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01.

සංක්ෂිප්ත හැඳින්වීම

විවෘත ො දුරස්ථ ඉමෙනුම් විශ්වවිදයාලයක් මලස ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය ආරම්භ කරන ලද්මද් වර්ෂ
1980 ජූනි මස 19 වැනිදාය. 1978 විශ්වවිදයාල පනමතහි අංක 16 හි 23 (01) ො 18 වෙන්ති ප්රකාරව 1980
අංක 03 දරණ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල අඥා පනත අනුව ද ඉන් අනතුරුව සංමශෝධිත 1983 ශ්රී ලංකා
විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනත් අංක 01 ො 1996 ආඥා පනත් අංක 12 යටමත් එම ස්ථාපනය සිදුවිය. මමම
ආරම්භක පියවමරහි අවසාන අරමුණ වුමේ යාවජීව අධ්යාපන අවස්ථා සැළසීමත් එමඟින් උසස්
අධ්යාපනයට පිවිසීම තුළින් ජීවන අවස්ථා වැඩිදියුණු කරෙැනීමට සෑම පුරවැසිමයකු සතු හිමිකම සලසා
දීමත්ය.
විවෘත විශ්වවිදයාලය මමරට ජාතික විශ්වවිදයාල අතුරින් එකක් වන අතර ශ්රී ලංකාමේ මවනත් විශ්වවිදයාල
වලට සමාන මනනතික ආයතනික ො අධ්යාපන තත්වයන්මෙන යුක්ත මේ. එමෙත් විවෘත දුරස්ථ ඉමෙනුම්
දර්ශණය මත රඳා පවතින බැවින් විවෘත විශ්වවිදයාලය මසසු ජාතික විශ්වවිදයාලවලට වඩා
මවනස්කම්වලින් යුක්ත මේ. වයස, පූර්ව සුදුසුකම්, ආදායම, භූමෙෝලීය ො රැකියා වැනි සීමා සෙ බාධ්ක
මනොසලකා උසස් අධ්යාපන අවශයතා පුළුල් කිරීම විවෘත දුරස්ථ ඉමෙනුම් දර්ශණමයහි ස්වභාවයයි.
විවෘත විශ්වවිදයාලය පීඨ පෙකින් සෙ අධ්යයන මදපාර්තමම්න්තු විසි පෙකින් සමන්විත මේ. එහි පීඨ පෙත
සඳෙන් පරිදි මේ.
01. අධ්යාපන පීඨය
02. ඉංජිමන්රු තාක්ෂණ පීඨය
03. මසෞඛ්ය විදයා පීඨය
04. මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයා පීඨය
05. ස්වභාවික විදයා පීඨය
විශ්වවිදයාලය සිසුන් 40,226 ක් සඳො අධ්යයන වැඩසටෙන් 63 ක් පිරිනමනු ලබයි. තවද, ආධුනිකයින්
සඳො මදමළ, ආධුනිකයින් සඳො සිංෙල වැනි මකටිකාලීන පාඨමාලා ෙණනාවක්ද පරිෙණක සෙ
මතොරතුරු තාක්ෂණ ක්මෂේත්රවලට අදාල විවිධ් පාඨමාලා විවෘත විශ්වවිදයාලය මඟින් පිරිනමනු ලැමේ. එම
අධ්යයන වැඩසටෙන් 63 හි සෙතිකපත්ර වැඩසටෙන් 19 ක්, ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් 7 ක්, ප්රථම උපාධි
වැඩසටෙන් 14 ක්, පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් 6 ක්, දර්ශණපති උපාධි වැඩසටෙන් 12 ක් පදනම්
පාඨමාලා 01 ක් සෙ හුමදකලා පාඨමාලා 04 ක් ඇතුලත් මේ. ඊට අමතරව දර්ශණපති සෙ දර්ශණශූරී උපාධි
වැඩසටෙන් ද විශ්වවිදයාලය විසින් පිරිනමනු ලබයි.
රැකියාවල නියුක්ත ප්රජාව අතුරින් සාම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලවලට ඇතුලත්වීමම් අවස්ථා අහිමිවූ පිරිසට
අධ්යාපන මංමපත් සාදා උසස් අධ්යාපන වරම් සපයමින් විවෘත විශ්වවිදයාලය උසස් අධ්යාපන ක්මෂේත්රයට
තවදුරටත් පිවිස ඇත. විශ්වවිදයාලයට සිසුන් බඳවා ෙැනීමම් ප්රතිපත්තියට අනුව පෙත දැක්මවන කණ්ඩායම්
වලට තෘතීය මට්ටමම් අධ්යාපනය ලබා ෙැනීමට ධධ්ර්ය සපයයි.
1

 මූලයමය මෙේතූන්, පවුමල් වෙකීම මෙෝ තරඟකාරී ලකුණු මට්ටමට ලඟාවිමට මනොෙැකිවීම යන
සාධ්ක මෙේතුමකොටමෙන සාම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලවලට පිවිසීමට මනොෙැකි වූ උසස් මපළ විභාෙය
සම්පුර්ණ කළ පිරිස්.



වෘත්තීමය අභිවෘද්ධිය අඛ්ණ්ඩව ළඟාකර ෙැනීමට කැමති වෘත්තීන්හි නියැළුණු පිරිස්.
මවනත් මෙේතු නිසා දැනුම ලබා ෙැනීමම් අවශයතාවමයන් පසුවන පිරිස්.

වසර පුරාම අධ්යයන කටයුතු සඳො ඇති විවෘත භාවය, රැකියා නියුක්තකයින්ෙට විවෘත විශ්වවිදයාලය
ආකර්ශණීය මතොරා ෙැනීමක් වීමට මෙේතු වී ඇත. මම් නිසා විශ්වවිදයාලමේ සිසු ප්රජාවමෙන් 80% ක්ම
අඛ්ණ්ඩ රැකියාවන්හි නියුක්ත වූමවෝ මවති. ඔවුන්ට සිය අධ්යාපනය තවදුරටත් දියුණුකර ෙනිමින්
අධ්යාපනික ො වෘත්තීමය ප්රෙමණ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ෙැනිමමන් ජාතික සංවර්ධ්නයට දායක විය ෙැකි
වෙකීම් සහිත පුරවැසියන් බවට පත්විම සඳො විවෘත විශ්වවිදයාලය අවස්ථාවන් සළසයි.
විවෘත විශ්වවිදයාලය සිය මසේවා සපයන්මන් රමට් විවිධ් ප්රමද්ශවල පිහිටුවා ඇති ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථාන 08
ක් සෙ අධ්යයන මධ්යස්ථාන 19 කින් සමන්විත ජාලයක් මඟිනි. ඒ මඟින් අධ්යාපනය සැබවින්ම සිසුන්මේ
මදොරකඩටම මෙනවිත් සැපයීමට සමත් වී ඇත. මමම මධ්යස්ථාන ජාලය, උපමද්ශනය, අයදුම්පත් භාර
ෙැනීම, සිසුන් බඳවා ෙැනීම, පාඨමාලා මබදාෙැරීම මමන්ම ධදනික පංති ො විභාෙ පැවැත්වීම වැනි
පෙසුකම් සළසයි. මකොළඹ ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය ඇතුළු ප්රධ්ාන විශ්වවිශ්වවිදයාලය පිහිටා ඇත්මත්
මකොළඹ ආසන්නමේ නාවල පිහිටි අක්කර 33 ක භූමි භාෙයකය.

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයේ ප්රායේශීය ජාල
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයලයේ පාලක සභාව සහ උපකුලපතිවරු
පාලක සභාව
1990 අංක 01 දරණ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනමත් 13 (1) වෙන්තිය ප්රකාර පිහිටුවන ලද
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල පාලක සභාවට සමාමලෝචන වර්ෂය තුළදී පෙත සඳෙන් සාමාජිකයින් ඇතුළත්
විය.

නිලබලයයන්පත් වූ සාමාජිකයින්:
උපකුලපති

මාොචාර්ය එස්.ඒ. අරියදුධර

නියයෝජය උපකුලපති

මොචාර්ය ජී.එම්.මක්.බී ගුණමෙේරත්

පීඨාධිපතිවරු
අධ්යාපන පීඨය

මොචාර්ය පී.සී.පී ජවුෆර්

ඉංජිමන්රු තාක්ෂණ පීඨය

ආචාර්ය මක්.ඒ.සී උදයකුමාර්

මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයා පීඨය

ආචාර්ය එන්.එස් අමේසිංෙ

මසෞඛ්ය විදයා පීඨය

මොචාර්ය ජී.ආර් රණවක

ස්වභාවික විදයා පීඨය

මොචාර්ය එල්.මක් මසේනාරත්න

සනාතන සභාව විසින් නේ කරන ලද සාමාජිකයින්
මොචාර්ය මේ.සී.එන් රාමේන්ද්ර
මොචාර්ය ටී.එම්. පල්මල්වත්ත
1990 අංක 01 දරණ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනයත් 13 (2) (vi) සහ (vii) වගන්තිය ප්රකාර
උසස් අධ්යාපන අමාතයංශය හා ප්රවෘත්ති රාජය අමාතයංශය විසින් නේ කරන ලද සාමාජිකයින්:
ඩී.පී.යූ මේලාරත්න මෙත්මිය
ඩී.සී දිසානායක මෙතා
1990 අංක 01 දරණ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනයත් 13 (2) (v) වගන්තිය ප්රකාර
උපකුලපතිවරුන්යග් හා අධ්යක්ෂවරුන්යග් කමිටුව විසින් නේ කරන ලද සාමාජිකයින්:
මොචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධ්න
1990 අංක 01 දරණ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනයත් 13 (2) (viii) වගන්තිය ප්රකාර විශ්විදයාල
ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභාව විසින් පත්කරන ලද සාමාජිකයින්:
මොචාර්ය එන්.ආර් අර්ථනායක
ආචාර්ය අනුර ඒකනායක
මොචාර්ය ඩී මසනවි එපිටවත්ත
මොචාර්ය ලලිතා මමන්ඩිස්
මොචාර්ය ඒ.ඩී.වී ද එස්. ඉන්ද්රරත්න
මොචාර්ය සමරජීව කරුණාරත්න
ආචාර්ය ඩේ.එම්.මක් විමේතුංෙ
අතාවුද ජයවර්ධ්න මෙතා
දුමින්ද ආර් රත්නායක මෙතා
3

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයේ උපකුලපති තනතුරුධ්ාරින්

උපකුලපති

කාල සීමාව

මහාචාර්ය පී.ඩී ගුණතිලක

1980 ජුලි සිට 1985 මදසැම්බර්

මහාචාර්ය ඩී. එන් වියේයසේකර

1985 මදසැම්බර් සිට 1994 මදසැම්බර්

මහාචාර්ය එන්.ආර් අර්ථනායක

1994 මදසැම්බර් සිට 2000 මදසැම්බර්

මහාචාර්ය උමා කුමාරස්වාමි

2001 ජනවාරි සිට 2006 මාර්තු

මහාචාර්ය නන්දනී ද සිල්වා

2006 මැයි සිට 2009 මැයි

මහාචාර්ය උපාලි විදානපතිරණ

2009 ජුනි සිට 2015 ජුනි දක්වා

ආචාර්ය විජිත නානායක්කාර

2012 ජුනි සිට 2015 ජුනි දක්වා

මහාචාර්ය එස්.ඒ අරියදුරර

2015 ජුනි සිට මම් දක්වා

1 වන වගුව: උපකුලපති තනතුරුධ්ාරීන්

4

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයේ සංවිධ්ාන වුහය

5

විවෘත විශ්වවිදයාලමේ සංවිධ්ාන වුෙය සාම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලයකට මබමෙවින් සමාන මේ. එමෙත්
විවෘත දුරස්ථ විශ්වවිදයාලයක සුවිමශේෂි වූ ලක්ෂණයක් වන අධ්යක්ෂ තනතුරු, ප්රාමද්ශීය අධ්යයන මසේවා,
අධ්යාපන තාක්ෂණ සෙ මමමෙයුම් යන අංශවලින් මවනසක් මපන්නුම් කරයි. කුලපතිධුරය සම්මානනීය
වන අතර උපකුලපතිවරයා ප්රධ්ාන විධ්ායක නිළධ්ාරියා මේ. සාමානය පරිපාලනය සෙ විශ්වවිදයාලය සතු
වාර්තා සෙ මද්පලභාර නිළධ්ාරියා වන්මන් මල්ඛ්කාධිකාරිවරයාය. විශ්වවිදයාලමේ මසසු නිළධ්ාරින්
වන්මන් පීඨාධිපතිවරු, අධ්යාපන තාක්ෂණ අංශමේ අධ්යක්ෂ, ප්රාමද්ශීය අධ්යාපන මධ්යස්ථාන භාර
අධ්යක්ෂවරු, පුස්තකාලයාධිපති සෙ මූලයාධිකාරීවරයාය.

කාර්ය මණ්ඩල ශක්නුතාවය
ශිෂය ප්රජාමේ අවශයතා සපුරාලීම සඳො 2016 වර්ෂය වන විට සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලමේ සංයුතිය වුමේ
අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලමේ (ස්ථිර) 318 ක්, අධ්යයන මනොවන පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලමේ (ස්ථීර) 69 ක්
අධ්යයන මනොවන සෙ පරිපාලන මනොවන 587 ක් සෙ අධ්යයන සෙය කාර්ය මණ්ඩලමේ 24 ක් ද වශමයනි.

ශිෂය කටයුතු
START@OUSL වැඩසටෙන සඳො ලියාපදිංචිවූ සිසුන් ද ඇතුලත්ව 2016 වර්ෂමේ සිසුන් බඳවාෙැනීම
40,230 ක් විය.

පීඨය
මට්ටම

ඉංජියන්රු
තාක්ෂණ

මානව ශාස්ත්ර
සහ සමාජ
විදයා

අධ්යාපන

ස්වභාවික
විදයා

යසෞඛය
විදයා

එකතුව

සෙතිකපත්ර

114

3708

837

273

0

4932

ඩිප්මලෝමා

78

266

531

50

01

926

උපාධි

4834

9919

224

4000

3569

22546

41

0

6268

21

0

6330

30

458

465

125

0

1078

අඛ්ණ්ඩ අධ්යාපන

0

0

0

04

0

04

මවනත්

150

0

8

72

0

4381

05

05

12

0

33

14351

8333

4473

3570

40230

පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්මලෝමා
ශාස්ත්ර/විදයා
අධ්යාපනපති

දර්ශණපති/දර්ශණශූරී 11
එකතුව

5247

2 වන වගුව : 2016 සිසුන් බඳවා ෙැනීම

6

උපාධි ප්රදායනෝත්සවය
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ 28 වන උපාධි ප්රධ්ාමනෝත්සවය 2016 මැයි මස 17 දින බණ්ඩාරණායක
අනුස්මරණ සම්මන්ත්රණ ශාලාමේදී පැවැත්විණි. උපාධි ප්රදාමනෝත්සවමේ ප්රධ්ාන අමුත්තා වූමේ ඉමෙනුම
පිළිබඳ මපොදුරාජය මණ්ඩල ආයතනමේ සභාපති සෙ ප්රධ්ාන විධ්ායක නිළධ්ාරී මොචාර්ය ආශා සිං කන්වර්ය.
උපාධි, පශ්චාත් උපාධි සෙ ආචාර්ය උපාධි වැඩසටෙන් වලට අයත් සිසුන් 1302 ක් උපාධි ප්රදාමනෝත්සවමේදී
උපාධි ලබා ෙන්නා ලදී. මමමසේ උපාධිධ්ාරීන් බවට පත්වූ සිසුන් 1302, මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයා,
ස්වභාවික විදයා ඉංජිමන්රු සෙ මතොරතුරු තාක්ෂණ යන ක්මෂේත්ර නිමයෝජනය කමළෝය.

උපාධී

ශාස්ත්ර/විදයා/

පශ්චාත් උපාධි

අධ්යාපනපති

ඩිප්යලෝමා

-

69

-

-

මසෞඛ්ය විදයා

-

මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයා
ස්වභාවික විදයා

දර්ශණශූරී

දර්ශණපති

අධ්යාපන

-

ඉංජිමන්රු තාක්ෂණ

පීඨය

ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධී

උපාධි

එකතුව

87

49

205

07

15

131

153

-

-

-

182

182

-

-

53

20

348

421

01

01

15

-

322

339

02

-

-

02

146

122

1032

1302

-

ආයතනය

01

එකතුව

01

3 වන වගුව - පීඨ වශමයන් වූ ප්රදාන
ඩිප්මලෝමා සෙ සෙතික පත්ර ප්රදාමනෝත්සවද 2016 මනොවැම්බර් / මදසැම්බර් ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානවල
පවත්වන ලදී.
උසස්

පීඨය

ඩිප්යලෝමා

ඩිප්යලෝමා

උසස්
සහතික පත්ර

සහතිකපත්ර

පදනේ
පාඨමාලා

එකතුව

-

335

67

452

-

854

85

01

-

136

-

222

මානව ශාස්ත්ර සෙ සමාජ විදයා

-

234

271

862

-

1367

ස්වභාවික විදයා

-

16

01

39

89

145

85

586

339

1489

89

2588

අධ්යාපන
ඉංජිමන්රු තාක්ෂණ

එකතුව

4 වන වගුව: පීඨ වශමයන් ප්රදාන
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02.

ජයග්රහණ

01. මාලදිවයිමන් එම්.අයි. විදයාපීඨමේ ඇරයුමකට අනුව උපකුලපතිතුමා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ
ප්රථම උපාධි සෙ පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන් මත්රීම සෙ එම වැඩසටෙන් එම්.අයි විදයාපීඨය මඟින්
මාලදිවයිමන් පැවැත්වීමම් ශකයතාවය පිළිබඳ වූ මූලික සාකච්ඡාවකට සෙභාගී විය. එහි ප්රථම පියවර
වශමයන් එම්.අයි විදයාපීඨමේ නිළධ්ාරීන්මේ ඉල්ලීමකට අනුව “ස්වයං ඉමෙනුම සඳො බලෙැන්වීම”
යන මත්මාව යටමත් එම්.අයි විදයාපීඨමේ සිසුන් 51 මදමනකු සෙ නිළධ්ාරීන් 07 මදමනකු මවනුමවන්
පවත්වන ලදී.

එම්.අයි. විදයාපීඨය සමඟ අවමබෝධ්තා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම
ශාස්ත්රීය කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවයබෝධ්තා ගිවිසුේ/ ගිවිසුේ අත්සන් කිරීම.
අ.

මාලදිවයිමන් එම් අයි. විදයාපීඨය මඟින් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ මකටිකාලීන පාඨමාලා
පැවැත්වීම සඳො ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය සෙ ඩයන්ස් ජාතයන්තර විදයාපීඨය (එම්.අයි
විදයාපීඨය) අතර සාමානය අවමබෝධ්තා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. ප්රථමමයන් මාලදිවයින් සිසුන්
මවනුමවන් එම්.අයි විදයාපීඨමේදී පැවැත්වීම සඳො පෙත සඳෙන් පාඨමාලා මදපාර්ශවය විසින්ම
ෙඳුනාෙන්නා ලදී.
ඉමෙනුම් දුබලතා සහිත ළමයින් සඳො ඉෙැන්වීම පිළිබඳ මකටිකාලීන පාඨමාලාව
අධ්යාපන පර්මේෂණ ක්රමමේදය පිළිබඳ මකටිකාලීන පාඨමාලාව
මූලය ගිණුම්කරණය (SCFA) පිළිබඳ මකටිකාලීන පාඨමාලාව
අමළවි කළමණාකරණය පිළිබඳ මකටිකාලීන පාඨමාලාව
මානව සම්පත් කළමණාකරණය පිළිබඳ මකටිකාලීන පාඨමාලාව
මමවැනි මකටිකාලීන පාඨමාලා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය මඟින් විමද්ශීය රටක පවත්වන ලද්මද්
මුල්වරටය. මමම මුල් පිරීම අනාෙතමේදී පදනම් පාඨමාලා, ඩිප්මලෝමා, ප්රථම උපාධි සෙ පශ්චාත්
උපාධි වැඩසටෙන් මාලදිවයිමන් පැවැත්වීම සඳො ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයට ශක්තියක් වනු
ඇත.

ආ.

ශ්රී ලංකා රජමේ මුල්ළමාවිය සංවර්ධ්න වයාපෘතිය යටමත් මුල් ළමාවිය ගුරු පුහුණුකරුවන් සෙ
මසේවාස්ථ මුල්ළමාවිය ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම සඳො මකටිකාලීන පුහුණු කට්ටලයක් සංවර්ධ්නය
කිරීම සඳො කාන්තා ො ළමා කටයුතු අමාතයංශමේ මුල්ළමාවිය සංවර්ධ්න වයාපෘති කළමණාකරණ
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ඇ.

ඒකකය (ECD PMU) සෙ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය සමඟ අවමබෝධ්තා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන
ලදී.
මතොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා වර්ධ්නය සඳො විවෘත අධ්යාපනික සම්පත් (OER) සෙමයෝගීතා
වර්ධ්නය යටමත් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය සෙ ඉමෙනුම පිළිබඳ මපොදුරාජය මණ්ඩල ආයතනය
(COL) සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.

ඈ.

ශ්රී ලංකාව තුළ කෘෂිකර්මාන්තය වයාප්ත කිරීමම්දී අපනයන කෘෂිකර්මය වයාප්ත නිළධ්ාරීන්මේ
ධ්ාරිතාව මෙොඩනැගීම සඳො මපොදුරාජය මණ්ඩලීය ඉමෙනුම් ආයතනය සමඟ අවමබෝධ්තා ගිවිසුමක්
අත්සන් කරන ලදී.

ඉ.

මපොදුරාජය මණ්ඩල වයාපාර පරිපානපති උපාධිය (CEMBA) සෙ මපොදුරාජය මණ්ඩල විධියක රාජය
පරිපාලනපති උපාධිය (CEMPA) පාඨමාලා පිරිනැමීම සඳො 2016 ජූනි 01 දින සිට ක්රියාත්මක වන
පරිදි වසර 5 ක කාලසීමාවක් සඳො වූ බලපත්ර ගිවිසුම ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් ඉමෙනුම
පිළිබඳ මපොදුරාජය මණ්ඩල ආයතනය සමඟ අත්සන් කරන ලදී.

ඊ.

සැපයුම්දාම කළමණාකරනය පිළිබඳ පෂ්චාත් උපාධි වැඩසටෙනක් සැළසුම්කර ක්රියාත්මක කිරීම
සඳො සැපයුම් සෙ ද්රවය කළමනාකරණ ආයතනය සෙ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය අතර
අවමබෝධ්තා ගිවිසුමක් අත්සන් කළ අතර ඒ අනුව ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් සැපයුම් සෙ
ද්රවය කළමනාකරණ ආයතනමේ සමීප සෙමයෝගීතාවමයන් සෙ සොමයන් සැපයුම් දාම
කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධියක් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් පවත්වනු ඇත.
සැපයුම් ො ද්රවය කළමනාකරණය ආයතනමේ නිසි සුදුසුකම් ලබාෙත් අයවළුන් ෙට මමම
වැඩසටෙන මෙත් ප්රතිලාභයක් අත්කර මදනු ඇත.

උ.

ශ්රී ලංකාමේ ප්රාථමික පාසැල් සිසුන්මේ සාධ්ක මට්ටම් පිළිබඳ අධ්යයනයක් යන මත්මාව යටමත්
පර්මේෂණ පැවැත්වීම සඳො ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවදයාලමේ මුල් ළමාවිය සෙ ප්රාථමික අධ්යාපන
මදපාර්තමම්න්තුව සෙ අධ්යාපන අමාතයංශමේ පර්මේෂණ සෙ සංවර්ධ්න මදපාර්තමම්න්තුව අතර
ගිවිසුමක් පවතී.
02. යුනෑන් විවෘත විශ්වවිදයාලමේ නිළධ්ාරීන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින්
අනතුරුව ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ අතථයරූපී පන්ති කාමරය ස්ථාපනය කිරීමට සොයදීමක්
මලස ඇමරිකානු මඩොලර් 12791 ක් වටිනා උපකරණ පරිතයාෙ කිරීමට තීරණය කරන ලදී.
03. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවදයාලමේ පුවත් සඟරාව උත්සවාකාරමයන් දියත් කිරීම 2016 ජනවාරි මස 22
දින සිදුවිය.

යටිතල පහසුකේ සංවර්ධ්නය
01. උපකුලපති මොචාර්ය එස්.ඒ අරියදුධර මෙතා විසින් සිේමෙල් නවීන මන්වාසිකාොර සංකීර්ණ; එනම්
සරසවි මැදුර විවෘත කරන ලදී. මමම තාවකාලික මන්වාසික පෙසුකම් මසේවාව මඟින් වරකට සිසුන්
400 කට ඉඩකඩ සැලසිය ෙැකි අතර පරිසර හිතකාමී අංෙයන්මෙන් සමන්විත වන අයුරින් එහි ඉදිකිරීම්
කටයුතු නිමකර ඇත. ඉඩකඩ සහිත සුවදායක කාමර, අධ්යයන අවකාශ ො ආොර ෙැනීමම් කාමරවලට
අමතරව තවත් මූලික පෙසුකම් වලින් සමන්විත වන මලස නිමකර ඇති මමය විවෘත විශ්වවිදයාලමේ
විවෘත ො දුරස්ථ ඉමෙනුම ලබන සිසුන්ට උපරිම සොය ලබාදීම මත පදනම් වූ ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාලමේ දර්ශණයට එක්වූ නවතම අංෙයක් මේ.
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සිේමෙල් නවීන මන්වාසිකාොර සංකීර්ණය වන සරසවි මැදුර විවෘත කිරීම.
02. ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනමේ නව මෙොඩනැගිල්ල ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ උපකුලපති
මොචාර්ය එස්.ඒ අරියදුධර මෙතා විසින් උත්සවාකාරමයන් විවෘත කරන ලදී.
03. මාතර ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය සඳො වූ නව මෙොඩනැගිල්මල් ඉදිකිරීම් කටයුතු නිම කරන ලදී.
04. අනුරාධ්පුර ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානමේ මෙොඩනැගිල්මල් දිගුකිරීමම් කටයුතු නිමකරන ලදී.

ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනමේ නව මෙොඩනැගිල්ල විවෘත කරීම
05. 2014 වර්ෂමේ ආරම්භකළ අධ්යාපන පීඨය දිගු කිරීමම් ඉදිකිරීමම් කටයුතු තවදුරටත් කරමෙන යනු
ලැමේ.
06. විසිතුරු පැලෑටි සෙ මල්පාත්ති වලින් අලංකෘත ප්රධ්ාන මණඩපමේ භූදර්ශණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳො
අවශය කටයුතු සිදුකර ඇත.
07. යාපනය ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය සඳො සිේමෙල් මෙොඩනැගිල්ලක් මෙොඩනැගීම සඳො අමාතය මණ්ඩල
අනුමැතිය ලැබී තිමේ.
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ප්රායේශීය අධ්යාපන යසේවා
01. මඩකලපුව ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානමේ මෙොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳො ඉඩම් කැබැල්ලක්
මඩකලපුමවන් මිලදී ෙන්නා ලදී.
02. මන්නාරම අධ්යයන මධ්යස්ථානය සඳො ඉඩම් කැබැල්ලක් මන්නාරම ප්රාමද්ශීය මල්කම් විසින්
උයිලන්කුලම් නෙරමයන් මවන්කර ඇත.
03. ත්රිකුණාමලය අධ්යයන මධ්යස්ථානය සඳො ඉඩම් කැබැල්ලක් ත්රිකුණාමල ප්රාමද්ශීය මල්කම් විසින්
ත්රිකුණාමලය කප්පල්තුධර ප්රමද්ශමයන් මවන්කර ඇත.
පර්යේෂණ සහ සවංර්ධ්නය සඳහා දායකවීම
01. විශ්වවිදයාලමේ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය ස්වකීය විෂය ක්මෂේත්රයන්ට අදාල පාඨග්රන්ථ සෙ
අමනකුත් කියවීමම් ද්රවය ප්රකාශන මලස නිර්මාණනය කිරීම තුළින් නව දැනුම උත්පාදනය සඳො
දායක වී ඇත. මමය විවෘත විශ්වවිදයාලමේ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අඛ්ණ්ඩව දායකත්වය
දක්වනු ලබන අධ්යයන පාඨග්රන්ථ සෙ බහුමාධ්ය ද්රවය නිෂ්පානදයට අමතර වශමයන් සිදුකළ
කාර්යයකි.
02. 2016 වාර්ෂික පර්මේෂණ සැසි සාර්ථක මලස නිමකරන ලදී.
03. මිකැමරොනික්ස් ඉංජිමන්රු විදයාමවන් තාක්ෂමේදී මෙෞරව උපාධිය ෙැදෑරූ යාන්ත්රික ඉංජිමන්රු
මදපාර්තමම්න්තුමේ පී.ඩී.එස් හිමරෝෂන් ගුණවර්ධ්න “ 2016 වසමර් ජයග්රාෙකයා” බවට පත්වූ අතර
2016 වසමර්දී ස්මලෝමේනියාමේදී පැවති විද්වත් ආර්ථික සමුළුමේදී යුමරෝපීය සංෙමමේ
REFRENCA සංවිධ්ානය විසින් පිරිනමන ලද “ සමුද්මද්ශ සෙතික ප්රදානය ” ලබාෙත් ප්රථම
ශ්රී ලාංකිකයා බවට පත්වීමටද ෙැකි විය.
04. දැනට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ රසායන විදයා මදපාර්තමම්න්තුමේ ප්රදර්ශකමයකු මලස
මසේවමේ නියුක්ත නිසංසලා ස්වර්ණමාලී මබෝපමේ මෙත්මියට 2016 සිංෙප්පූරුමේදී පවත්වන ලද
4th International Conference on Pharmaceutical & Pharmacology GLOBAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY FORUM හිදී මෙොඳම සිසුවාට ලැමබන තයාෙය ප්රදානය කරන ලදී. එම
ප්රධ්ානයට හිමිකම් ලැබුමේ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ නිසංසලා එස් මබෝපමේ, ජී.එම් කමල්
බී. ගුණමෙේරත්, මක්. මෙක්ටර් ජයවර්ධ්න සෙ ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලමේ එස් චන්ද්රානි
විමේරත්න ො ඒ.එම් අමේමසේකර යන පර්මේෂකයින්මේ “ Scratch Wound Assay (SWA)
Guided Investigation of “Seetodaka” Oil, a Medicinal Oil Reputed for wound Healing in
Sri Lanka” නැමති නිබන්ධ්නය සඳොය. මමම නිබන්ධ්නය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ
දර්ශනපති උපාධිමේ මකොටසක් මලස ඇය විසින් සිදුකළ කාර්යය මත පදනම් විය. මම් සඳො
මූලයාධ්ාර සපයන ලද්මද් ලින්ක් නැචුරල් නිෂ්පාදන සමාෙම සෙ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්විදයාලමේ
ස්වභාවික විදයා මදපාර්තමම්න්තුව විසිනි.
05. අධ්යාපන පීඨමේ විද්වතුන් විසින් රචිත ග්රන්ථ තුනක් උත්සවාකාරමයන් එළිදක්වන ලදී.
06. එක්සත් ජනපදමේ ොවර්ඩ් විශ්වවිදයාලමේ මජෝන් ඒ.මපෝල්සන් ඉංජිමන්රු ො වයාපාර විදයා
පීඨමේ ධජව සැළසුම් පර්මේෂණාොරමේ අනුග්රෙමයන් පවත්වන ලද මෘදු මරොමබෝ විදයා
මමවලම් සැළසුම් කිරීම - 2016 තරඟමේදී එහි ප්රථම අනුශූරතාවය සඳො තථය කාල මානව ෙස්ත
සංඥා අනුකරණමයන් ඇඟිලි තුමන් මෘදු ග්රෙණයකින් සමන්විත මෘදු මරොමබෝ සංචාලකයින්
පාලනය කිරීම සඳො නවය ක්රමමේදයක් වූ, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ යාන්ත්රික ඉංජිමන්රු
මදපාර්තමම්න්තුමේ මෘදු මරොමබෝ විදයා සැළසුම් කණ්ඩායම විසින් ෙඳුන්වා දුන් “ ෙස්ත සංඥා
පාලිත මෘදු මරොමබෝ සංචාලකය” මතෝරා ෙන්නා ලදී. මමහි ප්රධ්ාන පර්මේෂකයා වූ ඉංජිමන්රු
පී.ඩී.එස් හිමරෝෂන් ගුණවර්ධ්න යාන්ත්රික ඉංජිමන්රු මදපාර්තමම්න්තුමේ උපාධිධ්රමයක් වන අතර
ඔහු දැනට එම මදපාර්තමම්න්තුමේ පරිවාස කථිකාචාර්යවරමයකු වශමයන් මසේවමේ නියුක්තව සිටී.
එම මදපාර්තමම්න්තුමේ උපාධි අමප්ක්ෂකමයකු වන සිංෙ විමේසිංෙ මෙතා විසින්ද මමහි නිර්මාණ
ක්රියාවලිමේදී මෙඟු සෙයක් ලබා මදන ලදී. කාණ්ඩ තුනක් යටමත් මලොව පුරා සිටින
පර්මේෂකයින්, උසස් අධ්යාපන පීඨ සෙ සුප්රසිද්ධ් විශ්වවිදයාලවලින් කණ්ඩායම් අසූවක් සහිත
ජාතීන් 20 ක් සමඟ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය තරඟ කරන ලදී.
11

දුරස්ථ අධ්යාපනයේ අභිවෘේධිය
1. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ ඉෙැනිවීම් ද්රවය මංෙත මාදිලියට පරිවර්තනය කිරීමමන් සෙ මංෙත
අධ්යාපන ද්රවය සංවර්ධ්නය කිරීම සඳො වැඩමුළු සෙ පුහුණු වැඩසටෙන් සංවිධ්ානය කිරීම තුළින්
අධ්යාපන තාක්ෂණය සඳො වූ මධ්යස්ථානය සඳො වූ මධ්යස්ථානය සෙ මාධ්ය ඒකකය (CETMe)
අද්විතීය කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ලබයි.
2. විවෘත අධ්යාපනික සම්පත් (OER) වශමයන් නිකුත් කළ “ Dream Weaving Open Educational
Practices” ග්රන්ථය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් ප්රකාශයට පත්කළ අතර එය අධ්යාපන
පීඨමේදී එළි දක්වන ලදී.
යනෝඩ්ස් ප්රයේශ මධ්යස්ථාන

සිසු ජයග්රහණ
1. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ ක්රීඩා සතිය 2016 මාර්තු 28 දින සිට අමප්රේල් 01 දින දක්වා
පැවැත්විණි.
2. සමාජ සෙමයෝගීතා වැඩසටෙමන් බහු සංස්කෘතික අන්තර් ක්රියාකාරී සැසිය පැවැත්විණි.
3. Professional Integration for a Secure Nation යන මත්මාව යටමත් සැප්තැම්බර් 08 සෙ 09 දින
තුළ පැවති ජනරාල් ශ්රීමත් මජෝන් මකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිදයාලමේ 09 වන ජාතයන්තර
පර්මේෂණ සමුළුමේදී සම මසෞඛ්ය විදයා සංසදමේ මෙොඳම නිබන්ධ්නය සඳො වූ ප්රදානය, විදයාමේදී
මෙද උපාධී වැඩසටෙමන් උපාධි අමප්ක්ෂිකා ඊ.ඩේ.ඒ.අයි.එම් සිරිවර්ධ්න මෙත්මියට ප්රදානය
කරන ලදී.ඇය ඉදිරිපත් කළ නිබන්ධ්න පත්රිකාමේ මාතෘකාව වුමේ “A Study on Knowledge and
Practices Related to Prevention of Needle Stick Injuries among Nurses in Intensive Care
Units of Kandy Teaching Hospital, Sri Lanka.” යි. විදයාමේදී මෙද උපාධී වැඩසටෙමන් තවත්
උපාධි අමප්ක්ෂිකාවන් මදමදමනකු වූ ඩේ.එන්.එස් මෙේරත් සෙ වයි.එම්.ඩේ.ඩී.මක් යාපා යන
සිසුවියන්ද මමම අධ්යයනයට සම්බන්ධ් විය. මසෞඛ්ය විදයා පීඨමේ මෙද කර්ම මදපාර්තමම්න්තුමේ
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කථිකාචාර්යවරියක වන මක්.ජී.පී.මක් මුනිදාස මෙත්මිය විසින් මමම නිබන්ධ්න පත්රිකාව
අධීක්ෂණය කරන ලදී. මමම නිබන්ධ්න පත්රිකාව විදයාමේදී මෙද උපාධි වැටසටෙමන් පාර්ශවීය
අවශයතාවයන් සපුරාලීමක් වශමයන් NSU 4206 පාඨමාලාව යටමත් සිදුකළ අධ්යයනයක් මත
පදනම් විය.
4. ශ්රී ලංකාමේ මභෞතික විදයා ආයතනය විසින් සංවිධ්ානය කළ ප්රශස්ත මභෞතික විදයා පර්මේෂණ
වයාපෘති ප්රදාන - 2018 තරඟමේදී අවසන් වසමර් පර්මේෂණ වයාපෘති නිබන්ධ්නය වශමයන්
ඉදිරිපත් කළ “ ධවදය කර්මාන්තය සඳො සංඥා මඟින් පාලිත මරොමබෝ සංචාලකය” පිළිබඳ
ෙණිතමය මමොඩලය සෙ සමාකරණ තටයුතු මවනුමවන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ යාන්ත්රික
ඉංජිමන්රු මදපාර්තමම්න්තුව විසින් 3 වන ස්ථානය දිනාෙන්නා ලදී.
5. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල සිසුන්මේ විද්වත් සම්මන්ත්රණය (FETSAC) මතවන වසරටත්
ඉංජිමන්රු තාක්ෂණ පීඨය විසින් පවත්වන ලදී.
සිසු සහාය

1. 2016 ෙංවතුරින් ොනියට පත් සිසුන්ට අවශය සෙන සෙ ඔවුන් යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳො
ඔවුන් පිළිබඳ මතොරතුරු ශිෂය කටයුතු සෙ සුභසාධ්න අංශය මඟින් රැස් කරන ලදී.
2. ලිංගික සෙ ස්ත්රීපුරුෂ සමාජතාවය මත පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වය සෙ ශ්රී ලංකාමේ විශ්වවිදයාල තුල
නවක වදය සෙ ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වය තුරන් කිරීමම් මුලිරීමක්
වශමයන් විශ්වවිදයාලය විසින් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ සියළු අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය
සඳො දැනුවත් කිරීමම් වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී.
3. අය/ණයකාඩ්පත් භාවිතයට අමතරව මංෙත ඉල්ලුම්පත් සඳො මෙවීම් eZ cash මඟින් කිරීම ෙඳුන්වා
මදන ලදී.

4. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ සියළු සිසුන්ට අදාළ “ සිසු විනය” පිළිබඳ උපමදස් භාෂෘ ත්රිත්වමයන්ම සිසුන්
මවත නිකුත් කරන ලදී.

5. එක්සත් ජාතීන්මේ මතොරතුරු මධ්යස්ථානය විසින් සිසුන් මවනුමවන් “Meet with UN” සැසිය පවත්වන
ලදී.

2016 වර්ෂයේ පවත්වන ලද වැඩමුළු සහ සේමන්ත්රණ
 සංවර්ධ්නය සඳො විවෘත අධ්යාපනික සම්පත් පිළිබඳ පර්මේෂණ වැඩමුළුව 2016.01.11 දින
පැවැත්විණි.
 මදවන සම්භාවනීය මද්ශන මාලමේ ප්රථම මද්ශනය 2016 මාර්තු 10 දින පැවැත්විණි. එක්සත්
රාජධ්ානිමේ බෘමනල් විශ්වවිදයාලමේ මොචාර්ය වාමමද්ව බාලචන්ද්රන් විසින් ‘Point-of-Care Devices

for Diagnosing Infectious Diseases’ යන මත්මාව යටමත් මද්ශනය පවත්වන ලදී. මමම මද්ශනය සජීව
මලස විකාශනය වූ අතර එය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ මවේ අඩවියට උත්පනනය කිරීමට අවශය කටයුතු
සැළසුම් කර ඇත.

 එක්සත් රාජධ්ානිමේ බෘමනල් විශ්වවිදයාලමේ මොචාර්ය වාමමද්ව බාෙචන්ද්රන් විසින් ‘Point-of-Care
Devices for Diagnosing Infectious Diseases’ යන මත්මාව යටමත් මද්ශනයක් පවත්වන ලදී.

 සියළු පීඨවලට අයත් කථිකාචාර්යවරුන්, පර්මේෂණ සොයකයින්, වයාපෘති සොයකයින්, ප්රදර්ශකයින් සෙ
අවසන් වසර සිසුන් සඳො “Opportunities available for Postgraduate Studies at University of New
Mexico” යන මත්මාව යටමත් මද්ශනයක් පවත්වන ලදී.

 අධ්යාපන තාක්ෂණ සෙ මාධ්ය මධ්යස්ථානය (CETMe) සෙ මතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය සෙ
ඒකාබද්ධ්ව මදවන සම්භාවනීය මද්ශන මාලාමේ මදවන මද්ශනය පවත්වන ලදී. එක්සත් ජනපදමේ
මමක්සිමකෝ විශ්වවිදයාලමේ මොචාර්ය නැන්සි රයිඩ්නුවර්, ආචාර්ය ජූඩී ඈන් ලීස්මවල්ඩි සෙ මජනී
එලිමසබත් වැමසක් මෙත්මිය විසින් “Taming Knowledge Explosion through Conceptual Teaching

and Learning” මත්මාව යටමත් ඒකාබද්ධ්ව මද්ශනයක් පවත්වන ලදී. මමම මද්ශනය සජීවී මලස විකාශනය
කරන ලද අතර එය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ මවේ අඩවියට උත්පනනය කිරීමට අවශය කටයුතු සළසා
තිමේ.

 වෘත්තීය මාර්මෙෝපමද්ශ ඒකකය, ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය සමඟ ඒකාබද්ධ්ව Endeavour
Scholarships and Fellowships and Australian Awards Scholarships යන මත්මාව යටමත්
සම්මන්ත්රණයක් පවත්වන ලදී. මමම සම්මන්ත්රණමේ අරමුණ වූමේ ඕස්මේලියාමේ ශිෂයත්ව සෙ
අධිශිෂයත්ව වැඩසටෙන් ප්රදාන ආදිය මඟින් උසස් අධ්යාපනමේ ඉෙළ ප්රවණතාවයක් දක්වන ශ්රී
ලාංකිකයින්ට ඕස්මේලියාමේ තිමබන වෘත්තීය වෘත්තීය සංවර්ධ්න අවස්ථා පිළිබඳ සන්නිමේදනය
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කිරීමයි. මමහි සම්පත් දායිකාව වූමේ ඕස්මේලියා රජමයන් නම් කරන ලද ප්රධ්ාන තානාපතිවරිමයකු වූ
නසීමා අෙමඩ් මෙත්මියයි. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ කාර්ය මණ්ඩලය සෙ සිසුන් නිමයෝජනය
කරමින් සෙභාගීවන්නන් 120 කට අධික සංඛ්යාවක් මම් සඳො සෙභාගී විය.
 වෘත්තීය මාර්මෙෝපමද්ශ ඒකකය, ජාතයන්තර සම්බන්ධ්තා ඒකකය සමඟ ඒකාබද්ධ්ව එක්සත්
ජනපදමේ නව මමක්සිමකෝ විශ්වවිදයාලමේ තිමබන පශ්චාත් උපාධි අවස්ථා පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයක්
සංවිධ්ානය කර පවත්වන ලදී. නව මමක්සිමකෝ විශ්වවිදයාලමේ මෙද විදයා පීඨමේ ආචාර්ය නැන්සි
රයිඩ්නුවර්, මජනී වැමසක් මෙත්මිය සෙ ආචාර්ය ජුඩී ලීස්මවල්ඩි සම්පත්දායිකාවන් වශායන් සෙභාගී
විය.
 ‘Google Apps and Google drive’ පිළිබඳ වැඩමුළුවක් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ කාර්ය
මණ්ඩලය මවනුමවන් පවත්වන ලදී.
 ආන්තික කණ්ඩායම් මකමරහි ඉලක්ක කරෙත් ප්රචන්ඩත්වය සෙ මවනස්මකොට සැලකීම සෙ
අමනකුත් අදාළ විෂයයන් යටමත් 2016 මානව හිමිකම් දිනය.පවත්වන ලදී. මමහි ප්රධ්ාන මද්ශනය
මානව හිමිකම් මකොමිසමම් සභාපති ආචාර්ය දීපිකා උඩෙම විසින් පවත්වන ලදී. මමම උත්සවය නීති
අධ්යයන මදපාර්තමම්න්තුව විසින් සංවිධ්ානය කරන ලදී.

03.

අනාගත සැළසුේ

අපමේ විදයාර්ථයින් (පරිවාස සෙ ස්ථීර කථිකාචාර්යවරුන් සෙ මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරුන්) සඳො
ආචාර්ය උපාධි අධ්යයන අවස්ථා ඕස්මේලියාමේ සෙ නවසීලන්තමේ විශ්වවිදයාල කිහිපයක සළසාදීම
සම්බන්ධ්මයන් කළ සාකච්ඡා අවසාන අදියමර් පවතී. අප පැවැත්වූ සාකච්ඡා වලට අනුව මමම පර්මේෂණ
පුහුණුව සඳො අමප්ක්ෂිත ගුරුවරුන් සඳො විකල්ප මාර්ෙ කිහිපයක් මතෝරා ෙත ෙැකිය.
(අ)

බහුතර කාලයක් ශ්රී ලංකාමේ ෙත කරන මකමරන භින්න ආචාර්ය උපාධි වැඩසටෙන්.

(ආ)

බහුතර කාලයක් විමද්ශීය රටක ෙත කරන භින්න ආචාර්ය උපාධි වැඩසටෙන්.

(ඇ)

පූර්ණ කාලීන විමද්ශ ආචාර්ය උපාධී වැඩසටෙන්.

සත්කාර විමද්ශීය විශ්වවිදයාලමේ ඉෙැන්වීමම් ොස්තුවලින් නිදෙස්ව විදයාර්ථයින් විමදස්ෙතව සිටින කාලය
තුළ ඔවුන්මේ ජීවන වියදම් දීමනා සඳො අවශය අරමුදල් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් දැරීමට අවශය
කටයුතු සැළසුම් කරනු ලැමේ.මම් සම්බන්ධ්මයන් සාකච්ඡා වැඩිදුරටත් පවත්වාමෙන යාම සඳො අදාල
ප්රයත්නය මකමරහි විදයාර්ථයින් දක්වන උනන්දුව පිළිබඳ දැනෙැනීමට අපට අවශයව තිමේ.

04.

සේපත් පිළිබඳ විස්තර සහ ශිෂය සංඛයාව
4.1

යදපාර්තයේන්තුව

ද්විතීය ො තෘතීය
අධ්යාපනය

අධ්යාපන පීඨය
ශිෂය
සංඛයාව

අධ්යයන කාර්ය
මණ්ඩලය

පර්මේෂණ ක්රමමේදය පිළිබඳ
මකටිකාලීන පාඨමාලාව

25
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Internal - 03

බහුමරේණි මාධ්ය ඉෙැන්වීම් පිළිබඳ
මකටිකාලීන පාඨමාලා
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ගුරු අධ්යාපනඥයා අධ්යාපනික
තාක්ෂමයක් මලස හුමදකලා මංෙත
පාඨමාලා

06

Internal – 01

ස්වභාවික විදයා අධ්යාපනමේදී උපාධිය

265

Internal - 22

නාටය ො රංෙනය පිළිබඳ
අධ්යාපනමේදී උපාධිය

48

Internal – 22

පාඨමාලාව

14

අනධ්යයන
කාර්ය මණ්ඩලය
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Internal - 03

පශ්චාත් උපාධී ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන
2014/2015 සෙ 2015/2016 බඳවා
ෙැනීම්
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Internal – 28

අධ්යාපනපති උපාධි වැඩසටෙන
2014/2015,2015,2016,2016/2017
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ගුරු අධ්යාපනය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති
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Internal –13

විමශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය පිළිබඳ
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමාව

148

05 (including
Head)

අධ්යාපනමේදී උපාධිය

28

ඉමෙනුම් දුබලතා සහිත ළමුන්ට
ඉෙැන්වීම පිළීබඳ මකටිකාලීන

86

03

පාඨමාලාව මපරපාසල් අධ්යාපන
සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව (සි/ඉ/මද)

675

06 (including
Head)

මපරපාසල් අධ්යාපන උසස් සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව(සි/ඉ/මද)

162

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ
ශාස්ත්රමේදී උපාධිය

විමශේෂ අවශයතා
අධ්යාපන

මුල් ළමාවිය සෙ
ප්රාථමික
අධ්යාපන

01

02 (Steno &
Labourer)
මුල් ළමාවිය සෙ ප්රාථමික අධ්යාපනය
පිළිබඳ ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව

4.2

05

531

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය

යදපාර්තයේන්තුව

ශිෂය
සංඛයාව

පාඨමාලාව

යතොරතුරු පේධ්ති සහ තාක්ෂණයේදී
විදුලි සෙ පරිෙණක ඩිප්යලෝමාව
තාක්ෂණයේදී උපාධිය
ඉංජිමන්රු

28

11

28

11

3616

ඉංජිමන්රු ෙණිතය IA
ඉංජිමන්රු ෙණිතය IB

1149

ඉංජිමන්රු ෙණිතය II
ෙණිත සෙ
ඉංජිමන්රු විදයාමේ ඉංජිමන්රු ෙණිතය III
දර්ශණය
විචලය ෙණිතය I
MPZ4160
විචලය ෙණිතය II
MPZ5160

1050

එකතුව

අනධ්යයන
කාර්ය මණ්ඩලය

78

131
3825
982

මෘදුකාංග ඉංජියන්රු උපාධිය

අධ්යයන කාර්ය
මණ්ඩලය

452
143
57
44
36
15

04

158

ශ්රී ලංකාමේ නීති පිළිබඳ ෙැඳින්වීම
MPJ4131
විදයාමේ ස්වභාවය
තාක්ෂණය සමාජය සෙ පරිසරය
MPJ5263

506
164
348
37

NEP1210

37

NEP2214
එකතුව
ඉංජිමන්රු තාක්ෂණමේදී මෙෞරව
උපාධිය
කර්මාන්ත අධ්යයන සෙතික පත්රය

යාන්ත්රික
ඉංජිමන්රු
මදපාර්තමම්න්තුව

4.3

ෙණිතමේ ස්වභාවය I

මෙද

22

236

02 පරිවාස කථිකාචාර්ය +
02 කථිකාචාර්ය(මකොන්ත්රාත්)

ඖෂධ්මේදී

ඖෂදමේදී උපාධිය
(B.Pharm)

207

මමනෝවිදයා

විදයාමේදී මෙෞරව
මමනෝ විදයාව

-

වැඩසටෙන් - 04

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය

3126

ධවදය
පර්මේෂණොර
විදයාමේදී උපාධිය
(B.MLS)

භාෂා අධ්යයන

114

08 – මජය.කථිකාචාර්ය/පරිවාස
කථි +
+ 4 කථිකාචාර්ය (මකොන්ත්රාත්) +
02 ප්රදර්ශකයින්

ධවදය
පර්මේෂණාොර විදයා

යදපාර්තයේන්තුව

07

-

ශිෂය
සංඛයාව

පාඨමාලාව
මෙදකම පිළිබඳ
විදයාමේදී උපාධිය

4.4

2
5165

35

යසෞඛය විදයා පීඨය

යදපාර්තයේන්තුව

එකතුව

03

01 පරිවාස කථි +
02 කථිකාචාර්ය(මකොන්ත්රාත් + 01
ප්රදර්ශකයින් (මකොන්ත්රාත්)
01 – මජය.කථිකාචාර්ය 01 කථිකාචාර්ය (මකොන්ත්රාත්)
12 මජය.කථිකාචාර්ය /
කථිකාචාර්ය 09 කථිකාචාර්ය
(මකොන්ත්රාත්) 03 ප්රදර්ශකයින්

3569

අනධ්යයන කාර්ය
මණ්ඩලය
02 –
පර්මේෂණාොර
උපස්ථායක +
කම්කරු
01 – තාක්ෂණ
නිළධ්ාරී
01 වයාපෘති
සෙකාර
03 වයාපෘති
සෙකාර
01 තාක්ෂණ
නිළධ්ාරී
; 01 ප.ස; 04; 04
වයාපෘති සෙකාර

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විදයා පීඨය
පාඨමාලාව

ශිෂය
සංඛයාව

ශාස්ත්රමේදී උපාධිය

410

ඉංග්රීසි සෙ ඉංග්රීසි භාෂාව
ඉෙැන්වීම

106

ඉංග්රීසි භාෂා සෙ සාහිතය
ඩිප්මලෝමාව
වයාපාර ො වෘත්තීය
සන්නිමේදන උසස්
ඩිප්මලෝමාව
නීති අධ්යයනය සඳො ඉංග්රීසි
සෙතිකපත්රය

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය

අනධ්යයන
කාර්ය
මණ්ඩලය

16

05

558
901
2250
319
16

ආරම්භක මදමළ පාඨමාලාව

96

ආරම්භක සිංෙල පාඨමාලාව

267

මූලික සිංෙල පාඨමාලාව

සාමානය අධ්යයන කටයුතු
සඳො ඉංග්රීසි
එකතුව
නීතිමේදී උපාධිය (LL.B.)

211
1255+
1038+
1877+
699+
791 =
5260
5260
4598

නීති අධ්යයන
නීතිපති උපාධිය (LL.M)
එකතුව
ESBM
BMS
CEMBA
MBA HRM
BSc/BEd

කළමනාකරණ
අධ්යයන
එකතුව
ESBM
BMS
CEMBA
MBA HRM
BSc/Bed

4.5

-

05

10 (ආෙන්තුක
විදයාර්ථයින්)

4699
800
2807
178
106
844

40
02
12
03
03
02

03
08
02
02
01

4735

22

16

වයාවසායකත්ව සෙ කුඩා වයාපාර කළමනාකරණය
කළමනාකරණ අධ්යයනමේදී
මපොදුරාජය මණ්ඩල විධ්ායක වයාපාර පරිපාලනපති
මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර පරිපාලනපති උපාධිය
විදයාමේදී / අධ්යාපනමේදී

ස්වභාවික විදයා පීඨය

යදපාර්තයේන්තුව

ස්වභාවික විදයා

101

16
ස්ථීර-19
තාවකාලීක-02
මකොන්ත්රාත් – 09
ආෙන්තුක -74

පාඨමාලාව
විදයාමේදී
විදයාව පදනම් පාඨමාලාව
ක්ෂුද්රජීවී විදයා ඩිප්මලෝමාව
පර්මේෂණාොර තාක්ෂණ
උසස් සෙතික පත්රය (ACLT)
පර්මේෂණාොර තාක්ෂණ
සෙතික පත්රය
වයවොරික ඉමලක්මරොනික
පිළිබඳ සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව
පරිෙණකජාලකරණය සෙ
ආරක්ෂාව පිළිබඳ සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව (CCNS)
වෘත්තීය පරිෙණක මයදුම්
පිළිබඳ සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව

2016.12.31
දින මුළු ශිෂය
සංඛයාව

අධ්යයන හා අධ්යයන
සහාය කාර්ය මණ්ඩලය

අනධ්යයන
කාර්ය
මණ්ඩලය

89

41

27

10

05

43

10

05

64

02

-

34

02

-

3731
72
18

9

17

වනජීවී සංරක්ෂණය සෙ
කළමනාකරණය පිළිබඳ
සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව
පාරිසරික අධ්යයනය පිළිබඳ
සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව
ජුම්ලා සෙ වර්ඩ්මප්රස්
භාවිතමයන් මවේ සංවර්ධ්නය
පිළිබඳ සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව
මවේ සංවර්ධ්න සෙතිකපත්රය
රාජය ඖෂධ් සංස්ථාව සඳො
වෘත්තීය පරිෙණක භාවිතය
පිළිබඳ මකටිකාලීන
පාඨමාලාව
පාරිසරික විදයා පශ්චාත්
උපාධි ඩිප්මලෝමාව-CESSD
පාරිසරික අධ්යයන විදයාපති
උපාධිය-CESSD
ධවදය කීට විදයාවො
වයාවොරික පරමපෝෂිතමේදය
පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය
සමාජ වැඩ කළමනාකරණය
පිළිබඳ මකටිකාලීන
පාඨමාලාව - CESSD
එකතුව

05.

18

03

03

06

02

04

25

02

-

09

02

-

63

02

-

03

0

3

06

00

33

04

4298

137

21
122

60

යේශිය ශිෂය යතොරතුරු
5.1

පීඨය

අධ්යාපන

අධ්යාපන පීඨය

පාඨමාලාව

මාධ්යය

යප්රේශය
2016

ප්රථම
වසර
සිසුන්

යදවන
වසර
සිසුන්

යතව
න
වසර
සිසුන්

සිේවන
වසර
සිසුන්

උපාධී
ලබාගත්
සංඛයාව

පර්මේෂණ ක්රමමේදය
පිළිබඳ මකටිකාලීන
පාඨමාලාව

සිං/ඉ

25

-

-

-

-

-

බහුමරේණී ඉෙැන්වීම
පිළිබඳ මකටිකාලීන
පාඨමාලාව

මද

27

-

-

-

-

-

ගුරු අධ්යාපනඥයා
අධ්යාපනික
තාක්ෂණිකමයක් මලස හුමදකලා මංෙත
පාඨමාලාව

ඉං

-

-

-

-

-

-

අධ්යානමේදී උපාධිය

සි/ඉං

03

1

11

16

-

04

අධ්යාපනමේදී ( නාටය
ො රංෙන අධ්යාපනය)

සි

18

18

30

-

45

විමශේෂ අවශයතා
අධ්යාපනමේදී උපාධිය

-

62

2

80

-

-

18

66

අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්මලෝමා

සි/මද/ඉං

අධ්යාපනපති උපාධි
වැඩසටෙන

සි/මද/ඉං

ගුරු අධ්යාපන ශාස්ත්රපති
(ජාතයන්තර)

සි/මද/ඉං

3127

37

6217

-

-

-

90

357

-

-

-

06

71

98

-

-

-

31

10

-

-

-

32

14

14

-

-

-

87

-

-

-

-

-

-

579

675

-

-

-

525

-

162

-

-

-

115

-

10

521

-

-

220

1384

6859

82

ගුරු අධ්යාපන ශාස්ත්රපති
උපාධීය
වි.අ.අ.ප.උ ඩිප්මලෝමාව
ඔටිසම්
මපරපාසල් අධ්යාපන
උසස් සෙතිකපත්රය
මපරපාසල් අධ්යාපන
උසස් සෙතික පත්රය
පුර්ව ළමාවිය සෙ
ප්රාථමික අධ්යාපන
ඩිප්මලෝමාව (3-4
මට්ටම)

සි/මද/ඉං
සිං
සි/මද/ඉං
සි/මද/ඉං

සි/මද/ඉං

එකතුව

5.2

4016

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය
ප්රයේශය

පීඨය

ඉංජිමන්රු
තාක්ෂණ

1065

පාඨමාලාව
තාක්ෂණමේදී පදනම්
වැඩසටෙන
කර්මාන්ත අධ්යයන
සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව
කර්මාන්ත අධ්යයන
ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව
තාක්ෂණමේදී
ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව
මතොරතුරු පද්ධ්ති සෙ
තාක්ෂණ ඩිප්මලෝමා
පාඨමාලාව

මාධ්යය

2016

1 වැනි
වසර

2

3

4

වැනි

වැනි

වැනි

ලැබූ

වසර

වසර

වසර

සංඛයාව

උපාධි

02

30

118

02

-

-

93

108

06

-

-

34

-

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

104

ඉංග්රීසි

64

78

-

-

-

-

තාක්ෂණමේදී උපාධිය

ඉංග්රීසි

878

828

766

1051

971

99

කර්මාන්ත අධ්යයන
උපාධිය
මෘදුකාංෙ ඉංජිමන්රු
උපාධිය
ඉදිකිරීම් කළමනාකරණ
පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්මලෝමාව

ඉංග්රීසි

378

105

302

271

409

25

ඉංග්රීසි

46

27

45

59

-

07

ඉංග්රීසි

15

35

-

-

-

14

සිංෙල/ඉංග්රීසි

19

ඉදිකිරීම්
කළමනාකරණය
පිළිබඳ තාක්ෂණ
විදයාපති උපාධිය
කර්මාන්ත ඉංජිමන්රු
පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව
කර්මාන්ත ඉංජිමන්රු
තාක්ෂණ විදයාපති
උපාධිය
ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සෙ
කළමනාකරණ පශ්චාත්
උපාධි ඩිප්මලෝමා
පාඨමාලාව
ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සෙ
කළමනාකරණ තාක්ෂණ
විදයාපති උපාධිය

ඉංග්රීසි

02

13

-

-

-

-

ඉංග්රීසි

-

03

-

-

-

-

ඉංග්රීසි

-

16

-

-

-

02

ඉංග්රීසි

-

03

-

-

-

01

ඉංග්රීසි

-

01

-

-

-

02

1247

1237

1383

1380

316

1 වැනි
වසර

2 වැනි
වසර

3 වැනි
වසර

4 වැනි
වසර

උපාධි
ලැබූ
සංඛයාව

දර්ශනපති උපාධිය /

11

ආචාර්ය උපාධිය
එකතුව

1489

5.3

පීඨය

යසෞඛය විදයා පීඨය

පාඨමාලාව

මසෞඛ්ය විදයා

විදයාමේදී මෙද
උපාධීය
ධවදය රසායනාොර
විදයාමේදී උපාධිය
ඖෂධ් විදයාමේදී
උපාධිය
මෙද ඩිප්මලෝමා
පාඨමාලාව

මාධ්යය

ප්රයේශය
2016

ඉංග්රීසි

631

1354

1772

ඉංග්රීසි

55

1

54

121

60

-

ඉංග්රීසි

35

28

82

61

36

-

ඉංග්රීසි

-

--

-

34

721

1383

1908

182

96

216

1 වැනි
වසර

2 වැනි
වසර

3 වැනි
වසර

4 වැනි
වසර

එකතුව

5.4

182

මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය

පීඨය/
යදපා.

පාඨමාලාව

මානව ශාස්ත්ර
ො සමාජ
විදයා/ භාෂා
අධ්යයන
මදපාර්තමම්
න්තුව

ඉංග්රීසි භාෂාව ො
ඉංග්රීසි භාෂාව
ඉෙැන්වීම පිළීබඳ
ශාස්ත්රමේදී උපාධිය
මූලික සිංෙල
පාඨමාලාව
මදමළ භාෂාව
ආරම්භක පාඨමාලාව
වයාපාරික සෙ
වෘත්තීය සංනිමේදනය

උපාධි ලැබූ
සංඛයාව

මාධ්යය

ප්රයේශය
2016

ඉංග්රීසි

202

160

147

53

50

18

සිංෙල

229

96

267

0

0

174

මදමළ

377

319

211

0

0

251

ඉංග්රීසි

487

558

0

0

0

-

20

මානව ශාස්ත්ර
ො සමාජ
විදයා /නීති

මානව ශාස්ත්ර
ො සමාජ
විදයා
/කළමනාකර
ණ අධ්යයන
මදපාර්තමම්
න්තුව

මානව ශාස්ත්ර
ො සමාජ
විදයා /සමාජ
අධ්යයන
මදපාර්තමම්
න්තුව

සඳො ඉංග්රීසි උසස්
සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව - අදියර I
වයාපාරික සෙ
වෘත්තීය සංනිමේදනය
සඳො ඉංග්රීසි උසස්
ඉංග්රීසි
සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව - අදියර II
නීතිමේදී උපාධි
සිංෙල/ඉංග්රීසි
වැඩසටෙන
/මදමළ
නීතිපති උපාධි
ඉංග්රීසි
වැඩසටෙන
වයවසායකත්ව සෙ
සිංෙල/ඉංග්රීසි
කුඩා වයාපාර
/මදමළ
කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
සිංෙල/ඉංග්රීසි
අධ්යයන උපාධිය
/මදමළ
මපොදුරාජය මණ්ඩලීය
විධ්ායක වයාපාර
ඉංග්රීසි
පරිපාලනපති
වයාපාර පරිපාලනපති
මානව සම්පත්
ඉංග්රීසි
කළමනාකරණ

567

901

0

0

0

-

665

1742

1363

671

822

-

50

101

0

0

0

571

800

0

0

0

272

702

738

748

716

606

88

55

55

123

0

0

38

46

106

0

-

-

07

සංවර්ධ්න අධ්යයන
ො රාජය ප්රතිපත්ති
පිළිබඳ ශාස්ත්රපති
උපාධිය

ඉංග්රීසි

0

06

67

-

-

08

සමාජ විදයා
ශාස්ත්රමේදී උපාධීය

ඉංග්රීසි

618

971

406

727

-

242

තරුණ සංවර්ධ්නය
පිළිබඳ
ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි
සිංෙල
මදමළ

86

89

71

-

-

25

සමාජ විදයා
සෙතිකපතු
පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි
සිංෙල
මදමළ

251

144

345

1

-

111

6786

3748

2168

1478

1234

1 වැනි
වසර

2 වැනි
වසර

3 වැනි
වසර

4 වැනි
වසර

1190

1035

1689

-

-

-

01

එකතුව

4906

5.5

ස්වභාවික විදයා පීඨය

පීඨය

වැඩසටහන

මාධ්යය
ඉංග්රීසි

ස්වභාවික
විදයා

විදයාමේදී උපාධිය
විදයා ඩිප්මලෝමා
පාඨමාලාව
ක්ෂුද්ර ජීව විදයා
ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව
පාරිසරික සංචාරක
කර්මාන්ත
ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව

ප්රයේශය
2016
915

ඉංග්රීසි

උපාධි
ලැබූ
සංඛයාව
2016
86
322

ඉංග්රීසි

18

18

-

-

-

-

ඉංග්රීසි

32

32

-

-

-

-

21

රසායනාොර
තාක්ෂණය පිළිබඳ
උසස් සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව
රසායනාොර
තාක්ෂණය පිළිබඳ
සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව
වනජීවී සංරක්ෂණ සෙ
කළමනාකරණ
සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව
පරිෙණක ජාල සෙ
ආරක්ෂාව පිළිබඳ
සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව
වෘත්තීය පරිෙණක
මයදවුම් පිළිබඳ
සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව
වයවොරික
ඉමලක්මරොනික විදයා
සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව
පරිසර අධ්යයන
සෙතිකපත්ර
පාඨමාලාව
Joomla සෙ
Wordpress භාවිතා
කරමින් මවේඅඩවි
සකස් කිරීමම් මකටි
කාලීන පාඨමාලාව
පරිසර අධ්යයන
පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව
පරිසර අධ්යයනපති
උපාධිය
ධවදය කීටවිදයාපති
සෙ වයවොරික
පරමපෝෂිත විදයාපති
උපාධිය
දර්ශනපති/ආචාර්ය
උපාධිය

ඉංග්රීසි

18

27

-

-

-

28

ඉංග්රීසි

35

43

-

-

-

30

18

-

-

-

21

ඉං/සිංෙල

ඉංග්රීසි

60

64

-

-

-

14

ඉංග්රීසි

27

34

-

-

-

53

-

9

-

-

-

-

-

06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ඉංග්රීසි

21

ඉංග්රීසි

41

63

59

-

-

12

ඉංග්රීසි

-

1

2

-

-

-

ඉංග්රීසි

12

-

-

-

-

02

1526

1096

1689

86

483

ප්රයේශ
ය
2016

1 වැනි
වසර

2 වැනි
වසර

3 වැනි
වසර

4 වැනි
වසර

උපාධි
ලැබූ
සංඛයාව

01

-

-

-

-

-

එකතුව

6.

-

66

1224

වියේශීය ශිෂයයින් පිළිබඳ විස්තර:

පීඨය

පාඨමාලාව

මාධ්යය

ස්වභාවික
විදයා

ආචාර්ය උපාධිය

ඉංග්රීසි

22

අධ්යයන සහ අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල යතොරතුරු - 2016

7.

කාර්ය මණ්ඩල
කාණ්ඩය

අනුමත

එකතුව

පුරවා
ඇති

එකතුව

පුරප්පාඩුව
තාවකාලික
පවතින

අධ්යයන

321

321

299+19

318

3

32

පුස්තකාල සෙ මාධ්ය

11

11

10

10

1

0

අධ්යයන සොය

188

188

129+19*

129

59

0

පරිපාලන
මවනත් මසේවක
(පුහුණු + පුහුණු
මනොවන)

59**+28

87

46**+20

66

21

2

636

636

587

587

49

57

1110

133

91

එකතුව

1243

59**- පරිපාලන නිලධ්ාරීන්

46**- පරිපාලන නිලධ්ාරීන්

19 - කථිකාචාර්ය තනතුරට උසස් කරන ලද ඉ.ස./ඉ.තා.ස.

-

-

සිංෙල/
මදමළ/
ඉංග්රීසි

-

--

04

--

02

-

-

සිංෙල/
මදමළ/
ඉංග්රීසි

-

03

--

02

-

-

21

01

14

-

-

කථිකාචාර්ය

සහකාර
කථිකාචාර්ය

උපයේශක

10

එකතුව

03

සිවිල්
ඉංජිමන්රු

ඉංග්රීසි

-

ෙණිතය

ෙණිතය
දර්ශනය

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

-

03
01

1*
1 + 1*

1
1

යාන්ත්රික
ඉංජිමන්රු

යාන්ත්රික
ඉංජිමන්රු

ඉංග්රීසි

-

-

11

01

08 (පරිවාස)

-

-

28

-

11

උපයේශක

මහාචාර්ය

විෂයය

යජයෂ්ඨ
මහාචාර්ය

යදපා.

මාධ්යය

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය

සිවිල්
ඉංජිමන්රු

එකතුව

කථිකාචාර්
ය

01

සහකාර

14

සියලු
විෂයය
න්

7.2

කථිකාචාර්
ය
(පරිවාස)

03

ය

යජයෂ්ඨ

-

යජයෂ්ඨ
කථිකාචාර්ය

විමශේෂ
අවශයතා
අධ්යාපන

කථිකාචාර්
ය
කථිකාචාර්

මහාචාර්ය

සිංෙල/
මදමළ/
ඉංග්රීසි

පූර්ව ළමාවිය
සෙ ප්රාථමික
අධ්යාපන

මහාචාර්ය

සියලු
විෂයය
න්

යජයෂ්ඨ

මාධ්යය

ද්විතියික ො
තෘතීක
අධ්යාපන

අධ්යාපන පීඨය
විෂයය

යදපා.

7.1

මජයෂ්ඨ

03

13

23

01 (පරිවාස)

ඉ.තා.ස.-01
ප්රදර්ශකs -08
4
1
05
ඉ.තා.ස.-02
21

මෙද විදයාව

ඉංග්රීසි

-

-

04

ධවදය
රසායනාොර
විදයා

ඉංග්රීසි

-

-

-

ඉංග්රීසි

-

-

-

ඖෂධ් විදයා

මසෞඛ්ය වි
දයා

-

02 –
ප්රදර්ශක

-

-

-

01ප්රදර්ශක –
මකොන්ත්රාත්
පදනම

01 - මකොන්ත්රාත්
පදනම
කථිකාචාර්ය

-

-

-

-

-

02 –
මසේවක
මණ්ඩලමය
හි + 01 –
මකොන්ත්රා
ත් පදනම

මූලික විදයා

ඉංග්රී
සි

-

-

මමනෝ
විදයාව සෙ
උපමද්ශනය

ඉංග්රී
සි

-

-

01

01 - මකොන්ත්රාත්
පදනම
කථිකාචාර්ය

05 + 01 මකොන්ත්රා
ත් පදනම

07 – මසේවක
මණ්ඩලමයහි +
10 –
මකොන්ත්රාත්
පදනම

0

07

-

-

01

-

06

12

02

ඉංග්රීසි

-

-

11

07

04

ඉංග්රීසි

01

-

01

12

-

-

1

1

38

26

6

1

24

වයා. සහකාර

09

යජය.උපයේශක

සහකාර
කථිකාචාර්ය

-

පරිවාස කථි.

කථිකාචාර්ය

-

තාව.කථි.

යජයෂ්ඨ
කථිකාචාර්ය

සිංෙල/
ඉංග්රීසි/
මදමළ

උපයේශක

සහාය.මහාචාර්ය

කළමානක
රණ
සමාජ
අධ්යයන

මහාචාර්ය

අධ්යයන.

යජයෂ්ඨ
මහාචාර්ය

භාෂා
නීති

මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය

මාධ්යය

යදපා.

7.4

0

උපයේශක

සහකාර
කථිකාචාර්ය

කථිකාචාර්ය
04 පරිවාස
කථිකාචාර්යs +
04 - මකොන්ත්රාත්
පදනම
02 -පරිවාස
කථිකාචාර්ය+
02 - මකොන්ත්රාත්
පදනම
01 -පරිවාස
කථිකාචාර්ය+02 මකොන්ත්රාත්
පදනම

01 මකොන්ත්රා
ත් පදනම
සිංෙල.
කථිකාචාර්
ය

එකතුව

එකතුව

යජයෂ්ඨ
කථිකාචාර්ය

මහාචාර්ය

මාධ්යය

පීඨය

යජයෂ්ඨ
මහාචාර්ය

යසෞඛය විදයා පීඨය

විෂයය

7.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

04

03

06

4

4

3

6

යජයෂ්ඨ
කථිකාචාර්ය

කථිකාචාර්ය

කථිකාචාර්ය
(පරිවාස)

ඉ.ස.

-

02

10

02

03

-

ඉං/සිං

02

02

10

01

04

03(
ෙණිතය

ඉං/සිං

00

00

ප්රා.ම.)

03

01(ම.
ප්රා.ම.)
ස්වභාවි
ක විදයා

ෙණිතය
සෙ
පරිෙණ
ක
විදයාව

ඉං/සිං

-

-

-

-

ප්රා.ම.)

01

.ම.)

ප්රා.ම.)

ම.)

01(යා.

01(ම.ප්රා.ම.)

ප්රා.ම.)

-

-

01(මා.ප්රා.ම.
)
01(මඩ.ප්රා.ම

04
-

-

02

13

02

09

41

02(
මකො.
ප්රා.ම.)

ම.)

03(මකො.ප්රා.
ම.)

02
-

-

-

06

01

02

-

-

08

15

20

02

04

50

පති - II
සහකාර
පුස්තකාලයාධි
පති

02
01

01(ම.ප්රා.

02

යජයෂ්ඨ
සහකාර
පුස්තකාලයාධි

-

ප්රා.ම.)
05
-

ප්රා.ම.)

පති - I
යරේණිය

ඉං/සිං
ඉං/මද

-

04(මකො.ප්රා.

04(මකො.

01(ම.

එකතුව

ප්රධ්ාන පුස්තකාලය
මෙනුවර ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය
මාතර ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය
අනුරාධ්පුර ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය
මඩකලපුව ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය
බදුල්ල අධ්යයන මධ්යස්ථානය
යාපනය ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය
කුරුණෑෙල
එකතුව

නියයෝජය
පුස්තකාලයාධි
පති

පුස්තකාලයාධි
පති

මාධ්යය

පුස්තකාලය

පීඨය

7.6

00

01(මා.ප්රා

මකො.

යජයෂ්ඨ
සහකාර
පුස්තකාලයාධි

මභෞතික
විදයාව
සත්ව
විදයාව

00

01(

.)

මකො.
ඉං/සිං

ප්රා.ම.)

-

01(
පරිෙණ
ක
විදයාව

09
17

03(මකො.

මකො.

ප්රදර්ශක

මහාචාර්ය

ඉං/සිං

තාවකාලික
කථිකාචාර්ය

යජයෂ්ඨ
මහාචාර්ය

විෂයය

පීඨය

උද්හිද
විදයාව
රසායන
විදයාව

මාධ්යය

ස්වභාවික විදයා පීඨය

7.5

01
01

01
01
25

04
04

01
01

01
01
01
01
01
01
01
07

ස්වභාවික
විදයා

අධ්යාපන

ප්රාමද්ශීය
අධ්යාපන
මසේවා

ඉංග්රීසි
විදයාව

අධ්යාපන

ස්වභාවික විදයාව
කෘෂිකර්ම
ස්වාභාවි විදය සෙ
වන විදයා
පරිෙණක විදයා
උද්භිද විදයාව
මභෞතික විදයාව
ඉංජීමන්රු
ආර්ථික විදයාව
සමාජ විදයාව
සිවිල්
මතො.තා.

1

තාවකාලික පර්යේෂණ
සහකාර

ප්රදර්ශක

-

-

1

8

-

4

-

2

-

38

-

-

1

-

-

-

4

-

7
6
3

1
-

2
1
6

-

-

-

1

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

4
-

1

2
-

-

-

-

8
2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1
-

1
1
1

-

7
-

-

8
2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1+1**

1

7

38

17

12

ඉං/සිංෙල/

-

-

-

-

-

මදමළ

-

-

1

3

සිං/ඉං
මද/ඉං
සිංෙල

-

-

2
1
-

මදමළ

-

-

ස්වභාවික විදයාව
කෘෂිකර්ම
ස්වාභාවි විදය
සෙ වන විදයා
පරිෙණක විදයා
උද්භිද විදයාව
මභෞතික විදයාව
ඉංජීමන්රු
ආර්ථික විදයාව
සමාජ විදයාව
සිවිල්

-

මතො.තා.

ඉංග්රීසි

තාවකාලික

-

-

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
සිංෙල

යතො.තා.

1

-

ඉංග්රීසි

කාර්ය මණ්ඩලය

-

-

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

ඉ.තා.ස.
-

-

ඉංග්රීසි

ඉ.ස.

යජය. ස.

පුස්තකාලයාධිපති /

කථිකාචාර්ය
(පරිවාස)

කථිකාචාර්ය

යජයෂ්ඨ
කථිකාචාර්ය

මහාචාර්ය

සහාය
මහාචාර්ය

යජයෂ්ඨ
මහාචාර්ය

නියයෝජය උප කුලපති

උප කුලපති
1

පුස්තකාලයාධිපති
සහකාර පුස්තකාලයාධිපති

සාමානය

මාධ්යය

පීඨය

වියශේෂීකරණය

8.1 අධ්යයන/අධ්යයන සහාය කාර්ය මණ්ඩල විස්තර - 2016
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අධ්යාපන මාධ්ය
තාක්ෂණය

ඉංග්රීසි

-

-

-

2

3

-

-

-

-

-

-

භාෂාව
මානව
ශාස්ත්ර සෙ
සමාජ විදයා නීතිය

ඉංග්රීසි

-

-

-

8

3

2

-

-

-

-

-

සිංෙල/මදමළ
ඉංග්රීසි/සිංෙල
ඉංග්රීසි

-

-

1
-

1
3
2

2
-

1
9
-

--

-

-

-

-

ඉංග්රීසි/මදමළ

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

කළමනාකරණය ඉංග්රීසි/සිංෙල

-

-

-

10

1

5

-

1

-

-

-

ඉංග්රීසි/මදමළ

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

ඉංග්රීසි/සිංෙල

1

1

-

10

1

3

-

-

-

-

-

ඉංග්රීසි/මදමළ

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

ඉංජිමන්රු කෘෂිකර්මය
තාක්ෂණ සිවිල්
විදුලි
ෙණිතය සෙ
දර්ශනය
යාන්ත්රික
මප්ෂකර්ම

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

1
-

-

3
-

5
13
12

4

1
5

-

1
-

-

2
7
6

1
2

ඉංග්රීසි

-

-

-

4

1

2

-

-

-

3

1

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

-

1*

10
3

1
2

8
5

-

2
-

-

7
3

-

මසෞඛ්ය
විදයා

ඉංග්රීසි

-

-

-

3

1

4

-

-

-

2

-

ඉංග්රීසි

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

ඉංග්රීසි

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

ඉංග්රීසි/සිංෙල

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

ඉංග්රීසි

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

3

2

15

156

42

88

10

15

9

101

4

සමාජ අධ්යයන

මෙද විදයා
ධවදය
රසායනාොරය
ඖෂධ්මේද

පුස්තකාල
මසේවා

පුස්තකාලය

මතොරතුරු
තාක්ෂණ

මතො.තා.

එකතුව

1

1
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8.2 අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල විස්තර – 2016
පීඨය/ශාඛාව

යජයෂ්ඨතම

සාමානය

මල්ඛ්කාධිකාරී
මජයෂ්ඨ සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී
සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී
ප්රධ්ාන විධ්ායක නිළධ්ාරියාමේ
මජයෂ්ඨ පුද්ෙලික මල්කම්
ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරී
සංඛ්යාමල්ඛ්න නිලධ්ාරී
සෙකාර අභයන්තර විෙණක

සංඛයාව යජයෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය

සංඛයාව කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය

1
4
2

ලඝුමල්ඛ්ක
ලිපිකරු
යතුරු මල්ඛ්ක

4
20
1

1

දුරකථන ක්්රියාකරු

3

1
1

පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු
පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර
ෙබඩා භාරකරු

2
11
1

විෙණන සෙකාර

2

සයිකල්- පියන්
ෙබඩාකරු
ආරක්ෂක

සංඛයාව
1
1
1

සුළු යසේවකයින්

සංඛයාව.

කම්කරු

16

මූලය

මූලයාධිකාරී
නිමයෝජය මූලයාධිකාරී
මජයෂ්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරී
සෙකාර මූලයාධිකාරී

1
1
1
3

ලඝුමල්ඛ්ක
සරප්
මපොත් තබන්නා
පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු
පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර
ලිපිකරු

2
1
3
2
6
10

කම්කරු

3

ෙබඩා සෙ සැපයුම්

මජයෂ්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරී

1

ලිපිකරු
යතුරු මල්ඛ්ක

5
1

කම්කරු

3

ෙබඩා භාරකරු

2

ආරක්ෂක පරීක්ෂක

3

කම්කරු

3

ආරක්ෂක

ප්රධ්ාන ආරක්ෂක නිලධ්ාරී

1

ප්රවාෙන

පීඨය/අධ්යාපන

සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී

1

ලඝුමල්ඛ්ක

2

ලිපිකරු

2
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ආරක්ෂක මුරකරු

17

රියදුරු

20

මලොරි සොයක

1

කාර්යාල යන්ත්ර ක්රියාකරු

1

පීඨය/ඉංජිමන්රු
තාක්ෂණ

පීඨය/මානව ශාස්ත්ර
සෙ සමාජ විදයා

පීඨය/ස්වභාවික විදයා

සෙකාරමල්ඛ්කාධිකාරී
ඉමලක්මරොනික ඉංජිමන්රු
පුහුණු ඉංජිමන්රු
ප්රධ්ාන තාක්ෂණ නිලධ්ාරී

සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී

සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී
ප්රධ්ාන තාක්ෂණ නිලධ්ාරී

1
2
1
1

1

1
1

පීඨය / මසෞඛ්ය විදයා
ප්රාමද්ශීය අධ්යාපන
මසේවා

මජයෂ්ඨ සෙකාර අධ්යක්ෂ
සෙකාර අධ්යක්ෂ

1
18

පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර
මපර පාසල් සෙකාර

4
5

දිවා සුරැකුම් සෙකාර

2

ලඝුමල්ඛ්ක
යතුරු මල්ඛ්ක
ලිපිකරු
පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර
පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු
ෙබඩා භාරකරු
තාක්ෂණ නිලධ්ාරී
සැලසුම්කරු

1
2
3
5
4
1
17
3

යතුරු මල්ඛ්ක
ලඝුමල්ඛ්ක
ලිපිකරු
පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර

2
1
6
3

පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු

5

ලිපිකරු
යතුරු මල්ඛ්ක
පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු
ලඝුමල්ඛ්ක
පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර
සැලසුම්කරු
තාක්ෂණ නිලධ්ාරී

5
3
3
1
4
1
11

තාක්ෂණ නිලධ්ාරී

1

පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර

1

ආරක්ෂක පරීක්ෂක
ෙබඩා භාරකරු

2
2

29

ශිල්ප ප්රදර්ශක
රසායනාොර මසේවක
මවල්ඩිංකරු
උපකරණ නිකුත්කරන්නා
මමෝටර් කාර්මික ශිල්පී
කාර්යාල යන්ත්ර ක්රියාකරු
කම්මල්කරු
වාත්තුකරු
යනත්ර ක්රියාකරු

9
15
1
2
2
1
1
1
1

වෑද්දුමුකරු

1

මරෝනිමයෝ යන්ත්ර ක්රියාකරු

රසායනාොර මසේවක
කාර්යාල යන්ත්ර ක්රියාකාරු

වඩුකාර්මික
මපදමර්රු

කම්කරු

5

1

කම්කරු

6

9
1

කම්කරු

7

කම්කරු

1

කම්කරු
මසෞඛ්ය මසේවා කම්කරු

27
3

1
2

විභාෙ

සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී

1

පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර
පුස්තකාල සොයක
ලිපිකරු
තාක්ෂණ නිලධ්ාරී
අධීක්ෂක (භූමි අලංකරණ)
ලඝුමල්ඛ්ක
සරප්
දුරකථන ක්රියාකාරු

21
5
26
2
1
1
2
1

ජල නළ කාර්මික
විදුලි කාර්මික ශිල්පී
ආරක්ෂක
රසායනාොර මසේවක
ආරක්ෂක මුරකරු

1
1
5
3
5

මජයෂ්ඨ සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී

1

ලිපිකරු
ලඝුමල්ඛ්ක
පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු
යතුරු මල්ඛ්ක

9
2
2
2

කාර්යාල යන්ත්ර ක්රියාකාරු

1

කම්කරු

3

පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර

3

පුස්තකාල සොයක
පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර

13
1

මපොත් බඳින්නා
පුස්තකාල මසේවක

3
2

කම්කරු

4

තාක්ෂණ නිලධ්ාරී

1

ලිපිකරු
පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර
ෙබඩා භාරකරු
පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු
රවය දෘශය තාක්ෂණ
නිලධ්ාරී

1
1
1
1

කම්කරු

2

මෙජන මසෞඛ්ය පරීක්ෂක
ඖෂධ්මේදී

1
1

මෙද නිලධ්ාරී

1

ලිපිකරු

4

කම්කරු

3

පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු

2

පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර

3

පුස්තකාලය

අධ්යාපන තාක්ෂණ
මධ්යස්ථානය

නිරූපක
රවය දෘෂය
තාක්ෂණ නිලධ්ාරී
(උසස් මරේණිය)

1
10

මසෞඛ්ය මසේවා

ශිෂය කටයුතු

මජයෂ්ඨ සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී

1

30

1

නඩත්තු

වැඩ ඉංජිමන්රු (සිවිල්)-II
පාලක

2
1

ෙබඩා භාරකරු
අධීක්ෂක (නඩත්තු)
පරිෙණක මයදවුම් සෙකාර
වැඩ පරීක්ෂක
සැලසුම්කරු
අධීක්ෂක(සිවිල්/විදුලි)
අධීක්ෂක (භූමි අලංකරණ)
ලිපිකරු

1
2
1
2
1
3
1
1

වඩු කාර්මික
මපදමර්රු
උයන් පාලකෙල
විදුලි කාර්මික ශිල්පී
ජල නළ කාර්මික

4
2
1
3
2

මන්වාසිකාොරය
මුද්රණාලය

දත්ත සැකසුම්

එකතුව

සෙකාර මූලයාධිකාරී

1

ලිපිකරු

3

කණිෂ්ඨ තෙඩු සාදන්නා

1

සෙකාර මුද්රණාලයාධිපති

1

ෙබඩා භාරකරු

1

3

මපොත් බැඳීම් වැඩ පරීක්ෂක
ලිමතෝ යන්ත්ර ක්රියාකාරු
ලිමතෝ චිත්ර ශිල්පී
කනිෂ්ඨ ලිමතෝ චිත්ර ශිල්පී
ක්රියාවලි කැමරා ක්රියාකාරු
අකුරු අමුණන්නා
මුද්රණාල සොයක

2
4
2
1
1
1
1

මපොත් බඳින්නා (මුද්රණාලය)
කාර්යාල යන්ත්ර ක්රියාකාරු
මපොත් බඳින්නා
ගිලටින ක්රියාකාරු
ලිමතෝ යන්ත්ර මසේවක

1

පරිෙණක දත්ත ක්රියාකාරු

2

1

පරිෙණක ක්රියාකරු
තාක්ෂණ නිලධ්ාරී
ලිපිකරු III මරේණිය

4
5
1

අධ්යක්ෂ/මතො.තා.
මතොරතුරු පද්ධ්ති කළමනාකරු

67

330

31

කම්කරු
මසෞඛ්ය මසේවා කම්කරු

21
4

කම්කරු

1

කම්කරු

11

කම්කරු

2

1
1
1
1

131

125

9.

පර්යේෂණ, නයවෝත්පාදන සහ ප්රකාශන පිළිබඳ විස්තර:
9.1

අධ්යාපන පීඨය
විෂයය

ප්රකාශයට පත් කළ

වාණිජකරණය කළ

ඉදිරිපත් කරන ලද

අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව

07

-

-

ආ. සඟරා සංඛ්යාව

09

-

-

ඇ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව / පරිච්මේද

06 / 14

-

-

ඈ. ලිපි සංඛ්යාව

13

ඉ. මවනත්
• අන්තර්ජාතික සමුළුවලදී ඉදිරිපත්
කරන ලද පත්රිකා
මද්ශීය සමුළුවලදී ඉදිරිපත් කරන
ලද්පත්රිකා
• සිදු මකමරමින් පවතින පර්මේෂණ

11
18

-

-

78

-

-

ප්රකාශයට පත් කළ
19
2, 8, 11
1, 3
-

වාණිජකරණය කළ
-

ඉදිරිපත් කරන ලද
18
1
-

44

-

19

එකතුව

9.2

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය

විෂයය
අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව
ආ. නමවෝත්පාදන සංඛ්යාව
ඇ. සඟරා සංඛ්යාව
ඈ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව
ඉ. ලිපි සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
එකතුව

9.3

යසෞඛය විදයා පීඨය
විෂයය

අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව
ආ. නමවෝත්පාදන සංඛ්යාව
ඇ. සඟරා සංඛ්යාව
ඈ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව
ඉ. ලිපි සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
එකතුව

9.4

-

ප්රකාශයට පත්
කළ
20
20

වාණිජකරණය කළ
-

ඉදිරිපත් කරන ලද
22
-

මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය

විෂයය
ඉංග්රීසි භාෂා මදපාර්තමම්න්තුව
අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව
ආ. නමවෝත්පාදන සංඛ්යාව
ඇ. සඟරා සංඛ්යාව
ඈ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව
ඉ. ලිපි සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
නීති අධ්යයන මදපාර්තමම්න්තුව

ප්රකාශයට පත් කළ
01
32

වාණිජකරණය කළ

ඉදිරිපත් කරන ලද
-

04
-

අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව
ආ. නමවෝත්පාදන සංඛ්යාව
ඇ. සඟරා සංඛ්යාව
ඈ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව
ඉ. ලිපි සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
කළමනාකරණ මදපාර්තමම්න්තුව
අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව
ආ. නමවෝත්පාදන සංඛ්යාව
ඇ. සඟරා සංඛ්යාව
ඈ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව
ඉ. ලිපි සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
සමාජ අධ්යයන මදපාර්තමම්න්තුව
අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව
ආ. නමවෝත්පාදන සංඛ්යාව
ඇ. සඟරා සංඛ්යාව
ඈ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව
ඉ. ලිපි සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්

9.5

07
30
12
12
06

02
01
02

15
-

-

-

-

01

ප්රකාශයට පත් කළ
82
10
2
10
6
110

වාණිජකරණය කළ
-

ඉදිරිපත් කරන ලද
3
3
6

පුස්තකාලය

විෂයය
අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව
ආ. නමවෝත්පාදන සංඛ්යාව
ඇ. සඟරා සංඛ්යාව
ඈ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව
ඉ. ලිපි සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
එකතුව

10.

03

-

ස්වභාවික විදයා පීඨය

විෂයය
අ. පර්මේෂණ සංඛ්යාව
ආ. නමවෝත්පාදන සංඛ්යාව
ඇ. සඟරා සංඛ්යාව
ඈ. ග්රන්ථ සංඛ්යාව
ඉ. ලිපි සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
එකතුව

9.6

24

ප්රකාශයට පත් කළ
01
01

වාණිජකරණය කළ
-

ඉදිරිපත් කරන ලද
-

වැඩසටහන්, සේමන්ත්රණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර:
10.1

අධ්යාපන පීඨය

විෂයයන්
අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන්
සංඛ්යාව
ඇ. උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව

සහභාගී වුණු
4

නිම කරන ලද
5

ඉදිරිපත් කරන ලද
1

3

3

-

4

4

-
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ඈ. ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් සංඛ්යාව

-

-

-

ඉ. සෙතිකපත්ර වැඩසටෙන් සංඛ්යාව

-

1

1

ඊ. මවනත්

-

-

-

11

11

2

සහභාගී වුණු
07

නිම කරන ලද
02

ඉදිරිපත් කරන ලද
-

-

-

-

08
15

-

01
01

එකතුව

10.2

යසෞඛය විදයා පීඨය

විෂයයන්
අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන්
සංඛ්යාව
ඇ. උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඈ. ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඉ. සෙතිකපත්ර වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඊ. මවනත් – වැඩමුළු සෙ සම්මන්ත්රණ
එකතුව

10.3

මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය

පීඨය/යදපා.
මා.ශා.ස.වි./
භා.අ.මද.

මා.ශා.ස.වි./ නීති

මා.ශා.ස.වි./
ක.අ.මද.

විෂයයන්
අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන්
සංඛ්යාව
ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා
වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඇ. උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඈ. ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඉ. සෙතිකපත්ර වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන්
සංඛ්යාව
ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා
වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඇ. උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඈ. ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඉ. සෙතිකපත්ර වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්

ස.අ.මද.

සහභාගී වුණු

නිම කරන
ලද

ඉදිරිපත් කරන
ලද

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

-

-

-

-

01
-

02

-

10

03

-

-

-

-

03
-

01
-

-

අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන්
සංඛ්යාව

-

-

-

ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා
වැඩසටෙන් සංඛ්යාව

-

-

-

අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන්
සංඛ්යාව
ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා
වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඇ. උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඈ. ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඉ. සෙතිකපත්ර වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්

මා.ශා.ස.වි./

02
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ඇ. උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඈ. ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඉ. සෙතිකපත්ර වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්

16

එකතුව

10.4

-

ස්වභාවික විදයා පීඨය
විෂයයන්

සහභාගී වුණු

අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව

නිම කරන ලද
01( PhD ,
එඩින්බර්ේ,
එක්සත්
රාජධ්ානිය)

ඉදිරිපත් කරන ලද

-

-

-

10
10

01

-

-

ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන්
සංඛ්යාව
ඇ. උපාධි වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඈ. ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඉ. සෙතිකපත්ර වැඩසටෙන් සංඛ්යාව
ඊ. මවනත්
එකතුව

11.

01
07

-

ලැබී ඇති සේමාන පිළිබඳ විස්තර:
11.1

අධ්යාපන පීඨය
සේමාන

අධ්යයන කාර්ය

සංඛයාව

මණ්ඩල සංඛයාව

අ. මද්ශීය සම්මාන

-

-

-

ආ. ජාතික සම්මාන

-

-

-

02

02

-

-

-

-

02

02

-

විෂයයන්

ඇ. අන්තර්ජාතික සම්මාන
ඈ. මවනත්
එකතුව

11.2

ශිෂය සංඛයාව

මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය
විෂයයන්

නීති යදපාර්තයේන්තුව
අ. මද්ශීය සම්මාන
ආ. ජාතික සම්මාන
ඇ. අන්තර්ජාතික සම්මාන
ඈ. මවනත්
සමාජ අධ්යයන යදපාර්තයේන්තුව
අ. මද්ශීය සම්මාන
ආ. ජාතික සම්මාන
ඇ. අන්තර්ජාතික සම්මාන
ඈ. මවනත්

සේමාන සංඛයාව

අධ්යයන කාර්ය
මණ්ඩල සංඛයාව

ශිෂය සංඛයාව

01 (අනුකරණ උසාවිය)
-

-

-

06
--

-

-
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11.3

ස්වභාවික විදයා පීඨය
සේමාන සංඛයාව

විෂයයන්
අ. මද්ශීය සම්මාන
ආ. ජාතික සම්මාන
ඇ. අන්තර්ජාතික සම්මාන
ඈ. මවනත්
එකතුව

11.4

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල
සංඛයාව

01
04
05
-

ශිෂය සංඛයාව

01

-

01

ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය

සේමාන සංඛයාව

විෂයයන්
අ. මද්ශීය සම්මාන
ආ. ජාතික සම්මාන
ඇ. අන්තර්ජාතික සම්මාන
ඈ. මවනත්
එකතුව

අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල
සංඛයාව

01
07
08

ශිෂය සංඛයාව
01
01

01
01

12.1 ආරේභ කරන ලද නව පාඨමාලා පිළිබඳ විස්තර:
12.1.1 මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය
පීඨය/
යදපා.
මා.ශා.ස.වි./
නී.අ.මද.
මා.ශා.ස.වි./
ක.අ.මද.

යකටිකාලීන
පාඨමාලාව

මාධ්යය

සහතිකපත්ර

ඩිප්යලෝමා

-

ඉංග්රීසි

-

ඉංග්රීසි භාෂාව ො සාහිතයය
ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව

මානව සම්පත් කළමනාකරණය
පිළිබඳ මකටිකාලීන පාඨමාලාව
අමලවිකරණය පිළිබඳ
පාඨමාලාව
ගිණුම්කරණය පිළිබඳ
මකටිකාලීන පාඨමාලාව

සිංෙල/ඉංග්රී
සි/මදමළ
සිංෙල/ඉංග්රී
සි/මදමළ
සිංෙල/ඉංග්රී
සි/මදමළ

-

-

-

-

-

-

-

01

එකතුව

ඩිප්යලෝමා

උපාධි

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

-

✓
✓
✓
✓
✓

ඉංග්රීසි

-

-

ZLU3187- ක්ෂීරපායී ජීව විදයාව

ඉංග්රීසි

-

-

පීඨය
ස්වභාවික විදයා

nces
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✓

පශ්චාත්
උපාධි
ඩිප්යලෝමා
මාස්ටර්ස්
උපාධිය

සහතිකපත්ර

පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාර
උසස් ඉමලක්මරොනික විදයාව
නූතන ප්රකාශවිදයා
උසස් ප්රාමයෝගික මභෞතික විදයාව
නැමනෝ මභෞතික විදයාව සෙ එහි භාවිතයන්
පරිසර විෂ විදයා සෙ දූෂණ කළමනාකරණය –
NEP2223 සෙ පරිසර විදයා විදයාපති උපාධිය සඳො
2015/16 වර්ෂමේ පිරිනමන ලදී

පාඨමාලාව

මාධ්යය

12.1.2 ස්වභාවික විදයා පීඨය

-

-

-

✓

-

-

ZLU3190- පරිනාමවාදී ජීවවිදයාව

ඉංග්රීසි

-

-

ZLU3193- පර්මේෂණ ක්රමමේදය

ඉංග්රීසි

-

-

-

-

එකතුව

✓
✓
08

-

-

-

-

-

01

12.2 මාර්ගගත වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තර:

උපාධි

-

-

-



-

සිංෙල/
ඉංග්රීසි

-

-



-

-

ESP2242- ගුරු අධ්යපානඥයා අධ්යාපන
තාක්ෂණමේදිමයකු මලස

ඉංග්රීසි

-

-



-

-

ESP2245- ගුරු අධ්යාපනඥයා පර්මේෂකමයකු
මලස

ඉංග්රීසි

-

-



-

-

ESP2646-Learning Portfolio

ඉංග්රීසි

-

-



-

-

ESP2204- විදයා ක්රම

ඉංග්රීසි

-

-



-

-

ESPS2204- විදයා අධ්යාපනය සඳො වි.අ.ස.

ඉංග්රීසි

-

-



-

ගුරු අධ්යාපන ශාස්ත්රපති - අන්තර්ජාතික

ඉංග්රීසි

-

-

-



පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපන ඩිප්මලෝමා

ඉංග්රීසි

-

-



-

01

-

05

02

01

ඩිප්යලෝමා

උපාධි

මාස්ටර්ස්
උපාධිය

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

-

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

-

අධ්යාපන තාක්ෂණයක් මලස ගුරු අධ්යාපනඥයින්
පිළිබඳ ස්වාධීන මාර්ෙෙත පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි

ESP2136- අධ්යාපනය තුළ නැගී එන ප්රවණතා

සිං/ඉං

ESU3139- අධ්යාපනය තුළ නැගී එන ප්රවණතා

එකතුව



පශ්චාත්
උපාධි
ඩිප්යලෝමා
මාස්ටර්ස්
උපාධිය

ඩිප්යලෝමා

-

සහතිකපත්ර

අධ්යාපන

සහතිකපත්ර

-

මාධ්යය

-

පීඨය

-

මාධ්යය

මාර්ගගත
පාඨමාලාව

12.2.1 අධ්යාපන පීඨය

12.2.2 ඉංජියන්රු තාක්ෂණ පීඨය

ඉංජිමන්රු තාක්ෂණ

පීඨය

මාර්ගගත පාඨමාලාව
CEX3232- ජල ශක්ති විදයාව සෙ ජල විදයාව
CEX4232- ඉදිකිරීම් ඉංජිමන්රු සෙ සැලසුම්කරණ
CEX4235- මෙොඩනැගිලි ඉංජිමන්රු
CEX4236- මොමාර්ෙ ඉංජිමන්රු
CEX5231- තරල යාන්ත්රණය
CEX5232-ඉංජිමන්රු භූ විදයාව
MPZ3132-ඉංජිමන්රු ෙණිතය IB
MPZ3231-ඉංජිමන්රු ෙණිතය 1A
MPZ4230-ඉංජිමන්රු ෙණිතය II
MPZ5230-ඉංජිමන්රු ෙණිතය III
MPZ4140- විවික්ත ෙණිතය
MPZ4160- විවික්ත ෙණිතය I
MPZ514- විවික්ත ෙණිතය II
MPZ5160- විවික්ත ෙණිතය II
37

MPJ5134- ෙණිතමයහි ස්වභාවය I
MPJ5233- තාක්ෂණය, සමාජය සෙ පරිසරය

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

-

01
01

-

MPJ5263- තාක්ෂණය, සමාජය සෙ පරිසරය
NEP1210

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

-

01
17

01
01

එකතුව

38

උපාධි

එකතුව

ඩිප්යලෝමා

NSU3212- මාතෘ, නවජ සෙ නාරිමේදී මෙද විදයාව
BPU1111- භිෂේමඥයය
BPU1212- ඖෂධ් විදයාව I
BPU2124- ඖෂධ්මේදය I
BPU2127- මවෝොර ඔෂධ්විදයා
BPU3231- ඖෂධ් විශ්මල්ෂණය
BPU3232- ඖෂධ් විදයාව III
BPU4242- ඖෂධ් විදයාව IV
MLU1144 – ධවදය ශේද මාලාව සෙ සංනිමේදනය
MLU1148 – මූලික රක්තවිදයාව
MLU2241 – පරමපෝෂිත විදයාව සෙ කීට විදයාවI
MLU2345 – විධිමත් සෙ සායනික ක්ෂද්ර ජීවී විදයාව I
MLU3141 – වයවොරික සංඛ්යානය
MLU3144 – ප්රතිශක්ති විදයාව
MLU3147 – නීර්ණයාත්මක පරමපෝෂිත විදයාව සෙ කීට
විදයාව II
MLU3242 – ධසල ජීව විදයාව සෙ මූලික ජීව රසායන
විදයාව
MLU3245 – උසස් සායනික රක්තවිදයාව
MLU3248 – විශ්මල්ෂණාත්මක තාක්ෂණික ශිලපීය ක්රම
MLU4143 – සායනික ක්ෂුද්රජීවී විදයාව II
MLU4146 – ප්රතිශක්තිපටක රසායන විදයාව
MLU4245 – ධසලජාන විදයාව සෙ අණුක ජාන විදයාව

සහතිකපත්ර

මසෞඛ්ය විදයා

NSU4107- සෙන උවටැන් මෙදවිදයාව
NSU4101- මෙද විදයා පර්මේෂණ
NSU3107- පර්මේෂණ සඳො ෙැඳින්වීම
NSU4206- Senior Focus Elective
NSU4310- පර්මේෂණ වයාපෘතිය

මාධ්යය

මාර්ගගතපාඨ
මාලාව

පීඨය

12.2.3 යසෞඛය විදයා පීඨය

ඉංග්රීසි

-

-

මෙද විදයා
විදයාමේදී
උපාධිය

ඉංග්රීසි

-

-

ඖෂධ්මේදී
උපාධිය

ඉංග්රීසි

-

-

ධවදය ර
සායනාොර
විදයාම්ේදී

-

-
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LSU3205 (අතිමර්ක)

-

LSD1208

-

(අතිමර්ක)

-

උපාධි

ඩිප්යලෝමා

සහතිකපත්ර

මාධ්යය

පීඨය

මාර්ගගත
පාඨමාලාව

12.2.4 මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය

ඉංග්රීසි සෙ
ඉංග්රීසි භාෂාව
ඉෙැන්වීමම්
ශාස්ත්රමේදී
උපාධිය

LWU1201- ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා නීතිය
LWU1411- ශ්රී ලංකාමේ නීති ෙැඳින්වීම
LWU2312- අපරාධ් නීතිය
LWU2314- ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා නීතිය II
LWU3311- පරිපාලන නීතිය
LWU3314- පරිසර නීතිය
LWU3315- රාජය අන්තර්ජාතික නීතිය

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

ඉංග්රීසි
භාෂාව
සෙ සාහිතය
ඩිප්මලෝමා
-

LWU4326- දිලික්ත නීතිය

ඉංග්රීසි

-

-

නීතිමේදී

SSU2133- සංවර්ධ්න ආර්ථීක විදයාව
SSU2135- මූලය ආර්ථීක විදයාව
SSU2153- ඥාතීත්වය, පවුල සෙ විවාෙය
SSU2155- ආෙම, සමාජය සෙ සංස්කෘතිය
SSU2123- ආපදා අවම කිරීම පිළිබඳ
සංනිමේදනය
SSU2145- මද්ශපාලන සෙභාගීත්වය,
නිමයෝජනය සෙ රාජය පාලනය
SSU2132- මසෞඛ්ය ආර්ථීක විදයාව
SSU2136- රාජය මූලය
SSU2156- මද්ශපාලනය සෙ සමාජ වයාපාර
SSU2124- මවළඳ ප්රචාරණය සෙ ප්රවර්ධ්නය
SSU2127- චිත්රපට සෙ නාටය රසාස්වාදය
SSU2144- අන්තර්ජාතික සංවිධ්ාන සෙ
මද්ශාතික්රාන්ත ආණ්ඩුව
SSU2146- රාජය ප්රතිපත්තිය සෙ පරිපාලනය

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

-

ශාස්ත්රමේදී
ශාස්ත්රමේදී
ශාස්ත්රමේදී
ශාස්ත්රමේදී

ඉංග්රීසි

-

-

ශාස්ත්රමේදී

ඉංග්රීසි

-

-

ශාස්ත්රමේදී

ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

-

ශාස්ත්රමේදී
ශාස්ත්රමේදී
ශාස්ත්රමේදී
ශාස්ත්රමේදී
ශාස්ත්රමේදී

ඉංග්රීසි

-

-

ශාස්ත්රමේදී

ඉංග්රීසි

-

-

ශාස්ත්රමේදී

නීතිමේදී
නීතිමේදී
නීතිමේදී
නීතිමේදී
නීතිමේදී
නීතිමේදී
නීතිමේදී

ඩිප්යලෝමා

ඉංග්රීසි

-

-

✓

ඉන්ද්රිය මලෝෙ රසායන විදයාව

ඉංග්රීසි

-

-

✓

රසායන විදයාව සාහිතය වයාපෘතිය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

රසායන විදයාව පර්මේෂණ වයාපෘතිය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

නීතිය අවමබෝධ්ය

ඉංග්රීසි

-

-

✓
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පීඨය
ස්වභාවික විදයා

උපාධි

සහතිකපත්ර

අකාබනික රසායන විදයාව

මාර්ගගත
පාඨමාලාව

මාධ්යය

12.2.5 ස්වභාවික විදයා පීඨය

PUU1140- තර්ක ශාස්ත්රය සෙ ෙණිත සාධ්නය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

PUU1141- ෙණිතමයහි පදනම

ඉංග්රීසි

-

-

✓

APU1140- ධදශික වීජෙණිතය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

CPU1140- පරිෙණක මූලධ්ර්ම

ඉංග්රීසි

-

-

✓

PCU1160/CSE3150/CSE3151/CSE3152

ඉංග්රීසි

-

-

✓

CPU1141- පරිෙණක වැඩසටෙන් සම්පාදනය ෙැඳින්වීම

ඉංග්රීසි

-

-

✓

PUU2142- මර්ඛීය වීජෙණිතය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

PUU2144- කාණ්ඩ වාදය I

ඉංග්රීසි

-

-

✓

APU2142- නිේටන යාන්ත්රවිදයාව I

ඉංග්රීසි

-

-

✓

APU2143- ධශ්ික කලනය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

APU2144- වයවොරික මර්ඛීය වීජෙණිතය
CPU2140- පද්ධ්ති විශ්මල්ෂණය සෙ මෘදුකාංෙ
ඉංජිමන්රු
CPU2241- දත්ත සංචිත කළමනාකරණ පද්ධ්ති
CPU2242- C++ සෙ ජාවා භාවිතා කරමින් විෂය දිශානත
වැඩසටෙන්කරණය
PUU3242- සමායුක්ත මේදය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

ඉංග්රීසි

-

-

✓

ඉංග්රීසි

-

-

✓

ඉංග්රීසි

-

-

✓

ඉංග්රීසි

-

-

✓

APU3141- මර්ඛීය වැඩසටෙන්කරණය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

APU3240- සංඛ්යාත්මක ක්රමය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

APU3244- ප්රස්තාර නයාය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

CPU3140- පරිෙණනය සඳො ෙණිතය
CPU3146- මතොරතුරු තාක්ෂණ වයාපෘති
කළමනාකරණය
CPU3152- දත්ත සංනිමේදනය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

ඉංග්රීසි

-

-

✓

ඉංග්රීසි

-

-

✓

CPU3242- මමමෙයුම් පද්ධ්ති

ඉංග්රීසි

-

-

✓

CPU3245- පරිෙණක ජාල සෙ ආරක්ෂාව

ඉංග්රීසි

-

-

✓

CPU3250- පරිෙණක විදයාව වයාපෘතිය

ඉංග්රීසි

-

-

✓

-

-
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එකතුව
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13.

පුනරාවර්තන වියදේ විස්තර:
2015
(රු.)
1,203,297,187

විෂයය
අ.

කාර්ය මණ්ඩල පඩිනඩි

ආ.

ෙමන් වියදම්

ඇ.

2016

(රු.)
1,369,088,721

6,518,442

6,185,528

සැපයුම්

48,796,242

44,272,536

ඈ.

නඩත්තු

36,654,802

36,025,015

ඉ.

ගිවිසුම්ෙත මසේවා

274,337,176

280,528,085

ඊ.

මවනත්

218,285,430

216,289,772

1,787,889,279

1,952,389,657

එකතුව

14.

ප්රාග්ධ්න වියදේ පිළිබඳ විස්තර:
2015
(රු.)

විෂයය

2016

(රු.)

අ.

ලී බඩු සෙ අමනකුත් කාර්යාල
උපකරණ ලබා ෙැනීම

99,842,013

102,654,279

ආ.
ඇ.

යන්ත්රසූත්ර ලබා ෙැනීම

12,974,189

10,902,662

103,675,385

88,961,379

ඈ.

මවනත් (පුස්තකාල මලෝගු සෙ
මමෝටර් වාෙන)

11,994,743

14,833,146

228,486,330

217,351,466

මෙොඩනැගිලි සෙ වූෙ ලබා ෙැනීම

එකතුව

15.

වයාපෘති පිළිබඳ විස්තර (යේශීය / වියේශීය අරමුදල් සැපයීේ):

වයාපෘතියේ නම සහ විස්තර

1.

2.

3.

මතො.සං.තා. කුසලතා සඳො
ඒකාබද්ධ් විවෘත අධ්යාපනික
සම්පත් පාඨමාලා සංවර්ධ්නය
21 වැනි සියවමසේ
ඉමෙනුම්ලාභීන්මේ විවිධ්
ඉමෙනුම් අවශයතා සපුරාලීම
පිණිස වෘත්තීය සංවර්ධ්න
වැඩසටෙන (2016 සැප්තැම්බර්
මාසමේ අරමුදල් ලැබී ඇත)
විදයා විෂයයන් ඉෙැන්වීම සඳො
සෙ පාසල්වල රසායනාොර
සුරක්ෂිතතා පරිචයන් පිළිබඳ
මූලික කුසලතා, ෙැකියා සෙ
ගුණාංෙ සංවර්ධ්නය කිරීම
පිළිබඳ රසායනාොර තුළ
පුහුණුව ලබා මදමින් විදයා
ගුරුවරුන්මේ ෙැකියා
සංවර්ධ්නය කිරීම.
(2015 මදසැම්බර් මාසමේදී
අරමුදල් ලැබී ඇත.)

ණය
/ප්රදා
නය

අරමුදල් සපයන
ආයතනය

TCE
(රු.)

RFA
(රු.)

DF
(රු.)

මකොමන්මවල්ත් ඔෆ්
ලර්නිං

1,008,467

-

-

මකොමන්මවල්ත් ඔෆ්
ලර්නිං

2,070,060

-

-

ජාතික විදයා පදනම

263,000

-

-
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4.

සංවර්ධ්නය සඳො විවෘත
අධ්යාපනික සම්පත් පිළිබඳ
පර්මේෂණය (2015 වර්ෂමේ
අරමුදල් ලැබී ඇත)

වවසන් විවෘත
විශ්වවිදයාලය,
මැමල්සියාව

5.

මපර පාසල් ගුරුවරුන් / පූර්ව
ළමාවිය සංවර්ධ්න වයාපෘතිය ළමා සංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන් සඳො
වන මකටි කාලීන පුහුණු
පාඨාමාවල විෂයමාලා
සංවර්ධ්නය (2016 සැප්තැම්බර්
මාසමේදී අරමුදල් ලැබී ඇත)

කාන්තා ො ළමා කටයුතු
අමාතයංශය

6

ග්රාමීය කාන්තා මෙොවි ප්රජාව
අතර ජංෙම ඉමෙනීම ප්රවර්ධ්නය
කිරීම සඳො කාන්තාවන් සවිබල
ෙැන්වීම

6,809,098

-

-

239,100

-

-

මකොමන්මවල්ත් ඔෆ්
ලර්නිං

1,423,246

162,130

-

7

ශ්රී ලංකාමේ කෘෂිකර්ම වයාප්ති
අංශය තුළ මතො.සං.තා. භාවිතය
පිළිබඳ අපනයන කෘෂිකර්ම
වයාප්ති නිලධ්ාරීන්මේ ෙැකියා
සංවර්ධ්නය

මකොමන්මවල්ත් ඔෆ්
ලර්නිං

600,000

-

-

8

ශ්රී ලංකාමේ කෘෂිකර්ම වයාප්ති
අංශය තුළ මතො.සං.තා. භාවිතය
පිළිබඳ අපනයන කෘෂිකර්ම
වයාප්ති නිලධ්ාරීන්මේ ෙැකියා
සංවර්ධ්නය - (2012 සෙ 2013
වර්ෂවල අරමුදල් ලැබී ඇත)

මකොමන්මවල්ත් ඔෆ්
ලර්නිං

2,061,810

-

-

14,474,782

162,130

-

එකතුව

16. වයාපෘති වියදේ පිළිබඳ විස්තර (යේශීය / වියේශීය අරමුදල් සැපයීේ)

TCE රු.

2014
වර්ෂයේ
වියදම

2015
වර්ෂයේ
වියදම

2016.12.31
දිනට සමුච්චිත
වියදම

යභෞතික
ප්රගතියේ
ප්රතිශතය(
%)

1.

මතො.සං.තා. කුසලතා සඳො
ඒකාබද්ධ් විවෘත අධ්යාපනික
සම්පත් පාඨමාලා සංවර්ධ්නය
(2016 වර්ෂමේ අරමුදල්
ලැබී ඇත)

1,008,467

-

-

170,141

16.87%

2.

21 වැනි සියවමසේ
ඉමෙනුම්ලාභීන්මේ විවිධ්
ඉමෙනුම් අවශයතා සපුරාලීම
පිණිස වෘත්තීය සංවර්ධ්න
වැඩසටෙන (2016 සැප්තැම්බර්
මාසමේ අරමුදල් ලැබී ඇත)

2,070,060

-

-

-

0.00%

වයාපෘතියේ නම සහ විස්තර

42

3.

4.

5.

6

7

8

විදයා විෂයයන් ඉෙැන්වීම සඳො
සෙ පාසල්වල රසායනාොර
සුරක්ෂිතතා පරිචයන් පිළිබඳ
මූලික කුසලතා, ෙැකියා සෙ
ගුණාංෙ සංවර්ධ්නය කිරීම
පිළිබඳ රසායනාොර තුළ පුහුණුව
ලබා මදමින් විදයා ගුරුවරුන්මේ
ෙැකියා සංවර්ධ්නය කිරීම.
(2015 මදසැම්බර් මාසමේදී
අරමුදල් ලැබී ඇත.)
සංවර්ධ්නය සඳො විවෘත
අධ්යාපනික සම්පත් පිළිබඳ
පර්මේෂණය (2015 වර්ෂමේ
අරමුදල් ලැබී ඇත)
මපර පාසල් ගුරුවරුන් / පූර්ව
ළමාවිය සංවර්ධ්න වයාපෘතිය ළමා සංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන් සඳො
වන මකටි කාලීන පුහුණු
පාඨාමාවල විෂයමාලා
සංවර්ධ්නය (2016 සැප්තැම්බර්
මාසමේදී අරමුදල් ලැබී ඇත)
ග්රාමීය කාන්තා මෙොවි ප්රජාව අතර
ජංෙම ඉමෙනීම ප්රවර්ධ්නය කිරීම
සඳො කාන්තාවන් සවිබල
ෙැන්වීම
ශ්රී ලංකාමේ කෘෂිකර්ම වයාප්ති
අංශය තුළ මතො.සං.තා. භාවිතය
පිළිබඳ අපනයන කෘෂිකර්ම
වයාප්ති නිලධ්ාරීන්මේ ෙැකියා
සංවර්ධ්නය
ශ්රී ලංකාමේ කෘෂිකර්ම වයාප්ති
අංශය තුළ මතො.සං.තා. භාවිතය
පිළිබඳ අපනයන කෘෂිකර්ම
වයාප්ති නිලධ්ාරීන්මේ ෙැකියා
සංවර්ධ්නය - (2012 සෙ 2013
වර්ෂවල අරමුදල් ලැබී ඇත)

263,000

-

6,809,098

-

263,000

100.00%

2,795,972

6,805,514

99.95%

239,100

-

-

-

0.00%

1,423,246

210,185

162,130

821,277

57.70%

600,000

92,886

-

354,512

59.09%

2,061,810

-

-

580,553

28.16%

17. මූලය ප්රගතිය පිළිබඳ විස්තර
(වියදම)
විෂයය

2016 වර්ෂයේ
ප්රතිපාදනය (රු.)

2016 වර්ෂයේ වියදම
(රු.)

ඉතිරිකිරීේ / අතිරික්තය
(රු.)

අ.

වයාපෘති ෙැර පුනරාවර්තන

2,247,650,000

2,309,874,592

-

ආ.

වයාපෘති ෙැර ප්රාේධ්න
වයාපෘති - මද්ශීය අරමුදල්
සැපයීම්
වයාපෘති - විමද්ශීය අරමුදල්
සැපයීම්
එකතුව

250,000,000

235,485,025

-

-

-

-

ඇ.
ඈ.

2,497,650,000
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2,545,359,617

-

18. මූලය ප්රගතිය පිළිබඳ විස්තර (උත්පාදනය කළ ආදායම)
ආදායේ මූලාරය

අ.
ආ.
ඇ.
ඈ.

උපාධි අමප්ක්ෂක අධ්යයන
පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන

2016 වර්ෂයේ
ප්රතිපාදනය (රු.)
735,000,000
367,000,000

උපමද්ශකත්ව
මවනත්

520,087,697

-

260,087,697

-

-

-

45,650,000

එකතුව

හිගය /
අතිරික්තය
(රු.)

2016 වර්ෂයේ අයකරගත්
මුදල (රු.)

1,147,650,000

32,687,231.00
812,862,625

-

19. මූලය කාර්යසාධ්න විශ්යල්ෂණය2016

විෂයය

සූත්රය

අ.

එක් ශිෂයමයකුට පුනරාවර්තන
වියදම

පුනරාවර්තන වියදම /
ශිෂය සංඛ්යාව

ආ.

එක් ශිෂයමයකුට ප්රාේධ්න වියදම

ප්රාේධ්න වියදම /
ශිෂය සංඛ්යාව

යවනත්

එක් ශිෂයයයකුට වියදම (රු.)
57,463
5,858
--

-

20. 2016 වර්ෂයේදී ලැබුණු යටිතල පහසුකේ පළිබඳ විස්තර: රු.25,000,000
යටිතල පහසුකේ විස්තර

වියදම (රු.)

යභෞතික ප්රගතිය

අනුරාධ්පුර ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය

19,752,036 2016.04.23 දින සම්පූර්ණ කරන ලදී

අධ්යාපන මෙොඩනැගිල්ල
දත්ත මධ්යස්ථානය

77,700 ඉදි කිරීම් සිදු මකමරමින් පවතී
17,487,749 ඉදි කිරීම් සිදු මකමරමින් පවතී

මාතර ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානය
සූර්ය බල විසඳුම

1,747,986 2016.10.26 දින සම්පූර්ණ කරන ලදී
-

කා.ම.සං.ම. දිගුව
එකතුව

ඉදි කිරීම් සිදු මකමරමින් පවතී
390,251 2016.05.01 දින සම්පූර්ණ කරන ලදී

39,455,722
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2017 මනොවැම්බර් 24
විෙණකාධිපති
විෙණකාධිපති මදපාර්තමම්න්තුව
අංක 306/72, මපොල්දූව පාර
බත්තරමුල්ල.
මෙත්මයාමණනි,

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයේ 2016 යදසැේබර් 31 දියනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකාශන
පිළිබඳව 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල පනයත් 108(1) වගන්තිය ප්රකාර විගණකාධිපති වාර්තාව
2017 සැප්තැම්බර් 12
සඳෙන්මේ.

දින ඔබ විසින් එවන ලද විෙණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධ්මයන් මාමේ අදෙස් පෙත

1. 2

මූලය ප්රකාශන සේබන්ධ්යයන් කළමණාකරණයේ වගකීම

1. 3

විගණකයග් වගකීම

1.4

තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

2

මූලය ප්රකාශන

2.1

තත්ත්වාගණනය කළ මතය

2.2

මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම
-------------------------------------

2.2.1

ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිත
-----------------------------------------පූර්ව ළමාවිය ො ප්රාථමික අධ්යයන පිළිබඳ ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව ො මපර පාසල් අධ්යාපනය පිළිබඳ උසස්
සෙතික පත්ර පාඨමාලාව යන පාඨමාලාවල ශිෂය ලියාපදිංචි කටයුතු 2016 වසර අෙ භාෙමේදී සිදුකරන ලද
අතර, ප්රමාද ලියාපදිංචියද (Late registration) 2016-12-31 වන විට අවසන් කරන ලදී. ශිෂය ලියාපදිංචි
ොස්තුවට අමතරව ශිෂය ලියාපදිංචි කාලය තුල දැරීමට සිදුවන වියදම් මවනුමවන් පෙසුකම් ොස්තු (facility
fee) අයකරනු ලබයි. ඒ අනුව පාඨමාලාවන්ට අදාල facility fee 2016 වසරට අදාල වියදමක් මලස ගිණුම්
ෙත කරන ලදී. එමමන්ම පරිෙණක සාක්ෂරතා පාඨමාලා කාලය මාස ෙතරකි. මමම පාඨමාලාව සඳො
ලියාපදිංචි කිරීමට නියමිත කාලයක් මනොමැති අතර ප්රාමද්ශීය ො අධ්යයන මධ්යස්ථාන විසින් ඔවුන්මේ
අමනකුත් අධ්යයන කටයුතු වලට බාදා මනොවන මලස පෙසු කාලයක් තුල මමම පාඨමාලාව පවත්වාමෙන
යනු ලැමේ. එම නිසා මමම පාඨමාලාව සඳො ආදායම අධ්යයන වර්ෂය අනුව මවන්කල මනොෙැකිය. ඒ
අනුව 2016 වසර තුල ලද ආදායම එම වර්ෂයට අදාල ආදායම මලස ගිණුම්ෙත කරන ලදී.
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2.2.2

ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති
--------------------------

2.2.3

නාවල ප්රධ්ාන කාර්යාලීය මතොෙ ෙබඩාමේ වර්ෂ අවසාන මතොෙ මශේෂය ගිණුම් තැබීමම්දී යම්
අඩුපාඩුවක් සිදුවී ඇති බව පිළිෙනිමි. එය 2017 ගිණුම් ප්රකාශනවල නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු
ලැමේ.
ගිණුේකරන අඩුපාඩු
-------------------------

(අ)

(ආ)

(ඇ)

පුස්තකාලය විසින් මිලදී ෙනු ලබන වාර ප්රකාශන අවුරුදු ෙණනාවක් පුරා
ප්රමයෝජනයට ෙනු ලැමේ. එම වාර ප්රකාශන මපොත් මලස සකස් කර පුස්තකාලය
භාවිතා කරන්නන්මේ ප්රමයෝජනය සඳො මවනම අංශයක් යටමත් තැන්පත් කර ඇත.
ඒ අනුව, වාර ප්රකාශන සඳො දරන ලද වියදම් අයභාර වියදම් මලස ගිණුම්ෙත කල
මනොෙැකිය.
පරිතයාෙ වශමයන් ලද මල්ඛ්න ෙත මනොකල සියළුම මපොත් පත් මම් වන විට මල්ඛ්න ෙත කර
අවසන් කර ඇත. එමමන්ම වටිනාකම ෙඳුනා මනොෙත් මපොත් 193 ක වටිනාකමද තක්මසේරු
කර ඇත. එම අෙයන් 2017 ගිණුම් ප්රකාශනවල මෙළිදරේ කිරීමට කටයුතු කරනු ලැමේ.
2016 මූලය ප්රකාශන පිළිමයල කිරීමම්දී මමම අෙයන් ගිණුම් වල ෙැලැපීමට මනොෙැකි වූ බව
පිළිෙන්නා අතර, එය 2017 ගිණුම් ප්රකාශනවල නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැමේ.

(ඈ)

කුරුණෑෙල ඉඩම මවනුමවන් මෙවූ බදු මුදලින් 2017-01-01 සිට 2017-06-30 දක්වා
කාලයකට අදාල බදු මුදල ඉදිරියට කල මෙවීමක් මලස ගිණුම්වල මෙලිදරේ කර මනොමැති
බව පිළිෙන්නා අතර, මමවැනි අඩුපාඩු ඉදිරිමේදී ඇති මනොවීමට කටයුතු කරනු ලැමේ.
(ඉ)
පාරිමතෝෂික මෙවීමම්දී ගිවිසුම් කඩවීමක් මෙේතුමවන් අයකර ෙැනීමට ඇති මුදලක් පාරිමතෝෂික
මෙවීම් සඳො මවන්කිරීමම් ගිණුමමන් අඩුකර මෙන ඇත. ජ නල් සටෙන් JNL 2016000747
මඟින් ෙලපා ඇත්මත් එම මුදලයි. ඒ අනුව එය මුදලින් මෙවූ පාරිමතෝෂික මුදලක් මනොවන බව
පිළිෙන්නා අතර, 2017 මූලය ප්රකාශනවල එය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැමේ.
2.2.4 පැහැදිලි යනොගළ යවනස්කේ
--------------------------------

(අ)සෙ(ආ) නාවල ප්රධ්ාන කාර්යාලීය මතොෙ ෙබඩාමේ වර්ෂ අවසාන මතොෙ මශේෂය ගිණුම් තැබීමම්දී
යම් අඩුපාඩුවක් සිදුවී ඇති බව පිළිෙනිමි. එය 2017 මූලය ප්රකාශන මඟින් නිවැරදි කිරීමට කටයුතු
කරනු ලැමේ.
2.2.5

විගණනය සඳහා සාක්ෂි යනොවීම
----------------------------------(අ)
නාවල පරිරයට අයත් ඉඩම් ො ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානවල ඉඩම් වල තක්මසේරු වටිනාකම දැක්මවන
ආකාරයත්, එක් එක් මධ්යස්ථානයට අදාළ මෙොඩනැඟිලි සංඛ්යාව ො එක් එක් මෙොඩනැඟිල්මල්
තක්මසේරු වටිනාකම සෙ මුළු වටිනාකම සඳෙන් වාර්තාවක් ලබාමදන මලස 2016.09.28 දිනැති
ලිපිය මඟින් තක්මසේරු මදපාර්තමම්න්තුව මවත ඉල්ලිමක් කරන ලදී.
එයට පිළිතුරු වශමයන් 2017.04.07 දින තක්මසේරු මදපාර්තමම්න්තුව විසින් ලිපියක් මයොමුකර
ඇත. එම ලිපිය මඟින් ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථා 05 කට අදාලව සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ලබාදී ඇති
අතර, අමනකුත් තක්මසේරු වාර්තාවන්ට අදාල මෙොනු ඒ ඒ කාර්යාලවලින් ලබාමෙන
සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් දන්වා ඇත. එම වාර්තා ලැබුණු
පසු විෙණනයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයතු කරනු ලැමේ.
(ආ)

ශිෂය මෙවීම් වලට අදාල සියළු ෙණුමදනු ශිෂය පාලන ගිණුම (Student Control Account) ෙරො
ගිණුම්ෙත කරනු ලබයි වසරක් තුල ලක්ෂ ෙණනක ෙණුමදනු එහි ගිණුම් ෙත මේ. ඉතා අධික .
ෙණුමදනු සංඛ්යාවක් එම ගිණුමමහි ඇතුලත් වන බැවින් විෙණනය අංශය විසින් ඉල්ලුම් කරන
පරිදි එම ගිණුම් සැසැඳීම මඟින් එක් එක් ශිෂය ලියාපදිංචි අංකයකට අදාල මශේෂය තෙවුරු
කරෙැනීම ඉතා අපෙසු කටයුත්තකි.
මකමසේ වුවද OMIS පද්ධ්තිය ෙරො ශිෂය පාලන ගිණුමට අදාල වූ මෘදු පිටපත (soft copy) විෙණන
අංශයට පරීක්ෂා කිරීමම් ෙැකියාව ඇත.
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2.3

ලැබිය යුතු හා යගවියු යුතු ගිණුේ
----------------------------------(අ)(i) 2008 වර්ෂයට මපර ගිවිසුම් කඩකල නිලධ්ාරීන් 07 ක මෙන් 04 මදමනකුට එමරහිව
නඩු පවරා තිබුණද, ඇපකරුවන් ො මූල් ණයකරු අදාල ලිපිනයන් ෙැර මෙොස් ඇති
බැවින් ද , ඔවුන්මේ වර්තමාන ලිපිනයන් මසොයා ෙත මනොෙැකි බැවින්ද, ඉදිරි කටයුතු
කිරීමට මනොෙැකි වී ඇත. ඉතිරි 3 මදනා ො ඇපකරුවන් දී ඇති ලිපිනයන් ෙැර මෙොස්
ඇති බැවින්ද , වර්තමාන ලිපිනයන් මසොයා ෙැනීමට උත්සාෙ කළ ද අසාර්ථක වූ බැවින්
ද නඩු පැවරීමට මනොෙැකි වී ඇත.
ඉතිරි 8 මදනාමෙන් 03 මදමනකුමෙන් අය කර ෙැනීමට කටයුතු මකමරමින් පවතී. එක්
අමයකු (ටී.බී. අමේමසේකර) සමඟ සමථයකට පැමිණ ඇති අතර, තුන් මදමනකුට
එමරහිව නීති මඟින් කටයුතු කිරීමට මෙොනු මකොට ඇත. එක් අමයකු (යූ.ජී.
ජයමසේකර) සම්බන්ධ්ව නඩුවක් දැනටමත් විභාෙ මවමින් පවතී.
(ii) නිලධ්ාරීන් 14 මදනාමෙන් එක් අමයකු (එස්.සී. රාජපක්ෂ) සම්පූර්ණමයන්ම බැඳුම්කර
වටිනාකම මෙවා ඇත. ඉතිරි 13 මදනාමෙන් මාසික වාරික මෙෝ වාරික වශමයන් අයකර
ෙැනීමට කටයුතු මයොදා ඇත.
(ආ)

2.4

මම් වන විට ආයතනය ෙැරගිය නිලධ්ාරීන් 16 මදමනකුමේ අය මනොවූ ණය මශේෂය වන
රු.428,595.00 මුදල අයකර මෙන ඇත. ඉතිරි නිලධ්ාරීන්මෙන් ණය අයකර ෙැනීමට කටයුතු
කරන අතර, එමසේ මනොවන අවස්ථාවලදී අර්ථසාධ්ක අරමුදල් නිදෙස් කිරීමම්දී එම මුදල්
අයකර ෙැනීමට කටයුතු කරනු ලැමේ.

නීති රීති, යරගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල යනොවීම
---------------------------------------------------------------------------නීති රීති, යරගුලාසි ආදියට යයොමුවීම
අනුකූල යනොවීම
--------------------------------------------------(අ) විශ්වවිදයාල ො උසස් අධ්යාපන
ආයතන සංග්රෙය
XX පරිච්මේදමේ 3.1 වෙන්තිය
මුළු විශ්වවිදයාල පද්ධ්තිමේම අධ්යයන කාර්ය
මණ්ඩලය පැමිණීම සෙ පිටවීම සටෙන් කරනු
මනොලබයි. ඒ අනුව මමය අප විශ්වවිදයාලයට
පමණක් සිදුකල මනොෙැකි කටයුක්තක් වන අතර
මම් සඳො විශ්වවිදයාල පද්ධ්තිමේම මවනසක්
සිදුකල යුතුය. මම් පිළිබඳ COPE රැස්වීමම්දී
සාකච්ජාකල අතර ඒ සඳො ක්රමමේදයක් ඇති
කිරීමට උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශමේ මල්කම්
සෙ විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකොමිසම් සභාමේ
සභාපති ද එකඟවිය.
ඒ මකමසේ මවතත් වැටුප් මෙවීමට මපර සෑම
අංශයයකටම වැටුප් මෙවීමම් පුද්ෙලයන් පිළිබඳ
විස්තරයක් (pay abstract) මයොමු කරන අතර, අංශ
ප්රධ්ානීන් විසින් එම පුද්ෙලයන් අදාල මාසය තුල තම
අංශමේ මසේවය කල බවට ලබාමදන තෙවුරුව මත
පමණක් වැටුප් මෙවීම් සිදුකරනු ලබයි.

65

(ආ)

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජමේ
මුදල් මරගුලාසි සංග්රෙය
(i) මුදල් මරගුලාසි 751(5)

විශ්වවිදයාලමේ ප්රධ්ාන ෙබඩාව පැරණි ශිෂය
මන්වාසිකාොර මෙොඩනැඟිල්මල් ස්ථාපිත කිරීමට
තීරණය කර ඇති අතර, මම් වනවිට එහි නවීකරණ
කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
එම ස්ථානමේ උපාධි
මලෝගු සුරක්ෂිතව තැන්පත් කිරීමට අවශය ක්රියාමාර්ෙ
ෙැනීමට විශ්වවිදයාලය කටයුතු කර ඇත.

(ii) මුදල් මරගුලාසි 756 සෙ
මුදල් මරගුලාසි 757

(ඇ)

උපාධි මලෝගුවල විටිනාකමම් සාධ්ාරණ අෙය
දැක්මවන පරිදි යලි ෙණනය කිරීම සඳො ඉංජිමන්රු
තාක්ෂණ පීඨමේ ඇෙලුම් තාක්ෂණ අංශමේ අධ්යයන
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්මෙන් සමන්විත
අභයන්තර කමිටුවක් පත්කර ඇති අතර, මම් වනවිට
එම කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. ඒ අනුව 2017 වර්ෂමේ
ගිණුම් ප්රකාශන වල උපාධි මලෝගුවල වටිනාකම
සාධ්ාරණ අෙය මෙලිදරේ කිරීමට කටයුතු කරනු
ලැමේ.

උපමද්ශන මසේවා ො බාහිර සම්පත්
මධ්යස්ථානයට අදාල 2017 අතුරු නීති

අතුරු නීති 3.3 ො 3.5

3.
3.1
4.
4.1

කාර්යය පැවරුම් සිදුකරන අධ්යන අංශ මෙෝ
ඒකක මඟින් ඒ ඒ කාර්යයන්ට අදාළ වාර්ථා
නිසි පරිදි නඩත්තු කර මනොමැති බව
පිළිෙන්නා අතර මම් සම්බන්ධ්මයන් CERC
කමිටුමේදී ද සාකච්ඡා කරන ලදී. ඒ අනුව එම
අංශ ප්රධ්ානීන් 2017-04-17 දිනැති අභයන්තර
චමක්රල්ඛ්නයක්
මඟින්
(Fin/2017/01)
දැනුවත් කල අතර මම් වන විට එම කටයුතු
ක්රමවත්ව සිදුමවමින් පවතී.

මූලය සමායලෝචනය
----------------------මූලය ප්රතිඵලය
---------------යමයහයුේ සමායලෝචනය
----------------------------කාර්ය සාධ්නය
-----------------

ÿria: wOHdmk kùlrK jHdmD;sh 2003 isg 2010 olajd wdishdkq ixj¾Ok nexl=fõ
Kh wdOdr hgf;a Wiia wOHdmk wud;HdxYh hgf;a l%shd;aul lrk ,o jHdmD;shla
jk w;r tys lghq;= 2010 ud¾;= 31 osfkka wjika jQ w;r fuys bosrs lghq;= mj;ajd
f.k hdu i|yd úfYaI wud;H uKav, ixfoaYhla uÕska cd;sl ud¾..; ÿria:
wOHdmk fiajh kñka Wiia wOHdmk wud;HdxYfha fjku tallhla f,i msysgqjk
,oS' 2010 wfm%a,a 01 osk wdrïN lrk ,o fkdaâia wdh;kh Y%S ,xld újD; úYajúoHd,hg
mjrk ,o 2015 ud¾;= 01 osk jk úgo jir 10lg;a jeä ld,hla mqrd fuys ish¨
ixj¾Ok lghq;= iy mrsmd,k lghq;= Wiia wOHdmk wud;HdxYh u.ska isÿ lr ;snqks'
jHdmD;s ld, iSudj ;=, fuu wdh;kh i;= jQ uOHia:dk 26 ia:dms; lsrSu" ta i|yd
wjYH ld¾hd, WmlrK yd ;dlaIKsl WmlrK ñ,oS .ekSu" uDÿldx. moaO;s ñ,os
.ekSu" f.dvke.s,s boslsÍu wdoS lghq;= wud;HdxYh u.ska isÿ lr ;snqks'
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(අ)

cd;sl ud¾..; ÿria: wOHdmk fiajfha m%Odk ld¾hd,h iy uOHu fiajd
odhl mrs.Klh iy l%shdldrS tallh iïnkaê; ixfoaYk cd,h fuu jHdmD;sh
wdrïyfha isg fkd( 35$10" 3 jk uy," kdj, mdr" kdrdfyakamsg" fld<U 05
hk ,smskfha msysá fm!oa.,sl f.dvke.s,a,l udisl l=,S moku hgf;a
mj;ajdf.k hk ,oS' fuu wdh;kh Y%S ,xld újD; úYajúoHd,h fj; mjrd
fok oskh jk úgo re' 105"000'00 ne.ska udislj fï i|yd uqo,a f.jd we;'
;jo" thg wu;rj tu wdh;kfha wdrlaIdj i|yd fm!oa.,sl wdrlaIl
fiajhl iyh ,ndf.k ;snQ w;r ta i|yd udislj re 42"117'84 la f.ùug isÿ
ù ;sìk' fuu f.dvke.s,a, úYajúoHd, mrsmd,kfha iDcq wëlaIKfhka
mrsNdysrj mej;Su;a" wdh;kh mj;ajdf.k hdu i|yd udislj úYd, uqo,la
ndysr mqoa.,hkag f.ùug isÿ ùu;a uQ,sl lrf.k" tu wdh;kh úYajúoHd,h
;=,g /f.k wd hq;= nj úYajúoHd, mrsmd,kh úiska ;SrKh lrk ,oS' ta wkqj"
zfkdaâia Z ld¾hd,h" Y%S ,xld újD; úYajúoHd,fha kj f;dr;=re ;dlaIK
f.dvke.s,af,a ìï uyf,a;a" 2016 wf.daia;= 28 jk osk .,jd bj;a lrk ,o
uOHu fiajd odhl mrs.Klh iy l%shdldrS tallh iïnkaê; ixfoaYk cd,h
tu f.dvke.s,af,a m<uq uyf,a;a ia:dmkh fldg we;'
wdrïNfhaoS cd;sl ud¾..; ÿria: wOHdmk fiajh m%dfoaYSh uOHia:dk 26lska
iukaú;j ;snQ w;r thska 20la Y%S ,xld újD; úYajúoHd,fha m%dfoaYSh iy
wOHk uOHia:dk ;=,o" uOHia:dk 02la fld<U úYajúoHd,h hgf;ao" ;j;a
uOHia:dk 02la Y%S ,xld Wiia ;dlaIK wdh;kh hgf;ao" uOHia:dk 01 ne.ska
fmardfoKsh úYajúoHd,fha yd lgqkdhl ld¾ñl ;dlaIK wdh;kh hgf;ao
ia:dmkh lr ;sìk' fuu wdh;kh Y%S ,xld újD; úYajúoHd,hg mjrd fok
wjia:dj jk úg fld<U úYajúoHd,h i;=j mej;s uOHia:dk 02 iy
fmardfoKsh úYajúoHd,h ;=j mej;s uOHia:dkh WmlrK o iu. tu wdh;k
fj; mjrd fok ,oS' ;jo lgqkdhl" ;%sl=Kdu,h iy nÿ,a, fkdaâia uOHia:dk
mej;s f.dvke.s,s Y%S ,xld Wiia ;dlaIK wdh;kh iy ld¾ñl ;dlaIK
wdh;kh u.ska kej; Tjqka fj; b,a,d isá w;r" tu wjia:dj jk úg
lgqkdhl yd ;%sl=Kdu,h hk m%foaY j, Y%S ,xld újD; úYajúoHd,fha wOHk
uOHia:dk ia:dmkh lr fkd;sîu fya;= fldg f.k lgqkdhl uOHia:dkfha
;snQ WmlrK kdj, m%Odk uKavmh fj;o" ;%sl=Kdu,h uOHia:dkfha ;snQ
WmlrK wkqrdOmqr wOHk uOHia:dkh fj;g o /f.k hk ,oS' kuq;a nÿ,a,
m%foaYfha Y%S ,xld újD; úYajúoHd,fha m%dfoaYSh wOHk uOHia:dkhla ta fï
jk úg;a ia:dmkh fldg ;snQ neúka nÿ,a, fkdaâia uOHia:dkh th fj;
/f.k hk ,oS'

(ආ)

fuu wdh;kh wdrïNfhaoS ld¾h uKav,h 85 fofkl= fldka;%d;a moku u;
n|jd .ekSug wkqu; lr ;snqks' jir 02lska miq;a fuu jevigyk wLKavj
mj;ajdf.k hkafka kï ta i|yd ia:Sr fiajlhka n|jd .ekSfï mámdá
úêu;aj ilia lr n|jd .ekSu isÿ lrk f,i wud;HdxYh fj; Wmfoia ,nd
oS ;snqks' tfy;a tlS Wmfoia m%ldrj lghq;= fkdlr wLKavj fldka;%d;a ld,h
2015 ud¾;= 01 osk jk úg;a jir 4lg;a jeä ld,hla wud;HdxYh u.ska oS¾>
lsrSï isÿ lr ;snqks' ;jo fuu wdh;kh Y%S ,xld újD; úYajúoHd,hg mjrd
oSfuka wk;=rej o tys fiajh lrk fiajlhka 31 fokdf.a fiajd ld,h
2016'12'31 jk osk olajd wjia:d lSmhloS oS¾> lsrSug wud;HdxYh lghq;= l,
w;r udKav,sl ks<OdrS ;k;=frys fldka;%d;a fiajd ld,h 2017'06'30 olaj d o
oS¾> lsrSug lghq;= lrk ,oS'
by; ^wd& lrefKys Tn úiska olajd we;s mrsos ld¾h uKav,h ia:Sr lsrSug
wud;HdxYh l%shd lr fkdue;s nj ms<sn|j olajd we;s lreK iu. wmo tlÕ
jk w;r" 2017 jir wdrïNh jk úg b;srsj isá 31la jQ ks<OdrSkaf.ka
udKav,sl fkdjk ks<OdrSka 30 fofkl= 2017 ckjdrs 25 oske;s wud;H uKav,
ixfoaYhla u.ska toskg fï wh i;= wOHdmk iqÿiqlï ie,ls,a,g f.k
orkakdg fm!oa.,sl jk moku u; Y%S ,xld újD; úYajúoHd,fha mrs.Kl
fhojqï iyldr iy ld¾hd, iyhl ;k;=re i|yd ia:Sr m;aùï ,nd oSug
wkque;sh ,nd oS ;snqks'
wdrïNfha ksfhdacH wOHlaIljreka 06 fofkl=f.ka iukaú; udKav,sl
;k;=re j,ska b;srsj isá tlu ksfhdacH wOHlaIl ;k;=r tu wud;H uKav,
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ixfoaYhg we;=,;a fkdjQ w;r tu ksid fï olajd tu ks<Odrshd Y%S ,xld újD;
úYajúoHd,fha ia:Sr ld¾h uKav,hg n|jd .ekSug fkdyels ù we;' fï
iïnkaOj Y%S ,xld újD; úYajúoHd,h wjia:d .kkdjloSu Wiia wOHdmk
wud;HdxYH fj; lreKq bosrsm;a කර ඇත.
(ඇ)

4.2

fuu wdh;kh Y%S ,xld újD; úYajúoHd,hg mjrd fok wjia:dfõoS fuys
Ndú;d l< ;dlaIKsl WmlrK w¨;ajeähd lsrSu i|yd wjYH uQ,H m%;smdok
iemhSug wud;HdxYh tl`.;djh m, l,;a" miqj tu uqo,a ,ndoSug lghq;= isÿ
fkdlrk ,oS' fuu wdh;kfha ld¾hd,fha" cd, moaO;sfha iy uOHia:dk j,
mj;sk fndfyda ;dlaIKsl WmlrK" wod, oDvdx. yd wod, uDÿldx. jir 10
lg;a jvd merKs tajd jk w;r hdj;ald,Sk l, fkdyels h,a mskQ ;;ajhg
m;a ù we;' tu ksid fuu wdh;kh i`oyd kj ;dlaIKsl WmlrK ñ,oS
.ekSug Y%S ,xld újD; úYajúoHd,hg isÿ ù we;s w;r ta i`oyd uQ, H m%;smdok
fidhd .ekSu úYajúoHd,hg .eg¨ldrS ù we;' fï jk úg fuu h,a mek .sh
;dlaIKsl WmlrK fjkqjg kj WmlrK ñ,oS .ekSug úYajúoHd,h lghq;=
lrñka mj;sk w;r bosrsfhaoS fuu wdh;kh u`.ska m%Yia: uÜgfï fiajdjka
ndysr md¾Yjhka fj; ,ndoSug yelshdj ,efnkq we;'

කළමණාකරණ ක්රියාකාරකේ
--------------------------------(අ)

කළමනාකරණ මතොරතුරු පද්ධ්තිය
විවෘත විශ්ව විදයාලිය කළමනාකරණ මතොරතුරු පද්ධ්තිය විශ්ව විදයාලමේ අවශයතාවයන්ට
අනුව විටින් විට නව මවනස් කිරීම් සිදුකිරීමට සිදුවීමත්, දත්ත ඇතුලත් කිරීම්වල සිදු වී තිබූ
අඩුපාඩු ො දත්ත පද්ධ්තිමේ පවතින ෙැටළුකාරී තත්වයන්ද මෙේතුමවන් නිසි පරිදි ක්රියාත්මක
මනොවන බව පිළිෙනිමි. නමුත් ඉදිරිමේදී විශ්වවිදයාලය මඟින් එහි අවශයතාවයන්ට ෙැළමපන
මසේ කළමනාකරන මතොරතුරු පද්ධ්තියක් නිර්මාණය කිරීමම් ෙැකියාව පිළිබඳව අවධ්ානය
මයොමුකර ඇති අතර මම් වන විට එහි ඉදිරි කටයුතු ක්රියාත්මක කරමින් පවතී.

(ආ) (i)

විවෘත විශ්වවිදයාලමේ ප්රාමද්ශීය සෙ අධ්යන මධ්යස්ථාන පිහිටි මමමතක් නීතයානුකූල
හිමිකම මනොලද ඉඩම් සඳො හිමිකම් ඔප්පු ලබාෙැනීමට අවශය ක්රියාමාර්ෙ උසස්
අධ්යාපන ො මො මාර්ෙ අමාතයාංශමේද සෙය ඇතිව අඛ්න්ඩව සිදු මකමර්.
ඉඩම් අමාතයාංශමේ නිළධ්ාරීන් ො පැවති සාකච්ඡා වලින් අනතුරුව ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාලය මවත ඉඩම් පවරාදීමම්දී මසසු විශ්වවිදයාල සඳො ඉඩම් පවරාදීමට අදාල
1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිදයාල පණමත් iv වන මකොටමසේ 23 වන වෙන්ති ප්රකාරව
කටයුතු කිරීමට ප්රතිපත්තිමය තීරණයක් ෙැනීම සඳො අවශය කටයුතු මෙන ඇත. ඒ
අනුව ඉදිරිමේදී ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය භුක්ති විඳින ඉඩම්වල නීතයානුකූල
අයිතිය විවෘත විශ්වවිදයාලය මවත ලබාෙැනීමම් ෙැකියාව ලැමබනු ඇත.

(ii)

ñkskafodare fomd¾;fïka;=j úiska kdj, mßY%h kej; uekqï lsÍu ksu
lr we;s w;r ñkskafodare ie<iqu úYajúoHd,h fj; ,nd oS we;¡
uykqjr m%dfoaYsh uOHia:dkh msysá bvfï len,s wxl 07 úYajúoHd,h
fj; ,nd .ekSug wjYH b,a,Sï iy isys le`oúï Wiia wOHdmk
wud;HdxYh fj; මයොමුකර ඇත. tfiau úydria:dkh msysá len,s wxl
04 ksrjq,a lr ñkskafodare ie<iqu ieliSu i|yd m%dfoaYsh f,alï
md;ÿïnr úiska wjYH lghq;= isÿ lrkq ,nhs'
úYajúoHd,h mßyrkh lrkq ,nk bvï mjrd .eksfïÈ N+ñh uekSu
iy ñkskafodare ie<iqu ieliSu w;HdjYHfhkau isÿ lrkq ,nk
ld¾hhla jk w;r tlS uekqï lghq;= ta yd iu.dñj isÿ lsÍug
kshñ;h'
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(ඇ)

ඉඩම් ො මෙොඩනැඟිලි තක්මසේරු කිරීම

(i)

(ii)

රජමේ විෙණන අංශයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳො තක්මසේරුව සම්බන්ධ්මයන්
විස්තරාත්මක වාර්තාවක් ( පර්චස් 1 ක වටිනාකම, පර්චස් ෙණන ො සමස්ථ
වටිනාකම) ලබාමදන මලස තක්මසේරු මදපාර්තමම්න්තුමවන් ඉල්ලීමක් කර
ඇත. එය ලද විෙස විෙණනයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැමේ.
තක්මසේරු මදපාර්තමම්න්තුමේ නිලධ්ාරීන් විශ්වවිදයාල භූමියට පැමිණ එක් එක්
මෙොඩනැඟිල්ල මභෞතිකව පරීක්ෂා කරමින් තක්මසේරු වාර්තා ලබාදීමට කටයුතු
කරන ලදී. තවද තක්මසේරුකරණමේ සිද්ධ්ාන්තයන් පදනම් කරෙනිමින් තක්මසේරුව
සිදුකල බව තක්මසේරු මදපාර්තමම්න්තුව අපමවත දැනුම් මදන ලදී.

එමමන්ම මමම මෙොඩනැඟිලිවල ඇති විමශේෂිත උපකරණ මවනම තක්මසේරු
කර ගිණුම් තැබීමට කටයුතු කර ඇත.
(ඈ)

ප්රධ්ාන පුස්තකාලය පවත්වාමෙන යාම

^i&

wkqrdOmqr yd r;akmqr m%dfoaYSh uOHia:dk fj; heùug iqodkï lr ;snQ
fmd;a 2017 fmnrjdß 27 jk úg;a hjd fkd;snqfka wod, fmd;aj,
úIhh yd j¾. wxl j, ;snQ wvqmdvqjla ksidfjks' tu wvqmdvq ilia
fldg oekgu;a tu uOHia:dk fj; hjd we;'

^ii&

mqia;ld, mß.kl o;a; .nvdj ;ju;a iïmQ¾Klr fkdue;s w;r o;a;
ksjerÈ lsÍu i|yd 2015 jif¾ isg lghq;= lrñka පවතී. fldyd
(KOHA) kj moaO;sh wdrïN lrk wjia:dfõ l,ska mej;s LIBSYS
moaO;sfha mej;s o;a; ksjerÈ f,i ks¾hd; lr .ekSug fkdyels úh'
tu ksid ksjerÈu jQ moaO;s udreùula isÿ fkdùh' tuksid oekg mj;sk
moaO;sh අංෙ සම්පූර්ණ පද්ධ්තියක් fkdjk w;r neyer oSug yd kej;
,nd.ekSfï fldgi muKla isÿ l, yelsh'
fuh fmd;a iqÑlrKh yd neoS mj;sk ld¾Hhla ksid o;a; ksjerÈ lsÍu
yd m%;Hd.Kkh ld,h .;jk l=i,;djh u; mokï jQ lghq;a;ls'
m%udKj;a ;rï jQ ld¾Hh uKav, fkdisàu ksid m%udohka mj;sk kuq;a
o;a; f.dKqj ksjerÈ lsÍu isÿlr f.k hkq ,efí'
oekg le<Ksh úYaújoHd,fha mqia;ld, úoHd wxYfha isiqka úiska kS;s
wxYh" Y%S ,xld tlතුj" ÿ¾,N fmd;a tl;=j" idys;H wxYh iy úoHd yd
;dCIK tl;=j f;d. ióCIKh fldg wjika lrk ,È' tu wxYhkays
iuyr o;a; moaO;shg we;=,;a ù fkd;snqk w;r tajdhska kS;s wxYh" Y%S
,xld tl;=j" ÿ¾,N wxYh yd idys;H wxYhkays o;a; kej; moaO;s.;
fldg iïmQ¾K lr we;' úoHd yd ;dCIK tl;=fõ moaO;s.; fldg
ke;s o;a; iqMZ m%udKhla muKla kej; moaO;shg m%úYaG lrñka mj;S'

(ඉ)

විශ්වවිදයාලමේ මධ්යම මපොත් මබදාෙැරීමම් මධ්යස්ථානය

(i)

වර්ෂයකට අදාලව මපොත් ඒ ඒ අධ්යයන අංශ විසින් මුද්රණය සඳො ඇණවුම්
කිරීමම්දී යම් අඩුපාඩු සිදුවී ඇත.

එම අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීම සඳො මධ්යම

මපොත් මබදාෙැරීමම් අංශය භාරව නිලධ්ාරිමයකු පත්කරන ලදී. මම් වනවිට
එම අංශය සතු සියළුම මපොත් මභෞතිකව ෙණනය කිරීමම් කටයුතු සිදුකරමින්
පවතී.

ඒ අනුව අධ්යයන මධ්යස්ථාන වලට අවශය මපොත්වල ප්රමාණය

නිවැරදිව ෙඳුනාෙැනීමම් ක්රමමේදයක් සකස් කරනු ලැමේ.
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(ii)

ksis .=Kd;aul njlska uqøKh ù fkdue;s njg fmkajd § we;s fmd;a
j¾I .Kkdjlg m%:ufhka uq,a uqøKh isÿù we;s w;r tu fmd;a uE;
ld,fha§ ixfYdaOkhg Ndckh ù ke;' uq,a fmd;a wdY%fhka äcsg,a
vqma,sflaáka l%uh hgf;a kej; kej; uqøKh lsÍfïoS tajdfha
.=Kd;aulNdjh wvqùu isÿfõ'
ta ta wOHhk fomd¾;fïka;= m%Odනීka fj; fuu ;;ajh fufyhqï lñgq
/iaùï j,§ ±kqj;a lr we;s w;r ta wkqj wmeyeÈ,s uqøK iys; lD;s
i`oyd mß.Klh wdY%fhka Soft Copy ilialr uqøKh i`oyd ,nd§ug
bÈßfha§ lghq;= lrkq ,efí'

(iii)

(ඊ)

2016 j¾Ifha§ uqøKd,hg iy uOHu fmd;a fnod yeÍfï wxYh i`oyd
;Sre ixfla; (Bar code) bkafjkaá% uDÿldx.h y`ÿkajd fok ,§' th
l%shd;aul lsÍfïoS uOHu fmd;a fnodyeÍfï wxYfha f;d. fYaI jd¾;d
,nd .ekSfïoS hï hï .eg`M u;=úh' tu .eg`M ksrdlrKh lr .ekSu
i`oyd f;dr;=re ;dlaIK wxYh l<ukdlrK f;dr;=re moaO;sh (OMIS)
u`.ska uOHu fmd;a fnodyeÍfï wxYh iy m%dfoaYSh wOHhk uOHia:dk
taldnoaO lrñka uOHu.; f;dr;=re moaO;shla u.ska fmd;a fnodyeÍfï
lghq;= f;d. fYaI jd¾;d ,nd .ekSu úêu;a lsÍu i`oyd ±kg lghq;=
iïmdokh isÿfjñka mj;S'

නව මන්වාසිකාොරය ඉඳිකිරීම
(i)

fkajdisld.dr f.dvke.s,af,a bÈlsÍï ksu lr 2015 ckjdß 16 Èk wod,
bÈlsÍï iud.u úiska úYajúoHd,h fj; Ndrÿka kuq;a Bg Wiia
wOHdmk wud;HdxYh úiska okajd tjk ,o wjfYaI wjYH;d tkම්
m%fúY ud¾. ilia lsÍu" fkajdisld.drh jgd ;dmamhla bÈlsÍu" c,
wmjyk moaO;sh boslsÍu" wl=Kq ikakdhl iúlsÍu" N+ñ w,xlrKh"
wjYH NdKav iemhsu ^weoka" w,audß wdÈh& iy fjk;a fiajd ksu lrk
;=re th újD; lsÍug fkdyels විය.
flfia jqjo wod, ld¾hhka
ish,a, ksu lr fkajdisld.drh 2016 foieïn¾ 16 Èk újD; lrk ,È'
YsIH YsIHdjkag wjYH uQ,sl myiqlï ,nd ÈSu úYajúoHd,h fj; ,eî
we;s iy úYajúoHd,h Wmhk ,o wruqo,a Ndú;d lr imhd ෙනු ,nk
w;r iemhsh hq;= .Dy NdKav yd WmlrK m%udKfhka fldgila tuÕska
,nd oS we;¡ b;sß m%udKh i|yd පැරණි fkajdisld.drfha Ndú;d lrk
ලද .Dy NdKav yd WmlrK w¿;ajeähd lr ,ndoSug mshjr .kakd ,os¡
by; NdKav iemhqï lghq;=j,oS hï m%udohla isÿj we;s nj ms<s. න්නා
අතර, මම්වන විට එම ෙැටළු නිරාකරණය කර ඇත.

(ii)

(උ)

ú.Kkh úiska fmkajd ÈSS we;s lreK ms<s.kakd w;r" by; 4.2 (ඉ) (i)
ys olajd we;s lreKq fya;=fjka fodaI yÿkd ksjerÈ lsÍfï ld, iSudj
bl=;aj we;' flfia jqjo kj fkajdisld.dr f.dvke.s,a, iïnkaOj
fodaI fï olajd jd¾;d ù fkdue;'

විශ්වවිදයාලමේ අරමුදල්
(i)

සීමිත අරමුදල් මලස උපමල්ඛ්න අංක 13 හි සඳෙන් සියළු අරමුදල් තයාෙ
අරමුදල්(Scholarship Fund) මදපාර්තමම්න්තු අරමුදල් (Department Fund) ො
මවනත් අරමුදල් (Other Fund) වශමයන් වර්ගීකරණය කර වාර්තා කිරීමට
කටයුතු කරනු ලැමේ.
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(ii)

(ඌ)

ශිෂයාධ්ාර හිමි ශිෂයයින් මතෝරාෙැනීමම්දී ඇති වූ ප්රමාදයන් මෙේතුමවන්
2014/2015 සෙ 2015/2016 අධ්යයන වර්ෂ මවනුමවන් ශිෂයාධ්ාර මෙවීම් ප්රමාද
විය. නමුත් මම් වන විට එම ෙැටඵ නිරාකරණය කර මෙන ඇති අතර, ශිෂය
සුභ සාධ්න අංශය මඟින් ශිෂයාධ්ාර ලබාදීමම් කටයුතු සඳො ක්රමවත්
වැඩපිළිමවලක් සකස් කර එය ක්රියාවට නංවා ඇත. ඉදිරිමේදී ශිෂයාධ්ාර මෙවීම්
සම්බන්ධ් ප්රමාදයන් මඟෙරවා ෙැනීමට විශ්වවිදයාලය කටයුතු කරනු ලැමේ.

විශ්වවිදයාලමේ ප්රාමද්ශීය සෙ අධ්යයන මධ්යස්ථාන මඟින් පවත්වනු ලබන මකටි කාලීන
පාඨමාලා
(i)

Auto CAD ො Graphic Design යන පාඨමාලා සඳො ඉදිරිමේදී අධ්යයන අංශ
මූලිකත්වමයන් පාඨමාලා අන්තර්ෙතයන් ො ක්රියාකාරකම් සකස් කිරීමට
බලාමපොමරොත්තු මේ. අමනකුත් සියළු පාඨමාලා ද විධිමත් මලස අධ්යයන අංශ
මූලිකත්වමයන් විෂය නිර්මද්ශ සකසා අදාල අධ්යයන අංශ මගින් ඉදිරිපත්
කිරිමට විධි විධ්ාන සකසනු ලැමේ.

(ii)

පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන ශිෂය ප්රතිශතය ෙැන මසොයා බලා එය වැඩි කිරීමට
අවශය කටයුතු ඉදිරිමේදී සිදු කිරීමට බලාමපොමරොත්තු මේ. මම් පිළිබදව
පූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කරමින් යන අතර එය අවසන් කර CERC
කළමණාකාරීත්ව කමිටුමේදී ො ප්රාමද්ශීය අධ්යයන මසේවා (RES) කමිටුමේදී
සාකච්ජා කර අවශය පියවර ෙනු ලැමේ.

4.3

යමයහයුේ ක්රියාකාරකේ
-------------------------------

4.4

(අ)

úYajúoHd,fha tla tla wOHhk fomd¾;fïka;= j,ska uqøKh lrkq ,nk fmd;a
fndfyda wjia:dj,§ ixfYdaOkh lsÍug isÿfõ' kj f;dr;=re yd kj úIh
lreKq we;=,;a lsÍu wkqj fuu ixfYdaOkh isÿfõ' tu ixfYdaOk j,§ merKs
fmd;a m;a j,ska hïlsis m%;sY;hla Ndú;fhka bj;a lsßug isÿùu iajdNdúl
lreKls' tf,i Ndú;fhka neyerjQ fmd;a wmyrKh lsÍfïoS rcfha wkqu;
l%shd mßmdáhla jYfhka jd,ÉfÉk lvodis l¾udka; Yd,dවට wuqøjH jYfhka
heùug isÿù we;' kuq;a tf,i hjk ish¨u Ndú;fhka neyer fmd;a md,l
iNdj fj; bÈßm;a lr wkque;sh ,nd .ekSfuka miq idudkH md,k wxYh
úiska wmyrKh lrkq ,efí'

(ආ)

මම් සම්බන්ධ්මයන් මතොරතුරු ලද විෙස මතොෙ මශේෂයන් ප්රධ්ාන ෙබඩාමේ මතොරතුරු
පද්ධ්තිමයන් ඉවත් කිරීමට අවශය පියවර ෙන්නා මලසත්, මමවැනි තත්වයක් ඉදිරිමේදී ඇති
මනොවීමට වෙබලා ෙන්නා මලසත් අදාල නිලධ්ාරීන්ට උපමදස් ලබාමදන ලදී. ඒ අනුව මම්
වනවිට එම මශේෂයන් ඉවත් කරෙැනීමට කටයුතු කර ඇත.

අරමුදල් ඌන උපයයෝජනය
-----------------------------වසර ෙණනාවක් පුරා නිශ්ක්රීයව පවතින අරමුදල් තවදුරටත් පවත්වාමෙන යායුතු ද, එමසේ මනොමැති නම්
එම අරමුදල් ආපසු යැවිය යුත්මත් කවුරුන් මවතද යන්න පිළිබඳව අදාල මදපාර්තමම්න්තුව මවතින්
කරුණු විමසීමට 2016 වසමර් සිට කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව ලද මතොරතුරු පදනම් ව මබොමෙෝ අරමුදල්
ගිණුම් පියවීමට කටයුතු කර ඇත. අමනකුත් අරමුදල් එම අරමුදල් වලින් අමප්ක්ෂිත කාර්යය අවසන්
කර මනොමැති බැවින් තවදුරටත් පවත්වාමෙන යාමට සිදුමේ.
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4.5

නිෂ්ක්රීය ඌන උපයයෝජිත වත්කේ
-------------------------------------

(w&

wOHhk uOHia:dk ksismßÈ mßmd,kh lr mj;ajdf.k hdu wod, wOHhk
uOHia:dkNdr ks<OdÍkaf.a j.lSula fõ' wOHhk uOHia:dk mqia;ld, jid
we;s njg wod, ks,OdÍka lsisu wjia:djl oekqම්දී මනොමැති අතර, එම මෙේතුව
නිසා idudkH mßÈ fmd;a heùug wjYH lghq;= i,id ඇත.
^wd&

fmd,s;ska weiqreï hka;%h uOHu fmd;a fnod yeÍfï wxYfha

m%fhdackhg මනොමෙන නිශ්කාර්යව පවතින බව පිළිෙන්නා අතර, th mqia;ld,h
fyda fjk;a wxYhl m%fhdackh i`oyd fhdod .ekSfï yelshdj úuid ne,Sug
lghq;= කරනු ලැමේ.

4.6

ආර්ථික යනොවූ ගණුයදනු
--------------------------

2008 j¾IfhaoS LIBSYSa moaO;shg udre ùug isÿjQfha ADB jHdmD;sh yryd wdrïN
lrk ,o OMIS keue;s úYajúoHd, l<uKdlrK moaO;shg iïnkaO ùug ALICE
moaO;sh ;=, myiqlï fkd;snQ neúks (ALICE moaO;sho ñ,oS .kakd ,oafoa úYajúoHd,
m%;smdok fldñIka iNdfõ ks¾foaYhla u; tu uqo,a yrydh&' tu ksid fjk;a
mqia;ld, moaO;shla ñ,oS .ekSug ;SrKh lrk ,È' uqød ;nkq ,enq ñ, .Kka leoùula
;=,ska iy OMIS moaO;shg iïnkaO l, yels njg jQ msßú;r meyeÈ,s lsÍula
(Specification Demonstration) u.skq;a" ta i|yd úYajúoHd,h u.ska m;alrk ,o
;dCIK we.hSulg (TEC – Technical Evaluation Committee) ,la lsÍula yryd
LIBSYS f;dard.kakd ,È'
tfiau fï i|yd jd¾Isl f.ùu wjqreÿ 3la ADB jHdmD;sh u.ska orK ,È' fuysoS
wfmaCId lf,a úYaj úoHd,fha wfkl=;a wxY fuka mqia;ld,ho OMIS moaO;shg
iïnkaO lsÍu fõ' kuqÿ OMIS moaO;shg ksisf,i iïnkaOh f.dv fkdke.Su iy
o;a; m%fõYKh i|yd LIBSYS ksis f,i Wojq fkdlsÍu ksid OMIS moaO;shg o;a;
m%úYaGh wMZ;skau bgq lsÍug isÿúh'
miqj 2013 දී Senior Management Committee u.ska jd¾Isl kv;a;= uqo,la f.ùu
ksIam%fhdack njg ;SrKh lsÍu ksid fkdñ,fha ,nd.; yels FOSS(Free and Open
Source Software) moaO;shlg hEug ;SrKh lrk ,È' ta wkqj KOHA moaO;shg udreùu
;=,ska mqia;ld,h úiska úYajúoHd, u.ska jd¾Islj f.jk ,o re 750"000'00 l uqo,la
j¾I myla olajd ^re' 750"000'00 x 5& re' 3"750"000'00 b;sßlr oS we;' tfiau LIBSYS
moaO;sfha mej;s wld¾HCIu;d úYd, m%udKhla KOHA moaO;sh iaA:dms; lsÍu ksid
u.yrjd .; yelsúh' oekg KOHA moaO;sh iïmQ¾K lsÍug wjYH jkafka u.ZyereKq
wu;r o;a; iqMZ m%udKhla we;=,;a lsÍu muKla jk w;r th oekg bgqlrñka mj;S'
4.7

යකොන්ත්රාත් පරිපාලනයේ අඩුපාඩු
-------------------------------------තාක්ෂණික ඇෙයීම් කමිටුව, මකොන්ත්රාත් කරු විසින් මසේවය ලබාදුන් බව දක්වන ලද අධ්යාපන
ආයතනය මවත මෙොස් එහි සවිකර ඇති උපකරණ ො එහි ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කර මමම
මකොන්ත්රාත්තුව ප්රදානය කර ඇත.
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ගිවිසුමට අනුව දින 60 තුල වයාපෘතිය නිමකිරීමට එකඟවී තිබුනද ඇති වූ ප්රාමයෝගික ෙැටළු සම්බන්ධ්ව
මදපාර්ශයවම විවිධ් සාකච්ඡා පැවති අතර, එමනිසා නියමිත කාලය තුල කාර්යය කිරීමට මනොෙැකි විය.
කාර්යය සාධ්න ඇපකරමේ වලංගු කාලය නිමවීමමන් පසුව එම ඇපකරය දීර්ඝ කරන මලස අදාල
මකොන්ත්රාත් කරුට කිහිපවරක් ලියාපදිංචි තැපෑමලන් ලිඛිතව දන්වන ලද අතර, ඒ සම්බන්ධ්ව පැවැති
සාකච්ඡාවලදී ඇපකරය ලබාමදන බව ඔවුන් විසින් දන්වන ලදී.
ප්රසම්පාදන කමිටුමේ විශ්වවිදයාලමේ පාලක සභාමේ තීරණය මත ඔවුන් මවත මෙවන ලද සම්පූර්ණ
මුදල අයකර ෙැනීමට දැනටමත් පියවර මෙන ඇති අතර, සම්පූර්ණ මුදල වාරික වලින් මෙවීමට අදාල
සමාෙම එකඟවී ඇත. ඒ අනුව, රු. 1,500,000/- මුදලක් මම් වන විට විශ්වවිදයාලයට මෙවා ඇති අතර,
හිඟ මුදල් කඩිනමින් ලබා ෙැනීමට විශ්වවිදයාලය කටයුතු කරමින් පවතී.
අදාල මකොන්ත්රාත්කරු මවත මම් සඳො මුදල් මෙවා ඇති බැවින් මකමසේ මෙෝ ඔවුන් ලවා මමම කාර්යය
කර ෙැනීමට විශ්වවිදයාලය උපරිම උත්සාෙයක් ෙත් නිසා මම් සම්බන්ධ්මයන් සැලකිය යුතු කාලයක්
ෙතවූ අතර, පරිපාලනමේදී ද අඩුපාඩු ඇති නමුත් මින් ඉදිරියට එවැනි අඩුපාඩු සිදුමනොවීමට අවශය
උපමදස් ලබාදී ඇත.
4.8

විධිමත් පරිදි පවරා යනොගත් ඉඩේ
------------------------------------විශ්වවිදයාලමේ නාවල ප්රධ්ාන කාර්යාලය ඇතුළුව ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථාන 08 ක් ද අධ්යයන මධ්යස්ථාන
18 ක් ද පවතී. ප්රධ්ාන කාර්යාලය පිහිටි ඉඩම් ෙැරුණු මකොට මසසු ඉඩම් සඳො හිමිකම් ඔප්පු ලබා
ෙැනීමට අවශය ක්රියාමාර්ෙ උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශමේද සොය ඇතිව අඛ්ණ්ඩව සිදු මකමර්.
තවද විෙණන කමිටුමේ ඉල්ලීම පරිදි විශ්වවිදයාලමේ ඉඩම් ගිණුම් ෙතකිරීමට අදාලව ගිණුම්
ප්රතිපත්තියක් සකස් කර ඇත. එයට 2017.02.23 වන දින පැවති 430 වන පාලක සභාමේ අනුමැතියද
ලැබී ඇත. එම ප්රතිපත්තියට අනුව යම් ඉඩමක භුක්තිය වසර 10 කට අධික කාලයක් පුරා විශ්වවිදයාලය
සතුමේ නම් ො එම ඉඩමම් විශ්වවිදයාලය මඟින් මෙොඩනැඟිලි ඉදිකර ඇත්නම් එහි තක්මසේරු අෙය
ගිණුම්ෙත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. ඒ අනුව විශ්වවිදයාලය ඊට අදාල කටයුතු සිදුකර ඇත.

4.9

කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය
-----------------------------අධ්යක්ෂ/මමමෙයුම් තනතුර මවනුමවන් 2015.06.17 පුවත්පත් දැන්වීමක් පලකර (Assignment Basis)
පදනම මත 2015.09.15 බඳවා මෙන ඇත.

නැවත 2017.04.02 පුවත්පත් දැන්වීමක් පලකර ලැබුන

අයදුම්පත් සඳො ස්ථිරව බඳවා ෙැනීමට කටයුතු මම් වනවිට සිදුකරමින් පවතී.
අධ්යක්ෂ ප්රාමද්ශීය අධ්යාපන මසේවා තනතුර සඳො 2015.11.15 ො 2016.08.21 පුවත්පත් දැන්වීම්
පලකර බඳවා ෙැනීමට කටයුතු සිදුකරන ලද නමුත් සුදුසු අයදුම්කරුවන් මනොසිටීම නිසා පුරප්පාඩුව
පිරවීමට මනොෙැකි වූ අතර, බඳවා ෙැනීම් පරිපාටිය මවනස් කිරීම සඳො කටයුතු කරමින් පවතී.
බඳවා ෙැනීමම්

පරිපාටිමේ ඇති ෙැටළු මෙේතුමවන් මුද්රණලාධිපති තනතුර මවනුවට සෙකාර

මුද්රණාලාධිපති තනතුර පිරවීමට විශ්විවිදයාල ප්රතිපාදන මකොමිෂන් සභාව දැනුම් දී ඇත.
5.
5.1

ගිණුේ කටයුතුභාවය හා යහපාලනය
---------------------------------------සංයුක්ත සැලැස්ම
--------------------ක්රියාකාරී සැලැස්ම අමප්ක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ෙැනීම සම්බන්ධ්ව පීඨයන්හි කාර්ය සාධ්න වාර්තා
ලබාමදන මලස පීඨවලින් ඉල්ලා ඇති අතර, එය යථාකාලමේදී ඉදිරිපත් කරනු ලැමේ.
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අභයන්තර විගණන වාර්තාව
පෙත දැක්මවන පරිදි සුවිමශේෂී කාර්ය ක්මෂේත්රයන් ආවරණය වන පිරිදි ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමයහි
සෙ ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනමයහි මතෝරා ෙත් ක්මෂේත්ර කිහිපයක් සම්බන්ධ්මයන් අදාළ
සමාමලෝචන වර්ෂය තුළදී සිය විෙනන කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අභයන්තර විෙණන අංශය විසින් කටයුතු
කරන ලදී.
1.

පූර්ව විගණනයන්
•
•
•
•

2.

විශ්වවිදයාල අර්ථසාධ්ක අරමුදල් නිදෙස් කිරීම
පාරිමතෝෂිත මෙවීම
විරාම අරමුදල් නිදෙස් කිරීම
මකොන්ත්රාත් සඳො අවසාන මෙවීම් සෙ රැඳවුම් මුදල් නිදෙස් කිරීම

අනාවරණය කර ගත් කරුණු සේබන්ධ්යයන් සිදු කරන ලද විගණන විමසුේ
විවෘත විශ්වවිදයාලයේ විගණන විමසීේ
1. OUSL/IAD/AR/2016/03- වැඩසටෙමනහි අභයන්තර විෙණන වාර්තාව
2. OUSL/IAD/AR/2016/04-

විවෘත විශ්වවිදයාලමේ පුද්ෙලික ආරක්ෂක මසේවමේ

විෙණනය

3. OUSL/IAD/AR/2016/05- අධ්යාපනික, තාක්ෂණික සෙ මාධ්ය අංශමයහි අභයන්තර
විෙණන වාර්තාව

4. OUSL/IAD/AR/2016/06- ස්ථාවර වත්කම්වල වාර්ෂික සතයාපනය 2015
5. OUSL/IAD/AR/2016/08-

මජයෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව කමිටුමේ සාමාජිකයන් ෙට

පරිෙණක මිලදී ෙැනීම

6. OUSL/IAD/AR/2016/09- බැංකු ගිණුම් විෙණනය කිරීම සෙ බැංකු සැසඳුම් වාර්තා
පිළිමයල කිරීම

7. OUSL/IAD/AR/2016/10- විවෘත විශ්වවිදයාලමයහි පළිමබෝධ් පාලන සෙ මේයන්

පාලනය කිරීමම් මසේවය සෙ ප්රමේශ පාලන පවිත්රතා මසේවමයහි අභයන්තර විෙණන
වාර්තාව

8. OUSL/IAD/AR/2016/11- මාතර ප්රාමද්ශීය මධ්යස්ථානමයහි විෙණනය
9. OUSL/IAD/AR/2016/13- ශිෂය සුභසාධ්න පෙසුකම්වල විෙණන කටයුතු
විවෘත විශ්වවිදයාලයයහි වියශේෂ විමර්ශන කටයුතු
1. OUSL/IAD/AR/2016/07- ස්වයං අරමුදල් සම්පාදනය ෙරො ක්රියාත්මක වන අධ්යයන
වැඩසටෙන් මධ්යස්ථානමයහි විෙණනය (C-SAP
2. OUSL/IAD/AR/2016/12- මානව ො සමාජ විදයා පීඨමයහි වාෙන භාවිතා කිරීම පිළිබඳ
විෙණනය
ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනයයහි විගණන විමසුේ
1. OUSL/IAD/AR/2016/PGIE/01-

ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනමයහි වාර්ෂික
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2. විගණන කමිටුව
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමයහි කටයුතු සමාමලෝචනය කිරීම සඳො අවම වශමයන් මාස
මදකකට වරක් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමයහි විෙණන කමිටුව රැස්මවයි.
විෙණකාධිපතිවරයා සෙ අභයන්තර විෙණන අංශය විසින් එවන ලද ප්රශ්න ො විෙනන වාර්තා
සෙ එම ප්රශ්න සඳො ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් ලබාමදන ලද පිළිතුරු මමම කමිටුව
විසින් සලකා බලනු ලැමේ. නිවැරැදි කිරීමම් කටයුතු සඳො නිර්මද්ශ ො විධ්ාන මමම කමිටුව
විසින් සිදු කරනු ලබන අතර ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම ද සිදු කරනු ලැමේ.
සමාමලෝචිත වර්ෂය තුළදී අට වතාවක් විෙණන කමිටුව රැස්විය.
4.

කාර්ය මණ්ඩලය
අභයන්තරවිෙණනඅංශයටපෙතසඳෙන් කාර්යමණ්ඩලයඅයත්මේ.
• සෙකාරඅභයන්තරවිෙණක
• විෙණකසොයකයින්මදමදමනක්
• ලිපිකරුමවක්
• පරිෙණක මයදවුම් සොයකමයක්
• කම්කරුමවක්

23. විශ්වවිදයාල මුද්රණාලය
හැඳින්වීම
එක්සත් ජාතීන්මේ සංවර්ධ්න අරමුදමලහි මූලය අනුග්රෙය යටමත් ක්රියාත්මක කරන ලද
වැඩසටෙනක් මලස ලියපදිංචි ශිෂය ශිෂයාවන්ට පාඨමාලා සඳො පරිශීලනය කිරීමට අවශය
මපොත්පත් ලබාදීම සඳො 1982

වර්ෂමේදී ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලමේ මුද්රණාලය

ආරම්භකරන ලදී. අවම උපකරණ සංඛ්යාවකින් ආරම්භ වුණු මමම මුද්රණාලය අද වන විට
පූර්ණ පෙසුකම් සහිතො නවීනතම යන්මත්රෝපකරණ සහිත මුද්රණාලයක් බවට පත් වී ඇති අතර
දුරස්ථ අධ්යාපනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳො වන නව වැඩසටෙන් යටමත් ආසියානු සංවර්ධ්න
බැංකුව (ADP-DEMP) විසින් මමකී යන්මත්රෝපකරණ කලින් කලට ලබා දී ඇත.
පීඨ පෙක් මඟින් පවත්වනු ලබන විවිධ් පාඨමාලා ෙදාරනු ලබන 35000කට වැඩි ශිෂය

ශිෂයාවන් සංඛ්ාවකට අවශය කරනු ලබන මුද්රිත මපොත්පත් වර්තමානමේදී මමම මුද්රණාලය
මඟින් ලබා මදනු ලැමේ. අවශය කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩලය හිඟකම සෙ අනිකුත් බාධ්ා
ෙමුමේ වුවද වර්තමාන කාර්ය මණ්ඩලය විසින් දිවා රෑ මනොබලා මවමෙස මවමින් නියමිත කාල
සටෙනට අවශය ඉලක්ක සපුරාලීමට කටයුතු කරනු ලබන අතර දිවයින තුළ පිහිටි අමනකුත්
විශ්වවිදයාලවල අවශයතාද ෙැකි උපරිම ආකාරමයන් සලසාලීම සඳො සීමිත මසේවාවක්
ලබාමදමින් සිය මසේවා කටයුතු තවත් පුළුල් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
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2016 වර්ෂය තුළදී මුද්රණාලය විසින් සිදු කරන ලද කාර්යයන් සහ ලද ආදායම/දරන ලද වියදම පහත
දැක්යේ:
පීඨ සහ යවනත් ආයතන

පිටපත් සංඛයාව සමස්ත ශිෂය සංඛයාව

මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයාව

212,160

25,283,587.74

ස්වාභාවික විදයාව

158,981

26,789,053.05

ඉංජිමන්රු ො තාක්ෂණය

64,436

11,089,692.45

අධ්යාපනය

57,106

5,756,301.47

මසෞඛ්ය විදයා

29,917

5,984,801.89

මවනත්

39,457

2,789,076.75

562,057

77,692,513.35

මුළු එකතුව

උපයේශන හා බාහිර සේපත් මධ්යස්ථානයේ කාර්යයන්(CERC)
විස්තරය

පිටපත් සංඛයාව

ආදායම

1,903

136,125.00

10,000

16,500.00

50

9610.00

4,200

31,500.00

සමරු කලාපය

300

131,000.00

CUCTA සඟරාව

650

77,800.00

CVCD ආරාධ්නාපත් සෙ ලියුම් කවර

300

42,950.00

10

3,250.00

200

8,330.00

176,133

457,065.00

උපාධි සෙතික රුහුණු විශ්වවිදයාලය
මුල් පිටුව සෙ පිළිතුරු පත්ර ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනය
මුදල් මෙවීම් මපොත් - සණස
ලාංඡන ශ්රී ජයවර්ධ්පුර විශ්වවිදයාලය
උපකුලපතිවරුන්මේසෙඅධ්යක්ෂවරුන්මේකමිටුමේ

CVCD Lockets

නාමපත්ර
ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනය
මුළු එකතුව
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය
අවසාන ගිණුේ 2016 2016.12.31 දිනට මුලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශනය
සටහන

2015.12.31

2016.12.31

(රුපි.)

(රුපි.)

(නැවත සඳහන් කරන
ලද)

වත්කම්
දැනට පවතිනවත්කම්
බැංකුයේ ඇති මුදල්

1

ලැබිය යුතු

2

භාන්ඩ යල්ඛන

3

අත්තිකාරේ සහ පූර්ව යගවීේ

4

ණය සහ
අත්තිකාරේ

කාර්ය

මණ්ඩලවල 5

දැනට පවතින මුළු වත්කම්

166,099,501

90,084,219

90,319,692

191,873,329

144,191,012

143,553,777

8,707,809

9,786,175

62,347,704

61,740,087

471,665,719

497,037,587

ජංෙම මනොවන වත්කම්
යේපළපිරියත හා , උපකරණ

6

යකරීයගන යන ප්රාග්ධ්න කටයුතු

7

7,359,396,868
7,097,224,742

අස්පෘශය වත්කේ
ආයයෝජන

67,528,519

30,887,304

30,000,000

31,009,551

1,177,542,574

1,152,903,129

8,372,295,836

8,574,196,852

8,843,961,554

9,071,234,439

43,933,830

44,824,526

16,701,390

28,451,659

8

සම්පූර්ණ ජංෙම මනොවන වත්කම්
මුළු වත්කම්
වගකීම්

ජංගම වගකීම්
යගවිය යුතු තැන්පතු
යගවිය යුතු දෑ

9
10
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යසේවාදායකයන්යග් අත්තිකාරේ විශ්වවිදයාල මුද්රණාලය

1,131,202

567,562

31,639,336

39,559,511

අත්තිකාරේ යලස ලැබුණු ඉගැන්වීේ
ගාස්තු

214,949,850

96,762,782

අත්තිකාරේ යලස ලැබුණු යවනත්
ආදායේ

-

290,200

83,681,312

98,696,585

392,036,919

309,152,825

17,986,227

18,456,510

11

යකටි කාලීන පාඨමාලා ආදායම අත්තිකාරේ යලස ලැබීේ

උපචිත වියදම

12

මුළු ජංෙම වෙකීම්
ජංෙම මනොවන වෙකීම්
උපයේශන හා බාහිර උපයයෝජන
මධ්යස්ථාන අරමුදල
වියශේෂිත අරමුදල් )සීමිත(

13

230,116,985

276,675,049

පාරියතෝෂිත සඳහා ප්රතිපාදන

14

274,490,070

323,486,950

522,593,282

618,618,509

914,630,202

927,771,334

7,929,331,352

8,143,463,105

295,275,026

425,637,694

-

23,886,841

11,731,329

9,611,412

802,300,131

943,104,625

937,975,438

771,724,755

5,882,049,429

5,969,497,778

7,929,331,352

8,143,463,105

මුළු ජංෙම මනොවන වෙකීම්
මුළු වෙකීම්
ශුේධ් වත්කේ

ශුද්ධ් වත්කම්මකොටස්/
ප්රාග්ධ්න ප්රදාන වියදේ කරන ලද -

15

ප්රාග්ධ්න ප්රදාන වියදේ යනොකරන ලද

15

බාහිර ප්රදාන මගින් ප්රාග්ධ්න වියදේ
සඳහා ලැබුණු දායකත්වය

16

පරිතයාග

17

සාමානය තැන්පතු
ප්රතයාගණන අතිරික්තය
මුළු ශුද්ධ් වත්කම්මකොටස්/
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය
2016 යදසැේබර් මස 31 දියනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය
2015

2016

(රුපි.)
(නැවත සඳහන්
කරන ලද)

(රුපි.)

(63,773,601)

(163,251,824)

මමමෙයුම් කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාෙ
සාමානය කටයුතුවලින් අතිරික්තය/හිඟය
මුදල් මනොවන සංචලනයන්
239,102,065

ක්ෂයවීේ

30,141,888

පාරියතෝෂිත සඳහා ප්රතිපාදන
ප්රාග්ධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය
පරිතයාග ක්රමක්ෂය

කාරක ප්රාේධ්නය මවනස්වීමට මපර මමමෙයුම් ලාභය

(69,939,331)

(99,286,320)

(104,936,893)

52,648,018

57,069,620

යවයළඳ හා යවනත් ලැබීේවල )වඩිවීේ(

175,763,809

යගවිය යුතු වැඩිවීේ/අඩුවීේ

215,686,133

මමමෙයුම් කටයුතුවලින් ශුද්ධ් මූලය ප්රවාෙයන්

62,364,790

(53,536,014)

4,594,109

භාණ්ඩ යල්ඛනවල )වැඩිවීේ(/අඩුවීේ

332,832,878

637,235
(102,024,386)
(82,885,144)

448,692,069

(127,202,675)

(233,274,232)

(241,391,227)

ආමයෝජන කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාෙය
යේපළ පිරියත හා උපකරණ මිලදී ගැනීම

41,775,862

වියශේෂිත කාර්යයන් සඳහා ලැයබන මුදල්
ආයයෝජන සඳහා වැඩිවීම
පාරියතෝෂික යගවීේ
ආමයෝජන කටයුතුවලින් ශුද්ධ් මුදල් ප්රවාෙ

51,307,085

(325,466,828)

24,639,445

(11,769,533)

(13,367,910)

(528,734,731)

(178,812,607)

මූලය කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාෙ
80,000,000

ප්රාග්ධ්න ප්රදාන

මූලය කටයුවලින් ශුද්ධ් මුදල් ප්රවාෙ

80,000,000
(42,662)

මුදල් හා මුදල් තුලනයන්යග් ශුේධ් වැඩිවීම/)අඩුවීම(
කාලපරිච්යේදය ආරේභයේදී මුදල් හා මුදල් තුලයයන්

166,142,163

කාලපරිච්යේදය අවසානයේදී මුදල් හා මුදල් තුලයයන්

166,099,501

80

230,000,000

230,000,000
(76,015,282)
166,099,501
90,084,219

2016 යදසැේබර් මස 31 දියනන් අවසන් වූ වර්ෂය තුළ මූලය කාර්ය සාධ්නය
පිළිබඳ ප්රකාශය
ස්වභාවය අනුව වියදේ වර්ගීකරණය කිරීම
මමමෙයුම් කටයුතුවලින් මුදල් ප්රවාෙ

Rs.

Rs.

2015

2016

(නැවත සඳහන් කරන ලද)

පුනරාවර්තන ප්රදාන
පර්යේෂණ ප්රාග්ධ්න ප්රදාන
පරිතයාග ක්රමක්ෂය
ප්රාග්ධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය
යවනත් ආදායේ
යවනත් අරමුදල්
මුළු මමමෙයුම් ආදායම
මමමෙයුම් වියදම්
පුේගලික යේතන
ප්රවාහන
සැපයුේ සහ පාවිච්චි කරන ලද පාරියභෝගික
ද්රවය
නඩත්තු
යකොන්ත්රාත් යසේවාවන්
පර්යේෂණ හා සංවර්ධ්න
ක්ෂයවීේ සහ ක්රමක්ෂය වියදේ
යවනත් යමයහයුේ වියදේ
මුළු මමමෙයුම් වියදම
මමමෙයුම් කටයුතුවලින් අතිරික්තය/හිඟය
මූලය පිරිවැය
යේපළ පිරියත හා උපකරණ අයලවිය මත
අලාභය
මුළු යමයහයුේ යනොවන ආදායම )වියදම(
අතියර්ක සාමානය භාණ්ඩවලට යපර ශුේධ්
අතිරික්තය/හිඟය
කාලපරිච්මේදය සඳො ශුද්ධ් අතිරික්තය/හිඟය

81

1,040,000,000
99,286,320
53,536,015
874,151,613
43,032,913

1,000,000,000
5,811,159
104,936,893
69,939,331
933,599,476
32,335,909

2,110,006,861

2,146,622,768

1,203,297,188

1,369,088,721

6,518,442

6,185,528

46,796,241

44,272,537

36,654,802
274,287,177
4,178,243
239,102,065
361,500,721

36,025,015
279,318,472
8,332,191
332,832,879
232,609,637

2,172,334,879

2,308,664,980

(62,328,017)

(162,042,212)

(1,445,584)

(1,209,612)

-

-

(63,773,601)

(163,251,824)

-

-

(63,773,601)

(163,251,824)

2016.12.31 දියනන් අවසන් වූ වර්ෂය තුළ යකොටස්වල යවනස්කේ පිළිබඳ ප්රකාශය
සාමානය
විස්තරය

සංචිත (නැවත
සඳහන් කරන
ලද)

2014 යදසැේබර් මස 31 දිනට යශේෂය
වර්ෂය තුළ වියදම් කරන ලද ප්රාේධ්න
වර්ෂය තුළ ලැබුණු මුදල් ප්රතිපාදන
NODEsවලින් නැවත අය කරෙත් වියදම්
වර්ෂය තුළ ලැබුණු පරිතයාෙ/මවනත් ප්රදාන
පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය
ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය

ප්රාග්ධ්නය
වියදම් කරන ලද
ප්රාග්ධන ප්රදාන

වියදම් නනොකරන
ලද ප්රාග්ධන ප්රදාන

(Rs.)
ප්රතයාගරන
අතිරික්තය

පරිතයාග සහ
නවනත් ප්රදාන

මුළු එකතුව

933,046,640

268,811,040

-

845,503,123

5,882,049,429

7,929,410,232

-

80,000,000
-

(80,000,000)
80,000,000

-

-

80,000,000

68,702,400

68,702,400

-

-

-

67,814,657

-

67,814,657

-

(53,536,014)

-

(99,286,321)
-

-

(99,286,321)
(53,536,014)

ප්රතයාෙරන අතිරික්තය/හිඟය

-

කාලපරිච්මේදය තුළ අතිරික්තය/හිඟය

(63,773,601)

-

-

-

-

(63,773,601)

2015 යදසැේබර් මස 31 දිනට යශේෂය
වර්ෂය තුළ වියදම් කරන ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන
පර්මේෂණ සඳො ප්රාේධ්න ප්රදාන
වර්ෂය තුළ ලැබුණු මුදල් ප්රදාන
මෙවැලි අධිකාරිය සඳො මවනම ගිණුම

937,975,439

295,275,026

-

814,031,459

5,882,049,429

7,929,331,353

-

200,302,000

(200,302,000)
(5,811,159)
230,000,000

-

-

243,621,471
(104,936,893)

(69,939,331)

-

වර්ෂය තුළ ලැබුණු පරිතයාෙ/මවනත් ප්රදාන
පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය
ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය

(5,811,159)
230,000,000
(2,998,860)

(2,998,860)
-

අතිරික්තය/හිඟය ප්රතයාෙණනය
කාලපරිච්මේදය තුළ අතිරික්තය/හිඟය
2016 යදසැේබර් 31 දින යශේෂය

-

(104,936,893)
(69,939,331)
87,448,349

(163,251,824)
771,724,755

243,621,471

87,448,349
(163,251,824)

425,637,695

82

23,886,841

952,716,037

5,969,497,778

8,143,463,105

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය
මූලය ප්රකාශන සඳො සටෙන්
1.

2.

3.

ආයතනික යතොරතුරු
1.1
සාමානය
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය ශ්රී ලංකාව තුළ සංස්ථාෙත කර පිහිටුවා ඇති ආයතනයකි. එහි
ලියාපදිංචි කාර්යාලය සෙ ප්රධ්ාන වයාපාරික ස්ථානය නාවල, නුමේමෙොඩ පිහිටා ඇත. මකොළඹ,
නුවර, අනුරාධ්පුරය, මාතර, යාපනය ො මඩකලපුව, බදුල්ල ො කුරුණෑෙල යන ස්ථානවල
කලාපීය මධ්යස්ථාන පිහිටා ඇත. මීට අමතරව දිවයින පුරා අධ්යයන මධ්යස්ථාන 19ක් ස්ථාපිත
කර ඇත.
1.2
නිකුත් කිරීේ සතයාපනය කළ යුතු දිනය
2016 මදසැම්බර් මස 31 දිමනන් අවසන් වූවර්ෂය තුළ විශ්වවිදයාලමේ සංමශෝධිත මූලය
ප්රකාශන නිකුත් කිරීම සඳො 2017 මපබරවාරි මස 23 දින පවත්වන ලද සභා රැස්වීම මඟින් ලබා
මදන ලද අනුමැතිය ප්රකාරව අවසර ලබා මදන ලදී.
සාමානය ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති
2.1
පිළිමයල කිරීමම් පදනම
ඓතිොසික පිරිවැය පදනම මත මූලය ප්රකාෙන පිළිමයල කරනු ලැබ ඇති අතර ස්ථාවර වත්කම්
2012.12.31 දිනට ප්රතයාෙරණමයහි සාධ්ාරණ අෙය මත ෙණනය කරන ලදී.
2.2
අනුකූලතා ප්රකාශය
ශ්රී ලංකා රාජය අංශමයහි ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන් ො අනුකූලව මූලය ප්රකාශන පිළිමයල කරනු ලැබ
ඇත.
2.3
සංසන්දනාත්මක යතොරතුරු
විශ්වවිදයාලය විසින් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති මයෝෙය මලස මයොදා මෙන ඇති අතර ඒවා ඉකුත්
වර්ෂමේ ඒවා ො ෙැළමප්. මමම වසමර් ඉදිරිපත් කිරීම ො ෙැළමපන මලස අවශය අවස්ථාවලදී
ඉකුත් වර්ෂමේ සංඛ්යාමල්ඛ්න සෙ වෙන්ති නැවත සකස් කරනු ලැබ ඇත.
2.4
කෘතයමය සහ ඉදිරිපත් කිරීේ මුදල් ප්රයේදය
සියලුම විමද්ශීය මුදල් ෙනුමදනු ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කරනු ලැබ ඇති අතර එය
ෙනුමදනුව සිදු කරනු ලබන අවස්ථාමේ පැවති විනිමය අනුපාතය මත ෙනුමදනු වාර්තා කරන
මුදල් ප්රමේදය මේ.
සුවියශේෂී ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති
ඇස්තයේන්තු සහ නිගමන යයොදා ගැනීම
රාජය අංශමේ ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති ො අනුකූලව මූලය ප්රකාශන පිළිමයල කිරීමම්දී ගිණුම්කරණ
ප්රතිපත්ති මයොදා ෙැනීම සෙ වත්කම්, වෙකීම්, ආදායම් සෙ වියදම්වල වාර්තා වූ ප්රමාණයන් මකමරහි
බලපාන මලස ඇස්තමම්න්තු සෙ උපකල්පන සිදු කිරීම කළමනාකරිත්වය විසින් සිදු කළ යුතු මේ.
නිෙමන ො ඇස්තමම්න්තුව ඓතිොසික අත්දැකීම් සෙ පවතින තත්ත්වයන් යටමත් සාධ්ාරණ බවට
විශ්වාස කරනු ලබන අමප්ක්ෂාවන් ඇතුළු අනිකුත් සාධ්ක මත පදනම් මේ. ඇස්තමම්න්තු සෙ පාදක
උපකල්පන ඉදිරියට සිදුවන පදනමක් මත සමාමලෝචනය කරනු ලැමේ.
ගිණුම් ඇස්තමම්න්තු සඳො වන ප්රතිමශෝධ්න එම ඇස්තමම්න්තු ප්රතිමශෝධ්නය කරනු ලබන
කාලපරිච්මේදය තුළදී ෙඳුනාෙනු ලබන අතර එමසේ සිදු කරනුමේ එම ප්රතිමශෝධ්නය එකී
කාලපරිච්මේදයට සෙ මවනත් කිසියම් අනාෙත කාල පරිච්මේදයක් සඳො බලපානු ලබන්මන් නම්
පමණි.
මූලය ප්රකාශන තුළ ෙඳුනාෙනු ලැබූ ගිණුම් තුළ වඩාත්ම සුවිමශේෂී බලපෑම් සහිත ගිණුම්කරණ
ප්රතිපත්ති මයොදා ෙැනීම පිළිබඳ ඉතාම වැදෙත් තීරණ සෙ අවිනිශ්චිතතා ක්මෂේත්ර පිළිබඳ මතොරතුරු
පෙත සඳෙන් සටෙන් තුළ ඇතුළත් කර ඇත.

4.

සුවියශේෂී ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති
පෙත දැක්වා ඇති ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති ඉකුත් වර්ෂමේදී භාවිතා කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති
ො ෙැළමප්.
4.1
ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනය සඳො මපොදු පෙසුකම් ලබාදීම සඳො දරන ලද වියදම් සෙ
උපමයෝගීතාවයන් ලබාදීමට දරන ලද පිරිවැය ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනමයන් ලැබීමට
ඇති දෑ මලස ගිණුම්ෙත කර ඇත.
83

4.2

අධ්යාපන මදපාර්තමම්න්තුව විසින් ක්රියාත්මක කර පවත්වාමෙන යනු ලැබූ බාහිර
වැඩසටෙන් කිහිපයක් ො උපමද්ශන වයාපෘති, විශ්වවිදයාල මුද්රණාලය සෙ උපමද්ශන ො
බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය යටමත් ඇති මාධ්ය මැදුර මඟින් ලැබුණු ආදායම එකී ආදායම
ලැබුණු කාලපරිච්මේදයට අදාළව ගිණුම්ෙත කරන ලදී.
උපමද්ශන ො බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථාන මාර්මෙෝපමද්ශ ප්රකාරව, එම මධ්යස්ථානමේ
අතිරික්තමයන් මකොටසක් මයෝෙය සංවර්ධ්න අරමුදල් මවත මාරු කර යවනු ලැබ ඇත.
බැඳුම්කර සෙ ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කිරීම මෙේතුමවන් අයවියයුතු මුදල
රුපියල්95,684,182.96කි.
භාණ්ඩාොරමයන් ලැබුණු ප්රාේධ්න ප්රදාන මුල් අවස්ථාමේදී වියදම් මනොකරන ලද ප්රාේධ්න
ප්රදාන යටමත් ගිණුම් ෙත කරන ලද අතර වියදම් කරන ලද මුදල් අනතුරුව වියදම් කරන ලද
ප්රාේධ්න ප්රදාන ගිණුමට මාරු කර යවන ලදී.(සටෙන 15)

4.3
4.4

4.5

යේපළ පිරියත හා උපකරණ
4.5.1 වත්කේ තක්යසේරු කිරීම
i. වර්ෂය තුළදී මිලදී ෙනු ලැබූ සියලුම වත්කම් මිලදීෙත් පිරිවැය මත ආනුෂාංගික වියදම්
සමඟ සටෙන් කරනු ලැමේ.
ii. විවිධ් වයාපෘති අරමුදල්වලින් මිලදී ෙනු ලැබූ මද්පළ පිරියත ො උපකරණ වටිනාකම්
වයාපෘති අරමුදල් ගිණුමම් සිට බාහිර ප්රදාන මඟින් ප්රාේධ්න වියදම් දායකත්ව ගිණුමට
මාරු කරන ලදී. (සටෙන 16)
iii. පරිතයාෙ මලස ලැබුණු මද්පළ, පිරියත ො උපකරණ ප්රාේධ්නීකරණය කර අදාළ
වත්කම්වල ප්රමයෝජනවත් ආයු කාලය තුළදී ආදායම මලස ක්රමක්ෂය කරන ලදී. (සටෙන
6)
iv. මද්පළ පිරියත ො උපකරණ සමුච්චිත ක්ෂයවීම් අඩු කර පිරිවැය/ප්රතයාෙනනය කරන ලද
වටිනාකම මත දක්වනු ලැමේ. 1995.10.05 දිනැති අංක 649 දරන විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන
මකොමිෂන් සභා චක්ර මල්ඛ්ය ප්රකාරව වර්ෂයකට පෙත සඳෙන් අනුපාත මත ඍජු මර්ඛ්ා
ක්රමය මත ක්ෂයවීම් ෙණනය කරනු ලැමේ.
මෙොඩනැඟිලි
ෙෘෙ භාණ්ඩ
කාර්යාල උපකරණ
පුස්තකාල මපොත්
මමෝටර් වාෙන
විදයාොර ො ඉෙැන්වීම් උපකරණ
මලෝගු
පිරියත ො යන්මත්රෝපකරණ

v.
vi.
vii.

05%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

මිලදී ෙත් දින සිට ක්ෂයවීම් අය කරනු ලැමේ.
වාෙන තක්මසේරු කිරීම ශ්රී ලංකා ඔමටෝමමොබයිල් සංෙමය විසින් 2016.12.31 දින වන
විට සම්පූර්ණ කරන ලදී. ඒ අනුව මමෝටර් වාෙන 2016.12.31 දිනට ගිණුම්වල ෙලපන
ලදී.
ඉකුත් වර්ෂමේ ප්රතයාෙනන අතිරික්තය වත්කම්වල වටිනාකම මත සිදු කරන ලද නිවැරැදි
කිරීම්වලට අනුව ෙලපන ලදී.
අනුරාධ්පුර, කුරුණෑෙල, ො අම්පාර ඉඩම් බදු ක්රමයට ලබාමෙන ඇත. අනුරාධ්පුර සෙ
අම්පාර ඉඩම්වල වටිනාකම් පිළිමවලින් රුපියල් 12,000,000.00 සෙ රුපියල්
7,900,000.00 මේ.
උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශය යටමත් ක්රියාත්මක වූ විස්එක්වන සියවස සඳො උසස්
අධ්යාපනය නම් වයාපෘතිය විසින් තම වයාපෘති කාර්යාලයට අයත් සියලුම වත්කම් 2016
ඔක්මතෝබර් මාසමේදී මාරු කර යවන ලදී. අභයන්තර කමිටුව විසින් සිදු කරන ලද සෙ
උපකුලපතිවරයා විසින් අනුමැතිය ලබාමදන ලද තක්මසේරුව සභාව විසින් අනුමත කරන
ලද අතර තක්මසේරුමේ වටිනාකම රුපියල්7,872,881.70ක් විය.
මමය උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශමයන් ලැබුණු පරිතයාෙයක් මලස විශ්වවිදයාලය විසින්
සලකන ලදී. මමම පරිතයාෙය තුළින් ඉෙත කී වයාපෘතිය මවතින් ලැබිය යුතු රුපියල්
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139,2810.70ක මශේෂය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් නැවත අය කර ෙන්නා ලදී.
ඒ අනුව ස්ථාවර වත්කම් යාවත්කාලීන කරන ලදී.
4.5.2 ඉඩේ ලබා දීම
විශ්වවිදයාලය විසින් සිය 385වැනි සභා රැස්වීමම්දී පර්චස් 15ක බිම් මකොටසක් ඉංග්රීසි පශ්චාත්
උපාධි ආයතනයට මවන් කර මදන ලදී. තවද සභාව විසින් සිය 408වැනි රැස්වීමම්දී පර්චස්
4.8ක බිම් මකොටසක් ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට ලබාමදන ලදී.
4.6

4.6

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

යකරීයගන යන ප්රාග්ධ්න කාර්යයන්
මකරීමෙන යන ප්රාේධ්න කාර්යයන් වත්කම් උපමයෝජනය කිරීම ආරම්භ කරනු ලබන
අවස්ථාමේදී අදාළ වත්කම් ගිණුමට මාරු කරනු ලැමේ.
අස්පෘශය වත්කේ
ආයතනික ස්මරණ මතොරතුරු පද්ධ්තිමේ සෙ ජාල පද්ධ්තිමේ අස්පෘශය වත්කම් මලස
ෙඳුනාෙන්නා ලදී.
ආයතනික ස්මරණ පද්ධ්තිය
- Rs.15,000,000.00
ජාල පද්ධ්තිය
- Rs.15,000,000.00
විදුත් මපොත් සෙ මෘදුකාංෙ
- Rs. 1,009,551.29
භාණ්ඩ යල්ඛන
යල් පැන ගිය සෙ භාවිතයට ෙැනීම බහුලව සිදු මනොවන භාණ්ඩ සඳො නියමිත මවන් කිරීම්
සිදු කිරීමමන් පසුව අඩුම පිරිවැය සෙ ශුද්ධ් ප්රතයක්ෂ වටිනාකම මත භාණ්ඩ මල්ඛ්න සකසනු
ලැමේ.
භාණ්ඩ මල්ඛ්න දැනට පවතින ස්ථානයට ො ත්ත්වයන්ට මෙන ඒමට දරන ලද පිරිවැය පෙත
සඳෙන් සූත්රය මයොදා ෙනිමින් ෙණනය කරනු ලැමේ.
• අමුද්රවය - පළමුව ලැමබන ද්රවය පළමුව පිට කිරීමම් පදනම මත පිරිවැය තීරණය කරනු
ලැමේ.
• නිමි භාණ්ඩ – ඍජු අමුද්රවය පිරිවැය, ඍජු රමය සෙ සාමානය මමමෙයුම් ධ්ාරිතාව මත
ස්ථාවර නිෂ්පාදන මපොදු කාර්ය පිරිවැය මත.
ආයයෝජන
කල් පිමරන මතක් තබා මෙන ඇති මූලය මල්ඛ්න යටමත් මකටි කාලීන ආමයෝජන
කාණ්ඩෙත කර ඇත.
ලැබිය යුතු දෑ
පසු ගිය අවුරුදු පෙ තුළදී සිය ලියාපදිංචිය අලුත් මනොකරන ලද ශිෂයයන් මවතින් ලැබිය යුතු
මුදල් අවලංගු කිරීමම් විශ්වවිදයාල ප්රතිපත්තිය අනුව එකී අවුරුදු පෙ අවසන් වන වර්තමාන
අවුරුද්මද්දී එම මුදල් ආදායම් ප්රකාශනයට ඇතුළත් කරන ලදී.
පාරියතෝෂිත සඳහා ප්රතිපාදන
සියලුම මසේවකයන් තම පළමු මසේවා වර්ෂය සම්පූර්ණ කරන ලද වර්ෂමේ සිට ඔවුන්ෙට විරාම
පාරිමතෝෂික මෙවීම සඳො ගිණුම් තුළ සම්පූර්ණ ප්රතිපාදන මවනේ කිරීමක් සිදු කරනු ලැමේ.
මමම ප්රතිපාදන සඳො බාහිර මූලය සම්පාදනයක් සිදු වන්මන් නැත.
වගකීේ හා ප්රතිපාදන
4.12.1
4.12.2
4.12.3
4.12.4

මූලය ප්රකාශන සකස් කිරීමම්දී සියලුම දන්නා වෙකීම් ෙණනයට ලක් කර
ඇත.
අධිකරණමේ/කම්කරු විනිශ්චය සභාමේ විභාෙ මවමින් පවතින නඩු ො
සම්බන්ධ් අසම්භාවය වෙකීම් ෙණනයට ලක් මනොකරන ලදී.
2016 වර්ෂයට අදාළව ෙණනය කරන ලද ශිෂය ොස්තු ආපසු මෙවීම සඳො
වූ ප්රතිපාදන 2015 ශිෂය ොස්තු ආදායමට සාමානය පරිදි අදාළ විය.
ශිෂයාධ්ාර අරමුදලට මාරු කර යවන ලද ශිෂය ොස්තුවලින් සියයට 4ක
ප්රතිපාදනය සමාමලෝචන කාලපරිච්මේදයට අදාළ වියදමක් මලස
ෙඳුනා ෙන්නා ලදී.
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4.13

ආදායම සහ වියදම
4.13.1
ආදායම ෙඳුනා ෙැනීම
රජමයන් ලැමබන ප්රදාන, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන මකොමිසම මවතින් ලැමබන
ප්රදාන. පාඨමාලා ොස්තු සෙ අභයන්තර මූලාරවලින් උපයා ෙනු ලබන මුදල්
ආදායමට ඇතුළත් මේ. ආමයෝජන මත ලැමබන මපොලිය
උපචිත පදනම මත ෙණනය කරනු ලැමේ. රජමේ ප්රදාන ලැමබන ආකාරය
අනුව ෙණනය කරන ලදී. ශිෂයයන් මවතින් අයකරනු ලබන පාඨමාලා
ොස්තු ශ්රී ලංකා රාජය අංශමේ ගිණුම්කරණ ප්රමිති අංක 10හි, 19 සෙ 20
වෙන්ති ප්රකාරව අදාළ මසේවය ලබාමදනු ලබන කාලපරිච්මේදයට අදාළ
සමාමලෝචන කාලය තුළ ආදායමක් මලස ෙඳුනාෙනු ලැමේ.
4.13.2 වියදම හඳුනා ගැනීම
වයාපෘති/භාණ්ඩ ප්රකාරව වියදම විශ්මල්ෂණය කරනු ලැබ ඇති අතර විශ්වවිදයාල
ප්රතිපාදන මකොමිෂන් සභාව විසින් ලබාමදන ලද මාර්මෙෝපමද්ශ සෙ වාර්තා කිරීමම්
මපොදු ආකෘති පත්රය ප්රකාරව විවිධ් වියදම් ශීර්ෂ යටමත් වියදම වර්ගීකරණය කරනු
ලැබ ඇත.

5.

ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ ගැලපීේ අතීතයට බලපාන යලස නැවත ප්රකාශ කිරීම
2015 වර්ෂය තුළ මෙොඩනැඟිලි ක්ෂයවීම් සඳො වැඩිපුර මවන් කරන ලද ප්රතිපාදන ප්රමාණය වන
රුපියල් 64,313,641.44ක මුදල 2015 ගිණුම්වලට ඇතුළත් කරන ලදී.
ෙැටන් අධ්යයන මධ්යස්ථාන මෙොඩනැඟිල්ල සඳො මෙවන ලද ආපසු මෙවිය යුතු රුපියල්
50,000.00ක තැන්පතු මුදල 2015 වර්ෂය සඳො වියදමක් මලස සලකන ලද අතර එය 2015 වර්ෂය
සඳො වූ ආපසු මෙවිය යුතු තැන්පතුවක් මලස නිවැරැදි කරන ලදී.
මකටිකාලීන පාඨමාලා ආදායම මලස ලැබුණු රුපියල් 2,415,450.00ක මුදලක් ගිණුම්ෙත කිරීමම්දී
සිදු වී ඇති වරද නිවැරැදි කර පරිෙණක පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටෙනට අදාළ ආදායමක් මලස
ගිණුම්ෙත කර 2015 වර්ෂය තුළදී අත්තිකාරම් මලස ලැබුණු ආදායමට ඇතුළත් කරන ලදී.
5.1

මූලය කාර්යසාධ්නය පිළිබඳ ප්රකාශනය
විස්තරය
2015 යදසැේබර් මස 31 දියනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා හිඟය

මුදල
(රුපියල්)
(125,721,793)

එකතු කළා : මපර වසරවලදී සිදුවී ඇති වැරැදි පිළිබඳ නැවත ප්රකාශනය
●මෙොඩනැඟිලි ක්ෂයවීම් වැඩිපුර ප්රකාශ කිරීම
●නිවාස කුලීවල ආපසු මෙවිය යුතු තැන්පතුව

64,313,641
50,000
(61,358,152)

අඩු කලා : මකටි කාලීන පාඨමාලා සඳො අත්තිකාරම් මලස ලැබුණු
ආදායම
2015 යදසැේබර් මස 31 දියනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා නැවත ප්රකාශ කරන ලද
හිඟය
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(2,415,450)
(63,773,601)

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය
පසුගිය වර්ෂ පහ තුළ මුලයමය නලස වැදගත් සිදුවීම්

විස්තරය

2012

2013

2014

2015

2016

663,100,000

844,715,000

965,000,000

1,040,000,000

1,000,000,000

-

-

2,039,500

-

5,811,159

26,478,613

32,479,880

40,694,851

46,622,869

71,304,546

ණය සෙ අත්තිකාරම්වලින් මපොලිය

2,589,330

2,703,143

2,706,693

2,748,693

2,497,350

මද්පළවලින් ලැමබන කුලිය

1,364,527

5,689,986

2,749,657

3,005,309

2,375,084

33,976

-

41,423

1,110,138

-

-

375

110

-

-

විවිධ් ලැබීම්

8,827,336

4,750,467

4,163,071

4,446,087

3,962,748

ලියාපදිංචි ොස්තු

7,573,083

10,656,040

20,124,657

20,248,635

9,265,112

ඉෙැන්වීම් ොස්තු

305,469,237

609,989,377

932,902,450

735,286,953

812,814,777

202,650

612,436

1,453,955

1,605,394

2,243,569

13,773,034

32,804,922

23,451,352

46,851,310

19,636,985

335,979

419,146

453,415

488,120

355,158

6,073,300

4,608,032

1,590,945

3,700

-

591,725

937,910

1,608,345

1,466,255

1,081,250

32,223,109

29,302,555

60,896,724

56,867,049

45,709,739

150,522

447,035

222,214

346,902

185,774

12,075,117

9,741,899

9,580,982

12,336,699

7,877,124

659,250,947

392,534,363

213,362,676

99,286,320

104,936,893

41,582,449

42,526,211

49,557,263

53,536,014

69,939,331

1,781,694,934

2,024,918,777

2,332,600,283

2,126,256,447

2,159,996,599

සාමානය පරිපාලන සෙ කාර්ය මණ්ඩල
මසේවා

184,887,565

220,422,170

210,920,703

311,526,795

341,109,247

එකතු කළා : ක්ෂයවීේ

715,853,088

596,480,633

436,583,918

285,574,568

332,832,878

900,740,653

816,902,803

647,504,621

597,101,363

673,942,125

ලැබිය යුතු මුදල් මනොලැබීම් (ශිෂය)

-

-

39,345,440

146,703,270

24,652,058

ලැබිය යුතු මුදල්මනොලැබීම (කාර්ය
මණ්ඩල)

-

-

-

135,848

-

657,548,287

898,491,968

1,115,776,579

1,270,215,942

1,393,854,130

56,721,690

61,416,894

73,333,512

84,144,598

90,939,938

2,142,080

2,595,930

2,888,556

3,690,281

3,720,469

ඉඩම් ො මෙොඩනැඟිලි

26,051,156

34,198,991

43,887,259

42,194,954

45,505,461

ආනුෂාංගික කටයුතු

48,522,374

60,489,076

65,695,892

76,038,262

77,260,411

1,691,726,240

1,874,095,662

1,988,431,859

2,220,224,518

2,309,874,592

ආදායම
පුනරාවර්තන වියදම් සඳො රජමේ
ප්රදාන
පර්මේෂණ සඳො ප්රාේධ්න ප්රදාන
ආමයෝජන සඳො මපොලිය

පැරණි ෙබඩා අමලවිය
නිෂ්පාදන අමලවිය

විභාෙ ොස්තු
ප්රකාශන/අයදුම්පත්ර අමලවි කිරීම
පුස්තකාල දඩ
පරිපුරක ොස්තු
මන්වාසික ොස්තු
මවනත් මූලාරවලින් ලැමබන ආදායම
වාෙන කුලියට දීම
බැඳුම්කර උල්ලංඝනය කිරීමට අදාළව
ලැබුණු ආදායම
ආධ්ාර ක්රමක්ෂය කිරීම
වියදම් කරන ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන
ක්රමක්ෂය කිරීම
මුළු එකතුව
වියදම

අධ්යයන මසේවා
ඉෙැන්වීම් සම්පත්
මසෞඛ්ය මසේවා

මුළු එකතුව
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පරිශිෂ්ටය A
පර්යේෂණ නයවෝත්පාදන සහ ප්රකාශන පිළිබඳ යතොරතුරු
A.1 අධ්යාපන පීඨය

ද්විතීයික ො තෘතීයික අධ්යාපන
මදපාර්තමම්න්තුව
පූර්ව ළමාවිය ො ප්රාථමික
අධ්යාපන මදපාර්තමම්න්තුව
විමශේෂ අධ්යාපන අවශයතා
මදපාර්තමම්න්තුව

1

බලපෑේ
සාධ්ක උපුටු
ගැනීේ සහිත
ප්රකාශ
සංඛයාව
0

0

1

1

3

0

0

2

11

මුළු එකතුව

1

1

5

26

යදපාර්තයේන්තුව

යපොත්/යපොත්
පරිච්යේද

බලපෑේ සාධ්ක
යනොමැති
ප්රකාශන
සංඛයාව

සේයේලනවල
කටයුතු/සාරාංශ/වි
ස්තීර්ණ සාරාංශ

2

12

ේවිතීයික හා තෘතීයික අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව.
යපොත්/යපොත් පරිච්යේද
1. කරුණානායක, එස්. නායිදු එස්. (සංස්කරණය) (2016). විවෘත අධ්යාපන ක්රමයේදයක් වටා යගතී
ඇති සිහින විවෘත විශ්වවිදයාල. ප්රකාශනය පිටුව 237, ISBN 978-955-23-1622-7
ප්රකාශන/(බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
1. කරුණානායක එස්.පී. රාමේන්ද්ර, මේ.සී.එන් සෙ රත්නායක එච්.යූ.ඩේලිේ.නායිදු එස්.(2016) විවෘත
අධ්යාපනික සම්පත් පාදක විදුත් ඉමෙනීම ඉෙළ නැංවීම සඳො සමපදස්ත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා.
විවෘත විශ්වවිදයාල ආසියානු සංෙම් සඟරාව. 11 මවළුම අංක1-, 1-16 DOI 10.1108/AAOUJ-07-

2016-0022

2. සාෆික් එන්.එේ.එම්. නවාස්තීන් එෆ්.එම්.,
2016குப்பறைக்கற்ைல்கற்பித்தல்செயற்பாடுகளின்ருத்தியில்அதிபரின்பபாதனாதறைறைத்துவம்.
கல்வியியைாளன்ஆய்விதழ்(අධ්යාපනඥ පර්මේෂණ සඟරාව).5.5- 24.
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සේමන්ත්රණ කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ
1. එස්.පී. කරුණානායක. එස්. නායිදු, එස්. කුොමුර්ති, ටී.ඩී.ටී.එල්.ධ්නපාල, ඒ. ආරියරත්න, එල්.ආර්.
මෙොන්සල්මකෝරල, එම්. රාජිනි, ඩේලිේ.එම්.එස්. වීරමකෝන්, ඩේලිේ.එම්.එස්. වනසිංෙ, එස්.
කරුණානායක, එම්.එල්. සුදර්ශන, එන්.එම්.ආර්.මක්.නවරත්න, එම්.එන්.සී. ප්රනාන්දු, සෙ මක්.
ඥානරත්නම් (2016 ) විමසා බැලීමම් ක්රමමේදයක් සහිතව විවෘත අධ්යාපනික ක්රමමේදයන් සඳො
විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි (OURS 2016), පිටුව 10
2. කරුණානායක, එස්.පී. නායිදු, එස්. සෙ ඈම්ප්, මමනන්, එම් (2016) ශ්රී ලංකාමේ විවෘත
විශ්වවිදයාලමේ අධ්යාපනික ො සැලසුම්, තාක්ෂණික අන්තර් අංශවල පරිවර්තනීය මවනස. විවාත
ඉමෙනීම අටවැනි මපොදු රාජය මණ්ඩලයීය මිත්රත්ව සමුළුව 2016 මනොවැම්බර් 27 – 30,
ක්වාලාලාම්පූර්, මැමල්සියාව.http://oasis.col.org/handle/11599/2513 මවඩ් අඩවියට පිවිමසන්න.
3. කරුණානායක, එස්.පී. නායිදු, එස්. රාමේන්ද්ර, මේ.සී.එන්. රත්නායක, එච්.සී.යූ. (2016). විවාත
අධ්යාපන සම්පත් පාදක විදුත් ඉමෙනීම යන සංදර්භය තුළ විමර්ශන ක්රමමේදයක් සැලසුම් කිරීම.
විවෘත ඉමෙනීම පිළිබඳ මපොදු රාජය මණ්ඩලයීය මිත්රත්ව සංසදමේ අටවැනි සමුළුමේදී ඉදිපත් කරන
ලද
පත්රිකාව.
2016
මනොවැම්බර්
27-30.
ක්වාලාලාම්පූර්,
මැමල්සියා.http://oasis.col.org/handle/11599/2514හි අඩංගු මේ.
4. කරුණානායක එස්.පී.. (2016). ශ්රී ලංකාමේ මංෙත තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාපනමයහි ගුණාත්මකභාවය
ඉෙළ නැංවීම. විවෘත ඉමෙනීම පිළිබඳ මපොදු රාජය මණ්ඩලයීය මිත්රත්ව සංස්දමේ අටවැනි සමුළුමේදී
ඉදිරිපත් කරන ලද පත්රිකාව. 2016 මනොවැම්බර් 27-30 ක්වාලාලාම්පූර්, මැමල්සියාව.
http://oasis.col.org/handle/11599/2644 හි අඩංගු මේ.
5. කරුණානායක එස්.පී. සෙ අමේවර්ධ්න අයි. එස්. (2016). ශ්රී ලංකාමේ පළාත් අධ්යාපන අමාතයාංශ
සඳො විවෘත අධ්යාපන සම්පත් ප්රතිපත්ති අධිවාචනය, සංමේදිකරණය සෙ නිර්මාණය කිරීම.
විවෘත ඉමෙනීම පිළිබඳ මපොදු රාජය මණ්ඩලයීය මිත්රත්ව සංසදමේ අටවැනි සමුළුමේදී ඉදරිපත් කරන
ලද
පත්රිකාව.
2016
මනොවැම්බර්
27-30,
ක්වාලාලාම්පූර්,
මැමල්සියාව.
http://oasis.col.org/handle/11599/2626 හි අඩංගු මේ.
6. කරුණානායක එස්.පී. සෙ නායිදු එස්. (2016). විවෘත අධ්යාපන ක්රමමේදයන් සඳො ආධ්ාර කිරීමට
සෙ ඒවා මපෝෂණය කිරීමට සැලසුම් පාදක ප්රමේශයක්. ආසියානු විවාත විශ්වවිදයාල සංෙමමේ
30වැනි වාර්ෂික සමුළුමේදී ඉදිරිපත් කරන ලද පත්රිකාව 2016 ඔක්මතෝබර් 26-29 මැනිලා, පිලිපීනය.
7. කරුණානායක එස්.පී. (2016). තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාපනය සඳො මංෙත පාඨමාලාවන්හි පාඩම්මාලා
නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ ශකයතා වර්ධ්නය. රත්මලාන වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලමේදී 2016
සැප්තැම්බර් මස 01වැනි දින පවත්වන ලද වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාල සමුළුව - 2016 සඳො
ඉදිරිපත් කරන ලද පර්මේෂණ පත්රිකාව.
8. කුොමූර්ති, එස්.,(2016). ක්රියාකාරකම් පාදක ඉමෙනීම තුළින් පාර ප්රජානන කුසලතා සෙ ස්වයං නියාමයනයක් සහිත ඉමෙනුම් ක්රමමේදයක් නිර්මාණය කිරීම. ඉඩ ප්රස්ථාවයන් සෙ අභිමයෝෙ, විවෘත
විශ්වවිදයාලල පර්මේෂණ සැසි (OURS 2016), පිටුව. 141
9. සාෆික්, එන්.එම්.එම්. සෙ නවාස්තීන් එෆ්.එම්. (2016). ශ්රී ලංකාමේ පුත්තලම දිස්ත්රික්කමේ මදමළ
මාධ්ය පාසල්වල ඉෙැන්වීමම් සෙ ඉමෙනීමම් ක්රියාවලිය පිළිබඳ ෙපත් ක්රමමේදයන් නිර්මාණය කිරීම
සඳො විදුෙල්පතිවරුන් සතු උපමද්ශාත්මක නායකත්ව කාර්යභාරය. 6වැනි ජතයන්තර සමුළුව 2016
ශ්රී ලංකා අේනිදිෙ විශ්වවිදයාලය. 1-12.
10. වසන්තමලර් මක් සෙ නවස්තීන් එෆ්.එම්. (2016). විදුෙල්පතිවරුන් සෙ ගුරුවරුන් අතර ඇතිවන
ෙැටුම් පාලනය කිරීමම්දී පාසල් විදුෙල්පතිවරුන් සතු කළමනාකාරිත්ව කාර්යභාරය. මතල්මදණිය
ප්රමද්ශමේ මදමළ මධ්ය පාසල් ශ්රී ලංකා අේනිදිෙ විශ්වවිදයාලය. ෙයවන ජාතයන්තර සම්මම්ලනය
2016. ශ්රී ලංකා අේනිදිෙ විශ්වවිදයාලය 13-22.
11. නවාස්තීන්, එෆ්.එම්., මෙොන්සල්මකෝරාල එෆ්.එම්, වනසිංෙ, ඩේලිේ.එස්.එම් සෙ මසමනවිරත්න පී.,
(2016). ඉෙැන්වීමම් සෙ ඉමෙනුම් ක්රියාවලිය තුළ පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපන ඩිප්මලෝමා ශිෂය ගුරු
සඵලත්ව විශ්වාසයන් පිළිබඳ අධ්යයනයක්. සම්මන්ත්රණය :- විවෘත විශ්වවිදයාල ආසියානු සංෙමය
30වැනි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය. - විවෘත විශ්වවිදයාල ආසියානු සංෙමය 2016, පිලිපීනමේ මමට්මරෝ
මැනිලාහි ක්රවුන් ප්ලාසා මැනිලා ෙැලරිමයහිදී.
12. නවාස්තීන් එෆ්.එම්., පුමටේ එස්.එස්. (2016). ශ්රී ලංකාමේ නිපුනතා පාදක විෂයමාලා ප්රතිසංස්කරණය
ක්රියාත්මක කිරීම සඳො වන 5 ඉ ආකෘතිමයහි ගුරු නමවෝත්පාදන විනයාසය. අධ්යාපනය පිළිබඳ
7වැනි UPSI-සම්මන්ත්රණය. මැමල්සියාමේ, මපරාක්, මපන්ඩිඩිකාන්සුල්තාන් ඉඩ්රිස් විශ්වවිදයාලය.
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පූර්ව ළමා විය හා ප්රාථමික අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව.
බලපෑේ සාධ්ක උපුටා ගැනීේ සහිත ප්රකාශන
1. රාජපක්ෂ පී.එල්.එන්.ආර්.,(2016). මපරපාසල් පන්ති කාමරය තුළ සමාජ ජවනිකා නාටයයක්
මෙොඩනැගීම. ගුරුවරයාමේ කාර්යභාරය. මධ්යධ්රනී සමාජ විදයා සඟරාව. 7(4):689-694.(බලපෑම්
සාධ්ක. 0.26)
ප්රකාශන/(බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
1. මසමනවිරත්න පී. (2016). ශ්රී ලංකාමේ මපර පාසල් ළමයින් තුළ සමාජ හිතකර ෙැසිරීම් නිර්මාණය
කිරීම සඳො වන ක්රමමෝපායන් පිළිබඳ අධ්යයනයක්. ගුරුවරුන්මේ පර්මේෂණ, ප්රතිපත්ති ො
ක්රමමේදයන් සෙ ගුරු අධ්යාපනය පිළිබඳ සඟරාව (JRPPTTE), 6 (2), p.60-66
සේයේලන කටයුතු/උපුටා ගැනීේ/විස්තීර්ණ උපුටා ගැනීේ
1. පිල්ලමේ මසමනවිරත්න, ෆාරීඩ් මමොමෙොමඩ් නවසතීන්, ලලිත් රන්ජන් මෙොන්සල්මකෝරාල,
ඩේලිේ.එම්. ෂාමින්ද වනසිංෙ,(2016). ඉෙැන්වීම් ඉමෙනුම් ක්රියාලිය තුළ පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපන
ඩිප්මලෝමා ශිෂය ගුරු සඵලත්ව විශ්වාසයන් පිළිබඳ අධ්යයනයක්. විවෘත විශ්වවිදයාල ආසියානු
සංෙමමේ 30 වැනි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය - විවෘත විශ්වවිදයාලය ආසියානු සංෙමය 2016. පිලිපීනමේ
මමට්මරෝ මැනිලාහි ක්රවුන් ප්ලාසා මැනිලා ෙැලරියාහිදී.
2. මුකුන්තාන්, ටී.,රවීන්තිරන්, (2016). ප්රාථමික පන්ති තුළ ඉෙැන්වීම් ඉමෙනුම් උපකරණ භාවිතය :දුෂ්කර විෂය ක්මෂේත්ර පිළිබඳ අධ්යයනයක්. 6වැනි ජාතයන්තර සම්මම්ලනය. ශ්රි ලංකා අේනිදිෙ ආසියා
විශ්වවිදයාලය. 749-758
3. මුකුන්තන් ටී. (2016). අභයාවකාශය පිළිබඳ ශ්රී ලාංකික ළමයින්මේ සංකල්පනය පිළිබඳ
අධ්යයනයක්. අධ්යාපනය පිළිබඳ 7වැනි UPSI-UPI ජාතයන්තර සම්මම්ලනය. මැමල්සියාහි, මපරාක්,
ටැන්මජොං මාලිම්, මපන්ඩිඩිකන් සුල්තාන් ඉඩ්රිස් විශ්වවිදයාලය.

වියශේෂ අධ්යාපන අවශයතා යදපාර්තයේන්තුව
ප්රකාශන/(බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
1. අල්විස්, මක්.ඒ.සී,(2016) ශිෂය- ගුරු සම්බන්ධ්තාවය. විමශේෂ සෙ පරිපූර්ණ පාසල් අතර සංසන්දනය.
බුද්ධිමය ආබාධිතතා පර්මේෂණය. 60 වන මවළුම - 769 පිටුව
2. මක්තීස්වරන්, මක්. (2016), ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාලමේ මකොළඹ ො මඩකලපුව මධ්යස්ථානවල
“මපොදුරාජය මණ්ඩලයීය තරුණ සංවර්ධ්න වැඩසටෙන් පිළිබඳ ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාව” ෙදාරනු
ලබන ශිෂය ශිෂයාවන් විසින් සිය ඉමෙනුම් කාර්යයන් සඳො ස්මාර්ට් දුරකථන භාවිතය මානව ශාස්ත්ර
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සාරාංශ
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මදපාර්තමම්න්තුව
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00
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කාර්මික ඉංජිමන්රු මදපාර්තමම්න්තුව
මරදිපිළි ො ඇඟළුම් කර්මාන්ත
මදපාර්තමම්න්තුව

00

00
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00

00

00

05

මුළු එකතුව

01
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34

41

කෘෂිකර්ම හා වැවිලි ඉංජියන්රු යදපාර්තයේන්තුව
බලපෑේ සාධ්ක උපුටා ගැනීේ සහිත ප්රකාශන
1. රෂ්ටන් මක්.ආර්., ද සිල්වා සී.එස්. (2016). මනොෙැඹුරු කාලගුණික බලපෑමට ලක් වූ ජලාධ්රවල
පිහිටි විශාල විෂ්කම්භයකින් යුත් ලිංවලින් ලබාෙත ෙැකි තිරසර ජල පරිමාවන්.

ජල විදයා

සඟරාව,539, 495-509. (බලපෑේ සාධ්කය 2.028)
ප්රකාශන/(බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
1. කවීෂ් එස්., යබොයත්ජු ඩබ්ලිේ.එස්. සහ ද සිල්වා සී.එස්. (2016). විවිධ් ප්රමිතීන්ට අයත් මත් මකොළ
වර්ෙ මයොදා ෙනිමින් නිපදවනු ලබන මකොළ වර්ෙමේ මත්වල ගුණාත්මකභාවයට අදාළ ලක්ෂණ
තීරණය කිරීමට අනවරත දාම පීඩන වියළිකාරක මඟින් ඇති කරනු ලබන වියළීමම් ප්රමේශ
උෂ්ණත්වය මාන මගින් ඇති කරන බලපෑම. විවෘත විශ්වවිදයාල සඟරාව 10. පිටු 73 – 92
2.
3.

4.

5.

DOI:

http://doi.org/10.4038/ouslj.v10i0.7336.
ඩිෂානි පී.ටී.එන්. සෙ ද සිල්වා සී.එස්. (2016). මකොළමරොඩු විධිමත්ව මයොදාෙනිමින් වවනු ලබන
තක්කාලිවල වර්ධ්නය , මභෞතික විදයාත්මක ො ඵලදායිතා පාරමිතීන් මකමරහි උපකල්පිත
උෂ්ණත්ව ො ජල ප්රතයාබලය මඟින් ඇති කරන බලපෑම. විවෘත විශ්වවිදයාල සඟරාව 11, 37- 51
ද සිල්වා සී.එස්. සෙ මෙොඩවත්ත වී.එන්.ඒ., (2016). රතු බන්ඩක්කා(abelmoschus esculentus)
වර්ධ්නය ො ඵලදාව මකධරහි විවිධ් මකොළමරොඩු වැස්ම තුළින් ඇති කරන බලපෑම උෂණත්ව
92ප්රතයාබලයට නිරාවරණය වූ මද්ශීය ප්රමේදයකි. විවෘත විශ්වවිදයාල සඟරාව 10, 41–57. DOI:
http://doi.org/10.4038/ouslj.v10i0.7334.
ගුණවර්ධ්න, එම්.ඩී.එම්., ද සිල්වා, සී.එස්. (2016). තක්කාලි (Lycopersicum esculantum)
ඵලදාමවහි ගුණාත්මකභාවය මකමරහි මෙෝලීය උණුසුමමහි උපකල්පිත උෂ්ණත්වය සෙ ජල
ප්රතයාබලය මඟින් ඇති කරන බලපෑම. රාජිත. විවෘත විශ්වවිදයාල සඟරාව 11, 93–112. DOI:
http://doi.org/10.4038/ouslj.v11i0.7345.
ත්රීකාවල, එස්., සුදසිංෙ, එම්.අයි., ෙලමෙදර, එල්.ඩේලිේ., ගුණවර්ධ්න ඊ.ආර්.එන්. සෙ නාරායනන්,
එන්.සී.(2016). නාෙරික සනීපාරක්ෂාව සඳො මක්න්ද්රෙත විශාල පරිමාන මල ද්රවය ප්රතිකාරක
බලාොර මවනුවට කුඩා පරිමාණ සෙ විමක්න්ද්රිත මලද්රවය ප්රතිකාරක බලාොර මයොදා ෙැනීමට ඇති
ෙැකියාව : ශ්රී ලංකා දකුණු ආසියානු ජල අධ්යයනයන් විසින් සිදු කරන ලද සිද්ධි අධ්යනයක් 5, පිටුව
85-97.

සේයේලන කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ
1. ඊ.එම්.එස්. රණසිංෙ සෙ සී.එස්. ද සිල්වා (2016). වර්ෂා කාලමයහි කලින් කලට ඇතිවන
විචලයතාවයන් මඟින් ශ්රී ලංකාමේ වී නිෂ්පාදනය මකමරහි ඇති කරනු ලබන බලපෑම. ශ්රී ලංකාමේ
මකොළඹ විශ්වවිදයාලමයහි කලා පීඨමයහි 2016 ඔක්මතෝබර් 12-13 පැවැත්වුනු ජාතයන්තර
පර්මේෂණ සම්මන්ත්රනමේ වැඩකටයුතු පිටුව.76.
2. එම්.ඒ.ඩේලිේ. මමොමෙොමඩ් අනාස්, වයි.බී. ඉක්බාල්, සී.එස්. ද සිල්වා (2016). අකාබනික මපොමෙොර
සඳො ආමද්ශයක් මලස මකොම්මපෝස්ට් මපොමෙොර භාවිතය මඟින් වී අස්වැන්න මකමරහි ඇති කරන
බලපෑම ඇෙැයීම. (බී.ජී. 94) - අම්පාර දිස්ත්රික්කය. විවෘත විශ්වවිදයාලයීය පර්මේෂක සැසි පිටුව.164.
3. පී.ටී.එන්. දිශානි, සී.එස්. ද සිල්වා (2016). ශ්රී ලංකා වියළි කලාපමයහි කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සඳො
ජලය ලබා ෙැනීම සම්බන්ධ්මයන් ඇති අවහිරතා සෙ සිදු විය ෙැකි අනුවර්තන - රාජංෙනය අනුරාධ්පුරය දිස්ත්රික්කවල සිදු කරන ලද සිද්ධි අධ්යනයක්. විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසිවාර
පිටුව 168.
4. ද සිල්වා, සී.එස්. (2016)ශ්රී ලංකාව මධ්ය කඳුකරය තුළ ආරක්ෂිත ආොර නිෂ්පාදනය සෙ පාංශු ජලය
අපවිත්ර වීම මකමරහි මපොස්මප්ට් මපොමෙොර මඟින් අති කරනු ලබන බලපෑම සෙ සිදුවිය ෙැකි මසෞඛ්ය
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උවදුරු. ජල වෘත්තික දින සමුළුව - 2016, කෘෂිකර්ම පශ්චාත් උපාධි ආයතනය. මප්රාමදණිය
විශ්වවිදයාලය පිටු 61-74.
5. මක්.එම්.ඒ.එස්. මකෝනාර, ඩේලිේ.ඒ.පී. වීරක්මකොඩි, මක්.ඩේලිේ.එල්.මක්. වීරසිංෙ, එස්. ත්රිකාවල
(2016). ෙරිතාොර සිනු ෙැඩැති ෙම්මිරිස් වර්ෙමේ ගුණාත්මකභාවය සෙ ඵලදාව මකමරහි අමතර
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මිත්රත්ව සමුළුව, ක්වාලාලාම්පූර්, මැමල්සියාව.
3. ශිමරෝනිකා පී. කරුණානායක, මසොම් නායිදු, මේ.සී.එන්. රාමේන්ද්ර, එච්.යූ.ඩේලිේ. රත්නායක, විවෘත
අධ්යාපනික සම්පත් මත පාදක විදුත් ඉමෙනීම තුළ විමර්ශනශීලි ක්රමමේදයන් සැලසුම් කිරීම,URI:
http://hdl.handle.net/11599/2514, 2016 මනොවැම්බර්. 8වැනි මපොදු රාජය මණ්ඩලයීය මිත්රත්ව
සමුළුව, ක්වාලාලාම්පූර්, මැමල්සියාව.
4. මමන්ඩිස්, ඩී.එස්.මක්., රත්නායක යූ, කරුණානන්ද ඒ.එස් සෙ සමරතුංෙ යූ. (2016). ස්නායුක වාේ
විදයා වැඩසටෙන් තුළ මමනෝදීන කණ්ඩායම් විශ්මල්ෂණය කිරීම සඳො සංඛ්යානමය සතය විමේදන
අනුමිතීන් පද්ධ්තියක්. ජාතික පර්මේෂණ සමුළුව 2016 (NRS-2016), ෙම්පෙ වික්රමාරච්චි ආයුර්මේද
ආයතනය, යක්කල, ශ්රී ලංකාව. පිටුව 13
5. විමේසිංෙ ඩී.එස්.මක්.යූ සෙ එච්. පැස්කුවල් (2016). ආබාධිත පුද්ෙලයන් සඳො කටෙඬ මඟින්
පාලනය කරන ස්වයංක්රීය යන්ත්ර පද්ධ්තිය. ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධ්න සංෙමමේ 72වැනි වාර්ෂික රැස්වීම්
කටයුතු - 2016 1 මකොටස. මකොළඹ, ශ්රී ලංකාව. පිටුව 34. 2016 මදසැම්බර්
6. දිසානායක, එස්.ඒ.ඩී.ඒ.එස්. සෙ ඩී.එස්.මක්.යූ. විමේසිංෙ, එච්. පැස්කුවල් සෙ බී.සී.එල්. අතපත්තු
(2016) ශ්රී ලංකාමේ ග්රාමීය ප්රමද්ශවල ලිං ජලමයහි ගුණාත්මකභාවය මංෙත ක්රමයට අධීක්ෂණය කිරීම
- ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධ්න සංෙමමේ 72වැනි වාර්ෂික සැසිවාරමේ රැස්වීම් කටයුතු - 2016 1 මකොටස.
මකොළඹ, ශ්රී ලංකාව. පිටුව 32. 2016 මදසැම්බර්
7. දිසානායක, එස්.ඒ.ඩී.ඒ.එස්. සෙ එච්. පැස්කුවල් සෙ බී.සී.එල්. අතපත්තු (2016). ස්වයංක්රීය
වර්ණමානය මයොදා ෙනිමින් ජලමේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ මතෝරාෙත් පරාමිතීන් පිළිබඳ
තතයකාල ස්ථානීය මිනුම් : ජලමේ ගුණාත්මකභාවය සෙ මිනිස් මසෞඛ්යය පිළිබඳ පස්වන ජාතයන්තර
සමුළුමේ රැස්වීම් කටයුතු : ඉදිරියට ඇති අභිමයෝෙ, විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය මප්රාමදණිය, ශ්රී
ලංකාව. පිටුව 1
8. දිසානායක, එස්.ඒ.ඩී.ඒ.එස්. සෙ එච්. පැස්කුවල් සෙ බී.සී.එල්. අතපත්තු (2016). පානීය ජල
මූලාරවල ෆ්මලෝරයිඩ් සාන්ද්රණය අනාවරණය කර ෙැනීම සඳො වර්ණමිතික සංමේදක, ශ්රී ලංකා
ඉංජිමන්රු ආයතනය 110 වැනි වාර්ෂික සැසිවාරය පිටු : 149 - 154,
9. බාලසූරිය, ඩී.එන්.,(2016). සෙල් ෙබඩා අධීක්ෂණය සඳො වයර් රහිත සංමේදක ජාලයක් නිර්මාණය
කිරීම. ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධ්න සංෙමමේ වාර්ෂික සැසිවාර පිටුව 33, 2016 මදසැම්බර්.
10. මපමර්රා, එස්, බාලසූරිය, එන්., (2016). දෘශයාබාධිත පුද්ෙලයන් සඳො සටෙන් ෙඳුන්වා ෙැනීමට
ආධ්ාරක පද්ධ්තිය දියුණු මවමින් පවතින ක්මෂේත්ර තුළ මතොරතුරු සන්නිමේදන තාක්ෂණය ප්රවර්ධ්නය
සඳො වන ජාතයන්තර සම්මම්ලනය(ICTer), 2016, පිටු 96-99.
11. ගුණතිලක, සී.ඩේලිේ.එස්., බස්නායකමේ, සී.මේ., (2016). සංයුක්ත පද්ධ්ති නිර්මාණය කිරීම සඳො
ඉවෙල් වන මවේ-පාදක විෂයයන් ඉලක්කර ෙත් පද්ධ්ති නිර්මාපකය : විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ
සැසි (OURS 2016). ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය. පිටුව 47.
12. ගුණතිලක, සී.ඩේලිේ.එස්., බස්නායකමේ, සී.මේ., (2016). සංයුක්ත පද්ධ්ති නිර්මාණය කිරීම සඳො
විෂයයන් සුවිමශේෂී දෘශය වැඩසටෙන් භාෂාවක්. ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධ්න සංෙමමේ 72වැනි වාර්ෂික
සැසිවාරය - 2016 පළමු මකොටස, මකොළඹ, ශ්රී ලංකාව. පිටුව 35,
13. අමේමසේකර, එස්.එම්.ඒ.මේ.බී. සෙ ඩේලිේ.ඩී.එස්.එස්. බණ්ඩාර (2016). කාසි මාරු කිරීමම් යන්ත්රය
පිළිබඳ සටෙන්, වාර්ෂික අධ්යයන සැසිවාර, විවෘත විශ්වවිදයාලය පර්මේෂණ සැසිවාර 2016
14. ඇන්තනීස් ජී. (2016). ඒකාකාර චුම්බක ක්මෂේත්රයක් තුළ මෆමරෝමැේනටික් මෙෝල මර්ඛීය මප්ළි
මදකක චුම්බකය, විදුත් ො විදුලි ඉංජිමන්රු ආයතනමේ කටයුතු 52 මවළුම. අංක 4, පිටු 1-11 2016
අමප්රේල් doi: 10.1109/TMAG.2015.2498910
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15. ක්රී. එම්.මේ., මේ.ඒ. මපමරෝන්, ජී. ඇන්තනීස්, ඒ.සී. ොනට් සෙ එච්. ෙවුක් (2016). ධජව විදයාත්මක
- පදනමක් සහිත සංමේදක මයොදා ෙනිමින් ඒකමනති වීඩිමයෝ අනුක්රමයක් මඟින් ශීර්ෂ දිශාව ෙණනය
කිරීම, ප්රතිබිම්බ සෙ දර්ශන ආෙනනය පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මම්ලනය පාල්මර්ස්ටන් උතුර,
නවසීලන්තය, 2016 පිටු 1-6 doi: 10.1109/IVCNZ.2016.7804435
16. දිසානායක, එස්.ඒ.ඩී.ඒ.එන්; ඩී.එස්.මක්.යූ. විමේසිංෙ, එච්. පැස්කුවල් සෙ බී.සී.එල්. අතපත්තු
(2016). ශ්රී ලංකාමේ ග්රාමීය ප්රමද්ශවල ළිං ජලමේ ගුණාත්මකභාවය මංෙත ක්රමයට අධීක්ෂණය කිරීම.
ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධ්න සංෙමමේ 72 වන වාර්ෂික රැස්වීමම් රැස්වීම් කටයුතු - 2016 I මකොටස.
මකොළඹ, ශ්රී ලංකාව. පිටුව 32, 2016 මදසැම්බර්.
17. දිසානායක, එස්.ඒ.ඩී.ඒ.එන්, එච්. පැස්කුවල් සෙ බී.සී.එල්. (2016). ස්වයංක්රීය වර්ණමානයක් මයොදා
ෙනිමින් ජලමේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ මතෝරාෙත් පාරමිතින්හි තථය කාල ස්ථානීය මිනුම්. ජලමේ
ගුණාත්මකභාවය සෙ මිනිස් මසෞඛ්ය පිළිබඳ 5 වන ජාතයන්තර සමුළුමේ රැස්වීම් කටයුතු. ඉදිරි
අභිමයෝෙ, විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, ශ්රී ලංකාව. පිටුව 1.
18. දිසානායක, එස්.ඒ.ඩී.ඒ.එන්, එච්. පැස්කුවල් සෙ බී.සී.එල්. අතපත්තු (2016). පානීය ජල මූලාරවල
ෆ්මලෝරයිඩ් සංයුතිය අනාවරණය කර ෙැනීමට වර්නමිතික සංමේදක භාවිතය, 110වැනි වාර්ෂික
සැසිවාරය, ශ්රී ලංකා ඉංජිමන්රු ආයතනය. පිටුව 149-154
19. මීඩින්. ජී.එස්.එන්., මපමර්රා අයි.,(2016). භාවිතා කරන්නන්මේ ප්රාමයෝජනය ඇෙයීම සඳො
අන්තර්ජාලය ඔස්මසේ පුද්ෙෙලයන් සමූෙයක් මවතින් මතොරතුරු මෙෝ මසේවා ලබා ෙැනීම. DOI:
10.1145/2938559.2948837 ජංෙම පද්ධ්ති, මයදවුම් සෙ මසේවා සෙයන් පිළිබඳ 14වැනි ජාතයන්තර
සම්මම්ලනමේ රැස්වීම් කටයුතු පිටුව 58 MobiSys'16 Companion ,ජුනි 25-30, 2016, සිංෙප්පූරුව,
ACM978-1-4503-4416-6/16/06. http://dx.doi.org/10.1145/2938559.2948837
20. විමේසූරිය, මේ.එම්.එන්. සෙ ජී.එස්.එන් මීඩින් (2016). අවස්ථාව පිළිබඳ පරීක්ෂාකාරී ස්මාට් ඖෂධ්
පසුම්බිය. ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධ්න සංෙමමේ 72වැනි සැසිවාරය මකොළඹ, ශ්රී ලංකාව.
21. මප්රේමරත්න, යූ.එස්. (2016) PROAASEL: අමප්ක්ෂන නයාය මත පදනම් අඛ්ණ්ඩ සතයාපන ලක්ෂණ
මතෝරා ෙැනීමම් ආකෘතිය, විදුත් ො විදුලි ඉංජිමන්රු ආයතනය, මමොරටුව ඉංජිමන්රු පර්මේෂණ
සම්මන්ත්රණය. පිටුව 4-89.
22. අමේමසේකර, එස්.එම්.ඒ.මේ.බී. සෙ ඩේලිේ.ඩී.එස්.එස්. බණ්ඩාර(2016). කාසි හුවමාරු යන්ත්රය සඳො
සටෙන්, 2016 මනොවැම්බර් විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසිවාර 2016 විවෘත විශ්වවිදයාලය, ශ්රී
ලංකාව.
23. මප්රේමරත්න අයි.ඒ. (2016). විවෘත ො දුරස්ථ ආකාරමේ විදුලි ඉංජිමන්රු අධ්යාපනය සඳො
සංඛ්යාත්මක පරිෙණක මෘදුකාංෙයක් මත පදනම් වූ විදුත් ඉමෙනුම් ක්රමමේදයක් නිර්මාණය කිරීම.
URI: http://hdl.handle.net/11599/2524, මනොවැම්බර් 2016. 8 වැනි මපොදු රාජය මණ්ඩලයීය
මිත්රත්ව සමුළුව, ක්වාලාලාම්පූර්, මැමල්සියාව.
24. මප්රේමරත්න, අයි.ඒ සෙ ටී.එස්. රවීන්ද්ර (2016). පසුපස අන්තමයන් සිදුවන ෙැටීම් වැළැක්වීම සඳො
ඉදිරියට යන වාෙන අතර ආරක්ෂිත දුර ෙණනය කිරීම සඳො වන ෙණිතමය ආකෘතිය 2016
මනොවැම්බර්. විවෘත විශ්වවිදයාලයීය පරිමේෂණ සැසි 2016. විවෘත විශ්වවිදයාලය, ශ්රී ලංකාව.
25. නානායක්කාර, මේ. (2016).ක්රමමෝපායික තීරණවල ඵලදායීතාව ඇෙයීම සඳො වන ගුණාත්මක
ප්රමේශය. ශ්රී ලංකාව තුළ චිත්රපටි මබදා ෙැරීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකාමේ චිත්රපටි සංස්ථාමේ කරන ලද සිද්ධි
අධ්යයනයක්, 2016. විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි - 2016 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයත පිටුව
15
26. මකෞෂලයා, ඊ.එස්. සෙ ඩී.ඩී.එම්. රණසිංෙ (2016). ඔක්මසේට් මුද්රණ කර්මාන්තය සඳො ප්රශස්ත මිල
ෙණන් කැඳවීම. 72 වැනි වාර්ෂික සැසිය. ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධ්න සංෙමය. 2016 මදසැම්බර් 7-9

ගණිත හා ඉංජියන්රු දර්ශනය පිළිබඳ යදපාර්තයේන්තුව
ප්රකාශන/බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති
1. යාපා, පී.වයි.ඒ.ජී.එස්., ඩී.ඒ. තන්ත්රිමෙොඩ සෙ සී.පී.එස්. පතිරණ (2016). ෙැඹුර සමඟ ඝනත්වය
මවනස් වන වස්තූන් සම්බන්ධ්මයන් ගුරුත්වාකර්ශන විෂමතාවන් ආදර්ශනය කිරීමට ඇති ෙැකියාව
නිරූපණය කිරීම. ඉංජිමන්රු ො තාක්ෂණ සඟරාව, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය.
2. මපමර්රා, මක්.වී.ඩී., මිස්කිතා, පී.එන්., ජයමසේකර, මේ.පී.එච්.පී.මක්., පතිරණ, සී.පී.එස්., වීරමසේකර,
මක්.එස්. (2016). බහුකාර්ය ජාල පරීක්ෂණ රථයක සංවිධිතා විශ්මල්ෂණ ක්රියාකාරිත්වය
(MFNSV). ඉංජිමන්රු : ශ්රී ලංකා ඉංජිමන්රු ආයතනමේ සඟරාව 49(3) පිටු 21-29 DOI:
http://doi.org/10.4038/engineer.v49i3.7073.
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සේයේලන කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ
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කරන ලද අධි අවමශෝෂක මපොලිමර්වල බලපෑම ඇෙැයීම. (Chrysanthemum instagram). විවෘත
විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි පිටුව 112
4. බාලක්රිෂ්නන්, එස්. සෙ එම්.ඊ.ආර්. මපමර්රා (2016). ශ්රී ලංකාමේ භාවිතා කරනු ලබන සුදු පැෙැති
පාසල් නිල ඇඳුම් සැකැසීම සඳො භාවිතා කරනු ලබන මරදිවල වර්ෙය නැතිවීම මකමරහි පවිත්රකාරක
මඟින් ඇති කරන බලපෑම. විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි (OURS 2016), පිටුව.82
5. මපමර්රා, පී.වී.එම්.ආර්. සෙ ඩී.එස්. විමේරත්න (2016). මමෝස්තර සඳො දක්වන අභිරුචිය පිළිබඳ
සිද්ධි අධ්යයනය. ශ්රී ලංකාමේ බස්නාහිර පළාමත් විධ්ායක මරේනිමේ වයස්ෙත කාන්තාවන් 20-30
සංඛ්යාවක් මයොදා ෙනිමින් සිදු කරන ලද සිද්ධි අධ්යයනය. විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි
(OURS 2016), පිටුව.88
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1. මමේටාේ අෙමඩ්, මයොන්ේ සික් ඔක්, අනුෂා උපමාලි රාජපක්ෂ, ජුන්ේ එවුන් ලිම්, බියුන්ේ-මයොන්ේ
කිම්, මේ-ෙයන්ේ අේන්, යං ෙෑන් ලී, මමොමෙොමඩ් අේ අල්-වාබල්, සුන්ේ-එවුන් ලී, සං ෙෑන් ලී (2016).
මසෝයා මබෝංචි මකොළ ො නටු සෙ අන්නාසි මකොළ මගින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ධජව අගුරු මයොදා
ෙනිමින් විදුම් පරාසය තුළ ඇති පස් තුළ ඊයම් සෙ තඹ සෙ මූලද්රවය අක්රිය කිරීම : රසායනික ක්ෂුද්ර
ජීවි සෙ වර්ණාවලින් ඇෙැයීම්, ොනිදායක ද්රවය පිළිබඳ සඟරාව 301 පිටු 179-186 (බලපෑම් සාධ්කය:
4.836)
2. මචන් ලියූ, මෙොන්ේලන් වැන්ේ, ෂියැන්ගු ටෑන්ේ, සුඕ ගුවාන්, බ්රයන් මේ. රිඩ්, අනුෂ්කා උපමාලි
රාජපක්ෂ, මයොන්ේ ෂික් ඔක්, හුයි සුන් (2016). චීනමේ මෙොවිමපොළක බෑවුම් සහිත ප්රමද්ශයකින් ලබා
ෙත් පස් මයොදා ෙනිමින් සිදු කළ පර්මේෂණය අනුව ධජව අඟුරු මඟින් පමසහි ජලය රඳවා ෙැනීමම්
ෙැකියාව වැඩි කරනලද නමුත් එම පමසන් ධජව කාබන් ඉවත් වීමද වැඩි කරන ලදී. පරිසර විදයා
ො පරිසර දූෂණ පිළිබඳ පර්මේෂණය. 23(2), 995-1006 (බලපෑම් සාධ්කය: 2.76)
3. අනුෂ්කා උපමාලි රාජපක්ෂ, මමත්තිකා විතානමේ,සැන්ේ සූ ලී, මඩොන්ේ- චිමයොල් සිමයෝ, ඩැනිමයල්
සී.ඩේලිේ. ටැසැන්ේ, මයොන්ේ සික් ඔක් (2016). සල්ෆමිමත්න් සංමශෝෂනමයහි චාලක සෙ පී.එච්
ප්රතයාස්ථිනිය සඳො ධජව අඟුරු හුමාලය මඟින් සක්රිය කිරීම මඟින් පෙසු මකමර්. පස් සෙ අවසාදන
පිළිබඳ සඟරාව 16(3) මවළුම. පිටු 889-895. (බලපෑම් සාධ්කය : 2.206)
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4. කැන්ජියි මලොයු, අනුෂ්කා උපමාලි රාජපක්ෂ, මයොන්ේ සික් ඔක්, ස්මකොට් එක්ස් චෑන්ේ (2016).ජලය
මිර කරන ලද කෘත්රිම මතල් නිදිතුළින් අන්නාසි මකොළ සෙ ලීකුඩු මයොදා සාදන ලද ධජව අඟුරු
මඟින් තඹ (II) සංමශෝෂනය කිරීම : තාප විච්මේද උෂ්ණත්වය සෙ වාෂ්ප සක්රියනය මඟින් ඇති කරනු
ලබන බලපෑම, පස් සෙ අවසාදිත පිළිබඳ සඟරාව. මවළුම.16, පිටුව.1-9 (බලපෑම් සාධ්කය : 2.206)
5. කැන්ජියි මලොයු, අනුෂ්කා උපමාලි රාජපක්ෂ, මයොන්ේ ෂික් ඔක්, ස්මකොට් එක්ස් චෑන්ේ (2016). සජල
ද්රාවන තුළ අන්නාසි මකොල, ලී කුඩු ධජව අඟුරු මත මපොස්මප්ට් සංමශෝෂනය මකමරහි තාප
විච්මච්දක උෂ්නත්වය සෙ වාෂ්ප සක්රියනයනය මඟින් අති කරන බලපෑම. රසායන විමශේෂ ප්රාප්තිය
සෙ ධජව උපමයෝජයතාව පිළිබඳ සඟරාව. මවළුම 28 (1-4), පිටු. 42-50. 9 (බලපෑම් සාධ්කය :
0.450)
6. වික්රමසිංෙ එන්.මක්.ආර්.ඩී. සෙ ෙඳුන්මනත්ති එස්.එම්. (2016). ප්රදාෙයන් ඇති කිරීමම්දී මිනිස්
නියුමරෝපිල මඟින් සිදු කරනු ලබන කාර්යභාරය සෙ ඉක්මසෝරා මකොක්සීනියා ( Ixora coccinea)
මඟින් ඇති කරනු ලබන අනුකූලනය. පර්මේෂණ සෙ සමාමලෝචන : ප්රතිශක්ති විදයා පිළිබඳ සඟරාව.
6(1): පිටු 32–48 (බලපෑම් සාධ්කය: 4.985)
ප්රකාශන/(බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
1. මමත්තික විතානමේ, අනුෂ්කා උපමාලි රාජපක්ෂ, ක්ෂිමයෝමින් මදෝයු, මයොන්ේ සික් ඔක්, (2016).
ෙම් පදම් කරන ස්ථානවලින් බැෙැර කරනු ලබන අපද්රවය මඟින් දූෂණය වූ පස්වල ඇති මක්රොමියම්
අක්රිය කිරීම සඳො ධජව අඟුරු සෙ කෘත්රිම යකඩ ඔක්සයිඩ සතු ෙැකියාව, 土壤及地下水污染整治,
3 (1), පිටු.45-58.

රවදය රසායනාගාර යදපාර්තයේන්තුව
ප්රකාශන/(බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
1. විමලසිරි බී.එම්.සී.ආර්., දිසානායක ඩී.එම් සෙ ජයමසේකර මක්.බී. (2016) අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කමේ
වකුෙඩු මරෝෙ පිළිබඳව 1999 සිට 2008 දක්වා කාලපරිච්මේදය තුළ සංඛ්යාමල්ඛ්න දත්ත වයාපෘතිය.
ශ්රී ලංකා මෙදවිදයා සෙ සම මසෞඛ්ය විදයා පුවත් සඟරාව 2(1). පිටු. 6-9.
සේයේලන කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ
1. ප්රනාන්දු වී.ඒ.එස්, ෆුජිවාරා එන්. (2016). මිනිසාමේ මමොළමේ මකොටසක නියුමරෝන උත්මත්ජනය
ප්රචාරණය නිරූපනය කිරීම : ප්රචාරන මාර්ෙය සෙ ෙැමා ඇමිමෆෝබියුමයිරික් අම්ලය සෙ ේලුටමම්ට්
ප්රතිග්රාෙකවල කාර්යභාරය. ශ්රී ලංකා ජපන් සෙමයෝගිතා පර්මේෂණ පිළිබඳ 4වැනි සම්මම්ලනය. ශ්රී
ලංකා ජපන් අධ්යයන මධ්යස්ථානය, මප්රාමදණිය විශ්වවිදයාලය, 2016 අමෙෝස්තු 19-21.
2. මෙේරත් එච්.එම්.එස්.පී., ඉද්දවල, ඩේලිේ.එම්.ඩී.ආර්., වික්රමසිංෙ,ඩේලිේ.ඩී.එස්.මේ., පතිරන, ජී.
(2016).නුවර ප්රමද්ශය තළ පවත්වන ලද ලිංගිකව සම්මප්රේෂණය වන මරෝෙ සෙ උපාර්ජිත ප්රතිශක්ති
ඌනතා සෙලක්ෂනය පාලනය සඳො වු වැඩසටෙන්වලට සෙභාගී වූ මරෝගීන් රයිමකොමනියාසිස්
තත්ත්වය ෙඳුනා ෙැනීමට මපොලිමමර්ස් දූම ප්රතික්රියා පාදක ශිල්පක්රම ස්ථාපනය කිරීම. මප්රාමදණිය
විශ්වවිදයාලමේ ජාතයන්තර පර්මේෂණ සැසිවල කටයුතු. 2016 සැප්තැම්බර් 4-5, පිටුව 204

යහද විදයා යදපාර්තයේන්තුව
බලපෑේ සාධ්ක උපුටා ගැනීේ සහිත ප්රකාශන
1. කුමාරසිංෙ ආරච්චිමේ ශ්රියානි, නාලිකා ගුණවර්ධ්න, සුදර්ශනී වසලතන්ත්රි, ප්රියදර්ශිකා මෙට්ටිආරච්චි
(2016).දියවැඩියා මරෝෙය මෙේතුමවන් පාදවල සෙ යටිපතුල්වල තුවාල සෑදි ඇති මරෝගීන්ෙට කාඩිෆ්
තුවාල සංඝට්ටන කාලසටෙමනහි සිංෙල අනුවාදය වලංගු කිරීම. ආසියානු මෙද පර්මේෂණ. මවළුම
10(3) පිටු 240-245(බලපෑම් සාධ්කය: 0.849)
ප්රකාශන/(බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
රත්නායක, එස්.එස්, ඩේලිේ.මක්.එන්. සජීවනී, එච්.ඒ.එස්. පියවර්ධ්න, එන්.මක්.එස්.එම්. නිශ්ශංක,
බී.එස්.එස්. ද සිල්වා (2016). කටෙඬ අහිමි වූ ජීවිත : ස්වරාලය සම්පූර්ණමයන්ම ඉවත් කරනලද
මරෝගීන්මේ අත්දැකීම් ෙමේෂණය කිරීම. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල සඟරාව 11. පිටු 75-79.
2. සමරමසේකර, පී.ඩේලිේ.ජී.ඩී.පී., මසමනවිරත්න, එස්.එම්.මක්.එස්., මුනිදාස, ඩී., විලියම්ස් එස්.එස්.
(2016) සුසුම්නාවට ොනි සිදුවූ මරෝගීන්ෙට මමනෝ විදයාත්මක සොය ලබා දීම සඳො මෙදියන් සතු
අවමබෝධ්ය පුනරුත්ථාපනය කිරීම. සාධ්ක මත පදනම් වූ මසෞඛ්ය ආරක්ෂනය පිළිබඳ ජාතයන්තර
සඟරාව : මවළුම 14 පිටු 527-528, doi: 10.1097/01.XEB.0000511663.03012.c0
1.

99

සේයේලන කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ
1. මෙේවාබටමේ, පී.එන්., එල්.මක්.එම්.පී. ගුණවර්ධ්න, ඊ.එම්.එස්. බණ්ඩාර, බී.එස්.එස්. ද සිල්වා (2016).
මදසරුභාවය සම්බන්ධ්මයන් රජමේ මරෝෙල මදකක පැවැත්මවන සායනවලට සෙභාගී වූ
අඹුසැමියන් අතර මදසරුභාවයට මෙේතු වූ මූලික සාධ්ක. විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි. පිටුව
160
2. සමරමසේකර, පී.ඩේලිේ.ජී.ඩී.පී., මසමනවිරත්න එස්.එම්.මක්.එස්., මුනිදාස, ඩී., විලියම්ස් එස්.එස්.
(2016). සුසුම්නාවට ොනි සිදු වූ පුද්ෙලයන්ට මමනෝවිදයාත්මක සොය ලබා දීම සම්බන්ධ්මයන්
මෙදියන් සතු අවමබෝධ්ය පුනරුත්ථාපනය කිරීම. “මසෞඛ්ය ආරක්ෂණ මසේවමේ ගුණාත්මකභාවය
ප්රශස්තකරණය” යන මැමයන් පැවැත්වූ ජාතයන්තර සම්මම්ලනමේ කටයුතු : අධ්යාපනය, පර්මේෂණ
ො ක්රමමේදයන් සම්බන්ධ්මයන් කණ්ඩායම් ක්රියා. චියාන්ේ මැයි. තායිලන්තය. 2016 ජුනි 22-24 පිටුව
247 සෙ සාධ්ක මත පදනම් වූ මසෞඛ්ය ආරක්ෂණය පිළිබඳ ජාතයන්තර සඟරාව 14 මවළුම. පිටු 527528 doi: 10.1097/01.XEB.0000511663.03012.c0
3. විමේවීර, ඩේලිේ.ජී.එම්.එම්.ඒ.සී., ඩී.එල්.එල්. ඩයස්, ඩී.ජී.මක්. ක්රිෂාන්ති, මක්.ජී.පී.මක්. මුනිදාස (2016). ශ්රී
ලංකාමේ බස්නාහිර පළාමත් ශීක්ෂන මරෝෙල් තුනක ශලයාොරවල මසේවය කරන මෙදියන්ෙට පිට මකොන්මද්
පෙළ මේදනාවන් පැවතීම සෙ ඊට මෙේතුමේ යැයි සිතන සාධ්ක. සුරක්ෂිත ජාතියක් උමදසා වෘත්තිය
සමමෝදානය යන මාතෘකාව ඔස්මසේ ශ්රීමත් මජෝන් මකොතලාවල ආරක්ෂක විදයා පීඨමයහි 9 වැනි ජාතයන්තර
පර්මේෂණ සම්මන්ත්රණමයහි කටයුතු - 2016 සැප්තැම්බර් 8-9 පිටුව 228

4. ෙමමේ, එච්.එස්.එල්., බීඑම්.එල්.මක්. තිලකරත්න, එස්.එම්.පී. ෙයානි, එච්.ඊ. යාපා, පී.ඩේලිේ.ජී.ඩී.පී.
සමරමසේකර (2016). දැඩි සත්කාර ඒකකට ඇතුළත් කරන ලද වැඩිහිටි මරෝගීන්මේ ඥාතීන්මේ
අත්දැකීම්. විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි පිටුව 1514
5. ශ්රියානි, මක්.ඒ., මෙට්ටිආරච්චි, පී., වාසලතන්ත්රි. එස්., වීරමසේකර ඩී. (2016). දියවැඩියා මදවන වර්ෙය
සහිත මරෝගින් තුළ තුවාල සුව වීම මකමරහි බර මයදීමකින් මතොරව සිදු කරනු ලබන පාද සෙ
යටිපතුල් වයායාම මඟින් ඇති කරනු ලබන බලපෑම සෙ ඒ ආශ්රිත සාධ්ක. දකුණු ආසියානු කායික
විදයාඥයින්මේ ද්විවාර්ෂික සම්මන්ත්රණය

ඖෂධ් සකස් කිරීයේ විදයා යදපාර්තයේන්තුව
සේමන්ත්රණ කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ
1. රත්නායක, මක්.එම්., විමේසිංෙ, එම්.ආර්., විමේමසේකර, ආර්.ඩී. (2016). රන්වන් ඇපල්
මෙොලුමබල්ලා තුළ කැඩ්මියම් (Cd) සෙ මලඩ් (Pb) සංවිතවීම පිළිබඳ ඇෙැයීම : ශ්රී ලංකා ජීව විදයා
අධ්යයනමේ 36වැනි වාර්ෂික සැසිවාරමේ කටයුතු : 2016 ඔක්මතෝබර් 3. පිටුව 58

මයනෝ විදයා හා උපයේශක යදපාර්තයේන්තුව
සේමන්ත්රණ කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ
1. රන්මදණිය ඩී. සෙ ෙමමේ, ජී.පී. (2016).ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වය මකමරහි
ප්රකාශිත සෙ වයංෙ ආකල්ප. ශ්රී ලාංකික විශ්වවිදයාල ශිෂයයන්මේ ෙමේෂණාත්මක අධ්යනයන්.
මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයා ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණමේ කටයුතු. මප්රාමදණිය විශ්වවිදයාලය. ශ්රී
ලංකාව. 2016 ජූලි 23-28 පිටු 215-219
2. ෙමමේ, ජී.පී.. (2016). මඩංගු පිළිබඳව මසෞඛ්ය අධ්යාපනය ලබා දීමම්දී මමනෝ විදයා ආකෘතීන් භාවිතා
කිරීම. ශ්රී ලංකාමේ මඩංගු පිළිබඳ පර්මේෂණ : වර්තමාන සෙ මතු මවමින්පවතින ප්රවණතා පිළිබඳ
කුඩා සම්මම්ලනය. ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධ්න සංෙමය (ඈ මකොටස) 2016 ඔක්මතෝබර් 28
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කටයුතු/සාරාංශ
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නීති අධ්යයන
මදපාර්තමම්න්තුව
කළමනාකරණ
මදපාර්තමම්න්තුව
සමාජ අධ්යයන
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යදපාර්තයේන්තුව

සේමන්ත්රණ

භාෂා අධ්යයන යදපාර්තයේන්තුව
සේමන්ත්රණ කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ

1. මබෝෙමුව, අයි.එන්.මේ. (2016). භාෂා ඉෙැන්වීමම් පන්ති කාමර තුළ ඉෙැන්වීමම් කටයුතු සෙ සමපදස්ථ
කණ්ඩායම් ඉෙැන්වීමම් ඵලදායීතාව විමර්ශනය කිරීම. විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි (OURS 2016),
පිටුව.65
2. මැදවත්මත්මෙදර, එල්. (2016). මුස්ලිම් මයෝධ්යා. ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් ජනවාර්ගික කණ්ඩායමට සම්බන්ධ්
ජනකථා එකතුවක් සම්බන්ධ්මයන් මලෝක ප්රජාව සතු මතය විශ්මල්ෂණය. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල සැසි
(OURS 2016), පිටුව.36

නීති අධ්යාපන යදපාර්තයේන්තුව
ප්රකාශන/(බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)

1. කතිර්ොමතේබි වයි. (2016). මිනිසුන් මෙොමරන් ජාවාරම් කිරීම – සංක්රමනිකයන්මේ අයිතිවාසිකම් මකමරහි
සිදුවන බලපෑම්. ජාතයන්තර නීතිමේ දෘෂ්ටි මකෝණමයන් සිදු කරනු ලබන විමර්ශනය. OUSL, මවළුම 10,
93-114. http://digital.lib.ou.ac.lk/docs/handle/701300122/1309හි සඟරාව දක්නට ලැමේ.
2. ගුණතිලක ආර්.එම්.එම්.එස්.ඊ. (2016). ශ්රී ලංකාව තුළ මාතෘත්වයට අදාළ නීති සම්පාදනය : කාන්තවන් සමාන
ද සුවිමශේෂ ද නැතමෙොත් මවනස්ද? විවෘත විශ්වවිදයාල සඟරාමේ පළ කිරීම සඳො භාර ෙන්නා ලදී. මවළුම 11,
53-78Maternity Legislation in Sri Lanka: Are Women Equal, Special or Different accepted for
publication in the Open University Journal Vol 11, 53-78.
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3. පණ්ඩිතරත්න ඩේලිේ.එන්.ජී (2016). ජාතයන්තර අපරාධ් සම්බන්ධ්මයන් අධිමචෝදනා මෙොනු කිරීම සඳො
ජාතයන්තර විනිශ්චය සභා මවනුවට මයොදා ෙත ෙැකි ඵලදායි විකල්පයක් මලස මදමුහුම් විනිශ්චය සභා මයොදා
ෙැනීම: විමර්ශනයක්. මනුවර වාර්ෂික සඟරාව, 2016. ශ්රී ලංකා නීති විදයාලමේ නීති ශිෂය මානව හිමිකම්
වයාපාරය විසින් පළ කරන ලදී.
4. පණ්ඩිතරත්න ඩේලිේ.එන්.ජී. (2016). කාර්මික ආරවුල් වැළැක්වීම සෙ නිරවුල් කිරීම සඳො ශ්රී ලංකාමේ
කාර්මික ආරවුල් පනත තුළ ස්ථාපනය කර ඇති යාන්ත්රණ පිළිබඳ විශ්මල්ෂණයක්. ලංකා බැංකුව, නීති
ප්රවෘත්ති, ලංකා බැංකුමේ නීති මදපාර්තමම්න්තුමේ මත්රමාසික ප්රකාශය. මවළුම 29 2016.06.24
5. විමේසිංෙ, ඩේලිේ.ඒ.එස්.එස්.. (2016). ජාතයන්තර ො ජාතයන්තර මනොවන සන්නද්ධ් අරෙළයන් ජාතයන්තර
මානුෂීය නීතිය තුළ ද්විත්ව විමේදනයට ලක් කිරීම. සමකාලීන මයදවුම. “මනුවර” මානව හිමිකම් නීති සඟරාව
2016 ශ්රී ලංකා නීති විදයාලය පිටු 131-138.
6. විමේසිංෙ, ඩේලිේ.ඒ.එස්.එස්.. (2016). ධජව-මකොල්ලයට එමරහි සටන සෙ ශ්රී ලංකාමේ නව ශාක ප්රමේද
ආරක්ෂා කිරීම. “මීෂන්” වාර්ෂික නීති සඟරාව (50 වැනි සංස්කරණය), ශ්රී ලංකා නීති විදයාලය පිටු 148-162
7. මපමර්රා ආර්.එල්. (2016). මෙෝලීය මලෝකය තුළ අනුමිත සෙ පුනය භාරයන් භාවිතා කිරීම. මකොළඹ
විශ්වවිදයාලමේ මානව හිමිකම් අධ්යායන මක්න්ද්රය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද මානව හිමිකම්
පුරවැසිභාවයන් සෙ ප්රජාතාන්ත්රිකරණය පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මම්ලනය. ශ්රී ලංකා නීති විදයාලමේ නීති ශිෂය
මානව හිමිකම් වයාපාරය විසින් පළ කරනු ලබන මනුවර සඟරාව, 2016
සේමන්ත්රණ කටයුතු/සාරාංශ/විස්තීර්ණ සාරාංශ
1. ෙම්ලත්, එච්.එන්.ඩී. (2016). ශ්රී ලංකාව තුළ ජීවත්වන එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස් ආසාදනයට ලක් වූ පුද්ෙලයන්මේ
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම : ජාතයන්තර ප්රමිතීන් මකමරහි විමශේෂ අවධ්ානය මයොමු කිරීම. මෙජන මසෞඛ්ය
පිළිබඳ 2 වන ජාතයන්ත්රණ සම්මන්ත්රණය. 2016 ජූලි 28 සිට 29. මකොළඹ, ශ්රී ලංකාව.
2. ෙම්ලත්, එච්.එන්.ඩී. (2016). ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට විමශේෂ අවධ්ානය මයොමු කරමින් ශ්රී ලංකාමේ ආෙමික
නිදෙස විමසා බැලීම. මානව ශාස්ත්ර පිළිබඳ 2 වන අන්තර්ජාතික සම්මම්ලනය. මානව ශාස්ත්ර පිළිබඳ නව
දිශාවන්. පරිසරය සමඟ අපමේ ක්රියාකාරිත්වය. කැලණිය විශ්වවිදයාලය 2016 ඔක්මතෝබර් 6 සෙ 7
3. ෙම්ලත්, එච්.එන්.ඩී. (2016). ශ්රී ලංකාමේ ජීවත්වන ශාරීරිකව ආබාධිත ළමයින්ට අදාළව අධ්යාපනික ො
නීතිමය ප්රතිපත්තීන් විශ්මල්ෂණය කිරීම. අධ්යාපනමේ මෙජන මසෞඛ්ය යුක්ති පිළිබඳ 2 වන ජාතයන්තර
සම්මන්ත්රණය. ICOPH 2016 ISBN 978-955-4903-58-6
4. මෙේවාමිල්ල එස්. (2016). සමකාලීන ජාතයන්තර නිතිය තුළ රාජය මනොවන සංවිධ්ාන සෙ රාජය මනොවන
ක්රියාකාරින් සතු කාර්යභාරය. අධ්යාපනය පිළිබඳ 2 වන වාර්ෂික ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණය. 2016 අමප්රේල් 2122, බැංමකොක්, තායිලන්තය.
5. මෙේවාමිල්ල එස්. (2016). ජල දූෂණය පාලනය කිරීම. ඉන්දියාමේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමය පැතිකඩ. තිරසර
මලස මෙොඩනඟන ලද පරිසර පිළිබඳ ජාතයන්ත්රණ සම්මන්ත්රණය. මප්රාමදණිය විශ්වවිදයාලයථ නුවර. ශ්රී
ලංකාව.
6. ද සිල්වා, ඊ.එන්.ආර්. (2016). ශ්රී ලංකා නීති අධ්යාපන පීඨය මාලාව තුළ ඉමෙනුම් මමවලමක් මලස අනුකරණ
උසාවි මයොදා ෙැනීම. ෙැටලු සෙ අභිමයෝෙ. “ නීතිය ඉෙැන්වීමම් ක්රමමේදය තුළ විමේචනාත්මක විමසා බැලීම”
යන මැමයන් ඉන්දියාමේදී පවත්වන ලද ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණය. ඉන්දියා බැංෙමලෝර් විශ්වවිදයාලමේ
ජාතික නීති පාසල.
7. මසල්වරාස්. ජානක (2016). ද්විපාර්ශ්වික ආමයෝජන ගිවිසුම් තුළට ජාතයන්තර පාරිසරික වෙකීම් ඇතුළත්
කිරීම. තිරසර සංවර්ධ්න අරමුණු මකමරහි විමශේෂ අවධ්ානය මයොමු කරමින් දකුණු ආසියාව පිළිබඳ ඇෙැයීමක්.
තරුණ ප්මේෂකයන්මේ දකුණු ආසියානු සමුළුව. නවදිල්ලිය, ඉන්දියාව.
8. ආරියරත්න බී.ඒ.ආර්.ආර්. (2016). සයිබර් අවකාශය තුළ ගිවිසුම් සැකැසීම. ශ්රී ලංකාමේ විදුත් ෙනුමදනු
නීතිය පිළිබඳ සංසදාන්තමක විශ්මල්ෂණයක්. ශ්රීමත් මජෝන් මකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිදයාලමේ 9වැනි
ජාතයන්තර පර්මේෂණ සම්මන්ත්රණය. 2016 සැප්තැම්බර් 8 සෙ 9 පිටුව 280
9. විමේසිංෙ, ඩේලිේ.ඒ.එස්.එස්. සෙ බීඒ.ආර්.ආර්. ආරියරත්න (2016). ජාතයන්තර මනොවන සන්නද්ධ් අරෙළ
තුළදී ජාතයන්තර මානුෂීය නීතිය භාවිතා කිරීම. විශ්මල්ෂණයක්. විවෘත විශ්වවිදයාල පර්මේෂණ සැසි (OURS
2016), පිටු.29-33.
10. විමේසිංෙ, ඩේලිේ.ඒ.එස්.එස්. සෙ බී.ඒ.ආර්.ආර්. ආරියරත්න (2016). බුද්ධිමය මද්පළ අයිතිවාසිම් සෙ මෙජන
සුබසිද්ධිය සමබර කිරීම. විශ්මල්ෂණයක්. මදවන අන්තර්ජාතික බහු විෂයයික නීති සම්මම්ලනය. – 2016
“නීතිමය සඵලත්වය සඳො අන්තර් විෂයීය සමමෝධ්ානය” සිම්බමයෝසිස් නීති පාසල, ෙයිද්රාබාද්, ඉන්දියාව.
සම්මම්ලන කටයුතු. පිටු 317- 330
11. විමේසිංෙ, ඩේලිේ.ඒ.එස්.එස්. (2016). මවමළඳ ලාංඡන අයිතිය, මසෞඛ්යය සඳො අයිතියන අන්තර් මේදනය
සෙ සමානුපාතිකභාවය පිළිබඳ මූලධ්ර්මය. හ්රී ලාංකීය දෘෂ්ටි මකෝණය. ජාතයන්තර නීතිය පිළිබඳ ආසියානු
සංෙමය - කලාපීය සම්මන්ත්රණය. “ජාතයන්තර නීතිය සෙ ක්රියාශීලි ආසියාවක්” 2016 ජුනි 14-15. ොමනෝයි,
වියට්නාමය.
12. දිල්රුක්ෂි, මක්.ජී.ටී. (2016). පරිසර දූෂණය දුරලීම සෙ පාලනය සඳො අධිකරණ ක්රියාවලිය වැදෙත් මේ. ශ්රී
ලංකාව තත්ත්වය ඉන්දියාමේ තත්ත්වය සමඟ සංසන්දනාත්මක මලස විශ්මල්ෂණය කිරීමක්. වයඹ
විශ්වවිදයාලයීය ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණය (WINC)-2016.
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13. දිල්රුක්ෂි, මක්.ජී.ටී. (2016).ඉෙළ ගුණාත්මකභාවයකින් යුතු පාලකයකු බිහි කිරීම සඳො ප්රතයක්ෂවාදය සෙ
ස්වභාවික නීතිය අතර සංෙත සමබරතාවක් පැවැතීම අතිශයින්ම වැදෙත් මේ. මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයා
පිළිබඳ උසස් අධ්යනයක්. ජාතික සමුවව 2016
14. නාසිම්, රුස්නා (2016). යෙපාලනය ඇති කිරීම සඳො ශ්රී ලංකාමේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව විසින් මානව
අයිතිවාසිකම්වල සුරක්ෂිතතාව ඉෙළ නැංවීමම් අවශයතාව. උසස් අධ්යාපනයන් පිළිබඳ ජාතික මෂයස්ථානමේ
පර්මේෂණ සමුළුව.
15. ගීතානි ජීවන්ති (2016). මද්ශපාලනය තුළ කාන්තාවන් වැඩි පිරිසක් නිමයෝජනය වීම ශ්රී ලංකාව
සම්බන්ධ්මයන් අතයවශය මේ. ශ්රී ලංකාමේ පර්මේෂන ො සංවර්ධ්නය සඳො වන ජාතයන්තර මධ්යස්ථානය
සෙ කැනඩා අද්විතීය සම්මම්ලනය එක්ව සංවිධ්ානය කරනු ලබන බහුවිෂයීය පර්මේෂණ සම්මන්ත්රණය.
16. ගීතානි ජීවන්ති (2016). අධිකරණමේ ස්වාධීනත්වය: ශ්රී ලංකාමේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට ෙඳුන්වා මදන ලද
17වැනි, 18වැනි සෙ 19වැනි සංමශෝධ්න පිළිබඳ ඇෙැයීම. ශ්රී ලංකාමේ රාජකීය ආසියාතික සංෙමය විසින්
සංවිධ්ානය කරන ලද මානව ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයාවන් පිළිබඳ 9වැනි වාර්ෂික පර්මේෂණ සම්මන්ත්රණය.

17. ගීතානි ජීවන්ති (2016). මද්පළ බැෙැර කිරීමම්දී මවනස් මකොට සැළකීම. කාන්තා අධ්යාපනය පිළිබඳ 2 වන
වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය.

කළමනාකරණ අංශය
බලපෑේ සාධ්ක උේධ්ෘත සහිත ප්රකාශන
1. සපුමකොටනමේ එස්. වර්ණකුලසූරිය, එන්. එෆ්. යාපා, T.W.S., (2016). සැපයුම් දාමවල ෙැනුම්කරු
ො සැපයුම්කරු අතර සබඳතාවන්මේ ප්රතිඵල අවමබෝධ් කර ෙැනීම සඳො වන සංකල්පිත ආකෘතිය.
අන්තර්ජාතික වයාපාරික පමයේෂණය 9, 72-83. (බලපෑම් සාධ්කය 0.65)
2. ෆරූක් එෆ්. එස්. සෙ අමේමසේකර එන්., (2016). පාරිමභෝගික ෙවුල්කාරීත්වය සම්බන්ධ්මයන් වන
සමාජ මාධ්ය ප්රචාරණමේ ආභාෂය. වයාපාරික සෙ කළමනාකරණ නමවෝත්පාදනය පිළිබඳ
අන්තර්ජාතික ජර්නලය. 5, 115-125. (බලපෑම් සාධ්කය 1.482)
3. රාේමමෝෙන්, ආර්. සෙ අමේමසේකර එන්., (2016). ශ්රී ලංකාමේ රම මවළඳපල සඳො විශ්ව විදයාල
අධ්යාපනමේ
ගුණාත්මක
භාවමයන්
එල්ල
කරන
බලපෑම, වයාපාරික
සෙ
කළමනාකරණ නමවෝත්පාදනය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ජර්නලය. 5 වැනි කාණ්ඩය, Iss 9,
PP 71-76. (බලපෑම් සාධ්කය 1.482)
ප්රකාශන / (බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
1. අමේසිංෙ, ඒ. එම්. පී. බී., බී. ජී. ජයතිලක, බන්දුනී සී. එල්. අතපත්තු, එල්. පී. එස්. ොමිණී (2016).
ODL පාඨමාලාවල පිරිවැය පිළිබඳ ඓතිොසික දෘෂ්ටිමකෝණ: ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව
විදයාලමේදී ක්රියාත්මක කිරීම යළි විමසා බැලීම, සමාජ විදයා පර්මේෂණවල ප්රෙතිය පිළිබඳ
පත්රිකාව, 3(13), p. 195-211
2. ොමිණී, එල්.පී.එස්. සෙ ශ්රීධ්රන්, එස් (2016) ශ්රී ලංකාමේ රජමේ මරෝෙල්වල ගුණාත්මක බව
වර්ධ්නය කිරීමම් වැඩසටෙන: සාධ්ක සෙ බාධ්ක. කාණ්ඩය 1- මවළුම (I) කළමනාකරණ අධ්යයන
අංශය, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය
3. ොමිණී, එල්. පී. එස්. සෙ මෙේරත්, එස්. (2016). සන්නාම පිළිබඳ දැනුම්වත් බව: ප්රචාරණ උපක්රමවල
බලපෑම, කළමනාකරණ ෙැටළු, කාණ්ඩය 1- මවළුම (I) කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්ව
විදයාලය.
4. ොමිණී, එල්. පී. එස්. සෙ ඩී.පී.මක්.බී. පීරිස් (2016), කාලය ො දැනුම කළමනාකරණය: කාර්යසාධ්න
කළමනාකරණමේදී මර්ඛීය කළමනාකරණමේ කාර්යභාරය., කළමනාකරණ ෙැටළු, කාණ්ඩය 1 මවළුම (I) කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය, විවෘත විශ්ව විදයාලය.
5. ොමිණී, එල්. පී. එස්. සෙ සිරිමසේන, එම්. ජී., (2016), නායකත්ව විලාශය සෙ ප්රාමද්ශීය වශමයන් රබර්
වො කිරීමම් නිරත මසේවක ෙවුල්කාරීත්වයට, ශ්රී ලංකාමේ සමාෙම්වලට., ඇති බලපෑම
කළමනාකරණ ෙැටළු, කාණ්ඩය 1-මවළුම (I) කළමනාකරණ අධ්යයනාංශය, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව
විදයාලය.
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6. සිවමලෝෙදාසන් වී. (2016). විධ්ායක කළමනාකරුවන්මේ නායකත්ව කුසලතා වර්ධ්නය කිරීම සඳො
ස්වයංවර්ධිත ආකෘතිය: මවනස් රටවල් මදකක සංසන්දනාත්මක අධ්යයනය - ශ්රී ලංකාව සෙ චීනය,
කළමනාකරණ ජර්නලය - කාණ්ඩය 12 අංක 2 ඔක්මතෝබර් 2015, අේනිදිෙ විශ්ව විදයාලය, ඔලුවිල්
ශ්රී ලංකාව.
7. සිවමලෝෙදාසන් වී. (2016). නමවෝත්පාදන කුසලතාවන් වර්ධ්නය කළ ෙැක්මක් මකමසේද ? : බුද්ධිමය
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2. අමේමසේකර එන්., සමරසිංෙ, ඩී 2016. පාරිමභෝගික නැඹුරුව සෙ ස්ත්රී පුරුෂ බව, විවෘත විශ්ව
විදයාලමේ පර්මේෂණ සැසිවාර (OURS 2016), 26.
3. උක්වත්ත, මේ., අමේමසේකර, එන්. (2016). ශ්රී ලංකාමේ මෙෝටල් ක්මෂේත්රමේ පාරිමභෝගික
පක්ෂපාතීත්වයට මසේවාමේ ගුණාත්මක බව එල්ල කරන බලපෑම (ශ්රී ලංකාමේ ඒබීසී මෙෝටලයට
විමශේෂ අවධ්ානය මයොමු කරමින්) ., ඉදිරියට. ශ්රී ලංකාමේ ජනරාල් ශ්රීමත් මකොතලාවල ආරක්ෂක
විශ්ව විදයාලමේ 9 වැනි අන්තර්ජාතික පර්මේෂණ සම්මන්ත්රණය.
4. මසමනවිරත්න, ඩේලිේ.ඒ.ආර්. සෙ ජමේන්ද්රික, ඩේලිේ.ඒ.ඩී.මක්. (2016). මූලය සාක්ෂරතාව සෙ
ක්ෂුද්ර වයාපාරවල සාර්ථකත්වය : ශ්රී ලංකාමේ කුඩා වයවසායන්මෙන් සාක්ෂි - ක්රියාවලි.
කළමනාකරණ පර්මේෂකයන්මේ පළමු අභයන්තර විනය සම්මන්ත්රණය (ICMR 2016) සංවිධ්ානය
- ශ්රී ලංකා සබරෙමු විශ්ව විදයාලය, 2016 අමෙෝස්තු 10-11.
5. මසමනවිරත්න, ඩේලිේ.ඒ.ආර්. සෙ ජමේන්ද්රික, ඩේලිේ.ඒ.ඩී.මක්. (2016). ශ්රී ලංකාමේ ක්ෂුද්ර
වයවසායන්වල මනා මූලය තත්ත්වයක් පවත්වා ෙැනීම සම්බන්ධ්මයන් වයාපාර හිමිකරුවන් සතු
සංජානමය මූලය සාක්ෂරතාව - ඉදිරියට. වයඹ විශ්ව විදයාලමේ මදවැනි අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්රණය
(WinC 2016), සංවිධ්ානය - ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්ව විදයාලය, 2016 අමෙෝස්තු
19-20.
6. මසමනවිරත්න, ඩේලිේ. ඒ ආර්. ොමිණී, එල්. පී. එස්. සෙ ජමේන්ද්රික ඩේලිේ.ඒ.ඩී.මක්. (2016).
මූලය සාක්ෂරතාව තුළින් කාන්තා වයවසායකයන්මේ ක්ෂුද්ර වයවසායන් ශක්තිමත් කිරීම. ඉදිරියට. ශ්රී

ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ වාර්ෂික පර්මේෂණ සැසිවාරය

සමාජීය අධ්යයන පීඨය
ග්රන්ථ / ග්රන්ථ පරිච්යේද
1. පියරත්නල ඇන්ටන් (2016). ජනවාර්ගිකත්වය සෙ ධදනික ජීවිතය පිළිබඳ යළි සිතා බැලීම ශ්රී ලංකාමේ ජීවත් වන ජනතාවමේ මලෝකය, ජනවාර්ගික-මද්ශපාලනික අර්බුදයක සිර වූ මද්ශය,
මජයෂ්ඨ මොචාර්ය ඒ.මක්.ජී. ජයසිංෙ මෙතාමේ උපොර කාණ්ඩය ඇතුළත්, (කුමාර, එන්.වී.ජී.ඒ.එච්.
විමේසුන්දර සී.ජී. සෙ මප්රේමරත්න එම්.ටී.මක්. (eds), සමාජීය විදයා පීඨය, රුහුණු විශ්ව විදයාලය,
මාතර, ශ්රී ලංකාව, පිට.270-297.
2. මධුභාෂිණී, ජී.ටී. (2016). ඩිජිටල් මබදුම: ශ්රී ලංකාමේ අන්තර්ජාල විසරණය. මෙොඩමේ ප්රකාශකමයෝ
(මුද්රණමේ)

සේමන්ත්රණ ක්රියාවලි / සංක්ෂිප්ත නිබන්ධ්න / විස්තෘත සංක්ෂිප්ත නිබන්ධ්න
1. මමන්ඩිස් බී.එම්.පී. (2016). මාධ්ය සෙ සමාජය: සංඝටිත චින්තනය සෙ සාමූහික කාර්යය, ඉදිරියට.
මානව සෙ සමාජීය විදයා පිළිබඳ අන්තර්ජාතික පර්මේෂණ සම්මන්ත්රණය - සංවිධ්ානය - ශ්රී ලංකාමේ
ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්ව විදයාලය.
2. පියරත්න, ඇන්ටන් (2016). ප්රජාවක් මෙොඩ නැගීම උමදසා කුලය, ජනවාර්ගික ො ජාතික බාධ්ක
අභිබවා යාමම් ක්රමමේදයක් මලස: ජනවාර්ගික ජාතිකත්වමයන් මබදුණු ශ්රී ලංකාවක “නිවෙනක්” ඉදි
කිරීමම් අරෙලය, ඉදිරිය. “ශ්රී ලංකාමේ කුලය, සමාජ සාධ්ාරණත්වය සෙ ප්රජාතන්ත්රවාදය” පිළිබඳ
අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්රණය. සංවිධ්ානය - ජනවාර්ගික අධ්යයන පිළිබඳ අන්තර්ජාතික මධ්යස්ථානය
(ICES) 2016 මනොවැම්බර් 19 සෙ 20 අතර.
3. පියරත්න, ඇන්ටන් (2016). අංමකළිය: ජනවාර්ගික ො ආෙමික වශමයන් මබදුණු රටක “සිංෙල
මබෞද්ධ්” සෙ “මදමළ හින්දු” යන සංස්කෘතීන් මදක ෙට්ටනය -ඉදිරියට - “සාමය, ප්රතිසන්ධ්ානය සෙ
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4.
5.
6.

7.

8.

සංවර්ධ්න අභිමයෝෙ” යන මත්මාව යටමත් පැවැත්මවන මානව ො සෙ සමාජීය විදයා පිළිබඳ පීඨමේ
2 වැනි අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්රණය - ICPRD – 2016. රුහුණු විශ්ව විදයාලමේදී 2016 මාර්තු 24 සෙ
26 යන මදදින තුළ.
වැලිකල, මසේපාලිකා (2016). ප්රජා සමථකරණය මදමුහුන් ක්රියාමාර්ෙයක් මලස:
ශ්රී ලංකාමේ සමථ මණ්ඩල, නීතිය ො සමාජය පිළිබඳ ආසියානු ජර්නලය, කාණ්ඩය xx,
පිට.xx
අරංෙල, ආර්., මධුභාෂිණී, ජී.ටී. ගුණවර්ධ්න, එන්., සිද්ධිමසේන, මක්.ඒ.පී. වීරසිංෙ, පී.එන්. සෙ
මවලමෙදර, මක්, (2016). ශ්රී ලංකාමේ විකාශන මරේණිෙත කිරීමම් ක්රමමේදය පිළිබඳ ඇෙයුමක්. ශ්රී
ලංකාව: රජමේ ප්රවෘත්ති මදපාර්තමම්න්තුව.
පත්මමසේන, එස්. සෙ ජස්ටින් මෙන්රි (2016). Reclaiming Rāvaṇa: Indigenism, Geography and
the National Past in Indian and Sri Lankan Tamil Discourse on the Ramayana, ඉදිරියට.
රාමායණය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා වැඩමුළුව, Salon Jasmin, ෙලදාරි මෙෝටලය, මකොළඹ, ශ්රී ලංකාව 2016
ජූලි 22.
පත්මමසේන, එස්. (2016). The Rise, Decay, and Reform of Ilantari and Annamar in Jaffna.
ඉදිරියට. දකුණු ආසියාව පිළිබඳ 45 වැනි වාර්ෂික සම්මන්ත්රණය, සංවිධ්ානය - මැඩිසන් හි
විස්මකොන්සින්
විශ්ව
විදයාලමේ
දකුණු
ආසියාව
පිළිබඳ
මධ්යස්ථානය
2016 ඔක්මතෝබර් 21.
මකොස්වත්ත, එච්. එම්. ඒ. ටී. (2016). නිදෙසින් පසු ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ විමශේෂ අවධ්ානයක් මයොමු
මකමරන මෙජන වැය කිරීම් සෙ ආර්ථික සමෘද්ධිය පිළිබඳ අධ්යයනය. OUSL පර්මේෂණ සැසිවාරය
OURS 2016.

A.5 ස්වභාවික විදයා පීඨය

ප්රකාශන/
(බලපෑේ සාධ්ක
යනොමැති)

සේමන්ත්රණ ක්රියාවලි
/ සංක්ෂිප්ත
නිබන්ධ්න / විස්තෘත
සංක්ෂිප්ත නිබන්ධ්න

ග්රන්ථ /
ග්රන්ථ පරිච්යේද

බලපෑේ සාධ්ක
උේධ්ෘත සහිත
ප්රකාශන

02

02

15

20

00

03

07

12

ෙණිත අංශය

00

01

05

05

මභෞතික විදයා
අංශය

00

06

07

15

සත්ව විදයා අංශය

00

01

03

09

එකතුව

02

13

37

61

අංශය

උද්භිද විදයා
අංශය
රසායන විදයා
අංශය
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උේභිද විදයා අංශය
ග්රන්ථ / ග්රන්ථ පරිච්යේද
1. මෙේරත්, ටී. ආර්., දවුලුෙල, පී.බඩ්ලිේ.එච්.මක්.පී. සමන්ති, ඩී., (2016). An illustrated guide to the
flowering trees around Kandy lake Sri Lanka. තිස්ස ආර්. මෙේරත්,. 89pp. ISBN
9789559914471
2. අදිකාරම්, එන් සෙ කරුණානායක සී. (2016) Natural Antifungal systems in fruits and their
utilization in the management of postharvest diseases. ඇතුලත් : Perspective of plant
pathology in genomaic Era. Eds. පී., ශර්මා පී., සිංේ, ඩී. සෙ මිස්රා ඒ.මක්. 469-487. Today
and Tomorrow printers, නවදිල්ලිය, ඉන්දියාව. ISBN 9788170195269.

බලපෑේ සාධ්ක උේධ්ෘත සහිත ප්රකාශන
1. කුරුප්පුආරච්චි, මක්.ඒ.මේ.එම්, ොමිණී මසමනවිරත්න, බුද්ධික ඩී. මදුරප්මපරුම (2016). Carbon
sequestration in tropical forest studies: Its control by plant soil and climate factors, වනාන්තර
පිළිබඳ විවෘත ජර්නලය, 2016, 6, 59-71. 2016 අමප්රේල් මාසමේදී මාර්ෙෙතව ප්රකාශිත
http://www.scirp.org/journal/ojf http://dx.doi.org/10.4236/ojf.2016.62006 (බලපෑම් සාධ්කය :
0.72)
2. මපමර්රා මක්., අමරසිංෙ, එම්. ඩී., (2016). Atmospheric carbon removal capacity of a mangrove
ecosystem in a micro-tidal basin estuary in Sri Lanka. වායුමෙෝල පරිසරය, 134, 121-128.
(බලපෑම් සාධ්කය : 3.459)
ප්රකාශන/ (බලපෑේ සාධ්ක යනොමැති)
1. මදොන් මපෝල්, ඒ. එම්., වීරමකෝන්, එස්. ආර්. මසෝමරත්න, එස්., (2016). Antioxidant Properties of
Leaf, Twig and Calli Extracts of Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser in Sri Lanka. ඖෂධ්
පැළෑටි පිළිබඳ පර්මේෂණ ජර්නලය, 10, 314-319. DOI: 10.3923/rjmp.2016.314.319
2. මසොයිසා, ඩී.එස්.එස්., වීරසිංෙ, ටී.මක්., (2016). ශ්රී ලංකාමේ අනුරාධ්පුර මල්වතු ඔය මද්රෝණිමේ
රසායනික සෙ ජීව විදයාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳ අධ්යයනයක්. ස්වභාවික විදයා පිළිබඳ බ්රිතානය
ජර්නලය, 4.1-10.
3. අල්විස්. ඒ.ඩී.පී. එස් මපමර්රා. ඕ. ඩී. ඒ. එන් . වීරමෙේව්ා එච්. එල් ඩීෙ (2016) නව කැරට් නිෂ්පාදනය 4.

5.
6.
7.
8.
9.

Synbiotic Beverage පදනම් කරෙත් Lactobacillus casei 431 භාවිතා කර ඇත. කෘෂි විදයාව පිළිබඳ
ජර්නලය 11(3) පිටු 178 – 185 DOI: http://doi.org/10.4038/jas.v11i3.8171
ජයවර්ධ්න, ආර්. මක්. වීරමෙේවා, ඩී. සපරමාදු J. (20!6) ඇන්ත්රාක්මනෝස් මරෝෙය සඳො ප්රතිමරෝධ්යක් වශමයන්
සිලිකන් මූලාරයක් මලස වී මපොතුවල බලපෑම සෙ සරල ෙයිමරොමපොනික් ක්රියාවලිය තුළ කැප්සිකම් පැළ
කිරීමම් වර්ධ්නයන් සෙ ඵල වල පරාමිතීන්. කෘෂිකර්මමේ කාබනික අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම සම්බන්ධ්
ජාතයන්තර ජර්නලය. 5: 9-15 doi10.1007/s40093-015-0112-4
වීරමෙේවා ඩී. මසෝමපාල මක්. (2016) ඝර්මකළාපීය පළතුරු සෙ එළවළු වල මරෝෙවලට එමරහි ප්රතිමරෝධ්ය
වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධ්මයන් සිලිමකොන් වල භූමිකාව : සමාමලෝචනයක්, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ
ජර්නලය 11, 135-162 http://digital.libou.ac.lk/docs/handle/701300122/1350
වීරමෙේවා, ඩී. (2016) මල් වොමේ ගුණාත්මක භාවය සෙ මඩන්මරෝබියම් හි සිලිමකොන් වයවහිත මරෝෙ මර්ධ්න
යාන්ත්රණය.
ශ්රී
ලංකා
විවෘත
විශ්ව
විදයාලමේ
ජර්නලය
10
පිටු
23-40
http://doi.org/10.4038/ouslj.v10i0.7333
මසෝමපාල මක්. එස්. වීරමෙේවා, H.L.D ත්රීකාවල, එස් (2016) පසට මපොටෑසියම් මයදීම මගින් chilli pepper
හි ඇනත්රාක්මනෝස් මරෝෙයට එමරහිව ඇති වැඩිකරන ලද ප්රතිමරෝධ්ය (Capcicum annuum L.) කෘෂි කර්මය
පිළිබඳ ජාතයන්තර ජර්නලය, වන වොව සෙ වතු වොව v. 11 පිටු 35 – 39
මිෙරානි, එම්. මක්, එස් ෙමමේ මපමර්රා, ODAN සෙ වීරමෙේවා, HLD (2016) බීට් රූට් යුෂ පදනම් කරමෙන
probiotic Lactbacillus Casi 432 භාවිතා කරමින් symbiotic පාන සකස් කිරීම. විදයාව පිළිබඳ රුහුණු
ජර්නලය 07 වන මවළුම 02 වන නිකුතුව පිටු 70 -75
ජයවර්ධ්න එච්. ඒ. ආර්. මක් සෙ වීරමෙේවා එච්. එල්. ඩී (2016) සිලිමකොන් මූලාරයක් වශමයන් අමු වී මපොතු
කලවම් කල පමසහි chilli pepper හි ඇනත්රාක්මනෝස් මරෝෙයට එමරහිව ඇති වැඩිකරන ලද ප්රතිමරෝධ්ය
(Capcicum annuum L.) විදයාව පිළිබඳ රුහුණු ජර්නලය 07 වන මවළුම 02 වන නිකුතුව පිටු 64 -69
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10. කරුණානායක, එල්.සී., සින්නියා, ජී.ඩී., අදිකාරම්, එන්. මක්.බී සෙ අමේමසේකර , සී.එල්. (2016).
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සමුළුව, USJ,. 2016 සැප්තැම්බර් 23 සෙ 24 පි. 30.
17. මෙේරත් ඩේ එන්., මධුරප්මපරුම බී ඩී., කුරුප්පුආරච්චි , මක් එම් මේ., ඩී අයි මක් මසෝලංෙආරච්චි
(2016). ෙම්පෙ මදල්මෙොඩ කුඩා ෙෘෙස්ථ ප්රතයස්ථ වතු: An ethnobotanical perspective, වයඹ
ජාතයන්තර සමුළුව, 2016, වයඹ විශ්ව විදයාලය, අමෙෝස්තු 19-20 ,2016, කුලියාපිටිය, රළු්
ලංකාව.
18. මදුරප්මපරුම බී ඩී ., කුරුප්පුආරච්චි මක් ඒ මේ එම්. (2016). ශ්රී ලංකාමේ මකොළඹ නෙරමේ නාෙරික
ෙරිත සමීක්ෂණය : ඉෙළ සිට පෙළට සෙ පෙල සිට ඉෙළට සමීක්ෂණය., ජාතයන්තර අධ්යාපන
සතිය: ෙම්මබෝල්ට් රාජය විශ්ව විදයාලය, USA, මපබරවාරි. 15-19, 2016.
19. කුරුප්පුආරච්චි මක් ඒ මේ එම්., මදුරප්මපරුම බී ඩී (2016) Floristic composition and biomass
carbon sequestration of Borella cemetery in Colombo district, Sri Lanka, මදවන ක්වාලාලම්පූර්
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of Culn and CulnSe, and their application, ඉන්දියාමේ තිරුචිරපාලිහි ජාතික තාක්ෂණ
ආයතනමේදී පවත්වන ලද 19 වැනි විදුත් රසායනඥයින්මේ ජාතික සමුළුමේ ප්රකාශනය 2016 මාර්තු
28 සෙ 29, පි. 46.
13. එන්.එෆ්. අේවර්ඩ්, එන්.ආර්.ඒ.එම්. රුවංගිකා, ජී.එම්.එල්.පී. අමපොන්සු, ඩී.එල්.එන්. ජයතිලක,
මේ.සී.පී.එන්. රාමජන්න්ද්ර සෙ වී.පී.එස්. මපමර්රා (2016). Analysis of Composite Films Made of
Tin (IV) Oxide and Silica using Electrochemical Techniques, 32 වැනි තාක්ෂණික සැසිමේ
ප්රකාශනය - මභෞතික විදයාව පිළිබඳ ආයතනය - ශ්රී ලංකාව, පි. 9-15.
14. සඳරුවන්, එස්., ඉමල්මපරුම, ජී., මසොන්නදර, එස්., (2016). Collision Detection through Optical
Flow, තාක්ෂණික සැසිවල ප්රකාශන, 2016. මභෞතික විදයාව පිළිබඳ ආයතනය - ශ්රී ලංකාව. 32, පි.18.
15. නිල්මිණි, මක්.ඒ.සී. සෙ ඉමල්මපරුම, ජී.ඩී. (2016). අඩු වියදම් ඉමලක්මරොනික ධවදය නළාව .
පරිෙණක සෙ තාක්ෂණමයහි දියුණුවීම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්රණය (KICACT - 2016),
පරිෙණක ො තාක්ෂණ පීඨය, කැළණිය විශ්ව විදයාලය, ශ්රී ලංකාව. p. 40-41.

සත්ව විදයා යදපාර්තයේන්තුව
බලපෑේ සාධ්ක සඳහන් කිරීේ සහිත ප්රකාශන
1. ප්රනාන්දු, සමින්ද, පී., ඩැරන් ඊ. අර්වින්, සෙ සම්පත් එස්. මසමනවිරත්න (2016). Phenotypic and
genetic analysis support distinct species status of the Red-backed Woodpecker (Lesser Sri
Lanka Flameback: Dinopium psarodes) of Sri Lanka, The Auk කාණ්ඩය 133, 2016, පි. 497511 (බලපෑම් සාධ්කය 1.871)
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මකොටෙම (2016). The Red Slender Loris (Loris tardigradus), WILDLANKA කාණ්ඩය. 4,
අංක. 1, පි. 024-032, 2016, ප්රකාශනය හිමිකම 2016, වනජීවී සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්තුව, ශ්රී
ලංකාව
2. නීසන්සලා එස්. මබෝපමේ, කිත්සිරි එච්. ජයවර්ධ්න, එස්. චන්ද්රානි විමේරත්න, අජිත එම්. අමේමසේකර,
මසමනවිරත්න, ජී.එම්.මක්.බී. ගුණරත්න (2016). Wound Healing Active Constituents from the
Bark of Ficus racemosa L. using Scratch Wound Assay, ස්වභාවික නිෂ්පාදන සංනිමේදන,
කාණ්ඩය. 11, අංක 0, 1-2, 2016
3. ඩේ.ඒ.වයි. චන්ද්රානි, මේ. වත්මතවිදානමේ (2016). Species composition and fatty acid profile in
family Leiognathidae sampled from west coast of Sri Lanka, විදයා, කලා ො වාණිජ පිළිබඳ
අන්තර්ජාතික සඟරාව (IJSAC)
සේමන්ත්රණ ප්රකාශන / සංක්යෂප / විස්තෘත සංක්යෂප
1. ඒ.ඩී. මප්රේමරත්න, එස්.මක්. විමේමසේකර, ආර්.එන්. වඩුමේ, ආර්.පී.වී.මේ. රාජපක්ෂ (2016). P2 - A
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crassifolium and Ulva lactuca, ශ්රී ලංකා අසාත්මික ො ප්රතිශක්තිකරණ සංෙමය, 8 වැනි ද්විවාර්ෂික
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2. එන්.එස්. මබෝපමේ, මක්.එච්. ජයවර්ධ්න, එස්.සී. විජයරත්න, ඒ.එම්. අමේමසේකර, ජී.එම්.මක්.බී.
ගුණමෙේරත් (2016). Wound Healing Activity of some Lupeol derivatives using Scratch
Wound Assay., ප්රකාශනය, විවෘත විශ්ව විදයාලමේ පර්මේෂණ සැසි, පි. 116
3. නිජමඩීන් ටී.ඩේ.ජී.එෆ්.එන්., වීරමකෝන්, මක්., ඩයස්, සී.පී., (2016). Evaluation of Soil
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21 වැනි අන්තර්ජාතික වන සම්පත් ො පරිසර සමුළුව, USJ, 2016 සැප්තැම්බර් 23 සෙ 24, පි. 28
4. දිමයස්, සී.පී., වීරමකෝන්, මක්, (2016). A preliminary investigation of human-biting ticks in
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විශ්වවිදයාලමේ පැවති වයඹ විශ්වවිදයාල ජාතයන්තර සමුළුව. DOI: 10.13140 /
RG.2.2.24431.02721
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ප්රකාශනය: උතුරු ඇමරිකානු පක්ෂි විමශේෂඥ සමුළුව, පි.140
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මකොළඹ 13, කාණ්ඩය: 2
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ලිපිමේ මාතෘකාව: ප්රජා ගුවන් විදුලිය සෙ ශ්රී ලංකාමේ ප්රජා සංවර්ධ්නය සම්බන්ධ්මයන් ප්රජා ගුවන් විදුලිමේ
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ලිපිමයහි නම : සමාජ මාධ්ය සෙ පුස්තකාල වලට එහි බලපෑම. ආරාධිත පත්රය. මතොරතුරු කළමනාකරණය
සම්බන්ධ්මයන් වු ජාතයන්තර සමුළුව. KIIT විශ්ව විදයාලය. බුබමන්ශ්වර, ඉන්දියාව , මදසැම්බර් 2-3
කතුවරයාමේ නම : වත්මාමනල් මසමනවිරත්න
ලිපිමයහි නම : පරම්පරා මවනස සෙ විශ්ව විදයාල පුස්තකාල වෘත්තීය මේදීන්මේ රැකියා තෘප්තිය. ශ්රී ලංකාව,
කළමනාකරණය පිළිබඳ විශ්ව සඟරාව, මවළුම 4 (9) පිටු 500 -507
කතුවරයාමේ නම : මාරසිංෙ, එම්. පී. එල්. ආර් සෙ විමේරත්න, අනුෂා (2016)
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පරිශිෂ්ටය B - පීඨ වාර්තා
B1 - අධ්යාපන පීඨය

හැඳින්වීම
දැක්ම
ශ්රී ලංකාව තුළ සෙ කළාපය තුළ විවෘත සෙ දුරස්ථ ඉමෙනුම තුළින් මූලික මානව උත්සාෙයක් වශමයන්
අධ්යාපනමේ දැනුම සෙ වෘත්තීය වයවොරයන් වැඩිදියුණු කිරීමම් නායකයා මලස කටයුතු කිරීම.
•
•
•
•
•
•
•

පරමාර්ථ
අධ්යාපන ක්මෂේමත්රේ පර්මේෂණ සෙ ශිෂයත්ව සම්බන්ධ්මයන් විශිෂ්ටත්වයට ළඟා වීම.
අධ්යාපනය සෙ ආශ්රිත ක්මෂේත්ර වල මසේවා සෙ නායකත්ව භූමිකා සඳො වෘත්තිකන් සූදානම් කිරීම.
අධ්යාපන ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් සාධ්නීය ආකාරමයන් දැනුවත් කිරීම සෙ ශ්රී ලංකාමේ අධ්යාපන
ප්රතිපත්තිය විමේචනාත්මකව අෙය කිරීම.
විෂය මාලා සංවර්ධ්නයට මපොදුමේ සෙ ගුරු අධ්යාපනයට විමශේෂිතව දායකත්වය ලබා දීම
තම අධ්යාපන වෙකීම් සෙ අභිමයෝෙ ෙඳුනාෙැනීම සෙ ප්රතිචාර දැක්වීම සඳො සාමාජයට සොය දීම.
මපබරවාරි - අධ්යාපන මදපාර්තමම්න්තුව අධ්යාපන විදයා පීඨය බවට පත්වීම 2003
මමය ශ්රී ලංකා විශ්ව විදයාල පද්ධ්තිය තුළ තිමබන මදවන අධ්යාපන විදයා පීඨයයි.

මමහි මූලික අරමුණ වන්මන් අධ්යාපන ක්මෂේමත්රේ සිටින පුද්ෙලයන්මේ වෘත්තීමය සංවර්ධ්නයයි.
ශ්රී ලංකාව තුළ සෙ කළාපය තුළ විවෘත සෙ දුරස්ථ ඉමෙනුම තුළින් මූලික මානව උත්සාෙයක් වශමයන්
අධ්යාපනමේ දැනුම සෙ වෘත්තීය වයවොරයන් වැඩිදියුණු කිරීමම් නායකයා මලස කටයුතු කිරීම යන තම
මත්මාව අනුව යමින් අධ්යාපන විදයා පීඨය සෙතික පත්ර ම්ට්ටමම් සිට පශ්චාත් උපාධි මට්ටම දක්වා පුළුල්
පරාසයක වැඩසටෙන් ලබා මදයි. ශ්රී ලංකාව තුළ දුරස්ථ ආකාරයට මපරපාසල්, ප්රාථමික සෙ ද්විතියික සෙ
විමශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය සම්බන්ධ් ගුරුවරුන්ට මූලික සෙ අඛ්ණ්ඩ වෘත්තීමය සංවර්ධ්ණ වැඩසටෙන්
ලබා මදන විශාලම ප්රතිපාදයකයන් අතරින් එකක් මලස දැක්විය ෙැකිය. මමම විදයා පීඨය තුළින් ලබා මදන
වැඩසටෙන් සඳො ශිෂයයින්මේ ලියාපදිංචිය එක් අධ්යන වර්ෂයක් සඳො 7000කට වැඩි වන අතර සමත් වන
ප්රතිශතය 80% කට ඉෙළ අෙයකි. අධ්යාපන පීඨය තුළ පර්මේෂණ යනු අවශයව උපාංෙයක් වන අතර කාර්ය
මණ්ඩලය පර්මේෂණ වයාපෘති ෙණනාවක සක්රිය මලස දායක වී සිටිති.
අධ්යාපන විදයා පීඨයට දැනට පෙත සඳෙන් අධ්යන මදපාර්තමම්න්තු තුන ඇතුළත් මේ.
1. ද්විතීයික සෙ තෘතීයික අධ්යාපන පිළිබඳ මදපාර්තමම්න්තුව.
2. මුල් ළමා විය සෙ ප්රාථමික අධ්යාපන මදපාර්තමම්න්තුව
3. විමශේෂ අවශයතා අධ්යාපන මදපාර්තමම්න්තුව
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සෑම මදපාර්තමම්න්තුවක් ම මදපාර්තමම්න්තු ප්රධ්ානිමයක් යටමත් පවතින අතර විදයා පීඨමේ ශාස්ත්රීය කටයුතු
සම්බන්ධ්මයන් සියළුම මදපාර්තමම්න්තු සාමුහිකව වෙකීමට බැඳී සිටියි.

ජයග්රහණ
පීඨයේ නිමැවුේ- 2016
උපාධි ප්රධ්ායනෝත්සව සහ සේමාන උත්සව
වැඩසටහන
ගුරු අධ්යාපන ශාස්ත්රපති
ගුරු අධ්යාපන ශාස්ත්රපති (ජාතයන්තර)
අධ්යාපනපති
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා (STE) පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා /PGDDE
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා (SNE) PGDSNE
අධ්යාපනමේදී ( ස්වාභාවික විදයා)
අධ්යාපනමේදී ( නාටය සෙ රංෙකළාව)
මුල් ළමාවිය සෙ ප්රාථමික අධ්යාපනය පිළිබඳ ඩිප්මලෝමාව
ප්රාථමික අධ්යාපනය පිළිබඳ උසස් සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව
ප්රාථමික අධ්යාපනය පිළිබඳ සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව
මුළු එකතුව

ශිෂය සංඛයාව
65
05
150
06
32
251
98
448
1055

අධ්යාපන විදයා පීඨයේ සැළකිය යුතු සිේධීන්
13 වන අනුස්මරණය සැමරීම

අධ්යාපන විදයා පීඪමේ 13 වැනි සංවත්සරය සැමරීම මවනුමවන් 2016 මපබරවාරි 3 වැනි දින පවත්වන ලද
පර්මේෂණ ප්රචාරණ සමුළුව ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලදී.
ජනරාල් ශ්රීමත් මජෝන් මකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විදයාලමේ ළමා මරෝෙ පිළිබඳ මජයෂ්ඨ මොචාර්ය නාරද
වර්ණසූරිය මෙතා සෙ ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්ව විදයාලමේ මෙෞරව මොචාර්යවරයා මමම අවස්ථාමේ ප්රධ්ාන
අමුත්තන් මලස සෙභාගි වූෙ. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ උප කුලපති මොචාර්ය එස්. ඒ. අරියමදොමර්
මෙතා මෙෞරවනීය ආරාධිතයා වශමයන් සෙභාගි විය.

පීඨ සඟරාව නිකුත් කිරීම
පීඨමේ මදමළ සඟරාව වන “පාරවී“ 2016 මපබරවාරි 03 වැනි දින නිකුත් කරන ලදී.
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ වාර්ෂික උපාධි ප්රධ්ායනෝත්සවය - 2016
වාර්ෂික උපාධි ප්රධ්ාමනෝත්සවය 2016 මැයි 17 දින බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ
ශාලාමේදී පවත්වන ලදී. මමම උපාධි ප්රධ්ාමනෝත්සවමේදී අධ්යාපනමේදී ( ස්වාභාවික විදයා) උපාධි 06 ක්
අධ්යාපන මේදී ( නාටය සෙ රංෙ කළාව) උපාධි 32 ක් විමශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි
ඩිප්මලෝමා150 ක් ගුරු අධ්යාපන ශාස්ත්රපති උපාධි 65 ක් සෙ අධ්යාපනපති උපාධි 05 ක් ප්රදානය මකරුණි.

අධ්යාපන විදය පීඨමේ ද්විතීයික සෙ තෘතීයික අධ්යාන මදපාර්තමමන්තුමේ මොචාර්ය ශිමරෝනිකා පී
කරුණානායක මෙත්මියට විවෘත විශ්ව විදයාල ආසියානු සමුළුමේ 30 වන වාර්ෂික සමුළුමේදී “ යෙ පුරුදු
සම්මාන සඳො වන රන් පදක්කම“ ලැබුණි. මමම සමුළුවට අනුග්රාෙක දායකත්වය සපයන ලද්මද් පිලිපීනමේ
විවෘත විශ්ව විදයාලය වන අතර එය 2016 ඔක්මතෝබර් 26 – 29 දිනවල මැනිලා හි පිලිපීන විශ්ව විදයාලමේ
දී පවත්වන ලදී. 2016 වසමර් පැවැත්වූ මමම සමුළුමේ මත්මාව වූමේ “ආසියාමේ විවෘත අධ්යාපනය:
මවනස්වන පැතිකඩ“ යන්නයි. මමම සමුළුව මගින් සෙභාගිවන්නන් අතර දැනුම මබදාෙැනීම සම්බන්ධ්මයන්
උත්මප්රේරණයකඅ ඇති කළ අතර පර්මේෂකයන්ට තම දැනුම මබදා ෙැනීමටත් වඩා සෙමයෝගී පර්මේෂණ
ආරම්භ කිරීම සඳො සබඳතා මෙොඩනොෙැනීමටත් අවස්ථාව ලබා මදයි.
අධ්යාපන පුරුදු වලට සොය දීම සෙ මපෝෂණය කිරීම සඳො නිර්මාණ පදනම් කරෙත් මප්රේශයක්“ යන හිසින්
යුත් පර්මේෂණ පත්රිකාව සඳො මෙචාර්ය කරුණානායකයකට මමම සම්මානය ලැබිණි.( ශිමරෝණිකා
කරුණානායක සෙ මසොම් නායිදු විසින්) මමය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ අධ්යාපන විදයා පීඪමේදී සිදු
කරන ලද ROER4D පර්මේෂණ වයාපෘතිය පදනම් කරමෙන මමය සිදු කරන ලදී.
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමයන් ප්රකාශයට පත්කරන ලද “Dreamweaving Open Educational Practices”
යන හිසින් යුත් කෘතිය විවෘත අධ්යාපන සම්පතක් වශමයන් නිකුත් කරන ලද අතර එය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව
විදයාලමේ අධ්යාපන විදයා පීඨමේ දී 2016 මදසැම්බර් 08 වැනි දින මදොරට වඩින ලදී. උපකුලපති මොචාර්ය
එස්. ඒ. අරියමදොමරයි මෙතා ප්රධ්ාන අමුත්තා වශමයන් මමම අවස්ථාව මශෝබාමත් කළ අතර මෙෞරව
මොචාර්ය චන්ද්ර ගුණවර්ධ්න මෙතා මපොත පිළිබඳ සමාමලෝචනයක් කමළේය.
මොචාර්ය ශිමරෝනිකා පී. කරුණානායක සෙ මසොම් නායිදු විසින් සංස්කරණය කරන ලද මමම ප්රකාශනය
IDRC අරමුදල් සපයන ලද ROER4D පර්මේෂණ වයාපෘතිමේ ප්රතිඵලයක් වන අතර 2015 – 2016 වර්ෂ
අතරකාළය තුළ මමය සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී. එමගින් ශ්රී ලංකාමේ පළාත් නවය තුළ සිටින තම
ඉෙැන්වීම් සෙ ඉමෙනුම් ක්රියාවලිය තුළ විවෘත අධ්යාපන සම්පත් අනුෙත කරෙත් සෙ විවෘත අධ්යාපන පුරුදු
භාවිතා කරන ලද ගුරුවරුන්මේ කථාවන් එළි දක්වා තිමේ.
අධ්යන කාර්ය මණ්ඩලමේ සාමාජිකයන් තිමදමනක් වන එස්. එන්. ජයසිංෙ මමය, එල්. ආර්.
මෙොන්සල්මකෝරාල මයා සෙ මේ. ඩී. කරීම්ඩීන් මයා යන අය විසින් රචිත ග්රන්ථ තුනකක් මදොරට වැඩීම 2016
අමෙෝස්තු 26 වන දින අධ්යාපන විදයා පීඨමේදී සිදු කරන ලදී.
අධ්යාපන විදයා පීඪමේ 13 වැනි සංවත්සරය සැමරීම මවනුමවන් 2016 මපබරවාරි 3 වැනි දින පවත්වන ලද
පර්මේෂණ ප්රචාරණ සමුළුව ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලදී.
පීඨයේ සේමන්ත්රණ සහ ප්රදර්ශන - 2016
මාර්ෙෙත අධ්යාපන තාක්ෂණය පිළිබඳ පීඪ සමුළුවක් 2016 මදසැම්බර් 21 දින සුෙන්දිනාදර් මමය ( ප්රධ්ාන
විධ්ායක නිලධ්ාරී - මදමළ සඳො වන මාර්ෙෙත මේදිකාවක්) විසින් පවත්වන ලදී.
• මකොළඹ කළාපීය මධ්යස්ථානමේ CPE සෙ DECP ශිෂයන් සඳො ගුරු ආධ්ාර වැඩමුළු
• පිරිමි ගුරුවරු සඳො මපර පාසල්ප්රාථමික අධ්යාපන පුහුණු ,
• සුපිපි මපර පාසල් මපොමසොන් බක්ති ගී
• ළමා අධ්යන මධ්යස්ථානය යටමත් මපර පාසල් ගුරු පුහුණු වැඩමුළු
• මපර පාසල් ජයග්රෙණ වලට අදාළ බුද්ධිමය සංවර්ධ්නයට අදාළව වීඩිමයෝවක් නිර්මාණය කිරිම
• මපර පාසල් දරුවන් මේ මභෞතික ජයග්රෙණ පිළිබඳව වීඩිමයෝවක් නිර්මාණය කිරීම

අනාගත සැළසුේ
අධ්යාපන නායකත්වය සෙ කළමනාකරණය පිළිබඳ මදපාර්තමම්න්තුවක් ස්ථාපිත කිරීමම් මයෝජනාව.
•

නව වැඩසටෙන් තුනක් ෙඳුන්වා දීමට වන මයෝජනාව
1. පාසල් කළමනාකරණය සෙ නායකත්වය පිළිබඳ ඩිප්මලෝමාව සම්භාර 36 2. අධ්යාපන කළමනාකරණමේ අධ්යාපනමේදි සම්භාර 144 3.අධ්යාපන කළමනාකරණමේ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමාව සම්භාර -45

•

විමශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය සඳො අධ්යාපනපත් උපාධිය ලබා දීමට වන මයෝජනාව සභාව විසින්
අනුමත කර ඇෙයුම්කරුවන් .ක් මවත යවා තිමේ 02
ශ්රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව සමඟ අධ්යාපන ශාස්ත්රපති උපාධිය පිරිනැමීම සඳො වන මයෝජනාව සභාව
විසින් අනුමත කර තිමේ.
අධ්යාපනමේදී මෙෞරව )(ප්රාථමික අධ්යාපන) උපාධිය පිරනැමීමම් වැඩසටෙන යඳො වන මයෝජනාව
විශ්ව විදයා ප්රත්ිපාදන මකොමිෂන් සභාමේ අනුමැතිය අමප්ක්ෂිතය(
COL හි සෙමයෝෙය සහිතව වන සියවමසේ ඉමෙනෙන්නන් මේ විවිධ් වූ ඉමෙනුම් අවශයතා වලට 21
ෙැලමපන මලස ගුරු වෘත්තීය සංවර්ධ්න වැඩසටෙන පිළිබඳ වයාපෘතිය. මමම වයාපෘතිය යටමත්
අධ්යාපනය සම්බන්ධ් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමාව ප්රතිවුෙෙත කරන් ඇත.

•
•
•

120

B2 - ඉංජිමන්රු තාක්ෂණ විදයා පීඨය

හැඳින්වීම
විවෘත දුරස්ථ ඉමෙනුම් ක්රමය යටමත් ඉංජිමන්රු තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධි වැඩසටෙන් ප්රධ්ානය කිරීම
සම්බන්ධ්මයන් ඉංජිමන්රු තාක්ෂණ විදයා පීඨය සම කළ මනොෙැකි තත්ත්වයක පවතියි. මින් අදෙස්
කරන්මන් අප උපාධි වැඩසටෙන් පුළුල් පරාසයක සිටින ශිෂයන්මේ ඉමෙනුම් රටාවන් ග්රෙණය කරෙන්නා
අතර රැකියා අවස්ථා පුළුල් පරාසයක් ලබා මදයි. තවදුරටත් විවිධ් පීඨ වල විවිධ් වැඩසටෙනන් වල සිටින
ශිෂයන් නිරන්තරමේන බහු විෂයාත්මක නිර්මාණ සෙ පර්මේෂණ වයාපෘති වල සාමුහිකව වැඩ කරන
පරිසරයක් අපට තිමබන අතර අපමේ වැඩසටෙන්වලින් උපාධි ලබා ෙන්නා අයට විශිෂ්ට රැකියා අවස්ථා
රාශියක් පවතියි.
පීඨමේ අරමුණ වන්මන් “ඉංජිමන්රු විදයාව සෙ තාක්ෂණය තුළ ජිවිත කාලීන ඉමෙනුම් අවස්ථා ලබා දීම
තුළින් විවෘත සෙ දුරස්ථ ඉමෙනුම ෙරො කාර්මික සෙ තාක්ෂණ අවශයතා සපුරාෙැනීම සෙ ඵලදායී සෙ
තිරසාර සම්පත් භාවිතය තුළින් පර්මේෂණ සෙ ශිෂයත්ව වලට සොය දීම තුළින් විශිෂ්ටත්වය කරා ළඟා
වීමයි“.
අධ්යන කටයුතු සිදු කරන මදපාර්තමම්න්තු ෙයක් ( කෘෂිකාර්මික සෙ වැවිලි ඉංජිමන්රු විදයාව, සිවිල්
ඉංජිමන්රු විදයාව, ඉමලක්මරොනික සෙ පරිෙණක ඉංජිමන්රු විදයාව, යාන්ත්ර ඉංජිමන්රු විදයාව, ෙණිතය සෙ
ඉංජිමන්රු විදයාමේ දර්ශනය සෙ මරදි පිළි සෙ ඇඟළුම් තාක්ෂණය) සෙ ෙැත්තෑවකට වැඩි සංඛ්යාවකින්
සමන්විත සුදුසුකම් සහිත කැපවුණු අධ්යන කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිති. මමම පීඨය විසින් සෙතිකපත්ර පාඨමාලා,
උසස් සෙතිකපත්ර පාඨමාලා, උසස් ඩිප්මලෝමා, මෙෞරව උපාධි සෙ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා සෙ උපාධි
ඇතුළු ශ්රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව ට අනුව කර්මාන්තවලට අවශය කරන ඉං ජිමන්රු සෙ කාර්මික
විමශේෂීකරණයන් ආවරණය කරයි. මමම පීඨය මගින් ලබා මදන ප්රධ්ාන මෙෞරව උපාධි වන්මන් තාක්ෂණ
විදයාමේදී( ඉංජිමන්රු), කර්මාන්ත අධ්යන විදයාමේදීඋපාධිය, මෘදුකාංෙ ඉංජිමන්රු විදයාමේදී උපාධිය සඳෙන්
කළ ෙැකිය. එමසේම සෙතිකපත්ර, උසස් සෙතිකපත්ර සෙ ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් වලට ඇතුළත් වීම සඳො
මූලික සුදුසුකම් මනොමැති අයට මූලික මට්ටමම් පාඨමාලා ලබා දීමද ඒ ෙරො සියළු උපාධි සෙ උසස් උපාධි
වැඩසටෙන් ලබා දීමද සිදු කරයි.
ස්වයං අධ්යනමේ මූලිකවම අවශය වන මද් වන්මන් මුද්රිත මාධ්ය වන අතර මාර්ෙෙත පාඨමාලා තුළින්
සාම්ප්රදායික විශ්ව විදයාලයක දරුවන්ට ලබාමදන මද්ශන වලට සමාන කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි. එමසේම
ශිෂයන්ට විශ්මල්ෂණාත්මක ෙැකියාවන් සෙ ස්වාධීන චින්තනය වර්ධ්නය කරවන ආකාරයට ඉතා ප්ර
මේශමමන් සකස් කරන ලද ක්රියාකාරකම් සෙ ස්වයං තක්මසේරු ෙැටළු ද ඔවුන් සපයයි. මුද්රීත ද්රවයන්ට සොයට
රවය දෘශය ද්රවය ද දිවා පාසල් ද ( මුහුණට මුහුණ සාකච්ඡා) , ඉෙැන්වීම් සායන, විදයාොර වැඩකටයුතු, ක්මෂේත්ර
වැඩ, මාර්ෙෙත උපාංෙ සෙ සම්මන්ත්රණ තිමේ.
තාක්ෂණමේ මබොමෙෝ පාඨමාලාවල විදයාොර වැඩකටයුතු සෙ ක්මෂේත්ර වැඩ අවිමයෝජනීය මකොටසක් වන
අතර එය අතයවශය මකොටසකි.
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මුලින් සකස් කරන ලද දිවා පාසල් සෙ නිබන්ධ්න සායන පීඨමේ අධ්යන කාර්ය මණ්ඩලය විසින් කළාපීයව
සෙ විශ්ව විදයාලමේ අධ්යන මධ්යස්ථාන වලදී පවත්වනු ලැමේ. මමම දිවා පාසල් වල ශිෂයන්ට යම් විමශේෂිත
පාඨමාලාවක් සම්බන්ධ්මයන් මෙෝ තම ස්වයං අධ්යන ද්රවය වල ඇති ෙැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ ෙැකිය.
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය මූලික වශමයන් තිමබන්මන් රැකියා කරන ශිෂයන් මවනුමවනි. එමනිසා
රැකියාවක් කරන අතරතුර අපෙසුවකින් මතොරව අධ්යන කටයුතු කිරීමට ශිෂයන්ට අවස්ථාව තිබිය යුතුය.
මබොමෙෝ ක්රියාකාරකම් ෙැකිතාක් දුරට සති අන්ත සෙ රජමේ නිවාඩු දිනවල සැළසුම් කිරීමට විශ්ව විදයාලය
ෙැකි සෑම උත්සාෙයක්ම ෙන්නා අතර සමෙර අවස්ථාවල විදයාොර පන්ති සෙ විභාව සතිමේ දිනවල
පැවැත්වීමට සිදුමේ. මුළු වර්ෂය සඳොම සැළසුම් කරන ලද ක්රියාකාරකම් වර්ෂය ආරම්භමේදි සෑම
ශිෂයමයකුටම ලබාමදන අතර එමනිසා ඔවුන්ට ඉංජිමන්රු පීඨමේ තම වැඩකටයුතු මුලින් සැළසුම්
කරෙැනීමට ෙැකිමේ.

ජයග්රහණ
REFRENCA විසින් සාමකාමී කටයුතු සඳො විදයාව ො තාක්ෂණය සඳො ලබා මදන “විමර්ශන සම්මානය‘
ස්මලොමේනියාමේදී පවත්වන ලද ශාස්ත්රීය ආර්ථික සමුළුව 2017 හිදී යාන්ත්රවිදයා ඉංජිමන්රු
මදපාර්තමම්න්තුමේ පී.ඩී.එස්. හිමරෝෂන් ගුණවර්ධ්න මෙතා විසින් දිනාෙන්නා ලදී.
වීවෘත විශ් විදයාල ආසියානු සංෙමමේ යෙ පුරුදු සම්මානමේ රන් පදක්කම යාන්ත්ර ඉංජිමන්රු විදයා පීඨමේ
විදයාර්ථිමයකු වන මමොමෙොමඩ් ෙරූන් මෙතාවිසින් දිනාෙන්නා ලදී.ධජව නිර්මාණ විදයාොරය විසින්
අන්රග්රාෙකත්වය දැක්වූ ‘The Soft Robotics Toolkit Design Competition 2016’ හි අනුශූරතාව ඇ.එ.ජ.
ොවඩ් විශ්ව විදයාලමේ මජෝන් ඒ. මපෝල්සන් ඉංජිමන්රු විදයා සෙ වයවොර විදයා පාසල විසින් ඉංජිමන්රු
නිමාලි මැදමෙදර මමය, ඉංජිමන්රු බී. ජී. ඩී. අචින්තය මධුශංඛ් , ඉංජිමන්රු පී.එස්.ඩී. හිමරෝෂන් ගුණවර්ධ්න
සෙ සිංෙ විමේසිංෙ මෙතා යන අයමෙන් යුත් කණ්ඩායම විසින් දිනාෙන්නා ලදී.

ජාතික සේමාන
IESL විසින් ලබා මදන විදයාර්ථීන්මේ මෙොඳම විදුලි ඉංජිමන්රු වයාපෘතිය 2015/2016 සඳො ලබා මදන ඉං
ජිමන්රු ඊ. ඩේ. කරුණාරත්න සම්මානය විදුලි සෙ පරිෙණක ඉංජිමන්රු මදපාර්තමම්න්තුමේ එම්. පී. යූ.
ඉසුරංෙ විසින් දිනා ෙන්නා ලදී.
මෙොඳම විදයාර්ථියාමේ මභෞතික විදයා පර්මේෂණ වයාපෘතිය සඳො වන සම්මාන තරඟය 2016 ශ්රී ලංකා
මභෞතික විදයා ආයතනය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද අතර යාන්ත්ර විදයා මදපාර්තමම්න්තුමේ විදයාර්ථිමයකු
වන පී. ඩී. එස්. එච්. ගුණවර්ධ්න මෙතා විසින් දිනාෙන්නා ලදී.
මමොරටුව විශ්ව විදයලමේ ජාතික රසායන සෙ ප්රසර ඉංජිමන්රු මදපාර්තමම්න්තුව සමඟ පවත්වන ලද
මයෝජනා සෙ මපෝස්ටර් තරඟය 2016 මදවන ස්ථානය.
ශ්රී ලංකා උසස් විදයා වවිසින් විදයාර්ථින් විසින් කරන මෙොදම ඉංජිමන්රු වයාපෘතිය සදො මදන මනම්මප්රි
සම්මානය විදුලි සෙ පරිෙණක ඉංජිම්න්රු මදපාර්තමම්න්තුමේ ඒම්. අ්ාර්. ඒච්. වී. බණ්ඩාර මෙතා විසින්
දිනා ෙන්නා ලදී.
අනාගත සැළසුේ
ශ්රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව සෙ මවොෂින්ටන් සම්මුතියට අනුව තාක්ෂණ ඉංජිමන්රුමේදය ( පරිෙණක
ඉංජිමන්රුමේදය) ( විදුලි ඉංජිමන්රුමේදය) ( විදුත් සෙ සන්නිමේදන ) උපාධි වැඩසටෙන් වල විෂය
නිර්මද්ශය සංමශෝධ්නය කිරීම.
ශ්රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුවට අනුෙත වන ආකාරයට DIST සෙ BSE වැඩසටෙන් සංමශෝධ්නය කිරීම.
DIST සෙ BSE සෙ තාක්ෂණ ඉංජිමන්රුමේදය ( පරිෙණක ඉංජිමන්රුමේදය) ( විදුලි ඉංජිමන්රුමේදය) (
විදුත් සෙ සන්නිමේදන ) උපාධි වැඩසටෙන් නව විෂය නිර්මද්ශයට ෙැලමපන ආකාරයට පාඨමාලා
සංවර්ධ්නය කිරීම.
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B3 - මසෞඛ්ය විදයා පීඨය
හැඳින්වීම
මසෞඛ්ය විදයා පීඨය යනු විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන
මකොමිෂන් සභාමේ අනුමැතිය සහිතව ආරම්භ කරන
ලද ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයට අයත් පස්වැනි
පිඨයයි. අනුමත කරන ලද අධ්යන මදපාර්තමම්න්තු
ෙමයන් පෙක් මෙදකම, ධවදය රසායනාොර විදයාව,
පාමසි, මූලික විදයාව සෙ මමනෝවිදයාව සෙ
උපමද්ශනය මලස ක්රියාත්මක මේ. මසෞඛ්ය අධ්යාපන
සෙ පර්මේෂණ මදපාර්තමම්න්තුව ට කාර්ය මණ්ඩකය
බඳවාෙත් පසු එය නිල වශමයන් ආරම්භ වනු ඇත.
පෙත සඳෙන් අය 2016 වර්ෂමේ දී පීඨමේ ප්රධ්ාන
නිලධ්ාරී මලස මසේවය කර තිමේ. පීඨාධිපත් මෙචාර්ය
ජී. ආර්. රණවක; ප්රධ්ානි / මූලික විදයා: මොචාර්ය ජී.
ඩේ. ඒ. ආර්. ප්රනාන්දු, ප්රධ්ානි/ ධවදය රසායනාොර
විදයා - බී.එස්. එස්. සිල්වා මෙතා, ප්රධ්ානි/ මෙද : ඒ. වී. පී. මාධ්වී මමය, ප්රධ්ානි/ ෆාමසි : පී. ඩේ. ජී. පී.
සමරමසේකර: වැඩබලන සෙකාර මල්ඛ්කාධිකාරී : සී. වයි මුණසිංෙ මමය ( 2016.12.06 දක්වා) සෙ එස්. ඒ.
ඩී. ඩී. සමරසිංෙ මමය ( 20016.12.07 සිට).
මසෞඛ්ය විදයා පීඨය 2016 දී ශිෂයන් 3500 කට ආසන්න සංඛ්යාවකට උපාධි වැඩසටෙන් තුනක් ලබා දී තිමේ.
මෙද විදයාමේදි උපාධිය, ධවදය රසායනාොර විදයා උපාධිය, ඖෂධ් විදයාමේදී උපාධිය: මමම වැඩසටෙන්
තුනම අදාළ ක්මෂේමත්රේ ඩිප්මලෝමා සුදුසුකම් තිමබන
මෙද, MLT සෙ ඖෂධ්මේද ක්මෂේත්රමේ සිටින අයට
ලබා මදයි. ඉෙළම ශිෂය සංඛ්යාවක් ලියාපදිංචි වී
තිමබන්මන් මෙද පාඨමාලාව සඳො (3100) වන අතර
එය කළාප මධ්යස්ථාන 08 න්ම ලබා ෙත ෙැකි වන
අතර අමනක් මදමකහි ක්රියාකාරකම් මකොළඹ කළාප
මධ්යස්ථානමේ පමණක් ලබා ෙත ෙැකිය. මමහි
කාර්ය මණ්ඩලය මලස ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලමේ 19
ක් සිටින අතර එයට මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරු 06 ක්
සෙ (පරිවාස) කථිකාචාර්යවරු 06 ක් ද,
ඩිමමොන්ස්මේටර්වරු 02 කි ද අනධ්යන කාර්ය
මණ්ඩලය 05 ක් ද ( තාක්ෂණ නිලධ්ාරි 01 ක් ,
CAA 02 ක්, රසායනාොර සොයකවරු 01 ක් සෙ
කම්කරුවන් 01 ක්) ඊට අමතරව අප සතුව සභාමේ අනුමැතිය මත මකොන්ත්රාත් පදනම මත බඳවාෙත් අධ්යන
කාර්ය මණ්ඩලමේ 13 ක් ද සිටිති. අධ්යන කාර්ය මණ්ඩලය ෙත් විට අචාර්ය උපාධි 03 ක් ද, M Phil 02 ක් ද
, මාස්ටර් උපාධි 04 ක් දි පශ්චාත් උපාධි 01 සෙ සාමානය උපාධිධ්ාරීන් 16 ක් ද ඉෙළම සුදුසුකම් සහිතව සිටිති.
තවදුරටත් තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලය13 ක් ( උපමද්ශකවරු සෙ වයාපෘති සෙකාර වරු) සෙ පිටතින් පැමිණ
මද්ශන කරන්නන් 40 ක් පමණ මමම කළාප මධ්යස්ථානවල කටයුතු වලට දායකත්වය දක්වයි.
ජයග්රහණ, වැදගත් සිේධීන් සහ දායකත්වයන් - 2016
පීඨයේ පළමු සංවත්සර සැමරුම : පීඨමේ පළමු සංවත්සරය 2016 ජූලි 07 දින සමරන ලද අතර එම අවස්ථාව
විමශේෂිත අමුත්තන් රාශියකමෙන් මශෝබාමත් විය. මමම අවස්ථාව සැමරීම සඳො “මෙද ඒකකමේ සිට
මසෞඛ්ය විදයා පීඨය දක්වා 1993 සිට 2016 මතක්“ යන හිසින් යුත් සමරුව ප්රකාශයට පත්කිරීම ද සිදු මකරිණි.
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ උපයේශන ඒකකය විවෘත කිරීම
: ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ උපමද්ශන ඒකකය විශ්ව
විදයාලමේ මසෞඛ්ය මධ්යස්ථානමේදී 2016 මනොවැම්බර් 26 විවෘත
මකරිණි. මමම ඒකකය ස්ථාපිත කරන ලද්මද් විශ්ව විදයාලමේ
සිටින කාර්ය මණ්ඩලයට සෙ ලියාපදිංචි ශිෂයන්ට මනොමිමල්,
විශ්වසනීය සෙ වෘත්තීමය සොයක් ලබා දීම අරමුණු කරමෙනයි.
එහි පරිපාලන කටයුතු මමනෝ විදයා සෙ උපමද්ශන
මදපාර්තමම්න්තුව සිදු කරන අතර වෘත්තීමය උපමද්ශකයන්
මදමදමනක් එදිමනදා ජීවිතමේ මුහුණ පාන ෙැටළු වල සිට මානසික
මසෞඛ්ය ෙැටළු දක්වා කාරණා සම්බන්ධ්මයන් සැසිවාර පදනම්
කරෙත් මසේවාවන් සැපයීම සිදුකරයි..
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ යසෞඛය යවබ් සංගමය : කාර්ය
මණ්ඩලය සෙ ශිෂයන්මෙන් සමන්විත වන සංෙමයක් වන ශ්රී ලංකා
විවෘත විශ්ව විදයාලමේ මසෞඛ්ය මවේ වයවස්ථාව සභාව විසින් 2016 අමප්රේල් මස අනුමත කරන ලදී. මමම
සංෙමමේ පුළුල් අරමුණු වන්මන් සෙමයෝගිතාව ප්රවර්ධ්නය කිරීම, මසෞඛ්ය ට අදාළ ෙැටළු වලදී පුහුණුව සෙ
දැනුවත් කිරිම ලබා දීම සෙ මසෞඛ්ය විදයාව තුළ සිදු කරන දායකත්වයන් සෙ කාර්යසාධ්ානයන් පිළිෙැනීමට
ලක් කිරීම සෙ ඇෙයීම සිදු කිරීමයි. මමම සංෙමමේ සමාරම්භක රැස්වීම 2016 ජුනි මස පැවැත්වූ අතර පී. ඩේ,
ජී. ඩී. පී. සමරමසේකර මමය මමහි ආරම්භක සභාපති වශමයන් මතෝරා පත්කරෙන්නා ලදී.
කාර්ය මණ්ඩලය උසස් කිරීේ, බඳවාගැනීේ සහ පශ්චාත් උපාධි වලට ලියාපදිංචි කරවීම:
 මෙද මසේවා මදපාර්තමම්න්තුමේ ඩේ .එන් .ප්රියන්ති මමය තම ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළ අතර
)මමම පීඨමයන් ආචාර්ය විද්යා උපාධිය සම්පුර්ණ කළ අධ්යන කාර්ය මණ්ඩලමේ පළමුවැනියා (
එම මදපාර්තමම්න්තුමේම පී .මුනිදාස මමය තම MPhil උපාධිය සම්පූර්ණ කළ අතර මදමදනාම
මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය තනතුරු වලට උසස් කරන ලදී.
 මමනෝ විදයා සෙ උපමද්ශන මදපාර්තමම්න්තුවට සෙ ධවදය රසායනාොර සෙ විදයා යන
මදපාර්තමම්න්තුවලට පිළිමවලින් එක් මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරමයක් සෙ එක් (පරිවාස )
.කථිකාරචාර්යවරමයක් බඳවා ෙන්නා ලදී
 මෙද සෙ ධවදය රසායනාොර සෙ විදයා යන මදපාර්තමම්න්තු වලින් කථිකාචාර්යවරු මදමදමනක්
( පරිවාස කාළය තුළ සිටින) ඔස්මේලියාමේ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් විශ්ව විදයාලමේ අචාර්ය උපාධිය සඳො
වන පශ්චාතු උපාධි පර්මේණණ සඳො විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන මකොමිෂන් සභාමේ QUT ප්රදානයන්
ලබා ෙත්ෙශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයෘලටය මම් මදමදනා සඳො අරමුදල් ) . ද ලබා මදන ලදී මෙද (.
මසේවමේ එක් මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරමයක් ඇඑජ මේHearts Scholars ශිෂයත්වය දිනාෙත් අතර
ඇඑජ මේ නව මමක්සිමකෝ හි විශ්වවිදයාලයක ආචාර්ය උපාධිය ලබා ෙැනීම සඳො ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්ව විදයාලමයන් අරමුදල් ලබා මදන ලදී ඖෂධ් මේදී මදපාර්තමම්න්තුමවන් . එක්
කථිකාචාර්යවරමයක් ( පරිවාස) මප්රාමදණිය විශ්ව විදයාලමේPGIS හි MPhil පාඨමාලාවක් සඳො
ලියාපදිංචි වී ඇති අතර එහි පර්මේෂණ කටයුතු සඳො අරමුදල් ලබා දීම ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය
විසින් සිදු කරයි.
නිේ යමක්සියකෝ විශ්ව විදයාලය සමඟ සහයයෝගිතාව : ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ මාස්ටර්ස්
වැඩසටෙන පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳො මෙචාර්ය නැන්සි රයිඩ්නුවර්, පීඨාධිපති, මෙද විදයා පීඨය, ආචාර්ය
ජූඩි ලීස්මවල්ඩ්, සොය මොචාර්ය සෙ අධ්යාපන සභාපති, සෙ මජනී වාසික් මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - ඇඑජ මේ
නිේ මමක්සිමකෝ විශ්ව විදයාලය යන අය 2016 මැයි- අමප්රේල් අතර කාළය තුළ මසෞඛ්ය අධ්යාපන පීඨය ට
පැමිණියෙ. මමම සංචාරමේ කාල සීමාව තුළ විෂය නිර්මද්ශමේ දළ සැකැස්මක් සකස් කළ අතර එය සිදු කරන
ලද්මද් නිේ මමක්සිමකෝ විශ්ව විදයාලමේ සෙ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ දායකත්වය සහිතවය. මමම
සෙමයෝගිතාව යථාර්ථයක් කර ෙැනීම සඳො දුරස්ථ අධ්යාපන සෙ උපමද්ශාත්මක තාක්ෂණය පිළිබඳ
විමශේෂිත මොචාර්ය ලලනි ගුණවර්ධ්න සෙ විශ්ව විදයාල පුස්තකාල සෙ ඉමෙනුම් විදයා පීඨය සෙ නිේ
මමක්සිමකෝ විශ්ව විදයාලය ඉතා සුවිමශේෂී දායකත්වයක් දැක්වීය. මමම සෙමයෝගිතාමේ ප්රතිඵලයක් වශමයන්
මෙද මසේවය පිළිබඳ මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුනිල් ද සිල්වා මෙතා නිේ මමක්සිමකෝ විශ්ව විදයාලමේ ආචාර්ය
උපාධියක් සඳො එහි 50% ක දායකත්වය දීමක් සහිතව පිළිෙන්නා ලදී.
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ODL හරහා විදයායේදී (යගෞරව) මයනෝවිදයා පිළිබඳ නව වැඩසටහන : මමනෝ විදයා සෙ උපමද්ශන
මදපාර්තමම්න්තුව මමනෝ විදයාව පිළිබඳ මෙෞරව උපාධියක් සකස් කිරීමම් ක්රියාවලිය ආරම්භ කර තිමබන
අතර බාහිර සම්පත් දායක මණ්ඩලයක සොය සහිතව විෂය නිර්මද්ශ සකස් කිරීම ආරම්භ කර තිමේ. පරිපූර්ණ
සිේ වසරක මෙෞරව උපාධි වැඩසටෙනක් ශාස්ත්රඥයන් සෙ වෘත්තීයමේදීන් විසින් මමනෝ විදයාව පිළිබඳ
ලියන ලද මල්ඛ්න ද සහිතව විශ්ව විදයාල මසමනට් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද අතර එම මයෝජනාව
අවසන් අනුමැතිය සඳො විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන මකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු සූදානම්
මකමරමින් තිමේ.
මාර්ගගත පාඨමාලා : මාර්ෙෙත පාඨමාලා ක් සකස් මකොට ( මෙද 13: BMLS :05 B Pharm : 07 ) විදයාර්ථීන්ට
ලබා දී තිමේ.
උපාධිධ්ාරීන් : විදයාමේදී මෙද උපාධිධ්ාරීන් 182 ක් 2016
මැයි 17 සාමානය උපාධි ප්රධ්ාමනෝත්සවමේදී මසෞඛ්ය විදයා
පීඨමේ පළමු උපාධිධ්ාරී කණ්ඩායම මලස උපාධි ලබාෙත්ෙ.
මෙද උපාධි වැඩසටෙමන් අතිවිශිෂ්ටත්වය අෙයමින් තයාෙ
මදකක් මදනු ලැබීය. මමම උපාධි ප්රධ්ාමනෝත්සවය තව
අතකින් ෙත් කළ ඓතිොසික වන්මන් අවුරුදු 86 ක් වයසැති
එස්. එම්. ඩී. පී. සිරිවර්ධ්න මෙතාට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව
විදයාලමයන් උපාධියක් ලබා ෙත් වයස්ෙතම පුද්ෙලයා බ
වට පත් මවමින් මෙද විදයා උපාධියක් ලබා ෙැනීමයි. BMLS
සෙ BParm ශිෂයන් මේ වැඩසටෙන ආරම්භ වූමේ 2013
වසමර් නිසා තවම උපාධිය ලබා ෙැනීමම් අමප්ක්ෂාමවන්
සිටිති.
පීඨාධිපති ලැයිස්තු සේමාන: අධ්යන වර්ෂ 2015/ 2016 වසරවල අතිවිශිෂ්ඨ තාර්ව සාධ්නය ඇෙයීමට ලක්
කරමින් විදයාමේදි මෙද උපාධි 59 ක් සෙ ධවදය රසායනාොර විදයා උපාධිධ්ාරීන් 08 ක් පීඨාධිපතිමේ
ලැයිස්තුමේ ඇතුළත් කර තිමේ.
පර්යේෂණ
 සමියුරු සමාමලෝචනය සිදුකරන ලද සඟරා වල ලිපි ක් පළ කර ඇති අතර ඉන් 07 ක් බලපෑම් 11
සාධ්ක සහිත සුචිෙත කරන ලද සඟරා මේ. ඔවුහු තම පර්මේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම සඳො සමුළු වලට
සෙභාගිවූ අතර ඉන් 03ක් විමද්ශයන්හිපැවැත්වූ ඒවා වන අතර එම සමුළු වාර්තාවල සාරාංශ සෙ
විස්තෘත සාරාංශ ක් ප්රකාශයට පත් කර තිමේ. ජාතයන්තර සමුළු වලදී තම පර්මේෂණ පත්රිකා 10
ඉදිරිපත් කිරීම සඳො ශාස්ත්රඥයන් මදමදමනකුට සමුළු ලියාපදිංචිය සඳො අරමුදල් සෙ ගුවන් ෙමන්
ොස්තු ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව ව්ිදයාලමයන් ලැබිණි .
 පීඨමේ කාර්ය මණ්ඩලයට පෙත සඳෙන් වයාපෘති පෙ මවනුමවන් .වසමර්දී දීමනාවන් ලැබුණි 2016
.මුළු අරමුදල් ප්රමාණය රු900,000 කි . ශ්රී ලංකාමේ ෙඳුනාමනොෙත් මෙේතුවක් නිසා ඇතිවන වකුෙඩු/
මරෝෙමේ නියුමරොෆිල් මජලටිමන්ස් ආශ්රිත ලිප්මකොලින් මට්ටම ෙණනය කිර්ම - ශ්රී ලංකාමේ මෙද ;
මරෝගී සන්නිමේදනය සඳො ඇති බාධ්ාවන්; මෙද විදයාර්ථීන්මේ පැතිකඩ; ආරක්ෂිත ප්රසූති ක්රියාවන්
සඳො මේවරුන්මේ දැනුම පරීක්ෂා කිරීම; අඛ්ණ්ඩ අධ්යාපනය සම්බන්ධ්මයන්
රජමේ
ඖෂධ්මේදීන්මේ අදෙස් සෙ මසෞඛ්ය විදයා පීඨමේ විදයාර්ථීන් විසින් විදුත් තාක්ෂණයන් ට ප්රමේශ
වීම සෙ භාවිතා කිරිම.
 මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ( මකොන්ත්රාත් පදනම) මූලික විදයා අධ්යන අංශමේ ආචාර්ය ඒ. යූ. රාජපක්ෂ
මෙතා ට 2013 සුච්ෙත කරන ලද විමශේෂිත සඟරා වල ප්රකාශන 7ක් පළකිරීම අෙය කිරීමක් වශමයන්
න් විදයා ප්රකාශන සඳො වන ජනාධිපති සම්මානය ල්ැබුණ අතර එය වසමර්දී ප්රදානය කරන 2016
.ලදී
 සුරක්ෂිත ජාතියක් සඳො වෘත්තිමය සමමෝධ්ානය යන මත්මාව යටමත් මජනරාල් ශ්රීමත් මජෝන්
මකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විදයාලමේ සැප්තැම්බර් සෙ 09 දිනවල පවත්වන ලද නවවැනි 08
ජාතයන්තර පර්මේෂණ සමුළුමේ සම මසෞඛ්ය සංසදය මවනුමවන් මදන මෙොඳම පත්රිකාව සඳො වන
සම්මානය විදයාමේදී මෙද උපාධිය ෙදාරන ඊ .ඩේ. ඒ. අයි. එම්. සිරිවර්ධ්න මමය, ඩේ. එන්.එස් .
.මෙේරත් මමය, සෙ වයි. එම්. ඩේ. ඩී. මක්. යාපා මමය සෙ මෙදවිදයාව පිළිබස කථිකාචාර්ය මක්. ජී
පී. මක්. මුනිදාස මමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද “ශ්රී ලංකාමේ මෙනුවර ශික්ෂණ මරෝෙමල් දැඩි
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සත්කාර ඒකකමේ මෙදියන් අතර ඉඳිකටු ඇනීම නිසා ඇතිවන තුවාල වැළැක්වීම ට අදාළ දැනුම සෙ
පුරුදු පිළිබඳ අධ්යනය.නැමැති පත්රිකාවට ලැබිණි “
වැඩමුළු සහ අයනකුත් වියශේෂිත අවස්ථා: පෙත සඳෙන් වැඩමුළු සෙ/ විමශේෂ අවස්ථාවන් 2016 වසමර්දී
සංවිධ්ානය කරන ලදී.
 සතිමත්බව සෙ දයානුකම්පාව පදනම් කරෙත් චිකිත්සාවන් :2016 මාර්තු දින මසෞඛ්ය ආරක්ෂණ 24
වෘත්තීකයන් සඳො මමනෝවිදයා සෙ උපමද්ශන මදපාර්තමම්න්තු විසින් වරුවක වැඩමුළුවක්
සංවිධ්ානය කරන ලදී. මමහි සම්පත් දායකයා වූමේ එක්සත් රාජධ්ානිමේ ලැන්කැෂයර් NHS පදනම්
භාරමේ මමනෝවිදයාව පිළිබඳ උපමද්ශක ධවදය අචාර්ය නිශාන්ති මදොළමේ ය ,විශ්ව විදයාල .
නාවික ෙමුදාව සෙ පාබල ෙමුදාමේ පුද්ෙලයන් ද ඇතුළත්ව 60 කට ආසන්න පිරිසක් මම් සඳො
.සෙභාගි විය
 මලෝක මසෞඛ්ය දිනය සැමරීම : අමප්රේල් 7 දින සැමරූ මලෝක මසෞඛ්ය දිනමේ මත්මාව 2016
දියවැඩියාව“ වූ නිසා “ දියවැ“ඩියාව පරදමු
යන මත්මාව යටමත් මසෞඛ්ය විදයා පීඨය ශ්රී
ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල භූමිය තුළ
වැඩසටෙන් මාලාවක් සංවිධ්ානය කරන ලදී .
මමම වැඩසටෙනට ධවදය රසායනාොර
අංශමේ මසේවමේ නියුතු අය විසින් මනොමිමල්
අෙඹු මල් සාම්පල පරීක්ෂාවන් සඳො මසේවා
සැපයීමශරීර ස්කන්ධ් දර්ශකය ම ,්ැනීම ,
සිංෙර් ඉවුම් පිහුම් පාසමලන් ඉවුම් පිහුම්
ප්රදර්ශනයන්, කෘෂිකර්ම අමාතයංශය මගින්
මමමෙයවන මෙළ මබොජුන් ෙමළන් ආොර
මවමළඳ කුටියක් සෙ දියවැඩියාමවන්
වැළකීමම් වැදෙත්කම මතුකර දක්වන
මපොස්ටර් ප්රදර්ශනය කිරීම ආදිය මමම
.වැඩසටෙනට ඇතුළත් විය
 ඔමේ ජීවිතයට මමනෝ විදයාව වැඩමුළු මාලාව: මමනෝ විදයා සෙ උපමද්ශන මදපාර්තමම්න්තුව සෙ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ උපමද්ශන ඒකකය විශ්ව විදයාලමේ අධ්යන සෙ අනධ්යන
කාර්ය මණ්ඩලය සදො වඩා මෙොඳින් වැඩකටයුතු වලට මුහුණ දීමම් ෙැකියාව වර්ධ්නය කිරිම සඳො
.වැඩුමළු මාලාවක් සංවිධ්ානය කරන ලදිමමම වැඩමුළු මාලාව මදසැම්බර් මස ආතති 2016
කළමනාකරණ විධි යන වැඩමුළුමවන් ආරම්භ වූ අතර මම් දක්වා ආවරණය වූ මත්මාවන් අතර
අතතිය, සමාජ කාංසාව සෙ මකෝපය කළමනාකරණය දැක්විය ෙැකිය. යමශෝධ්ා රත්නපාල මමය
.සෙ රන්සිරින් ද සිල්වා මමහි සම්පත් දායකයන් මලස කටයුතු කළෙ
අනාගත සැළසුේ
 අධ්යන සහ අනධ්යන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවාගැනීේ පීඨයේ ඇති කාර්ය මණ්ඩලය අවශය ප්රමාණය :
.කළමනාකරන මසේවා මදපාර්තමම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය අමප්ක්ෂාමවන් සිටියි
 යටිතල පහසුකේ සංවර්ධ්නය දියුණු උපකරණ සහ අයනකුත් පහසුකේ සහිත රසායනාොර :
ස්ථාපිත මකමරමින් ත්ිමේ මසෞඛ්ය විදයා පීඨය සඳො පස් මෙල් මෙොඩනැගිල්ලක් ඉඳිකිරීම සඳො .
.වන මයෝජනාව අදාළ බලධ්ාරීන්ට අනුමැතිය සඳො ඉදිරිපත් කර තිමේ
 විෂය මාලා සංයශෝධ්නය සහ අධ්යන වැඩසටහන් පුළුල් කිරීම ,යහද විදයා යේදී :BMLS සෙ BParm
උපාධි 2018/අධ්යන වර්ෂය වන විට ශ්රී ලංකා සු 2019දුසුකම් රාමුවට අනුෙත කිරීම සඳො වැඩසටෙන්
වුෙය සෙ විෂය මාලාව සංමශෝධ්නය කිරීම සඳො මදපාර්තමම්න්තුව කටයුතු කරමින් සිටියි එමසේම .
,තුන්වන මට්ටමම්දී උසස්මපළ සුදුසුකම් පමණක් ඇති අයට මෙද විදයා මේදීBMLS සෙ BParm
උපාධි සඳො විවෘත කිරීමට මදපාර්තමම්න්තු කටයුතු කරමින් සිටි ශිෂයන්ට අවශය සායනික පුහුණුව .
.ලබා දීම සඳො සම්බන්ධ් කරෙත ෙැකි ආයතන සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිමේ
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 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ උපයේශන යසේවයයන් ලබා යදන යසේවාව පුළුල් කිරීම ශිෂයන් තුළ :
තිමබන දක්ෂතා (සමාජ දක්ෂතා/ පුද්ෙල සංවර්ධ්නය) වැඩිදියුණු කිරීමට වැඩමුළු මාලාවක් ශ්රී ලංකා
විවෘත විශ්ව විදයාලමේ උපමද්ශන ඒකකය විසින් පැවැත්වීමට අමප්ක්ෂා කරයි මමම ශිෂය වැඩමුළු .
මාලාව චින්තනයට අභිමයෝෙ කිරීම, ෙැඟීම් කළමනාකරණය, අතතිය සෙ මකෝපය
කළමනාකරණය, ඔමේ අභිමප්රේරණය දියුණු කිරීම, ඔබමේ සිත සෙ සිරුර ලිහිල් කිරීම, ප්රකාශක
චිකිත්සාව අන්තර්පුද්ෙල සම්බන්ධ්තාවන් වැඩිදියුණු කිරීම, සාර්ථක අධ්යන ක්රම ආදිය ඇතුළත් පැය ,
එක බැගින් වන වැඩමුළු අටකින් සමන්විත මේ. මමමගින් පුද්ෙලික මට්ටමින්, රැකියා කරන
අවස්ථාමේ සෙ අධ්යන කටයුතු කරන අතරතුර සෙ සමාජීය වශමයන් ජීවිතමේ අභිමයෝලවලට මුහුණ
දීම සඳොඔවුන්මේ පවතින ෙැකියාවන් වැඩිදියුණු වනු ඇතැයි අමප්ක්ෂා කරන අතර අධ්යන
සුදුසුකම් සම්පූර්ණ වූ පසු තම ජීවිතය සම්බන්ධ් කටයුතු කිරීමම්දී වඩා මෙොඳින් ජීවිතයට මුහුණ දිම
..සඳො වන ෙැකියාවන් ඔවුන් උකොෙනු ඇත.
 මූලික උපයේශන නිපුණතා පිළිබඳ යකටි පාඨමාලාවක් දියත් කිරිමමන :ය ෝ විදයා සෙ උපමද්ශන
මදපාර්තමම්න්තුව වෘත්තිකයන් සඳො මූලික උපමද්ශන නිපුණතා“ යන මැමයන් මාස තුනක“
මකටි පාඨමාලාවක් සකස් කර තිමේ. මමය අධ්යාපන, මසෞඛ්ය මසේවය, ෙමුදා මසේවය, සෙ මානව
සම්පත් සෙ මානව සම්බන්ධ්තා කළමනාකරණය කිරීම අවශය වන ඕනෑම ක්මෂේත්රයක සිටින
වෘත්තිකයන්් මවනුමවන් විවෘතමේ උපමද්ශන මමනෝවිදයා ක්මෂේත්රයට ආමේණික නිපුණතා ලබා .
දීම මමයින් අරමුණු කළත්අමනකුත් වෘත්තිකයන්ටත් ප්රමයෝජනවත් වන අතර තම වැඩබිමම් මෙෝ
මපෞද්ෙලික මට්ටමින් පුද්ෙලයන් සමඟ සම්බන්ධ් වීමම්දී මම් පිළිබඳව දැනෙැනීමත් නිපුණත්වමයන්
යුතු සොයකයන් ප්ර මයෝජනයට ේැනීමටත් මමය උපකාරී මේ.
 රවදය රසායනාගාර පරීක්ෂණ යසේවා: විශ්ව විදයාල කාර්ය මණ්ඩලයට සෙ ශිෂයන්ට අඩු ොස්තු අය
කරන පදනමින් ධවදය රසායනාොර පරීක්ෂණ මසේවා ලබා දීමම් ක්රමයක් ධවදය රසායනාොර විදයා
මදපාර්තමම්න්තුව ආරම්භ කර තිමේ. මමය CERC වයාපෘතියක් මලස ක්රියාත්මක කිරීම සඳො
අනුමැතිය ලැබී තිමේ.

B4 - මානව ශාස්ත්ර සහ සමාජීය විදයා පීඨය

ආයතනමේ ස්වාභාවය තුළම බහුවිධ් විෂයයන්සහිත අප පීඨය දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් මුළුල්මල්
නීති අධ්යන, භාෂා අධ්යන, කළමනාකරණ අධ්යන සෙ සමාජ අධ්යන යන මදපාර්තමම්න්තු ෙතර තුළින් ජාතිය
සංවර්ධ්නය කිරීම සඳො දායක මේ. බහුවිධ් සමාජයක් බලෙැන්වීම සඳො පුළුල් වශමයන් සමාජයට මසේවය
කිරීමම්දී ජනතාවමේ සතය විභවය පුළුල් කිරිම සඳො මානව ඵලදායිතාවමේ සංකල්ප මපෝෂණය කරමින්
මමය සාමූහිකව පුළුල් මමමෙවරක් සිදුකරයි.
මානවශාස්ත්ර සෙ සමාජීය විදයා පීඨය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ විශාලම පීඨය වන අතර සිසුන් 10,000
කට වැඩි ප්රමාණයකට පෙත සඳෙන් වැඩසටෙන් මූලික පදනමම් සිට මාස්ටර් උපාධි මට්ටම දක්වා මමම
පීඨමේ මදපාර්තමම්න්තු ෙතර යටමත් මසේවා සැපයීම සිදු කරයි.
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යමයහවර
මානව ශාස්ත්ර සෙ සාමජීය විදයා ක්මෂේත්රවල සමකාලීන විෂයන්හි ශිෂයත්ව සෙ පර්මේෂණ වල වෘත්තිමය
සෙ පුද්ෙල ප්රෙමණය සෙ විශිෂ්ටත්වය සඳො වැඩිහිටි වයමසේ ඉමෙනෙන්නන් සඳො ගුණාත්මක අධ්යාපන
අවස්ථා ලබා දීම සඳො විවෘත දුරස්ථ ඉමෙනුම් මාධ්ය මයොදා ෙැනීමට පීඨය කැපවී සිටියි.
මානවශාස්ත්ර සහ සමාජීය විදයා පීඨයයන් ලබායදන වැඩසටහන් වල ස්වාභාවය
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ අධ්යන වැඩසටෙන් මබොමෙෝ දුරට සකස් කර තිමබන්මන් රැකියා කරන
වැඩිහිටි ශිෂයන් මමන්ම රැකියා මනොකරන අය ද අරමුණු කරමෙන මේ. ශිෂයන්ට තම වර්තමාන අධ්යාපන
සුදුසුකම් අනුව ඇතුළත්වීටම අවස්ථාව සළසා මදමින් අප පීඨය විවිධ්ාංගිකරණය කරන ලද වැඩසටෙන්
මාලාවක් ෙඳුන්වා දී තිමේ. දැනටමත් සාම්ප්රදායික සුදුසුකම් සපුරා තිමබන ශිෂයන්ට සෙතිකපත්ර, ඩිප්මලෝමා,
උපාධි සෙ පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන් වලට සෘජුවම සම්බන්ධ් විය ෙැකිය. සාම්ප්රදායික සුදුසුකම් මනොමැති
සිසුන්ට පීඨය විසින් මූලික පාඨමාලා ලබා මදයි. මූලික පාඨමාලා සාර්ථකව අවසන් කරන සිසුන් ට උසස්
මට්ටමම් අධ්යන පාඨමාලා වලට සම්බන්ධ් වීමම් ෙැකියාව ලැමේ.
යදපාර්තයේන්තු

භාෂා අධ්යයන

නීති අධ්යයන

කළමනාකරණ අධ්යයන

සමාජ අධ්යයන

ජයග්රහණ
භාෂා මදපාර්තමම්න්තුමේ අචාර්ය එන් . මක්. අමේමසේකර ( ෙයිද්රාබාද් විශ්ව විදයාල, ඉන්දියාව) සෙ අචාර්ය
මක්. චන්ද්ර මමෝෙන් ( මදමළ විශ්වවිදයාලය , ඉන්දියාව) අචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ලදී.
නීකි ආධ්ාර මකොමිෂන් සභාව සෙ USAID සෙ කෘෂිකර්ම මදපාර්තමම්න්තුව සමඟ මකටි කාලීන ඉංග්රීසි
පාඨමාලා පැවැත්වී ම සඳො අවමබෝධ්තා ගිවිසුම් අත්සන් කරන ලදී.
යහන්රි ඩූනන්ට අනුස්මරණ ජාතයන්තර ආදර්ශ උසාවි තරඟය (moot court competitions)
2016 තුළ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය අඛ්ණ්ඩව මදවන වරටත් ජයග්රණයන් ලබා ෙන්නා ලදී. මමම තරඟය
සංවිධ්ානය කරන ලද්මද් 2016 ඔක්මතෝබර් 6 – 7 අතර කාලය තුළ ජාතයන්තර රතු කුරුස සංවිධ්ානමේ
සෙමයෝගිතාව සහිතව මකොළඹ විශ්ව විදයාලමේ නීති පීඨය මගින් සංවිධ්ානය කරන ලදී.
මමම කණ්ඩායමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ නීති අධ්යන අංශමේ මරෝෂිණී පීරිස්, ෆාමා ලතීෆ් සෙ
රජීවී මාපලමේ සෙභාගි වූෙ. මමම ජයග්රෙණයට නීති අධ්යන අධ්යන අංශමේ කථිකාචාර්ය නදීෂ් ද සිල්වා
මෙතාමේ උත්සාෙය මෙත් පිටුවෙලක් විය.

ජාතයන්තර මානව හිමිකේ දිනය සැමරීම
ජාතයන්තර මානව හිමිකම් දිනය සැමරීම සඳො නීති අධ්යන අංශය 2016 මදසැම්බර් 8 සෙ 9 දිනවල
උත්සවයක් සෙ චිත්රපට උමළලක් සංවිධ්ානය කරන ලදී. විමශේෂිත ආරාධිතයන් මානව හිමිකම් ක්මෂේත්රය
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සම්බන්ධ් මද්ශන පැවැත්වූ අතර ශිෂය මයෝ නාටයක් ඉදිරිපත් කළෙ. බන්ධ්නාොර ප්රතිසංස්කරණ,
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම් සෙ හින්දු ආෙමික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයංශය විසින් මමම කටයුත්ත
සංවිධ්ානය කරන ලදී.
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයට සහ සැපයුේ සහ ද්රවය කළමනාකරණ ආයතනය අතර අවයබෝධ්තා ගිවිසුමක්
අත්සන් කරන ලදී. මමම ගිවිසුම අත්සන් කරන ලද්මද් 2016 ජූලි 08 වැනි දින සැපයුම් දාම කළමනාකරණය
පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි අධ්යන වැඩසටෙන පැවැත්වීම සෙ සකස් කිරීම සම්බන්ධ්වයි. ඒ අනුව ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්ව විදයාලය, සැපයුම් සෙ ද්රවය කළමනාකරණ ආයතනමේ සොය සෙ දායකත්වය සහිතව සැපයුම් දාම
කළමනාකරන මාස්ටර් උපාධි වැඩසටෙනක් ලබා මදයි. සැපයුම් සෙ ද්රවය කළමනාකරන ආයතනමයන්
මයෝෙය සුදුසුක්ම් ලබා තිමබන අයට මමම වැඩසටෙන් මනා පිටුවෙලක් වනු ඇත.
2016 ජූනි 15 දින “පර්යේෂණ ප්රකාශන : කළමනාකරණ ගැටළු“ පිළිබද සඟරාවක් යදොරට වැඩීම
2016 ජූනි 15 වන දින මදපාර්තමම්න්තුමේ පළමුවැනි පර්මේෂණ ප්රකාශනය වන “කළමනාකරණ ෙැටළු“
යන්න කළමනාකරණ අධ්යන අංශය විසින් මදොරට වඩින ලදී. මම් අවස්ථාමේ මෙෞරවනීය ආරාධිතයා
වශමයන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ උපකුලපති මොචාර්ය එස්. ඒ. අරියමදොමරයි මෙතා සෙ ප්රධ්ාන
අමුත්තා වශමයන් මකොළඹ විශ්ව විදයාලමේ කළමනාකරණ සෙ මුලය පීඨමේ ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ
මොචාර්ය එච්. ඩී. කරුණාරත්න මෙතා ද සෙොගි වූ අතර කළමනාකරණ අධ්යන අංශමේ අංශාධිපති ආචාර්ය
සිවමලෝෙදාසන් මෙතා, ප්රධ්ාන කතෘ, පීඨාධිපතිවරු, මරජිස්රාර්වරු, බර්සාර්වරු, පුස්ථකාලයාධිපති,
ශාස්ත්රඥයින් සෙ අමනකුත් කාර්ය මණ්ඩලය ද ශිෂයන්ද මමම අවස්ථාවට සෙභාගි විය. මමම උත්සාෙමේ
ප්රධ්ාන අරමුණ වන්මන් කළමනාකරණ විෂය ක්මෂේත්රය තුළ පර්මේෂණ සම්බන්ධ් දැනුම මබදාෙැනීමයි.
වඩාත්ම වැදෙත්ම කාරණය වන්මන් කළමනාකරණ අධ්යන අංශය විසින් පවත්වන මාස්ටර්ස් උපාධි
පාඨමාලාව ෙදාරන අයට තම පර්මේෂණ ප්රකාශයට පත් කරෙැනීමට අවස්ථාවක් ලැබීමයි.
ජර්මනියේ එක්ස්පයුනි ආයතනයේ නිලධ්ාරීන් හමුව
එක්සිපුනි යනු ජර්මනිය පාදක කරෙත් සංවිධ්ානයක් වන අතර එමගින් ශිෂයන්ට තම විශ්වවිදයාලමේ
වර්ෂාධ්ය පිටරට සිට සැළසුම් කර ෙැනීමට සොය සපයයි. එක්ස්පුනි ආයතනමේ නිලධ්ාරීන් 2016
මනොවැම්බර් 21 දින ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ සංචාරයක නියැළුණෙ. මමම නිලධ්ාරීන් සමඟ රැස්වීම
පැවැත්වීමම් මූලික අරමුණ වූමේ ශිෂය හුවමාරු වැඩසටෙන වන අතර මමහිදී මමම නිලධ්ාරීන් ජර්මනිමයන්
ශිෂයන් ඔවුන්මේ ග්රීස්ම නිවාඩුමේදී ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ පාඨමාලා ෙැදෑරීම සඳො එවීමට ඉමෙත්
කැමැත්ත පළ කළෙ. මමම සාකච්ඡාමේදී මතුවූ අදෙස් අනුව අනාෙතමේ ශිෂය හුවමාරු වැඩසටෙන්
ක්රියාත්මක කිරීමම්දී මමම නිමයෝජිතයන් ආර්ථික විදයාව, කළමනාකරණය, කළා සෙ ඉංජිමන්රු වැනි
ක්මෂේත්ර මකමරහි වැඩි උනන්දුවක් තිමබන බව සඳෙන් විය. කළමනාකරණ අධ්යන අංශමේ අංශාධිපති
ආචාර්ය වී. සිවමලෝෙදාසන් මෙතා ද ම්මම අවස්ථාවට සෙභාගි විය.
කැනඩායේ යපොදුරාජය මණ්ඩලීය ඉයගනුේ ආයතනයේ නිලධ්ාරීන් හමුවීම
මපොදුරාජය මණ්ඩලීය ඉමෙනුම් ආයතනමේ උසස් අධ්යාපන අධ්යාපන විමශේඥ ආචාර්ය මෙොඩ්සන් ෙැට්සා
මෙතා ශ්රී ලංකාවට පැමිණි අතර 2016 මනොවැම්බර් 25 දින උප කුලපති සෙ ජාතයන්තර සබඳතා අංශමේ
අධ්යක්ෂ ෙමු වූ අතර කළමනාරකණ අධ්යන අංශමේ අංශාධිපති අචාර්ය වී. සිවමලෝෙදාසන් මෙතා ද මම්
අවස්ථාවට සෙභාගි විය.
සහයයෝගිතාව තුළින් ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය සෙ සැපයුම් සෙ ද්රවය කලමනාකරණ ආයතනය සමඟ අවමබෝධ්තා ගිවිසුම
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය සෙ ෙණකාධිකරණ තාක්ෂණිකයන්මේ සංවිධ්ානය (AAT)සමඟ අවමබෝධ්තා
ගිවිසුම
කිතුල්ගල පැවැත්වූ පුහුණු වැඩසටහන
SDC විසින් ආයතනමයන් පිටත පුහුණු
වැඩසටෙනක් සංවිධ්ානය කරන ලද අතර එය
2016 මදසැම්බර් 10 සෙ 11 දිනවල නායකත්ව
ෙැකියාව වර්ධ්නය කිරීම සෙ මවනත් මබොමෙෝ
මෘදු කුසලතාවන් සෙ කණ්ඩායම් ෙැඟීම වර්ධ්නය
කිරීමම් අරමුමණන් පවත්වන ලදී.
129

අනාගත සැළසුේ
මදමළ සෙ මදමළ භාෂා ඉෙැන්වීම පිළිබඳ නව කළා උපාධි වැඩසටෙනක්
නවමලෝක ගුවන් මසේවා සමඟ අවමබෝධ්තා ගිවිසුමක් ( වැඩ කටයුතු සිදුමවමින් පවතියි)
ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම සම්බන්ධ්මයන් නව අධ්යනඅංශයක් ස්ථාපිත කිරීම
CSRවයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම

පරිශිෂ්ටය C - අංශ සහ ඒකක වල වාර්තා
C.1 ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය
ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය 2013 ඔක්මතෝබර් මස ස්ථාපිත කරන ලදී. එය සංමශෝධිත 1990 අංක 01 දරන
විවෘත විශ්ව විදයාල ආඥාපනමත් 19 වන මකොටස සමඟ කියවිය යුතු1978 අංක 16 දරන විශ්ව විදයාල පනමත්
135 මකොටස යටමත් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල සභාව විසින් අනුමත කරන ලද ශ්රි ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාලමේ 2016 අංක 9 දරන අතුරු වයවස්ථාව යටමත් ක්රියාත්මක මේ.
ජාතයන්තර සබඳතා අංශය උපකුලපතිමේ සෘජු අධීක්ෂණය යටමත් අධ්යක්ෂවරමයකුමේ මමමෙයවීම මත
ක්රියාත්මක මේ. එහි පරිපාලන සෙ මූලය කටයුතු කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි.
ජාතයන්තර සබඳතා අංශමේ අධ්යක්ෂ ශර ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ ශාස්ත්රඥමයක් වන අතර මජයෂ්ඨ
කථිකාචාර්ය මෙෝ ඊට ඉෙළ මට්ටමම් පුද්ෙලමයක් වන අතර උප කුලපතිමේ නිර්මද්ශය මත ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්ව විදයාලමේ සභාමේ අනුමැතිය මත පත් කරනු ලබයි.
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය මලොව පිළිෙත් මට්ටමම් අධ්යාපනයක් සෙ පර්මේෂණ ලබා දීමට කැපවී සිටින
අතර පූර්ණ සෙ ෙතික විශ්ව විදයාල අත්දැකීමක් සෙ ශක්තිමත් ජාතයන්තර සබඳතාවන් ෙරො උසස් දැනුමක්
ලබා ෙැනීමට අවස්ථාව සළසා මදයි.
ආයතනමේ වර්ධ්නය වන අවශයතාවන්ට ෙැලමපන ආකාරයට ප්රමාණවත් පීඨ සෙ ආයතනිද මට්ටමම් ගිවිසුම්
තිමබන බව තෙවුරු කිරීමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය අමප්ක්ෂා කරයි.ජාතයන්තර සබඳතා උපායමාර්ෙ
සකස් කර ෙැනීමම් දී සෙ මලෝකමේ ඇති මවනත් විශ්ව විදයාල මෙෝ අමනකුත් ආයතන සමඟ විධිමත් සබඳතා
පාර්ශ්වකාරිත්වයන් ඇතිකර ෙැනීමම්දී ජාතයන්තර සබඳතා අංශය විශිෂ්ට උපමදස් සැපයීම සෙ මෙමපන්වීම
සිදු කරයි.
ජාතයන්තර සබඳතා අංශමේ අරමුණු පෙත සඳෙන් මේ.
(අ) ආයතන, පීඨ, සනාතන සභාව සෙ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ සභාව.
(ආ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විමද්ශ ආයතන සමඟ ඇතිකරෙන්නා විධිමත් ද්විපාර්ශ්වික සෙ බහු
පාර්ශ්වික එකඟතාවන් සෙ සන්මද්ශයන් සකස් කිරීම සෙ සමාමලෝචනය කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
( මමතැන් සිට අවමබෝධ්තා ගිවිසුම් මලස සඳෙන් වන)
(ඇ) ශිෂයන්ට සෙ කාර්ය මණ්ඩලයට තම දායකත්වයන් මෙෝලීය වශමයන් සෙමයෝගිව ක්රියා කිරීම ට සෙ
මබදාෙදා ෙැනීමට අවස්ථාව සළසා දීම.
(ඈ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ උපාධිධ්ාරීන්ට විමද්ශ රැකියා අවස්ථා මසොයාෙැනීමට මයොමු කිරීම.
(ඉ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ කාර්ය මණ්ඩලයට ජාතයන්තරව පිළිෙත් පර්මේෂණ සෙ ගුරුවරු සකස්
කර ෙැනීමට අවශය අවස්ථාවන් තෙවුරු කර දීම.
(ඊ) ශ්රී ලංකාමේ සංවර්ධ්නයට සෙ ආර්ථිකයට දායකත්වය දක්වන වැදෙත් පර්මේෂණ සෙ වයාපෘති
ජාතයන්තරව ආරම්භ කිරීමට සෙ ඒ සම්බන්ධ්මයන් කටයුතු කිරීමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ
කාර්ය මණ්ඩලයට සොය දීම.
(උ) විමද්ශීය ශිෂයන්ට , ගුරුවරුන්ට සෙ අමනකුත් අමුත්තන්ට ඔවුන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ නැවතී
සිටින කාලය තුළ අවශය සොය ලබා දීම.
(ඌ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ වැඩසටෙන් විමද්ශවල ප්රවර්ධ්නය කිරීම සෙ සබඳතා මෙොඩනොෙැනීම.
(එ) ශ්රී ලංකාව තුළ පවතින ප්රධ්ාන රාජය සෙ රාජය මනොවන නිමයෝජිතායතන සෙ රාජය තාන්ත්රික දූත
කණ්ඩායම් සෙ විමද්ශ වල සිටින ලාංකීය දූත කණ්ඩායම් සමඟ සබඳතා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
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ඉෙත අරමුණු ළඟා කර ෙැනීමම්දී ජාතයන්තර සබඳතා අංශය 2013 සිට 2016 දක්වා පසුගිය වසර ෙතරක
කාලය තුළ ක්රියාකාරකම් මබොමෙොමයක සක්රිය මලස දායක විය. පෙත සඳෙන් වන්මන් 2016 වසර තුළ සිදු
කරන ලද ක්රියාකාරකම් වල මකටි සාරාංශයකි.
2016 වසර තුළ ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකයේ ක්රියාකාරකේ
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය විසින් අත්සන් කරන ලද අවමබෝධ්තා ගිවිසුම්
අනු අංකය
ආයතනයේ නම
රට
01
මියැන්ස් ජාතයන්තර විදයාලය
මාලදිවයින

අත්සන් කළ වර්ෂය
2016

මාලදිවයිමන් මියැන්ස් ජාතයන්තර පාසල සමඟ අත්සන් කරන ලද අවමබෝධ්තා ගිවිසුම
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ ශිෂයන් සඳහා වියේශ නිරාවරණ පුහුණු
ශිෂයයින් සංඛයාව
ශිෂයයින් 02

විශ්ව විදයාලය
ෂැංේෙයි විවෘත විශ්ව විදයාලය, චීනය

වසර
2016

2016 වසයර් වියශේෂිත යේශන සංවිධ්ානය සහ පැවැත්වීම සිදු යකරිණි. ( යේ සියළුම යේශන සජීවීව විකාශය
වූ අතර එම වීඩියයෝ පට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ යවබ් අඩවියයන් නැරඹිය හැකිය.)

01
02

වියශේෂිත යේශන මාතෘකාව
අනාෙතය දැකීමම් මෙොඳම විධිය එය
නිපදවීමයි.
ආසාත්මික මරෝෙ ෙඳුනාෙැනීම සඳො වූ
උපාංෙ

ඉදිරිපත්කරන ලේයේ
ආචාර්ය කැත්රින්
චැන්ේ
මොචාර්ය ඩේ.
බාලචන්ද්රන්

විශ්ව විදයාලය
අධ්යාපන විමශේශඥ
බෲමනල් විශ්ව
විදයාලය - ලන්ඩන්

මාලදිවයියන් මියැන්ස් ජාතයන්තර පාසයල් ශිෂයන් සඳහා පවත්වන ලද “ස්වයං යයොමුගත ඉගැන්වීම
බලගැන්වීම” පිළිබඳ වැඩමුළුව.
131

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ පවත්වන ලද වියේශ වැඩමුළු- ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය මගින් පහසුකේ
සපයන ලදී- 2016

01
02
03

04

වැඩමුළුයේ නම
පාඨමාලා ද්රවය සංවර්ධ්නය කිරීම
සඳො විවෘත අධ්යාපන සංකල්ප
සංකලනය පිළිබඳ වැඩමුළුව.
විවෘත අධ්යාපන සංකල්ප වල
බලපෑම පිළිබඳ පර්මේෂණ
සමාමලෝචන වැඩමුළුව
පාඨමාලා ද්රවය සංවර්ධ්නය කිරීම
සඳො විවෘත අධ්යාපන සංකල්ප
සංකලනය පිළිබඳ වැඩමුළුව.
ODL පාඨමාලා ද්රවය සකස්කිරීම
සඳො විවෘත අධ්යාපන සංකල්ප
භාවිතා කරන්මන් මකමසේද යන්න
පිළිබඳ COL ධ්ාරිතා වර්ධ්න
වැඩසටෙන

යේශකයා

සේබන්ධ් ආයතනය

මොචාර්ය
මමෝෙන්දාස් මමනන්

වවසාන් විවෘත විශ්ව විදයාලය,
මැමල්සියාව

මෙෞරව මොචාර්ය

වවසාන් විවෘත විශ්ව විදයාලය සෙ
කැනඩාමේ IDRC

මමොොන්දාස් බී
මමනන්
D. Litt

වවසාන් විවෘත විශ්ව විදයාලය,
මැමල්සියාව

මොචාර්ය මුස්තාෆා
අසාද් කමල්

බංේලාමද්ශ විවෘත විශ්ව විදයාලය
සෙ MBA සෙ MPA වැඩසටෙන්
සඳො මපොදු රාජය මණ්ඩලීය
විධ්ායකමේ ජාතයන්තර රාස්ත්රඥ
මණ්ඩලමේ සාමාජික

බංේලාමද්ශ විවෘතවිශ්ව විදයාලමේ මොචා්් ය මුස්තාෆා
අසාද් කමල් පැවැත්වූ ODL පාඨමාලා ද්රවය සකස් කිරීම
සඳො විවෘත අධ්යාපන සංකල්ප භාවිතා කරන්මන්
මකමසේද යන්න පිළිබඳ COL ධ්ාරිතා වර්ධ්න වැඩසටෙන.

විවෘත අධ්යාපන සේපත් වල බලපෑම පිළිබඳ පර්යේෂණ සමායලෝචන වැඩමුළුව
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය විසින් වියේශීය විශ්ව විදයාල ශිෂයන්ට පවත්වන ලද වැඩමුළු
වැඩමුළුයේ නම
01

යේශකයා

සේබන්ධ්
ආයතනය

“ස්වයං මයොමු ඉෙනුම බලෙැන්වීම” පිළිබඳ වැඩමුළුව

C 2 - කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය
කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානයට හැඳින්වීමක්
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න අංශය විශ්ව විදයාලමේ කාර්ය මණ්ඩලමේ
ෙැකියාවන් ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳො අධ්යන සෙ පරිපාලන වැඩකටයුතු වලට සොය ලබා දීම අරමුණු කරමෙන
පිහිටුවන ලදී. විශ්ව විදයාලමේ ඵලදායී මසේවකයන් මලස වැඩකටයුතු කිරීම සඳො අවශය වන ෙැකියාවන්
සෙ මයෝෙයතාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳො අවශය වන විවිධ් පුහුණු වැඩසටෙන් සෙ වැඩමුළු පැවැත්විමට
කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය පෙසුකම් සපයයි.
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අධ්යන, කාර්ය මණ්ඩල සෙ අනධ්යන යන
සියළුම වර්ෙවල කාර්ය මණ්ඩලයට වැඩමුළු
පවැත්වීම සිදුකරයි. මමහිදී ලබා මදන
වැඩමුළු වල පරාස වැඩ පරිසරමේ
ෙැකියාවන් ප්රවර්ධ්නය කිරීම පමණක්
මනොව පුද්ෙල වර්ධ්නයට සෙ ජීවිතමේ සෙ
වැඩකරන ස්ථානමේ වැඩකටයුතු සමබර
කර ෙැනීමට සොය ලබා මදයි. කාර්ය
මණ්ඩල
සංවර්ධ්න
මධ්යස්ථානමේ
ප්රධ්ානතම වැඩසටෙන වන්මන් පරිවාස
මට්ටමම්
සිටින
කථිකාචාර්යවරුන්ට
පවත්වන උසස් අධ්යාපන ඉෙැන්වීමම්
සෙතික පත්ර පාඨමාලාවයි.

වැඩමුළුවක් පැවැත්යවන අවස්ථාවක්

කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය මම් වන විට මමවන් වැඩසටෙන් ෙතරක් පවත්වා තිමේ. මජයෂ්ඨ
කථිකාචාර්ය වරුන්ට පවත්වන මප්රේරණ වැඩසටෙන මවනත් විශ්ව විදයාලවල පවා ඇෙයීමට ලක්වූ
වැඩසෙනකි. මමම සියළුම වැඩසටෙන් සෙ වැඩමුළු සමඟ සියළුම පාර්ශ්වකරුවන්මේ දැනුම, කුසලතාවන්
සෙ ආකල්ප ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳො කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය කටයුතු කරයි.
2016 වර්ෂය තුළ කාර්ය මණ්ඩලමේ සියළු අංශ සඳො කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය වැඩමුළු 25
ක් පවත්වා තිමේ. මමම සියළුම වැඩසටෙන්/ වැඩමුළු වලට සෙභාගිවූ මුළු සාමාජික සංඛ්යාව 500 ඉක්මවයි.
එමනිසා විශ්ව විදයාල කාර්ය මණ්ඩලමයන් 50% කට වැඩි ප්රමාණයක් කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න
මධ්යස්ථානමේ ප්රතිලාභ ලබා ඇති බවත් එමගින් තම දැනුම, කුසලතාවන් සෙ ආකල්ප ප්රවර්ධ්නය කරමෙන
තිමබන බවත් ප්රකාශ කළ ෙැකිය.

සහභාගිත්ව පුහුණු සැසියක් පැවැත්යවන අවස්ථාවක්

C 3 උපයේශන සහ බාහිර සේපත් මධ්යස්ථානය
උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය විශ්ව විදයාලය සෙ ශ්රී ලාංකික සමාජය අතර සෙමයෝගිතාව
වර්ධ්නය කරෙැනීම ට පෙසුකම් සැළසීම සඳො ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය විසින් පිහිටුවන ලදී. එමසේ
මමම උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය ෙරො විශ්ව විදයාලටය ෙැකි අවස්ථාවල රමට් යෙපත
සඳො තම මානව සෙ මභෞතික සම්පත් මයදවිය ෙැකිය. උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය
මමමෙයවනු ලබන්මන් උපකුලපති තුමා සභාපතිත්වය දරන අධ්යක්ෂ සෙ අධ්යන සෙ අනධ්යන යන කාර්ය
මණ්ඩල මදමක්ම නම්කරන ලද සාමාජිකයන්මෙන් සමන්විත වන කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසිනි.
133

උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය පර්මේෂණ වැඩසටෙන්, මකටි පාඨමාලා, උපමද්ශන මසේවා, දිගු
පාඨමාලා, පුහුණු සෙ අඛ්ණ්ඩ වෘත්තීමය සංවර්ධ්න පාඨමාලා පවත්වයි. අදාළ අධ්යන මදපාර්තමම්න්තුවල
කාර්ය මණ්ඩලයට එවන් පැවරුම් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ කලින් මයොදාෙත් වැඩකටයුතු වලට
බාධ්ාවක් මනොවන ආකාරයට මම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ් විය ෙැකිය. උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත්
මධ්යස්ථානමේ පැවරුම් සකස් කර තිමබන්මන් අධ්යන කාර්ය මණ්ඩල විසින් වන අතර ඒවා වර්තමාන
ප්රවණතාවන් සෙ සමාජ අවශයතා පිළිබඳ විශ්මල්ෂණය කිරීමමන් අනතුරුව සකස් කර තිමේ. යම් කිසි බාහිර
ආයතනයක් වන මසේවාලාභිමයකුට ෙැලමපන ආකාරමේ විමශේෂ කාරියකට සැකසූ වැඩසෙන් ද තිමේ.
උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානමේ වයාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සනාතන සභාමේ අනුමැතිය ලද පසු
සිදු කළ ෙැකිය. මමම පැවරුම් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීමට අවශය මභෞතික සෙ මානව සම්පත් ශ්රී ලංකා
විවෘත විශ්ව විදයාලය විසින් ලබා මදයි.
උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය නිරන්තරමයන්ම ශ්රී ලංකා ප්රජාව, විමශේෂමයන්ම රාජය අංශය සෙ
මපෞද්ෙලික අංශය, රජමේ බලධ්ාරීන්, සමාන අධ්යන ආයතන ආදිය සමඟ තම අරමුණු ඉටු කර ෙැනීම සඳො
තම විස්තීරණ මානව සෙ මභෞතික සම්පත් භාවිත කිරීම සම්බන්ධ්මයන් කටයුතු කර න අතර උපමද්ශන
සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානමේ පැවරුම් වලට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධ්
කර ෙැනීම සෙ ඔවුන්මේ සක්රිය දායකත්වය ලබා ෙැනීම සඳො තම උපරිම සොය ලබා මදයි.
උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය තම මභෞතික වුෙය පුළුල් කරමින් නව කාර්යාලයකට 2016
ජුනි 14 වැනි දින ප්රවිෂ්ට වූ අතර එය SDC මෙොඩනැගිල්ලට යාබද ව පළමු මෙමලහි පිහිටා තිමේ. නව
පෙසුකම් සහිත සම්මමන්ත්රණ කාමරයක් ේමි මෙමලහි අනාෙතමේ දී මෙොඩනෙනු ඇත.
2016 වසමර් උපමද්ශන සෙ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානයට පැවරුම් 210 ක් සඳො අනුමැතිය ලබා දුන් අතර
ඉන් 130 ක් සාර්ථක ව අවසන් මකරිණි. සමෙර පැවරුම් මකටි පාඨමාලා වන අතර ඒවා ට ඇහුම්කන්දීම සෙ
කථනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, සංචාරක වයාපාරය සෙ මෙෝටල් මමමෙයුම්, මකොරියන් භාෂාව,
වෘත්තිමය පරිෙණක මයදවුම්, ශාඛ් පැල කිරීමම් තාක්ෂණය, පරිෙණක සොයක සැළසුම් කිරීම සෙ
අකෘතිකරණය, වෘත්තිමය මවේ සැකසුම්, ඉමෙනුම් අපෙසුතා ඇති දරුවන්ට ඉෙැන්වීම, පර්මේෂණ
ක්රමමේදය, මෙජන පුස්තකාලය සෙ විශ්ව විදයාල පුස්තකාල ඇතුළු පුස්තකාල සියැයුම, ඔටිසම් පිළිබඳ
වැඩමුළු යනාදිය ඇතුළත් මේ.
උපයේශන සහ බාහිර සේපත් මධ්යස්ථානයේ කාර්යාලය විවෘත කරන අවස්ථාව
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C-4 පර්යේෂණ අංශය
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය තම අධ්යන කාර්ය මණ්ඩලයට පර්මේෂණ වල මයදීමට අවස්ථාව සළසා දීම
තුළින් ඔවුන්මේ ධ්ාරිතාව වර්ධ්නය කිරීම නව අදෙස් සෙ පර්මේෂණ සෙ ෙමේෂණ සඳොත් නමවෝත්පාදන
සෙ මවනත් බුද්ධිමය කටයුතු සඳොත් අවස්ථාව පාදා මදන බව විශ්වාස කරයි. මමය දිගු කාළීනව ජාතික
සංවර්ධ්නයට දායකත්වය සපයයි. එමසේම ආරම්භමේදී උප කුලපතිමේ නිර්මද්ශ ය මත ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව
විදයාලය 2014 දී පර්මේෂණ අංශය ස්ථාපිත කරන අතර එහි අරමුණ වන්මන් පර්මේෂණ කිරීමම් කටයුතු වල
මපරමුණ ෙැනීමයි. මමම ඒකකමේ ප්රධ්ානියා වන්මන් එහි අධ්යක්ෂ - පර්මේෂණ මේ.

දැක්ම
අතිවිශිෂ්ට මසේවය , විනිවදභාවය, සෙමයෝගිතාව සෙ නමවෝත්පාදනය ට උදාෙරණයක් වන සංස්කෘතිය
ප්රවර්ධ්නය කරන අතරතුර විශ්ව විදයාලමේ ශාස්ත්රීය සෙ පර්මේෂණ මමමෙවර වැඩිදියුණු කිරීම පර්මේෂණ
අංශමේ දැක්ම මේ.

යමයහවර
පර්මේෂණ අංශය සෙමයෝගී සෙ නමවෝත්පාදන පර්මේෂණ, ශිෂයත්ව සෙ නිර්මාණාත්මක ක්රියාකාරකම් වලට
සොය ලබා මදන අතරම පීඨමේ, කාර් ය මණ්ඩලමේ සෙ ශිෂයන්මේ සාර්ථකත්වය ප්රවර්ධ්නය කරයි. මමම
අංශය පර්මේෂණ සෙ ජාතික සංවර්ධ්නය පුළුල් කිරීම , ආයතන සෙ රාජය අංශය සමඟ පර්මේෂණ බද්ධ්
කිරීම සෙ විෂයයන් අතර සෙමයෝගිතාව රැකෙැනීම සම්බන්ධ්මයන් කටයුතු කරයි.

අරමුණු
 නමවෝත්පාදන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම
සාම්ප්රදායික විෂය සීමාවන් පසුකර ශිෂයන්, පීඨ සෙ පර්මේෂකයන් මිර කිරීම තුළින් බහුවිෂයාත්මක
මසොයාෙැනීම් සෙ නමවොත්පාදනයන් රැකෙැනීමටත් පුළුල් වූ විෂය ක්මෂේත්රයක් තුළ විදයාව,
ඉංජිමන්රු විදයාව , සමාජ විදයාව, කළමනාකරණය සෙ අමනකත් ක්මෂේත්ර වල පමයේෂණ සෙ
අධ්යාපනය එක් කිරීම සඳො ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය පර්මේෂණ අංශමේ සොය ඇතිව සිදු
කරයි.
 අධ්යාපන සෙ පර්මේෂණ ඒකාබද්ධ් කිරීම.
පාඨමාලා වැඩවලට අමතරව ශිෂයන් පර්මේෂණ කටයුතුවල මයදීම තම අධ්යාපනය ලබන කාලය
පුරාම සිදු කරයි සෑම පීඨ සාමාජිකමයක්ම විශිෂ්ටත්වය සෙ නිර්මාණශීලිත්වය රැක ෙැනීම සඳො .
.ඉෙැන්වීම සෙ පර්මේෂණවල මයදීම සිදු කරයි
 දිවයින තුළ මද්ශීය දක්ෂතාවන් රඳවාෙන්නා සෙ ආකර්ෂණය කරෙන්නා ආකාරමේ ඉෙළ මට්ටමම්
පර්මේෂණ විශ්වවිදයාල වල ඇතිවීම සඳො පදනම දැමීම.

මූලික වටිනාකේ
o විශිෂ්ටත්වය
o ආචාරධ්ර්මීය බව සෙ වෙවිම සහිත ෙැසිරීම
o අධ්යන සෙමයෝගිතාව සෙ නියාමන අනුකූලතාව
o විවිධ් වූ සෙ සියළු මදනාම ඇතුලත්වූ මිනිස් ප්රජාවක් අදෙස් සෙ පර්මේෂණ , මූලාරම්භයන්

ජයග්රහණ
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ අධ්යන කාර්ය මණ්ඩලය තම වැඩ ග්රන්ථ, මපොත්පරිච්මේද, ප්රකාශන,
සුචිෙතකරන ලද සඟරා, ප්රමිතිෙත කරන ලද සඟරා ආකාරමයන් විවිධ් පර්මේෂණ මේදකාවල ඉදිරිපත් කිරීම
සෙ ප්රකාශයට පත්කිරීම සිදු කරයිත මමම ප්රකාශන අධ්යන ශාස්ත්රඥයන් විසින් ජාතික සෙ ජාතයන්තර
මට්ටමම් විවිධ් පර්මේෂන දීමනා තුළ 22016 වසමර්දී සිදු කර තිමේ. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය තම
තරඟකාරී පර්මේෂණ අධ්ාර යටමත් සෙ පිඨ පර්මේෂණ ආධ්ාර මයෝජනා ක්රම යටමත් සැළකිය යුතු මුදල්
ප්රමාණක් පර්මේෂණ සඳො මවන් කර තිමේ.
2016 වසමර් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය විසින් කරන ලද පර්මේෂණ ප්රකාශන පිළිබඳ සාරාංශයක්.
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පීඨය / ආයතනය / අංශය

අධ්යාපන
ඉංජිමන්රු තාක්ෂණය
මසෞඛ්ය විදයාව
මානවශාස්ත්ර සෙ සමාජ
විදයා
ස්වාභාවික විදයා
ඉංග්රීසි පශ්චාත් උපාධි
ආයතනය
අධ්යාපන තාක්ෂණික සෙ
මාධ්ය මධ්යස්ථානය
කළාප අධ්යාපන මසේවා
මුළු එකතුව

යපොත්/
යපොයතහි
පරිච්යේද

උපුටා ගැනිේ
සඳහන් කර
ඇති යපොත්සංඛයා
ව ( with impact
factor citations)

උපුටා ගැනිේ
සඳහන් කර නැති
යපොත් සංඛයාව
(No Impact
Factor)

සමුළු වාර්තා/
සාරාංශ/
විස්තෘත සාරාංශ

01
01
00

01
02
07

05
34
04

26
41
10

02

05

28

39

02

13

37

61

05

00

02

00

00

00

01

04

00
11

02
31

02
113

00
181

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයේ වාර්ෂික පර්යේෂණ සැසි - 2016
වාර්ෂික ශාස්ත්රීය සැසියට අනුප්රාප්තිකව 2016 මනොවැම්බර් 17 සෙ 18 දිනවල ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ
වාර්ෂික පර්මේෂණ සැසි සාර්ථකව පවත්වන ලදී. මමය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ 13 වන පර්මේෂණ
සැසි වාරය මේ. මමම සැසිවාර තුළ සංවිධ්ානය කරන ලද පුළුල් ක්මෂේත්ර වන්මන්;
කෘෂිකර්මය, පරිෙණක විදයාව, මිහිතල විදයාව, අධ්යාපනය, දුරස්ථ අධ්යාපනය, ඉංජිමන්රු විදයාව, පරිසර
අධ්යනය, මසෞඛ්ය අධ්යනය, ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවය අධ්යනය, නීතිය, භාෂාව සෙ සාහිතය, පුස්තකාල විදයාව,
කළමනාකරණය, ශුද්ධ් සෙ වයවොරික විදයා, සමාජ විදයා සෙ තාක්ෂණමේදය මේ.
පරිෙණක විදයාව
මමම සැසි සඳො සාරාංශ සෙ විස්තීරණ සාරාංශ 58 ක් ලැබුණි. ඉතා බරපතල ඇෙයුම් ක්රියාවලියකින් පසු
මමයින් 48 ක් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳො මතෝරා ෙන්නා ලදී. මමම සැසි තුළදී සාරාංශ 41 ක් ඉදිරිපත්
කරන ලදී. මමම සාරාංශ ඉදිරිපත් කිරීම දින මදකක් තිස්මසේ සාමාන්තර ස්ථාන මදකක විවිධ් උප මත්මාවන්
යටමත් වර්ගීකරණය කරන ලද සැසි 11 කදී සිදු මකරිණි. මමම දින මදමක්දීම තාක්ෂණික සැසි ආරම්භ කරන
ලද්මද් ප්රධ්ාන මද්ශනයක් සෙ ආරාධිත පර්මේෂණ පත්රිකාවකිනි.
ප්රථම මූල මද්ශනය ශ්රි ලංකාමේ ජාතික අධ්යාප මකොමිෂන් සභාමේ සභාපති මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක
මෙතා විසින් “Education etc., as if the Nation Mattered’ යන මාතෘකාව යටමත් සිදුකරන ලද අතර
ආරාධිත පර්මේෂණ පත්රිකාව ඉදිරිපත් කරන ලද්මද් “ කාලගුණික මවනස්වීම් වලට අනුෙත වීම සඳො ශ්රී
ලාංකික කෘෂිකර්මය අනුහුරු කර ෙැනීම: අපමේ ශක්තීන් සෙ දුර්වලතා පිළිබඳ අදෙස් කිෙපයක් “ යන
මැමයන් මප්රාමදණිය විශ්ව විදයාලමේ මභෝෙ විදයා මදපාර්තමම්න්තුමේ මොචාර්ය ඩේ. ඒ. ජී. එම්. මකොස්තා
මෙතා විසින් සිදු කරන ලදී. මදවන දිනමේ සැසිය ආරම්භ කරන ලද්මද් “Moving from disguise to Patent
Non- Sense: When Research Problems Produced Problematic Research” යන මාතෘකාව යටමත්
මප්රාමදණිය විශ්ව විදයාලමේ ඉංග්රීසි අංශමේ මජයෂ්ඨ මොචාර්ය අර්ජුන පරාක්රම මෙතා විසින් සිදු කරන ලදී.
පර්මේෂණ සම්මාන වලින් පිදුම් ලැබූවන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ ප්රධ්ාන ආරාධිත අමුත්තා වන ශ්රී
ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලමේ කුලපති මොචාර්ය මකොල්වින් ආර්. ගුණරත්න් මෙතා අතින් 2016 වාර්ෂික
ශාස්ත්රීය සැසිමේදී සම්මානයට පාත්ර විය.
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