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1.0 උපකුලපතිතුමාගේ පණිවුඩය 
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය, එහි ප්රධ්ාන වගකීම  කලස  ාර්මි  හා වෘත්තීය අධ්යාපනකේ ප්රගතියක් ලබන අය සඳහා 

උපාධි මට්ටම ෙක්වා සුදුසු ම් ඉහළ නැංමකම් සුදුසු ම් සපයයි. අ.කපො.ස. උ.කපළ. තාක්ෂණ විෂය ධ්ාරාව ඔස්කසේ  සුදුසු ම් 

ලත් සිසුන් ඇතුළත්  ර ගැනීම තුළින් අධ්යයන වර්ෂය ට ඇතුළත් වූ සිසුන් සංතයාව කෙගුණයක් වූ අතර එමඟින් මානව හා 

කභෞති  සම්පත් ප්ර්ස්ත මට්ටමට උපකයෝී   ර ගැනීමට මග පදදීය. වි්්ව විෙයාලය, සිය අධ්යයන  ාර්ය මණ් ලකේ 

ගුණාත්ම  හා ප්රමාණාත්ම  ප්රගතියක් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් කපන්නුම්  රමින් පළහුරුදු වෘත්ති යන් වි්ාල ප්රමාණයක් 

ඔවුන්කේ ක්කෂේරවලට බඳවා කගන තිකබ්. ඉංජිකන්රු තාක්ෂණ උපාධි සඳහා ජාාතයන්තර පිළිගැනීමක් වන සි්නනි ගිවිසුම 

යටකත් 2017 දී ශ්රී ලං ාකේ ඉංජිකන්රු ආයතනකයන් (IESL) ප්රතීතනය ලබා ගැනීමට වි්්ව විෙයාලයට හැකි විය. ශ්රී ලං ාකේ 

කමය සාක්ෂාත්  රගත් පළමු වි්්ව විෙයාලය අපයි. තවෙ 2017 වර්ෂය තුළ කේශීය හා කගෝලීය ව්කයන් පිහිටුවා ඇති 

 ර්මාන්ත හා අධ්යයන හවුල් ාරිත්වයන් ගණනාවක් ස්ථාපනය  ර ගැනීම තුලින් ඉහත  රු ක තවදුරටත් වැඩිදියු ක 

 රගැනීමට සමත් විය. 

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ උපාධි ප්රධ්ාකනෝත්සවය 2017 කෙසැම්බර් මාසකේදී  BMICH හිදී පැවැත්වූ අතර, මුළු 

උපාධිලාභීන්  සංතයාව 169 කි. අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් කිහිප කෙකනු 2017 වර්ෂය තුළ ශ්රී ලං ාකේ සහ 

විකේශීය වි්්ව විෙයාලවල ලියාපදිංචි මකමන් ප්්චාත් උපාධි අධ්යයන  ටයුතු ආරම්භ  ළහ. නිහුණතා සංවර්ධ්න හා වෘත්තීය 

හුණු ක අමාතයාං්කේ පිහිටුවන ලෙ නිහුණතා අංශි   සංවර්ධ්න වැ සටහන කමම ප්්චාත් උපාධි අධ්යයන  ටයුතු ආරම්භ 

 රන ලෙ   ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින්ට මූලයමය ව්කයන් අනුග්රහය ෙක්වන ලදී. තවෙ, වර්ෂය තුළ ශ්රී ලං ාකේ සහ 

විකේ්යන්හි පැවති වැ මුළු, සහ සම්මන්රණ සඳහා අධ්යයන හා පරිපාලන  ාර්ය මණ් ලය සහභාී  විය. වි්්ව විෙයාලකේ 

අනධ්යයන  ාර්ය මණ් ලයට ඵලොයිතාව ඉහළ නැංමම සහ නාය ත්ව සංවර්ධ්නය අරමු ක  රගත් ක ටි  ාලීන හුණු කවක් 

ලබා කෙන ලදී. 

වි්්ව විෙයාලකේ සිසුන් සිය අධ්යයන  ටයුතු  රකගන යන අතරවාරකේ ප්රෙර්්න හා තර  කිහිපය ට සහභාී  වූහ. සිසුන් 

තම ුසලතා ප්රෙර්්නය කිරීම සහ වි්්ව විෙයාල ප්රජාාව තුළ සමගිය ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහා සංස් ෘති  හා ආගමි  

ක්රියා ාර ම් කිහිපයක් ෙ සංවිධ්ානය  ළහ. 

 ාර්මි  ගුරු අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව, හුණු ක මධ්යස්ථාන  ළමනා රණය පිළිබඳ සහති  පා ඨමාලාව, 

 ාර්මි  හුණු ක  ළමනා රණය සහ තක්කසේරු රු හුණු ක කිරීම මගින් නිහුණතා අං් සංවර්ධ්න වැ සටහකන්  ටයුතු සඳහා 

වි්්වවිෙයාලය සහාය විය.  ාර්මි  හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක අං්කේ භාවිතය සඳහා වි්්වවිෙයාලය සහති  හා 

ඩිේකලෝමා මට්ටම්වල විෂය මාලා කිහිපයක් සංවර්ධ්නය කිරීම හා සංක්ෝධ්නය කිරීමටෙ  ටයුතු  රන ලදී. 

2017 දී වි්්ව විෙයාලය ලබා ඇති ප්රගතියට කහේතු ම ඇත්කත්, පාල  මණ් ලකේ, අධ්යයන  වුන්සිලකේ සහ පීඨ මණ් ලකේ 

උපකෙස්, වි්්ව විෙයාලය සහ සිසුන්කේ සහකයෝගය සහ සියලුම අධ්යයන හා අනධ්යයන  ාර්ය මණ් ලකේ අතණ්  

ක්රියා ාරිත්වයයි. ඔවුන් සියලු කෙනාකේ ප්ර්ංසනීය සහකයෝගය  කවනුකවන් මම ස්තූතිවන්ත වන අතර ඉදිරි වසරවලදීෙ කමකී 

ප්රවණතා සැ සුම එකලකසම ක්රියාත්ම  වනු ඇතැයි  මම ප්රාර්ථනා  රමි. 

 

මහාචාර්ය ජී.එල්.ඩී වික්රමසිංහ 
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2. විශව්විදයාල පාලක මණ්ඩලය -2017 
මහාචාර්ය ජී.එල්.ඩී වික්රමසිංහ මහතා 
උපුලපති, වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිදයාලය (සභාපති)  

ඉංජිකන්රු ජායවිලාල් මීකගො  
ශ්රී ලං ා ඉංජිකන්රු ආයතනය 
 

පී.රකන්හුර මහතා 

කල් ම් 

නිහුණතා සංවර්ධ්න හා වෘත්තීය හුණු ක අමාතයං්ය 

"නිහුණතා පියස" 354/2,  

නාරාකහේන්පිට 

ඉංජිකන්රු. ජායන්ත ුමාර ලං ාතිල  මහතා 
සංස්ථාපිත ඉංජිකන්රුවන්කේ ආයතනය 
ශ්රී ලං ා (IESL) 
 
 
 

ඩී.සී. දිසානාය  මහතා 
කල් ම් 
උසස් අධ්යාපන අමාතයං්ය 
18 කවෝ්න කපකෙස, ක ොළඹ 07 

ඉංජිකන්රු  බ්.ඒ.යූ ගුණවර්ධ්න මහතා 
සංස්ථාපිත ඉංජිකන්රුවන්කේ ආයතනය 
ශ්රී ලං ා (IESL) 

 

සී.ජායසූරිය මහතා 
අතිකර්  අධ්යක්ෂ කජානරාල් 
මුෙල් හා ජානමාධ්ය අමාතයං්ය  
 ක ොළඹ 1 

චන්ද්රරත්න විතානකේ මහතා 
සභාපති 
ලං ා වාණිජා මණ් ලය 
 

පී.එන්.කක්  මලලකසේ ර මිය 
අධ්යක්ෂ ජානරාල් 
 ාර්මි  අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීකම් කෙපාර්තකම්න්තුව 
ඕල් ට් මාවත, ක ොළඹ 10 

එල්.  බ්. එස්. ුලරත්න මහතා 
පීඨාධිපති / හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 
වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිදයාලය 

ආචාර්ය ලයනල් පින්කටෝ මහතා 
සභාපති 
ශ්රී ලං ා වෘත්තීය හුණු ක අධි ාරිය 

ඩී ඩී ඩී. සුරමර මහතා  

පීඨාධිපති/ ාර්මි  හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිදයාලය 

කෂහාන් කසකනවිරත්න මහතා 

සභාපති,ජාාති  ආධුනි ත්ව හා  ාර්මි  හුණු ක කිරීකම් 

අධි ාරිය 

ටී.කක්  මල්වත්ත මිය 
අධ්යන සභා නිකයෝජිත 
වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිදයාලය 

රාණුල කසේනානාය  මහතා 
185/2,C  , ලුම්බිණි පියවර,කේවැල්දූව, 
 ැළණිය. 

මල් ාන්ති කත්නබදු මිය 
අධ්යන සභා නිකයෝජිත 
වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිදයාලය 

එල්.ආර් වවෙයරත්න මහතා 
76, ධ්ර්මපාල මාවත, 
ක ොළඹ 07 

නිල්මිණී දියකබෙනකේ මහත්මිය 

අධ්යක්ෂ ජානරාල් 
වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිදයාලය 

එස්.ුලසිංහ මහතා 
එපිටහවත්ත, හියදකර්  

ගාල්ල  

ලං ා ආකයෝජාන මණ් ලකේ නිකයෝජිත 
 

රිෆා මුස්තාෆා මිය 

206/01, වැව රවුම, 

ක ොළඔ 08 
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3. අධ්යයන සභාගේ කාර්ය මණ්ඩලය 
මහාචාර්ය ජී.එල්.ඩී වික්රමසිංහ මහතා උප ුලපති (වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිදයාලය) සභාපති 

නිල්මිණී දියකබෙනකේ මිය   අධ්යක්ෂ ජානරාල් (වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිදයාලය) 

ආචාර්ය ඩී.ඩී.ඩී. සුරමර මයා  පීඨාධිපති¸  ාර්මි  හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

එල්. බ්.එස්. ුලරත්න මයා  පීඨාධිපති¸ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 

ඉංජිකන්රු ඩී.එස්. කහට්ටිආරච්චි මයා  අධ්යක්ෂ -මාධ්ය හා කතොරතුරු කසේවා 

එස්.ඒ. ලියනකේ මයා  අධ්යක්ෂ - ප්රකේ්, ප්රතීතන හා තත්ත්ව සහති  

මහාචාර්ය ජී.අයි.සී. ගුණවර්ධ්න මිය 

 

පීඨකයන් බාහිරව නම්  රනු ලැබූ, සම්මානිත අධ්යාපන මහාචාර්ය - ශ්රී 

ලං ා විවෘත වි්්වවිෙයාලය, නාවල 

ඉංජිකන්රු  පී.ඩී සරත්චන්ද්ර මයා පීඨකයන් බාහිරව නම්  රනු ලැබූ, හිටහු කේෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය 
(යාන්ත්රි  ඉංජිකන්රු ), අං් ප්රධ්ානී ( ෘෂි ාර්මි  හා වැවිලි 
ඉංජිකන්රු, ශ්රී ලං ා විවෘත වි්්ව විෙයලය) 

ඉංජිකන්රු   බ්.සී.සී.සුමතිරත්න මිය අං් ප්රධ්ානී (කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණ 
කෙපාර්තකම්න්තුව/ ර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

ඉංජිකන්රු කේ.කක්.  ාන්ති මිය අං් ප්රධ්ානී(ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුව  

/ ර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

ඉංජිකන්රු  එස්.පී.ආර් එස් ජායතිල  මයා 
 

අං් ප්රධ්ානී (විදුලිබල හා ඉකලක්කරොනි  තාක්ෂණ 
කෙපාර්තකම්න්තුව/ ර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

ටී.කක්.මල්වත්ත මහත්මිය අං් ප්රධ්ානී(කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුව/ 

හුණු ක තාක්ෂණකේෙ පීඨය) 

කසකන්ෂ් දිසානාය  මයා අං් ප්රධ්ානී¸ සිනමා සහ රූපවාහිනී තාක්ෂණය / ර්මාන්ත හා වෘත්තීය 

තාක්ෂණ පීඨය 

එම්. කත්නබන්දු මිය අං් ප්රධ්ානී( ෘෂි ර්ම සහ ආහාර තාක්ෂණ 

කෙපාර්තකම්න්තුව/ ර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

බී.එම්.ටී.ඩී ජායකසේ ර මිය අං් ප්රධ්ානී( ළමනා රණ අධ්යයන කෙපාර්තකම්න්තුව/ හුණු ක 

තාක්ෂණ පීඨය) 

ඉංජිකන්රු ගයන්ති අලහකපරුම මිය අං් ප්රධ්ානී( නිෂ්පාෙන තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුව/ ර්මාන්ත හා 

වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය) 

එස්.ඒ.එන්.ධ්නුෂ්  මයා අං් ප්රධ්ානී¸(අධ්යාපන හා හුණු ක කෙපාර්තකම්න්තුව 

/ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය) 

බුේධිමා  රුණාරත්න කමනවිය අං් ප්රධ්ානී¸( භාෂා අධ්යයන කෙපාර්තකම්න්තුව 

/ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය) 

පත්ම්ාන්ති  වයි. ගමකේ කමනවිය කජායේෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය / හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 

 

සහභාගිවීම   
එම්.ජී. ධ්ර්මසිරි මයා අං් ප්රධ්ානී (විභාග සහ ඇගයීම් අං්ය) 

 

 බ්ලිේ.ජී.ජී.ප්රමිලා  මිය සහ ාර කල්ත ාධි ාරී / පීඨ (අධ්යයන සභාකේ කල් ම්) 

එස්.ආර්.එම්.පී. කසකනවිරත්න මිය  ථි ාචාර්ය (ආධුනි ), සම්බන්ධී ාර (ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

තාක්ෂණකේදී) 

පී.උරුතිරන් මයා  ථි ාචාර්ය (ආධුනි ), අං් ප්රධ්ානී, අතණ්  අධ්යයන කක්න්ද්රය 
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4. හැඳින්වීම 

4.1 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය පිහිටුවීම 
අ.කපො.ස. උසස් කපළ මාර්ගයට පිටතින් විභවය ශිෂය ශිෂයාවන් බඳවා ගත හැකි, ශ්රී ලං ාකේ ඇති කවනත් වි්්වවිෙයාලයන් 

කගන් කවනස් වූ වි්්වවිෙයාලයක් ඇති කිරීමට වත්මන් සමාජාය තුළ දීර්ඝ  ාලයක් පැවති අව්යතාව ඉටු  රමින් වෘත්තීය 

තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලය පිහිටුවන ලදී.  

කම් වන විට වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලය ජාාති  වෘත්තීය සුදුසු ම් 5 මට්ටම කහෝ කවනත් සමාන සුදුසු ම් සහිත ශිෂය 

ශිෂයාවන් බඳවා ගනී.  එම සුදුසු ම් සහිත සිසුන් අ.කපො.ස. උසස් කපළ සුදුසු ම් ලත් ශිෂය ශිෂයාවන් කගන් කවනස ්වන්කන් 

ඔවුන් සැලකිය යුතු  ර්මාන්ත නිරාවරණයක්ෙ සහිතව ඩිේකලෝමා මට්ටකම් තාක්ෂණ වැ සටහනක් හොරා ඇති බැවිනි. ඒ 

අනුව, ප්රථම උපාධි වැ සටහන තුළ ශිෂය ශිෂයාවන්ට සිය වික ේ්ෂාතා ක්කෂේරය තුළ ව ා උසස් වසේධ්ාන්ති  ෙැනුමක් ලබා 

දී, පරීක්ෂණාගාර තුළ නව තාක්ෂණ උප රණ පිළිබඳ ප්රාකයෝගි  අත්ෙැකීම් ලබා ගැනීමට නිරාවරණය ක කර්.  එකමන්ම 

වැ සටහකන් 5 වන වර්ෂාර්ධ්කේදී ඔවුණු  උපාධි හුණු කලාභීන් ව්කයන් සයමාසි   ර්මාන්ත හුණු කවක්ෙ ලබති.  කමම 

ක්රියා ාර ම් මගින් තාක්ෂණකේදීන් ව්කයන් කපෝෂණය වන කමම ශිෂය ශිෂයාකවෝ අවසාන වර්ෂාර්ධ්කේදී නිෂප්ාෙන 

කක්න්ද්රගත  රගත්,  ර්මාන්තකේ අව්යතාව මත පෙනම් වූෙ ශිෂය වයාපෘතියක් සම්ර්ර්ණ  රනු ඇත. 

4.2 විශ්ව විදයාලගේ අරමුණු  

 

(අ)ශිෂය ශිෂයාවන්ට තාක්ෂණි  හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීම් පේධ්තිය තුළ සිය ෙක්ෂතාවන් හා හැකියාවන් පෙනම් 

ක ොට කගන වි්්වවිෙයාල අධ්යාපනයක් ලබා ගනු පිණිස ඔවුන්කේ ප්රගතිශීලී සංවර්ධ්නකයහිලා සහාය මම, 

 

(ආ)  ර්මාන්ත ක්කෂේරය තුළ කසේවය සලසන අතකර්ම, හුණු කව ලබන අය සඳහා ශික්ෂකේෙ හුණු කව ලබා දීම,  

 

(ඇ) තාක්ෂණි  හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු කව සඳහා ‚පාඨමාලා සහ විෂය නිර්කේ් සංවර්ධ්නය කිරීකමහිලා සහාය මම, 

 

(ඈ) වි්්වවිෙයාලයට ඇතුළත් මම සඳහා පිළිගත හැකි සුදුසු ම් ඇති තාක්ෂණි  කසේව යින් සඳහා අධ්යයන පාඨමාලා 

ඉදිරිපත් කිරීම,  

 

(ඉ) ජාාති  වෘත්තීය සුදුසු ම් සහිත තැනැත්තන්ට සිය නිහුණතාව ඉහළ නංවා කගන අධ්යාපන සුදුසු ම් අත් ර ගැනීමට 

අධ්යයන පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීම,  

 

(ඊ) අතණ්  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්නය පිළිබඳ වයාේති පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීම, සහ  

 

(උ) ඉදිකිරීම්, නිෂප්ාෙන හා කසේවා අං්යන්හි ආයතනෙ ඇතුළුව කපොදු ජානතාව සඳහා වයාපෘති කසේවාව සැපයීම. 

 

එකමන්ම 2016 වර්ෂකේ තාක්ෂණි  විෂය ධ්ාරාව ඔස්කසේ උසස් කපල හැෙදරු සිසුන්ටෙ උසස් අධ්යාපන අවස්ථාව ලබා කෙමින් 

ඔවුන් වි්්වවිෙයාලයට බෙවා ගන්නා ලදී. එමගින් ශ්රීලං ාකේ ප්රථම වතාවට ජාාති  වෘත්තීය සුදුසු ම් සහ උසස්කපල විෂයධ්ාරා 

යන  ාණ්  කෙක හිම සිසුන් කමම වි්්වවිෙයාලකේ උපාධි පාඨමාලාවල අධ්යයන  ටයුතු වල කයකෙති. 

4.3 විශ්වවිදයාලගේ සංවිධ්ාන වුහය සහ අධ්යයන පාඨමාලා  
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලකේ අභයන්තර වයූහය ස සා ඇත්කත්  ර්මාන්ත අං්ය වැනි ක්කෂේරවල පිරිසකේ ඉල්ලුම 

සහුරාලනු පිණිස සහ සිය වෘත්තීන්හි වැඩිදුර හා වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්නය අකේක්ෂා  රන කපොදු ජානතාවකේ   අව්යතා ඉටු 

 රනු පිණිස ය. ඒ අනුව, පරිපාලන හා මූලය අං්යන්ට අමතරව, පීඨ කෙ ක් සහ අතණ්  වෘත්තී යකේදී සංවර්ධ්නය සඳහා වූ 

මධ්යස්ථානයක් ෙ පිහිටුවා ඇත. 
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4.4 කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය  
වි්්වවිෙයාලකේ කමම පීඨය පිහිටුවන ලේකේ  ර්මාන්ත අං්ය තුළ කසේවය  රන මධ්යම මට්ටකම් සිටින තාක්ෂණි  හුණු කව 

ලැබූ අයට සිය වෘත්තීය ප්රගමණය උකෙසා ෙැනුම හා ුසලතා වර්ධ්නය  ර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා කෙනු පිණිස ය. එකසේ 

තාක්ෂණි  ව්කයන් හුණු ක තැනැත්තන්ට සිය ක්කෂේර තුළ උපාධි කහෝ ඉහළ සුදුසු ම් ලබා ගැනීමට කමරට තුළ කිසිදු 

ඉ ප්රස්ථාවක් කනොතිබුණි.  ර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය මගින් ඉදිරිපත්  රනු ලබන උපාධි වැ සටහන් කමම හිෙැස 

හුරවනු ඇති අතර සිවිල්, යාන්ත්රි  හා විදුලි වැනි සාම්ප්රොයි  තාක්ෂණි  ක්කෂරවල පමණක් කනොව, ඉදිකිරීම් කසේවා, 

යාන්රවිෙුත් හා ආහාර පිරිසැ සුම් වැනි ව ාත් සකමෝධ්ානිත ක්කෂේරවලෙ තව තවත් ඉ ප්රස්ථා විවර  රයි. 

 

 ර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය ෙැනට තාක්ෂණ ක්කෂරයන්හි යාන්රවිෙුත් තාක්ෂණකේෙය, නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය, 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය, ආහාර පිරිසැ සුම් තාක්ෂණය, චිරපට හා රූපවාහිනී නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය, ප්රමාණ 

සමීක්ෂණය සහ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය යන විෂය ක්කෂේර තුළ බී.කටක්. උපාධිය කවත මග පාෙන උපාධි වැ සටහන් හතක් 

කමකහයවයි. එකමන්ම කහෝටල්  ළමණා රණය පිලිබඳ නව උපාධි පාඨමාලාවක්  2017 වසකර්දී හදුන්වා දීම සඳහා 

ආරම්භ   පියවර ගන්නා ලදී. 

 

4.5 පුහුණු කිරීේ තාක්ෂණ පීඨය  
 

ගුරු අධ්යාපන, කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන තාක්ෂණ සහ  ළමනා රණ ක්කෂේරයන්හි උසස් අධ්යාපනය සඳහා ඉ ප්රස්ථා ඇති 

 රනු පිණිස හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය පිහිටුවා ඇත.  කමම පීඨය මගින් කමකහයවනු ලබන සියලුම උපාධි පාඨමාලා 

නිර්මාණය  ර ඇත්කත් මධ්යම මට්ටකම් තාක්ෂණකේදීන්ට හා හුණු ක රුවන්ට සිය ෙැනුම, ුසලතා හා ආ ල්ප ඉහළ 

මට්ටම ට වර්ධ්නය  ර ගනු පිණිස නව මංකපත් විවර කිරීකම් අභිප්රාය ඇතිව ය.  කම් වන විට කමම පීඨය ඩිේකලෝමාධ්ාරීන්, 

තාක්ෂණ හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීම් අං්කේ හුණු ක රුවන් සහ අොළ ක්කෂේරයන්හි සුදුසු ම් ලත් පාසල් 

ගුරුවරුන් සඳහා උපාධි වැ සටහන් 5 ක් කමකහයවයි. 

කමම පීඨය‚ බී.එ්න. (අධ්යාපනකේදී) උපාධිය කවත කයොමු වන උපාධි වැ සටහන් කෙ ක් සහ බී.කටක් (තාක්ෂණකේදී) 

උපාධිය කවත කයොමු වන උපාධි වැ සටහන් හතරක් කමකහයවයි.  තාක්ෂණකේෙය තුළ අධ්යාපනය පිළිබඳ ප්රථම උපාධිය 

(බී.එ්න. කටක්)‚ තාක්ෂණකේෙ අධ්යාපනය පිළිබඳ ඉගැන්මකම් හා හුණු ක කිරීකම් ක්රමකේෙ ඉගැන්මම පිළිබඳව අවධ්ානය කයොමු 

 රයි. අකනක් බී.එ්න. වැ සටහන වන්කන් ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම පිළිබඳ බී.එ්න. උපාධි වැ සටහනයි. පීඨය විසින් 2016 දී 

 ර්මාන්ත සංවර්ධ්නය පිලිබඳ නව බී.කටක් (කහවත් තාක්ෂණකේදී)  උපාධි වැ සටහනක් ආරම්භ  ර ඇත. 

කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන තාක්ෂණ පාඨමාලා තුනම, එනම් මෘදු ාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ බී.කටක්. උපාධිය, ජාාල තාක්ෂණය 

පිළිබඳ බී.කටක්. උපාධිය සහ බණුමාධ්ය හා කවබ්අ වි නිර්මාණ රණ තාක්ෂණය පිළිබඳ බී.කටක්. උපාධිය 2017 වර්ෂකේදීෙ 

තවදුරටත් ක්රියාත්ම  විය.    

කමම උපාධි පාඨමාලාවන්හි ප්රථම වර්ෂ තුන තුළ පරිගණ  විෙයාව, මෘදු ාංග සංවර්ධ්නය, කතොරතුරු පේධ්ති, බණුමාධ්ය, 

කවබ්අ වි සංවර්ධ්නය හා පරිගණ  ජාාල පිළිබඳ අධ්යයන  ටයුතු ඒ ාබේධ්ව සිදු ක කර්. පසුව මෘදු ාංග සංවර්ධ්නය, 

කතොරතුරු පේධ්ති, පරිගණ  ජාාල, කවබ්අ වි සංවර්ධ්නය හා බණුමාධ්යයි  නිෂප්ාෙනය යන ක්කෂේරයන්හි වික ේ්ෂාතාවය 

ලබා ගැනීමට අවස්ථා උො ක කර්.  එයට අමතරව,  ර්මාන්ත අං්ය තුළ ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි  ර්මාන්ත  ළමනා රණය 

පිළිබඳ බී.කටක් උපාධි වැ සටහනක්ෙ හඳුන්වා කෙන ලදී. 

 

 

4.6 සේපත් සහ ශිෂය ගත රතුරු 

4.6.1 පුස්තකාලය 

හුස්ත ාල හා කතොරතුරු කසේවා අං්ය පැරණි කගො නැගිල්කල් පිළිගැනීකම් ස්ථානය අසල පිහිටා ඇත. වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව 

විෙයාලකේ හුස්ත ාල පහසු ම් ආයතනකේ  ාර්ය මණ් ලයට සහ සිසුන්ට විවෘතය. අධ්යයන  ටයුතු සෙහා, හුේගලි  
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අධ්යයනය කහෝ සම්පත් ණයට ගැනීම සඳහා හුස්ත ාලය භාවිතා කිරීමට අෙහස්  රන්කන් නම්, ඔකබ් ආයතනි  හැඳුනුම්පත 

කපන්මමට සහ සාමාජි  අයදුම් පරයක් සම්හුර්ණ කිරීමට ඔකබන් අසනු ඇත . වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ 

හුස්ත ාලය භාවිතාකිරීමට ඊට අොල ප්රතිපත්ති රාමුව සමග බැදී සිටිය යුතුය.  

සිසුන් සඳහා, ඔකබ් පාඨමාලා සම්බන්ධී ාර කේ නම ඔබ ෙැන සිටීම වැෙගත්ය. 

එවිට ඔබට හුස්ත ාල  ා්නපත් කෙ ක් නිුත් ක කර්. 

විවෘත ගේලාවන්, 

සඳුො සිට සිුරාො ෙක්වා කප.ව. 8.30 සිට ප.ව 4.30 ෙක්වා 

කසනසුරාො කප.ව 8.30 සිට ප.ව 4.30 ෙක්වා 

කපෝය දිනවල සහ රජාකේ නිවාඩු දිනවල හුස්ත ාලය වසා ඇත. 

 

පුස්තකාල සේපත් 

ප්රධ්ාන හුස්ත ාල එ තුව සමන්විත වන්කන් කයොමු සහ ණය කෙන අං් කෙක හිම කවළුම් 27272  ට ව ා අ ංගු කපොත් ය. 

කපොත් එ තුව සඳහා නව පැමිණීම් සති කෙ  ට කපර ප්රෙර්්නය ක කර්. 

සාමාජිකත්වය 

හුස්ත ාලකේ ප්රධ්ාන සාමාජි ත්වය සමන්විත වන්කන් අධ්යයන නිලධ්ාරීන්, සිසුන් සහ අනධ්යයන නිලධ්ාරීන්කගනි. ඔවුන්ට 

හුස්ත ාලකේ සාමාජි ත්වය සඳහා හිමි ම් ඇති අතර හුස්ත ාල ප්රකේ් පර තුන බැගින් ලබා කෙනු ලැකබ් (අධ්යයන හා 

විධ්ාය  සාමාජි යින් හැර). වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය සිය හුස්ත ාල සම්පත් පර්කේෂණ හා වෘත්තීය අරමු ක සඳහා 

කයොො ගැනීමට දිරි ගන්වයි. බාහිර සාමාජි යින්ට හුස්ත ාලකේ වික ේ්ෂ පරිශීල යින් කලස ලියාපදිංචි මමට රු .10000 

තැන්පතුවක් සිදු ල යුතුය. 

දැනුම සංවිධ්ානය කිරීම 

හුස්ත ාලකේ ඇති සියලුම සම්පත් ඩිවි ේම වර්ී  රණ ක්රමයට අනුව වර්ී  රණය  ර එ ම අනුපිළිකවලට තබා ඇත. 

 

 

ගසේවා 

ණයට ගැනීම (සති කෙ    ාලයක් සඳහා ලබා දී ඇති ටි ට් පත් මත කපොත් නිුත් ක කර්) 

අන්තර්ජාල පහසුකේ 

සීමිත  ාලයක් සඳහා අන්තර්ජාාල පහසු ම් සපයනු ලැකබ්. එය ආයතනි   ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින්ට පමණක් සීමා කේ. 

අකනක් සාමාජි යින්ට පරිගණ  විෙයාගාර හරහා අන්තර්ජාාල පහසු ම් ලබා ගත හැකිය. 

ඡායා පිටපත් කසේවා (නාමි  ගාස්තුව ට) 

වත්මන් ෙැනුවත් කිරීකම් කසේවා (TVEC අං්යට ආශ්රිත ප්රවෘත්ති පර කසේවය, නව අත්පත්  ර ගැනීම්) 

රීති සහ ගරගුලාසි 

1. හුේගලි  කපළ කපොත්, ලිපිකගොනු, බදේ, අත්බදේ, පාර්සල් යනාදිය හුස්ත ාලයට කනොගත යුතු අතර හුස්ත ාලකයන් 

පිටත තබා ඇති රාක් කේ තැබිය යුතුය. 

2. කපොත නියමිත කේලාවට නැවත ලබා දිය යුතුය. 

3. නියමිත තත්වකයන්ම, කපොත් ආපසු ලබා කෙන බවට සහති  වන්න. කපොත් කිසිදු ආ ාරයකින් සලු ක කිරීම කහෝ 

අක්රීය කිරීම කනො ළ යුතුය. හානියට පත් කහෝ අබලන් වූ කපොත් සඳහා ගාස්තුවක් අය ක කර්. 

4. කපොත් ආපසු ලබා දුන් විට, ලැබීකම් දිනය කපොකත් මුද්රා තබා ඇති බවත් ඔකබ් හුස්ත ාල  ා්නපත ආපසු ලබා කෙන 

බවත් සහති   රගන්න. 

5. ණය දීකම් අං්කයන් සියලුම කපොත් සඳහා ණය ලබා ගැනීකම්  ාලය දින 14 කි. ප්රමාෙ මකම් ෙ ය පළමු දින හත 

සඳහා දින ට ්ත .50 ක් වන අතර ඉන් පසුව දින ට රුපියල් 1 / = කි. 

6. නියමිත දිනය, හුස්ත ාලය සහ ආරක්ෂ  නිලධ්ාරියා කහෝ සුදුසු කවනත් නිලධ්ාරිකයු විසින් අත්සන්  රන ලෙ 

 වුන්ටරය මගින් මුේ රණය  රනු ලැකබ්. 
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7. අළුත් කිරීම් සඳහා, සදම කපොතක්ම කභෞති ව  වුන්ටරයට ඉදිරිපත්  ළ යුතුය. දුර ථනය හරහා දිගු කිරීමට අවසර 

නැත. 

8. හුස්ත ාල  වචයට ඇතුළු වන කහෝ ඉවත්වන සිසුන් කපොත් සහ කවනත් කේපළ පරීක්ෂා කිරීමට හුස්ත ාල 

 ාර්යමණ් ලයට ඉ  දිය යුතුය. හුේගලි  වත් ම් ආරක්ෂ  නිලධ්ාරියාට කහෝ හුස්ත ාල  ාර්ය මණ් ලයට භාර 

දිය යුතුය. 

9. හුස්ත ාල ප්රකේ් පරයක් නැතිමම වහාම හුස්ත ාලයට ෙැනුම් දිය යුතුය. නැතිවූ අං ය තහවුරු කිරීම සඳහා සිසුන්ට 

හුස්ත ාල  ප්රකේ් පර ඉතිරිව තිබිය යුතුය. නැතිවූ සදමප්රකේ් පරයක් සඳහාම රු 25/- ක් කගවා නව ප්රකේ් පර 

නිුත් ක කර්. 

10. ෙ  මුෙල් කගමමට අකපොකහොසත් මම සහ ඉහත මාර්කගෝපකේ් අනුගමනය කිරීම ආයතනකේ විනය උල්ලංගනය 

කිරීමකි. සාමාජි ත්වය අවලංගු කිරීමට සහ සිසුන් සම්බන්ධ්කයන් නම් අධ්යයන ප්රගතිය සමාකලෝචනය කිරීමට 

පියවර ගත හැකිය. 

වෘත්තීය තාක්ෂණ හුස්ත ාලය අපකේ සිසුන්ට, පීඨයට සහ  ාර්ය මණ් ලයට කබොකහෝ කසේවාවන් සහ සම්පත් ලබා කෙයි. 

කම්වාට ඇතුළත් වන්කන්: 

• කපොත් 
• ස රා 
• හුවත්පත් 
• පරිගණ  භාවිතය 
• පිටපත් කිරීම 

•  මුද්රණය 

•  ණයට කපොත් ලබා දීම 

•  කයොමු කිරීම 

 

 

පුස්තකාලගේ ගක ටස් 

කයොමු අං්ය 

• වි්්වක ෝෂ 

• ්බ්ෙ ක ෝෂ 

• ඇට්ලස් 

ගය මු නිතය ගප ත් 

•සමුේකේ් කපොත් 

• මාර්කගෝපකේ් කපොත් 

• නිබන්ධ්න 

ණය ගදන ප්රගශශය 

• ණයට කෙන කපොත් 

• හුවත්පත් 

•නිහුණතා ප්රමිති 

• විෂයමාලා 

• පර්කේෂණ වාර්තා 

• නව පැමිණීම් 

• හුවත්පත් ක්ලිපින් 

• රජාකේ ප්ර ා්න 

• ICTAD ප්ර ා්න 
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• ILO ප්ර ා්න 

 

ස්ථිර ගය මු ද්රවය 

• වි්්වක ෝෂ 

• ්බ්ෙ ක ෝෂ 

• ඇට්ලස් 

• නිබන්ධ්නය 

• ඇල්මැනැක්ස් 

• සමුේකේ් කපොත් 

• ස්ථිර කයොමු කපොත් 

 

හුස්ත ාල EMIS ෙත්ත සමුොයන්: 

ඔබ කහොඳ කපොතක් කසොයාගත් විට, එම ෙත්ත ගබ ාකේ තවත් කපොත් කසමම සඳහා එහි විෂය පෙ භාවිතා  රන්න. 

පර්යන්ත කවත ප්රකේ් කේ. 

 

 

 

ඉටු කරන ලද රාජකාරී :  

• නව අත්පත්  ර ගැනීම් කලස නව නිපැයුම් මාතෘ ා 996 ක් සඳහා සූොනම් මම. 

• කපොත් 1600  ට වැඩි ප්රමාණයක් සිසුන් හා  ාර්ය මණ් ලය අතර සංසරණය විය. 

• බඳවා ගත් ශිෂය සාමාජි යින් (බී 1- 404, බී 2- 481) 

• “ක ොහා” ෙත්ත සමුොය මිලදී ගැනීම සඳහා  රන ලෙ මූලි  ක්රියා ාර ම් සහ නව ෙත්ත සමුොය සම                    වැ  

කිරීමට  ාර්ය මණ් ලය හුණු ක කිරීම. 

• ශිෂය වයාපෘති වාර්තා එ තු කිරීම -195. 

• ජාාති  භූකගෝලීය, ටයිම්ස් සහ වාසනාවන්ත ස රා සඳහා වාර්ෂි  ොය ත්වය. 

• හානියට පත් හුස්ත ාල කපොත් 204 ක් ඉවත් කිරීම. 

 

4.6.2 ගන්වාසිකාගාර පහසුකේ 

නවාතැන් පහසු ම් සැපයීම සඳහා වි්්ව විෙයාලයට කන්වාසි ාගාර කෙ ක් තිකබ්. කමම කන්වාසි ාගාර පිහිටා ඇත්කත් වි්්ව 

විෙයාල පරිරකේ ය. වි්්ව විෙයාලය විසින් සීමිත සිසුන් සංතයාවක් සඳහා කන්වාසි ාගාර පහසු ම් සපයනු ලැකබ්. පළමු වසර 

සිසුන්ට ඔවුන්කේ අධ්යයන  ටයුතු සඳහා වැඩි සහයක් ලබා ගැනීම සඳහා කතෝරා ගැනීකම් ක්රියාවලිකේදී ප්රමුතතාවය කෙනු 

ලැකබ්. කන්වාසි ාගාර ර්ර්ණ  ාලීනව කමන්ම වෙනි ව ෙ පිරිනමනු ලැකබ්. කන්වාසි ාගාර පරිපාලනය  රනු ලබන්කන් 

අධ්යයන  ාර්ය මණ් ලකේ සාමාජි යින් කෙකෙකනු සහ උප කන්වාසි ාගාර පාල යින් කෙකෙකනු විසිනි. ඊට අමතරව 

පරිපාලනයට සහාය මම සඳහා තවත්  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් සිටී. සියළුම කන්වාසි ාගාරවල වෙනි  කසේවාවන් 

හැසිරවිය හැකි  ාර්ය මණ් ලයක් ඇත. 

2017 වර්ෂය තුළ කන්වාසි ාගාරවල සැලකිය යුතු දියු කවක් ඇති විය. නව බං ර ඇඳන් මගින් තනි ඇඳන් 150 ක් ආකේ් 

කිරීකමන් කන්වාසි ාගාරවල ධ්ාරිතාව 190 සිට 340 ෙක්වා (පිරිමි ළමුන් 220, ගැහැ ක ළමයින් 120) වැඩි  රන ලදී. නව 

ේවිත්ව ස්ථර කමට්ට සහ ක ොට්ට හඳුන්වා දීකමන් කන්වාසි ාගාර කෙකක්ම පහසු ම් වැඩි දියු ක  රන ලදී. තවෙ, එක් 

කන්වාසි ාගාරයක් (පැරණි කන්වාසි ාගාරය) 2017 වර්ෂය තුළ සම්ර්ර්ණකයන්ම ප්රතිසංස් රණය  රන ලදි. එම 

කන්වාසි ාගාරකේ සියලුම  ාමර කසේදීකම්  ාමර, විදුලි පේධ්ති සහ වාතාරය ඇතුළුව සම්ර්ර්ණකයන්ම කවනස්  රන ලදී. 
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4.6.3 ශිෂය සංස්කෘතික හා ගගිකක සිුවවීේ 

 “රිවි කතෙ මංගලයය” 2017, වි්්ව විෙයාලකේ සිසුන් විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2017 මැයි 08 වන 

දින වි්්වවිෙයාල පරිරකේදී පැවැත්විණි. කමම උත්සවකේ ප්රධ්ාන ආරාධිත අමුත්තා වූකේ වි්්ව විෙයාලකේ උපුලපතිවරයාය. 

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ ඉස්ලාම් සිසුන් විසින් රාමොන් ඉෆ්තාර් සෙහා උත්සවයක් සංවිධ්ානය  රන ලෙ අතර කමම 

උත්සවය 2017 ජුනි මස 22 වන දින පවත්වන ලදී. උපුලපති, අධ්යක්ෂ ජානරාල්, පීඨාධිපතිවරු සහ අධ්යයන හා අධ්යයන 

කනොවන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් කමම අවස්ථාවට සහභාී  වූහ. 

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ තායිකපොංගල් උත්සවය ජානවාරි 20 වන දින වි්්ව විෙයාලකේදී පැවැත්විණි. සරසවි 

පරිරකේ කගො නංවන ලෙ ර්ජාා බිම වටා අනධ්යයන, අධ්යයන  ාර්ය මණ් ලය සහ සිසුන් එක්රැස් විය. 

නවරාත්රි ර්ජාා උත්සවය 2017 සැේතැම්බර් 29 වන දින වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ නව කගො නැගිල්කල් පළමු වසර 

සිසුන් විසින් සමරනු ලැබීය. කමම අවස්ථාවට උපුලපති, අධ්යයන හා අනධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් සහ සිසුන් 

සහභාී  වූහ. 

 

 

4.6.4 ශිෂය ්රියාකාරකේ සහ ජයරහණ 

ප්රදර්ශන සහහා සහභාී  වීම 

• ලං ාකේ ඉංජිකන්රු ආයතනය විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ කටක්කනෝ 2017 ප්රෙර්්නයට වි්්ව විෙයාලය                              

නිකයෝජානය  රමින් පීඨකේ සිසුන් සහභාී  විය. 

• Future Minds - 2017 අධ්යාපන ප්රෙර්්නයට සිසුන් සහභාී  විය 

• බේකේගම ්ාන්ත/අන්කතෝනි විෙයාලය විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ "අන්ගතෝනි අභිමන්" අධ්යාපන                ප්රෙර්්නයට 

සිසුන් සහභාී  විය. 

තරඟ සහහා සහභාී  වීම 

• ඉංජිකන්රු එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. ජායතිල  - කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය සහ විදුලි, ඉකලක්කරොනි  තාක්ෂණ   ප්රධ්ානී,ම  කපන්මම 

යටකත් විවිධ් ආයතන හා වි්්ව විෙයාල විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ කරොකබෝ තාක්ෂණ තර යට සිසුන් සහභාී  විය. කවනත් 

ස්ථාපිත වි්්ව විෙයාල වල සිසු සිසුවියන් පරෙවමින් පළමු, කෙවන හා කතවන ස්ථාන දිනා ගැනීමට ඔවුන් සමත් වූහ. 

• වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය Gavel Club 2017 දී Gavel සමුළුකේ "Gavel Got Talent" ඉසේව දිනා                               

ගත්කත්ය. 

• වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය ගැකවල් සමාජාය පළමු අන්තර් වි්්ව විෙයාලකේ කහොඳම  ථි  තරගය   සාර්ථ ව 

සංවිධ්ානය  කළේය. 

• ශිෂය සභාව විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ විවාෙ තර කේදී බී. හුණු ක තාක්ෂණ පීඨකේ  ර්මාන්ත තාක්ෂණ පාඨමාලකේ 

සිසුන් පළමු ස්ථානය දිනා ගත්හ. 

 

ශිෂය ්රියාකාරකේ සහ ගයතනික සමාජ වගම්ේ වැඩසටහන් 

• වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් (B. Ed ELT) උපාධි පාඨමාලාකේ සමාරම්භ  ELT රැස්මම 2018 

ජානවාරි 6 වන දින වි්්ව විෙයාල රවණාගාරකේදී පැවැත්විණි. B. Ed ELT 2011/2012  ණ් ායම, 2013/2014  ණ් ායම, 

2014/2015  ණ් ායම, 2015/2016  ණ් ායම, 2016/2017  ණ් ායම, 2017/2018  ණ් ායම සහ භාෂා අධ්යයන 

කෙපාර්තකම්න්තුකේ සහ අධ්යයන කෙපාර්තකම්න්තුකේ අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් කමම අවස්ථාවට සහභාී  විය. 

• වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ පාරිසරි  සංගමය අපද්රවය  ළමනා රණ අධි ාරියට (බස්නාහිර පළාත්) ආරාධ්නා 

 කළේ වි්්ව විෙයාල සිසුන් සහ  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් සඳහා අපද්රවය  ළමනා රණ පිළිකවත් පෙනම්  රගත් 

වැ සටහනක් පවත්වන කලසයි. කත්මාව වූකේ “වි්්ව විෙයාල පරිරකේ සහ අපකේ නිවකසේ පරිසර හිත ාමී හරිත පරිසරයක් 

පවත්වා ගන්කන් ක කසේෙ” යන්නයි. කමම විෂය පිළිබඳ වික ේ්ෂයින් විසින් 2017 අකගෝස්තු 10 වන දින කප.ව. 10.30 ට 

වි්්වවිෙයාල රවණාගාරකේදී කමම වැ සටහන පවත්වන ලදී. 
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• වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ ක්රී ා සංගමය විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ වාර්ෂි  හය-ඒ-පාර්්්මය ‘UOVT’ සික්සර්ස් 

ක්රි ට් ටුවර්මන්ට් - 2018’ 2018 ජානවාරි 27 සහ 28 යන දිනවල  න්ෙවල පාසල් ක්රී ාංගණකේදී පැවැත්විණි. පීඨවල 

පීඨධිපතිවරුන් සහ  ථි ාචාර්යවරුන් සහභාී  මකමන් සිසුන් දිරිමත්  රන ලදී. 

• වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලකේ ක්රී ා සංගමය විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ “කවොලි ක්ලදෂ”් කවොලිකබෝල් ශූරතාවය - 2017 

අකගෝස්තු 28 සහ 29 යන දිනවල වි්්ව විෙයාල ක්රී ා පිටිකේදී පැවැත්විණි. 

• “සිසු සිතට සිසිලක්” නමින් ආයතනි  සමාජා වගකීම් වැ සටහනක් සිසු සිසුවියන්ට ලබා දීම සඳහා සිසු සිතට සිසිලක් යන 

සිසු සිසුවියන් විසින් ගලරාවා  නිෂ්ඨ විෙයාලය, සියම්බලන්දුව සහ බරවා ප්රාථමි  පාසැල්වල සිසුන්ට ඉකගනුම් ආධ්ාර  

ලබාදුනි.  

•  සදුන්ගම පාසැකල් සිසුන් සෙහා සදුන්ගම විහාරකේ පන්ති පැවැත්මමට  ටයුතු  රන ලදී. 

•  මාතර දිස්ත්රික් කේ කගො ගම හා තු ාව ප්රකේ්වල පාසැල්හි ගංවතුරින් හානියට පත් කගො නැගිලි පරිඝණ    හා විදුලි 

උප රණ ප්රතිසංස් රණයට ශිෂය පිරිසක් ොය  වූහ. 

• වි්්වවිෙයාලයට ආසන්න ප්රකේ්වල මූලය ව්කයන් හා අධ්යාපනි  අව්යතා සෙහා අතහිත අව්ය අය  කවනුකවන් ආධ්ාර 

කිරීමට පීඨ මණ් ලය විසින් ක්රියා ාර ම් රාශියක් කයෝජානා  ර ඇත. 

සේමාන 

 වි්්ව විෙයාල  ාණ් ය යටකත් "OUSL IMPACTO 2017" කරොකබෝ තාක්ෂණ තර කයන් ඉකලක්කරොනි  හා විදුලි 

තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුව පළමු ස්ථානය දිනා ගත්කත්ය. UoVT හි සාමාජි යින් පස් කෙකනුකගන් කමම 

 ණ් ායම සමන්විත වූ අතර කමම තර ය 2018 ජානවාරි 22 වන දින විවෘත වි්්ව විෙයාලකේදී පැවැත්විණි. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය Atrix Explosion 2017 -  තර කේදී , 1, 2 සහ 3 ස්ථාන දිනා ගත්කත්ය.  

  ැළණියවි්්ව විෙයාලකේ ඉන්කටකලක්ස් සමාජාය විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ අවසාන කරොකබෝ සටන 2017 කරොකබෝ 

තර ය කේ. 

 සිනමා හා රූපවාහිනී තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුකේ අවසන් වසකර් සිසු සිසුවියන්ට කහොඳම අධ්යාපන සංී ත 

වැ සටහන් සම්මානය රයිගම් කටලි- 2017 හිදී හිමි විය. 

 සිනමා  හා රූපවාහිනී තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුකේ අවසන් වසකර් ශිෂයයා කහොඳම කේ්පාලන වැ සටහන් 

සම්මානය රයිගම් කටලි- 2017 හිදී දිනා ගත්කත්ය. 

 වි්්ව විෙයාල  ාණ් ය යටකත් "OUSL IMPACTO 2017" කරොකබෝ තාක්ෂණ තර කයන් ඉකලක්කරොනි  හා විදුලි 

තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුව පළමු ස්ථානය දිනා ගත්කත්ය. UoVT හි සාමාජි යින් පස් කෙකනුකගන් කමම 

 ණ් ායම සමන්විත වූ අතර කමම තර ය 2018 ජානවාරි 22 වන දින විවෘත වි්්ව විෙයාලකේදී පැවැත්විණි. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය Atrix Explosion 2017 -  තර කේදී , 1, 2 සහ 3 ස්ථාන දිනා ගත්කත්ය. 

  ැළණියවි්්ව විෙයාලකේ ඉන්කටකලක්ස් සමාජාය විසින් සංවිධ්ානය  රන ලෙ අවසාන කරොකබෝ සටන 2017 කරොකබෝ 

තර ය කේ. 

 සිනමා හා රූපවාහිනී තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුකේ අවසන් වසකර් සිසු සිසුවියන්ට කහොඳම අධ්යාපන සංී ත 

වැ සටහන් සම්මානය රයිගම් කටලි- 2017 හිදී හිමි විය. 

 සිනමා  හා රූපවාහිනී තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුකේ අවසන් වසකර් ශිෂයයා කහොඳම කේ්පාලන වැ සටහන් 

සම්මානය රයිගම් කටලි- 2017 හිදී දිනා ගත්කත්ය. 

 

5. කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

5.1 2017- ශිෂය දදවා ගැීම 
බී. කටක් හි වැ සටහන් වල  ණ් ායම් කෙ  සඳහා (සතිකේ දිනය සහ සති අන්තය) සිසුන් කතෝරා ගැනීම සඳහා කයෝගයතා 

පරීක්ෂණය. නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය, කම ාකරොනික්ස් තාක්ෂණය, කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය, ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය, 

සිනමා හා රූපවාහිනී නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය, ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත්  ළමනා රණය සහ ප්රමාණ සමීක්ෂණය යන  

වැ සටහන්  සෙහා 2017 කපබරවාරි 19 වන දින පවත්වන ලදී. පළමු වරට බී. කටක් ආහාර තාක්ෂණය සහ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය 

සහ සම්පත්  ළමනා රණ පාඨමාලා සතිකේ දිනවල ඉදිරිපත්  රන ලදී. කයෝගයතා පරීක්ෂණකේ  ාර්ය සාධ්නය මත 

පෙනම්ව 2017/2018 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් 505 කෙකනු ඇතුළත්  ර ගන්නා ලදී. බඳවා ගැනීම පිළිබඳ විස්තර වගු 
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අං  1 සහ 2 හි ෙක්වා ඇත. ජාාති  වෘත්තීය සුදුසු ම් මට්ටම 5/6 කහෝ ඊට සමාන සුදුසු ම් ඇති සිසුන්ට ප්රමුතතාවය ලබා 

දීකමන් පසු අධ්යයන වර්ෂකේ සතිකේ  ණ් ායම් සඳහා, පවතින හුරේපාඩු අ.කපො.ස. උසස් කපළ සුදුසු ම් සහිත සිසුන්කගන් 

හුරවා ඇත. කමම වැ සටහන මඟින් උපාධි වැ සටහන් ර්ර්ණ ධ්ාරිතාවකයන් පැවැත්මමට ඉ  ලබා කෙන ලදී. අ.කපො.ස. උසස් 

කපළ සිසුන්ට ෙ කත්රීකම් පරීක්ෂණයට මුණුණ දීමට සිදුවිය. කත්රීම් පරීක්ෂණකයන් සමත්වන අය අතර, ඔවුන්කේ ඉකස්න අගය 

(Z-score) මත පෙනම්ව අකේක්ෂ යින් කතෝරා ගන්නා ලදී. අොළ උපාධි සඳහා ඇතුළත් මකම් සුදුසු ම් කලස සල නු ලබන 

උසස් කපළ විෂය ධ්ාරාවන් පිළිබඳ විස්තර වගුකේ ෙක්වා ඇත. NVQ සහ අ.කපො.ස. (A / L) විෂය ධ්ාරා මගින්  ඇතුළත්  ර ගත් 

සිසුන් සංතයාව වගුකේ ෙක්වා ඇත. 

වගුව: 1 ශිෂය බඳවා ගැනීම - 2017/2018 අධ්යයන වර්ෂය / සතිකේ දින පාඨමාලා සඳහා  

 ර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

 

# බී. කටක් උපාධි පාඨමාලාව ලියාපදිංචි වූ 
සිසුන් ගණන 

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 37 

2. බී.කටක් කම ාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 45 

3. බී.කටක් නිෂ්පාෙන තාක්ෂණය  42 

4. බී.කටක් ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය 42 

5. බී.කටක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත්  ළමනා රණය 41 

  ර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨකේ සතිකේ දින 
පාඨමාලා සෙහා ලියාපදිංචි වූ මුළු 

සිසුන් ගණන 
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වගුව: 2 ශිෂය බඳවා ගැනීම - 2017/2018 අධ්යයන වර්ෂය / සති අන්ත පාඨමාලා සඳහා  

 ර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

 

# බී. කටක් උපාධි පාඨමාලාව ලියාපදිංචි වූ 
සිසුන් ගණන 

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 33 

2. බී.කටක් කම ාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 22 

3. බී.කටක් නිෂ්පාෙන තාක්ෂණය  17 

4. බී.කටක් ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය 44 

5. බී.කටක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත්  ළමනා රණය 63 

6. බී.කටක් සිනමා හා රූපවාහිනී නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 36 

7. බී.කටක් ප්රමාණ සමීක්ෂණය 83 

  ර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨකේ සති අන්ත 
පාඨමාලා සෙහා ලියාපදිංචි වූ මුළු සිසුන් ගණන 
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ශිෂය බඳවා ගැනීම - ජාාති  වෘත්තීය සුදුසු ම් (NVQ) සහ අ.කපො.ස. උසස් කපළ සුදුසු ම් යටකත් උපාධි පාඨමාලා සෙහා ශිෂය 

බඳවා ගැනීකමහි විසිරීම 

# බී. කටක් උපාධි පාඨමාලාව NVQ අ.කපො.ස. උසස් 
කපළ 

           සතිකේ දින  

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 06 31 

2. බී.කටක් කම ාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 07 38 

3. බී.කටක් නිෂ්පාෙන තාක්ෂණය 01 41 

4. බී.කටක් ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය 02 41 

5. බී.කටක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත්  ළමනා රණය 03 38 

         සති අන්ත 

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 33 - 

2. බී.කටක් කම ාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 21 - 

3. බී.කටක් නිෂ්පාෙන තාක්ෂණය  17 - 

4. බී.කටක් ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය 52 - 

5. බී.කටක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත්  ළමනා රණය 63 - 

6. බී.කටක් සිනමා හා රූපවාහිනී නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 36 - 

7. බී.කටක් ප්රමාණ සමීක්ෂණය 83 - 

 

 

වගුව: 3- ශිෂය බඳවා ගැනීම- උපාධි පාඨමාලා සෙහා ඇතුලත්මකම් සුදුසු ම කලස සල න ලෙ උසස්  කපළ විෂය ධ්ාරා 

# බී. කටක් උපාධි පාඨමාලාව සල න ලෙ උසස්  කපළ විෂය ධ්ාරාව 

 

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය 

2. බී.කටක් කම ාකරොනික්ස් තාක්ෂණය ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය 

3. බී.කටක් නිෂ්පාෙන තාක්ෂණය  ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය සහ කභෞති  
විෙයාව 

4. බී.කටක් ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය ජීව පේධ්ති තාක්ෂණය සහ ජීව විෙයාව 

5. බී.කටක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත්  ළමනා රණය ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය 

 

5.2 පදනේ වැඩසටහන 

සතිකේ දින සහ සති අන්ත පාඨමාලාවන්ට අොළව සමාරම්භ  උත්සවය සහ හැ ගැසම්කම් වැ සටහන් 2017 අකප්රේල් 06 වන 

දින ආරම්භ  රන ලදී. ගණිතය, කතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංග්රීසි වැනි අතයව්ය මූලි  විෂයයන්ට අොළව සතිකේ දින 

වැ සටහකන් කතෝරාගත් සිසුන්කේ ෙැනුම පරතරය පිරමම සඳහා / පෙනම් වැ සටහන 2017 මැයි 05 වන දින ආරම්භ විය. 

කමම වැ සටහන 2017 අකගෝස්තු 04 දින අවසන් විය. 

5.3 බී. ගටක් උපාධි පාඨමාලා (සතිගේ දින සහ සති අන්ත) 
අලුතින් ලියාපදිංචි සතිකේ දින  ණ් ායම (බී 1) සහ සති අන්ත  ණ් ායම (බී 2) සඳහා උපාධි වැ සටහන් පිළිකවලින් 2017 

අකගෝස්තු 14 සහ 2017 මැයි 20 දින ආරම්භ විය. කෙවන වසකර් (බී 1)  ාණ් කේ 3 වන වාරය ෙ 2017 අකගෝස්තු 19 වන දින 

නැවුම් බී 1  ණ් ායමට සමාන්තරව ආරම්භ විය. 5 වන කසකමස්තරකේදී, එනම්. 2017 මාර්තු සිට සැේතැම්බර් ෙක්වා 5 වන 

කසකමස්තරකේ සිසුන්  ර්මාන්තකේ විවිධ් ස්ථානවල  ර්මාන්ත හුණු කව සෙහා අනුයුක්ත  ර ඇත. 

බී. කටක් හි සිසුන්කේ ජානගහනය පිළිබඳ විස්තර. පී ulty ය විසින් පිරිනමනු ලබන උපාධි වැ සටහන් 5 වන වගුකේ ෙක්වා 

ඇත. 
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වගුව 5: මුළු ශිෂය ගහණය 

# උපාධි පාඨමාලාව ලියාපදිංචි වූ වසර 

2014 

B2  

2015 

B1 

2015 

B2 

2016 

B1 

2016 

B2 

2017 

B1 

2017 

B2 

1. කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 36 19 29 19 40 37 33 

2. නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 14 13 15 00 22 42 17 

3. කම ාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 41 14 37 21 40 45 22 

4. ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය 35 - 48 - 45 42 44 

5. සිනමා හා රූපවාහිනී නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 36 - 31 - 31 - 36 

6. ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත්  ළමනා රණය - - 39 - 61 41 63 

7. ප්රමාණ සමීක්ෂණය - - 49 - 56 - 83 

  ණ් ායකම් මුළු ගණන 162 46 248 40 295 207 298 

5.4 පීඨය සහහා ගමගහයවන ලද විභාග 
සතිකේ දින සහ සති අන්ත  ණ් ායම් සඳහා 2017 වර්ෂය තුළ පවත්වන ලෙ විභාග පිළිබඳ විස්තර 6 වන වගුකේ ෙක්වා ඇත. 

 

වගුව 6: 2017 දී පීඨය සඳහා පවත්වන ලෙ විභාග  

 

# බී.කටක්. උපාධි 

වැ සටහන 

ලියාපදිංචි 

වූ පළමු 

වර්ෂය 

පැවැත්වු

 ක අයුරු 

වර්ෂාර්ධ් අවසාන 

විභාගය 
ආරම්භ  

දිනය 

අවසන් වූ 

දිනය 

1 කම ාකරොනික්ස් 

තාක්ෂණය 

2014 B1 6 කසකමස්තරය 27.02.2017 10.03.2017 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

2 කම ාකරොනික්ස් 

තාක්ෂණය 

2015 B1 4 කසකමස්තරය 27.02.2017 24.03.2017 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

3 කම ාකරොනික්ස ්

තාක්ෂණය 

2016 B1 2 කසකමස්තරය 

 

27.02.2017 24.03.2017 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

4 කම ාකරොනික්ස ්

තාක්ෂණය 

2015 B2 

 

 

4 කසකමස්තරය 08.07.2017 30.07.2017 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් 

තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 
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ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා 

සම්පත්  ලමනා රණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

5 කම ාකරොනික්ස ්

තාක්ෂණය 

2016 B2 

 

 

2 කසකමස්තරය 08.07.2017 30.07.2017 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

 ආහාර පිරිසැ සුම් 

තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා 

සම්පත්  ලමනා රණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

6 කම ාකරොනික්ස ්

තාක්ෂණය 

2016 B1 3 කසකමස්තරය 04.09.2017 15.09.2017 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

7 කම ාකරොනික්ස ්

තාක්ෂණය 

2014 සති 

අන්තකේ 

6 කසකමස්තරය 25.11.2017 17.12.2017 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් 

තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

8 කම ාකරොනික්ස ්

තාක්ෂණය 

2017 සති 

අන්තකේ 

1 කසකමස්තරය 04.12.2017 15.12.2017 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් 

තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා 

සම්පත්  ලමනා රණය 

9 කම ාකරොනික්ස ්

තාක්ෂණය 

2013 සති 

අන්තකේ 

1 කසකමස්තරය 09.12.2017 24.12.2017 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් 
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තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා 

සම්පත්  ලමනා රණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

 

5.5 2017 වර්ෂගේ දාහිර කථිකාචාර්යවරු  

 

පහත කහේතුන් මත පීඨයට බාහිර  ථී ාචාරවරුන්කේසම්පත් ොය ත්වය ලබාකගන ඇත∙ 

 ස්ථිර අධ්යයන  ාර්ය මණ් ලකේ ඌණතාවය කහේතුකවන් 

 අකනුත් වි්්වවිෙයාලවල විවිධ් ක්කෂේරයන්හි විේවතුන් සහ උසස් අධ්යාපන ආයතන සම  ව ා ්ක්තිමත් 

සබඳතාවයක් ස්ථාපිත කිරීමට. 

සියළුම උපාධි පාඨමාලා සඳහා පීඨය මඟින් 2017 වසර සඳහා කසේවයට කයොෙවා ඇති බාහිර  ථි ාචාර්යවරුන්කේ විස්තර 7 

වගුකේ ෙක්වා ඇත. 

වගුව 7 - 2017 වර්ෂගේ සියලු උපාධි වැඩසටහන් සදහා ගය දාගත් ගරාධිත කථිකාචාර්යවරු 

# බී .කටක් .  උපාධි වැ සටහන් ලියාපදිංචි 

වූ පළමු 

වර්ෂය 

පැවැත්වු ක 

අයුරු 

කසකමස්තර

ය 

බාහිර 

 ථී ාචාරවරු

න් ගණන 

1 කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 2014 සතිකේ 

දිනවල 

6 05 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

2 කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 2015 සතිකේ  

දිනවල 

4 

 

09 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

3 කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 2016 සතිකේ 

දිනවල 

2 01 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

4 නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 2015       සති  

අන්තකේ 

 

4 38 

කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත්  ලමනා රණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

5 කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 2016       සති  

අන්තකේ 

 

2 50 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත්  ලමනා රණය 
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ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

6 කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 2016 සතිකේ 

දිනවල 

3 08 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

7 නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 2014  

සති  

අන්තකේ 

 

6 35 

කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

8 නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 2017 සතිකේ 

දිනවල 

1 23 

කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත්  ලමනා රණය 

9  නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 2017 සති  

අන්තකේ 

 

1 49 

කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැ සුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය 

 

5.6 බී.ගටක්. ශිෂය-ශිෂයාවන් සහහා ප්රදානය කරන ලද නිදහස් කිරීේ  

අධ්යයන සභාව විසින් අනුමත  රන ලෙ නිෙහස් කිරීකම් ප්රතිපත්තිය මත පෙනම්ව සිසුන් විසින් අොල නිෙහස් කිරීම් ලබාකගන 

ඇත.ප්රථම උපාධි ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා නිෙහස් කිරීම් ප්රොනය කිරීම ප්රවර්ධ්නය  රන ලදී. ශිෂය-ශිෂයාවන් අොළ නිෙහස් කිරීම් 

සඳහා සල ා බලන ලේකේ ඔවුන්ට ජාාති  වෘත්තීය සුදුසු ම් 6 මට්ටම කහෝ ඒ සමාන කහෝ උසස් කවනත් සුදුසු ම් තිබුකණ් 

නම් පමණි.  අොළ වූ සමාන විෂය ඩිේකලෝමා මට්ටකම්දී සාර්ථ ව සම්ර්ර්ණ  ර ඇකතොත් කමොඩියුල සඳහා නිෙහස් කිරීම් ලබා 

කෙන ලදී. සාක්ෂය ව්කයන් අොළ ඩිේකලෝමාකේ මුල් පිටපත ඉදිරිපත්  රන කලස නියම  රන ලදී. 

නිෙහස් කිරීම් අකේක්ෂා  ළ ශිෂය-ශිෂයාවන් ප්රකදෙ කෙ ක් යටකත් ඉල්ලුම්  ළ යුතු විය.1 වන ප්රකදෙකේ ශිෂය-ශිෂයාවන් 

සඳහා කේ්න හා ප්රාකයෝගි  පංතිවලට සහභාගි මම හා වර්ෂාර්ධ් අවසාන විභාගෙ ඇතුළු ඇගැයීම්වලට ලක් කිරීම ක කරන් 

නිෙහස්  රන ලදී.  ක කසේ වුවෙ කරේණි සාමාර්ථ සාමානයය ගණනය කිරීකම්  ාර්යකේදී අොළ කමොඩියුලය සඳහා ඔණු/ඇය කේ 

 ාර්යසාධ්නය සාමානය සාමාර්ථය ට සමාන යැයි සල න ලදී.  කෙවන ප්රකදෙයට අයත් වූ ශිෂය-ශිෂයාවන් කේ්නවලට හා 

ප්රාකයෝගි  පංතිවලට සහභාගි මකමන් නිෙහස් ක රුණි. එකහත් ඔවුන්ට අතණ්  ඇගැයීම් සම්ර්ර්ණ කිරීමට හා වර්ෂාර්ධ් 

අවසාන විභාගයන්ට කපනී සිටීමට නියම විය. පසුව එම ඇගැයීම්වලදී ශිෂය-ශිෂයාවන් අත් ර ගත්  ාර්යසාධ්න මට්ටම් 

ඔවුන්කේ කරේණි සාමාර්ථ සාමානයය ගණනය කිරීකම්දී සැලකිල්ලට ගනු ලැබීය. 

තවෙ, නිෙහස් කිරීකම් ප්රතිපත්තියට අනුව, අයදුම්  ළ සහ සුදුසු ම් ලැබූ සිසුන්ට සමස්ත අධ්යයන වාරය සඳහාම නිෙහස් කිරීම් 

ලබා කෙන ලදී. ප්රමාණ සමීක්ෂණකේ NVQ මට්ටම 6 සම්ර්ර්ණ  ළ අයට පළමු වසර සඳහා නිෙහස් කිරීම් ලබා දී ඇති අතර 

NVQ මට්ටම 6 බී.කටක් ප්රමාණ තාක්ෂණකේ පළමු වසරට සමාන යැයි සැලකක්. ප්රමාණ මැනීකම් උපාධිය. එබැවින් කෙවන 

වසකර් සිට උපාධියට සම්බන්ධ් මමට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබුණි. කවනත් උපාධි හොරන සිසුන් සඳහා, නිෙහස් කිරීකම් 

ප්රතිපත්තිය සහ ඔවුන්කේ ඉල්ලීම් අනුව කමොඩියුල සහ කසකමස්ටර් සෙහා නිෙහස් කිරීම් ලබා කෙනුකේ නිෙහස් කිරීකම් 

ප්රතිපත්තිය පරිදිය. 
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5.7 වැඩ පදනේ කරගත් කර්මාන්තගත පුහුණුව 
වැ  පෙනම්  රගත්  ාර්මි  හුණු කව තාක්ෂණි  උපාධි පාඨමාලා වල වැෙගත් අනිවාර්ය අංගයක් වන අතර එය මාස හය ට 

අොලව ක්රියාත්ම  කේ. ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය පාඨමාලාව සඳහා පමණක් එය මාස තුන   ාලයකි. කමම කමොඩියුලය 5 

වන කසකමස්තරයීදී  පිරිනමනු ලැකබ්. එහිදී උපාධි අකේක්ෂ යන් හුණු ක ස්ථානගත කිරීකම් කයෝජානා ක්රමය යටකත් ජාාති  

ආධුනි  හා  ාර්මි  හුණු ක අධි ාරිකේ සහකයෝගකයන් සිසුන්  ර්මාන්තය තුළ ස්ථානගත  ර ඇත. සිසුන්කේ කරේණිකේ 

GPA සාමානයය ගණනය කිරීම සඳහා කමම අංගය සල ා බලන බැවින් සිසුන්කේ වැ  පෙනම්  රගත්  ාර්මි  හුණු කව 

තක්කසේරු කිරීම සඳහා හුළුල් තක්කසේරු ක්රමයක් ස ස් ක ොට ඇත. 

 

5.8 පර්ගේෂණ 
 

පීඨකේකේ සියලුම අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් පර්කේෂණ  ටයුතුවල නිරත කේ. 2016 දී කයෝජානා ඉදිරිපත්  ළ 

අය සිය පර්කේෂණ වාර්තා ඉදිරිපත්  ර 2017 සඳහා නව කයෝජානා ඉදිරිපත්  ර පර්කේෂණ දිගටම  රකගන යති. වාර්ෂි  

පර්කේෂණ සම්මන්රණය 2017 කනොවැම්බර් 30 වන දින පවත්වන ලෙ අතර, 2016 දී පර්කේෂණ  ටයුතු සම්ර්ර්ණ  ළ 

අයකේ සාරාං් බාහිර මණ් ලයක් මගින් සමාකලෝචනය කිරීකමන් අනතුරුව ඔවුන්කේ නිබන්ධ්න ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව 

ලබා දුනි. 

 

5.9 පීඨ මණ්ඩල රැස්වීේ 
 

සදම මස ම පීඨ  මණ් ලකේ රැස්මම් පවත්වන ලදී. 2017  ාලය තුළ රැස්මම් 11 ක් පවත්වන ලදී. 

 

5.10 ශිෂය නිගයෝජිතයන්ගේ  විස්තර 
එච්.ඒ.ඒ.එස්. කහට්ටියාරච්චි (කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය - බී 1) සහ  බ්ලිේ.ඩී.එන්. හුෂප්ුමාර (කම ාකරොනික් 

තාක්ෂණය - බී 2) 2016 ජූලි ෙක්වා පීඨ මණ් ලකේ ශිෂය නිකයෝජිතයන් කලස  ටයුතු  රන ලදී. ඉන්පසු ඔවුන් කවනුවට 

එස්.ඒ.එස්.එම්. ජායසිංහ (කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය - බී 2) සහ කක්.බී.එන්. සම්පත් (කම ාකරොනික් තාක්ෂණය - බී 1). 

යන ය ශිෂය නිකයෝජිතයන් කලස පත්  රගන්නා ලදී.  

5.11 කාර්ය මණ්ඩල දදවා ගැීේ  

 

1. ආචාර්ය ආර්.එල්. බ්.ක ොේගලකේ මයා කජායේෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය 1 කරේණිය 

2. ආචාර්ය ඒ.එස්.කක්.වරාකහේන මයා  කජායේෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය 1 කරේණිය 

3. ආචාර්ය එම්. ඒ. කේ. වන්සපාල මයා කජායේෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය 1 කරේණිය (වසර  ක ොන්රාත්  ාලයක් සෙහා 

4.  ආචාර්ය එම්.පී.කක්.සී.නන්ෙපාල මයා  ථි ාචාර්ය 

5.  ඉංජිකන්රු පී.කක්.පී.හුෂප්ුමාර  මයා  ථි ාචාර්ය 

6. එස්.තුෂාන්තන් මයා  ථි ාචාර්ය (ආධුනි ) 

5.12 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න වැඩසටහන් 

 

නිහුණතා ආංශි සංවර්ධ්න වැ සටහන යටකත් අමාතයාං්ය විසින් ස ස ් රන ලෙ මානව සම්පත් සංවර්ධ්න ප්රතිපත්තිය 

වි්්ව විෙයාලය විසින්ෙ ක්රියාත්ම   රනු ලැකබ්. කේශීය හා විකේශීය විවිධ් ක ටි  ාලීන හුණු ක වැ සටහන් වලට අනුයුක්ත 

කිරීකමන් පහත සඳහන්  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින්ට ඔවුන්කේ ධ්ාරිතාවය වර්ධ්නය  ර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා කෙන ලදී. 

 

ගශශීය 

 

හුණු ක වැ සටහන් සහ වැ මුළු සඳහා සහභාී  වූ අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් 6 වන වගුකේ ෙක්වා ඇත. 

 

වගුව 6: හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාී  වූ අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් (කේශීය) 
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හුණු ක වන්නාකේ නම තනතුර හුණු ක 
ආයතන
ය 

හුණු ක 
වැ සටහ
න  

 ාල
ය 

ඉංජිකන්රු  බ්. සී.සී.සුමතිරත්න මිය  කජායේෂ්
ඨ 
 ථි ා
චාර්ය 

ඉදිකිරීම් 
 ර්මාන්
ත 
සංවර්ධ්
න 
අධි ාරිය 

ශ්රී 
ලං ාකේ 
තිරසාර 
කගො නැ
ගිලි සෙහා 
කගෝලීය 
සම්මත 
සහ  
හුණු ක  
කිරීකම් 
පේධ්ති  

දින 
01  

ඉංජිකන්රු කේ.කක්.  ාන්ති මිය කජායේෂ්
ඨ 
 ථි ා
චාර්ය 

ඉදිකිරීම් 
 ර්මාන්
ත 
සංවර්ධ්
න 
අධි ාරිය 

ශ්රී 
ලං ාකේ 
තිරසාර 
කගො නැ
ගිලි සෙහා 
කගෝලීය 
සම්මත 
සහ 
කරේණිගත 
කිරීකම් 
පේධ්ති  

දින 
01  

ශ්රී 
ලං ාකේ 
හරිත 
කගො නැ
ගිලි 
සභාව 

බල්ක්ති 
 ළමනා
 රණය 

දින 
09 

 ලාපිය 
සහකයෝ
ගිතාවය 
හා 
සංවර්ධ්
නය 
සෙහා 
බල්ක්ති 
ප්රතිපත්ති
ය  

ෙු ක හා 
මධ්යම 
ආසියාකේ 
ඉංජිකන්
රු 
ආයතනි
  
සම්කම්ල
නය  

දින 
01 

ඉංජිකන්රු එස්. පී.ඒ. ආර්. එස්. ජායතිල  මයා  කජායේෂ්
ඨ 
 ථි ා
චාර්ය 

අමාතයාං
්ය 

ප්රසම්පාෙ
නය 
පිලිබඳ 
ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්න 
වැ මුළුව  

දින 
01 

   ාර්මි  
හා 
වෘත්තීය 
අධ්යාපන 
හුණු ක 
ආයතන 
වල 
තාක්ෂණි
   ාර්ය 

දින 
03 
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මණ් ල
කේ 
ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්න 
වැ සටහ
න 

ආචාර්ය එම්.පී.කක්.සී.නන්ෙපාල මයා  ථි ා
චාර්ය 

 ැලණිය 
වි්්ව 
විෙයාලය  

 ාර්ය 
මණ් ල 
සංවර්ධ්න 
වැ සටහ
න 

මස 
06 

(සිු
රාො 
දින) 

ඉංජිකන්රු පී.කක්.පී.හුෂප්ුමාර  මයා  ථි ා
චාර්ය 

 ැලණිය 
වි්්ව 
විෙයාලය  

 ාර්ය 
මණ් ල 
සංවර්ධ්න 
වැ සටහ
න 

මස 
06 

(සිු
රාො 
දින) 

ඉංජිකන්රු ටී.ඩී.කෙනගම මයා  ථි ා
චාර්ය 

(ආධුනි
 ) 

ශ්රී 
ලං ාකේ 
හරිත 
කගො නැ
ගිලි 
සභාව 

ආශ්රිත 
වෘත්තීය 
පාඨමාලා
ව 

දින 
05 

ඉංජිකන්රුඩී.ටී.ගකන්කගො  මයා  ථි ා
චාර්ය 

(ආධුනි
 ) 

ශ්රී 
ලං ාකේ 
හරිත 
කගො නැ
ගිලි 
සභාව 

ආශ්රිත 
වෘත්තීය 
පාඨමාලා
ව 

දින 
05 

එම්. බ්.පී.මධුරංග මයා  ථි ා
චාර්ය 

(ආධුනි
 ) 

ශ්රී ලං ා 
ඉංජිකන්
රු 
ආයතන
කේ 
toastmas
ter 
සමාජාය 

 ථන 
ශිල්ප 
පාඨමාලා
ව 

දින 
01 

හුණු ක වන්නාකේ නම තනතුර හුණු ක ආයතනය හුණු ක වැ සටහන   ාලය 

ආචාර්ය ඩී.ඩී.ඩී. සුරමර මයා කජායේෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය/ 
පීඨාධිපති 

සිංගේර්රුව නාය ත්ව හුණු ක වැ සටහන  දින 13  

ආර්.ආර්.එම්.ඩී.පී.රත්නාය  
මයා 

 ථි ාචාර්ය 

(ආධුනි ) 

චීනය අසල්වැසි රටවල් සඳහා HD 
තාක්ෂණය හා  ළමනා රණය 
පිළිබඳ 2017 ගුවන් විදුලි හා 
රූපවාහිනී සම්මන්රණ 

මාස 01  

 බ්.කක්.කමොරමුෙලි මිය   ථි ාචාර්ය 

(ආධුනි ) 

 ැන ාව  ථි ාචාර්ය හුණු ක වැ සටහන දින 44 

සී.කේ.අකබ්වික්රම මයා  ථි ාචාර්ය 

(ආධුනි ) 

 

මැකල්සියාව 

විෂයමාලා සංවර්ධ්න කක්ෂේරකේ 
TVET අං්කේ  ාර්ය මණ් ල 
සාමාජි යින් සෙහා වූ හුණු ක 
වැ සටහන.  

 

දින 21 

යු.ඒ.එස්.කක්.එදිරිසිංහ මයා  ථි ාචාර්ය 

(ආධුනි ) 

 ථි ා
චාර්ය 

(ආධුනි
 ) 

අමාතයාං
්ය 

වෘත්තීය 
අධ්යාපන
ය පිලිබඳ 
සම්මන්ර
ණය 

දින 
01 
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යු.ඒ.එස්.කක්.එදිරිසිංහ මයා 

ඩී.ම.ඩී.සජීවනී මිය ගුරු සහ ාර 

ආචාර්ය ඒ.එස්.කක්.වරාකහේන 
මයා  

කජායේෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 
1 කරේණිය 

තායිලන්තය OVEC-KRIVET-UNESCO-
UNEVOC ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 

වැ සටහන 

දින 05 

 

 

 

 

විගශශීය 

 

විකේශීය හුණු ක වැ සටහන් සහ වැ මුළු සඳහා සහභාී  වූ අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් 9 වන වගුකේ ෙක්වා ඇත. 

 

 

වගුව 9: හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාී  වූ අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් (විකේ්) 

5.13 ගප ුව උපාධි ප්රධ්ාගනෝත්සවය- 2017: කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

වි්්ව විෙයාලකේ උපාධි ප්රධ්ාකනෝත්සවය 2017 කෙසැම්බර් 21 වන දින BMICH හිදී පැවැත්විණි.  ර්මාන්ත හා වෘත්තීය 
තාක්ෂණ පීඨකේ සිසුන් පනස් හතරක් (54), බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය, කම ාකරොනික් තාක්ෂණය, නිෂ්පාෙන 

තාක්ෂණය සහ ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධිධ්ාරීන් කමම උත්සවකේදී උපාධි ලබා ගත්හ. 

# බී. කටක් උපාධි පාඨමාලාව සිසුන් ගණන 

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 22 

2. බී.කටක් කම ාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 09 

3. බී.කටක් නිෂ්පාෙන තාක්ෂණය  18 

4. බී.කටක් ආහාර සැ සුම් තාක්ෂණය 05 

 මුළු එ තුව 54 

 

5.14 පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන සහහා ශිෂයත්ව 

අමාතයාං්කේ නිහුණතා සංවර්ධ්න වැ සටහන යටකත් පහත සඳහන් අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින්ට ඔවුන්කේ 

ආචාර්ය උපාධිය හැෙදරීම සඳහා ශිෂයත්ව පිරිනමන ලදී. විස්තර පහත පරිදි කේ. 

1. ජායලාල් කවත්තසිංහ මහතා - තායිලන්තකේ ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනය 

2. එස්.ඩී.ඒ. සංජීව මහතා - තායිලන්තකේ ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනය 

3. මල් න්ති කත්නබදු මිය - ක ොළඹ වි්්ව විෙයාලකේ උපාධි අධ්යයන පීඨය 

 

5.15 ප්රතීතනය 

පහත සඳහන් උපාධි තුන සඳහා සි්නනි ගිවිසුම යටකත් ප්රතීතනය ශ්රී ලං ාකේ ඉංජිකන්රු ආයතනකයන් ලබා ගන්නා ලදී. 

• බී. කටක්. නිෂ්පාෙන තාක්ෂණය 

• බී. කටක්. කම ැකරොනික්ස් තාක්ෂණය 

• බී. කටක්. කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

 

5.16 2018 වසර සදහා ඉලක්ක 

2018/2019 අධ්යයන වර්ෂයට සිසුන් 600 ක් බඳවා ගැනීමට අකේක්ෂා ක කර්. 
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6. පුහුණු තාක්ෂණ පීඨය (FTT) 

අධ්යාපන, ඉගැන්මම් හා හුණු ක තාක්ෂණ වික ේ්ෂ ක්කෂේරයන්හි අධ්යයන වැ සටහන් පැවැත්මම සඳහා වෘත්තීය තාක්ෂණ 

වි්්ව විෙයාලකේ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය ස්ථාපිත  ර ඇත. 

තාක්ෂණි  හා වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක රුවන් සහ අකනුත් රාජාය හා කපෞේගලි  අං්කේ හුණු ක ආයතනවල සහ උසස් 

අධ්යාපනය හැෙදරීමට උනන්දුවක් ෙක්වන අය සඳහා කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන තාක්ෂණය, අධ්යාපනය, ELT, සහ 

 ළමනා රණය පිළිබඳ බී.කටක් යන පාඨමාලා මධ්යම මට්ටකම්  ාර්මි  ශිල්පීන් සහ හුණු ක රුවන් සඳහා ඔවුන්කේ ෙැනුම, 

ුසලතා සහ ආ ල්ප ඉහළ මට්ටම ට කගන ඒම සඳහා රැකියා ස්ථානවල ව ා කහොඳ  ාර්ය සාධ්නයක් සහ උසස් අධ්යාපනය 

හැෙදරීම සඳහා මංකපත් විවර කිරීකම් අරමුණින් කමම වැ සටහන් ඉදිරිපත් ක කර්.               

කමම උපාධි පාඨමාලා වික ේ්ෂකයන් නිර්මාණය  ර ඇත්කත් තාක්ෂණි  විෙයාල වලින් සමත් වූවන්, පාසල්වල ගුරුවරුන් සහ 

 ාර්මි  හා වෘත්තීය අධ්යාපන අං්කේ ගුරුවරුන් සහ ඔවුන්කේ නිහුණතා උපාධි මට්ටම ෙක්වා ඉහළ නැංමම සඳහා අව්ය 

ඩිේකලෝමා මට්ටකම් සුදුසු ම් ඇති අය සඳහා ය. 

 ගණිතය, ඉංග්රීසි සහ මූලි  කතොරතුරු තාක්ෂණය වැනි මූලි  කමොඩියුලවල මූලි  ෙැනුම, ුසලතා සහ ආ ල්ප සීමා කිරීම 

සඳහා පෙනම් වැ සටහනක් සැලසුම්  ර ඇති අතර සදම වසර ම සදම වැ සටහනක් ආරම්භකේදීම මාසය   ාලයක් සඳහා 

පවත්වනු ලැකබ්.       

අ.ගප .ස. උසස් ගපළ ධ්ාරාගවන් දහවා ගත් සිසුන් 

උපාධි පාඨමාලා සඳහා උසස් කපළ විෂය ධ්ාරාවන් කයොොගත් ආ ාරය පහත පරිදි කේ. 

# උපාධි පාඨමාලාව සල න ලෙ උසස්  කපළ විෂය ධ්ාරාව 

 

1. 

 

බී.එ්න.තාක්ෂණකේෙය (B.Ed.Tech.) වාණිජා, කභෞති  විෙයාව, 
 ෘෂි ර්මය, තාක්ෂණය 

2. 

 

බී.කටක්.මෘදු ාංග පිළිබඳ තාක්ෂණය  

බී.කටක්.බණුමාධ්ය හා කවබ් පිළිබඳ තාක්ෂණය  

බී.කටක්.ජාාල පිළිබඳ තාක්ෂණය  

G.C.E (A / L) - කභෞති  විෙයාව හා 
කභෞති  විෙයාව විෂයයක් කලස 
කභෞති  විෙයාව කහෝ කතොරතුරු හා 
සන්නිකේෙන තාක්ෂණය විෂයයක් 
කලස කහෝ කතොරතුරු හා 
සන්නිකේෙන තාක්ෂණය සම  
කවනත් විෂය ධ්ාරාවක් 

3. බී.කටක්.  ාර්මි   ළමනා රණ තාක්ෂණය 1. වාණිජායය 

2. තාක්ෂණය 

3. කභෞති  විෙයාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කයෝගයතා පරීක්ෂණකේ  ාර්ය සාධ්නය මත පෙනම්ව, 2017/2018 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා අොළ උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් 

ඇතුළත්  ර ගන්නා ලදී. ඊට අොල විස්තර පහත ෙැක්කේ. 
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2017/2018 අධ්යයන වර්ෂගේ අ.ගප .ස උසස් ගපළ ධ්ාරාව සහ ජාතික වෘත්තීය සුුවසුකේ යන ධ්ාරාවන් යටගත් ඇතුළත් කර 

ගත් සිසුන් පහත දැක්ගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 පදනේ 

වැඩසටහන 
සමාරම්භ  උත්සවය සහ 

දි්ානතිය පිළිබඳ 

වැ සටහන 2017 අකප්රේල් 
06 වන දින පවත්වන ලෙ 

අතර සතිකේ දින වැ සටහකන් කතෝරාගත් සිසුන් සඳහා ගණිතය, කතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංග්රීසි වැනි අතයාව්ය මූලි  

විෂයයන් පිළිබඳ පෙනම් වැ සටහන 2017 මැයි 15 වන දින පවත්වන ලදි. 

 

ලියාපදිංචි  ළ වර්ෂය - 2017 

උපාධි වැ සටහකන් 
මාතෘ ාව 

 

සතිකේ දින සති අන්ත 

ශිෂය සංතයාව ශිෂය සංතයාව 

ජාාති  වෘත්තීය 
සුදුසු ම් ධ්ාරාව 

(NVQ) 

අ.කපො.ස උසස් 
කපළ  ධ්ාරාව 

( G.C.E.A/L) 
එ
ක
තු
ව

 

(A
 /

 L
 +

 N
V

Q
) 

ජාාති  වෘත්තීය 
සුදුසු ම් ධ්ාරාව 

(NVQ) 

පි
රි
මි

 

ග
ැහ
ැ ක

 

එ
 
තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ග
ැහ
ැ ක

 

එ
 
තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ග
ැහ
ැ ක

 

එ
ක
තු
ව

 

ජාාල තාක්ෂණය 
පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය 

13 05 18 13 02 15 33 39 02 41 

බණුමාධ්ය හා කවබ් 
තාක්ෂණය පිළිබඳ  
තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය 

05 08 13 13 11 24 37 12 24 36 

මෘදු ාංග 
තාක්ෂණය පිළිබඳ  
තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය 

11 09 20 13 06 19 39 34 06 40 

තාක්ෂණය පිළිබඳ 
්ාස්රකේදී උපාධිය 

- - - 15 30 45 45 08 08 16 

ඉංග්රිසි භාෂා 
ඉගැන්මකම් 
්ාස්රකේදී උපාධිය 

- - - - - - - 05 25 30 

 ාර්මි  
 ළමනා රණය 
පිළිබඳ  
තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය 

01 - 01 25 16 41 42 16 07 20 

 ාණ් යන්හී එ තුව                                   සතිකේ දින                  196 සති අන්ත 183 

වර්ෂකේ මුළු සංතයාව 379 



27 
 

6.2 තාක්ෂණකේදී උපාධිය (සතිකේ දිනය සහ සති අන්ත) වැ සටහන් 
සතිකේ දින උපාධි පළවන වසකර් පළමු අධ්යයන වාරය 2017 අකගෝස්තු 14 වන දින ආරම්භ විය. සති 16  ට පසු, 2018 

ජානවාරි 09 සිට 26 ෙක්වා පළමු අධ්යයන වාරකයහි අවසන් විභාගය පවත්වන ලදී.  ාර්මි  නිරාවරණ අධ්යයන ඒ  ය 

2018.02.05 සිට 2018.06.08 ෙක්වා පැවති අතර පළවන වසකර් කෙවන වාරය 2018 ජුනි 11 වන දින ආරම්භ විය. 

සති අන්ත උපාධි සඳහා පළමු වසකර් පළමු වාරය 2017 මැයි 20 වන දින ආරම්භ විය. සති 22  ට පසු, පළමු වාරකේ විභාගය 

2018 ජානවාරි 13 සිට කපබරවාරි 03 ෙක්වා පැවැත්විණි. පළවන වසකර් කෙවන වාරය 2018 මැයි මස 05 වන දින ආරම්භ කේ. 
සියළුම තාක්ෂණකේදී උපාධි සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳ සාරාං්යක් සහ අධ්යාපනකේදි උපාධි වැ සටහන් පහත වගුකේ 

ෙක්වා ඇත.  

 

6.3 2017  වර්ෂගේදී පීඨය සහහා පවත්වන ලද විභාග 
# 

උපාධි පාඨමාලාව 
ලියාපදිංචි 
කිරීගේ 
වර්ෂය 

පවත්වනු 

ලදන 

ගකාරය 

අධ්යයන 

වාරගයහි අවසන් 
විභාගය 

සිට දක්වා 

1.  කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂනය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය  

2016 සතිකේ දින  අධ්යයන වාරය II 

06.03.2017 31.03.2017 
2.  කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 

තාක්ෂනය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය 

2015 සතිකේ දින  අධ්යයන වාරය IV 

3.  කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂනය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය  

2014 සතිකේ දින  අධ්යයන වාරය VI 

4.  ඉංග්රීසි  භාෂා ඉගැන්මම් පිළිබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

2014 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය V 
13.05.2017 27.05.2017 

5.  තාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී 
උපාධිය 

2014 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය V. 

6.  කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂනය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය  

2016 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය II 

09.07.2017 06.08.2017 

7.  තාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී 
උපාධිය 

2016 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය II 

8.   ාර්මි   ළමනා රණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2016 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය 

9.  ඉංග්රීසි  භාෂා ඉගැන්මම් පිළිබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

2016 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය II 

10.  කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂනය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය  

2015 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය IV 

11.  ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම් පිළිබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

2015 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය IV 

12.   ාර්මි   ළමනා රණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2015 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය III 

13.  කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂනය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය  

2016 සති අන්ත  අධ්යයන වාරය III 18.09.2017 02.10.2017 

 

 6.4 අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලගේ විස්තර 

පහත ෙැක්කවන පීඨකේ ස්ථිර අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් කේ්න පැවැත්මම, ප්රාකයෝගි  සැසි පැවැත්මම, පැවරුම් 

ස ස් කිරීම හා ඇගයීම සහ ලිඛිත ප්ර්්න පර සහ අකනුත් සියලුම අධ්යයන  ටයුත= සඳහා සම්බන්ධ් විය. 
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2017 වර්ෂගේදී උපාධි හා  ඩිප්ගලෝමා වැඩසටහන් ්රියාත්මක කිරීමට සේදන්ධ් පීඨගේ අධ්යයන කාර්ය 

මණ්ඩලය 

# නම සහ  තනතුර පාඨමාලාව ගම ඩියුලය/විෂය 

1.  එල්. බ්ලිේ.එස්. ුලරත්න මහතා 

 

පීඨාධිපති, කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය II 

ඉංග්රීසි  භාෂා ඉගැන්මම් පිළිබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

1.  වි 

2.ඉංග්රීසි ඉකගනීම 
සමාකලෝචනය 

2.  එස්. ඒ. ලියනකේ මහතා 

 

අධ්යක්ෂ (ඇතුළත් කිරීම,ප්රතීතනය සහ 

තත්ත්ව සහති ය) / 

කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය ජී. II 

නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය/ 
කම ාකරොනික්ස් හා ඉංග්රීසි  
භාෂා ඉගැන්මම් පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

 

1. සන්නිකේෙන ුසලතා I. 

2. සන්නිකේෙන ුසලතා II 

3.ඉංග්රීසි  භාෂා ඉගැන්මම්   
ප්රකේ්යන් සහ ක්රම 

4. විකේචනාත්ම  කියමම සහ 
ලිමම 

3.  වයි. ජී. පේම්ාන්ති මිය 

 

කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය II 

ප්රධ්ානී, අධ්යාපන හා හුණු ක 
කෙපාර්තකම්න්තුව  

1. ඉංග්රීසි  භාෂා ඉගැන්මම් 
පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

 

 

1.අධ්යාපන මකනෝ විෙයාව 

2.සීමාවාසි  හුණු කව 

3.වෘත්තීය මාර්කගෝපකේ් සහ 
උපකේ්නය 

4. වෘත්තීය සංවර්ධ්නය 

5.  විෂයමාලා සංවර්ධ්නය 

6.ඉගැන්මකම් ඉකගනුම් ක්රම II 

4.  ටී. කක්. මල්වත්ත මහත්මිය 

 

කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය. II, 

ප්රධ්ානී, කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණ කෙපාර්තකම්න්තුව (කතොරතුරු හා 
සන්නිකේෙන තාක්ෂණ) 

නි්්පාෙන තාක්ෂණය/ 
කම ාකරොනික්ස් හා 
කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

 

1. කවබ් වැ සටහන් රණය 

2. C ++ හි වැ සටහන් රණය 

3.පරිගණ  
වැ සටහන් රණය 

 

5.  බී. එම්. ටී. ඩී. ජායකසේ ර මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

ප්රධ්ානී,  ළමනා රණ අධ්යයන 
කෙපාර්තකම්න්තුව 

1. නි්්පාෙන තාක්ෂණය/ 
කම ාකරොනික්ස් හා 
කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

 

2.  ාර්මි   ළමනා රණය  
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

1. පර්කේෂණ ක්රම 

2. වයාපාර සංතයාකල්තන I. 

6.  කේ. ඒ. එම්. බී.  රුණාරත්න මහත්මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

1. ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම් 
පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

2. සන්නිකේෙන තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

1. සන්නිකේෙන ුසලතා - 1 

2. සන්නිකේෙන ුසලතා –2 

3. කේ්න වි්්කල්ෂණය 

4. ප්රබන්ධ් 

5. වයවහාරි  වාේ විෙයාව 
7.  එස්. ඒ. එන්.ධ්නුෂ්  මහතා 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

1. ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම් 
පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

1. උසස් උපකේ්න මාධ්යය 

2. අධ්යාපන  ළමනා රණය 

3. ඉකගනීම තක්කසේරු කිරීම 

4. අධ්යාපනකේ ොර්්නි  හා 
සමාජා පෙනම 

5. විෂයමාලා සංවර්ධ්නය 
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6.අධ්යාපනකේ පර්කේෂණ ක්රම 

8.  පී. උරුතිරන් මහතා 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

1. කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

2.තාක්ෂණය පිළිබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

1. ෙත්ත සමුොය වි්්කල්ෂණය 
සහ සැලසුම් කිරීම 

2.ජාාලතාක්ෂණකයහි 
වැ සටහන් රණය 

3. උසස් ජාාලතාක්ෂණය 

4.ෙත්ත සමුො 
වැ සටහන් රණය 

9.  එස්. ජී. නම්බුවසම් මහත්මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

 

කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

1. කවබ් තාක්ෂණය සහ 
කයදුම් 

2.ජාාවා වැ සටහන් රණය 

3. අන්තර්ජාාල තාක්ෂණයන් 

4.ෙත්ත වුහයන් සහ 
ඇල්කගොරිතම 

5. කවබ් අතුරු මුණුණත් 
සැලසුම් කිරීම සහ කයදුම් 
මෘදු ාංග 

10.  වයි. එස් මනතුංග මහත්මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

1.ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම් 
පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

 

2.තාක්ෂණය පිළිබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

1. උපකේ්න මාධ්ය 

2. අධ්යාපන මකනෝවිේයාව 

3. වෘත්තීය සංවර්ධ්නය 

4. ඉගැන්මකම් හුණු කව 

5. වෘත්තීය මාර්කගෝපකේ් 
සහ උපකේ්නය 

6.විෂයමාලා සංවර්ධ්නය, 
ක්රියාත්ම  කිරීම සහ 
ඇගයීම 

11.  ආර්. එම්. සී. අක්ෝ  බන්දුල මහතා 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

1. පරිගණ  ගෘහ නිර්මාණ 
ශිල්පය සහ කමකහයුම් 
පේධ්තිය 

2. ඩිජිටල් ඉකලක්කරොනි  

3. අන්තර්ජාාල වැ  මාර්ගගත 
කිරීම 

4.වයවසාය තාක්ෂණය සහ 
ගෘහ නිර්මාණ 

12.  ටී. ආර්. විොනපතිරන මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

1. කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

2.නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය/ 
කම ාකරොනික්ස් හා 
කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

1. වයවසාය ත්ව සංවර්ධ්නය 
සහ 

 ළමනා රණ 

2.අකලවි රණ 
 ළමනා රණය 

3. ආයතනි  චර්යාව 
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3.  ාර්මි   ළමනා රණය  
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

13.  කක්. ජී. එන්. පී. රාජාපක්ෂ මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 
  

14.  යූ. සිවකචල්වි මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 
1.නි්්පාෙන තාක්ෂණය/ 
කම ාකරොනික්ස් හා 
කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

 

2.  ාර්මි   ළමනා රණය  
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

1. ගි කම් රණය පිළිබඳ 
හැඳින්මම 

2. පිරිවැය සහ පිරිවැය 
ප්රතිලාභ වි්්කල්ෂණය 

3.  ාර්මි  ආර්ථි  විෙයාව 
සහ  ළමනා රණය 

15.  එන්. එල්. බී. ඕෂධි මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

1. සන්නිකේෙන තාක්ෂණ 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

 

2. නි්ප්ාෙන තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

 

3.  ාර්මි   ළමනා රණය  
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය 

1. වයාපෘති  ළමනා රණ 
පිළිකවත් 

2.  ළමනා රණ නයාය සහ 
හුණු කව 

3. උපායමාර්ගි  
 ළමනා රණය 

16.  දිලිනි රණසූරිය මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

1. සන්නිකේෙන තාක්ෂණ 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධීය  

 

2. ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම් 
පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

 

 

1. ජාන සන්නිකේෙනය 

2. සන්නිකේෙන ුසලතා 
3. නාටය 

4. සාහිතයය හැඳින්මම 

5.උසස් සන්නිකේෙන 
ුසලතා 

17.  ඉංජිකන්රු එච්. පී. ඒ. අයි. පතිරණ 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

අධ්යයන නිවාඩු ලබා ඇත.  

18.  එස්. කක්. විජායවර්ධ්න මහතා 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

1. ෙත්ත සමුොය ක්රියාත්ම  
කිරීම 

2. මෘදු ාංග පරීක්ෂා කිරීම සහ 
වි්්වසනීයත්වය 

3. වයවසාය ජාාවා 
19.  එන්  බ්ලිේ කක් ඩී පී ඕපාත  මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

1. ෙත්ත සමුොය 
 ළමනා රණ පේධ්ති 

2. මෘදු ාංග තත්ත්ව සහති  
කිරීම 

3. කතොරතුරු තාක්ෂණකේ 
වෘත්තීය ගැටළු 

4. මෘදු ාංග සංවර්ධ්න 
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6.5  පීඨගේ දාහිර කාර්ය මණ්ඩලය - 2017 

 

# උපාධි පාඨමාලාව ලියාපදිංචි 
කිරීකම් 
වර්ෂය 

පවත්වන 
ආ ාරය  

අධ්යයන 
වාරය 

 ථි ාචාර්ය 
වරුන්කේ 
අධ්යයන වාරය 

1.  

බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2017 
සතිකේ දින 

 
1 06 මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

 ාර්මි   ළමනා රණ තාක්ෂණය 

2.  

බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2017 
සති අන්තය 

 
1 08 

මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

 ාර්මි   ළමනා රණ තාක්ෂණය 

3.  
බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2016 
සතිකේ දින 

 
3 07 මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

4.  
බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2016 
සතිකේ දින 

 
4 12 මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

5.  

බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2016 
සති අන්තය 

 
2 12 

මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

 ාර්මි   ළමනා රණ තාක්ෂණය 

6.  

බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2016 
සති අන්තය 

 
3 10 

මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

 ාර්මි   ළමනා රණ තාක්ෂණය 

7.  

බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2015 සති අන්තය 4 21 මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

පිළිකවත් 

 
20.  ඒ ඒ ගුණවර්ධ්න මහත්මිය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 

1.කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

  

2.ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම් 
පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

1. සන්නිකේෙන ුසලතා 

2. ෙු ක ආසියානු ඉංග්රිසි 

3.වාේ විෙයාව පිළිබඳ හැඳින්මම 

21.  පී. එච්. එස්. එස්. විජායරත්න මහතා 

කජායෂ්ඨ ඉංජිකන්රු ගුරු සහ ාර   / අං් 
ප්රධ්ානී - අතණ්  අධ්යයන අං්ය 

කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

1. ෙත්ත සන්නිකේෙනය සහ 
ජාාල 
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 ාර්මි   ළමනා රණ තාක්ෂණය 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම් 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම්  සති අන්තය 5 01 

8.  බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2015 සති අන්තය 6 18 මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

9.  බණුමාධ්යය සහ කවබ් 

2014 සති අන්තය 6 18 
මෘදු ාංග තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

 ාර්මි   ළමනා රණ තාක්ෂණය 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම් 

 

6.6 B. තාක්ෂණික සිසුන් සහහා නිදහස ්කිරීේ ප්රදානය කිරීේ 

නිෙහස් කිරීකම් ප්රතිපත්තිය ස ස්  රන ලදී. නිෙහස් කිරීම් සඳහා සිසුන් සුදුසු ම් ලබන ලේකේ ජාාති  වෘත්තීය සුදුසු ම් 6 

ඩිේකලෝමා කහෝ ඊට සමාන කහෝ ඉහළ සුදුසු ම් ඇත්නම් පමණි. ශිෂයකයු සමාන විෂයයක් ඩිේකලෝමා මට්ටමින් සාර්ථ ව 

සම්ර්ර්ණ  ර ඇතිනම් කමොඩියුල සඳහා නිෙහස් කිරීම් ලබා දී ඇත. ඩිේකලෝමාකේ මුල් පිටපත සාක්ෂි කලස ඉදිරිපත් කිරීමට 

සිසුන්ට නියම විය. 

නිෙහස් කිරීම් අකේක්ෂා  රන සිසුන්ට  ාණ්  කෙ ක් යටකත් ඉල්ලුම්  ළ යුතුව තිබුණි.  

පළවන  ාණ් කේ සිසුන්ට කේ්න හා ප්රාකයෝගි  පන්තිවලට සහභාී  මකමන් නිෙහස් මම සහ අධ්යයනවාර අවසන් විභාගය 

ඇතුළුව සියලුම ඇගයීම් ලබා දී ඇත. ක කසේ කවතත්, වික ේ්ෂිත කමොඩියුලකේ ඔණුකේ / ඇයකේ ක්රියා ාරිත්වය GPA ගණනය 

කිරීම සඳහා සරල සාමාර්ථය ට සමාන යැයි සැලකක්.  කෙවන  ාණ් කේ සිසුන්ට කේ්න සහ ප්රාකයෝගි  පන්තිවලට සහභාී  

මකමන් නිෙහස් කිරීම් ලබා දී ඇති නමුත් අතණ්  ඇගයීම් සම්ර්ර්ණ  ර අධ්යයන වාරකේ විභාගයට කපනී සිටීමට ඔවුන්ට 

අව්ය විය. එහි ප්රතිඵලයක් ව්කයන්, එම ඇගයීම් වලදී සිසුන් ලබාගත්  ාර්ය සාධ්න මට්ටම් ඔවුන්කේ GPA ගණනය කිරීම 

සඳහා කයොොගන්නා ලදි. 

ඉහත  ාණ්  කෙ  යටකත් නිෙහස් කිරීම් ලබා දුන් සිසුන් සංතයාව පහත ෙැක්කේ.  

තාක්ෂණගේදී උපාධී පාඨමාලාව (සති අන්ත) - 2017 නිදහස් කිරීේ ලැබූ සිසුන් සංඛයාව  

අං ය තාක්ෂණකේදී උපාධී පාඨමාලාව (සති අන්ත)  
2017 නිෙහස් කිරීම් ලැබූ සිසුන් සංතයාව 

01 වන  ාණ් ය 02 වන  ාණ් ය 

  ාර්මි   ළමනා රණය 04 00 

 

6.7 කාර්ිකක පුහුණුව 
 ාර්මි  හුණු කව යනු තාක්ෂණකේදී උපාධි පාඨමාලා වල වැෙගත් අංගයක් වන අතර එය මාස හයක් පවතී. විෂය මාලාව 

ප්රතිවුහගත කිරීකමන් පසුව, කමම කමොඩියුලය 5 වන අධ්යයන වාරකේ දී පිරිනමනු ලැකබ්. එහි උපාධි අකේක්ෂ  හුණු ක 

ස්ථානගත කිරීකම් කයෝජානා ක්රමය යටකත් ජාාති  ආධුනි  හා  ාර්මි  හුණු ක අධි ාරිකේ සහකයෝගකයන් සිසුන්  ර්මාන්තය 

තුළ ස්ථානගත  රනු ලැබීය. 
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6.8 කාර්ිකක සේදන්ධ්තා කිකටු 
එක් එක් උපාධි පාඨමාලා සඳහා  ාර්මි  සම්බන්ධ්තා  මිටු පිහිටුවා ඇති අතර එමඟින් වැ සටහන් කමකහයමම සඳහා 

උපකෙස් හා උපකෙස ්ලබා කෙනු ඇත.  මිටු රැස්ම ඇති අතර ලැකබන ප්රතිචාර උපාධි පාඨමාලා වල ගුණාත්ම භාවය වැඩි 

දියු ක කිරීම සඳහා කයොො ගැකන්. 

 

 

6.9 උපාධි පාඨමාලා විෂයමාලා සංගශෝධ්නය 
පීඨය විසින් පිරිනමනු ලබන සියලුම උපාධි පාඨමාලා වල පළමු විෂය මාලාව 2016 වර්ෂකේ ආරම්භ වූ අතර එය 2017 වසර 

අවසන් වන විට අවසන්  රන ලදී. පීඨය විසින් පිරිනමනු ලබන සියලුම උපාධි පාඨමාලා වල සංක්ෝධිත විෂය මාලාව 2018 

සිට ක්රියාත්ම  ක කර්. 

 

6.10 පර්ගේෂණ 
පීඨකේ අලුතින් බඳවා ගත් සාමාජි යින් ඇතුළු සියලුම අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් පර්කේෂණ  ටයුතු සිදු  ර 

ඇත. 2016 සහ 2017 දී කයෝජානා ඉදිරිපත්  ළ අය වාර්තාවල ක ටුම්පත් ඉදිරිපත්  ර ඇත. තවෙ, කබොකහෝ පීඨවල  ාර්ය 

මණ් ලය විසින් පීඨකේ සිසුන් විසින් සිදු  රන ලෙ පර්කේෂණ අධ්යයන අධීක්ෂණය  ර ඇත. 

6.11 පර්ගේෂණ සේමන්ත්රණය 

වි්්ව විෙයාලකේ කෙවන පර්කේෂණ සම්මන්රණය 2017 කනොවැම්බර් 30 වන දින වි්්ව විෙයාල රවණාගාරකේදී පැවැත්විණි. 

පීඨකේ සම්මන්රණකේදී ඉදිරිපත්  රන ලෙ පර්කේෂණ පත්රි ා වල විස්තර පහත පරිදි කේ. 

# නම කයෝජිත නම 

 ආචාර්ය ඒ එම් ජාසීල් ශ්රී ලං ාකේ නැකගනහිර පළාකත් පරිගණ  ආධ්ාර  උපකෙස ් ක කරහි 
උපාධිධ්ාරී ගුරුවරුන්කේ ආ ල්ප පිළිබඳ අධ්යයනයක් 

 බී එම් ටී ඩී ජායකසේ ර මිය  වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන තාක්ෂණ 
උපාධි අකේක්ෂ යින්කේ වයවසාය ත්වය වර්ධ්නය කිරීකම් අවහිරතා 
පිළිබඳ අධ්යයනයක් 

 එන් එල් බී ඕෂධි මිය  වයාපෘති  ළමණා රුවන්කේ ෙෘෂ්ටික ෝණකයන් නිෂප්ාෙනකේ 
සාර්ථ ත්වය පිළිබඳ සන්නිකේෙන ුසලතා වල වැෙගත් ම ගකේෂණය 
කිරීම  

 පී. උරුතිරන් මහතා  මානව පරිගණ  අන්තර්ක්රියා සහ එම් ඉකගනීම; ශිෂය කක්න්ද්රීය පරිසරකේ 
තාක්ෂණයන් සක්රීය කිරීම පිළිබඳ ෙළ වි්්කල්ෂණයක්  

 පේම්ාන්ති වයි ගමකේ මහත්මිය ශ්රී ලං ාකේ ජාාති  වෘත්තීය රාමුව යටකත්  ාන්තා ශිෂයාවන්කේ 
සහභාී ත්වය පිළිබඳ අධ්යයනයක් 

 එස් ඒ ලියනකේ ප්රමාණාත්ම  පර්කේෂණ ක්රම සහ සංතයාකල්තන අධ්යයනය කිරීම සඳහා 
උපාධි අකේක්ෂ යින්කේ ආ ල්ප: ශ්රී ලාංකි  අත්ෙැකීමක් 

 එස්. එන්. ධ්නුෂ ් මහතා ස්වයං අධ්යයන ඉකගනීම සඳහා සම්මිශ්රිත පාඨමාලා වල උපායමාර්ග - 
අධ්යාපනි  ප්රතිඵල කලස නිර්මාණශීලිත්වය සහ නවය රණය පිළිබඳ 
ප්රකේ්යක්  

 එස්. ජී. නම්බුවසම් මහත්මිය කතොරතුරු හා සන්නිකේෙන තාක්ෂණ ුසලතා වැඩි දියු ක කිරීකම් 
මඩිකයෝව  ශීර්ෂ පාඨ භාවිතා කිරීකම්  ාර්යක්ෂමතාව 

 ටී ආර් විොනපතිරකන් මහත්මිය රත්මාලන ප්රාකේශීය කල් ම්  ාර්යාලකේ  ාන්තා වයවසාය යින් විසින් 
ඉදිරිපත්  රන ලෙ ගැටළු 
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 යූ සිවකචල්වි මහත්මිය බටහිර පළාකත්  ාර්මි  විෙයාලවල අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල අභිකප්රේරණය 
සහ රැකියා තෘේතිය 

 

 

6.12 පීඨ මණ්ඩල රැස්වීේ 
2017 දී රැස්මම් 12 ක් පැවැත්මම සඳහා සදම මස ම පීඨ මණ් ලකේ රැස්මම් පවත්වන ලදී. 

ඒ එච් ජී කේ එච් චමීර (මෘදු ාංග තාක්ෂණය) සහ එස් ඒ සමූන් ( ාර්මි   ළමනා රණය) යන මහත්වරුන් ශිෂය මණ් ලය 

විසින් පීඨ මණ් ලකේ ශිෂය නිකයෝජිතයන් කලස නම්  ර තිබුණි. 

 

 

6.13 කාර්ය මණ්ඩල දහවා ගැීේ 
පහත සඳහන්  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් 2017 දී පීඨයට බඳවා ගන්නා ලදී. 

අං ය නම තනතුර 

 ආචාර්ය ඒ. එම්. ජාසීල් මහතා අධ්යාපනය පිළිබඳ කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය II කරේණිය 

 එම් සී එන් කපකර්රා මහතා  ථි ාචාර්ය (පරිවාස)  

  බ්ලිේ ජී ආනන්ෙ මහතා ඉංග්රීසි උපකේ්  

 කක් එම් පී බී එන් කපකර්රා මහත්මිය ප්රෙර්්  

 එම් එම් ඒ හම්නා මහත්මිය ප්රෙර්්  

 එමා  ර්ර් මහත්මිය ස්කේච්ඡා කසේවි ාව 

 

6.14 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න වැඩසටහන් 
හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාී  වූ අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන 

අං ය නම  සහභාී  වූ හුණු ක වැ සටහන 

1.  එල්  බ්ලිේ එස් ුලරත්න මහතා  මැකල්සියාකේ විවෘත වි්්ව විෙයාලකේ ආචාර්ය උපාධි 
අකේක්ෂ යා  - සම්ර්ර්ණ  රන ලෙ පාඨමාලා අධ්යයන වාර 
හතරක් සහ පර්කේෂණ කයෝජානාව ඉදිරිපත් කිරීම. 

2.  එස් ඒ ලියනකේ මහතා  

 

මැකල්සියාකේ විවෘත වි්්ව විෙයාලකේ ආචාර්ය උපාධි අකේක්ෂ  
අධ්යයන වාර හතර  පාඨමාලා වැ  නිම  ර ඇති අතර ෙැනට 
පර්කේෂණ කයෝජානාව ලිමකම් ක්රියාවලිකයහි කයදී සිටියි. 

3.  ඉංජිකන්රු එච් පී ඒ අයි පතිරණ මහතා ඕස්කේලියාකේ ෆ්ලින් ර්ස ්වි්්ව විෙයාලකේ කතොරතුරු තාක්ෂණ 
උපාධිය සම්ර්ර්ණ කිරීම 

4.  කක් ජී එන් පී රාජාපක්ෂ මහත්මිය  

 

 

තායිලන්තකේ ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනකේ ආචාර්ය උපාධි 
අකේක්ෂ කයු කලස ලියාපදිංචි ම ඇත 

5.  බී එම් ටී ඩී ජායකසේ ර මිය  

 

ක ොළඹ වි්්ව විෙයාලකේ එම්පීල් / ආචාර්ය උපාධිය 
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6.  ටී ආර් විොනපතිරකන් මහත්මිය  

 
 ැළණිය වි්්ව විෙයාලකේ එම්පීල් හරහා ආචාර්ය උපාධිය ආරම්භ 
 ළාය. 

7.  එන් එල් බී ඕෂධී මහත්මිය  

 

 ැළණිය වි්්ව විෙයාලකේ ආරම්භ  එම්පීල් / ආචාර්ය උපාධිය 

8.  එස් ඒ එන් ෙනුෂ ් මහතා ක ොළඹ වි්්ව විෙයාලකේ එම්ෆිල් / ආචාර්ය උපාධිය. 

9.  ආර් එම් සී ඒ බී රත්නාය  මහතා  ශ්රී ජායවර්ධ්නහුර වි්්ව විෙයාලකේ ආරම්භ  එම්ෆිල්. 

10.  ඒ එස් කක් විජායවර්ධ්න මහතා  

 
ක ොළඹ වි්්ව විෙයාලකේ එම්පීල් / ආචාර්ය උපාධිය. 

11.  ඒ ඒ ගුණවර්ධ්න මහත්මිය  

 

 ැළණිය වි්්ව විෙයාලකේ ආරම්භ  එම්ෆිල් උපාධිය 

 

 

විගශශ  - ගකටිකාලීන පුහුණුව  

පහත සඳහන් නිලධ්ාරීන් ක ටි  ාලීන විකේ් හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාී  විය. 

අං ය නිලධ්ාරියාකේ නම සම්මන්රණකේ නම සම්මන්රණ 
 ාලය 

රට 

 වයි එස් මනතුංග මහත්මිය DACUM ක්රියාවලිය භාවිතා 
 රමින් විෂයමාලා 
සංවර්ධ්න ක්කෂේරකේ 
විකේශීය වික ේ්ෂිත හුණු ක 
වැ සටහන 

26.11.2017  
16.12.2017 

මැකල්සියාව  ටී ආර් විොනපතිරන මිය 

 

 

6.15 උපාධි ප්රධ්ාගනෝත්සවය - 2017 -  පුහුණු තාක්ෂණ පීඨය 

හුණු ක තාක්ෂණ පීඨකේ සිසුන් 115 ක් තාක්ෂණය අධ්යාපනකේදී උපාධිය( B.Ed Tech), ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම් පිළිබඳ 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය (B.Ed ELT) සහ තාක්ෂණකේදී උපාධිය(B.Tech) අනුගමනය  ළහ. අධ්යාපන තාක්ෂණය, බණුමාධ්ය  

සහ කවබ් තාක්ෂණය, ජාාල තාක්ෂණය සහ මෘදු ාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධි එදින ලබා ඇත. විස්තර පහත ෙැක්කේ. 

උපාධි පාඨමාලාකේ මාතෘ ාව උපාධිධ්ාරීන්කේ 
අං ය 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 01 

බණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධිය 26 

ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධිය 29 

මෘදු ාංග තාක්ෂණකේදී උපාධිය 31 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් තාක්ෂණකේදී උපාධිය 28 

 ණ් ායකමහි එ තුව 115 

 

 

6.16 ඉලක්ක - 2018 සහහා 
2017 වර්ෂකේ දී පීඨය විසින් ඉදිරිපත්  ර ඇති සියලුම උපාධි පාඨමාලා සඳහා ගුණාත්ම භාවය සහති  කිරීම සහ සිසුන්ට 

උපරිම ප්රතිලාභ ලබා දීම න ත්තු කිරීම ක කරහි වැඩි අවධ්ානයක් කයොමු ක ොට ඇත. 
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අධ්යාපන  ළමනා රණකේ ප්්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් 2019 වර්ෂකේදී සැලසුම්  ර කබො හැරීමට සැලසුම්  ර ඇත. 

සියලුම අධ්යයන වැ සටහන් අන්තර්ජාාලය හරහා ලබා දීකම් ක්රමය වැඩිදියු ක  ළ යුතුව ඇත. 

 

 

7. අඛණ්ඩ අධ්යාපන මධ්යස්ාානය 
අතණ්  අධ්යාපන මධ්යාස්ථානය (CEC) වි්්ව විෙයාලකේ ආරම්භකේ සිටම ඩිේකලෝමා, සහති , ක ටි පාඨමාලා, අතණ්  

වෘත්තීය සංවර්ධ්න වැ සටහන් සහ කවනත් වයාේති වැ සටහන් සම්බන්ධී රණය හා කමකහයමම සිදු  රනු ලබයි. ර්ර්ව 

ආයතනකේ  ටයුතු අතණ් ව  රකගන යනු ලබන වි්්ව විෙයාල හස්තය වනුකේ අතණ්  අධ්යාපන මධ්යස්ථානයයි. 

පාර්ලිකම්න්තු පනත මගින් බල ගැන්වූ පරිදි ශ්රී ලං ාකේ ජාාති   ාර්මි  අධ්යාපන ආයතනය. 

ක ටි ාලීන වෘත්තීය සංවර්ධ්න වැ සටහන් අතර, හුණු ක රුවන් හුණු ක කිරීම (TT) සහ තක්කසේරු රුවන්කේ හුණු ක (ToA) 

වැ සටහන් ක්කෂේරකේ ඉල්ලුම හා අතයෘව්යතාවය මත පෙනම්ව පවත්වනු ලැකබ්. කම්වා නිර්මාණය  ර ඇත්කත්  ාර්මි  

වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් (TVET) අං්කේ  ර්මාන්තකේ සහ ඉගැන්මකම් ක්කෂේරකේ හුේගලයන්කේ වෘත්තීය 

සංවර්ධ්නය සඳහා ය. කමම වැ සටහන්  ාලසීමාව ක ටි වුවෙ, කම්වා ව ාත් ප්රාකයෝගි ව නැඹුරු ම ඇත්කත් වැ  කිරීකම් 

සැබද පරිසරය අත්විඳීමට අවස්ථාව ලබා කෙමිනි. 

SSDD වයාපෘතිය    2017  

අං ය ඩිේකලෝමාව ආරම්භ 
 ල දිනය 

ලියාපදිංචි 
සිසුන් 
ගණන 

පි ගැ පි ගැ ලියාපදිංචි M F M F 
සම්ර්ර්ණ / ප්රගතිය 

 ප්රමාණ සමීක්ෂණකේ 
ජාාති  ඩිේකලෝමාව 

2014-2016 

(අවුරුදු 02 සහ මාස 
03)  

 

2014.05.03 50 37 13 37 13 2017 ජානවාරි අවසානය 

 

 ාර්මි  ගුරු අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව 2017/2018 

2017 වර්ෂකේ ලියාපදිංචි වූ සිසුන් සංතයාව -143  

වසර අවසානකේ පළමු වාරකේ විභාගයට 123 ක් ඇතුළත් කේ 

 

අං ය  සහති ය  ාල සීමාව සහභාී වූවන්කේ 
සංතයාව 

 ToA 85  24/04 / 2017 - 28 / 04/2017 25 

 ToA 86  29/05 / 2017 - 02 / 06/2017 32 

 ToA 87  10/07 / 2017 - 14 / 07/2017 30 

 ToA 88  24/07 / 2017 - 28 / 07/2017 20 

 ToA 89  14/08 / 2017 - 18 / 08/2017 39 

 ToA 90  21/08 / 2017 - 25 / 08/2017 37 

 ToA 91  18/09 / 2017 - 22 / 09/2017 33 

 ToA 92  09/10 / 2017 - 13 / 10/2017 19 

 ToA 93  25,26,27/10/2017 - 24/25/11/2017 24 

 ToA 94  17,18,19/11/2017 සහ 24/25/11/2019 19 

 ToA 95  04/12 / 2017-08 / 12/2017 26 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගකටිකාලීන වැඩසටහන 

තක්කසේරු රුවන්කේ වැ සටහන් හුණු ක කිරීම (TOA) වාර්ෂි  ඉලක් ය - 250 

 ාර්මි  වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් (TVET) අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් ඉලක් ය 360 

අංකය වැඩසටහන් කාලය සහභාී  වූවන් 
සංඛයාව 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 04/05/2017 - 05 / 05/2017 23 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 25/05/2017 - 26 / 05/2017  07 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 06/07/2017 - 07 / 07/2017  26 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 27/07/2017 - 28 / 07/2017  25 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 05/08/2017 - 31 / 08/2017  24 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 28/09/2017 - 29 / 09/2017  20 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 07/10/2017 - 27 / 10/2017  19 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 8/11 / 2017 - 24 / 11/2017  22 

 TVET අං්කේ ගුණාත්ම  නාය යින් 9/12 / 2017 - 15 / 12/2017  30 

 මුළු එකතුව  196 

 

 ාර්මි  හුණු ක  ළමනා රණය (ITM) වාර්ෂි  ඉලක් ය - 120 

අං ය  සහති   ාලය සහභාී  වූවන් 
සංඛයාව 

 ITM 22/05 / 2017-26 / 05/2017 21  21 

 ITM 12/06 / 2017-16 / 06/2017 30  30 

 ITM 21/08 / 2017-25 / 08/2017 24 24 

 ITM 23/10 / 2017-27 / 10/2017 17  17 

මුළු එකතුව 304 
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 ITM 06/11 / 2017-10 / 11/2017 15 107  15 

 මුළු එකතුව 107  

 

හුණු ක මධ්යස්ථාන  ළමනා රණය (TCM) වාර්ෂි  ඉලක් ය - 120  
අං ය  සහති   ාලය සහභාී  වූවන් 

සංඛයාව 

 TCM 06/03/2017 - 10/03/2017  14 

 TCM 10/07/2017 - 14/07/2017  22 

 TCM 14/08/2017 - 18/08/2017  23 

 TCM 09/10/2017 - 13/10/2017   11 

 මුළු එකතුව 70 

 

 

 

 

 

 

ජාාතයන්තර  ම් රු සංවිධ්ානකේ (ILO) හුණු ක වැ සටහන  

අං ය  සහති   ාලය  සහභාී  වූවන් 
සංඛයාව 

 1 ILO I  15/02/2017-20/02/2017 18 

 2 ILO II  27/04/2017-02/05/2017 20 

 3 ILO III  21/06/2017-23/06/2017 19 

 4 ILO IV  29/07/2017-31/07/2017 21 

 5 ILO V  09/08/2017-14/08/2017 12 

 6 ILO VI  26/08/2017-28/08/2017 24 
 7 ILO VII  15/09/2017-17/09/2017 11 
  මුළු එකතුව  125 

 

නිර්මාණාත්ම  ඇ  මිය සම  හුණු ක වැ සටහන හුණු ක කිරීම  සහභාගිවන්නන්කේ සංතයාව 20 

සැකලෝන් රන්මලි හුේගලි  සමාගම සම  හුණු ක වැ සටහන හුණු ක කිරීම සහභාගිවන්නන්කේ සංතයාව 20  

 

8. ඇතුළත් කිරීම, ප්රතීතනය සහ තත්ත්ව සහති  කිරීකම් අං්ය 

8.1 හැඳින්වීම  

ඇතුළත් කිරීම, ප්රතීතනය සහ තත්ත්ව සහති  කිරීකම් අං්ය (AAQA) 2014 සැේතැම්බර් මාසකේදී ස්ථාපනය  රන ලදි. එහි 

පළමු වසර තුළදී, අතුරු වයවස්ථා, කරගුලාසි, රීති සහ ක්රියා පටිපාටිය වැනි අව්ය ලිපි කල්තන සංවර්ධ්නය කිරීම හා 

සංක්ෝධ්නය කිරීම ක කරහි අවධ්ානය කයොමු  රන ලෙ අතර, එහි කෙවන වසර තුළ වි්්ව විෙයාල බඳවා ගැනීම්, ප්රතීතන 
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ක්රියාවලීන් සහ තත්ත්ව සහති  කිරීකම් පියවරයන් සඳහා සිසුන්කේ ක්රමකයන් එම සංතයාව වැඩි කිරීම ක කරහි අවධ්ානය 

කයොමු  රන ලදී. 

 

8.2 සංක්ෂිප්ත තත්ත්ව සහතික රාමුව වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විදයාලයට තත්ත්ව සහතික රාමුවක් 

ඇත.  

රාමුකේ ලක්ෂණ සහ  ාර්යයන් පහත සඳහන් ක්කෂේරයන්හි වි්්ව විෙයාලකේ ගුණාත්ම භාවය සහති  කිරීමය: 

1. උපාධි ප්රොනය  රන ආයතනයක් සඳහා නීතිමය අව්යතා පිළිබඳ සාමානයකයන් පිළිගත් ප්රමිතීන්.  

2. කභෞති  සම්පත් වල ප්රමිතීන්  

3. උපාධි පාඨමාලා වල ප්රමිතීන්  

4. වි්්ව විෙයාලකේ ගුරුවරුන්කේ නිහුණතාවය හා සුදුසු ම්  

5. පර්කේෂණ  ටයුතු  

6. අධ්යාපන වැ සටහන් ලබා දීකම් ක්රම  

7. තක්කසේරු කිරීකම් ක්රියා පටිපාටි  

8. ශිෂය සුභසාධ්නය  

 

 

යුනිකවොකටක් ආයතනය 2008 අං  30 ෙරන පාර්ලිකම්න්තු පනත මගින් ශ්රී ලං ාකේ උපාධි ප්රොනය කිරීකම් ආයතනයක් කලස 

 ටයුතු කිරීම සඳහා වන සියලුම නීතිමය අව්යතා ආවරණය වන පරිදි ර්ර්ණ වි්්ව විෙයාලයක් කලස ස්ථාපිත  රන 

ලදී.  2008 අං  31 ෙරණ වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාල පනත යටකත් පිහිටුවන ලෙ වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය කවනත් 

ඕනදම ජාාති කයුට සමාන වනති  හා අධ්යයන තත්ත්වයක් ඇත 

ශ්රී ලං ාකේ වි්්ව විෙයාලය, රාජාය පරිපාලන, පළාත් සභා සහ ස්වකේ්  ටයුතු අමාතයාං්ය විසින් නිුත්  රන ලෙ 13.03.92 

දිනැති රාජාය පරිපාලන චක්රකල්ත අං  16/92 හි 6 සහ 7 වගන්තිවලට අනුව වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය විසින් පිරිනමනු 

ලබන උපාධි උපාධිවලට සමාන යැයි සල නු ලැකබ්. වි්්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන ක ොමිෂන් සභාව සහ කපොදුරාජාය මණ් ලීය වි්්ව 

විෙයාල සංගමකේ ලැයිස්තුගත  ර ඇති වි්්ව විෙයාල සහ / කහෝ ජාාතයන්තර වි්්ව විෙයාල අත්කපොකතහි ප්රොනය  රනු ලැකබ්. 

පරිපාලන කගො නැගිල්ලක්, කේ්න ්ාලා, හුස්ත ාල, රසායනාගාර, රවණාගාරය, ආපන්ාලා සහ කන්වාසි ාගාර ඇතුළු 

අව්ය යටිතල පහසු ම් ස්ථාපිත  ර ඇති අතර යුනිකවෝකටක්හි වැඩි දියු ක කිරීම් සම  අව්යතා අනුව සංවර්ධ්නය කවමින් 

පවතී. 

යුනිකවොකටක් හි මූලි  අරමුණ වන උපාධි පාඨමාලා වල ප්රමිතීන් කමම කල්තනකේ විස්තරාත්ම ව විස්තර  ර ඇති තත්ත්ව 

සහති  රාමුකේ සමස්ථ  ාර්යයන් මගින් සහති  ක කර්. 

ඉහත පිළිගත් පනත මගින් යුනිකවෝකටක් හි නිලධ්ාරීන්, ඔවුන්කේ වගකීම් සහ ශ්රි ලං ාකේ කවනත් වි්්ව විෙයාල වල 

ආයතනවලට සමාන්තරව පවතින පරිපාලන ආයතන, කපොදුකේ පිළිගත් සම්මතයන් හා ප්රමිතීන් තුළ අධ්යයන වැ සටහන් 

පැවැත්මම සහති  කිරීම සඳහා නියම  ර ඇත. 

 

වි්්වවිෙයාලකේ නිලධ්ාරීන්; 

1. උපුලපති 

2. පීඨාධිපතිවරු 

3. අධ්යක්ෂ ජානරාල් 

4. අධ්යක්ෂ මූලය 

5. මාධ්ය හා කතොරතුරු අධ්යක්ෂ 

6. අධ්යක්ෂ  ප්රකේ්ය, ප්රතීතනය සහ තත්ත්ව සහති ය 
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පරිපාලන වුහය වනුකේ; 

 පාල  මණ් ලය 

 අධ්යයන සභාව 

 ඇතුළත් කිරීම, ප්රතීතනය සහ තත්ත්ව සහති  කිරීකම් සභාව  

 පීඨ මණ් ල  

(ඉහත වුහයන්කේ සංයුතිය පනකත් පැහැදිලිව සඳහන්  ර ඇත.) 

අව්ය ගුණාත්ම භාවය සහති   රන්කන් ක කසේෙ යන්න පැහැදිලි කිරීම සඳහා කමම වුහයන්කේ ක්රියා ාරිත්වය 

සංක්ෂිේතව විස්තර ක කර්. හුණු ක වැ සටහන් හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය සහ  ාර්මි  හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය යන අං් කෙ  

යටකත් පවත්වනු ලැකබ්. කමොඩියුල, කබො හැරීකම් ආ ාරය, විභාග, ඇගයීම් යනාදිය ඇතුළත් වැ සටහන් අධ්යයනය කිරීමට 

අොළ සියලු  රු ක පීඨ මණ් ලවල සා ච්ඡා ක ොට අධීක්ෂණය  රනු ලැකබ්. 

පීඨ මණ් ලවල ගනු ලබන නිර්කේ් සහ තීරණ එහි අනුමැතිය සඳහා අධ්යයන සභාව කවත කයොමු  රනු ලැකබ්. ගැටලු හී 

ස්වභාවය හා අවස්ථානුකූලව අධ්යයන  වුන්සිලය විසින් පාල  මණ් ලකේ අනුමැතිය ඒසඳහා ලබා ගත හැකිය. සංයුතිය හා 

 ාර්යයන් සම්බන්ධ්කයන් අධ්යයන  වුන්සිලය ශ්රි ලං ාකේ සාම්ප්රොයි  වි්්ව විෙයාල කසකනට් සභාවට සමානය. 

ඇතුළත් මකම් ක්රියා පටිපාටි, අධ්යයන වැ සටහන් ප්රතීතනය කිරීම, බඳවා ගැනීකම් කයෝජානා ක්රම, වි්්ව විෙයාල විෙයාලවලට 

අොළ අධ්යයන හා පරිපාලනමය  රු ක සහ වි්්ව විෙයාලකේ සාමානය තත්ත්ව සහති  කිරීකම් ක්රියාොමයන් පිළිබඳව තීරණ 

ගැනීකම්දී ඇතුළත් මකම් ප්රතීතන හා තත්ත්ව සහති  කිරීකම් සභාව කවත කයොමු  රනු ලැකබ්. 

විභාග හා ඇගයීම් මධ්යස්ථානයක් වි්්ව විෙයාලයට ඇති අතර එය විභාග පැවැත්මම හා අධීක්ෂණය කිරීම, පිළිතුරු පිටපත් 

සලු ක කිරීම, ප්රතිඵල සටහන් කිරීම සහ සහති  නිුත් කිරීම පිළිබඳ වගකීම ෙරයි. ක්රියා පටිපාටිය ශ්රී ලං ාකේ අකනුත් 

වි්්ව විෙයාල වලට සමානය. 

අකේක්ෂිත ප්රමිතීන් හා ප්රමිතීන් තුළ අධ්යයන වැ සටහන් පැවැත්මම සහති  කිරීම සඳහාත්, ඒ හා සම්බන්ධ් පහසු ම් හා ශිෂය 

සුභසාධ්නය වැඩි දියු ක කිරීම සඳහාත්, මාසි ව රැස්වන තත්ත්ව සහති   මිටුවක් (QAC) වි්්ව විෙයාලයට ඇත. තත්ත්ව 

සහති   මිටුව විසින් මාසි  ප්රගති වාර්තාවක් අධ්යයන සභාව කවත ඉදිරිපත්  රනු ලැකබ්. 

නිලධ්ාරීන්කේ සහ ඉහත සඳහන් ආයතනවල සියලුම  ාර්යයන් පාලනය  රනු ලබන්කන් වි්්ව විෙයාලය විසින් සංවර්ධ්නය 

 ර අනුමත  රන ලෙ අතුරු වයවස්ථා, කරගුලාසි, රීති, ක්රියා පටිපාටි සහ ප්රතිපත්ති සමූහයකි. 

 

එවැනි කල්තනවලට ඇතුළත් වන්කන්: 

අනු ීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය විසින් උපාධි, ප්්චාත් උපාධි ඩිේකලෝමා සහ උසස් උපාධි ප්රොනය කිරීම සඳහා අනු 

නීති 

 විභාග, වැරදි සහ අභියාචනා ක්රියා පටිපාටි පැවැත්මම සඳහා අනු නීති 
 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ වි්්ව විෙයාල සිසුන්කේ ශිෂය සභාව සම්බන්ධ්කයන් අනු නීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ පදිංචිය සහ ශිෂය විනය සඳහා අනු නීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය මඟින් නිහුණතා සහති , ප්රාථමි  සහති , සහති , උසස් සහති , ඩිේකලෝමා සහ 

උසස් ඩිේකලෝමා ප්රොනය කිරීම සඳහා අනු නීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ උපාධි ප්රධ්ාකනෝත්සවය සම්බන්ධ්කයන් අනු නීති 

ගරගුලාසි 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය විසින් අධ්යාපනකේදී තාක්ෂණ පිළිබඳ උපාධිය ප්රොනය කිරීම සඳහා වන කරගුලාසි 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය විසින් තාක්ෂණකේදී උපාධිය පිරිනැමීකම් කරගුලාසි 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය මගින් නිහුණතා සහති , ප්රාථමි  සහති , සහති , උසස් සහති , ඩිේකලෝමා සහ 

උසස් ඩිේකලෝමා ප්රොනය කිරීම සඳහා වන කරගුලාසි 
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ීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය විසින් තාක්ෂණකේදී උපාධිය පිරිනැමීම සම්බන්ධ්කයන් වන නීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය විසින්  ාර්මි  හා වෘත්තීය තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය ප්රොනය කිරීම 

සම්බන්ධ්කයන් වන නීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලකේ පීඨය  පීඨාධිපතිවරයු කතෝරා පත්  ර ගැනීකම් නීති 

 

 

්රියා පටිපාටි  

 ඇතුළත් මකම් ක්රියා පටිපාටිය සහ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය   

 නිෙහස් කිරීම් සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය   

 ප්රතිඵල නැවත කසෝදිසි  ර බැලීම සඳහා වන ක්රියාපටිපාටිය   

ප්රතිපත්ති 

මුෙල් ආපසු කගමකම් ප්රතිපත්තිය  
 

8.3 2017 ශිෂය ලියාපදිංචිගේ සාරාංශය  

2017 වික ේ්ෂකයන් සතිකේ දින වැ සටහන් සඳහා සිසුන් සංතයාව ඉහළ නැංමකම් පියවරක් කලස, 2017 වර්ෂකේ සිට උසස් 

කපළ විභාගකයන් සිසුන් ඇතුළත්  ර ගැනීමට තීරණය  රන ලෙ අතර, අව්ය සියලු අනුමත කිරීම් පීඨ මණ් ල, අධ්යයන 

සභාව, ඇතුළත් කිරීම, ප්රතීතන  වුන්සිලය සහ පාල  මණ් ලය ගනු ලැබීය. කමම ක්රියාවලිය 2016 වර්ෂකේදී ආරම්භ විය.  

 

8.4 ප්රතීතනය  

පහත ෙැක්කවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා සි්නනි ගිවිසුම යටකත් ශ්රී ලං ාකේ ඉංජිකන්රු ආයතනකයන් (අයිඊඑස්එල්) ප්රතීතනය 

ලැබුණි.  
 කම ාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය පිළිබඳ ්ාස්රකේදී උපාධිය  

 කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධිය  

 නිෂප්ාෙන තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධිය  

වි්්ව විෙයාලය විසින් පවත්වන ලෙ එ ම NVQ වැ සටහන් 2016 වර්ෂකේදී තෘතීයි  හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක ොමිෂන් සභාව 

විසින් ප්රතීතනය  රන ලදී.  
 තාක්ෂණි  ගුරු අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව (NVQ මට්ටම 5)  

 ප්රමාණ සමීක්ෂණ පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව (NVQ මට්ටම 6)  

අධ්යයන වැ සටහන් සඳහා වි්්ව විෙයාලයට වි්්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන ක ොමිෂන් සභාකේ ප්රතීතනය ලබා ගත යුතු බව අමාතයං් 

මට්ටමින් සා ච්ඡා ක කරන අතර, ඔවුන්කේ වැ සටහන් වි්්ව විෙයාල ප්රතිපාෙන ක ොමිෂන් සභාව කවතින් ප්රතීතනය ලබා 

ගැනීම සඳහා සහුරාලිය යුතු අව්යතා පිළිබඳව  ාර්ය මණ් ලය ෙැනුවත් කිරීමට ඇතුළත් කිරීම, ප්රතීතනය සහ තත්ත්ව 

සහති  කිරීකම් අං්ය  ටයුතු  කළේය.  

8.5 තත්ත්ව සහතිකය  

වි්්ව විෙයාලකේ ඇතුළත් කිරීම, ප්රතීතනය සහ තත්ත්ව සහති  කිරීකම් අං්ය වි්්ව විෙයාලකේ ගුණාත්ම භාවය ඉහළ නැංමම 

සම්බන්ධ් වැ සටහන් කමන්ම නිහුණතා සංවර්ධ්න අමාතයාං්ය සහ තෘතීයි  හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක ොමිෂන් සභාව විසින් 

පවත්වනු ලබන වැ සටහන් සඳහා ක්රියා ාරීව සහභාී  කේ. කමම අං්ය විසින්  ාර්මි  වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් 

(TVET) අං්කේ ආයතනකේ  ාර්ය මණ් ලය සඳහා “ප්රධ්ාන පියවරයන්හි ගුණාත්ම භාවය වර්ධ්නය කිරීම:  ාර්මි  වෘත්තීය 

අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් අං්කේ හි ඉදිරි මාවත” යන මාතෘ ාව යටකත් කෙදින හුණු ක වැ සටහනක් ආරම්භ  රන ලෙ අතර 

2016 වර්ෂය තුළ 240 ක් හුණු ක  රන ලෙ අතර 2017 දී තවත්  ාර්මි  වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් (TVET) අං්කේ 



42 
 

කසේව යින් 170 කෙකනු හුණු ක  රන ලදී. සම ාලීන කගෝලීය අධ්යාපනකේ ප්රවණතාවය වන ඒ ාබේධ්, අන්තර්ක්රියා ාරී 

සහ සහකයෝී  ඉකගනුම් වැඩි දියු ක කිරීම සඳහා ඉකගනුම්  ළමනා රණ පේධ්තියක් භාවිතා කිරීමට  ථි ාචාර්යවරුන් 

සන්නේධ් කිරීම සඳහා මාර්ගගත ඉකගනීම පිළිබඳ  ාර්ය මණ් ලය හුණු ක කිරීම සඳහා වි්්ව විෙයාල තුළ වැ සටහන් පවත්වන 

ලදී. පියවර කගන ඇත 

 

අලුතින් පිහිටුවන ලෙ වි්්ව විෙයාල විෙයාලවල  ාර්ය මණ් ලය හුණු ක  රන්න, එහි ප්රතිඵලයක් කලස, වි්්ව විෙයාල විෙයාල 

හකයන් පහක්ම තත්ත්ව  ළමනා රණ පේධ්ති (QMS) ස්ථාපනය  ර ඇති අතර, ඔවුන්කේ NVQ මට්ටකම් 05 සහ 06 අධ්යයන 

වැ සටහන් සුළු ප්රමාණයක් හැර 2017 වර්ෂකේදී ප්රතීතනය ලබා ඇත. කමම අලුතින් පිහිටුවන ලෙ අං්ය විසින් පළමු වසර 

කෙ  තුළ ගනු ලැබූ මුලපිරීම්වල ව ාත් පැහැදිලි ප්රතිඵල 2018 වාර්ෂි  වාර්තාකවන් බලාකපොකරොත්තු වනු ඇත. අධ්යාපන 

ආයතනය  ගුණාත්ම භාවය ක ලින්ම ඉහළ නංවන බැවින් ප්රවෘත්ති ලිපි, සම-විෂය ක්රියා ාර ම්, පර්කේෂණ 

සම්මන්රණය, කසෞන්ෙර්යාත්ම  වැ සටහන් වැනි ක්රියාවලි,  ාර්යයන් සහ සිදුමම් සඳහා කමම අං්ය ක්රියා ාරීව සහභාී  

විය.  

 

8.6 කාර්ිකක වෘත්තීය අධ්යාපන පුහුණු කිරීේ අංශගේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සහහා 

නායකත්වය සැපයීම 

අධ්යක්ෂ, ඇතුළත් කිරීකම් පරිපාලන හා තත්ත්ව සහති   ාර්මි  වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් (TVET) අං්කේ තත්ත්ව 

වැඩිදියු ක කිරීකම් පේධ්තිය (QIS) හඳුන්වා දීකම්දී නිහුණතා අං් සංවර්ධ්න වයාපෘතිකේ අනුග්රහය ඇතිව තෘතීයි  හා වෘත්තීය 

අධ්යාපන ක ොමිෂන් සභාව සම  වි්්ව විෙයාලය ප්රමුත  ාර්යභාරයක් ඉටු  රයි.  

 

 

 

9. පරිපාලන හා අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 
සාමානය පරිපාලන අං්ය වි්්වවිෙයාලය සුමටව පවත්වාකගන යාමට පහසු ම් සපයන අතරම වි්්ව විෙයාලකේ අධ්යයන 

අනධ්යයන  ාර්ය මණ් ලකේ මානව සම්පත්  ළමනා රණය  රයි. ප්රධ්ාන පරිපාලන පහසු ම් සඳහා, 

  ාර්යාල  ළමනා රණය කල්තනගත කිරීම 

 කතොරතුරු මාර්ගගත කිරීම සහ පසු විපරම් කිරීම 

 වැ සටහන් වල සාමානය ක්රියා ාරිත්වය 

 තැපැල්, කල්තනය සහ පණිවි  හැසිරමම ඇතුළුව වැ සටහන් ක්රියා ාර ම් වෙනි ව පරිපාලනය කිරීම 

 වි්්ව විෙයාල රැස්මම්, සම්මන්රණ සහ කවනත් සිදුමම් උපකල්තනගත කිරීම. 

 ප්රවාහන  ටයුතු සැලසීම 

  ාර්යාල සැපයුම් පාලනය 

 සාමානය විමසීම් සහ පිළිතුරු 

 ඒ    ාර්ය මණ් ල රැස්මම්  ටයුතු කල්තනගත කිරීම 

 ඒ   වැ සටහන්, වයාපෘති සහ කසේවාවන් අතණ් ව හා එ වර සැලසුම් කිරීම, සමාකලෝචනය කිරීම සහ ඇගයීම 

කල්තනගත කිරීම 

 නව බඳවා ගැනීම් 

නව පත්වීේ  

පාල  මණ් ලය පහත නව බඳවාගැනීම් අනුමත  රන ලදි. 

# නිළධ්ාරියාකේ නම තනතුර  

1 කක්. එම්. පී. බී. කපකර්රා මහත්මිය ප්රෙර්්  4/9/2017 



43 
 

2 එම්. එම්. ඒ. හම්නා මහත්මිය ප්රෙර්්  6/9/2017 

3 ආචාර්ය ඒ. එස්. කක්. වරාකහේන කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය I 2/10/2017 

4 ආචාර්ය ආර්. එල්.  බ්. කක්. 
ක ොේගලකේ 

කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය I 2/10/2017 

5 ආචාර්ය එම්. පී. කක්. සී. නන්ෙපාල  ථි ාචාර්ය 2/10/2017 

6 පී. කක්. පී. හුෂප්ුමාර මහතා  ථි ාචාර්ය 2/10/2017 

7 එම්. සී. එන්. කපකර්රා මහත්මිය  ථි ාචාර්ය(ආධුනි ) 2/10/2017 

8  බ්. ජී. ආනන්ෙ මහතා ඉංග්රිසි උපකේ්  1/11/2017 

9 ආචාර්ය ඒ. එම්. ජාසීල් කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය II 1/11/2017 

10 එස්. තුෂයාන්තන් මහතා  ථි ාචාර්ය(ආධුනි ) 6/11/2017 

11 ආචාර්ය එම්. ඒ. ජී. වං්පාල කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය I 4/12/2017 

 

අභයන්තර  ාර්ය මණ් ලය සඳහා පහත සඳහන් උසස්මම් පාල  මණ් ලය විසින් අනුමත  රන ලදී. 

# නිළධ්ාරියාකේ නම තනතුර  

1 චන්දිම මරසිංහ මහතා විෙයාගාර සහය  9/4/2017 

2 ආර්. ඩී. පී. අයි. ප්රියෙර්්න මහතා සහ ාර පරිපාල  9/4/2017 

3 බී. අලුරාේ මහත්මිය  ථි ාචාර්ය(ආධුනි ) 10/2/2017 

 

පාල  මණ් ලය පහත සඳහන් ඉල්ලා අස්මම් / විරාම ගැනීම් අනුමත  කළේය; 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්නය සහහා අවස්ාා 

වි්්ව විෙයාලය  ාර්ය මණ් ලය එහි සාර්ථ ත්වයට මූලි  බව වි්්ව විෙයාලය හඳුනාකගන ඇති අතර ඒ අනුව  ාර්ය මණ් ල 

සංවර්ධ්නය සඳහා උපායමාර්ගි , වෘත්තීය ප්රකේ්යක් වි්්ව විෙයාලයට තම අරමු ක ඉටු  ර ගැනීමට අව්ය ුසලතා හා 

නිහුණතා සහිත ඉහළ මට්ටකම්  ාර්ය මණ් ලයක් ආ ර්ෂණය  ර ගැනීමට හා රඳවා ගැනීමට උප ාරී වන බව හඳුනාකගන 

ඇත. 

උපායමාර්ගි  සැලසුම් රණ සන්ෙර්භය තුළ කෙපාර්තකම්න්තු හා වි්්ව විෙයාල අරමු ක සාක්ෂාත්  ර ගැනීම සඳහා 

හුේගලයන්ට සහ කෙපාර්තකම්න්තු වලට ර්ර්ණ ොය ත්වයක් ලබා දීම සඳහා සංවර්ධ්න අවස්ථා ලබා දීම වි්්ව විෙයාල 

පරිපාලනකේ එ ම වගකීම කේ. 

වි්්ව විෙයාලකේ මානව සම්පත් සංවර්ධ්න ප්රතිපත්තියට අනුව,  ාර්ය මණ් ලකේ ෙක්ෂතා, ෙැනුම, හැකියාවන් සහ නිහුණතා 

වැඩි දියු ක කිරීම තුළින් පිරිස ්දි්ානතිය, හුණු ක කිරීම සහ සංවර්ධ්නය කිරීම ක කරහි අවධ්ානය කයොමු  ර ඇත. හුේගලි  හා 

# නිළධ්ාරියාකේ නම තනතුර  කහේතුව 

1 කක් එම් පී බී එන් කපකර්රා මහත්මිය ප්රෙර්්  6/1/2017 ක ොන්රාත්  ාලය 

අවසන් ම ඇත. 
2 ජී  බ් ඒ එස් ලක්මිණි මහත්මිය ප්රෙර්්  9/11/2017 ක ොන්රාත්  ාලය 

අවසන් ම ඇත 
3 එම් එම් ඒ හම්නා මහත්මිය ප්රෙර්්  31/12/2017 කසේවකයන් ඉවත්ව ඇත 

3  බ් ඒ එච් එස් වදවල මහත්මිය ගුරු සහ ාර 22/12/2017 මියකගොස් ඇත. 
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වෘත්තීය වෘත්තීය වර්ධ්නය ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහා නිර්මාණය  ර ඇති වැ සටහන් ඉදිරිපත් කිරීකමන්, වි්්ව විෙයාලයට 

 ාර්යක්ෂමතාව, ඵලොයිතාව සහ ලාභොයීතාවය වැඩි දියු ක කිරීමට හැකි කේ. 

ඒ අනුව, 2016 වර්ෂකේදී වි්්ව විෙයාලය  ාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්නය ක කරහි සැලකිය යුතු අවධ්ානයක් කයොමු  ළ අතර වි්්ව 

විෙයාල ප්රජාාකේ ෙැනුම, මෘදු හා ෙෘඪ ුසලතා සහ ආ ල්ප වැඩි දියු ක කිරීම සඳහා ධ්ාරිතා වර්ධ්න වැ සටහන් සඳහා  ැපී 

කපකනන මුෙල් ප්රමාණයක් ආකයෝජානය  කළේය. එබැවින් වි්්වවිෙයාලයට අධ්යයන හා අනධ්යයන  ාර්ය මණ් ලය සඳහා 

ඔවුන්කේ වෘත්තීය සංවර්ධ්නය සඳහා කේශීය හා විකේශීය හුණු ක අවස්ථා සඳහා අනුග්රහය ෙැක්මය. 
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අධ්යයන සාමාජිකයින් සහහා ගකටිකාලීන පුහුණුව - විගශශීය සහ ගශශීය 

වි්්ව විෙයාලකේ වාර්ෂි  මානව සම්පත් සංවර්ධ්න සැලැස්මට සමගාමීව, කතෝරාගත් අධ්යයන සාමාජි යින්ට වි්්වවිෙයාලකේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න අරමුෙලට සහ නිහුණතා අං් සංවර්ධ්න 

අරමුෙකල් අරමුෙල්වලින් අරමුෙල් සපයනු ලබන නි්්චිත විකේශීය හා කේශීය හුණු ක වැ සටහන් සඳහා අවස්ථාව ප්රොනය  රන ලදී. 2016 වර්ෂකේ ප්රොනවල සාරාං්ය පහත වගු වල 

ෙක්වා ඇත. 

 

 

විගශශ පුහුණුව - 2017 (ගකටි) 

 

  පුහුණු වැඩසටහන කාල සීමාව පුහුණුකරු පුහුණුව ලදන්නා තනතුර 

1 කේ්න හුණු ක වැ සටහන දින 44  01/01/2017 -13/2/2017  ැන ාව  බ්ලිේ. කක්. කමොරමුෙලි   ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 
2  ළමනා රණ හා පරිපාලන නිහුණතා 

සංවර්ධ්න වැ සටහන 

සති 1 11/2/2017 - 19/2/2017 මැකල්සියාව අයි එන් කේදුරුකහේවා 

මහත්මිය 

සහ ාර කල්ත ාධි ාරී 

3 නාය ත්ව හුණු ක වැ සටහන දින 13  12/2/2017 - 25/2/2017 සිංගේර්රුව ආචාර්ය ඩී ඩී සුරමර කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය/ 

පීඨාධිපති 

4 අසල්වැසි රටවල් සඳහා HD තාක්ෂණය හා 

 ළමනා රණය පිළිබඳ ගුවන් විදුලි හා 

රූපවාහිනී සම්මන්රණය 

මාස 1  15/4/2017 - 16/5/2017 චීනය ආර් ආර් එම් ඩී පී 

රත්නාය  මහතා 
 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

5 කම ාකරොනික්ස ්පිළිබඳ වැ මුළුව දින 5  23/4/2017 - 27/4/2017 තායිලන්තය එස් පී ඒ ආර් එස් ජායතිල  

මහතා 

කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය 

6  ළමනා රණ නිහුණතා සංවර්ධ්න 

වැ සටහන 

සති 1  30/4/2017 - 6/5/2017 මැකල්සියාව එන් දියකබෙනකේ 

මහත්මිය 

අධ්යක්ෂ ජානරල් 

7  ාර්මි  නිලධ්ාරීන් සඳහා නිහුණතා 

සංවර්ධ්න වැ සටහන 

 

සති 1  8/7/2017 - 16/7/2017 මැකල්සියාව වත්කත්කගෙර මහත්මිය 

එස් ආර් ක ොලඹආරච්චි 

මහතා 

තාක්ෂණ නිළධ්ාරි (Lab) 

ජී. ජී ජී උපමාලි ා තාක්ෂණ නිළධ්ාරි (Lab) 

8 අභිලාෂ   ාන්තා නායි ාවන් සඳහා 

වෘත්තීය පරිවර්තනය සක්රීය කිරීම පිළිබඳ 
සති 1  9/10/2017 - 17/10/2017 මැකල්සියාව  බ්ලිේ. සුකන්රා  කජායෂ්ඨ සහ ාර 
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9.3 වෘත්තීය පුහුණුව සහහා අවස්ාා 
වි්්වවිෙයාලකේ  මානව සම්පත් සංවර්ධ්න සැලැස්කම් ප්රතිපත්තිවලට සමගාමීව, අොළ නිලධ්ාරීන්ට ඔවුන්කේ ප්රමිතීන් ඉහළ නැංමම සහ අව්ය සුදුසු ම් ලබා ගැනීම සඳහා කතෝරාගත් 

වෘත්තීය වැ සටහන් සඳහා සහභාී  මමට අවස්ථාව ලබා කෙන ලදී 

වෘත්තීය හුණු කව 

 

 

ජාාතයන්තර  ළමනා රණ  වැ සටහන 

(IMPACT) වැ සටහන 

ආර් සී ජී විොනපතිරාන කල්ත ාධී ාරී 

9  ාර්මි  නිලධ්ාරීන් සඳහා නිහුණතා 

සංවර්ධ්න වැ සටහන 

සති 1  22/10/2017 - 8/10/2017 මැකල්සියාව මහත්මිය වත්කත්කගෙර 

එස් ආර් ක ොලඹරච්චි 

මහතා 

 ාර්මි  නිලධ්ාරි 

(විෙයාගාරය) 

ජී. ජී ජී උපමාලි ා තාක්ෂණ නිලධ්ාරී 

(කතොරතුරු තාක්ෂණ) 

10 විෂයමාලා සංවර්ධ්න කක්ෂේරකේ TVET 

අං්කේ  ාර්ය මණ් ල සාමාජි යින් 

සති 3  26/11/2017- 16/12/2017 මැකල්සියාව සී කේ අකබ්වික්රම  ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

යූ ඒ එස් කක් එදිරිසිංහ  ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

කක් ඩී වයි එස් මනතුංග  ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

ටී ආර් විොනපතිරාණකේ  ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

ඩී ම සජිවනි  ගුරු සහ ාර 

එම් එස් එස් රිසානා සහ ාර නිලධ්ාරී 

ජී ඩී අයි හුෂ්පුමාර සහ ාර නිලධ්ාරී 

11 OVEC-KRIVET-UNESCO-UNEVOC ධ්ාරිතා 
කගො නැී ම 

සති 5  26/11/2017- 30/11/2017  තායිලන්තය ආචාර්ය ඒ එස් කක් 

වරකහේන 

කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය I 

කරේණිය 

 හුණු ක වැ සටහන  ාල සීමාව හුණු ක රු හුණු කව ලබන්නා තනතුර 
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1 ආශ්රිත වෘත්තීය හුණු ක (ඒපීටී) 

පාඨමාලාව 
දින  5 

20/1/2017 සිට 
ජීබීසීඑස්එල් (GBCSL) ජී.බී.සී.එස්.එල්. ටී. ඩී. 

ඩී ටී ගකනකගෝ  

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

 
2 බල්ක්ති  ළමනා රණය දින  9 28,29,30/4/2017, 

5,6,7,12,13,14/ 5/2017 

ජීබීසීඑස්එල් (GBCSL) ජීබීසීඑස්එල් මහත්මිය කේ කක් 

 ාන්ති 

කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය 

3 සංතයානමය වි්්කල්ෂණය සඳහා 

එස්පීඑස්එස් හඳුන්වාදීම 
දින  4 

දින 4,7,21,28-05-2017 
එන්සීඒඑස් (NCAS) එන්.සී.ඒ.එස්. වයි. එස්. මනතුංග  ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

4 අයිඊඑස්එල්  ථන ශිල්ප වැ සටහන  

16/5/2017 

අයිඊඑස්එල් (IESL) 

කටෝස්ට්මාස්ටර්ස ්

ක්ලබ් 

එම්  බ්ලිේ පී මසුරංග  ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 

5 ඉංග්රීසි භාෂාකවන් සහති  පර 

පාඨමාලාව 

මාස  03 
සදම 
සිුරාො 
දින ම 

28/7/2017  සිට 

එස්ඩීඑෆ්එල් (SDFL) ආර් ආර් එන් ඩී රූපසිංහ 

ආර් ඩී නි්ාන්ත මහතා 
අභයන්තර විගණ  

සහ ාර බර්සාර් 

6  ාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්න 
වැ සටහන 

මාස  06 
සදම 
සිුරාො 
දින ම 

10/11/2017  සිට 

 ැළණිය වි්්ව 
විෙයාලය  

ආචාර්ය කක්. නන්ෙපාල 

පී කක් පී හුෂප්ුමාර 

එම් සී සී කපකර්රා 

 ථි ාචාර්ය 

 ථි ාචාර්ය 

 ථි ාචාර්ය (පරිවාස) 
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 හුණු ක වැ සටහන  ාල සීමාව හුණු ක රු හුණු කව ලබන්නා තනතුර 

1 ශ්රී ලං ාකේ තිරසාර කගො නැගිලි සඳහා කගෝලීය 
ප්රමිති සහ කරේණිගත කිරීකම් පේධ්ති 

දින  1  2/3/2017 CIDA කේ. කක්.  ාන්ති  කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය  

 බ්ලිේ. සී සී සුමතිරත්න  කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

2 ආසියා කවත ආරාධ්නා කිරීම ශ්රී ලං ාකවහි සම්බන්ධ්තා 

දියත් කිරීකම් උත්සවය 

දින1 20/6/2017 LEARN 
 

ටී කක් මල්වත්ත මිය කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

 නිහුණතා පරතරය වි්්කල්ෂණය මත පෙනම්ව කතොරතුරු 

හා සන්නිකේෙන තාක්ෂණ අං්ය සඳහා හුණු ක භූමිය 

ස ස් කිරීම 

දින  1  9/8/2017 TVEC ටී කක් මල්වත්ත මිය  ථි ාචාර්ය 

(පරිවාස) 3 

4 ශ්රී ලං ාව සඳහා වෘත්තීය අධ්යාපනය පිළිබඳ 

සම්මන්රණය 

 15/08/2017-

03/09/2017 

Ministry යූ ඒ එස් කක් එදිරිසිංහ මහතා  ථි ාචාර්ය 

(පරිවාස) 

5 ප්රසම්පාෙන  ාර්ය මණ් ල ධ්ාරිතා වර්ධ්නය දින  1  28/8/2017 Ministry ටී කක් මල්වත්ත මහත්මිය  කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

එස් පී ඒ ආර් එස් ජායතිල  

මහතා 

කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

6 GESIF ක්රියාත්ම  කිරීමට කක්න්ද්රීය හුේගලයා   Ministry වයි ජී පේම්ාන්ති මිය කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

 

7 

TVET ආයතනවල තාක්ෂණි   ාර්ය මණ් ලකේ 
ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය 

දින  3  27,28.29/9/2017 

Ministry 

ටී කක් මල්වත්ත මහත්මිය කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

එස් පී ඒ ආර් එස් ජායතිල  

මහතා 
කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

8 වැ මුළුව  - TVET අං් සංවර්ධ්න  මිටුව දින  1  21/10/2017 
Ministry ආචාර්ය ඩී ඩී සුරමර මයා කජායෂ්ඨ 

 ථි ාචාර්ය 
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අනධ්යයන  ාර්ය මණ් ලය සඳහා කේශීය හුණු කව (ක ටි) 

 

 
හුණුණූ පාඨමාලාව  ාල සීමාව හුණු ක රු හුණු කව ලබන්නා තනතුර 

1 පාරිකභෝගි  සත් ාර දින 1 10/1/2017 NHRDC 
ඒ ඩී තාරි ා  ළමනා රණ සහ ාර 

ටී ඒ සී එච් නන්ෙසිරි  ළමනා රණ සහ ාර 

2 
ස්ථාවර වත් ම් 
විගණනය 

දින 1 

 
19/1/2017 PRAG 

ආර් ඒ එන් ඩී රූපසිංහ අභයන්තර විගණ  

එල් කක් මුතුුමාරණ  ළමනා රණ සහ ාර 

3 
 ාර්යාල  ටයුතු සඳහා 
එක්කසල් භාවිතය 

දින 1 

 
31/1/2017 PRAG 

කක් එස් කක් ෙ සිල්වා  ළමනා රණ සහ ාර 

ඒ.ජී.ඩී දිල්රුක්ෂි  ළමනා රණ සහ ාර 

එස් සී කේ අකබ්වික්රම මහතා කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

එල්  බ්ලිේ එස් ුලරත්න 

මහතා 
කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

එස් ඒ ලියනකේ මහතා කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

9  ලාපීය සහකයෝී තාව සහ සංවර්ධ්නය සඳහා 
බල්ක්ති ප්රතිපත්තිය 

දින  1  21/10/2017 
FEISCA 

කක්.  ාන්ති මහත්මිය කජායෂ්ඨ 
 ථි ාචාර්ය 

10 සයිබර් ආරක්ෂ   තාව දින  1  28/11/2017 
NHRDC ටී කක් මල්වත්ත මහත්මිය කජායෂ්ඨ 

 ථි ාචාර්ය 
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4 

කේශීය ඉදිකිරීම් 
ක ොන්රාත්තු වල ඇති 
කපොදු ගැටළු 
 ළමනා රණය 

දින 1 16/2/2017 CIDA සී කක් වික්රමසිංහ වැ  අධි ාරී 

5 විනය ක්රියා පටිපාටිය දින 1 14/2/2017 PRAG ඒ.ජී.ඩී දිල්රුක්ෂි  ළමනා රණ සහ ාර 

6 
ඵලොයී 
අධීක්ෂ වරකයු වන්න 

දින 1 15/2/2017 
Life Skill 

Academy 

ආර් ඒ එන් ඩී රූපසිංහ අභයන්තර විගණ  

 බ්ලිේ පී ජී සී ප්රමිලා සහ ාර කල්ත ාධි ාරී 

ජී  බ්ලිේ බන්දුවර්ධ්න සහ ාර මූලයාධි ාරී 

ආර් ඩී නි්ාන්ත සහ ාර මූලයාධි ාරී 

7 බඳවා ගැනීකම් පටිපාටිය දින 1 28/2/2017 PRAG ඒ එස්  බ්ලිේ වික්රමසිංහ  ළමනා රණ සහ ාර 

8 ගබ ා  ළමනා රණය දින 5 

31,24/03/2017 

28,21,07-04-

2017 

CIDA කක් ජී ජී අයි හුෂප්ුමාර  ළමනා රණ සහ ාර 

9 
ඉහළම මානව සම්පත් 
ප්රවණතා දින 1 4/5/2017 NHRDC අයි එන් කේදුරුකහේවා සහ ාර කල්ත ාධි ාරී 

10 
නමන කගො නැගිලි 
සඳහා විදුලි ස්ථාපනයන් 

දින 2 

 
22,23,5,2017 LEARN 

එල් ඒ යූ පී හුෂ්පුමාර පේධ්ති පරිපාල  

ආර් ඩී පී අයි ප්රියෙර්්න පේධ්ති පරිපාල  

11 
 ැම්පස් ජාාලය  IPv 6 
කයෙමම 

දින 1 

 
30/5/2017 CIDA 

සී කක් වික්රමසිංහ වැ  අධි ාරී 

ආර් පී ලසන්ත කපකර්රා  ළමනා රණ සහ ාර 

ආර් එස් ජායමර සහ ාර නිලධ්ාරී 

 බ්ලිේ එම් ටී ඩී වන්නිනාය  සහ ාර නිලධ්ාරී 

12 

ඔකබ්  ාර්ය සාධ්නය 
වැඩි  ර ගන්කන් 
ක කසේෙ? 

දින 1 

 
6/6/2017 

RH Training & 

Development 

ආර් ඒ එන් ඩී රූපසිංහ අභයන්තර විගණ  

 බ්ලිේ පී ජී සී ප්රමිලා සහ ාර කල්ත ාධි ාරී 

ආර් ඩී නි්ාන්ත සහ ාර මූලයාධි ාරී 

එන් එල් කේ සී ලක්මාල් සහ ාර නිලධ්ාරී 

13 වැටුේ පරිවර්තනය දින 2 16,15-06/2017 SDFL ඒ එස්  බ්ලිේ වික්රමසිංහ  ළමනා රණ සහ ාර 
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 පී එල් කක් මුතුුමාරණ  ළමනා රණ සහ ාර 

14 

රාජාය අං්කේ 
ගි කම් රණ ුසලතා 
වැඩි දියු ක කිරීම 

දින 1 

 
22/06/2017 MAPEA 

ජී ඒ ඒ කක් දිල්රුක්ෂි සහ ාර මූලයාධි ාරී 

ආර් ඩී නි්ාන්ත සහ ාර මූලයාධි ාරී 

15 
ප්රසිේධිකේ  තා කිරීකම් 
 ලාව 

දින 1 

 
22/6/2017 SDFL 

එස් ඒ ඩී ඒ සී පේමුමාරි වැ සටහන් නිලධ්ාරී 

එච් එම් කක් ආර් බී කිරිඇල්ල සහ ාර නිලධ්ාරී 

ඒ එම් සී ගුණරත්න  ළමනා රණ සහ ාර 

16 
වාහන බලඇණි 
 ළමනා රණය 

දින 1 28/6/2017 SDFL පී ඒ චමින්ෙ  ළමනා රණ සහ ාර 

17 
නිවැරදි ආ ල්ප තුළින් 
කපළඹමම 

දින 1 

 
29/6/2017 SDFL 

කක් ඩී සම්පත් ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

එච් එම් කක් ආර් බී කිරිඇල්ල ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

ආර් එස් ජායමර ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

 බ්ලිේ එම් ටී ඩී වන්නිනය  ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

18 

ප්රසම්පාෙන ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්න හුණු ක 
වැ සටහන  2017  

දින 5 

 

14,13,12,11,    

10/7/2017 
SSDD 

ජී  බ්ලිේ බන්දුවර්ධ්න සහ ාර මූලයාධි ාරී 

කක් ඩී සම්පත් ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

එන් දියකබෙනකේ අධ්යක්ෂ ජානරාල් 

19 

TVET ආයතනවල මූලය 
අං්වල  ාර්ය 
මණ් ලය සඳහා 
ගි කම් රණය සහ මූලය 
 ළමනා රණය 

දින 3 

  
SSDD 

ම සී ආදිකහට්ටි  ළමනා රණ සහ ාර 

ආර් එස් ජායමර ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

20 
කපොදු ප්රසම්පාෙන ක්රියා 
පටිපාටි 

දින 2 29,28/07/2017 SDFL ජී පී එල් ප්රියජාන  ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

21 

අවොනම් තක්කසේරු 
කිරීම, විගණන සැලැස්ම 
සහ අභයන්තර 
පාලනයන් 

දින 1 3/8/2017 PRAG පී එල් කක් මුතුුමාරණ  ළමනා රණ සහ ාර 
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22 

ශ්රී ලං ාව සඳහා 
වෘත්තීය අධ්යාපනය 
පිළිබඳ සම්මන්රණය  

15/08/2017-

03/09/2017 
අමාතයාං්ය ජී  බ්ලිේ ජී උපමාලි ා කජායෂ්ඨ සහ ාර හුස්ත ාලයාධිපති 

23 

රජාකේ කේපල ඉවත් 
කිරීකම් ක්රියා පටිපාටිය 

 

දින 1 

 
24/08/2017 PRAG 

අයි එන් කේදුරුකවවා සහ ාර කල්ත ාධී ාරී 

ආර් ඩී නි්ාන්ත සහ ාර මූලයාධි ාරී 

ආර් ඒ එන් ඩී රූපසිංහ අභයන්තර විගණ  

24 
ඵලොයී ලිපි ලිමම සහ 
ලිඛිත සන්නිකේෙන ක්රම 

දින 2 28,21/8/2017 NIBM 
කේ  බ්ලිේ චම්පි ා  ළමනා රණ සහ ාර 

ඒ එස්  බ්ලිේ වික්රමසිංහ  ළමනා රණ සහ ාර 

25 

අභිකප්රේරණය හුේගලි  

ඇඳුම් පැළඳුම් සහ 
කවනස ්මකම් වටිනා ම 

දින 1 24/8/2017 Headmasters 

 බ්ලිේ කක් නි්ාන්ති ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

ජී පී සමන්ති ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

කක් පී ඒ ජී ෙ සිල්වා සහ ාර නිලධ්ාරී 

ඩී  බ්ලිේ එස් ධ්ර්මපාල  ළමනා රණ සහ ාර 

ඩී ජී කක් ස්වර්ණලතා  ළමනා රණ සහ ාර 

එස් එස් කහේවාවසම්  ළමනා රණ සහ ාර 

ජී ජී පී ප්රියන්ති  ළමනා රණ සහ ාර 

එස් එන් පී කක් චන්දිමාල්  ළමනා රණ සහ ාර 

ම ම රණතුංග  ළමනා රණ සහ ාර 

ඩී එල් ඒ  ාන්ති  ළමනා රණ සහ ාර 

බී එල් සී ජීවනි  ළමනා රණ සහ ාර 

කේ එල් ජී  බ් සිල්වා  ළමනා රණ සහ ාර 

26 
ඵලොයී රාජාය කසේවා 
සඳහා ගි කම් රණය 

දින 2 29,28/8/2017 SDFL කක් එම් ජී ජී එස්   යස්  ළමනා රණ සහ ාර 

27 

ප්රසම්පාෙන  ාර්ය 
මණ් ල ධ්ාරිතා 
වර්ධ්නය 

දින 1  

 
28/8/201 

අමාතයාං්ය සී කක් වික්රමසිංහ වැ  අධි ාරී 

 
ජී පී එල් ප්රියජාන  ආශ්රි  නිලධ්ාරී 

28 ර්ර්ව රූගත කිරීම් සහ දින 1 5/9/2017 Exceed ඩී  බ්ලිේ එස් ධ්ර්මපාල  ළමනා රණ සහ ාර 
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ඉහළ මට්ටකම් ඡායාරූප 
හැසිරමම් 

 Creations ඒ එම් සී ගුණරත්න  ළමනා රණ සහ ාර 

ආර් ඒ එස් ජී රණතුංග මඩිකයෝ  ැමරා ශීල්පී 

29 
ක්ලච් සම  චිරපට සහ 
මඩිකයෝ වැ මුළු 

දින  3 

 
9,8,7/9/2017 

Sri Lanka 

Foundation- 

Digital Film 

Academy 

ජී ඒ සහුතන්ත්රි 
 ළමනා රණ සහ ාර (ආකලෝ  රණ 
 ාර්මි ) 

ආර් ඒ එස් ජී රණතුංග මඩිකයෝ  ැමරා ශීල්පී 

30 

TVET ආයතනවල 
තාක්ෂණි   ාර්ය 
මණ් ලකේ ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්නය 

දින  3  

 
27,28.29/9/2017 අමාතයාං්ය 

ආර් ඩී පී අයි ප්රියෙර්්න පේධ්ති පරිපාල  

ජී ඒ ඒ කක් දිල්රුක්ෂි සහ ාර මූලයාධි ාරී 

31 
වික ේ්ෂ විෂය දි්ානති 
හුණු කව 

 22, 27/09/2017 ලිපි රු සහ අනුබේධ් කරේණිවල සියලුම  ාර්ය මණ් ලය 

32 
මූලය ප්ර ා්න  ) අවසාන 
ගි කම්( 

දින 1 

 
12/10/2017 PRAG 

ඒ පී අලුත්කේ අධ්යක්ෂ (මූලය) 

ජී ඒ ඒ කක් දිල්රුක්ෂි සහ ාර මූලයාධි ාරී 

33 

වැ මුළුව  - TVET අං් 
සංවර්ධ්න  මිටුව 

 

දින 1 

 
21/10/2017 අමාතයාං්ය එන් දියකබෙනකේ අධ්යක්ෂ ජානරාල් 

34 සයිබර් ආරක්ෂ   තාව 
දින 1 

 
28/11/2017 NHRDC එන් දියකබෙනකේ අධ්යක්ෂ ජානරාල් 
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10. මුලය ප්රකාශන 

 

 මුලය තත්ව ප්රකාශය 

 මුලය කා්ය සාධ්න ප්රකාශය 

 මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය 

 ශුශධ් වත්කේ ගවනස්වීගේ ප්රකාශය 

 ප්රධ්ාන ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති 

 ගිණුේ සටහන් 
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10.1 මූලය තත්ත්ව ප්ර ා්ය 
ගදසැේදර්  31 දිනට සටහන 2017 (රුපියල්) 2016 (රුපියල්) 

වත්කේ    

ජංගම වත්කේ    

    

මුෙල් හා මුෙල් සමාන කේ 2 14,789,924 15,478,526 

අත්ති ාරම්, අයවිය යුතු තැන්පතු 3 597,700 255,000 

කතොග  4,567,079 4,410,552 

කපර කගමම් 4 1,381,920 1,903,276 

 ාර්ය මණ් ල ණය හා අත්ති ාරම් 5 5,782,211 5,316,024 

ණයගැතිකයෝ හා කවනත් අයවිය යුතු කේ 6 45,348,502 3,524,008 

  72,467,336 30,887,386 

ජංගම ගන වන වත්කේ    

    

ආකයෝජාන 7 32,108,741 22,579,037 

කේපළ, පිරියත හා උප රණ 8 1,369,917,403 1,377,035,600 

සිදුක කරමින් ඇති ප්රාේධ්න  ාර්ය  9 260,643,295 206,933,119 

අස්පෘ්ය වත් ම් 10 3,025,001 4,825,366 

  1,665,694,440 1,611,373,122 

මුළු වත්කේ  1,738,161,776 1,642,260,508 

    

දැරකේ    

ජංගමදැරකේ    

    

 ලින් ලෙ අත්ති ාරම්  - 220,500 

කගවිය යුතු ගි කම් හා කවනත් වගකීම් 11 64,413,916 18,591,272 

ආපසු කගවිය යුතු ක ටි- ාලීන තැන්පතු 12 1,601,975 2,275,578 

    

  66,015,891 21,087,350 

ජංගම ගන වන දැරකේ    

    

පාරිකතෝෂි ය සඳහා කවන් කිරීම 13 35,083,888 29,043,106 

ආපසු කගවිය යුතු දිගු- ාලීන තැන්පතු 14 27,039,078 20,230,000 

    

    

  62,122,966 49,273,106 

    

මුළු දැරකේ  128,138,857 70,360,456 

    

මුළු ශුශධ් වත්කේ  1,610,022,919 1,571,900,052 

    

ශුශධ් වත්කේ/ ගක ටසභ්ාරය    

ප්රාේධ්න දීමනා 15 1,590,873,662 1,546,616,800 

ප්රතයාගණන අතිරික්තය  30,931,260 31,804,597 

සමුච්චිත අරමුෙල 16 (12,365,315) (7,100,357) 

කවනත් අරමුෙල් 17 583,312 579,012 
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මුළු ශුශධ් වත්කේ/ ගක ටස්භාරය  1,610,022,919 1,571,900,052 

පිටු අං  51 සිට 54 ෙක්වා ගි කම් රණ ප්රතිපත්ති හා පිටු අං  55 සිට 66 ෙක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය 

ප්ර ා්යන්හිම ක ොටසක් කේ. 

සහතිකය 

ඉහත මූලය ප්ර ා් 2017.12.31 දිනට කමම වි්්වවිෙයාලකේ  ටයුතු පිළිබඳව හා එදිකනන් අවසන් වර්ෂය 

සඳහා එහි අතිරික්තය කහෝ හි ය පිළිබඳව සතය හා සාධ්ාරණ මතයක් ලබා කෙන බව අපි සහති   රමු. 

 

මහාචාර්ය ජි.එල්.ඩි වික්රමසිංහ     ඒ.පී අළුත්කේ 
උපුලපති       අධ්යක්ෂ මුෙල් 
 
 
 
පාල  මණ් ලය කමම මූලය ප්ර ා්යන් පිළිකයළ කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ්කයන් වගකීම ෙරයි.  කමම 

මූලය ප්ර ා් අධ්යක්ෂ මණ් ලය විසින් අනුමත  රනු ලැබූ අතර, ඒ කවනුකවන් අත්සන්  රනු ලැකබ්. 

 

චන්ද්රරත්න විතානකේ      ආචාර්ය ඩි.ඩි.ඩි. සුරමර 
සාමාජි        සාමාජි  
 

2018 කපබරවාරි 23 වන දින ක ොළඹදීය. 
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10.2 මූලය කාර්යසාධ්න ප්රකාශය 
ගදසැේදර්  31 දිනට අවසන් වර්ෂය සහහා සටහන 2017 (රුපියල්) 2016 (රුපියල්) 

ගමගහයුේ ගදායම    

හුනරාවර්තන ප්රොනය  227,055,000 180,172,500 

 ාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්න ප්රොනය  3,355,109 2,263,842 

නිහුණතා අං් සංවර්ධ්න ප්රොනය 18 47,284,707 47,970,476 

    

අධ්යයන  ටයුතුවලින් ආොයම 19 5,987,769 1,686,745 

අඩු ළා - අධ්යයන  ටයුතු මත ජජු වියෙම 20 2,967,709 1,190,995 

අධ්යයන  ටයුතුවලින් ශුේධ් ආොයම  3,020,060 495,750 

උපාධි වැ සටහන්වලින් ආොයම 21 16,086,000 14,947,420 

කවනත් ආොයම් 22 7,400,699 6,632,136 

විලම්බිත ආොයම ක්රමක්ෂය කිරීම 23 105,041,818 89,451,267 

    

මුළු ගමගහයුේ ගදායම  409,243,393 341,933,391 

 

ගමගහයුේ වියදේ 

   

කසේව  පිරිවැය 24 166,495,500 128,787,410 

ගමන් වියෙම් 25 480,592 112,958 

සැපයුම් හා අව්ය කේ 26 7,170,003 6,638,114 

න ත්තු වියෙම් 27 7,186,428 6,011,988 

කසේවා 28 72,744,388 59,397,634 

කෙපළ, පිරියත හා උප රණ ක්ෂය කිරීම හා ක්රමක්ෂය 29 105,041,818 89,451,267 

    

නිහුණාත අං් සංවර්ධ්න වියෙම් 30 47,284,707 47,970,476 

    

ප්රතිපාෙනයන්ට කපර මුළු කමකහයුම් වියෙම්/ස්ථාවර වත් ම් බැහැර කිරීකම් අලාභ  406,403,436 338,369,847 

ප්රතිපාෙනයන්ට කපර ශුේධ් කමකහයුම් අතිරික්තය/ (හි ය)   2,839,957 3,563,544 

පාරිකතෝෂි  ප්රතිපාෙනය  6,040,782 2,910,609 

වත් ම් බැහැරකිරීකම් පාඩුව  - 438,226 

වත් ම් පරිතයාගකිරීකම් පාඩුව  624,921  

ප්රතිපාෙනයන්ට පසු ශුේධ් අතිරික්තය/ (හි ය)  (3,825,746) 214,709 

    

    

පිටු අං  51 සිට 54 ෙක්වා ගි කම් රණ ප්රතිපත්ති හා පිටු අං  55 සිට 66 ෙක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය 

ප්ර ා්යන්හිම ක ොටසක් කේ. 
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10.3 මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය 
ගදසැේදර්  31 දිනට අවසන් වර්ෂය සහහා 2017 (රුපියල්) 2016 (රුපියල්) 

ගමගහයුේ ්රියාකාරකේ ගවතින් මුදල් ප්රවාහය වීේ   

   

සාමානය ක්රියා ාර ම් කවතින් අතිරික්තය/හි ය (3,825,746) 214,709 

   

මුදල් ගන වන සංචලනයන්   

විලම්බිත ආොයම/ප්රාේධ්න ප්රොන ක්රමක්ෂය කිරීම (105,041,818) (89,451,267) 

ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය 105,041,818 89,451,267 

ස්ථාවර වත් ම් බැහැර කිරීකම්දී ලාභය/අලාභය - 438,226 

ස්ථාවර වත් ම් පරිතයාග කිරීකම්දී ලාභය/අලාභය 642,921  

පාරිකතෝෂි ය 6,040,782 2,910,609 

විගණන ගාස්තු   

   

කාරක ප්රාේධ්න ගවනස්වීේවලට ගපර ගමගහයුේ ලාභය 2,839,957 3,563,544 

   

කතොගවල (වැඩි)/අඩු මම (156,527) (985,456) 

 ාර්ය මණ් ල ණයගැතියන්කේ (වැඩි)/අඩු මම (466,187) (98,724) 

ණයගැතියන්කේ හා අයවිය යුතු කේහි (වැඩි)/අඩු මම (41,824,494) (107,086) 

කපර කගමම්වල (වැඩි)/අඩු මම 521,355 (129,295) 

අත්ති ාරකම් (වැඩි)/අඩු මම (69,465) - 

අයවිය යුතු තැන්පතුවල (වැඩි)/අඩු මම (273,235) (100,000) 

 ල් ඇතිව ලෙ අත්ති ාරම්  (වැඩි)/අඩු මම (220,500) 220,500 

ආපසු කගවිය යුතු තැන්පතුවල (වැඩි)/(අඩු) මම (673,603) 513,725 

කගවිය යුතු ගි කම්වල වැඩි/(අඩු මම) 45,822,644 (101,733) 

   

කපර වර්ෂය සම්බන්ධ්කයන් ගැලපීම   

පාරිකතෝෂි  කගමම - (181,219) 

විගණන ගාස්තු කගමම   

ගමගහයුේ ්රියාකාරකේ ගවතින් ශුශධ් මුදල් ප්රවාහය වීේ 5,499,945 2,594,256 

   

ගගයෝජන ්රියාකාරකේ ගවතින් මුදල් ප්රවාහ   

 ඉ ම්  (598,939,105) 

 කගො නැගිලි (34,463,755) (19,822,047) 

 ප්රධ්ාන කගො නැගිල්ල - (47,670) 

 පරිගණ   (11,198,552) (28,985,180) 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් (3,674,165) (12,516,118) 

  ාර්යාලීය උප රණ (4,704,278) (1,567,500) 

 ඉගැන්මකම් උප රණ (15,883,412) (17,729,660) 

 පිරියත හා යන්ර (14,140,887) (26,885,226) 

 ග්රන්ථ (4,591,095) (2,972,765) 

 කවනත් වත් ම් (488,968) (3,407,856) 

 සිදු ක කරමින් ඇති  ාර්යයන්  (53,710,176) (396,750) 

                  සිදු ක කරමින් ඇති  ාර්යයන් - (මෘදු ාංග සංවර්ධ්න) - (3,368,770) 

 ආකයෝජානය (9,529,704) (6,333,298) 

 හුස්ත ාල තැන්පතු 3,414,078 2,590,000 

 විෙයාගාර තැන්පතු 3,395,000 2,590,000 

 වත් ම් බැහැර දීම්වලින් ලෙ ආොයම - 347,617 

ගගයෝජන ්රියාකාරකේ ගවතින් ශුශධ් මුදල් ප්රවාහය වීේ (145,575,914) (717,444,328) 
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මූලයකරණ ්රියාකාරකේ ගවතින් මුදල් ප්රවාහය වීේ   

ප්රාේධ්න ොය ත්වය - මහා භාණ් ාගාරය 85,984,891 115,786,158 

ප්රාේධ්න ප්රොන 53,398,176 600,996,450 

කවනත් අරමුෙල් 4,300 10,000 

මූලයකරණ ්රියාකාරකේ ගවතින් ශුශධ් මුදල් ප්රවාහය වීේ 139,387,367 716,792,608 

මුෙල් හා මුෙල් සමාන කේහි ශුේධ් වැඩි/(අඩු) මම (688,602) 1,942,536 

 ාලපරිච්කේෙය මුලදී මුෙල් හා මුෙල් සමාන කේ 15,478,526 13,535,990 

කාලපරිච්ගේදය අවසානගේදී මුදල් හා මුදල් සමාන ගශ 14,789,924 15,478,526 

   

පිටු අං  51 සිට 54 ෙක්වා ගි කම් රණ ප්රතිපත්ති හා පිටු අං  55 සිට 66 ෙක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය 

ප්ර ා්යන්හිම ක ොටසක් කේ. 
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10.4 2017 ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සදහා ශුශධ් වත්කේ ගවනස් වීේ පිළිදහ ප්රකාශය 
 සමුච්චිත 

අරමුෙල 
(රුපියල්) 

ප්රතයාගණන 
අතිරික්තය 
(රුපියල්) 

කවනත් 
අරමුෙල් 
(රුපියල්) 

ප්රාේධ්න ප්රධ්ාන මුළු ශුේධ් 
වත් ම් 
(රුපියල්) 

ටි.ඊ.ඩි.පී     
(රු.) 

භාණ් ාගාර  
(රු.) 

ජි.ඕ.පී.
ඒ.    
(රු.) 

වයි.ඒ.එස්.ඩි 

අමාතයං්ය 
(රු.) 

ඩි.ටි.ඊ.ටි   
(රු.) 

කනොරා්න 
(රු.) 

එස්,ඩි,පී 
(රු.) 

 බ්.යු.එස්.
සී.        
(රු.) 

එම්.ඕ.
එෆ්.    
(රු.) 

එස්.ඩි.ඩි. (රු.)  

ජි.අයි. 

ඉස්න 

 

විලම්භීත  

ආොයම    

(රු.) 

2016.01.01 
දිනට ක්ේෂය 

(11,490,975) 32,834,938 569,012 133,317,516 5,350,000 9,300 181,529,594 132,612,937 155,792 8,816,271 315,938 6,876 69,414,686  373,231,854 926,673,736 

ගැලපීම් 4,175,909 (1,030,341) 10,000 - 9,633,333  579,167        2,250,875 15,618,943 

ක්රමක් ක්ෂය    (28,157,790) (2,274,166) (1,860) (12,439,336) (11,226,059) (86,125) (2,421,483) (315,938) - (1,721,983)  (28,745,208) (87,389,944) 

එ තුකිරීම්        595,500,000     5,496,450   600,996,450 

වසර සෙහා 
ොය ත්වය 

              115,786,158 115,786,158 

 ාලපරිච්කේෙය 
සඳහා 
අතිරික්තය/ 
(හි ය) 

214,709               214,709 

2016.12.31 

දිනට ගශේෂය 

(7,100,357) 31,804,597 579,012 105,159,726 12,709,167 7,440 169,669,425 716,886,878 69,667 6,394,789 - 6,876 73,189,153  462,523,679 1,571,900,052 

2017.01.01 
දිනට ගශේෂය 

(7,100,357) 31,804,597 579,012 105,159,726 12,709,167 7,440 169,669,425 716,886,878 69,667 6,394,789 - 6,876 73,189,153 - 462,523,679 1,571,900,052 

ගැලපීම් 211,900 (873,337) - 4,671,307 -  26,606  (1,485)  421,250    3,146,824 7,603,066 

ක්රමක් ක්ෂය (1,651,112)   (28,415,085) (2,274,167) (1,860) (12,332,685) (11,129,920) (68,182) (2,325,220) (210,625)  (1,549,240) (2,984) (45,080,740) (105,041,820) 

එ තුකිරීම්   4,300          53,332,176 66,000  53,402,476 

වසර සෙහා 
ොය ත්වය 

              85,984,891 85,984,891 

 ාලපරිච්කේෙය 
සඳහා 
අතිරික්තය/ 
(හි ය) 

(3,825,746)               (3,825,746) 

2017.12.31 
දිනට ක්ේෂය 

(12,365,315) 30,931,260 583,312 81,415,948 10,435,000 5,580 157,363,346 705,756,958 - 4,069,569 210,625 6,876 124,972,089 63,016 506,574,654 1,610,022,919 

පිටු අං  51 සිට 54 ෙක්වා ගි කම් රණ ප්රතිපත්ති හා පිටු අං  55 සිට 66 ෙක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය ප්ර ා්යන්හිම ක ොටසක් කේ. 
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10.5 මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 

සැලකිය යුතු ගි කම් රණ ප්රතිපත්ති 

10.5.1 ගප ුව ප්රතිපත්ති 

 වාර්තා රණ අධි ාරිය 

වෘත්තීය තාක්ෂණකේෙ වි්්වවිෙයාලය (මින් මතු වි්්වවිෙයාලය ව්කයන් 

හැඳින්කවන) 2008 අං  31 ෙරන පාර්ලිකම්න්තු පනත මගින් සංස්ථාගත  රන 

ලෙ අතර එය රත්මලාන,  ඳවල, අං  100 හි පිහිටා ඇත. 

 ප්රධ්ාන ක්රියා ාර ම් 

(අ)  ප්රථම උපාධි වැ සටහන් පැවැත්මම 

(ආ) ප්්චාත් උපාධි වැ සටහන සංවර්ධ්නය කිරීම 

(ඇ) ටිමඊටි අධ්යාපනය සම්බන්ධ් පර්කේෂණ පැවැත්මම 

(ඈ) ටිමඊටි ආයතනකේ විෂයමාලා සංවර්ධ්නය කිරීම 

(ඉ) උපාධි විෂයමාලා සංවර්ධ්නය කිරීම 

(ඊ) ඉකගනුම් ද්රවය සංවර්ධ්නය කිරීම 

(උ) වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්නය සඳහා ක ටි- ාලීන හුණු ක   

 වැ සටහන්, සම්මන්රණ හා වැ මුළු පැවැත්මම 

 පිළිකයළ කිරීකම් පෙනම 

(අ) පිළිපැදීම පිළිබඳ ප්ර ා්ය 

කමම මූලය ප්ර ා් ශ්රී ලං ා රාජාය කසේවා ගි කම් රණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව 

පිළිකයළ  ර ඇත.  අනාවරණය  ර ඇති තැන්හිදී හැර, ගි කම් රණ ප්රතිපත්ති 

කපර  ාලපරිච්කේෙකයහිදී භාවිතා  රන ලෙ ඒවාට අනුකූල කේ. 

කමම මූලය ප්ර ා් අතන්  පැවැත්මක් ඇති යන පෙනමින් පිළිකයළ  ර ඇත්කත් 

ඉදිරි  ාලපරිච්කේෙය (2017) තුළ කමම ආයතනය ඈවර කිරීකම් අෙහසක් 

කනොමැති බැවිනි. 

 

(ආ) මැනීකම් පෙනම 

 

 කමම මූලය ප්ර ා්යන් තතිහාසි  පිරිවැය පෙනමින් පිළිකයළ  ර ඇති 

අතර, ප්ර ා්  ර ඇති තැන්හිදී හැර වටිණා ම්වල අගය කවනස්මම් සඳහා 

ගැලපීම් කනොක කර්. 

 

(ඇ) ක්රියා ාරිත්ව හා ඉදිරිපත් කිරීකම් මුෙල් වර්ගය 

 

 මූලය ප්ර ා්යන් කමම වි්ව්විෙයාලකේ ක්රියා ාරිත්ව හා ඉදිරිපත් කිරීම් මුෙල් 

ඒ  ය වන ශ්රී ලං ා රුපියල්වලින් ඉදිරිපත් ක කර්.  

 

 කවනත් කලස ප්ර ා් ක කර් නම් හැර, ශ්රී ලං ා රුපියල්වලින් ඉදිරිපත්  ර 

ඇති සියලුම මූලය ෙත්ත ආසන්නතම රුපියලට වටයා ඇත. 

 

 

 

 සන්සන්ෙනාත්ම  කතොරතුරු 
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වත්මන්  ාලපරිච්කේෙකේ මූලය ප්ර ා් පිළිබඳ අවකබෝධ්ය වර්ධ්නය  රනු පිණිස 

කපර  ාලපරිච්කේෙය සම්බන්ධ්කයන් සන්සන්ෙනාත්ම  කතොරතුරු අනාවරණය 

ක කර්. 

 

මූලය ප්ර ා්යන්හි අයිතමයන් වර්ී  රණය කිරීම කහෝ ඉදිරිපත් කිරීම 

සංක්ෝධ්නය ක කරන අවස්ථාවන්හිදී, ව ා යහපත් ඉදිරිපත් කිරීමක් සපයනු 

පිණිස, සන්සන්ෙනාත්ම  සංතයාවන්ෙ වත්මන් වර්ෂයට අනුකූල වන කලස යළි 

වර්ී  රණය  ර ඇත. 

 

10.5.2 වත් ම් හා ඒවාකේ තක්කසේරු කිරීකම් පෙනම් 

1.1.1 කේපළ, පිරියත හා උප රණ 

(අ) ප්රතිග්රහණය හා මැනීම 

 

2009 ඔක්කතෝබර් 12 දිනට පසුව අත් ර ගනු ලැබූ කේපළ, පිරියත හා උප රණ 

පිරිවැකයන් සමුච්චිත ක්ෂය අඩු  ළ අගයට සඳහන්  රනු ලැකබ්. 

 

(ආ) පිරිවැය 

 

කේපළ, පිරියත හා උප රණවල පිරිවැය එහි ගැනුම් මිකලන් හා එම වත් ම්වල 

අකේක්ෂිත ප්රකයෝජානය ගැනීම සඳහා ක්රියා රන තත්ත්වයට කගන ඒකම්දී වැය වූ 

 වර කහෝ වියෙම්වලින් සමන්විත කේ.  සථ්ිර ස්වභාවකේ වත් ම් අත් ර ගැනීම, 

වයාේත කිරීම හා දියු ක කිරීම සඳහා පසුව වැය වූ වියෙම ප්රාේධ්න වියෙම 

ව්කයන් සල ා ඇත. 

 

(ඇ) ක්ෂය 

 

 කේපළ, පිරියත හා උප රණවල ක්ෂය සඳහා ප්රතිපාෙනය ගණනය  රනු 

ලබන්කන් ඒවාකේ ප්රකයෝජානවත් ආයු ාලය මුළුල්කල් පහත අනුපාති වලින් 

පිරිවැය මත කහෝ තක්කසේරුව මත සරල කර්ඛීය ක්රමය භාවිතා  රමිනි.  

 

 කගො නැගිලි   5% 

 මායිම් තාේප   5% 

 වතුර මල   5% 

 කමෝටර් වාහන   25% 

 පරිගණ    16.66% 

 ගෘහ භාණ්  හා වැේදුම්  10% 

  ාර්යාලීය උප රණ  10% 

 පිරියත හා උප රණ  10% 

 ඉගැන්මකම් උප රණ  10% 

 ග්රන්ථ    33.33% 

 කවනත් වත් ම්   33.33% 
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2013.12.31 ෙක්වා අත් ර ගත් වර්ෂය සඳහා මුළු වර්ෂය කවනුකවන්ම ක්ෂය ප්රතිපාෙනය 

 රන අතර, වත් ම් බැහැර  රන වර්ෂය සඳහා කිසිදු ක්ෂය ප්රතිපාෙනයක් කනොක කර්. 

2013 සිට ඉදිරියට, වත් ම් ක්ෂය මම එය භාවිතයට ඇති අවස්ථාකේදී ඇරකඹන අතර, 

එය විකිණීම/බැහැර කිරීම සඳහා ෙරනු ලබන කලස වර්ී  රණය  රන දිනකේදී අවසන් 

කවයි. 

 

1996 වර්ෂකේ මිලට ගත් මී  බස් රථය (අක්ෝක් කල්ලන්්න -42 ෂිට්) භාවිතයට ගත 

කනොහැකිබවින් 2016.12.31 දිනට පිරිවැය කනොකගන ඇත. 

 

වි්්ව විෙයාලය සඳහා ස ස්  රන ලෙ ආයතන සංග්රහකේ පිරිවැය කවනත් වත් ම් 

යටකත් හඳුනාකගන ඇති අතර එය ක්රියාවට නැංමම සඳහා හැකි වන විට ක්ෂය  පා 

හැකර්. 

10.5.3 වත් ම් තක්කසේරු කිරීම 

(අ) ප්රතයාගණනය  රන ලෙ කේපළ, පිරියත හා උප රණ එම ප්රතයාගණනය 

 රන ලෙ අගකයන් සමුච්චිත ක්ෂය අඩු ක ොට සඳහන්  රනු ලැබීය.  

(ආ) ප්රතයාගණනය  රන ලෙ වත් ම්වල ආයු ාලය ඒ සඳහා පත්  රන ලෙ 

 මිටුව විසින් තීරණය  රන ලෙ පරිදි පහත සඳහන් කේ:- 

 

ගෘහ භාණ්  හා වැේදුම්  අවුරුදු 08 යි. 

ඉගැන්මකම් උප රණ  අවුරුදු 10 යි. 

කගො නැගිලිවල ආයු ාලය අවුරුදු 20 ක් කලස සල න ලදී. 

 

2014.12.31 දිනට ශුනය කගන යන වටිණා මක් තිබූ අොළ කේපළ, පිරියත හා උප රණවලට ඉතිරි 

ප්රකයෝජානවත් ආයු ාලය පත්  රන ලෙ  මිටුවක් විසින් නිර්ණය  රන ලදුව ඒ අනුව ක්ෂය  රන 

ලදී. 

 

 2014 සිට ගයුකාලය 

පරිගණ  (තක්කසේරු  රන ලෙ) අවුරුදු 2 යි මාස 9 ½  

 ාර්යාලීය උප රණ (තක්කසේරු  රන ලෙ) අවුරුදු 2 යි මාස 9 ½ 

පරිගණ  (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත) අවුරුදු 2 යි මාස 9 

කවනත් වත් ම් (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත) අවුරුදු 2 යි මාස 9 

 

2015.12.31 දිනට භාවිතයට ගතහැකි වටිනා මක් ඇති වත් ම්,  පිරියත හා  උප රණවල ඉතිරි ආයු 

 ාලය තීරණය  රනු ලැබුකේ පත්  රන ලෙ  මිටුවක් මගිනි. 

වාහන (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත)  මිලදී ගැනීකමන් වසර 12ක් 
වාහන (තක්කසේරු  රන ලෙ)   මිලදී ගැනීකමන් වසර 12ක් 
පරිගණ  (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත)  මිලදී ගැනීකමන් වසර 06ක්  
ග්රන්ථ (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත)  මිලදී ගැනීකමන් වසර 06ක් 
කවනත් වත් ම් (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත) මිලදී ගැනීකමන් වසර 06ක් 
 

2016.12.31 දිනට භාවිතයට ගතහැකි වටිනා මක් ඇති වත් ම්,  පිරියත හා  උප රණවල 

ඉතිරි ආයු  ාලය තීරණය  රනු ලැබුකේ පත්  රන ලෙ  මිටුවක් මගිනි. 

පරිගණ  (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත)  2016 සිට වසර 2ක් 
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ග්රන්ථ (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත)  2016 සිට වසර 5ක් 

2017.12.31 දිනට භාවිතයට ගතහැකි වටිනා මක් ඇති වත් ම්,  පිරියත හා  උප රණවල 

ඉතිරි ආයු  ාලය තීරණය  රනු ලැබුකේ පත්  රන ලෙ  මිටුවක් මගිනි. 

කවනත් වත් ම් (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත) 2017 සිට වසර 3ක් 
 
ග්රන්ථ (වි්්වවිෙයාල අරමුෙල් සම්පාදිත) 
2012 වර්ෂකේ මිලදී ගැනීම්   2017 සිට වසර 4ක් 
2014 ෂකේ මිලදී ගැනීම්   2017 සිට වසර 7ක්    

 

10.5.4 පරිකල්තන 

පිරිවැය හා ශුේධ් උපලබ්ධි වටිණා ම යන කෙක න් පහත අගය මත පරිකල්තන සඳහන්  රනු ලැකබ්.  

ශුේධ් උපලබ්ධි වටිණා ම යනු සාමානය වයාපාරි   ටයුතුවලදී ඇස්තකම්න්තුගත විකි කම් මිකලන් 

සම්ර්ර්ණ කිරීකම් හා විකිණීකම් වියෙම් අඩු  ළ විට අගයයි. 

 

10.5.5 විරාම පාරිකතෝෂි ය සඳහා ප්රතිපාෙනය  

 

වි්්වවිෙයාලකේ කසේවකේ නියුතුව සිට ඇති සියලුම කසේව යින් සඳහා 1983 අං  12 ෙරන පාරිකතෝෂි  

කගමකම් පනත යටකත් කගවිය යුතු වන විරාම පාරිකතෝෂි ය සඳහා ප්රතිපාෙන සලස්වා ඇත.  

කසේව යු කවත කමම බැර ම පැනනගිනුකේ වර්ෂ 5   අතණ්  කසේවා ාලයක් සම්ර්ර්ණ  ළ විට 

පමණකි. 

 

මුළු බැර ම බාහිරව අරමුෙල් සම්පාෙනය කිරීම කහෝ ආයුගණ මය ගණනය කිරීම සිදු කනොක කර් 

 

10.5.6 රජාකේ ප්රොන හා සහනාධ්ාර 

 

ඇති වූ වියෙම් සඳහා වි්්වවිෙයාලයට හානිර්රණය  රන රජාකේ ප්රොනයන් ඒවා ලැබු ක 

අවස්ථාකේදී හඳුනා ගනු ලැකබ්. හුනරාවර්තන ස්වභාවකේ  ප්රොනයන් මූලය  ාර්යසාධ්න 

ප්ර ා්ය තුළ ආොයම් කලස හඳුනාගනු ලබන අතර ප්රාේධ්න ස්වභාවකේ  ප්රොනයන් 

විලම්බිත ආොයම ව්කයන් බැර ක ොට, අොළ වත් කම් ප්රකයෝජානවත් ආයු ාලය 

මුළුල්කල් ස්ථාවර පෙනමින් වාර්ෂි ව ක්රමක්ෂය ක කර්.  

 

10.5.7 මූලය  ාර්යසාධ්න ප්ර ා්ය 

 

10.5.8 අොයම හදුනාගැනීම 

 

(අ) හුනරාවර්තන ප්රොනය කවතින් වූ ආොයම ලැබු ක විට හඳුනා ගැකන්. 

(ආ) පාඨමාලා හා ඩිේකලෝමා ගාස්තු ලැබු ක විට හඳුනා ගැකන්. 

(ඇ) වික්ේෂා-උපකේ්  ආොයම අොළ ක්රියා ාර ම සම්ර්ර්ණ  ළ විට හඳුනා ගනු ලැකබ්. 

(ඈ) කවනත් ආොයම් උපචිත පෙනම මත හඳුනා ගැකන්. 
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(ඉ) ලියාපදිංචි  ළ දින සිට වසර 8 ක් සම්ර්ර්ණ වන කතක් හිමි ම් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්  ළ හැකි බැවින් 2012 දී 

 රන ලෙ සහ 2017.12.31 දිනට හිමි ම් කනොකියන ලෙ රුපියල් 68000   ආපසු කගවිය හැකි තැන්පතු 

ආොයමට කනොගනු ලැබීය. 

  

10.5.9 වියෙම 

 

වි්්වවිෙයාලකේ එදිකනො කමකහයුම්වලදී හා කේපළ, පිරියත හා උප රණ න ත්තුව  ාර්යක්ෂම 

තත්ත්වය  පවත්වා ගැනීම උකෙසා ඇති වන සියලු වියෙම් වර්ෂය සඳහා වූ අතිරික්තය/ හි ය ගණනය 

කිරීකමහිලා ආොයම් ප්ර ා්යට ආකේ්  ර ඇත.  

 

 

10.5.10 මුෙල් ප්රවාහ ප්ර ා්ය 

 

මුෙල් ප්රවාහ ප්ර ා්ය පිළිකයළ  ර ඇත්කත් ‘‘වක්ර ක්රමය“ භාවිතා  රමිනි.  මුෙල් හා මුෙල් සමාන 

කේට වි්්වවිෙයාලකේ බැංු ගි කම්වල ක්ේෂයන් කගන් සමන්විත කවයි. 

 

10.5.11 අනාවරණයන් 

 ම් රු විනි්්චය සභාකේ කගොනු  ර ඇති නඩුවලට අොලව විසෙන ලෙ ගැටළු. 

 

 ම් රු විනි්්චය සභාකේ වි්්වවිෙයාල නිලධ්ාරිකයු කගොනු ර තිබු නඩුවක් සමථයට පත් කිරීම 

සෙහා වි්්වවිෙයාලය විසින් කසේවය අත්හිටුවා තිබු  ාලයට අොලව රු.596,040.00 කගමම. 

 

රු. 763,176.00 මුෙලක් හිග මුෙල් ව්කයන්  ලින් කසේවය  ල සහ ාර මුලයාධි ාරීවරකයුකගන් 

අය ර ගැනීමට නියමිතය. 

 

එක්සත් රාජාධ්ානිකේ ප්්චාත් උපාධි නිම ර නැවත කසේවයට වාර්තා කනොකිරීම කහේතුකවන් රු. 

898,095.00 මුෙලක් අය ර ගැනීමට නියමිතය. 

 

ගශේෂ පත්රගේ දිනට පසුව සිුවවීේ. 

ක්ේෂ පරකේ දිනට පසුව මූලය ප්ර ා්නවල ගැලපීම් කහෝ අනාවරණය කිරීම් අව්ය වන කිසිදු 

සිදුමමක් සිදු කනොමය. 
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10.6 මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
 ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 2017 (රුපියල්) 2015 (රුපියල්) 

2 දැංකුවල ගශේෂ   

 ලං ා බැංුව - රත්මලාන   ගි කම් අං  0070308457 8,526,529 8,396,870 

 මහජාන බැංුව - රත්මලාන  ගි කම් අං  080-1-001-3-0003120 5,047,617 3,509,707 

 7 දින  ැඳවුම් තැන්පතු - මහජාන බැංුව - රත්මලාන 1,215,778 3,571,949 

  14,789,924 15,478,526 

3 අත්තිකාරේ හා අයවිය යුතු තැන්පතු    

 අත්තිකාරේ   

 විවිධ් අත්ති ාරම් 69,465  

    

  69,465  

 අයවිය යුතු තැන්පතු   

 ඇප තැන්පතුව - උපාධි ප්රොකනෝත්සවය 390,815 250,000 

 මවෘත වි්්වවිෙයාලය 15,000  

 ශ්රී ලං ා ගමනාගමන මණ් ලය 117,420  

 හුස්ත ාල තැන්පතුව - ක ොළඹ වි්්වවිෙයාලය 5,000 5,000 

  528,235 255,000 

  597,700 255,000 

4 ගපර ගගවීේ   

 රක්ෂණ හා ලියාපදිංචි ගාස්තු 339,221 388,008 

 යන්ර පිරියත හා උප රණ - කවනත්  - 

 බදුුලී හා වරිපනම් - බදු  - 

 මෘදු ාංග යාවත් ාලීන කිරීම 709,167 1,063,750 

 විකේ් ගමන් -අනියම්  - 

 න ත්තුව - ඡායාපිටපත් යන්ර/ වායුසමන යන්ර හා විදුලි කසෝපානය 300,469 287,908 

 හුවත්පත් හා වාරස රා 33,063 27,337 

 සාමාජි ත්වය - 136,273 

  1,381,920 1,903,276 

    

5 කාර්ය මණ්ඩල ණය සහ අත්තිකාරේ   

 ආපො ණය 5,776,811 5,313,524 

 උත්සව අත්ති ාරම් 5,000 2,500 

 වික්ේෂ අත්ති ාරම් 400  

  5,782,211 5,316,024 

6 ණයගැතිගයෝ හා අයවිය යුතු ගශ   

 විවිධ් ආොයම් 104,449 115,623 

 උපාධි ප්රොකනෝත්සවය 4,000  

 ආොයම - වික්ේෂා උපකේ් ත්ව, හුණු ක හා විෂයමාලා කසේවා  - 

 කේපළවල ුලිය 57,500 102,850 

 ස්ථිර තැන්පතුකේ කපොළිය 1,309,545 818,707 

  ැඳවුම් තැන්පතුකේ කපොළිය 238,326 260,003 

 ශිෂය සුභසාධ්නය 365,598  

 පී.එම්.යූ.එස්. මුෙලිකේ 3,400 3,400 

 පී.ඒ.කක්. ගණනාත් 7,000 7,000 

 ජාාති  තරුණකසේවා සභාව 427,747 774,447 

 නිහුණතා අං්කේ සංවර්ධ්න වැ සටහන් 41,062,620 1,436,068 

 ජාාති  ඵලෙයිතා කල්තම්  ාර්යාලය - 5,910 
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 වි්්වවිෙයාලය - කසේව  917,642  

 වි්්වවිෙයාලා විෙයාතන 850,675  

  45,348,502 3,524,008 

7 ගගයෝජන (ගපසු ගගවිය යුතු ශිෂය තැන්පතු)   

 මහජාන බැංුව - රත්මලාන 17,130,000 8,020,000 

 ලං ා බැංුව - රත්මලාන 14,978,741 14,559,037 

    

  32,108,741 22,579,037 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 

ගශපළ, පිරියත හා උපකරණ 

 2017.01.01 
දිනට ක්ේෂය 

ගැලපීම එ තු කිරීම බැහැර කිරීම් 2017.12.31 
දිනට ක්ේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 

8.1 පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීේ      

ඉ ම් 4,633,190    4,633,190 

කගො නැගිලි 80,428,291  26,918,244  107,346,536 

ප්රධ්ාන කගො නැගිල්ල 17,601,164    17,601,164 

කමෝටර් වාහන 569,931    569,931 

පරිගණ  16,500    16,500 

ගෘහභාණ්  හා  ාර්යාලීය උප රණ 2,022,586  3,363,750  5,386,336 

පිරියත හා යන්කරෝප රණ 157,052    157,052 

මායිම් තාේප 874,486    874,486 

ග්රන්ථ 225,000    225,000 

කවනත් වත් ම් 432,035    432,035 

      

8.2 ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම      

ඉ ම් හා ඉ ම් වැඩිදියු ක කිරීම 609,880,843    609,880,843 

කගො නැගිලි 550,558,421  7,545,511  558,103,932 

යූනිකවෝකටක් වතුර මල 11,190,627    11,190,627 

කමෝටර් වාහන 38,750,000    38,750,000 

පරිගණ  69,827,017 (10,137,600) 11,198,551  70,887,968 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 63,557,215  3,674,165  67,231,380 

 ාර්යාලීය උප රණ 52,105,295  1,340,528  53,445,823 

ඉගැන්මකම් උප රණ 264,540,771  15,883,411  300,424,182 

පිරියත හා යන්කරෝප රණ 64,237,043  14,140,887  78,377,930 

ග්රන්ථ 32,396,984  4,591,095  36,988,079 

කවනත් වත් ම් 15,333,410  488,968  15,822,377 

අනු එකතුව 1,899,337,859 (10,137,600) 89,145,110 - 1,978,345,371 

 

 

ගශපළ, පිරියත හා උපකරණ - එස්.එස්.ඩී. 
 2017.01.01 

දිනට ගශේෂය 
ගැලපීම එකතු කිරීම දැහැර කිරීේ 2017.12.31 

දිනට ගශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 

8.1 අ . පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීේ      

ගග ඩනැගිලි 6,992,138    6,992,138 

      

      

8.2  අ. ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම      

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 537,342    537,342 

 ාර්යාලීය උප රණ 1,322,720    1,322,720 

ඉගැන්මකම් උප රණ 2,425,999    2,425,999 

පිරියත හා යන්කරෝප රණ 5,496,450    5,496,450 

කවනත් වත් ම් 2,002,336    2,002,336 
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අනු එකතුව 18,776,985    18,776,985 

එකතුව 1,918,114,844 (10,137,600 89,145,110  1,997,122,356 

 



70 
 

මූලය ප්ර ා්යන්ට සටහන් 

ක්ෂය 2017.01.01 

දිනට ගශේෂය 

ගැලපීම කාලච්ගේදය 

සදහා එකතු 

කිරීම 

දැහැර කිරීේ 2017.12.31 

දිනට ගශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 

8.3 පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීේ      

කගො නැගිලි 11,069,143  4,138,827 - 15,227,972 

ප්රධ්ාන කගො නැගිල්ල 2,303,458  880,058  3,183,517 

කමෝටර් වාහන 397,000  142,483  539,483 

පරිගණ  16,500    16,500 

ගෘහභාණ්  හා  ාර්යාලීය උප රණ 467,572  318,684  806,256 

පිරියත හා යන්කරෝප රණ 74,999  15,705  90,704 

මායිම් තාේප 437,243  43,724  480,967 

ග්රන්ථ 202,500  22,500  225,000 

කවනත් වත් ම් 295,096  88,153  383,249 

      

8.4 ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම      

කගො නැගිලි 179,219,787 688,385 26,781,736  206,689,909 

යූනිකවෝකටක් වතුර මල 3,916,720  559,531  4,476,251 

කමෝටර් වාහන 19,910,278  2,890,833  22,801,111 

පරිගණ  34,747,753 (13,016,316) 13,133,415  34,864,851 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 31,394,106  6,457,491  37,851,596 

 ාර්යාලීය උප රණ 34,904,312  5,271,547  40,175,859 

ඉගැන්මකම් උප රණ 162,349,067  28,538,022  190,887,089 

පිරියත හා යන්කරෝප රණ 20,444,780  6,548,364  26,993,144 

ග්රන්ථ 20,865,839 (4,787,815) 3,237,081  25,315,106 

කවනත් වත් ම් 8,839,869  2,624,059  11,463,928 

අනු එකතුව 537,896,025 (17,115,746) 101,692,213 - 622,472,493 

 

 

ක්ෂය - එස්.එස.්ඩී. 
 2017.01.01 

දිනට ගශේෂය 

ගැලපීම කාලච්ගේදය 

සදහා එකතු 

කිරීම 

දැහැර කිරීේ 2017.12.31 

දිනට ගශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 

8.3 අ. පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීේ      

ගග ඩනැගිලි 705,159  349,607  1,054,766 

      

8.4 අ.  ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම      

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 107,468  53,734  161,203 

 ාර්යාලීය උප රණ 264,644  132,272  396,816 

ඉගැන්මකම් උප රණ 491,534  242600  734,134 

පිරියත හා යන්කරෝප රණ 276,324  549,645  825,969 

කවනත් වත් ම් 1,338,190  221,382  1,559,572 

අනු එකතුව 3,183,219  1,549,240  4,732,460 

මුළු ක්ෂය 541,079,244 (17,115,746) 103,241,453  627,204,953 

      

මුළු ශුශධ් අගය 1,377,035,600    1,369,917,403 
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මූලය ප්රකාශවලට සටහන් 
 ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 2017 (රුපියල්) 2016 (රුපියල්) 

9 ගන නිික වැඩ   

 ගග ඩනැගිලි 238,470,955 206,536,369 

 මෘදු ාංග සංවර්ධ්න 378,000  

 උප රණ 21,794,340 396,750 

    

  260,643,295 206,933,119 

 
  2017.01.01 

දිනට ගශේෂය 

ගැලපීේ එකතුකිරීේ දැහැරකිරීේ 2017.12.31 

දිනට ගශේෂය 

(රුපියල්) 

10.1 පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීේ      

 පරිගණක මෘුවකාංග 3,400,000    3,400,000 

       

10.2 අත්පත් රගැනීම්      

 ඊඑල්ටි මුදු ාංග 1,525,000    1,525,000 

 මඩිකයෝ මෘදු ාංග 525,000    525,000 

       

 එකතුව 5,450,000    5,450,000 

 

 

 

ක්රමක්ෂය 
  2017.01.01 දිනට 

ගශේෂය 

ගැලපීේ කාලපරිච්ගේදයට 

අදාළ ක්රමක්ෂය 

කාලපරිච්ගේදයට 

අදාළ ක්රමක්ෂය 

2017.12.31 

දිනට ගශේෂය 

(රුපියල්) 

10.3 පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු 

කිරීේ 

     

 පරිගණක මෘුවකාංග   1,133,333  1,133,333 

       

       

10.4 අත්පත් රගැනීම්      

 ඊඑල්ටි මුදු ාංග 258,333  508,333  766,666 

 මඩිකයෝ මෘදු ාංග 366,301  158,699  525000 

       

 මුළු ක්රමක් ක්ෂය 624,634  1,800,365  2,424,999 

       

 මුළු ශුේධ් එ තුව 4,825,366  1  3,025,001 
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මූලය ප්රකාශවලට සටහන් 
 ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 2017 (රුපියල්) 2016 (රුපියල්) 

11 ගගවිය යුතු ගිණුේ  64,413,916 18,591,272 

 උපචිත වියදේ   

 වැටුේ හා කේතන 510,520 344,844 

 කසේව  අර්ථසාධ්  අරමුෙලට ොය  මුෙල් 13,316 11,567 

 කසේව  භාර ාර අරමුෙලට ොය  මුෙල් 3,329 2,892 

 ජීවන වියෙම් දීමනාව 23,400 26,000 

 අතුරු දීමනාව - 14,079 

 වික්ේෂ දීමනාව  - 33,333 

 අති ාල 331,905 192,899 

 නිවාඩු කවනුකවන් වැටුේ 10,216 20,976 

 කවනත් දීමනා - කවනත් 102,500  

 ගමන් වියෙම 5,532 2,995 

 දුර ථනය 128,970 114,116 

 අන්තර්ජාාල කසේවාව 511,424 562,722 

 විදුලිය 330,171 326,629 

 අමතර දීමනා - 1,257 

 පර්කේෂණ 34,145  

 ජාලය 54,439 39,032 

 හුවත්පත් හා වාරස රා 21,580 20,785 

 සහභාගි යින් සඳහා ආහාර  12,550 4,405 

 මාසි  හානිහුර  දීමනා - 1,257 

 වාහන ුලියට ගැනීම් 1,900  

 ආරක්ෂ  කසේවා 727,553  

 විවිධ් 161,700  

 ගැලහුම් දීමනාව 19,362  

 ප්රෙර්්ණ 5,335  

 උපාධි ප්රොකනෝත්සව / සමාරම්භ  උත්සව 114,250  

 සිදු රමින් පවතින වැ  - ඩිබී 37,693,743  

 විෂයමාලා සංවර්ධ්න - ඩිබී 44,000  

 ඇගයුම් රුවන් හුණු කව - ඩිබී 116,800  

 ප්්චාත් උපාධි සුදුසු ම් -ඩිබී 420,000  

 ගුණත්ව සහති  -ඩිබී 166,660  

  ාර්මි  හුණු ක  ළමනා රණය - ඩිබී 80,050  

 සමාජීය අකලවි රණය - ඩිබි 1,106,892 896,325 

 බී.කටක් ඉංග්රීසි ගුරු හුණු ක - 1,750 

 තාක්ෂණ හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීම් හුණු ක රුවන් සඳහා එන්.ම. යූ-5 - ඩිබි 673,700 539,743 

 බී.කටක්. - මෘදු ාංග තාක්ෂණකේෙය - 91,313 

 බී.කටක් - මෘදු ාංග තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 39,440  

 බී.කටක් - මෘදු ාංග තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 64,160  

 බී.කටක්. - ජාාල තාක්ෂණකේෙය  - 152,814 

 බී.කටක්. - ජාාල තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින  108,440  

 බී.කටක්. - ජාාල තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 12,480  

 බී.කටක්. - කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේෙය  47,711 

 බී.කටක්. - කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 156,780  
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 බී.කටක්. - කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 18,920  

 බී.කටක්. - විෙුත් යාන්ර තාක්ෂණකේෙය  51,486 

 බී.කටක්. - විෙුත් යාන්ර තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 33,575  

 බී.කටක්. - විෙුත් යාන්ර තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 118,545  

 බී.කටක්. - බණුමාධ්ය  තාක්ෂණකේෙය  103,262 

 බී.කටක්. - බණුමාධ්ය  තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 74,660  

 බී.කටක්. - බණුමාධ්ය  තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 108,880  

 බී.කටක්. - චිරපට හා රූපවාහිනී අධ්යයනය  478,276 

 බී.කටක්. - චිරපට හා රූපවාහිනී අධ්යයනය - අර්ධ්  ාලින 424,875  

 බී.කටක්. -  ර්මාන්ත  ළමනා රණය  8,166 

 බී.කටක්. -  ර්මාන්ත  ළමනා රණය - අර්ධ්  ාලින 87,130  

 බී.කටක්. -  ර්මාන්ත  ළමනා රණය - හුර්ණ  ාලින 1,200  

 බී.කටක්. - ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේෙය  33,050 

 බී.කටක්. - ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 45,735  

 බී.කටක්. - ඉංග්රීසි භාෂාව හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේෙය  58,120 

 බී.කටක් - ඉංග්රීසි භාෂාව හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 700  

 බී.කටක් - ඉංග්රීසි භාෂාව හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 12,820  

 බී.කටක්. - ප්රමාණ සමීක්ෂණ   4,125 

 බී.කටක්. - ප්රමාණ සමීක්ෂණ - අර්ධ්  ාලින 111,310  

 බී.එ්න. - තාක්ෂණකේෙය  3,910 

 බී.එ්න. - තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 700  

 බී.කටක්. - නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය  20,261 

 බී.කටක්. - නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 138,995  

 බී.කටක්. - නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 4,700  

 බී.කටක්. - ආහාර තාක්ෂණකේෙය  5,775 

 බී.කටක්. - ආහාර තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 92,190  

 බී.කටක්. - ආහාර තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 1,800  

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 193,545  

 ඉගැන්මකම් උප රණ 1,900,720  

 උපකේ්න කගවිම් - ඩිබී 760,775  

 අතැති කතොග 60,435 97,125 

 බී.කටක්/බි. එ  ලියාපදිංචි ගාස්තු   

 අයදුම්පත් සැ සුම් ගාස්තු 71,025  

  48,070,477 4,313,000 

    

 වැටුප   38,601 

 කගමම්ලාභී බේෙ (ආොය  බේෙ)  155,347 82,658 

 රෙවා ගැනීම්  14,664,286 13,342,464 

 විගණන ගාස්තු සහහා ප්රතිපාදනය 500,000 500,000 

 ශිෂය සුභසාධ්න 1,023,806 314,548 

    

12 ගපසු ගගවිය යුතු ගකටි කාලීන තැන්පතු   

 කටන් ර් තැන්පතු 979,975 1,092,225 

 හුස්ත ාල තැන්පතු  340,353 

 විෙයාගාර තැන්පතු  110,000 

 කන්වාසි ාගාර තැන්පතු 622,000 733,000 

  1,601,975 2,275,578 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
 ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 2017 2016 

  රුපියල් රුපියල් 

13 පාරිගතෝෂිකය සහහා ප්රතිපාදනය   

 2017.01.01 දිනට ක්ේෂය 29,043,106 26,313,716 

 2017 වර්ෂය සඳහා ප්රතිපාෙනය 6,040,782 2,910,609 

 පාරිකතෝෂි  කගමම  (114,925) 

 ගැලහුම  (66,294) 

    

 2017.12.31 දිනට ගශේෂය 35,083,888 29,043,106 

    

14 ගපසු ගගවිය යුතු දිගු කාලීන තැන්පතු   

 හුස්ත ාල තැන්පතු 13,534,078 10,120,000 

 විෙයාගාර තැන්පතු 13,505,000 10,110,000 

  27,039,078 20,230,000 

15 ප්රාේධ්න ප්රදානය   

 ප්රාේධ්න ප්රදානය - කාර්ිකක අධ්යාපන සංවර්ධ්න වයාපෘතිය   

 ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම වටිනාකම ගැලපීේ ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 කගො නැගිල්ල 13,365,794  5,297,434 8,068,361 

 වතුර මල 11,190,627  4,476,251 6,714,376 

 පරිගණ  15,449,850 291,000 14,112,053 1,046,797 
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  ාර්යාලීය උප රණ 44,958,211  35,074,288 9,883,922 

 ඉගැන්මකම් උප රණ 174,760,907  129,872,828 44,888,080 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 31,558,455  24,481,089 7,077,366 

 හුස්ත ාල ග්රන්ථ 10,276,876  6,539,830 3,737,046 

 එකතුව 301,560,720 291,000 219,853,773 81,415,948 

 ප්රාේධ්න ප්රදානය - මහා භාණ්ඩාගාරය   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම    

 කමෝටර් වාහන 25,150,000 14,715,000 10,435,000 

 එකතුව 25,150,000 14,715,000 10,435,000 

 ප්රාේධ්න ප්රදානය - ජී.ඕ.පී.ඒ.    

  වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම    

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 18,600 13,020 5,580 

 එකතුව 18,600 13,020 5,580 

 ප්රාේධ්න ප්රදානය - තරුණ කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධ්න 

අමාතයාංශය 

 

 ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 ඉ ම් හා ඉ ම් වැඩිදියුනුකිරීම් 2,361,079  2,361,079 

 කගො නැගිල්ල 234,528,687 81,470,066 153,058,621 

 වාහන 758,245 279,078 479,167 

 ඉගැන්මකම් උප රණ 6,018,283 4,634,400 1,383,883 

 පරිගණ  79,850 66,554 13,296 

  ාර්යාලීය උප රණ 67,300 - 67,300 

 එකතුව 243,813,444 86,450,098 157,363,346 

 ප්රාේධ්න ප්රදානය - තෘතියික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීේ 

ගදපාර්ගේන්තුව 

 

  වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම    

 ඉ ම් 595,500,000  595,500,000 

 කගො නැගිල්ල 161,003,908 54,296,400 106,707,508 

  ාර්යාලීය උප රණ 80,401 80,401 - 

 පිරියත හා යන්කරෝප රණ 44,792 44,792 - 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 2,890,404 2,626,174 264,230 

 ඉගැන්මකම් උප රණ 13,789,614 10,509,540 3,280,074 

 පරිගණ ය 170,432 165,286 5,146 

 කවනත් වත් ම් 5,806 5,806 - 

 එකතුව 773,485,357 67,728,399 705,756,958 

 

 

 

මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 

ප්රාේධ්න ප්රදානය - ගනෝරාඩ්    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම    
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 ාර්යාලීය උප රණ 306,823 306,823  

පරිගණ ය 4,479 4,479  

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 1,086 1,086  

කවනත් වත් ම් 317,986 317,986  

එකතුව 630,374 630,374  

ප්රාේධ්න ප්රදානය - නිපුනතා සංවර්ධ්න වයාපෘතිය    

 වටිනාකම ගැලපීේ ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම     

 ාර්යාලීය උප රණ 1,033,344  860,667 172,677 

පරිගණ ය 1,406,234 722,518 652,544 31,172 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 865,492  799,233 66,259 

ඉගැන්මකම් උප රණ 15,796,981  11,997,520 3,799,461 

කවනත් වත් ම් 276,160 29,290 246,870 - 

එකතුව 19,378,211 751,808 14,556,834 4,069,569 

    

ප්රාේධ්න ප්රදානය - ඩබ්.යූ.එස්.ඊ.    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම    

පරිගණ  1,263,750 1,053,125 210,625 

එකතුව 1,263,750 1,053,125 210,625 

ප්රාේධ්න ප්රදානය - මුදල් අමාතයාංශය    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම    

පරිගණ  11,000 4,124 6,876 

එකතුව 11,000 4,124 6,876 

ප්රාේධ්න ප්රදානය - නිපුණතා සංවර්ධ්න අංශය    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම    

කගො නැගිල්ල 96,522,111 1,054,766 95,467,345 

පිරියත හා යන්කරෝප රණ 26,894,040 825,969 26,068,071 

 ාර්යාලීය උප රණ 1,322,720 396,816 925,904 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 537,342 161,203 376,140 

ඉගැන්මකම් උප රණ 2,425,999 734,134 1,691,865 

කවනත් වත් ම් 2,002,336 1,559,572 442,764 

එකතුව 129,704,549 4,732,460 124,972,089 

ප්රාේධ්න ප්රදාන - ජි.අයි.ඉසඩ්    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම    

කාර්යාල උපකරණ 66,000 2,984 63,016 

එකතුව 66,000 2,984 63,016 

   

 2017 2016 

විලේබිත ගදායම   

2017.01.01 දිනට ක්ේෂය 462,523,679 373,231,854 

වර්ෂය සඳහා ප්රාේධ්න ොය ත්වය - මහා භාණ් ාගාරය 85,984,891 115,786,158 

වර්ෂය සඳහා ක්ෂය / ක්රමක්ෂ ගැලපීම (41,933,916) (26,494,333) 

2017.12.31 දිනට ගශේෂය 506,574,654 462,523,679 

මුළු ප්රාේධ්න ප්රධ්ාන 1,590,873,662 1,546,616,800 

16 සමුච්චිත අරමුදල   
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 2017.01.01 දිනට ක්ේෂය  (7,100,357) (11,490,975) 

 ක්රමක් ක්ෂය/ගැලහුම වර්ෂය සෙහා (1,439,212) 4,175,909 

 මුලය  ාර්ය සාධ්න ප්ර ා්කයන් මාරු රන ලෙ අතිරික්තය/ (හි ය) (3,825,746) 214,709 

 2017.12.31 දිනට ගශේෂය  (12,365,315) (7,100,357) 

    

17 ගවනත් අරමුදල්   

 හුස්ත ාල සංවර්ධ්න අරමුෙල 92,700 88,400 

 වි්්වවිෙයාලීය සංවර්ධ්න අරමුෙල 170,485 170,485 

  ාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්න අරමුෙල 3,812 3,812 

 වි්්වවිෙයාලීය අරමුෙල - වික්ේෂා උපකේ් කසේවාවන් 316,315 316,315 

  583,312 579,012 

18 නිපුණතා ක්ගෂේත්ර සංවර්ධ්න ප්රදානය   

 හුනරාවර්තන ොය ත්වයන් 47,284,707 47,970,476 

  47,284,707 47,970,476 

මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
 ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 2017 2016 

  රුපියල් රුපියල් 

19 අධ්යයන කටයුතුවලින් ගදායම   

 පාඨමාලා ගාස්තු   

 මඩිකයෝ නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව  - 2,500 

    

 තාක්ෂණි  වෘත්තීය අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව  - 5,600 

 තාක්ෂණි  ගුරු අධ්යාපනකේෙය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව  35,500 108,100 

    

 ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව    

 රූපවාහිනී වැ සටහන් නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව  - 9,200 

 රූපවාහිනී ප්්චාත්-නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව  - 8,800 

 ගුරු තාක්ෂනය පිළිබෙ ජාාති  ඩි[ඩිේකලෝමාව   

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව  55,600 92,000 

  91,100 226,200 

 විගශේෂඥ උපගශශකත්ව ගදායම   

 උපකේ් ත්ව හුණු කව 4,763,526 364,688 

 උපකේ් ත්ව විෂයමාලාව - 4,000 

 උපකේ් ත්ව කසේවා 133,143 1,011,857 

 උපකේ් ත්ව කවනත් 1,000,000 80,000 

  5,896,669 1,460,545 

 අධ්යයන කටයුතුවලින් මුළු ගදායම 5,987,769 1,686,745 

 අධ්යයන කටයුතු මත ජු  වියදම   

20 පාඨමාලා ගාස්තු (වියදම)   

 තාක්ෂණි  වෘත්තීය අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව - 2,200 

 තාක්ෂණි  ගුරු අධ්යාපනකේෙය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව - 1,575 

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව 74,050 754,825 

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව - දුරසථ්   

 රූපවාහිනී ප්්චාත්-නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව  - 29,725 

 රූපවාහිනී වැ සටහන් නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය පිළිබඳ ජාාති  ඩිේකලෝමාව - 33,750 

  74,050 822,075 
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 විගශේෂඥ උපගශශකත්ව ගගවීේ   

 හුණු ක කිරීම් 2,300,319 120,320 

 විෂයමාලාව - 27,600 

 කසේවා 65 210,500 

 කවනත් 593,275 10,500 

  2,893,659 368,920 

 අධ්යයන කටයුතු මත මුළු ජු  වියදම 2,967,709 1,190,995 

21 උපාධි වැඩසටහන ගවතින් ගදායම 16,086,000 14,947,420 

 බී.එඩ්. තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටහන 503,600 347,720 

    

 බී.ගටක්. තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටහන   

 මෘදු ාංග තාක්ෂණකේෙය - 1,458,200 

 මෘදු ාංග තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 1,174,900  

 මෘදු ාංග තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 411,900  

 ජාාල තාක්ෂණකේෙය  1,501,600 

 ජාාල තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 289,800  

 ජාාල තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 877,000  

 කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේෙය  1,192,800 

 කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 167,000  

 කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 890,800  

 නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය  591,600 

 නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 121,200  

 නිෂ්පාෙන තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 281,600  

 බණුමාධ්ය  තාක්ෂණකේෙය  1,668,400 

 බණුමාධ්ය  තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 566,700  

 බණුමාධ්ය  තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 965,900  

 යාන්රවිෙුත තාක්ෂණකේෙය  900,100 

 යාන්රවිෙුත තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 131,300  

 යාන්රවිෙුත තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 648,800  

 ආහාර තාක්ෂණකේෙය  1,343,400 

 ආහාර තාක්ෂණකේෙය - හුර්ණ  ාලින 50,000  

 ආහාර තාක්ෂණකේෙය - අර්ධ්  ාලින 1,405,700  

 චිරපට හා රූපවාහිනී තිර රචන අධ්යයනය  922,500 

 චිරපට හා රූපවාහිනී තිර රචන අධ්යයනය - අර්ධ්  ාලින 719,700  

  ර්මාන්ත  ළමනා රණය  542,800 

  ර්මාන්ත  ළමනා රණය - හුර්ණ  ාලින 84,000  

  ර්මාන්ත  ළමනා රණය - අර්ධ්  ාලින 252,000  

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේෙය හා පර්කේෂණ  ළමනා රණ  1,098,800 

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේෙය හා පර්කේෂණ  ළමනා රණ - හුර්ණ  ාලින 62,000  

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේෙය හා පර්කේෂණ  ළමනා රණ - අර්ධ්  ාලින 1,337,100  

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය - හුර්ණ  ාලින  1,197,800 

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය - අර්ධ්  ාලින 1,801,300  

 ඉංග්රීසි භාෂා ඉකගන්විම - අර්ධ්  ාලින 1,465,700  

 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම  1,362,200 

 බී.එ්න. හා බී.කටක්. උපාධි ලියාපදිංචි ගාස්ර 1,878,000 819,500 

  15,582,400 14,599,700 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
 ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 2017 2016 

22 ගවනත් ගදායේ රුපියල් රුපියල් 

 ණය කපොළිය 233,961 226,594 

 ප්රවාහනය   

 විවිධ් 2,075,961 1,038,337 

 ස්ථිර තැන්පතු කපොළිය 1,816,831 1,102,012 

  ැඳවුම් තැන්පතු කපොළිය 685,268 221,948 

 ගර්හිත වත් ම් අකලවිකයන් ලත් ආොයම් 3,175  

    

 ගශපළ කුළිය   

 විඩිකයෝ / උප රණ ුලියට දීම   

 පරිරය භාවිතා කිරීම 20,000 302,881 

 කේ්න ්ාලා 154,500 311,203 

 රවනාගාරය 15,625 64,063 

 නිලනිවාස 1,129,745 879,521 

 කන්වාසි ාගාරය 1,265,633 2,485,577 

  7,400,699 6,632,136 
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 කෙසැම්බර්  31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

23 විලම්බිත ආොයම ක්රමක්ෂය කිරීම  

 ස්ථාවර වත් ම් 
අත් ර ගැනීම 

මහා 
භාණ් ා-
ගාරය 

ටී.ඊ.ඩී.පී.. 
ප්රොනය 

භාණ් ා-
ගාර 
ප්රොනය 

ජී.ඕ.පී.ඒ. 
ප්රොනය 

අමාතයාං් 
ප්රොනය 

ඩී.ටී.ඊ.ටී. 
ප්රොනය 

කනෝරා්න 
ප්රොනය 

 බ්.යූ.එස්.සී. 
ප්රොනය 

එස්.ඩී.ඩී. 
ප්රොනය 

එස්.ඩී.පී. 
ප්රොනය 

ජි.අයි.ඉස්න 

 

එ තුව 

 කගො නැගිලි 5,078,359 668,290   11,546,973 9,049,400      26,343,022 

 වතුර මල  559,531          559,531 

 කමෝටර් වාහන   2,274,167         2,274,167 

 පරිගණ  11,371,504 1,209,311   13,311 35,080 248 210,625 90,201   12,930,280 

  ාර්යාල 
උප රණ 

499,439 4,417,226    17,763 67,786  179,114 132,272 2,984 5,316,584 

 ඉගැන්මකම් 
උප රණ 

6,510,332 17,472,626   772,400 1,715,190   1,959,420 242,600  28,672,567 

 ගෘහ භාණ්  හා 
වැේදුම් 

2,825,637 3,153,840  1,860  312,486 148  96,484 53,734  6,444,189 

 කවනත් වත් ම් 2,573,176         221,382  2,794,558 

 පිරියත හා 
යන්කරෝප රණ 

6,471,460         549,645  7,021,105 

 හුස්ත ාල 
ග්රන්ථ 

2,302,075 934,261          3,236,336 

 අස්පෘ්ය වත් ම් 667,032           667,033 

 පුනරුත්ාාපනය 

හා වැඩිදියුණු 

            

 කගො නැගිල්ල 4,137,086         349,607  4,486,693 

 ප්රධ්ාන 
කගො නැගිල්ල 

880,058           88,058 

 කමෝටර් වාහන 142,483           142,483 

 ගෘහ භාණ්  හා 
වැේදුම් 

            

  ාර්යාලීය 
උප රණ 

318,684           318,684 

 කවනත් වත් ම් 88,153           88,153 

 පිරියත හා 
යනකරෝප රණ 

15,705           15,705 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන 

 හුස්ත ාල 
ග්රන්ථ 

22,500           22,500 

 මායිම් තාේප 43,724           43,724 

 අස්පෘ්ය වත් ම් 1,133,333           1,133,334 

 එකතුව 45,080,740 28,415,085 2,274,167 1,860 12,332,684 11,129,919 68,182 210,625 2,325,219 1,549,240 2,984 103,390,706 

        යුනිගවෝගටක් වත්කේ සදහා වාර්ෂික ක්ෂය   1,651,112 

105,041,818 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
 කෙසැම්බර්  31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2017 2016 

  රුපියල් රුපියල් 

24 ගසේවක පිරිවැය   

 වැටුේ හා කේතන 55,659,837 46,310,045 

 ජීවන වියෙම් දීමනාව 15,530,664 14,706,770 

 අතුරු දීමනාව 7,398,380 8,755,177 

 කසේව  අර්ථසාධ්  අරමුෙල් ොය ත්වයන් 12,971,010 8,603,686 

 කසේව  භාර ාර අරමුෙල් ොය ත්වයන් 3,242,752 2,150,921 

 උපුලපති සංග්රහ දීමනාව 31,478  

 සංග්රහ දීමනා 294,694 118,823 

 පාරිකතෝෂි  කගමම - 189,029 

 කවනත් දීමනා 1,852,500 1,030,250 

 අති ාල 4,478,786 2,304,108 

 නිවාඩු දින වැ  සඳහා කගමම් 103,866 131,786 

 දීමනා - පාල  සභාව 432,000 642,000 

 දීමනා - ප්රවාහන 143,000 154,500 

 දීමනා -  ාර්යමණ් ල දීමනා 1,844,500 915,000 

 දීමනා - කවනත් 198,500 220,000 

 විේවත් දීමනාව 19,120,207 12,931,074 

 පර්කේෂණ දීමනාව 5,211,743 3,944,077 

 වික්ේෂ දීමනාව 15,567,184 18,854,833 

 අමතර දීමනා 9,163,264 4,110,464 

 මාසි  හානිහුර  දීමනා 10,538,467 2,714,867 

 ගැලහුම් දීමනාව 2,712,668  

  166,495,500 128,787,410 

    

25 ගමන් වියදේ   

 කේශීය   

 ගමන් වියෙම් 78,419 62,393 

 සංයුක්ත දීමනා   

 විකේශීය   

 ගුවන් ගාස්තු   

 සංයුක්ත දීමනා 305,983  

 අනියම් දීමනා 81,035 45,,565 

 උ කසුම් ඇදුම් දීමනා 15,155  

 කවනත්  5,000 

  480,592 112,958 

26 සැපයුම හා අවශය ගශ   

 ලිපිද්රවය - පරිපාලන 2,875,755 1,964,575 

  ාර්යාලයට අව්ය කේ   

  ාර්යාලකේ යන්රවල පරිකභෝජාන ද්රවය 1,465,507 1,693,249 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (උපුලපති) 273,237 238,060 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (අධ්යක්ෂ ජානරාල්) 201,240 222,246 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (පීඨාධිපති හුණු ක තාක්ෂණ) 168,480 168,480 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (පීඨාධිපති  ර්මාන්ත හා හුණු ක තාක්ෂණ) 168,480 140,400 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (නිලවාහන සංචිතය) 825,611 977,020 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (විදුලි ජාන ය) 284,315 347,390 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (අධ්යක්ෂ - ජානමාධ්ය) 98,046 112,320 
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 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (අධ්යක්ෂ - මුෙල්) 168,480 140,400 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාෙනය (අධ්යක්ෂ - ඒ.ඒ. යූ) 153,036 147,420 

 මුද්රණ පරිපාලනය  17,895 

 මුද්රණ අධ්යනය  4,856 

 උපුලපති/අධ්යක්ෂ ජානරාල්/ පාල  මණ් ලය සංග්රහ දීමනා 7,074 79,404 

 නිලඇඳුම් 96,000 92,000 

 වවෙය සැපයුම් 36,648 19,816 

 විවිධ් පරිකභෝජාන ද්රවය 348,094 272,584 

    

  7,170,003 6,638,114 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
 කෙසැම්බර්  31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2017 2016 

  රුපියල් රුපියල් 

27 වත්කේ අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව   

 වාහන   

 WPKH 6725 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 230,409 485,265 

 301-1501 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 158,920 29,053 

 19-6866 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 500 9,643 

 62-3743 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 247,662 86,295 

 62-4816 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 252,896 141,847 

    

 NA-2503 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 178,773 142,348 

 KO-4860 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 183,725 522,437 

 KR-1801 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 51,961 68,584 

 KR-7781 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 70,676 120,391 

 NB-3149 (කසේවා, ටයර්, බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 425,521 325,191 

    

 පිරියත, යන්ත්ර හා උපකරණ   

 පරිගණ  හා උපාංග 1,809,875 113,681 

 ඡායා පිටපත් හා වායු සමන යන්ර සහ විදුලි කසෝපාන 1,731,629 1,683,779 

 ඉගැන්මකම් උප රණ 42,453 35,247 

 විදුලි ජාන ය 180,818 119,951 

  ාර්යාල උප රණ 19,472 148,431 

 කවනත් 1,030,411 1,015,995 

 කගො නැගිලි වයූහය - 3,433 

 හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේෙ පීඨය - 391,290 

 කන්වාසි ාගාරය - 58,045 

 හුස්ත ාලය   

  ාර්ය මණ් ල නිලනිවාස - 14,222 

 කභෝජානාගාරය   

 හුස්ත ාල - 39,000 

 කවනත් 570,727 457,860 

    

  7,186,428 6,011,988 

    

28 ගසේවා   

 ප්රවාහන   

 වාහන ුලිය 231,275 82,054 

 තැපැල් ගාස්තු 185,630 296,664 

 දුර ථන 1,705,614 1,434,171 

 අන්තර්ජාාල කසේවය 6,568,677 5,777,256 

 වනති  ගාස්තු 167,648 160,729 

 ුවිතාන්සි සෙහා මුේෙර 100  

 තැපැල් හා සංනිකේෙන - කවනත් 7,731  

 විදුලිය 11,998,322 11,341,460 

 ජාලය 1,634,470 1,602,203 

 ුලිය 300  

 බදු 122,358 114,586 
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 රක්ෂණ හා ලියාපදිංචි ගාස්තු 571,677 501,916 

 විෂයමාලා සංවර්ධ්නය 318,089 14,800 

 ආරාධිත  ථි ාචාර්ය ගාස්තු 18,642,743 17,266,578 

 ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ශිෂයත්ව 18,180  

 සංස්ථාමය සාමාජීය වගකීම 438,915 511,956 

 ඉකගනුම් ද්රවය 906,879 938,791 

 ප්රොකනෝත්සව/ උපාධි ප්රොකනෝත්සවය 3,728,973 894,831 

 ප්රචාරය (කවළඳ ප්රචාරණය) 2,570,811 2,585,545 

  ාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්නය 3,355,109 2,263,842 

 ප්ර ා්න 171,356 126,880 

 හුවත්පත් හා වාර ස රා 279,142 264,541 

 උත්සව අවස්ථා හා පරිතයාග 66,520 192,090 

 කගො නැගිලි භාර ාර කසේවාව 7,546,549 6,226,365 

 ආරක්ෂ  කසේවය 7,755,018 4,251,830 

 සහභාගි යින් සඳහා ආහාර 943,320 706,237 

 ප්රෙර්්න 670,855 230,174 

 පර්කේෂණ 497,080 428,908 

 පරිවර්තන 148,480 62,528 

 සාමාජි ත්වය 294,778 280,424 

මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
 ගදසැේදර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සහහා 2017 2016 

  රුපියල් රුපියල් 

 මෘදු ාංග යාවත් ාලීන කිරීම 354,583 201,984 

  ර්මාන්ත හුණු කව 50,820 8,000 

 සාමාජීය අකලවි රණය 88,000 469,200 

 විවිධ් 706,386 161,091 

  72,744,388 59,397,634 

    

29 ක්ෂය - ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම   

 කගො නැගිලි 26,781,736 26,345,502 

 වතුර මල 559,531 559,531 

 කමෝටර් වාහන 2,890,833 3,299,167 

 පරිගණ  13,133,415 7,313,591 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 6,511,225 5,430,409 

  ාර්යාලීය උප රණ 5,403,819 5,322,527 

 ඉගැන්මම් උප රණ 28,780,622 27,102,685 

 ග්රන්ථ 3,237,081 1,754,834 

 පිරියත හා යන්කරෝප රණ 7,098,010 4,318,663 

 කවනත් වත් ම් 2,845,441 2,373,923 

  97,241,713 83,820,832 

 ක්ෂය - ස්ාාවර වත්කේ පුනරුත්ාාපනය   

 කගො නැගිලි 4,488,433 3,799,345 

 ප්රධ්ාන කගො නැගිල්ල 880,058 880,058 

 පරිගණ  - 2,875 

 කමෝටර් වාහන 142,483 142,483 

 ගෘහභාණ්  හා  ාර්යාලීය උප රණ 318,684 202,259 

 පිරියත හා යන්කරෝප රණ 15,705 15,705 
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 කවනත් වත් ම් 88,153 88,153 

 මායිම් තාේප 43,724 43,724 

 ග්රන්ථ 22,500 22,500 

  5,999,740 5,197,102 

 කාලපරිච්ගේදය සහහා මුළු ක්ෂය 103,241,453 89,017,934 

    

 ක්රමක්ෂය   

 ක්රමක්ෂය - ස්ාාවර වත්කේ අත්කර ගැීම   

 අස්පෘ්ය වත් ම් 667,032 433,333 

 ක්රමක්ෂය - ස්ාාවර වත්කේ පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීේ   

 අස්පෘ්ය වත් ම් 1,133,333  

  ාලපරිච්කේෙය සෙහා මුළු ක්රමක්ෂය 1,800,365  

 මුළු ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය  105,041,818 89,451,267 

    

    

30 ගමගහයුේ වියදේ - නිපුනතා සංවර්ධ්න අංශය   

    

 විේවතුන් සඳහා ක ටි ාලීන පාඨමාලා 502,217 687,874 

 තක්කසේරු ාර හුණු කව 1,038,543 1,124,446 

    

    

 විකේශීය හුණු කව 20,066,771 23,579,510 

 ජාාති  නිහුණතා සුදුසු ම් 5 තාක්ෂණි  හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක රුවන් 
සඳහා  

3,737,659 5,017,933 

 විෂයමාලා සංවර්ධ්නය 1,491,350 1,365,755 

 අධ්යනය  ටයුතු අධික්ෂණය සෙහා යාන්රණයක් ස්ථාපිත කිරීම පීපීපී-යුසී-ඩිබි - 22,710 

 තත්ත්ව සහති  ඒ  ය 902,007 739,287 

 විෂයමාලා සංවර්ධ්න  ර්මාන්තය 47,895 332,563 

  ර්මාන්ත හුණු ක  ළමනා රණය 701,022 462,264 

 සාමාජීය අකලවි රණය 3,300,239 3,755,485 

 ප්්චාත් උපාධිධ්ාරීන්  9,293,264 10,690,649 

 අයි.ඉ.එස්.එල්. පිළිගැනීම ලබාගැනීම 3,278,430 192,000 

 උපකේ්න කගවිම් - ඩි.බී 2,580,150  

    

 මුළු ගමගහයුේ වියදේ 47,284,707 47,970,476 

   - 
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වීටීවයි/බී/යූවීටී/එෆ්ඒ/2017/06 අංක දරණ  සහ 2018.10.17 දිනැති  

2017.12.31 දිගනන් අවසන් වර්ෂයට අදාල විගණකාධිපති වාර්තාව සහහා ගගන ඇති ්රියාමාර්ග. 

අං ය විගණන විමසුම 

 

පිළිතුරු 

2.2 මූලය ප්රකාශන පිළිදහ අදහස් දැක්වීම 

 

 

2.2.1 ලැබිය යුතු ගිණුේ  

  

වි්්වවිෙයාල කසේවකයන් ඉවත්ව ගිය නිලධ්ාරීන් 
කෙ  කෙකනුකගන් වර්ෂ 5 ට වැඩි  ාලය  සිට අයවිය යුතු 
එ තුව රු.10,650 ක් වූ උත්සව හා වික්ේෂ අත්ති ාරම් ණය 
ක්ේෂ සමාකලෝචිත වර්ෂකේදීත් අය ර ගැනීමට වි්්වවිෙයාලය 
අකපොකහොසත් ම තිබුණි.  

 

කමම නිලධ්ාරීන් කෙකෙනා වන P.M.U.S. මුෙලිකේ මියකගන් අය රගැනීමට 
ඇති අගය රු. 3,400 වන අතර P.A.K. ගණනාත් මයාකගන් අයමමට ඇති අගය 
රු. 7000 කි. ඒ අනුව ආයතනයට අයවිය යුතු එ තුව රු.10,650 ක් කනොව රු. 
10,400 ක් විය යුතුය. 

 

P.M.U.S. මුෙලිකේ මිය - 

නඩු අං ය 6026/2008/M යටකත් ඇයකගන් අයවිය යුතු මුෙල් අය ර ගැනීමට 
 ටයුතු  ර ඇති අතර, ඇයකගන් මුෙල් අය ර ගැනීම සඳහා උසාවි 
නිකයෝගයක්ෙ නිුත්  ර ඇති අතර, ඇයකේ පදිංචි ස්ථානය කවනස්  ර ඇති 
කහයින්, හා ඇයකේ ස්ථිර පදිංචි ස්ථානය කපොලීසිය මැදිහත් මකමන්ෙ කසොයා 
ගත කනොහැකි වූ බැවින්, වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලය හට උසාවි නිකයෝගය 
ක්රියාත්ම   ළ කනොහැකි ම ඇත. 

  

P.A.K. ගණනාත් මයා- 

නඩු අං ය E/20/14/UVT යටකත් ඔණුකේ අයකිරීම් අය ර ගැනීම සඳහා 
නඩුවක් කගොනු  ර ඇත. 

කමම නඩු නිමිත්ත  ාලාවකරෝධ්යට ලක්ව ඇති බව 2017.11.22 දිනැති ලිපිය 
මගින් නීතිපති කෙපාර්තකම්න්තුව ෙැනුම් දී ඇත. 
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2.3 ීති, රීති, ගරගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල 

ගන වීම 
 

 ශ්රී ලං ා ප්රජාාතාන්ත්රි  සමාජාවාදී ජානරජාකේ මු.කර. 104 ප්ර ාරව 
පාඩුවක් කහෝ අලාභහානියක් කහෝ සිදුවූ වහාම එහි ප්රමාණය හා 
කහේතු නි්්චය ව්කයන් ෙැනගැනීමත් එයට වගකිවයුත්තන් 
නි්්චය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ ආරම්භ  ර ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත්  ලයුතු වුවෙ සමාකලෝචිත වර්ෂකේ සිදුවූ වාහන 
අනතුරු සම්බන්ධ්කයන් අවස්ථා 03 දී එකසේ  ටයුතු ර 
කනොතිබුණි. 

 

 

මු.කර. 104 ප්ර ාරව මූලි  පරීක්ෂණ සිදු  ර ඇති අතර, වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 
ප්රමාෙව ඇත. ඉදිරිකේදී මු.කර. 104 ප්ර ාරව  ටයුතු කිරීම සඳහා අොල 
නිලධ්ාරීන් කවත උපකෙස් දුනිමි. 

3 මූලය සමාගලෝචනය  

3.1 මූලය ප්රතිලල  
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 ඉදිරිපත්  රන ලෙ මූලය ප්ර ා්න අනුව, වි්්වවිෙයාලකේ 2017 
කෙසැම්බර් 31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මූලය ප්රතිඵලය රු. 
3,825,746   ඌනතාවයක්වූ අතර ඊට ප්රතිරූපීව ඉුත් වර්ෂකේ 
අතිරික්තය රු. 214,709 ක් වූකයන් ඉුත් වර්ෂයට සාකේක්ෂව 
සමාකලෝචිත වර්ෂකේ මූලය ප්රතිඵලකයහි රු. 4,040,455   
පිරිහීමක් ඇති ම තිබුණි. කසේව  පිරිවැය රු.37,708,090 කින් හා  
කසේවා පිරිවැය රු.13,346,754 කින් වැඩිම තිබීම මීට ප්රධ්ාන 
ව්කයන් කහේතු ම තිබුණි. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

සමාකලෝචිත වර්ෂය සහ ඉුත් වර්ෂ 04  මූලය ප්රතිඵල විග්රහ 
කිරීකම්දී  2013 වර්ෂකේ රු.3,123,062.00 ක් වූ අතිරික්තය 
2014 වර්ෂය වනවිට රු. 3,825,746.00   ඌනතාවයක් බවට 
පත්ව තිබුණි. ක කසේ වුවෙ මූලය ප්රතිඵලයට කසේව  පාරිරමි  
හා ජාංගම කනොවන වත් ම් සඳහා වූ ක්ෂයමම් නැවත ගැලපීකම්දී 
2013 වර්ෂකේදී  රු. 158,465,726.00 ක් වූ ොය ත්වය 
සමාකලෝචිත වර්ෂකේදී රු. 267,711,572.00 ක් ම තිබුණි. 

 

 

 

4 ගමගහයුේ සමාගලෝචනය  

4.1 කාර්යසාධ්නය  

4.1.1 සැලසුේ කිරීම 

වි්්වවිෙයාලය සමාකලෝචිත වර්ෂය තුළදී  ළයුතු මිලදී ගැනීම් 
හා ඉදිකිරීම් ෙක්වමින් වර්ෂය ආරම්භකේදී පිළිකයළ  ර අනුමත 
 ර තිබූ ප්රසම්පාෙන සැලසුම සමාකලෝචිත වර්ෂය අවසානකේ  
සංක්ෝධ්නය  ර තිබුකණන් වි්්ව විෙයාලය සිය අව්යතාවය 
හඳුනා කනොකගන ප්රසම්පාෙන සැලසුම නිසි කලස පිළිකයළ  ර 
කනොතිබූ බවත් එය මූලය පාලන  ාර යක් කලස කයොොකගන 
කනොතිබු බවත් නිරීක්ෂණය විය.  

 

 

වර්ෂය ආරම්භකේදී ඉදිරි වර්ෂය තුල ඉටු කිරීමට බලාකපොකරොත්තු වන 
ප්රසම්පාෙන  ටයුතු සැලසුම් ස ස්  ර පාල  මණ් ල අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
සිදු කේ. 2017 වර්ෂකේදී පසුගිය වර්ෂයට සාකේක්ෂව වැඩි සිසුන් සංතයාවක් 
බඳවා ගැනීම නිසා ආයතනකේ අව්යතාවයන් කවනස් වූ බැවින් ඊට ගැලකපන 
අයුරින් ප්රසම්පාෙන සැලැස්ම කවනස් කිරීමට සිදු විය.  
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4.1.2 ්රියාකාරීත්වය හා සමාගලෝචනය  

(අ)   

(i) වි්්වවිෙයාලය විසින් ෙැනට පවත්වනු ලබන උපාධි පාඨමාලා 13 
ක් ඩිේකලෝමා පාඨමාලා 11 ක් අතරින් උපාධි පාඨමාලා 03 ක් හා 
ඩිේකලෝමා පාඨමාලා 02ක් පමණක් ප්රතීතනය  ර තිබුණි. 

 

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලයීය පනත අනුව ස්වාධීන වූ ප්රතීතන සභාවක් 
පිහිටුවා ඇත. තෘතී  හා වෘත්තීය අධ්යාපන ක ොමිෂන් සභා  කේ අධ්යක්ෂ 
ජානරාල්කේ සභාපතීත්වකයන් යුක්ත ඉහත කී  මිටුව වෘත්තීය තාක්ෂණ 
වි්්වවිෙයාලකේ එක් එක් පීඨකේ පීඨාධිපති වරුන් , වෘත්තීය තාක්ෂණ 
වි්්වවිෙයාලයීය අධ්යක්ෂ ජානරාල්,  ාර්මි  අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීකම් 
කෙපාර්තකම්න්තුකේ අධ්යක්ෂ ජානරාල්, වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලකේ 

ඇතුළත් කිරීම ප්රතීතනය කිරීම සහ තත්ත්ව සහති  කිරීකම් සභාකේ අධ්යක්ෂ, 
අමාතයවරයාකේ අමාතයං්කේ කල් ම් කහෝ නම්  රනු ලබන අමාතයං්කේ 
නිලධ්රකයක්, ශ්රී ලං ා ඉංජිකන්රු ආයතනය කහෝ ශ්රී ලං ා සංස්ථාගත 
ඉංජිකන්රු ආයතනය නිකයෝජානය කිරීම සඳහා පත් ළ සාමාජි යන් 
කෙකෙකනු, ්ාස්ත්රීය සභාකේ එක් නිකයෝජිතකයු, තෘතී  හා වෘත්තීය 
අධ්යාපන ක ොමිෂන් සභා  කේ අධ්යක්ෂවරුන් කෙකෙකනු යන 
සාමාජි යින්කගන් සමන්විත කේ. එම සභාව මගින් සියළුම උපාධි පාඨමාලා 
ප්රතීතනය  ර, බෙවාගැනීම්, ප්රතීතනය  හා තත්ත්ව පාලන සභාකේ අනුමැතියට 
අනුව ක්රියාත්ම   රනු ලබයි.   

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලකේ  ර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය මගින් 
ක්රියාත්ම   රනු ලබන  පාඨමාලා හොරන සිසුන්කේ වෘත්තීය සංවර්ධ්නය පහසු 
 රවනු පිණිස අොළ පාඨමාලා ශ්රී ලං ාව තුල පිහිටි වෘත්තීය සුදුසු ම් සහිත  
තුන්වන පාර්්වයන් කවතින් ප්රතීතනය  ර ගැනීමට  ටයුතු  ර ඇත.   

එකමන්ම, වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලකේ උපාධි පාඨමාලා නියාමනය 
කිරීකම්  ටයුතු වි්්වවිෙයාල ප්රතිපාෙන ක ොමිෂන් සභාව මගින් සිදු විය යුතු බව 
 ැබිනට් මණ් ලය විසින් තීරණය  රන ලදී. ඒ අනුව කමම වි්්වවිෙයාලකේ 
උපාධි පාඨමාලා ප්රතීතනය කිරීකම්  ටයුතු සඳහා  ළයුතු වන පරීක්ෂා කිරීම් 

සඳහා, 2019 මාර්තු මාසකේ වි්්වවිෙයාල ප්රතිපාෙන ක ොමිෂන් සභා නිලධ්ාරීන් 
කමම වි්්වවිෙයාලය කවත පැමිණීමට නියමිතය. 
 

(ii) 2008 අං  31 ෙරන වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාල පනකතහි  
21 (i) වගන්තියට අනුව ඇතුළත් කිරීම, ප්රතීතනය කිරීම සහ 
තත්ත්ව සහති  කිරීකම් සභාවක් පිහිටුවා තිබූ අතර එම සභාකේ 

2010 මැයි 18 දිනැති තීරණය ප්ර ාරව වි්්වවිෙයාලය 
පවත්වාකගන යනු ලබන ඉංජිකන්රු උපාධි පාඨමාලා සඳහා ශ්රී 
ලං ා ඉංජිකන්රු ආයතනකයන් හා අකනුත් පාඨමාලා සඳහා 
කමොරටුව, කේරාකෙණිය හා ක ොළඹ වි්්වවිෙයාල මගින් 
ප්රතීතනයන් ලබා ගැනීමටත් ඊට අමතරව විකේශීය පිළිගත් 
වි්්වවිෙයාලවලින් ප්රතීතනයන් ලබාගැනීමටත් තීරණය  ර 

තිබුණි. කම් වනවිට වි්්වවිෙයාලය පිහිටුවා වර්ෂ 08 ක් ගතව 
තිබුණෙ අකේක්ෂිත මට්ටමට උපාධි පාඨමාලා ප්රතීතනය  ර 
කනොතිබුණි. 
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කම් වන විට කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය, නිෂ්පාෙන  තාක්ෂණය  සහ 
කම ාකරොනික් තාක්ෂණය යන උපාධි පාඨමාලා, ශ්රී ලං ා ඉංජිකන්රු 
ආයතනය(IESL) විසින්, Sydney Accord  අනුව පිළිගැනීමට ලක්  ර ඇත.   
 

එකමන්ම, ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත්  ළමණා රණය පිළිබෙ උපාධි 
පාඨමාලාව ශ්රී ලං ා ඉංජිකන්රු ආයතනය කවතින් ෙ, ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබෙ 
උපාධි පාඨමාලාව ශ්රී ලං ා ප්රමාණ සමීක්ෂණ ආයතනය කවතින් ෙ ප්රතීතනය 
 ර ගැනීම සෙහාත්  ටයුතු සුොනම්  රමින් සිටින අතර එක් ශිෂය 
 ණ් ායමක් උපාධි පාඨමාලාව සම්හුර්ණ  රන කතක් අයදුම් කිරීමට කනොහැකි 
බවෙ ෙන්වා සිටිමි. 

 

(ආ) වි්්වවිෙයාලය පවත්වනු ලබන උපාධි පාඨමාලා 09  ට අොලව  
2010 වර්ෂකේ සිට 2014 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි වූ සිසුන්කේ 
පළමුවරට විභාග සමත්මකම් ප්රති්තය අවම මට්ටම  පැවති 

අතර සමත්මකම්  ප්රති්තය සියයට 19 සිට සියයට 57   
පරාසය  පැවතුණි. 

කමම වි්්වවිෙයාලකේ අධ්යාපනය හොරනුකේ වැඩිහිටි සිසුන් කේ. ඔවුන්කේ 
කපෞේගලි  ගැටළු කහේතුකවන්  සිය අධ්යයන  ටයුතු සඳහා කයොමු කිරීමට ඇති 
 ාලය අඩු ම, අතන්  ඇගයීම් වාර්තා නිසි පරිදි භාර කනොදීම වැනි කහේතු 
කමකසේ සිසුන්කේ විභාග සමත් මකම් ප්රති්තය පහළ යාමට කහේතු ම ඇත. 
පළමුවර විභාග අසමත් වුවෙ, සමහර සිසුන් ඊළ  අධ්යයන වර්ෂකේදී පවත්වන 
විභාග සඳහා සහභාගි ම, පසුව සිය පාඨමාලාව සම්ර්ර්ණ ර ගැනීම සිදු කේ. 

 

 

 

 

 

 

(ඇ) වි්්වවිෙයාල ආරම්භකේ සිට ඩිේකලෝමා පාඨමාලා පවත්වා කගන 

කගොස් තිබුණෙ, 2017 වර්ෂකේ දී එක් ඩිේකලෝමා පාඨමාලාවක් 
සඳහා පමණක් සිසුන් ලියාපදිංචි  රවාකගන තිබුණි. එකහත් 
එවැනි පාඨමාලා කනොපැවැත්මමට අොලව ගන්නා ලෙ තීරණ 
විගණනයට ඉදිරිපත් කනොක රිණි. පවත්වන ලෙ ඩිේකලෝමා 

වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලකේ  ාර්යභාරය වනුකේ උපාධි මට්ටකම් (NVQ 
7) පාඨමාලා පැවැත්මමය.  ඩිේකලෝමා මට්ටකම් පාඨමාලා පැවැත්මම සඳහා 
SSDP මගින් පිහිටුවා ඇති වි්්වවිෙයාල විෙයායතන මගින් සිදු ක කර්. කම් වන 
විට වි්්වවිෙයාල විෙයායතන 06ක් යාපනය, අනුරාධ්හුරය, ුලියාපිටිය, මාතර, 
රත්මලාන සහ බටංගල යන ප්රකේ් වල ආරම්භ  ර ඇත. ඒ අනුව 2015 
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පාඨමාලාවල සිසුන්කේ සමත්මම ෙ අවම මට්ටම  පැවති අතර 
එම පාඨමාලා අවසන් කිරීකම් දීර්ඝ ප්රමාෙයක් පවතින බවෙ 
නිරීක්ෂණය විය. 

වර්ෂකේ සිට කමම වි්්වවිෙයාලකේ ඩිේකලෝමා පාඨමාලා පැවැත්මම නවතා ඇත. 
 ාර්මි  සහ වෘත්තීය අධ්යාපනය සම්බන්ධ් ආයතන වල ගුරුවරුන් සඳහා වන 

National Diploma in Technical Teacher Education පාඨමාලාව, කවනත් 
වි්්වවිෙයාල විෙයායතනයන්හි පවත්වාකගන යාකම් හැකියාවක් කනොමැති නිසා 
එම ඩිේකලෝමා පාඨමාලාව පමණක් පවත්වාකගන යාම සිදුකේ. එකමන්ම කමම 

වි්්වවිෙයාලකේ NDTPT, NDTPP සහ NDQS  යන ඩිේකලෝමා පාඨමාලා නතර 
 ර එම විෂයන්ට අොලව උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ  ර ඇත. 

කමම ඩිේකලෝමා හොරන ලෙ සමහර සිසුන් අවසන් විභාගකේ එක් විෂයක් 
පමණක් අසමත් මකමන් මුළු විභාගයම අසමත් මම, අතන්  ඇගයීම් ලබා 
කනොදීම,  ර්මාන්ත ගත හුණු කකවහි හුණු ක වාර්තා ලබා කනොදීම ආදී කහේතු නිසා 
පළමුවර විභාගය අසමත් මම් සිදු කේ. ඉන් පසු පවත්වන විභාගයන්   සඳහා 
කපනී සිට සිය විභාගය සමත්  ර ගැනීම සිදු කේ. 
 

 

(ඈ) නිහුණතා ආංශි  සංවර්ධ්න වැ සටහන (SSDP) ක්රියාත්ම  
කිරීම.  

 

වෘත්තීය හුණු ක ක්කෂේරකේ අභිවෘේධිය කවනුකවන් ක්රියාත්ම  

වන නිහුණතා ආංශි  සංවර්ධ්න වැ සටහන යටකත් 2017 
වර්ෂය කවනුකවන් වි්්වවිෙයාලය කවත ලබා දී තිබූ ක්රියා ාරී 

සැලැස්මට අනුව මූලි  ක්රියා ාර ම්  10 ක් යටකත් උප 
ක්රියා ාර ම්  22 ක් ක්රියාත්ම  කිරීම සඳහා රු. මිලියන 290.7 
ක් කවන්  ර තිබු ක අතර වි්්වවිෙයාලය ඉන් ක්රියා ාර ම්  
18ක් ක්රියාත්ම  කිරම සඳහා රු. මිලියන 140.55 ක් වැය ර 
තිබුණි. කම් සම්බන්ධ්කයන් සිදු  රන ලෙ විගණන පරීක්ෂාකේදී 
පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ  රනු ලැකබ්. 
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(i) ක්රියා ාරී සැලැස්මට අනුව වර්ෂය තුල වෘත්තීය තාක්ෂණ 
වි්්වවිෙයාලකේ හා වි්්වවිෙයාල විෙයායතනයන්හි පවත්නා 

 ාර්ය මණ් ල හුරේපාඩු පිරවිය යුතු වුවෙ වි්්වවිෙයාලකේ 2017 
කෙසැම්බර් 31 දිනට අනුමත  ාර්ය මණ් ලකේ කජායෂ්ඨ හා 

ේවිතීය මට්ටකම් හුරේපාඩු 04 බැගින් පැවති අතර වි්්වවිෙයාල 
විෙයායතනයන් 06 සඳහා අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල හුරේපාඩු 

කලස  ථි ාචාර්ය 35 ක්, ප්රෙර්්   21 ක් හා උපකේ්  01 ක් ෙ 
අනධ්යයන හුරේපාඩු  28ක්ෙ පැවති බව නිරීක්ෂණය විය. 

ේමතීය මට්ටකමහි හුරේපාඩු 07න් සහ ාර හුස්ත ාලයාධිති තනතුර සඳහා 
නිලධ්රකයු බඳවා ගැනීමට ෙැනට වි්්වවිෙයාලයට අතයාව්ය කනොවන අතර 
සංතයාන නිලධ්ාරි සහ සහ ාර කල්ත ාධි ාරී තනතුරු වලට අොල නිලධ්ාරීන් 
බඳවා ගැනීම වි්්වවිෙයාලකේ  ාර්යපථය අනුව ඉතා අතයාව්යව තිබු ක අතර 
එම බඳවා ගැනීම් සිදු  ර ඇත. ඉතිරි ේමතීය මට්ටකම් හුරේපාඩු නිලධ්ාරීන් 
ඉදිරිකේදී බඳවා ගැනීමට  ටයුතු ක කර්. 

ආශ්රිත නිලධ්ාරි තනතුකරහි හුරේපාඩු සඳහා කම් වන විට අයදුම්පත්  ැඳවා 
සුදුසු ම් ලත් එක් නිලධ්රකයු බඳවාකගන ඇති අතර ඉතිරි නිලධ්රයා 
කපොකරොත්තු කල්තනකේ ඉහළම ලු ක ලබාගත් නිලධ්රයන්කගන් බඳවා 
ගැනීමට නියමිතය. 

අධ්යයන සහාය   ාර්ය මණ් ලකේ ගුරු සහ ාර තනතුකරහි නිලධ්රයන් තුන් 
කෙකනු කසේවය  ළ අතර එක් නිලධ්ාරිනියක් 2017 කෙසැම්බර් මස 22 දින මිය 
ගිය අතර එම හුරේපාඩුව සඳහා වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලය විසින්, එක් 
නිලධ්ාරිනිය   ථි ාචාර්ය ආධුනි  තනතුරට බඳවා ගැනීකම්දී සිදු වූ ගැටලුවක් 
කහේතුකවන් ගුරු සහ ාර තනතුරට පත්  රන ලදී. ඒ අනුව එම තනතුකරහි 
හුරේපාඩුවක් කනොමැත. 

 

(ii) වයාපෘතිය යටකත් රාජාය හා කපෞේගලි  හවුල් ාරීත්ව 

වි්්වවිෙයාල විෙයායතන පිහිටුමම සඳහා රු. මිලියන 07 ක් කවන් 
 ර තිබුණෙ එම අරමුෙල් උපකයෝජානය  ර අොල  ාර්යය ඉටු 
 ර කනොතිබුණි. 

රජාකේ තීරණයක් මත විෙයායතනයන්හි කමම  ටයුතු වෘත්තීය තාක්ෂණ 
වි්්වවිෙයාලය කවතින් ඉවත්  ර ඇත. යාවත් ාලීන  රන ලෙ අයවැය 
ඇස්තකම්න්තුකවහි කමම  ටයුත්ත ඉවත්  ර කවනත්  ටයුත්තක් සඳහා අොල 
මුෙල් කයොෙවා ප්රකයෝජානයට ගන්නා ලදි. 

 

 

(iii) වි්්වවිෙයාල විෙයායතන 6 හි අබාධිත හුේගලයින් සඳහා 
පහසු ම් සැපයීම හා මඩිකයෝ සම්මන්රණ පේධ්තියක් පිහිටුමම 

සඳහා රු.මිලියන 120 ක් කවන්  ර තිබු ක අතර ඉන් රු.මිලියන  
74.02 ක් වියෙම්  ර තිබුණ ෙ අොල  ාර්යය ඉටු  ර 
කනොතිබුණි. 

  

වි්්වවිෙයාල විෙයායතනයන්හි ඉදිකිරීම්  ටයුතු ආංශි  නිහුණතා සංවර්ධ්න 
වැ සටහන යටකත් සිදු කේ. 
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(iv) හඳුනාගත් ප්රමුතතා ක්කෂේරයන්ට අොලව උපාධි කමකහයමම හා 
පිළිගත් වි්්වවිෙයාලවලින් විෂයමාලා සංවර්ධ්නය සඳහා 
මාර්කගෝපකේ් ලබාගැනීම වි්්වවිෙයාලය හඳුනාගත් ප්රමුතතා 

ක්කෂේරයන්ට අොලව නව උපාධි 2 ක් හඳුන්වාදීම සඳහා 
රු.මිලියන 1   මුෙලක් ප්රතිපාෙනය  ර තිබුණෙ, විගණිත දිනය 

වන 2017 මැයි  21 දින ෙක්වා එවැනි උපාධි පාඨමාලා 
ක්රියාත්ම   ර කනොතිබුණි. ක කසේ වුවෙ,  2016 වර්ෂකේ දී එක් 
උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා පමණක් විෂයමාලා ස ස්  ර 

තිබු ක අතර එක් උපාධි වැ සටහනක් සඳහා  2016 වර්ෂකේ සිට 
 ථි ාචාර්යවරකයු ෙ බඳවා කගන තිබුණි. වර්ෂය තුළ 

ප්රතිපාදිත මුෙලින් රු.මිලියන 0.05 ක් වියෙම්  ර තිබු ක අතර ඒ 
ුමන  ාර්යය ටෙ යන්න විගණනයට පැහැදිලි කනොක රිණි.  

 ර්මාන්ත ක්කෂේරකේ අව්යතාවය මත කහෝටල්  ළමනා රණය පිළිබෙ 
උපාධි  පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට වි්්වවිෙයාලය  ටයුතු  ළ අතර 
විෂයමාලාව  සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා  ැකන්ඩියානු කලෝ  වි්්වවිෙයාල 
කසේවකේ ආධ්ාර ලැබු ක  බැවින් ඇස්තකම්න්තු ගත  මුෙලට ව ා  අඩු 
මුෙල ට මුලි  විෂයමාලාව ස ස්   ර ගැනීමට හැකි විය.   

 කම් සෙහා  ැකන්ඩියානු කලෝ  වි්්වවිෙයාල කසේවකේ 
මහාචාර්යවරයුකේ කසේවය  ස්කේච්ජාා පෙනම මත  ලබා කෙන ලදී.  ඔණුට 
ලං ාකේ කහෝටල් ක්කෂේරකේ අව්යතා හදුනා ගැනීම සෙහා පහසු ම් සැපයීම 
පිණිස සා ච්ජාා වැ සටහන් සෙහා  ඉහත මුෙල් කයොෙවන ලදී.   

           ැකන්ඩියානු කලෝ  වි්්වවිෙයාල කසේවය කමම මහාචාර්යවරයාකේ 
කසේවය ලබා දීමට කපර කහෝටල්  ළමණා රනය විෂය හා සම්බන්ධ් අභයන්තර 
 ථි ාචාර්යවරයු අව්යය බව ෙන්වා සිටින ලදී.  එකහත් ඒ වන විට කහෝටල් 
 ළමනා රණය පිළිබෙ උපාධි පාඨමාලාව සෙහා අභයන්තර 

 ථි ාචාර්යවරයු කනොසිටි බැවින්,  ථි ාචාර්යවරියක් බෙවා ගන්නා ලදී. 
කමම  ථි ාචාර්යවරිය හා  ැකන්ඩියානු මහාචාර්ය වරයා විසින් කහෝටල් 
 ළමණා රනය පිළිබඳ උපාධිය සඳහා අව්ය විෂයමාලාව පිළිකයල  රන ලදි.  

 

4.2 කළමනාකරණ ්රියාකාරකේ  

(අ) ආගන්තු  සත් ාර උපාධි පාඨමාලාව සඳහා 2016 ජුනි 15 දින 
සිට විකේ් උපාධියක් හිමි  ථි ාචාර්යවරියක් බඳවාකගන 

තිබුණ ෙ, 2018 මැයි 21 විගණිත දිනය ෙක්වා එම උපාධි 
පාඨමාලාව ආරම්භ  ර කනොතිබුණි. බඳවාගත් දින සිට ඉහත 

නිලධ්ාරිනිය කවත වැටුේ හා දීමනා කලස රු.2,464,214 කගමම් 
 ර තිබුණෙ අරමු ක ගත  ාර්ය ඉටු ම කනොතිබුණි. 

කහෝටල්  ළමනා රණය පිළිබෙ උපාධි පාඨමාලාව සෙහා  ැකන්ඩියානු 
මහාචාර්යවරයා ස ස්  ර කෙනු ලැබූ මුලි  විෂයමාලා අන්තර්ගතයට අනුව 
එය සම්හුර්ණ විෂයමාලාවක් බවට පත් කිරීම හා ඊට අොලව අව්යය වන 
අකනුත් ලිපි කල්තණ  හා ඇතුලත්මකම් සුදුසු ම් ආදිය පිළිකයළ කිරීම එම 
ඉහත කී  ථි ාචාර්යවරිය ලවා ඉටු  ර ගන්නා ලදී.   

 කමම  ථි ාචාර්යවරිය සතු නිහුනතාවයන්ට අනුව ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය 
හා සම්පත්   ළමණා රණය පිළිබෙ උපාධි පාඨමාලාකේ කේ්න සෙහා 
ඇයකේ ොය ත්වය ලබා ගන්නා ලදී.  ඇය විසින් අොළ  ාලය තුල  රන ලෙ 

 ාර්යයන් ක ොටස  කම් සමග අමුණා ඇත.(ඇමු කම 01) කහොකටල් 
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 ළමණා රනය පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලාව 2019 / 2020 අධ්යන වර්ෂය  සෙහා 
ආරම්භ කිරීමට  ටයුතු  ර ඇත. 

 

 

 

(ආ) වි්්වවිෙයාලකේ සහ ාර මූලයාධි ාරිවරකයු කලස කසේවය  ළ 

නිලධ්ාරිකයු 2012 අකප්රේල් 05 දින කසේවය හැර කගොස් තිබු ක 

අතර ඔණුකගන් අයවිය යුතු එ තුව රු.763,176 ක් 
සම්බන්ධ්කයන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ  රනු ලැකබ්. 

 

 

(i) කසේවා නියුක්ති යන්කේ භාර අරමුෙලට යැවිය යුතු අර්ධ් වාර්ෂි  
වාර්තා ප්රමාෙ කිරීම කහේතුකවන් ආයතනයට කගමමට සිදු වූ 

රු.589,164 ක් වූ අධිභාර මුෙල ගණ ාධි ාරීකගන් හා හිටහු 
අධ්යක්ෂ ජානරාල්කගන් අය රගැනීම සඳහා නීති ප්ර ාරව 

 ටයුතු කිරීමට 2012 ජුනි 22 දිනැති මූලි  විමර්්න 
වාර්තාකවන් නිර්කේ්  ර තිබුණෙ ඒ අනුව  ටයුතු  ර 
කනොතිබුණි. 

පී.ඒ.  ාලිංග ගණනාත් මහතාකේ කමම සිේධිය සම්බන්ධ්ව නීති ක්රියාමාර්ග 

ගැනීම 2012.09.04 දිනැති ලිපිය මගින් නීතිපති කෙපාර්තකම්න්තුව කවත කයොමු 
 ර ඇත. නැවතත් 2014.02.10 දිනැති ලිපිය මගින්ෙ කම් සම්බන්ධ්ව නීතිපති 
කෙපාර්තකම්න්තුව කවත කයොමු  ර ඇත. නමුත් නීතිපති කෙපාර්තකම්න්තුව කම් 
සම්බන්ධ්ව ක්රියාත්ම  ම කනොමැත. එබැවින් කමම සිදුමම සම්බන්ධ්ව  ටයුතු 
 ළ යුතු  ාලසීමාව ඉක්මකගොස් ඇති බැවින් නඩු නිමිත්ත  ාලාවකරෝධ්යට 
ලක්ව ඇති බව 2017.11.22 දිනැති ලිපිය මගින් නීතිපති කෙපාර්තකම්න්තුව 
ෙැනුම් දී ඇත. 

(ii) විමර්්න වාර්තාව අනුව නීති  ටයුතු  ඩිනමින් සිදු කනොකිරීම 
කහේතුකවන් වි්්වවිෙයාල නීතිපති කෙපාර්තකම්න්තුකවන් විමසුම් 

 රන ලෙ දිනය වූ  2014 කපබරවාරි 10 වන විටත් නඩු නිමිත්ත 
 ාලාවකරෝධ්යට ලක්ව තිබු ක බව 2017 කනොවැම්බර් 22 දිනැති 
නීතිපතිකේ ලිපිය අනුව ෙන්වා තිබුණි. 

 

(iii) පාරිකතෝෂි  දීමනා පනකත් 23 වන වගන්තිය අනුව යම් 
නිලධ්ාරිකයුකගන් යම් ආයතනය ට අය විය යුතු කිසියම් 
මුෙලක් ඇත්නම් එම මුෙල කගවන කතක් පාරිකතෝෂිත මුෙල් එකී 
ආයතනකේ රඳවා ගැනීකම් හැකියාවක් තිබියදී හා නීතිපති 
කෙපාර්තකම්න්තුකේ  ලිපිකයහි ෙ ඒ බව අවධ්ාරණය  ර තිබිය දී 
අය  ර ගත හැකි මුෙල් අය  ර ගැනීමකින් කතොරව 

සහ ාර මූලයාධි ාරී ව්කයන් කසේවය  ළ පී.ඒ. ගණනාත් මහතා 2012.04.05 
දින කසේවය හැර ගිය අතර ඔණුකගන් වි්්වවිෙයාලයට පැවති අයමම් නිසාකවන් 
පාරිකතෝෂි ය කගමම අත්හිටවන ලදී. නමුත් ඔණු  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුවට 
පැමිණිල්ලක්  ර තිබූ අතර කම් සම්බන්ධ්ව එම කෙපාර්තකම්න්තුකේ 
පරීක්ෂණයක් ඇරඹිනි. එම පරීක්ෂණකේදී ඔණුකේ පාරිකතෝෂි  මුෙල 
කනොකගමමට කහේතු කපන්වා කෙන ලදි.  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුකේ 
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වි්්වවිෙයාලය විසින් 2013 මාර්තු 20 දින රු.108,250   මුෙලක් 
පාරිකතොෂි  දීමනා ව්කයන් කගවා තිබුණි. 

2013.03.07 දිනැති ලිපිකයන් අවසන් තීරණය ෙැනුම් දුන් අතර (ඇමු කම් අං  

02) ඔණුකේ පාරිකතෝෂි  මුෙල ව්කයන් රු.90,208.75 ක් හා අධිභාර මුෙල් 
ව්කයන් රු.18,041.75ක්  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුකේ තැන්පත්  රන කලස 
ෙන්වා සිටින ලදී. ඒ අනුව 2013.03.20 දින රු.108250.50 ක් වටිනා කචක්පතක් 
සහ ාර  ම් රු ක ොමසාරිස් බටහිර - ක ොළඔ කලස ලියා එම 
කෙපාර්තකම්න්තුව කවත භාර කෙන ලදී. 

 

(iv) නීතිපති කෙපාර්තකම්න්තුකේ උක්ත ලිපිය මගින් කමම 
නිලධ්ාරියා තවදුරටත් උපරිමාධි රණ සංකීර්ණ  ළමනා රණ 
මණ් ලකේ කසේවකේ කයදී සිටින බැවින් පරිපාලනමය ව්කයන් 
 ටයුතු  ර එකී මුෙල් අය ර ගැනීමට වෘත්තීය තාක්ෂණ 
වි්්වවිෙයාලයට හැකියාවක් ඇති බව අවධ්ාරණය  ර තිබුණ ෙ ඒ 
පිළිබඳව කමකතක් නිසි ක්රියාමාර්ග කගන කනොතිබුණි.   

2015.04.22 දින ගණනාත් මහතාකේ අයමම් සම්බන්ධ්කයන් උපරිමාධි රණ 
සංකීර්ණයට ලිපියක් නිුත්  ර ඇත. එම ලිපිකයන් ෙන්වා ඇත්කත් 

2012.05.03 දින හා 2014.02.06  දිනැති ලිපි උපරිමාධි රණ සංකීර්ණයට 
කයොමු  ර තිබූ බවත්, ගණනාත් මහතාකගන් වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලයට 
අයවිය යුතු අයමම් ඔණුකේ වර්තමාන කසේවා ස්ථානකයන් ලබා ගැනීමට  ටයුතු 
 රන කලසත්ය. ගණනාත් මහතා එම මුෙල් ඔණුකේ වැටුකපන් අඩු කිරීමට 
අ මැති වූ නිසා එ  තාවයකින් කතොරව ඔණුකේ වැටුකපන් අඩු  ල කනොහැකි 
බව උපරිමාධි රණ සංකීර්ණය කවතින් කමම වි්්වවිෙයාලය කවත ෙන්වා ඇත.  

 

 2015.10.28 දිනැති නීතිපති කෙපාර්තකම්න්තුකේ ලිපිය මගින් ගණනාත් 

මහතාකගන් අයවියයුතු රු.763,175.53    මුෙල දින 30ක් ඇතුලත කගවන 
කලස ගණනාත් මහතාට නිකයෝග  ර ඇත. 2016.05.03, 2016.06.25 හා 
2016.10.24 දිනැති ලිපි මගින් අොල සිේධිකේ වර්තමාන තත්ත්වය නීතිපති 
කෙපාර්තකම්න්තුව කවතින් වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලය විසින් විමසා ඇත. 
නමුත් ගණනාත් මහතා කසේවය  රන උපරිමාධි රණ සංකීර්ණය අොල 
 ටයුත්ත සම්බන්ධ්ව මන්ෙගාමීව  ටයුතු  රන බව කපනී යයි. කමම අයකිරීම 
සම්බන්ධ්ව ෙැනුම් දී උපරිමාධි රණ සංකීර්ණයට තව දුරටත් ලිපි කයොමු  ර 
ඇත. 

 

(ඇ) වි්්වවිෙයාලය සඳහා රු.800,000 ක් වැය ර 2015 වර්ෂකේ 
ස ස්  රන ලෙ ආයතන සංග්රහය සමාකලෝචිත වර්ෂකේ අවසාන 
දින වන විටත් ක්රියාත්ම  තත්ත්වයට පත් කිරීමට අව්ය 

පාල  මණ් ලකේ අනුමැතිය සහිතව  ළමණා රන කසේවා කෙපාර්තකම්න්තුව 
කවත වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලය විසින් අනුමැතිය සඳහා කයොමු  ර ඇති 
නමුත් කම් ෙක්වා අොල අනුමැතිය ලැබී කනොමැත. 
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 ළමනා රණ කසේවා කෙපාර්තකම්න්තු අනුමැතිය ලබාකගන 
කනොතිබුණි. 

 

 

(ඈ) වි්්වවිෙයාලකේ ගුරු සහ ාරවරකයු වි්්වවිෙයාලය කවත 
අන්තර්ග්රහණය කිරීකම්දී සිදුවූ අසාධ්ාරණයක් කහේතුකවන් ඉල්ලා 
අස්මමට ඉල්ලුම්  ර තිබුණ ෙ, ප්්චාත් උපාධියක් හැෙදරීම 

සඳහා ලබාදුන් මුෙල්වලට අොලව රු.4,684,315 ක් වූ 
බැඳුම් රය කගවන තුරු ඉල්ලා අස්මම පිළිගත කනොහැකි බව 
ෙක්වා තිබුණි. ක කසේ වුව ෙ  බැඳුම් රය ආපසු කගමමට 
කනොහැකි වූ බැවින් නැවත කසේවයට පැමිණ තිබුණ ෙ  ඊට ඉ  
ලබා කනොදීම කහේතුකවන් අොල නිලධ්ාරියා විසින්  ම් රු 

විනි්්චය සභාකේ නඩුවක් පවරා තිබූ අතර 2017 අකගෝස්තු 25 
දිනැති නිකයෝගය අනුව නැවත කසේවකේ පිහිටුමමටත් වසර 02   
හි  වැටුේ කගමමටත් නිකයෝග  ර තිබුණි. ඒ අනුව 
 ළමනා රණකේ දුර්වලතා කහේතුකවන් හි  වැටුේ කලස රු.  
596,040 ක් හා නීති වියෙම් කලස රු. 542,500 ක් වැය කිරීමට 
වි්්වවිෙයාලයට සිදුව තිබුණි. 

 

ආයතන සංග්රහකේ පස්වැනි පරිච්කේෙයට අනුව, ඉල්ලා අස්මමක් ආයතනය 
කවත  ාර්ය මණ් ලකේ යම් අකයක් ඉදිරිපත්  ළ පසුව, නැවත කසේවයට 
පැමිණීමට කනොහැකි බැවින්, කමම නිලධ්ාරියා ඉල්ලා අස් වූ බවට සල ා 
 ටයුතු  රන ලදි. 

ක කසේ වුවෙ අොල සිදුමම සම්බන්ධ්ව පැවති නඩු විභාගකේදී ලබා දුන් තීරණයට 
අනුව කමම මුෙල කගමමට සිදු විය. 

(ඉ) විශ්ව විදයාල විදයායතන සහහා ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරීන් 

දහවා ගැීම 

 

 

(i) බටංගල සහ මාතර වි්්වවිෙයාල විෙයායතනය සඳහා ජාාති  
වි්්වවිෙයාල කවතින් සේතවාර්ෂි  පෙනම මත නිවාඩු ලබා 
පැමිණි නිලධ්ාරීන් ප්රධ්ාන විධ්ාය  නිලධ්ාරීන් කලස බඳවාකගන 

තිබූ අතර අවස්ථා 02  දී ඔවුන් ස්ථිර කසේවකේ නියුතු 
වි්්වවිෙයාල  කවතින් නිෙහස්  රන ලෙ  ාලසීමාවන් ඉක්මවා 
යන පරිදි පත්මම් ලබා දී තිබුණි.  

කමම නිලධ්ාරීන් සම්මුත පරීක්ෂණයන්හිදී ඉහලම ලු ක ලබා ගත් තැනැත්තන් 
කේ. එකමන්ම මාතර වි්්වවිෙයාල විෙයායතනය කවත කමම තනතුර සඳහා 
ඉල්ලුම්පත්  ැඳවූ අවස්ථාකේදී ලෙ එ ම අයදුම්පත කේ. කමම තනතුර සඳහා 
බඳවාගැනීකම් සුදුසු ම් වනුකේ වි්්වවිෙයාලය  කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය පළමු 
කරේණිකේ තනතුර ට සමාන කේ. නමුත් ප්රධ්ාන විධ්ාය  නිලධ්ාරී වරකයුකේ 

වැටුප රුපියල් 100000.00ක් වන අතර, කජායෂ්ඨ  ථි ා ාචාර්ය තනතුරට හිමි 
වැටුප රුපියල් 175000.00කි.  එකසේම කමම නිලධ්ාරීන් තම ස්ථිර කසේවා 

ස්ථානකයන් වැටුේ රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීමට බලාකපොකරොත්තු වුවෙ, එම 
නිලධ්ාරීන්කේ ස්ථිර කසේවාස්ථානකේ වැටුප වි්්වවිෙයාල විෙයායතනය  ප්රධ්ාන 
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විධ්ාය  නිලධ්ාරී තනතුරට හිමි වැටුපට ව ා වැඩි නිසා එම නිලධ්ාරීන් සේත 
වාර්ෂි  නිවාඩු අවසානකේ වි්්වවිෙයාල විෙයායතන කවතින් ඉවත්ව තම ස්ථිර 
කසේවා ස්ථානය කවත කසේවය සඳහා වාර්තා  රන ලදි. 

 
 

(ii) කසෞන්ෙර්ය  ලා වි්්වවිෙයාලකේ කල්ත ාධි ාරී තනතුර ෙැරූ 

නිලධ්ාරියා සේත වාර්ෂි  නිවාඩු පෙනම මත 2016 සැේතැම්බර් 
01 දින සිට බටංගල වි්්වවිෙයාල විෙයායතනකේ ප්රධ්ාන විධ්ාය  
නිලධ්ාරී කලස බඳවාකගන තිබුණ ෙ ඔණු එම වි්්වවිෙයාලකයන් 

නිෙහස්  ර තිබුකණ්  2016 ඔක්කතෝම්බර් 12 දින දීය. ඒ අනුව 
නිලධ්ාරිකයු ස්ථිර කසේවා ස්ථානකේ කසේවකයන් නිෙහස් කිරීමට 
කපර පත්මම් ලබා දී තිබු ක බව නිරීක්ෂණය විය. 
 

සේත වාර්ෂි  නිවාඩු සඳහා අයදුම්  ළ යුත්කත් අොල පත්මම් ලිපියෙ සමග කේ. 

කමම නිලධ්ාරී මහතා කවත පත්මම් ලිපි නිුත්  ලෙ, වැ භාර කගන ඇත්කත් 
සේතවාර්ෂි  නිවාඩු අනුමත ම සිය ස්ථිර කසේවා ස්ථානයනකයන් නිෙහස්  ර 
ගැනීකමන් පසුව කේ. 

(iii) වි්්වවිෙයාල විෙයායතන සඳහා වන 2014 අං  01 ෙරන වෘත්තීය 
තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාල විෙයායතන නියමාවලිකේ 6.2(අ) කේෙය 
ප්ර ාරව නියමිත  ාලයට කපර කසේවය හැර ගියකහොත් කහෝ 
පහ රනු ලැබුවකහොත් හැර අධ්යක්ෂවරයා සිය පත්මම් දිනකේ 

සිට අවුරුදු  03   ාලපරිච්කේෙය කහෝ සිය හැටවන විය යන 
කෙක න් පළමුවැන්න සම්ර්ර්ණ  රන දිනය ෙක්වා සිය නිලය 
ෙැරිය යුතුය. ක කසේ වුවෙ බටංගල වි්්වවිෙයාල විෙයායතනය 

කවත  2016 සැේතැම්බර් 01 දින ප්රධ්ාන විධ්ාය  නිලධ්ාරී කලස 
බඳවා ගන්නා ලෙ නිලධ්ාරී විෙයායතනකේ පත්මම්  ාලය අවසන් 

මමට කපර 2018 කපබරවාරි 01 දින එනම් සේතවාර්ෂි  නිවාඩු 
අවසානකේ කසේවකයන් ඉවත්ම තිබුණි. ඒ අනුව අතණ් ව 
කසේවාවක් විෙයායතනවලට ලබාගත කනොහැකි මකමන් පරිපාලන 
 ටයුතු  ාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්තව පවත්වාකගන යන්කන් 
ක කසේෙ යන්න පිළිබඳව විගණනකේදී ගැටළු සහගත විය. 

 

වි්්වවිෙයාලයන්හි සේතවාර්ෂි  නිවාඩු ලැබූවන් කවත වැටුේ රහිත නිවාඩුෙ 
සමග වර්ෂ 3ක් ලබා ගත හැකි වුවෙ ඔවුන්කේ ස්ථිර කසේවා ස්ථානකයන් ලැකබන 
වැටුපට ව ා කමම තනතුකරහි වැටුප අඩු මම නිසා කමකසේ ඉවත් මම සිදු කේ. 

(ඊ) විශ්වවිදයාලවල ්රියාකාරීත්වය සහහා පරිපාලන හා විගණන 

උපගශශකවරුන් පත් කිරීම 
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(i) වි්්වවිෙයාල විෙයායතනයන්හි   ටයුතු සඳහා  ළමනා රණ 
කසේවා කෙපාර්තකම්න්තුකේ අනුමැතියකින් කතොරව මාසි ව රු.  

75,000 බැගින් විෙයායතන 04 ක් සඳහා පරිපාලන 

උපකේ් වරුන් 04 කෙකනු රු. 100,000   දීමනාවක් සහිතව 
විගණ වරකයු ෙ පිළිකවලින් මාස 12ක් හා මාස 06ක් වූ 
 ාලයක් සඳහා ක ොන්රාත් පෙනම මත බඳවාකගන තිබුණි.  

කමම තනතුරු සඳහා පත්  ර ඇත්කත් උපකේ් යන් ව්කයන් ක ොන්රාත් 
පෙනම යටකත්ය. ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිය අනුගමනය  රමින් අොල 
උපකේ් වරුන් කතෝරාකගන ඇත.  වි්්වවිෙයාල විෙයායතනයන් මදත දී 
ආරම්භ  රන ලෙ ආයතන කේ. ඒවාකේ  ාර්යමණ් ලයෙ අත්ෙැකීම් අඩු නව  
පත්මම් ලෙ  ාර්ය මණ් ලය කේ. වි්්වවිෙයාල විෙයායතනයන්හි පරිපාලන හා 
මූලය  ටයුතු වි්්වවිෙයාලය ට ගැලකපන පරිදි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා 
වි්්වවෙයාලයන්හි පරිපාලන හා මූලය අං්යන්හි අත්ෙැකීම් සහිත, 
වි්්වවිෙයාලයකින් විරාම ලෙ නිලධ්ාරීන්කේ කසේවය ලබා කගන ඇත. 

වි්්වවිෙයාල විෙයායතනයන් ෙ ඇතුළුව කමම වි්්වවිෙයාලකේෙ අභයන්තර 
විගණන  ටයුතු කිරීම සඳහා ේ කයෂ්ඨ සහ ාර අභයන්තර විගණ  තනතුර 
සඳහා  ළමණා රන කසේවා කෙපාර්තකමන්තුකවන් අනුමැතිය ඉල්ලා සිටි නමුත් 
එකසේ අනුමැතිය කනොලැබුණ බැවින්, අොල  ාර්යයන් ඉටු  ර ගැනීම සඳහා 
කමකසේ ක ොන්රාත් පෙනම යටකත් කමම තනතුරු සඳහා බඳවා ගන්නා ලදි. 

 

(ii) ඉහත බඳවාගත් නිලධ්ාරීන් සඳහා බඳවා ගැනීකම් පරිපාටියක්  
අනුමත  රකගන කනොතිබීම කහේතුකවන් පරිපාලන 
උපකේ් වරුන් 04 කෙනාකේ සහ විගණ කේ සුදුසු ම් 
පරීක්ෂා කිරීමට විගණනකේදී කනොහැකිවිය. 

  

කමම උපකේ්  වරුන් කතෝරා ගැනීකම් නිර්ණාය යන් පාල  මණ් ලය 
මගින් අනුමත  ර ඇත. කමම නිළධ්ාරීන්කේ සුදුසු ම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 
අව්ය සහති  පර  සහ ාර මූලයාධි ාරී (සැපයුම්) බාරකේ තබා ඇත. 

(උ) වි්්වවිෙයාල  ළමනා රණ අධ්යයන අං්ය කවනුකවන් 
විෙයාගාරයක් පිහිටුමම සඳහා 2017 වර්ෂකේ මාර්තු 02 දින 
පරිගණ  46 ක් මිලදීකගන තිබූ අතර රු.5,841,172 ක් වටිනා 
පරිගණ  හා උපාංග අරමුකණන් බැහැරව කවනත් අං් කවත 
නිුත්  ර තිබුණි. 

 ළමණා රන අධ්යයන අං්ය සඳහා විෙයාගාරයක් පිහිටුමම සඳහා මිලදීගත් 
පරිගණ   තාක්ෂණි  කසේවා ඒ  ය යටකත් ඇති විෙයාගාරයක් සඳහා ස්ථාපිත 
 රන ලදී. කමමගින්  ළමණා රන අධ්යයන අං්ය හා අකනුත් අධ්යයන 
අං්වල සිසුන් කමය භාවිත   රනු ලබන අතර ඒ අනුව සිසුන් වි්ාල ප්රමාණයක් 
කමම විෙයාගාරය වර්තමානකේ  භාවිතා ක කර්. කමම විෙයාගාරය  තාක්ෂණි  
කසේවා ඒ  ය යටකත් ඇති බැවින් න ත්තු  ටයුතු සිදු කිරීමෙ පහසු ම ඇත. 
එකමන්ම අලුතින් පංති  ාමරයක් විෙයාගාරයක් කලස ස ස් කිරීකමන් පංති 
 ාමර ප්රමාණය සීමිත මමෙ වල න ලදී. එබැවින් එම පරිගණ  නිසි කලස 
විෙයාගාර සඳහා කයොමු  රන ලෙ අතර ඉතිරි වූ පරිගණ  කිහිපයක් වි්්ව 
විෙයාලකේ අව්යතාවය අනුව   භාෂා කෙපාර්තකම්න්තුව, තාක්ෂණි  කසේවා 
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ඒ  ය, උපුලපති  ාර්යාලය  කවත නිුත්  රන ලදී. 

 

(ඌ) වි්්වවිෙයාලයට අොල සමාජා වගකීම් කමොනවා ෙ යන්න 
නි්්චිතව හඳුනා කගන කනොතිබු ක අතර සමාකලෝචිත වර්ෂය 
තුල දී සමාජා වගකීම් යටකත් රු.300,000   මුෙලක් සුභසාධ්  
සංගමකේ වාර්ෂි  චාරි ාව කවනුකවන් වැය  ර තිබුණි. 

 

වාර්ෂි  චාරි ාව වි්්වවිෙයාලකේ කසේව යනකේ සමගිය හා සමාජාානුකයෝජානය 

(Harmony and socialization)  පිණිස සංවිධ්ානය  රනු ලබන බැවින්,  එය 
සමාජා වගකීම් යටකත් ගි කම් වල ෙක්වා ඇත. 

4.3 ගමගහයුේ ්රියාකාරකේ 

 

 

(අ) වි්්වවිෙයාලය විසින් පවත්වනු ලබන විභාගවල ප්රතිඵල මාස 3 
ක් ඇතුළත නිුත් කිරීමට වි්්වවිෙයාලය සැලසුම්  ර තිබුණෙ  
2017 වර්ෂකේ පවත්වා ඇති විභාගවල පිළිතුරු පර ඇගයීම 
සඳහා මාස  01 සිට මාස 09 ෙක්වා වූ  ාලය  ගතම තිබීම 
කහේතුකවන් අකේක්ෂිත පරිදි ප්රතිඵල නිුත් කිරීමට කනොහැකි ම 
තිබුණි. ප්රමාෙයට කහේතු විගණනයට පැහැදිලි කනොක රු ක අතර 
ප්රමාෙ වලක්වා ගැනීම සඳහා ක්රමකේෙයක් ස ස්  ර කනොතිබුණි. 

 

එකසේ ලු ක ලබා දීකම්දී සිදු වන ප්රමාෙයන් සඳහා ගාස්තු අඩු කිරීකම් 
ක්රමකේෙයක් ෙැනට සිදු කනොකේ. ඉදිරිකේදී, කගවිය යුතු වන අවසන් වාරි ය 
පිළිතුරු පර ඇගයීකම් ලු ක ලබාදුන් පසුව කගවන කලස අොල අං් කවත 
උපකෙස් දීමට  ටයුතු  රමි. 

 

 

 

 

(ආ) උපාධි පාඨමාලා සහහා දාහිර ගශශකයින් පත් කිරීම 

 

 

(i) වි්්වවිෙයාලය සති අන්ත උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් වැඩි 
ප්රමාණයක් බඳවා කගන තිබුණෙ අභයන්තර කේ් වරුන්කේ 
අධ්යයන වැ  සැලසුම් හා  ාලසටහන් අනුව සතිකේ දිනවල 
පැවැත්කවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා වැඩි කේ්ණ පැය 
ප්රමාණයක් කවන්  ර තිබු ක බව නිරීක්ෂණය විය. අධ්යයන වැ  
සැලසුම් කිරීකම්දී ඒ පිළිබඳව අවධ්ානය කයොමු ර කනොතිබීම 
කහේතුකවන් වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලකේ අභයන්තර 

 ථි ාචාර්යවරු 49 ක් සිටිය දී සමාකලෝචිත වර්ෂය තුළ දී බාහිර 

වි්්වවිෙයාලය  සිසුන් 16 කෙකනු හට එක් ආචාර්ය වරකයු වන පරිදි 
අධ්යයන  ාර්යය මණ් ලය සිටිය යුතුය. නමුත් කමම වි්්වවිෙයාලකේ අධ්යයන 
 ාර්ය මණ් ලය සිසුන් සංතයාවට සාකේක්ෂව ප්රමාණවත් කනොකේ. අධ්යයන 
 ාර්ය මණ් ල සාමාජි යන් සිටින සංතයාකවන් 30%ක් පමණ සංතයාවක් 
අධ්යයන නිවාඩු ලබා ඇත.  

ඒ අනුව, කමම වි්්වවිෙයාලකේ පවත්නා උපාධි පාඨමාලාවන්හි ඉගැන්මම් 
 ටයුතු සඳහා ප්රමාණවත් අධ්යයන  ාර්ය මණ් ලයක් කනොමැති බැවින් සහ 
ක්කෂේරකේ පලහුරුේෙ හා නිහුණතාවය සහිත ප්රමනයන්කේ කසේවය ලබා ගැනීම 
තාක්ෂණි  වි්්වවිෙයාලයක් වන කමම වි්්වවිෙයාලයට  ළ යුතුව ඇත. කවනත් 



වෘත්තිය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය - වාර්ෂි  වාර්තාව 2017 

 

Page 116 of 124 
 

කේ් වරුන් සඳහා රු. 18,642,743 ක් කගමමට සිදුව තිබුණි. 

 

පාඨමාලා 
පවත්වන 
 ාලය 

උපාධි 
පාඨමාලා 
ගණන 

බඳවාකගන 
ඇති සිසුන් 
ගණන 

කේ් යින්ට 
කවන් ළ පැය ගණන 

   අභයන්තර බාහිර 

සතිකේ 
දින 

10 397 7662 4882 

සති අන්ත 13 489 2244 10819 

     
 

වි්්වවිෙයාල විසින් වුවෙ ක්කෂේරකේ ප්රමනයන්කේ කසේවය ලබා ගැනීම සඳහා 
අනුමත අධ්යයන  ාර්යය මණ් ල නිලධ්ාරීන් සංතයාකවන් 75%  පමණ 
ප්රමාණයක් පමණක් බඳවාගැනීම සිදු  ර, ඉතිරිය සඳහා භාහිර  ථි ාචාර්ය 
වරුන් කයොො ගැනීම සිදු කේ. 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 

 

ඒ අනුව වි්්වවිෙයාලකේ 2017/2018 අධ්යයන වර්ෂයට අොලව 
බඳවා ගන්නා ලෙ සිසුන් සඳහා පවත්වන ලෙ පෙනම් 
වැ සටහකන් (Foundation Programme) කේ්න පැය 534ක් හා  
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 අධ්යයන වර්ෂ සඳහා 
බඳවා ගත් සිසුන් කවනුකවන් කේ්න පැය 17,674 ක් සඳහා 
බාහිර කේ් යින් කවත පත්මම් ලබා දී තිබුණි. 

 

 

 

 

 

කමම වි්්වවිෙයාලය කවත බඳවා ගන්නා කබොකහෝ නව  සිසුන්කේ ගණිත ෙැනුම 
දුර්වල මට්ටම  පවතී. එබැවින් ගණිතය ඉගැන්මම සඳහා වික්ේෂ හුණු කව ලැබූ 
ප්රමන ආචාර්ය වරුන්කේ කසේවය කම් සඳහා ලබා කගන ඇත. 

 

 

 

 

4.4 නිශ්ක්රීය හා  න උපගයෝජිත වත්කේ  

 වි්්වවිෙයාලය සතු අධ්යක්ෂ ජානරාල් නිල නිවස 2012 
කනොවැම්බර් සිට සමාකලෝචිත වර්ෂය අවසානය ෙක්වා 
ප්රකයෝජානයට කනොකගන නිෂ් ාර්යව පැවතුණි. 

  

වි්්වවිෙයාලය ; උපුලපති හා කරජිස්ටාර් යන තනතුරු වල පවත්නා කසේවා 
ස්වභාවය අනුව හා අතයව්ය අවස්ථාව දී වි්්වවිෙයාලය තුල රාත්රිය ගත කිරීම 
සඳහා නිල නිවසක් පැවතිය යුතු නිසා කමකසේ නිල නිවාස ඉදි ර ඇත. ඒවාකයහි 
න ත්තුව සඳහා  ළ යුතු අළුත්වැඩියාවන් සිදුක කරමින් පවතින අතර, අව්ය 
අවස්ථා වල අධ්යක්ෂ ජානරාල් තුමිය කමම නිල නිවස භාවිතයට ගනු ලැකබ්. 



වෘත්තිය තාක්ෂණ වි්්ව විෙයාලය - වාර්ෂි  වාර්තාව 2017 

 

Page 117 of 124 
 

 

4.5 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය 

 

 

(අ) 2012 ඔක්කතෝම්බර් 12 දින වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්ව්විෙයාලයට 
 ාර්ය මණ් ල අන්තර්ග්රහණය කිරීකම්දී සුදුසු ම් සහුරා 
කනොතිබූ අධ්යයන  ාර්ය මණ් ලකේ  10 කෙකනු ෙරන්නාට 
කපෞේගලි  වන කසේ තනතුරුවල පිහිටුවා තිබුණි. ක කසේ වුව ෙ 
වි්්වවිෙයාලය ආරම්භ  ර වසර 8 ක් ඉක්මකගොස් තිබුණ ෙ එකී 
ෙරන්නාට කපෞේගලි  වන කසේ තනතුරුවල පිහිටුවා තිබූ 
අධ්යයන  ාර්ය මණ් ල නිලධ්ාරීන් 06 කෙකනු කමකතක් 
අව්ය සුදුසු ම් සම්ර්ර්ණ  ර කගන කනොතිබු ක  බව 
නිරීක්ෂණය විය. 

    

 ළමණා රන කසේවා කෙපාර්තකම්න්තුකේ අං  DMS/E4/47/2/280/1 (ඇමු කම් 
අං  02) හා 2009.07.27 දිනැති වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලය සඳහා 

 ාර්යය මණ් ලය අනුමත කිරීම යන ලිපියත් DMS/E/280/2 අං  හා 
2012.12.31 (ඇමු කම් අං  03) ෙරන  ළමණා රන කසේවා චක්රකල්ත අං  30 
හි විධිවිධ්ාන අනුව  ාර්යය මණ් ලය අනුමත කිරීම යන ලිපියත්  .කසේ.කෙ. 

අං  DMS/E/280/2 හා 2012.12.31  දිනැති  ළමනා රණ කසේවා අං  30 
චකක්රල්තකයහි විධිවිධ්ාන ක්රියාත්ම  කිරීම යන ලිපියත් ප්ර ාරව 
වි්්වවිෙයාලකේ බඳවාගැනීම් හා ප්රතිවයූහගත රණය ක්රියාත්ම   ර ඇත. එහිදී 
 ළමනා රණ කසේවා අං  30 ච ක්රකල්තකයහි විධිවිධ්ාන ක්රියාත්ම  කිරීම යන 
ලිපිකයහි 4 වන වගන්තිය ප්ර ාරව අන්තර්ග්රහණකේදී ෙරන්නාට කපෞේගලි  
වන කසේ අධ්යයන නිලධ්ාරීන් 08 කෙකනු පත් ර ඇත. එකී නිලධ්ාරීන්කගන් 
කෙකෙකනු අොල සුදුසු ම් සම්ර්ර්ණ  ර ගැනීම නිසා ෙරන්නාට කපෞේගලි  
වන කසේ යන නාමය ඉවත්ව කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය තනතුකරහි පිහිටුවන ලදි. 
ඉතිරි  හය කෙනාකගන් කෙකෙකනු  සුදුසු ම් ස ස්  ර ගනිමින් පවතින අතර 
අකනක් නිලධ්ාරීන් පිළිබඳව කපෞේගලි  ලිපිකගො කකවහි කතොරතුරු ඇතුළත්ව 
නැත. 

එකමන්ම කමම නිලධ්ාරීන් අන්තර්ග්රහණ අවස්ථාකේදී කමම විගණන විමසුකමහි 
සඳහන් අධ්යයන  ාර්යමණ් ල සාමාජි යන් හට එවැනි ක ොන්කේසියක් 
ෙැනුම් දී කනොමැත. 

 

 

 

(ආ) 2017 වර්ෂය තුළ බඳවා ගත් කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය 1 කරේණිකේ 
නිලධ්ාරීන් කෙකෙකනුකේ හා  ථි ාචාර්ය තනතුර සඳහා බඳවා 
ගත් නිලධ්ාරිකයුකේ බඳවා ගැනීකම් පටිපාටිය අනුව තිබිය යුතු 
සුදුසු ම් තහවුරු  ර ගැනීමට කනොහැකි විය. 

කමම වි්්වවිෙයාලකයහි අධ්යයන  ටයුතු පවත්වාකගනයාම සඳහා ඉහල 
සුදුසු ම් සහිත අධ්යයන  ාර්යමණ් ලය  කසේවය අතයව්ය කේ. එබැවින් 

කජායෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය i කරේණියට බඳවාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්  ැඳවූ අතර, 
අභයන්තර  ාර්ය මණ් ලකයන් අයදුම්පත් කනොතිබූ අතර, බඳවාගැනීම් 
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පරිපාටියට අනුව, පලහුරුේෙ සම්බන්ධ්ව පහත සඳහන් සුදුසු ම් සම්ර්ර්ණ  රන 
ලෙ භාහිර අයදුම්  රුවන් සම්මුත පරීක්ෂණකේදී කතෝරා ගන්නා ලදි. 

At least six years’ experience in one or one of the following. 

1. Teaching at university level or/ Higher educational Institution. 
2. Professional experience in a recognized mercantile establishment. 
3. Research relevennt to his/ her field of specialization in a 

recognize institution. 
4. Post graduate studies. 

ඉහත සඳහන් පලහුරුේෙ සහිතව අොල සුදුසු ම් සනාථ කිරීම සඳහා අොල 
සහති  වල පිටපත් ඔවුන්කේ කපෞේගලි  ලිපිකගොනු තුල අ ංගු කේ. 

5. තිරසාර සංවර්ධ්නය  

5.1 තිරසාර සංවර්ධ්න අරමුණු  

 තිරසාර සංවර්ධ්නය  පිළිබඳ එක්සත් ජාාතීන්කේ වසර 2030 
“නයාය පරය” ප්ර ාරව සදම රාජාය ආයතනයක් විසින්ම  ටයුතු 
 ල යුතුව පවතින අතර සමාකලෝචිත වර්ෂයට අොලව 
වි්්වවිෙයාලය විසින් තම විෂය පථය යටතට ගැකනන  ාර්යයන් 
සම්බන්ධ්කයන් ක කසේ ක්රියාත්ම  විය යුතුෙ යන්න පිළිබඳව 
ෙැනුවත් ම තිබුණි. 

ඒ අනුව සංයුක්ත හා සමානාත්මතාවකයන් යුතු ගුණාත්ම  
අධ්යාපනයක් සහති   රමින් සැමට ජීවිත  ාලය හුරා 
ඉකගනුම් අවස්ථා උො රදීමත් 2030 වන විට ගුණාත්ම , 
 ාර්මි  වෘත්තීය සහ තෘතීය අධ්යාපනය සඳහා සියළුම 
 ාන්තාවන් හා පිරිමින් සඳහා සමාන ප්රකේ්යක් ඇති කිරීම 
තිරසාර සංවර්ධ්නය සම්බන්ධ්කයන් නිහුණතා සංවර්ධ්න හා 
වෘත්තීය හුණු ක අමාතයං්කේ අරමු ක ල ා  රගැනීකම් ඉලක්  
කලස හඳුනාකගන තිබුණෙ, වි්්වවිෙයාලය හරිත වි්්වවිෙයාලයක් 
බවට පත් කිරීමට  ටයුතු කිරීම තිරසාර සංවර්ධ්න අරමු ක කලස 
හඳුනාකගන තිබු ක බව විගණනයට ඉදිරිපත්  ල කතොරතුරු 
අනුව නිරීක්ෂණය විය. 

හරිත වි්්වවිෙයාල සං ල්පය වෘත්තීය තාක්ෂණ වි්්වවිෙයාලය යටකත් 
ක්රියාත්ම  වැ සටහනකි.  

තිරසාර සංවර්ධ්නය සම්බන්ධ් ඉලක්  වරින් වර නිහුණතා සංවර්ධ්න හා 
වෘත්තීය හුණු ක අමාතයං්ය කවත කයොමු කිරීම සිදු ක කර්. 
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6. ගිණුේ කටයුතුභාවය හා යහපාලනය  

6.1 අභයන්තර විගණනය  

(අ) වි්්වවිෙයාලකේ අභයන්තර විගණන අං්ය කවත ප්රමාණවත් 
 ාර්ය මණ් ලයක් අනුයුක්ත  ර කනොතිබූ අතර අභයන්තර 
විගණ , ආශ්රිත නිලධ්ාරියු හා ලිපි රු කරේණිකේ 
නිලධ්ාරිකයු පමණක් අනුයුක්ත  ර තිබුණි. 

කමම වි්්වවිෙයාලය කවත අනුමත  ාර්ය මණ් ල ප්රමාණය ප්රමාණවත් කනොවන 
බැවින්,  ළමණා රනකසේවා කෙපාර්තකම්න්තුව කවත අනුමැතිය සඳහා කයොමු 
 ර ඇති අතර අනුමැතිය ලැබී කනොමැත. ෙැනට කමම වි්්වවිෙයාලය කවත ඇති 
අනුමත  ාර්යය මණ් ලකයන් කමම විමසුකමහි සඳහන්  ාර්යය මණ් ලය 
අභයන්තර විගණන අං්ය කවත කයොමු  ර ඇත. 

 

(ආ) 2011 කෙසැම්බර් 23 දිනැති අං  ඩීඑම්ඒ/06 ෙරන 
 ළමනා රණ විගණන චක්රකල්තය හා මුෙල් කරගුලාසි 133(2) 
(අ) (i) ක කරහි අවධ්ානය කයොමු  ර වි්්වවිෙයාලකේ ඉලක්  
සාක්ෂාත්  ර ගැනීම,  ාර්යසාධ්නය, ගි කම් රණ, මූලය හා 
කමකහයුම් අං්යන්හි අභයන්තර පාලන ඇගයීම් වැනි ක්කෂේර 
ආවරණය වන පරිදි ප්රමාණවත් අභයන්තර විගණනයක් සිදු  ර 
කනොතිබූ අතර, වි්්වවිෙයාලකේ ර්ර්ව විගණන  ටයුතු සඳහා 
වැඩි  ාලයක් කයොෙවා තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. සමාකලෝචිත 
වර්ෂය සඳහා අභයන්තර විගණන වාර්තා 10 ක් පමණක් නිුත් 
 ර තිබුණි. 

 

අභයන්තර විගණන සැලැස්ම පිළිකයල  ර විගණන හා  ළමණා රන 
 මිටුකවහි සහ පාල  මණ් ල අනුමැතිය සහිතව වර්ෂය තුළ  අභයන්තර 
විගණන  ටයුතු ක්රියාත්මත මම සිදු කේ. මිලියන කෙ ට වැඩි ප්රාේධ්න කගමම් 
ක්රියාවලිය කගමම් කිරීමට ප්රථම විගණනයට ලක් කිරීම, වැටුේ සම්බණ්ධ්ව 
මුණුණ දීමට සිදු වන ගැටළු නිරා රණය කිරීම හා කගමම් කිරීමට ප්රථම 
විගණනය කිරීම, කපොදු වයාපාර පිළිබඳ  ාර  සභාව කවත ඉදිරිපත්  රන ලෙ 
ලිපි කල්තණ වාර්තා පිළිකයල කිරීම, විගණ ාධිපති කෙපාර්තකම්න්තුකවන් 
විටින් විට ඉදිරිපත්  රනු ලබන විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීම 
වැනි  ටයුතු හා  විගණන සැලැස්කමහි අකනුත්  ටයුතු අභයන්තර විගණන 
අං්කයන් ඉටු කේ.  

6.2 ප්රසේපාදන හා ගක න්ත්රාත් ්රියාවලිය  

6.2.1 ප්රසේපාදනයන්  

(අ) ප්රසම්පාෙන මාර්කගෝපකේ් සංග්රහකේ 3.6.1.කේෙයට පටහැනි 
කලස වි්්වවිෙයාලය සමාකලෝචිත වර්ෂය තුළ අවස්ථා 02 දී 
රු.1,130,160  භාණ්  නැවත ඇණවුම්  ර මිලදී කගන තිබුණි. 

මුල් අවස්ථාකේදී Laptop පරිගණ  17 ක් අොල අධ්යයන හා අනධ්යයන 
 ාර්යය මණ් ල නිලධ්ාරීන්කේ උපකෙස් පරිදි හුවත්පත් තුන  ෙැන්මම් පල ර 

ලබා ගන්නා ලෙ අතර, ඡායාපිටපත් යන්ර 2   මිල සැසදුම් ක්රමය යටකත් ලබා 
ගන්නා ලදී. 

කෙවනවර Laptop පරිගණ  7ක් හා එක් ඡායා පිටපත් යන්රයක් ලබා ගන්නා 
ලෙ අතර ඒවා පළමුවැනි අවස්ථාකේදී හදුනා කනොගන්නා ලදි. එනම් 
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වි්්වවිෙයාලකේ  අධ්යයන හා අනධ්යයන  ාර්යය මණ් ලකේ නිළධ්ාරීන්  7 
කෙකනු සඳහා කෙවනවර   Laptop පරිගණ  ලබා ගන්නා ලෙ අතර අතයව්ය 
අං් සඳහා පසුව ඡායාපිටපත් යන්ර ඉල්ලුම්  රන ලදී. වි්්වවිෙයාලකේ ඡායා 
පිටපත් අං්කේ ඇති ඡායා පිටපත් යන්ර කෙ ම අක්රීයම ඇති නිසා සැපයුම් 
අං්කේ ලිපිකගොනු හා ලඝු කල්තන ස ස ්කිරීම් සඳහා ඡායා පිටපත් යන්රය 
ලබා ගන්නා ලදී. 

එකසේම කමම Laptop පරිගණ  මුල් අවස්ථාකේදී මිලදී ගන්නා ලේකේ ජාාති  
තර  ාරී මිල ක්රමය යටකත් හුවත්පත් ෙැන්මම මඟිනි. එම නිසා එම පරිගණ  
සඳහා ලංසු වටිනා ම් කගන ඇත්කත් ව ාත් තර  ාරී මිල ගණන් බැවින්, එම 
මිලටම නැවත ගැනීම වි්්වවිෙයාලයට ආර්ථි  අතින් වාසිොය ය. එකසේම 
ක ොලරකේ මිල ඉහල යාම වැනි විනිමය  අනුපාති කේ වැඩිමම් කමම 
භාණ් යන්හි මිල සඳහා අොල වූකේ නැත. එම නිසා කමම මිල ගණන් යටකත් 
භාණ්  ලබා ගැනීම සඳහා ආර්ථි මය ව්කයන් අවාසිොය  ම කනොමැත. 

  

(ආ) ප්රසම්පාෙන මාර්කගෝපකේ් සංග්රහයට අනුව ප්රසම්පාෙනය සඳහා 
අවම ව්කයන් මිලගණන් 03ක් ලබාගතයුතු වුවෙ ඊට පටහැනිව 
එක් මිල  ැඳමමක් මත රු.420,000  ට හුස්ත ාල 
 ළමනා රණ මෘදු ාංගයක් මිලදී කගන තිබුණි. ඒ අනුව 
ප්රසම්පාෙනය තර  ාරීත්වය ට කයොමු  ර කනොතිබු ක අතර 
එමඟින් වි්්වවිෙයාලයට ලබා ගැනීමට තිබූ ආර්ථි  වාසි අහිමි ම 
ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. එකසේම 2015 අකප්රේල් 27 දින ලබා ගත් 
මිල ගණන් මත පෙනම්ව 2016 මැයි 25 දින මිලදී ගැනීමට 
ප්රසම්පාෙන  මිටුව විසින් තීරණය  ර තිබුණෙ එම  ාල 
පරිච්කේෙය තුළ තාක්ෂණි  කවනස් මම් මිල ගණන් වල කවනස් 
මම් හා ආයතනි  අව්යතා වල කවනස් මම් පිළිබඳ  මිටුව 
විසින් අවධ්ානය කයොමු  ර කනොතිබුණි. 

 

 

 

 

මෘදු ාංගයක් ස්ථාපිත කිරීකම්දී එම මෘදු ාංග වල නවතම අධියර කයොො ගනී. 
කපොත් එම මෘදු ාංග වලට අනුකූලව ස ස්කිරීම ජාාතයන්තර ප්රමිතීන්වලට 
අනුව සිදු  රන නිසා  ාලයට අනුව එය කවනස් කනොකේ. කම් සඳහා රාජාය වි්්ව 
විෙයාලයකින් අව්යය වික්ේෂා ෙැනුම ලබා ගන්නා බැවින් මිල ගණන් වල 
කවනසක් කනොමැතිව වැ  ආරම්භ කිරීමට විවෘත වි්්වවිෙයාලය එ   විය.  
එමඟින් වසර   ාලයක් ගත වුවෙ කගමමට සිදුවන මුෙල් අවම මම මගින් 
ආයතනයට ලාභයක් හිමි ම ඇත. 
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(ඇ) වායු සමීකරණ යන්ත්ර 38 ක් ිකලදී ගැීම 

 

 

(i) වර්ෂය තුළ රු.10,510,000 ක් වැය ර වි්්වවිෙයාලකේ ඉදි රනු 
ලබන ්බ්ොගාරයට සවි කිරීම සඳහා වායු සමී රණ යන්ර 38 
ක් මිලදී කගන තිබූ අතර සැලසුමින් බැහැරව ඉන් යන්ර 03 ක් 
උපුලපති නිල නිවාසයට සවි ර තිබුණි. 

කයෝජිත ්බ්ොගාරය සහ පන්ති ාමර 13 වායුසමී රණය කිරීම සඳහා කමම 
වායුසමී රණ යන්ර මිලදී ගැනීමට මූලි  සැලසුම් සහ  ඇස්තකම්න්තු ස ස ්
 රන ලෙ අතර, ඒ අනුව මිලදී ගැනීම්  ටයුතු සිදු  රන ලදී. නමුත් එම පන්ති 

 ාමර 13 න් එක් පන්ති  ාමරයක් Audio & projection studio  එ ක් බවට 
පරිවර්ථනය කිරීමට පසුව තීරණය  රන ලදී. මිලදී ගැනීමට සැලසුම්  ල 

වායුසමී රණ යන්ර කයෝජිත Audio & projection studio  එක හි 
අව්යතාවය හා කනොගැලකපන බැවින් එම  ාමරය සඳහා සවි කිරීමට සැලසුම් 

 ර තිබූ වායු සමී රණ යන්ර 03 අොල සථ්ානකේ සවි කනො රන ලදී. තවෙ ඒ 
අතරතුර උපුලපති තුමාකේ නිල නිවසට වායු සමී රණ යන්ර සවි කිරීමට 
තීරණය  රන ලෙ අතර ඉහත සඳහන්  රන ලෙ වායු සමී රණ යන්ර තුකනහි 
ධ්ාරිතාවයන් සහ පිරිවිතරයන් අොල නිල නිවකසේ අව්යතාවයන්ට ගැලකපන 
බැවින් එම වායු සමී රණ යන්ර තුන අොල නිවකසේ සවි කිරීමට තීරණය  රන 
ලදී. 

එමගින් පහත සඳහන් වාසි ඇති විය 

1. නව වායු සමී රණ යන්ර 03ක් පමණක් අලුකතන් මිලදී ගැනීමට 
යාකමන් ලැකබන වට්ටම් වල වටිනා මට ව ා වැඩි වට්ටම් අගයක් 
කමමගින් ලබා ගත හැකි මම. 

2. නැවත මිල ගණන්  ැඳවූකේ නම් වැය වන ගාස්තු වැය කනොමම. 

(ii) මිල ගණන්  ැඳමම සඳහා තාක්ෂණි  ඇගයීම්  මිටුව විසින් 
පිළිකයල  ර පිරිවිතර වික්ේෂී රණකේ ඇතුළත්  රන ලෙ 
වි්්වවිෙයාලකේ අව්යතාවකයන් බැහැරව කතෝරාගත් 
සැපයුම් රු ඉදිරිපත්  ල වික්ේෂී රණ ලැයිස්තුවට අනුකූල 
වන අයුරින් තාක්ෂණි  ඇගයීම් සඳහා පිරිවිතර කවනස්  ර 
තිබු ක බව නිරීක්ෂණය විය. 

අොල මිලදී ගැනීම සඳහා ආයතන 11 ක් මිල ගණන් ඉදිරිපත්  ර තිබූ අතර 

ප්රාථමි  ඇගයීම සඳහා කමම ආයතන 11 ම සුදුසු ම් ලත් අතර, විස්තරාත්ම  
ඇගයීම (Detail evaluation)  සඳහා එම ආයතන 11 න් 4 ක් සුදුසු ම් ලබා 
ගන්නා ලදී. එම ආයතන 4 අොල පිරිවිතර වික්ේෂී රණකේ විදුලි බල සැපයුම් 
විභවඅන්තරය කලස සටහන්  ර තිබූ අගයන් පහත පරිදි කේ. 
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Bidder No බල සැපයුකම් විභව අන්තරය 

02 (220v -240v) 

03 Complete (405v -425v) 

05 (380v -415v) 

11 (380v - 415v) 
  

ඉහත වගුවට අනුව කතෝරාගත් සැපයුම් රුවන් වන Bidder No 11 පමණක් 

කනොව Bidder No 05 අොල පිරිවිතරය සඳහා එ ම අගයක් වන 380v -415v ක් 
ඉදිරිපත්  ර තිබුණි. තවෙ අකනුත් සැපයුම් රුකවු වන Bidder No  03 ඒ 
සඳහා තාක්ෂණි   මිටුව විසින් පිළිකයල  ළ පිරිවිතර වික්ේෂී රණකේ 

ඇතුලත්  රන ලෙ අගයට 405v -425v ඉදිරිපත්  ර තිබුණි. විස්තරාත්ම  

ඇගයීම් සඳහා ඉන්පසු සුදුසු ම් ලත් Bidder No 02 කම් සඳහා කවනමම අගයක් 
ඉදිරිපත්  ර තිබුණි. නමුත් කිසිම සැපයුම් රුකවු කමම පිරිවිතර සඳහා 
ඉදිරිපත්  ල අගයන් පෙනම්  රකගන ඉදිරි ඇගයීම්  ටයුතු වලින් ඉවත්  ර 
කනොතිබුණි. ඉහත  රු ක අනුව කපනී යන්කන් තාක්ෂණි  ඇගයීම්  මිටු 

වාර්තාකේ 405v -425v කවනුවට 380v -415v කලස සටහන් කිරීම මගින් කිසිදු 
සැපයුම් රුකවුට අසාධ්ාරණයක් සිදු ම කනොමැති බවය. තවෙ කතෝරාගත් 
සැපයුම් රුටෙ එමඟින් කිසිඳු ප්රතිලාභයක් හිමි ම කනොමැති බවය. 

 

(ඈ) තාක්ෂණි  ඇගයීම්  මිටුව පිළිකයල  ල පිරිවිතරයන්හි 
ඇතුළත් පිරිවිතරයන්කගන් බැහැරව අවස්ථා 04 දී එ තුව 
රු.13,805,838 ක් වූ නවි රණය කිරීම් හා මිලදී ගැනීම් සිදු  ර 
තිබුණි. ඒ අනුව තාක්ෂණි  ඇගයීම්  මිටුකේ  ාර්යභාරයන් 
නිසි කලස ඉටු ම කනොතිබු ක අතර මිලදී ගත් අයිතමකේ කහෝ 
කසේවකය ගුණාත්ම භාවය සම්බන්ධ්කයන් විගණනකේ දී 
සදහීම ට පත් විය කනොහැකි විය. 

 

කමම අවස්ථා හතකරහිදී තාක්ෂණි  ඇගයීම්  මිටුව විසින්, අොල සැපයුම්  රු 
ඉදිරිපත්  ළ පිරිවිතරය හා මිලදී ගැනීමට අකේක්ෂිත භාණ් කේ පිරිවිතරය 
සමග සැසදීම  ර කනොමැත. එකහත් පිරිවිතරකේ කනොසල ා හරින ලෙ  රුණට 
ව ා වැඩි වාසිොය  අවස්ථාවක් කෙස අවධ්ානය කයොමු  ර අොල භාණ් ය 
මිලට ගැනීම සඳහා සැපයුම්  රුවන් කතෝරා ඇත.එමඟින් ආයතනයට සිදු ම 
ඇත්කත් වාසිොය  තත්ත්වයක් විය. අවාසියක් සිදු ම කනොමැත. 

(ඉ) ඡායා පිටපත් යන්ත්ර ිකලදී ගැීම  
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(i) 2017 මැයි 12 දිනැති තාක්ෂණි  ඇගයීම්  මිටුව  

ඡායා පිටපත් යන්ර 2 ක් එ ක් රු.153,000 ක් බැගින් වූ (බදු 
රහිත) මුෙල ට යන්ර කෙ ක් මිලදී ගැනීම සඳහා නිර්කේ්ය 

 ර තිබුණෙ මිල ගණන් ඉදිරිපත්  ර තිබූ ආයතන  05න් 
ආයතන කෙ   වි්්වවිෙයාලය සල ා බලන පිරිවිතරයන් සම  
කනොගැලකපන බව ෙක්වමින් ඇගයීමට ලක්  ර කනොතිබුණි. ඒ 

අනුව අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත්  ල ආයතනකයන් 2017 මැයි 
22 වන දින ඡායා පිටපත් යන්ර 02 ක් රු.351,900  ට (බදු 
සහිතව) මිලදී කගන තිබු ක අතර එම ආයතනය ඉදිරිපත්  රන 
ලෙ ලන්සු වලට අනුව ආයතනය විසින් මිල ගණන් ඉදිරිපත් 
 රන ලෙ යන්ර වලට අොල ක ොටස් ප්රතිස්ථාපන පිරිවැය හා 
පිටපත් ඒ  යක් සඳහා ෙරන පිරිවැය සම්බන්ධ්කයන් 
තාක්ෂණි  ඇගයීම්  මිටුව නිසි ඇගයීමක්  ර කනොතිබුණි.  

ඡායා පිටපත් යන්ර මිලදී ගැනීම සඳහා සැසඳීකම් ප්ර ා්යක් (Compile sheet) 
පිළිකයල  ර ඇත.  Ewis Peripherals (Pvt) Ltd සහ Resprographics (Pvt) 
Ltd  ආයතනවල පිරිවිතරයන් අපකේ පිරිවිතරයන් හා කනොගැලකේ. 

(ii) ඡායා පිටපත් යන්ර සඳහා ප්රසම්පාදිත ආයතනය විසින් ලබා දිය 
යුතු වන වසර 03    ාලපරිච්කේෙකයන් පසුව ඇති වන 
යන්රකේ කසේවා හා න ත්තු වියෙම් පිළිබඳව තාක්ෂණි  ඇගයීම් 
 මිටුව ඇගයීම්  ර කනොතිබුණි. 

 

ඡායා පිටපත් යන්ර සඳහා ලබාගත යුතු වසර තුන   ාලයක් සඳහා වූ වගකීම් 
සහති  ලබාකගන ඇති අතර වසර තුකනන් පසු තවත් වසර කිහිපයක් සඳහා 
අමතර ක ොටස් හා කසේවා ලබා දිය හැකි බවට ඔවුන් ෙන්වා ඇති අතර වසර 
තුකනන් පසු Service agreement ස ස් කිරීමටෙ  ඔවුන් එ   ම ඇත. 

(ඊ) වි්්වවිෙයාලය ආරක්ෂ  හා පවිරතා කසේවාවන්ට අොල ගිවිසුම් 
 ාලය අවසන් ම තිබූ අතර වි්්ව විෙයාලකේ පාල  සභාකේ 
අනුමැතියකින් කතොරව, වි්්වවිෙයාල ප්රසම්පාෙන  මිටුව විසින් 
එම ගිවිසුම්  ාලය දීර්ඝ  ර තිබු ක බව නිරීක්ෂණය විය. 

 

වි්්වවිෙයාලය පවිරතා කසේවාව පවත්වාකගන යන ආයතනය හා වි්්වවිෙයාලය 
අතර ඇති ගිවිසුම 2017 කෙසැම්බර් මස 15 දිකනන් අවසන්වුවෙ  2018 වර්ෂය 
සඳහා පවිරතා පවත්වාකගන යාකම් කටන් රකේ තාක්ෂණ ඇගයීම්  මිටු එම 
අවස්ථාකේදී අවසන් ම කනොතිබුණි. එම නිසා පවිරතා කසේවාව අතන් ව 
පවත්වාකගන යාම සඳහා එය මසකින් දීර්ඝ කිරීමට සිදු වූ අතර ඒ සඳහා 
ප්රසම්පාෙන  මිටු අනුමැතිය ලැබී තිබුනි. කමවැනි කසේවාවන් සම්බන්ධ්ව නිසි 
ප්රතිපත්තිය ට අනුව  ටයුතු  රන කලස අොල අං් කවත උපකෙස් කෙන ලදි. 

 

 

6.2.2 

 

ගක න්ත්රාත් පරිපාලනගේ අපාපාපා 
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වෘත්තීය තාක්ෂණ, වි්්වවිෙයාලකේ බඳවාගන්නා ශිෂය සංතයාව 
වැඩිකිරීම, ආයතනකේ ධ්ාරිතාව වැඩි කිරීම, ඉකගනුම් පරිසරය 
හා ප්්චාත් උපාධි පැවැත්මම අරමු ක  ර ගනිමින් ඉදිකිරීමට 
කයෝජිතව තිබූ ඉකගනුම් සම්පත් සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ථානය(Learning Resources Development 
Center)සඳහා සමාකලෝචිත වර්ෂය අවසානය වන විට රු. 
මිලියන  260.26 ක් වැය ර තිබූ අතර කමකතක් ඉදිකිරීම් 
 ටයුතු නිම  ර කනොතිබුණි. ඉදිකිරීම් අවසන් කනොවූ 

කගො නැගිලි සංකීර්ණය කවනුකවන් රු. මිලියන 21.79   
උප රණ වර්ෂය තුල මිල දී කගන තිබූ අතර එම උප රණ 
නිෂ් ාර්යව පැවති බව නිරීක්ෂණය විය. 

ඉකගනුම් සම්පත් සංවර්ධ්න මධ්යසථ්ානය (LRDC) සඳහා කයෝජිත රූපවාහිනී 
මැදිරි සංකීර්ණය ආරම්භ කිරීම සහ එම  ටයුතු කිරීමට රාජාය ආයතනයක් වන 
ඉංජිකන්රුමය  ාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම උපකේ්   ාර්යාං්ය (CECB) කවත 
 ැබිනට් තීන්දුවක් මඟින් පවරා ඇත.   

කමම ඉදිකිරීම සාමානය කගො නැඟිල්ලක් ඉදි කිරීමට ව ා සුවික්ේෂී වෘත්තීය 
අත්ෙැකීම් සහිතව  ළ යුතුකේ. එබැවින් කමම රූපවාහිනී මැදිරි සංකීර්ණය 
සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම උපකේ්  කසේවාව ලබා දීම වැනි සියළු  ටයුතු 
ඉංජිකන්රුමය  ාර්යයන් පිළිබඳ මධ්යම උපකේ්   ාර්යාං්ය කවත  ැබිනට් 
තීන්දුවක් මඟින් පවරන ලදි.  

කමම ඉදිකිරීම්  ටයුතු  රකගන යන අතරමගදී නිහුණතා සංවර්ධ්න හා 
වෘත්තීය හුණු ක අමාතයං්ය මගින් ඉදිකිරීම්  ටයුතු අත්හිටුවන ලදි. එම 
අත්හිටමම ඉවත්කිරීකමන් පසුව නැවත ඉදිකිරීම්  ටයුතු  රකගනයන අතර, 
නියමිත දිනයන්හිදී වැ  අවසන් කිරීම සිදුකේවි යන උප ල්පනය යටකත් 
අව්ය උප රණ මිලට ගන්නා ලදි. කම් වන විට ඉදිකිරීම්  ටයුතු කබොකහෝදුරට 
අවසන්ව ඇති අතර, සම්ර්ර්ණකයන් වැ  අවසන් වූ පසුව අොල උප රණ 
සවිකිරීකමන් අනතුරුව රූපවාහිනී මැදිරි සංකීර්ණකේ වැ  ආරම්භ කිරීම සිදු 
කේ. 
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