ව ර්ෂි  ලංව ර්ත ව ලං
 ලංහ  ලංමූකය ලං්ර

ශ්රී ලංකා

ශන ලං

2018

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය කය

2

ද්ැක්ම
“ය වජීව ලං අධ්ය පනයන

 ලං ලංවිෂ්ඨ්්වවය, ලං

ර්යක්ඨම ලං

බව ලං හ  ලං ස ධ් රණවවය ලං මඟින් ලං විවෘත ලං හ  ලං දුරස්ථ ලං
අධ්ය පනයනය ලංළිබඳබආ ලංියාය ප ලං්රමුඛතතම ලංියතනය ලං
බවට ලංපනයවවීම”

ර්යභ රය
“විවෘත ලං දුරස්ථ ලං අධ්ය පනයනය ලං මඟින්, ලං උසස් ලං තවවය  ලං

පනයවවන වූ ලංද්, ලං ලංකද් ලංහැකි ලංවූ ලංද්, ලං ලංජීවිතයට ලංඅද් ක ලංවු ලංද් ලං
අධ්ය පනයනය ට ලං ළිවිමේ ඉ ලං කඩ ඩ ලං සකස  ලං ම ම ලං හ  ලං
ද්ැනුම

අගයන

සම ජයක්

තුක ලං ඇවත  ලං වු ලං

අභි යෝගයනට ලං මුඛහුණ ලං ම මට ලං සමව, ලං ය වජීව ලං
අධ්ය පනයන ලංඅවස්ථ  ලංසැකමේම”

i

ියතනි  ලංඅරමුඛණු
2018 සිට 2020 දක්වා කාල පරිච්චච්ඡ්දය තුල විශ්වවිදයාලචේ ආයතනික
අරමුණු පහත දැක්චේ.
1. විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් තුළින් උසස් ගුණාත්මකභාවය හා අදාළ
අධ්යාපනය සැලසීම.
2. සිසුන්චේ ජීවන කුසලතා දියුණු කරෙැනීම සහ වෘත්තීය අභිලාශයන්
සාක්ෂාත් කරෙැනීමට සිසුන්චේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම.
3. ශිෂයත්ව, පර්චේෂණ සහ නචවොත්පාදන පිළිබඳ විශිෂ්ටත්වචේ
චක්න්ද්රස්ථානයක් වීම.
4. අධ්යාපන ප්රචේශය පුළුල් කිරීම හා යාවජීව ඉචෙනුම් සඳහා අවස්ථා
වර්ධ්නය කිරීම.
5. ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම ශාස්ත්රීය වාතාවරණයක් විශ්ව විදයාලය තුළ
නිර්මාණය කිරීම.
6. උසස් ගුණාත්මකභාවචයන් යුත් පරිපාලන චසේවාවක් සහතික කිරීම.
7. ජාතික හා සමාජීය සංවර්ධ්නය චකචරහි ආයතනික වෙකීම් ඉටු කිරීම.

ii

උපනයකුකපනයතිතුම ේ ලංපනයණිවිඩය
ශ්රි ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය පසුය ය තිස් අට වසර පුරාවට
දිවයිචන් පුරවැසියන් හට උසස් අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීචම්
නියැලී සිටී. වාර්ෂිකව, දිවයිචන් විවිධ් ප්රචශශවල සිිනන
40,000 ට අධික වැඩිහිිනයන් සංඛ්යාවක් සඳහා අප උසස්
අධ්යාපන අවස්ථා සලසා චදනු ලැච .
2018 වර්ෂචේදී, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය ඉටු කරන
වැදෙත් භූමිකාව සැලකිල්ලට චෙන ශ්රී ලංකා රජය හා උසස්
අධ්යාපන බලධ්ාරීන් විසින් දිවයිචන් ගුණාත්මක උසස්
අධ්යාපනය සඳහා වර්ධ්නය චවමින් පවතින ඉල්ලුමට සැපයීම
චවනුචවන් විශ්වවිදයාලචේ රියාකාරකම් වයාප්ත ත කිරීමට
වයාපෘති චයනජනාවක් ඉල්ලුම් කරන ලදී. අපචේ කණ්ඩායම
විසින් සකස් කරන ලද වයාපෘති චයනජනාව විශ්වවිදයාල පාලක සභාව අනුමත කර ිති අතර තවදුරටත්
සාකච්ඡා කිරීම හා අවසන් කිරීම සඳහා අමාතයංශයට යවා ිත.
චමම වයාපෘති චයනජනාව හරහා අපචේ ප්රාචශය ය හා අධ්යයන මධ්යස්ථාන රාශියක දැනට පවතින
පහසුකම් තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාචේ හා උසස්
අධ්යාපන අමාතයාංශචේ අනුරහය ඉල්ලා සිිනන්චනමු. චමම මධ්යස්ථානවල ියයාපදිංි  වන
ශිෂයයන්චේ අවශයතා සපුරාලීම සඳහා අපට අවම ස්ීරර කාර්ය මණ්ඩලයක් ද අවශය චේ. ිර්ථි  ලං
නියමයන්ට ලංඅනුව, ශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය ක

 ලංඅභි්ර ය ලංවන් න් ලං්රතිපනයවති ලංසැකුමඉ ුවවන්ට ලංකත  ලං

ි ර්ඨණීය ලංවන්න වූ, ෂ්ඨය ්රම ණය කහළ නාව ගත ලංහැකි ලංවන ලං කස ලංගුණ වම  ලංඅධ්ය පනයන ලංඅවස්ථ වන් ලං
සැළමේම බව ලංඅපනය ලංවිශ්ව ස ලං රන් නමුඛ. එනම්, වැඩි සිසුන් සංඛ්යාවකට බලපාන චලස ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාල චසේවා ප්රසාරණය කිරීමට අවශයවන ආචයනජන ප්රමාණය, සාම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලයකට
අවශයවන ආචයනජන ප්රමාණයට සාචප්ත ක්ෂව ඉතා අවම චේ. එචසේම, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය
ශිෂයචයකු චවනුචවන් 2018 මූලය වර්ෂචේ පුනරාවර්තන වියදම් හා ප්රාේධ්න වියදම් පිළිචවියන්
රුපියල්.72,157.39 හා රු.5,948.19ක් විය. එනම් ඕනෑම සාම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලයකට සාචප්ත ක්ෂව
ඉතා අවම අෙයකි.
වසර පුරාම අධ්යයනය කටයුතු සඳහා ිති විවෘත භාවය, රැකියා නියුක්තිකයින්හට විවෘත විශ්ව විදයාලය
ආකර්ශණීය චතොරාෙැනීමක් වීමට චහේතු වී ිත. චම් නිසා විශ්වවිදයාලචේ සිසු ප්රජාවචෙන් 80% ක්ම
අඛ්ණ්ඩ රැකියාවන්හි නියුක්ත වූචවන චවති. ඔවුන්ට සිය අධ්යාපනය තවදුරටත් දියුණු කර ෙනිමින්
අධ්යාපනික හා වෘත්තීමය ප්රෙමණ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ෙැනීචමන් ජාතික සංවර්ධ්නයට දායක විය
හැකි වෙකීම් සහිත පුරවැසියන් බවට පත්වීම සඳහා විවෘත විශ්වවිදයාලය අවස්ථාවන් සළසයි.
2018 වර්ෂචේදි, චලනක වයාප්ත ත විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපන ක්චෂේරචේ සිදු චවමින් පවතින නවීන
සංවර්ධ්නයන් සැලකිල්ලට චෙන පාඩම් ද්රවය සංවර්ධ්නයට ප්රචේශවීචම්දී විශ්වවිදයාලය ඉතා වැදෙත්
iii

පියවරක් චෙන ිත. ඒ අනුව, පවතින විවෘත අධ්යාපන සම්පත් මත පදනම්ව සංවර්ධ්නය වන පාඩම් ද්රවය
සහ චපළචපොත් විධිමත් කර ිති අතර අවශය මාර්චෙනපචශශ සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තු සකස් චකොට පාලක
සභාචේ අනුමැතිය ලැබී ිත.
2018 වර්ෂචේදී ඉන්දියාචේ, නව දිල්ිය, ආසියානු චපොදුරාජය මණ්ඩලීය අධ්යාපන මාධ්ය මධ්යස්ථාන
අනුරහය සහිතව වෘත්තිකයන් චවනුචවන් විවෘත අධ්යාපන සම්පත් හා විවෘත අධ්යාපන අභයාස වෘත්තීය
සංවර්ධ්නය අඛ්ණ්ඩව පවත්වාචෙනයාම සඳහා චමනස්තර, සංවර්ධ්නය, රියාත්මක කිරීම හා ිෙයීම
පිළිබඳ අතිවිශාල විවෘත මාර්ෙෙත පාඨමාලා පර්චේෂණ වයාපෘති ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින්
ආරම්භ කරන ලදි.
චමම වර්ෂචේදී විශ්වවිදයාලය නව උපාධි වැඩසටහන් ශවිත්වයක් ආරම්භ කරන ලදි. චසෞඛ්ය විදයා
පීඨචේ මචනනවිදයා හා උපචශශන චදපාර්තචම්න්තුව විසින් දිවයිචන් විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම්
මාධ්යචයන් පිරිනමන ලද ප්රථම මචනනවිදයා උපාධිය වන මචනනවිදයා විදයාචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධි
වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදි. දිවයිචන් ප්රථම විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් පහසුකම් ලද පුස්තකාල හා
චතොරතුරු විදයාචේදී උපාධි ෞLISඋ වැඩසටහන දියත් කරමින් චශශචේ ඉතිහාසචේ විවෘත හා දුරස්ථ
අධ්යාපන ක්චෂේරචේ තවත් තතිහාසික සංධිස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීචම් අභිමානය ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාලය සතු චේ. චම් අතරතුර, විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපන කරළිය හරහා යාවත්කාලීන හා
කැපීචපචනන හා කලා උපාධියක් ෞBAඋ පිරිනැමීම මය න් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය පුස්තකාල
කණ්ඩායමක් ඔවුන්චේ විෂය ක්චෂේරය නැවත පරික්ෂා කිරීමට හා නැවත කියවීමට පමණක් චනොව
චවළඳපළ චවනස්වන වෘත්තීය අවශයතාවයන් චවත ප්රතිාාර දැක්වීමටද කටයුතු කර ිත. ශ්රී ලංකා
පුස්තකාල සංෙමචේ චයනජනාවක් මත සංෙමචේ රාජය තාන්්රිකයින්ට තරාකාරි ජාතික
විශ්වවිදයාලයක් මය න් ඔවුන්චේ වෘත්තීය කුසලතා සම්බන්ධ්ව සුදුසු උපාධියක් ලබා ෙැනීම උචදසා
චමම කලා උපාධිය නිර්මාණය කරන ලදි. චමම වැඩසටහන මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා පීඨය මය න්
පිරිනමන අතර වැඩසටහන පරිපාලනය කිරීම සඳහා චවනම ඒකකයක් ස්ථාපිත කරන ලදි.
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය පුස්තකාලය විසින් චලනක වයාප්ත ත චව අඩවි වල පවතින විවෘත අධ්යාපන
සම්පත් ලැයිස්තුෙත කර කාර්ය මණ්ඩලයට, ශිෂයයන්ට හා මහජනතාවට ලබා ෙත හැකි චලස සකස්
කිරීමට වයාපෘතියක් අර ා ිත.
2018 වසචර් සිට, අධ්යයන චදපාර්තචම්න්තු අනවශය පරිපාලන බරකින් නිදහස් කරමින් රියාවියය වඩා
කාර්යක්ෂම හා පිරිවැය ඵලදායී කරමින් පාඩම් ද්රවය ිණවුම් කිරීම චමචහයුම් අංශය විසින් පවරාචෙන
ිත. මුද්රිත පාඩම් ද්රවය චතොෙ අීකක්ෂණය කිරීම 2018 වර්ෂය තුළ OMIS පශධ්තිචේ චකොටසක් බවට
පත් කිරීමට අචප්ත ක්ෂා චකචර්.
නව අධ්යයන වර්ෂය සඳහා කාල සටහන් සැකසීචම්දී පන්ති කාමර උපරිම චලස භාවිතා කිරීම සඳහා
සියළුම චදපාර්තචම්න්තු එකා වී ිති චවනස් චනොවන පාසල් දින කාල පරාසයන් අනුෙමනය කරයි.
චමතැන් පටන්, සමස්ත විශ්ව විදයාලචේ සියළුම අධ්යයන රියාකාරකම්වල කාල සටහන් සැකසීම,

iv

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය පසුය ය වසර ෙණනාවක් තිස්චසේ සිදුකර ිති පරිදි OMIS පශධ්තිය හරහා සිදු
චකචර්. ඒ සඳහා අවශය පුුණණුව අදාල කාර්ය මණ්ඩලය චවත දැනටමත් ලබා දී ිත.
පසුය ය වර්ෂය පුරාවට සමස්ත විශ්ව විදයාලය විසින් බාරෙන්නා ලද විශාලතම කාර්යයක් වූචේ SLFQ
(Sri Lanka Qualifications Framework) අනුකූලව වැඩසටහන් ප්රතිවයූහෙත කිරීමයි.
2018 වර්ෂචේදී, උපාධි වැඩසටහනකට ිතුළත් වීම සඳහා අවශය ිතුළත්වීචම් සුදුසුකම් චනොමැති
ශිෂයයන් චවනුචවන් විදයාව පිළිබඳ පදනම් පාඨමාලාව විශ්වවිදයාලය විසින් යළි අර න ලදි. චමම
අරමුණ සඳහා විශ්වවිවිදයාලයීය පදනම් පාඨමාලා පරිපාලනය කළ හැකි පදනම් අධ්යයන ඒකකය
විශ්වවිදයාලය විසින් ස්ථාපනය කර ිත.
විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන සභාචේ මෙචපන්වීම මත, විශ්වවිදයාලය එහි ස්ත්රී පුරුෂ සාධ්ාරණත්වය හා
සමානාත්මතාවය සඳහා මධ්යස්ථානය (Centre for Gender Equity and Equality) පිහිටුවන ලදි.
චමම මධ්යස්ථානය 2018 වර්ෂචේ ජනවාරි සිට රියාත්මක වනු ිත.
ශ්රී ලංකා පාසල් තුළ ඉෙැන්වීම්-ඉචෙනුම් රියාවියය සහ එහි බලපෑම ිෙයීමට ලක්කිරීම තුළ චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය ඩිජිටල් අධ්යාපන නායකත්ව පුුණණු රියාමාර්ෙ වැඩසටහන රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා
විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් චපොදුරාජය මණ්ඩලීය ඉචෙනුම් අනුරහය සහිතව පර්චේෂණ වයාපෘතියක්
ආරම්භ කරන ලදි. චමම වයාපෘතිචේ ප්රධ්ාන අභිප්රාය වන්චන් පාසල් ගුරුවරුන් අතර ශකයතාව වැඩි
දියුණු කිරීම හා පාසල් තුළ ඩිජිටල් අධ්යාපන වටපිටාවක් චයොදාෙැනීම ප්රවර්ධ්නය කිරීමයි.
2018 වර්ෂය සඳහා විවෘත විශ්ව විදයාල ආසියානු සංෙමචේ චහොඳම අභයාස ප්රදානය සඳහා වන රන් හා
රිදී පදක්කම්, ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රිකා 350ක් අතුරින් විවෘත විශ්වවිදයාලය දිනා ෙන්නා ලදි. තවද, ශ්රී
ලංකාචේ චකොළ දී පැවැත්චවන 2020 ආසියානු විවෘත විශ්වවිදයාල සංෙමචේ සම්චම්ලනය චවනුචවන්
සත්කාරකත්වය ලබාදීචම් චටන්ඩරය විශ්වවිදයාලය විසින් ලබාෙන්නා ලදි.
පසුය ය අවුරුදු කිහිපය තුළ විවෘත විශ්වවිදයාලයීය කළමනාකරණය විශ්වවිදයාල අධ්යයන ප්රජාවට විවිධ්
දිරිෙැන්වීම් සපයමින් පර්චේෂණ සඳහා වැඩි අවධ්ානයක් චයොමු කර ිත. වර්තමානචේදී, පර්චේෂණ
අරමුදල් වැදෙත් සංදිස්ථානයක් චවත චෙන එමින් පසුය ය වසචර්දී ඉල්ලුම් කරන ලද පර්චේෂණ අරමුදල්
ප්රමාණය අයදුම් කල සියලු චදනාටම සැපයීමට විශ්වවිදයාලයට හැකි විය. සෑම අවසන් වසර ශිෂය
වයාපෘතියක් සඳහාම උපරිම 50,000/= ක් වශචයන් අරමුදල් සම්පාදනය කිරීමට කටයුතු කරන ලදි.
චමම මූලය වර්ෂය චවනුචවන් පර්චේෂණ සඳහා චවන් කරන ලද අරමුදල් තවදුරටත් වැඩි කරන ලදි.
විශ්වවිදයාලයීය ආයතනික පර්චේෂණ වර්ධ්නය කිරීම උචදසා දුරස්ථ අධ්යාපනය පිළිබඳ පර්චේෂණ
උපචශශ කමිටුව (CRADE) විශ්වවිදයාලය විසින් නැවත ස්ථාපනය කරන ලදි. 2018 ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාලයීය පර්චේෂණ සැසිය (OURS) සාර්ථකව පවත්වන ලදි. 2018 වර්ෂචේදී, විශ්වවිදයාලචේ
චතොරතුරු තාක්ෂණ අංශචේ සහාය ිතිව පුස්තකාලය විසින් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට නිවචසේ
සිට සම්පත් චවත ප්රචේශ වීමට හා ජර්නල් දත්ත සමුදාය චවත දුරස්ථ ප්රචේශය සැලසීමට සකස් කරන
ලදි.
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ොටස - ස ම නය

1

ස ම නය
1.1 විශ් ේඨණය

විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් විශ්වවිදයාලයක් චලස ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය ආරම්භ කරන ලශචශ
වර්ෂ 1980 ජූනි මස 19 වැනිදාය. 1978 විශ්වවිදයාල පනචතහි අංක 16 හි 23 (01) හා 18 වෙන්ති ප්රකාරව
1980 අංක 03 දරණ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනත අනුව ද ඉන් අනතුරුව සංචශනධිත 1983
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ආඥා පනත් අංක 01 හා 1996 ආඥා පනත් අංක 12 යටචත් එම ස්ථාපනය
සිදු විය. චමම ආරම්භක පියවචරහි අවසාන අරමුණ වූචේ "යාවජීව අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීමත් එමඟින්
උසස් අධ්යාපනයට පිවිසීම තුළින් ජීවන අවස්ථා වැඩිදියුණු කර ෙැනීමට සෑම පුරවැසිචයකු සතු හිමිකම
සලසා දීමත්ය."
ජාතික විශ්වවිදයාල පශධ්තිචේ විශ්වවිදයාල 15න් එකක් වන විවෘත විශ්වවිදයාලය, නීතිමය, ආයතනමය
හා අධ්යාපනය යන ක්චෂේරවියන් ශ්රී ලංකාචේ අනිකුත් විශ්වවිදයාල හා සමානව රියාකරයි. එචසේ වුවද,
වයස, පූර්ව අධ්යාපන සුදුසුකම්, ආදායම, භූචෙනලීය සාධ්ක සහ වෘත්තීමය වශචයන් ිති බාධ්ා යන
කරුණු කිසිවක් චනොතකමින් උසස් අධ්යාපනය සඳහා ඉඩකඩ වඩාත් ප්රසාරණය කිරීම අරභයා විවෘත
හා දුරස්ථ අධ්යාපන දර්ශනය චකචරහි එහි පවතින නිදහස් ස්වභාවය කරණචකොට චෙන අනිකුත් ජාතික
තලචේ විශ්වවිදයාලවියන් චමම ආයතනය චවන් කර දැක්විය හැකිය.
විවෘත විශ්වවිදයාලය අධ්යාපන, ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ, චසෞඛ්ය විදයා, මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා සහ
ස්වභාවික විදයා යන පීඨ පහට අනුයුක්ත අධ්යයන චදපාර්තචම්න්තු 25 කින් සමන්විත චේ. එමඟින්
පවත්වාචෙන යනු ලබන අධ්යයන වැඩසටහන් සංඛ්යාව 62ක් වන අතර 39,908ක් වූ පිරිසකට අධ්යයන
කටයුතු කරචෙන යනු ලැච . තවද විවෘත විශ්වවිදයාලය මය න් පවත්වාචෙන යනු ලබන චකිනකාලීන
පාඨමාලා රාශියකි. ඒ අතර ආධුනිකයන් සඳහා දමිළ භාෂාව, ආධුනිකයන් සඳහා සිංහල භාෂාව,
2

පරිෙණක හා චතොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කරෙත් විවිධ් මට්ටචම් පාඨමාලා වැදෙත් චේ. ප්රමාණචයන්
62ක් වූ අධ්යයන වැඩසටහන්වල සංයුතියට සහතික පර පාඨමාලා 17ක්, ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලා 09ක්,
ප්රථම උපාධි පාඨමාලා 14ක්, පශ්ාාත් උපාධි ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලා 06ක්, විදයාපතිාශාස්රපති උපාධි
පාඨමාලා 13ක්, එක් පදනම් පාඨමාලාවක් හා ුණචදකලා පාඨමාලා 04ක් ිතුලත් චේ. ඒ අතර
START@OUSL වැඩසටහන ද චේ. තවද දර්ශනචේදී හ දර්ශනශූරී උපාධි වැඩසටහන් ද පවත්වාචෙන යනු
ලබන බව සඳහන් කළ යුතුය.
රැකියාවල නියුක්ත වැඩිහිින පිරිස් හා සාම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලවලට ිතුලත්වීචම් අවස්ථා අහිමි වූ
පිරිස්වලට අධ්යාපනය සඳහා කවකල්පිත සැලසුම් ඉදිරිපත් කරමින් විවෘත විශ්වවිදයාලය අධ්යාපන
ක්චෂේරය උචදසා කැපීචපචනන මං චපත් විවර කර ිත. ස්ව කැමැත්ත අනුව තම අධ්යාපන ක්චෂේරවල
තෘතීය අධ්යාපනය චකචරහි චයොමු වීමට, විවෘත විශ්වවිදයාලයීය බඳවා ෙැනීචම් රියාපිනපාිනය පහත
සඳහන් පුශෙලයන් හට පහසුකම් සපයයි.


වෘත්තීයමය වශචයන් අඛ්ණ්ඩව ඉදිරියට යාමට කැමැත්තක් දක්වන රැකියාවල නියුතු පිරිස්



අධ්යයන චපොදු සහතික පර ෞඋ.චප.උ විභාෙය සමත් වූ එචහත් මූලයමය ෙැටළු, පවුචල් ප්රශ්න
චහන ලබා ෙත යුතු ලකුණුවලට ළාා චනොවීම යන චහේතු පදනම් කරචෙන සාම්ප්රදායික
විශ්වවිදයාලවලට ප්රචේශ වීමට චනොහැකිවන පිරිස්



චවනත් චහේතූන් මත දැනුම ලබා ෙැනීමට උනන්දුවක් දක්වන පිරිස්
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1.2 පනය කන ලංඅධි
විශ්වවිද්ය ක

රිය

 ලංකුකපනයති: ලං

විදයාචජනති මහාාාර්ය.චකොල්වින් ගුණරත්න

විශ්වවිද්ය කීය ලංපනය ක  ලංසභ ව:
නික ලංබක යන් ලංස ම ජි
උපකුලපති:

මහාාාර්ය.එස්.ඒ.අරියදුචරයි

නිචයනජය උපකුලපති:

මහාාර්ය.ජී.එම්.චක්.බී.ගුණචහේරත්

ඨ් ධිපනයතිවුව ලං
අධ්යාපන පීඨය: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

මහාාාර්ය.පී.සී.පී ජවුෆර්
මහාාාර්ය.එස්.පී කරුණානායක මිය
(2018.03.04 සිට)

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය:

ආාාර්ය.චක්.ඒ.සී.උදයකුමාර්
මහාාාර්ය.ඩී.ඒ.ආර් චදොලචේ (2018.07.07 සිට)

චසෞඛ්ය විදයා පීඨය:

මහාාාර්ය.ජී.ආර්.රණවක

මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා පීඨය:

ආාාර්ය.එන්.එස්.අච සිංහ

ස්වභාවික විදයා පීඨය:

මහාාාර්ය.එල්.චක්.චසේනාරත්න
මහාාාර්ය.චේ.සී.එන්.රාචේන්ද්ර (2018.10.17 සිට)
,

සන තන ලංසභ ව ලංවියාන් ලංපනයව ලං ළ ලංස ම ජි යන් ලංවනු

මහාාාර්ය.චේ.සී.එන්.රාචේන්ද්ර
මහාාාර්ය.චක්.එස් වීරචසේකර (2018.10.16 සිට)
මහාාාර්ය.එච්.ටී.ආර්.ජයසූරිය
උසස් ලංඅධ්ය පනයන ලංඅම තය ාශය ලංවියාන් ලංපනයව ලං ළ ස ම ජි ය  ලංවනු

,

එම්.එම්. රිශාන්ති චමය
ර ජය ලං තොරතුුව ලංඅම තය ාශය ලංවියාන් ලංපනයව

ළ ලංස ම ජි ය  ලංවනු

,

ඩී.පී.යූ චේලාරත්න මිය
,

උපනයකුකපනයතිවුවන් ලංසහ ලංඅධ්යක්ඨවුවන් ේ ලං ිටටුව ලංවියාන් ලංපනයව ලං ළ ලංස ම ජි ය  ලංවනු

මහාාාර්ය.එස්.ජී.චේ.එන්.චසේනානායක
විශ්වවිද්ය ක ලං්රතිපනය ද්න ලං

ොිටඨන් ලංසභ ව ලංවියාන් ලංපනයව ලං රන ලංකද් ලංස ම ජි යන් ලංවනු

,

මහාාාර්ය.එන්.ආර්.අර්තනායක (2018.03.31 දක්වා)
මහාාාර්ය.එස්.කරුණාරත්න (2018.03.31 දක්වා)
ආාාර්ය.ඩ ියේ.එම්.චක් විචේතුංෙ
(2018.03.31 දක්වා)
විජිත යාපා මහතා (2018.03.31 දක්වා)
4

නිශාන් චප්රේමරත්න මහතා (2018.03.31 දක්වා)
මහාාාර්ය.ලියතා චමන්ඩිස්
මහාාාර්ය.රන්ජිත් නන්දලාල් පතිරණ
ආාාර්ය.අනුර ඒකනායක
අතාවුද ජයවර්ධ්න මහතා
මහාාාර්ය.ආනන්ද ජයචකොඩි (2018.04.19 සිට)
මහාාාර්ය.ඔියවර් අච නායක (2018.04.19 සිට
2018.07.25 දක්වා)
මහාාාර්ය.ආර්.චෂරීෆ් (2018.04.19 සිට)
යසස් ද සිල්වා මහතා (2018.04.19 සිට)
එන්.චසල්වකුමාරන් මහතා (2018.04.19 සිට)
බර්නාර්ඩ් වසන්ත මහතා (2018.04.19 සිටඋ
විශ්වවිද්ය කීය ලංසන තන ලංසභ ව:
නික ලංබක යන් ලංස ම ජි
උපකුලපති:

මහාාාර්ය.එස්.ඒ.අරියදුචරයි

ඨ් ධිපනයතිවුව ලං
අධ්යාපන පීඨය: ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

මහාාාර්ය.එස්.පී.කරුණානායක

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය:

මහාාාර්ය.ඩී.ඒ.ආර් චදොලචේ

චසෞඛ්ය විදයා පීඨය:

මහාාාර්ය.ජී.ආර්.රණවක

මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා පීඨය:

ආාාර්ය.එන්.එස්.අච සිංහ

ස්වභාවික විදයා පීඨය:

මහාාාර්ය.චේ.සී.එන් රාචේන්ද්ර

අධ්යක්ඨවුව
වැඩබලන අධ්යක්ෂා
අධ්යාපනික තාක්ෂක ක සහ මාධ්ය මධ්යස්ථානය:

ආාාර්ය.ඩ ියේ.වී.චේ.චපචර්රා

වැඩබලන අධ්යක්ෂා
ප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවා:

ආාාර්ය.චක්.එච්.ජයවර්ධ්න

අධ්යක්ෂා
ඉංග්රීසි පශ්ාාත් උපාධි ආයතනය:

ආාාර්ය.එච්.රඹුක්වැල්ල

ද්පනය ර්ත ඉන්තු ලං්රධ් නීන් ලං
ප්රධ්ානීා මුල් ළමාවිය සහ ප්රාථමික අධ්යාපන:

ඩී.එම්.ඩ ියේ.මුණසිංහ චමය

ප්රධ්ානීා ශවිතීයික හා තෘතීයික අධ්යාපන:

ආාාර්ය.ඩ ියේ.එම්.එස්.වනසිංහ

ප්රධ්ානීා විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන:

ආාාර්ය.චක්.ඒ.සී.අල්විස්
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ප්රධ්ානීා කෘෂිකාර්මික සහ වැවිිය ඉංජිචන්රු විදයාව:

ආාාර්ය. එච්.චක්.එල්.චක්
ගුණචසේකර

ප්රධ්ානීාචප්ත ෂකර්ම සහ ිාළුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ
මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.එම්.ඊ.ආර්චපචර්රා

ප්රධ්ානීා සිවිල් ඉංජිචන්රු:

එම්.එන්.සී.සමරවික්රම මහතා

ප්රධ්ානීා විදුිය සහ පරිෙණක ඉංජිචන්රු:

ආාාර්ය.චක්.ජී.එච්.යූ.ඩ ියේ.
රත්නායක

ප්රධ්ානීාෙක ත සහ ඉංජිචන්රු විදයාචේ දර්ශණය:

සී.පී.එස්.පතිරණ

ප්රධ්ානීායාන්්රික ඉංජිචන්රු:

ආාාර්ය.ඩී.එච්.ආර්.චේ.විමලසිරි

ප්රධ්ානීාභාෂා අධ්යයන:

ආාාර්ය.චක්.ආර්.එම් ද සිල්වා

ප්රධ්ානීා සමාජ අධ්යයන:

ආාාර්ය.එස්.එන්.චමොරායස්

ප්රධ්ානීානීති අධ්යයන:

ඩ ියේ.ඩී.ආර්.ඩී.ගුණරත්න මහතා

ප්රධ්ානීාකළමනාකරණ අධ්යයන:

වී.සිවචලනෙතාසන් මහතා

ප්රධ්ානීාෙක ත:

එම්.ඒ.පී ද සිල්වා චමය

ප්රධ්ානීා පරිෙණක විදයා:

ඩ ියේ.පී.සී.ඩී. ද සිල්වා මහතා

ප්රධ්ානීා චභෞතික විදයා:

ආාාර්ය.කාර්තිචකයන්

ප්රධ්ානීා රසායන විදයා:

ආාාර්ය.චසන්තිල්නිති

ප්රධ්ානීා උශභිද විදයා:

ආාාර්ය.එච්.එල්.ඩී.වීරචහේවා

ප්රධ්ානීා සත්ව විදයා:

ආාාර්ය.එන්.එන්.පුංි චහේවා

ප්රධ්ානීා කවදය පර්චේෂණාොර විදයා:

ආාාර්ය.චක්.ඒ.ශ්රියානි

ප්රධ්ානීා ෂෂධ් විදයා:

පී.ඩ ියේ.ජී.ඩී.පී සමරචසේකර චමය

ප්රධ්ානීා චහද විදයා:

ආාාර්ය.ඩ ියේ.එන් ප්රියන්ති

ප්රධ්ානීා මූියක විදයා:

එම්.ආර්.එම් හනීෆා මහතා

ප්රධ්ානීා මචනනවිදයා සහ උපචශශන:

ආාාර්ය.ජී.පී.ෙමචේ

ජයඨ්් ලංමහ ර ර්ය
රසායන විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.ජී.එම්.චක්.බී ගුණචහේරත්

රසායන විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය චක්.එස්.ඩී.චපචර්රා

කෘෂි කාර්මික සහ වැවිිය ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ
චජයෂ්ඨ කකාකාාාර්ය:

මහාාාර්ය සී.එස් ද සිල්වා

සිවිල් ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.චක්.එස්.වීරචසේකර

සිවිල් ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.ටී.එම් පල්චලවත්ත
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සත්ව විදයාව පිළිබඳ චජයෂ්ඨ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.එච්.ටී.ආර් ජයසූරිය

මහ ර ර්යවුවන්

පුස්ත

උශභිද විදයාව පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය එල්.චක් චසනරත්

ශවිතීය හා තෘතීය අධ්යපනය පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.පී.සී.පී ජවුෆර්

නීති අධ්යයනය පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.සී.ඊ.ගුණරත්න

භූ විදයාව පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.ජී.ඩ ියේ.ඒ.ආර්. ප්රනාන්දු

චභෞතික විදයාව පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.චේ.සී.එන්.රචේන්ද්ර

රසායන විදයාව පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.එස්.එස්.ඉක්බාල්

ශවිතීය හා තෘතීය අධ්යපනය පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.ජී.ඩී.චල්කම්චේ

චභෞතික විදයාව පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.වී.පී.එස් චපචර්රා

චප්ත ෂකර්ම සහ ිාළුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.සී.එන් චහේරත්

සිවිල් ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.ටී.එම්.පල්චලවත්ත

උශභිද විදයාව පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.එස්.ආර්.වීරචකනන්

රසායන විදයාව පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.සමන් චසේනානායක

කළමනාකරණ අධ්යයන පිළිබඳ මහාාාර්ය:

මහාාාර්ය.එන්.අච චසේකර

කය ධිපනයති ලං ලං ලං
පුස්තකාලයාධිපති:

ආාාර්ය.ඩ ියේ.චසචනවිරත්න

ඨ් ලංනි යෝජිතයින්
නිචයනා අධ්යාපන පීඨය:

ආාාර්ය.එස්.කුෙමූර්ති

නිචයනා අධ්යාපන පීඨය:

සී.චහේවාපතිරණ චමය

නිචයනා ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය:

ටී.එම්.ඩී.එන්.ටී. මැදචෙදර චමය

නිචයනා ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය:

එච්.පැස්කුවල් චමය

නිචයනා මානව ශාස්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය:

ආාාර්ය.බී.එම්.පී. චමන්ඩිස්

නිචයනා මානව ශාස්ර සහ සමාජ විදයා පීඨය:

ආාාර්ය.එන්.අච චසේකර

නිචයනා ස්වභාවික විදයා පීඨය:

ආාාර්ය.එස්.චක් විචේචසේකර

නිචයනා ස්වභාවික විදයා පීඨය:

ඩ ියේ.සී.උඩුචවල චමය

නිචයනා චසෞඛ්ය විදයා පීඨය:

ආාාර්ය.ඕ.චක්.ඩී.යූ.පී නිශ්ශංක

නිචයනා චසෞඛ්ය විදයා පීඨය:

ආාාර්ය.ඩී.ටී විචේරත්න

7

ිර ධ්න  ලංමත
අධ්යක්ෂා වෘත්තීය උපචශශන ඒකකය:

ඒ.එල්.චක්.ඒ. ඒකනායක චමය

අධ්යක්ෂා කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය:

ආාාර්ය.ඩී.ඩී.එම්. රණසිංහ

ප්රධ්ානීා පරිසර අධ්යනය සහ තිරසාර සංවර්ධ්නය

ආාාර්ය.ටී.චක්.වීරසිංහ

සඳහා මධ්යස්ථානය:
ේ ඉ
නිචයනජය චල්ඛ්කාධිකාරීා අධ්යයන

පී.චක්.චසචනවිරත්න මහතා

පරිපාලන:
විශ්වවිද්ය කීය ලංනිකධ් රීන්:
උපකුලපති

මහාාාර්ය.එස්.ඒ අරියදුචරයි

නිචයනජය උපකුලපති

මහාාාර්ය.චක්.බී ගුණචහේරත්

චල්ඛ්කාධිකාරී

ඩ ියේ.එල්.වී ජයචසේන මහත්මිය

පීඨාධිපතිා ස්වභාවික විදයා පීඨය

මහාාාර්ය.චේ.සී.එන්.රාචජන්ද්ර

පීඨාධිපතිා මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා පීඨය

ආාාර්ය.එන්.එස්.අච සිංහ

පීඨාධිපතිා ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය

මහාාාර්ය.ඩී.ඒ.ආර්.චදොලචේ

පීඨාධිපති ාඅධ්යාපන පීඨය

මහාාාර්ය.එස්.පී කරුණානායක

පීඨාධිපතිාචසෞඛ්ය විදයා පීඨය

මහාාාර්ය.ජී.ආර්.ආර් රණවක

පුස්තකාලයාධිපති

ආාාර්ය.ඩ ියේ චසචනවිරත්න

මූලයාධිකාරී

ඩ ියේ.එම්.චක්.ජී.ඒ වික්රමසිංහ මහතා

වැඩබලන අධ්යක්ෂ ා අධ්යාපන තාක්ෂක ක හා
මාධ්ය මධ්යස්ථානය

ආාාර්ය.ඩ ියේ.වී.චේ චපචර්රා

වැඩබලන අධ්යක්ෂා ප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවා

ආාාර්ය.චක්.එච් ජයවර්ධ්න

8

2

ොටස - ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය

9

ියතනි  ලංවූහය
විවෘත විශ්වවිදයාලචේ ආයතනික වයූහය ෞපසපසටහන 2) සම්ප්රදායික විශ්වවිදයාලයක ආයතනික වයූහය
හා චබචහවින් එක සමාන වන අතර විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපනික විශ්වවිදයාලවලට විචශේෂිත වූ අමතර
තනතුරු එනම් අධ්යක්ෂ තනතුරු යනාදියත්, ප්රාචශය ය අධ්යාපනික චසේවාවන්, අධ්යාපන තාක්ෂක ක හා
මාධ්ය මධ්යස්ථානය යනාදී චසේවාවියන් පමණක් චවනස්කමක් දක්වයි. කුලපති තනතුර චෙෞරවාන්විත
තනතුරක් වන අතර උපකුලපති වරයා ප්රධ්ාන විධ්ායක නිළධ්ාරියා චේ. චල්ඛ්කාධිකාරී ආයතනචයහි
පරිපාලනය, ආයතන සතු ියපි චල්ඛ්න හා වත්කම්වලට වෙකිව යුතු චේ.අනිකුත් නිළධ්ාරීන් වනුචේ
පීඨාධිපතිවරුන්, අධ්යක්ෂා අධ්යාපන තාක්ෂක ක හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය, අධ්යක්ෂා ප්රාචශය ය
අධ්යාපන චසේවා, පුස්තකාලයාධිපති හා මූලයාධිකාරීවරයාය.

10

රූපනයසටහන ලං1 - ශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය ක
11

 ලංියතනි  ලංවූහය

ර්ය ලංමණ්ඩක ලං තොරතුුව

2.1

ශිෂයයන්චේ අවශයතා සපුරාලීමට ආයතනචයහි කාර්ය මණ්ඩලයට 2018 වර්ෂය වන විට අධ්යයන
කාර්ය මණ්ඩලය 337 ක් ද (ස්ීරරඋ පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය 80 ක් ද, අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය
611 ක් ද, පරිපාලන චනොවන හා අධ්යයන සහාය කාර්ය මණ්ඩලය 189 ක් ද ිතුලත් වූහ.
අධ්යයන ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය:
අධ්ය පනයන

කාජි න්ුව ලං
ත ක්ඨණ

-

04

03

ම නව
ශ ස්ත්ර ලංහ  ලං
සම ජ ලං
විද්ය

ස්වභ වි  ලං
විද්ය

්ර ීය ය ලං
අධ්ය පනයන ලං
සව

අධ්ය පනයනි  ලං
ත ක්ඨණි  ලං
හ  ලංම ධ්ය ලං
මධ්යස්ථ නය

-

01

03

-

-

03

-

02

08

-

-

-

-

-

01

02

-

-

චජයෂ්ඨ කකාකාාාර්ය I
චරේක ය

03

27

02

17

21

01

01

චජයෂ්ඨ කකාකාාාර්ය
II චරේක ය

21

19

10

22

30

07

01

කකාකාාාර්ය

-

08

01

09

13

4

කකාකාාාර්ය

09

23

17

20

10

02

02

36

84

30

72

87

14

04

තනතුර

චජයෂ්ඨ මහාාාර්ය
මහාාාර්ය
සහාය මහාාාර්ය

සෞතය ලං
විද්ය

(පරිවාස)
එ තුව

1 වගුව ලං ලං: අධ්යයන ලං

අධ්යයන ලංසහ ය ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය

ර්ය ලංමණ්ඩකය:
ම නව
ශ ස්ත්ර ලංහ  ලං
සම ජ ලං
විද්ය

ස්වභ වි  ලං
විද්ය

තොරතුුව ලං
ත ක්ඨණ

්ර ීය ය ලං
අධ්ය පනයන ලං
සව

අධ්ය පනයනි  ලං
ත ක්ඨණි  ලං
හ  ලංම ධ්ය ලං
මධ්යස්ථ නය

අධ්ය පනයන

කාජි න්ුව ලං
ත ක්ඨණ

ඉංජිචන්රු
අධ්යාපන
සහකාර

-

02

-

-

-

-

06

-

අධ්යාපන
සහකාර
තාවකාියක
ප්රදර්ශක

-

01

-

01

02

-

02

-

03

44

21

-

58

-

24

09

පර්චේෂණ
සහකාර

02

05

-

-

-

-

-

-

චතො.තා
කාර්ය
මණ්ඩලය

-

-

-

-

01

08

-

-

05

52

21

01

61

08

32

09

තනතුර

එ තුව

සෞතය ලං
විද්ය

2 ලංවගුව : අධ්යයන ලංසහ ය ලං
12

ර්ය ලංමණ්ඩකය

පුස්ත

ක ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය
තනතුර
පුස්තකාලයාධිපති

01

නිචයනජය පුස්තකාලයාධිපති

01

චජයේෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති

06

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති

02

සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරී / පුස්තකාල

01

පුස්තකාල චතොරතුරු සහකාර

20

3 ලංවගුව : පුස්ත

පනයරිපනය කන ලං

සාතය ව

ක ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය

ර්ය ලංමණ්ඩකය:
තනතුර

සාතය ව

චල්ඛ්කාධිකාරී

01

මූලයාධිකාරී

01

නිචයනජය චල්ඛ්කාධිකාරී

01

නිචයොජය මූලයාධිකාරී

01

චජයෂ්ඨ සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරී

07

චජයෂ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාරී

03

චජයෂ්ඨ සහකාර අභයන්තර විෙණක

01

සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරී

09

සහකාර මූලයාධිකාරී

02

සහකාර අභයන්තර විෙණක

01

එ තුව

27
4 ලංවගුව : පනයරිපනය කන ලං

13

ර්ය ලංමණ්ඩකය

වනව ලංවිධ් ය  ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය:

තනතුර

සාතය ව

ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරියාචේ චජයෂ්ඨ පුශෙියක චල්කම්
සංඛ්යාචල්ඛ්න නිලධ්ාරී

01
01
01
02
01

ප්රධ්ාන ආරක්ෂක නිලධ්ාරී
ඉචලක්චරොනික ඉංජිචන්රු
පුුණණු ඉංජිචන්රු
ප්රධ්ාන තාක්ෂණ නිලධ්ාරී
කාර්ය මණ්ඩල තාක්ෂණ නිලධ්ාරී
චජයෂ්ඨ සහකාර අධ්යක්ෂ

02
02
01
22

සහකාර අධ්යක්ෂ
නිපසපක
රවය දෘෂය තාක්ෂණ නිලධ්ාරී (උසස් චරේක යඋ
වැඩ ඉංජිචන්රු ෞසිවිල්උ - II
පාලක
සහකාර මුද්රණාලයාධිපති
අධ්යක්ෂා චතො.තා
චතොරතුරු පශධ්ති කළමනාකරු
චතොරතුරු පශධ්ති නිචයනජය කළමනාකරු

01
10
02
01
01
01
01
01

අධ්යක්ෂා චමචහයුම්

01

වැඩ ඉන්ජිචන්රු

01

එ තුව

53

5 ලංවගුව : වනව ලංවිධ් ය  ලං

අනධ්යයන ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය

ර්ය ලංමණ්ඩකය
ගණය

සාතය ව

ියපිකරු සහ සමාන්තර චරේක 

341

පුුණණු චරේක 

140

සුළු චසේවකයින්

130

එ තුව

611

6 ලංවගුව : අනධ්යයන ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය

සුළු චසේවකයින් - වැඩ සහායක, කාර්යාල යන්ර රියාකරු
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය සියළුම ස්ීරර කාර්ය මණ්ඩල චතොරතුරු පරිෂ්ටවල දක්වා ිත.

14

3

ොටස – ෂ්ඨය ලං

15

ර්ය ස ධ්නය

ෂ්ඨය ලං

ර්ය ස ධ්නය

3.1 බආව  ලංගැනීඉ
ීය ය ලංෂ්ඨයයන්
StART@OUSL වැඩසටහන සඳහා ියයාපදිංි  වූ සිසුන් සංඛ්යාව ද ිතුළත්ව 2018 වර්ෂචේ සම්පූර්ණ

සිසුන් බඳවාෙැනීචම් සංඛ්යාව 39940 ක් විය.
ඨ්ය

බආව ගැනී ඉ ලං

සහතික පර

144

ම නව ලං
ශ ස්ත්ර ලංහ  ලං
සම ජ ලංවිද්ය
3039

608

04

-

ශ්රී ලංකා  ලං
විවෘත ලං
විශ්වවිද්ය කය
-

ඩිප්ත චලනමා

120

284

1138

86

-

-

1628

5208

11090

328

3841

3986

-

24453

30

-

3959

-

-

-

3989

15

426

651

110

-

-

1202

-

-

-

-

3866

3866

චවනත්

02

-

-

03

-

970

975

දර්ශනශූරිා
දර්ශනපති
එ තුව

08

06

05

12

01

-

32

5522

14845

6689

4056

3987

4836

කාජි න්ුව ලං
ත ක්ඨණ

අදියර

උපාධි
පශ්ාාත් උපාධි
ඩිප්ත චලනමා
ශාස්රපති
StART@OUSL*

අධ්ය පනයන

ස්වභ වි  ලං

විද්ය

සෞතය ලං
විද්ය

එ තුව

3795

39940

7 වගුව ලං : 2018 ලංවස ර් ලංෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලං- ලං ීය ය

වි ීය ය ලංෂ්ඨයයන්
ඨ්ය

වැඩසටහන

සාතය ව

සමාජ විදයා උසස් සහතික පර පාඨමාලාව

01

තරුණ සංවර්ධ්න කටයුතු ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

01

සමාජ විදයා ශාස්රචේදී උපාධිය

01

ආරම්භක චදමළ පාඨමාලාව

01

චපොදුරාජය මණ්ඩල විධ්ායක වයාපාර
පරිපාලනපතිා රාජය පරිපාලන

01

අධ්යාපන

ගුරු අධ්යාපන ශාස්රපති උපාධිය
(ජාතයන්තරඋ

01

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය

Start@ OUSL

02

මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා

8 වගුව : 2018 ලංවස ර් ලංෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලං- ලංවි ීය ය
16

3.2 සඉපූර්ණ ලංකිරීඉ
උපනය ධි ලං්රද් නෝවසවය
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ 30, 31 වන උපාධි ප්රදාචනනත්සව 2018 ජුනි 12, 13 සහ චනොවැම්බර් 14
යන දිනයන්හි සැසි 07කින් යුක්තව බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සම්මන්රණ ශාලාචේ දී
^BMICH& පැවැත්වික . උපාධි ප්රදාචනනත්සව චශශන පවත්වනු ලැුවචේ ආාාර්ය.ඒ.ටී.ආරියරත්න සහ
මහාාාර්ය.චටනර්ස්ටන් චහන්රි ෆ්රැන්සන් සහ කුලපති විදයාචජනති මහාාාර්ය චකොල්වින් ගුණරත්න යන
විශවතුන් විසිනි. ආාාර්ය උපාධි, පශ්ාාත් උපාධි හා ප්රථම උපාධි යන අදියර යටචත් 4,765 චදචනක්
උපාධි වරම් ලැබූහ. ඔවුන් විශ්වවිදයාලචේ සියළුම පීඨයන් නිචයනජනය කරන ලදි.
ඨ්ය

ශ ස්ත්රපනයතිප ලං පනයශ්ර ව ලංඋපනය ධි ලං
විද්ය පනයති
ඩිට කෝම

ද්ර්ශනශූරී

ද්ර්ශන පම 

අධ්යාපන

01

-

65

2651

80

2797

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ

02

01

03

06

229

241

-

-

-

-

247

247

98

18

1025

1142

චසෞඛ්ය විදයා
මානව ශාස්ර හා සමාජ
විදයා
ස්වභාවික විදයා
ඉංග්රීසි පශ්ාාත් උපාධි
ආයතනය (PGIE)
එ තුව

-

01

උපනය ධි

එ තුව

-

03

11

06

366

386

-

-

09

04

-

13

04

04

186

2685

1947

4826

9 වගුව ලං: ඨ් ලංඅනුව ලංඋපනය ධි ලං්රද් න

සහති  ලංපනයත්ර ලං්රද් න
ඩිප්ත චලනමා සහ සහතික පර ප්රදාචනනත්සව 2018 සැප්ත තැම්බර් මස ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන 7 ක දී පවත්වා
ශිෂයයන් 2910 චදචනකුට සහතික පර හා ඩිප්ත චලනමා පිරිනමන ලදි. 4 වගුචවහි ඒ පිළිබඳ
සංඛ්යාචල්ඛ්න අඩංගු චේ.
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං්රද් න ලං
උසස් ලං
ඨ්ය
ඩිට කෝම

ඩිට කෝම

උසස් ලං
සහති  ලංපනයත්ර

සහති  ලංපනයත්ර

එ තුව

-

270

79

295

644

242

24

-

43

309

මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා

-

361

525

517

1403

ස්වභාවික විදයා

-

22

-

02

24

242

677

604

907

2380

අධ්යාපන
ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ

එ තුව

10 වගුව ලං: ඨ්ය ලංඅනුව ලංසහති  ලංපනයත්ර ලං්රද් න
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3.3 ෂ්ඨය ලං්රජ ව ේ ලංජය්රහණ
ශිෂය සුභසාධ්න ඒකකය හරහා විවිධ් පසුිමම් වියන් පැමික  ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ශිෂයයන්
වුන්චේ කුසලතා ප්රමුඛ්ස්ථානයට රැචෙන යන රියාකාරකම්වලට සහභාය  වීමට හා කණ්ඩායම්
වශචයන් එක්ව වැඩ කිරීමට උපකාර කිරීමට දිරිෙන්වන ලදි. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ශිෂයයන්
චවත විශ්වවිදයාලය තුළ තම රීඩා රියාකාරකම් චවනුචවන් සහය වීම සඳහා චභෞතික අධ්යාපන
ඒකකයට පාලක සභාචේ අනුමැතිය ප්රදානය කර ිත.
විශ්වවිදයාලය තුළ රීඩා රියාකාරකම් වැඩි දියුණු කිරීම චවනුචවන් චභෞතික යිනතල වයූහය උසස් කිරීම
සඳහා විශ්වවිදයාලය සැලසුම් සකස් කර තිච .

2017 ලංඋපනය ධි ලං්රද් නෝවසව

ම  ලංදින ගන්න  ලංකද් ලංරන් ලංපනයද්ක් ඉ ලංහ  ලං වනව ලංසඉම න

රන් ලංපනයද්ක් ඉ
2016 අධ්යාපන පශ්ාාත් උපාධි ඩිප්ත චලනමා චහොඳම කාර්ය සාධ්නය සඳහා චේ.ඊ ජයසූරිය රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

ඩී.ජයසූරිය මිය

සම්මානලාභියා

:

අචේෂා ශානිකා රඹුක්වැල්ල

2017 චහද විදයාව පිළිබඳ විදයාචේදී උපාධි විශිෂ්ටත්වය සඳහා අතබස්කා රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

සභාපති අතබස්කා විශ්ව විදයාලය කැනඩාව

සම්මානලාභියා

:

චක්.එම්.ආර් ප්රියදර්ශනී ධ්ර්මරත්න චමනවිය

2016 රිෂාන්ති විචේතුංෙ ද සිල්වා අනුස්මරණ රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

අයිවර් විචේතුංෙ

සම්මානලාභියා

:

එම්.එම්.ජී ාතුර්ද මාන්නප්ත චපරුම චමනවිය

2017 ජන සන්නිචේදනය පිළිබඳ සමාජ විදයා ශාස්රචේදී උපාධි චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන අනුර
ගුණචසේන රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

චේ.ගුණචසේකර මිය

සම්මානලාභියා

:

රඹුක්කන ියයනචේ සුවනි මිහිසර

2017 ආර්කාක විදයාව පිළිබඳ සමාජ විදයා ශාස්රචේදී විශිෂ්ටත්වය සඳහා එච්.ඒ.ද එස් ගුණචසේකර රන්
පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

මහාාාර්ය එස්.එස් චකොළ චේ

සම්මානලාභියා

:

හපුආරච්ි චේ භාෙයා ාංාලා චපචර්රා චමනවිය
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2017 කළමනාකරණ අධ්යයනය පිළිබඳ චහොඳම කාර්ය සාධ්නය සඳහා වන රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

කළමනාකරණ අධ්යයන චදපාර්තචම්ක්තුව

සම්මානලාභියා

:

චක්.එම්.ඩ ියේ ාතුරි මදුශානි අච රත්න

2017 කවදය රසායනාොර විදයාචේදී චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන නන්දනී ද සිල්වා රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

චසෞඛ්ය විදයා පීඨ තිළිණ අරමුදල

සම්මානලාභියා

:

චක්. චක්.යූ හර්ෂන නාත් අච රත්න මහතා

2017 ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ෞචෙෞරවඋ චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන ්..පී. කුල්චරේෂ්ත රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

ආාාර්ය.්..පී කුල්චරේෂ්ත

සම්මානලාභියා

:

තංෙචේල් අභිනාශ් මහතා

වයාපෘතිය මත පදනම් වූ චහොඳම තාක්ෂක ක පරය සඳහා වන ඉංජිචන්රු පර්චේෂණ ඒකක රන්
පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

ඉංජිචන්රු පර්චේෂණ ඒකකය

සම්මානලාභියා

:

රුබසින් කට්ටඩිචේ නාලක ප්රදීප්ත  කුමාර

2017 ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධි චහොඳම වයාපෘතිය සඳහා වන තුකරරාජා රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

ඉංජිචන්රු පර්චේෂණ ඒකකය

සම්මානලාභියා

:

රුබසින් කට්ටඩිචේ නාලක ප්රදීප්ත  කුමාර

2017 චමකාචරොනික්ස් ඉංජිචන්රුචේදය පිළිබඳ ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධි චහොඳම
ශිෂයයන් සඳහා වන එස්.එම්. අච ගුණචසේකර ද සිල්වා රන් පදක්කම.
සම්මාන ප්රදානය

:

මහාාාර්ය.ක්ලැරන්ස් ඩ ියේ. ද සිල්වා

සම්මානලාභියා

:

තංෙචේල් අභිනාශ් මහතා

2017 සිවිල් ඉංජිචන්රුචේදය පිළිබඳ ඉංජිචන්රු තාක්ෂණචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධි චහොඳම ශිෂයයා සඳහා
වන රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

මහාාාර්ය. චකනියත වීරචසේකර

සම්මානලාභියා

:

ටී.ඒ.යූ සංජීවනී සඳරප්ත චපරුම

2017 කෘෂිකර්මය පිළිබඳ කර්මාන්ත අධ්යයනචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධි චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන
ියයනගුරුචේ අසී.ිචනට් ද සිල්වා රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

ආාාර්ය චරොෂාන් ද සිල්වා

සම්මානලාභියා

:

චක්.ජී.ඒ ඉචර්ෂා රසංජලී
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2017 මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු විදයාචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධි චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන වර්ුසසා අධ්යයන
විශිෂ්ටතා රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

සීමාසහිත වර්ුසසා පුශෙියක සමාෙම

සම්මානලාභියා

:

පාතෙම කුරුප්ත පුචේ තරිඳු

2018 සමාජ විදයාව පිළිබඳ සමාජ විදයාචේදී විශිෂ්ටත්වය සඳහා වන ෙණනාත්
පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

සමාජ විදයා චදපාර්තචම්න්තුව

සම්මානලාභියා

:

ඩී.එම්. ලක්ෂ්මි ධ්නපාල චමවිය

ච චසේකර රන්

2018 සමාජ විදයා චහොඳම ශිෂයයා සඳහා වන ොමිණී චකොරයා රන් පදක්කම
සම්මාන ප්රදානය

:

සීමාසහිත වර්ුසසා පුශෙියක සමාෙම

සම්මානලාභියා

:

ඩී.එම්. ලක්ෂ්මි ධ්නපාල මිය

තිබඳණ
2017 චහද විදයා විශිෂ්ටත්වය සඳහා චරොබර්ටා එල් කැචර් ප්රධ්ානය
සම්මාන ප්රදානය

:

මහාාාර්ය චරොබර්ටා එල් කැචර්

සම්මානලාභියා

:

කන්නිමි මුදියන්චසේලාචේ රසිකා ප්රියදර්ශි ධ්ර්මරත්න

2017 චහද විදයා පිළිබඳ ාන්ද්රා ද සිල්ාා අනුස්මරණ ප්රධ්ානය
සම්මාන ප්රදානය

:

පී.එල්.එන් ද සිල්වා මහතා

සම්මානලාභියා

:

කන්නිමි මුදියන්චසේලාචේ රසිකා ප්රියදර්ශි ධ්ර්මරත්න

2016 නීති විදයාව සඳහා වන ිතුලත්මුදිය ප්රධ්ානය
සම්මාන ප්රදානය

:

ලියත් ිතුලත්මුදිය

සම්මානලාභියා

:

දිමුන්ගුවාරිචේ සුභාෂ් මදුරංෙ ප්රනාන්දු මහතා
සූරිය ආරච්ි චේ භාෙයා චකෞශලයා චප්රේමරත්න චමනවිය

2016 ඉඩම් නීතිය සඳහා වන ප්ත ලැසිඩස් විචේචසේකර අනුස්මරණ ප්රධ්ානය
සම්මාන ප්රදානය

:

මහාාාර්ය ඩී.එස්.විචේචසේකර

සම්මානලාභියා

:

මාන්නප්ත චපරුම මුදියන්චසේලාචේ ෙයානි ාතුර්දා මාන්නප්ත චපරුම චමනවිය
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බ හිර ලංියතන ලං වතින් ලංදින ගන්න  ලංකද් ලංසඉම න ලං
1. විදුිය ඉංජිචන්රු විදයාව පිළිබද චහොඳම උපාධි අචප්ත ක්ෂක වයාපෘතිය සඳහා 2017/2018
ඉංජිචන්රු ඊ.ඩ ියේ කරුණාරත්න ප්රධ්ානය
සම්මානලාභීන් :

එම්. පී.ඩී.එස් මදුරංෙ මහතා
පී.ජී.පී.එස්.අයි පනංෙල චමවිය
ඒ.ජී.එම් චලොකුියයනචේ
ආර්.චක්.එන්.පී කුමාර මහතා

2. 2017/2018 විශ්වවිදයාලයීය විදයාර්ීරන් චවනුචවන් කාර්මික පුුණව ව සඳහා මිොර රණතුංෙ
ප්රධ්ානය
සම්මානලාභීන් : ජී.එල්.ඊ චපචර්රා චමවිය
චක්.ඒ.ඩී.ජී.පී දිල්රුක්ෂි චමවිය
3. ‘’Pro Food Pro Pack & Agbiz 2018’’ ප්රදර්ශනය


“ආහාර සුරක්ෂිතතාව ප්රවර්ධ්නය කරන චහොඳම නචවනත්පාදනය” ජයරාහකයා



චහොඳම නචවනත්පාදන නිෂ්පාදනය ආයතන කාණ්ඩය



“ආහාර සුරක්ෂිතතාව ප්රවර්ධ්නය කරන චහොඳම නචවනත්පාදනය” – චදවන ස්ථානය



වාක ජමය ජීවය රියාවියය

සම්මානලාභීන් : කෘෂිකාර්මික හා වැවිිය ඉංජිචන්රු විදයා චදපාර්තචම්න්තු ශිෂයයන්
කණ්ඩායමක් වශචයන් චමම ප්රදර්ශන භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කරන ලදි.
වනව

1. ශ්රී ලංකා චප්ත ෂකර්ම ආයතනය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීචේ කර්මාන්ත අධ්යයනචේදී
ෞිාළුම් තාක්ෂණය හා කළමනාකරණයඋ චහොඳම ශිෂයයා
එච්.එම්.අයි.යූ.චක් නවරත්න චමවිය චවත ප්රධ්ානය කරන ලදි
2. අනුර ද සිල්වා රන් පදක්කම - ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයලයීය ිාළුම් තාක්ෂණ හා
කළමනාකරණ ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලා චහොඳම ශිෂයයා සඳහා පිරිනමන ලදි.
එච්.එම්.ඩ ියේ.චහේරත් චමවිය චවත ප්රධ්ානය කරන ලදි
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4

ොටස - ලංඨ් ලංව ර්ත
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ඨ් ලංව ර්ත
4.1

අධ්ය පනයන ලංඨ්ය
විශ් ේඨණය

ශ්රී ලංකාව තුළ සහ කලාපය තුළ විවෘත සහ දුරස්ථ ඉචෙනුම තුළින් මූියක මානව උත්සාහයක් වශචයන්
අධ්යාපනචේ දැනුම සහ වෘත්තීය වයවහාරයන් වැඩිදියුණු කිරීචම් නායකයා චලස කටයුතු කිරීම යන
තම චත්මාව අනුව යමින් අධ්යාපන පීඨය සහතිකපර මට්ටචම් සිට පශ්ාාත් උපාධි මට්ටම දක්වා පුළුල්
පරාසයක වැඩසටහන් ලබා චදයි. ශ්රී ලංකාව තුළ දුරස්ථ ආකාරයට චපරපාසල්, ප්රාථමික සහ ශවිතීයික
සහ විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය සම්බන්ධ් ගුරුවරුන්ට මූියක සහ අඛ්ණ්ඩ වෘත්තීමය සංවර්ධ්න
වැඩසටහන් ලබා චදන විශාලම ප්රතිපාදකයන් අතරින් එකක් චලස දැක්විය හැකිය. චමම විදයා පීඨය
තුළින් ලබා චදන වැඩසටහන් සඳහා ශිෂයන්චේ ියයාපදිංි ය එක් අධ්යයන වර්ෂයක් සඳහා 7000කට
වැඩි වන අතර සමත් වන ප්රතිශතය 80

කට ඉහළ අෙයකි.

අධ්යාපන පීඨය තුළ පර්චේෂණ යනු අවශයම උපාංෙයක් වන අතර කාර්ය මණ්ඩලය පර්චේෂණ
වයාපෘති ෙණනාවක සරීය චලස දායක වී සිිනති.
1. ශවිතීයික සහ තෘතීයික අධ්යාපන පිළිබඳ චදපාර්තචම්න්තුව.
2. මුල් ළමා විය සහ ප්රාථමික අධ්යාපන චදපාර්තචම්න්තුව.
3. විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන චදපාර්තචම්න්තුව.
ීවිතීයි

සහ ලංතෘතීයි  ලංඅධ්ය පනයන ලංළිබඳබආ ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව විසින් අධ්යාපන පශධ්තිචේ සිිනන උපාධිධ්ාරී

චනොවන විදයා ගුරුවරුන් චවනුචවන් වැඩිදුර අධ්යාපනය සඳහා අවස්ථා සැපයීචම් අරමුක න් සහ
සාම්ප්රදායික විශ්ව විදයාල වලට ිතුලත් වීමට සුදුසුකම් ලැුවවද ිතුලත් වීමට අවස්තාව චනොලැබූවන්ට
උසස් අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීම චමන්ම ගුරු වෘත්තියට පිවිසීමට කැමැත්චතන් සිිනන විදයා
උපාධිධ්ාරින්ට වෘත්තීය සුදුසුකම් සැපයීමට දැනට අධ්යයන වැඩසටහන් 10 ක් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.
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මුඛේ ලංළම  ලංවිය ලංසහ ලං්ර ථිට  ලංඅධ්ය පනයන ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව විසින් ද දැනට වැඩසටහන් 3 ක් පවත්වන අතර
ප්රාථමික අධ්යාපනය පිියබඳ අධ්යාපන චෙෞරව උපාධි නව වැඩසටහනක් සිදුචවමින් පවතී. අධ්යයන
වැඩසටහන් පැවැත්වීමට අමතරව, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලීය ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන, චකොළ , නුවර
සහ මාතර සහ ළමා අධ්යාපන මධ්යස්ථානයට අනුබශධිත ආදර්ශ චපර පාසල් 3හි කටයුතු
සම්බන්ීකකරණය කිරීම චමම චදපාර්තචම්න්තුව විසින් සිදු කරයි.
වි ශඨ ලංඅවශයත  ලංඅධ්ය පනයන ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව විචශේෂ අවශයතා සහිත ළමුන්චේ සහ ශ්රී ලංකාචේ විචශේෂ
තත්වයන් යටචත් දක්වා ිති අය චේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම හා ප්රවර්ධ්නය කිරීචම් සමස්ත අරමුණ
ිතුව පිහිටුවන ලද අතර චකින කාලීන පාඨමාල ිතුළුව විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන ක්චෂේරචේ දැනට
පාඨමාල 6 ක් පිරිනමනු ලබයි. එචසේම විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධි නව
වැඩසටහනක ද නියැළී සිිනයි.
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ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපූර්ණ ලංකිරීම
වි ශඨ ලංඅවශයත  ලංඅධ්ය පනයන ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව
වැඩසටහන

අදියර

ම ධ්ය

ඉචෙනීචම් ආබාධ් සහිත ළමයින්ට ඉෙැන්වීම
පිළිබඳ චකිනකාලීන පාඨමාලාව
විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය පිළිබඳ
චකිනකාලීන පාඨමාලාව MI College මාලදිවයින
විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන උපාධිය B.Ed
(SNE)

සහතික පර

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පශ්ාාත් උපාධි
ඩිප්ත චලනමා (PGDSNE)

සහතික පර
ඉංග්රීසි

නව ලං
බආව ගැනීඉ

සඉපූර්ණ ලං
රන ලංකද්

52

52

-

10

උපාධි

සිංහල, ඉංග්රීසි

80

61

පශ්ාාත් උපාධි

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

42

59

පුර්ව ලංළම  ලංවිය ලංහ  ලං්ර ථිට  ලංඅධ්ය පනයන ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව
චපරපාසල් අධ්යාපන සහතිකපර පාඨමාලාව

සහතික පර

සිංහල, ඉංග්රීසි

404

295

විචශේෂ අධ්යාපන අවශයතා සහිත චපර පාසල්
ළමයින්ට සහය දැක්වීම පිළිබඳ වැඩමුළුව
කථන හා භාෂා අපහසුතා සහිත ළමයින්ට
සහය දැක්වීම පිළිබඳ වැඩමුළුව
ඔිනසම් පිළිබඳ වැඩමුළුව - සිංහල

සහතික පර

සිංහල

25

25

සහතික පර

ඉංග්රීසි

33

33

සහතික පර

සිංහල

65

65

චපරපාසල් අධ්යාපන උසස් සහතිකපර
පාඨමාලාව
පූර්ව ළමාවිය හා ප්රාථමික අධ්යාපන
ඩිප්ත චලනමාව

සහතික පර

සිංහල, ඉංග්රීසි

49

79

ඩිප්ත චලනමා

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

311

270

ීවිතීය ලංහ  ලංතෘතීය ලංඅධ්ය පනයන ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව
පර්චේෂණ ක්රම්චේදය පිළිබඳ චකිනකාලීන
පාඨමාලාව
බුණචරේක  ඉෙැන්වීම් වැඩසටහන් පිළිබඳ
චකිනකාලීන පාඨමාලාව
ස්වාභාවික විදයා අධ්යාපනචේදී උපාධිය

සහතික පර

සිංහල,ඉංග්රීසි

50

50

සහතික පර

චදමළ

20

20

උපාධි

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි
සිංහල

02

02

33

17

නාටය හා රංෙකලාව පිළිබඳ ශාස්රචේදී
උපාධිය
අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්ාාත් උපාධි
ඩිප්ත චලනමාව
අධ්යාපන දර්ශනපති උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

3043

2592

පශ්ාාත් උපාධි

317

-

ගුරු අධ්යාපනචේදී දර්ශනපති කලා උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

37

49

(අන්තර්ජාතිකඋ
ගුරු අධ්යාපනචේදී දර්ශනපති කලා උපාධිය

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි
සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

-

04

අධ්යාපනපති උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

-

12

දර්ශනපති උපාධියා ආාාර්ය උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

-

01

උපාධි

11 වගුව : ලංෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපූර්ණ ලංකිරීම ලං- ලංඅධ්ය පනයන ලංඨ්ය

25

ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

වැඩසටහන

ර්ය ලංමණ්ඩකය

ෂ්ඨය ලංසාතය ව

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන පශ්ාාත් උපාධි ඩිප්ත චලනමාව
(PGDSNE)

75

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපන උපාධිය B.Ed (SNE)

210

චපරපාසල් අධ්යාපන සහතිකපර පාඨමාලාව

536

චපරපාසල් අධ්යාපන උසස් සහතිකපර පාඨමාලාව

72

අනධ්යයන
ර්ය ලං
මණ්ඩකය
23

1138

පූර්ව ළමාවිය හා ප්රාථමික අධ්යාපන ඩිප්ත චලනමාව
පර්චේෂණ ක්රම්චේදය පිළිබඳ චකිනකාලීන පාඨමාලාව

50

බුණචරේක  ඉෙැන්වීම් පිළිබඳ චකිනකාලීන පාඨමාලාව

20

ස්වාභාවික විදයා අධ්යාපනචේදී උපාධිය

30

නාටය හා රංෙකලාව පිළිබඳ අධ්යාපනචේදී උපාධිය

88

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රචේදී උපාධිය

321

අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්ාාත් උපාධි ඩිප්ත චලනමාව

3884

අධ්යාපන දර්ශනපති උපාධිය

278

ගුරු අධ්යාපනචේදී දර්ශනපති කලා උපාධිය

54

(අන්තර්ජාතික)
අධ්යාපනපති උපාධිය

317

ගුරු අධ්යාපනචේදී දර්ශනපති කලා උපාධිය

02

 ලං ලං ලං ලං12 ලංවගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය - අධ්ය පනයන ලංඨ්ය

නව ලංපනය ්ම ක ප ලංවැඩසටහන්
පනය ්ම ක ව ලංප ලංවැඩසටහන

අධ්යයන ලංසහ ලං
අධ්යයන ලංසහ ය ලං
ර්ය ලංමණ්ඩකය
41

ම ධ්ය

අදියර

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය පිළිබඳ
අධ්යාපනපති උපාධිය

ඉංග්රීසි

ශාස්රපති

අධ්යාපනපති කලා උපාධිය

ඉංග්රීසි

ශාස්රපති

13 ලංවගුව ලං: ලංනව ලංපනය ්ම ක ප ලංවැඩසටහන් ලං- ලංඅධ්ය පනයන ලංඨ්ය

26

ම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක
පනය ්ම ක  ලං ක්තය ලංසහ ලංනම

අදියර

ම ධ්ය

SNP8336 අධ්යාපනය තුළ නැ එ එන ප්රවණතා

පශ්ාාත් උපාධි

සිංහල, චදමළ, ඉංග්රීසි

SNU5239 අධ්යාපනය තුළ නැ එ එන ප්රවණතා

උපාධි

සිංහල, චදමළ, ඉංග්රීසි

SNE 5247 ිතුළත් වූ පංති කාමරය තුළ දරුවන්චේ
ෙැටළු විසඳීම
ීවිතීය ලංහ  ලංතෘතීය ලංඅධ්ය පනයන ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

උපාධි

සිංහල, චදමළ, ඉංග්රීසි

STP9540 ගුරු අධ්යාපනඥයා ඉෙැන්වීම් ඉචෙනුම්
විචශේෂඥචයකු චලස
ESP2242 ගුරු අධ්යාපනඥයා අධ්යාපන
තාක්ෂණචේදිචයකු චලස
ESP2245 ගුරු අධ්යාපනඥයා පර්චේෂකචයකු

ශාස්රපති

ඉංග්රීසි

ශාස්රපති

ඉංග්රීසි

ශාස්රපති

ඉංග්රීසි

ශාස්රපති

ඉංග්රීසි

වි ශඨ ලංඅවශයත  ලංඅධ්ය පනයන ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

චලස
STP9646 Learning Portfolio

14 වගුව ලං: ම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක  ලං- ලංඅධ්ය පනයන ලංඨ්ය

27

4.2 කාජි න්ුව ලංත ක්ඨණ ලංඨ්ය
 ලංවිශ් ේඨණය

ඉංජිචන්රු විදයාව සහ තාක්ෂණය තුළ ජීවිත කාලීන ඉචෙනුම් අවස්ථා ලබා දීම තුළින් විවෘත සහ දුරස්ථ
ඉචෙනුම හරහා කාර්මික සහ තාක්ෂණ අවශයතා සපුරාෙැනීම සහ ඵලදායී සහ තිරසාර සම්පත් භාවිතය
තුළින් පර්චේෂණ සහ ශිෂයත්ව වලට සහාය දීම තුළින් විශිෂ්ටත්වය කරා ලාා වීමයි.
පීඨය විසින් සහතික පර, ඩිප්ත චලනමා, උපාධි, පශ්ාාත් උපාධි, තාක්ෂණ විදයාචේදී උපාධි, විදයාචේදී
දර්ශනපති සහ දර්ශනපති ආාාර්ය උපාධිය සිට පුළුල් පරාසයකින් යුත් වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරයි.

28

ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනිපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපුර්ණ ලංකිරීම
වැඩසටහන
කර්මාන්ත අධ්යයන සහතික පර පාඨමාලාව

අදියර

ම ධ්යය

සහතික පර

ඉංග්රීසි, සිංහල

නව ලං
බආව ගැනීඉ

සඉපූර්ණ ලං
ළ

108

43

කාර්යාල චයදවුම් පිළිබඳ සහතික පර පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

56

56

ඉංජිචන්රු ිඳීම් සඳහා AutoCAD ඵලදායී භාවිතය
පිළිබඳ චකින පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

205

196

3D නිපසපකරණය සහ අතථය තාත්වික ඉදිරිපත්කිරීම්
චෙොඩනැ එම සඳහා චකින පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

ෙතික චව නිර්මාණ පිළිබඳ සහතිකපර පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

20

17

රැෆික්ක් නිර්මාණ පිළිබඳ සහතිකපර පාඨමාලාව

සහතික පර

61

61

Application of Office පැචක්ජ හා පරිෙණක දත්ත

සහතික පර

ඉංග්රීසි

63

39

සහතික පර

ඉංග්රීසි

16

16

සහතික පර

ඉංග්රීසි

30

30

පරිෙණක දත්ත ෙබඩා සහ ජාල නිර්මාණ
කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පර පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

16

16

ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ චකින පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

10

10

තාක්ෂණචේදී උසස් ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

ඩිප්ත චලනමා

ඉංග්රීසි

-

159

මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු උසස් ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

ඩිප්ත චලනමා

ඉංග්රීසි

-

20

කර්මාන්ත අධ්යයන ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

ඩිප්ත චලනමා

ඉංග්රීසි

-

63

චතොරතුරු පශධ්ති හා තාක්ෂණ ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

ඩිප්ත චලනමා

ඉංග්රීසි

56

24

කර්මාන්ත අධ්යයන උපාධිය

උපාධි

ඉංග්රීසි

406

63

තාක්ෂණචේදී උපාධිය ෞඉංජිචන්රුඋ

උපාධි

ඉංග්රීසි

972

154

මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු උපාධිය

උපාධි

ඉංග්රීසි

52

12

තාක්ෂණචේදී පශ්ාාත් උපාධි ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

-

06

තාක්ෂණ විදයාපති උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

-

03

දර්ශනපති උපාධියා ආාාර්ය උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

02

02

ඉංග්රීසි

ෙබඩා කළමනාකරණය සහතික පර පාඨමාලාව
පරිෙණක දත්ත ෙබඩා සහ ජාල නිර්මාණ
කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පර පාඨමාලාව
පරිෙණකෙත ය ණුම්කරණ පැචක්ජ පිළිබඳ සහතික
පර පාඨමාලාව

15 වගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනිපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපූර්ණ ලංකිරීම ලං– කාජි න්ුව ලංත ක්ඨණ ලංඨ්ය

29

ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

වැඩසටහන

කර්මාන්ත අධ්යයන සහතික පර

ර්ය ලංමණ්ඩකය

ෂ්ඨය ලං
සාතය ව

අධ්යයන ලංසහ ලං
අධ්යයන ලංසහ ය ලං
ර්ය ලංමණ්ඩකය

අනධ්යයන ලං ර්ය ලං
මණ්ඩකය

144

87

81

පාඨමාලාව
චතොරතුරු පශධ්ති හා තාක්ෂණ ඩිප්ත චලනමා

120

පාඨමාලාව
කර්මාන්ත අධ්යයන උපාධිය

1177

තාක්ෂණචේදී උපාධිය

3898

මෘදුකාංෙ ඉංජිචන්රු උපාධිය

133

ඉදිකිරීම් කළමනාකරණ පශ්ාාත් උපාධි

30

ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව
තාක්ෂණ විදයාපති උපාධිය

15

16 වගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය - කාජි න්ුව ලංත ක්ඨණ ලං

නව ලංපනය ්ම ක ප ලංවැඩසටහන්
පනය ්ම ක වප ලංවැඩසටහන

ම ධ්ය ලං

අදියර

MHZ3551 ඉංජිචන්රු ෙක තය I වැඩසටහන – තාක්ෂණචේදී
උපාධිය
MHZ3552 ඉංජිචන්රු ෙක තය II වැඩසටහන – තාක්ෂණචේදී
උපාධිය
MHZ4553 ඉංජිචන්රු ෙක තය III වැඩසටහන – තාක්ෂණචේදී
උපාධිය
MHZ4256 පරිෙණක සඳහා ෙක තය වැඩසටහන - මෘදුකාංෙ
ඉංජිචන්රු උපාධිය
MHZ4367 වයවහාරික සංඛ්යාන වැඩසටහන - කාර්මික අධ්යයන
උපාධිය
MHZ3458- කෘෂිකර්මය සඳහා ෙක තය වැඩසටහන කාර්මික
අධ්යයන උපාධිය
MHJ4241 තාක්ෂණචේදචේ ඉතිහාසය වැඩසටහන – BTech & BIS

ඉංග්රීසි

උපාධි

ඉංග්රීසි

උපාධි

ඉංග්රීසි

උපාධි

ඉංග්රීසි

උපාධි

ඉංග්රීසි

උපාධි

ඉංග්රීසි

උපාධි

ඉංග්රීසි

උපාධි

TAI6549 - විලාසිතා දැක්ම නිෂ්පාදන වැඩසටහන - විලාසිතා
නිර්මාණය සහ නිපැයුම් ප්රවර්ධ්නය

ඉංග්රීසි

උපාධි

17 වගුව : නව ලංපනය ්ම ක ප ලංවැඩසටහන් ලං- ලංකාජි න්ුව ලංත ක්ඨණ ලංඨ්ය

30

-

ම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක
පනය ්ම ක  ලං ක්තය ලංසහ ලංනම

අදියර ලං

ම ධ්යය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAI3342 විලාසිතා සංකල්පය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAI3540 චමනස්තර නිර්මාණය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAI3543 විලාසිතා නිර්මාණ සංකල්පය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAI4545 විලාසිතා නිර්මාණ රියාවියය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAI5346 කාර්මික ිාළුම් චසේදීම හා නිමාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAI5538 උසස් චමනස්තර නිර්මාණය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAM5540 චරදිපිළි අචලවිකිරීම

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAM6540 විලාසිතා අචලවිකරණය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAX4538 ිාළුම් නිෂ්පාදනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAX4560 වියනලද චරදිපිළි තාක්ෂණචේදය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAX6533 තාක්ෂක ක චරදිපිළි

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAX6539 වැඩ අධ්යයනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

TAX6560 උසස් වියන ලද චරදිපිළි තාක්ෂණය

උපාධි

ඉංග්රීසි

යාවිේ ලංකාජි න්ුව ලංවිද්ය  ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව
ඉංජිචන්රු භූවිදයාව
රදිළිබඳ ලංසහ ලංඇඟළුඉ ලංත ක්ඨණය ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

18 වගුව : ම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක  ලං- ලංකාජි න්ුව ලංත ක්ඨණ ඨ්ය ලං
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4.3

සෞතය ලංවිද්ය  ලංඨ්ය
විශ් ේඨණය ලං
චසෞඛ්ය විදයා පීඨය යනු චසෞඛ්ය විදයා චදපාර්තචම්න්තුචේ වැඩි
දියුණු කිරීමත් සමා 2015 ජූිය ආරම්භ කරන ලද ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්ව විදයාලයට අයත් පස්වැනි පීඨයයි. එය වර්තමානචේ චහද,
කවදය රසායනාොර විදයාව, ෂෂධ්චේද, මූියක විදයා, මචනනවිදයා
සහ උපචශශනය යන චදපාර්තචම්න්තු වියන් සමන්විත චේ.

2018 ලං වර්ඨය ලං තුළ ලං ඨ්

 ලං ්රධ් න ලං නිකධ් රීන් පීඨාධිපති: මහාාාර්ය ජී.ආර්.රණවක ; ප්රධ්ානීා මූියක

විදයා: මහාාාර්ය ආර්.යූ තන්්රිචෙොඩ ෞ2018 චපබරවාරි දක්වාඋ සහ එම්.ආර්.එම් හනීෆා මහතා ෞ 2018
මාර්තු සිටඋ; ප්රධ්ානීාකවදය රසායනාොර විදයා: බී.බී.එස් ද සිල්වා මහතා ෞ2018 ජුිය දක්වාඋ සහ
ආාාර්ය.චක්.ඒ.ශ්රියානි ෞ2018 අචෙනස්තු සිටඋ; ප්රධ්ානීා චහද: ඒ.වී.පී මාධ්වී චමය ෞ2018 ජුිය දක්වාඋ සහ
ආාාර්ය.ඩ ියේ.එන්.ප්රියන්ති

ෞ2018

අචෙනස්තු

සිටඋ; ප්රධ්ානීා ෂෂධ්චේද:

පී.ඩ ියේ.ජී.ඩී.පී

සමරචසේකර චමය; ප්රධ්ානීා මචනනවිදයාව සහ උපචශශන: ආාාර්ය.ජී.පී ෙමචේ සහ සහකාර
චල්ඛ්කාධිකාරී: එස්.ඒ.ඩී.ඩී.එන් සමරසිංහ මිය.
ර්ය ලංමණ්ඩකය අධ්යයන සහ අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය මුළු සංඛ්යාව 76ක් ෞස්ීරර හා තාවකාියක
යන චදකමඋ සහ බාහිර කාර්ය මණ්ඩලය ආසන්න වශචයන් 90 ක් 2018 වර්ෂය තුළ පීඨචේ චසේවය
කරන ලදි. නව අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 18ක් සහ අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල බඳවාෙැනීම් 07 ක්
සමා 2017 දී 19ක් වූ ස්ීරර කාර්ය මණ්ඩලය 2018 දී 45 දක්වා විශාල වශචයන් වැඩි විය. අධ්යයන
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 13 චදචනක් දැනට පශ්ාාත් උපාධි සුදුසුකම් (7 PhD, 3 MPhil, 3 MSc)
සඳහා චශය ය හා විචශය ය ආයතන වල අධ්යයනය කරමින් සිිනන අතර බාහිර මූලාර වියන් ෞවිශ්ව
විදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව , ක්වීන්ස්ලන්ඩ් තාක්ෂණ විශ්ව විදයාලයා ඕස්චරේියයාව, නව
චමක්සිචකන විශ්ව විදයාලයා ිමරිකා එක්සත් ජනපදය , ඔක්ලන්ඩ් තාක්ෂණ විශ්ව විදයාලයා
නවසීලන්තයඋ චමන්ම ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය චවතින් ද අරමුදල් සහාචහන උපකාරක පන්ති
මුදල් ලැබීමට වාසනාවන්ත වී ිත. චමම වර්ෂය අතරතුර, පීඨ සාමාජිකයින් විසින් පර්චේෂණ ියපි 14
ක් සමාචලනානය කළ සාරා වශචයන් ප්රකාශයට පත් කර ිති අතර ඉන් 6 ක් සූි ෙත සාරා චේ.
තම පර්චේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔවුන් චශය ය හා විචශය ය යන චදචකහිම සම්මන්රණ වලට ද
සහභාය  වූ අතර නිබන්ධ්නා විස්තෘත නිබන්ධ්නා චපනස්ටර් 48ක් සම්මන්රණ රියාවියචේදී ප්රකාශයට
පත් කරන ලදි. 2018 ආබාධිතභාවය සහ සංවර්ධ්නය , එක්සත් ජාතීන්චේ තිරසාර සංවර්ධ්න අරමුණු
ිතුළුව ආබාධිත තත්ත්වයන් ජය ෙැනීම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුචේදී මචනනවිදයාව සහ
උපචශශනය පිළිබඳ චජයෂ්ඨ කකාකාාාර්ය ආාාර්ය. එච්.එම්.සී.චේ.චහේරත් විසින් "ශ්රී ලංකාචේ සහ
දකුණු ආසියාචේ පුනරුත්ථාපන චසේවා සංවර්ධ්නය" යන මාතෘකාව පිළිබඳ ප්රධ්ාන චශශනය චීනචේ
බීජිං වල දී පවත්වන ලදි.

චහොඳම වාි ක ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන සම්මාන ශවිත්වය

ආාාර්ය.චක්.ඒ.ශ්රියානි විසින් සම්මන්රණ වලදී දිනා ෙන්නා ලදි. එනම්, එක් සම්මානයක් බුණවිධ්
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පර්චේෂණ පිළිබඳ දකුණු ආසියානු සම්මන්රණචේදී චසෞඛ්ය හා කවදය විදයා චත්මාව යටචත් සහ
අචනක් සම්මානය ශ්රී ලංකා උපාධිධ්ාරී චහද පදනචම් ශවීවාර්ෂික සැසිචේදී වශචයනි.
අධ්යයන ලං වැඩසටහන්

චපර වර්ෂචේ චසේම , චහදකම පිළිබඳ විදයාචේදී උපාධිය , කවදය

පර්චේෂණාෙර විදයාචේදී උපාධිය , ෂෂධ්චේදී උපාධිය චසෞඛ්ය විදයා පීඨය විසින් අඛ්ණ්ඩව පිරිනමනු
ලබන අතර අදාළ ක්චෂේර චේ ඩිප්ත චලනමා සුදුසුකම් සහිත සහ ප්රධ්ාන වශචයන් රජචේ චරනහල් සහ
අචනක් ආයතනවල චසේවචේ නියුතු චහදියන් , කවදය රසායනාොර කාර්මික ශිල්පීන් ,
තාක්ෂණචේදීන් චහන ෂෂධ්චේදීන් සඳහා චමම වැඩසටහන් තුනම පවත්වනු ලැච . චමම වැඩසටහන්
තුචන්ම විෂය මාලාව Sri Lanka
Qualification Framework (SLQF)

මාර්චෙනපචශශ වලට සමොමීව
සංචශනධ්නය

හා

ප්රතිවයූහෙත

කරන ලදි. උා චප සමත් පාසල්
හැරයන

නවකයින්

චමන්ම

වැඩකරන වෘත්තිකයන් සඳහා ද
අවස්ථා

සැපයීමට

හැකි

නව

මචනනවිදයාව පිළිබඳ විදයාචේදී
චෙෞරව උපාධියක් පීඨය විසින් ආරම්භ කරන ලදි. සියළුම චදපාර්තචම්න්තු සිය ඉචෙනුම් උපකාරක
චසේවාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සහ දැරීය: උදාහරණයක් වශචයන් පාඨමාලා 40 ට වැඩි සංඛ්යාවක්
මාර්ෙෙතව සහචයනෙය දක්වන ලද අතර පාඨමාලා කිහිපයක පාසල් දින පිනෙත කර පසුව නැරඹීමට
ලබා චදන ලද අතර අචනක් ප්රාචශය ය සිසුන් චවත ප්රචේශ වීමට වීඩිචයන සම්මන්රණ සැසි කිහිපයක්
පැවැත්විණ. පාඩම් ද්රවය ඉචලක්චරොනික ආකෘතිචයන් සැපයීමට කවදය පර්චේෂණ විදයා
චදපාර්තචම්න්තුව මූියකත්වය ෙන්නා ලදි.
ෂ්ඨයයන් 2018 දී, පීඨචේ උපාධි වැඩසටහන් 4 සඳහා නව ශිෂය බඳවාෙැනීම් පසුය ය වසරට
සාචප්ත ක්ෂව 20% කින් පමණ වැඩි වී ිති අතර පීඨචේ සම්පුර්ණ උපාධි අචප්ත ක්ෂක ශිෂය සංඛ්යාව
ආසන්න වශචයන් 3980කි. ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන 08ක පිරිනමන චහද උපාධිය සඳහා වැඩිම ශිෂය
සංඛ්යාවක් ියයාපදිංි  වී ිති අතර අචනකුත් උපාධි 03 හි අධ්යයන රියාකාරකම් චකොළ ප්රාචශය ය
මධ්යස්ථානචේ පමණක් පවත්වනු ලැච . 2018 ජුනි පවත්වන ලද උපාධි ප්රදාචනනත්සවචේදී පීඨය
විසින් චහදකම පිළිබඳ විදයාචේදී උපාධිධ්ාරීන් 227ක සංඛ්යාවක් ිමහි කරන ලදි. එචමන්ම ප්රථම
වතාවට කවදය පර්චේෂණාොර විදයාචේදී ශිෂයයන් 20ක් උපාධි ලැබූ අතර ප්රථම වතාවට කවදය
පර්චේෂණ විශිෂ්ඨත්වය සඳහා වන නාලනී ද සිල්වා රන් පදක්කම ද ිතුළත්ව එහිදී, උපාධි පදක්කම්
4ක්ා තයාෙ පිරිනැමිණ. මීට අමතරව, 2017/2018 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා චහද විදයා , කවදය

පර්චේෂණාොර විදයාචේදී සහ ෂෂධ්චේදී උපාධි වැඩසටහන් වල ඉහළ ජයරාහකයන් පීඨාධිපතිචේ
කීර්තිමත් ශිෂය ලැයිස්තුවට ිතුළත් කිරීචමන් පිළිෙැනීමට ලක්විය.
සුම ලං ක්රිය

ර ඉ

මචනනවිදයා සහ උපචශශන චදපාර්තචම්න්තුව විසින් පරිපාලනය කරන

උපචශශන ඒකකය සහ කවදය රසායනාොර විදයා චදපාර්තචම්න්තුව විසින් පරිපාලනය කරන චරනෙ
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විනිශ්ාය පිළිබඳ රසායනාොර චසේවාවන් , විශ්වවිදයාලචේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ශිෂයයන් චවනුචවන්
අඛ්ණ්ඩව චසේවචයහි නියුක්තව සිටී. උපචශශන ඒකකය සහ චදපාර්තචම්න්තු විසින් විශ්ව විදයාල
ප්රජාවචේ චසෞඛ්ය හා සුබසිශධිය ප්රවර්ධ්නය කළ හැකි මාතෘකා පිළිබඳ සාකච්ඡාා වැඩමුළු සංවිධ්ානය
කරන ලදි.
ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපූර්ණ ලංකිරීම
සෞතය ලංවිද්ය  ලංඨ්ය
වැඩසටහන ලං

අදියර

ම ධ්යය

විදයාචේදී චහද ෞචෙෞරවඋ උපාධිය

උපාධි

කවදය රසායනාොර විදයාචේදී ෞචෙෞරවඋ
උපාධිය
ෂෂධ් විදයාචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධිය
මචනනවිදයා විදයාචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධිය
දර්ශනපති උපාධියා ආාාර්ය උපාධිය

ඉංග්රීසි

නව ලං
බආව ගැනීඉ
647

සඉපූර්ණ ලං
රන ලංකද්
227

උපාධි

ඉංග්රීසි

124

20

උපාධි

ඉංග්රීසි

83

-

උපාධි

ඉංග්රීසි

68

-

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

01

-

923

247

එ තුව

19 ලංවගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපූර්ණ ලංකිරීම - සෞතය ලංවිද්ය  ලංඨ්ය

ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය
මුඛළු ලංෂ්ඨය ලං
සාතය ව

වැඩසටහන
විදයාචේදී චහද උපාධිය (BSc Hons Nursing)

3273

කවදය රසායනාොර විදයාචේදී උපාධිය (BMLS Hons)

354

ෂෂධ් විදයාචේදී උපාධිය (BPharm Hons)

291

මචනනවිදයා විදයාචේදී චෙෞරව උපාධිය

68

අධ්යයන ලංසහ ලං
අධ්යයන ලංසහ ය ලං
ර්ය ලංමණ්ඩකය
30

අනධ්යයන ලං
ර්ය ලං
මණ්ඩකය
47

(BSc Hons in Psychology)
01

දර්ශනපතිා ආාාර්ය උපාධිය

20 ලංවගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය ලං- ලං සෞතය ලංවිද්ය  ලංඨ්ය

නව ලංපනය ්ම ක ප ලංවැඩසටහන්
පනය ්ම ක වප ලංවැඩසටහන
මචනනවිදයා විදයාචේදී චෙෞරව උපාධිය

ම ධ්ය
ඉංග්රීසි

අදියර ලං
චෙෞරව උපාධි අදියර 3-6

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං21 වගුව : නව ලංපනය ්ම ක ප ලංවැඩසටහන් ලං- ලං සෞතය ලංවිද්ය  ලංඨ්ය

34

ම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක
පනය ්ම ක  ලං ක්තය ලංසහ ලංනම

අදියර

ම ධ්යය

NGU5303- චහදවිදයා පර්චේෂණ ක්රම

උපාධි

ඉංග්රීසි

NGU5405- ළමා චරනෙ පිළිබඳ චහද විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

NGU5406- මචනන ි කිත්සාව හා මානසික චසෞඛ්ය චහද විදයා

උපාධි

ඉංග්රීසි

NGU6304- වෘද විදයාත්මක චහද විදයා

උපාධි

ඉංග්රීසි

NGU6311- චහද විදයා පර්චේෂණ

උපාධි

ඉංග්රීසි

NGU6602- මහජන චසෞඛ්ය චහද විදයා

උපාධි

ඉංග්රීසි

NGU6803- පර්චේෂණ වයාපෘති

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDE3208 කවදය රසායනාොර තාක්ෂණ ශිල්පීන් සඳහා ආරම්භක
පාඨමාලාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU3303 සායනික කජව රසායනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU3306 කවදය පරචපනෂ විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU4501 රුධිරචේදය II

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU4406 හිස්චටන වයාධි විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU4307 කවරස අධ්යයන විදයාව හා දිලීර විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU4209 සාමානය වයාධි විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU5303 ප්රතිශක්ති විදයාව හා මස්තුචේදය

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU5206 කසල විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU5407 රසායනාොර ස්වයංරීයකරණය හා උපකරණ සැකසීම

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU6301 කසල ජාන විදයාව සහ අණුක ජාන විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU6302 මහජන චසෞඛ්ය ක්ුදද්රජීවි විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU6503 සායනික කජව රසායනය III

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU6404 කවදය රසායනාොර තත්ත්ව කළමනාකරණය හා පැවරීම

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU6800 පර්චේෂණ වයාපෘති

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU6355 ප්රතිශක්ති පටක රසායන විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

MDU6451 පාරවිලයන හා බශධ් කිරීචම් විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

හද් ලංවිද්ය  ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

වවද්ය ලංරස යන ග ර ලංවිද්ය  ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව
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අදියර

ම ධ්යය

FMU3203- ෂෂධ් විදයාව I

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU3302/FMU4357- චභෞතික ෂෂධ් විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU3356- ෂෂධ් කළමනාකරණය

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU4300-වයාධි විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU4303- ෂෂධ්චේදය I

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU4501- ෂෂධ් විදයාව II

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU5207- ෂෂධ් පර්චේෂණ හැඳින්වීම

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU5400- ෂෂධ්චේදය II

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU5403- ෂෂධ් තාක්ෂණචේදය I

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU5406- ෂෂධ් කළමනාකරණය අචලවිකරණය හා ය ණුම්කරණය

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU6300- ෂෂධ් කජවතාක්ෂණය හා ජාන ඉංජිචන්රු විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU6301- කජව රසායන

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU6302- ි කිත්සාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU6303- සායනික ෂෂධ් විදයාව I

උපාධි

ඉංග්රීසි

FMU6806- පර්චේෂණ වයාපෘති

උපාධි

ඉංග්රීසි

PLU3301-මචනනවිදයාව හැඳින්වීම

උපාධි

ඉංග්රීසි

PLU3303-අභිචප්රේරණය සහ හැමම්

උපාධි

ඉංග්රීසි

PLU3205-මචනනවිදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රීය ියවීම්

උපාධි

ඉංග්රීසි

PLU3307- ආයුකාලය වර්ධ්නය කිරීම

උපාධි

ඉංග්රීසි

PLU3308- සමාජ මචනනවිදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

පනය ්ම ක  ලං ක්තය ලංසහ ලංනම
ඖඨධ් ලංවිද්ය  ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

ම නෝවිද්ය  ලංහ  ලංඋපනය ීශන ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

22 ලංවගුව : ලංම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක  ලං- ලං සෞතය ලංවිද්ය  ලංඨ්ය

36

4.4 ම නව ලංශ ස්ත්ර ලංහ  ලංසම ජ ලංවිද්ය  ලංඨ්ය
විශ් ේඨණය ලං
මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයාචේ සමකාලීන
ක්චෂේරයන්හි ශිෂයත්ව සහ පර්චේෂණවල
වෘත්තීමය ප්රෙමණය හා විශිෂ්ටත්වය සඳහා
ගුණාත්මක අධ්යාපන අවස්ථා සැලසීම
චවනුචවන් විවෘත දුරස්ථ ඉචෙනුම් මාධ්යය
චයොදාෙැනීමට මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා
පීඨය කැපවී සිටී.
මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයාව තුළ ප්රධ්ාන
ක්චෂේර

නිචයනජනය

කරමින්

සමාජ

අධ්යයන, නීති අධ්යයන, භාෂා අධ්යයන සහ
කළමනාකරණ ආදී චදපාර්තචම්න්තු හතරකින් පීඨය සමන්විත චේ. තවද, අභිනවචයන් ස්ථාපිත කළ
චතොරතුරු අධ්යයන ඒකකය විසින් 2018 වර්ෂචේ සිට පුස්තකාල සහ චතොරතුරු අධ්යයනය චලස නව
ක්චෂේරයක් එකතු කරන ලදි. පූර්ව උපාධි අධ්යයන වැඩසටහන් සිට පශ්ාාත් උපාධි අදියර අධ්යයන
වැඩසටහන් දක්වා උසස් අධ්යාපනය කරචෙන යාමට බුණවිධ් අවස්ථා සැලසීම චවනුචවන් මානව ශාස්ර
හා සමාජ විදයා පීඨය චනොචයක් රියාමාර්ෙ චෙන තිච . ඉංග්රීසි හා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ
ශාස්රචේදී උපාධිය සහ පුස්තකාල හා චතොරතුරු අධ්යයන ශාස්රචේදී උපාධිය හැර අචනකුත් සියළුම
ප්රථම උපාධි වැඩසටහන් සහ පූර්ව උපාධි වැඩසටහන් ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන නවචයහිම පවත්වනු ලැච .
මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා පීඨය ආසන්න වශචයන් සිසුන් 15,000 කට පහසුකම් සපයන අතර
සිසුන්චේ සම්මාන වලට අනුව විවෘත විශ්වවිදයාලචේ ඉචෙනුම ලබන ශිෂය ජනෙහනචයන් හරි අඩක්
පමණ මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා පීඨයට අයත් චේ. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය විදයාර්ීරන්ට භාෂා
අධ්යයන චදපාර්තචම්න්තුව හරහා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීචම් වෙකීම පීඨය විසින් බාරචෙන ිත. 2018
වර්ෂචේදී පීඨය විසින් පූර්ව උපාධි වැඩසටහන් 12ක් පිරිනමන ලදි. ඒ අතරින් සමාජ විදයාව පිළිබඳ
සහතික පර වැඩසටහන සුවිචශේෂ භූමිකාවක් නිපසපණය කරයි.
අචනක් පූර්ව උපාධි වැඩසටහන් සාර්ථකව නිමකිරීම පීඨය තුළ සහ විවෘත විශ්වවිදයාලචේ අචනක්
පීඨවලද චනොචයක් උපාධි අවස්ථා විවර කරචදනු ලබයි. 2018 දී පීඨය විසින් පිරිනමන චකින කාලීන
පාඨමාලා, පූර්ව උපාධි, ප්රථම උපාධි සහ පශ්ාාත් උපාධි මට්ටචම් වැඩසටහන්වල සාරාංශය සහ ඉචෙනුම
ලබන්නන්චේ මුළු සංඛ්යාව වගුචවන් දැක්චේ.
වැඩසටහන
පූර්ව උපාධි (12)*
උපාධි (5)*
පශ්ාාත් උපාධි (4)*
දර්ශනපතිඋපාධියා ආාාර්ය උපාධිය (1)*
එ තුව (22)*
* වැඩසටහන් සංඛ්යාව වරහන් තුළ දක්වා ිත.

ෂ්ඨය ලංසාතය ව
3,323
11,090
426
5
14,844
37

සඉම නක භීන් ලංසාතය ව
1,403
1,025
116
1 (PhD)
2,545

පීඨය විසින් ක්චෂේර හයකින් චකින පාඨමාලා පිරිනමන අතර 2018 වසචර්දී ස්චේච්ඡා ඉඩම් අත්පත්
කරෙැනීම හා නැවත පදිංි  පිළිබඳ චකින පාඨමාලාවක් හඳුන්වාචදන ලදි. 2018 වසචර්දී 3014ක් වන
සම්පූර්ණ අචප්ත ක්ෂකයන් සංඛ්යාව චකින පාඨමාලා සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ිත.
පීඨචේ ියයාපදිංි  වූ ඉචෙනුම ලබන්නන්චෙන් බුණතරයක් රැකියා නියුක්තිකයන් වන අතර පවුචල් සහ
රැකියා අවශයතා සපුරාලමින් නිර්චශශිත නමයය ිය කාල පරාසයක් තුළ විවෘත දුරස්ථ ඉචෙනුම් මාධ්ය
භාවිතා කරමින් ඔවුන්චේ අධ්යාපන කටයුතු සම්පූර්ණ කරෙැනීමට බලචපොචරොත්තු චේ.
විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාචේ තත්ත්ව පාලන කවුන්සිලය විසින් පත් කරන ලද සමාචලනාන
කණ්ඩායම මය න් 2018 දී උපාධි වැඩසටහන් 4ක් සමාචලනානය කරන ලද අතර පහත සඳහන් චරේක 
ලබාෙන්නා ලදි.
වැඩසටහන
1

්රද් නය ලං රන ලංකද් ලං රණිය

ඉංග්රීසි හා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රචේදී ඉතා චහොඳයි (A)
උපාධිය

2

කළමනාකරණ අධ්යයනචේදී උපාධිය

චහොඳයි (B)

3

නීතිචේදී උපාධිය

චහොඳයි (B)

4

සමාජ විදයාචේදී උපාධිය

ඉතා චහොඳයි (A)

අධ්යයන වැඩසටහන්වල තත්වය විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන සභාචේ අචප්ත ක්ෂිත ලකුණු වලට අනුකූල වන
බව ඉහත සමාචලනාන වාර්තාව චපන්වා චශ.
2018 වර්ෂචේදී ඉචෙනුම ලබන්නන් 100 චදචනකු සඳහා පිඨාධිපතිචේ ප්රශංසා ියපි නිකුත් කරන ලදි.
පුස්තකාල හා චතොරතුරු අධ්යනචේදී නව අධ්යයන වැඩසටහන සඳහා සහාය දැක්වීම චවනුචවන්
චතොරතුරු අධ්යයන ඒකකය පීඨය තුළ ස්ථාපිත කරන ලද අතර 2018 දී චමම වැඩසටහන
පුස්තකාලයාධිපති හා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලචේ නායකත්වය
යටචත් චමම වැඩසටහන ආරම්භ විය. නව කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨයක් හා නව ඉංග්රීසි භාෂා
ඉෙැන්වීම් චදපාර්තචම්න්තුවක් ඉල්ලුම් කරමින් චවනත් චයනජනා ශවිත්වයක් විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන
චකොමිෂන් සභාව චවත 2017 දී ඉදිරිපත් කරන ලදි. එම චයනජනා ශවිත්වයම විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන
චකොමිෂන් සභාව විසින් 2018 දී අනුමත කරන ලදි. කැපවුණු , පළපුරුදු ලත් කාර්ය මණ්ඩලයකින් පීඨය
සමන්විත වන අතර, ඉන් 80%ක් පශ්ාාත් උපාධි සුදුසුකම් ලබාචෙන ිත. ජාතික සංවර්ධ්න ඉලක්ක
චවත ලාා චවමින් ඉචෙනුම ලබන්නන්චේ අභිලාශයන් චවත ප්රවිෂ්ටවීම උචදසා උසස් තත්වචේ
ඉචෙනුම් ප්රතිදානයන් නිපදවීම චවනුචවන් ඔවුන් සූදානමින් කැපවී සිටී.

38

ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපූර්ණ ලංකිරීම
වැඩසටහන
වයවසායකත්ව සහ කුඩා වයාපාර කළමනාකරණ
සහතික පර පාඨමාලාව
සවන්දීචම් හා කථන චකින පාඨමාලාව

නව ලං
බආව ගැනීඉ

සඉපූර්ණ ලං
රන ලංකද්

553

281

2782

2176

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

1098

907

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

63

40

අදියර

ම ධ්යය

සහතික පර

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

සහතික පර
සහතික පර

මානව සම්පත් කළමනාකරණ චකින පාඨමාලාව
සහතික පර
අචලවිකරණ කළමනාකරණ චකින පාඨමාලාව
සංාාරක හා චහනටල් චමචහයුම් චකින පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

223

82

කථන චදමළ චකින පාඨමාලාව

සහතික පර

චදමළ

25

23

චකොරියන් භාෂා චකින පාඨමාලාව- මූියක

සහතික පර

ඉංග්රීසි

35

35

චකොරියන් භාෂා චකින පාඨමාලාව - මධ්යම

සහතික පර

ඉංග්රීසි

10

10

ස්චවච්ඡා ඉඩම් අත්පත් කර ෙැනීම හා නැවත පදිංි 
කිරීම චකින පාඨමාලාව
සමාජ විදයා උසස් සහතික පර පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

40

35

සහතික පර

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

287

185

ආධුනිකා සිංහල මූියක පාඨමාලාව

සහතික පර

සිංහල

291

118

ආධුනිකා චදමළ මූියක පාඨමාලාව

සහතික පර

චදමළ

322

118

වයාපාර හා වෘත්තීමය සන්නිචේදනය සඳහා ඉංග්රීසි
උසස් සහතික පර පාඨමාලාව
ඉංග්රීසි භාෂාව හා සාහිතය ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

653

340

ඩිප්ත චලනමා

ඉංග්රීසි

57

47

තරුණ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

ඩිප්ත චලනමා

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි

82

26

ඉංග්රීසි

1505

121

699

370

1079

493

43

41

32

-

49

45

31

28

53

11

17

14

-

01

10029

5547

කළමනාකරණ විදයාව පිළිබඳ චෙෞරව උපාධිය

උපාධි

නීතිචේදී උපාධිය

උපාධි

සමාජ විදයා ශාස්රචේදී උපාධිය

උපාධි

සිංහල,චදමළ,
ඉංග්රීසි
ඉංග්රීසි

ඉංග්රීසි හා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ
ශාස්රචේදී උපාධිය
පුස්තකාල චතොරතුරු අධ්යයනය ශාස්රචේදී
උපාධිය
වයාපාරාරාජය පරිපාලන පිළිබඳ චපොදුරාජය
මණ්ඩල විධ්ායක ශාස්රපති උපාධිය

උපාධි

ඉංග්රීසි

උපාධි

ඉංග්රීසි

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර
පරිපාලනපති උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

නීතිපති උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

සංවර්ධ්න අධ්යයනය හා රාජය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ
ශාස්රපති උපාධිය
දර්ශනපති උපාධියා ආාාර්ය උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

එ තුව

23 වගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපූර්ණ ලංකිරීම - ම නව ලංශ ස්ත්ර ලංහ  ලංසම ජ ලංවිද්ය  ලංඨ්ය
39

ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

ර්ය ලංමණ්ඩකය

මුඛළු ලංෂ්ඨය ලං
සාතය ව

වැඩසටහන

වයවසායකත්ව හා කුඩා වයාපාර කළමනාකරණ සහතික
පර පාඨමාලාව
කළමනාකරණ විදයාව පිළිබඳ චෙෞරව උපාධිය

866

අනධ්යයන ලං
ර්ය ලං
මණ්ඩකය
26
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වයාපාරා රාජය පරිපාලනය පිළිබඳ චපොදු රාජය මණ්ඩලීය
විධ්ායක ශාස්රපති උපාධිය
මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර
පරිපාලනපති උපාධිය
ඉංග්රීසි හා ඉංග්රීසි භාෂාව ඉෙැන්වීම පිළිබඳ ශාස්රචේදී
උපාධිය
ඉංග්රීසි භාෂාව හා සාහිතය ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

147

වයාපාර හා වෘත්තීමය සන්නිචේදනය සඳහා ඉංග්රීසි උසස්
සහතික පර පාඨමාලාව
ආධුනිකා චදමළ මූියක පාඨමාලාව

939

ආධුනිකා සිංහල මූියක පාඨමාලාව

200

චදමළ මූියක පාඨමාලාව

149

සිංහල මූියක පාඨමාලාව

158

නීතිචේදී උපාධිය

4410

නීතිපති උපාධිය

120

සහතික පර / සමාජ විදයා උසස් සහතික පර පාඨමාලාව

426

ඩිප්ත චලනමා / තරුණ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ ඩිප්ත චලනමා

138

පාඨමාලාව
සමාජ විදයා ශාස්රචේදී උපාධිය

බ හිර ලං ර්ය ලං
මණ්ඩකයද් ලංඇතුළුව ලං
අධ්යයන ලංසහ ලං
අධ්යයන ලංසහ ය ලං
ර්ය ලංමණ්ඩකය
78

99
321
127

293

2477

සංවර්ධ්න අධ්යයනය හා රාජය ප්රතිපත්ති පිළිබඳ ශාස්රපති
60
උපාධිය
24 ලංවගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං ර්ය ලංමණ්ඩකය - ම නව ලංශ ස්ත්ර ලංහ  ලංසම ජ

විද්ය ඨ්ය

නව ලංපනය ්ම ක  ලංප ලංවැඩසටහන්
පනය ්ම ක වප ලංවැඩසටහන
මානව සම්පත් පුුණණුව හා සංවර්ධ්නය චකින පාඨමාලාව

ම ධ්යය
ඉංග්රීසි

අදියර
සහතික පර

මූලය ය ණුම්කරණය චකින පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි

සහතික පර

පරිෙණක මූියක ය ණුම්කරණය චකින පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි

සහතික පර

අචලවිකරණය චකින පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි

සහතික පර

අචලවි කළමනාකරණ චකින පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි

සහතික පර

25 වගුව : නව ලංපනය ්ම ක  ලංප ලංවැඩසටහන් – ම නව ලංශ ස්ත්ර ලංහ  ලංසම ජ විද්ය ඨ්ය
40

ම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක
පනය ්ම ක  ලං ක්තය ලංසහ ලංනම

අදියර

ම ධ්යය

යුධ් කාවය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4323: පාරිසරික චනොවන සන්නිචේදනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4333: සංවර්ධ්න ආර්කාක විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4334: ජතයන්තර ආර්කාක විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4335: මූලය ආර්කාක විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4353: ඥාතීත්වය, පවුල සහ විවාහය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4345: චශශපාලන සහභා එත්වය, නිචයනජනය සහ පාලනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4355: ආෙම, සමාජය සහ සංස්කෘතිය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4356: චශශපාලනය සහ සමාජ වයාපාර

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4344: අන්තර්ජාතික සංවිධ්ාන හා චශශාතික්රාන්ත ආණ්ඩුව

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5356: එදිචනදා ජීවිතය හා ජනවාර්ය කත්වය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4346: රාජය ප්රතිපත්තිය හා පරිපාලනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5332: කෘෂි ආර්කාක විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5347: නීතිය හා චශශපාලනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4332: චසෞඛ්ය ආර්කාක විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU3552: ශ්රී ලාංකික සමාජය හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ අවචබනධ්ය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5336: නාෙරික ආර්කාක විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4327: ි රපට හා නාටය රසාස්වාදය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5344: චෙනලීයකරණය වූ චලනකචේ ශ්රී ලංකාව: ෙැටළු හා අභිචයනෙ

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4336: රාජය මුදල්

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5346: සයිබර් චශශපාලනය හා ආණ්ඩු

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4323: ආපදා ප්රෙමනය පිළිබඳ සන්නිචේදනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5323: ආයතනික සන්නිචේදනය හා ප්රතිපසප නැංවීම

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5325: සන්නිචේදන රියාමාලාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5345: රාජයය, සමාජය හා පුරවැසියා: චශශපාලනික ජීවිතය පිළිබඳ
ප්රමාක ක මානයන්
DSU5354: චසෞඛ්ය හා සමාජය

උපාධි

ඉංග්රීසි

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU5357: චෙනලීයකරණය, සංක්රමණය හා සමාජ චවනස්කම්

උපාධි

ඉංග්රීසි

DSU4324: චවළඳ ප්රාාරණය හා ප්රවර්ධ්නය

උපාධි

ඉංග්රීසි

26 වගුව : ලංම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක – ම නව ලංශ ස්ත්ර ලංහ  ලංසම ජ ලංවිද්ය  ලංඨ්ය

41

4.5 ස්වභ වි  ලංවිද්ය  ලංඨ්ය
විශ් ේඨණය

පීඨ දර්ශනය : "ජාතික ඉලක්ක සපුරා ෙැනීම සඳහා

කැපචවමින් ද විදයා ක්චෂේරචයහි විවෘත හා දුරස්ථ
අධ්යාපනචේ නායකත්වය විදහා දක්වමින් ද ඉෙැන්වීම ඉචෙනෙැනීම හා පර්චේෂණ යන කාර්යයන්හි දී
නවයකරණය චකචරහි චයොමු වීම.

ඨ්

්රධ් න අරමුඛණු:


සිය අධ්යයන, වෘත්තීය හා යාවජීව ඉචෙනුම් අරමුණු තුළින් සාර්ථකත්වයට පත් වන කාර්යක්ෂම
හා අභිචප්රේරිත පුශෙලයන්චේ නව පරපුරක් සංවර්ධ්නය කිරීම.



ආධුනිකයන්චේ උසස් අධ්යාපනය සහ වෘත්තීමය සංවර්ධ්නය සඳහා ජාතික අභිමතාර්ථ සහ
ඉල්ලීම් මය න් දැනුවත් කරනු ලබන ගුණාත්මක වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම.



පර්චේෂණ, ශිෂයත්ව සහ වයවසාය රියාකාරකම් සඳහා සහාය දැක්වීම හා ප්රවර්ධ්නය කිරීම.



සහචයන එ හවුල්කාරීත්වය සහ චපොදු චසේවාවන් හරහා ප්රජාව හා ජාතිය සඳහා සහාය දැක්වීම.



විවෘත ප්රචේශචේ නමයය ිය පශධ්තියක් හරහා මූියක හා වයවහාර විදයාචේ වයාප්ත තිය ඉහළ
නැංවීම.

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලීය ස්වභාවික විදයා පීඨයට විවෘත හා දුරස්ථ අධ්යාපන ක්රමචේදය හරහා විදයා
උපාධි වැඩසටහන් ලබා දීම තුළ වසර 31කට අධික පළපුරුශදක් තිච . උශභිද විදයා, රසායන විදයා,
පරිෙණක විදයා, ෙක ත, චභෞතික විදයා සහ සත්ත්ව විදයා යන චදපාර්තචම්න්තු 6න් පීඨය සමන්විත චේ.
වර්තමානය වන විට ස්වභාවික විදයා පීඨය, විදයාව තුළ චවනස් වන ක්චෂේරයන් පිළිබඳ ගුණාත්මක
අධ්යයන වැඩසටහන් පුළුල් පරාසයක් තුළ ඉදිරිපත් කරයි. ඉදිරිපත් කරනු ලබන අධ්යයන වැඩසටහන්ා
අධ්යයන පාඨමාලා ලැයිස්තුව පහත දැක්චේ.


විදයාචේදී උපාධිය



විදයාචේදී ෞචෙෞරවඋ උපාධිය



විදයාචේදී ඩිප්ත චලනමාව



පරිසර අධ්යයනපති උපාධිය (අන්තර් පීඨ වැඩසටහනඋ



කවදය කීට විදයාව හා වයවහාරික පරචපනෂිතචේදය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය



අධ්යාපනචේදී උපාධිය ෞස්වභාවික විදයාඋ ෞඅධ්යාපන පීඨයඋ


ක්ුදද්රජීවී විදයා ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව ෞමාර්ෙෙතව සබැඳි වැඩසටහනඋ
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පාරිසරික විදයා ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව



ස්වාභාවික සම්පත් හා පාරිසරික සංාාරක ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව



රසායනාොර තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව



වනජීවී සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් සහතික පර
පාඨමාලාව



විදයාව සඳහා වන තනි පාඨමාලා

2018 ඔක්චතනබර් 9 වන දින පීඨ වාර්ෂික තයාෙ ප්රදාචනනත්සවය පවත්වනු ලැබූ අතර එම උත්සවචේදී
පීඨාධිපති ලැයිස්තු ප්රදාන එනම් කන්දයියා අනුස්මරණ ශිෂයත්ව ප්රදානය, නාියනී රත්නසිරි ශිෂයත්ව
ප්රදානය, බකීචබනල සමාජ ප්රදානය, සූ චනට් ප්රදානය, චබොට්චසොක් සහ ස්චපක්රම් ප්රදානය යනාදිය සිදු
කරන ලදි. වසර තුළ දී විදයාපති උපාධිධ්ාරීන් 366 ක් ිමහිචකොට ිති අතර ඒ අනුව චම් දක්වා ිමහි කළ
උපාධිධ්ාරීන්චේ සංඛ්යාව 5271කි. 2017/2018 අධ්යයන වර්ෂචේ විදයාපති උපාධි වැඩසටහන සඳහා
ියයාපදිංි  වූ නව ශිෂය සංඛ්යාව 881ක් විය.
පීඨචේ වාර්ෂික පර්චේෂණ සංසදය 2018 ජුනි 28 වන දින පවත්වන ලදි. උපාධිධ්ාරීන්, පශ්ාාත්
උපාධිධ්ාරීන් සහ ඩිප්ත චලනමා මටටචම් අයචේ පර්චේෂණ කටයුතු අීකක්ෂණය කිරීම මය න් සහ ඊට
අමතරව චවනත් චබොචහන පර්චේෂණ අධ්යයන සිදු කිරීම මය න් විශ්ව විදයාලීය පර්චේෂණ චකචරහි
පීඨය දායකත්වය ලබා දී ිත.
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ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංසඉපුර්ණ ලංකිරීම
ස්වභ වි  ලංවිද්ය  ලංඨ්ය
වැඩසටහන

අදියර

ම ධ්යය

නව ලංබආව ගැනීඉ

සඉපූර්ණ ලං
රන ලංකද්

රසායනාොර තාක්ෂණය පිළිබඳ
සහතික පර පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

වනජීවී සංරක්ෂණය සහ
කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පර
පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි සහ
සිංහල

පරිෙණක ජාල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ
චකින පාඨමාලාව.
ජුම්ලා සහ වර්ඩ්චප්රස් භාවිතචයන්
වෘත්තීය චව සංවර්ධ්නය පිළිබඳ
සහතික පර පාඨමාලාව
ආරම්භක චතොරතුරු හා සන්නිචේදන
තාක්ෂණ චකින පාඨමාලාව
වෘත්තීය පරිෙණක චයදවුම් පිළිබඳ
චකින පාඨමාලාව
පැළ අභිජනන තාක්ෂණ පිළිබඳ චකින
පාඨමාලාව
උසස් චව සංවර්ධ්නය පිළිබඳ චකින
පාඨමාලාව
චතොරතුරු සහ සන්නිචේදන
තාක්ෂණය ඉෙැන්වීම පිළිබඳ ගුරු
ශක්නුතාව වැඩි දියුණු කිරීචම් චකින
පාඨමාලාව
පරිෙණක ජාල පශධ්ති පිළිබඳ
සහතික පර පාඨමාලාව
පුශෙියක පරිෙණක චයදවුම් පිළිබඳ
සහතික පර පාඨමාලාව
රසායනාොර තාක්ෂණ උසස් සහතික
පර පාඨමාලාව
විදයා ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

සහතික පර

ඉංග්රීසි

SLQF අනුවාදයට අනුකූලව
ඉහළ නැංවීම සැකචසමින්
පවතී - නව ශිෂය බඳවාෙැනීම්
2020 දී සිදු කිරීමට නියමිතයි.
SLQF අනුවාදයට අනුකූලව
ඉහළ නැංවීම (වනජීවී
සංරක්ෂණය සහ
කළමනාකරණය පිළිබඳ
සහතික පර පාඨමාලාවඋ නව
ශිෂය බඳාවාෙැනීම 2019 දී සිදු
කිරීමට නියමිතයි.
78

සහතික පර

ඉංග්රීසි

42

42

සහතික පර

ඉංග්රීසි

16

11

සහතික පර

ඉංග්රීසි

116

63

සහතික පර

ඉංග්රීසි

25

25

සහතික පර

ඉංග්රීසි

22

18

සහතික පර

ඉංග්රීසි

වැඩසටහන
2019 මැයි
30 වන දින
ආරම්භ
චකචර්.
59

12
දැනට
සම්පූර්ණ කර
චනොමැත.

සහතික පර

ඉංග්රීසි

30

සහතික පර

ඉංග්රීසි

45

සහතික පර

ඉංග්රීසි

අදියචරන් ඉවත් විය

ඩිප්ත චලනමා

ඉංග්රීසි

පිටවීචම් සුදුසුකම

ක්ුදද්රජීවී විදයා ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

ඩිප්ත චලනමා

ඉංග්රීසි

-

14

ස්වභාවික සම්පත් හා පාරිසරික
සංාාරක ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

ඩිප්ත චලනමා

ඉංග්රීසි

දැනට
සම්පූර්ණ කර
චනොමැත.

උපාධි

ඉංග්රීසි

SLQF අනුවාදයට අනුකූලව
ඉහළ නැංවීම සැකචසමින්
පවතී - නව ශිෂය බඳවාෙැනීම්
2020 දී සිදු කිරීමට නියමිතයි.
881

පාරිසරික අධ්යයන විදයාපති උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

41

11

කවදය කීට විදයා වයවහාරික
පරචපොෂිතචේදය පිළිබඳ විදයාපති
උපාධිය
දර්ශනපති උපාධියා ආාාර්ය උපාධිය

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

පශ්ාාත් උපාධි

ඉංග්රීසි

SLQF අනුවාදයට අනුකූලව
ඉහළ නංවා ිත. නව ශිෂය
බඳවාෙැනීම 2019දී සිදු චකචර්.
03

දැනට
සම්පූර්ණ කර
චනොමැත.
03

විදයාචේදී උපාධිය

27 වගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ සහ තනි පුීගක වැඩසටහන් සඉපූර්ණ කිරීම - ස්වභ වි
44

366

විද්ය ඨ්ය

ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංසහ ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

වැඩසටහන

මුඛළු ලංෂ්ඨය ලං
සාතය ව ලං

අධ්යයන ලංසහ ලං
අධ්යයන ලංසහ ය ලං
ර්ය ලංමණ්ඩකය

අනධ්යයන ලං
ර්ය ලං
මණ්ඩකය

3841

148

47

විදයාචේදී උපාධිය
ක්ුදද්රජීවී විදයා ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

-

රසායනාොර තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් සහතික
පර පාඨමාලාව (ACLT)
රසායනාොර තාක්ෂණය පිළිබඳ සහතික පර
පාඨමාලාව
පරිෙණක ජාල සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතික
පර පාඨමාලාව
වෘත්තීය පරිෙණක චයදවුම් පිළිබඳ චකින
පාඨමාලාව
ජුම්ලා සහ වර්ඩ්චප්රස් භාවිතචයන් චව
සංවර්ධ්නය පිළිබඳ සහතික පර පාඨමාලාව
ආරම්භක චතොරතුරු හා සන්නිචේදන තාක්ෂණ
චකින පාඨමාලාව
උසස් චව සංවර්ධ්නය පිළිබඳ චකින
පාඨමාලාව
චතොරතුරු සහ සන්නිචේදන තාක්ෂණය
ඉෙැන්වීම පිළිබඳ ගුරු ශක්නුතාව වැඩි දියුණු
කිරීචම් චකින පාඨමාලාව
පරිෙණකජාලකරණය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ
සහතික පර පාඨමාලාව (CCNS)
වෘත්තීය පරිෙණක චයදවුම් පිළිබඳ සහතික පර
පාඨමාලාව (CPCA)
ජුම්ලා සහ වර්ඩ්චප්රස් භාවිතචයන් චව
සංවර්ධ්නය පිළිබඳ චකින පාඨමාලාව
පාරිසරික විදයා පශ්ාාත් උපාධි ඩිප්ත චලනමා
පාඨමාලාව - CESSD
පාරිසරික අධ්යයන විදයාපති උපාධිය

ර්ය ලංමණ්ඩකය

01
03
55
85

17
16
22

12
33
45
42
පිටවීචම් මට්ටම
පමක 
107

-CESSD

කවදය කීට විදයා වයවහාරික පරචපනෂිතචේදය
පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය
ශාක අභිජනන තාක්ෂණය පිළිබඳ චකින
පාඨමාලාව

03
25

28 වගුව : ෂ්ඨය ලංබආව ගැනීඉ ලංහ  ලංතනි ලංපුීගක ලංවැඩසටහන් ලංතුළ ලං

45

ර්ය ලංමණ්ඩකය - ස්වභ වි  ලංවිද්ය  ලංඨ්ය

නව ලංපනය ්ම ක ප ලංවැඩසටහන්
පනය ්ම ක වප ලංවැඩසටහන

ම ධ්යය

අදියර

වනජීවී සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස්
සහතික පර පාඨමාලාව
පාරිසරික බලපෑම් ිෙයීම (FNU6302)

ඉංග්රීසි

අදියර 2 (සහතික පර පාඨමාලාව)

ඉංග්රීසි

අදියර 6 (විචශේෂ විෂය)

ආරම්භක චතොරතුරු හා සන්නිචේදන තාක්ෂණ චකින
පාඨමාලාව
උසස් චව සංවර්ධ්නය පිළිබඳ චකින පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි

චකින පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි

චකින පාඨමාලාව

චතොරතුරු සහ සන්නිචේදන තාක්ෂණය ඉෙැන්වීම පිළිබඳ
ගුරු ශක්නුතාව වැඩි දියුණු කිරීචම් චකින පාඨමාලාව

ඉංග්රීසි

චකින පාඨමාලාව

29 වගුව : නව ලංපනය ්ම ක ප ලංවැඩසටහන් ලං- ලංස්වභ වි  ලංවිද්ය  ලංඨ්ය

ම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක
පනය ්ම ක  ලං ක්තය ලංසහ ලංනම

අදියර

ම ධ්යය ලං

CSU4300/CSU5315 චමචහයුම් පශධ්ති

උපාධි

ඉංග්රීසි

CSU4303/CSU5316 පරිෙණක ජාල

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU3500-සත්ව ජීවය හා විවිධ්ත්වය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU3301-කජව භූචෙනල විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU4300-සත්ව සංවර්ධ්නය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU4303-සත්ව ස්වපසපය හා රියාකාරීත්වය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU4301-පරිසර විදයාචේ මූලධ්ර්ම

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU5300-ජලජ ජීව විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU5301-මත්සය ජීව විදයාව හා ීකවර කර්මාන්තය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU5302-කජව විවිධ්ත්වය සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU5304-පරචපනෂචේදය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU5307-ක්ෂීර ජීව විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU5309-පාෂාණීය විදයාව

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU6300-කෘමි පළිචබනධ් හ කදශික කළමනාකරණය

උපාධි

ඉංග්රීසි

පනයරිගණ  ලංවිද්ය  ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

සවව ලංවිද්ය  ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

කළමනාකරණය
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පනය ්ම ක  ලං ක්තය ලංසහ ලංනම

අදියර

ම ධ්යය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU3201 - මූියක සංඛ්යාචල්ඛ්න

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU3300 - කදශික වීජ ෙක තය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU3302 - අවකලන සමීකරණ

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU4300 - සංඛ්යාචල්ඛ්න චබදා හැරීචම් සිශධ්ාන්ත

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU4302 - කදශික ෙණනය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU4303 - වයවහාරික චර්ීයය වීජ ෙක තය සහ අවකලන සමීකරණ

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU5300 - චර්ීයය ක්රම චල්ඛ්නය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU5302 - ෙක ත ක්රම

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU5303 - නිේටන යාන්ර විදයාව II

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU5304 - චමචහයුම් පර්චේෂණ

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU5305 - සංඛ්යාචල්ඛ්න අනුමිතිය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU5307 - සංඛ්යාත්මක ක්රම

උපාධි

ඉංග්රීසි

ADU5308 - ප්රස්තාර නයාය

උපාධි

ඉංග්රීසි

PEU3202 - කදශික අවකාශය

උපාධි

ඉංග්රීසි

PEU3300 - ෙක ත තර්ක ශාස්රය සහ ෙක ත සාධ්නය

උපාධි

ඉංග්රීසි

PEU4300 - තථය විශ්චල්ෂණය I

උපාධි

ඉංග්රීසි

PEU4301 - තථය විශ්චල්ෂණය II

උපාධි

ඉංග්රීසි

PEU4302 - චර්ීයය වීජ ෙක තය

උපාධි

ඉංග්රීසි

PEU4303 - කාණ්ඩ වාදය I

උපාධි

ඉංග්රීසි

PEU5300 - රිමාන් ඒකාබශධ්ය

උපාධි

ඉංග්රීසි

PEU5302- සමායුක්ත චේදය

උපාධි

ඉංග්රීසි

ZYU6303-අණුක ජීව විදයාව
ගණිත ලංවිද්ය  ලං ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

30 වගුව : ම ර්ගගත ලංපනය ්ම ක  ලං- ලංස්වභ වි  ලංවිද්ය  ලංඨ්ය
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5

ොටස ලං- ලංපනයර්

ඨණ ලංසහ ලං්ර

48

ශන

පනයර්
5.1 පනයර්

ඨණ ලංසහ ලං්ර

ශන

ඨණ ලංවය පනයෘතිප ලංපනයරි

ඨ්යප
මධ්යස්ථ නය

විචශේෂ අවශයතා අධ්යාපනය

01

්ර ෂ්ත ලං
පනයරි
02

පූර්ව ළමාවිය සහ ප්රාථමික අධ්යාපනය

01

01

-

ශවිතීය සහ තෘතීය අධ්යාපනය

01

02

08

කෘෂිකර්ම හා වැවිිය ඉංජිචන්රු විදයාව

-

05

-

සිවිල් ඉන්ජිචන්රු

-

19

-

08

09

-

-

04

02

යාන්්රික ඉංජිචන්රු

08

-

-

චප්ත ෂකර්ම සහ ිාළුම් තාක්ෂණය

28

01

01

-

-

09

කවදය රසායනාොර විදයා

13

05

03

චහද

01

04

22

ෂෂධ්චේද

12

04

08

මචනන විදයා හා උපචශශන

01

01

06

භාෂා අධ්යයන

41

03

06

නීති අධ්යයන

-

-

-

15

14

14

සමාජ විදයා අධ්යයන

-

14

උශභිද විදයාව

-

14

08

රසායන විදයාව

-

-

-

02

-

-

ෙක තය

-

05

09

චභෞතික විදයා

-

-

-

06

09

16

අධ්යාපන තාක්ෂක ක හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය

-

-

-

ප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවය

-

4

2

138

06

-

126

117

අධ්යාපන

ඉංජිචන්රු
තාක්ෂණ

පනයර් ඨණ ලං
වය පනයෘති

ද්පනය ර්ත ඉන්තුව

විදුිය සහ පරිෙණක ඉංජිචන්රු
ඉංජිචන්රු විදයා ෙක තය හා දර්ශනය

මූියක විදයා
චසෞඛ්ය විදයා

මානව ශාස්ර හා
සමාජ විදයා

ස්වභාවික විදයා

කළමනාකරණ අධ්යයන

පරිෙණක විදයාව

සත්ව විදයා

පුස්තකාලය
එ තුව
31 ලංවගුව  ලංපනයර්

කදිරිපනයව ලං ළ ලං
පනයරි
03

ඨණ ලංවය පනයෘතිප ලංපනයරි

ප්රකාශන පිළිබඳ චතොරතුරු ඉංග්රීසි මාධ්යචයන් සඳහන් චකොටචසහි ිමුණුම්වල දක්වා ිත.
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5.2 ්රන්ථප ලං ටටන්්
ඨ්යප ලංමධ්යස්ථ නය

පනයොව ලංවක ලංපනයරිච් ේද්

සඉපූර්ණ ලං පනයොව

්ර

ෂ්ත ලං ටටන්්

02

-

-

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ

-

චසෞඛ්ය විදයා

-

විදුිය සහ පරිෙණක
ඉංජිචන්රු - 01
-

චප්ත ෂකර්ම හා ිාළුම්
තාක්ෂණ- 01
-

සමාජ අධ්යයන-02 නීති-02

නීති-01

භාෂා-01

ෙක ත 01

-

-

අධ්යාපන

මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා
ස්වභාවික විදයා

32 වගුව :  ලං්රන්ථප ලං ටටන්්

5.3 සඉම න
ඨ්යප ලංමධ්යස්ථ නය
අධ්යාපන
ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ
චසෞඛ්ය විදයා

විශ්වවිද්ය ක ලංසඉම න

ජ ති  ලංසඉම න

ජ තයන්තර

01

-

-

කෘෂි කාර්මික සහ
වැවිිය ඉංජිචන්රු- 01
01

01

කෘෂි කාර්මික සහ
වැවිිය ඉංජිචන්රු- 01
භාෂා- 01

භාෂා - 01
සමාජ අධ්යයන - 01

-

ස්වභාවික විදයා

-

සත්ව විදයා -03

-

අධ්යාපන තාක්ෂක ක හා මාධ්ය
මධ්යස්ථානය

-

-

01

ප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවා

-

-

01

මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා

33 වගුව : සඉම න
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6

ොටස ලං- ලංමධ්යස්ථ න ලංසහ ලංඒ

51

මධ්යස්ථ න ලංසහ ලංඒ
6.1 ්ර ීය ය ලංඅධ්ය පනයන ලං සව
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් මාධ්යය හරහා සහතික පර, ඩිප්ත චලනමා,
උපාධි, පශ්ාාත් උපාධි දක්වා අධ්යයන වැඩසටහන් පිරිනමනු ලබයි. ප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවා අංශය
විසින් වැඩසටහන්වල පාඨමාලා ලබා දීම සඳහා යිනතල පහසුකම් හා ඉචෙනුම් සහාය චසේවා සපයනු
ලබයි.
නාවල, මධ්යම මණ්ඩපචේ පිහිටා ිති ප්රාචශය ය අධ්යයන මධ්යස්ථාන චල්කම් කාර්යාලය මධ්යම
මණ්ඩපය හා ඉචෙනුම ලබන්නන් එකට යා කරයි. දිවයිචන් විවිධ් ප්රචශශවල පිහිින ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන
09ක් හා අධ්යයන මධ්යස්ථාන 19ක් හරහා ශිෂයයාචේ චදොරකඩ සමීපචයහි හරවත් අධ්යාපන අවස්ථා
සඳහා ඉඩකඩ සළසා ිත. ෞපසපසටහන 1)

රූපනයසටහන ලං2 : ශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය කීය ලං්ර ීය ය ලංජ කය

චමම මධ්යස්ථාන ජාලය මඟින් චතොරතුරු සැපයීම, ඉල්ලුම්පර එකතු කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම, ශිෂයයන්
බඳවාෙැනීම, උපචශශනය, පාඨමාලා ද්රවය චබදාහැරීම, සැසි කළමනාකරණය එදිචනදා පංති සහ විභාෙ
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යනාදිය ිතුලත් වීවිධ් චසේවාවන් සපයනු ලබයි. චකොළ

ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානයද ිතුලුව විවෘත

විශ්වවිදයාලචේ මධ්යම මණ්ඩපය අක්කර 33ක් වූ භූමිභාෙයක නාවල පිහිටුවා ිත.
සබරෙමුව පළාචත් ආධුනික ශිෂයයන්චේ අධ්යනයමය අවශයතාවයන් සපුරාෙත හැකිවන චසේ 2017
වසචරහි දී රත්නපුර අධ්යයන මධ්යස්ථානය ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානයක් චලස ඉහළ නැංවීමට හැකි විය.
සෑම පළාතකම එක් ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීචම් විවෘත විශ්වවිදයාල අරමුණ චමමය න්
සනාථ වී ිත.
මාතචල් දිස්්රික්කචේ නව අධ්යයන මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පාලක සභා අනුමැතිය
දැනටමත් ලැබී ිති බව සඳහන් කළ යුතුය. මාතචල් නෙරචේ ඉඩම් චකොටසක් ඒ සඳහා චවන් කරන
ලද අතර මධ්යස්ථානය සඳහා චෙොඩනැය ල්ල ඉදිකිරීම සිදුකරමින් පවතී. 2019 වර්ෂචේ මැද භාෙචේදී
මාතචල් අධ්යයන මධ්යස්ථානය උත්සවාකාරචයන් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ිත. චමම අධ්යයන
මධ්යස්ථානය මාතචල් නෙරචේ ස්ථාපිත කිරීමත් සමෙ සෑම දිස්්රික්කයකම එක් අධ්යයන
මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීචම් අරමුණ ද ඉටු වනු ිත.
2017 වර්ෂචේදී ලැුවණු අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව, රත්නපුර හා බදුල්ල ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන
සඳහා නව ඉඩම් අත්පත් කර ෙැනීචම් කටයුතු දැනට සිදු චකචරමින් පවතී. තවද, මන්නාරම හා
්රිකුණාමලය දිස්්රික්ක චදචකහි අධ්යයන මධ්යස්ථාන පිහිටුවීම සඳහා අක්කර 05ක භූමි ප්රමාණයක්
චවන් කරවා ෙැනීමට එම දිස්්රික්ක චදචකහි චල්කම් කාර්යාල කටයුතු කර ිත.
අනුරාධ්පුර ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානචයහි ප්රධ්ාන චෙොඩනැය ල්ලට එකතු කරන ලද නව චෙොඩනැය ල්ල සහ
මාතර ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානචේ පුස්තකාල චෙොඩනැය ල්ල විවෘත කිරීමද 2017 වසචරහි මැද භාෙචේදී
සිදුවිය. ඉඩකඩ සහිත චශශන ශාලා, ශිෂය රසායනාොර හා නව සම්මන්රණ ශාලා මය න් අනුරාධ්පුර
ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානචේ ධ්ාරිතාව වර්ධ්නය කර ිත.
මාතර ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානචයහි නව පුස්තකාල චෙොඩනැය ල්ල ශිෂයයන් සඳහා චබොචහන පහසුකම්
සපයනු ලබයි. චසෞඛ්ය විදයා පීඨය සඳහා නව චෙොඩනැය ල්ල ඉදිකිරීම හා ප්රධ්ාන පුස්තකාල
චෙොඩනැය ල්ල විශාල කිරීම අවශය අනුමැතිය සහිතව ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට අචප්ත ක්ෂා චකචර්.
බණ්ඩාරචවල හා ෙම්පහ අධ්යාපන මධ්යස්ථාන සහ චකොළ

ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානයට අවශය විභාෙ

ශාලා සඳහා ඉල්ියම් විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කර ිත. තවද මාතර ප්රාචශය ය
මධ්යස්ථානයට නව බුණ තට්ටු චෙොඩනැය ිය සංකීර්ණයක් සඳහා ද විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන්
සභාචේ අනුමැතිය සඳහා චයනජනාවක් ඉදිරිපත් කර ිත.
මහනුවර හා මාතර ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානවල ශිෂයයන්හට තාවකාියක චන්වාසික පහසුකම් සැපයීම
සඳහා චයනජනාවක් උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශයට චයොමු කර ිත. දිවයින මුළුල්චල්ම උසස් අධ්යාපන
අවස්ථා පිවිසුම් ඉහළ නැංවීම සඳහා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ රියාකාරකම් පෘල ල කිරීමට ඉදිරිපත් කළ
චයනජනාවක් මෑතක දී ෙරු අරාමාතයවරයා හා ෙරු උසස් අධ්යාපන හා මහා මාර්ෙ අමාතයවරයා
සහභා එ වූ රැස්වීමක සාකච්ඡාවට බඳුන් වී ිති බව වාර්තා විය.
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6.2 පුස්ත

කය

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය
පුස්තකාල පශධ්තිය පුස්තකාල
9කින් සමන්විත චේ. එනම්,
නාවල ප්රධ්ාන විශ්වවිදයාල
පරිරචේ
පිහිින
ප්රධ්ාන
පුස්තකාලය සහ අනුරාධ්පුර,
බදුල්ල, මඩකළපුව, යාපනය,
නුවර, කුරුණෑෙල, මාතර සහ
රත්නපුර පිහිින ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාලීය
ප්රාචශය ය
මධ්යස්ථාන 8හි ප්රාචශය ය
පුස්තකාල 8 වශචයනි. ප්රධ්ාන
පුස්තකාලය, මාතර සහ නුවර මධ්යස්ථාන සතුව ඔවුන්චේම චෙොඩනැය ිය ිත. පශධ්තිය සතු මුළු චපොත්
සංඛ්යාව 156047, වාර සටහන් නාමයන් - මුද්රිත සහ ඉචලක්චරොනික චදචකහිම 31, විශ්වවිදයාලය මය න්
අනියුක්ත (subscribe) කර ිති විදුත් සාරා දත්ත සහ විදුත් රන්ථ දත්ත 2, රවය-දෘශය සම්පත් 3,223.
චමම සම්පත් හැර ඊ-ෙබඩාව, ඩිජිටල් කියවීම් කාමර, ඩිජිටල් සම්පත් විවෘත ප්රචේශය, විශ්වවිදයාල
ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව මය න් සපයන ලද විශාල දත්ත ප්රමාණයක් වැනි පර්චේෂණ සහ විෂය
සම්බන්ධ් චතොරතුරු සඳහා නිදහස් ප්රචේශ ලබා චදන චව අඩවි ෙණනාවක් ිත. චමම මාර්ෙෙත
සම්පත් විශ්වවිදයාල චව අඩවිය (http://lib.ou.ac.lk) හරහා පිවිසිය හැකි අතර සියළුම ප්රාචශය ය
මධ්යස්ථාන පුස්තකාල වියන් ලබාෙත හැක.
සාමාජිකයන් චලස මුළු පුස්තකාල පශධ්තියට සම්බන්ධිත පරිය ලකයන් 7961 කි. වසරකට ද්රවය
සංසරණය වන ෙණනය 32,314කි. වසරකට පුස්තකාලයට පැමිණීම් 77,843 කි. 2018 අතථය පුස්තකාල
පරිය ලකයන් සංඛ්යාව 164,000 චලස වාර්තා විය.
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල පුස්තකාල චසේවාව විශ්වවිදයාලීය සහ මාර්ෙෙත පරිය ලකයින්ට ලබාෙත
හැකිය. සපයන ලද ප්රධ්ාන චසේවාවන් වන්චන් චපොත් සංසරණ චසේවාවන් සහ ස්වයංරීය පුස්තකාල
පශධ්තියක් හරහා පූර්ණ කාලීනව සරීය චතොරතුරු විමසුම් චසේවා: අධ්යයන විමසීම් චසේවා- කවුන්ටරය
මය න් සහ මාර්ෙෙතව: චලොව පුරා මූලාර හරහා චල්ඛ්න චබදාහැරීචම් චසේවා; පරිෙණක විදයාොර 2
හරහා අථත්ය සම්පත් ප්රචේශය: පරිෙණක ප්රචේශය සමා සමූහ ඉචෙනුම් පහසුකම්: ලැප්ත චටොප්ත  ණය
චසේවාව; සාකච්ඡා කාමර පහසුකම්; වායු සමීකරණය කරන ලද කියවීම් කාමර; ඉචෙනුම් ආධ්ාරක
වැඩසටහන් ආදිය.
චමම පහසුකම් සැපයීම සඳහා විවිධ් මට්ටචම් කාර්ය මණ්ඩලය ස්වයංරීය පරිසරයක වැඩ කිරීචම්
ප්රවීණතාව ලබා ෙැනීමට සහ දිවයින පුරා විසිරී ිති විවෘත ඉචෙනුම් ජන සමාජයක් සඳහා චසේවය කිරීම
චවනුචවන් පුුණණු කර ිත. චතොරතුරු පාලනය කිරීම, ඉචෙනුම් සහ පර්චේෂණ සහය, මහජන
සම්බන්ධ්තා පවත්වාචෙන යාම, ඉචලක්චරොනික් හා චව මූියක චසේවා නිර්මාණය කිරීම හා
පවත්වාචෙන යාම, හැසිරවීම සහ වෘත්තිය හා සමාජ උත්සව ආදිය සඳහා ඔවුන් විචශේෂචයන් පුුණණු කර
ිත. චකොන්රාත් කාර්ය මණ්ඩලය ද ිතුළුව මුළු පුස්තකාල පශධ්තිචේ කාර්ය මණ්ඩලය සංඛ්යාව 51
කි.

54

6.3

ර්ය ලංමණ්ඩක ලංසාවර්ධ්න ලංමධ්යස්ථ නය
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ කාර්ය මණ්ඩල
සංවර්ධ්න

මධ්යස්ථානය

විශ්වවිදයාලචේ

කාර්ය

මණ්ඩලචේ හැකියාවන් ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහා
අධ්යයන සහ පරිපාලන වැඩකටයුතු වලට සහාය ලබා
දීම අරමුණු කරචෙන පිහිටුවන ලදි. විශ්වවිදයාලචේ
ඵලදායී චසේවකයන් චලස වැඩකටයුතු කිරීම සඳහා
අවශය වන හැකියාවන් සහ චයනෙයතාවන් වැඩිදියුණු
කිරීම සඳහා අවශය වන විවිධ් පුුණණු වැඩසටහන් සහ
වැඩමුළු පැවැත්වීමට කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය පහසුකම් සපයයි.
අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල සහ අනධ්යන යන සියළුම වර්ෙවල කාර්ය මණ්ඩලයට වැඩමුළු පැවැත්වීම සිදු
කරයි. චමහිදී ලබා චදන වැඩමුළු වල පරාස වැඩකරන පරිසරචේ හැකියාවන් ප්රවර්ධ්නය කිරීම පමණක්
චනොව පුශෙල වර්ධ්නයට සහ ජීවිතචේ සහ වැඩකරන ස්ථානචේ වැඩකටයුතු සමබර කර ෙැනීමට සහාය
ලබා චදයි. කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානචේ ප්රධ්ානතම වැඩසටහන වන්චන් පරිවාස මට්ටචම්
සිිනන කකාකාාාර්යවරුන්ට පවත්වන උසස් අධ්යාපන ඉෙැන්වීචම් සහතික පර පාඨමාලාවයි. සියලුම
පරිවාස කකාකාාාර්යවරුන්, කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ඔවුන්චේ ස්ීරර කිරීම සඳහා උසස් අධ්යාපන
ඉෙැන්වීචම් සහතික පර පාඨමාලාව සාර්ථක චලස සම්පූර්ණ කිරීම අවශය චේ. කාර්ය මණ්ඩල
සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය විසින් උසස් අධ්යාපන ඉෙැන්වීචම් සහතික පර පාඨමාලා වැඩසටහන් 4ක්
සාර්ථකව සම්පුර්ණ කර තිච . චජයෂ්ඨ කකාකාාාර්යවරුන්ට පවත්වන චප්රේරණ වැඩසටහන චවනත්
විශ්වවිදයාලවල පවා ිෙයීමට ලක් වූ වැඩසටහනකි.
චසේවක භවතුන්චේ භාෂා කුසලතාව වැඩි
දියුණු කිරීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න
මධ්යස්ථානය වාර්ෂිකව චබොචහන වැඩසටහන්
පවත්වනු ලබයි. Toastmaster Speech Craft
වැඩසටහන, අධ්යයන රානා වැඩසටහන්,
විශ්වවිදයාලීය චදමළ සහ ඉංග්රීසි චසේවක
භවතුන්

ආවරණය

වන

සන්නිචේදන

වැඩසටහන් එවැනි වැඩසටහන් කිහිපයක් චේ.
මානසික

සුබසිශධිය

සඳහා

අභිචප්රේරණ

වැඩසටහන් සහ උපචශශන වැඩමුළු ද වාර්ෂිකව සිදු චකචර්. චමම සියළුම වැඩමුළු සහ වැඩසටහන්
සමය න් පාර්ශවකරුවන්චේ දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීමට කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න
මධ්යස්ථානය බලාචපොචරොත්තු චේ.
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2018 වර්ෂය අතරතුර, කාර්ය මණ්ඩල මධ්යස්ථානය විසින් සියළුම කාර්ය මණ්ඩල වලට වැඩමුළු 30ක්
පවත්වන ලදි. චසේවක භවතුන් විශාල ප්රමාණයක් සියළුම වැඩසටහන් සඳහා සහභාය  වී ිති අතර 50%
ක් පමණ විශ්ව විදයාල චසේවකයින් සිය දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු කර ෙැනීම සඳහා කාර්ය
මණ්ඩල සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානචයන් ප්රතිලාභ ලබා තිබීම සතුටට කරුණකි.
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6.4 වෘවතීය ලංඋපනය ීශන ලංඒ

ය

වෘත්තීය උපචශශන ඒකකය පීඨය හා එක්ව ශිෂයයන්චේ හැකියාවන්‚ අභිලාෂයන්‚ බලාචපොචරොත්තු
මත පදනම්ව ඵලදායි රැකියා අවස්ථා සඳහා මෙ චපන්වීමට වැඩමුළු හා සම්මන්රණ සංවිධ්ානය කරනු
ලබයි. රාජය හා පුශෙියක යන අංශ චදචකහිම අනාෙත චසේවාචයනජකයින්ට අවශය දැනුචමන්‚
කුසලතාවචයන්‚ ආකල්පවියන්‚ අභිචප්රේරණය මය න් විදයාර්ීරන් පුුණණු කරමින් චමය සාක්ෂාත්
කරෙැනීම අරමුණයි.

2018 ජනව රි ලං 1 ලං යාට ලං ද්සැඉබර් ලං 31 ලං ද්ක්ව  ලං වෘවතීය ලං උපනය ීශන ලං ඒ
ක්රිය

ය ලං මගින් ලං පනයවවවන ලං කද් ලං

ර ඉ



මාර්තු - පර්චේෂණ ක්රමචේදය පිළිබඳ වැඩමුළුව



මැයි සිට ජූිය - ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේදී ශිෂය අධ්යයන සූදානම් පුුණණුව
(StART@OUSL - පළමු වටය)



ඉහත කරමාසික පුුණණු වැඩසටහන යටචත් අනිවාර්ය පාඨමාලා 2ක් කවකල්පිත
පාඨමාලාවක් විදයාචේදී උපාධිය සඳහා සහ ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටහන සඳහා
ියයාපදිංි  වූ සියළුම ශිෂයයන් චවනුචවන් ඉදිරිපත් කරන ලදි.



ජුනි - ජීව දත්ත ියවීම පිළිබඳ වැඩමුළුව, සාකච්ඡා වලට මුුණණ දීම සහ චසේවාචයනජකයාචේ
අචප්ත ක්ෂා පිළිබඳ වැඩමුළුව.



ජූිය- අධ්යාපනය සඳහා ගලෙල් හඳුන්වාදීම පිළිබඳ වැඩසටහන



සැප්ත තැම්බර් - අධ්යයන ියවීම පිළිබඳ වැඩමුළුව



ඔක්චතනබර් සිට 2019 ජනවාරි දක්වා - ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේදී ශිෂය අධ්යයන සූදානම්
පුුණණුව (StART@OUSL - චදවන වටය)



ඉහත කරමාසික පුුණණු වැඩසටහන යටචත් අනිවාර්ය පාඨමාලා 2ක් කවකල්පිත
පාඨමාලාවක් BMS, BA සහ චසෞඛ්ය විදයා පීඨචේ ශිෂයයන් චවනුචවන් ඉදිරිපත් කරන ලදි.



ඔක්චතනබර් - ශිෂය ගුරුවරුන් සඳහා ගුරු සංවර්ධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව
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6.5 මුඛද්රණ කය ලංසහ ලංමධ්යම ලං පනයොව ලං බද් හැරී ඉ ලංඒ

ය

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය දුරස්ථ අධ්යාපන ක්රමචේදය හරහා දැනුම ලබා දීමට හා වයාප්ත ත කිරීම
සඳහා පිහිටුවා ිත. චමම අරමුණ සාක්ෂාත් කරෙැනීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්චේ සංවර්ධ්න අරමුදචල්
අනුරහය සහිතව ශිෂයයන්ට පාඨමාලා ද්රවය ලබා දීම සඳහා 1982 වර්ෂචේදී විශ්ව විදයාලය තුළ
මුද්රණාලය පිහිටුවන ලදි.
පීඨ 5 මය න් පවත්වනු ලබන චනොචයක් පාඨමාලා සඳහා 35,000 කට අධික ශිෂය සංඛ්යාවක් විශ්ව
විදයාලය තුළ ියයාපදිංි  වී ිත. මීට අමතරව, පරිපාලන අංශ සඳහා අවශය විවිධ් ියපි ද්රවය සහ චවනත්
ියය කියවිිය මුද්රණය කිරීම ද මුද්රණාලය විසින් සිදු කරයි.
තවද, උපචශශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානචේ අනුමැතිය සහිතව උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශය,
චවනත් විශ්ව විදයාල සහ චවනත් රාජය ආයතන විසින් ඉල්ලා ිති ද්රවය මුද්රණය කිරීම මුද්රණාලය විසින්
බාරචෙන ිත.

මුඛද්රණ ක

 ලංමුඛද්රණය ලං රන ලංකද් ලංපනය ්ම ක  ලංද්රවය ලංසහ ලං වනව ලංද්රවය - 2018
පනය ්ම ක  ලංද්රවය ලංළිටපනයව ලං
සාතය ව

ජනවාරි

43,021

චපබරවාරි

21,122

පනය ්ම ක  ලංඅව පනයොව ලං
ළිටපනයව ලංසාතය ව
202

වනව ලංද්රවය ලංළිටපනයව ලං
සාතය ව
200
445,082

වැඩ වර්ජන කාලසීමාව

මාර්තු
අචප්රේල්

16,048

මැයි

38,308

1,040

24,144

ජුනි

68,853

13,996

666,333

ජුිය

33,947

අචෙනස්තු

30,345

2,560

414,632

සැප්ත තැම්බර්

49,476

1,436

173,722

ඔක්චතනබර්

57,015

4,190

171,681

චනොවැම්බර්

21,454

190

129,017

චදසැම්බර්

22,489

70

25,518

එ තුව

-

-

402,078

829,132

23,684

58

54,732

2,934,193

උපනය ීශන ලංසහ ලංබ හිර ලංසඉපනයව ලංමධ්යස්ථ න

ර්ය ලංභ රය

විස්තරය

ළිටපනයව

විශ්වවිදයාල දින දර්ශනය - නැචෙනහිර විශ්වවිදයාලය

200

කළමනාකරණ මාර්චෙනපචශශ I චකොටස - නැචෙනහිර විශ්වවිදයාලය

300

කළමනාකරණ මාර්චෙනපචශශ II චකොටස - නැචෙනහිර
විශ්වවිදයාලය

300
1986

උපාධි සහතිකය - රුුණණු විශ්වවිදයාලය
රන් පදක්කම් සහතිකය - රුුණණු විශ්වවිදයාලය

72

2018 ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ උපාධි ප්රදාචනනත්සවචේ

1500

උපාධිධ්ාරීන්ට යැවිය යුතු ියපිය

IMechE ආරාධ්නා පරය

40

IMechE ශිෂය පරිච්චඡ්දය (A3)

50

IMechE ශිෂය සිදුවීම් නිචේදනය

50

ආර්.චක්.ඩ ියේ ගුණචසේකර අනුස්මරණ චශශනචේ ආරාධ්නය

350

ආර්.චක්.ඩ ියේ ගුණචසේකර අනුස්මරණ චශශන රන්ථය

300

වෘත්තීය සමිති වාර්ෂික වාර්තාව

130

LLM ශිෂය චලොේ චපොත

200
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6.6 ජ ති  ලංම ර්ගගත ලංදුරස්ථ ලංඅධ්ය පනයන ලං සවය
උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශය යටචත් 2018 දුරස්ථ අධ්යාපන නවීකරණ වයාපෘතිචේ චකොටසක් චලස
ජාතික මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන චසේවය පිහිටුවන ලදි. චමය 2015 මාර්තු මස විශ්වවිදයාලයට පවරන
ලදි. අපචේ දැක්ම වන්චන් ශ්රී ලංකාචේ දුරස්ථ අධ්යාපනචේ සහ දිවයිචනන් පිටත ප්රමුඛ්චපචල් පහසුකම්
සපයන්නා බවට පත් වීමයි.
එම දැක්ම සමා, මාර්ෙෙත අධ්යාපනයට සහය දැක්වීමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය ජාතික
මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන චසේවය පහත සඳහන් පහසුකම් වියන් සමන්විත චේ.
 මාර්ෙෙත අන්තර්ෙත සංවර්ධ්නය සහ කළමනාකරණය
 වීඩිචයන සම්මන්රණ පහසුකම්
 මාර්ෙෙත විභාෙ
 වැඩමුළු සහ පුුණණුව
2015 සිට 2018 දක්වා ජාතික මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන චසේවය විසින් මුුණණ චදන ලද ප්රවර්ධ්න ෙැටළු
තිබූ අතර දැනට ඒවා විසඳමින් පවතී. 2019 වර්ෂචේදී, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය මාර්ෙෙත දුරස්ථ
අධ්යාපන චසේවය සම්පූර්ණචයන්ම රියාත්මක වීමට සහ පිහිටුවන ලද අරමුණ චවනුචවන් චසේවය
කිරීමට අචප්ත ක්ෂා කරයි.
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6.7 ජ තයන්තර ලංසබආත  ලංඒ

ය

ජාතයන්තර සබඳතා ඒකකය 2013 ඔක්චතනබර් මස ස්ථාපිත කරන ලදී. එය සංචශනධිත 1990 අංක 01
දරන විවෘත විශ්ව විදයාල ආඥාපනචත් 19 වන චකොටස සමා කියවිය යුතු 1978 අංක 16 දරන විශ්ව
විදයාල පනචත් 135 චකොටස යටචත් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාල සභාව විසින් අනුමත කරන ලද ශ්රි
ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ 2016 අංක 9 දරන අතුරු වයවස්ථාව යටචත් රියාත්මක චේ.
ජාතයන්තර සබඳතා අංශය උපකුලපතිචේ සෘජු අීකක්ෂණය යටචත් අධ්යක්ෂවරචයකුචේ චමචහයවීම
මත රියාත්මක චේ. එහි පරිපාලන සහ මූලය කටයුතු කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසින් රියාත්මක
කරනු ලබයි. ජාතයන්තර සබඳතා අංශචේ අධ්යක්ෂ ශරී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ ශාස්රඥචයක් වන
අතර චජයෂ්ඨ කකාකාාාර්ය චහන ඊට ඉහළ මට්ටචම් පුශෙලචයක් වන අතර උපකුලපතිචේ නිර්චශශය
මත ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ පාලක සභාචේ අනුමැතිය මත පත් කරනු ලබයි.
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය චලොව පිළිෙත් මට්ටචම් අධ්යාපනයක් සහ පර්චේෂණ ලබා දීමට
කැපවී සිිනන අතර පූර්ණ සහ ෙතික විශ්ව විදයාල අත්දැකීමක් සහ ශක්තිමත් ජාතයන්තර සබඳතාවන්
හරහා උසස් දැනුමක් ලබා ෙැනීමට අවස්ථාව සළසා චදයි.
ආයතනචේ වර්ධ්නය වන අවශයතාවන්ට ෙැලචපන ආකාරයට ප්රමාණවත් පීඨ සහ ආයතනික මට්ටචම්
ය විසුම් තිචබන බව තහවුරු කිරීමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලය අචප්ත ක්ෂා කරයි. ජාතයන්තර සබඳතා
උපායමාර්ෙ සකස් කර ෙැනීචම් දී සහ චලනකචේ ිති චවනත් විශ්වවිදයාල චහන අචනකුත් ආයතන
සමා විධිමත් සබඳතා පාර්ශ්වකාරිත්වයන් ිතිකර ෙැනීචම්දී ජාතයන්තර සබඳතා අංශය විශිෂ්ට
උපචදස් සැපයීම සහ මෙචපන්වීම සිදු කරයි.
ජාතයන්තර සබඳතා අංශචේ අරමුණු පහත සඳහන් චේ.
ෞඅඋ ආයතන පීඨ සනාතන සභාව සහ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලචේ පාලක සභාව.
ෞආඋ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විචශශ ආයතන සමා ිතිකරෙන්නා විධිමත් ශවිපාර්ශ්වික සහ බුණ
පාර්ශ්වික එකාතාවන් සහ සන්චශශයන් සකස් කිරීම සහ සමාචලනානය කිරීම සම්බන්ීකකරණය කිරීම.
ෞචමතැන් සිට අවචබනධ්තා ය විසුම් චලස සඳහන් වනඋ
ෞිඋ ශිෂයන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට තම දායකත්වයන් චෙනලීය වශචයන් සහචයනය ව රියා කිරීම ට
සහ චබදාහදා ෙැනීමට අවස්ථාව සළසා දීම.
ෞඈඋ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ උපාධිධ්ාරීන්ට විචශශ රැකියා අවස්ථා චසොයාෙැනීමට චයොමු කිරීම.
ෞඉඋ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ කාර්ය මණ්ඩලයට ජාතයන්තරව පිළිෙත් පර්චේෂණ සහ ගුරුවරු
සකස් කර ෙැනීමට අවශය අවස්ථාවන් තහවුරු කර දීම.
ෞඊඋ ශ්රී ලංකාචේ සංවර්ධ්නයට සහ ආර්කාකයට දායකත්වය දක්වන වැදෙත් පර්චේෂණ සහ වයාපෘති
ජාතයන්තරව ආරම්භ කිරීමට සහ ඒ සම්බන්ධ්චයන් කටයුතු කිරීමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ
කාර්ය මණ්ඩලයට සහාය දීම.
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ෞඋඋ විචශය ය ශිෂයන්ට ගුරුවරුන්ට සහ අචනකුත් අමුත්තන්ට ඔවුන් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලචේ
නැවතී සිිනන කාලය තුළ අවශය සහාය ලබා දීම.
ෞඌඋ ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ වැඩසටහන් විචශශවල ප්රවර්ධ්නය කිරීම සහ සබඳතා
චෙොඩනොෙැනීම.
ෞඑඋ ශ්රී ලංකාව තුළ පවතින ප්රධ්ාන රාජය සහ රාජය චනොවන නිචයනජිතායතන සහ රාජය තාන්්රික තත
කණ්ඩායම් සහ විචශශ වල සිිනන ලාංකීය තත කණ්ඩායම් සමා සබඳතා සම්බන්ීකකරණය කිරීම.
ඉහත අරමුණු ළාා කර ෙැනීචම්දී ජාතයන්තර සබඳතා අංශය 2013 සිට 2018 දක්වා පසුය ය වසර පහක
කාලය තුළ රියාකාරකම් චබොචහොමයක සරිය චලස දායක විය. පහත සඳහන් වන්චන් 2018 වසර තුළ
සිදු කරන ලද රියාකාරකම් වල චකින සාරාංශයකි.
ජ තයන්තර ලංසබආත  ලංඒ
2018 වස ර්ම  ලංශ්රී ලංකා

 ලංක්රිය

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය ක ලංය ලංවියාන් ලංඅවසන් ලං රන ලංකද් ලංඅව බෝධ්ත  ලංගිවිුමඉ

අනු ලංඅා ය
01

ර ඉ - 2018

ියතන

 ලංනම

රට

නිේ චමක්සිචකන විශ්වවිදයාලය

ිමරිකා එක්සත් ජනපදය

සාවිධ් නය ලං රන ලංකද් ලංසහ ලංපනයවවවන ලංකද් ලංවි ශඨ ලං ීශන
01

වි ශෂිත ලං ීශන ලංම තෘ
Microbiome, කවදය
විදයාචේ අනාෙතය

ව කදිරිපනයව රන ලංකී ී
ආාාර්ය ජානකී චල්ල්වල
ගුරුචේ

විශ්වවිද්ය කය
චවොෂින්ටන් විශ්වවිදයාලය ිමරිකා එක්සත් ජනපදය

02

ආපදා අධ්යාපනය සහ
චකොන්චදොචකර්
පර්චේෂණ චක්න්ද්රීකරණය චමොකඩ්චඩම් චහොචසේන්,
පිළිබඳ විවෘත හා දුරස්ථ
PhD
ඉචෙනීම

උපකුලපති - බංෙලාචශශ විවෘත
විශ්වවිදයාලය
ආපදා කළමනාකරණ සහ
අවදානම් අධ්යයන ආයතනචේ
ආරම්භක සහ මහාාාර්ය
සමාජ විදයාව පිළිබඳ හිටපු
මහාාාර්ය
ඩකා විශ්වවිදයාලය

03

මචනනවිදයාව පිළිබඳ
මහාාාර්ය.ජීන් මචර්චසක්
ආාාරධ්ර්ම : චෙනලීය හා ශ්රී
ලාංකික සමාජය

ස්වාත්චමනර් විදුහල - Liberal
arts
චපනිසිල්චේනියාචේ,
ස්වාත්චමනර් පිහිින විදුහලකි
ිමරිකා එක්සත් ජනපදය

04

විප්ත ලවීකරණය වන
දර්ශනය හා අභයාස
අධ්යාපනය හා විදයාව

ක්වන්ට්චලන් චපොියචටක්නික්
විශ්වවිදයාලය -කැනඩාව

ආාාර්ය .රජීේ ජන්ෙයානි
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2018 ජ තයන්තර ලංසබආත  ලංඒ
පනයවවවන ලංකද් ලංවි ීය ය ලංවැඩමුඛළු

01

02

ය ලංවියාන් ලංපනයහුම ඉ ලංසපනයයන ලංකද් ලං- ලංශ්රී ලංකා

වැඩමුඛළු ප ලංනම
චමනස්තර හා සංවර්ධ්නය පිළිබඳ
CEMCA වැඩමුළුව

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය ක

නි යෝජිතයන්
මහාාාර්ය.චසොම් නයිදු හා
ආාාර්ය. මනස් පක රාහී

අනුබීධිත ලංියතනය
ආසියාව සඳහා චපොදු
රාජය මණ්ඩලීය
අධ්යාපනික මාධ්ය
මධ්යස්ථානය
(CEMCA) ඉන්දියාව
ආසියානු සංවර්ධ්න
බැංකුව

ප්රාචශය ය ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය
දකුණු ඉන්දියානු 31
ආසියානු හා පැසිෆික්ක් පාරිසරික හා
චශශගුක ක විපර්යාස නීති සඳහා
තාක්ෂක ක සහාය ධ්ාරිතාව ශක්තිමත්
කිරීම.

වි ීය ය ලංවිශ්වවිද්ය ක ලංෂ්ඨයයන් ලංසආහ  ලංශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය ක

ම  ලං

ම  ලංපනයවවවන ලංකද් ලංවැඩමුඛළු

වැඩමුඛළු ප ලංනම

නි යෝජිතයන්

අනුබීධිත ලංියතනය

01

චහොංචකොං විවෘත විශ්වවිදයාල ශිෂයයන්
හා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ශිෂයයන්
සමෙ ශිෂය ුණවමාරු සැසිය

ශිෂයයන් 30

චහොංචකොං විවෘත
විශ්වවිදයාලය

02

විශ්වවිදයාල ාාරිකාව සඳහා මාලදිවයිචන්
ශාස්රපති සිසුන්

ශිෂයයන් 15

AVIC විදුහල මාලදිවයින

2018 ජ තයන්තර ලංසබආත  ලංඒ
ෂ්ඨය ලං
සාතය ව ලං ලං
01

7

ය ලංවියාන් ලංපනයහුම ඉ ලංසපනයයන ලංකද් ලං- ලංබ හිර ලංපනයර්

අනුබීධිත ලංවි ීය ය ලංවිශ්ව ලං
විද්ය කය

ිරඉභ

ියයුවන් සහ ියම්බර්ේ විශ්ව
විදයාලය - චබල්ජියම

චබල්ජියම

රට

ඨණ ලංෂ්ඨයයන්

ක ලංමේම ව
මාස 6
(2018 චනොවැ -2019 අචප්රේ)
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2018 ජ තයන්තර ලංසබආත  ලංඒ
ෂ්ඨයයන්

ය ලංවියාන් ලංපනයහුම ඉ ලංසපනයයන ලංකද් - ක්රමවව ලංපනය ්ම ක  ලංසආහ  ලංවි ීය ය ලං

ෂ්ඨය ලං
සාතය ව

වැඩසටහන

ිරඉභ  ලංරට

01

01

චපොදුරාජය මණ්ඩලීය
වයාපාර පරිපාලනා රාජය
පරිපාලන විධ්ායක ශාස්රපති
උපාධිය

මාලදිවයින

වසර 2

02

01

ගුරු අධ්යාපන ශාස්රපති
උපාධිය

මාලදිවයින

මාස 15

03

01

චයොවුන් සංවර්ධ්න
ඩිප්ත චලනමා පාඨමාලාව

පිියපීනය

වසර 2

2018 ශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය ලීය ය ලං
විස්තරය

01 දකුණු ඉන්දියානු විශ්වවිදයාල
චවත විචදස් නිරීක්ෂණ සංාාරය
- ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල
පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය

කමේම ව

ර්ය ලංමණ්ඩකය ලංසආහ  ලංවි ීය ය ලංනිර වරණ ලංපුහුණුව
ර්ය ලංමණ්ඩක ලං
සාතය ව
ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාල
පුස්තකාල කාර්ය
මණ්ඩලය 10

විශ්වවිද්ය කය
1.අන්නා
විශ්වවිදයාලය

ක ලංමේම ව
2018.03.04 –
2018.03.10

2. චවල්චලනර්
තාක්ෂණ
ආයතනය
3. භාරතීදාසන්
විශ්වවිදයාලය

02 සහකාර අධ්යක්ෂවරු සහ
ප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවා
අධ්යක්ෂ සඳහා විචදස් පුුණණුව,
වවසන් විවෘත විශ්වවිදයාලය මැචල්සියාව

සහකාර
අධ්යක්ෂවරු සහ
ප්රාචශය ය
අධ්යාපන චසේවා
අධ්යක්ෂ 14

වවසන් විවෘත
විශ්වවිදයාලය මැචල්සියාව

2018.04.08 2018.04.12

03 කළමණාකාර පරිපාලන
චයනෙයතා සංවර්ධ්න
වැඩසටහන පිළිබඳ විචදස්
නිරාවරණ පුුණණුව

පරිපාලන
විධ්ායක
නිලධ්ාරීන් 15

පුරා විශ්වවිදයාල මැචල්සියාව

2018.12.022018.12.08
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වි ද්ස් ලංවිද්ය ර්න්න් ලං2018 ම  ලංශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය ක

 ලං ළ ලංසාර රය

විස්තරය

විීවත ේ ලංනම

විශ්වවිද්ය කය

01

ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාපති අධ්යයන චකොන්චදොචකර්
චමොකඩ්චඩම්
පිනපාිනය සංවර්ධ්නය කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව.
චහොචසේන්, PhD

උපකුලපති
බංෙලාචශශ
විවෘත
විශ්වවිදයාලය

02

ශාස්ත්රීය හා පර්චේෂණ සහචයන එතාව සඳහා හැකි
ආාාර්ය.බර්චනට්
අකාරචේ වැඩ පිළිචවලක් සකස් කිරීම, විචශේෂ ශාස්ත්රීය මකන්දවීර්
වැඩසටහන් හා ශිෂය ුණවමාරු වැඩසටහන් සංවර්ධ්නය
කිරීම හා සම්පාදනය කිරීම.

මලාවි
විශ්වවිදයාලය

2018 ජ තයන්තර ලංසබආත  ලංඒ

ය ලංවියාන් ලංපනයහුම ඉ ලංසපනයයන ලංකද් වනව ලංඅවස්ථ
විස්තරය

ක මේම ව

01

චීන නිචයනජිතයන්චේ සංාාරය (චීන විශ්වවිදයාල 16)

2018 චපබරවාරි 5

02

විචශේෂ අධ්යාපන චකින පාඨමාලාව ප්රදානය කිරීම ආරම්භ කිරීම MI
College මාලදිවයින

2018 අචෙනස්තු 3

03

විවෘත විශ්වවිදයාල ආසියානු සංෙමචේ 34 වන වාර්ෂික සමුළුචේ
සත්කාරකත්වය සැපයීම සඳහා BID චයනජනාව ඉදිරිපත් කිරීම (AAOU
2020)

2018 ඔක්චතොබර්
23

04

විවෘත විශ්වවිදයාල ජාතයන්තර පර්චේෂණ සැසි සඳහා ප්රධ්ාන
කකාකයන්ට පහසුකම් සැලසීම .(iOURS)

2018 චනොවැ 29–
30
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6.8 වය පනය ර ලංසඉබන්කර රණ ලංමධ්යස්ථ නය
2018 ජනවාරි - චදසැම්බර් කාල පරිච්චඡ්දය අතරතුර වයාපාර සම්බණ්ීකකරණ මධ්යස්ථානය විසින්
පහත සඳහන් රියාකාරකම් ආරම්භ කර සහාචහන පවත්වාචෙන චෙොස් ිත.
(අ) ලං ටටන්් ලංඅයදුඉපනයත්ර ලං ගොනු ලංකිරීම ලංසආහ  ලංසහය ලංද්ැක්වීම
චම් වන විට වයාපාර සමබන්ීකකරණ මධ්යස්ථානය චප්ත ටන්ට් අයදුම්පර 7ක් චෙොනු කිරීමට සහය දක්වා
ිති අතර ඒ සඳහා පහසුකම් සපයන අතරම චප්ත ටන්ට් අයිතිය පිළිබඳ වාර්තා ද සතුව ිත.
(ි) ගෘහස්ථ ලංසැරයාලි ලංසආහ  ලංඅකා රණ ලංඕකිඩ් ලංපනයැළ ලංසාවර්ධ්නය
අලංකරණ ඕකිඩ් වයාපෘතිචේ අරමුණ වන්චන් උශභිද විදයා චදපාර්තචම්න්තුචේ ආාාර්ය.දර් ශනී
වීරචහේවා විසින් රියාත්මක කරන පර්චේෂණය වාක ජකරණය කිරීමයි. LED ආචලනකකරණය සහ
වාෂ්පකරය භාවිතචයන් අලංකරණ ෙෘහස්ථ පැළ සඳහා වාක ජකරණ මූලාකෘතියක් චෙොඩ නැ එම චමම
වයාපෘතිචේ අභිප්රාය චේ.

(ඇ) ලංන වෝවපනය ද්න ලංිහ ර ලංනිඨ්පනය ද්න
අප විසින් කෘෂිකාර්මික හා වැවිිය ඉංජිචන්රු විදයා චදපාර්තචම්න්තුව සමා නචවනත්පාදන ආහාර
නිෂ්පාදන සංවර්ධ්නය කිරීම සිදු කරයි.
(i) චපනෂයදායී ආහාරයට ෙත හැකි පිාන් චකනප්ත ප සහ හැඳි ෙෑරුප්ත පු
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(ii) ජංෙම දුරකථනය මය න් පාලනය වන වැඩසටහන් ෙත කළ හැකි උණුසුම්ා සිසිල් ස්මාර්ට් කෑම
චපට්ිනය
චප්ත ටන්ට් නාමය : "ජංෙම දුරකථන චයදුමක් මය න්
පාලනය වන සිසිල් ජල ස්මාර්ට් කෑම චපට්ිනය දියුණු
කිරීමට

ක්රමයක්."

චකින

පක විඩයකින්

ලබාචදන

විධ්ානයක් මය න් කෑම චපට්ිනය සිසිල් චහන උණුසුම් චේ.
(iii) වියළි ආහාර
ආහාර චවළඳ චපොචළේ වියළි ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා වන එන්නත ලබා චදන ලද අතර වර්ෂය අතරතුර
අතිරික්ත ආහාර සැපයුම සඳහා ද විසඳුම් සලසන අතරම වියළි ආහාර ද්රවය සකස් කිරීමට පර්චේෂණ
රියාත්මක චේ.

(iv) "චකොස්කටු" භාවිතචයන් සකස් කරන ලද කට්ලට්
චමම නිෂ්පාදනය "චකොස්කටු" භාවිතචයන් සකස් කරන ලද කට්ලට් වර්ෙයකි. චමය මාළු කට්ලට් හා
සමාන රසයකින් යුක්ත චේ. චප්ත ටන්ට් අයදුම්පර චෙොනු කර ිති අතර වයාපාර සම්බන්ීකකරණ
මධ්යස්ථානය චමම තාක්ෂණය අචලවි කිරීම සඳහා සාකච්ඡා සිදු කරමින් පවතී.
(ඈ) ලංක් ඨත්ර ලංර රි
සහල් වර්ෙවල ද්රවය භාවිතචයන් සකස් කරන ලද නචවනත්පාදන ආහාර නිෂ්පාදන වාක ජකරණය කිරීම
පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අප Packaging Material (PVT) Ltd හි සංාාරයක නිරත විය. අවසාන
පාරිචභනය කයාචේ අවශයතා සඳහා නචවනත්පාදන නවීකරණය කිරීමට සහ නව නිපැයුම්කරුවන්ට
රාමුචවන් පිට සිතීමට සහචයනෙයක් ලැචබන වයාපාරචේ අවශයතා හඳුනා ෙැනීමට චමය මහු
අවස්ථාවක් විය. පර්චේෂණ ක්චෂේරය තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා ප්රචයනජනයට ෙත හැකි අවස්ථා අප
විසින් හඳුනාෙන්නා ලදි. නිෂ්පාදනය පුළුල් පරාසයක් මත අචලවි කිරීම සඳහා චතොරතුරු චසොයා
ෙැනීමට මහු අවස්ථාවක් අපට හිමි වූ අතර එය පර්චේෂකයන්ට අභිචප්රේරණ සැසියක් විය.
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ත ක්ඨණි  ලංනැඹුුවව ලංළිබඳබආ ලංසඉමන්ත්රණ
නව තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ දැනුවත්භාවය හා උපචශශනය සැපයීම චවනුචවන් තාක්ෂක ක
සාකච්ඡා මාලාවක් වයාපාර සම්බන්ීකකරණ මධ්යස්ථානය විසින් ආරම්භ කරන ලදි.
(අ) “Blockchain” සම්මන්රණය ජූිය 05 දින ස්වභාවික විදයා පීඨචේ සම්මන්රණ ශාලාචේදී
පැවැත්විණ.

(ආ) “Fintech හැඳින්වීම” පිළිබඳ සම්මන්රණය
සැප්ත තැම්බර් 27 දින චප.ව 11.00ට ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨචේ සභා ශාලාචේදී Fintech
තාක්ෂණය පිළිබඳ සම්මන්රණය පැවැත්විණ.

(ි)"ඉචලක්චරොනික නිෂ්පාදන සංවර්ධ්න රියාවියය සහ නිෂ්පාදන වාක ජකරණය" පිළිබඳ
සම්මන්රණය
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වයවස ය වව ලංවැඩසටහන
2016 සිට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලීය ශිෂයයන්චේ සහ කාර්ය මණ්ඩලචේ කණ්ඩායම් 3 සඳහා
ආරම්භක වයවසායකත්ව චකින පාඨමාලාවක් සැලසුම් කර ඉදිරිපත් කර ිත.

Open AgroHack’19
2019 චපබරවාරි 22 සහ 23 දිනවල විශ්වවිදයාල පරිරය තුළ Hackathon පැවැත්වීමට කටයුතු
සංවිධ්ානය කර තිච . Hackathon සංකල්පය, වැඩසටහචන් පාර්ශවකරුවන්, පවත්වන ස්ථානය හා
අභිප්රාය ආදි කටයුතු චම් වන විට අවසන් කර තිච . අනුරාධ්පුරය චවත සිශධ්ාන්ත චසොයා යෑචම්
සංාාරයක් 2019 ජනවාරි 9 වන දින සිදු කිරීමට නියමිත අතර පාලන කමිටුචේ සාමාජිකයින් සහ වයාපාර
සම්බන්ීකකරණ මධ්යස්ථාන කාර්ය මණ්ඩලය චමම චමචහවර සඳහා සහභාය  වනු ිත. කෘෂි කර්මාන්ත
ක්චෂේරචේ පවතින ෙැටළු Hackathon හිදී සාකච්ඡා චකචරනු ිති අතර එහිදී කෘෂි කර්මාන්තය තුළ
හඳුනාෙත් ක්චෂේරයක් චවනුචවන් විසඳුම් ලබා චදනු ිත. අනුරාහකයින් විසඳුම මිලදී ෙැනීම චහන
විසඳුම සපයන්නාට වයවසායකචයක් බවට පත්වීම චවනුචවන් මූලය ආධ්ාර ලබා දීම සිදු කරනු ලැච .
කෘෂිකර්මාන්ත ක්චෂේරචේ ෙැටළු සඳහා විසඳුම් චසවීම චවනුචවන් ශ්රී ලංකාචේ පවත්වන ප්රථම
Hackathon චමය චේ. විශ්වවිදයාල චවත චම් සඳහා ආරාධ්නා එවනු ලබන අතර වයාපාර
සම්බන්ීකකරණ මධ්යස්ථානය චමයට අනුරාහකයන් චසොයා ෙැනීම චවනුචවන් කටයුතු කරනු ලැච

පනයර්

ඨණ ලංපනයරිගණ  ලංද්වත ලංගබඩ ව ලංහ  ලංපනයර්

ඨණ ලංි ෘතිය ලංසැ මේම

කාර්ය මණ්ඩල පර්චේෂණ ආකෘතිය, කාර්ය මණ්ඩල වයාපෘති විස්තර සහ අවසන් වසර ශිෂය වයාපෘති
සමබන්ධ් සියළුම චතොරතුරු සංසන්දනය කිරීමට වයාපාර සම්බන්ීකකරණ මධ්යස්ථානය දත්ත ෙබඩාවක්
සකස් කරමින් සිටී. චතොරතුරු එකතු කිරීචමන් සහ ෙබඩා කිරීචමන් පසු ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය
පර්චේෂණ බලපර ෙතකිරීම හාාචහන වාක ජකරණය කිරීචම් හැකියාව ෙචේශනය කිරීමට වයාපාර සමෙ
සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට වයාපාර සමබන්ීකකරණ මධ්යස්ථානය සැළසුම් කරමින් සිටී. චමය
විශ්වවිදයාල- වයාපාර සහචයනය තා වයාපෘති ආරම්භයට පහසුකම් සපයයි.

න වෝවපනය ද්න ලංමධ්යස්ථ නය ලංකදි ලංකිරීම ලංහ  ලංඋපනය රණ ලංිටකම  ලංගැනීම
CRC චෙොඩනැය ල්ලට යාබද චෙොඩනැය ල්චල් චසෞඛ්ය විදයා චදපාර්තචම්න්තුව විසින් චපර භාවිතා කරන
ලද දැනට භාවිතා චනොකරන කාමර කිහිපයක් වයාපාර සම්බන්ීකකරණ මධ්යස්ථානචේ අධ්යක්ෂ විසින්
හඳුනාචෙන ිත. උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම සහ මිලට ෙැනීම සඳහා AHEAD ප්රතිපාදන හරහා
අරමුදල් චවන් කර තිච . මධ්යස්ථානය උසස් විනනාකමකින් යුත් උපකරණවියන් සමන්විත චේ.
AHEAD වයාපෘතිචයන් ලැබූ රුපියල් මිියයන 10ක ප්රතිපාදන නචවනත්පාදන මධ්යස්ථානය සංවර්ධ්නය
සඳහා චයොදා ෙැනීමට භාවිතා කරනු ලැච . සම්පූර්ණචයන් ස්ථාපිත කළ පසු මධ්යස්ථානචේ අචප්ත ක්ෂිත
වාර්ෂික ආදායම රුපියල් මිියයන 1ක් වශචයන් තක්චසේරු කර ිත. ප්රථම අදියර යටචත් රුපියල් මිියයන
4ක ප්රතිපාදන ලැුවණු අතර 34 චකොටචසේ චෙොඩනැය ල්ල මධ්යස්ථානය සඳහා චතනරාචෙන ිත. චල්සර්
කැපීචම් උපකරණ, 3D මුද්රණ යන්ර සහ චසසු අවශය උපකරණ ආදිය මධ්යස්ථානය සඳහා මිළදී ෙනු
ලැච . නචවනත්පාදන මධ්යස්ථානය සඳහා වන චෙොඩනැය ල්ල අළුත්වැඩියා කිරීමට ආාාර්ය. එච්.ජී.පී.ඒ
රත්නවීර වයාපාර සමබන්ීකකරණ මධ්යස්ථානය සමා එක්ව කටයුතු කරයි.
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6.9 අධ්ය පනයන ලංත ක්ඨණි  ලංහ  ලංම ධ්යය ලංමධ්යස්ථ නය ලං

ස්වයං උපචශශන පාඨමාලා ද්රවය සැලැසුම් කිරීම සඳහා මාචපන්වමින් ද, අධ්යාපනික මාධ්යය සැළසුම්
කිරීම හා සංවර්ධ්නය කිරීම, පාඨමාලා ද්රවයවල ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම යනාදිය මඟින් අධ්යාපන
තාක්ෂක ක හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය විවෘත විශ්වවිදයාලචේ විශාල කාර්යභාරයකට උර දී සිටී. තවද
සියලුම පීඨවල පාඨමාලා හා පාඨමාලා ද්රවය, (මාර්ෙෙත පාඨමාලා ද ිතුළුවඋ සපයමින් චසේවා සපයන
ආයතනය චලස කටයුතු කරයි. චමම මධ්යස්ථානය මය න් නිර්මාණය කරන ලද අධ්යාපනික වීඩිචයන
පට සඳහා ජපානය, ඉරානය, යන රටවල් හා එක්සත් ජාතීන්චේ සංවර්ධ්න වැඩසටහන (UNDP) මඟින්
ජාතයන්තර සම්මාන 9ක් ලබාචෙන ිත.
චමම මධ්යස්ථානය ප්රධ්ාන ඒකක චදකකින් සමන්විත චේ. එනම් අධ්යයන හා පර්චේෂණ ඒකකය සහ
නිෂ්පාදන ඒකකයයි ෞමාධ්යය නිවසඋ.

අධ්යයන ලංහ  ලංපනයර්


ඨණ ලංඒ

ය

මාර්චෙනපචශශනය සැළසීම, පාඨමාලා සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධ්නය සඳහා යාන්රණයක්
සකස් කිරීමත් (මුද්රණය කිරීම, රවය-දෘශය හා මාර්ෙෙතඋ



විවෘත විශ්වවිදයාලචේ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කාර්යක්ෂමතා සංවර්ධ්න වැඩමුළු
පැවැත්වීම



ස්වයං උපචශශන පාඨමාලා රානය, රවය දෘශය පාඨමාලා අන්තර්ෙතයන් ෞමාර්ෙෙත පාඨමාලා
ද ිතුළුව උ සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධ්නය කිරීම



පාඨමාලා ද්රවය සංවර්ධ්නය සඳහා පහසුකම් සැලසීම හා උපකාර කිරීම ෞමුද්රිත, රවය-දෘශය හා
මාර්ෙෙත උ සියළුම මාර්ෙෙත පාඨමාලා ප්රචේශනය කිරීම හා පාලනය



විවෘත විශ්වවිදයාල පාඨමාලා ද්රවය හා අනිකුත් ප්රකාශන පිටපත් සංස්කරණය



පාඨමාලා ද්රවයවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සහතික කිරීම සහ විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනීම්
පර්චේෂණ කරචෙන යාම යනාදිය චමම ඒකකචේ වෙකීම් අතර වැදෙත් තැනක් උසුලයි.
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පහත සඳහන් රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ් චවමින් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය විශවතුන්
චවනුචවන් මාර්ෙෙත පාඨමාලා සංවර්ධ්නය කිරීම හා ලබා දීම සඳහා අධ්යාපනික තාක්ෂක ක හා
මාධ්යය මධ්යස්ථානය පහසුකම් සලසයි.
 ජාතික මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන චසේවාව සඳහා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය
මාර්ෙෙත පාඨමාලා සම්බන්ීකකරණය කිරීම.
 ඉචෙනුම් කළමනාකරණ පශධ්තිචේ පරිය ලකයන්චේ අනනයතාවය තහවුරු කිරීම.
 ඉචෙනුම් කළමනාකරණ පශධ්තිය පරිපාලනය කිරීම.
 මාර්ෙෙත පාඨමාලා නිර්මාණය කිරීම හා සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාලයීය විශවතුන් පුුණණු කිරීම.
 මාර්ෙෙත පාඨමාලා ිතුළත් කිරීමට චපර සමාචලනානය කිරීම.
 සියලුම ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ශිෂයයන් හා ගුරුවරුන් චවනුචවන්
උපකාරක මධ්යස්ථානයක් චලස චසේවය කිරීම.
2018 වර්ෂය තුළ, අධ්යාපන තාක්ෂක ක හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය විසින් නව මූඩ්ල් අනුවාද 2.3 පාලනය
කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 154 චදචනක් පුුණණු
කරන ලද අතර නව මූඩ්ල් අනුවාදචයහි මාර්ෙෙත පාඨමාලා සංවර්ධ්නය කිරීම චවනුචවන් නව අධ්යයන
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 28 චදචනක් පුුණණු කරන ලදි.
නිඨ්පනය ද්න ලංඒ

ය ලංේම ධ්යය ලංනිවස

නිෂ්පාදන ඒකකය නැතචහොත් මාධ්යය නිවස, අංෙ සම්පූර්ණ ඩිජිටල්කරණය වූ ඉතා පැහැදිිය පසපවාහිනී
මැදිරි, හඬ කැවීම් හා රවයාොර, පසපලාවනයාොර සහ පශ්ාාත් නිෂ්පාදන ඒකකය යනාදී අංෙවියන්
සමන්විත චේ. එචසේම රවය දෘශය පුස්තකාලයක්, විවිධ් වීඩිචයන සිනමා පට එකතුවක් ද ඒකකය සතුචේ.
චමම මධ්යස්ථානචේ රැපික් ඒකකය මය න් ි රක සැලසුම් කිරීම, මුද්රිත හා විදුත් මාධ්යය සඳහා
සජීවීකරණ කාර්යයන් සැළසුම් කිරීම යන වෙකීම් ද ඉටු කරයි. විවෘත විශ්වවිදයාලචේ අධ්යයන හා
අචනකුත් වැදෙත් රවය දෘශය පථ ආවරණය කිරීම ද චමම අංශචයන් කරචෙන යනු ලබයි. උපාධි
ප්රදාචනනත්සවය හා අචනකුත් සම්මාන ප්රදාචනනත්සවවල දී නිසල ඡායා පස ෙැනීම ආදී චසේවා සැපයීම
පිළිබඳ වෙකීම ඉටුකරන්චන්ද චමම ඒකකයයි.
තවද

අධ්යාපන

තාක්ෂක ක

හා

මාධ්යය

මධ්යස්ථානය පාඨමාලා රානය පිළිබඳ චකින
කාලීන පාඨමාලාව පවත්වා චෙන යෑම,
මාර්ෙෙත

පාඨමාලා

සැලසුම්

කිරීම

හා

සංවර්ධ්නය කිරීම, මාර්ෙෙත පාඨමාලා සඳහා
විදුත් උපචශශනය, නිබන්ධ්කරණය ආදී
චසේවා ද සපයයි.
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තවද වර්තමානචේ කවදය වෘත්තිකයන් සඳහා වචයනවෘද මචනන ි කිත්සාව පිළිබඳ පූර්ණ මාර්ෙෙත
පාඨමාලාව කරචෙන යනු ලබන්චන්ද චමම අංශය මය නි.
2018 වර්ෂය තුළ විවිධ් ක්චෂේරයන් පිළිබඳ නව අධ්යාපනික වීඩිචයන නිෂ්පාදන 32ක් අධ්යාපන
තාක්ෂක ක හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය විසින් නිෂ්පාදනය කර ිත.
අධ්යාපන තාක්ෂක ක හා මාධ්යය මධ්යස්ථානය විසින් පසපවාහිනී මැදිරිය, චවනත් පහසුකම් හා
චසේවාවන් උපචයන එ කරචෙන CERC වයාපෘතිය යටචත් කුලී පදනම මත චසේවා සපයන අතර 2018
වර්ෂය සඳහා රුපියල් මිියයන 5.8ක තක්චසේරු කරන ලද ලාභයක් සමා රුපියල්.10,370.350.00ක්
මුදලක් උපයාෙන්නා ලදි.
2018 වර්ෂචේදී, චපොදු විෂය පථයක් චලස භාවිතා කිරීමට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය විඩීචයන පට
ිතුලත් කිරීම සඳහා ‘’OpenUTube’’ චලස යූ ිනයු නාියකාවක් හා ‘’Open Cast’’ නමින් සියලුම ශ්රී
ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය වීඩිචයන පට සඳහා විඩිචයන පට සුරක්ෂිතාොරයක් ස්ථාපිත කරන ලදි.
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6.10උපනය ීශන ලංසහ ලංබ හිර ලංසඉපනයව ලංමධ්යස්ථ නය
උපචශශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය විශ්වවිදයාලය සහ ශ්රී ලාංකික සමාජය අතර සහචයන එතාව
වර්ධ්නය කරෙැනීමට පහසුකම් සැළසීම සඳහා ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් පිහිටුවන ලදී.
එචසේම චමම උපචශශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය හරහා විශ්වවිදයාලයට හැකි අවස්ථාවල රචට්
යහපත සඳහා තම මානව සහ චභෞතික සම්පත් චයදවිය හැකිය. උපචශශන සහ බාහිර සම්පත්
මධ්යස්ථානය චමචහයවනු ලබන්චන් උපකුලපති තුමා සභාපතිත්වය දරන අධ්යක්ෂ සහ අධ්යයන
අනධ්යයන යන කාර්ය මණ්ඩල චදචක්ම නම්කරන ලද සාමාජිකයන්චෙන් සමන්විත වන
කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසිනි.
උපචශශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය පර්චේෂණ වැඩසටහන් චකින පාඨමාලා උපචශශන චසේවා
දිගු පාඨමාලා පුුණණු සහ අඛ්ණ්ඩ වෘත්තීමය සංවර්ධ්න පාඨමාලා පවත්වයි. අදාළ අධ්යයන
චදපාර්තචම්න්තුවල කාර්ය මණ්ඩලයට එවන් පැවරුම් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ කියන් චයොදාෙත්
වැඩකටයුතුවලට බාධ්ාවක් චනොවන ආකාරයට චම් කටයුතුවලට සම්බන්ධ් විය හැකිය. උපචශශන සහ
බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානචේ පැවරුම් සකස් කර තිචබන්චන් අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල විසින් වන අතර
ඒවා වර්තමාන ප්රවණතාවන් සහ සමාජ අවශයතා පිළිබඳ විශ්චල්ෂණය කිරීචමන් අනතුරුව සකස් කර
තිච . යම් කිසි බාහිර ආයතනයක් වන චසේවාලාභිචයකුට ෙැළචපන ආකාරචේ විචශේෂ කාරියකට සැකසූ
වැඩසටහන්ද තිච . උපචශශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානචේ වයාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට සනාතන
සභාචේ අනුමැතිය ලද පසු සිදු කළ හැකිය. චමම පැවරුම් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීමට අවශය චභෞතික
සහ මානව සම්පත් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින් ලබා චදයි.
උපචශශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය නිරන්තරචයන්ම ශ්රී ලාංකික ප්රජාව , විචශේෂචයන්ම රාජය
අංශය සහ චපෞශෙියක අංශය, රජචේ බලධ්ාරීන්, සමාන අධ්යයන ආයතන ආදිය සමා තම අරමුණු ඉටු
කර ෙැනීම සඳහා තම විස්තීරණ මානව සහ චභෞතික සම්පත් භාවිත කිරීම සම්බන්ධ්චයන් කටයුතු කරන
අතර උපචශශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානචේ පැවරුම්වලට ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලචේ කාර්ය
මණ්ඩලය සම්බන්ධ් කර ෙැනීම සහ ඔවුන්චේ සරීය දායකත්වය ලබා ෙැනීම සඳහා තම උපරිම සහාය
ලබා චදයි.
2018 වසචර් උපචශශන සහ බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය පැවරුම් 304 ක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන්
අතර ඉන් 241ක් සාර්ථකව අවසන් චකරික . සමහර පැවරුම් චකින පාඨමාලා වන අතර ඒවාට
ිුණම්කන්දීම සහ කථනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, සංාාරක වයාපාරය සහ චහනටල්
චමචහයුම්, චකොරියන් භාෂාව, වෘත්තිමය පරිෙණක චයදවුම්, ශාඛ් පැල කිරීචම් තාක්ෂණය, පරිෙණක
සහායක සැළසුම් කිරීම සහ ආකෘතිකරණය, වෘත්තීමය චව

සැකසුම්, ඉචෙනුම් අපහසුතා ිති

දරුවන්ට ඉෙැන්වීම, පර්චේෂණ ක්රමචේදය, මහජන පුස්තකාලය සහ විශ්වවිදයාල පුස්තකාල ිතුළු
සිසැයුම, ඔට්සම් පිළිබඳ වැඩමුළු යනාදිය ිතුළත් චේ.
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අන ගත ලංසැළුමඉ - 2019
ශ්රී ලංකාචේ ප්රමුඛ්තම විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් උසස් අධ්යාපන ආයතනය වශචයන් එහි චමචහවචරහි
අරමුණු චවත ළාා වීචම්දී ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය චසේවාවන් තවදුරටත් වයාප්ත ත කිරීම හා වැඩි
දියුණු කිරීම සඳහා රියාත්මක කිරීමට බලාචපොචරොත්තු වන අනාෙත වැඩසටහන් වියන් කිහිපයක් පහත
දැක්චේ. චමම වයාපෘති චයනජනා කිරීචම්දී තිරසාර සංවර්ධ්නය පදනම් කර ෙනිමින් පහත වයාපෘති සිදු
කරනු ලැච .
1. විශ්වවිදයාලයීය හරිත ප්රතිපත්තිය පාදක කරෙනිමින් මධ්යම මණ්ඩපය හා චකොළ

ප්රාචශය ය

මධ්යස්ථානය හරිත විශ්වවිදයාලයක් චලසට පරිවර්තනය කරනු ලැච .
2. ජල ප්රතිාරීකරණය සහිත නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් මධ්යම මණ්ඩපය හා චකොළ
ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානය සඳහා මලාපවහන හා ජලාපවහන පශධ්තියක් හඳුන්වා චදනු ලැච .
3. නව අධ්යයන මධ්යස්ථානයක් මාතචල් ස්ථාපිත කිරීම මය න් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය
ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන ජාලය තවදුරටත් වයාප්ත ත වීම හා වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සිදු චකචර්. එම
චෙොඩනැය ල්ල දැනට අළුත්වැඩියා චකචරමින් පවතින අතර මාතචල් අධ්යයන මධ්යස්ථානය 2019
වර්ෂය තුළ විවෘත කිරීමට අචප්ත ක්ෂා චකචර්. ශ්රී ලංකාචේ සෑම දිස්්රික්කයකම අවම වශචයන් එක්
අධ්යයන මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීචම් විශ්වවිදයාලචේ අභිප්රාය චම් සමා ඉටු චේ.
4. මධ්යම මණ්ඩපය හා ප්රාචශය ය සහ අධ්යයන මධ්යස්ථාන ඉහළ නැවීචම් අචනකුත් වයාපෘති සැළසුම්
චකචරමින් පවතින අතර 2019/2020 වර්ෂය තුළ සම්පූර්ණ කිරීමට අචප්ත ක්ෂා චකචර්.
i. චසෞඛ්ය විදයා පීඨය සඳහා නව මහල් 5කින් යුත් චෙොඩනැය ල්ල.
ii. මධ්යම මණ්ඩපචේ සිේමහල් විභාෙ ශාලාව.
iii. විභාෙ අංශය අළුත්වැඩියා කිරීම.
iv. මූලධ්න අංශය සඳහා කාර්යාලයීය ස්ථානය අළුත්වැඩියා කිරීම.
v. මානව ශාස්ර හා සමාජ විදයා පීඨචේ චදවන මහල අළුත්වැඩියා කිරීම.
vi. චකොළ ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානය තුළ ශිෂය අධ්යයන ප්රචශශ ඉදිකිරීම.
vii. කුරුණෑෙල හා මඩකලපුව ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන සඳහා තාවකාියක විභාෙ
ශාලා.
viii. නුවර සහ මාතර ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන සඳහා තාවකාියක නවාතැන් පහසුකම
(TRF)
ix. මඩකලපුව ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානය සඳහා නව විභාෙ ශාලාව.
x. බදුල්ල,රත්නපුර ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන තුළ හා ්රිකුණාමලය, මන්නාරම,
හැටන් අධ්යයන මධ්යස්ථාන තුළ නව මධ්යස්ථාන ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීම.
5. සීචෂල්ස් ජනරජචේ හා මාලදිවයින ජනරජචේ විවෘත හා දුරස්ථ ඉචෙනුම් මාධ්ය හරහා
ඒකාබශධ් අධ්යයන වැඩසටහන් පිරිනැමීචමන් චශය ය හා ජාතයන්තර හවුල්කරුවන් සමෙ
සහචයන එත්වය වර්ධ්නය කිරීම.
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6. ශ්රි ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලයීය රියාකාරකම් හා සංකීර්ණ පරිපාලන වයූහය, බලතල, රාජකාරි
හා කාර්යය සමා විශ්වවිදයාලය මුුණණ චදනු ලබන අභිචයනෙ පිළිබඳ කතා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා
විවෘත විශ්වවිදයාලයීය ආඥා පණත ප්රකාස්ථාපනය කරමින් පවතී. 2019 දී ආඥා පනත්
චකටුම්පත විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව චවත ඉදිරිපත් කිරීමට චයනජනා චකචර්.
7. විශ්වවිදයාලයීය ප්රධ්ාන නිලධ්රයන්චේ මෙචපන්වීම සහිතව ස්වකීය ස්ථාන වල අධ්යයන,
පරිපාලනමය හා මූලය රියාකාරකම් චබොචහනමයක් පාලනය කිරීම සඳහා ප්රාචශය ය අධ්යාපන
චසේවා ප්රතිවයූහෙත කිරීම 2019 වර්ෂචේදී අවසන් කිරීමට කටයුතු චකචර්.
8. සියලුම අධ්යයන හා කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා අනුරහය දැක්වීමට පුළුල් කළමනාකරණ
චතොරතුරු පශධ්තියක් චමන්ම ඉෙැන්වීම් ඉචෙනුම් කාර්යය චවනුචවන් අනුරහය දැක්වීමට
චතොරතුරු හා සන්නිචේදන තාක්ෂණ යිනතල වයූහයකින් ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය
සමන්විත චේ.
9. 2019 වර්ෂචේ අෙභාෙය වන විට සමස්ත මධ්යම මණ්ඩපය හා චබොචහන ප්රාචශය ය මධ්යස්ථාන
චවත WIFI පහසුකම සැපයීමට හැකි වනු ිත.
10. ආයතනික පර්චේෂණ පැවැත්වීම සඳහා පර්චේෂණ චයනජනා දියුණු කිරීම සහ නවතම ප්රවණතා
හා සංවර්ධ්න පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් වීම සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීචම් අරමුණ ිතිව
එංෙලන්ත විවෘත විශ්වවිදයාල සම්පත් දායකචයකුචෙන් යුත් ඉචෙනුම් විශ්චල්ෂණ පිළිබඳ
වැඩමුළුවක් 2019 ජනවාරි පැවැත්වීමට සැලසුම් කරමින් පවතී.
11. විවෘත විශ්විදයාල ආසියානු සංෙමචේ 2020 වාර්ෂික සමුළුව ශ්රී ලංකාචේ පැවැත්වීචම්
සත්කාරකත්වය විශ්වවිදයාලය විසින් දරනු ිත.
12. ජාතික වයාපෘතිය සඳහා පුස්තකාලය සම්බන්ධ් වී ිති අතර දිවයින පුරා චපොදු පුස්තකාල
චබොචහනමයක් ස්වයංරීය කිරීම සිදුකර ිත. ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල අධ්යයන මධ්යස්ථාන
පිහිටා ිති නෙරවල ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල ශිෂයයන් චවත පුස්තකාල චසේවා උසස් කිරීම
සඳහා මහජන පුස්තකාල සමා චමම සහචයන එතාවය වර්ධ්නය කිරීම සැලසුම් කිරීම.
13. ජාතික මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන චසේවා 2016 වර්ෂචේදී විශ්වවිදයාලයට පැවරුවද, චනොචයක්
ප්රවර්ධ්න ෙැටළු චහතුචවන් එහි චමචහයුම් සමා එතරම් ඉදිරියට ෙමන් කිරීමට විශ්වවිදයාලයට
චනොහැකි වී ිත. දැනට චමම ෙැටළු සාකච්ඡා කරමින් පවතින අතර පර්චේෂණචේ
සාර්ථකත්වය, 2019 වර්ෂය තුළ එය සම්පූර්ණචයන්ම රියාත්මක වනු ිති අතර එය ස්ථාපිත
කරන ලද අරමුණ චවනුචවන් චමචහවර කරනු ිත.
14. විශ්වවිදයාලය තුළ රීඩා රියාකාරකම් සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා චභෞතික යිනතල වයූහය උසස්
කිරීමට සැලසුම් චකචර්.
15. නව සන්නිචේදන පිළියමක්, විශ්වවිදයාලය පුරා පුළුල් CCTV පශධ්තියක් හා ස්වයංරීය
පැමිණීම හඳුන්වාදීමට පියවර ෙනිමින් පවති.
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ගිණුඉ
8.1

පුනර වර්තන ලංවියද්ඉ ලංළිබඳබආ ලංවිස්තර:
විඨය

2017 ුව.

2018 ුව.

1,503,377,232

1,833,468,187

8,730,050

12,003,076

අ.

පුශෙියක පඩිනඩි

ආ.

ෙමන් වියදම්

ි.

සැපයුම්

46,532,248

52,276,201

ඈ.

නඩත්තු චසේවා

53,559,716

90,936,317

ඉ.

චකොන්රාත් චසේවා

342,022,001

312,938,768

ඊ.

චවනත්

275,600,005

241,051,827

2,229,821,252

2,542,674,376

එ තුව

8.2

්ර ේධ්න ලංවියද්ඉ ලංළිබඳබආ ලංවිස්තර:
2017 ුව.

විඨය
අ.

ෙෘහ උපකරණ සහ කාර්යාලීය උපකරණ පවරා
ෙැනීම

ආ. යන්චරනපකරණ පවරා ෙැනීම
ි. චෙොඩනැය ිය හා සැලසුම් පවරා ෙැනීම්
ඈ.

චවනත් ෞපුස්තකාල චපොත්, චලනගු හා චමොටර් රථ
වාහනඋ

එ තුව

148,905,806

116,026,371

7,126,108

9,008,809

55,869,211

82,049,827

14,128,638

14,030,997

226,029,763
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2018 ුව.

221,116,004

8.3

වය පනයෘති ලංිද් යඉ ලංසහ ලංවියද්ඉ ලංළිබඳබආ ලංවිස්තර ලංේ ීය යපවි ීය ය ලංඅරමුඛද්ේ ලංසපනයයන ලංකද්

නම ලංසහ ලංවිස්තර
1.

2.

3.

4.

මූකය ලංසැපනයූ ලං
ියතනය

සඉපූර්ණ ලංළිරිවැය ලං
ඇස්ත ඉන්තුව ලං
(TCE) (ුව.)

චතොරතුරු පරිෙණක තාක්ෂණ කුසලතා
සඳහා ඒකාබශධ් විවෘත අධ්යාපනික
සම්පත් පාඨමාලා සංවර්ධ්නය
(A.No.CA16-340)

චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය
ඉචෙනුම්
ආයතනය

21 වැනි සියවචසහි ඉචෙනුම් ලාභීන්චේ
විවිධ් ඉචෙනුම් අවශයතා සපුරාලීම
සඳහා වෘත්තීය සංවර්ධ්න වැඩසටහන
(A.No.CA16-xxx)

චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය
ඉචෙනුම්
ආයතනය

2,070,060.31

විදුත් ඉචෙනුම් පාඨමාලා සංවර්ධ්නයඉෙැන්වීම හා ඉචෙන ෙැනීම සඳහා
උපචශශනාත්මක විඩිචයන නිෂ්පාදනය
(C17-054)

චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය
ඉචෙනුම්
ආයතනය

1,565,751.32

"විවෘත අධ්යාපන සම්පත් හා විවෘත
අධ්යාපන පුුණණු ප්රතිරහණය පිළිබඳව
අධ්යාපනඥයන්චේ අඛ්ණ්ඩ වෘත්තීය
සංවර්ධ්නය අරමුණු කරෙත් විශාල
විවෘත මංෙත පාඨමාලාවක් සැලසුම්
කිරීම, සංවර්ධ්නය, රියාත්මක කිරීම හා
ිෙයීම: සැලසුම් පදනම් වූ ධ්ාරිතා
සංවර්ධ්න වැඩසටහනකි"(19-ED 262)
- අදියර ලං2

චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය
ඉචෙනුම්
ආයතනය

1,261,250.00

1,700,000.00
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2017
වියද්ඉ

2016
වියද්ඉ

2018.12.31
දිනට ලංසමුඛච්චිත ලං
එ තුව

භෞති
්රගති  ලං
්රතිශතය
(%)

ගෘහස්ථ ලංඅරමුඛද්ේ
(DF)( ලංුව.)

170,140.69

735,930.00

906,070,69

71.84

-

-

-

-

-

-

-

700,000.00

44.71

-

-

146,437.00

8.61

-

-

5.

6

7

8

9

10

11

12

විදුත් පුස්තකාල ස්වයංරීයකරණ
වයාපෘතිය
අධ්යාපන අමාතයාංශය හා ඒකාබශධ්ව
පිරිනමන ගුරු අධ්යාපනඥයන් සඳහා
පර්චේෂණ ක්රමචේදය පිළිබඳ
චකිනකාලීන පාඨමාලාව

ප්රාචශය ය සභා හා
පළාත් සභා
අමාතයාංශය

15,000,000.00

ශ්රී ලංකා අධ්යාපන
අමාතයාංශය

1,250,000.00

“ශ්රී ලාංකික ප්රාථමික පාසැල්
ශිෂයයන්චේ සාධ්න මට්ටම” පිළිබඳව
පවත්වන ලද පර්චේෂණය

යුනිචසෆ්
සංවිධ්ානය

කාන්තා පුරුෂ සමානාත්මතාවය සඳහා
මධ්යස්ථානය චවනුචවන් මූලයාධ්ාර

විශ්වවිදයාල
ප්රතිපාදන
චකොමිෂන් සභාව

ECD ගුරු පුුණණුකරුවන් හා ECD
ගුරුවරුන් සඳහා විෂයමාලා සංවර්ධ්න
චකිනකාලීන පුුණණු පැචක්ජය - ශ්රි ලංකා
රජචේ ECD වයාපෘතිය යටචත්

කාන්තා හා ළමා
කටයුතු
අමාතයාංශය

රාමීය චෙොවි කාන්තා ප්රජාව අතර ජංෙම
ඉචෙනීම ප්රවර්ධ්නය සඳහා කාන්තාව
සවිබල ෙැන්වීම

චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය
ඉචෙනුම්
ආයතනය

ශ්රී ලංකාචේ කෘෂි වයාප්ත ත චසේවචේ
නිර්යාත කෘෂි නිළධ්ාරීන්චේ
කාර්යක්ෂමතා වර්ධ්නය සඳහා
චතොරතුරු පරිෙණක තාක්ෂණචයහි
භාවිතය

චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය
ඉචෙනුම්
ආයතනය

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය විසින්
විදුිය සංචශශ හා ඩිජිටල් යිනතල
පහසුකම් අමාතයාංශය හා එක්ව
ඒකාබශධ්ව චෙොවීන් සඳහා යාවජීව
ඉචෙනුම් වැඩි දියුණු කිරීම.(A.No.
CR18-299).

චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය
ඉචෙනුම්
ආයතනය

1,791,350.00

770,000.00

956,425.00

1,423,245.94

600,000.00

1,766,500.00

80

-

8,181,293.00

11,841,293.00

78.94

15,000,000.00

-

248,520.00

381,820.00

30.55

1,250,000.00

1,215,000.00

1,264,000.00

70.56

-

6,640.00

57,008.22

7.40

770,000.00

128,598.00

582,134.00

60.87

956,425.00

-

821,277.41

57.70

-

-

475,538.04

525,538.04

87.59

-

-

178,354.06

10.10

-

-

-

-

-

-
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14

15

16
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ශ්රී ලාංකීය උසස් ශවිතීය පාසල් මට්ටචම්
ගුරුවරුන් හා ශිෂයයන් විසින් පවත්වන
චපොදුරාජය මණ්ඩලීය ඩිජිටල් අධ්යාපන
නායකත්ව පුුණණුව රියාත්මක කිරීචම්
වැඩසටහන (A.No C-19-008)

චපොදුරාජය
මණ්ඩලීය
ඉචෙනුම්
ආයතනය

විෂය බාහිර රියාකාරකම් වල නිරත වන
විශ්වවිදයාල ශිෂයයන් කධ්ර්යමත් කිරීම
සඳහා අක්මුදල්.

උසස් අධ්යාපන
අමාතයාංශය

ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨ ශිෂය අධ්යයන
සම්මන්රණය

විදයා
තාක්ෂණචේදය හා
පර්චේෂණ
අමාතයාංශය

244,625.00

ආසියානු
සංවර්ධ්න බැංකුව

308,000.00

පාරිසරික හා චශශගුක ක විපර්යාස නීති
ශකයතාව "පුුණණුවන්නන් පුුණණු කිරීචම්
වැඩසටහන" ශක්තිමත් කරමින් ABD
කලාපිය ශකයතා සංවර්ධ්න සහාය.
අධ්යාපන අමාතයාංශය හා එක්ව ශ්රි
ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලීය වවුනියා
අධ්යයන මධ්යස්ථාන ගුරු
අධ්යාපනඥයන් සඳහා චකින කාලීන
පාඨමාලාව චමචහයවීම.

ශ්රී ලංකා අධ්යාපන
අමාතයාංශය

2,539,000.00

4,500,000.00

675,000.00

81

-

-

-

1,015,793.85

819,970.50

3,766,709.00

32.30

-

83.70

4,500,000.00

-

-

129,250.00

52.84

244,625.00

-

-

12,750.00

4,14

-

-

-

-

-

675,00.00

8.4

මූකය ලං්රගතිය ලංළිබඳබආ ලංවිස්තර ලංේවියද්ඉ :
විඨය

අ.
ආ.

්රතිපනය ද්න 2018 ුව.

පුනරාවර්තන වියදම් - වයාපෘති
හැර
ප්රාේධ්න වියදම් - වයාපෘති හැර
එ තුව

එ තුව 2018 ුව.

කතිරිකිරීඉප ලං
අතිරික්තය ුව.

2,638,900,000

2,885,285,311

246,385,311

516,269,000

222,278,349

293,990,651

3,155,169,000

3,107,563,660

 කැබිය ලංයුතු ලං ී ලංක්ඨය ලංවීම ලංහ  ලංඅපනයරය ලංවීම ලංඇතුළුව ලංේෂ්ඨය

8.5

මූකය ලං්රගතිය ලංළිබඳබආ ලංවිස්තර ලංේඋවපනය ද්නය ලං ළ ලංිද් යම :

ිද් යඉ ලංම ර්ගය

්රතිපනය ද්න 2018 ුව.

එ තුව 2018 ුව.

කතිරිකිරීඉප ලං
අතිරික්තය ුව.

අ.

ප්රථම උපාධි අධ්යයන කටයුතු

621,601,725

514,052,856

107,548,869

ආ.

පශ්ාාත් උපාධි අධ්යයන කටයුතු

310,800,863

257,026,428

53,774,435

ි.

චවනත්

50,097,412

41,429,611

8,667,801

982,500,000

812,508,895

එ තුව

8.6

මූකය ලං

ර්යස ධ්න ලංවිශ් ේඨණය ලං- ලං2018:
විඨය

සූත්රය

අ.

එක් ශිෂයචයකු සඳහා පුනරාවර්තන වියදම

පුනරාවර්තන වියදමා ශිෂය සංඛ්යාව

ආ.

එක් ශිෂයචයකු සඳහා ප්රාේධ්න වියදම

ප්රාේධ්න වියදමා ශිෂය සංඛ්යාව

8.7

එක් ලංෂ්ඨය යකු ලං
සආහ  ලංවියද්ම ලංුව.
72,157
5,558

2018 වස ර්ම  ලංකැබුණු ලංයටිතක ලංපනයහුම ඉ:

යටිතක ලංපනයහුම ඉ ලංවිස්තර
සිේ මහල් චෙොඩනැය ල්ල - යාපනය
ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානය

පස් මහල් චෙොඩනැය ල්ල - චසෞඛ්ය
විදයා පීඨය

වියද්ම ලංුව.

භෞති මය ලං්රගති ලං්රතිශතය

53,099,606

ඉදිකිරීම් කටයුතු චකචරමින් පවතී

503,125

ඉදිකිරීම් කටයුතු චකචරමින් පවතී

82

9

ොටස ලං- ලං වනව ලං තොරතුුවප ලං මම ලං
ව ර්ත වට ලංඅද් ළ ලං ර්ය ලංස ධ්නය

83

වනව ලං තොරතුුවප ලං මම ලංව ර්ත වට ලංඅද් ළ ලං

9.1

විගණ

ධිපනයති ලංව ර්ත ව

84

ර්ය ලංස ධ්නය

85
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87
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89
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9.2 ළිබඳතුුව ලංව ර්ත ව
VV/AC/02ාA.Q./2018

එච්ඊඩීාජීාඕයූාඑෆ්
ඒ/18

2019 ජූනි 14
විෙණකාධිපති
විෙණකාධිපති චදපාර්තචම්න්තුව
අංක 306ා72 චපොල්තව පාර
බත්තරමුල්ල.
මහත්මයාචණනි

ශ්රී ලංකා  ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය ක  ලං2018 ලං ද්සැඉබර් ලං31 ලංදි නන් ලංඅවසන් ලංවර්ඨය ලංසආහ  ලංවූ ලංමූකය ලං්ර ශන ලං
සහ ලං වනව ලංවනති  ලංසහ ලංනිය මන ලංඅවශයත  ලංළිබඳබආව ලං2018 ලංඅා  ලං19 ලංද්රන ලංජ ති  ලංවිගණන ලංපනයන ව ලං
12 ලංවන ලංවගන්තිය ලං්ර රව ලංවිගණ ධිපනයති ලංව ර්ත ව.
2019 මැයි 24 දිනැති ඔබ විසින් එවන ලද විෙණකාධිපති වාර්තාව සම්බන්ධ්චයන් මාචේ අදහස් පහත
සඳහන්චේ.
මූකය ලං්ර ශන
----------------1.1
තවවව ගණනය ලං ළ ලංමතය
------------------------------1.2
තවවව ගණනය ලං ළ ලංමතය ලංසආහ  ලංපනයද්නම
----------------------------------------------ෞඅඋ ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ය ණුම්කරණ ප්රමිති
------------------------------------------1.

2019-06-03 දින ජාතික විෙණන කාර්යාලචේදී නිචයනජය විෙණකාධිපති සමෙ පවත්වන
ලද සාකච්ඡාචේදී එකා වූ පරිදි නීතිමය හිමිකම් තහවුරු චනොවූ එචහත් විශ්වවිදයාලය
විසින් පරිහරණය කරනු ලබන ඉඩම් විශ්වවිදයාල වත්කම චලස මූලය ප්රකාශන වල
චහියදරේ චනොකිරීමටත් ඒ පිළිබඳව මූලය ප්රකාශන සටහන් යටචත් චහියදරේ කිරීමටත්
2019 වසචර් සිට කටයුතු කරනු ලැච .
එචමන්ම පුස්තකාල චපොත් ප්රතයාෙණනය කිරීචම් කටයුතු 2018 වර්ෂචේදී ආරම්භ කරන
ලද අතර 2018 වසර තුලදී පුස්තකාලය සතු සියළුම චපොත් චභෞතිකව ෙණනය කරන ලදී.
නමුත් එම චපොත්වල විනනාකම අෙය කිරීචම් කාර්යය සඳහා විශාල කාලයක් ෙතවන
බැවින් 2018 වසචර්දී මූලය ප්රකාශන වල ප්රතයාෙණන අෙයන් චහියදරේ කිරීමට චනොහැකි
විය. නමුත් 2019 මූලය ප්රකාශන ඉදිරිපත් කිරීචම්දි චමම අෙයන් මූලය ප්රකාශන වල
චහියදරේ කිරීමට අවශය රියාමාර්ෙ ෙනු ලැච .
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ෞආඋ

ය ණුම්කරණ ප්රතිපත්ති
--------------------------

(i)

චතොෙ ෙණනය කිරීචම්දී විශ්වවිදයාලය විසින් ඒකාකාරී ප්රතිපත්තියක් අනුෙමනය කරනු
ලබයි. ඒ අනුව ප්රධ්ාන ෙබඩාචේ චතොෙයත් අචනකුත් ඒකක හා ප්රාචශය ය හා අධ්යයන
මධ්යස්ථාන සතු චතොෙයන්ද චභෞතික චතොෙ චශේෂය පදනම්ව ය ණුම්ෙත කර ිත.
නමුත් ප්රධ්ාන ෙබඩාචේ චතොෙය ය ණුම්ෙත කිරීචම්දී වරදක් සිදුවී ිති බව පිළිෙනිමි. චතොෙ
ෙබඩාචේ වාර්ෂික චතොෙ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව 2018-12-31 දිනට පැවැති චතොෙය
ය ණුම්ෙත කිරීමට කටයුතු කලත් අතපසුවීමකින් චසමින් ාලනය වන චතොෙය චදවරක්
ෙණනය වී ිත. එම නිසා චතොෙ චශේෂය රු. 403 617.00 ක් වැඩිචයන් ය ණුම් ෙතවී ිත.
එචමන්ම ප්රාචශය ය හා අධ්යයන මධ්යස්ථානවල චපොත් චතොෙ චශේෂය ෙණනය කිරීචම්දී
චභෞතික චශේෂය චපොත් චශේෂය හා සැසැඳීමක් සිදුකරනු ලබයි. චමම කටයුත්ත 2019 වසචර්
සිට ක්රමවත්ව සිදුකර ඒ සම්බන්ධ් චතොරතුරුද විෙණනයට ලබාදීමට කටයුතු කරනු ලැච .

ෞිඋ

ය ණුම්කරණ අඩුපාඩු
----------------------අසපෘෂය වත්කම් යටතට OMIS හා Network පශධ්තියන් හා E-books ද ිතුලත්චේ. OMIS
පශධ්තිය අවුරුදු 10 ක් පුරාවට විශ්වවිදයාලය තුල රියාත්මක වන අතර අචනකුත්
පශධ්තියන් හා E-books සම්බන්ධ්චයන් ද ඒවාචේ ජීවිත කාලය පිළිබඳ නිශ්ි ත තහවුරුවක්
කිරීමට අපහසුය. එම නිසා එම වත්කම් ක්රමක්ෂය කිරීමක් සිදුචනොකරන ලදී. නමුත් ඔබ
විසින් දක්වා ිති පරිදි 2019 වසචර් සිට එම වත්කම්ද ක්රමක්ෂය කිරීමට විශ්වවිදයාලය
කටයුතු කරනු ලැච .

1.3

මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ කළමනාකරණචේ සහ පාලනය කරන පාර්ශයවන්චේ වෙකීම
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.4

මූලය ප්රකාශන විෙණනය සම්බන්ධ්චයන් විෙණකචේ වෙකීම
-----------------------------------------------------------------------

2.

චවනත් කනතික හා නියාමන අවශයතා පිළිබඳ වාර්තාව
---------------------------------------------------------------

2.1
2.2
නීති රීති චරගුලාසි ආදියට චයොමුව
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං-----------------------------------ෞඅඋ ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී
ජනරජචේ මුදල චරගුලාසි සංරහය

අනුකූල චනොවීම
------------------

පාඨමාලා චපොත් හා අධ්යයන ද්රවය චතොෙ නඩත්තු

(i) මුදල් චරගුලාසි 751ෞ1උ

කිරීම සඳහා පරිෙණක මෘදුකාංෙයක් හඳුන්වා
දී ිති අතර එය දැන් යාවත්කාලීන කරනු
ලබයි.
(ii) මුදල් චරගුලාසි 756 සහ 757
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2018 වසචර්දී පුස්තකාල චපොත් හා උපාධි චලනගු
සඳහා වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයන් සිදුකර ිත.
පුස්තකාල
චපොත්
සම්බන්ධ්ව
සමීක්ෂණ
මණ්ඩලචයන් ලබාදුන් නිර්චශශයන්ට අදාලව ෙතයුතු

රියාමාර්ෙ සම්බන්ධ්චයන් 2019 මාර්තු මාසචේදී
පාලක සභාවට ද කරුණු ඉදිරිපත් කර ිති අතර ඒ
සඳහා පාලක සභා අනුමැතියද ලැබී ිත.
එචමන්ම සමීක්ෂණ මණ්ඩල 12 ක් යටචත් ප්රධ්ාන
ෙබඩාචේ චතොෙ සමීක්ෂණය සිදු කර ිති අතර ඒ
යටචත් උපාධි චලනගු ද සමීක්ෂණයට භාජනය කර
ිත.

(iii) මුදල් චරගුලාසි 1645

වාහන චලොේ සටහන් චපොත් නිසියාකාරව නඩත්තු

කිරීම සඳහා සියළුම රියදුරු මහතුන් චවත
උපචදස් ලබා දී ිත. අළුතින් චලොේ සටහන්
චපොත් සියළුමවාහන සඳහා චයොදා ෙැනීමට චම්
වනවිටත් කටයුතු කර ිත.

ෞආඋ විශ්වවිදයාල හා උසස් අධ්යයන

ආයතනය සඳහා වූ ආයතන සංරහචේ
(i) xx වැනි පරිච්චේදචේ 3.1

විශ්වවිදයාල පශධ්තිචේම අධ්යයන කාර්යය
මණ්ඩලය පැමිණීම සහ පිටවීම සටහන් කරනු
චනොලබයි. එමනිසා චමය අප විශ්වවිදයාලයට
පමණක් සිදුකල හැකි කටයුත්තක් චනොවන අතර
චම්
සඳහා
විශ්වවිදයාල
පශධ්තිචේම
චවනසක්සිදුකල යුතුය. චම් පිළිබඳව 2014 වසචර්
පැවති COPE රැස්වීචම්දී ද සාකච්ඡාකල අතර ඒ
සඳහා ක්රමචේදයක් ිති කිරීමට උසස් අධ්යාපන
අමාතයාංශචේ චල්කම් සහ විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන
චකොමිෂන් සභාචේ සභාපති ද එකා විය.

(ii) xxvi වැනි පරිච්චේදචේ 3.2 හා 3.3

චතොෙ සමීක්ෂණ වාර්තා වියන් පසුව විෙණන
අංශය චවතින් දන්වනු ලබන ඌනතා සහ ස්ථාවර
වත්කම් නැතිවිම හා අහිමිවීම පිළිබඳ ලැචබන
වාර්තාවලට අනුව ඉදිරිචේදී කටයුතු කිරීමට අවශය
පියවර ෙනු ලැච .

ෞඉඋ උ 2014 ඔක්චතනබර් 11 දිනැති අංක 118
දරන අයවැය ාක්රචල්ඛ්ය
2.1.7 වෙන්තිය ප්රකාරව

චවනත් විශ්වවිදයාලවලට මාරුවී ය ය චසේවකයින්
3 චදචනකුට අදාලව නිරවුල් චනොවූ ණය චශේෂයන්
පවතියි. එම ණය නිරවුල් කරන චලස අදාළ
විශ්වවිදයාල වලට දැනුම් දී ිති අතර සිහි කැඳවීම්
ද චයොමු කර ිත. චමම චශේෂය 2019 වසර තුල
නිරවුල් කර ෙැනීමට අවශය පියවර චම් වන විටත්
චෙන ිත.

ෞඊඋ උපකුලපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන
ලද 2010 චදසැම්බර් 27 දිනැති අංක
OU/F/IC/01 දරන උපචදස් ප්රිකාව
ප්රකාරව

අත්තිකාරම් මුදල් දින 30 ක් ිතුලත නිරවුල්
කිරීමට විශ්වවිදයාලය සැම විටම කටයුතු කරනු
ලැච . ඔබ විසින් සඳහන් කර ිති අත්තිකාරම්
මුදල් වියන් අත්තිකාරම් මුදල් 31 ක් 2018-02-28
සිට 2018-04-17 දක්වා විශ්වවිදයාල චසේවක වැඩ
වර්ජනය පැවතීම නිසා නිරවුල් කිරීම සිදු කර
ිත්චත් අචප්රේල් මැයි මාසවලදීය. ඉතිරි මුදල්
අත්තිකාරම් මුදල් ලබාෙත් දින සිට දින 30 ක්
ිතුලත නිරවුල් කර චනොමැති බව පිළිෙනිමි.
ඉදිරිචේදී චමවැනි තත්වයක් ිති චනොවීමට අදාල
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සියළුම අංශ ප්රධ්ානීන් හා චසසු කාර්යය මණ්ඩලය
දැනුවත් කිරීමට දැනටමත් කටයුතු කර ිත.
2.3
2.4 ෞඅඋ චපර වර්ෂවලදී කරන ලද සමීක්ෂණයන්හිදී චපොත් අතිරික්තයක් මධ්යම චපොත් චබදාහරීචම් මධ්යස්ථානචේ
පවතින බව නිරීක්ෂණය වී ිත. චමචලස චපොත් අතිරික්තයක් ිති වීමට බලපා ිති චහේතු වනුචේ

i.

පාඨමාලා සඳහා අයදුම් කරන ලද සිසුන් සියළුචදනා එම පාඨමාලාව සඳහා ියයාපදිංි 
චනොවීම.

ii.

එක් එක් වසරවලදී පාඨමාලා සඳහා ියයාපදිංි  වන සිසුන් සංඛ්යාචේ උච්ඡාවානයන්
සිදුවීම.

iii.

සිසුන් ියයාපදිංි  වන අවස්ථාචේදී සිසුන්ට අවශය චපොත් ලබාදිය යුතුවීම හා
ියයාපදිංි වීම සදහා පැමචණ්යැයි ශිෂය සංඛ්යාව නිරවදයයව නිර්මාණය කිරීචම්
දුෂ්කරතාවය.

iv.

පාඨමාලා සඳහා ියයාපදිංි  වීම සිදුකරන සියළු ප්රාචශය ය සහ අධ්යයන මධ්යස්ථාන
වලට සිසුන් පැමිචණ්දැයි අචප්ත ක්ෂාචවන් අවශය චපොත් සපයා තිබීචම් අවශයතාවය.

v.

පාඨමාලා ගුණාත්මකභාවය ඉහළ දැමීම සඳහා පාඨමාලා චපොත් වරින් වර
සංචශනධ්නයට ලක්කළ යුතුවීම යන කරුණුය.

ඉහත දක්වා ිති චහේතු මඟින් සිදුවන චපොත් අතිරික්තයක් වලක්වා ෙැනීම හැකිතාක් දුරට
නිවැරදි පුචර්කථනයන් ිසුරින් චපොත් අතිරික්තයන් අවම කිරීමට කටයුතු කර ිත. ප්රාචශය ය
හා අධ්යයන මධ්යස්ථාන වල චපොත් අතිරික්තය වලක්වා ෙැනීම සඳහා ප්රාචශය යාඅධ්යයන
මධ්යස්ථානවල චපොත් චශේෂයන්හි නිරවදයතාවය OMIS පශධ්තිය හරහා දැනෙත හැකිවන පරිදි
චතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය මඟින් දැනටමත් ක්රමචේදයන් සකසා ිත. මුද්රණ ිණවුම් සකස්
කිරීචම්දී එම අතිරික්තයන් ද සැලකිල්ලට චෙන මුද්රණය කිරීමට දැනට පියවර චෙන ිත.
ෞආඋ මහජන චසෞඛ්ය පරීක්ෂකචේ ිස්තචම්න්තුව පරිදි විශ්වවිදයාලචේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු නිසි
පරිදි සිදුකිරීමට දිනකට කම්කරුවන් 50 ක් චසේවචේ චයදවිය යුතු බව නිවැරදි කරුණක් චේ.
එචහත් අදාළ චසේවා සැපයූ සමාෙම චබොචහන අවස්ථාවල දී ිස්තචම්න්තු ප්රකාරව කටයුතු සිදු
චනොකළ අතර චම් සම්බන්ධ්චයන් නිරන්තරවම අදාළ සමාෙම චවත වාි කව සහ දුරකතනය
හරහා චමන්ම ියඛිතව ද අවවාද සිදුකරන ලදී. නමුත් අදාළ සමාෙම එම දුර්වලතා නිවැරදි
කරෙැනීමට කටයුතු චනොකරන ලදී. එබැවින් ඉදිරි පිරිසිදු කිරීචම් චකොන්රාත්තුව පිරිනැමීම
සඳහා ිෙයීම් කටයුතුවලදී ඒ පිළිබඳව තරචේ කටයුතු සිදුකළ අතර චමම සමාෙම තාක්ෂක ක
කමිටුව විසින් ප්රතික්චෂේප කරන ලදී.
ෞිඋ චසෞඛ්ය විදයා පීඨචේ පස් මහල් චෙොඩනැය ල්ල ඉදිකිරීචම් වයාපෘතිය සම්බන්ධ් ප්රසම්පාදන
කටයුතු සැලසුම් කර ඉදිකිරිචම් ෞDesign & Build) ක්රමචේදය යටචත් කැිමනට් මණ්ඩලය
විසින් පත් කල ප්රසම්පාදන කමිටුව ෞSCAPC) මය න් චකචර්. ඊට අවශය මුියක කටයුතු එනම්
ලංසු චල්ඛ්න සැකසිම 2017 අවසාන කාර්තුව වන විට නිම කර තිුව අතර චම් වන විට තාක්ෂණ
ිෙයීම් කමිටු සැසි පවත්වා චකොන්රාත්තුව ප්රදානය කිරිම සඳහා අනුමැතිය ලබා ෙනු පික ස
කැිමනට් මණ්ඩලයට චයොමු කර ිත. කැිමනට් අනුමැතිය ඒ සඳහා ලද වහාම චතනරා ෙත්
චකොන්රාත්කරු චවත චකොන්රාත්තුව ප්රදානය කිරිමට කටයුතු චකචර්.
ෞඈඋ අධ්යයන පීඨචේ සිේවන මහචල් වහලය අළුත්වැඩියා කිරීමට අදාළ චකොන්රාත්තුව සිදු
කරචෙන යාචම්දී සුමනචසේකර කන්ස්රක්ෂන් ෞපුශඋ සමාෙම ෞචකොන්රාත්කරුඋ විසින් සිදු කල
ය විසුම් චකොන්චශසි කඩ කිරිම මත චකොන්රාත්තුව අවලංගු කරන ලදී. ඊට අදාළ නීතිමය
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කටයුතු සිදු චකචරමින් පවතියි. ඒ චකචසේ චවතත් චෙොඩනැය ල්ල ඉදි කිරීමට අදාළ ඉතිරි වැඩ
චම් වන විට සම්පුර්ණචයන් පාචහේ නිම කර ිත.
3.

3.1
ෞඅඋ

චවනත් නිරීක්ෂණ
-------------------

මූලය ප්රතිඵලය
----------------

නිලධ්ාරීන් 14 චදනා පිළිබඳ විස්තර පහත සඳහන් පරිදිචේ.
1. ටී.එඉ.

ුවණ රවන

අයවිය යුතු විනනාකම අර්ථසාධ්ක අරමුදියන් අයකර ෙැනීමට කටයුතු කර තිුවණ ද නිවාඩු
සම්බන්ධ්චයන් පැන නැම තිබූ ෙැටළුවක් නිසා අයකර ෙැනීම ප්රමාද වි ිත. දැනට එය
අභයන්තර විෙණන අංශය චවත චයොමුකර ිත.
2. එස්.ූ. ලංමුඛණයාාහ
අර්ථසාධ්ක අරමුදල නිදහස් කර ෙැනීචම්දී අදාල නිලධ්ාරියා විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු
ියයකියවිියවල අඩුපාඩු නිසා අයකර ෙැනීම ප්රමාද වී ිත. අවශය ියයකියවිිය ඉදිරිපත් කරන
චලස එස්. යූ. මුණසිංහ මහතා චවත දන්වා යවා ිතත් ඔුණ විසින් ඒවා ඉදිරිපත් කර නැත. නීති
කටයුතු මඟින් එම මුදල අයකර ෙැනීමට තීරණය කර ිත.
3. ඒ.ඒ.මේ. ලං ාරන
විශ්වවිදයාලය දන්වා ිති ආකාරයට බැදුම්කරය චෙවීම පැහැර හැරීම නිසා නීති කටයුතු
මඟින් බැදුම්කරචේ විනනාකම අයකර ෙැනීමට 2019.01.03 රැස් වූ නිවාඩු කමිටුව තීරණය
කර ිත. නඩු පැවරීමට අවශය කටයුතු චකචරමින් පවතී.
4. මේ. ේ. ලංගීගන ේ
අර්ථසාධ්ක අරමුදල නිදහස් කර ෙැනීචම් දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ියයකියවිිය සහ ජාතික
හැඳුනුම්පචතහි හා ගුවන් ෙමන් බලපරචයහි සහතික කළ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන තුරු අදාල
මුදල අයකර ෙැනීම ප්රමාද වී ිත. චකචසේ චවතත් ඔුණ විසින් ඒවා ඉදිරිපත් කිරීචමන් අනතුරුව
අර්ථ සාධ්ක අරමුදල නිදහස් කර ෙැනීමට චයොමු කර ිත.
5.

ේ.මේ.ඩී. ලංප්රීතිවිර ේ
වැටුප්ත  රහිත කාල සීමාවට අදාලව ය විසුචම් විනනාකම ෙණනය කිරීම පිළිබඳව ෙැටළුවක්
පැවතුනි. එම ෙැටළුව නිරාකරණය කරන තුරු ය විසුචම් විනනාකම අයකර ෙැනීම ප්රමාද වී
ිත. එම ෙණනය කිරීචම් ක්රමචේදය විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව විසින් දන්වා
ිති අතර ඒ අනුව ය විසුම ෙණනය කර ප්රීතිවිරාේ මහතාට දන්වා ිත. චකචසේ චවතත්
2019.03.07 පැවති නිවාඩු කමිටුචේ දී ඔුණට එචරහිව නඩු පැවරීමට තීරණය කරන ලදී.ඒ අනුව
නඩු පැවරීචම් කටයුතු චකචරමින් පවතී.

6.

යු.ජී. ලංජය ස ර
චමම නඩුව පවරා ිත්චත් යූ.ජී. ජයචසේකර මහතාට හා ඔුණචේ ිපකරුවන්ට එචරහිවයි.
චජයෂ්ඨ සහකාර චල්ඛ්කාධිකාරි ෞනීති හා ප්රචල්ඛ්නඋ විසින් 2018.08.20 දිනැති ියපිය මඟින්
පිියතුරු සපයා ිත.

7.

ටී.බී. ලංඅ ේ ස ර
සම්පූර්ණ බැදුම්කරය ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාල ාක්රචල්ඛ් අංක 03ා2014 ප්රකාරව පවරා ිත.
ඒ අනුව බැදුම්කරචේ විනනාකමින් 25 එම විශ්වවිදයාලයට චෙවීමත් ඉතිරි 75 චවනුචවන්
නව බැදුම්කරයට ිතුළත් වීමත් කර ිති බව ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලචේ උපකුලපතිතුමා
USJP/AE/MGT/08/03/PF/179 සහ 2018.05.08 දිනැති ියපිය මඟින් දන්වා ිත. එම ියපිචේ
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පිටපතක් චජයෂ්ඨ සහකාර ෞනීති හා ප්රචල්ඛ්නඋ විසින් 2019.03.18 දිනැති ියපිය මඟින්
විෙණන අංශයට ඉදිරිපත් කර ිත.
8.

ේ.ඒ.එස්.ඩී. සතුාග
මුල් ණයකරු හා ිපකරුවන් දී ිති ියපිනයන් හැරචෙොස් ිති බැවින් ද ඔවුන්චේ වර්ථමාන
ියපිනයන් චසොයා ෙැනීමට උත්සාහ කලද අසාර්ථක වූ බැවින්ද නඩු පැවරීමට චනොහැකි වී
ිත. අර්ථසාධ්ක අරමුදචල් චශේෂය බැඳුම්කරචේ චකොටසක් චලස අයකර ෙැනීමට උත්සාහ
කලද විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාචේ 2012.10.22 දිනැති ියපිය අනුව එය කළ
චනොහැකි වී ිත.

9. එච්. ක්.ඩී.ඒ.ටී.එන්. ලංඅන්නක් ේ
මුල් ණයකරු හා ිප කරුවන් දී ිති ියපිනයන් හැර චෙොස් ිති බැවින්ද ඔවුන්චේ වර්ථමාන
ියපිනයන් චසොයා ෙැනීමට උත්සාහකළ ද අසාර්ථකවූ බැවින්ද නඩු පැවරීමට චනොහැකිවී ිත.
අර්ථසාධ්ක අරමුදචල් චශේෂය බැදුම්කරචේ චකොටසක් චලස අයකර ෙැනීමට උත්සාහකළ ද
විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාචේ 2012.10.22 දිනැති ියපිය අනුව එය ද කළ
චනොහැකිවී ිත.
10. ඩේ.එස්.ටී. ලං ෝන් ස
නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපති චදපාර්තචම්න්තුව චවත චයොමුචකොට ිත.
11. එඉ. ක්.එඉ.ඨ.මේ ලං ලංර ජපනයක්ඨ
ය විසුම කඩ කළ මුල් අවධිචේදීම නඩු පවරා ිත. නමුත් මුල් ණයකරු හා ිපකරුවන් දී ිති
ියපිනයන් හැර චෙොස් ිති බැවින්ද ඔවුන්චේ වර්ථමාන ියපිනයන් චසොයා ෙැනීමට
උත්සාහකළ ද අසාර්ථක වූ බැවින්ද ඉදිරි කටයුතු කිරීමට චනොහැකිවී ිත.
12. එස්. ලංද්ලුවවත
ය විසුම කඩ කළ මුල් අවධිචේ දීම නඩු පවරා ිත. නමුත් මුල් ණය කරු හා ිප කරුවන් දී
ිති ියපිනයන් හැරචෙොස් ිති බැවින්ද ඔවුන්චේ වර්ථමාන ියපිනයන් චසොයාෙැනීමට
උත්සාහකළ ද අසාර්ථක වූ බැවින්ද ඉදිරි කටයුතු කිරීමට චනොහැකිවී ිත.
13. ඨ. ලංසමරන ය
ය විසුම කඩකළ මුල් අවධිචේදීම නඩු පවරා ිත. නමුත් මුල් ණයකරු හා ිපකරුවන් දී ිති
ියපිනයන් හැරචෙොස් ිති බැවින්ද ඔවුන්චේ වර්ථමාන ියපිනයන් චසොයාෙැනීමට උත්සාහකළ
ද අසාර්ථක වූ බැවින්ද ඉදිරි කටයුතු කිරීමට
14. වී.ජී.එස්. ලං ඒ න ය
ය විසුම කඩ කළ මුල් අවධිචේදීම නඩු පවරා ිත. නමුත් මුල් ණයකරු හා ිපකරුවන් දී ිති
ියපිනයන් හැරචෙොස් ිති බැවින්ද ඔවුන්චේ වර්ථමාන ියපිනයන් චසොයාෙැනීමට උත්සාහකළ
ද අසාර්ථක වූ බැවින්ද නඩුපැවරීමට චනොහැකිවී ිත.
ෞආඋ

චමම අය චනොවූ චසේවක ණය වියන් චසේවකයින් 6 චදචනකුට අදාලව රු. 6 400.00 වූ ණය මුදල
හැරුණු චකොට ඉතිරි ණය මුදල් සැපයුම් හා මුදල් ාක්රචල්ඛ් අංක. 40 හා 59 ට අනුව අර්ථසාධ්ක
අරමුදල් නිදහස් කිරීචම්දි අයකර ෙැනීමට විශ්වවිදයාලය කටයුතු කරනු ලැච .

ෞිඋ

සංයුක්ත සැලැස්ම හා රියාකාරී සැලැස්ම වසරින් වසර යාවත්කාලීන කර මහා භාණ්ඩාොරය
චවත ද යවනු ලැච . චමය පාදක කර මහා භාණ්ඩාොරය විසින් ප්රතිපාදන නිකුත් කරනු ලැච .
රියාකාරී සැලැස්ම වසර 04 කට පිළිචයල කර තිුවනත් එය ප්රෙති සමාචලනානයක් කර වසරින්
වසර යාවත්කාලීන කර විශ්වවිදයාලචේ පාලක සභාවට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ෙනු ලැච .
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ෞඈඋ විශ්වවිදයාලචේ අධ්යයන තනතුරු පුරප්ත පාඩු පිරවීම සඳහා 2018.12.02 “Sunday Observer”
පුවත්පත් දැන්වීමක් පලකර ඒ සඳහා ලැබූ අයදුම්පත් වියන් චසෞඛ්ය විදයා පීඨචේ හා ඉංජිචන්රු
තාක්ෂණ පීඨචේ බඳවා ෙැනීම් සිදුකර අවසන් අතර අධ්යාපන පීඨචේ බඳවා ෙැනීම් සිදුකරමින්
පවතී. ඉතිරි අධ්යයනාංශ සඳහා පුරප්ත පාඩු දැන්වීමක් පලකිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.
සමහර අධ්යයන සහායක කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු “දරන්නාට චපෞශෙියක වනචසේ” කාර්ය
මණ්ඩල වාර්තාචේ සදහන් වන බැවින් ඒම තනතුරු පුරප්ත පාඩු වූ විට නැවත බඳවා ෙැනීම් සිදුකල
චනොහැකි බැවින් අදාළ තනතුරු පුරප්ත පාඩු චලසම පවතී.
චකචසේ චවතත් චම් වනවිට අධ්යයන හා අධ්යන සහායක කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු කිහිපයක්
පුරවා ිත.
පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ෙැනීම් විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව මඟින් සිදුකරනු
ලැච .
බඳවා ෙැනීම් පරිපාිනචේ ිති ෙැටළු චහේතුචවන් මුද්රණාලාධිපති තනතුරු චවනුවට සහකාර
මුද්රණාලාධිපති තනතුර පිරවීමට විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව දැනුම් දී ිත. ඒ අනුව
ඒ සඳහා පුරප්ත පාඩු දැන්වීමක් 2019-03-31 “Sunday Observer” පුවත්පචතහි පලකර ඒ සඳහා
බඳවා ෙැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.
පුරප්ත පාඩුව පැවති සහකාර අධ්යක්ෂාප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවා තනතුරු ි රණ හිල්පී තනතුරු
පුුණණු ඉංජිචන්රු තනතුරු සඳහා පුවත් පත් දැන්වීම් පලකර ඒ සඳහා බඳවා ෙැනීමට කටයුතු
කරමින් පවතී.
චජයෂ්ඨ සහකාර අධ්යක්ෂාප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවා තනතුර සඳහා නව බඳවා ෙැනීම් චනොකරන
අතර සහකාර අධ්යක්ෂාප්රාචශය ය අධ්යාපන චසේවා තනතුචර් උසස් වීම් මඟින් එම තනතුර පුරවනු
ලැච .
අනධ්යයන චසේවකයන් විරාම යාම චසේවචයන් ඉල්ලා අස්වීම චවනත් තනතුරුවලට පත්වීම
වැනි චහේතූන් නිසා පුරප්ත පාඩු ිතිවන අතර එම පුරප්ත පාඩු පිරවීමට නෙර සැලසුම් ජලසම්පාදන
හා උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශචේ අනුමැති ලබා ෙත යුතුචේ. එම අනුමැතිය ලබා ෙැනීමට යම්
කාලයක් ෙත වන අතර එචතක් පුරප්ත පාඩු පිරවීමට චනොහැකියි.
අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලචේ චබොචහන තනතුර පුරප්ත පාඩු පිරවීචම් දී බඳවා ෙැනීචම් පරිපාින
අනුව පළමුව විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව හා උසස් අධ්යාපන ආයතනය අතරින්
අභයන්තරව අයදුම්පත් කැඳවිය යුතු චේ. එවිට චමම විශ්වවිවදයාලචේම චසේවය කරන
චසේවකයින් එම තනතුරුවලට චත්රී පත්වන අවස්ථාවලදී එක් තනතුරක පුරප්ත පාඩු පිරචවන
නමුත් චවනත් තනතුරක් පුරප්ත පාඩු චේ. එවිට එචසේ ිතිවන පුරප්ත පාඩු පිරවීමට විශ්වවිදයාල
ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව හරහා උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශචයන් නැවත අනුමැතිය ලබා ෙත
යුතුචේ.
එබැවින් විශ්වවිදයාලචේ අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල තනතුරුවල පුරප්ත පාඩු පිර වූවද මුළු
පුරප්ත පාඩු සංඛ්යාචේ සැලකිය යුතු චවනසක් ිති චනොචේ.
අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලචේ චබොචහන තනතුරු පුරප්ත පාඩු පිරවීම සඳහා උසස් අධ්යාපන
අමාතයාංශචයන් නාම චල්ඛ්න ලබාචෙන එම නාම චල්ඛ්නවල සඳහන් අයට අයදුම්පර යවා ඒවා
නැවත චෙන්වා චෙන බඳවා ෙැනීම් සිදුකළ යුතු නිසා ඒ සඳහා ද සැලකිය යුතු කාලයක් ෙතචේ.
අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල පුරප්ත පාඩු බාහිරව පිරවීචම්දී පුවත්පත් දැන්වීම් මඟින් අයදුම්පත්
කැඳවීමට අවස්ථාව ලබා චදන්චන් නම් සහ දැනට සිිනන චසේවකයන් විරාම යාම චසේවචයන්
ඉල්ලා අස්විම චවනත් තනතුරුවලට පත්වීම වැනි චහේතූන් නිසා ිතිවන පුරප්ත පාඩු පිරවීමට
නැවත අමාතයාංශචයන් අනුමැතිය ලබා ෙත යුතුය යන අවශයතාවය ඉවත් කරන්චන් නම් චමම
පුරප්ත පාඩු පිරවීම සඳහා ෙතවන කාලය අවම කර ෙත හැකි චේ.
101

2018 වර්ෂචේ දී ඒක රමික පිරිවැය වැඩිවී ිත්චත් විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභා
ාක්රචල්ඛ් අංක 17ා2016 මඟින් 2018.01.01 දින සිට රියාත්මක වන පරිදි විශ්වවිදයාල කාර්ය
මණ්ඩලචේ වැටුප්ත  සංචශනධ්නයක් සිදුවීම නිසා අධ්යයන හා අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලචේ මූියක
වැටුප පදනම් කරචෙන ෙණනය කරනු ලබන දීමනා සහ චෙවීම් වැඩිවීමත් නිසාය.
ෞඉඋ එක්සත් ජාතීන්චේ සංවිධ්ානචේ තිරසාර සංවර්ධ්න අරමුණ සම්බන්ධ්චයන් වූ 2030 නයාය පරය
පිළිබඳව විවෘත විශ්වවිදයාලය දැනුවත් වී ිත.
විවෘත විශ්වවිදයාලචේ රියාකාරී හා සංයුක්ත සැලැස්ම ෞ2016-2020උ සකස් කරන ලද
අවස්ථාචේදී තිරසාර සංවර්ධ්න අරමුණු ිතුලත් කර පළිචයල කරන ලදී. තිරසාර සංවර්ධ්න
ඉලක්ක අංක 04 “Widen Access to Education and Increase Opportunities for Life-long
Learning” ඉටුකිරීම මූියක අරමුණචේ. එනමුත් ඉලක්ක අරමුණු ඉටුකර ෙැනීචම්දී ප්රමාදයන්
සිදුවී ිත. ඉදිරිචේදී එම ප්රමාදයන් වලක්වා ඉලක්ක අරමුණු චවත ලාාවීමට කටයුතු සම්පාදනය
කිරීමට අදාල නිලධ්ාරීන්ට උපචදස් ලබා චදමි.
ෞඊඋ මුදල් චරගුලාසි 133 සහ 134 සඳහන් විධිවිධ්ාන සහ කළමණාකරන විෙණන චදපාර්තචම්න්තුව
විසින් නිකුත් කල ාක්රචල්ඛ්න අනුව ආයතනචේ අභයන්තර පාලනචේ අඩුපාඩු හදුනාෙැනීම සහ
ඒවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අභයන්තර විෙණකචේ සහාය ලබාෙැනීම සඳහා චම් වන විටත්
කටයුතු කර ිත.චම් සඳහා අභයන්තර විෙණ අංශචයන්;
i. වාි ක උපචදස් අවශය වූ සෑම විටම ලබාෙැනීමට කටයුතු කර ිත.
ii. අභයන්තර විෙණන විමසුම් වාර්තා මඟින් චපන්වා චදනු ලබන අභයන්තර පාලනචේ අඩුපාඩු
හා නිර්චශශ රියාත්මක කිරීම මෑත කාලචේ සිට චේෙවත් කර ිත.
අභයන්තර විෙණනය විසින් චපන්වා චදනු ලබන අඩුපාඩු හා නිර්චශශයන් රියාත්මක කිරීම
පිළිබදව විෙණන කමිටුචේ ද අවධ්ානය චයොමු කර ිත.
එමනිසා ආයතනචේ අභයන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිරීම සදහා අවශය රියාමාර්ෙ ෙැනීම
අභයන්තර විෙණනය චයොදා ෙැනිම වඩා චේෙවත්ව නිසිපරිදි චයොදා ෙැනීමට ඉදිරිචේදී
කටයුතු කරනු ලැච .
ෞඋඋ

2017 ට සාචප්ත ක්ෂව 2018 වසචර් රජචයන් ලද පුනරාවර්ථන ප්රදාන වල වැඩිවීමක් සිදුවී
ිතත් එය ස්කාර චසේවක වැටුප්ත  චෙවීමට කිසිචසේත් ප්රමාණවත් චනොවුනි.
2018 වසචර් පැවති අඛ්ණ්ඩ චසේවක වැඩවර්ජනය චහේතුචවන් අධ්යයන කටයුතු අඩාල වීම
අභයන්තර ආදායම් ප්රභවයන්චේ ලැබීම් අඩුවීමට චහේතුවිය.

ෞඌඋ

විශ්වවිදයාලය විසින් පරිහරණය කරනු ලබන ඉඩම් වියන් ිතැම් ඉඩම් සඳහා විශ්වවිදයාලයට
නීතයානුකූල හිමිකමක් නැතත් එම ඉඩම් වල නීතයානුකූලව අයිතිය ලබාෙැනීමට
විශ්වවිදයාලය නිරන්තරචයන්ම කටයුතු කරමින් සිිනයි.

ෞඑඋ

විශ්වවිදයාලචේ අධ්යයන මධ්යස්ථාන චබොචහනමයක පුස්තකාලය චවනුචවන් චවනම ඉඩක්
චමචතක් කල් චවන් චකොට චනොතිුවනි. එම චපොත් පත් කබඩ් වල අසුරා පාඨකයන් චවත
ලබාදීමට ප්රමාණවත් පහසුකම් චනොතිබීම නිසා ශිෂයයන් චවත එම චපොත් පත් නිසිචලස ලබාදීම
අරමුණු චකොට චෙන පුස්තකාල කමිටුව විසින් ෙන්නා ලද තීරණයක් අනුව අධ්යයන
මධ්යස්ථාන වල තිබූ සියළුම චපොත් ආසන්නතම ප්රාචශය ය මධ්යස්ථානය චවත අනුයුක්ත කරන
ලදී.
ප්රාචශය ය අධ්යයන මධ්යස්ථානයන්හි වෘත්තීමය වශචයන් පුුණණු කරන ලද පුස්තකාල කාර්යය
මණ්ඩලයක් අනුයුක්ත චකොට ිති බැවින් එම චපොත් පරිය ලනය සඳහා සිසුන් චවත ලබාදීම
කාර්යක්ෂමව සිදුචේ.
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ෞඒඋ

චතොෙ සමීක්ෂණචයන් හදුනාෙත් ාලනය චනොවන චතොෙ ෙබඩාචවන් ඉවත් කිරීමට අවශය
රියාමාර්ෙ ෙැනීමට කටයුතු කරමි.

ෞතඋ

මූලය අංශචයන් ලබාෙන්නා චතොරතුරුවලට අනුව ආයතන අංශචේ උපචල්ඛ්න සංචශනධ්නය
කර ෙැනීමට ඉදිරිචේදී කටයුතු කරනු ලැච .

ෞඔඋ

ජාතික මාර්ෙෙත දුරස්ථ අධ්යාපන වයාපෘතිය විශ්වවිදයාලයට භාරචදන අවස්ථාචේ රියා විරහිත
චහන අරියව පැවැති විදුිය ජනක යන්ර පරිෙණක හා අරිය අනිකුත් යන්ර අලුත්වැඩියා
කිරීම සඳහා නිර්චශශිත ආයතන සමා ය විසුම් සකසා වාර්ෂිකව නඩත්තු කිරීම ආරම්භකර ිත.
අලුත් විදුිය ජනක යන්ර මිලඳී ෙැනීමට අවශය ප්රතිපාදන සපයා ෙැනීචමන් පසුව මිලඳී ෙැනීමට
නියමිතය.

ෞඕඋ

චපොියතින් ිසුරුම් යන්ර විශ්වවිදයාලචේ විදුිය හා පරිෙණක අංශය චවත ලබාදී ිත.

ෞෂඋ

අංක 7417821 දරණ ය ණුචමහි චශේෂය 2019 වසචර් සිට අවම මට්මමකින් පවත්වාචෙන යාමට
කටයුතු කරනු ලැච .
අංක 0174-1001-7-0350215 දරණ චසේවක චෙවීම් සම්බන්ධ් ජංෙම ය ණුමට සරප්ත  විසින්
එදිචනදා බැංකු ෙත කරනු ලබන මුදල් හා භාණ්ඩාොරචයන් පුනරාවර්ථන වියදම් සඳහා
ලැචබන මුදල් බැර කරනු ලබයි. වැටුප්ත  හා අචනකකුත් චසේවක චෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා චමම
ය ණුචමහි කදනිකව සැලකිය යුතු චශේෂයක් පවත්වාචෙන යාමට විශ්වවිදයාලයට සිදුචේ.

ෞකඋ

විෙණන කමිටුචේ අවසාන කමිටු රැස්වීචම්දී පැහැදිිය කල පරිදි සෑම වසර හතරකටම වරක්
පාඨමාලා සංචශනධ්නය කළ යුතු බව Norms ියයවිල්චලහි සඳහන් චේ. ශ්රී ලංකා විවෘත
විශ්වවිදයාලචේ ගුරුවරුන්චේ Norms සඳහන් ව ිත්චත් අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය විසින්
සිදුකල යුතු අවම කාර්යන් පිළිබඳවයි. චමම ියයවිල්ලට අනුව අධ්යයන කාර්යය මණ්ඩලය
අවුරුදු 04 ක් තුල අවම වශචයන් පාඩම් 16 ක් වත් කල යුතුචේ. වර්තමානචේ විශ්වවිදයාලය
සතුව පාඨමාලා 1000 ක් පමණ ිති අතර එක පාඨමාලාවක සාමානය පාඩම් සංඛ්යාව 25 ක්
පමණ චේ. එම නිසා පාඨමාලාවන්ට අදාල සියළු පාඩම් 25 000 කට වඩා තිච . සියළු
අධ්යයන කාර්යය මණ්ඩල Norms වලට අදාලව කළයුතු උපරිම පාඩම් වසර 04 ක් තුල 6 000
ක් පමණ චේ. එම නිසා චමමඟින් පාඨමාලා සෑම වසර 04 කට වරක් සංචශනධ්නය කල
චනොහැකි බව පැහැදිියචේ. චකචසේ චවතත් අවශය අවස්ථාවලදී පාඨමාලා සංචශනධ්නය කිරීමට
විශ්වවිදයාලය පියවර චෙන ිත.

ෞඛ්උ 2018 වර්ෂචේ චනොවැම්බර් මාසය වන විට නව චතොරතුරු තාක්ෂණ පශධ්තියක් විකසනය
ෞDevelopment) කිරීම සඳහා නව චසේවක මණ්ඩලයක් චසේවයට බඳවා චෙන අදාළ මූියක වැඩ
කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.
ෞෙඋ විශාල පිරිවැයක් වියදම් චකොට නවීන තාක්ෂක ක උපකරණ සහිතව ඉඳිකරන ලද
මාධ්ය මන්දිරය මඟින් චපර බාහිර පිනෙත කිරීම් සිදුචකොට අතිචර්ක ආදායම් උපයා තිුවන ද චම්
වන විට ප්රමාණාත්මක කාර්ය භාර්යක් ඉටු චනොවන බව විෙණන වාර්තාචවහි සඳහන් චකොට
ිත.
චමම ආයතනය පිහිටුවා වසර 24 ක් ෙතවී ිති අතර පිනෙත කරන උපකරණ වසර 8 කට චපර
ඩිජිටල් තාක්ෂණයට පරිවර්ථනය කර ිත. චමම ආයතනය ප්රධ්ාන වශචයන් චෙොඩ නාන
ලශචශ අධ්යයන පීඨවල රවය-දෘෂය අධ්යයන ද්රවය නිපදවීම සඳහා වූවත් චපර සිටම චමම
ආයතනචේ තාක්ෂක ක උපකරණ නඩත්තුවට හා විශ්වවිදයාලයට ආදායම් ඉපයීම සඳහා ද
දායකත්වයක් දැරීමට ආදායම් උපයන ආයතනයක් චලස කටයුතු කිරීමට සිදුවිය.
විවෘත විශ්වවිදයාලචේ අධ්යයන ද්රවය නිපදවීම සඳහා දායකත්වය සලකා බැලුවචහොත්
2017ා2018 වසර වල මානව ශාස්ර පීඨය සඳහා වීඩිචයන වැඩසටහන් 26 ක් ද චසෞඛ්ය විදයා
පීඨය සදහා වැඩසටහන් 24 ක් ද ඉංජිචන්රු තාක්ෂණ පීඨය සදහා වැඩසටහන් 04 ක් ද
ස්වභාවික විදයා පීඨය සඳහා වැඩසටහන් 06 ක් ද නිපදවා ිත. ඒ සමාම විශ්වවිදයාල
ආාාර්යවරුන් චවනුචවන් අධ්යාපනික වැඩසටහන් නිපදවීම සඳහා සිදුකල පුුණණු වැඩසටහන්
වලදී චමම මධ්යස්ථානය උපරිම චලස දායකත්වය දක්වා ිත.
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ඒ සමාම විශ්වවිදයාලචේ සිදුකරනු ලබන සියළුම වැදෙත් අවස්ථා වල රවය-දෘෂය ආවරණය
සිදුකරනු ලබන්චන්ද මධ්ය මධ්යස්ථානය මඟිනි. ඒ අනුව විශ්වවිදයාලචේ සිදුකරන සියළුම
උත්සව ආරාධිත චශශණ සහ අචනකුත් විචශේෂ අවස්ථාවලදී අදාල ඡායාපසප ෙතකිරීම සහ ඒවා
රැස්කර තැබීමත් මාධ්ය මන්දිරය මඟින් සිදු කරනු ලබයි.
ඔබ විසින් සඳහන් කර ිති අයුරින් වසර 05 කට පමණ චපර මාධ්ය මන්දිරචේ ශ දාොරය
කුියයට දීම මඟින් ප්රමාණාත්මක ආදායමක් ඉපයීම සිදුවූ අතර ප්රධ්ාන චලස එම චසේවාව
ලබාෙනු ලැබූචේ ජාතික පසපවාහිනී ආයතනයයි. නමුත් වත්මන් තත්ත්වය වන්චන් රාජය
පසපවාහිනී නාියකා චමන්ම චපෞශෙියක නාියකා ද ඔවුන්චේ ම ශ දොර චෙොඩනාා ිති අතර
නව තාක්ෂණය මඟින් කුඩා ඉඩක වඩා චහොඳින් පිනෙත කර ෙැනීමට හැකියාවක් ලැබීචමන්
ශ දාොරයක් චලස මාධ්ය මධ්යස්ථානචේ ඉල්ලුම පහත බැස තිබීමයි.
එචසේ නමුත් වර්තමානචේ වසර 05 කට කාලයක සිට විවෘත විශ්වවිදයාලයීය උපාධි
ප්රදාචනනත්සවය සහ සහතික ප්රදාචනනත්සවය ආවරණය කිරීම සහ උපාධිලාභීන්චේ ඡායාපසප
කරනය සිදුකිරීම මඟින් ද ඉහත ආදායම් ඉපයීමට සමානවම වාර්ෂික ප්රමාණාත්මක මුදලක්
උපයන බව දන්වා සිිනමි.
පසුය ය කාලය තුල මාධ්ය මධ්යස්ථානය මඟින් උපයන ලද මුදියන් සියළුම පිරිවැය සහ
විශ්වවිදයාලචේ විවිධ් අංශ වලට චවන් කල ප්රතිශතයන් හැර මධ්යස්ථාන අරමුදල වශචයන් රු.
43 491 268ා- ක් 2018-12-31 වන විට රැස්කරචෙන ිත. 2017 වසචර් ලබා ිති මුළු ආදායම
රු. 7 307 500.00 වන අතර එයින් මධ්යස්ථාන අරමුදලට රු. 2 955 697.00 ක මුදලක්
බැරචකොට ිත. 2018 වසචර් මුළු ආදායම රු. 10 370 350.00 වූ අතර අරමුදලට රුපියල්
මිියයන 4.1 ක මුදලක් බැර කිරීමට අචප්ත ක්ෂිතව ිත.
පසුය ය වසර 07 ක පමණ කාලයක් තුල අවශය තාක්ෂක ක උපකරණ සහ චබොචහන යිනතල
පහසුකම් සංවර්ධ්නය සඳහා මුලුමනින්ම මධ්යස්ථාන අරමුදියන් මුදල් වැයකල බවද සඳහන්
කරමි.
ඒ අතර මාධ්ය මධ්යස්ථානචේ නව අංෙයක් චලස චමම අංශය මඟින් නිපදවා ිති වීඩිචයන
වැඩසටහන් Open Youtube හරහා චපොදුචේ කාහටත් නැරඹීමටත් Open Cast හරහා
විශ්වවිදයාල ප්රාජවටත් නැරඹීචම් පහසුකම් සලසා ිත. චලනකචේ විවිධ් රටවියන් පැමිචණන
විශවතුන්චේ දැනුම චබදාහැරීම සහ සංරහ කිරීම සඳහා චශශන මාලාවක් පවත්වා ඒවා
අන්තර්ජාලයට මුදාහැරීමටත් මාධ්ය මධ්යස්ථානය මඟින් සිදු කරයි.
ආරම්භචේදී මාධ්ය මධ්යස්ථානචේ අධ්යයන අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 45 කට ආසන්න
පිරිසකින් සමන්විතව කටයුතු කල ද දැනට අධ්යයන අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 20 ක පමණ
පිරිසක් දායකත්වචයන් වූවද විශ්වවිදයාලීය පීඨ සඳහා චසේවා සපයන්චනකු චලසත් ආදායම්
උපයන මධ්යස්ථානයක් චලසත් ප්රමාණාත්මක චසේවාවක් සිදුකර ිති බව සඳහන් කරනු
කැමැත්චතමි.
ෞඝඋ

2010 අචප්රේල් මස 01 වන දින ආරම්භ කරන ලද චනනඩ්ස් ආයතනය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව
විදයාලයට පවරන ලද 2015 මාර් තු 01 දින වන විටද වසර 10 කටත් වැඩි කාලයක් පුරා චමහි
සියලු සංවර් ධ්න කටයුතු සහ පරිපාලන කටයුතු එවකට උසස් අධ්යාපන අමාතයංශය මය න් සිදු
කර තිිමණ. වයාපෘති කාල සීමාව තුල ආයතනය සතු වූ මධ්යස්ථාන 26 ස්ථාපිත කිරීම, ඒ සදහා
අවශය කාර් යාල උපකරණ හා තාක්ෂක ක උපකරණ මිලදී ෙැනීම, මෘදුකාංෙ පශධ්තිය මිලදී
ෙැනීම හා ස්ථාපිත කිරීම, චෙොඩනැය ිය ඉදි කිරීම ආදී කටයුතු අමාතයංශය මය න් සිදු කර තිුවක .
.

.

.

තවද චමම ආයතනය ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විදයාලයට පවරා චදන අවස්ථාචේ චමහි භාවිතා
කළ තාක්ෂක ක උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීම සදහා අවශය මුලය ප්රතිපාදන සැපයීමට
අමාතයංශය එකාතාව පළ කලත්, පසුව එම මුදල් ලබාදීමට කටයුතු සිදු චනොකරන ලදී. චමම
ආයතනචේ කාර් යාලචේ, ජාල පශධ්තිචේ සහ මධ්යස්ථාන වල පවතින චබොචහන තාක්ෂක ක
උපකරණ, අදාළ දෘඩාංෙ සහ මෘදුකාංෙ විවෘත විශ්ව විදයාලයට භාරචදන අවස්ථාව වන විටත්
යාවත්කාලීන කළ චනොහැකි යල් පිනු තත්වයට පත් වී තිුවක . තවද රවය දෘශය සම්මන්රණ
පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා
.
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9.3

මූකය ලංතවවය ලංළිබඳබආ ලං්ර

ශනය
ශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය කය

අවස න ලංගිණුඉ ලං- ලං2018
2018.12.31 ලංදිනට ලංමුඛකය ලංතවවවය ලංළිබඳබආ ලං්ර
2017.12.31

සටහන

ේුව

ශනය
2018.12.31

ේුව

වව ඉ
ද්ැනට ලංපනයවතින ලංවව ඉ
බැංකුචේ ිති මුදල්

1

77,064,304

62,789,969

ලැිමය යුතු

2

274,207,924

205,297,347

භාන්ඩ චල්ඛ්න

3

156,401,851

183,020,029

අත්තිකාරම් සහ පූර්ව චෙවීම්

4

12,676,772

15,263,263

ණය සහ කාර්ය මණ්ඩලවල
අත්තිකාරම්

5

76,146,009

82,713,893

596,496, ලං859

549,084,502

ද්ැනට ලංපනයවතින ලංමුඛළු ලංවව ඉ
ජාගම ලං නොවන ලංවව ඉ
චශපළ හා පිරියත උපකරණ

6

7,216,072,495

7,331,921,052

චකරීචෙන යන ප්රාේධ්න
කටයුතු

7

11,059,501

59,813,559

34,847,854

34,847,854

1,455,995,694

1,363,770,123

8,717,975,543

8,790,352,588

9,314,472,402

9,339,437,090

9

47,938,055

51,513,331

10

50,061,614

87,381,949

අස්පෘශය වත්කම්
ආචයනජන

8

සඉපූර්ණ ලංජාගම ලං නොවන ලංවව ඉ
මුඛළු ලංවව ඉ
වගකීඉ
ජාගම ලංවගකීඉ
චෙවිය යුතු තැන්පතු
චෙවිය යුතු දෑ

106

චසේවාදායකයන්චේ
අත්තිකාරම් - විශ්වවිදයාල
මුද්රණාලය

479,570

817,554

76,606,403

91,886,282

අත්තිකාරම් චලස ලැුවණු
ඉෙැන්වීම් ොස්තු

126,655,531

207,974,061

අත්තිකාරම් චලස ලැුවණු
චවනත් ආදායම්

311,400

287,800

12

119,169,686

140,399,548

පාරිචතනෂිත ප්රතිපාදන - පවතින වර්ෂය

-

27,382,391

421,222,259

607, 696,916

20,572,375

20,472,852

චකින කාලීන පාඨමාලා
ආදායම -අත්තිකාරම් චලස
ලැබීම්

උපි ත වියදම

11

මුඛළු ලංජාගම ලංවගකීඉ
ජාගම ලං නොවන ලංවගකීඉ
උපචශශන හා බාහිර
උපචයනජන මධ්යස්ථාන
අරමුදල
විචශේෂිත අරමුදල් ෞසීමිතඋ

13

339,824,774

406,687,147

පාරිචතනෂිත සඳහා ප්රතිපාදන

14

366,807,961

391,952,984

727,205,110

819,112,983

මුඛළු ලංවගකීඉ ලං

1,148,427,370

1,426,809,899

ශුීධ් ලංවව ඉ

8,166,045,032

7,912,627,191

මුඛළු ලංජාගම ලං නොවන ලංවගකීඉ

ශුීධ් ලංවව ඉ ලං

ොටස්

ප්රාේධ්න ප්රදාන වියදම් කරන
ලද

15

439,764,244

428,363,936

බාහිර ප්රදාන මය න් ප්රාේධ්න
වියදම් සඳහා ලැුවණු
දායකත්වය

16

12,292,540

11,568,257

පරිතයාෙ
සාමානය තැන්පතු

17

834,837,027

729,576,465

895,465,643

558,178,081

5,983,685,579

6,184,940,452

8,166,045,032

7,912,627,191

ප්රතයාෙණන අතිරික්තය
මුඛළු ලංශුීධ් ලංවව ඉ ලං

ොටස්

107

9.4

මුඛකය ලං

ර්ය ස ධ්නය ලංළිබඳබආ ලං්ර

ශ්රී ලංකා

ශනය

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය කය

අවස න ලංගිණුඉ ලං- ලං2018
2018.12.31 ලංදිනට ලංමුඛකය ලං

ර්ය ස ධ්නය ලංළිබඳබආ ලං්ර

සටහන

2017.12.31

ේුව

ශනය
2018.12.31

ේුව

අද් යම
පුනරාවර්ථන වියදම් සඳහා රජචේ
ප්රතිපාදන
පර්චේෂණ ප්රාේධ්න ප්රධ්ාන

1,112,575,000

1,320,000,000

15,666,226

9,425,000

108,059,176

113,333,807

2,660,334

3,299,244

22,312,098

4,256,403

1,201,227,143

812,508,895

4,305,118

1,696,349

437,290

325,840

2,125,375

1,546,050

3,490

3,500

4,653,994

5,227,117

75,891,900

46,000,262

1,906,719

623,568

ඉල්ලුම්පත් අචලවිය

25,091,951

26,989,321

වාහන කුලී ආදායම

129,395

245,977

3,164,540

3,000,399

351,087

1,973,022

9,122,597

11,176,486

117,931,706

121,550,895

ආචයොජන වියන් චපොලී

18

ණය සහ අත්තිකාරම් වියන් චපොලී
ියයාපදිංි  ොස්තු
ශිෂයයන්චෙන් ආදායම

19

විභාෙ ොස්තු ාසහතික පර ොස්තු
පුස්තකාල දඩ
චන්වාසිකාොර ොස්තු
අතිචර්ක ොස්තු
බැඳුම්කර කඩ කිරීචමන් ලත් ආදායම
චකින කාලීන පාඨමාලා හා චවනත්
ප්රභවයන්චෙන් ලත් ආදායම

20

ප්රකාශන අචලවිය

චශපල වියන් කුලී ආදායම
පැරක  භාණ්ඩ අචලවිය
විවිධ් ආදායම්

21

පරිතයාෙ හා මූලධ්න වියදම් ක්රමක්ෂය

108

වියදම් කල ප්රාේධ්න ප්රතිපාදන
ක්රමක්ෂය
මුඛළු ලංිද් යඉ

80,944,065

79,925,309

2,788,559,203

2,563,107,443

395,422,569

463,460,522

වියදම්
සාමානය පරිපාලන හා කාර්යමණ්ඩල
චසේවා

 ලං

ක්ෂය වීම

381,834,830
311,381,650

ලැිමය යුතු ආදායම් අපාය විමෞශිෂය)

28,380,797
1,593,463,800

31,229,282
1,792,238,763

97,029,215

120,022,702

4,711,877

5,095,028

ඉඩම් හා චෙොඩනැය ිය නඩත්තුව

47,119,843

55,210,179

අනුයාත චසේවා

92,073,948

106,647,186

2,640,036,879

2,885,285,311

148,522,325

(322,177,868)

(22,969,155)

(15,109,694)

(125,553,169)

(337,287,562)

අධ්යයන චසේවා

 ලං ලං

ඉෙැන්වීම් සම්පත්
චසෞඛ්ය චසේවා

මුඛළු ලංවියද්ම
අද් ක ලං ක ලංව ව නුව ලංතුක ලං
අතිරික්තය/(හිඟය)
චකිනකාලීන පාඨමාලා අරමුදචලන්
චෙවීම

22
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9.5 මුඛද්ේ ලං්රව හ ලං්ර ශය
ශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය කය

2017 ලං ද්සැඉබර් ලංමස ලං ලං11දි නන් ලංඅවසන් ලංවූ ලංවර්ඨය ලංසආහ  ලංමුඛද්ේ ලං්රව හ ලං්ර

ශය

2017

2018

ේුව

ේුව

ම හයුඉ ලං ටයුතුවලින් ලංමුඛද්ේ ලං්රව හ
සාමානය කටයුතුවියන් අතිරික්තයාහිාය

125,553,169

(337,287,562)

381,834,830

311,381,650

68,473,398

80,910.120

(80,944,065)

(79,925,309)

(117,931.706)

(121,550,895)

376,985,627

(146,471,996)

භාණ්ඩ චල්ඛ්නවල ෞවැඩිවීම්උා අඩුවීම්

(12,848,074)

(26,618,179)

චවචළඳ හා චවනත් ලැබීම්වල ාෞවැඩිවීම්)

(99,631,114)

(59,756,201)

චෙවිය යුතු වැඩිවීම්ාඅඩුවීම්

112,069,434

159,092,266

376,575,873

45,758,292

චශපළ පිරියත හා උපකරණ මිලදී ෙැනීම

(213,466,426)

(84,137,199)

විචශේෂිත කාර්යයන් සඳහා ලැචබන මුදල්

65,265,590

66,762,850

(303,092,564)

(92,225,571)

මුඛද්ේ ලං නොවන ලංසාරකනයන්
ක්ෂයවීම්
පාරිචතනෂිත සඳහා ප්රතිපාදන
ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය
පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය
ර  ලං්ර ේධ්නය ලං වනස්වීමට ලං පනයර ලං ම හයුඉ ලංක භය

ම හයුඉ ලං ටයුතුවලින් ලංශුීධ් ලංමූකය ලං්රව හයන්
ි යෝජන ලං ටයුතුවලින් ලංමුඛද්ේ ලං්රව හය

ආචයනජන සඳහා වැඩිවීම
පාරිචතනෂික චෙවීම්

(25,152,388)

ි යෝජන ලං ටයුතුවලින් ලංශුීධ් ලංමුඛද්ේ ලං්රව හ

(476,445,788)

(137,982,620)

86,850,000

77,950,00

86,850,000

77,950,000

(13,019,915)

(14,274,334)

කාලපරිච්චඡ්දය ආරම්භචේදී මුදල් හා මුදල් තුලයයන්

90,084,219

77,064,304

කාලපරිච්චඡ්දය අවසානචේදී මුදල් හා මුදල් තුලයයන්

77,064,304

62,789,969

මූකය ලං ටයුතුවලින් ලංමුඛද්ේ ලං්රව හ
ප්රාේධ්න ප්රදාන
මූකය ලං ටයුවලින් ලංශුීධ් ලංමුඛද්ේ ලං්රව හ
මුදල් හා මුදල් තුලනයන්චේ ශුශධ් වැඩිවීම (අඩුවීමඋ
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9.6

ස් න්ධ් ලං වනස්වී ඉ ලං්ර

ශය

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය
2017.12.11 ලංදි නන් ලංඅවසන් ලංවූ ලංවර්ඨය ලංතුළ ලං

ොටස්වක ලං වනස් ඉ ලංළිබඳබආ ලං්ර

ශය
(ුව.)

විස්තරය
2016 ලං ද්සැඉබර් ලංමස ලං11 ලංදිනට ලං ශඨය
චපර වසර සඳහා යථාවත් කරෙැනීම ෞවැඩ
නිමචවමින් පවතින ප්රධ්ාන ෙබඩා උ
වර්ෂය තුළ වියදම් කරන ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන
පර්චේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න ප්රදාන
වර්ෂය තුළ ලැුවණු මුදල් ප්රදාන
වර්ෂය තුළ ලැුවණු පරිතයාොචවනත් ප්රදාන
පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය
ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය
අතිරික්තයාහිාය ප්රතයාෙණනය
කාලපරිච්චඡ්දය තුළ අතිරික්තයාහිාය
2017 ද්සැඉබර් ලං11 ලංදින ලං ශඨය
චපර වසර සඳහා යථාවත් කරෙැනීම ෞවැඩ
නිමචවමින් පවතින ප්රධ්ාන ෙබඩාඋ
වර්ෂය තුළ වියදම් කරන ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන
පර්චේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න ප්රදාන
වර්ෂය තුළ ලැුවණු මුදල් ප්රදාන
වර්ෂය තුළ ලැුවණු පරිතයාොචවනත් ප්රදාන
පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය
ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය
අතිරික්තයාහිාය ප්රතයාෙණනය
කාලපරිච්චඡ්දය තුළ අතිරික්තයාහිාය
2018 ද්සැඉබර් ලං11 ලංදින ලං ශඨය

ස ම නය ලංසාචිත
770,154,694

්ර ේධ්නය
වියද්ඉ ලං රන ලංකද් ලං වියද්ඉ ලං නො රන ලං
්ර ේධ්න ලං්රද් න කද් ලං්ර ේධ්න ලං්රද් න
425,637,694

පනයරිතය ග ලංසහ ලං
වනව ලං්රද් න

23,886,841

953,763,993

්රතය ගරන ලං
අතිරික්තය
5,939,171,528

(242,220)

8,154,614,750
(242,220)

95,070,615

(95,070,615)
(15,666,226)
86,850,000
11,297,279
(117,931,705)

(80,944,065)
2,514,050
125,553,169
895,465,643

මුඛළු ලංඑ තුව

439,764,244

-

847,129,567

5,941,685,579

(15,666,226)
86,850,000
11,297,279
(117,931,705)
(80,944,065)
2,514,050
125,553,169
8,166,045,032
-

68,525,000

(68,525,000)
68,525,000
15,566,051
(121,550,895)

(79,925,309)
243,254,873
(337,287,562)
558,178,081

428,363,935
111

-

741,144,722

6,184,940,451

68,525,000
15,566,051
(121,550,895)
(79,925,309)
243,254,873
(337,287,562)
7,912,627,190

9.7 මූකය ලං්ර ශන ලංසආහ  ලංසටහන්
ශ්රී ලං කා වි වෘ ත වි ශ් ව වි දයා ල ය
මූලය ප්රකාශන සඳහා සටහන්
1.

ියතනි  ලං තොරතුුව
1.1

ස ම නය
ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාලය ශ්රී ලංකාව තුළ සංස්ථාෙත කර පිහිටුවා ිති ආයතනයකි. එහි
ියයාපදිංි  කාර්යාලය සහ ප්රධ්ාන වයාපාරික ස්ථානය නාවල, නුචේචෙොඩ පිහිටා ිත.
චකොළ , නුවර, අනුරාධ්පුරය, මාතර, යාපනය, මඩකලපුව, බදුල්ල, කුරුණෑෙල හා රත්නපුර
යන ස්ථානවල කලාපීය මධ්යස්ථාන පිහිටා ිත. මීට අමතරව දිවයින පුරා අධ්යයන
මධ්යස්ථාන 18ක් ස්ථාපිත කර ිත.

1.2

නිකුව ලංකිරීඉ ලංසතය පනයනය ලං ළ ලංයුතු ලංදිනය
2018 චදසැම්බර් මස 31 දිචනන් අවසන් වූ වර්ෂය තුළ විශ්වවිදයාලචේ සංචශනධිත මූලය
ප්රකාශන නිකුත් කිරීම සඳහා 2019 චපබරවාරි මස 28 දින පවත්වන ලද සභා රැස්වීම මඟින්
ලබා චදන ලද අනුමැතිය ප්රකාරව අවසර ලබා චදන ලදී.

2.

ස ම නය ලංගිණුඉ රණ ලං්රතිපනයවති
2.1

ළිබඳ යක ලංකිරී ඉ ලංපනයද්නම
තතිහාසික පිරිවැය පදනම මත මූලය ප්රකාශන පිළිචයල කරනු ලැබ ිති අතර ස්ථාවර
වත්කම් 2012.12.31 හා 2017.12.31 දිනට ප්රතයාෙරණචයහි සාධ්ාරණ අෙය මත ෙණනය
කරන ලදී.

2.2

අනුකූකත  ලං්ර

ශය

ශ්රී ලංකා රාජය අංශචයහි ය ණුම්කරණ ප්රමිතීන් හා අනුකූලව මූලය ප්රකාශන පිළිචයල කරනු
ලැබ ිත.
2.3

සාසන්ද්න වම  ලං තොරතුුව ලං
විශ්වවිදයාලය විසින් ය ණුම්කරණ ප්රතිපත්ති චයනෙය චලස චයොදා චෙන ිති අතර ඒවා ඉකුත්
වර්ෂචේ ඒවා හා ෙැළචප්ත . චමම වසචර් ඉදිරිපත් කිරීම හා ෙැළචපන චලස අවශය
අවස්ථාවලදී ඉකුත් වර්ෂචේ සංඛ්යාචල්ඛ්න සහ වෙන්ති නැවත සකස් කරනු ලැබ ිත.

2.4

ෘතයමය ලංසහ ලංකදිරිපනයව ලංකිරීඉ ලංමුඛද්ේ ලං්ර දද්ය
සියලුම විචශය ය මුදල් ෙනුචදනු ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කරනු ලැබ ිති අතර
එය ෙනුචදනුව සිදු කරනු ලබන අවස්ථාචේ පැවති විනිමය අනුපාතය මත ෙනුචදනු වාර්තා
කරන මුදල් ප්රචදදය චේ.
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3.

ුමවි ශෂී ලංගිණුඉ රණ ලං්රතිපනයවති
ඇස්ත ඉන්තු ලංසහ ලංනිගමන ලං යොද්  ලංගැනීම
රාජය අංශචේ ය ණුම්කරණ ප්රතිපත්ති හා අනුකූලව මූලය ප්රකාශන පිළිචයල කිරීචම්දී ය ණුම්කරණ
ප්රතිපත්ති චයොදා ෙැනීම සහ වත්කම්, වෙකීම්, ආදායම් සහ වියදම්වල වාර්තා වූ ප්රමාණයන්
චකචරහි බලපාන චලස ිස්තචම්න්තු සහ උපකල්පන සිදු කිරීම කළමනාකරිත්වය විසින් සිදු කළ
යුතු චේ. නිෙමන හා ිස්තචම්න්තුව තතිහාසික අත්දැකීම් සහ පවතින තත්ත්වයන් යටචත්
සාධ්ාරණ බවට විශ්වාස කරනු ලබන අචප්ත ක්ෂාවන් ිතුළු අනිකුත් සාධ්ක මත පදනම් චේ.
ිස්තචම්න්තු සහ පාදක උපකල්පන ඉදිරියට සිදුවන පදනමක් මත සමාචලනානය කරනු ලැච .
ය ණුම් ිස්තචම්න්තු සඳහා වන ප්රතිචශනධ්න එම ිස්තචම්න්තු ප්රතිචශනධ්නය කරනු ලබන
කාලපරිච්චඡ්දය තුළදී හඳුනාෙනු ලබන අතර එචසේ සිදු කරනුචේ එම ප්රතිචශනධ්නය එකී
කාලපරිච්චඡ්දයට සහ චවනත් කිසියම් අනාෙත කාල පරිච්චඡ්දයක් සඳහා බලපානු ලබන්චන් නම්
පමක .
මූලය ප්රකාශන තුළ හඳුනාෙනු ලැබූ ය ණුම් තුළ වඩාත්ම සුවිචශේෂී බලපෑම් සහිත ය ණුම්කරණ
ප්රතිපත්ති චයොදා ෙැනීම පිළිබඳ ඉතාම වැදෙත් තීරණ සහ අවිනිශ්ි තතා ක්චෂේර පිළිබඳ චතොරතුරු
පහත සඳහන් සටහන් තුළ ිතුළත් කර ිත.

4.

ුමවි ශෂී ලංගිණුඉ රණ ලං්රතිපනයවති
පහත දැක්වා ිති ය ණුම්කරණ ප්රතිපත්ති ඉකුත් වර්ෂචේදී භාවිතා කරන ලද ය ණුම්කරණ ප්රතිපත්ති
හා ෙැළචප්ත .
4.1

ඉංග්රීසි පශ්ාාත් උපාධි ආයතනය සඳහා චපොදු පහසුකම් ලබාදීම සඳහා දරන ලද වියදම් සහ
උපචයන එතාවයන් ලබාදීමට දරන ලද පිරිවැය ඉංග්රීසි පශ්ාාත් උපාධි ආයතනචයන්
ලැබීමට ිති දෑ චලස ය ණුම්ෙත කර ිත.

4.2

අධ්යාපන චදපාර්තචම්න්තුව විසින් රියාත්මක කර පවත්වාචෙන යනු ලැබූ බාහිර
වැඩසටහන් කිහිපයක් හා උපචශශන වයාපෘති, විශ්වවිදයාල මුද්රණාලය සහ උපචශශන හා
බාහිර සම්පත් මධ්යස්ථානය යටචත් ිති මාධ්ය මැදුර මඟින් ලැුවණු ආදායම එකී ආදායම
ලැුවණු කාලපරිච්චඡ්දයට අදාළව ය ණුම්ෙත කරන ලදී.උපචශශන හා බාහිර සම්පත්
මධ්යස්ථාන මාර්චෙනපචශශ ප්රකාරව, එම මධ්යස්ථානචේ අතිරික්තචයන් චකොටසක්
චයනෙය සංවර්ධ්න අරමුදල් චවත මාරු කර යවනු ලැබ ිත.

4.3

අධ්යාපන චදපාර්තචම්න්තු, පීඨ හා ස්වයං අරමුදල් අධ්යයන වැඩසටහන් මධ්යස්ථානය
ෞCentre for Self-funded Academic Programmes) (C-SAP) යටචත් ිති
විශ්වවිදයාලචේ අචනකුත් ආයතන මය න් පවත්වනු ලබන ස්වයං අරමුදල් අධ්යයන
වැඩසටහන් මය න් ලැුවණු ආදායම, එකී ආදායම ලැුවණු කාලපරිච්චඡ්දයට අදාලව
ය ණුම්ෙත කරන ලදි. (C-SAP) මාර්චෙනපචශශ ප්රකාරව C-SAP අතිරික්තචයන් චකොරසක්
චයනෙය සංවර්ධ්න අරමුදල් චවත මාරු කර යවනු ලැබ ිත.

4.4

බැඳුම්කර සහ ය විසුම් උල්ලංඝනය කිරීම චහේතුචවන් අයවියයුතු මුදල රුපියල්
85,629,361.76 කි.
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4.5

භාණ්ඩාොරචයන් ලැුවණු ප්රාේධ්න ප්රදාන මුල් අවස්ථාචේදී වියදම් චනොකරන ලද ප්රාේධ්න
ප්රදාන යටචත් ය ණුම් ෙත කරන ලද අතර වියදම් කරන ලද මුදල් අනතුරුව වියදම් කරන
ලද ප්රාේධ්න ප්රදාන ය ණුමට මාරු කර යවන ලදී.ෞසටහන 15උ

4.6
4.6.1

ීපනයළ ලංළිරියත ලංහ  ලංඋපනය රණ
වව ඉ ලංතක් සුව ලංකිරීම ලං
i.
ii.
iii.
iv.

වර්ෂය තුළදී මිලදී ෙනු ලැබූ සියලුම වත්කම් මිලදීෙත් පිරිවැය මත ආනුෂාංය ක
වියදම් සමා සටහන් කරනු ලැච .
විවිධ් වයාපෘති අරමුදල්වියන් මිලදී ෙනු ලැබූ චශපළ පිරියත හා උපකරණ
විනනාකම් වයාපෘති අරමුදල් ය ණුචම් සිට බාහිර ප්රදාන මඟින් ප්රාේධ්න වියදම්
දායකත්ව ය ණුමට මාරු කරන ලදී. ෞසටහන 16උ
පරිතයාෙ චලස ලැුවණු චශපළ, පිරියත හා උපකරණ ප්රාේධ්නීකරණය කර
අදාළ වත්කම්වල ප්රචයනජනවත් ආයු කාලය තුළදී ආදායම චලස ක්රමක්ෂය
කරන ලදී. ෞසටහන 6උ
චශපළ පිරියත හා උපකරණ සමුච්ි ත ක්ෂයවීම් අඩු කර පිරිවැයා
ප්රතයාෙනනය කරන ලද විනනාකම මත දක්වනු ලැච . 1995.10.05 දිනැති
අංක 649 දරන විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභා ාක්ර චල්ඛ්ය ප්රකාරව
වර්ෂයකට පහත සඳහන් අනුපාත මත ඍජු චර්ඛ්ා ක්රමය මත ක්ෂයවීම්
ෙණනය කරනු ලැච .
චෙොඩනැඟිිය
ෙෘහ භාණ්ඩ
කාර්යාල උපකරණ
පුස්තකාල චපොත්
චමනටර් වාහන
විදයාොර හා ඉෙැන්වීම් උපකරණ
චලනගු
පිරියත හා යන්චරනපකරණ
රීඩා භාණ්ඩ

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

මිලදී ෙත් දින සිට ක්ෂයවීම් අය කරනු ලැච .
v.

චලනගු තක්චසේරු කිරීම විශ්ව විදයාල අභයන්තර කමිටුව විසින් 2017.12.31
දින වන විට සම්පූර්ණ කරන ලදි. ඒ අනුව, 2018.01.01 දිනට ය ණුම් වල
ෙලපන ලදි.

vi.

ඉකුත් වර්ෂචේ ප්රතයාෙනන අතිරික්තය වත්කම්වල විනනාකම මත සිදු කරන
ලද නිවැරැදි කිරීම්වලට අනුව ෙලපන ලදී.

vii.

අනුරාධ්පුර, කුරුණෑෙල, අම්පාර හා ෙම්පහ ඉඩම් බදු ක්රමයට ලබාචෙන ිත.
අනුරාධ්පුර, අම්පාර හා ෙම්පහ ඉඩම්වල විනනාකම් පිළිචවියන් රුපියල්
12,000,000.00, රුපියල් 7,900,000.00 සහ රුපියල් 42,000,000.00 චේ.

viii.

කඩඉ ලංතක් සුව ලංකිරීම
 විශ්වවිදයාලයට සතු ඉඩම් සෑම වසර 5කටම වරක් තක්චසේරු කිරීම
විශ්වවිදයාලයීය ප්රතිපත්තිය චේ.
 බදු ක්රමය යටචත් ිති ඉඩම් තක්චසේරු කර ය ණුම් සඳහා සටහන්
චලස දක්වා ිත.
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4.6.2

මූලය කල්බදු යටචත් ිති ඉඩම් බදු ඉඩම් චලස දක්වා ිති අතර
බදු කාලය තුළ ක්රමක්ෂය කර ිත.

කඩඉ ලංකබ  ලංම ම
විශ්වවිදයාලය විසින් සිය 385 වැනි සභා රැස්වීචම්දී පර්ාස් 15ක ිමම් චකොටසක් ඉංග්රීසි
පශ්ාාත් උපාධි ආයතනයට චවන් කර චදන ලදී. තවද සභාව විසින් සිය 408 වැනි රැස්වීචම්දී
පර්ාස් 4.8ක ිමම් චකොටසක් ඉංග්රීසි පශ්ාාත් උපාධි ආයතනයට ලබාචදන ලදී.
රී ගන ලංයන ලං්ර ේධ්න ලං

4.7

ර්යයන් ලං

චකරීචෙන යන ප්රාේධ්න කාර්යයන් වත්කම් උපචයනජනය කිරීම ආරම්භ කරනු ලබන
අවස්ථාචේදී අදාළ වත්කම් ය ණුමට මාරු කරනු ලැච .
4.8

අස්පනයෘශය ලංවව ඉ
ආයතනික ස්මරණ චතොරතුරු පශධ්තිචේ සහ ජාල පශධ්තිචේ අස්පෘශය වත්කම් චලස
හඳුනාෙන්නා ලදී.
ආයතනික ස්මරණ පශධ්තිය
ජාල පශධ්තිය
විදුත් චපොත් සහ මෘදුකාංෙ

4.9

-. රු. 15,000,000.00
- රු. 15,000,000.00
- රු. 4,847,853.29

භ ණ්ඩ ලං ේතන
යල් පැන ය ය සහ භාවිතයට ෙැනීම බුණලව සිදු චනොවන භාණ්ඩ සඳහා නියමිත චවන් කිරීම්
සිදු කිරීචමන් පසුව අඩුම පිරිවැය සහ ශුශධ් ප්රතයක්ෂ විනනාකම මත භාණ්ඩ චල්ඛ්න
සකසනු ලැච .
භාණ්ඩ චල්ඛ්න දැනට පවතින ස්ථානයට හා තත්වයන්ට චෙන ඒමට දරන ලද පිරිවැය
පහත සඳහන් සූරය චයොදා ෙනිමින් ෙණනය කරනු ලැච .

4.10



අමුද්රවය - පළමුව ලැචබන ද්රවය පළමුව පිට කිරීචම් පදනම මත පිරිවැය තීරණය කරනු
ලැච .



නිමි භාණ්ඩ – ඍජු අමුද්රවය පිරිවැය, ඍජු රමය සහ සාමානය චමචහයුම් ධ්ාරිතාව මත
ස්ථාවර නිෂ්පාදන චපොදු කාර්ය පිරිවැය මත.

ි යෝජන
කල් පිචරන චතක් තබා චෙන ිති මූලය චල්ඛ්න යටචත් චකින කාලීන ආචයනජන
කාණ්ඩෙත කර ිත.

4.11

කැබිය ලංයුතු ලංද්ෑ
පසු ය ය අවුරුදු පහ තුළදී සිය ියයාපදිංි ය අලුත් චනොකරන ලද ශිෂයයන් චවතින් ලැිමය
යුතු මුදල් අවලංගු කිරීචම් විශ්වවිදයාල ප්රතිපත්තිය අනුව එකී අවුරුදු පහ අවසන් වන
වර්තමාන අවුරුශචශදී එම මුදල් ආදායම් ප්රකාශනයට ිතුළත් කරන ලදී.
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4.12

පනය රි තෝෂිත ලංසආහ  ලං්රතිපනය ද්න
සියලුම චසේවකයන් තම පළමු චසේවා වර්ෂය සම්පූර්ණ කරන ලද වර්ෂචේ සිට ඔවුන්හට
විරාම පාරිචතනෂික චෙවීම සඳහා ය ණුම් තුළ සම්පූර්ණ ප්රතිපාදන චව කිරීමක් සිදු කරනු
ලැච . චමම ප්රතිපාදන සඳහා බාහිර මූලය සම්පාදනයක් සිදු වන්චන් නැත.

4.13

4.14

වගකීඉ ලංහ  ලං්රතිපනය ද්න
4.13.1

මූලය ප්රකාශන සකස් කිරීචම්දී සියලුම දන්නා වෙකීම් ෙණනයට ලක් කර
ිත.

4.13.2

අධිකරණචේාකම්කරු විනිශ්ාය සභාචේ විභාෙ චවමින් පවතින නඩු හා
සම්බන්ධ් අසම්භාවය වෙකීම් ෙණනයට ලක් චනොකරන ලදී.

4.13.3

2017 වර්ෂයට අදාළව ෙණනය කරන ලද ශිෂය ොස්තු ආපසු චෙවීම සඳහා
වූ ප්රතිපාදන 2016 ශිෂය ොස්තු ආදායමට සාමානය පරිදි අදාළ විය.

4.13.4

ශිෂයාධ්ාර අරමුදලට මාරු කර යවන ලද ශිෂය ොස්තුවියන් සියයට 4ක
ප්රතිපාදනය සමාචලනාන කාලපරිච්චඡ්දයට අදාළ වියදමක් චලස
හඳුනා ෙන්නා ලදී.

ිද් යම ලංසහ ලංවියද්ම
4.14.1

ආදායම හඳුනා ෙැනීම
රජචයන් ලැචබන ප්රදාන, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිසම චවතින්
ලැචබන ප්රදාන. පාඨමාලා ොස්තු සහ අභයන්තර මූලාරවියන් උපයා ෙනු
ලබන මුදල් ආදායමට ිතුළත් චේ. ආචයනජන මත ලැචබන චපොියය
උපි ත පදනම මත ෙණනය කරනු ලැච . රජචේ ප්රදාන ලැචබන ආකාරය
අනුව ෙණනය කරන ලදී. ශිෂයයන් චවතින් අයකරනු ලබන පාඨමාලා
ොස්තු ශ්රී ලංකා රාජය අංශචේ ය ණුම්කරණ ප්රමිති අංක 10හි, 19 සහ 20
වෙන්ති ප්රකාරව අදාළ චසේවය ලබාචදනු ලබන කාලපරිච්චඡ්දයට අදාළ
සමාචලනාන කාලය තුළ ආදායමක් චලස හඳුනාෙනු ලැච .

4.14.2

වියද්ම ලංහඳුන  ලංගැනීම
වයාපෘතිා භාණ්ඩ ප්රකාරව වියදම විශ්චල්ෂණය කරනු ලැබ ිති
අතරවිශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන චකොමිෂන් සභාව විසින් ලබාචදන ලද
මාර්චෙනපචශශ සහ වාර්තා කිරීචම් චපොදු ආකෘති පරය ප්රකාරව විවිධ්
වියදම් ය ර්ෂ යටචත් වියදම වර් එකරණය කරනු ලැබ ිත.

5.

කකුව ලංවර්ඨයට ලංඅද් ළ ලංගැකඨඉ ලංඅතීතයට ලංබකපනය න ලං කස ලංනැවත ලං්ර

ශ ලංකිරීම

බදු ක්රමය යටචත් ිති රු.42,000,000 ක් විනනා ඉඩම අනවධ්ාන චලස සතු ඉඩමක් චලස
ය ණුම්ෙත කර ිති අතර එය නිවැරදි කර මූලය ප්රකාශන සඳහා සටහනක් චලස වාර්තා කර ිත.
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9.8 අයවැය ලංහ  ලංතථය ලංමුඛද්ේ ලංසාසන්ද්නය ලංකිරීම ලංළිබඳබආ ලං්ර ශය
ශ්රී ලංකා

 ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය කය

අවස න ලංගිණුඉ ලං- ලං2018
අයවැයගත ලං මුඛද්ක

විස්තරය

මුඛේ
(ුව.

අවස න

තථය ලංමුඛද්ක
(ුව.)

(ුව.)

අවස න ලංඅයවැය ලං
හ  ලංතථය ලංමුඛද්ක ලං
අතර ලං වනස
(ුව.)

ිද් යම
පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා
රජචේ ප්රදාන
පර්චේෂණ සඳහා ප්රාේධ්න
ප්රදාන
ආචයනජන සඳහා චපොියය
ණය සහ අත්තිකාරම්වියන්
චපොියය

1,200,000,000.00

1,320,000,000.00

1,320,000,000.00

-

90,000,000.00

90,000,000,00

9,425,000.00
113,333,807.16

9,425,000.00
23,333,807.16

3 ,000,000.00

3 ,000,000.00

3,299,244.36

299,244.36

ියයාපදිංි  ොස්තු

30 ,000,000.00

30 ,000,000.00

4,256,403.00

(25,743,597.00)

ඉෙැන්වීම් ොස්තු
විභාෙ ොස්තු/ සහතික පර
ොස්තු

950,000,000.00

950,000,000.00

812,512,394.52

(137,487,605.48)

2,500,000.00

2,500,000.00

1,696,348.98

(803,651.02)

500,000.00

500,000.00

325,840.00

(174,160.00)

3,000,000.00

3,000,000.00

1,546,050.00

(1,453,950.00)

35,000,0000.00

35,000,0000.00

27,612,888.75

(7,387,111.25)

4,000,000.00

4,000,000.00

3,246,375.31

(753,624.69)

66,000,000.00

66,000,000.00

64,376,886.63

(1,623,113.37)

2,384,000,000.00

2,504,000,000.00

2,361,631,238.71

(142,368,761.29)

1,920,700,000.00

1,920,700,000.00

1,833,457,620.25

(87,242,379.75)

9,500,000.00

11,000,000.00

12,003,076.90

1,003,076,90

සැපයුම්

74,200,000.00

73, 700,000.00

52,278,944.19

(21,421,055.81)

නඩත්තු චසේවා

55,000,000.00

55,000,000.00

90,937,792.89

35,937,792.89

චකොන්රාත් චසේවා

398,500,000.00

398,500,000.00

312,943,391.37

(85,556,608.63)

චවනත් පුනරාවර්තන වියදම්

181,000,000.00

181,000,000.00

241,053,554.52

61,053,554.52

2,638,900,000.00

2,638,900,000.00

2,542,674,380.12

(96,225,619.88)

පුස්තකාල දඩ
චන්වාසික ොස්තු
ප්රකාශනාඅයදුම්පර අචලවි
කිරීම
චශපළවියන් ලැචබන කුියය/
වාහන කුියයට දීම
විවිධ් හා චවනත් ආදායම්

මුඛළු ලං ිද් යම
වියද්ම
පුශෙියක පඩිනඩි
ෙමන් හා යැපීම්

මුඛළු ලංවියද්ම
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9.9 ස්වභ වය ලංඅනුව ලංවියද්ඉ ලංවර්ගී රණය ලංකිරීම
2018 ලං ද්සැඉබර් ලංමස ලං ලං11දි නන් ලංඅවසන් ලංවූ ලංවර්ඨය ලංතුළ ලංමූකය ලං

ර්ය ලංස ධ්නය ලංළිබඳබආ ලං්ර

ශය

ස්වභ වය ලංඅනුව ලංවියද්ඉ ලංවර්ගී රණය ලංකිරීම
(ුව)
2017

ම හයුඉ ලං ටයුතුවලින් ලංමුඛද්ේ ලං්රව හ

(ුව)
2018

1,112,575,000

1,320,000,000

15,666,226

9,425,000

117,931,706

121,550,895

80,944,065

79,925,309

චවනත් ආදායම්

1,385,550,306

986,205,976

චවනත් අරමුදල්

52,922,745

30,890,569

2,765,590,048

2,547,997,749

1,503,377,231

1,833,457,620

8,730,050

12,003,077

සැපයුම් සහ පාවිච්ි  කරන ලද පාරිචභනය ක ද්රවය

46,532,248

52,278,944

නඩත්තු

53,559,716

90,937,793

342,022,001

312,943,391

12,031,721

18,094,610

ක්ෂයවීම් සහ ක්රමක්ෂය වියදම්

381,834,830

311,381,650

චවනත් චමචහයුම් වියදම්

290,053,207

252,686,341

2,638,141,005

2,883,783,425

127,449,043

(335,785,676)

පුනරාවර්තන ප්රදාන
පර්චේෂණ ප්රාේධ්න ප්රදාන
පරිතයාෙ ක්රමක්ෂය
ප්රාේධ්න ප්රදාන ක්රමක්ෂය

මුඛළු ලං ම හයුඉ ලංිද් යම
ම හයුඉ ලංවියද්ඉ
පුශෙියක චේතන
ප්රවාහන

චකොන්රාත් චසේවාවන්
පර්චේෂණ හා සංවර්ධ්න

මුඛළු ලං ම හයුඉ ලංවියද්ම
ම හයුඉ ලං ටයුතුවලින් ලංඅතිරික්තයපහිඟය

(1,895,874)

මූලය පිරිවැය
චශපළ පිරියත හා උපකරණ අචලවිය මත අලාභය
මුළු චමචහයුම් චනොවන ආදායම ාවියදම
අතිචර්ක සාමානය භාණ්ඩවලට චපර ශුශධ්
අතිරික්තයාහිාය

(1,501,886)
-

-

125,553,169

(337,287,562)

(125,553,169)

කපනයරිච් ේද්ය ලංසආහ  ලංශුීධ් ලංඅතිරික්තයප හිඟය
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(337,287,562)

9.10 පනයුමගිය ලංවර්ඨ ලංපනයහ ලංතුළ

මුඛකයමය ලං කස ලංවැද්ගව ලංයාදුවීඉ
ශ්රී කා  ලංවිවෘත ලංවිශ්වවිද්ය කය
පනයුමගිය ලංවර්ඨ ලංපනයහ ලංතුළ මුඛකයමය ලං කස ලංවැද්ගව ලංයාදුවීඉ

විස්තරය
ිද් යම
පුනරාවර්තන වියදම්
සඳහා රජචේ ප්රදාන
පර්චේෂණ සඳහා
ප්රාේධ්න ප්රදාන
ආචයනජන සඳහා
චපොියය
ණය සහ
අත්තිකාරම්වියන්
චපොියය
චශපළවියන් ලැචබන
කුියය
පැරක  ෙබඩා
අචලවිය

2014

2015

2016

2017

2018

965,000,000

1,040,000,000

1,000,000,000

1,112,575,000

1,320,000,000

2,039,500

-

5,811,159

15,666,226

9,425,000

40,694,851

46,622,869

71,304,546

108,059,176

113,333,807

2,706,693

2,748,693

2,497,350

2,660,334

3,299,244

2,749,657

3,005,309

2,375,084

3,164,540

3,000,399

41,423

1,110,138

-

351,087

1,973,022

110

-

-

-

-

4,163,071

4,446,087

3,962,748

9,122,597

11,176,486

ියයාපදිංි  ොස්තු

20,124,657

20,248,635

9,265,112

22,312,098

4,256,403

ඉෙැන්වීම් ොස්තු

932,902,450

735,286,953

812,814,777

1,201,227,143

812,508,895

1,453,955

1,605,394

2,243,569

4,305,118

1,696,349

23,451,352

46,851,310

19,636,985

26,998,669

27,612,888

453,415

488,120

355,158

437,290

325,840

පරිපුරක ොස්තු

1,590,945

3,700

-

3,490

3,500

චන්වාසික ොස්තු
චකින පාඨමාලා
වියන් හා චවනත්
මූලාරවියන් ලැචබන
ආදායම

1,608,345

1,466,255

1,081,250

2,125,375

1,546,050

60,896,724

56,867,049

45,709,739

75,891,900

46,000,262

222,214

346,902

185,774

129,395

245,977

9,580,982

12,336,699

7,877,124

4,653,994

5,227,117

213,362,676

99,286,320

104,936,893

117,931,706

121,550,895

49,557,263

53,536,014

69,939,331

80,944,065

79,925,309

2,332,600,283

2,126,256,447

2,159,996,599

2,788,559,203

2,563,107,443

නිෂ්පාදන අචලවිය
විවිධ් ලැබීම්

විභාෙ ොස්තු
ප්රකාශනාඅයදුම්පර
අචලවි කිරීම
පුස්තකාල දඩ

වාහන කුියයට දීම
බැඳුම්කර
උල්ලංඝනය කිරීමට
අදාළව ලැුවණු
ආදායම
ආධ්ාර ක්රමක්ෂය
කිරීම හා ප්රාේධ්න
වියදම්
වියදම් කරන ලද
ප්රාේධ්න ප්රදාන
ක්රමක්ෂය කිරීම
මුඛළු ලංඑ තුව
වියද්ම
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සාමානය පරිපාලන
සහ කාර්ය මණ්ඩල
චසේවා
එ තු ලං ළ  ලං  ලං
ක්ඨයවීඉ
ලැිමය යුතු මුදල්
චනොලැබීම් ෞශිෂයඋ
ලැිමය යුතු
මුදල්චනොලැබීම
ෞකාර්ය මණ්ඩලඋ
අධ්යයන චසේවා
ඉෙැන්වීම් සම්පත්
චසෞඛ්ය චසේවා
ඉඩම් හා
චෙොඩනැඟිිය
නඩත්තුව
අනුෂාංය ක කටයුතු
 ලංමුඛළු ලංඑ තුව

210,920,703

311,526,795

341,109,247

395,422,569

463,460,522

436,583,918

285,574,568

332,832,878

381,834,830

311,381,649

647,504,621

597,101,363

673,942,125

777,257,399

774,842,171

39,345,440

146,703,270

24,652,058

28,380,797

31,229,282

-

135,848

-

-

-

1,115,776,579

1,270,215,942

1,393,854,130

1,593,463,800

1,792,238,763

73,333,512

84,144,598

90,939,938

97,029,215

120,022,702

2,888,556

3,690,281

3,720,469

4,711,877

5,095,028

43,887,259

42,194,954

45,505,461

47,119,843

55,210,179

65,695,892

76,038,262

77,260,411

92,073,948

106,647,186

1,988,431,859

2,220,224,518

2,309,874,592

2,640,036,879

2,885,285,311
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ඇමුඛණුඉ
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m%dfoAYh
S
wOHdmk
fiajdjka

;dËK yd
udOHH

1

m¾fhaIK iyldr
;djld,sl

2

m%o¾Yl ;djld,sl

f;d';d ld¾h
uKav,h

mqqia;ld,hdêm;s
fcH'i'
mqqia;ld,hdêm;s
i'mqqia;ld,hdêm;s

l:sldpd¾h wdOqksl

l:sldpd¾h

fcH' l:sldpd¾h

uydpd¾h

iydh uydpd¾h

fcHIAG uydpd¾h

B'ta B'à'ta

idudkH
iajdNdúl
úoHd
wOHdmk

úfYaI úIh
fËa;%h

ksfhdacH
Wml=,m;s

mSGh

Wml=,m;s

(wd) wOHhk yd wOHhk iydh ld¾h uKav, f;dr;=re – 2018

58
3

2

1
úoHd
wOHdmk
iajdNdúl úoHd
lDIs úoHdj
iajdNdúl
úoHd/ jk
úoHdj
mrs.Kl úoHd
WoaNso úoHd
fN!;sl úoHd
bxcsfkAre
wd¾:sl úoHd
iudc úoHd
isú,a
f;d';d
ikaksfõokh

3

2

8
3

51
24
2
1

13

1

1
1

2
1
1

1

10
9
1

2

1

6

1
2
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2

9

1

1
1

1

mqqia;ld,hdêm;s
fcH'i'
mqqia;ld,hdêm;s
i'mqqia;ld,hdêm;s
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5

1

3

3
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2
6

2
1
3
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2
7
6
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1
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B'ta B'à'ta

4
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1

3
4
2
1
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2

11
6
9
15
5
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12

f;d';d ld¾h
uKav,h

fi!LH úoHd

1

l:sldpd¾h
wdOqksl

bxcsfkare
;dËKh

NdIdj
kS;sh
l<ukdlrK
iudc úoHd
lDIs úoHd
issú,a
úoHq;a
.Ks;h yd
o¾Ykh
hdka;s%l
frosms<s
fyo
ffjoH
ridhkd.dr
T!IO úoHdj
ufkda úoHdj
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úoHd
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8
9
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2

1

5
7
1

3
2
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mqia;ld,h
f;dr;=re
;dËKh
1

0

8

3

16

184

123

37

83

10

15

wkOHhk ld¾h uKav, f;dr;=re - 2018
mSGh/YdLdj

fcHIaG;u

idudkH

f,aLldêldrS
fcH' i' f,aLldêldrS
i' f,aLldêldrS
m%Odk úOdhl
ks<Odrshdf.a

ix'

fcHIaG ld¾h uKav,h

1 ,>qf,aLl
5 ,smslre
1 h;=re,shkakd

ix'

lksIaG ld¾h uKav,h

5 mdmeoslre
21 Ndrlre
2

1 oqrl:k l%shdlre

3

1 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre
1 mrs.Kl fhoqï iyldr

3
6

ix'

iq¿ fiajl

ix'

1 lïlre
2 jev iydhl

7
6

lïlre
jev iydhl

1
2

lïlre

4

fcH' mqoa.,sl f,Alï
ixLHdf,ALk ks<OdrS
wOHlaI/ fufyhqus
fcH'iyldr wNHka;r
ú.Kl

1 ú.Kk iyldr
NdId mrsj¾;l
l<ukdldr iyldr

.sKqï

uQ,HdêldrS
ks' uQ,HdêldrS
fcH' i' uQ,HdêldrS
i' uQ,HdêldrS

1
1
2
1

,>qf,aLl
uqo,a whleñ
fmd;a ;nkakd
mrs.Kl fhoqï iyldr
,smslre
l<ukdldr iyldr

.nvd yd iemhqï

i' uQ,HdêldrS

1 ,smslre
h;=re,shkakd
.nvd md,l
l<ukdldr iyldr

wdrËl

m%Odk wdrËl ks<OdrS

1 wdrËl mrSËl
úkhdrlaIl

.ukd.uk

i' f,aLldêldrS

1

1
3
10
2
1
3
5
9
1
4
1
2
2
2 wdrËl uqrlre
3
rsheoqre
jdyk msrsisoq lrkakd
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20

26
1

mSGh/YdLdj
wOHdmk mSGh

fcHIaG;u
i' f,aLldêldrS

ix'

fcHIaG ld¾h uKav,h

1 ,>qf,aLl
,smslre
mrs.Kl fhoqï iyldr
fmr mdie,a iylre
osjd iq/l=ï iylre
l<ukdldr iyldr

bxcSfkare ;dËK
mSGh

i' f,aLldêldrS
úoq,s bxcsfkare
mqyqKq bxcsfkare
jev bxcsfkare
m%Odk ld¾ñl ks<OdrS
udKAv,sl ld¾ñl ks<OdrS

1
2
1
1
2
2

,>qf,aLl
h;=re,shkakd
,smslre
mrs.Kl fhoqï iyldr
o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre
.nvd md,l
ld¾ñl ks<OdrS
ie,iqï Ys,amS
l<ukdldr iyldr

ix'

lksIaG ld¾h uKav,h

2
2
4
6
2
1
1
1
3
5
5
1
12
3
1

i' f,aLldêldrS

1 h;=re,shkakd
,>qf,aLl
,smslre
mrs.Kl fhoqï iyldr
o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre
l<ukdldr iyldr

iajdNdúl úoHd

i' f,aLldêldrS

1 ,smslre
h;=re,shkakd
o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre
,>qf,aLl
mrs.Kl fhoqï iyldr
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iq¿ fiajl
lïlre
ikSmdrËl lïlre
jev iydhl

Ys,am m%o¾Yl
foaYkd.dr fiajl
fj,av¾
wdïmkak ksl=;alrkakd
iajhx hka;%lre
ld¾hd, hka;% l%shdlre
lïu,a lre
jd;a;=lre
hka;%lre
jEoaoqïlre

udkj úoHd yd iudc
úoHd mSGh

ix'

2 frdaksfhda hka;% l%shdlre
1
4
4
6
1
5 foaYkd.dr fiajl
3 ld¾hd, hka;% l%shdlre
3
1
3

7 lïlre
18 jev iydhl
1
1
2
1
1
1
1
0
1 lïlre

ix'

3
1
2

2
5

jev iydhl

5
1

10 lïlre
1 jev iydhl

3
5

mSGh/YdLdj

fcHIaG;u

ix'

fcHIaG ld¾h uKav,h
ie,iqï Ys,amS
ld¾ñl ks<OdrS
l<ukdldr iyldr

fi!LH úoHd mSGh

i' f,aLldêldrS

1 ld¾ñl ks<OdrS
mrs.Kl fhoqï iyldr
l<ukdldr iyldr
,smslre

m%dfoAYSh wOHdmk
fiajd

fcH' i' wOHËl
i' wOHËl
fcH' i' uQ,HdêldrS

1 wdrËl mrSËl
22 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre
1 .nvd md,l
mrs.Kl fhoqï iyldr
mqia;ld, f;dr;=re iyldr
,smslre
ld¾ñl ks<OdrS
,>qf,aLl
whleñ
oqrl:k l%shdlre

úNd.

fcH'i' f,aLldêldrS
i' f,aLldêldrS

1 ,smslre
1 ,>qf,aLl
o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre
h;=re,shkakd
mrs.Kl fhoqï iyldr
l<ukdldr iyldr

mqia;ld,h

i' f,aLldêldrS

1 mqia;ld, f;dr;=re iyldr
ld¾ñl ks<OdrS

wOHdmk ;dËKsl
yd udOH uOHia:dkh

ksrEmKlre

1 ,smslre

ix'

1
8
3
1 foaYkd.dr fiajl
2
3
1
1
3
2
20
3
25
2
1
2
1
7
1
2
3
1
3
17
1
1
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lksIaG ld¾h uKav,h

ix'

iq¿ fiajl

3 lïlre
jev iydhl

wdrËl uqrlre

1 lïlre
1 ikSmdrËl lïlre
1 jev iydhl
1
4
3
3

ld¾hd, hka;% l%shdlre

1 lïlre

jvq ld¾ñl
fmof¾re
c, k< ld¾ñl
úoq,s ld¾ñl
Ndrlre
foaYkd.dr fiajl

jev iydhl

fmd;a ne|qïlre
mqia;ld, fiajl

ix'

2
3

27
3
1

3
1

4 lïlre
4

1

lïlre

1

mSGh/YdLdj

fcHIaG;u

ix'

fcHIaG ld¾h uKav,h

ix'

Y%jH oDYH ld¾ñl ks<OdrS

10 mrs.Kl fhoqï iyldr

1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
1
1

.nvd md,l
o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre
Y%jH oDYH ld¾ñl ks<OdrS
fi!LH fiajd

uyck fi!LH mrSËl
id;a;= fiajl

YsIH fiajd

fcH'i' f,aLldêldrS

1 ,smslre
o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre
mrs.Kl fhoqï iyldr

kv;a;= fiajd

jev bxcsfkare (isú,a)

2 .nvd md,l
wëËl (kv;a;= fiajd)
mrs.Kl fhoqï iyldr
mrs.Kl fhoqï iyldr
ie,iqï Ys,amS
wëËl (isú,a /úoq,s)
,smslre

bvï yd f.dvke.s,s

WoHdk md,l

1 wëËl (WoHdk)

lksIaG ld¾h uKav,h

ix'

iq¿ fiajl
jev iydhl

1

ikSmdrËl lïlre

1

lïlre

1

c, k< ld¾ñl

4 lïlre
3 ikSmdrËl lïlre
5 jev iydhl
2

WoHdklre

1 lïlre

jvq ld¾ñl
fmof¾re
úoq,s ld¾ñl

jev iydhl
fkajdisld.dr

jev iydhl
lïlre

jD;a;Sh WmfoaYkh
uqo%Kd,h

,sf;da Ys,amS

1
3
1
1
4
2

lKsIAG ,sf;da hka;% l%shdlre

1

mrs.Kl fhoqï iyldr
iyldr uqøKlre

1 ,smslre
.nvd md,l
ne|qï fmdauka
,sf;da hka;% l%shdlre
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jev iydhl
ld¾hd, hka;% l%shdlre
fmd;a ne|qïlre
.sf,daghska l%shdlre
,sf;da hka;% iydhl

ix'

1 lïlre
4 jev iydhl
1
1

10
2
4

4
1
1
1
1
9
1

mSGh/YdLdj

fcHIaG;u

ix'

fcHIaG ld¾h uKav,h

ix'

lKsIaG ,sf;da Ys,amS
ld¾hdj,s leurd l%shdlre
uqøK wËr .e,mqïlre
uqøK iyldr
mrs.Kl fhoqï iyldr
f;dr;=re ;dËKh

wOHËl /f;dr;=re
;dËK
f;dr;=re moAO;s
l<ukdlre
ksfhdacH f;dr;=re moAO;s
l<ukdlre

1 o;a; we;=,;a lsrSfï l%shdlre

2

1 ld¾ñl ks<OdrS

5

1 mrs.Kl l%shdlre

3
1

,smslre fY%aKsh
i' f,aLldêldrS

.III

lksIaG ld¾h uKav,h

ix'

iq¿ fiajl

ix'

1
1
1
1
1

1

jev iydhl

2

jev iydhl

1

wNHka;r md,k
tl;=j

79

0 339
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0

143

0
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