවප ස්වභාවික රසායන විද්යාව ස  පාරිසරික රසායන 
විද්යාව පද්නම් කර්ත් ඇතුම් විමර්, ”  

 

 

ගණිත සෙ පරිගණක විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

 

ප්රකාශිත සඟරා ලිපි 

 

 ස  රිච්ටර් ස  ගේ  ගසේනාධීර  ාර්මීටියන් ජාගකොබි රූපාකාර ස  U(p) සර්වසාමයය Amer. Math. 

Soc., සම්මන්ර  වාර්තාව 143(10):4199–4210, 2015. 

 

ප්රකාශිත ො ඉදිරිපත් ක  නිබ් ධ්න 

 

    මට උඩුගවල මියප “ සම්බන්ි ත ද්ත්ත පද්නම් සැළ ජම් ්රියාවන්ය ස්වයංක්රීය කිම ගම් එළඹුමක්” 

International Journal of Database Management Systems (IJDMS) 7 වන ගවල්ම අංක 6ප 
5 1  ගද්සැම්බර්ප ්ණිත ස  පරි් ක විද්යා ගද්පාර්තගම්න්තුවප කැළණිය විශ්වවිද්යාලය  
 

     මට උඩුගවළ මියප තරඟකාම  ශ්රිතියතාවය මත රඳා පවතින ඇ කග්ොරිතම  
 

 අයි ඩී අයි ඩී තරියසිං  (5 1 ) සංචාරක අගළවික ත ්ැටල්ව (TSP) සඳ ා බුම අරුණණු සහිත 
ඈන්ට් ගකොගළහි ප්රශස්ිරකර ය කරන ලද් ඇගලොග්ොරිතමයක කාර්ය සාන විශ්ග ක, ය  

 

 අයි ඩී අයි ඩී තරියසිං  (5 1 ) රැකියා ගවළඳසැල සැළ ජම් කිම ගම් ් ැටල්ව මත බුම අරුණණු සහිත 
ඈන්ට් ගකොගළහි ප්රශස්ිරකර ය කරන ලද් ඇගලොග්ොරිතමයක කාර්ය සාන විශ්ග ක, ය  
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    ටී ීඨ එම්  විරමාරච්චි  පඑස් එස් ගපගර්රා )2014“ ප( නා්රික ගකොළඹ ග ංගි සම්ගප්රේ, ය 

ිරිමබඳ තද්ර්ශනය ස  විශ්ග ක, ය තරංගිතා ස   රස් ; තරංගිතා එළඹුමක් ” 337-345 ිරටු, 

DOI: http://dx.doi.org/10.4038/jnsfsr.v43i4.7968  

 

    ීඨ ටී එම්  විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රාප එස්  ජයසිං  (5 14) නා්රික ගකොළඹ ග ංගි 

ගරෝ්ය සම්ගප්රේ, ගස ප ගීශගු ගස බලපෑම විමර්, ය කිම ම ; Fuzzy තර්ක තකෘතියක් ”, 4th 

Annual International Conference on Computational Mathematics, Computational 

Geometry & Statistics (CMCGS 2015),ප සිං්ප්ර් තවප ර්ර්  පත්රිකාවප 5 -54 ිරටු  
 

 ගක්.ඩී.වී.එස් සිරිවර්න, වාර්ෂික අයයන සැසි- අයයන කාර්ය සානය වැඩිදිත්ණු කිම ම සඳ ා 
සම - උපකාරක අයයන සැසිවල සංගශෝි ත සංස්කර යක ඵලද්ායිතාවය; විවෘත දුරස්ථ 
ඉග්නුම් අයයනයකි  
 

 තර් එස්  හීනටි්ලප එන් ඒ එම් තර් ගසනවිරත්නප එච් ටී තර්  ජයසූතරිය (5 1 ) “ ශ්රී ලංකාගේ  ් ාලු 
දිස්ත්රික්කගස රූමස්සල කන්ගී කීට වාසස්ථානයන්හි මදු තවන් ගබෝවීගම් තත්වය ිරිමබඳ 
තක්ගසේ ත කිම ම සඳ ා අයයනයක්  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි 
වාර්තාව  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය- 5 1  

 

 එම්  ළුංචිුණදියන්ගසේ ස  තර් ජී එන්  මී්මප සිං ල සංඥයා භා,ාව සඳ ා 3D සයික න් ඇවටර් (3D 

Signing Avatar) IEEE International Conference on Industrial and Information Systems, 

2015. 

 

 එම්  ළුංචිුණදියන්ගසේ ස  තර් ජී එන්  මී්මප සිං ල කතාව  ඳුනා්ැීමම සඳ ා ත්ක ගකෝඩ් සිං ල 

ස  වාේවි,යික ඉංග්රීසි ීවිත්ව දිශානති පරිවර්ථනය  IEEE International Conference on 

Industrial and Information Systems, 2015. 

 

 එම්  ළුංචිුණදියන්ගසේ ස  තර් ජී එන්  මී්මප සිං ල සංඥයා භා,ාව සඳ ා ත්රිමාන සජීවන රාුණව  

International Conference on Engineering and Technology, ගකොළඹප 2015. 

 

 ප්රාන කර්තෘ; එස් තර්  ඥයානප්ර්ාසම්ප ්ණිත ස  පරි් ක විද්යා ගද්පාර්තගම්න්තුවප ශ්රී ලංකා 
විවෘත ේශ්වවිද්යාලයප සම- කර්තෘ: ටී එම් ගේ ඒ  කුගර්ප ඉංනේගන් ත ්ණිත ගද්පාර්තගම්න්තුවප 
ගමොරටුව විශ්විවද්යාලය  “ශ්රී ලංකාගේ බස්නාහිර පළාගත් ග ංගි උ  සිීි න් ළුගරෝකථනය 
සඳ ා කාලග්රේණි  තද්ර්ශන” ජනරා ක ශ්රීමත් සර් ගජොන් ගකොතලාවල තරක්,ක විශ්වවිද්යාලගස 
8 වන ජාතයන්තර පර්ගස,  සුණල් වාර්තාවප 5 1  අග්ෝස්තු 50-58 ද්ක්වා  
 

 

ප්රකාශිත ො ඉදිරිපත් ක  සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න සෙ ස් නිමේදන 

 

    ීඨ ටී එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රාප එස් ජයසිං ප ීඨ ක ත ානායකප ීඨ කාරිවසම් 
(5 13) ; ්ණිතමය තකෘතිය ස  ග ංගි; තරංගිතා එළඹුම භාවිතගයන් ගකොළඹ නා්රිකගස 

ග ංගි සිදුි න් ිරිමබඳ විශ්ග ක, යක් International Conference on Public Health 

Innovations, ගස්ය විද්යා ජාතික තයතනයප ශ්රී ලංකාවප 49 ිරටුව  
 

    ීඨ ටී එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රාප එස් ජයසිං ප ීඨ  කාරියවසම් (5 13) නා්රික 
ගකොළඹ ස  ගකොළඹට මායිම් ප්රගීශවල ග ංගි සම්ගප්රේශනය සඳ ා මානව සංචලතාවගස 
බලපෑම;  රස් තරංගිකා එළඹුමක් නැග්නහිර විශ්වවිද්යාලගස ජාතයන්තර සුණල්වප ශ්රී ලංකාවප 
54 ිරටුව  

 

    ීඨ ටි එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රාප එස් ජයසිං ප ීඨ ක ත ානායකප ීඨ කාරිවසම් 
(5 13);  නා්රික ගකොළඹ ග ංගි සම්ගප්රේ, ය සඳ ා ගීශගුණික විචලයතාවය;  රස් තරංගිතා 
එළඹුමක්  වාර්ෂික පර්ගස,  සම්මන්ර ය - 5 13ප ගකොළඹ විශ්වවිද්යාලයප 1 5 ිරටුව  

http://dx.doi.org/10.4038/jnsfsr.v43i4.7968
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    ීඨ ටී එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රා (5 14) ග ංගි මදු ත ් නය තීර ය කිම ම සඳ ා 

නයායාත්මක තකෘතියක්; වයක්ත කාල ්තික Fuzzy පීති එළඹුමක් “International 

conference on nonlinear dynamics and its applications in physical and biological sciences, 

Darjeeling Government College,  ඉන්දියාවප62 ිරටුව. 

  

    ීඨ ටී එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රා (5 14) ග ංගි ගරෝ් සම්ගප්රේ, ය සඳ ා  උ ් තික 
තකෘතිය ිරිමබඳ  ගීය ය සංගේදිතා විශ්ග ක, යක්ප වාර්ෂික පර්ගස,  සුණල්වප 5 14ප ගකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලයප 539 ිරටුව  
 

    ීඨ ටී එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රාප එස් එ ක  ජමනගසේකරප එන් ස ගද්මටග්ො  
(5 14); නා්රික ගකොළඹ ගීශගුණික ගවනස්වීම විශ්ග ක, ය කිම ම; තරංගිතා එළඹුමක් වයඹ 
ජාතයන්තර සුණල්වප 5 14ප 95 ිරටුව 

 
    ීඨ ටී එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රා (5 1 ) “ ගීශගුණික බලගේ් වලට සම්බන්ි ත 

ග ංගි මදු ත ප්රචාර ගස ප අගර්ඛීය ්තිකයන්  වයක්ත කාල ඝනත්ව පරායක්ත Fuzzy 

තකෘතියක්; International Conference on Multidisciplinary Approaches (ICMA 2015), 
ශ්රී ජයවර්නළුර විශ්වවිද්යාලය  
 

    ීඨ ටී එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රා (5 1 )“ ගකොළඹ නා්රිකගස ග ංගි 

තසාි තයන් ළුගරෝකථනය සඳ ා වර්,ාපතන ගප්රේරිත ්තික තකෘතිය” Symposium on Bio-

Mathematics 2015, ITBපඉන්දුීමසියාව,  5 1  ගනොවැම්බර්.  

 

    ීඨ ටී එම් විරමාරච්චිප එස් එස් එන් ගපගර්රා (5 11) “ ශ්රී ලංකාගේ කුඹු ත ක්ග,ේරය සඳ ා 
ගභෝ් රක්,  තද්ර්ශනයක් සංවර්නය කිම මප වාර්ෂික පර්ගස,  සම්මන්ර ය - 5 11ප ඌව 
ගව කලස්ස විශ්වවිද්යාලය  
 

 

මභෞතික විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

 
ප්රකාශිත ලිපි 

 

 එම් මට නුවන්ප ජී ඩී ඉග කගප තමප “ධ්වක  ස්පන්න ස්ථාන්තවිම පද්නම්කර්ත් ස්පර්ශ තිර 

තාක්, ය අනුවාර්ෂිකයප පරි් ක විද්යා ්රන්ථ මාලාව  ISSN: 2065-7471, 15-16 ිරටු  
 

 ජී ඩී ඉග කගප තමප ඩී යූ ගේ  ගසොන්නාද්ර  “ ජං්ම ගරොගබෝවන් සඳ ා ප්රකාශ ප්රවා  ස  අක යත 

පාද්ක බාක වැළැක්වීගම් රම වි ම්බනය “International Journal of Artificial Intelligence 

and Neural Networks– IJAINN, 5 වන ගවල්ම:  1 වන ක කුතුව  [ISSN : 2250-3749] , 53 – 

56 ිරටු  
 

 එච් ගක්    එ ක  ජයවර්නප ඩී තර්  ජයවර්නප ඩී යූ ගේ  ගසොන්නාද්ර (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ 

වර්,ාපතනගස අන්තර් වාර්ෂික විචලයතාවය  “Journal of National Sci.Foundation Sri Lanka 

2015 43 (1): 75-82 

 
 ඇන් රි න්ම්ප එන් ටී තර්  එන් කුමාරප අයි  න්න්ේ ටෑන්ප අමිනු ක  ක් මිර්සාප තර්ත එ ක එන්  

චන්ද්රකාන්තිප ගමොග ොමඩ් ඉස්කන්ද්ර් ගපට්රාප න්ම් චී මින්ේප ජී ගක් තර්  ගසේනාධීරප ිරයසිරි 

ඒකනායකප “ වර්  සංගේධ් ද්ක සූතර්ය ගකෝ, සඳ ා Canarium odontophyllum ඵලගස 

ගපොත්ගතන් ක ස්සාර ය කර්ත් ස්වභාවය සංගේද්කයන්ගේ සකයතාවය  Spectrochimica Acta 

Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 138 (2015) 596–602 
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 එම් ඒ ගක් එ ක දිසානායකප ඊ එම් බී එස් ඒකනායකප එ ක තර් ඒ ගක් බ්ඩ ාරප වී ඒ  

ගසනවිරත්නප මට ඒ ගතොටවත්තගේප එස් එ ක ජයරත්නප ජී ගක් තර්  ගසේනාධීර (5 1 )  
ගපොන්එතිීමන් ඔක්සයිඩ් පාද්ක වර්  සංගේදිත සූතර්ය ගකො,යන්හි මිශ්රිත කැටායන ඵලගස 

කාර්යක්,මතාවය වැඩිකිම ම  Journal of Solid State Electrochem, 20(1), 193-201. 

 

 ගේ එම් ගක්     කුමාරිප එම් ඒ ගක් එ ක දිසානායකප ජී ගක් තර් ගසේනාධීර ස  මට ඒ  

ගතොටවත්තගේ රත්රන් ස  රි ප නැගනෝ අංශු අන්තර්්ත කරමින් TiO2 ප්රකාශ ඇගනෝ  සහිත 

ප්ලැස්ගමොක ක  යි සංගේදිත සූතර්ය ගකෝ,; 5th International Conference on Functional 

Materials & Devices (ICFMD 2015), ගජොග ෝර් බාුම ත, මලයාසියාව (2015) 

 

 ගේ වීරසිං ප එම් ඒ ගක් අයි  දිසානායකප ජී ගක් තර්  ගසේනාධීරප වී ඒ ගසනවිරත්ත ස  මට ඒ 
ගතොටවත්තගේ; වර්  සංගේදිත සූතර්ය ගකෝ, සඳ ා නැවුම්  දුම්්ැසූත සින්කා මත පද්නම්  උ පායස්- 

ඝ  තත්වගස විද්යුත් විච්ගේද්යය: 5th International Conference on Functional Materials & 

Devices (ICFMD 2015), ගජොග ොර් වේුම ත, මලයාසියාව; (2015) 

 

 ගේ වීරසිං ප ජී ගක් තර්  ගසේනාධීරප වී ඒ  ගසනවිරත්නප මට ඒ  ගතොටවත්ගේ ස  ගේ එම් ගක්     
කුමාරි: ගපොන්මර් වන්න් ක ද් ස් පායස් ඝ  තත්වගස (ජ කන්) විද්යුත් ේච්ගේද්ය වර්  සංගේදිත 
 ජර්ය ගකෝ,;  තුමණු ජාතයන්තර විද්යා  ස  තාක්,ණික සම්ගම්ලනයප ශ්රී ලංකා  තුමණු 
විශ්වවිද්යාලය (5 1 )     
 

 එච් ගක් ඩී    එන් තර් දිවාරත්නප ජී ගක් තර් ගසේනාධීරප එම් ඒ ගක් එ ක දිසානායක ස  මට ඒ  

ගතොටවත්තගේ ; TiO2  නැගනෝ තන්තු ව නැගනෝ අංශු සංත්ක්ත ඉග්ක්ගරෝ  මන්න් වර්  

සංගේදිත සූතර්ය ගකො,යන්හි කාර්යක්,මතාවය වර්නය කිම ම  PGIS Research  Conference  

2015, PGIS විද්යා පශ්චාත් උපාි  තයතනගස පර්ගස,  සුණල්වප විද්යා පශ්තාත් උපාි  
තයතනය ප ගප්රාගද්ණිය විශ්වවිද්යාලයප  ගප්රාගද්ණිය ශ්රී ලංකාව  

 

 ගේ.එම්.ගක්    තුමාම ප එච් ඒ ගක් අයි  ද්ාසානායකප ජී ගක් තර්  ගසේනාධීර ස  මට ඒ  
ගතොටවත්තගේ; රි ප නැගනෝ අංශු මත පද්නම්  උ විශනතා වර්  සංගේදිත සූතර්ය ගකෝ,යන්හි විද්යුත් 

රසායක ක සම්බාද්ක විශ්ග ක, ය; PGIS Research Conference  2015ප විද්යා පශ්චාත් උපාි  
තයතනගස පර්ගස,  සුණල්ව විද්යා පශ්චාත් උපාි  තයතනයප ගප්රාගද්ණිය 
විශ්වවිද්යාලයප  ගප්රාගද්ණිය ශ්රී ලංකාව (5 1 ) 

 

 ගක්.පරමනාද්න්ප එච් ඒ ගක් එ ක දිසානායකප ජී ගක් තර්  ගසේනාධීරප මට ඒ ගතොටවත්තගේප ගක්  

බාල,න්්ර් ස  ීඨ  රවිරාජන්; රසායක ක තාපක අවසානය මන්න් සකස් කළ CdS තුීම පටලවල 

ගු ාං්; PGIS Research Conference 2015ප විද්යා පශ්චාත් උපාි  තයතනයප ගප්රාගද්ණිය 
විශ්වවිද්යාලයප  ගප්රාගද්ණිය ශ්රී ලංකාව (5 1 ) 

 

 ස්භාවික වර් ක භාවිත ගයන් වර්  සංගේදිත සූතර්ය ගකෝ,යන්හි (DSSCs) ස්ථර සම - 
සංගේද්කර ය  තර් ඊ රත්නගසේකරප එම් ඒ ගක් එ ක දිසානායකප ජී ගක් තර්  ගසේනාධීරප ශ්රී ලංකා 

විද්යාද වර්න සං්මය (SLAAS) 01 වන වාර්ෂික සැසි වාර්තාව - 5 1 ප   1ව E1, 62.  
 

 ීඨ මට ටී ක ත ාරත්න ස  ජී    ඒ තර්  ප්රනාන්දු (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ රැිම සහිත ඇස්බැස්ගටෝස් 

ගසවින් ත ඩු වල විගශේෂිත ලාක්,ණික ස  වික්ර  බලපෑම  J. Geological Society of Sri 

Lanka, 17 වන ගවල්ම,31-40 ිරටු  
 

 ීඨ ටී මට ක ත ාරත්න ස  ජී    තර්  ප්රනාන්දු (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ තිරසර නා්රික 

සැළ ජම්කර ය සඳ ා ඇස්බැස්ගටෝස් ගනොමැති ග්ො නැගින් ද්රවය international conference of 

the ‘Cities, peoples and places ICCCP 2015 වාර්තාව 5 1  ඔක්ගතෝබර් 56-50 ද්ක්වා  හි කටන් 

ග ෝටලයප ගකොළඹ  583-600 ිරටු. 
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 ඩී ර තුං් ස  ජී    ඒ තර් ප්රනාන්දු (5 1 ) මැණික්වල ගු ත්වගයන් ත්ත් අන්තම ක්, දූන් 

ිරිමබඳ කුඩු XRD අයයනය; කෘතීම ස  ස්වභාවික අන්තම ක්, දූන්  ඳුනා්ැීමම සඳ ා 

ගු ාත්මක රමයක්  31st Technical Session of Geological Society of Sri Lanka, වාර්තාව  
(මං්තව ප්රකාෂ්තයි) 5 1  ගපබරවාම  50 (http://www.gsslweb.org),  13 ිරටුව  
 

 එන් එස්  අේවාඩ්ප ගේ මට එන් රාගේන්ද්ර ස  වී ීඨ එස් ගපගර්රා ගපොගළොන්න තව දිස්ත්රික්කගස 
ව්ාකළල විවි ස  ක ප්රග ද්යන්ග්න් ලබා්ත් ද් යියා අල් ිරිමබඳ ුණලද්රවය විශ්ග ක, යක්  
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික අයයන සැසි  5 1   (5 1  ගනොවැම්බර් 19 ස  5 ) 49-
 5 ිරටු  
 

 තර් මට එ ක ද් සි කවා ප එම් ටී වී ීඨ ජයවීරප එස් තර් ඩී  ගරෝසා ස  වී ීඨ එස් ගපගර්රා ; ක ට්  

මික රන් භාවිතගයන් සෑදූ ගසොඩියම් ව්රැෆීන්න් ඔක්සයිඩ් අඩුකළ සංත්ත්ක ඇගනෝ  Energy 

Symposium Sri Lanka 2015 සුණල් වාර්තාවප බලශක්ති අමාතයංශය (5 1  ජූක  56 ස  50 දින 
) 3  ිරටුව  
 

 මට එච් මනතුං් ස  වී ීඨ එස් ගපගර්රා කාබක ක සිදු ත සන්නායක අනුවර්තිත වර්  සංගේදිත ඝ  

තත්වගස සූතර්ය ගකෝ, Energy Symposium Sri Lanka 2015 වාර්තාවප බලශක්ති අමාතයංශය 
(5 1  ජූක  56 ස  50 දින )  5 ිරටුව  
 

 එන් එස්  අේවාඩ්ප ගේ මට එන් රාගේන්ද්ර ස  වී ීඨ එස් ගපගර්රා; ද් යියාවන්න් ලබා්ත් SiO2   

කගබොල් වයු ය භාවිතගයන් SnO2 වන්න් සෑදූ වර්  සංගේදිත සූතර්ය ගකො,වල ප්රතිසංගයෝජන 

නාන්කා මැ ීමම Energy Symposium Sri Lanka 2015, වාර්තාවප බලශක්ති අමාතයංශය (5 1  
ජූක  56 ස  50 දින )  1 ිරටුව  
 

 ය ගරෝණිකා ීඨ ක ත ානායකප ගසොමි නයිදුප ගේ මට එන් රාගේන්ද්ර ස  එච් යූ    රත්නායක; විවෘත 
අෘයපන සම්පත් වන්න් විවෘත අයාපන පරිචය කරා; නවයකර  ඉග්නුම් අත්ද්ැකීම්  සැළ ජම් 

සමඟ වෘත්තික පර්යාගලෝක ස  පරිචයන් විතැන් වීම  Open Praxis,  0 වන ගවල්ම  4 වන 

ක කුතුව (2015),   339–350 ිරටු  (ISSN 2304-070X) 

 

     ක ලන්තප ඒ එස් ප කග කවත්ත ස  ගේ සි එන් රාගේන්ද්ර; විකිර  තරක්,ාව ිරීමබඳ 

අවාර ය කරමින් ශ්රී ලංකාගේ සාමානය විකිර  කාමර ිරිමබඳ අයයනයක්  Sri Lanka 

Journal of Radiology (SLJR) 1 වන ගවල්ම (2015) 1318 ිරටුව. 

 

 එස් ීඨ ක ත ානායකප ගේ සි එන් රාගේන්ද්රප එච් යූ     රත්නායක  ස  ගසොමි නයිදු; විවෘත 
අයෘපක ක සම්පත් පාද්ක ඉගලක්ගරොක ක ඉග්නුම් සඳ ා සම ප  ජකම් සැපයූ සාකච්ඡා 

29thAAOU annual conference සුණල් වාර්තාව (2015)මලයාසියාව  
 

 ජී  බ්ඩ ාරගේප ඊ ඒ ඩී එන් ඩී  එදිරිසිං ප ගේ සි එන් රාගේන්ද්රප ගක් ඩී වී එස් සිරිවර්නප එස්  
ගසොමරත්නප තර් යූ තන්ත්රීග්ො  ස  ගේ  වත්ගත්විද්ානගේ අයයන කාර්ය සානය වැඩිදිත්ණු 
කිම ම සඳ ා සම උපකාරක අයයන සැසිවල සංගශෝි ත සංස්කර යක ඵලද්ායිතාවය; විවෘත 
දුරස්ථ ඉග්නුම් සිීි  අයයනයක් - ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික විීවත් සැසි 
වාර්තාව - 5 1 ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයප  1- 4 ිරටු  (5 1 )  

 

 

 

සත්ත්ව විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

 

සුළු  වාර්තා 

 

http://www.gsslweb.org/
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 ගක් එම් ගක් ගේ ගපගර්රාප එච් ටී තර්  ජයසූතරිය ස  ජී තර්  ර වක (5 1 ) Aedes aegypti. 

අනුක  ඳුනා්ැීමම සඳ ා වික කප DNA ප්රභවයන්, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස වාර්ෂික 
අයයන සැසි වාර්තාව - 5 1 ප ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයප  1- 4 ිරටු  (5 1 )  
 

 එම් තර්   ැන්ගඩ්ප තර් ගේ ඉග කගප තමප එච් ටී ජයසූතරිය ස  ජී තර් ර වක (5 1 ) අපරා 

විමර්ශනගස ප අි කර ගස DNA සාක්ෂි වශගයන් මානව  ති රය සහිත මදු තවන් භාවිතා කිම ම 

ඇ්යීම Medico-Legal Society of Sri Lanka වාර්ෂික විද්ෘයතිමක සැසි- 5 1  ශ්රී ලංකා පද්නම් 
තයතනයප ගකොළඹප 4  ිරටුව  
 

 ගක් එස් ගු ගසේකරප ජී  වැන්  ර් ර්ටර්න්ප ීඨ එ ක එම් ීම ස  ජී තර් ර වක (5 1 ) Mycalesis 

mineus: ගේ අබිර ස ්විගශේ, සංකීර් තා සිදුවීගම්  ැකියාව DNA බාගකෝඩ් තවර ය කරයි; 

ශ්රී ලංකාගේ සිීි  අයයනයක් International Barcode of Life Conference August 18-21, 

University of Guelph, විශ්වවිද්යාලය. කැන ාවප සම්ගම්ලන සංක්ෂිප්ත ක බන්නය- 5 1 ප 

ගජගනෝම්ප 58 වන ගවල්මප222 ිරටුව  
 

 ගක් එස් ගු ගසේකර ස  ජී තර්  ර වක (5 1 )  ශ්රී ලංකාගේ Pelopidas සමනල ් ය DNA 

බාගකෝඩින් කිම ම- WildLanka Symposium 2015- වාර්ෂික සැසි වාර්තාවප 5 1 ප 15 ිරටුව  
 

පූර්ණ නිබ් ධ්න සඟරා 

 

 මට ඩී ජයසිං ප ඒ වී ගක් එ ක උ ලවත්තප අයි බී ීඨ එස් ඉඹුලානප අයි   ජගම්ක් (5 1 ) එිර ඖ, 
ගලස ත ාර ශාක රසායක ක; මානව ගරෝ්යන්හි අද ජනීමය යාන්ර  ුණර්ජනාගේ ගෝමිකාව  
International journal of Current Pharmaceutical and Reviews and Research. 7 (1)50-58. 

 

සඛක්ෂිප්ත නිබ් ධ්න 

 

මේශීය ස් නිමේදන 

 

 මට ඩී ජයසිං ප    ඩී රත්නසූතරිය ස  ීඨ වී උ ්ම (5 1 )  ති ර කැටි ්ැමටමට එගරහි කැස්ගක්ඩ් 

්රියාවන්ගස ශ්රී ලංකාගේ ව ක පැගපො කවල (Wild type Carica papaya) පරි ත පර සාන්ද්ර ගස 

බහිගරෝපන කැටිකර පරිසර හිතකාමී ගරොමිගබොගලොටික් ්රියාකාම ත්වය  2nd scientific sessions 

of the Sri Lanka Association for Laboratory Animal Science. වාර්තාවප 49 ිරටුව  
(ග ොඳම ඉදිරිපත් කිම ම සඳ ා  උ සම්මානය දිනා්න්නා ල ප) 

 

 මට ඩී ජයසිං ප    ඩී රත්නසූතරිය ස  ීඨ වී උ ්ම (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ව ක පැගපො කවල (Wild type 

Carica papaya) පරි ත පර සාන්ද්ර ය මීයන්ගේ බහිගරෝපන ප්රගු නය ස  ප්රතිශක්ති 
තසලවල භක්,තසලකතාව උත්ගත්ජනය කරයි  වාර්ෂික පර්ගස,  සම්මන්ර  වාර්තාව - 
5 1 ප ගකොළඹ විශ්වවිද්යාලයප 113 ිරටුව  
 

 මට ඩී ජයසිං ප එන් ඩී ීඨ ගක් ගක් ජයවර්න ස  ීඨ වී උ ්ම (5 1 ) මී තකෘතියක් තුළ 
ශ්රී ලංකාගේ ව ක පැගපො කවල (Wild type Carica papaya) පරි ත පර සාන්ද්ර ගස ජීවස්ථ 

ප්රතිඔක්සිකාරක ්රියාකාම ත්වය  35th Annual  Sessions  of the Institute of Biology, 

වාර්තාවප27 ිරටුව  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාතය් තර ස් නිමේදන 

 

 මට ඩී ජයසිං ප එන් ඩී ීඨ ගක් ගක් ජයවර්න ස  ීඨ වී උ ්ම (5 1 ) මූෂික තකෘති තුළ 
ශ්රී ලංකාගේ ව ක පැගපො කවල (Wild type Carica papaya) පරි ත පර සාන්ද්ර ගස ජීවස්ථ ස  
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නාලස්ථ ප්රතිශක්ත උත්ගත්ජන ්රියාකාම ත්වය  Drug Discovery and Therapy World congress. 

ගබොස්ටන්,ඇමරිකා එක්සත් ජනපද්ය   
 

 එන් එන් ළුංචිග ේවා (5 1 ) ම ජන්ගේ ත ාරගසප ත ාර ද්රවයයක් වශගයන් මයිමටඩ්වල (mysids) 

පරිසර විද්යාත්මක වැද්්ත්කම ිරිමබඳ ඇ්යීමක්  නවමටලන්තය  International journal of 

environment, 4 (3).  
 

 එන් එන්  ළුංචිග ේවාපඑස් තර් ්රි,් රාජාප ීඨ විගනෝබාබා (5 1 ) මී්ුණව ගමෝගස මයිමටඩ් (mysids) 

වයප්තිය 21st sessions of the Sri Lanka Association for fisheries and aquatic resources, 
වාර්තාවප 5 1  මැයි 5 -55 ද්ක්වා   
 

 එන් එන් ළුංචිග ේවා (5 1 ) ශ්රී ලංකාගේ ගමෝය තශ්රිත මයිසිඩ් (mysids) ; සංරක්, ය සඳ ා 

අනුමිතිය  20th International Forestry and Environment Symposium, වාර්තාව  5 1  
ඔක්ගතෝබර් 10 දිනප ක්ල  ග ොගට් ක ග ො කිරන්ප වයක්කාල  
 

 එන් එන් ළුංචිග ේවා (5 1 )  ශ්රී ලංකාගේ මයිමටඩ් (mysids) වයාප්ති  ා සම්බන් ගමෝය ජලය 

තශ්රිත තන්තික වෘක්,ලතාවල වැද්්ත්කම Second National Marine Symposium, වාර්තාවප 
5 1  ගනොවැම්බර් 10 දින ශ්රී ලංකා පද්නම් තයතනයප ගකොළඹ 0  
 

 ජී බන් ාරගේපඊ ඒ ඩී එන් ඩී එදිරිසිං ප ගේ මට එන් රාගේන්ද්රප ගක් ඩී වී එස් සිරිවර්නප එස්  
ගසොමරත්නප තර් යූ තන්ත්රීග්ො ප ගේ  වත්ගත්විද්ානගේ (5 1 )  “අයයන කාර්ය සානය 
වැඩිදිත්ණු කිම ම සඳ ා සම- උපකාරක අයයන සැසිවල සංගශෝි ත සංස්කර යක 
ඵලද්ායිතාවය; විවෘත ස  දුරස්ථ ඉග්නුම් සිීධී අයයනයක්  වාර්ෂික අයයන සැසිප 5 1 ප ශ්රී 
ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයප 1-4 ිරටු  

 

ලැබුණු සම්මාන 
 

මේශීය සම්මාන 

 

රසායන විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

 

 වාර්ෂික පර්ගස,  සම්මානය - 5 14ප 5 1  11 19 දින ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය 

ම ාචාර්ය ගක් එස් ඩී  ගපගර්රා 

 

මභෞතික විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස පර්ගස,  සම්මානය -ම ාචාර්ය වී ීඨ එස් ගපගර්රා 

 

 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලගස පර්ගස,  සම්මානය -තචාර්ය ජී ගක් තර්  ගසේනාධීර 

 

සත්ව විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

 “ග ොඳම ඉදිරිපත් කිම ම සඳ ා  උ සම්මානය” - මට ඩී ජයසිං ප    ඩී  රත්නසූතරිය ස   ීඨ වී උ ්මප 

(5 1 )  ති ර කැටි්ැමටමට එගරහි කැස්ගක්ඩ් ්රියාවන්ගස ප ශ්රී ලංකාගේ ව ක පැගපො ක වල (Wild 

type Carica papaya) පරි ත පර සාන්ද්ර ගස බහිගරෝපන කැටිකර හිතකාමී ගරොමිගබොගලොටික් 

්රියාකාම ත්වය 2nd scientific sessions of the Sri Lanka Association for Laboratory Animal 

Science. වාර්තාව, 49 ිරටුව  

 

 

නාතික සම්මාන 

උේභිද විදයා මදපාර්තමම්් තුව 
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 විද්යාත්මක ප්රකාශන සඳ ා  උ ජාතික පර්ගස,  සභාගේ (NRC) කුසලතා සම්මානය  

මභෞතික විදයා මදපාර්තමම්් තුව  

 ශ්රී ලංකා නව ක පැත්ම්ක තවන්ගේ ගකොමිසම විසින් සංවිානය කළ ස සක් ක මැත්ම් 5 1  

ජාතික ක පත්ම් ස  නවයකර  ප්රද්ර්ශනය සඳ ා රජත සම්මානය - ජී ඩී ඉග කගප තම  

 

 ජාතික පර්ගස,  සභාගේ (NRC) කුසලතා පර්ගස,  සම්මානය - ම ාචාර්ය වී ීඨ එස් 

ගපගර්රා  

 

 ජනාි පති පර්ගස,  සම්මානය - තචාර්ය ජී ගක් තර් ගසේනාධීර 

නාතය් තර සම්මාන 

උේභිද විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

  එක්සත් ජාරාක ගස ගපොදු රාජය ම්ඩ ල විශ්වවිද්යාල සං්මය විසින් 5 1  XI international 

mango symposium හි ක බන්නයක් ඉදිරිපත් කිම ම සඳ ා ුණ ක වෘත්තීයික විීවතුන් ිරරිනමන 
සංචාරක ප්රානය 

මභෞතික විදයා මදපාර්තමම්් තුව 

 නවයකර ය ස  මනා පරිචය - 5 1  සඳ ා ිරරිනමනු ලැබන ICDE සම්මානය  

විවෘත අයාපක ක සම්පත්වන්න් විවෘත අයාපක ක පරිචය කරා; නවයකර  ඉග්නුම් අත්ද්ැකීම් 

සැළ ජම් සමඟ වෘත්තියික පර්යාගලෝක  ා පරිචයන් විතැන් වීම යන ගත්මාව යටගත් රචිත 

ක බන්නය සඳ ා විවෘත දුරස්ථප නමයය ීම මං්ත අයාපනය ස  ඉගලක්ගරොක ක ඉග්නුගම් ප 

නවයකර  ස  මනා පරිචය සඳ ා  උ ICDE සම්මානය ෂ්ගරෝණිකා ීඨ ක ත ානායකප ගසොමි 

නයිදුප ගේ මට එන්  රාගේන්ද්ර ස  එච් යූ    රත්නායක ගවත ිරරිනමන ල ප   

 


