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සඳහා උපාධි මට්ටම ද්ක්වා සුදුසුකම් ඉහළ නැංමකම් සුදුසුකම් සපයයි.  
 
පළමුකවන්ම, අ.කපො.ස. උසස් කපළ  තාක්ෂණ විෂය ධ්ාරාවට සුදුසුකම් ලත් සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීකමන් අධ්යයන 
වර්ෂයකට ඇතුළත් වූ සිසුන් ප්රමාණය කද්ගුණයක් වූ අතර එමිනන් මානව හා කභ තික සම්පත් ප්රශස්ත මට්ටමට 
කයොද්ා ගැනීමට හැකි විය. කද්වැන්න නම්, විශ්ව විද්යාලය සිය අධ්යයන කාර්ය මණ් ලකේ ගුණාත්මක හා 
ප්රමාණාත්මක සැලකිය යුතු ප්රසාරණයක් කපන්නුම් කරමින්, ඔවුන්කේ ක්කෂේරවල පළහුරුදු වෘත්තිකයන් සහකහන 
ප්රමාණයක් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. ළළ ට, උපාධි පිළිගැනීම ඉහළ නැංමම සඳහා අධ්යයන වැ සටහන් 
සඳහා සිේවන වසර (කග රව උපාධිය) හඳුන්වා දීමටත්, මාධ්ය කලා නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය සහ කහෝටල් 
කළමනාකරණය යන ක්කෂේර වල නව උපාධි පාඨමාලා කද්කක් හඳුන්වා දීමටත් සියු  පියවර කගන තිකබ්. 
අධ්යාපන පාඨමාලාව ඔස්කසේ ප්රධ්ානය කිරීමට කයෝජිත ශාස්රපති උපාධිය 2019 දී නව අංගයක් වනු ඇත. කමීම 
දියු කවලට සමගාමීව, අපකේ සිසුන් තම සගයන් සම  ජාාතික මට්ටකම් තර  වලදී දීේතිමත් කලස කුසලතා 
ද්ක්වනු ද්ැීමම සතුටට කරුණකි. 2018 වර්ෂය තුළ කේශීය හා කගෝලීය වශකයන් ස්ාාපිත කර ගන්නා ලද් 
කර්මාන්තගත හා අධ්යයන හවුල්කාරිත්වයන් ගණනාවක් කහේතුකවන් ඉහත කරු ක තවදුරටත් වැඩිදියු ක කරනු 
ඇත. 
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලකේ උපාධි ප්රධ්ාකනෝත්සවය 2019 ජානවාරි මාසකේදී  BMICH හිදී පැවැත්වූ අතර, 

මුළු උපාධිලාභීන්  සංතයාව 181 කි. අධ්යයන කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින් කිහිප කද්කනකු 2018 වර්ෂය තුළ ශ්රී 

ලංකාකේ සහ විකේශීය විශ්ව විද්යාලවල ලියාපදිං ව මකමන් පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කළහ. 

නිහුණතා සංවර්ධ්න හා වෘත්තීය හුණු ක අමාතයාංශකේ පිහිටුවන ලද් නිහුණතා ආංශික සංවර්ධ්න වැ සටහන කමම 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කරන ලද්  කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින්ට මූලයමය වශකයන් අනුග්රහය 

ද්ක්වන ලදී. තවද්, වර්ෂය තුළ ශ්රී ලංකාකේ සහ විකේශයන්හි පැවති වැ මුළු, සහ සම්මන්රණ සඳහා අධ්යයන හා 

පරිපාලන කාර්ය මණ් ලය සහභාගී විය. විශ්ව විද්යාලකේ අනධ්යයන කාර්ය මණ් ලයට ලලද්ායිතාව ඉහළ 

නැංමම සහ නායකත්ව සංවර්ධ්නය අරමු ක කරගත් කකටි කාලීන හුණු ක ලබා කද්න ලදී. 

 

විශ්ව විද්යාලකේ සිසුන් සිය අධ්යයන කටයුතු කරකගන යන අතරවාරකේ ප්රද්ර්ශන හා තර  කිහිපයකට සහභාගී 

වූහ. සිසුන් තම කුසලතා ප්රද්ර්ශනය කිරීම සහ විශ්ව විද්යාල ප්රජාාව තුළ සමගිය ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහා සංස්කෘතික 

හා ආගමික ක්රියාකාරකම් කිහිපයක් ද් සංවිධ්ානය කළහ. 

කාර්මික ගුරු අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව, හුණු ක මධ්යස්ාාන කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික 

පාඨමාලාව, කාර්මික හුණු ක කළමනාකරණය සහ තක්කසේරුකරු හුණු ක කිරීම මගින් නිහුණතා ආංශික සංවර්ධ්න 

වැ සටහකන් කටයුතු සඳහා විශ්වවිද්යාලකේ ද්ායකත්වය ලබා දුනි. කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක 

අංශකේ භාවිතය සඳහා විශ්වවිද්යාලය සහතික හා ඩිේකලෝමා මට්ටම්වල විෂය මාලා කිහිපයක් සංවර්ධ්නය කිරීම 

හා සංකශෝධ්නය කිරීමටද් කටයුතු කරන ලදී. 

2018 දී විශ්ව විද්යාලය ලබා ඇති ප්රගතියට කහේතු ම ඇත්කත්එ පාලක මණ් ලකේ, අධ්යයන කවුන්සිලකේ සහ පීඨ 

මණ් ලකේ උපකද්ස්එ විශ්ව විද්යාලය සහ සිසුන්කේ සහකයෝගය සහ සියු ම අධ්යයන හා අනධ්යයන කාර්ය 

මණ් ලකේ අතණ්  ක්රියාකාරිත්වයයි. ඔවුන් සියු  කද්නාකේ ප්රශංසනීය සහකයෝගය  කවනුකවන් මම ස්ූතතිවන්ත 

වන අතර ඉදිරි වසරවලදීද් කමීම ප්රවණතා සැකසුම එකලසම ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි  මම ප්රාර්ානා කරමි. 

 

 

මහාචාර්ය ජී.එල්.ඩී වික්රමසිංහ 
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2.0 විශව්විදයාල පාලක මණ්ඩලය -2018 

මහාචාර්ය ජී.එල්.ඩී වික්රමසිංහ මහතා 
උපකුලපති, වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය (සභාපති) 

ඉංජිකන්රු ජායවිලාල් මීකගො  
සභාපති 
ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයතනය 
 

වසන්තා කපකර්රා  මිය 

කල්කම් 

විද්යා තාක්ෂණ නකවෝත්පාද්න නිහුණතා සංවර්ධ්න හා 

වෘත්තීය හුණු ක සහ උ රට උරුම අමාතයංශය 

 

 
චන්ද්රරත්න විතානකේ මහතා 
සභාපති 
ලංකා වාණිජා මණ් ලය 
 

කේ කේ රත්නසිරි  මහතා 
කල්කම් 
උසස් අධ්යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයංශය 
 

ද්යාරත්න ඩී ගමකේ මහතා 
6/12එ මැලිබන් ආරාම මාවත 
බැේද්ගානඑ කකෝට්කට් 

සී.ජායසූරිය මහතා 
අධ්යක්ෂ කජානරාල්එ කවළද් හා ආකයෝජාන ප්රතිපත්ති 
මුද්ල් හා ජානමාධ්ය අමාතයංශය 
 

කරෝෂනාරා ඩී කෲස් මිය 
62/5එ 4 පටුමග 
පහලවල පාරඑ තලංගම ද්කුණ 
 

පී.එන්.කක්  මලලකසේකර මිය 
අධ්යක්ෂ ජානරාල් 
කාර්මික අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීකම් කද්පාර්තකම්න්තුව 
 

රිෆා මුස්තාෆා මිය 

23/2 කුු න “A”එ කරෝයල් පාර්ක් 

රාජාගිරිය 

රම ජායවර්ධ්න මහතා 
සභාපති 
ශ්රී ලංකා වෘත්තීය හුණු ක අධිකාරිය 

 බ් ජී පී ගුණවර්ධ්න මහතා 
01එ 01 කකොටස 
Lake Cresentඑ කකොළඹ 02 

ආචාර්ය සාරංග අලහේකපරුම මහතා 

සභාපති,ජාාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික හුණු ක කිරීකම් 

අධිකාරිය 

 

ඒ එම් එස් ජීවමාලි අකබ්කකෝන් 

B12/G1එකසොයිසා නිවාස සංීමර්ණය 

කමොරටුව 

ඉංජිකන්රු  බ්.ඒ.යූ ගුණවර්ධ්න මහතා 
සංස්ාාපිත ඉංජිකන්රුවන්කේ ආයතනය 
ශ්රී ලංකා (IESL) 
 

එස් ඒ ලියනකේ  මයා 
අධ්යන සභා නිකයෝජිත 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය 

ඩී ඩී ඩී. සුරමර මහතා 
පීඨාධිපති/කාර්මික හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය 

කේ කක් කාන්ති මිය 
අධ්යන සභා නිකයෝජිත 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය 

එල්  බ් එස් කුලරත්න මහතා 
පීඨාධිපතිඑ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය 

නිල්මිණී දියකබද්නකේ මහත්මිය 

අධ්යක්ෂ ජානරාල් 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය 
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3.0 අධ්යයන සභාගේ කාර්ය මණ්ඩලය 

මහාචාර්ය ජී.එල්.ඩී වික්රමසිංහ මහතා උප කුලපති (වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය) සභාපති 

නිල්මිණී දියකබද්නකේ මිය   අධ්යක්ෂ ජානරාල් (වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය) 

ආචාර්ය ඩී.ඩී.ඩී. සුරමර මයා  පීඨාධිපති  ̧කාර්මික හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

එල්. බ්.එස්. කුලරත්න මයා  පීඨාධිපති  ̧හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 

ඉංජිකන්රු ඩී.එස්. කහට්ටිආරච් ව මයා  අධ්යක්ෂ -මාධ්ය හා කතොරතුරු කසේවා 

ඉංජිකන්රු කේ කක් කාන්ති මිය අධ්යක්ෂ - ප්රකේශ, ප්රතීතන හා තත්ත්ව සහතික 

මහාචාර්ය ජී.අයි.සී. ගුණවර්ධ්න මිය 

 

පීඨකයන් බාහිරව නම් කරනු ලැබූ, සම්මානිත අධ්යාපන 

මහාචාර්ය - ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය, නාවල 

ඉංජිකන්රු  පී.ඩී සරත්චන්ද්ර මයා පීඨකයන් බාහිරව නම් කරනු ලැබූ, හිටහු කේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 
(යාන්ත්රික ඉංජිකන්රු ), අංශ ප්රධ්ානී (කෘෂිකාර්මික හා වැවිලි 
ඉංජිකන්රු, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යලය) 

මහාචාර්ය බි ඒ  

කක් එස් කපකර්රා මිය 

අංශ ප්රධ්ානී (ප්රමාණ සමීක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව/ කර්මාන්ත 
හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

ආචාර්ය ඒ.එස් කක් වරාකහේන මයා අංශ ප්රධ්ානී(ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව  

/කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

ආචාර්ය ආර් එල්  බ් කකොේගලකේ මයා අංශ ප්රධ්ානී (විදුලිබල හා ඉකලක්කරොනික තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව/කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

ඉංජිකන්රු   බ්.සී.සී.සුමතිරත්න මිය අංශ ප්රධ්ානී (කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණ 
කද්පාර්තකම්න්තුව/කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

පේමශාන්ති ගමකේ කමය අංශ ප්රධ්ානී¸(අධ්යාපන හා හුණු ක කද්පාර්තකම්න්තුව 

/ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය) 

කසකන්ෂ් දිසානායක මයා අංශ ප්රධ්ානී  ̧සිනමා සහ රූපවාහිනී තාක්ෂණය /කර්මාන්ත හා 

වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

එච් පී ඒ අයි පතිරණ මයා අංශ ප්රධ්ානී(කතොරතුරු හා සන්නිකේද්න තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව/ හුණු ක තාක්ෂණකේද් පීඨය) 

ආචාර්ය කසුන් නන්ද්පාල මයා අංශ ප්රධ්ානී  ̧ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව /කර්මාන්ත 

හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

යු ඒ එස් කක් එදිරිසිංහ මයා අංශ ප්රධ්ානී(කෘෂිකර්ම සහ ආහාර තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව/කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

යු සිවකශේල්ම මිය අංශ ප්රධ්ානී(කළමනාකරණ අධ්යයන කද්පාර්තකම්න්තුව/ හුණු ක 

තාක්ෂණ පීඨය) 

බුේධිමා කරුණාරත්න කමනවිය අංශ ප්රධ්ානී¸( භාෂා අධ්යයන කද්පාර්තකම්න්තුව 

/ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය) 

ඉංජිකන්රු එස්. පී. ඒ ආර් එස් ජායතිලක 

මයා 

කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය / විදුලිබල හා ඉකලක්කරොනික තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව/ කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය 

ටී කක් මල්වත්ත මිය කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ කතොරතුරු හා සන්නිකේද්න තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව/ හුණු ක තාක්ෂණකේද් පීඨය 

එස්. ඒ. ලියනකේ මයා කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ භාෂා අධ්යයන කද්පාර්තකම්න්තුව/ හුණු ක 

තාක්ෂණ පීඨය 

ඉංජිකන්රු ගයන්ති අලහේකපරුම මිය කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව 

/කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය 

ආචාර්ය ඒ එම් ජාසීල් මයා  කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ අධ්යාපන හා හුණු ක කද්පාර්තකම්න්තුව/ 
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හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය) 

ආචාර්ය චන්ද්න ජායලත් මයා කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ප්රමාණ සමීක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව/ 

කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

ආචාර්ය කරොෂානි පල්ලියගුරු මිය කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ප්රමාණ සමීක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව/ 

කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

එම් කත්නබදු මිය කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ කෘෂිකර්ම සහ ආහාර තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව/කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

වයි එස් මනතුංග මිය කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ අධ්යාපන හා හුණු ක කද්පාර්තකම්න්තුව/ 

හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය 

එන් එල් බි ඕෂදී මිය කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ කළමනාකරණ අධ්යයන 

කද්පාර්තකම්න්තුව/ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය) 

එච් ඒ කසකනවිරත්න මයා කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ කතොරතුරු හා සන්නිකේද්න තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව/ හුණු ක තාක්ෂණකේද් පීඨය 

ආර් ආර් එම් ඩි පී රත්නායක මයා කථිකාචාර්ය (ආධුනික)/ සිනමා සහ රූපවාහිනී තාක්ෂණය 

/කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

 

සහභාගිවීම 
   
 බ් ජි ආනන්ද් මයා කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ භාෂා අධ්යයන කද්පාර්තකම්න්තුව/ හුණු ක තාක්ෂණ 

පීඨය 

බිට් බ්රිට්වයිසර් මිය කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව/කර්මාන්ත හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

(වරලත් ප්රමාණ සමීක්ෂණ) කක් ඒ 
ගුණකසේකර මිය 

කජායේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය/ ප්රමාණ සමීක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව/ කර්මාන්ත 

හා වෘත්තිය තාක්ෂණ පීඨය) 

පී එච් එස් එස් විකේරත්න මයා අංශ ප්රධ්ානී - අතණ්  අධ්යන කක්න්ද්රය 

එම්.ජී. ධ්ර්මසිරි මයා  කජායේෂ්ඨ  සහකාර කල්තකාධිකාරී(විභාග සහ ඇගයීම් අංශය) 
 

 බ්ලිේ.ජී.ජී.ප්රමිලා  මිය සහකාර කල්තකාධිකාරී / පීඨ (අධ්යයන සභාකේ කල්කම්) 

4.0 හැඳින්වීම 

4.1 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය හිටුටුවීම 

අ.කපො.ස. උසස් කපළ මාර්ගයට පිටතින් විභවය ශිෂය ශිෂයාවන් බඳවා ගත හැකිඑ ශ්රී ලංකාකේ ඇති කවනත් 

විශ්වවිද්යාලයන් කගන් කවනස් වූ විශ්වවිද්යාලයක් ඇති කිරීමට වත්මන් සමාජාය තුළ දීර්ඝ කාලයක් පැවති 

අවශයතාව ඉටු කරමින් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවන ලදී.  

කම් වන විට වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 මට්ටම කහෝ කවනත් සමාන සුදුසුකම් 

සහිත ශිෂය ශිෂයාවන් බඳවා ගනී.  එම සුදුසුකම් සහිත සිසුන් අ.කපො.ස. උසස් කපළ සුදුසුකම් ලත් ශිෂය ශිෂයාවන් 

කගන් කවනස් වන්කන් ඔවුන් සැලකිය යුතු කර්මාන්ත නිරාවරණයක්ද් සහිතව ඩිේකලෝමා මට්ටකම් තාක්ෂණ 

වැ සටහනක් හද්ාරා ඇති බැවිනි. ඒ අනුවඑ ප්රාම උපාධි වැ සටහන තුළ ශිෂය ශිෂයාවන්ට සිය විකශේෂාතා 

ක්කෂේරය තුළ ව ා උසස් ෛසේධ්ාන්තික ද්ැනුමක් ලබා දීඑ පරීක්ෂණාගාර තුළ නව තාක්ෂණ උපකරණ පිළිබඳ 

ප්රාකයෝගික අත්ද්ැීමම් ලබා ගැනීමට නිරාවරණය කකකර්.  එකමන්ම වැ සටහකන් 5 වන වර්ෂාර්ධ්කේදී ඔවුණු  

උපාධි හුණු කලාභීන් වශකයන් සයමාසික කර්මාන්ත හුණු කවක්ද් ලබති.  කමම ක්රියාකාරකම් මගින් තාක්ෂණකේදීන් 

වශකයන් කපෝෂණය වන කමම ශිෂය ශිෂයාකවෝ අවසාන වර්ෂාර්ධ්කේදී නිෂප්ාද්න කක්න්ද්රගත කරගත්එ 

කර්මාන්තකේ අවශයතාව මත පද්නම් වූද් ශිෂය වයාපෘතියක් සම්ර්ර්ණ කරනු ඇත. 
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4.2 විශ්ව විදයාලගඅ අුමුණු  

 

(අ)ශිෂය ශිෂයාවන්ට තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීම් පේධ්තිය තුළ සිය ද්ක්ෂතාවන් හා 

හැකියාවන් පද්නම් කකොට කගන විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයක් ලබා ගනු පිණිස ඔවුන්කේ ප්රගතිශීලී සංවර්ධ්නකයහිලා 

සහාය මමඑ 

 

(ආ) කර්මාන්ත ක්කෂේරය තුළ කසේවය සලසන අතකර්මඑ හුණු කව ලබන අය සඳහා ශික්ෂකේද් හුණු කව ලබා දීමඑ  

 

(ඇ) තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු කව සඳහා ‚පාඨමාලා සහ විෂය නිර්කේශ සංවර්ධ්නය කිරීකමහිලා 

සහාය මමඑ 

 

(ඈ) විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් මම සඳහා පිළිගත හැකි සුදුසුකම් ඇති තාක්ෂණික කසේවකයින් සඳහා අධ්යයන 

පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීමඑ  

 

(ඉ) ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත තැනැත්තන්ට සිය නිහුණතාව ඉහළ නංවා කගන අධ්යාපන සුදුසුකම් අත්කර 

ගැනීමට අධ්යයන පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීමඑ  

 

(ළ) අතණ්  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්නය පිළිබඳ වයාේති පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීමඑ සහ  

 

(උ) ඉදිකිරීම්එ නිෂප්ාද්න හා කසේවා අංශයන්හි ආයතනද් ඇතුළුව කපොදු ජානතාව සඳහා වයාපෘති කසේවාව සැපයීම. 

 

එකමන්ම 2017 වර්ෂකේ තාක්ෂණික විෂය ධ්ාරාව ඔස්කසේ උසස් කපල හැද්හරු සිසුන්ටද් උසස් අධ්යාපන අවස්ාාව 

ලබා කද්මින් ඔවුන් විශ්වවිද්යාලයට බද්වා ගන්නා ලදී. එමගින් ශ්රී ලංකාකේ ප්රාම වතාවට ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 

සහ උසස්කපල විෂයධ්ාරා යන කාණ්  කද්කකහිම සිසුන් කමම විශ්වවිද්යාලකේ උපාධි පාඨමාලාවල අධ්යයන 

කටයුතු වල කයකද්ති. 

 

4.3 විශ්වවිදයාලගඅ සංවිධ්ාන වයුහය  
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විශ්ව විද්යාල සංවිධ්ාන වුහය  

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

   

පාලක මණ් ලය (BOG)/ උපකුලපති 

ඇතුලත් මකම් ප්රතීතන හා තත්ත්ව 

සහතික කවුන්සිලය (AAQAC) 

අධ්යයන සභාව (AC) 

පීඨාධිපති / හුණු ක 

තාක්ෂණ පීඨය(FTT) 

පීඨාධිපති /කාර්මික 

වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

(FIVT) 

අධ්යාපන හා හුණු ක 

කද්පාර්තකම්න්තුව 

(ET) 

භාෂා අධ්යන 

කද්පාර්තටම්න්තුව(LS) 

කතොරතුරු  හා 

සන්නිකේද්න 

කද්පාර්තකම්න්තුව 

(ICT) 

කළමනාකරණ 

අධ්යයන 

කද්පාර්තකම්න්තුව 

(MS) 

අතණ්  අධ්යාපන 

මධ්යස්ාානය (CEC) 

විෂය මාලා සංවර්ධ්න 

ඒකකය (CDU) 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව (CT) 

කෘෂිකර්ම හා ආහාර 

තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව 

(AFT) 
විදුලි හා ඉකලක්කරොනික් 

තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව  

(EET) 
නිෂ්පාද්න තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව (MT) 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව  (BST) 

ප්රමාණ සමීක්ෂණ තාක්ෂණ 

කද්පාර්තකම්න්තුව  (QST) 

 වරපට හා රූපවාහිනී නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව  (FTPT) 

කහෝටල් කලමණාකරන 

කද්පාර්තකම්න්තුව    (HM) 

අධ්යක්ෂ/ඇතුලත් 

මම් ප්රතීතන හා 

තත්ත්ව පාලන 

(D/AA & QA) 

ඇතුලත් කිරීම  

ප්රතීතන හා 

තත්ත්ව පාලන 

මධ්යස්ාානය 

 (AAQAC) 

අධ්යක්ෂ/මාධ්ය 

හා කතොරතුරු 

කසේවා (D/MIS) 

කතොරතුරු  හා 

සන්නිකේද්න 

තාක්ෂණ 

කසේවා ඒකකය 

ඉකගනුම් සම්පත් 

සංවර්ධ්න 

මධ්යස්ාානය 

(LRDC) 

හුස්ාකාලය 

මාධ්ය ඒකකය 

පරිපාලන අංශය 

මානව සම්පත් 

කලමණාකරනය 

ශිෂය කටයුතු අංශය 

සැපයුම් හා ප්රාේධ්න 

වත්කම් න ත්තු 

ඒකකය 

න ත්තු අංශය 

හුවාහන වාහන 

න ත්තු ඒකකය 

විභාග හා ඇගයීම් 

මධ්යස්ාානය (EEC) 

අධ්යක්ෂ 

මුලය(DF) 

මුලය අංශය 

ගි කම් අංශය 

කගමම් අංශය 

Stores 

අධ්යක්ෂ ජානරාල් (DG) 

අභයන්තර 

ේගණන 

අංශය 

*විශ්ව විද්යාලය යටකත් ේශ්ව විද්යාල 

විද්යායතන 6 ීම. මාතර කුලියාපිටිය 

අනුරාධ්හුර බටංගල යාපනය 

ආයතන ප්රධ්ානි විධ්ායක නිලධ්ාරි / 

අධ්යක්ෂ   

තාක්ෂණික 

ගුරු සංවර්ධ්න 

ආයතනය 
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5.0 කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

5.1 2018- ශිෂය බඳවා ගැනීම 

බී. කටක් හි වැ සටහන් වල කණ් ායම් කද්ක සඳහා (සතිකේ දිනය සහ සති අන්තය) සිසුන් කතෝරා ගැනීම 

සඳහා කයෝගයතා පරීක්ෂණය. නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය, කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය, කගො නැගිලි කසේවා 

තාක්ෂණය, ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය, සිනමා හා රූපවාහිනී නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය, ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ 

සම්පත් කළමනාකරණය සහ ප්රමාණ සමීක්ෂණය යන  වැ සටහන්  සද්හා 2018 කපබරවාරි 18 වන දින 

පවත්වන ලදී. කයෝගයතා පරීක්ෂණකේ කාර්ය සාධ්නය මත පද්නම්ව 2018/2019 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් 

ඇතුළත් කර ගන්නා ලදී. බඳවා ගැනීම පිළිබඳ විස්තර වගු අංක 1 සහ 2 හි ද්ක්වා ඇත. ජාාතික වෘත්තීය 

සුදුසුකම් මට්ටම 5/6 කහෝ ළට සමාන සුදුසුකම් ඇති සිසුන්ට ප්රමුතතාවය ලබා දීකමන් පසු අධ්යයන වර්ෂකේ 

සතිකේ කණ් ායම් සඳහා, පවතින හුරේපාඩු අ.කපො.ස. උසස් කපළ සුදුසුකම් සහිත සිසුන්කගන් හුරවා ඇත. 

කමම වැ සටහන මිනන් උපාධි වැ සටහන් ර්ර්ණ ධ්ාරිතාවකයන් පැවැත්මමට ඉ  ලබා කද්න ලදී. අ.කපො.ස. 

උසස් කපළ සිසුන්ට ද් කත්රීකම් පරීක්ෂණයට මුණුණ දීමට සිදුවිය. කත්රීම් පරීක්ෂණකයන් සමත්වන අය අතර, 

ඔවුන්කේ ඉකසඩ් අගය (Z-score) මත පද්නම්ව අකේක්ෂකයින් කතෝරා ගන්නා ලදී. අද්ාළ උපාධි සඳහා ඇතුළත් 

මකම් සුදුසුකම් කලස සලකනු ලබන උසස් කපළ විෂය ධ්ාරාවන් පිළිබඳ විස්තර වගුකේ ද්ක්වා ඇත. NVQ සහ 

අ.කපො.ස. (A / L) විෂය ධ්ාරා මගින්  ඇතුළත් කර ගත් සිසුන් සංතයාව වගු 4 හි ද්ක්වා ඇත. 

Table 5.1 ශිෂය බඳවා ගැනීම - 2018/2019 අධ්යයන වර්ෂය / සතිගඅ දින පාඨමාලා සඳහා කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

# බී. කටක් උපාධි පාඨමාලාව ලියාපදිං ව වූ 
සිසුන් ගණන 

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 41 

2. බී.කටක් කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 53 

3. බී.කටක් නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය  42 

4. බී.කටක් ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය 41 

5. බී.කටක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත් කළමනාකරණය 45 

 කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨකේ සතිකේ දින පාඨමාලා 
සද්හා ලියාපදිං ව වූ මුළු 
සිසුන් ගණන 
 

222 

 

Table 5.2 ශිෂය බඳවා ගැනීම - 2018/2019 අධ්යයන වර්ෂය / සති අන්ත පාඨමාලා සඳහා කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

# බී. කටක් උපාධි පාඨමාලාව ලියාපදිං ව වූ 
සිසුන් ගණන 

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 58 

2. බී.කටක් කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 55 

3. බී.කටක් නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය  31 

4. බී.කටක් ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය 52 

5. බී.කටක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත් කළමනාකරණය 70 

6. බී.කටක් සිනමා හා රූපවාහිනී නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය 26 

7. බී.කටක් ප්රමාණ සමීක්ෂණය 63 

 කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨකේ සති අන්ත පාඨමාලා 
සද්හා ලියාපදිං ව වූ මුළු සිසුන් ගණන 
 

355 
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වගුව: 5.3- ශිෂය බඳවා ගැනීම- උපාධි පාඨමාලා සදහා ඇතුලත්වීගම් සුදුසුකම ගලස සලකන ලද උසස්  ගපළ විෂය ධ්ාුා 

# බී. කටක් උපාධි පාඨමාලාව සලකන ලද් උසස්  කපළ විෂය ධ්ාරාව 
 

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය 

2. බී.කටක් කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය 

3. බී.කටක් නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය  ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය  

4. බී.කටක් ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය ජීව පේධ්ති තාක්ෂණය සහ ජීව විද්යාව 

5. බී.කටක් ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත් කළමනාකරණය ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය 

 

වගුව 5.4 ශිෂය බඳවා ගැනීම - ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහ අ.ගපො.ස. උසස් ගපළ සුදුසුකම් යටගත් උපාධි පාඨමාලා සදහා 

ශිෂය බඳවා ගැනීගමටු විිරරීම 

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

           සතිකේ දින  

1. බී.කටක් කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 04 37 

2. බී.කටක් කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 05 48 

3. බී.කටක් නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 04 38 

4. බී.කටක් ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය 05 36 
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5.2 පදනම් වැඩසටහන 

සතිකේ දින සහ සති අන්ත පාඨමාලාවන්ට අද්ාළව සමාරම්භක උත්සවය සහ හැ ගැසම්කම් වැ සටහන් 2018 

මැයි 05  වන දින ආරම්භ කරන ලදී. ගණිතය, කතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංග්රීසි වැනි අතයවශය මූලික 

විෂයයන්ට අද්ාළව සතිකේ දින වැ සටහකන් කතෝරාගත් සිසුන්කේ ද්ැනුම පරතරය පිරමම සඳහා / පද්නම් 

වැ සටහන 2018 මැයි 07 වන දින ආරම්භ විය. කමම වැ සටහන 2018 ජුලි 02 වන දින අවසන් විය. 
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5.3 බී. ගටක් උපාධි පාඨමාලා (සතිගඅ දින සහ සති අන්ත) 

අු තින් ලියාපදිං ව සතිකේ දින කණ් ායම (බී 1) සහ සති අන්ත කණ් ායම (බී 2) සඳහා උපාධි වැ සටහන් 

පිළිකවලින් 2018 ජුලි 02 සහ 2018 මැයි 19  දින ආරම්භ විය. 5 වන කසකමස්තරකේ සිසුන් කර්මාන්තකේ විවිධ් 

ස්ාානවල කර්මාන්ත හුණු කව සද්හා අනුයුක්ත කරන ලදී. 

බී. කටක් හි සිසුන්කේ ගහනය පිළිබඳ විස්තර පිඨය  විසින් පිරිනමනු ලබන උපාධි වැ සටහන් 5.5 වන වගුකේ 

ද්ක්වා ඇත. 

වගුව 5.5: මුළු ශිෂය ගහණය 

# උපාධි පාඨමාලාව   ලියාපදිං ව වූ වසර 

2015 
B1 

2015 
B2 

2016 
B1 

2016 
B2 

2017 
B1 

2017 
B2 

2018 
B1 

2018 
B2 

1. කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 19 29 19 40 37 33 41 58 

2. නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය 13 15 00 22 42 17 42 31 

3. කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය 14 37 21 40 45 22 53 55 

4. ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය - 48 - 45 42 44 41 52 

5. සිනමා හා රූපවාහිනී නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය - 31 - 31 - 36 - 26 

6. ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත් කළමනාකරණය - 39 - 61 41 63 45 70 

7. ප්රමාණ සමීක්ෂණය - 49 - 56 - 83 - 63 

 කණ් ායකම් මුළු ගණන 46 248 40 295 207 298 222 355 

5.4 2018  වර්ෂගඅ පීඨය සඳහා ගමගහයවන ලද විභාග 

සතිකේ දින සහ සති අන්ත කණ් ායම් සඳහා 2018 වර්ෂය තුළ පවත්වන ලද් විභාග පිළිබඳ විස්තර 5.6 වන 

වගුකේ ද්ක්වා ඇත. 

වගුව 5.6: 2018 දී පීඨය සඳහා පවත්වන ලද විභාග  

# බී.කටක්. උපාධි වැ සටහන ලියාපදිං ව 

වූ පළමු 

වර්ෂය 

පැවැත්වු ක 

අයුරු 

වර්ෂාර්ධ් අවසාන 

විභාගය 
ආරම්භක 

දිනය 

අවසන් වූ 

දිනය 

1 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

2017 

 

 

 

 

B1 

 

 

 

1 කසකමස්තරය 

 

 

 

09.01.2018 

 

 

 

26.01.2018 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය 

2 

 

 

 

කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

2014 

 

 

 

B2 

 

 

 

6 කසකමස්තරය 

 

 

 

13.01.2018 

 

 

 

01.02.2018 
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 නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය      

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 

3 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

 

 

1 කසකමස්තරය 

 

 

 

 

 

 

13.01.2018 

 

 

 

 

 

03.02.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

4 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

 

2015 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

 

 

 

5 කසකමස්තරය 

 

 

 

 

17.02.2018 

 

 

 

 

11.03.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

 

5 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

 

2016 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

 

 

 

3 කසකමස්තරය 

 

 

 

 

17.03.2018 

 

 

 

 

08.04.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

 ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 
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ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

6 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

2015 

 

B1 

 

6 කසකමස්තරය 

 

19.03.2018 

 

30.03.2018 

 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

7 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

2016 

 

B1 

 

4 කසකමස්තරය 

 

19.03.2018 

 

30.03.2018 

 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

8 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

2017 

 

 

B1 

 

 

2 කසකමස්තරය 

 

 

08.10.2018 

 

 

19.10.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 

 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

2016 

 

 

 

B2 

 

 

 

4 කසකමස්තරය 

 

 

 

13.10.2018 

 

 

 

04.11.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

9 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

2017 

 

 

 

B2 

 

 

 

2 කසකමස්තරය 

 

 

 

13.10.2018 

 

 

 

04.11.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

10 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

2015 

 

 

B2 

 

 

6 කසකමස්තරය 

 

 

10.11.2018 

 

 

25.11.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 
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ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

11 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

1 කසකමස්තරය 

 

 

 

03.11.2018 

 

 

 

25.11.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

12 කමකාකරොනික්ස් තාක්ෂණය  

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

1 කසකමස්තරය 

 

 

 

03.11.2018 

 

 

 

25.11.2018 

නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

සිනමා හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්න 

තාක්ෂණය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් 

කලමනාකරණය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය 

 

 

5.5 2018 වර්ෂගඅ බාටුු කථිකාචාර්යවරු  

 
පහත කහේතුන් මත පීඨයට බාහිර කථීකාචාරවරුන්කේ සම්පත් ද්ායකත්වය ලබාකගන ඇත∙ 
  

● ස්ථිර අධ්යයන කාර්ය මණ් ලකේ ඌණතාවය කහේතුකවන් 

● අකනකුත් විශ්වවිේයාල වල විවිධ් ක්කෂේරරයන්හි විේවතුන් සහ උසස් අධ්යයාපන ආයතන සම  ව ා 

ශක්තිමත් සබඳතාවයක් ස්ාාපිත කිරීමට 

සියළුම උපාධි පාඨමාලා සඳහා පීඨය මිනන් 2018 වසර සඳහා කසේවයට කයොද්වා ඇති බාහිර 

කථිකාචාර්යවරුන්කේ විස්තර 7 වගුකේ ද්ක්වා ඇත 
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වගුව: 5.7 2018 වර්ෂගඅ බාටුු කථිකාචාර්යවරු    

# තාක්ෂණගේදී උපාධි වැඩසටහන් වර්ෂය 
පැවැත් වූ 

ආකාුය 

අධ්යයන 

වාුය 

බාටුු 

කථීකාචාුවරුන් 

1.  කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය  
2014 

සතිකේ 

දිනවල 
1 08 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2.  යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

2015 

සති 

අන්තකේ 

 

1 

 
35 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

3.  කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 
2016 

සතිකේ 

දිනවල 
2 00 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සමිපත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

4.  යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

2015 

සති 

අන්තකේ 

 

2 48 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 වත්රපට හා රූපවාහිනි නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සමිපත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

5.  යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

2016 
සතිකේ 

දිනවල 
3 20 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 වත්රපට හා රූපවාහිනි නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සමිපත් කළමනාකරණය 
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පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

6.  කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2017 

සති 

අන්තකේ 

 

3 40 

යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සමිපත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

7.  යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

2017 
සතිකේ 

දිනවල 
4 09 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 වත්රපට හා රූපවාහිනි නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සමිපත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

8.  කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2018 
සතිකේ 

දිනවල 
4 54 

යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සම්පත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

9.  යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

2018 

සතිකේ 

දිනවල 6 02 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2018 
 

20 
 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 වත්රපට හා රූපවාහිනි නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය සහ සමිපත් කළමනාකරණය 

පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

5.6 තාක්ෂණගේදී උපාධි හදාුන ශිෂය-ශිෂයයාවන් සඳහා ප්රදානය කුන ලද නිදහස් කිරීම් 
 

අධ්යයන කවුන්සිලය විසින් අනුමත කරන ලද් නිද්හස් කිරීම් ලබා දීකම් ප්රතිපත්තිය මත පද්නම්ව සිසුන්ට 

නිද්හස් කිරීම් ලබා කද්න ලදී. නිද්හස් කිරීම් සඳහා සිසුන් සුදුසුකම් ලැබුකේ ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 6 

ඩිේකලෝමා කහෝ ළට සමාන කහෝ ඉහළ සුදුසුකම් ඇත්නම් පමණි. ශිෂයයයා විසින් සාර්ාකව සම්ර්ර්ණ කර ඇති 

ඩිේකලෝමා මට්ටමට සමාන විෂය කමොඩියුල සඳහා නිද්හස් කිරීම් ලබා දී ඇත. සිසුන් විසින් ඩිේකලෝමාකේ මුල් 

පිටපත සාක්ෂි කලස ඉදිරිපත් කිරීම අවශයය කේ.  

නිද්හස් කිරීම් අකේක්ෂා කරන සිසුන්ට කාණ්  කද්කක් යටකත් ඉල්ු ම් කළ යුතුව තිබුණි. 01 වන කාණ් කේ 

සිසුන් සඳහා කේශන හා ප්රාකයෝගික පන්තිවලට සහභාගී මමට අමතරව, අධ්යයන වාර විභාගය ද් ඇතුළුව 

සියු ම තක්කසේරු කිරීම් සඳහා නිද්හස් කිරීම් ලබා කද්න ලදී. කකකසේ කවතත්, එම අද්ාල කමොඩියුලකේ 

ඔණුකේ/ඇයකේ ක්රියාකාරිත්වය, ජීපීඒ (GPA) ගණනය කිරීම සඳහා  සාමානය සාමාර්ායකට සමාන යැයි 

සලකන ලදී. 02 වන කාණ් යට අයත් සිසුන් සඳහා කේශන හා ප්රාකයෝගික පන්තිවලට සහභාගී මකමන් නිද්හස් 

කිරීම් ලබා දී ඇත. නමුත් අතණ්  තක්කසේරු කිරීම් සම්ර්ර්ණ කර අධ්යයන වාරකේ විභාග සඳහා කපනී සිටීමට 

ඔවුන්ට අවශය විය. එහි ප්රතිලලයක් වශකයන්, එම ඇගයීම් වලදී සිසුන් ලබාගත් කාර්ය සාධ්න මට්ටම් ඔවුන්කේ 

GPA ගණනය කිරීම සඳහා ගණනය කරන ලදී.  

තවද්, නිද්හස් කිරීකම් ප්රතිපත්තියට අනුව සමස්ත අධ්යයන වාරකේම නිද්හස් කිරීම් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් 

කළ සිසුන් අතරින්, සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන්ට එම නිද්හස් කිරීම් ප්රද්ානය කරන ලදී. ප්රමාණ සමීක්ෂණ උපාධිකයහි 

ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 6 වන මට්ටම ලබා ඇති සිසුන්ට, එම ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 6 වන 

මට්ටම ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිකයහි පළමු වසර කලස සලකනු ලබන බැවින්, මුළු 

පළමු වසර සඳහාම නිද්හස් කිරීම් ලබා දී ඇත. එබැවින් කද්වන වසකර් සිට උපාධියට සම්බන්ධ් මමට එම 

සිසුන්ට අවස්ාාව ලැබුණි. කවනත් උපාධි කමොඩියුලයක් කහෝ අධ්යයන වාර ේයතිකර්කයන් අනුගමනය කරන 

සිසුන් සඳහා ඔවුන්කේ ඉල්ලීම් සලකා  නිද්හස් කිරීකම් ප්රතිපත්තිය පද්නම් කර කගන අද්ාල නිද්හස් කිරීම් ලබා දී 

ඇත. 
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5.7 කාර්යය පදනම් කුගත් කර්මාන්ත පුහුණුව 

කාර්යය පද්නම් කරගත් කාර්මික හුණු කව තාක්ෂණික උපාධි පාඨමාලා වල වැද්ගත් අනිවාර්ය අංගයක් වන 

අතර එය මාස තුනක් වන ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණකේදි පමණක් හැරු ක විට, මාස හයක් හුරා පවතී. කමම 

කමොඩියුලය 5 වන අධ්යයන වාරකේ දී පිරිනමනු ලැකබ්. එහි උපාධි අකේක්ෂක හුණු ක ස්ාානගත කිරීකම් 

කයෝජානා ක්රමය යටකත් ජාාතික ආධුනික හා කාර්මික හුණු ක අධිකාරිය සම  සහකයෝගකයන් සිසුන් 

කර්මාන්තයට ඇතුළත් කරනු ලැකබ්. සිසුන්කේ කශ්රේණිකේ ලකු ක සාමානයය (GPA) ගණනය කිරීකම්දී කමම 

අංගය සලකා බලන බැවින් සිසුන්කේ වැ  පද්නම් කරගත් කාර්මික හුණු කව තක්කසේරු කිරීම සඳහා විස්තීර්ණ 

ඇගයීම් කයෝජානා ක්රමයක් සකස ්කරන ලදී. 

5.8 පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් 

සහම මසකම පීඨ මණ් ලකේ රැස්මම් පවත්වන ලදී. 2018 වසකර් දී රැස්මම් 11 ක් පවත්වන ලදී. 

5.9 ශිෂය නිගයෝජිතයන්ගේ ගතොුතුරු 

එස්.ඒ.එස්.එම්. ජායසිංහ (කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය - B2) සහ කක්.බී.එන්. සම්පත් (යාන්ත්ර විේයුත් 

තාක්ෂණය - B1) 2019 ජූලි ද්ක්වා පීට මණ් ලකේ ශිෂ්ය නිකයෝජිතයන් කලස කසේවය කකළේය.  

ඉන්පසු ඔවුන් කවනුවට ඩී.එම්.ඩී.සී. උද්යංග (ේරමාණ සමීක්ෂණ - B2) සහ එච්.එම්.ආර්.ජී. කහේරත් (යාන්ත්ර 

විේයුත් තාක්ෂණය - B1) ප්රතිස්ාාපනය කරන ලදී. 

5.10 ප්රදර්ශන හා තුඟ සඳහා සහභාගිත්වය 

ශ්රි ලංකා ඉංජිකන්රු ආයතනය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද් කටක්කනෝ 2018 ප්රද්ර්ශනයට පීඨකේ සිසුන් සහභාගී 
විය. 

ප්ගුෝ ෆුඩ් - ප්ගුෝ පැක් ඇන්ඩ් ඇේබිස් 2018 - සම්මාන 

ේකරෝ ෆුඩ් - ේකරෝ පැක් ඇන්ඩ් ඇේබිස් යනු ශ්රි ලංකාකේ පැවැත්කවන විශාලතම, ආහාර, බීම සහ ඇසුරුම් 

ප්රද්ර්ශනය වන අතර සැකසූ ආහාර, පාන, ඇසුරුම් සහ කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නියැලී සිටින සියළුම 

සංවිධ්ානවලට ඔවුන්කේ නිෂප්ාද්න කපන්මමට හැකි විශාලතම කවළඳ ප්රද්ර්ශනය ද් කේ. 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විේයාලකේ කෘෂිකර්ම හා ආහාර තාක්ෂණ කද්පාර්තකම්න්තුව 2018 දී ප්රාම වතාවට 

ප්රද්ර්ශනයට නව නිපැයුම් 15 (පහකළොවක්) ක් සහභාගී කර ප්රද්ර්ශනය කළ අතර සම්මාන තුනක් ලබා ගැනීමට 

සමත් විය. 

1. කහොඳම කුටිකේ “ජායග්රාහකයා” - වයවස්ාා කාණ් ය 

2. වාණිජාමය වශකයන් ශක්ය නිෂ්පාද්නකේ “ජායග්රාහකයා”: ගාර්නාල් - ඉස්සන් වයංජාන කුඩු මිශ්රනය 

3. වාණිජාමය වශකයන් ශක්ය නිෂ්පාද්නය සඳහා “කද්වන ස්ාානය” - ශාකසාර අයිස්ක්රිම් 

නව නිපැයුම් සඳහා කේටන්ට් බලපත්ර අටක් (08) අයදුම් කිරීමට කද්පාර්තකම්න්තුව අකේක්ෂා කරයි. 

5.11 කාර්යමණ්ඩලය බඳවා ගැනීම් 
 

1.  ආචාර්ය ආර්. එස්. පල්ලියගුරු මිය  කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - ජී. II 

2.  ආචාර්ය. චන්ද්න ජායලත් කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - ජී. II 

3.  Ch. QS. කක්.ඒ. ගුණකසේකර මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - ජී. II - කකොන්ත්රාත් පද්නම 

4.   බ්ලිේ.ඒ.අයි.එම්. ගුණකසේකර මිය කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 
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5.12 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න වැඩසටහන් 

අමාතයංශකේ ආංශික නිහුණතා සංවර්ධ්න වැ සටහන යටකත් සකස ් කරන ලද් මානව සම්පත් සංවර්ධ්න 

ප්රතිපත්තිය විශ්වවිද්යාලය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලැකබ්. කේශීය හා විකේශීය විවිධ් කකටි කාලීන හුණු ක 

වැ සටහන් වලට හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාගී මමට අවස්ාාව ලබාදීකමන් පහත සඳහන් කාර්ය මණ් ල 

සාමාජිකයින්ට ඔවුන්කේ ධ්ාරිතාවය වර්ධ්නය කර ගැනීමට අවස්ාාව ලබා කද්න ලදී. 

කේශීය 

හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාගී වූ අධ්යයන කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින් සහ වැ මුළු 8 වන වගුකේ ද්ක්වා 

ඇත. 

වගුව: 5.8 පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වූ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් (ගේශීය) 

පුහුණු කරුගේ නම තනතුු පුහුණු ආයතනය පුහුණුගේ නම පුහුණු කාලය 

 

ජී එම් එස් ආර් පී 

මනාවඩු මිය 

 

ගුරු සහායක 
CIDA 

උස් කගො නැගිලිවල ක්රියාකාරී 

සහ උද්ාසීන ගිනි ආරක්ෂණ 

පේධ්ති 

දින 2 

තුෂය්යන්තන් මහතා 

 

කථිකාචාර්ය 

(ආධුනික) 
USJP සංවර්ධ්න වැ සටහන 

සහම සිකුරාද්ා 

දිනකම 

(මාස 6) 

ඉංජිකන්රු කේ කක් 

කාන්ති මිය 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

 

SLAB 

ධ්ාරිතා වර්ධ්නය, රැකියා 

උත්පාද්නය සහ ආර්ථික 

සංවර්ධ්නය සඳහා ේරතීතනය ලත් 

පිරිස ්සහතික කිරීකම් කාර්යභාරය. 

දින 2 

ආචාර්ය ඒ එස් කක් 

වරකහේන 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

 

NCPC 
කර්මාන්ත හරිතකරණය තුළින් 

ආයතනික පාරිසරික තිරසාර බව 
දින 9 

ඉංජිකන්රු කේ කක් 

කාන්ති මිය 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

 

IESL 
ඉංජිකන්රුවන් සඳහා කසේවා ස්ාාන 

ආරක්ෂාව 
දින 7 

ආචාර්ය ආර් එල් 

 බ් කකොේගලකේ 

මහතා 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

 

Arthur C Clarke 
සීපීඩී පාඨමාලා නිකේද්නය 

 
දින 5 

යූ ඒ එස් කක් 

එදිරිසිංහ  මහතා 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

 

විේයා, තාක්ෂණ, 

පර්කේෂණ, නිහුණතා 

සංවර්ධ්න හා වෘත්තීය 

හුණු ක හා නුවර 

උරුමයන් පිළිබඳ 

අමාත්යාංශය 

කාර්යාලීය රාජාකාරි කාර්යක්ෂම 

කරගැනීම සඳහා ගූගල් කසේවාව 

භාවිතා කරන්කන් කකකසේද්? 

දින 1 

ආර් ආර් එම් ඩී පී 

රත්නායක මහතා 

කථිකාචාර්ය 

(ආධුනික) 
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විකේශ 
 
හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාගී වූ අධ්යයන කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින් සහ වැ මුළු 9 වන වගුකේ ද්ක්වා 

ඇත. 

වගුව: 5.9 අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වූහ (විගේශ) 

පුහුණු කරුගේ නම තනතුු පුහුණු ආයතනය පුහුණුගේ නම පුහුණු කාලය 

ආචාර්ය සී ජායලත් 

මයා  
කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

ඕස්ට්කර්ලියාකේ PAQS සමුළුව 2018.09.14-20 

 

ආචාර්ය ඒ එස් කක් 

වරකහේන මයා  

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

කකොරියාකේ 2018 කගෝලීය මානව සම්පත් 

නැකගනහිර ආසියා පැසිෆික් වැ මුළුව 
2018.11.04-11 

ඉංජිකන්රු කේ කක් 

කාන්ති මිය 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 
SLAB 

ේරතීතනය ලත් හුේගලයන්කේ 

කාර්යභාරය ධ්ාරිතා වර්ධ්නය, රැකියා 

උත්පාද්නය සහ ආර්ථික සංවර්ධ්නය 

පිළිබඳ සහතික කිරීම 

දින 2 

ආචාර්ය ඩී ඩී ඩී 

සුරමර මයා  

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

චීනකේ චීනකේ නිංකබෝ කපොලිකටක්නික් 2018.01.03-

2018.01.10 

එම්  බ්ලිේ පී 

මදුරංග මයා  කථිකාචාර්ය 

ආධුනික 

තායිලන්තය ආචාර්ය උපාධිය හි අංගයක් කලස 2018.01.08-

2018.03.16  

 

5.13 පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන ශිෂයත්වය 

පහත සඳහන් අධ්යයන කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින්ට අමාතයංශකේ නිහුණතා සංවර්ධ්න වැ සටහන යටකත් 

ඔවුන්කේ ආචාර්ය උපාධිය හැද්හරීමට ශිෂයත්වයක් ලබා කද්න ලදී. විස්තර පහත පරිදි කේ. 

1. ජායලාල් කවත්තසිංහ මහතා - ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනය - තායිලන්තය 

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

3. මල්කන්ති කත්නබදු මිය - කකොළඹ විශ්ව විේයාලකේ උපාධි අධ්යයන පීඨය 

ආචාර්ය ජායලාල් කවත්තසිංහ මහතා තායිලන්තකේ ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනකයන් ආචාර්ය උපාධිය 

සම්ර්ර්ණ කර 2018 කද්සැම්බර් මාසකේදී නැවත විශ්ව විේයාලයට පැමිණිකේය. 

5.14 ප්රතීතනය 

පහත සඳහන් උපාධි තුන සඳහා සිඩ්නි ගිවිසුම යටකත් ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයතනකයන් ප්රතීතනය ලබා 

ගන්නා ලදී. 

• නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• කමකාකරොනික්ස ්තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 
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5.15 ගපොදු උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය - 2018  

 
විශ්ව විේයාලකේ උපාධි ප්රද්ාකනෝත්සවය 2018 ජානවාරි 03 වන දින බණ් ාරනායක අනුස්මරණ ජාාතයන්තර 

සම්මන්රණ ශාලා (BMICH) පරිශර්කයහිදී පැවැත්විණි. කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය, කමකාකරොනික් 

තාක්ෂණය, නිෂ්පාද්න තාක්ෂණය, ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය සහ  වත්රපට හා රූපවාහිනී නිෂප්ාද්න 

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධි ලබාගත් කාර්මික හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨකේ සිසුන් හැත්තහ හය 

(76) කද්කනකු උපාධි ලබා ඇති අතර විස්තර 10 වගුකේ ද්ක්වා ඇත. 

වගුව: 5.10 උපාධිධ්ාරීන්ගේ විස්තු 

උපාධි වැඩසටහගන් නම ශිෂය සංඛයාව 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ  තාක්ෂණකේදී  උපාධිය 28 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ  තාක්ෂණකේදී  උපාධිය 09 

යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය  පිළිබඳ  තාක්ෂණකේදී  උපාධිය 23 

ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය  පිළිබඳ  තාක්ෂණකේදී  උපාධිය 07 

 වත්රපට හා රූපවාහිනී නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය  පිළිබඳ  තාක්ෂණකේදී  උපාධිය 09 

ශිෂය කාණ්ඩගඅ එකතුව 76 

5.16 2018 වර්ෂගයටු ඉලක්ක 

 
2019/2020 අධ්යයන වර්ෂයට සිසුන් 620 ක් ඇතුළත් කර ගැනීමට අකේක්ෂා කකකර්. 11 වන වගුකේ ද්ක්වා 

ඇති පරිදි පහත සඳහන් උපාධිවල, විකල්ප 4 වන වසර පිළිබඳව අද්හස් ද්ැක්මමට පියවර ගනු ලැකබ්. 

වගුව: 5.11 4වන වසු සඳහා උපාධි පාඨමාලාව 

4 වන වසු සඳහා උපාධි පාඨමාලාගේ මාතෘකාව 

කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළිබඳ  තාක්ෂණකේදී  උපාධිය 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ  තාක්ෂණකේදී  උපාධිය 

යාන්ත්ර විේයුත් තාක්ෂණය  පිළිබඳ  තාක්ෂණකේදී  උපාධිය 

ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 වත්රපට හා රූපවාහිනී නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 
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6.0 පුහුණු තාක්ෂණ පීඨය (FTT)  
අධ්යාපන, ඉගැන්මම් හා හුණු ක තාක්ෂණ විකශේෂ අංශවල අධ්යයන වැ සටහන් පැවැත්මම සඳහා වෘත්තීය 

තාක්ෂණ විශ්ව විේයාලකේ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය ස්ාාපිත කර ඇත.  

****තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු කකිරීම් ආයතනකේ හුණු කකරුවන් සහ අකනකුත් රාජාය හා 

කප ේගලික අංශකේ හුණු ක ආයතනවල සිටින අය, උසස් කපළ සුදුසුකම් ලත් සිසුන් සහ උසස් අධ්යාපනය 

ලැබීමට උනන්දුවක් ද්ක්වන අය සඳහා කතොරතුරු හා සන්නිකේද්න තාක්ෂණය, අධ්යාපන, ඉංග්රීසි භාෂාව සහ 

කළමනාකරණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී සහ අධ්යාපනකේදී උපාධි ලබා කද්න පාඨමාලා ගණනාවක් කමම පීඨය 

මිනන් සපයයි. මධ්යම මට්ටකම් කාර්මික ශිල්පීන් සහ හුණු කකරුවන් සඳහා ඔවුන්කේ ද්ැනුම, කුසලතා සහ 

ආකල්ප ඉහළ මට්ටමකට කගන ඒම සහා රැකියා ස්ාානවල ව ා කහොඳ කාර්ය සාධ්නයක් සහ උසස් 

අධ්යාපනය හැද්හරීම සඳහා මංකපත් විවර කිරීකම් අරමුණින් කමම වැ සටහන් ඉදිරිපත් කකකර්.  

කමම උපාධි පාඨමාලා විකශේෂකයන් සැලසුම් කර ඇත්කත් තාක්ෂණ විද්යාල වලින් සමත් වූවන්, පාසල්වල 

ගුරුවරුන් සහ තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක අංශකේ ගුරුවරුන් සහ ඔවුන්කේ නිහුණතා උපාධි 

මට්ටම ද්ක්වා ඉහළ නැංමම සඳහා අවශ්ය ඩිේකලෝමා මට්ටකම් සුදුසුකම් ඇති අය සඳහා ය. ළට අමතරව උසස් 

කපළ සුදුසුකම් ලත් සිසුන්ට ද් වැ සටහන් සඳහා ඇතුළත් මමට අවස්ාාව ලබා දීමට පීඨය පියවර කගන තිකබ්.  

ගණිතය, ඉංග්රීසි සහ මූලික කතොරතුරු තාක්ෂණය වැනි මූලික කමොඩියුල පිළිබඳ මූලික ද්ැනුම, කුසලතා සහ 

ආකල්ප සීමා කිරීම සඳහා පද්නම් වැ සටහනක් සැලසුම් කර ඇති අතර සහම වසරක ම සහම වැ සටහනක් 

ආරම්භකේදී ම මාසයක කාලයක් කමය පවත්වනු ලැකබ්. 

 

අ.ගපො.ස. උසස් ගපල ධ්ාුාගවන් බඳවාගත් ිරසුන් 

අධ්යන සහතික පර උසස් කපළ තාක්ෂණය විෂය ධ්ාරාකවන් උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් බඳවාගත් 

පාඨමාලා පහත පරිදි කේ. 

වගුව: 6.1 උපාධි පාඨමාලා සඳහා අදාල උසස් ගපළ තාක්ෂණ විෂය ධ්ාුාවන් 

# උපාධි පාඨමාලාව සලකා බලන අ.ගපො.ස උසස් ගපළ විෂය ධ්ාුාව 

1 අධ්යාපනය පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී  උපාධිය 

(B.Ed.Tech.) 

වාණිජා, කභ තික විද්යාව, කෘෂිකර්මය, තාක්ෂණ 

විෂය මාලාව 

2 මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

බණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

විෂයයක් කලස කතොරතුරු හා සන්නිකේද්න 

තාක්ෂණය සහිත ඕනහම උසස් කපළ විෂය 

ධ්ාරාවක් 

3 කාර්මික කළමනාකරණ තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 
වාණිජා, ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය, කභ තික විේයාව 

4 ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී උපාධිය උසස් කපළ ඉංග්රීසි සඳහා “S” කහෝ උසස් කපළ 

සාමාන්ය ඉංග්රීසි සඳහා “C” සාමාර්ායක් 
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2017 උසස් කපළ සිසුන් z අගය මත පද්නම්ව, 2018/2019 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා අද්ාළ උපාධි පාඨමාලා සඳහා 

සිසුන් ඇතුළත් කර ගන්නා ලදී. විස්තර පහත ද්ැක්කේ. 

 

G.C.E. 2018/2019 අධ්යයන වර්ෂකේ උසස් කපළ සහ ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) ප්රවාහය පහත 

ද්ැක්කේ. 

 

වගුව: 6.2  2018/2019 අධ්යයන වර්ෂගඅ අ.ගපො.ස  උසස් ගපළ සහ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) ප්රවාහය 

ලියාපදිං ව කළ වර්ෂය - 2018 

උපාධි පාඨමාලාගේ මාතෘකාව 

සතිගඅ දින (B1) 
සති අන්ත 

(B2) 

එකතුව 

(B1 + B2) 

ජාාතික 

වෘත්තී

ය 

සුදුසුක

ම් 

(NV

Q) 

AL එකතුව 

ජාාතික 

වෘත්තීය 

සුදුසුකම් 

(NVQ) 

ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 11 30 41 43 84 

බණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 
21 18 39 37 76 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 23 10 33 40 73 

තාක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්රකේදී උපාධිය 03 30 33 30 63 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් ශාස්රකේදී උපාධිය 35 11 46 48 94 

කාර්මික කළමනාකරණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 
01 39 40 33 73 

කාණ්ඩ එකතුව 94 138 232 231 463 
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6.1 පදනම් වැඩසටහන 

සතිකේ දින සහ සති අන්ත වැ සටහන් කද්කකහිම සමාරම්භක උත්සවය 2018 මැයි මස 03 වන දින පවත්වන 

ලදී. සතිකේ දින කණ් ායම සඳහා දිශානති (orientation)සමාරම්භක වැ සටහන 2018 මැයි 08 සිට මැයි 11 

ද්ක්වා පවත්වන ලද් අතර සති අන්ත කණ් ායම සඳහා දිශානති වැ සටහන 2018 මැයි 12 සහ 13 යන දිනවල 

පවත්වන ලදී. සතිකේ දින වැ සටහකන් කතෝරාගත් සිසුන් සඳහා ගණිතය, කතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංග්රීසි 

සන්නිකේද්න කුසලතා වැනි අතයවශය මූලික විෂයයන් පිළිබඳව පද්නම් වැ සටහන 2018 මැයි 14 වන දින 

ආරම්භ විය. කමම වැ සටහන 2018 ජූලි මස 02 වන දින අවසන් විය 

6.2 තාක්ෂණගේදී උපාධිය (සතිගඅ දින සහ සති අන්ත) වැඩසටහන් 

සතිකේ දින උපාධි පාඨමාලා සඳහා පළමු වසකර් පළමු වාරය 2018 ජූලි මස 02 වන දින ආරම්භ කරන ලදී. 

සති 16 කට පසු, 2018 කනොවැම්බර් 03 සිට කනොවැම්බර් 25 ද්ක්වා පළමු අධ්යයන වාරකේ අවසන් විභාගය 

පවත්වන ලදී. 1 වන වසකර් කද්වන වාරය 2019 කපබරවාරි 18 වන දින ආරම්භ කේ. 

සති අන්ත උපාධි පාඨමාලා සඳහා පළමු වසකර් පළමු අධ්යයන වාරය 2018 මැයි 19 වන දින ආරම්භ කරන 

ලදී. සති 22 කට පසු, පළමු වාරකේ විභාගය කනොවැම්බර් 03 සිට 2018 කද්සැම්බර් 02 ද්ක්වා පැවැත්විණි. 1 

වන වසකර් කද්වන වාරය 2018 කද්සැම්බර් 15 වන දින ආරම්භ කේ. 

සියු ම තාක්ෂණකේදී හා අධ්යාපනකේදී උපාධි වැ සටහන් සඳහා ශිෂයයින් බඳවා ගැනීකම් සාරාංශය පහත 

වගුකේ ද්ක්වා ඇත 
වගුව: 6.3 ශිෂය බඳවා ගැනීම් 2015 - 2018 

උපාධි වැඩසටහගන් මාතෘකාව 

ලියාපදිංචි වූ වර්ෂය 

2015 2016 2017 2018 

සතිගඅ 

දින 

සති 

අන්ත 

සතිගඅ 

දින 

සති 

අන්ත 

සතිගඅ 

දින 

සති 

අන්ත 

සතිගඅ 

දින 

සති 

අන්ත 

ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

27 32 32 31 33 41 41 43 

බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

36 31 26 34 37 36 39 37 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

25 30 32 27 39 40 33 40 

අධ්යාපනය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය 

- 15 -- 15 45 16 33 30 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

- 38 -- 38 -- 30 46 48 

කාර්මාන්ත කළමනාකරණ 
තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 
උපාධිය 

- 22 -- 24 42 20 40 33 

කාණ්ඩ එකතුව 88 168 90 169 196 183 232 231 

මුළු එකතුව 256 259 379 463 
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6.3 2018 දී පීඨය සඳහා පවත්වන ලද විභාග 
වගුව: 6.4 2018 වර්ෂය තුල පීඨය සඳහා පවත්වන ලද විභාග 

# උපාධි වැඩසටහන 

පළමු 

ලියාපදිංචි 

වර්ෂය 

පවත්වන 

ආකාුය 

අධ්යයන වාු 

අවසන් 

විභාගය 

ිරට දක්වා 

1.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2017 සති අන්ත 
 I වන 

සාමාසිකය  

06.01.201

8 

17.02.201

8 කාර්මාන්ත කළමනාකරණ 

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

2.  

අධ්යාපනය පිළිබඳ  අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය 

2014 සති අන්ත 
VI වන 

සාමාසිකය 

06.01.201

8 

17.02.201

8 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

3.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2017 සතිකේ දින 
I වන 

සාමාසිකය  

09.01.201

8 

26.01.201

8 

කාර්මාන්ත කළමනාකරණ 

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

අධ්යාපනය පිළිබඳ  අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය 

4.  

අධ්යාපනය පිළිබඳ  අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය 
2015 සති අන්ත 

V වන 

සාමාසිකය 

17.02.201

8 

10.03.201

8 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2018 
 

29 
 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

 

5.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2016 සතිකේ දින 
II වන 

සාමාසිකය 

19.03.201

8 

06.04.201

8 

6.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2015 සතිකේ දින 
 VI වන 

සාමාසිකය 

19.03.201

8 

06.04.201

8 

7.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2017 සතිකේ දින 
 II වන 

සාමාසිකය 

08.10.201

8 

19.10.201

8 

කාර්මාන්ත කළමනාකරණ 

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

8.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2017 
සති අන්ත 

 

II වන 

සාමාසිකය 

03.11.201

8 

02.12.201

8 

9.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2016 
සති අන්ත 

 

 IV වන 

සාමාසිකය 

03.11.201

8 

02.12.201

8 

කාර්මාන්ත කළමනාකරණ 

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

අධ්යාපනය  පිළිබඳ  අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය 

10.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2015 
සති අන්ත 

 

VI වන 

සාමාසිකය 

03.11.201

8 

02.12.201

8 
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• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

කාර්මාන්ත කළමනාකරණ 

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

අධ්යාපනය පිළිබඳ  අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය 

11.  

• ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• බණුමාධ්ය සහ කවබ් 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

• මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

2018 

 

සතිකේ දින 

හා  

සති අන්ත 

 

I වන 

සාමාසිකය 

03.11.201

8 

25.11.201

8 

කාර්මාන්ත කළමනාකරණ 

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය 

අධ්යාපනය පිළිබඳ  අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය 

6.4 ගපොදු උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය - 2018 

විශ්ව විද්යාලකේ කපොදු උපාධි ප්රද්ාකනෝත්සවය 2019 ජානවාරි 03 වන දින බණ් ාරනායක අනුස්මරණ 

ජාාතයන්තර සම්මන්රණ ශාලා (BMICH) පරිශ්රකයහිදී පැවැත්විණි. අධ්යාපන තාක්ෂණය, ඉංග්රීසි භාෂා 

ඉගැන්මම, කාර්මික කළමනාකරණ තාක්ෂණය, බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය, ජාාල තාක්ෂණය සහ 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්යයන සහ තාක්ෂණකේද් උපාධි හැද්හරූ හුණු ක තාක්ෂණ පීඨකේ සිසුන් 114 ක් 

එදින උපාධි ලබා ඇත. විස්තර පහත ද්ක්වා ඇත. 

වගුව: 6.5 උපාධි පාඨමාලා වල උපාධිධ්ාරීන් ගණන 

උපාධි පාඨමාලාගේ මාතෘකාව උපාධිධ්ාරීන් ගණන 

අධ්යාපන තාක්ෂණකේදී උපාධිය 02 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මකම් තාක්ෂණකේදී උපාධිය 26 

කාර්මික කළමනාකරණ තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී උපාධිය 06 

බණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධිය 30 

ජාාල තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධිය 25 

මෘදුකාංග තාක්ෂණකේදී උපාධිය 25 

                                                                     කාණ්ඩ එකතුව 114 
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6.4 අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලගඅ විස්තු  

පීඨකේ ස්ථිර අධ්යයන කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින් ප්රාකයෝගික සැසි පැවැත්මම, පැවරුම් සකස ්කිරීම හා 

ඇගයීම සහ ලිඛිත ප්රශ්න පර සහ අකනකුත් සියු ම අධ්යයන කටයුතු සඳහා සහභාගී වූ අතර ළට අද්ාල 

කතොරතුරු පහත ද්ැක්කේ  

වගුව: 6.6 2018 දී උපාධි හා ඩිප්ගලෝමා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ් පීඨගඅ අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය 

# නම සහ තනතුු පාඨමාලාව ගමොඩියුලය / විෂය 

01 එල්  බ්ලිේ එස් කුලරත්න 
මහතා 
පීඨාධිපති, කජායෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය ගශේණිය. II 

 
ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය  
 

1. කාවය ශාස්රය 
2. භාෂා ඉකගනීම සමාකලෝචනය 

02 එස් ඒ ලියනකේ මහතා 
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, 
කශ්රේණිය. II 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය  
 
නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 
 
කමකාකරෝනික් තාක්ෂණය පිළබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  
 

1. ඉංග්රීසි ඉකගනීම සමාකලෝචනය 
2. සන්නිකේද්න කුසලතා II 
3. අවසාන වයාපෘතිය 
4. කාා කිරීම සහ සවන්දීම ඉගැන්මම 
5. ඉගැන්මකම් හුණු කව 

03 වයි ජී පේමශාන්ති මිය 
කජායෂ්ඨ II කථිකාචාර්ය, 
කශ්රේණිය. 
ප්රධ්ානී, අධ්යාපන හා හුණු ක 
කද්පාර්තකම්න්තුව 

අධ්යාපනය  පිළබඳ අධ්යාපනකේදී 
උපාධිය    
 
ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළබඳ 
අධ්යාපනකේදී උපාධිය  
 

1. අධ්යාපනික මකනෝවිද්යාව 
2. සීමාවාසික හුණු කව 
3. වෘත්තීය මාර්කගෝපකේශ සහ 

උපකේශනය 
4. ඉගැන්මකම් ඉකගනුම් ක්රම. 

04 ටී කක් මල්වත්ත  
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, 
කශ්රේණිය. II 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 
 
නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 
 
 
කමකාකරොනික් තාක්ෂණය පිළබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය  
 
කගො නැගිලි කසේවා  තාක්ෂණය පිළබඳ 
තාක්ෂණකේදී උපාධිය 
 

1. කවබ් වැ සටහන්කරණය 
2. පරිගණක වැ සටහන්කරණය 
3. අවසාන වසර වයාපෘති 

05 බී එම් ටී ඩී ජායකසේකර  

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

කාර්මාන්ත කළමණාකරණ  

තාක්ෂණය පිළබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

1. පර්කේෂණ ක්රම 
2. වයාපාර සංතයාකල්තන I සහ II 
3. වයාපාර සඳහා ආර්ථික විද්යාව 
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කමකාකරොනික් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

කගො නැගිලි කසේවා  තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

06 කේ ඒ එම් බී කරුණාරත්න 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික)  

භාෂා ඉගැන්මම අංශ ප්රධ්ානී 

 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

කාර්මාන්ත කළමණාකරණ  

තාක්ෂණය පිළබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

 

1. සාහිතය ඇගයීම 
2. කියමම සහ ලිමම 
3. කේශන විශ්කල්ෂණය 
4. සන්නිකේද්න කුසලතා ඉංග්රීසිකයන් 
5. ඉගැන්මකම් හුණු කව 

07 ආචාර්ය ඒ එම් ජාසීල්  

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

අධ්යාපනය  පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය 

    

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

1. ඉකගනීම සඳහා තක්කසේරුව 
2. සීමාවාසික ඉගැන්මකම් හුණු කව 

08 ජී ඒ ආනන්ද් 

ඉංග්රීසි භාෂාව පිළිබඳ 

උපකේශක(කකොන්රාත් 

පද්නම) 

 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළබඳ 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

1. ඉකගනීකම් සමාකලෝචනය 
2. සන්නිකේද්න කුසලතා 
3. කියමම සහ ලිමම 
4. සන්නිකේද්න කුසලතා I සහ II 
5. සවන් දීම / කාා කිරීම ඉගැන්මම 
6. සීමාවාසික හුණු කව 

09 එස් ඒ එන් ධ්නුෂක් 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

අධ්යාපනය  පිළබඳ අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය  

  

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළබඳ 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

1. අධ්යාපනකේ ද්ාර්ශනික හා සමාජා 
පද්නම 

2. සීමාවාසික ඉගැන්මකම් හුණු කව 
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10 ඡපී උරුතිරන් 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

1. ද්ත්ත සමුද්ාය නිර්මාණය 
2. ද්ත්ත සමුද්ා පේධ්තිය සහ 

ක්රමකල්තනය 
3. ද්ෘශය වැ සටහන්කරණය I සහ II 

11 වයි එස් මනතුංග 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ 

අධ්යාපනකේද් උපාධිය  

 

අධ්යාපනය පිළබඳ අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය  

   

1. අධ්යාපනික මකනෝවිද්යාව 
2. මකනෝවිද්යාව 
3. ඉගැන්මකම් හුණු කව 

 

# නම සහ තනතුු පාඨමාලාව ගමොඩියුලය / විෂය 

12 එස්. ජී. නම්බුවසම් 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

1. අන්තර්ජාාල තාක්ෂණයන් 
2. ද්ත්ත වුහයන් සහ ඇල්කගොරිතම 
3. කේදිකා ස්වාධීන වැ සටහන්කරණය 
4. කතොරතුරු තාක්ෂණකේ වෘත්තීය 

ගැටළු 
5. අවසාන වසර වයාපෘතිය 

13 ආර් එම් සී අකශෝක බන්දුල 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

1. පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ 
කමකහයුම් පේධ්තිය 

2. ඩිජිටල් ඉකලක්කරෝනික්ස් 
3. අන්තර්ජාාල වැ  මාර්ගගත කිරීම 
4. වයවසාය තාක්ෂණය සහ ගෘහ 

නිර්මාණ 
5. අවසාන වසර ේයාපෘතිය 

14 ටී ආර් විද්ානපතිරන 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

කාර්මාන්ත කළමණාකරණ  

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

 

කමකාකරොනික් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

1. වයවසායකත්ව සංවර්ධ්නය හා 
කළමනාකරණය 

2. අකලවිකරණ කළමනාකරණය 
3. ආයතනික චර්යාව 
4. වයවසායකත්වය සහ වයාපාර 

කළමනාකරණය 
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කගො නැගිලි කසේවා  තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

15 යූ සිවකචල්වි 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

කාර්මාන්ත කළමණාකරණ  

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

 

කමකාකරොනික් තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

කගො නැගිලි කසේවා  තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

1. ගි කම්කරණය පිළිබඳ හැඳින්මම 
2. පිරිවැය සහ පිරිවැය ප්රතිලාභ 

විශ්කල්ෂණය 
3. කළමනාකරණ ගි කම්කරණය 
4. අවසාන වසර වයාපෘතිය 

16 එන් එල් බී ඕෂධී 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

කාර්මාන්ත කළමණාකරණ  

තාක්ෂණය පිළිබඳ තාක්ෂණකේදී 

උපාධිය 

1. වයාපෘති කළමනාකරණය 
2. කළමනාකරණ න්යාය සහ හුණු කව 
3. උපාය මාර්ගික කළමනාකරණය 

17 දිලිනි රණසූරිය 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

1. සාහිතයය හැඳින්මම 
2. උසස් සන්නිකේද්න කුසලතා 
3. සීමාවාසික හුණු කව 

18 ඉංජිකන්රු එච් පි ඒ අයි 

පතිරන 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

1. පරිගණක ජාාල 
2. ජාාල පරිපාලනය 
3. අන්තර්ජාාල වැ  මාරු කිරීම 
4. රැහැන් රහිත සන්නිකේද්නය 
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කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 5. ක්ලවුඩ් (Cloud) මත පද්නම් වූ 
කයදුම් සංවර්ධ්නය 

19 එන්  බ්ලිේ කක් ඩී ම පී 

ඕපත 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

1. මෘදුකාංග සංවර්ධ්න පිළිකවත් 
2. ද්ත්ත සමුද්ා පේධ්ති සහ 

වැ සටහන්කරණය 
3. මෘදුකාංග තත්ත්ව සහතිකය 
4. වයාපෘති 

20 ඒ ඒ ගුණවර්ධ්න 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

1. කාන හා ඉකගනීකම් කුසලතා 
2. වාේ විද්යාව පිළිබඳ හැඳින්මම 
3. සීමාවාසික හුණු කව 
4. ඉංග්රීසි භාෂාව හැඳින්මම 

21 එම් සී එන් කපකර්රා 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය 

 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළබඳ 

අධ්යාපනකේදී උපාධිය  

 

1. කාවය ශාස්රය 
2. සාහිතයය හැඳින්මම 
3. සීමාවාසික හුණු කව 
4. ඉංග්රීසි භාෂාකවහි සන්නිකේද්න 

කුසලතා I. 

22 පී එච් එස් එස් විජායරත්න 

මහතා 

කජායෂ්ඨ ඉංජිකන්රු ගුරු 

සහකාර /ප්රධ්ානී, සීළසී 

කතොරතුරු තාක්ෂණය පිළබඳ 

තාක්ෂණකේදී උපාධිය  

 

1. ද්ත්ත සන්නිකේද්නය සහ 
ජාාලකරණය 

 

# නම සහ තනතුු පාඨමාලාව ගමොඩියුලය / විෂය 

23 එච් ඒ කසකනවිරත්න මහතා 

කජායෂ්ඨ ගුරු සහකාර 

 1. මෘදුකාංග වයාපෘති කළමනාකරණය 
2. බණුමාධ්ය වයාපෘති කළමනාකරණය 
3. ජාාල වයාපෘති කළමනාකරණය 

24 කක් ජී එන් පී රාජාපක්ෂ මිය 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

අධ්යයන නිවාඩු ලබාකගන ඇත  

25 ඒ එස් කක් විජායවර්ධ්න මහතා 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) 

අධ්යයන නිවාඩු ලබාකගන ඇත  

6.5 2018 දී පීඨගඅ බාටුු කාර්ය මණ්ඩලගඅ සාුාංශය 
වගුව: 6.7 2018 දී පීඨගඅ බාටුු කාර්ය මණ්ඩලගඅ සාුාංශය 

# තාක්ෂණගේදී උපාධි පාඨමාලාව 
ලියාපදිංචි වූ 

වර්ෂය 

පවත්වනු ලබන 

ආකාුය 

බාටුු 

කථිකාචාර්යවරුන් 

ගණන 

01 බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 2014/2015 සති අන්ත 01 

02 ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී  2015/2016 සතිකේ දින 10 
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උපාධිය සති අන්ත 15 

කාර්මික කළමනාකරණ තාක්ෂණය 

බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය 

03 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී  

උපාධිය 

2016/2017 
සතිකේ දින 

සති අන්ත 

09 

30 

කාර්මික කළමනාකරණ තාක්ෂණය 

බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය 

04 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී  

උපාධිය 

2017/2018 
සතිකේ දින 

සති අන්ත 

12 

34 

කාර්මික කළමනාකරණ තාක්ෂණය 

බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය 

05 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්මම පිළිබඳ අධ්යාපනකේදී 

උපාධිය 

2018/2019 
සතිකේ දින 

සති අන්ත 

08 

23 

කාර්මික කළමනාකරණ තාක්ෂණය 

බණුමාධ්ය සහ කවබ් තාක්ෂණය 

ජාාල තාක්ෂණය 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය 

 

6.6 තාක්ෂණගේදී උපාධි හදාුන ිරසුන් සඳහා ලබාදී ඇති නිදහස් කිරීම් 

 
තාක්ෂණකේදී උපාධි හද්ාරන සිසුන් සඳහා පාඨමාලා/කමොඩියුල නිද්හස් කිරීම පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය සකස් කරන 

ලදී. එම පාඨමාලා/කමොඩියුල නිද්හස් කිරීම් ලබාගැනීම සඳහා සිසුන් විසින්  ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 6 

ඩිේකලෝමා කහෝ ළට සමාන කහෝ ඉහළ සුදුසුකම් සහුරා තිබිය යුතුය. එකසේ  නියමිත සුදුසුකම් සහුරා ඇති සිසුන් 

හට කමම නිද්හස් කිරීම ලබාදීමට කටයුතු කකොට  ඇත. ඩිේකලෝමාකේ මුල් පිටපත සාක්ෂි කලස ඉදිරිපත් කිරීමට 

සිසුන්ට නියම විය. 
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නිද්හස් කිරීම් අකේක්ෂා කරන සිසුන්ට කාණ්  කද්කක් යටකත් ඉල්ු ම් කළ යුතුව තිබුණි. 01 වන කාණ් කේ 

සිසුන් සඳහා කේශන හා ප්රාකයෝගික පන්තිවලට සහභාගී මමට අමතරව, අධ්යයන වාර විභාගය ද් ඇතුළුව 

සියු ම තක්කසේරු කිරීම් සඳහා නිද්හස් කිරීම් ලබා කද්න ලදී. කකකසේ කවතත්, එම අද්ාල කමොඩියුලකේ 

ඔණුකේ/ඇයකේ ක්රියාකාරිත්වය, ජීපීඒ (GPA) ගණනය කිරීම සඳහා  සාමානය සාමාර්ායකට සමාන යැයි 

සලකන ලදී.  

 

02 වන කාණ් යට අයත් සිසුන් සඳහා කේශන හා ප්රාකයෝගික පන්තිවලට සහභාගී මකමන් නිද්හස් කිරීම් ලබා දී 

ඇත. නමුත් අතණ්  තක්කසේරු කිරීම් සම්ර්ර්ණ කර අධ්යයන වාරකේ විභාග සඳහා කපනී සිටීමට ඔවුන්ට අවශය 

විය. එහි ප්රතිලලයක් වශකයන්, එම ඇගයීම් වලදී සිසුන් ලබාගත් කාර්ය සාධ්න මට්ටම් ඔවුන්කේ GPA ගණනය 

කිරීම සඳහා ගණනය කරන ලදී.  

ඉහත කාණ්  කද්ක යටකත් නිද්හස් කිරීම් ලබා දී ඇති ශිෂය අංක ලැයිස්තුව පහත ද්ැක්කේ. 

 

අධ්යයන වාුගයන් නිදහස් වූ ශිෂය සංඛයාව - 

# තාක්ෂණගේදී උපාධි (සතිඅන්ත) පාඨමාලාව 

නිදහස් කිරීම් ලැබූ ිරසුන් සංඛයාව 

01 වන 

කාණ් යට 
02 වන කාණ් යට 

1.  කාර්මික කළමනාකරණය 01 00 

 

6.7 කාර්මික පුහුණුව 

කාර්මික හුණු කව යනු තාක්ෂණකේදී උපාධි පාඨමාලා වල වැද්ගත් අංගයක් වන අතර එය මාස හයක් පවතී. 

විෂයමාලා වුහය ප්රතිවුහගත කිරීකමන් පසුව, කමම කමොඩියුලය 5 වන අධ්යයන වාරකේ දී පිරිනමනු ලැකබ්. 

එහි උපාධි අකේක්ෂකයින් හුණු ක කිරීකම් කයෝජානා ක්රමය යටකත් ජාාතික ආධුනික හා කාර්මික හුණු ක 

අධිකාරිකේ සහකයෝගකයන් සිසුන් කර්මාන්තකේ කයොද්වනු ලැකබ්. 

 6.8 කාර්මික සම්බන්ධ්තා කමිටු 

එක් එක් උපාධි පාඨමාලා සඳහා කාර්මික සම්බන්ධ්තා කමිටු පිහිටුවා ඇති අතර එමිනන් පාඨමාලාවන් 

පැවැත්මම සඳහා අවශය සහාය සහ උපකද්ස ්ලබා කද්නු ඇත. එම කමිටු රැස්ම ඇති අතර එවාකේදී ලැකබන 

අද්හස් හා  ප්රතිචාර උපාධි පාඨමාලා වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියු ක කිරීම සඳහා කයොද්ා ගැකන්. 

6.9 උපාධි පාඨමාලා විෂයමාලා සංගශෝධ්නය 

 

පීඨය විසින් පිරිනමනු ලබන සියු ම උපාධි පාඨමාලා වල පළමු විෂය මාලාව 2017 වසර අවසන් වන විට 

අවසන් කර ඇත. පීඨය විසින් පිරිනමනු ලබන සියු ම උපාධි පාඨමාලා වල සංකශෝධිත විෂය මාලාව 2018 සිට 

ක්රියාත්මක කර ඇත.. 

6.10 පර්ගඅෂණ 

 

පීඨකේ අු තින් බඳවා ගත් සාමාජිකයින්ද්  ඇතුළු සියු ම අධ්යයන කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින් පර්කේෂණ 

(Research) ක්රියාකරකම් වලට අද්ාල කටයුතු කමකහයවා ඇත. 2017 දී පර්කේෂණ සඳහා කයෝජානා ඉදිරිපත් 

කළ පිරිස සිය පර්කේෂණ අවසන් කර එම පර්කේෂණ වාර්තා විශ්ව විේයාලයට ඉදිරිපත් කර ඇත. ඔවුන් 2018 

දී සිදු කිරීමට නියමිත නව කයෝජානා ඉදිරිපත් කර ඇත. සමහර කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින් කේශීය හා 

ජාාතයන්තර ස රාවලට ද් ලිපි ඉදිරිපත් කිරීකම් කාර්යකේ නිරත කේ. තවද් පීඨ කාර්ය මණ් ලකේ කබොකහෝ 

කද්කනකු විසින් පීඨකේ සිසුන් විසින් සිදු කරන ලද් පර්කේෂණ අධ්යයනය හා අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර ඇත. 
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6.11 පර්ගඅෂණ සම්මන්ත්රණය 

විශ්ව විද්යාලකේ තුන්වන පර්කේෂණ සම්මන්රණය 2018 කද්සැම්බර් 14 වන දින විශ්ව විද්යාල ශ්රවණාගාරකේදී 

පැවැත්විණි. 

කමම සම්මන්රණකේ දී පීඨකේ සාමාජිකයින් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද් පර්කේෂණ පත්රිකා වල විස්තර පහත 

පරිදි කේ. 

 
වගුව: 6.8 පීඨගඅ සාමාජිකයින්ගේ පර්ගඅෂණ සම්මන්ත්රණය 

# නම ගයෝජනා නාමය 

1.  එස්.ඒ.එන්. ධ්නුෂක් සහ 

ඒ.එස්.කක්. වරාකහේන 

අධ්යාපනකේ සන්ද්ර්භය තුළ අස්පෘශය ඒකක කමකහයුම් වල පාලන පේධ්ති - 

මිශ්ර අධ්යාපන ක්රමකේ ඉංජිකන්රු පාලන අංග 

2.  එස්.ඒ.එන්. ධ්නුෂක් පන්ති කාමර තුල ඉකගනීකම් දී භාවිතා කරන උපකේශන උපායමාර්ගවල 

ශක්තීන් හා දුර්වලතා සංසන්ද්නය කිරීම 

3.  එස්.ඒ.එන්. ධ්නුෂක් මිශ්ර ඉකගනුම් පිළිබඳ ක්රියාත්මක යටි අරමු ක: ශ්රී ලාංකික ද්ැක්ම 

4.  එම්.එන්.ආර්. විකේනායක 

සහ එස්.ඒ.එන්. ද්නුෂ්ක 

පාසල් පාද්ක ගුරු සංවර්ධ්න (SBTD) වැ සටහන ක්රියාත්මක කිරීකම්දී ඇති 

බාධ්ක හඳුනා ගැනීම 

5.  එම්.කක්.එච්. කුරුේහු සහ 

එල්.එච්.ඩී.එල් රණසූරිය 

පරිගණක ක්රී ා භාවිතා කරමින් ේවිතීයික පාසල් සිසුන්කේ වචන මාලාව වැඩි 

දියු ක කිරීම පිළිබඳ අධ්යයනය 

6.  ඒ.එම්. ජාසීල් ශ්රී ලංකාකේ පහ කශ්රේණිකේ ශිෂයත්ව විභාගය සඳහා කද්මාපියන්කේ විවිධ් 

අධ්යයන සහභාගීත්වය සහ සිසුන්කේ ජායග්රහණ 

7.  දිලිනි රණසූරිය “කක්ත මාරුව - එය තරුණයින් ආකර්ෂණය කරනවා ද්?” ගුවන්විදුලිකේ 

භාවිතා වන කක්ත මාරුව පිළිබඳ තරුණයින්කේ අද්හස් පිළිබඳ අධ්යයනය 

කිරීම 

8.  එස්.ඒ. ලියානකේ සහ 

ඒ.එස්.කක්. වරාකහේන 

තත්ත්ව සහතිකකේ මකනෝවිද්යාත්මක පැතික  

9.  පී. උරුතිරාන් ශ්රී ලංකාකේ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල විවෘත අධ්යාපන සම්පත් කයොද්ා ගැනීම 

10.  කක්.ම.එන්. ලක්මාලි සහ 

එස්.ඒ.එන්. ද්නුෂ්කා 

මාරියා කමොන්ටිකසෝරි කේ අධ්යාපන ද්ර්ශනකයන් ශ්රී ලාංකික කමොන්ටිකසෝරි 

අධ්යාපනයට කහොඳම හුණු කව ලබා දීම. 

11.  යූ. සිවකචල්වි වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය විසින් පවත්වනු ලබන තක්කසේරුකරු 

වැ සටහකන් ලලද්ායීතාවය 

12.  එම්.සී.එන්. කපකර්රා කද්වන භාෂා අත්පත් කර ගැනීකම් අභිකප්රේරණය: L2 අභිකප්රේරණ ස්වයං 

පේධ්තිකේ කයදුම 

13.  එස්.ජී. නම්බුවසම් 

බී.එම්.ටී.ඩී. ජායකසේකර 

ටී.ආර්. විද්ානපතිරන 

සමාජා මාධ්ය කතොරතුරු හා සන්නිකේද්න තාක්ෂණ සාක්ෂරතා උපාධි 

අකේක්ෂකයින් සඳහා ඉකගනීකම් අවස්ාා වැඩි දියු ක කිරීම 
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යූ. සිවකචල්වි 

14.  එන්. බ්.කක්.ඩී.ම.පී. ඕපාත කඩිනම් මෘදුකාංග සංවර්ධ්න ක්රියාවලිය: කහොඳ, නරක සහ ඉදිරි මාවත 

6.12 පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් 

2018 වර්ෂය තුළ රැස්මම් 12 ක් පැවැත්මකම් අරමුණින්ම සහම මසකම පීඨ මණ් ලකේ රැස්මම් පවත්වන ලදී. 

ශිෂය නිකයෝජිතයින් සහ මණ් ලකේ බාහිර හා අභයන්තර සාමාජිකයන් නිතිපතා රැස්මම්වලට සහභාගී කේ. 

6.13 ශිෂය නිගයෝජිතයින්ගේ විස්තු 

ඒ.එම්.අයි.එස්.බී. අකබ්සිංහ (කතොරතුරු හා සන්නිකේද්න තාක්ෂණ) සහ ආර්.එස්.ම.ඒ.කක්. විකජාතුංග (කාර්මික 

කළමනාකරණය) ශිෂය සභාව විසින් 2018 අකගෝස්තු ද්ක්වා පීඨ මණ් ලකේ ශිෂය නිකයෝජිතයන් කලස නම් 

කර තිබුණි. ඉන් අනතුරුව එස්.එම්.ඒ.ටී. බණ් ාර (කාර්මික කළමනාකරණය) හුණු ක තාක්ෂණ මණ් ලකේ 

ශිෂය නිකයෝජිතයා කලස පත් කර ඇත. 

6.14 ශිෂය ක්රියාකාුකම් / ජයග්රහණ 

ආයතනික සමාජ වගකීම් (CSR) වැඩසටහන් 

● එල්ලාවල පරණගම පාසකල් පාසල් ද්රුවන්ට උපකාර කිරීම සඳහා සිසුන් විසින් “සිසු සිතට සිසිලක්” 

නමින් ආයතනික සමාජා වගීමම් වැ සටහනක් පවත්වන ලදී. 

● අු ත් අවුරුදු උත්සවය, කවසක් සැමරුම්, වානි විශා (Vaani Vizha) ආගමික උත්සවය, නත්තල් සැමරුම්, 

පිරිත් උත්සවය සහ ද්ානමය පිංකම් 

● ක්රිකට් තර ාවලිය, කවොලිකබෝල් තර ාවලිය සහ රේබි තර ාවලිය 

තුඟ 

● 2018 වසකර් පැවති ගාකවල් සමුළුව සඳහා පීඨකේ උපාධි අකේක්ෂකයින් සහභාගී ම ඇත. 

● බ්රිතානය පරිගණක සංගමය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද් 2018 වසකර් ජාාතික විශිෂට්තම තත්ත්වකේ 

කතොරතුරු හා සන්නිකේද්න තාක්ෂණ සඳහා වන සම්මාන සඳහා විශ්ව විද්යාල 2018 කාණ් කේ සිසුන් 

සහභාගී විය 

ප්රදර්ශන සඳහා සහභාගී වීම 

● කාර්මික සංවර්ධ්න මණ් ලය විසින් අනුග්රහය ද්ක්වන ලද් “ෆැකසට් (FACET)” ප්රද්ර්ශනයට IMT 

2016/17 (B2) සිසුන් සහභාගී වූ අතර ඕමානකේ ජාාතයන්තර ප්රද්ර්ශනයට (ස්වර්ණාභරණ සහදීම) සහභාගී 

මමට ද් කතෝරා ගන්නා ලදී. 

● විශ්ව විද්යාලය නිකයෝජානය කරමින් කටක්කනෝ ශ්රී ලංකා - 2018 ප්රද්ර්ශනයට පීඨකේ උපාධි අකේක්ෂකයින් 

සහභාගී ම තිකබ් 

● “එන්ටප්රයිස් ශ්රී ලංකා” ප්රද්ර්ශනයට සිසුන් සහභාගී විය 

● ශ්රී ලංකා ආහාර සකසන සංගමය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද් “ේකරෝ ෆුඩ් ේකරොකේක් සහ ඇේ-බිස් 2018” 

සඳහා පීඨකේ උපාධි අකේක්ෂකයින් සහභාගී ම ඇත. 

6.15 අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා උසස්වීම් 

(1) කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, කශ්රේණිය II 

පහත සඳහන් කථිකාචාර්යවරුන් (ආධුනික) කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය කශ්රේණිය II ට උසස් කරන ලදී. 

# නම උසස්වීම ලද දිනය 

1. වයි එස් මනතුංග මිය 2018 සැේතැම්බර් 01 

2. එල් එච් ඩී රණසූරිය මිය 2018 සැේතැම්බර් 01 

3. එන් එල් බී ඕෂධී මිය 2018 සැේතැම්බර් 01 
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4. යූ සිවකචල්වි මිය 2018 සැේතැම්බර් 01 

5. එච් ඒ කසකනවිරත්න මහතා 2018 ඔක්කතෝම්බර් 01 

 

 

(2) කථිකාචාර්ය 

කථිකාචාර්ය (ආධුනික) එච් පී ඒ අයි පතිරන මහතා 2018 කපබරවාරි 10 දින සිට බලපැවැත්කවන පරිදි 

කථිකාචාර්ය තනතුරට උසස් කර ඇත. 

 

ලබාගත් උපගේශක ගසේවාවන් 

2017 ඔක්කතෝබර් 02 වන දින ඉංග්රීසි උපකේශක කලස බඳවා ගත්  බ්ලිේ ජී ආනන්ද් මහතා 2018 කද්සැම්බර් 

31 දින සිය කසේවා කාලය අවසන් කකළේය. 

 

කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධ්න වැඩසටහන් 

හුණු ක වැ සටහන් සඳහා සහභාගී වූ අධ්යයන කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින්. 

 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන 

 

වගුව: 6.9 පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන 

නම අධ්යයන වැඩසටහන 

එල්. බ්ලිේ.එස්. කුලරත්න මැකල්සියාකේ විවෘත විශ්ව විද්යාලකේ ආචාර්ය උපාධි අකේක්ෂක - 
අධ්යයන වාර හතරක පාඨමාලා වැ  නිම කිරීම, පර්කේෂණ කයෝජානාව 
ලිමම සහ පර්කේෂණ කටයුතුවල නිරත මම. 

එස්. ඒ. ලියනකේ මහතා මැකල්සියාකේ විවෘත විශ්ව විද්යාලකේ ආචාර්ය උපාධි අකේක්ෂක - 
අධ්යයන වාර හතරක පාඨමාලා වැ  නිම කිරීම, පර්කේෂණ කයෝජානාව 
ලිමම සහ පර්කේෂණ කටයුතුවල නිරත මම. 

ඉංජිකන්රු එච්. පී. අයි. පතිරන 
මහතා 

ඕස්ට්කර්ලියාකේ ෆ්ලින් ර්ස ්විශ්ව විද්යාලකේ කතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය 
සම්ර්ර්ණ කිරීම 

කක්. ජී. එන්. පී. රාජාපක්ෂ 
මහත්මිය 

තායිලන්තකේ ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනකේ ආචාර්ය උපාධි අකේක්ෂක 

බී. එම්. ටී. ඩී. ජායකසේකර 
මහත්මිය 

කකොළඹ විශ්වවිද්යාලකේ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති හා ආචාර්ය උපාධි හැද්හරීම 
ආරමිභ කර තිබිම. 

ටී. ආර්. විද්ානපතිරන මහත්මිය කැළණිය විශ්ව විද්යාලකේ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති හරහා ආචාර්ය උපාධිය 
ආරම්භ කර තිබීම. 

එන්. එල්. බී. ඕෂධී මහත්මිය කැළණිය විශ්වවිද්යාලකේ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති හා ආචාර්ය උපාධි හැද්හරීම 
ආරමිභ කර තිබිම. 

එස්. ඒ. එන්. ධ්නුෂක්ා මහතා කකොළඹ විශ්වවිද්යාලකේ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති හා ආචාර්ය උපාධි හැද්හරීම 
ආරමිභ කර තිබිම. 

ආර්. එම්. සී. බී. රත්නායක 
මහතා 

ශ්රී ජායවර්ධ්නහුර විශ්වවිද්යාලකේ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති උපාධිය හැද්හරීම 
ආරමිභ කර තිබිම. 

ඒ. එස්. කක්. විජායවර්ධ්න 
මහතා 

කකොළඹ විශ්වවිද්යාලකේ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති හා ආචාර්ය  උපාධි හැද්හරීම 
ආරමිභ කර තිබිම. 

ඒ. ගුණවර්ධ්න මහත්මිය කැළණිය විශ්වවිද්යාලකේ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති උපාධිය හැද්හරීම ආරමිභ කර 
තිබිම. 

කේ. ඒ. එම්. බී. කරුණාරත්න 
මහත්මිය 

කැළණිය විශ්වවිද්යාලකේ වාේවිද්යාව පිළිබඳ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති උපාධිය 
හැද්හරීම ආරමිභ කර තිබිම. 

පී. උරුතිරන් මහතා කමොරටුව විශ්වවිද්යාලකේ ද්ර්ශන ශ්රාස්රපති හා ආචාර්ය  උපාධි හැද්හරීම 
ආරමිභ කර තිබිම. 
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ගකටිකාලීන ගේශීය පුහුණු වැඩසටහන් 

වගුව: 6.10 ගකටිකාලීන ගේශීය පුහුණු වැඩසටහන් 

අභ්යාසලාභීන්ගේ 

නම 
තනතුු 

ආයතනය / 

පුහුණුකරු 
පුහුණුවීගම් නම කාල සීමාව 

වයි. එස්. මනතුංග 

මිය 

කථිකාචාර්ය 

(ආධුනික) 
MWCA 

SGBV ඇමතීම සඳහා වූ ජාාතික 

ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක 

කරන ආංශික කණ් ායම සඳහා 

දින 3 ක ගැඹුරු ධ්ාරිතා වර්ධ්න 

වැ මුළුව (කන්වාසික කනොවන) 

දින 03 

(2018 ජූනි 12/13/14) 

එච්. කසකනවිරත්න 

මහතා 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

Chey 

Adventure 
OBT 

02 days 

(2018 කද්සැ. 17/18) 

 

විගේශ වැඩසටහන් 

වගුව: 6.11 විගේශ වැඩසටහන් 

නිලධ්ාරියාගේ නම තනතුු වැඩසටහගන් නම කාල සීමාව ුට 

එල්.  බ්ලිේ. එස්. 

කුලරත්න මහතා 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

ආචාර්ය උපාධි වැ මුළුව 2018.10.10 - 

13 

විවෘත විශ්ව 

විද්යාලය, 

මැකල්සියාව 

එස්. ඒ. ලියනකේ 

මහතා 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

ආචාර්ය උපාධි වැ මුළුව 2018.01.11 - 

15 

විවෘත විශ්ව 

විද්යාලය, 

මැකල්සියාව 

එන්. එල්. බී. ඕෂධී 

මහත්මිය 

කජායෂ්ඨ 

කථිකාචාර්ය 

කබල්ට් සහ මාර්ග මුල පිරීම් 

පිළිබඳ ජාාතයන්තර සමුළුව සහ 

තෘතියික හා වෘත්තිය අධ්යාපන 

හා හුණුණූකිරීම ආයතනකය  

(TVET) හි ජාාත්යන්තර 

සහකයෝගීතාව 

2018.12.01 - 

06 

නිංකබෝ 

කපොලිකටක්නික්, 

චීනය 

එස්. ඒ. එන්. 

ධ්නුෂ්කා මහතා 

කථිකාචාර්ය 

ආධුනික 

AUAPAF18 හි වා වක ඉදිරිපත් 

කිරීම 

2018.10.19 - 

22 

චීනය 

කක්. ජී. එන්. පී. 

රාජාපක්ෂ මහත්මිය 

කථිකාචාර්ය 

ආධුනික 

නාගරික පරිසර 

කළමනාකරණය පිළිබඳ 

ආචාර්ය උපාධිය 

2018.01.08 -

2018.03.16 

තායිලන්තය 

6.17 2019 හී ඉලක්ක 

2018 වර්ෂකේ දී පීඨය විසින් පිරිනමනු ලබන සියු ම උපාධි පාඨමාලා සඳහා ගුණාත්මක භාවය සහතික කිරීම 

සහ සිසුන්ට උපරිම ප්රතිලාභ ලබා දීම න ත්තු කිරීම කකකරහි වැඩි අවධ්ානයක් කයොමු කකකර්. සියු ම 

වැ සටහන් වල සිේ වන වසර කලස විකශේෂ උපාධිය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 
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අධ්යාපන කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවක් සැලසුම් කර ඇති අතර එය 2019 වර්ෂකේදී 

ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. සියු ම අධ්යයන වැ සටහන් අන්තර්ජාාලය හරහා ලබා දීකම් ක්රමය 

වැඩිදියු ක කිරීමට ද් බලාකපොකරොත්තු වනු ඇත. 

7.0 අඛණ්ඩ අධ්යයන අංශය  
අතණ්  අධ්යාපන අංශය (CEC) විශ්ව විද්යාලකේ ආරම්භකේ සිටම ඩිේකලෝමා, සහතික, කකටි පාඨමාලා, 

අතණ්  වෘත්තීය සංවර්ධ්න වැ සටහන් සහ කවනත් වයාේති වැ සටහන් සම්බන්ධීකරණය හා කමකහයමම සිදු 

කරයි. පාර්ලිකම්න්තු පනත මගින් බලගන්වනු ලබන පරිදි ශ්රී ලංකාකේ ජාාතික කාර්මික අධ්යාපන ආයතනකයහි 

ර්ර්ව ආයතනකේ කටයුතු අතණ් ව කරකගන යන්කන් විශ්ව විද්යාල හස්තයයි. 

කකටිකාලීන වෘත්තීය සංවර්ධ්න වැ සටහන් අතර, හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම (ToT) සහ 

තක්කසේරුකරුවන්කේ හුණු ක කිරීම (ToA) ක්කෂේරකේ ඉල්ු ම හා අතයාවශයතාවය මත පද්නම්ව පවත්වනු 

ලැකබ්. කම්වා නිර්මාණය කර ඇත්කත් තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීම් (TVET) අංශකේ 

කර්මාන්තකේ සහ ඉගැන්මකම් ක්කෂේරකේ හුේගලයන්කේ වෘත්තීය සංවර්ධ්නය සඳහා ය. කමම වැ සටහන් වල 

කාලසීමාව කු ා වුවද්, කම්වා ව ාත් ප්රාකයෝගික වන අතර වැ  පරිසරය සැබහ අත්ද්ැීමම අත්විඳීමට අවස්ාාව 

ලබා කේ. 

7.1 ඩිප්ගලෝමා වැඩසටහන 

කාර්මික ගුරු අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 2017/2018 

2017 වර්ෂකේදී ලියාපදිං ව වූ සිසුන් සංතයාව 143 කි. සිසුන් 46 කද්කනකු 2018 සැේතැම්බර් මාසකේ උපාධි 

ලබා ඇත. 

ගකටිකාලීන වැඩසටහන 

7.2 තක්ගසේරුකරුවන්ගේ වැඩසටහන් පුහුණු කිරීම (TOA) - වාර්ෂික ඉලක්කය - 250 යි 
වගුව: 7.1 (TOA) වාර්ෂික ඉලක්කය 

 සහතිකය කාල සීමාව  
සහභාගිවන්නන් 

සංඛයාව 
ඉලක්කය 

01 TOA 96 මාර්තු 05 - 09 24 40 

02 
TOA 97 (විකශේෂ කද්මළ මධ්යම 

වැ සටහන) 
අකේ%ල් 23 – 27 33 35 

03 TOA 98 මැයි 21 – 25 29 40 

04 TOA 99 ජුනි 18 - 22 34 47 

05 ToA 100 ජූලි 16 - 20 20 40 

06 ToA 101 අකගෝස්තු 27 - 31 16 30 

07 ToA 102 සැේතැම්බර් 10 - 14 39 42 

08 ToA 103  කනොවැම්බර් 12 - 16 29 44 
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09 ToA 104 කද්සැම්බර් 17 - 21 27 29 

 Total  251 347 

 

7.3 TVET අංශගඅ ගුණාත්මක නායකයින් - ඉලක්කය - 125 යි 
වගුව: 7.2 TVET අංශගයටු ගුණාත්මක නායකයින්ගේ ඉලක්කය 

 සහතිකය කාල සීමාව සහභාගිවන්නන් නැත ඉලක්කය 

01 තත්වය 15th -16th කපබරවාරි 14 NYSC 06 
DTET 05 
CGTTI  03 
NAITA 08 
UoVT 02 
UC 06 

02 තත්වය   28th -29th මාර්තු 24                 DTET 05 
NAITA 05 
VTA 10 
CGTTI 05 
NYSC 03 
OU 03 
UoVT 02 

03 තත්වය අකප්රේල් 26-27 16 NYSC 05 
DTET 08 
VTA 10 
UC 06 
OU 01 

04 තත්වය මැයි 24-25 25 UoVT 02 
CGTTI  02 
NAITA 08 
VTA 10 
UC 05 
OU 03 

05 තත්වය ජුනි 28-29 20 NYSC 05 
DTET 05 
NAITA 10 
UoVT 02 
UC 06 
OU 02 

06 තත්වය ජූලි 25-26 15 NYSC 05 
DTET 05 
UoVT 02 
NAITA 10 
UC 06 
OU 02 

07 තත්වය අකගෝස්තු 30-31 16 DTET 05 
UoVT 02 
NAITA 05 
VTA 10 
OU 02 
UC 06 

08 තත්වය සැේතැම්බර් 27-28 15 DTET 10 
NAITA 10 
VTA 10 

 එකතුව  145 240 
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7.4 කාර්මික පුහුණු කළමනාකුණය( ITM)   වාර්ෂික ඉලක්කය– 120 
වගුව: 7.3 ITM වාර්ෂික ඉලක්කය 

7.5 පුහුණුමධ්යස්ාානකළමණාකුනය(TCM) වාර්ෂිකඉලක්කය – 120 
වගුව 7.4 TCM වාර්ෂිකඉලක්කය 

 සහතිකය කාල සීමාව සහභාගිවන්නන් නැත ඉලක්කය 

01 ITM මාර්තු 19-23 20183233 23 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA 10 
CGTTI 03 
UoVT 02 

02 ITM 14th-18th මැයි 2018 19 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA 05 
VTA 05 
CGTTI 03 
UoVT 02 

03 ITM  03rd-07th කද්සැම්බර් 16 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA 05 
VTA 05 
CGTTI 03 
OU 02 

 එකතුව  59 120 

 සහතිකය  කාලසීමාව සහභාගිවන්නන්
නැත 

 

01 හුණු කමධ්යස්ාාන
කළමණාකරනය 

23rd-27th අකප්රේල් 
2018 

21 NYSC-05 
DTET-10 
VTA   -08 
CGTTI-03 
OU-02 
UOVT 02 
 

02 හුණු කමධ්යස්ාාන
කළමණාකරනය 

 
08th-12th 
ඔක්කතොම්බර් 

17 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA 05 
VTA 05 
CGTTI 03 
UoVT 02 

03 හුණු කමධ්යස්ාාන
කළමණාකරනය 

12th -16th 
කනොවැම්බර් 

21 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA05 
VTA 08 
UoVT 02 
 
 

 Total  59  
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අධ්යාපනඅමාතයංශයසඳහාCEC මිනන්සම්බන්ධීකරනයකලහුණු කකරුහුණු කකිරීකම්වැ සටහනට

සහභාගිවුවන්60 කි. 

8.0 බඳවා ගැනීම්‚ ප්රතීතන සහ තත්ව සහතික කිරීගම් අංශය 

8.1 හැඳින්වීම 

 

2014 සැේතැම්බර් මාසකේ දී බඳවා ගැනීම්‚ ප්රතීතන සහ තත්ව පාලන අංශය ස්ාාපිත කරන ලදී. එහි පළමු 

වසර තුළ අතුරු වයවස්ාා, කරගුලාසි, රීති සහ ක්රියා පටිපාටි වැනි ද්ැනට පවතින අවශය කල්තන සංවර්ධ්නය 

කිරීම හා එහි කද්වන වසර තුළ දී විශ්ව විද්යාලයට ඇතුළත් කර ගන්නා සිසුන් ගණන වැඩි කර ගැනීම,ප්රතීතන 

ක්රියාවලි සහ තත්ව සහතික කිරීම ආරම්භ කිරීම පිලිබඳව ක්රමකයන් අවධ්ානය කයොමු කරන ලදී. 

8.2 සමානුපාතික තත්ව සහතික ුාමුව 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලයට (UNIVOTEC) තත්ව සහතික කිරීකම් රාමුවක් පවතී. රාමුකවහි ලක්ෂණ 

සහ කාර්යයන් පහත සඳහන් ක්කෂේර හරහා විශ්ව විද්යාලකේ ගුණාත්මකභාවය තහවරු කරයි. 

1.උපාධි පිරිනැමීකම් ආයතනයක් සඳහා ෛනතික අවශයතා පිළිබඳව කපොදු පිළිගත් ප්රමිතීන්. 

2. කභ තික සම්පත් පිළිබඳ ප්රමිතීන් 

3. උපාධි වැ සටහන් වල ප්රමිතීන් 

4. විශ්ව විද්යාලකේ ගුරුවරුන්කේ හැකියාවන් සහ සුදුසුකම් 

5. පර්කේෂණ කියාකාරකම් 

6. අධ්යාපනික වැ සටහන් කබද්ා හැරීකම් මාර්ග 

7. ඇගයුම් ක්රියා පටිපාටි 

8. ශිෂය සුභසාධ්නය 

 

2008 අංක 30 ද්රණ පාර්ලිකම්න්තු පනතින් ස්ාාපනය කරන ලද් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය,  විශ්ව 

විද්යාලයක් කලස, ශ්රී ලංකාව තුල උපාධි පිරිනැමීකම් ආයතනයක් කලස කටයුතු කිරීමට නීතිමය අවශයතාවයන් 

ආවරණය කරයි. 

එය විශ්ව විද්යාල නිල කවබ් අ විය තුල පහත පරිදී හඳුන්වා දී ඇත. 

“2008 වර්ෂකේ අංක 31 ද්රණ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල පනත යටකත් ස්ාාපනය කරන ලද් අතර, ශ්රී 

ලංකාකේ කවනත් ඕනහම ජාාතික විශ්වවිද්යාලක් කලස වෘත්තීය අධ්යාපනය පිළිබඳ විශ්වවිද්යාලකේ සමාන 

නීතිමය හා ශාස්රාලීය තත්ත්වයන් පවතී. රාජාය පරිපාලන, පළාත් සභා සහ ස්වකේශ කටයුතු අමාතයංශකයන් 

නිකුත් කරන ලද් රාජාය පරිපාලන චක්රකල්තන අංක 16/92 හි 6 සහ 7 වගන්තිවලට අනුව වෘත්තීය තාක්ෂණ 

විශ්වවිද්යාලය විසින් පිරිනමනු ලබන උපාධි, විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න කකොමිෂන් සභාව යටකත් ඇති විශ්ව 

විද්යාල වලින් නිකුත් කරනු ලබන උපාධි  හා සමානව සලකනු ලබන අතර, කමම විශ්ව විද්යාල කපොදු රාජාය 

මණ් ලකේ විශ්ව විද්යාල සංගමකේ සහ/කහෝ ජාාතයන්තර විශ්ව විද්යාල සංගමකේ ලැයිස්තුගත කර ඇත. 
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විශ්ව විද්යාලය වැඩිදියු ක කිරීමට අවශය අවශයතා වලට අනුූලලව පරිපාලන කගො නැගිල්ල,කේශන 

ශාලා,හුස්තකාලය,රසායනාගාර,ශ්රවණාගාර,ආපනශාලා සහ කන්වාසිකාගාර අන්තර්ගතව  අතයවශය 

යටිතලපහසුකම්  ස්ාාපිත කර කර ඇති අතර, සංවර්ධ්නය කිරීම සිදු කරනු ලැකබ්. 

කමහි විස්තර කර ඇති තත්ව පාලන කමිටුව මිනන් සිදුකරන කාර්යයන් එකතුව මිනන් උපාධි පාඨමාලා වල 

ප්රමිතිය සහ විශ්ව විද්යාලකේ මූලික අරමු ක ආරක්ෂණය කරනු ලැකබ්. 

ඉහත සඳහන් කල පනත මිනන් කමම විශ්ව විද්යාලකේ නිළධ්ාරීන්,ඔවුන්කේ වගීමම් සහ පරිපාලන පිරිස් සඳහා 

අකනකුත් විශ්ව විද්යාලවල එම පිරිස් කකොට්ඨාශ වලට සමාන්තරව සාමනය ප්රමිතීන්වලට අනුූලලව අධ්යන 

වැ සටහන් පවත්වාකගන යාමට නියම කර ඇත. 

විශ්ව විද්යාලකේ නිළධ්ාරීන් පහත පරිදී කේ. 

1. උප කුලපති  

2. පීඨාධිපතිවරුන් 

3. අධ්යක්ෂ ජානරාල්  

4. අධ්යක්ෂ මුද්ල් 

5. අධ්යක්ෂ ජානමාධ්ය හා ප්රවෘත්ති 

6. ප්රකේශය,ප්රතීතන හා තත්ව සහතික කිරීම 

 පරිපාලන ආයතන වන්කන්,  

1. පාලක මණ් ලය 

2. අධ්යන කවුන්සිලය  

3. ප්රකේශය,ප්රතීතන හා තත්ව සහතික කිරීකම් සභාව -  

4. පීඨ මණ් ලය 

 (ඉහත සඳහන් ආයතනවල සංයුතිය එීම පනකත් පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත.) 

අවශය කරන ප්රමිතිය සහතික කිරීමට ,කමම නිළධ්ාරීන්කේ කාර්යයන් කකටිකයන් විස්තර කර ඇත. කර්මාන්ත 

සහ වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය,හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය යන පීඨ කද්ක යටකත්, අධ්යයන වැ සටහන් පවත්වනු 

ලැකබ්. විෂය ඒකක,ඉගැන්මකම් ක්රම,විභාග,ඇගයීම් ඇතුළුව අධ්යන පාඨ මාලා වලට අද්ාල වන සියළු ගැටළු 

පිළිබඳව පීඨ මණ් ලවලදී සාකච්ඡා කරනු සහ අධීක්ෂණය කරනු ලැකබ්. 

පීඨ මණ් ලවලදී ගනු ලබන නිර්කේශ හා තීරණ අධ්යන කවුන්සිලකේ අනුමැතිය සඳහා කයොමු කරනු ලැකබ්. 

අධ්යයන කවුන්සිලය මිනන් ගැටළු වල තත්වය සහ ප්රමාණය පද්නම් කර කගන අනුමැතිය ලබාකද්නු ලැකබ්. 

අධ්යයන කවුන්සිලය ශ්රී ලංකාකේ අකනකුත් සාම්ප්රද්ායික විශ්ව විද්යාලවල කසනට් මණ් ලයට සමාන වන 

අතර,එහි සංයුතිය සහ කාර්යයන් සැලකිල්ලට ගනී. 

විශ්ව විද්යාල අධ්යයන ආයතනවලට අද්ාළව, ඇතුළත් කර ගැනීකම් ක්රයා පිළිකවළ ,අධ්යයන වැ සටහන් 

ප්රතීතනය කිරීම,බඳවා ගැනීකම් පටිපාටි,අධ්යයන සහ පරිපාලන ගැටළු පිළිබඳව  සහ විශ්ව විද්යාල සාමානය 

තත්ව සහතික කිරීකම් ක්රියාද්ාමයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අවශය වන විටදී බඳවා ගැනීම්,ප්රතීතන සහ තත්ව 

පාලන කවුන්සිලය කවත කයොමු කරනු ලැකබ්. 
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විභාග පැවැත්මම සහ අධීක්ෂණය කිරීම,උත්තර පර සලකු ක කිරීම ප්රතිලල සටහන් කිරීම සහ සහතිකපර 

නිකුත් කිරීමට අද්ාල වගීමම විශ්ව විද්යාලකේ විභාග සහ  ඇගයීකම් මධ්යස්ාානයට පැවරී ඇත. 

විශ්ව විද්යාලකේ ක්රියාත්මක තත්ව සහතික කිරීකම් කමිටුව  මාසිකව රැස් වන අතර එමිනන් අකේක්ෂිත 

තත්වයන් සහ ප්රමිතීන් යටකත් අධ්යන වැ සටහන් පවත්වාකගන යාමට මූලපිරීම සහ ඒ සඳහා අද්ාළ පහසුකම් 

සහ ශිෂය සුබසාධ්නය වැඩිදියු කකිරීම සිදු කරයි. කමම කමිටුව මිනන් මාසිකව ප්රගති වාර්තාවක් අධ්යයන 

කවුන්සිලය කවත කයොමු කරනු ලැකබ්. 

ඉහත සඳහන් නිලධ්ාරීන් හා ආයතනවල සියු ම කාර්යයන් පාලනය කරනු ලබන්කන් විශ්ව විද්යාලය මිනන් 

අනුමත කරන ලද් සහ වැඩිදියු ක කරමින් පවතින අතුරු වයවස්ාා,කරගුලාසි,නීති,ක්රියා පටිපාටි සහ ප්රතිපත්ති 

මාලාව මිනනි. 

එම කල්තනවල අන්තර්ගතය පහත පරිදී කේ. 

අතුරු වයවස්ාා 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය මගින් උපාධි, පශ්චාත් උපාධි ඩිේකලෝමා සහ උසස් උපාධි පිරිනැමීම 

සඳහා අතුරු වයවස්ාාව. 

 විභාග පැවැත්මම, වැරදි, ද්ඬුවම් සහ අභියාචනා ක්රියාවලිය සඳහා අතුරු වයවස්ාාව. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලකේ සිසුන්කේ රැස්මම සඳහා අතුරු වයවස්ාාව. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලකේ කන්වාසික හා ශිෂය විනය සඳහා අතුරු වයවස්ාාව. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය මගින් ප්රමණතාව, මූලික සහතික, සහතික, උසස් සහතික, ඩිේකලෝමා 

සහ උසස් ඩිේකලෝමා ප්රද්ානය කිරීම සඳහා අතුරු වයවස්ාාව. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලකේ උපාධි ප්රධ්ාකනෝත්සවකේ ක්රියා පටිපාටිය සඳහා අතුරු වයවස්ාාව. 

 

ගුගුලාිර 
 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය මගින් තාක්ෂණික අධ්යාපනකේදී උපාධි පිරිනැමීම සඳහා වූ කරගුලාසි. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය මගින් තාක්ෂණකේදී උපාධිය පිරිනැමීකම් කරගුලාසි. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය මගින් ප්රමණතා සහතික,මූලික සහතික, උසස් සහතික, ඩිේකලෝමා සහ 

උසස් ඩිේකලෝමා ප්රද්ානය කිරීම සඳහා වූ කරගුලාසි. 

 

 

නීති 

 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය මගින් තාක්ෂණික අධ්යාපනකේදී උපාධි පිරිනැමීම සඳහා වූ නීති. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය මගින් තාක්ෂණකේදී උපාධිය පිරිනැමීකම් නීති. 

  වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලකේ පීඨාධිපතිවරකයකු කතෝරා ගැනීම සඳහා වූ නීති. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලකේ අභියාචනා මණ් කලේ කටයුතු පවත්වාක ගන යාම සඳහා නීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය මගින් ප්රමණතා සහතික,මූලික සහතික, උසස් සහතික, ඩිේකලෝමා සහ 

උසස් ඩිේකලෝමා ප්රද්ානය කිරීම සඳහා වූ නීති. 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2018 
 

48 
 

ක්රියා පටිපාටි 

 ක්රියා පටිපාටිය-ඇතුළත් කර ගැනීම සහ ලියාපදිං ව කිරීම. 

 ක්රියා පටිපාටිය-නිද්හස් කිරීම්. 

 ක්රියා පටිපාටිය-පිළිතුරුපත් සහ ප්රතිලල නැවත පරීක්ෂා කිරීම. 

8.3 ප්රතීතනය 

විශ්ව විද්යාලකේ ක්රියාත්මක උපාධි පාඨමාලා 3ක් සඳහා ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයතනකේ (IESL) ප්රතීතනය 

ලබා ගැනීමට කයොමුකර ඇත. 

 බී.කටක් උපාධිය (යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය) 

 බී.කටක් උපාධිය (කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණය) 

 බී.කටක් උපාධිය (නිෂප්ාද්න තාක්ෂණය ) 

8.4 තත්ත්ව සහතිකය  

විශ්ව විද්යාලකේ ඇතුළත් කිරීම, ප්රතීතනය සහ තත්ත්ව සහතික කිරීකම් අංශය විශ්ව විද්යාලකේ 

ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංමම සම්බන්ධ් වැ සටහන් කමන්ම නිහුණතා සංවර්ධ්න අමාතයාංශය සහ තෘතීයික 

හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකොමිෂන් සභාව විසින් පවත්වනු ලබන වැ සටහන් සඳහා ක්රියාකාරීව සහභාගී කේ. 

කමම අංශය විසින් කාර්මික වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් (TVET) අංශකේ ආයතනකේ කාර්ය මණ් ලය 

සඳහා “ප්රධ්ාන පියවරයන්හි ගුණාත්මකභාවය වර්ධ්නය කිරීම: කාර්මික වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් 

අංශකේ හි ඉදිරි මාවත” යන මාතෘකාව යටකත් කද්දින හුණු ක වැ සටහනක් ආරම්භ කරන ලද් අතර 2016 

වර්ෂය තුළ 240 ක් හුණු ක කරන ලද් අතර 2017 දී තවත් කාර්මික වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් (TVET) 

අංශකේ කසේවකයින් 170 කද්කනකු හුණු ක කරන ලදී. සමකාලීන කගෝලීය අධ්යාපනකේ ප්රවණතාවය වන 

ඒකාබේධ්, අන්තර්ක්රියාකාරී සහ සහකයෝගී ඉකගනුම් වැඩි දියු ක කිරීම සඳහා ඉකගනුම් කළමනාකරණ 

පේධ්තියක් භාවිතා කිරීමට කථිකාචාර්යවරුන් සන්නේධ් කිරීම සඳහා මාර්ගගත ඉකගනීම පිළිබඳ කාර්ය 

මණ් ලය හුණු ක කිරීම සඳහා විශ්ව විද්යාල තුළ වැ සටහන් පවත්වන ලදී. පියවර කගන ඇත 

 

අු තින් පිහිටුවන ලද් විශ්ව විද්යාල විද්යාලවල කාර්ය මණ් ලය හුණු ක කරන්න, එහි ප්රතිලලයක් කලස, විශ්ව 

විද්යාල විද්යාල හකයන් පහක්ම තත්ත්ව කළමනාකරණ පේධ්ති (QMS) ස්ාාපනය කර ඇති අතර, ඔවුන්කේ 

NVQ මට්ටකම් 05 සහ 06 අධ්යයන වැ සටහන් සුළු ප්රමාණයක් හැර 2017 වර්ෂකේදී ප්රතීතනය ලබා ඇත. 

කමම අු තින් පිහිටුවන ලද් අංශය විසින් පළමු වසර කද්ක තුළ ගනු ලැබූ මුලපිරීම්වල ව ාත් පැහැදිලි ප්රතිලල 

2018 වාර්ෂික වාර්තාකවන් බලාකපොකරොත්තු වනු ඇත. අධ්යාපන ආයතනයක ගුණාත්මකභාවය කකලින්ම 

ඉහළ නංවන බැවින් ප්රවෘත්ති ලිපි, සම-විෂය ක්රියාකාරකම්, පර්කේෂණ සම්මන්රණය, කස න්ද්ර්යාත්මක 

වැ සටහන් වැනි ක්රියාවලි, කාර්යයන් සහ සිදුමම් සඳහා කමම අංශය ක්රියාකාරීව සහභාගී විය.  

 

8.5 කාර්මික වෘත්තීය අධ්යාපන පුහුණු කිරීම් අංශගඅ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම 

සඳහා නායකත්වය සැපයීම 

අධ්යක්ෂ, ඇතුළත් කිරීකම් පරිපාලන හා තත්ත්ව සහතික කාර්මික වෘත්තීය අධ්යාපන හුණු ක කිරීම් (TVET) 

අංශකේ තත්ත්ව වැඩිදියු ක කිරීකම් පේධ්තිය (QIS) හඳුන්වා දීකම්දී නිහුණතා අංශ සංවර්ධ්න වයාපෘතිකේ 

අනුග්රහය ඇතිව තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකොමිෂන් සභාව සම  විශ්ව විද්යාලය ප්රමුත කාර්යභාරයක් 

ඉටු කරයි.  
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9.0 අධ්යයන හා අනධ්යයන ආයතන ඒකකය 
අධ්යයන හා අනධ්යයන ආයතන ඒකකය අංශය විශ්වවිද්යාලය සුමටව පවත්වාකගන යාමට පහසුකම් සපයන 

අතරම විශ්ව විද්යාලකේ අධ්යයන අනධ්යයන කාර්ය මණ් ලකේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය කරයි. ප්රධ්ාන 

පරිපාලන පහසුකම් සඳහා, 

 වාර්ෂික මිනිස් බල සැලසුම් කිරීම 

 බඳවා ගැනීකම් ක්රියාවලිය 

 වන්දි සහ ප්රතිලාභ කළමනාකරණය 

 වාර්ෂික කාර්ය සාධ්නය ඇගයීම 

 හුණු ක හා සංවර්ධ්නය 

 දුක්ගැනවිලි හැසිරමම 

 කර්මාන්ත සම්බන්ධ්තා කළමනාකරණය 

 ඉල්ලා අස්මම සහ පර්යන්ත ප්රතිලාභ 

 රඳවා තබා ගැනීම සහ අනුප්රාේතිය සැලසුම් කිරීම 

නව බඳවා ගැනීම් 
පාලක මණ් ලය මිනන් පහත සඳහන් නව පත්මම් අනුමත කරන ලදී. 
වගුව 20- නව බඳවා ගැනීම 

 

 

 

 

 

 

 

අංකය  නම තනතුර පත්මකම් දිනය 

1 පී.බී.ජී.ආර්.එල් කුමාරි මිය ආශ්රිත නිලධ්ාරී 2018.01.02 

2 බී. බ්ලිේ.කක්.මදුශංක මයා කාර්යාල සහායක 2018.01.02 

3  බ්ලිේ.එම්.සී.අකලංක මයා කාර්යාල සහායක 2018.01.02 

4 මහාචාර්ය බී.ඒ.කක්.එස්.කපකර්රා මහාචාර්ය 2018.01.11 

5 එම්.ජී.එස්.එස්.ගුණරත්න මයා ආශ්රිත නිලධ්ාරී 2018.01.22 

6 ඒ.යු කලංසූරිය මයා කාර්යාල සහායක 2018.01.29 

7 ම.සී.කන්නංගර මිය සහකාර කල්තකාධිකාරී 2018.03.12 

8 එන්.බී. බ්ලිේ.අයි උකේශිකා මිය සංතයාන නිළධ්ාරී 2018.03.12 

9 ආර්.එස්.ඩී.මකනෝහර් මයා ප්රද්ර්ශක 2018.07.02 

10 ආචාර්ය ආර්.ඒ.සී.ජායලත් මයා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II 2018.07.02 

11 ආචාර්ය ආර්.එස්.පල්ලියගුරු මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II 2018.07.09 

12 යූ.එච්.එම්.සිරිවර්ධ්න මිය කළමනාකරණ සහකාර 2018.08.01 

13 කක්.එල්.එන්.කසේවන්දි මිය කළමනාකරණ සහකාර 2018.08.01 

14  බ්ලිේ.ඒ.අයි.එම්.ගුණකසේකර කථිකාචාර්ය(ආධුනික) 2018.08.07 

15 එන්.ඩී.ද්.කසේරම් මිය ආශ්රිත නිලධ්ාරී 2018.09.03 

16 කක්.ඒ.ගුණකසේකර මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II ( 

කකොන්රාත්) 

2018.09.18 
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අභයන්තර කාර්ය මණ් ලය සඳහා පහත සඳහන් උසස්මම් පාලක මණ් ලය විසින් අනුමත කරන ලදී. 

  
නම තනතුර 

උසස් වීගම් දිනය 

1.        සමිතා චන්ද්රමාලි මිය කළමනාකරණ සහකාර 2018.01.02 

2.        එම්.ඒ.ඩී.සී.ජී.මුනසිංහ මයා විදුලි ශිල්පිය 2018-01.02 

3.        වයි.එස්.මනතුංග මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II  2018.09.01 

4.        යූ.ඒ.එස්.කක්.එදිරිසිංහ මයා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II  2018.09.01 

5.        එම්.කත්නබන්ඩු මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II  2018.09.01 

6.        එන්.එල්.බී.ඕෂධී මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II  2018.09.01 

7.        එච්.ඒ.කසකනවිරත්න මයා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II  2018.10.01 

8.        එච්.පී.ඒ.අයි.පතිරණ මයා කථිකාචාර්ය 2018.02.10 

 

9.1 කාර්යමණ්ඩලසංවර්ධ්නයසඳහාඅවස්ාා 
විශ්ව විද්යාලකේ සාර්ාකත්වයට කාර්ය මණ් ලය මූලික වන බව හඳුනාකගන ඇත. කාර්ය මණ් ල 

සංවර්ධ්නය සඳහා උපායමාර්ගික, වෘත්තීය ප්රකේශයක් විශ්වවිද්යාලයට තම අරමු ක ඉටු කර ගැනීමට අවශය 

කුසලතා හා නිහුණතා සහිත ඉහළ කාර්ය මණ් ලයක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හා රඳවා ගැනීමට උපකාරී 

කේ. 

උපායමාර්ගික සැළැස්කම් සන්ද්ර්භය තුළ කද්පාර්තකම්න්තු හා විශ්ව විද්යාල අරමු ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා 

හුේගලයන්ට සහ කද්පාර්තකම්න්තු වලට ර්ර්ණ ද්ායකත්වයක් ලබා දීම සඳහා කාර්ය මණ් ලයට සංවර්ධ්න 

අවස්ාා ලබා දීම විශ්ව විද්යාල ආයතනවල එකම වගීමම කේ. 

විශ්ව විද්යාලකේ මානව සම්පත් සංවර්ධ්න ප්රතිපත්තියට අනුව, කාර්ය මණ් ලකේ ද්ක්ෂතා, ද්ැනුම, හැකියාවන් 

සහ නිහුණතා වැඩි දියු ක කිරීම තුළින් ප්රාචීනය, හුණු කව හා සංවර්ධ්නය කිරීම කකකරහි අවධ්ානය කයොමු කර 

ඇත.හුේගලික හා වෘත්තීය  වර්ධ්නය ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති වැ සටහන් ලබා දීකමන්, 

ඔවුනට විශව් විද්යාලයට කාර්යක්ෂමතාව,ලලද්ායිතාව සහ ලාභද්ායීතාවය වැඩි දියු ක කිරීමට හැකි කේ. 

ඒ අනුව, 2018 වර්ෂකේදී විශ්ව විද්යාලය කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්නය කකකරහි සැලකිය යුතු අවධ්ානයක් කයොමු 

කළ අතර විශ්ව විද්යාල ප්රජාාකේ ද්ැනුම, මෘදු හා ද්ැඩි කුසලතා සහ ආකල්ප වැඩි දියු ක කිරීම සඳහා ධ්ාරිතා 

වර්ධ්න වැ සටහන් සඳහා කැපී කපකනන මුද්ල් ප්රමාණයක් ආකයෝජානය කකළේය. එබැවින්, ඔවුන්කේ වෘත්තීය 

සංවර්ධ්නය සඳහා අධ්යයන හා අනධ්යයන කාර්ය මණ් ලය සඳහා කේශීය හා විකේශීය හුණු ක අවස්ාා සඳහා 

විශ්වවිද්යාල අනුග්රහය ද්ැක්මය. 

9.2 අධ්යනසාමාජිකයින්සඳහාගකටිකාලීනපුහුණුපාඨමාලා-විගේශීයසහගේශීය 
විශ්ව විද්යාලකේ මානව සම්පත් සංවර්ධ්න සැලැස්ම මිනන් කතෝරාගත් අධ්යන කාර්යය මණ් ල සාමාජිකයින්ට  

නියම කරන ලද් කේශීය සහ විකේශීය හුණු කව වැ සටහන් සඳහා සහභාගි මමට අවස්ාාව  ලබා දීමට විශ්ව 

විද්යාලකේ ශකයතා සංවර්ධ්නය සඳහා වන අරමුද්ල,නිහුණතා ක්කෂේරකේ සංවර්ධ්නය සඳහා වූ අරමුද්ල මිනන් 

ප්රතිපාද්න ලබා කද්න ලදී. 

2018 වර්ෂකේ සිදුකල ප්රද්ානයන් පිළිබඳව සාරාංශය පහත වගුවන්හි ද්ැක්කේ.
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9.3 වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා අවස්ාා 

විශ්ව විද්යාලකේ මානව සම්පත් සංවර්ධ්න සැලැස්කම් ප්රතිපත්තිවලට සමගාමීව, අද්ාළ නිලධ්ාරීන්ට ඔවුන්කේ ප්රමිතීන් ඉහළ නැංමම සහ අවශය සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා කතෝරාගත් 

වෘත්තීය වැ සටහන් පැවැත්මමට අවස්ාාව ලබා කද්න ලදී. 

වගුව: 9.4 වෘත්තීය පුහුණු 

අංකය පුහුණු වැඩසටහන කාල සීමාව දිනය පුහුණුකරු 
පුහුණුව ලබන්නා තනතුු 

නම ශීර්ෂය 
 

1 උස් කගො නැගිලිවල ක්රියාකාරී සහ උද්ාසීන 
ගිනි ආරක්ෂණ පේධ්ති 

දින 2 25.24/03/2018 CIDA ජී.එම්.එස්.ආර්.පී මානවඩු මිය කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

2 සංවර්ධ්න වැ සටහන සහම 
සිකුරාද්ාම( 
මාස 6) 

  USJP තුශ්යන්තන් මහතා කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

3 SGBV ඇමතීම සඳහා වූ ජාාතික ක්රියාකාරී 
සැලැස්ම ක්රියාත්මක කරන ආංශික 
කණ් ායම් සඳහා දින 3 ක ගැඹුරු ධ්ාරිතා 
වර්ධ්න වැ මුළුව (කන්වාසික කනොවන) 

දින 3 14,13,12/06/2018 MWCA වයි.එස්.මනතුංග මිය කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

4  
ප්රතීතනය ලත් හුේගලයන්කේ කාර්යභාරය 
ධ්ාරිතා වර්ධ්නය, රැකියා උත්පාද්නය සහ 
ආර්ථික සංවර්ධ්නය පිළිබඳ සහතික කිරීම 

දින 2 14,13/08/2018 SLAB කේ.කක්.කාන්ති මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

5 කර්මාන්ත හරිතකරණය තුළින් ආයතනික 
පාරිසරික තිරසාර බව 

දින 9   NCPC ඒ.එස්.කක්.වරාකහේන මහතා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

6 ඉංජිකන්රුවන් සඳහා කසේවා සා්ාන ආරක්ෂාව දින 7 29/10/2018 IESL කේ.කක්.කාන්ති මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

7 CPD  පාඨමාලා නිකේද්නය දින 5 27,21,,20,14,13/10/2018 ආතර්.සී.ක්ලාක් ආර්.එල්. බ්ලිේ.කකොේගලකේ මහතා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

8 කාර්යාලකේ  ලලද්ායිතාවය සඳහා ගූගල් 
කසේවාව භාවිතා කිරීම 

දින 1 18/10/2018 අමාතයාංශය යූ.ඒ.එස්.කක්.එදිරිසිංහ මහතා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 

ආර්.ආර්.එම්.ඩී.පී.රත්නායක මහතා කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

9 විශ්ව විද්යාලය විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද් 
පිටත හුණු කව 

දින 2 17,18/12/2018 Che 
Adventure 

එච්.ඒ.කසනවිරත්න මහතා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 
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9.4 අධ්යයන ගනොවන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ගකටිකාලීන පුහුණුව 

සියළුම අනධ්යයන කාර්ය මණ් ල සාමාජිකයින්ට ඔවුන්කේ රැකියා විෂය පායට අද්ාළ කතෝරාගත් විෂය ක්කෂේරයන් පිළිබඳ කුසලතා, ද්ැනුම සහ ආකල්ප පිළිබඳ කකටි කාලීන හුණු කවක් 

ලබා ගැනීමට අවස්ාාව ලබා කද්න ලදී. සාරාංශය පහත වගුකේ ද්ක්වා ඇත. 

 

වගුව 9.5 : අධ්යයන කනොවන කාර්ය මණ් ලය සඳහා කකටිකාලීන හුණු කව 

අංකය පුහුණු වැඩසටහන කාල සීමාව දිනය 
ආයතනය/  

පුහුණුකරු 

පුහුණුව ලබන්නා 

තනතුු 
ශීර්ෂය නම 

1 කාර්යාල පේධ්ති සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 
දියු ක කිරීම 

දින 1 18/01/2018 PRAG මිය ටී.ඒ.සී.එච්.නන්ද්සිරි කළමනාකරණ 

සහකාර 

මිය එස්.එච්.සමිතා චන්ද්රමාලි කළමනාකරණ 

සහකාර 

2 රාජාය කසේවකේ නිවැරදි ආයතනික සංස්කෘතිය 
වර්ධ්නය කිරීම 

9.30 කප.ව.- 
12.00 ප.ව. 

29/01/2018 NHRDC මිය  බ්ලිේ.පී.ජී.සී.ප්රමිලා සහකාර  

කල්තකාධිකාරී 

 

මහතා ආර්.ඩී.නිෂාන්ත සහකාර මූලය 
අධිකාරි 

3 TVET ආයතනවල අභයන්තර විගණන 
අංශවල කාර්ය මණ් ලය සඳහා අභයන්තර 
විගණකකේ කාර්යභාරය 

දින 3 05/02/2018 - 07/02/2018 SSDP මිය ආර්.ඒ.එන්.ඩී.රූපසිංහ අභයන්තර විගණක 

මහතා ජී.පී.එල්.ප්රියජානක සහකාර නිලධ්ාරී 

4 TVET හි ගුණාත්මක නායකයින් සංවර්ධ්නය 
කිරීම 

දින 2 15,16,02/2018 CEC- UOVT මහතා කක්.ඩී.සම්පත් ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

5 කාර්මික හුණු ක කළමනාකරණය දින 5 23,22,21,20,19/03/2018 CEC- UOVT මිය කක්.පී.ඒ.ජී.ද්.සිල්වා ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය ම.ම.රණතුංග කළමනාකරණ 
සහකාර 
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මිය බී.එල්.සී.ජීවනි කළමනාකරණ 
සහකාර 

6 කළමනාකරණ සහ කාර්යාල පේධ්තිය දින 2 20,19-02-2018 SDFL මිය පී.බී.ජී.ආර්.එල්.කුමාරී ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය එම්.ජී.එස්.එස්.ගුණරත්න ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

7 අයවැකේ බදු කයෝජානා දින 1 26/02/2018 SDFL මහතා ආර්.ඩී.නිෂාන්ත සහකාර මූලය 
අධිකාරි 

8 මූලික ගබ ා කළමනාකරණය දින 1 5/3/2018 PRAG මහතා කක්.ජී.ජී.අයි.හුෂප්කුමාර කළමනාකරණ 
සහකාර 

මහතා එම්.සී. බ්ලිේ.කරුණාරත්න කළමනාකරණ 
සහකාර 

9 හුේගලික කගොනුවක් න ත්තු කිරීම දින 2 08,07/03/2018 SDFL මිය ඒ.ඩී.ඩී.තාරිකා කළමනාකරණ 
සහකාර 

10 නිවාඩු ලිපිකරුවන්කේ කාර්යභාරය සහ 
වගීමම 

දින 2 20,19/03/2018 SDFL මිය පී.බී.ජී.ආර්.එල්.කුමාරි ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

11 ප්රසම්පාද්න ක්රියාවලිය විගණනය කිරීම දින 1 20/03/2018 PRAG මිය පී.එල්.කක්.මුතුකුමාරණ කළමනාකරණ 
සහකාර 

12 වියද්ම් හා කගමම් ක්රියාවලිය දින 1 19/04/2018 PRAG මහතා ආර්.ඩී.නිෂාන්ත සහකාර මූලය 
අධිකාරි 

මිය ආර්.ඒ.එන්.ඩී.රූපසිංහ අභයන්තර විගණක 

13 රාජාය වයවසායන් සඳහා ගි කම්කරණ 
සංකල්ප  

දින 2 18,17/05/2018 SDFL මිය ජී.ඒ.ඒ.කක්.දිල්රුක්ෂි සහකාර මූලය 

අධිකාරි 

14 විනය කළමනාකරණය 

 

දින 3 17,16,15/05/2018 SLF මිය ම.සී.කන්නන්ගර සහකාර  

කල්තකාධිකාරී 

 

මිය එන්.බී. බ්ලිේ.අයි.උකේශිකා සංතයාන නිලධ්ාරී 

මිය ඒ.ජී.ඩී. දිල්රුක්ෂි කළමනාකරණ 
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සහකාර 

මිය ඒ.ඩී.ඩී.තාරිකා කළමනාකරණ 

සහකාර 

15 මූලික පරීක්ෂණයක් පැවැත්මම දින 3 31,30/05/2018 - 
01/06/2018 

SSDD මිය ඒ.එස්. බ්ලිේ.වික්රමසිංහ කළමනාකරණ 

සහකාර 

මිය කක්.එස්.කක් ද් සිල්වා කළමනාකරණ 

සහකාර 

 

16 කගොනු කළමනාකරණය සහ සාමානය 
කාර්යාල පරිපාලනය, ළ කක්තය 

දින 3 14,13,12/06/2018 AFS මිය පී.බී.ජී.ආර්.එල්.කුමාරි ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය ම.ම.රණතුංග කළමනාකරණ 

සහකාර 

මිය ටී.ඒ.සී.එච්.නන්ද්සිරි කළමනාකරණ 

සහකාර 

17 ලිමම වාර්තා කරන්න දින 2 20,19/06/2018 මිකලෝද්ා 
ඇක මිය 

මිය  බ්ලිේ.පී.ජී.සී.ප්රමිලා සහකාර  

කල්තකාධිකාරී 

මිය ම.සී.කන්නන්ගර සහකාර 

කල්තකාධිකාරී 

මිය එන්.බී. බ්ලිේ.අයි.උකේශිකා සංතයාන නිලධ්ාරී 
 

18 රාජාය මූලය ක්රියා පටිපාටි දින 2 14,13,12/07/2018 SSDP මහතා ආර්.එස්.ජායමර ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මහතා ආර්.ඩී.නිෂාන්ත සහකාර මූලය 
අධිකාරි 

19 ඡන්ද් ද්ායකයින් සහ එස්කැකල්ටර් න ත්තු දින 2 12,13/07/2018 CETRAC මහතා සී.කක්.වික්රමසිංහ වැ  අධිකාරී 
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කිරීම මහතා ආර්.පී.එල්.කපකර්රා කළමනාකරණ 
සහකාර 

20 වෘත්තීය හුණු කව සඳහා සැලසුම් කිරීම දින 3 23,24,25/07/2018 SSDP මිය  බ්ලිේ.පී.ජී.සී.ප්රමිලා සහකාර  
කල්තකාධිකාරී 

මිය එන්.බී. බ්ලිේ.අයි.උකේශිකා සංතයාන නිලධ්ාරී 

21 රාජාය කසේවා සැපයීකම් ඩිජිටල් පරිවර්තනය 
පිළිබඳ ජාාතයන්තර සමුළුව 

දින 1 17/07/2018 IET මිය ම.සී.කන්නන්ගර සහකාර  

කල්තකාධිකාරී 

 

22 ගි කම් ලිපිකරුවන්කේ කාර්යභාරය සහ 
වගීමම 

දින 1 26/07/2018 SDFL මිය  බ්ලිේ.එස්.ඩී.වියනකේ ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය යූ.ජී.ටී.සජීවි කළමනාකරණ 
සහකාර 

23 ප්රසම්පාද්න සැලසුම් කිරීම සහ ලංසු කල්තන 
සකස් කිරීම 

දින 2 31,30/07/2018 SDFL මහතා කක්.ඩී.සම්පත් ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

24 ද්ත්ත කබද්ා හැරීකම් වැ මුළුව 9.30 කප.ව. - 
1.30 ප.ව. 

3/8/2018 DCS මිය එන්.බී. බ්ලිේ.අයි.උකේශිකා ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

25 කාර්යාල සහායකයින්කේ නිහුණතා සහ 

වෘත්තීය ද්ැනුම වැඩි දියු ක කිරීම 

 

දින 2 28,27/08/2018 SDFL මහතා ඒ.ඩී.සුනිල් ශාන්ත ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මහතා ඒ.යූ.කලන්සූරිය ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මහතා ඩී. බ්ලිේ.කක්.මදුෂන්ක ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මහතා  බ්ලිේ.එම්.සී.අකලංක ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

26 කාර්යාල සංවර්ධ්නය පිළිබඳ හුණු කව දින 2 04,03/09/2018 SDFL මිය එස්.එච්.සමිතා චන්ද්රමාලි කළමනාකරණ 
සහකාර 

27 රාජාය අංශකේ ගි කම්කරණ ප්රමිති 
  (SLPSAS)   

දින 1 17/9/2018 PRAG මිය ජී.ඒ.ඒ.කක්. දිල්රුක්ෂි සහකාර මූලය 
අධිකාරි 

28 රාජාය කසේවය සඳහා ගි කම්කරණය දින 2 18,17/09/2018 SDFL මිය කේ.කක්.ඒ.එන්.දිකන්ශනි ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මහතා ම.සී.අඩිකහට්ටි කළමනාකරණ 
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සහකාර 

29 කාර්යාල කළමනාකරණය සහ මූලය 
කරගුලාසි 

දින 2 26,25/09/2018 SDFL මිය ජී.පී.චමිලා ප්රියංගනි කළමනාකරණ 
සහකාර 

මිය එන්.ටී.සී.ජායම්පති කළමනාකරණ 
සහකාර 

මිය එස්.ඒ.ඩී.ඒ.සී.පේමකුමාරි වැ සටහන් නිලධ්ාරී 

මහතා කේ.සී.කකොඩිතුවක්කු කළමනාකරණ 
සහකාර 

30 රාජාය වයවසායන් සඳහා ගි කම්කරණ 
සංකල්ප 

දින 2 18,17/05/2018 SDFL මිය . ජී.ඒ.ඒ.කක්. දිල්රුක්ෂි සහකාර මූලය 

අධිකාරි 

31 කපොදු ප්රසම්පාද්න ක්රියා පටිපාටි දින 2 02,03/10/2018 SSDP මහතා ජී. බ්ලිේ. බන්දුවර්ධ්න සහකාර මූලය 

අධිකාරි 

මහතා ආර්.ඩී.නිෂාන්ත සහකාර මූලය 

අධිකාරි 

32 කපොදු ප්රසම්පාද්න ක්රියා පටිපාටි දින 1 5/10/2018 අමාතයාංශය මහතා ඩී.පී.එස්.මරසිංහ මඩිකයෝ කැමරාකරු 
 

මහතා ආර්.ඒ.එස්.ජී.රණතුංග මඩිකයෝ කැමරාකරු 

මහතා ජී.ඒ.සහුතන්ත්රි තාක්ෂණික නිලධ්ාරී 
(ආකලෝකකරණ) 

මහතා ඩී. බ්ලිේ.සී.  බ්ලිේ.කුමාර සහකාර නිලධ්ාරී 

33 මිනි - කකොළඹ 2018 දී INPUT රූපවාහිනී 

සමුළුව 

 

දින 2 18,19,/10/2018 GOETHE  
ආයතනය 

මහතා ආර්.ඒ.එස්.ජී.රණතුංග මඩිකයෝ කැමරාකරු 

 

මහතා ජී.ඒ.සහුතන්ත්රි තාක්ෂණික නිලධ්ාරී 
(ආකලෝකකරණ) 
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34 CPD  පාඨමාලා නිකේද්නය දින 5 27,21,,20,14,13/10/2018 ආතර් සී ක්ලාක් මිය  බ්ලිේ.ඒ.සුකන්රා තාක්ෂණික නිලධ්ාරී 
(විද්යාගාරය) 

මහතා කක්.ජී.එස්.මදුවන්ත තාක්ෂණික නිලධ්ාරී 
(විද්යාගාරය) 

35 ගබ ා කළමනාකරණය සහ මිලදී ගැනීකම් 
ක්රියා පටිපාටි 

දින 2 19,18/10/2018 SDFL මහතා එම්.සී. බ්ලිේ.කරුණාරත්න කළමනාකරණ 
සහකාර 

මහතා කක්.ජී.ජී.අයි.හුෂප්කුමාර කළමනාකරණ 
සහකාර 

36 ඉදිකිරීම් පරිපාලනය  දින 2 22,23/10/2018 SSDD මහතා සී.කක්.වික්රමසිංහ වැ  අධිකාරී 

මහතා ආර්.පී.එල්.කපකර්රා කළමනාකරණ 
සහකාර 

37 කාර්යක්ෂමතා තීරු විභාගය සඳහා වැ මුළුව- 
කළමනාකරණ සහකාර Gr.111 

දින 2 18,17/10/2018 SDFL මිය යූ.එච්.එම්.සිරිවර්ධ්න කළමනාකරණ 
සහකාර 

38 රියදුරන්කේ හා සුළු කාර්ය මණ් ලකේ 
රාජාකාරි හා වගීමම්  

දින 2 26,25/10/2018 SDFL මහතා එම්.එල්.ඒ.සංජීව කාර්යාල සහයක 

39 කාර්යාල ආධ්ාර කාර්ය මණ් ලය සඳහා 
ආකල්ප සංවර්ධ්න හුණු කව 

දින 2 29,30/10/2018 SDFL මහතා කක්.එම්.ආර්.සී.ෆනහන්ක ෝ කාර්යාල සහයක 

මහතා බී.එල්.සිරිකසෝම කාර්යාල සහයක 

මහතා ජී.කක්.ටි.අකශෝක ප්රියනන්ද් කාර්යාල සහයක 

මහතා ඩී. බ්ලිේ.සී.  බ්ලිේ.කුමාර කාර්යාල සහයක 

මහතා ජී.කේ.සදුන් සමීර කාර්යාල සහයක 

මහතා කක්.උහුල් කාර්යාල සහයක 

මහතා එම්.ජී.එස්.එම්.ගුණරත්න කාර්යාල සහයක 
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40 වාර්ෂික මැනුම් මණ් ලය විසින් භාණ්  ලිමම දින 1 13/11/2018 PRAG මහතා එම්.සී. බ්ලිේ.කරුණාරත්න කළමනාකරණ 

සහකාර 

මහතා කක්.ජී.ජී.අයි.හුෂප්කුමාර කළමනාකරණ 

සහකාර 

41 කාර්යාල කළමනාකරණය, ළ-කක්තය සහ 

පරිපාලන ක්රියා පටිපාටි 

 

දින 1 29/11/2018 PRAG මිය එන්.ඩී.ද් කසේරම් ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය ඒ.ඩී.ඩී.තාරිකා කළමනාකරණ 

සහකාර 

42 කාර්ය මණ් ලකේ පර්යන්ත ප්රතිලාභ පිළිබඳ 
වැ මුළුව 

දින 1 30/11/2018  ජාාතික 
කම්කරු 
අධ්යයන 
ආයතනය  

මිය ඒ.එස්. බ්ලිේ.වික්රමසිංහ කළමනාකරණ 

සහකාර 

43 අවසාන ගි කම් සකස් කිරීම දින 1 18/12/2018 PRAG මිය ඒ.පී.අු ත්කේ අධ්යක්ෂ / මූලය 
 

44 OBT දින 2 18,17/12/2018 Chey 
Adventure 

සියලූම කාර් ය මණ් ලය සඳහා 

45 ධ්ාරිතා වර්ධ්න වැ සටහන දින 2 19,18/10/2018 මිකලෝද්ා 
ඇක මිය 

මහතා ආර්.එස්.ජායමර සහකාර නිලධ්ාරී 

මහතා ටී.ජායමුතුකේ නිෂප්ාද්කයා 

 

මහතා කක්.ඩී.සම්පත් ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මහතා ජී. බ්ලිේ. බන්දුවර්ධ්න සහකාර මූලය 

අධිකාරි 

මහතා ආර්.ඩී.නිෂාන්ත සහකාර මූලය 

අධිකාරි 

මහතා එන්.එල්.කේ.සී.ලක්මාල් ආශ්රිත නිලධ්ාරී 
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මහතා ජී. බ්ලිේ.ජී.උපමාලිකා කජායෂ්ඨ සහකාර 
හුස්තකාලයාධිපති 

මිය ආර්.ඒ.එන්.ඩී.රූපසිංහ අභයන්තර විගණක 

මහතා ආර්.ඩී.පී.කේ.ප්රියද්ර්ශන පේධ්ති පරිපාලක 

 

මහතා එම්.ජී.එස්.එස්. ගුණරත්න ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය එස්.ඒ.ඩී. ඒ. සී.පේමකුමාරී වැ සටහන් නිලධ්ාරී 

මිය එම්.එස්.එස්.රිසානා ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය ජී.පී.සමන්ති ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය පී.ටී.නිකරෝෂිනි ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය  බ්ලිේ.කක්.නිෂාන්ති ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මහතා ජී.පී.එල්.ප්රියජානක සංතයාන නිලධ්ාරී 

මිය පී.බී.ජී.ආර්.එල්.කුමාරී සංතයාන නිලධ්ාරී 

මිය කේ.කක්.ඒ.එන්.දිකන්ශනි සංතයාන නිලධ්ාරී 

මිය එන්.බී. බ්ලිේ.අයි.උකේශිකා සංතයාන නිලධ්ාරී 

මිය  බ්ලිේ.පී.ජී.සී.ප්රමිලා සහකාර  
කල්තකාධිකාරී 

මහතා එච්.එම්.කක්.ආර්.බී.කිරිඇල්ල ආශ්රිත නිලධ්ාරී 

මිය නිල්මිනි දියකබද්ේනකේ අධ්යක්ෂ ජානරාල් 

මිය විරානි සී.කන්නන්ගර සහකාර 
කල්තකාධිකාරී 
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9.5 විකේශ හුණු කව-2018 

විවිධ් විකේශ ආයතන විසින් සංවිධ්ානය කරන ලද් ජාාතයන්තර හුණු ක / වැ මුළු සැසි / විකේශ කටයුතු අමාතයාංශකේ සෘජු සම්මාන වශකයන් විශ්වවිද්යාල අධ්යයන හා පරිපාලන කාර්ය 
මණ් ලයට අවස්ාාව ලබා දී ඇත. 
විශ්ව විද්යාල ඇක මිකේ පර්කේෂණ සංස්කෘතිය සහ ජාාතයන්තර නිරාවරණය වැඩි දියු ක කිරීම සඳහා පර්කේෂණ පත්රිකා ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ජාාතයන්තර සම්මන්රණ හා සම්මන්රණවලට 
සහභාගී මමට අධ්යයන ආධ්ාරකරුවන්ට මූලය ආධ්ාර ලබා කද්න ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

වගුව: 9.6 අධ්යයන කනොවන කාර්ය මණ් ලය සඳහා විකේශ හුණු කව (කකටි) -2018 

          
පුහුණුවීගම් නම 

කාල 

සීමාව 
දිනය ුට ශීර්ෂය පුහුණුව ලබන්නා තනතුු 

1 සංවර්ධ්නය කවමින් පවතින රටවල 
වෘත්තීය අධ්යාපන පරිපාලකයින් 

දින 22 07.06.2018-29.06.2018 චීනය මිය නිල්මිණි දියකබද්නකේ අධ්යක්ෂ ජානරාල් 
 

2 යුකර්සියානු රටවල මධ්යම මට්ටකම් 
කළමනාකරුවන් සඳහා ගුවන් විදුලි හා 
රූපවාහිනී 

දින 51 23.05.2018-13.07.2018 චීනය මහතා ටී.සී.ජායමුතුකේ නිෂප්ාද්ක 
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වගුව: 9.7 2018 දී අධ්යයන කාර්ය මණ් ලකේ සම්මන්රණ / සම්මන්රණ / විකේශීය සිදුමම් සඳහා සහභාගී මම 

  

       

ශිෂය/ 

අංකය 
නම තනතුු සහ ආයතනය 

විශ්ව 

විදයාලගඅ 

නම 

පුහුණුගේ නම ුගේ නම ගමන් දිනය 

  

  ආචාර් ය.සී.ජායලත් කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය UOVT PAQS සමුළුව ඕස්කේලියාව 2018.09.14-20 2018 

  
ආචාර් ය 
ඒ.එස්.කක්.වරාකහේන 

කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය UOVT 

2018 කගෝලීය මානව 
සම්පත් නැකගනහිර ආසියා 
පැසිෆික් වැ මුළුව 

කකොරියාව 2018.11.04-11 2018 

  

 එන්.එල්.බී.ඕෂධී 
මහත්මිය 

කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය UOVT කබල්ට් ඇන්ඩ් කරෝඩ් මුල 
පිරීම් පිළිබඳ ජාාතයන්තර 
සමුළුව සහ ටීමළටී හි 
ජාාතයන්තර සහකයෝගීතාව 

චීනකේ නිංකබෝ 
කපොලිකටක්නික් 

2018.12.01-06 2018 

  
ආචාර් ය ඩී.ඩී.ඩී. සුරමර කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය UOVT චීනකේ නිංකබෝ 

කපොලිකටක්නික් 
චීනය 2018.01.03-

2018.01.10 
2018 

  එස්.ඒ.එන්.ධ්නුෂ්ක මහතා කථිකාචාර්ය පරිවාස UOVT 
AUAPAF18 හි වා වක 
ඉදිරිපත් කිරීම 

චීනය 2018.10.19-22 PHD2018 
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10.1 මූලය තත්ත්වප්රකාශය 
ගදසැම්බර්  31 දිනට සටහන 2018 (රුහියල්) 2017 (රුහියල්) 

වත්කම්    

ජංගම වත්කම්    

    

මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන කේ 2 8,142,762 14,789,924 

අත්තිකාරම්එ අයවිය යුතු තැන්පතු 3 1,821,920 597,700 

කතොග  4,282,536 4,567,079 

කපර කගමම් 4 3,766,438 1,381,920 

කාර්ය මණ් ල ණය හා අත්තිකාරම් 5 5,973,194 5,782,211 

ණයගැතිකයෝ හා කවනත් අයවිය යුතු කේ 6 68,766,541 45,348,502 

  92,753,391 72,467,336 

ජංගම ගනොවන වත්කම්    

    

ආකයෝජාන 7 44,326,577 32,108,741 

කේපළඑ පිරියත හා උපකරණ 8 1,430,609,841 1,369,917,403 

සිදුකකකරමින් ඇති ප්රාේධ්න කාර්ය  9 315,118,269 260,643,295 

අස්පෘශය වත්කම් 10 1,383,334 3,025,001 

  1,791,438,021 1,665,694,440 

මුළු වත්කම්  1,884,191,412 1,738,161,776 

    

බැුකම්    

ජංගමබැුකම්    

    

   - 

කගවිය යුතු ගි කම් හා කවනත් වගීමම් 11 125,350,651 64,413,916 

ආපසු කගවිය යුතු කකටි-කාලීන තැන්පතු 12 9,652,675 1,601,975 

    

  135,003,326 66,015,891 

ජංගම ගනොවන බැුකම්    

    

පාරිකතෝෂිකය සඳහා කවන් කිරීම 13 34,207,027 35,083,888 

ආපසු කගවිය යුතු දිගු-කාලීන තැන්පතු 14 28,620,000 27,039,078 

    

    

  62,827,027 62,122,966 

    

මුළු බැුකම්  197,830,353 128,138,857 

    

මුළු ශුේධ් වත්කම්  1,686,361,059 1,610,022,919 

    

ශුේධ් වත්කම්/ ගකොටසභ්ාුය    

ප්රාේධ්න දීමනා 15 1,659,079,504 1,590,873,662 

ප්රතයාගණන අතිරික්තය  30,242,875 30,931,260 

සමුච් වත අරමුද්ල 16 (3,563,532) (12,365,315) 

කවනත් අරමුද්ල් 17 602,212 583,312 

මුළු ශුේධ් වත්කම්/ ගකොටස්භාුය  1,686,361,059 1,610,022,919 

පිටු අංක 51 සිට 54 ද්ක්වා ගි කම්කරණ ප්රතිපත්ති හා පිටු අංක 55 සිට 66 ද්ක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය ප්රකාශයන්හිම කකොටසක් 
කේ. 
සහතිකය 
ඉහත මූලය ප්රකාශ 2018.12.31 දිනට කමම විශ්වවිද්යාලකේ කටයුතු පිළිබඳව හා එදිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි අතිරික්තය 

කහෝ හි ය පිළිබඳව සතය හා සාධ්ාරණ මතයක් ලබා කද්න බව අපි සහතික කරමු. 

 
මහාචාර්ය ජි.එල්.ඩි වික්රමසිංහ     ඒ.පී අළුත්කේ 
උපකුලපති       අධ්යක්ෂ මුද්ල් 

 
පාලක මණ් ලය කමම මූලය ප්රකාශයන් පිළිකයළ කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ්කයන් වගීමම ද්රයි.  කමම මූලය ප්රකාශ 
අධ්යක්ෂ මණ් ලය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ අතරඑ ඒ කවනුකවන් අත්සන් කරනු ලැකබ්. 
 
චන්ද්රරත්න විතානකේ      ආචාර්ය ඩි.ඩි.ඩි. සුරමර 
සාමාජික       සාමාජික 
2019 කපබරවාරි 27 වන දින කකොළඹදීය. 
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10.2 මූලය කාර්යසාධ්න ප්රකාශය 
ගදසැම්බර්  31 දිනට අවසන් වර්ෂය සඳහා සටහන 2018 (රුහියල්) 2017 (රුහියල්) 

ගමගහයුම් ආදායම    

හුනරාවර්තන ප්රද්ානය  263,750,000 227,055,000 

කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්න ප්රද්ානය  2,230,459 3,355,109 

නිහුණතා අංශ සංවර්ධ්න ප්රද්ානය 18 47,869,094 47,284,707 

    

අධ්යයන කටයුතුවලින් ආද්ායම 19 1,780,500 5,987,769 

අඩුකළා - අධ්යයන කටයුතු මත ඍජු වියද්ම 20 243,092 2,967,709 

අධ්යයන කටයුතුවලින් ශුේධ් ආද්ායම  1,537,408 3,020,060 

උපාධි වැ සටහන්වලින් ආද්ායම 21 20,705,500 16,086,000 

කවනත් ආද්ායම් 22 14,056,288 7,400,699 

විලම්බිත ආද්ායම ක්රමක්ෂය කිරීම 23 107,474,612 105,041,818 

    

මුළු ගමගහයුම් ආදායම  457,623,361 409,243,393 

 
ගමගහයුම් වියදම් 

   

කසේවක පිරිවැය 24 204,845,184 166,495,500 

ගමන් වියද්ම් 25 368,711 480,592 

සැපයුම් හා අවශය කේ 26 6,511,437 7,170,003 

න ත්තු වියද්ම් 27 6,482,658 7,186,428 

කසේවා 28 73,435,749 72,744,388 

කද්පළඑ පිරියත හා උපකරණ ක්ෂය කිරීම හා ක්රමක්ෂය 29 107,474,612 105,041,818 

    

නිහුණාත අංශ සංවර්ධ්න වියද්ම් 30 47,869,094 47,284,707 

    

ප්රතිපාද්නයන්ට කපර මුළු කමකහයුම් වියද්ම්/ස්ාාවර වත්කම් බැහැර කිරීකම් අලාභ  446,987,445 406,403,436 

ප්රතිපාද්නයන්ට කපර ශුේධ් කමකහයුම් අතිරික්තය/ (හි ය)   10,635,916 2,839,957 

පාරිකතෝෂික ප්රතිපාද්නය  - 6,040,782 

වත්කම් බැහැරකිරීකම් පාඩුව   - 

වත්කම් පරිතයාගකිරීකම් පාඩුව  3,042 624,921 

ප්රතිපාද්නයන්ට පසු ශුේධ් අතිරික්තය/ (හි ය)  10,632,874 (3,825,746) 

    

    

පිටු අංක 06 සිට 10 ද්ක්වා ගි කම්කරණ ප්රතිපත්ති හා පිටු අංක 11 සිට 23 ද්ක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය ප්රකාශයන්හිම කකොටසක් 

කේ. 

10.3 මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය 
ගදසැම්බර්  31 දිනට අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018 (රුහියල්) 2017 (රුහියල්) 

ගමගහයුම් ක්රියාකාුකම් ගවතින් මුදල් ප්රවාහය වීම්   

   

සාමානය ක්රියාකාරකම් කවතින් අතිරික්තය/හි ය 10,632,874 (3,825,746) 

   

මුදල් ගනොවන සංචලනයන්   

විලම්බිත ආද්ායම/ප්රාේධ්න ප්රද්ාන ක්රමක්ෂය කිරීම (107,474,612) (105,041,818) 

ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය 107,474,612 105,041,818 

ස්ාාවර වත්කම් බැහැර කිරීකම්දී ලාභය/අලාභය  - 

ස්ාාවර වත්කම් පරිතයාග කිරීකම්දී ලාභය/අලාභය 3,042 642,921 

පාරිකතෝෂිකය (295,035) 6,040,782 

විගණන ගාස්තු   

   

කාුක ප්රාේධ්න ගවනස්වීම්වලට ගපු ගමගහයුම් ලාභය 10,340,881 2,839,957 

   

කතොගවල (වැඩි)/අඩු මම 284,543 (156,527) 

කාර්ය මණ් ල ණයගැතියන්කේ (වැඩි)/අඩු මම (190,984) (466,187) 

ණයගැතියන්කේ හා අයවිය යුතු කේහි (වැඩි)/අඩු මම (23,418,039) (41,824,494) 

කපර කගමම්වල (වැඩි)/අඩු මම (2,384,517) 521,355 

අත්තිකාරකම් (වැඩි)/අඩු මම (1,336,035) (69,465) 

අයවිය යුතු තැන්පතුවල (වැඩි)/අඩු මම 111,815 (273,235) 

කල් ඇතිව ලද් අත්තිකාරම්  (වැඩි)/අඩු මම   

ආපසු කගවිය යුතු තැන්පතුවල (වැඩි)/(අඩු) මම 8,050,700 (673,603) 

කගවිය යුතු ගි කම්වල වැඩි/(අඩු මම) 60,936,735 45,822,644 

   

කපර වර්ෂය සම්බන්ධ්කයන් ගැලපීම   

පාරිකතෝෂික කගමම (581,826) - 

විගණන ගාස්තු කගමම   

ගමගහයුම් ක්රියාකාුකම් ගවතින් ශුේධ් මුදල් ප්රවාහය වීම් 51,813,273 5,499,945 
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ආගයෝජන ක්රියාකාුකම් ගවතින් මුදල් ප්රවාහ   

 ඉ ම්   

 කගො නැගිලි (55,495,195) (34,463,755) 

 රා වාහන (6,325,000) - 

 පරිගණක (19,383,800)  (11,198,552) 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් (4,175,509) (3,674,165) 

 කාර්යාලීය උපකරණ (1,913,750) (4,704,278) 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ (25,514,861) (15,883,412) 

 පිරියත හා යන්ර (52,603,954) (14,140,887) 

 ග්රන්ා (1,390,692) (4,591,095) 

 කවනත් වත්කම් (414,050) (488,968) 

 සිදු කකකරමින් ඇති කාර්යයන්  (54,474,973) (53,710,176) 

                  සිදු කකකරමින් ඇති කාර්යයන් - (මෘදුකාංග සංවර්ධ්න)  - 

 ආකයෝජානය (12,217,836) (9,529,704) 

 හුස්තකාල තැන්පතු 780,922 3,414,078 

 විද්යාගාර තැන්පතු 800,000 3,395,000 

 වත්කම් බැහැර දීම්වලින් ලද් ආද්ායම  - 

ආගයෝජන ක්රියාකාුකම් ගවතින් ශුේධ් මුදල් ප්රවාහය වීම් (232,328,698) (145,575,914) 

   

මූලයකුණ ක්රියාකාුකම් ගවතින් මුදල් ප්රවාහය වීම්   

ප්රාේධ්න ද්ායකත්වය - මහා භාණ් ාගාරය 129,611,541 85,984,891 

ප්රාේධ්න ප්රද්ාන 44,237,822 53,398,176 

කවනත් අරමුද්ල් 18,900 4,300 

මූලයකුණ ක්රියාකාුකම් ගවතින් ශුේධ් මුදල් ප්රවාහය වීම් 173,868,263 139,387,367 

මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන කේහි ශුේධ් වැඩි/(අඩු) මම (6,647,162) (688,602) 

කාලපරිච්කේද්ය මුලදී මුද්ල් හා මුද්ල් සමාන කේ 14,789,924 15,478,526 

කාලපරිච්ගේදය අවසානගඅදී මුදල් හා මුදල් සමාන ගේ 8,142,762 14,789,924 

   

පිටු අංක 06 සිට 10 ද්ක්වා ගි කම්කරණ ප්රතිපත්ති හා පිටු අංක 11 සිට 23 ද්ක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය ප්රකාශයන්හිම කකොටසක් 

කේ. 
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10.4 2018 ගදසැම්බර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සදහා ශුේධ් වත්කම් ගවනස් වීම් හිළිබඳ ප්රකාශය 
 සමුච් වත 

අරමුද්ල 
(රුපියල්) 

ප්රතයාගණන 
අතිරික්තය 
(රුපියල්) 

කවනත් 
අරමුද්ල් 
(රුපියල්) 

ප්රාේධ්න ප්රධ්ාන මුළු ශුේධ් 
වත්කම් 
(රුපියල්) 

ටි.ළ.ඩි.පී     
(රු.) 

භාණ් ාගාර  
(රු.) 

ජි.ඕ.පී.ඒ.    
(රු.) 

වයි.ඒ.එස්.ඩි 
අමාතයංශය 

(රු.) 

ඩි.ටි.ළ.ටි   
(රු.) 

කනොරාඩ් 
(රු.) 

එස්එඩිඑපී 
(රු.) 

 බ්.යු.එස්.
සී.        
(රු.) 

එම්.ඕ.
එෆ්.    
(රු.) 

එස්.ඩි.ඩි. (රු.)  
ජි.අයි. 
ඉසඩ් 

 

විලම්භීත  
ආද්ායම    
(රු.) 

2017.01.01 
දිනට කශේෂය 

(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) 4,300 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) (2,325,22
0) 

(210,625)  (1,549,240) (2,984) (45,080,740) (105,041,820) 

එකතුකිරීම්             53,332,176 66,000  53,402,476 

වසර සද්හා 
ද්ායකත්වය 

              85,984,891 85,984,891 

කාලපරිච්කේද්ය 
සඳහා 
අතිරික්තය/ 
(හි ය) 

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

2017.12.31 
දිනට ගශේෂය 

(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 

2018.01.01 
දිනට ගශේෂය 

(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 

ගැලපීම්  (688,385)             688,385  

ක්රමක් ක්ෂය (1,831,091)   (27,626,128) (2,274,167) (1,860) (12,973,918) (10,764,590)  (1,959,42
0) 

(210,625)  (1,549,240) (6,600) (48,965,359) (108,162,997) 

එකතුකිරීම්   18,900          44,237,822   44,256,722 

වසර සද්හා 
ද්ායකත්වය 

              129,611,541 129,611,541 

කාලපරිච්කේද්ය 
සඳහා 
අතිරික්තය/ 
(හි ය) 

10,632,874               10,632,874 

2018.12.31 
දිනට කශේෂය 

(3,563,532) 30,242,875 602,212 53,789,820 8,160,833 3,720 144,389,428 694,992,368 - 2,110,149 - 6,876 167,660,671 56,416 587,909,221 1,686,361,059 

පිටු අංක 06 සිට 10 ද්ක්වා ගි කම්කරණ ප්රතිපත්ති හා පිටු අංක 11 සිට 23 ද්ක්වා ඇති සටහන් කම් මුලය ප්රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
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10.5 මූලයප්රකාශයන්ටසටහන් 

10.5.1 සැලකිය යුතු ගිණුම්කුණ ප්රතිපත්ති 

10.5.2 ගපොදු ප්රතිපත්ති 

10.5.3 වාර්තාකුණ අධිකාරිය 

වෘත්තීය තාක්ෂණකේද් විශ්වවිද්යාලය (මින් මතු විශ්වවිද්යාලය වශකයන් 

හැඳින්කවන) 2008 අංක 31 ද්රන පාර්ලිකම්න්තු පනත මගින් සංසා්ාගත කරන 

ලද් අතර එය රත්මලානඑ කඳවලඑ අංක 100 හි පිහිටා ඇත. 

10.5.4 ප්රධ්ාන ක්රියාකාුකම් 

(අ)  ප්රාම උපාධි වැ සටහන් පැවැත්මම 

(ආ) පශ්චාත් උපාධි වැ සටහන සංවර්ධ්නය කිරීම 

(ඇ) ටිමළටි අධ්යාපනය සම්බන්ධ් පර්කේෂණ පැවැත්මම 

(ඈ) ටිමළටි ආයතනකේ විෂයමාලා සංවර්ධ්නය කිරීම 

(ඉ) උපාධි විෂයමාලා සංවර්ධ්නය කිරීම 

(ළ) ඉකගනුම් ද්රවය සංවර්ධ්නය කිරීම 

(උ) වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්නය සඳහා කකටි-කාලීන හුණු ක   

 වැ සටහන්එ සම්මන්රණ හා වැ මුළු පැවැත්මම 

10.5.5 හිළිගයළකිරීගම්පදනම 

(අ) පිළිපැදීම පිළිබඳ ප්රකාශය 

කමම මූලය ප්රකාශ ශ්රී ලංකා රාජාය කසේවා ගි කම්කරණ ප්රමිතිවලට අනුූලලව 

පිළිකයළ කර ඇත.අනාවරණය කර ඇති තැන්හිදී හැර,ගි කම්කරණ ප්රතිපත්ති 

කපර කාලපරිච්කේද්කයහිදී භාවිතා කරන ලද් ඒවාට අනුූලල කේ. 

කමම මූලය ප්රකාශ අතන්  පැවැත්මක් ඇති යන පද්නමින් පිළිකයළ කර ඇත්කත් 

ඉදිරි කාලපරිච්කේද්ය (2019)තුළ කමම ආයතනය ඈවර කිරීකම් අද්හසක් 

කනොමැති බැවිනි. 

 

(ආ) මැනීකම් පද්නම 

 

 කමම මූලය ප්රකාශයන් තතිහාසික පිරිවැය පද්නමින් පිළිකයළ කර ඇති 

අතර,ප්රකාශ කර ඇති තැන්හිදී හැර වටිණාකම්වල අගය කවනස්මම් සඳහා 

ගැලපීම් කනොකකකර්. 

 

(ඇ) ක්රියාකාරිත්ව හා ඉදිරිපත් කිරීකම් මුද්ල් වර්ගය 

 

 මූලය ප්රකාශයන් කමම විශව්විද්යාලකේ ක්රියාකාරිත්ව හා ඉදිරිපත් කිරීම් මුද්ල් 

ඒකකය වන ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් ඉදිරිපත් කකකර්. 
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 කවනත් කලස ප්රකාශ කකකර් නම් හැර,ශ්රී ලංකා රුපියල්වලින් ඉදිරිපත් කර 

ඇති සියු ම මූලය ද්ත්ත ආසන්නතම රුපියලට වටයා ඇත. 

10.5.6 සන්සන්දනාත්මකගතොුතුරු 

 

වත්මන් කාලපරිච්කේද්කේ මූලය ප්රකාශ පිළිබඳ අවකබෝධ්ය වර්ධ්නය කරනු පිණිස 

කපර කාලපරිච්කේද්ය සම්බන්ධ්කයන් සන්සන්ද්නාත්මක කතොරතුරු අනාවරණය 

කකකර්. 

 

මූලය ප්රකාශයන්හි අයිතමයන් වර්ගීකරණය කිරීම කහෝ ඉදිරිපත් කිරීම 

සංකශෝධ්නය කකකරන අවස්ාාවන්හිදී,ව ා යහපත් ඉදිරිපත් කිරීමක් සපයනු 

පිණිස,සන්සන්ද්නාත්මක සංතයාවන්ද් වත්මන් වර්ෂයට අනුූලල වන කලස යළි 

වර්ගීකරණය කර ඇත. 

 

10.6 වත්කම් හා ඒවාගඅ තක්ගසේරු කිරීගම් පදනම් 

10.6.1 ගේපළ, හිරියත හා උපකුණ 

(අ) ප්රතිග්රහණය හා මැනීම 

 

2009 ඔක්කතෝබර් 12 දිනට පසුව අත්කර ගනු ලැබූ කේපළ, පිරියත හා උපකරණ 

පිරිවැකයන් සමුච් වත ක්ෂය අඩු කළ අගයට සඳහන් කරනු ලැකබ්. 

 

(ආ) පිරිවැය 

 

කේපළ, පිරියත හා උපකරණවල පිරිවැය එහි ගැනුම් මිකලන් හා එම වත්කම්වල 

අකේක්ෂිත ප්රකයෝජානය ගැනීම සඳහා ක්රියාකරන තත්ත්වයට කගන ඒකම්දී වැය වූ 

කවර කහෝ වියද්ම්වලින් සමන්විත කේ.  ස්ථිර ස්වභාවකේ වත්කම් අත්කර ගැනීමඑ 

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

වශකයන් සලකා ඇත. 

 

(ඇ) ක්ෂය 

 

කේපළ, පිරියත හා උපකරණවල ක්ෂය සඳහා ප්රතිපාද්නය ගණනය කරනු 

ලබන්කන් ඒවාකේ ප්රකයෝජානවත් ආයුකාලය මුළුල්කල් පහත අනුපාතිකවලින් 

පිරිවැය මත කහෝ තක්කසේරුව මත සරල කර්ඛීය ක්රමය භාවිතා කරමිනි.  

 

 කගො නැගිලි   5% 

 මායිම් තාේප   5% 

 වතුර මල   5% 

 කමෝටර් වාහන   25% 

 පරිගණක   16.66% 

 ගෘහ භාණ්  හා වැේදුම්  10% 
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 කාර්යාලීය උපකරණ  10% 

 පිරියත හා උපකරණ  10% 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ  10% 

 ග්රන්ා    10% 

 කවනත් වත්කම්   16.66% 

 

2013.12.31 ද්ක්වා අත්කර ගත් වර්ෂය සඳහා මුළු වර්ෂය කවනුකවන්ම ක්ෂය ප්රතිපාද්නය 

කරන අතරඑ වත්කම් බැහැර කරන වර්ෂය සඳහා කිසිදු ක්ෂය ප්රතිපාද්නයක් කනොකකකර්. 

2013 සිට ඉදිරියටඑ වත්කම් ක්ෂය මම එය භාවිතයට ඇති අවස්ාාකේදී ඇරකඹන අතරඑ 

එය විකිණීම/බැහැර කිරීම සඳහා ද්රනු ලබන කලස වර්ගීකරණය කරන දිනකේදී අවසන් 

කවයි. 

 

1996 වර්ෂකේ මිලට ගත් මගී බස් රාය (අකශෝක් කල්ලන්ඩ් -42 ෂිට්) භාවිතයට ගත 

කනොහැකිබවින් 2018.12.31 දිනට පිරිවැය කනොකගන ඇත. 

 

විශ්ව විද්යාලය සඳහා සකස් කරන ලද් ආයතන සංග්රහකේ පිරිවැය කවනත් වත්කම් 

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

හැකර්. 

 

10.6.2 වත්කම් තක්ගසේරු කිරීම 

(අ) ප්රතයාගණනය කරන ලද් කේපළ, පිරියත හා උපකරණ එම ප්රතයාගණනය 

කරන ලද් අගකයන් සමුච් වත ක්ෂය අඩු කකොට සඳහන් කරනු ලැබීය.  

(ආ) ප්රතයාගණනය කරන ලද් වත්කම්වල ආයුකාලය ඒ සඳහා පත් කරන ලද් 

කමිටුව විසින් තීරණය කරන ලද් පරිදි පහත සඳහන් කේ:- 

 

ගෘහ භාණ්  හා වැේදුම්  අවුරුදු 08 යි. 

ඉගැන්මකම් උපකරණ  අවුරුදු 10 යි. 

කගො නැගිලිවල ආයුකාලය අවුරුදු 20 ක් කලස සලකන ලදී. 

 

2014.12.31 දිනට ශුනය කගන යන වටිණාකමක් තිබූ අද්ාළ කේපළ, පිරියත හා 

උපකරණවලට ඉතිරි ප්රකයෝජානවත් ආයුකාලය පත් කරන ලද් කමිටුවක් විසින් 

නිර්ණය කරන ලදුව ඒ අනුව ක්ෂය කරන ලදී. 

 

 2014 ිරට ආයුකාලය 

පරිගණක (තක්කසේරු කරන ලද්) අවුරුදු 2 යි මාස 9 ½  

කාර්යාලීය උපකරණ (තක්කසේරු කරන ලද්) අවුරුදු 2 යි මාස 9 ½ 
පරිගණක (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත) අවුරුදු 2 යි මාස 9 

කවනත් වත්කම් (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත) අවුරුදු 2 යි මාස 9 

 

2015.12.31 දිනට භාවිතයට ගතහැකි වටිනාකමක් ඇති වත්කම්,  පිරියත හා  උපකරණවල 

ඉතිරි ආයු කාලය තීරණය කරනු ලැබුකේ පත් කරන ලද් කමිටුවක් මගිනි. 

වාහන (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත)  මිලදී ගැනීකමන් වසර 12ක් 
වාහන (තක්කසේරු කරන ලද්)   මිලදී ගැනීකමන් වසර 12ක් 
පරිගණක (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත)  මිලදී ගැනීකමන් වසර 06ක්  
ග්රන්ා (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත)  මිලදී ගැනීකමන් වසර 06ක් 
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කවනත් වත්කම් (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත) මිලදී ගැනීකමන් වසර 06ක් 
 

2016.12.31 දිනට භාවිතයට ගතහැකි වටිනාකමක් ඇති වත්කම්,  පිරියත හා  උපකරණවල 

ඉතිරි ආයු කාලය තීරණය කරනු ලැබුකේ පත් කරන ලද් කමිටුවක් මගිනි. 

පරිගණක (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත)  2016 සිට වසර 2ක් 

ග්රන්ා (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත)  2016 සිට වසර 5ක් 

2017.12.31 දිනට භාවිතයට ගතහැකි වටිනාකමක් ඇති වත්කම්,  පිරියත හා  උපකරණවල 

ඉතිරි ආයු කාලය තීරණය කරනු ලැබුකේ පත් කරන ලද් කමිටුවක් මගිනි. 

කවනත් වත්කම් (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත) 2017 සිට වසර 3ක් 
 
ග්රන්ා (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත) 
2012 වර්ෂකේ මිලදී ගැනීම්   2017 සිට වසර 4ක් 
2014 වර්ෂකේ මිලදී ගැනීම්   2017 සිට වසර 7ක් 
 

2018.12.31 දිනට භාවිතයට ගතහැකි වටිනාකමක් ඇති වත්කම්,  පිරියත හා  උපකරණවල 

ඉතිරි ආයු කාලය තීරණය කරනු ලැබුකේ පත් කරන ලද් කමිටුවක් මගිනි. 

පරිගණක 2014 වර්ෂකේ මිලදීගත් පරිගණක 2018 

වර්ෂකේ සිට වසර 2ක්එ 2011 සහ 2013 

වසකර් මිලදීගත් පරිගණක කවන්කේසි 

කිරීමට. 

කවනත් වත්කම් 2011 වසකර් මිදිගත් වත්කම් 2018 සිට වසර 

2ක් 

 2013 වසකර් මිලදීගත් වත්කම් 2018 සිට 

වසර 4ක් 

ග්රන්ා      2015 වසකර් මිලදීගත් ග්රන්ා වසර 7ක් 
       2013 වසකර් මිලදීගත් ග්රන්ා වසර 4ක් 

    

 

10.6.3 පරිගල්ඛන 

පිරිවැය හා ශුේධ් උපලබ්ධි වටිණාකම යන කද්කකන් පහත අගය මත පරිකල්තන 

සඳහන් කරනු ලැකබ්.  ශුේධ් උපලබ්ධි වටිණාකම යනු සාමානය වයාපාරික 

කටයුතුවලදී ඇස්තකම්න්තුගත විකි කම් මිකලන් සම්ර්ර්ණ කිරීකම් හා විකිණීකම් 

වියද්ම් අඩු කළ විට අගයයි. 

10.7 විශ්රාම පාරිගතෝෂිකය සඳහා ප්රතිපාදනය  

 

විශ්වවිද්යාලකේ කසේවකේ නියුතුව සිට ඇති සියු ම කසේවකයින් සඳහා 1983 අංක 12 ද්රන 

පාරිකතෝෂික කගමකම් පනත යටකත් කගවිය යුතු වන විශ්රාම පාරිකතෝෂිකය සඳහා 

ප්රතිපාද්න සලස්වා ඇත.  කසේවකයකු කවත කමම බැරකම පැනනගිනුකේ වර්ෂ 5 ක 

අතණ්  කසේවාකාලයක් සම්ර්ර්ණ කළ විට පමණකි.මුළු වගීමම් සතයවශකයන්ම අගය 

කරනු ලබන අතර ඒ සද්හා පරිබාහිරව අරමුද්ල් සපයනු කනොලබයි.  
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10.8 ුජගඅ ප්රදාන හා සහනාධ්ාු 

 

ඇති වූ වියද්ම් සඳහා විශ්වවිද්යාලයට හානිර්රණය කරන රජාකේ ප්රද්ානයන් ඒවා ලැබු ක 

අවස්ාාකේදී හඳුනා ගනු ලැකබ්. හුනරාවර්තන ස්වභාවකේ  ප්රද්ානයන් මූලය කාර්යසාධ්න 

ප්රකාශය තුළ ආද්ායම් කලස හඳුනාගනු ලබන අතර ප්රාේධ්න ස්වභාවකේ  ප්රද්ානයන් 

විලම්බිත ආද්ායම වශකයන් බැර කකොටඑ අද්ාළ වත්කකම් ප්රකයෝජානවත් ආයුකාලය 

මුළුල්කල් ස්ාාවර පද්නමින් වාර්ෂිකව ක්රමක්ෂය කකකර්.  

 

10.9 මූලය කාර්යසාධ්න ප්රකාශය 

 

 10.9.1 අදායම හදුනාගැනීම 

 

(අ) හුනරාවර්තන ප්රද්ානය කවතින් වූ ආද්ායම ලැබු ක විට හඳුනා ගැකන්. 

 

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

 

(ඇ) විකශේෂා-උපකේශක ආද්ායම අද්ාළ ක්රියාකාරකම සම්ර්ර්ණ කළ විට හඳුනා 

ගනු ලැකබ්. 

 

(ඈ) කවනත් ආද්ායම් උප වත පද්නම මත හඳුනා ගැකන්. 

 

10.9.2 වියදම 

 

විශ්වවිද්යාලකේ එදිකනද්ා කමකහයුම්වලදී හා කේපළ, පිරියත හා උපකරණ 

න ත්තුව කාර්යක්ෂම තත්ත්වයක පවත්වා ගැනීම උකද්සා ඇති වන සියු  වියද්ම් 

වර්ෂය සඳහා වූ අතිරික්තය/ හි ය ගණනය කිරීකමහිලා ආද්ායම් ප්රකාශයට 

ආකේශ කර ඇත. 

 

 

10.10 මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය 

 

මුද්ල් ප්රවාහ ප්රකාශය පිළිකයළ කර ඇත්කත් ‘‘වක්ර ක්රමය“ භාවිතා කරමිනි.  මුද්ල් හා මුද්ල් 

සමාන කේට විශ්වවිද්යාලකේ බැංකු ගි කම්වල කශේෂයන් කගන් සමන්විත කවයි. 

 

 

 

10.11 අනාවුණයන් 

 

ගශේෂ පත්රගඅ දිනට පසුව ිරදුවීම්.කශේෂ පරකේ දිනට පසුව මූලය ප්රකාශනවල ගැලපීම් කහෝ 

අනාවරණය කිරීම් අවශය වන කිසිදු සිදුමමක් සිදු කනොමය. 
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10.12 මූලය ප්රකාශයන්ට සටහන් 
 ගදසැම්බර් 31දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018(රුහියල්) 2017(රුහියල්) 

2 බැංකුවල ගශේෂ   

 ලංකා බැංකුව -රත්මලාන   ගි කම් අංක 0070308457 1,247,317 8,526,529 

 මහජාන බැංකුව -රත්මලාන  ගි කම් අංක 080-1-001-3-0003120 5,679,667 5,047,617 

 7දින කැඳවුම් තැන්පතු -මහජාන බැංකුව -රත්මලාන 1,215,778 1,215,778 

  8,142,762 14,789,924 

3 අත්තිකාුම් හා අයවිය යුතු තැන්පතු    

 අත්තිකාුම්   

 විවිධ් අත්තිකාරම් 1,405,500 69,465 

    

  1,405,500 69,465 

 අයවිය යුතු තැන්පතු   

 බන් ාරනායක ජාාතයන්තර සම්මන්රණ ශාලාව  250,000 390,815 

 මවෘත විශ්වවිද්යාලය - 15,000 

 ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ් ලය 131,420 117,420 

 හුස්තකාල තැන්පතුව -කකොළඹ විශ්වවිද්යාලය 5,000 5,000 

 ජායවර්ධ්නහුර විශ්වවිද්යාලය 30,000  

  416,420 528,235 

  1,821,920 597,700 

4 ගපු ගගවීම්   

 රක්ෂණ හා ලියාපදිං ව ගාස්තු 350,655 339,221 

 යන්ර පිරියත හා උපකරණ -කවනත් 33,447  

 උපාධි ප්රද්ාකනෝත්සව 846,162  

 මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම 941,905 709,167 

 විකේශ ගමන් -අනියම්   

 න ත්තුව -ඡායාපිටපත් යන්ර/වායුසමන යන්ර හා විදුලි කසෝපානය 1,549,113 300,469 

 හුවත්පත් හා වාරස රා 45,156 33,063 

 සාමාජිකත්වය  - 

  3,766,438 1,381,920 

    

5 කාර්ය මණ්ඩල ණය සහ අත්තිකාුම්   

 ආපද්ා ණය 5,971,944 5,776,811 

 උත්සව අත්තිකාරම් 1,250 5,000 

 විකශේෂ අත්තිකාරම් - 400 

  5,973,194 5,782,211 

6 ණයගැතිගයෝ හා අයවිය යුතු ගේ   

 විවිධ් ආද්ායම් 107,577 104,449 

 උපාධි ප්රද්ාකනෝත්සවය - 4,000 

 ආද්ායම -විකශේෂා උපකේශකත්ව,හුණු ක හා විෂයමාලා කසේවා   

 කේපළවල කුලිය 268,500 57,500 

 ස්ථිර තැන්පතුකේ කපොළිය 1,103,923 1,309,545 

 කැඳවුම් තැන්පතුකේ කපොළිය 299,115 238,326 

 ශිෂය සුභසාධ්නය 358,891 365,598 

 පී.එම්.යූ.එස.්මුද්ලිකේ 3,400 3,400 

 පී.ඒ.කක්.ගණනාත් 7,000 7,000 

 ජාාතික තරුණකසේවා සභාව - 427,747 

 නිහුණතා අංශකේ සංවර්ධ්න වැ සටහන් 63,773,813 41,062,620 

 අධ්යාපන අමාතයාංශය 1,585,000 - 

 විශ්වවිද්යාලය -කසේවක - 917,642 

 විශ්වවිද්යාලා විද්යාතන 1,259,322 850,675 

  68,766,541 45,348,502 

7 ආගයෝජන (ආපසු ගගවිය යුතු ශිෂය තැන්පතු)   

 මහජාන බැංකුව -රත්මලාන 27,794,100 17,130,000 

 ලංකා බැංකුව -රත්මලාන 16,532,477 14,978,741 

    

  44,326,577 32,108,741 
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10.12.1 මූල් යප්රකාශයන්ටසටහන් 

ගේපළ, හිරියතහාඋපකුණ 

 2018.01.01දිනට 
කශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැහැර කිරීම් 2018.12.31දිනට 
කශේෂය 

 රුහියල් රුහියල් රුහියල් රුහියල් රුහියල් 

8.1පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීම්      

ඉ ම් 4,633,190    4,633,190 

කගො නැගිලි 107,346,536  55,495,195  162,841,731 

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

කමෝටර් වාහන 569,931    569,931 

පරිගණක 16,500    16,500 

ගෘහභාණ්  හා කාර්යාලීය උපකරණ 5,386,336    5,386,336 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 157,052    157,052 

මායිම් තාේප 874,486    874,486 

ග්රන්ා 225,000    225,000 

කවනත් වත්කම් 432,035    432,035 

      

8.2ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම      

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

කගො නැගිලි 558,103,932    558,103,932 

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

කමෝටර් වාහන 38,750,000  6,325,000  45,075,000 

පරිගණක 70,887,968  19,383,800  90,271,768 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 67,231,380 (296,210) 4,175,508  71,110,678 

කාර්යාලීය උපකරණ 53,445,823  1,913,750  55,359,573 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 300,424,182  25,514,861  325,939,043 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 78,377,930  52,603,953  130,981,883 

ග්රන්ා 36,988,079  1,390,692  38,378,772 

කවනත් වත්කම් 15,822,377  414,050  16,236,427 

අනු එකතුව 1,978,345,371 (296,210) 167,216,810 - 2,145,265,971 
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10.12.2 ගේපළ, හිරියතහාඋපකුණ-එස්.එස්.ඩී. 

 2018.01.01දිනට 

ගශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැහැු කිරීම් 2018.12.31දිනට 

ගශේෂය 

 රුහියල් රුහියල් රුහියල් රුහියල් රුහියල් 

8.1 අ .පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීම්      

ගගොඩනැගිලි 6,992,138    6,992,138 

      

      

8.2 අ.ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම      

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 537,342    537,342 

කාර්යාලීය උපකරණ 1,322,720    1,322,720 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 2,425,999    2,425,999 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 5,496,450    5,496,450 

කවනත් වත්කම් 2,002,336    2,002,336 

      

අනු එකතුව 18,776,985    18,776,985 

එකතුව 1,997,122,356 (296,210) 167,216,810  2,164,042,956 

10.12.3 මූලයප්රකාශයන්ටසටහන් 

ක්ෂය 2018.01.01දිනට 

ගශේෂය 

ගැලපීම කාලච්ගේදය 

සදහා එකතු 

කිරීම 

බැහැු කිරීම් 2018.12.31දිනට 

ගශේෂය 

 රුහියල් රුහියල් රුහියල් රුහියල් රුහියල් 

8.3 පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීම්      

කගො නැගිලි 15,227,972  5,659,898 - 20,887,870 

ප්රධ්ාන කගො නැගිල්ල 3,183,517  880,058  4,063,575 

කමෝටර් වාහන 539,483  30,448  569,931 

පරිගණක 16,500     

ගෘහභාණ්  හා කාර්යාලීය උපකරණ 806,256  538,634  1,344,890 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 90,704  15,705  106,409 

මායිම් තාේප 480,967  43,724  524,691 

ග්රන්ා 225,000    225,000 

කවනත් වත්කම් 383,249  48,786  432,035 

      

8.4 ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම      

කගො නැගිලි 206,689,909 688,385 27,422,986  234,801,280 

යූනිකවෝකටක් වතුර මල 4,476,251  559,531  5,035,782 

කමෝටර් වාහන 22,801,111  3,723,721  26,524,833 

පරිගණක 34,864,851  13,107,255  47,972,107 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 37,851,596 (293,168) 6,087,251  43,645,680 

කාර්යාලීය උපකරණ 40,175,859  4,937,491  45,113,350 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 190,887,089  28,671,205  219,558,294 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 26,993,144  6,613,916  33,607,060 

ග්රන්ා 25,315,106  3,762,992  29,078,098 

කවනත් වත්කම් 11,463,928  2,180,103  13,644,031 

අනු එකතුව 622,472,493 395,217 104,283,706 - 727,151,415 

10.12.4 ක්ෂය- එස්.එස්.ඩී. 

 2018.01.01දිනට 
ගශේෂය 

ගැලපීම කාලච්ගේදය 
සදහා එකතු 

කිරීම 

බැහැු කිරීම් 2018.12.31දිනට 
ගශේෂය 

 රුහියල් රුහියල් රුහියල් රුහියල් රුහියල් 

8.3 අ.පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීම්      

ගගොඩනැගිලි 1,054,766  349,607  1,404,373 

      

8.4 අ.ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම      

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 161,203  53,734  214,937 

කාර්යාලීය උපකරණ 396,816  132,272  529,088 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 734,134  242,600  976,734 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 825,969  549,645  1,375,614 

කවනත් වත්කම් 1,559,572  221,382  1,780,954 

අනු එකතුව 4,732,460  1,549,240  6,281,700 
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මුළු ක්ෂය 627,204,953 395,217 105,832,946  733,433,115 

      

මුළු ශුේධ් අගය 1,369,917,403    1,430,609,841 

 

10.12.5 මූලය ප්රකාශවලටසටහන් 

 ගදසැම්බර් 31දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018(රුහියල්) 2017(රුහියල්) 

9 ගනොනිමි වැඩ   

 ගගොඩනැගිලි 238,842,028 238,470,955 

 මෘදුකාංග සංවර්ධ්න 378,000 378,000 

 උපකරණ 65,661,090 21,794,340 

 ශිෂය කන්වාසිකාගාරය 10,237,151  

  315,118,269 260,643,295 

 

10.12.6 අස්පෘශ්යවත්කම් 

  2018.01.01

දිනට ගශේෂය 

ගැලපීම් එකතුකිරීම් බැහැුකිරීම් 2018.12.31දිනට 

ගශේෂය (රුහියල්) 

10.1 පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීම්      

 පරිගණක මෘදුකාංග 3,400,000    3,400,000 

       

10.2 අත්පත්කරගැනීම්      

 ළඑල්ටි මුදුකාංග 1,525,000    1,525,000 

 මඩිකයෝ මෘදුකාංග 525,000    525,000 

       

 එකතුව 5,450,000    5,450,000 

 

10.12.7ක්ු මක්ෂය 

  2018.01.01දිනට 

ගශේෂය 

ගැලපීම් කාලපරිච්ගේදයට 

අදාළ ක්රමක්ෂය 

කාලපරිච්ගේදයට 

අදාළ ක්රමක්ෂය 
2018.12.31දිනට 

ගශේෂය (රුහියල්) 

10.3 පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු 
කිරීම් 

     

 පරිගණක මෘදුකාංග 1,133,333  1,133,333  2,266,666 

       

       

10.4 අත්පත්කරගැනීම්      

 ළඑල්ටි මුදුකාංග 766,666  508,333  1,275,000 

 මඩිකයෝ මෘදුකාංග 525,000    525,000 

       

 මුළු ක්රමක් ක්ෂය 2,424,999  1,641,666  4,066,666 

       

 මුළු ශුේධ් එකතුව 3,025,001    1,383,334 

 

10.12.8 මූල්ය ප්ු කාශවලටසටහන් 

 ගදසැම්බර් 31දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018(රුහියල්) 2017(රුහියල්) 

11 ගගවිය යුතු ගිණුම්  125,350,651 64,413,916 

 උපචිත වියදම්   

 වැටුේ හා කේතන 813,028 510,520 

 කසේවක අර්ාසාධ්ක අරමුද්ලට ද්ායක මුද්ල්  13,316 

 කසේවක භාරකාර අරමුද්ලට ද්ායක මුද්ල්  3,329 

 අධ්යන දීමනා 185,839  

 පර්කේෂණ දීමනා 27,904  

 අතිකර්ක දීමනා 15,945  

 ජීවන වියද්ම් දීමනාව 24,910 23,400 

 ඉන්ධ්න දීමනා (සංසද් වාහන) 75,060 - 

 ඉන්ධ්න දීමනා (අධ්යක්ෂ ජානරාල්) 10,984 - 
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 අතිකාල 463,296 331,905 

 නිවාඩු කවනුකවන් වැටුේ 27,009 10,216 

 කවනත් දීමනා -කවනත් 132,075 102,500 

 ගැලහුම් දීමනා 8,124  

 ගමන් වියද්ම 10,581 5,532 

 දුරකානය 145,850 128,970 

 අන්තර්ජාාල කසේවාව 522,606 511,424 

 විදුලිය 348,716 330,171 

 න ත්තු -කක්.එච් 6725වාහනය 650 - 

 න ත්තු -කාර්ය මණ් ල නිල නිවාස 527,348  

 න ත්තු -ගුරු උපකරණ 117,535  

 න ත්තු -ජාායා පිටපත් යන්ර,වායුසමීකරණ සහ විදුලි කසෝපානය 6,854  

 කන්වාසිකාගාරය 2,120  

 පර්කේෂණ 22,000 34,145 

 ජාලය 44,931 54,439 

 හුවත්පත් හා වාරස රා 23,850 21,580 

 ආරක්ෂක කසේවා 759,875  

 සහභාගිකයින් සඳහා ආහාර  13,920 12,550 

 සනීපාරක්ෂක කසේවා 618,165 - 

 වාහන කුලියට ගැනීම්  1,900 

 ආරක්ෂක කසේවා  727,553 

 උපකේශන හුණු ක -කවනත් 213,350  

 විවිධ් 116,000 161,700 

 ගැලහුම් දීමනාව  19,362 

 ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න -ඩිබි 506,878  

 සාමාජිකත්වය 724  

 මුලය ගාස්තු 250  

 ප්රද්ර්ශණ  5,335 

 උපාධි ප්රද්ාකනෝත්සව /සමාරම්භක උත්සව  114,250 

 සිදුකරමින් පවතින වැ  -ඩිබී 41,807,100 37,693,743 

 විෂයමාලා සංවර්ධ්න -ඩිබී 221,150 44,000 

 ඇගයුම්කරුවන් හුණු කව -ඩිබී 13,500 116,800 

 පශ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් -ඩිබී 3,616,000 420,000 

 ගුණත්ව සහතික -ඩිබී  166,660 

 කාර්මික හුණු ක කළමනාකරණය - ඩිබී 45,000 80,050 

 සමාජීය අකලවිකරණය -ඩිබි 2,827,120 1,106,892 

 සමාජා අකලවිකරණය 80,164  

 බී.කටක් ඉංග්රීසි ගුරු හුණු ක  - 

 තාක්ෂණ හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු ක කිරීම් හුණු කකරුවන් සඳහා එන්.ම.කූ-5-ඩිබි  673,700 

 බී.කටක්.-මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය  - 

 බී.කටක් - මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින 118,023 39,440 

 බී.කටක්-මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය-හුර්ණ කාලින 63,075 64,160 

 බී.කටක්.-ජාාල තාක්ෂණකේද්ය   - 

 බී.කටක්.-ජාාල තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින  126,575 108,440 

 බී.කටක්.- ජාාල තාක්ෂණකේද්ය - හුර්ණ කාලින 115,481 12,480 

 බී.කටක්.-කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය   

 බී.කටක්.-කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින 220,325 156,780 

 බී.කටක්.-කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය - හුර්ණ කාලින 132,600 18,920 

 බී.කටක්.-විද්ුත් යාන්ර තාක්ෂණකේද්ය   

 බී.කටක්.-විද්ුත් යාන්ර තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින 61,745 33,575 

 බී.කටක්.-විද්ුත් යාන්ර තාක්ෂණකේද්ය - හුර්ණ කාලින 60,515 118,545 

 බී.කටක්.-බණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය   

 බී.කටක්.-බණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින 79,701 74,660 

 බී.කටක්.-බණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය - හුර්ණ කාලින 81,400 108,880 

 බී.කටක්.- වරපට හා රූපවාහිනී අධ්යයනය   

 බී.කටක්.- වරපට හා රූපවාහිනී අධ්යයනය - අර්ධ් කාලින 40,768 424,875 

 බී.කටක්.-කර්මාන්ත කළමනාකරණය   

 බී.කටක්.-කර්මාන්ත කළමනාකරණය - අර්ධ් කාලින 15,920 87,130 

 බී.කටක්.-කර්මාන්ත කළමනාකරණය - හුර්ණ කාලින 110,058 1,200 

 බී.කටක්.-ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේද්ය සහ සම්පත් කළමනාකරණය -හුර්ණ කාලින 47,189  

 බී.කටක්.-ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින 139,405 45,735 

 බී.කටක්.-ඉංග්රීසි භාෂාව හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේද්ය   

 බී.කටක් -ඉංග්රීසි භාෂාව හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේද්ය-හුර්ණ කාලින 4,575 700 
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 බී.කටක්-ඉංග්රීසි භාෂාව හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේද්ය-අර්ධ් කාලින 37,250 12,820 

 බී.කටක්.-ප්රමාණ සමීක්ෂණ -හුර්ණ කාලින 6,150  

 බී.කටක්.-ප්රමාණ සමීක්ෂණ - අර්ධ් කාලින 99,775 111,310 

 බී.එඩ්.-තාක්ෂණකේද්ය   

 බී.එඩ්.-තාක්ෂණකේද්ය -හුර්ණ කාලින  700 

 බී.කටක්.-නිෂ්පාද්න තාක්ෂණකේද්ය   

 බී.කටක්.-නිෂ්පාද්න තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින 72,300 138,995 

 බී.කටක්.-නිෂ්පාද්න තාක්ෂණකේද්ය -හුර්ණ කාලින 70,930 4,700 

 බී.කටක්.-ආහාර තාක්ෂණකේද්ය   

 බී.කටක්.-ආහාර තාක්ෂණකේද්ය -හුර්ණ කාලින 100,195 92,190 

 බී.කටක්.-ආහාර තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින 82,950 1,800 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 1,965,742 193,545 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 7,380,270 1,900,720 

 ග්රන්ා 30,000  

 කවනත් වත්කම් 115,500  

 කගො නැගිලි -හුනරුත්ාාපන 361,584  

 යන්ර හා පිරියත 37,260,696  

 උපකේශන කගවිම් - ඩිබී  760,775 

 අතැති කතොග 360,500 60,435 

 ලැබියයුතු ණයගැති -විශ්වවිද්යාලා විද්යාතන 1,247,101  

 කලින් ලද් අත්තිකාරම් 1,247,101  

 අයදුම්පත් සැකසුම් ගාස්තු  71,025 

  106,251,810 48,070,477 

    

    

 කගමම්ලාභී බේද් (ආද්ායක බේද්) 282,720 155,347 

 රද්වා ගැනීම් බේධ් 53,698  

 කල්තියා ලද් අත්තිකාරම් (238,101)  

 රද්වා ගැනීම්  17,504,991 14,664,286 

 විගණන ගාස්තු සඳහා ප්රතිපාදනය 249,654 500,000 

 ශිෂය සුභසාධ්න 1,245,879 1,023,806 

    

12 ආපසු ගගවිය යුතු ගකටි කාලීන තැන්පතු   

 කටන් ර් තැන්පතු 1,952,675 979,975 

 හුස්තකාල තැන්පතු 3,494,000  

 විද්යාගාර තැන්පතු 3,490,000  

 කන්වාසිකාගාර තැන්පතු 716,000 622,000 

  9,652,675 1,601,975 

 

10.12.9මූල්ය ප්ු කාශයන්ටසටහන් 

 ගදසැම්බර් 31දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018 2017 

  රුහියල් රුහියල් 

13 පාරිගතෝෂිකය සඳහා ප්රතිපාදනය   

 2018.01.01 දිනට කශේෂය 35,083,888 29,043,106 

 2018 වර්ෂය සඳහා ප්රතිපාද්නය  6,040,782 

 පාරිකතෝෂික කගමම (581,826)  

 ගැලහුම (295,035)  

    

 2018.12.31දිනට ගශේෂය 34,207,027 35,083,888 

    

14 ආපසු ගගවිය යුතු දිගු කාලීන තැන්පතු   

 හුස්තකාල තැන්පතු 14,315,000 13,534,078 

 විද්යාගාර තැන්පතු 14,305,000 13,505,000 

  28,620,000 27,039,078 

15 ප්රාේධ්න ප්රදානය   

 ප්රාේධ්න ප්රදානය -කාර්මික අධ්යාපන සංවර්ධ්න වයාපෘතිය   

 ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම වටිනාකම ගැලපීම් ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 කගො නැගිල්ල 13,365,794  5,965,723 7,400,071 

 වතුර මල 11,190,627  5,035,782 6,154,845 

 පරිගණක 15,449,850 291,000 14,533,928 624,922 
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 කාර්යාලීය උපකරණ 44,958,211  39,491,514 5,466,696 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 174,760,907  147,345,454 27,415,454 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 31,558,455  27,633,407 3,925,048 

 හුස්තකාල ග්රන්ා 10,276,876  7,474,092 2,802,784 

 එකතුව 301,560,720 291,000 247,479,901 53,789,820 

 ප්රාේධ්න ප්රදානය -මහා භාණ්ඩාගාුය   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම    

 කමෝටර් වාහන 25,150,000 16,989,167 8,160,833 

 එකතුව 25,150,000 16,989,167 8,160,833 

 ප්රාේධ්න ප්රදානය -ජී.ඕ.පී.ඒ.    

  වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම    

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 18,600 14,880 3,720 

 එකතුව 18,600 14,880 3,720 

 ප්රාේධ්න ප්රදානය -තරුණ කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධ්න 
අමාතයාංශය 

 

 ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 ඉ ම් හා ඉ ම් වැඩිදියුනුකිරීම් 2,361,079  2,361,079 

 කගො නැගිල්ල 234,528,687 93,658,289 140,870,398 

 වාහන 758,245 279,077 479,168 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 6,018,283 5,406,800 611,483 

 පරිගණක 79,850 79,850  

 කාර්යාලීය උපකරණ 67,300  67,300 

 එකතුව 243,813,444 99,424,017 144,389,428 

 ප්රාේධ්න ප්රදානය -තෘතියික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීම් 
ගදපාර්ගම්න්තුව 

 

  වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

 ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම    

 ඉ ම් 595,500,000  595,500,000 

 කගො නැගිල්ල 161,003,908 63,345,800 97,658,108 

 කාර්යාලීය උපකරණ 80,401 80,401  

 පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 44,792 44,792  

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 2,890,404 2,626,174 264,230 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 13,789,614 12,224,730 1,564,884 

 පරිගණකය 170,432 165,286 5,146 

 කවනත් වත්කම් 5,806 5,806  

 එකතුව 773,485,357 78,492,989 694,992,368 

 

10.12.10මූලයප්රකාශයන්ටසටහන් 

ගදසැම්බර් 31දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

ප්රාේධ්න ප්රදානය -ගනෝුාඩ්    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම    

කාර්යාලීය උපකරණ 306,823 306,823  

පරිගණකය 4,479 4,479  

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 1,086 1,086  

කවනත් වත්කම් 317,986 317,986  

එකතුව 630,374 630,374  

ප්රාේධ්න ප්රදානය -නිපුනතා සංවර්ධ්න වයාපෘතිය    

 වටිනාකම ගැලපීම් ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම     

කාර්යාලීය උපකරණ 1,033,344  860,667 172,677 

පරිගණකය 1,406,234 722,518 652,544 31,172 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 865,492  799,233 66,259 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 15,796,981  13,956,940 1,840,041 

කවනත් වත්කම් 276,160 29,290 246,870  

එකතුව 19,378,211 751,808 16,516,254 2,110,149 

ප්රාේධ්න ප්රදානය -ඩබ්.යූ.එස.්ඊ.    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 
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ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම    

පරිගණක 1,263,750 1,263,750  

එකතුව 1,263,750 1,263,750  

ප්රාේධ්න ප්රදානය -මුදල් අමාතයාංශය    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම    

පරිගණක 11,000 4,124 6,876 

එකතුව 11,000 4,124 6,876 

ප්රාේධ්න ප්රදානය -නිපුණතා සංවර්ධ්න අංශය    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම    

ගනොනිමි වැඩ 155,165,385  155,165,385 

කගො නැගිල්ල 6,992,138 1,404,372 5,587,766 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 5,496,450 1,375,614 4,120,836 

කාර්යාලීය උපකරණ 1,322,720 529,088 793,632 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 537,342 214,936 322,406 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 2,425,999 976,733 1,449,266 

කවනත් වත්කම් 2,002,336 1,780,954 221,382 

එකතුව 173,942,371 6,281,699 167,660,673 

ප්රාේධ්න ප්රදාන -ජි.අයි.ඉසඩ්    

 වටිනාකම ක්රමක්ෂය ගශේෂය 

ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම    

කාර්යාල උපකුණ 66,000 9,584 56,416 

එකතුව 66,000 9,584 56,416 

   

 2018 2017 

විලම්බිත ආදායම   

2018.01.01 දිනට කශේෂය 506,574,654 462,523,679 

වර්ෂය සඳහා ප්රාේධ්න ද්ායකත්වය -මහා භාණ් ාගාරය 129,611,541 85,984,891 

වර්ෂය සඳහා ක්ෂය /ක්රමක්ෂ ගැලපීම (48,276,974) (41,933,916) 

2018.12.31 දිනට ගශේෂය 587,909,221 506,574,654 

මුළු ප්රාේධ්න ප්රධ්ාන 1,659,079,504 1,590,873,662 

16 සමුච්චිත අුමුදල   

 2018.01.01 දිනට කශේෂය  (12,365,315) (7,100,357) 

 ක්රමක් ක්ෂය/ගැලහුම වර්ෂය සද්හා (1,831,091) (1,439,212) 

 මුලය කාර්ය සාධ්න ප්රකාශකයන් මාරුකරන ලද් අතිරික්තය/(හි ය) 10,632,874 (3,825,746) 

 2018.12.31දිනට ගශේෂය  (3,563,532) (12,365,315) 

    

17 ගවනත් අුමුදල්   

 හුස්තකාල සංවර්ධ්න අරමුද්ල 111,600 92,700 

 විශ්වවිද්යාලීය සංවර්ධ්න අරමුද්ල 170,485 170,485 

 කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්න අරමුද්ල 3,812 3,812 

 විශ්වවිද්යාලීය අරමුද්ල -විකශේෂා උපකේශ කසේවාවන් 316,315 316,315 

  602,212 583,312 

18 නිපුණතා ක්ගෂේත්ර සංවර්ධ්න ප්රදානය   

 හුනරාවර්තන ද්ායකත්වයන් 47,869,094 47,284,707 

  47,869,094 47,284,707 
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10.12.11මූලය ප්රකාශයන්ටසටහන් 

 ගදසැම්බර් 31දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018 2017 

  රුහියල් රුහියල් 

19 අධ්යයන කටයුතුවලින් ආදායම   

 තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාපනකේද්ය පිළිබඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  17,500 35,500 

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව   55,600 

  17,500 91,100 

 විගශේෂඥ උපගේශකත්ව ආදායම   

 උපකේශකත්ව හුණු කව 66,000 4,763,526 

 උපකේශකත්ව විෂයමාලාව  - 

 උපකේශකත්ව කසේවා - 133,143 

 උපකේශකත්ව කවනත් 1,697,000 1,000,000 

  1,763,000 5,896,669 

 අධ්යයන කටයුතුවලින් මුළු ආදායම 1,780,500 5,987,769 

 අධ්යයන කටයුතු මත ඍජු වියදම   

20 පාඨමාලා ගාස්තු (වියදම)   

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  74,050 

   74,050 

    

    

 විගශේෂඥ උපගේශකත්ව ගගවීම්   

 හුණු ක කිරීම් - 2,300,319 

 කසේවා - 65 

 කවනත් 243,092 593,275 

  243,092 2,893,659 

 අධ්යයන කටයුතු මත මුළු ඍජු වියදම 243,092 2,967,709 

    

21 උපාධි වැඩසටහන ගවතින් ආදායම 20,705,500 16,086,000 

 බී.එඩ්.තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටහන 776,000 503,600 

    

 බී.ගටක්.තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටහන   

 මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය - අර්ධ් කාලින 1,204,100 1,174,900 

 මෘදුකාංග තාක්ෂණකේද්ය-හුර්ණ කාලින 398,700 411,900 

 ජාාල තාක්ෂණකේද්ය   

 ජාාල තාක්ෂණකේද්ය - හුර්ණ කාලින 323,400 289,800 

 ජාාල තාක්ෂණකේද්ය-අර්ධ් කාලින 820,400 877,000 

 කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය   

 කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය - හුර්ණ කාලින 258,400 167,000 

 කගො නැගිලි කසේවා තාක්ෂණකේද්ය-අර්ධ් කාලින 1,354,400 890,800 

 නිෂ්පාද්න තාක්ෂණකේද්ය   

 නිෂ්පාද්න තාක්ෂණකේද්ය - හුර්ණ කාලින 169,600 121,200 

 නිෂ්පාද්න තාක්ෂණකේද්ය-අර්ධ් කාලින 474,400 281,600 

 බණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය   

 බණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය-හුර්ණ කාලින 432,400 566,700 

 බණුමාධ්යක තාක්ෂණකේද්ය-අර්ධ් කාලින 897,600 965,900 

 යාන්රවිද්ුත තාක්ෂණකේද්ය   

 යාන්රවිද්ුත තාක්ෂණකේද්ය-හුර්ණ කාලින 190,000 131,300 

 යාන්රවිද්ුත තාක්ෂණකේද්ය-අර්ධ් කාලින 1,356,400 648,800 

 ආහාර තාක්ෂණකේද්ය   

 ආහාර තාක්ෂණකේද්ය-හුර්ණ කාලින 110,400 50,000 

 ආහාර තාක්ෂණකේද්ය-අර්ධ් කාලින 1,572,800 1,405,700 

  වරපට හා රූපවාහිනී තිර රචන අධ්යයනය   

  වරපට හා රූපවාහිනී තිර රචන අධ්යයනය - අර්ධ් කාලින 578,800 719,700 

 කර්මාන්ත කළමනාකරණය   

 කර්මාන්ත කළමනාකරණය-හුර්ණ කාලින 144,000 84,000 

 කර්මාන්ත කළමනාකරණය-අර්ධ් කාලින 534,100 252,000 

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේද්ය හා පර්කේෂණ කළමනාකරණ   

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේද්ය හා පර්කේෂණ කළමනාකරණ - හුර්ණ කාලින 91,200 62,000 

 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණකේද්ය හා පර්කේෂණ කළමනාකරණ-අර්ධ් කාලින 1,455,600 1,337,100 

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය-හුර්ණ කාලින   

 ප්රමාණ සමීක්ෂණය-අර්ධ් කාලින 3,166,000 1,801,300 
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 ඉංග්රීසි භාෂා ඉකගන්විම -අර්ධ් කාලින 1,139,600 1,465,700 

 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම 97,200  

 බී.එඩ්.හා බී.කටක්.උපාධි ලියාපදිං ව ගාස්ර 3,160,000 1,878,000 

  19,929,500 15,582,400 

 

10.12.12මූලය ප්රකාශයන්ටසටහන් 

 ගදසැම්බර් 31දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018 2017 

22 ගවනත් ආදායම් රුහියල් රුහියල් 

 ණය කපොළිය 231,527 233,961 

 ප්රවාහනය   

 විවිධ් 3,187,372 2,075,961 

 ස්ථිර තැන්පතු කපොළිය 3,382,023 1,816,831 

 කැඳවුම් තැන්පතු කපොළිය 225,179 685,268 

 ගර්හිත වත්කම් අකලවිකයන් ලත් ආද්ායම් - 3,175 

 ගපොදුකාර්ය ගාස්තු 1,746,300  

 උපාධි ගලෝගු ආදායම 8,000  

 විඩිගයෝ /උපකුණ කුලියට දීම   

 පරිශ්රය භාවිතා කිරීම 1,069,250 20,000 

 කේශන ශාලා 681,013 154,500 

 ශ්රවනාගාරය 41,907 15,625 

 නිලනිවාස 1,241,478 1,129,745 

 කන්වාසිකාගාරය 2,242,239 1,265,633 

  14,056,288 7,400,699 
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10.12.13මූලය ප්රකාශයන්ටසටහන 

 කද්සැම්බර්  31දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

23 විලම්බිත ආද්ායම ක්රමක්ෂය කිරීම 

 ස්ාාවර 
වත්කම් 
අත්කර 
ගැනීම 

මහා භාණ් ා-
ගාරය 

ටී.ළ.ඩී.පී..
ප්රද්ානය 

භාණ් ා-
ගාර 
ප්රද්ානය 

ජී.ඕ.පී.ඒ.
ප්රද්ානය 

අමාතයාංශ 
ප්රද්ානය 

ඩී.ටී.ළ.ටී.
ප්රද්ානය 

 බ්.යූ.එස.්සී.
ප්රද්ානය 

එස.්ඩී.පි.
ප්රද්ානය 

එස.්ඩී.ඩි.
ප්රද්ානය 

ජි.අයි.ඉසඩ් 

 

එකතුව 

 කගො නැගිලි 5,078,359 668,290   12,188,223 9,049,400     26,984,272 

 වතුර මල  559,531         559,531 

 කමෝටර් 
වාහන 

424,555  2,274,167        2,698,722 

 පරිගණක 12,355,510 421,875   13,295  210,625    13,001,305 

 කාර්යාල 
උපකරණ 

501,457 4,417,226       132,272 6,600 5,057,555 

 ඉගැන්මකම් 
උපකරණ 

6,643,515 17,472,626   772,400  1,715,190 1,959,420 242,600  28,805,751 

 ගෘහ භාණ්  
හා වැේදුම් 

2,921,586 3,152,319  1,860     53,734  6,129,499 

 කවනත් 
වත්කම් 

2,129,219        221,382  2,350,601 

 පිරියත හා 
යන්කරෝපක

රණ 

6,537,011        549,645  7,086,656 

 හුස්තකාල 
ග්රන්ා 

2,828,582 934,261         3,762,843 

 අස්පෘශය 
වත්කම් 

508,333          508,333 

 පුනරුත්ාාප

නය හා 

වැඩිදියුණු 

           

 කගො නැගිල්
ල 

5,658,158        349,607  6,007,765 

 ප්රධ්ාන 
කගො නැගිල්

ල 

880,058          880,058 
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 කමෝටර් 
වාහන 

30,448          30,448 

 ගෘහ භාණ්  
හා වැේදුම් 

           

 කාර්යාලීය 
උපකරණ 

538,634          538,634 

 කවනත් 
වත්කම් 

48,786          48,786 

 පිරියත හා 
යනකරෝපක
රණ 

15,705          15,705 

 හුස්තකාල 
ග්රන්ා 

           

 මායිම් තාේප 43,724          43,724 

 අස්පෘශය 
වත්කම් 

1,133,333          1,133,333 

 එකතුව 48,276,973 27,626,128 2,274,167 1,860 12,973,918 9,049,400 1,925,815 1,959,420 1,549,240 6,600 105,643,521 
        යුනිගවෝගටක් වත්කම් සදහා වාර්ෂික ක්ෂය   1,831,091 

107,474,612 
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10.12.14මූලය ප්රකාශයන්ටසටහන් 

 කද්සැම්බර්  31දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018 2017 

  රුපියල් රුපියල් 

24 ගසේවක හිරිවැය   

 වැටුේ හා කේතන 79,690,440 55,659,837 

 ජීවන වියද්ම් දීමනාව 15,687,360 15,530,664 

 අතුරු දීමනාව 1,075,638 7,398,380 

 කසේවක අර්ාසාධ්ක අරමුද්ල් ද්ායකත්වයන් 16,836,479 12,971,010 

 කසේවක භාරකාර අරමුද්ල් ද්ායකත්වයන් 4,209,120 3,242,752 

 උපකුලපති සංග්රහ දීමනාව 171,584 31,478 

 සංග්රහ දීමනා 416,603 294,694 

 පාරිකතෝෂික කගමම (132,561) - 

 කවනත් දීමනා 1,848,325 1,852,500 

 අතිකාල 5,230,423 4,478,786 

 නිවාඩු දින වැ  සඳහා කගමම් 282,917 103,866 

 දීමනා -පාලක සභාව 336,000 432,000 

 දීමනා -ප්රවාහන 314,823 143,000 

 දීමනා -කාර්යමණ් ල දීමනා 2,400,000 1,844,500 

 දීමනා -කවනත් 125,600 198,500 

 විේවත් දීමනාව 32,556,318 19,120,207 

 පර්කේෂණ දීමනාව 8,550,526 5,211,743 

 විකශේෂ දීමනාව 1,840,000 15,567,184 

 අමතර දීමනා 12,694,013 9,163,264 

 මාසික හානිහුරක දීමනා 16,502,966 10,538,467 

 ගැලහුම් දීමනාව 4,208,610 2,712,668 

  204,845,184 166,495,500 

    

25 ගමන් වියදම්   

 ගේශීය   

 ගමන් වියද්ම් 65,879 78,419 

 සංයුක්ත දීමනා   

 විගේශීය   

 ගුවන් ගාස්තු 134,400  

 සංයුක්ත දීමනා - 305,983 

 අනියම් දීමනා 88,449 81,035 

 උ කසුම් ඇදුම් දීමනා 66,183 15,155 

 කවනත් 13,800  

  368,711 480,592 

26 සැපයුම හා අවශය ගේ   

 ලිපිද්රවය -පරිපාලන 1,790,205 2,875,755 

 කාර්යාලයට අවශය කේ   

 කාර්යාලකේ යන්රවල පරිකභෝජාන ද්රවය 1,339,440 1,465,507 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (උපකුලපති) 329,866 273,237 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (අධ්යක්ෂ ජානරාල්) 289,286 201,240 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (පීඨාධිපති හුණු ක තාක්ෂණ) 190,560 168,480 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (පීඨාධිපති කර්මාන්ත හා හුණු ක තාක්ෂණ) 190,560 168,480 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (නිලවාහන සං වතය) 965,181 825,611 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (විදුලි ජානකය) 258,559 284,315 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (අධ්යක්ෂ -ජානමාධ්ය) 190,560 98,046 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (අධ්යක්ෂ -මුද්ල්) 190,560 168,480 

 ඉන්ධ්න ප්රතිපාද්නය (අධ්යක්ෂ -ඒ.ඒ.කූ) 190,560 153,036 

 මුද්රණ පරිපාලනය   

 මුද්රණ අධ්යනය   

 උපකුලපති/අධ්යක්ෂ ජානරාල්/පාලක මණ් ලය සංග්රහ දීමනා 964 7,074 

 නිලඇඳුම් 108,000 96,000 

 ෛවද්ය සැපයුම් 7,938 36,648 

 විවිධ් පරිකභෝජාන ද්රවය 469,198 348,094 

    

  6,511,437 7,170,003 
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10.12.15මූලයප්රකාශයන්ටසටහන් 

 කද්සැම්බර්  31දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018 2017 

  රුහියල් රුහියල් 

27 වත්කම් අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව   

 වාහන   

 WPKH 6725 (කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 150,313 230,409 

 301-1501(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 44,210 158,920 

 19-6866(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 2,800 500 

 62-3743(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 123,830 247,662 

 62-4816(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 180,548 252,896 

    

 NA-2503(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 184,093 178,773 

 KO-4860(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 137,267 183,725 

 KR-1801(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 83,879 51,961 

 KR-7781(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 59,381 70,676 

 NB-3149(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 154,109 425,521 

 ND-5057(කසේවා,ටයර්,බැටරි හා සුළු අළුත්වැඩියා) 8,300  

 හිරියත,යන්ත්ර හා උපකුණ   

 පරිගණක හා උපාංග 193,216 1,809,875 

 ඡායා පිටපත් හා වායු සමන යන්ර සහ විදුලි කසෝපාන 2,262,908 1,731,629 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 218,255 42,453 

 විදුලි ජානකය 69,544 180,818 

 කාර්යාල උපකරණ 61,480 19,472 

 කවනත් 900,002 1,030,411 

 ගගොඩනැගිලි වූහය  - 

 හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණකේද් පීඨය  - 

 කන්වාසිකාගාරය 215,633 - 

 කාර්ය මණ් ල නිලනිවාස 681,338  

 අතන්  අධ්යනය කක්න්ද්රය  22,000 - 

 කවනත් 652,392 570,727 

 කභෝජානාගාරය 77,160  

    

  6,482,658 7,186,428 

    

    

28 ගසේවා   

 ප්රවාහන   

 වාහන කුලිය 198,199 231,275 

 තැපැල් ගාස්තු 295,770 185,630 

 දුරකාන 1,825,828 1,705,614 

 අන්තර්ජාාල කසේවය 6,200,271 6,568,677 

 ෛනතික ගාස්තු 702,500 167,648 

 කුවිතාන්සි සද්හා මුේද්ර - 100 

 තැපැල් හා සංනිකේද්න -කවනත් 1,110 7,731 

 විදුලිය 12,348,598 11,998,322 

 ජාලය 1,994,989 1,634,470 

 කුලිය 48,000 300 

 බදු 121,583 122,358 

 රක්ෂණ හා ලියාපදිං ව ගාස්තු 498,472 571,677 

 විෂයමාලා සංවර්ධ්නය 45,060 318,089 

 ආරාධිත කථිකාචාර්ය ගාස්තු 22,439,148 18,642,743 

 ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ශිෂයත්ව - 16,180 

 සංස්ාාමය සාමාජීය වගීමම 291,969 438,915 

 ඉකගනුම් ද්රවය 1,738,473 906,879 

 ප්රද්ාකනෝත්සව/උපාධි ප්රද්ාකනෝත්සවය 32,842 3,728,973 

 ප්රචාරය (කවළඳ ප්රචාරණය) 1,633,505 2,570,811 

 කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්නය 2,230,459 3,355,109 
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 ප්රකාශන - 171,356 

 හුවත්පත් හා වාර ස රා 299,238 279,142 

 උත්සව අවස්ාා හා පරිතයාග 13,900 66,520 

 කගො නැගිලි භාරකාර කසේවාව 7,121,405 7,546,549 

 ආරක්ෂක කසේවය 8,711,823 7,755,018 

 සහභාගිකයින් සඳහා ආහාර 1,373,494 943,320 

 ප්රද්ර්ශන 884,652 670,855 

 පර්කේෂණ 454,606 497,080 

 පරිවර්තන - 148,480 

 සාමාජිකත්වය 343,857 294,778 

  

10.12.16මුලයප්රකාශයන්ටසටහන් 
 ගදසැම්බර් 31දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018 2017 

  රුහියල් රුහියල් 

 මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම 354,583 354,583 

 මුලය ගාස්තු 250  

 කර්මාන්ත හුණු කව 43,350 50,820 

 සාමාජීය අකලවිකරණය 735,136 88,000 

 විවිධ් 452,679 706,386 

  73,435,749 72,744,388 

    

29 ක්ෂය -ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම   

 කගො නැගිලි 27,422,986 26,781,736 

 වතුර මල 559,531 559,531 

 කමෝටර් වාහන 3,723,721 2,890,833 

 පරිගණක 13,107,255 13,133,415 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 6,140,986 6,511,225 

 කාර්යාලීය උපකරණ 5,069,763 5,403,819 

 ඉගැන්මම් උපකරණ 28,913,806 28,780,622 

 ග්රන්ා 3,762,992 3,237,081 

 පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 7,163,561 7,098,010 

 කවනත් වත්කම් 2,401,485 2,845,441 

  98,266,086 97,241,713 

 ක්ෂය -ස්ාාවු වත්කම් පුනරුත්ාාපනය   

 කගො නැගිලි 6,009,505 4,488,433 

 ප්රධ්ාන කගො නැගිල්ල 880,058 880,058 

 පරිගණක  - 

 කමෝටර් වාහන 30,448 142,483 

 ගෘහභාණ්  හා කාර්යාලීය උපකරණ 538,634 318,684 

 පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 15,705 15,705 

 කවනත් වත්කම් 48,786 88,153 

 මායිම් තාේප 43,724 43,724 

 ග්රන්ා - 22,500 

  7,566,860 5,999,740 

 කාලපරිච්ගේදය සඳහා මුළු ක්ෂය 105,832,946 103,241,453 

    

 ක්රමක්ෂය   

 ක්රමක්ෂය -ස්ාාවු වත්කම් අත්කු ගැනීම   

 අස්පෘශය වත්කම් 508,333 667,032 

 ක්රමක්ෂය -ස්ාාවු වත්කම් පුනරුත්ාාපනය හා දියුණු කිරීම්   

 අස්පෘශය වත්කම් 1,133,333 1,133,333 

 කාලපරිච්කේද්ය සද්හා මුළු ක්රමක්ෂය 1,641,666 1,800,365 

 මුළු ක්ෂය හා ක්රමක්ෂය  107,474,612 105,041,818 

    

    

30 ගමගහයුම් වියදම් -නිපුනතා සංවර්ධ්න අංශය   

    

 විේවතුන් සඳහා කකටිකාලීන පාඨමාලා 546,899 502,217 

 තක්කසේරුකාර හුණු කව 1,913,622 1,038,543 
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 උපාධි ප්රධ්ාකනොත්සව 562,904  

    

 විකේශීය හුණු කව   

 ජාාතික නිහුණතා සුදුසුකම් 5තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාපන හා හුණු කකරුවන් 
සඳහා  

3,059,318 3,737,659 

 විෂයමාලා සංවර්ධ්නය 4,818,374 1,491,350 

 නව බද්වාගැනීම් 13,337,404 - 

 තත්ත්ව සහතික ඒකකය 717,173 902,007 

 විෂයමාලා සංවර්ධ්න කර්මාන්තය 570,140 47,895 

 කර්මාන්ත හුණු ක කළමනාකරණය 526,134 701,022 

 සාමාජීය අකලවිකරණය 5,884,124 3,300,239 

 පශ්චාත් උපාධිධ්ාරීන්  6,668,761 9,293,264 

 අයි.ඉ.එස්.එල්.පිළිගැනීම ලබාගැනීම 287,851 3,278,430 

 උපකේශන කගවිම් -ඩි.බී 4,550,225 2,580,150 

  1,592,787  

 ධ්ාරිතා වර්ධ්නය 2,833,378  

 මුළු ගමගහයුම් වියදම්  47,284,707 
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11.0 විගණන වාර්තාව 
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1.0  cgNte;jupd; nra;jp 
 
njhopw;Jiw njhopy;El;g gy;fiyf;fofk; njhopy;El;g kw;Wk; njhopw;fy;tpapy; ,Ue;J 
Kd;NdWgtu;fSf;F mjd; Kf;fpa Mizahf gl;lk; epiyf;F jFjpfis 
Nkk;gLj;Jtjw;fhd jFjpfis toq;FfpwJ. 
 
f. ngh. j. cau; ju khztu;fSf;F tpz;zg;gk; nfhLg;gjd;%yk; khztu;fspd; 
fy;tpahz;by; Nru;f;fg;gl;l khztu;fspd; vz;zpf;if ,ul;bg;ghfpaJ. gy;fiyf;fofj;jpd; 
tsq;fis Kw;whf gad;gLj;j toptFj;jJ. fy;tpahsu;fspd; vz;zpf;if mjpfupj;jJ. 
,uz;lhtjhf> gy;fiyf;fofk; jdJ fy;tp Copau;fspd; jukhd kw;Wk; msTuPjpahd 
Fwpg;gplj;jf;f tpupthf;fj;ij ep&gpj;jJ. kw;Wk; ngUk;ghyhd mDgtk; cs;stu;fs; 
me;je;j Jiwapy; gy epGzu;fis epakpj;jy;;. gpd;du;  vy;yhg; gl;lq;fSf;Fk; 4 tUlk; 
nfhLj;J gl;lj;jpd; juj;ij cau;j;Jtjw;F kw;Wk; ,uz;L Gjpa epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 
mjhtJ Clf fiyfs; jahupg;G njhopy;El;gk; kw;Wk; N`hl;ly; Nkyhz;ik Mfpa 
Jiwfspy; ,uz;L Gjpa gl;lg;gbg;GfSk; 2019 Mz;;bd; ehk; ,Lk; Gjpa ghlnewpahFk;.  
mj;Jld; vq;fs; khztu;fs; Njrpa tpUJfspy; rpwg;ghf gq;Fgw;wpaJ vq;fSf;F kpf;f 
kfpo;r;rpahd xU tprakhFk;. 2018 ,y; ele;j njhopy;Jiw kw;Wk; fy;tp $l;lhz;ikahf 
ele;j nray;Kiwfs; Nkypy; Fwpj;jtu;fis ,d;Dk; nraw;gLj;Jtjw;F cjtpahf 
,Uf;Fk;. 
   
njhopw;fy;tp gy;fiyf;fofj;jpd;; [dtup 2019 ,y; gp vk; I rP vr; ele;j 
gl;lkspg;Gtpohtpy; 181f;F ,sq;fiy gl;lq;fs; fpilj;jJ. gy fy;tp Copau;fs; 2018 Mk; 
Mz;by; ,yq;if kw;Wk; ntspehl;L gy;fiyf;fofq;fspy; gjpT nra;tjd; %yk; 
KJfiy gbg;igj; njhlq;fpdu;. jpwd; Nkk;ghL kw;Wk; njhopw;gapw;rp mikr;rpy; 
epWtg;gl;l jpwd; Jiw Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; ,e;j KJfiy gbg;GfSf;F jq;fs; cjtpia 
ehba Copau;fSf;F epjpcjtp mspj;jJ. NkYk; fy;tp  kw;Wk; epu;thf Copau;fs; 
,yq;if kw;Wk; ntspehLfspy; eilngw;w gl;liwfs;> kw;Wk; fUj;juq;Ffs; 
Nghd;wtw;wpy; gq;Fgw;wpdu;. cw;gj;jpj;jpwd; Nkk;ghL kw;Wk; jiyikj;Jt tsu;r;rpia 
Nehf;fkhff; nfhz;l gy;fiyf;fofj;jpd; fy;tprhuh Copau;fSf;F FWfpa fhy gapw;rp 
toq;fg;gl;lJ. 
 
khztu;fs; gbg;gNjhL fz;fhl;rp Nghl;bfspYk; gq;Fgw;wpdu;. khztu;fs; gy fyhr;rhu 
kw;Wk; kj fyhr;rhuq;fs; elj;jp; mtu;fspd; jpwikia ntspg;gLj;jp gy;fiyf;fof 
xw;Wikia ntspg;gLj;jpdu;. 
 
,e;j gy;fiyf;;;fofj;jpy; Njrpa bg;Nshkh njhopy;El;g Mrpupau; fy;tpapy;> gapw;rp ika 
Nkyhz;ik> njhopy;Jiw gapw;rp Nkyhz;ik kw;Wk; kjpg;gPl;lhsu; gapw;rp Mfpatw;wpy; 
rhd;wpjo; gbg;G kw;Wk; kjpg;gPl;lhsu; gapw;rp %yk;  jpwd; Jiw Nkk;ghl;L jpl;lj;jpw;F 
cjtp gy rhd;wpjo; kw;Wk; bg;Nshkhtpd; ghlj;jpl;lq;fs; gytw;iw gy;fiyf;fofk; 
cUthf;fpaJ.  

2018 ,y; gy;fiyf;fofk; Nkw;nfhz;l Kd;Ndw;wj;jpw;F MSeu; FO> fy;tp kd;wk; kw;Wk; 
Mrpupa thupaj;jpd; mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; gy;fiyf;fofk; kw;Wk; khztu;fspd; MjuT 
vd;why; midj;J fy;tp kw;Wk; fy;tprhuh Copau;fspd; mauhj ciog;G fhuzkhFk;. 
mtu;fspd; ghuhl;lj;jf;f gzpf;fhf mtu;fs; midtUf;Fk; ed;pwp njuptpf;f tpUk;GfpNwd;> 
mjdhy; ,tu;fspd; ciog;Gf;F ehd; ed;wp nrYj;jp vjpu;fhyj;Jf;Fk; ,J njhlug;gLk;.  

 
Nguhrpupau;. [p.vy;.b. tpf;ukrpq;` 
cgNte;ju; 
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2.0 gy;fiyf;fof gzpg;ghsh; rig – 2018 
 
Nguhrphpah;. [P. vy;. b. tpf;ukrpq;̀ > 
cgNte;jh;> tho;f;ifj; njhopy;rhH njhopEl;gtpay; 
gy;fiyf;fofk;;( jiyth;.) 
 
jpU. tre;j ngNwwh 
nrayhsu;> mwptpay;> njhopy;El;gk;>  
Muha;r;rp> jpwd; mikr;rfk; mgptpUj;jp kw;Wk; 
njhopy; gapw;rp kw;Wk; fz;bad; ghuk;gupak; 
 
jpU. N[. N[. uj;drpwp 
nrayhsu;> cau;fy;tp kw;Wk;  
fyhr;rhu tptfhu mikr;rfk; 
 

jpUkjp. epy;kpdp bangldNf 

gzpg;ghsh; ehafk;, tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy; 
El;gtpay; gy;fiyf;fofk ;. 
 
jpU. vy;. lgpy;A. v];.  Fyuj;d 
gPlhjpgjp> njhopy;El;g gapw;rp gPlk; tho;f;ifj;  
njhopy;rhh; njhopy; El;gtpay; gy;fiyf;fofk;. 
 

nghwp. lgpy;a+. V> A+. Fzth;jd 

xUq;fpize;j nghwpapayhsu;fspd; epWtdk;> ,yq;if 

( I , v]; vy; ) gj;juKy;y. 

nghwp. [atpyhy; kPnfhl 
nghwpapayhsh; epWtdk;> ,yq;if 
 

jpU. re;jpuuj;d tpjhdNf 
rpNu\;l cjtp nghJr;nrayhsu; 
,yq;if Nrk;gu; Mg; fhku;];> nfhOk;G 02 
 
jpU. lahuj;d B fkNf  

6/12 nkypgd; muk tPjp gl;lfd Nfhl;Nl. 
 
jpU> lgpy;A [P gP Fztu;jd 

1 1juk; 1 Nyf; fpwrz;l;]. nfhOk;G – 02> 
 

jpUkjp. Nuhrhduh B fpw]; 

,y. 62/5> ehyhk; njW g`yts tPjp jyd;fk njw;F 
 

jpU. b. b. b. RutPu> 
fy;tprhh;FOk; cWg;gpdh;> 
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhop;El;gg; gy;fiyf;fofk;. 
 

jpU. Rp . [a#upa 
gzpg;ghsu; ehafk;> tu;j;jf kw;Wk; KjyPl;L 
nfhs;if epjp kw;Wk; ntF[d Clf mikr;rfk;. 
 

jpUkjp. wpg;`h K];jgh 

,y. 23 / jt “V”  Nuhay; ghu;f; nfhz;nlhkpdp ak; 
uh[fpupa 

 
nry;tp V. vk;. v]; [Ptkyp mNgNfhd; 

gp 12 / [p 1> nrha;rh tPl;Ltrjp tshfk; nrha;rhGu 
nkhul;Lt 
 

nry;tp. gp. vd;. Nf. kyhy;Nrfu 
nghJ ,af;Fdu; njhopy;El;g fy;tp  
kw;Wk; gapw;rpj; Jiw  
 
jpU. utp. [atu;jd 
jiytu; njhopy; gapw;rp Mizak; 
fyhepjp. rhuq;f    my`ngUk 
jiytu; Njrpa gapw;rp kw;Wk; njhopy;Jiw 
gapw;rp Mizak; 
  
fyh. rhuq;f myfg;;;;;;ngWk 
jiytu; 
Njrpa gapw;rp kw;Wk; njhopy;Jiw 
gapw;rp Mizak; 

jpU> v]; V ypadNf 
fy;tp fTd;rpy; epakdk; ngw;wtu;> tho;f;ifj; 
njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk;.  
 

jpUkjp. N[. Nf. fhd;jp 
fy;tp fTd;rpy; epakdk; ngw;wtu;> tho;f;ifj; 
njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk 

 

 
 
 
 
 
 

 



tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2018 
 

  102  
 

 
 

3.0 fy;tp FOkk; cWg;gpdu;fs; 
Nguhrphpah; [P. vy;. B. tpf;ukrpq;` - JizNte;ju;> jiytu;> tho;f;ifj;  njhopy;rhu;; njhopy;El;gtpay; 

gy;fiyf;fofk; 
jpUjkp vd; bangjdNf - gzpg;ghsu; ehafk;> tho;f;ifj;njhopy;rhu;; njhopy;El;gtpay; 

gy;fiyf;fofk; 
fyhepjp B B B RutPu - gPlhjpgjp> njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg; 

gPlk; 
jpU vy; lgpy;A v]; Fyuj;d - gPlhjpgjp> njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; 
nghwp. B v]; n`l;b Mur;rp - gzpg;ghsu;( njhlu;ghly;> jfty; Nritfs;) 
nghwp. jpUkhp N[ Nf fhd;jp - gzpg;ghsu;> mDkjp> mf;fpwpNlrd; kw;Wk; ju cWjpg;ghl;Lg; gphpT 
Nuhrpupau; ( jpUkjp ) rP I rp 
Fztu;jd 

- Mrpupa epakdj;jpw;F ntspNa- fy;tpapy; vkupl;lu;]; Nguhrpupau; 
OUSL (ntsp cWg;gpdu;) 

nghwp. gP. B. ruj; \e;j;uh - Kd;dhs; rpNu\;l tpupTiuahsu;> ,ae;jpu nghwpapayhsu;> jiytu; 
(tptrha kw;Wk; ngUe;Njhl;l nghwpapay; Mrpupau;) ,yq;if jpwe;j 
gy;fiyf;fofk; 

Nguh. jpUkjp. gP. V. Nf. v];. 
ngNwwh 

- jiytu;> fzpa msitapay; Jiw  njhopy;Jiw kw;Wk; 
tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

fyhepjp. V. v];. Nf. twhN`d - jiytu;> kdpjts Jiw – njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj; 
njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

fyhepjp. Mu;. vy;. lgpy;A. 
nfhf;fyNf 

- jiytu;> kpd; kw;Wk; kpd; mZtpay;. njhopy;Jiw kw;Wk; 
tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

jpUkjp. gj;krhd;jp it fkNf - jiytu;> fy;tp kw;Wk; gapw;rpj;Jiw njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; 
nghwp. ( jpUkjp ) lgpy;A rP rP 
Rkjpuj;d 

- jiytu;> epu;khdj;Jiw tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg; gPlk;.   

jpU nrNdr; b]hehaf;f gz;lhu 
 

- jiytu;> jpiwg;glk; kw;Wk; njhiyf;fhl;r njhopy;El;gk;> 
njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

jpU. A. V. v];. Nf. vjpuprpq;` - jiytu;> Ntshz;ik kw;Wk; czT njhopy;El;g Jiw> 
njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

fyhepjp. fRd; ed;jghy - jiytu;> fl;Lkhd njhopy;El;gk;. njhopy;Jiw kw;Wk; 
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk;. 

jpUkjp. A. rptnry;tp - jiytu;> fl;Lkhd njhopy; El;gk;. njhopy;Jiw kw;Wk; 
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk;. 

nry;tp. N[. V. vk;. gp. 
fUzhuj;d 

- jiytu;> nkhop Ma;Tfs; Jiw njhopy;El;g gapw;;rp gPlk;. 

jpU. vr;. gp. V. I. gjpud - jiytu;> jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gk;- ICT- njhopy;El;g gapw;;rp 
gPlk; 

nghwp. V];. gp V. Mu; Ruh[;  
[ajpyf 

- jiytu;> kpd; kw;Wk; kpd; mZtpay;)- tho;f;ifj; njhopy;rhh; 
njhopy;El;gg;gPlk; 

jpUkjp. B. Nf. ky;tj;j - rpNu\;l tpupTiuahsu;> jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gk;- ICT- 
njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; 

jpU. v];. V. ypadNf - rpNu\;l tpupTiuahsu;> nkhop Ma;Tfs; Jiw njhopy;El;g gapw;;rp 
gPlk;. 

nghwp. jpUkjp f myfg;;ngUk - rpNu\;l tpupTiuahsu;> kdpjts Jiw – njhopy;Jiw kw;Wk; 
tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

fyhepjp. V. vk;. [rPy; - rpNu\;l tpupTiuahsu;> fy;tp kw;Wk; gapw;rpj;Jiw njhopy;El;g 
gapw;;rp gPlk; 

fyhepjp. re;jd [ayhj;  - rpNu\;l tpupTiuahsu;> fzpa msitapay; Jiw  njhopy;Jiw 
kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

fyhepjp. (jpUkjp) Mu;. v];. 
gy;ypaFU 

- rpNu\;l tpupTiuahsu;> fzpa msitapay; Jiw  njhopy;Jiw 
kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

jpUkjp. vk;. NjdgJ - rpNu\;l tpupTiuahsu;> Ntshz;ik kw;Wk; czT njhopy;El;g 
Jiw> njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

jpUkjp. it. v];. kdJq;f  - rpNu\;l tpupTiuahsu;> fy;tp kw;Wk; gapw;rpj;Jiw njhopy;El;g 
gapw;;rp gPlk; 

jpUkjp. vd;. Vy;. gp. Xrb - rpNu\;l tpupTiuahsu;> Nkyhz;ik Ma;Tfs; Jiw> njhopy;El;g 
gapw;;rp gPlk; 

jpU. vr;. V. nrdtpuj;d - rpNu\;l tpupTiuahsu;> jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gk;- ICT- 
njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; 

jpU. Mu;. vk;. b. gp. uj;dhaf;f - tpupTiuahsu;> jFjpfhd; -jpiwg;glk; kw;Wk; njhiyf;fhl;r 
njhopy;El;gk;> njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh; 
njhopy;El;gg;gPlk; (Mrpupa epakdk; )  

miog;gpjo; kPJ   
jpU. lgpy;A. [p. Mde;j - rpNu\;l tpupTiuahsu;> nkhop Ma;Tfs; Jiw. njhopy;El;g gapw;;rp 

gPlk; 
jpUkjp. gPl; gpiwl;itru; - rpNu\;l tpupTiuahsu;> epu;khdj;Jiw tho;f;ifj; njhopy;rhh; 

njhopy;El;gg; gPlk;.   
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rPvr;. fpAv];. jpUkjp. Nf. V. 
FzNrfu 

- rpNu\;l tpupTiuahsu;> fzpa msitapay; Jiw  njhopy;Jiw 
kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk; 

jpU. gP. vr;. v];. v];. tp[auj;d - jiytu;. njhlu; fy;tp ikak; - tho;f;ifj;njhopyrhu; njhopy;El;g 
gy;fiyf;fofk;. 

jpU vk;. [p. ju;krpup - rpNu\;l cjtp gjpthsu;> Nju;T kw;Wk; kjpg;gPl;L ikak; 
jpUkjp lgpy;A gP B rP gpukPyh 
 

- cjtpg;gzpg;ghsu;> gPlq;fs; (fy;tp fTd;rpy; nrayhsu;) 

  

  

4.0 mwpKfk; 

 

 

 

 

4.1 tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpd; ];jhgpg;G 
 
tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopEl;gtpay; gy;fiyf;fofkhdJ 2008 ,y; ghuhSkd;w rl;l 
vz; 31 ];jhgpf;fg;gl;lJ. jw;fhy r%fj;jpd;>  ,yq;ifapy; cs;s Vida 
gy;fiyf;fofq;fspy; ,Ue;J Kw;wpYk; khWgl;l> fh. ngh. j cau;ju ghijf;F ntspNa 
Mw;wy; cs;s khztu;fis cs;thq;ff; $bajhf ,Uf;Fk; xU jdpj;Jtkhd 
gy;fiyf;fofk; xd;iw nfhz;L ,Uj;jy; vd;w ePz;lfhy fhj;jpUg;Gj; Njitia G+u;j;jp 
nra;a epWtg;gl;lJ.  
 

jw;NghJ> tho;f;ifj; njhopy;rhu; njhopEl;gtpay; gy;fiyf;fofkhdJ vd; tp fpA - NVQ 

epiy 5 my;yJ mjw;Fg; nghUj;jkhd rkkhd jifikfis cila khztu;fis 
Nru;j;Jf; nfhs;fpwJ. mt;thwhd jifikfisf; nfhz;L ,Ug;gtu;fs; fzprkfhd 
njhopy; Jiw ntspg;ghLld; $ba bg;Nshkh epiy njhopEl;g epfo;r;rpfSfF Clhf 
nrd;W ,Ug;gjhy; fh. ngh. j cau;ju jifik cAila khztu;fspy; ,ypUe;J 
NtWgl;ltu;fshff; fhzg;gLfpd;wdu;. ,t;thW> ,sepiyg; gl;l epfo;r;rpj; jpl;lj;Jf;Fs; 
khztu;fSf;F mtu;fSf;fhd tpNrl gpuptpy; cau; EhywpT toq;fg;gLtNjhL Ma;T 
$lq;fspYs;s etPd njhopEl;g fUtpfSld; eilKiw mDgtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s 
topfhl;lg;gLfpd;wJ. mj;NjhL khztu;fs; jdJ 5 MtJ miuahz;L fhyg;gFjpapy; 6 
khjfhy Jiwrhu; gapw;rpfisAk; ngw;Wf; nfhs;fpd;wdu;. ,e;j nraw;ghLfspdhy; 
njhopEl;g uPjpahf tsg;gLj;jg;gLtjhy;> khztu;fs; ,Wjp miuahz;L fhyg;gFjpapy; 
khztu;fs; nraw; jpl;lj;ij epiwT nra;thu;fs;. ,r; nraw; jpl;lkhdJ cw;gj;jp 
rhu;e;jjhfTk; mjpfkhf Jiwrhu; Njitfis mbg;gilahff; nfhz;ljhfTk; ,Uf;f 
Ntz;Lk;.    

 

4.2 gy;fiyf;fofj;jpd; Fwpf;Nfhs;fs; 

(m) njhopy;El;gk; kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhu; fy;tp kw;Wk; gapw;rp Kiwikapy; 
gy;fiyf;foff; fy;tpiag; ngWk; jFjp kw;Wk; ,aYikia mbg;gilahff; 
nfhz;L khztu;fsJ Kd;Ndw;w mgptpUj;jpf;F cjTjy;. 
  

(M) njhopy;El;g kw;Wk; tho;f;ifj;;njhopy;rhu; fy;tp Jiw kw;Wk; njhopy;Jiwapy; 
Nritahw;Wk; mNjNtis gapw;rpf;F cl;gLj;jg;gl;L cs;stu;fSf;F topfhl;ly; 
gapw;rpia toq;Fjy;. 

 
(,) njhopy;El;g kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhhu; fy;tp Jiw kw;Wk; gapw;rpj; 

Jiwf;fhd ghltpjhd mgptpUj;jpf;F cWJizahf ,Wj;jy;. 
 
(<) gy;fiyf;fof mDkjpf;fhf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l jfikfis nfhz;l eLj;ju 

kl;lj;jpyhd njhopy;El;g jpwd; egu;fSf;fhf fw;ifg; ghlnewpfis toq;Fjy;. 
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(c) Njrpa tho;f;ifj;njhopy;rhu; jfikfisf; nfhz;L cs;sth;fSf;F mtu;fspd; 
fy;tpj; jifikfisg; ngWtjw;Fk; jpwid Nkk;gLj;Jtjw;Fkhd fw;ifg; 
ghlnewpfis toq;Fjy;. 

 
(C) njhlu;r;rpahd njhopy;jpwd; mgptpUj;jp kPjhd njhlu; fy;tpg; ghlnewpfis 

toq;Fjy;> kw;Wk; 
 
(v) epu;khz> cw;gj;jp kw;Wk; Nritj; Jiwfspy; <LgLk; epWtdq;fs; 

cs;slq;fyhf kf;fSf;F njhlu; Nritia toq;Fjy;. 
 
 
NkYk;> 2017 Mk; Mz;by; njhopy; El;g Jiwapy; (];l;uPk; ) f. ngh. j. cau; ju (V 
vy;) fy;tpia fw;w khztu;fSf;F mtu;fspd; cau; fy;tp kl;lj;ij cau;j;Jtjw;fhf 
khztu;fs; Nru;f;fg;gl;ld. ,yq;ifapy; Kjy; Kiwahf vd; tp fpA ( NVQ ) Jiw 
(];l;uPk; ) kw;Wk; f. ngh. j. cau; ju ( V vy; ) khztu;fs;.  
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MSeu; FO (gp x [p) / Jiz Nte;ju; 

 

fy;tp fTd;rpy; (f.f)  

gPlhjpgjp/ gapw;rp 
njhopy;El;g gPlk; 
( g njh.gp) 

njhopy;Jiw kw;Wk; 
njhopy;El;g gPlk; 
(njh  njh gP ) 

fy;tp kw;Wk; 
gapw;rpj; Jiw 
(f g J) 

nkhop Ma;Tfs; 
Jiw 

jfty; kw;Wk; 
njhlu;G 
njhopy;El;gj; 
Jiw (j njh 
njh J) 

jfty; kw;Wk; 
njhlu;Gj; Jiw 

(j njh J) 

 

Jfty; 
njhlu;Gj;Jiw 

Communication 

ghlj;jpl;l 
Nkk;ghl;L gpupT 

fl;Lkhd njhopy;El;gj; 
Jiw 

Ntshz;ik kw;Wk; 
czT njhopy;El;gj;Jiw 

kpd; kw;Wk; kpd;dZ 
njhopy;El;gj;Jiw 

cw;gj;jp njhopy;El;gj;Jiw 

fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gj;Jiw 

msT fzf;nfLg;G 
njhopy;El;gj; Jiw 

jpiug;glk; kw;Wk; 
njhiyfhl;rp jahupg;G 
njhopy;El;g Jiw 

N`hl;ly; 
Nkyhz;ikj;Jiw 

,af;Fdu; 

/Nru;f;if 
mq;fPfhuk; 
kw;Wk; ju 
cj;juthjk;  

(, m j c) 

Nru;f;if 
mq;fPfhuk; 
kw;Wk; ju 
cj;juthj 
fTd;rpy; 

(Nrmjcf) 

 

,af;Feu;/Cl
fk; jfty; 

Nritfs;) 

Irpb njhopy; 
El;g gpupT 

fw;wy; ts 
Nkk;ghl;L 
ikak; (f 
t Nk ik) 

E}yfk; 

Clf 
gpupT 

nghJ 
epu;thfk; 

kdpjts 
Nkyhz;ik 

khztu; Nru;it 
gpupT kw;Wk; 
njhopy;El;g 
Nrit gpupT 

nghUl;fs; 
kw;Wk; %yjd 
nrhj;J guhkupg;G 
gpupaT 

guhkupg;G gpupT 

Nghf;Ftuj;J thfd 
guhkupg;G gpupT 

Nju;T kw;Wk; 
kjp;g;gPl;L ikak; 

,af;Feu; 
epjp 

epjp Nritfs; 

fzf;F  

nfhLg;gdTfs; 

];Nlhu;]; 

gzpg;ghsu; ehafk; (g eh) 

cs; 
jzpf;if 
Nrit 

Nru;f;if mq;fPfhuk; kw;Wk; ju 
cj;juthj fTd;rpy; (Nrmjcf) 

* UOVT  ,d; fPo; cs;s MW 
gy;fiyf;fof fy;Y}upfs; 
uj;kuhid> khju> Fypahgpba> 
mEuhjGu> gld;fy> 
aho;g;ghzk; /  epWtdj;jpd; jiyik 

epu;thf mjpfhup /  ,af;Feu; 

 

njhopy;El;g 
Mrpupa 
Nkk;ghl;L 
epWtdk; 
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5. njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gg;gPlk;  ( FIVT ) 

 

5.1 khzth; cs;thq;fy; 2018 
njhopy;El;g ,skhdpg;gl;lq;fshd cw;gj;jpj;  njhopy;El;gk;> nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;> 
fl;bl Nritfs;  njhopy;El;gk;> czT nray;Kiw njhopy;El;gk; kw;Wk; gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp 
jahupg;G  njhopy;El;gk; kw;Wk; eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;; 
kw;Wk;  fzpa msitapay; njhopy;El;gk; Mfpatw;wpw;fhd ,U njhFjp khztu;fisj; ( KONeu 
kw;Wk; gFjpNeu ) njupT nra;tjw;fhd jpwikfhz; guPl;ir 19 Mk; jpfjp ngg;uthp 2018 
eilngw;wJ. Kjy; Kiwahf czT nray;Kiw njhopy;El;gk; kw;Wk; fl;Lkhd njhopy; El;gk; 
kw;Wk; ts Nkyhz;ik njhopy; El;gg;;  gbg;Gfs; thu ehl;fspy; fw;gpf;fg;gl;ld. jpwikfhz; 

guPl;ir nray;jpwd; mbg;gilahff; nfhz;L 2018 / 2019 fy;tp Mz;bw;fhf gpd;tUk; 
vz;zpf;ifapyhd khztu;fs;. nghUj;jkhd gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F Nru;j;Jf; nfhs;sg;gl;ldu;. 
fy;tpahz;bd; thu ehs; njhFjp khztu;fspd; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gLk; tptuq;fs; ml;ltiz xd;;W 
kw;Wk; ,uz;by; nfhLf;fg;gl;L cs;sd. Njrpa njhopy; jFjp epiy 5 my;yJ MW my;yJ mjw;F 
rkkhd jFjpfs; nfhz;l khztu;fSf;F Kd;Dupik mspj;J gpd;du; > fpilf;ff; $ba ntw;wp 
,lq;fSf;F f. ngh. j. cau;ju epiy jFjpfs; nfhz;l khztu;fshy; epug;gg;gl;ld. ,e;j Kaw;rp 
gl;lg; gbg;G jpl;lq;fis KO jpwDld; elj;j mDkjpj;jJ. f. ngh. j. cau;ju epiy khztu;fSk; 
Nju;it vjpu;nfhs;s Ntz;b ,Ue;jJ. Nju;tpy; Nju;r;rp ngw;wtu;fspy; mtu;fspd; ,]l; 

kjpg;ngz;zpd; ( Z-score ) mbg;gilapy; khztu;fs; Nju;T nra;ag;gl;ld. me;je;j gl;lq;fSf;fhd 
EioTj; jFjpfshff; fUjg;gLk; Nkk;gl;l epiy tptuq;fs; ml;ltiz 3 ,y;  

nfhLf;fg;gl;Ls;sd. vd; tP FA+ kw;Wk; f. ngh. j. cau;ju gbtj;jpy; mDkjpf;fg;gl;l 
khztu;fspd; vz;zpf;if ml;ltiz 4 ,y; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
Nju;tpy; Nju;r;rp ngw;wtu;fspy; mtu;fspd; ,]l; kjpg;ngz;zpd; ( Z-score ) mbg;gilapy; khztu;fs; 
Nju;T nra;ag;gl;ld. 
 
 

Table 1 ml;ltiz 5.1 - khzth; cs;thq;fy; 2018/2019 njhopy; Jiw kw;Wk; njhopw;El;gg; gPl fy;tpahz;Lf;fhd thu 
ehl;fspd; gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

# njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp 
gjpT nra;ag;gl;l 
khztu;fspd; vz;zpf;if 

1.  njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk;  41 

2.  njhopy;El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;  53 

3.  njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk;  42 

4.  njhopy;El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw njhopy;El;gk;  41 

5.  
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;;  

45 

njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg; gPl nkhj;j 
thuehs;  gl;l epfo;rpj; jpl;lq;fs; 222 
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Table 2 ml;ltiz 5.2 - khzth; cs;thq;fy; 2018/2019 njhopy; Jiw kw;Wk; njhopw;El;gg; gPl fy;tp Mz;Lf;fhd 
thu ,Wjp ehl;fspd; gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 

 

# njhopy;El;g ,skhdpg; gl;l fw;if newp 
gjpT nra;ag;gl;l 
khztu;fspd; vz;zpf;if 

1.  njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; 58 

2.  njhopy;El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;  55 

3.  njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk;  31 

4.  njhopy;El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw njhopy;El;gk;  52 

5.  
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;;  

70 

6.  
njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk;  

26 

7.  njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa msitapay; njhopy;El;gk;  63 

njhopy;Jiw kw;Wk; tho;f;ifj; njhopy;rhh; njhopy;El;gg; gPl nkhj;j thu 
,Wjp ehs;  gl;l epfo;rpj; jpl;lq;fs; 355 

 

Table 3 ml;ltiz 5.3 - khzth; cs;thq;fy; - f. ngh. j.  ( cau;ju ) jFjpfs; ntt;NtW gl;lq;fSf;fhd EioTj; 
jFjpahf fUjg;gLfpd;wd. 

 

 

 

 

 

#   njhopy;El;g ,skhdpg; gl;l fw;if newp fUjg;gLk;  cau;ju ];uPk; 

1.  
njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk;  

nghwpapay; n;jhopy;El;gk; 

2.  
njhopy;El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk;  

nghwpapay; n;jhopy;El;gk;  

3.  
njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk;  

nghwpapay; n;jhopy;El;gk;  

4.  
njhopy;El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk;  

capu; mikg;Gfs; njhopy; El;gk; kw;Wk; 
capupay; mwptpay;  

5.  
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk;;  

nghwpapay; n;jhopy;El;gk;  
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Table 3 ml;ltiz 5.4 - khzth; cs;thq;fy; - vd; tP FA kw;Wk; f. ngh. j.  ( cau;ju ) jFjpfs; ntt;NtW 
gl;lq;fSf;fhd EioTj; jFjpahf fUjg;gLfpd;wd. 

#  njhopy;El;g ,skhdpg; gl;l fw;if newp vd; tP fpA 
f. ngh. j. ( 

c / j ) 

thu ehl;fs; 

1.  njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk;  4 37 

2.  
njhopy;El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk;  

5 48 

3.  njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk;  4 38 

4.  
njhopy;El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk; 

5 36 

5.  
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;; 

1 44 

thu ,Wjp ehl;fs; 

6.  njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk;  58 -- 

7.  
njhopy;El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk;  

55 -- 

8.  njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk;  31 -- 

9.  
njhopy;El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk;  

52 -- 

10.  
njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt njhopy;El;gk;;  

70 -- 

11.  
njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp 
jahupg;G  njhopy;El;gk;  

26 -- 

12.  
njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa msitapay; 
njhopy;El;gk;  

63 -- 

 

5.2 mbg;gil epfo;r;rpj; jpl;lk; 
 

Muk;g epfo;T kw;Wk; Nehf;Fepiy epfo;r;rpj;jpl;lk; (orientation programme) Mfpait thuehs; kw;Wk; 
thu ,Wjpehs; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf 05 Mk; jpfjp Nk khjk; 2018 elhj;jg;gl;lJ. thuehs; 
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf njupT nra;ag;gl;l khztu;fSf;fhd mj;jpahtrpakhd mbg;gil ghlq;fshd 

fzpjk;> jfty; njhlu;ghly; kw;Wk; Mq;fpyk; ( Mathematics, Information Technology and English ) 
Mfpait 07 Mk; jpfjp Nk khjk; 2018 ,y; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ 02 Mk; 
jpfjp [{iy  2018 ,y; epiwT nra;ag;gl;lJ. 
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5.3 njhopy;El;g ,skhdp gl;l epfo;r;rpj; jpl;lk; ( thuehs; kw;Wk; thu,Wjp ehs; ) 
 

Gjpjhfg; gjpT nra;ag;gl;l thuehs;- njhFjp (B1) kw;Wk; thu ,Wjpehs; - njhFjp (B2) 
Mfpatw;Wf;fhd Kiwahd gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; KiwNa 02 Mk; jpfjp [{iy 2018 kw;Wk; 19 
Mk; jpfjp Nk 2018 Muk;gpf;fg;gl;lJ. KO nrk];lu; 5 ,d; NghJ> mjhtJ Mf];l; 2018 Kjy; 
[dtup 2018 tiu> nrk];lu; 5 khztu;fs;; njhopy;Jiwapd; gy;NtW ,lq;fspy; njhopy; gapw;rp  
ngw;wdu;.;. 

 
njhopy;El;g khztu;fspd; tptuq;fs; gPlq;fshy; toq;fg;gLk; gl;lg;gbg;Gfs; ml;ltiz 5 ,y; 
nfhLf;fg;gl;Ls;sd. 
 
Table 4 ml;ltiz : 5.5 nkhj;j khztu;fspd; vz;zpf;if 

Title of the Degree 
Course 

Year of Registration 
2015 – 
thueh
s; 

2015 – 
thu,W
jp ehs; 

2016 – 
thueh
s; 

2016 - 
thu,W
jp ehs; 

2017 – 
thueh
s; 

2017 - 
thu,W
jp ehs; 

2018 – 
thueh
s; 

2018 - 
thu,W
jp ehs; 

njhopy;El;g 
,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

19 29 19 40 37 33 41 58 

njhopy;El;g 
,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk; 

13 15 00 22 42 17 42 31 

njhopy;El;g 
,sq;fiy nghwp 
,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

14 37 21 40 45 22 53 55 

njhopy;El;g 
,sq;fiy czT 
nray;Kiw 
njhopy;El;gk 

-- 48 -- 45 42 44 41 52 

njhopy;El;g 
,sq;fiy gl 
kw;Wk; 
njhiyf;fhl;rp 
jahupg;G  
njhopy;El;gk; 

-- 31 -- 31 -- 36 -- 26 

njhopy;El;g 
,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk;; 

-- 39 -- 61 41 63 45 70 

njhopy;El;g 
,sq;fiy fzpa 
msitapay; 
njhopy;El;gk 

-- 49 -- 56 -- 83 -- 63 

nkhj;jk; 46 248 40 295 207 298 222 355 

 

5.4 gPlj;Jf;fhf elhj;jg;gl;l guPl;irfs; 2018     
 
2018 Mk; Mz;Lfspy; elhj;jg;gl;l Nju;Tfspd; tpguq;fs; thuehs; kw;Wk; thu,Wjpehs; ml;ltiz 
6 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ 
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Table 5 ml;ltiz : 5.6    2018 ,y; gPlj;jpdhy; elhj;jg;gl;l guPl;irfs; 

 

# 
njhopy;El;g ,skhdp gl;l 
fw;if newp 

Mz;b
d; 
Kjyh
tJ 
gjptPL 

elj;jypd; 
tif 

(Mode of 

conduct) 

miuahz;L 
,Wjpg; 

guPl;ir 
njhlf;fk; KbT 

1 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

2017 

 
thuehl;fs; 

 

 

miuahz;L 1 

 

09.01.2018 26.01.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk;; 

2 njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2014 

 

 

thu,Wjp 
el;fs; 

 

 

miuahz;L 6 

 

13.01.2018 10.02.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk; 

3 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2017 

 

 

thu,Wjp 
el;fs; 

 

 

miuahz;L 1 

 

13.01.2018 03.02.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk; 
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njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa 
msitapay; njhopy;El;gk; 

4 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2015 

 

 

thu,Wjp 
el;fs; 

 

 

miuahz;L 5 

 

17.02.2018 11.03.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa 
msitapay; njhopy;El;gk; 

5 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2016 

 

 

thu,Wjp 
el;fs; 

 

 

miuahz;L 3 

 

17.03.2018 08.04.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa 
msitapay; njhopy;El;gk; 

6 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2015 thuehl;fs; miuahz;L 6 19.03.2018 30.03.2018 
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njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

  

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

7 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2016 

 

thuehl;fs; 

 

miuahz;L 4 

 

19.03.2018 30.03.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

# 
njhopy;El;g ,skhdp gl;l 
fw;if newp 

Mz;bd; 
KjyhtJ 
gjptPL 

elj;jypd; 
tif 

(Mode of 

conduct) 

miuahz;
L ,Wjpg; 

guPl;ir 
njhlf;fk; KbT 

 

8 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

2017 

 

 

thuehl;f
s; 

 

 

miuahz;

L  2 

08.10.2018 19.10.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

 

 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2016 

 

thu,Wjp 
el;fs; 

 

miuahz;

L  4 

13.10.2018 04.11.2018 

 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp 
jahupg;G  njhopy;El;gk; 
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njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fzpa msitapay; 
njhopy;El;gk; 

9 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2017 

 

thu,Wjp 
el;fs; 

 

miuahz;

L  2 

13.10.2018 04.11.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp 
jahupg;G  njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fzpa msitapay; 
njhopy;El;gk; 

10 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

 

2015 

 

thu,Wjp 
el;fs; 

 

miuahz;

L  6 

10.11.2018 25.11.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
cw;gj;jp njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp 
jahupg;G  njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fzpa msitapay; 
njhopy;El;gk; 
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5.5  2018 ,d; tUifjU tpupTiuahsh;fs; 
  

gPlq;fspdhy; gpd;tUk; fhuzkhf tUifjU   tpupTiuahsu;fs; kw;Wk; tsthsu;fspdhy;  
Nritfis ngw;Wf;nfhs;fpd;wd. 

 epue;ju fy;tp Copau;fspd; gw;whf;Fiw fhuzkhf 

 kw;w gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; cau; epWtdq;fs; fy;tp kw;Wk; fy;tpahsu;fSld;  rpwe;j 
njhlu;ig Vw;gLj;jpaJ. 

11 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2018 

 

 

thuehl;f
s; 

 

 

miuahz;

L  1 

03.11.2018 25.11.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

12 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; 

2018 

 

thu,Wjp 
el;fs; 

 

miuahz;

L  1 

03.11.2018 25.11.2018 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fl;bl Nritfs; 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
czT nray;Kiw 
njhopy;El;gk 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl 
kw;Wk; njhiyf;fhl;rp 
jahupg;G  njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
eph;khd njhopy;El;gtpay; 
kw;Wk; ts Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
fzpa msitapay; 
njhopy;El;gk; 
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vy;yh gPlq;fspdhYk; elhj;jg;gLfpd;w gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; tpupTiuahsu;fspd; tptuq;fs; 
ml;ltiz 7 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
 
Table 6  ml;ltiz: 5.7 - 2017 ,d; tUifjU tpupTiuahsh;fs; 

# 
njhopy;El;g ,skhdpg; gl;l 

fw;if newp 

Mz;bd; 
KjyhtJ 
gjptPL 

elj;jypd; tif 

Mode of conduct 

miuahz;L   

tUif 
jUk; 
tpupTi
uahsu;
fspd; 
vz;zp
f;if 

1.  

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

2014 thu,Wjp el;fs miuahz;L  6 03 
njhopy;El;g ,sq;fiy czT 
nray;Kiw njhopy;El;gk; 

2.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; 

 

2015 

 

 

thuehl;fs; 

 

 

miuahz;L  6 

 

03 

njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

3.  

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

2016 

 

thuehl;fs; 

 

miuahz;L  4 07 njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk; 

4.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; 

2015 thu,Wjp el;fs; miuahz;L  6 68 

njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy czT 
nray;Kiw njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; 
njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa 
msitapay; njhopy;El;gk; 

5.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk 
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njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

 

 

2016 

 

thu,Wjp el;fs; 

 

miuahz;L  4 

 

 

43 

njhopy;El;g ,sq;fiy czT 
nray;Kiw njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; 
njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa 
msitapay; njhopy;El;gk; 

6.  

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

2017 

 

thuehl;fs; 

 

miuahz;L  2 41 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk 

njhopy;El;g ,sq;fiy czT 
nray;Kiw njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk; 

7.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; 

2017 thu,Wjp el;fs; miuahz;L  2 43 

njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy czT 
nray;Kiw njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; 
njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa 
msitapay; njhopy;El;gk; 

8.  

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk;  

 

2018 

 

 

 

thuehl;fs; 

 

 

 

miuahz;L  1 

 

 

57 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk 
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njhopy;El;g ,sq;fiy czT 
nray;Kiw njhopy;El;gk; 

 

njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk; 

9.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; 

2018 thu,Wjp el;fs; miuahz;L  1 58 

njhopy;El;g ,sq;fiy cw;gj;jp 
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fl;bl 
Nritfs; njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy czT 
nray;Kiw njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; 
njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy eph;khd 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; ts 
Kfhikj;Jt njhopy;El;gk; 

njhopy;El;g ,sq;fiy fzpa 
msitapay; njhopy;El;gk; 

 
 

5.6   njhopy;El;g ,skhdp khztu;fSf;fhf tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. 
 
,sepiyg; gl;ljhupfSf;F tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gLtJ Kd;Ndw;wk; nra;ag;gl;lJ. vd; tP fpA 6 –
(NVQ 6) bg;Nshkh my;yJ mjw;F rkkhd my;yJ cau; jFjpia ngw;w khztu;fs; khj;jpuNk 
tpjptpyf;FfSf;F jFjp cilatu;fshff; fUjg;gl;ldu;. khztu; toq;fg;gl;l njhFjpfSf;F 
(modules) rkdhd ghlj;ij bg;Nshkh epiyapy; ntw;wpfukhf G+u;j;jp nra;jpUe;jjw;fhf 
tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. rhl;rpahf bg;Nshkhtpd; %y transcript rku;g;gpf;FkhW khztu;fs; 
Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ldu;. 
 
tpjptpyf;Ffis vjpu;ghu;j;jpUe;jtu;fs; ,uz;L tiffspd; fPo; tpz;zg;gpf;f Ntz;b ,Ue;jJ. tif 
01 ,y; ,Ue;j khztu;fSf;F  tpupTiufs; kw;Wk; nrad;Kiw tFg;GfSf;F r%fkspj;jy; kw;Wk; 
,Wjp miuahz;L guPl;ir mlq;fshf midj;J fzpg;gPLfsp ,Ue;Jk; tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. 
vdpDk; Fwpg;gpl;l njhFjpfspy; mtu;fsJ nray; jpwdhdJ GPA fzpj;jy; fhuzkhf rhjhuz 
rpj;jpf;F rkkhfNt fUjg;gl;lJ.tif 02 ,y; ,Ue;j khztu;fSf;F  tpupTiufs; kw;Wk; 
nrad;Kiw tFg;GfSf;F r%fkspj;jypypUe;J tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. Mdhy; mtu;fs; 
njhlu; fzpg;gPLfisAk; ,Wjp miuahz;L guPl;iriaAk; G+u;j;jp nra;AkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ldu;. 
[p gP V - GPA fzpj;jYf;fhf me;j kjpg;gPLfspy; khztu;fs; mile;j nray;jpwd; epiyfs; 
njhlu;r;rpahf fzf;fpy; nfhs;sg;gl;ld.  
 
NkYk; > tpyf;F nfhs;ifiag; nghWj;jtiu tpz;zg;gpj;j kw;Wk; tpyf;FfSf;F jFjp ngw;w 
khztu;fSf;F KO miuahz;Lk; tpyf;F toq;fg;gl;lJ. vd;. tP. FA nyty; 6 msT 
fzf;nfLg;ig Kbj;jtu;fSf;F Kjy; Mz;bf;fhd tpyf;Ffshf toq;fg;gl;ld. Vnddpy; vd;. tP. 
FA nyty; 6 ,skhdp Kjy; Mz;Lf;F rkkhf fUjg;gLfpwJ. vdNt mtu;fSf;F ,uz;lhk; 
Mz;L gl;lk; Nru tha;g;G toq;fg;gl;lJ. Gpw gl;lq;fisg; gpd;gw;Wk; khztu;fSf;F njhFjp kw;Wk; 
nrk];lu; tpjptpyf;Ffs; tpyf;F nfhs;ifapd; mbg;gilapYk; mtu;fspd; Nfhupf;iffspd;gb 
toq;fg;gl;ld.  
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5.7  Ntiy rhu;e;j njhopy;Jiwg;gapw;;rp 
 

Ntiy mbg;gilapyhd njhopy;Jiw gapw;rp vd;gJ ,sq;fiy njhopy;El;g jpl;lq;fspy; xU 
Kf;fpakhd fl;lha mq;fkhFk;. ,J %d;W khjq;fs; ,Uf;Fk; czT nray;Kiw 
njhopy;El;gj;ijj; jtpu MW khjq;fSf;F eP;bf;Fk;. ,e;j njhFjp nrk];lu; 5  ,y; 
toq;fg;gLfpwJ. khztu;fs; mjd; ,sq;fiy gapw;rp Ntiytha;g;G jpl;lj;jpd; fPo; Njrpa gapw;rp 
kw;Wk; njhopy;Jiw gapw;rp Mizaj;Jld; ,ize;J njhopy;Jiwapy; itf;fg;gLfpwhu;fs;. 
khztu;fspd; Ntiy mbg;gilapyhd njhopy;Jiw gapw;rpia kjpg;gpLtjw;F tpupthd kjpg;gPl;L 
jpl;lk; cUthf;fg;gl;lJ. Vnddpy; khztu;fspd; ju Gs;sp ruhrup ( [p gp V ) fzf;fPl;by; ,e;j 
$W fUjg;gLfpwJ.  
 
 

5.8.  gPlf;FOf;$l;lq;fs; 
 
xt;nthU khjKk; gPlf;FOf; $l;lq;fs; elhj;jg;gl;ld. mjdhy; 11 gPlf;FOf; $l;lq;fs; 2018 
fhyg;gFjpapy; elhj;jg;gl;ld. 
 

5.9 khztu; gpujpepjpapd; tptuq;fs; 
jpU. v];. V. v];. Vk;. n[arpq;f ( fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; gP 2) kw;Wk; jpU. Nf. gp. vd;. 
rk;gj; (nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; gp 1) 2019 [_iy tiu Mrpupa thupaj;jpd; khztu; 
gpujpepjpfshf gzpahw;wpdhu;. mjd; gpwF mtu;fs; jpU. b. vk;. b. rp. cjaq;fh ( fzpa msT 
fzf;nfLg;G gp 2 ) kw;Wk; jpU. vr;. Vk;. Mu;. [p. n`uhj; (nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; gp 1)  

 

5.10 fz;fhl;rpfs; kw;Wk; Nghl;bfspy; gq;Nfw;gJ 
,yq;ifapd; nghwpahsu;fs; epWtdk; Vw;ghL nra;j nlf;Ndh 2018 fz;fhl;rpap; Mrpupa khztu;fs; 
gq;Nfw;wdu;. 

GNuhGl; - gpNuh Ngf; kw;Wk; mf;gp]; 2018 tpUJfs; 

GNuhGl; - gpNuh Ngf; kw;Wk; mf;gp]; vd;gJ ,yq;ifapy; eilngw;w kpf tpupthd czT ghdk; 
kw;Wk; Ngf;Nf[pq; fz;fhl;rp kw;Wk; gjg;gLj;jg;gl;l czT> ghdk;> Ngf;Nf[pq; kw;Wk; Ntshz;ik 
Mfpatw;wpy; <Lgl;Ls;s midj;J epWtdq;fSf;Fk; kpfg; ngupa tu;jf fz;fhl;rp MFk;. 

Ntshz;ik kw;Wk; czT njhopy;El;gj; Jiw> njhopw;fy;tp gy;fiyf;fofk; 2018 ,y; Kjd; 
Kiwahf fz;fhl;rpapy; 15 (gjpide;J) GJikahd jahupg;Gfis gq;;;Nfw;W fhl;rpg;gLj;jpaJld;> 
%d;W tpUJfis ngw Kbe;jJ. 

1. rpwe;j ];lhy; - ,d;];bbA+\dy; tifapd; “ntw;wpahsu;” 

2. tzpfuPjpahf rhj;jpakhd cw;gj;jpapd; “ntw;wpahsu;” fudy; -g;uht;d; fwp fyit J}s; 

3. tzpfuPjpahf rhj;jpakhd cw;gj;jpapd;; “ 2 tJ ud;du; mg; “ %ypif I];fpuPk;  
 
GJikahd jahupg;GfSf;F vl;L (8) fhg;Gupik cupikfisg; gad;gLj;j Jiw 
vjpu;ghu;f;fpwJ. 
 

5.11 Gjpa cj;jpNahfj;jh;; Ml;Nru;g;G 
1 fyh. (jpUkjp) Mu; v]; gy;ypaFU rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; ll 
2 fyh. \e;jd [ayhj; rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; ll 
3 Ch. QS.(jpUkjp) Nf V FzNrfu rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; ll xg;ge;j mbg;gilapy; 
4 jpUkjp. lgpy;A V I vk; FzNrfu tpupTiuahsu; (jFjpfhz;) 
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5.12  Copau; tsu;r;rp epfo;r;rp jpl;lq;fs; 
 

Jiw jpwd; Nkk;ghl;L jpl;;lj;jpd; fPo; mikr;rfk; cUthf;fpa kdpj ts Nkk;ghl;Lf; nfhs;ifia 
tho;f;ifj; njhopy;rhu;; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofkhdJ nray;gLj;JfpwJ. gpd;tUk; 
Copau;fSf;F cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; elj;jg;gLk; gy;NtW Fwfpa fhy gapw;rp jpl;lq;fSf;F 
cl;gl;L mtu;fspd; jpwid tsu;j;Jf; nfhs;s tha;g;Gfs; toq;fg;gl;ld. 

Cs;Su;  

gapw;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; gl;liwfspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fs; ml;ltiz 6 ,y; nfhLf;fg;gl;L 
cs;sd. 

Table 7 Ml;ltiz 6 ,y; gapw;rpj; jpl;lq;fspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fs; ( cs;Su; ) 

 
 

gapw;rpahsupd; 
ngau; 

gjtp epWtdk; / 
gapw;rpahsu; 

gapw;rpahsupd; ngau; fhyk; 

jpUkjp. [P vk;  
v]; Mu; gP 
khdtL 
 

fy;tp 
cjtpahsu; 

rp   I b V 
Caukhd fl;blq;fspy; 
nraypy; kw;Wk; nray; mw;w 
jP ghJfhg;G mikg;Gfs; 

2 ehl;fs; 

jpU. J\;ad;jd; 
 

tpupTiuahs
u; ( jFjp 
fhz; ) 

A v]; N[ gp mgptpUj;jp jpl;lk; xt;nthU 
nts;spf; 
fpoikAk; 
(6 

khjq;fs) 

nghwp. jpUkjp 
N[ Nf fhd;jp 
 

rpNu\;l 
tpupTiuahs

u; 

v]; vy; V gP jpwd; Nkk;ghL> Ntiy 
cUthf;fk; kw;Wk; 
nghUshjhu Nkk;ghL 
Mfpatw;wpy; mq;fPfhuk; 
ngw;w gzpahsu;fspd; gq;F 
rhd;wpjo; 
 2 ehl;fs; 

fyh. V v]; Nf 
twhN`d 
 
 

rpNu\;l 
tpupTiuahs

u; 

  vd; rp gP rp njhopy;fis 
gRikg;gLj;Jtjd; %yk; 
ngUepWtd Rw;Wr; #oy; 
epiyj;jd;ik 

 
9 ehl;fs; 

nghwp. jpUkjp 
N[ Nf fhd;jp 
 

rpNu\;l 
tpupTiuahs

u; 

I , v]; vy; Nghwpahsu;fSf;fhd 
gzpapl ghJfhg;G 
 

 7 ehl;fs; 

fyh. Mu; vy; 
lgpy;A 
nfhf;fyNf 

rpNu\;l 
tpupTiuahs

u; 

Mju; rp fpyhu;f; 
rp gp b ghlnewp mwptpg;G 
 

5 ehl;fs; 

jpU.  A+ V v]; 
Nf vjpuprpq;` 

rpNu\;l 
tpupTiuahs

u; 

mwptpay;> njhopy; 
El;gk;> Muha;r;rp> 
jpwd; Nkk;ghL 
kw;Wk; njhopy; 
gapw;rp  kw;Wk; 
fz;bad; ghuk;gupa 
mikr;rfk; 

mYtyf flikfis 
jpwk;gl nra;a  Google 
Nritia vt;thW 
gad;gLj;JtJ 
 

 

1 ehs; 

jpU. Mu; Mu; 
vk; b gp 
uj;dhaf  

tpupTiuahs
u; ( jFjp 
fhz; ) 
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ntspehL 
 
ntspehl;L gapw;rp jpl;lq;fs; kw;Wk; gl;liwfspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fspd; ml;ltiz 9 ,y; 
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
Table 8 ml;ltiz 9: gapw;rp jpl;lq;fspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fs;  

( ntspehLfspy; ) 
 

gapw;rpahsupd; ngau; gjtp 

epWtdk; 
/ 

gapw;rpahs
u; 

gapw;rpahsupd; ngau; fhyk; 

fyh. rP. [ayhj; 
rpNu\;l 
tpupTiuahsu; 

mT];jpNu
ypah 

 

gP V fpA v]; khehL 

 

 

2018.09.14-20 

fyh. V v]; Nf 
twhN`d 

rpNu\;l 
tpupTiuahsu; 

nfhupah 

2018 cyfshtpa kdpj 
tsq;fs; fpof;F Mrpa 
gRgpf; gl;liw 

 

2018.11.04-11 

nghwp. jpUkjp N[ Nf 
fhd;jp 
 

rpNu\;l 
tpupTiuahsu; 

,j;jhyp rg;is nlyptup epWty; 
Nrhjid kw;Wk; 500 

KYA n[dNul;lupd; 
MizapLjy 

2018.10.14-20 

fyh. B B B RutPu 
 

rpNu\;l 
tpupTiuahsu; 

rPdh rPdhtpy; epq;Ngh 
nghypnlf;dpf; 

2018.01.03-

2018.01.10 

jpU.  vk; lgpy;A gP 
kJuq;f  

tpupTiuahsu; ( 

jFjp fhz; ) 

jha;yhe;J 
Ph.D gp vr; b xU 
mq;fkhf 

2018.01.08-

2018.03.16 

 
 

 

5.13 KJfiy gbg;GfSf;fhd cjtpj;njhif 
 

mikr;rpd; Jiwfs; Nkk;ghl;L jpl;lj;jpd; fPo; gpd;tUk; fy;tpg; gzpahsu;fs; jq;fs;  gp vr; b Ph.D 

gbg;gpw;fhd cjtpj;njhif toq;fg;gl;lJ. ,jd; tptuq;fs; fPNo nfhLf;fg;gl;L cs;sd.  

 
1. jpU. [ayhs; ntj;j rpq;` -  Mrpa njhopy;El;g epWtdk; jha;yhe;J- Asian Institute of Technology 

– Thailand 
2. jpU. v]; b V rd;[Pt - Mrpa njhopy;El;g epWtdk; jha;yhe;J - Asian Institute of Technology – 

Thailand 
3. jpUkjp. k. NjdgJ – gl;ljhup Ma;Tfs; gPlk; nfhOg;G gy;fiyf;f;ofk; - Faculty of Graduate 

Studies, University of Colombo 
 

fyhepjp n[ayhy; ntl;lrpq;f jha;yhe;jpd; Mrpa njhopy;El;gf; fofj;jpy; gp. vr.; b. Kbj;J> brk;gu; 
2018 ,y; kPz;Lk; gy;fiyf;fofj;jpw;Fj; jpUk;gpdhu;.  
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5.14  mq;fPfhuk;  
rpl;dp xg;ge;jj;jpd; fPo; mq;fPfhuk; gpd;tUk; %d;W gl;lq;fSf;F ,yq;if epWtd 
nghwpahsu;fsplkpUe;J  ngwg;gl;lJ. 

 njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp -cw;gj;jp njhopy;El;gk;  

 njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp - nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; 

 njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp - fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; 

 

5.15  nghJgl;lkspg;G 2018 

 
gy;fiyf;fofj;jpDila nghJg; gl;lkspg;G 3 Mk;  jpfjp [dtup khjk; 2018 ,y; gz;lhu ehaf;fh 
rh;tNjr khehl;L kz;lgj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. vOtj;JMW ( 76 ) khztu;fs; mjhtJ gapw;rp 
njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; njhopy;El;gtpay; fy;tpapy; ,skhdp;> fl;bl Nritfs; njhopy;El;gtpay;> 
nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gtpay;> kw;Wk; cw;gj;jp njhopy;El;gtpay;;; kw;Wk; czT nray;Kiw 
kw;Wk; njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G  njhopy;El;gk; Nghd;w njhopy; 
El;gk; Jiwfspy; gl;ljhhpfs; tpohtpy;  gl;lq;fisg;  ngw;wdu;. kw;Wk; tptuq;fs; nfhLf;fg;gl;l 
ml;ltiz 10 ,y; cs;sd. 
 
Table 9 5.10 ml;ltiz 10 – gl;ljhupfspd; tptuq;fs; 

 

gl;l ghlj;jpd; jiyg;G 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if 

njhopy; El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk;  28 
njhopy; El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk;  09 

njhopy; El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;  23 

njhopy; El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw njhopy;El;gk;  07 

njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G  
njhopy;El;gk ;; 

09 

nkhj;jj; njhif 76 

 

 

5.16     2018 ,y; ,yf;Ffs; 
,J 2019 / 2020 fy;tpahz;by; 620 khztu;fisr; Nru;f;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ml;ltiz 
11 ,y; nfhLf;fg;gl;Ls;sgb gpd;tUk; gl;lq;fspd; tpUg;gkhd 4 tJ Mz;L fUj;JiufSf;F 
eltbf;iffs; vLf;fg;gLfpd;wd. 

Table 10 ml;ltiz : 5.11 – 4tJ Mz;bw;fhd gl;lg;gbg;G 

4 Mk; Mz;bw;fhd gl;lg;gbg;gpd; jiyg;G 
 
njhopy; El;g ,sq;fiy fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk;  
 
njhopy; El;g ,sq;fiy cw;gj;jp njhopy;El;gk;  
 
njhopy; El;g ,sq;fiy nghwp ,yj;jpudpay; njhopy;El;gk;  
 
njhopy; El;g ,sq;fiy czT nray;Kiw njhopy;El;gk;  
 
njhopy;El;g ,sq;fiy gl kw;Wk; njhiyf;fhl;rp jahupg;G  njhopy;El;gk; 
 
 



tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2018 
 

  122  
 

 

6.  njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; ( FTT ) 

 

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpDila njhopy;El;g gapw;;rp gPlk; FTT fy;tp 
kw;Wk; gapw;rp njhopy;El;gtpay; Jiwfspy; rpwg;G epfo;r;rpj; jpl;lq;fis toq;Ftjw;fhf 
jhgpf;fg;gl;L ,Uf;fpd;wJ. 
 
,g;gPlkhdJ gy;NtWgl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fis gl;l kl;lj;Jf;F jfty; kw;Wk; jfty; njhlu;G 

njhopy;El;gk; - ICT, fy;tp - Education ,  Mq;fpy nkhop fw;gpj;jy; - ELT  kw;Wk; Kfhikj;Jtk; rhh;e;j 

Jiwfspy; TVET gapYdh;fSf;F kw;Wk; Mh;tk; cs;sth;fSf;fhfTk; njhopy;El;g khdp kw;Wk; 
njhopy;El;g fy;tpapy; ,skhdp Nghd;w gl;l epfo;r;rpj; jpl;lq;fis toq;Ffpd;wJ. ,J eLj;ju kl;l 
njhopy;El;gtpayhsh;fs; kw;Wk; gapYdh;fs; jq;fSila mwpT> jpwd; kw;Wk; csg;ghq;F 
Nghd;wtw;iw cah; kl;lj;jpw;F caj;jf; $ba fw;ifnewpfis toq;Ffpd;wJ. ,J mth;fs; 
jq;fSila Ntiyj;jsj;jpy; jpwikahf nraw;gl cjTk;. 

 

,e;epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; rpwg;ghf COTs ,Ue;J ntspNaWk; khzth;fs; kw;Wk; ghlrhiyfspd; 

Mrphpah;fs; kw;Wk; b tp , b Jiw - TVET sector Mrphpah;fs; kw;Wk; bg;Nshkhit jifikfis 
itj;jpUf;fpd;wth;fs; jq;fSila Njh;r;rpfis gl;l kl;lj;Jf;F cah;j;Jtjw;F cjTfpd;wJ. 
$Ljyhf cau;juk; jFjp tha;e;j khztu;fSf;Fk; jpl;lq;fspy; Nru tha;g;Gfis toq;f Mrpupa 
eltbf;if vLj;Js;sJ. 

Muk;g epfo;T kw;Wk; mj;jpahtrpakhd mbg;gil ghlq;fshd fzpjk;> jfty; njhlu;ghly;> 
Mq;fpyk; Mfpait njhlh;ghd Kf;fpa mwpT> jpwd; kw;Wk; csg;ghq;if toq;Ftjw;fhf 
elhj;jg;gLfpd;wJ. ,J xU khj fhyk; xt;nthU epfo;r;rpj; jpl;l njhlf;fj;jpd; NghJ 
toq;fg;gLfpd;wJ. 
 

khztu;fs; f. ngh. j. c / j Jiwapy; ,Ue;J Nru;e;jdu;  
 

njhopy; El;g gl;lg;gbg;GfSf;fhd f. ngh. j. c / j Jiwfs; gpd;tUkhW 
 

Table 11 ml;ltiz 6.1 njhopy; El;g gl;lg;gbg;GfSf;fhd f. ngh. j. c / j Jiw 

# njhopy;El;g ,skhdp gl;l fw;if newp f. ngh. j. c / j Jiw tpUg;gj;jpd; 
tupirapy;   

1 fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd ,skhdp  
tu;j;jfk; - Commerce, ,aw;gpay; - Physical  
Science,  Ntshz;ik - Agriculture, 
njhopy;El;gk; - Technology 

2 

njhopy;El;g ,sq;fiy nkd;nghUs; 
njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;gk; 
njhopy;El;g ,sq;fiy gy;Yhlfk; kw;Wk; 
,iza njhopy;El;gk;  
tiyaikg;G njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;g 
,sq;fiy njhopy;El;gk;  

f. ngh. j. c / j Jiw VjhtJ xd;wpy; ICT 
xU ghlkhff; nfhz;bUj;jy; 
 

3 
njhopy;El;g ,sq;fiy njhopw;rhiy 
Kfhijj;Jtk; njhopy;El;gtpay;  

 tu;j;jfk;> nghwpapay; njhopy;El;gk;> ,aw;gpay; 
mwptpay;  

4 
njhopy;El;g ,sq;fiy Mq;fpy nkhop 
fw;gpj;jypyhd fy;tp 

f. ngh. j. c / j Jiwapy; Mq;fpyj;jpw;fhd 
Nju;r;rp “v];” my;yJ f. ngh. j. c / j 
nghJ Mq;fpyj;jpw;F “rp” gh];  

 

2017 f. ngh. j. c / j Jiw ,rl; kjpg;ngz;zpd; mbg;gilapy; 2018/ 2019 fy;tpahz;bw;fhd 
me;je;j gl;lg; gbg;Gfspy; mtu;fis mDkjpf;fg;gl;ldu;. ,jd; tptuq;fs; fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;sd. 

f. ngh. j. rh / j Jiwapd;  ,d; fPo; mDkjpf;fg;gl;l khztu;fs; 2018/ 2019 fy;tpahz;by; f. 

ngh. j. c / j Jiw kw;Wk; vd; tp fpA Jiw (];l;uPk;) fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;sd 
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Table 12 ml;ltiz 6.2 f. ngh. j. c / j Jiwapd; fPo; mDkjpf;fg;gl;l khztu;fs; 2018 / 2019  fy;tpahz;by; f. 
ngh. j. c / juk; kw;Wk; vd; tp fpA Jiw (];l;uPk;) 

gjpT nra;j Mz;L - 2018 

gl;lk; jpl;lj;jpd; jiyg;G 

thu el;fs (B1) 

thu,Wjp 
el;fs 

(B2) 

nkhj;jk; 

(B1 + B2) 

vd; tP 
fpA 

f. 
ngh. 
j. c 

/ j  

Total NVQ 

njhopy;El;g ,sq;fiy tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;gk; 

11 30 41 43 84 

njhopy;El;g ,sq;fiy gy;Yhlfk; kw;Wk; 
,iza njhopy;El;gk; 

21 18 39 37 76 

njhopy;El;g ,sq;fiy nkd;nghUs; 
njhopy;El;gk;   

23 10 33 40 73 

fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd ,skhdp 03 30 33 30 63 

fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  njhopy;El;gk; 

35 11 46 48 94 

njhopy;El;g ,sq;fiy njhopw;rhiy 
Kfhijj;Jtk; njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk;. 

01 39 40 
33 

73 

njhFjpapd; nkhj;jk; 94 138 232 231 463 

 

 

6.1 mbg;gil epfo;r;rpj;jpl;lk; 
 

Muk;g epfo;T kw;Wk; Nehf;Fepiy epfo;r;rpj;jpl;lk; (orientation programme) Mfpait thuehs; kw;Wk; 
thu ,Wjpehs; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf 08 Mk; jpfjp Nk 2018 eilngw;wJ. thuehs;; njhFjpf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 2018 Nk 08 Kjy; Nk 11 tiu elj;jg;gl;;lJ kw;Wk; thu,Wjp njhFjpf;fhd 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 12 kw;Wk; 13 Nk 2018 md;W elj;jg;gl;lJ. thuehs; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf njupT 
nra;ag;gl;l khztu;fSf;fhd mj;jpahtrpakhd mbg;gil ghlq;fshd fzpjk;> jfty; njhlu;ghly; 

kw;Wk; Mq;fpyk; ( Mathematics, Information Technology and English ) Mfpait 14 Mk; jpfjp Nk  2018 
,y; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;j epfo;r;rpj;jpl;lkhdJ 02 Mk; jpfjp  [_iy 2018 ,y; epiwT 
nra;ag;gl;lJ. 

6.2 njhopy;El;g ,skhdp gl;l epfo;r;rpj; jpl;lk; ( thuehs; kw;Wk; thu,Wjp ehs; ) 
 
 

Gjpjhfg; gjpT nra;ag;gl;l thuehs;- njhFjp (B1) kw;Wk; thu ,Wjpehs; - njhFjp (B2) 
Mfpatw;Wf;fhd Kiwahd gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; KiwNa 02 Mk; jpfjp [{iy 2018 kw;Wk; 16 
thuq;fSf;Fg; gpd; 03 Mk; jpfjp etk;gu; khjk; njhlf;fk;  25 Mk; jpfjp etk;gu; 2018 ,y; 
Muk;gpf;fg;gl;lJ. 26.11.2018 njhlf;fk; 15.02.2019; tiu ,uz;lhk; tUlj;Jf;fhd 1 Mk; miuahz;Lj; 

njhFjpAk; (B1)  18 k; jpfjp ngg;utup 2019 ,y; Muk;gpf;fg;gl;lJ.  
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thu ,Wjp gl;lg;gbg;GfSf;fhd Mz;L 1 ,d; Kjy; miuahz;L 2018 Nk 19 md;W 
njhlq;fg;gl;lJ. 22 thuq;fSf;Fg; gpwF miuahz;L 1 ,d; ,Wjpj; Nju;T etk;gu; 03 Kjy; 2018 
brk;gu; 02 tiu eilngw;wJ. Kjyhk; Mz;bd; ,uz;lhk; miuahz;L 15 brk;gu; 2018 md;W 
njhlq;fpaJ. 
 
midj;J njhopy;El;g khztu;fspd; cl;nfhs;sypd; RUf;fk; kw;Wk; gapw;rp njhopy;El;gj; Jiwapd; 
gl;lg;gbg;Gfs;  gpd;tUk; ml;ltizapy; nfhLf;fg;gl;Ls;sd. 
 
Table 13 ml;ltiz: 6.3 khztu; cl;nfhs;sy; 2015 - 2018 

gl;lk; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; 
jiyg;G 

gjpT nra;j Mz;L 

2015 2016 2017 2018 

thu 
el;fs; 

thu,Wjp 
el;fs 

thu 
el;fs 

thu,Wjp 
el;fs 

thu 
el;fs 

thu,Wjp 
el;fs 

thu 
el;fs 

thu,Wjp 
el;fs 

tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 
njhopy;El;gk; 

27 32 32 31 33 41 41 43 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
gy;Yhlfk; kw;Wk; ,iza 
njhopy;El;gk; 

36 31 26 34 37 36 39 37 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
nkd;nghUs; njhopy;El;gk;   

25 30 32 27 39 40 33 40 

fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd 
,skhdp 

- 15 -- 15 45 16 33 30 

fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 

- 38 -- 38 -- 30 46 48 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk;. 

- 22 -- 24 42 20 40 33 

njhFjp nkhj;jk; 88 168 90 169 196 183 232 231 

Mz;L nkhj;jk; 256 259 379 463 
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6.3  2018 Mk; Mz;by; gPlj;jpw;fhf elj;jg;gl;l Nju;tTfs; 
ml;ltiz: 6.4 2018,y; Mrpupau;fSf;fhf elj;jg;gl;l Nju;Tfs; 

 

# gl;lj; jpl;lk; 
Kjy; gjpT 
Mz;L 

eilngWk; 
ehl;fs; 

jtiz 
guPl;ir KbT 

,Ue;J  tiu 

1.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 
kw;Wk; ,iza 

njhopy;El;gk;) 
2017 

thu 
,Wjp 
el;fs; 

miuahz;L  

I 

06.01.201

8 

17.02.201

8 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk;. 
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 

2.  

fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd 
,skhdp 

2014 
thu 
,Wjp 
el;fs; 

miuahz;L  

VI 

06.01.201

8 

17.02.201

8 

fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,iza) 

3.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,iza) 
2017 

thu 
el;fs; 

miuahz;L  

I 

09.01.201

8 

26.01.201

8 njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk;. 
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 
fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd 
,skhdp 

4.  
fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd 
,skhdp 2015 

thu 
,Wjp 
el;fs; 

miuahz;L  

V 

17.02.201

8 

10.03.201

8 fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
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nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 

5.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,iza) 

2016 

thu 
el;fs; 

miuahz;L  

II 

19.03.201

8 

06.04.201

8 

6.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,iza) 

2015 

thu 
el;fs; 

miuahz;L  

VI 

19.03.201

8 

06.04.201

8 

7.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,iza) 

2017 
thu 
el;fs; 

miuahz;L  

II 

08.10.201

8 

19.10.201

8 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk;. 

8.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,iza) 

2017 
thu 
,Wjp 
el;fs; 

miuahz;L  

II 

03.11.201

8 

02.12.201

8 

9.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,iza) 2016 
thu 
,Wjp 
el;fs; 

miuahz;L  

IV 

03.11.201

8 

02.12.201

8 njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk;. 
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 
fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd 
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,skhdp 

10.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,iza) 
2015 

thu 
,Wjp 
el;fs; 

miuahz;L  

VI 

03.11.201

8 

02.12.201

8 njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk;. 
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 
fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd 
,skhdp 

11.  

njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 

njhopy;El;gk;/ njhopy;El;g 
,sq;fiy nkd;nghUs; 

njhopy;El;gk;  / njhopy;El;g 
,sq;fiy gy;Yhlfk; 

kw;Wk; ,izak;)  

2018 

 

 
 
thu 
el;fs; 
kw;Wk;  
thu 
,Wjp 
el;fs; 

miuahz;L  

I 

03.11.201

8 

25.11.201

8 njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk;. 
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 
fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd 
,skhdp 

 

6.4 nghJg;gl;lkspg;G  2018 

 

 gy;fiyf;fofj;jpDila nghJg; gl;lkspg;G 3 Mk;  jpfjp [dtup khjk; 2018 ,y; gz;lhu ehaf;fh 
rh;tNjr khehl;L kz;lgj;jpy; elhj;jg;gl;lJ. E}w;wp gjpdhY ( 114 ) khztu;fs; mjhtJ gapw;rp 
njhopy;El;gtpay; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; gpuptpy; mjhtJ Mq;fpy nkhop ,sq;fiy  
njhopy;El;gk; %ykhd fw;gpj;jy;> njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; njhopy;El;gtpay; njhopy;El;gk;> 
njhopy;El;g ,sq;fiy tiyaikg;G njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;gk;> njhopy;El;g ,sq;fiy 
nkd;nghUs; njhopy;El;gk;  > njhopy;El;g ,sq;fiy gy;Yhlfk; kw;Wk; ,izak; Nghd;w 

Jiwfspy; gl;ljhhpfs; tpohtpy;  gl;lq;fisg;  ngw;wdu;. kw;Wk; tptuq;fs; fPNo nfhLf;fg;gl;l 
ml;ltiz cs;sd. 
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Table 14 ml;ltiz: 6.5 gl;lg;gbg;Gfspd; gl;ljhupfs; 

gl;lk; ghlj;jpd; jiyg;G gl;ljhupfspd; 
vz;zpf;if 

fy;tp njhopy;El;gj;jpyhd ,skhdp 02 
fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy nkhop %ykhd fw;gpj;jy; ,sq;fiy  njhopy;El;gk; 26 
njhopy;El;g ,sq;fiy njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; njhopy;El;gtpay; 
njhopy;El;gk; 

06 

njhopy;El;g ,sq;fiy tiyaikg;G njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;gk; 30 
njhopy;El;g ,sq;fiy tiyaikg;G njhopy;El;gj;jpyhd njhopy;El;gk;. 25 
njhopy;El;g ,sq;fiy nkd;nghUs; njhopy;El;gk;   25 
gFjpapd; nkhj;jk; 114 
 

6.5 fy;ypg; gzpahsu;fspd; tptuq;fs; 
 
gPlj;jpd; epue;ju fy;tprhu; cj;jpNahfj;ju;fs;> tpupTiufis toq;Fjy;> nrad;Kiw mku;Tfis 
elhj;Jjy;> xg;gilfs; kw;Wk; vOjg;gl;l tpdhj;jhs;fis jahupj;jy; kw;Wk; fzpg;gply; kw;Wk; 
Vida fy;tprhu; nraw;ghLfspy; <LgLj;jg;gl;bUe;jdu;. 
 
Ml;ltiz:6.6 2018 ,y; gl;l kw;Wk; bg;Nshkh epfo;r;rpj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;Jtjpy; 
<Lgl;bUe;j fy;tprhu; cj;jpNahfj;jh;fs; 
 

# ngau; kw;Wk; gjtp fw;if newp gpupT (Module)/ghlk; 

01 jpU. vy;. lGy;A. v];. 
Fyuj;d gPlhjpgjp, rpNu\;l 
tpupTiuahsu; juk; 2 

fy;tp ,sq;fiy 
Mq;fpy nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
 

1. ftpijfs; 
2. Mq;fpyk; fw;wy; gw;wpa Ma;T 

 

02 jpU. v];. V. ypadNf 

rpNu\;l tpupTiuahsu; 
juk; 2 

 

fy;tp ,sq;fiy (  
cw;gj;jp njhopy;El;gk; >  
nghwp ,yj;jpudpay; 
njhopy;El;gk; >  fy;tp 
,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk; (fl;bl 
Nritfs; njhopy; 
El;gk;> cw;gj;jp njhopy; 
El;gk;> nghwp 
,yj;jpudpay; njhopy; 
El;gk; )B. Tech (fl;bl 
Nritfs; njhopy; 
El;gk;> cw;gj;jp njhopy; 
El;gk;> / fy;tp 
,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
 

1. Mq;fpyk; fw;wy; gw;wpa Ma;T 
2. njhlu;G jpwd; II 
3. ,Wjp jpl;lk; 
4. NgRtijAk; Nfl;gijAk; 

fw;gpj;jy; 
5. fw;gpj;jy; gapw;rp 

 

03 nry;tp. ta;. [P. gj;krhe;jp 
rpNu\;l tpupTiuahsu; 
juk; 2. jiytu; fy;tp 
kw;Wk; gapw;rpj; Jiw 

 

njhopy; El;gj;jpy; fy;tp 
,sq;fiy -B. Ed. Tech   
fy;tp ,sq;fiy 
Mq;fpy nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
 

1. fy;tp cstpay; 
2. Internship 
3. njhopy; topfhl;Ljy; kwWk; 

MNyhrid 
4. fw;gpj;jy; fw;wy; Kiwfs; I 
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04 jpUkjp. b. Nf. ky;tj;j 
rpNu\;l tpupTiuahsu; 
juk; 2> jiytu; jfty; 
njhlu;ghly; njhopy; 
El;gg; gpupT  

 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT) B.Tech 
njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy (fl;bl 
Nritfs; njhopy; 
El;gk;> cw;gj;jp njhopy; 
El;gk;> nghwp 
,yj;jpudpay; njhopy; 
El;gk; - B.Tech 
(BST/MAN/MEC) 
 

1. tiy epuyhf;fk; 
2. fzpdp epuyhf;fk; 
3. ,Wjp Mz;L jpl;lk; 

 
 

05 jpUkjp. gP. vk;. b. B. 
n[aNrfu tpupTiuahsu;> 
(jFjpfhd;) jiytu;>  
Nkyhz;ik Ma;Tfs; 
Jiw 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT)  
njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy (fl;bl 
Nritfs; njhopy; 
El;gk;> cw;gj;jp njhopy; 
El;gk;> nghwp 
,yj;jpudpay; njhopy; 
El;gk; - njhopy; 
El;gj;jpy; ,sq;fiy 
(fl;bl Nritfs; 
njhopy; El;gk;> cw;gj;jp 
njhopy; El;gk;> nghwp 
,yj;jpudpay; njhopy; 

El;gk; - B.Tech 

(BST/MAN/MEC) njhopy; 
El;gj;jpy; ,sq;fiy 
njhopy; Jiw 

Nkyhz;ik B.Tech (IM) 

 

1. Muha;r;rp Kiwfs; 
2. tzpf Gs;sptptuk; I kwWk;  II 
3. tzpfj;jpw;fhd nghUshjhuk; 

  

06 nry;tp N[ V vk; gp 

fUzhuj;d> tpupTiuahsu; 

(jFjpfhd;) jiytu;> 

nkhop; Ma;Tfs; 

 

fy;tp ,sq;fiy 
Mq;fpy nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 

El;gk; B.Tech (ICT) 
njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy njhopy; Jiw 

Nkyhz;ik B.Tech (IM) 

 

1. ,yf;fpa ghuhl;L 
2. gbj;jy; kw;Wk; vOJjy; 
3. nrhw;nghopT gFg;gha;T 
4. Mq;fpyj;jpy; njhlu;G jpwd; 
5. fw;gpj;jy; gapw;rp 

 

07 fyh. V. vk; [rPy;                
rpNu\;l tpupTiuahsu;; 
juk; II  

njhopy; El;gj;jpy; fy;tp 
,sq;fiy B. Ed. Tech   
fy;tp ,sq;fiy 
Mq;fpy nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
 

1. fw;wYf;fhd kjpg;gPL 
2. ,z;lu;\pg; fw;gpj;jy; gapw;rp 
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08 jpU. lgpy;A [p Mde;j  
Mq;fpyj;jpy; MNyhrfu; ( 
xg;ge;j mbg;gil)  

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT) B. Ed. 
(ELT)  

1. fw;wy; Ma;T 
2. njhlu;G jpwd; 
3. gbj;jy; kw;Wk; vOJjy; 
4. njhlu;G jpwd;I kw;Wk; II 
5. Nfl;gJ / NgRtJ> fw;gpj;jy; 
6. Internship 

09 jpU. v];. V. vd;. jD\;f 
tpupTiuahsu;; (jFjpfhd;)  

 

B.Ed. Tech  
fy;tp ,sq;fiy 
Mq;fpy nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
 

1. fy;tpapy; jj;Jt kw;Wk; r%f 
mwf;fl;lis 

2. ,z;lu;\pg; fw;gpj;jy; gapw;rp 
 

10 jpU. gP. cUj;jpud; 
tpupTiuahsu;; (jFjpfhd;) 

 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 

El;gk; B.Tech (ICT)   

1. juTj;js tbtikg;G 
2. juTj;js mikg;G kw;Wk; 

epuyhf;fk; 

3. tp\_ty; GNuhfpuhkpq; I & II 

 

11 jpUkjp. it. v];. 
kdJq;f  tpupTiuahsu; 
(jFjpfhd;) 
 

fy;tp ,sq;fiy 
Mq;fpy nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
njhopy; El;gj;jpy; fy;tp 
,sq;fiy B. Ed. Tech.   

1. fy;tp cstpay; 
2. cstpay; 
3. fw;gpj;jy; gapw;rp 

 

 

# ngau; kw;Wk; gjtp fw;if newp gpupT (Module)/ghlk; 

12 nry;tp. v];;. N[. 
ek;Gtrk;. tpupTiuahsu; 
(jFjpfhd;)  

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 

El;gk; B.Tech (ICT)  

1. ,iza njhopy; El;gq;fs; 
2. juT fl;likg;Gfs; kw;Wk; 

topKiwfs; 
3. gpshl;/ghu;k; ,d;bngd;ld;l; 

GNuhfpuhkpq; 
4. jfty; njhopy;El;gj;jpy; 

njhopy; Kiw rpf;fy;fs; 
5. ,Wjp Mz;L jpl;lk; 

 

13 jpU. Mu;. vk;. rp. mNrhf 
ge;Jy 

tpupTiuahsu; (jFjpfhd;) 

 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 

El;gk; B.Tech (ICT)  

1. fzpdp fl;likg;G kw;Wk; 
,af;f Kiwik 

2. b[pl;ly; vnyf;l;uhdpf;]; 
3. ,d;lu;nel;nthu;f; &l;bq; 
4. epWtd njhopy;El;gk; kw;Wk; 

fl;blffiyfs; 

5. ,Wjp Mz;L jpl;lk; 

14 jpUkjp. b. Mu;. vy;. 
tpjhdgjpud> 
tpupTiuahsu; -(jFjpfhd;) 

 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT)  
njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy njhopy; Jiw 
Nkyhz;ik B.Tech (IMT) 
njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy (fl;bl 
Nritfs; njhopy; 
El;gk;> cw;gj;jp njhopy; 
El;gk;> nghwp 
,yj;jpudpay; njhopy; 

1.  njhopy; KidNthu; Nkk;ghL 
kw;Wk; Nkyhz;ik 

2.  Nkyhz;ik 
3. re;ijg;gLj;Jjy; Nkyhz;ik  
4. epWtd elj;ij 

njhopy;KidT kw;Wk; tzpf 
Nkyhz;ik 
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El;gk; - B.Tech 
(BST/MAN/MEC) 

15 jpUkjp. A rptr;nry;tp  
tpupTiuahsu;; (jFjpfhd;) 

 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy njhopy; Jiw 
Nkyhz;ik B.Tech (IM) 
njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy (fl;bl 
Nritfs; njhopy; 
El;gk;> cw;gj;jp njhopy; 
El;gk;> nghwp 
,yj;jpudpay; njhopy; 
El;gk; - B.Tech 
(BST/MAN/MEC) 

1. fzf;fpay; mwpKfk; 
2. nryT kw;Wk; nryT 

ed;ikfs; gFg;gha;T 
3. Nkyhz;ik fzf;fpay; 
4. ,Wjp Mz;L jpl;lk; 

 

16 jpUkjp. vd;. vy;. Gp. Xrb 
tpupTiuahsu; (jFjpfhd;)  

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT) B.Tech 
(Man) 
njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy njhopy; Jiw 

Nkyhz;ik B.Tech (IM) 

1. jpl;l Nkyhz;ik 
2. Nkyhz;ik Nfhl;ghL kw;Wk; 

gapw;rp 
3. %Nyhgha Nkyhz;ik 

 

17 jpUkjp. jpypdp ud#upa 
tpupTiuahsu; (jFjpfhd;)>  

 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT) fy;tp 
,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 

1. ,yf;fpa mwpKfk; 
2. Nkk;gl;l njhlu;G jpwd; 
3. ,d;lu;d;\pg; 

 

18 nghwp. Vr;. gp. V.  I. 
gj;hpud. tpupTiuahsu;      
(jFjpfhd;) 

 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT)  

1. fzpzp tiygpz;dy;fs; 
2. gpiza epu;thfk; 
3. ,iza top khWjy; 
4. tau;ny]; njhlu;G 
5. fpsTl; mbg;gilapyhd 

gad;ghl;L Nkk;ghL 
19 nty;tp vd; lgps;A Nf B 

tp gp. Xghj;j 
tpupTiuahsu; (jFjpfhd;) 

 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT) 

1. nkd;nghUs; Nkk;ghl;L 
eilKiwfs; 

2. juTj;js mikg;Gfs; kw;Wk; 
epuyhf;fk; 

3. nkd;nghUs; ju cj;juthjk; 
4. jpl;lq;fs; 

20 jpUkjp. V. V. FztHjd 

tpupTiuahsu;;;; (jFjpfhd;)  

fy;tp ,sq;fiy 
Mq;fpy nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
 
 

1. NgRk; kw;Wk; fw;wy; jpwd; 
2. nkhopapay; mwpKfk; 
3. ,d;lu;d;\pg; 
4. Mq;fpy nkhop mwpKfk; 

21 jpU. vk;. rp. vd;. ngNwwh 
tpupTiuahsu;;;; (jFjpfhd;) 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT) fy;tp 
,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd 
fw;gpj;jy; ,sq;fiy  
njhopy;El;gk;  - B.Ed ( 

ELT) 
 

1. ftpijfs; 
2. ,yf;fpa mwpKfk; 
3. ,d;lu;d;\pg; 
4. Mq;fpyj;jpy; njhlu;G jpwd; 
 



tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2018 
 

  132  
 

22 jpU. gp. vr;. v];. v];. 
tp[aul;d> rpNu\;l 
nghwpapay; fw;gpj;jy; 
cjtpahsH > jiytu; 
njhlu; fy;tp epiyak; 

njhopy; El;gj;jpy; 
,sq;fiy jfty; kw;Wk; 
jfty; njhlu;G njhopy; 
El;gk; B.Tech (ICT)  
 

1. juT njhlu;G kw;Wk; 
tiygp;z;dy;fs; 
 

 

# ngau; kw;Wk; gjtp fw;if newp gpupT (Module)/ghlk; 

23 jpU. vr;. V. nrdtpuj;d 
rpNu\;l fw;gpj;jy; 
cjtpahsu; 

 1. nkd;nghUs; jpl;l Nkyhz;ik 
2. gy;Y}lf  jpl;l Nkyhz;ik                     
3. ,iza jpl;l Nkyhz;ik 

 

24 jpUkjp. Nf. [P. vd;. gP. 
uh[gf;\> tpupTiuahsu; 
(jFjpfhd;)  

gbg;G tpLg;gpy;  

25 jpU. V. v];. Nf. 
tp[atHj;jd. 
tpupTiuahsu;;; (jFjpfhd;) 

 

gbg;G tpLg;gpy;  

 

 

6.6   2018   ,y; gPlj;jpd; tUifjU Copau;fspd; RUf;fk; 
Table 15 ml;ltiz: 6.7 2018 ,d; gPlj;jpd; tUifjU Copau;fspd; RUf;fk; 

 

# njhopy; El;g gl;lg; gbg;G gjpT nra;j 
Mz;L 

eilngWk; ehl;fs; 
tUif jUk; 

tpupTiuahsu;fspd; 
vz;zpf;if  

01 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
gy;Yhlfk; kw;Wk; ,izak; 2014/2015 thu ,Wjp el;fs 01 

02 

fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 

2015/2016 
thu ,Wjp el;fs; 
thu ,Wjp el;fs; 

10 
15 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; njhopy;El;gk; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
gy;Yhlfk; kw;Wk; ,izak; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 
njhopy;El;gk 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
nkd;nghUs; njhopy;El;gk;   

03 

fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 

2016/2017 
thu ,Wjp el;fs; 
thu ,Wjp el;fs; 

09 
30 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; njhopy;El;gk; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
gy;Yhlfk; kw;Wk; ,izak; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 
njhopy;El;gk 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
nkd;nghUs; njhopy;El;gk;   

04 

fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 2017/2018 

thu ,Wjp el;fs;;;;;;; 
thu ,Wjp el;fs; 

12 
34 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
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njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; njhopy;El;gk; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
gy;Yhlfk; kw;Wk; ,izak; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 
njhopy;El;gk; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
nkd;nghUs; njhopy;El;gk;   

05 

fy;tp ,sq;fiy Mq;fpy 
nkhop %ykhd fw;gpj;jy; 
,sq;fiy  njhopy;El;gk; 

2018/2019 
thu ,Wjp el;fs; 
thu ,Wjp el;fs; 

08 
23 

njhopy;El;g ,sq;fiy 
njhopw;rhiy Kfhijj;Jtk; 
njhopy;El;gtpay; njhopy;El;gk; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
gy;Yhlfk; kw;Wk; ,izak; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
tiyaikg;G 
njhopy;El;gj;jpyhd 
njhopy;El;gk; 
njhopy;El;g ,sq;fiy 
nkd;nghUs; njhopy;El;gk;   

 

6.7 njhopy;El;g ,skhdp khztu;fSf;fhf tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. 
 
,sepiyg;gl;ljhupfSf;F tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gLtJ Kd;Ndw;wk; nra;ag;gl;lJ.  
vd; tp fpA 6 -  ( NVQ 6 ) bg;Nshkh my;yJ mjw;F rkkhd my;yJ cau; jFjpia ngw;w 
khztu;fs; khj;jpuNk tpjptpyf;FfSf;F jFjpAilatu;fshff; fUjg;gl;ldu;. khztu; toq;fg;gl;l 
njhFjpfSf;F (modules) rkdhd ghlj;ij bg;Nshkh epiyapy; ntw;wpfukhf G+u;j;jp 
nra;jpUe;jjw;fhf tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. rhl;rpahf bg;Nshkhtpd; %y transcript 
rku;g;gpf;FkhW khztu;fs; Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ldu;. 
 
tpjptpyf;Ffis vjpu;ghu;j;jpUe;jtu;fs; ,uz;L tiffspd; fPo; tpz;zg;gpf;f Ntz;bapUe;jJ. tif 
01 ,y; ,Ue;j khztu;fSf;F  tpupTiufs; kw;Wk; nrad;Kiw tFg;GfSf;F r%fkspj;jy; kw;Wk; 
,Wjp miuahz;L guPl;ir mlq;fshf midj;J fzpg;gPLfspypUe;Jk; tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. 
vdpDk; Fwpg;gpl;l njhFjpfspy; mtu;fsJ nray;jpwdhdJ [p gp V - GPA fzpj;jy; fhuzkhf 
rhjhuz rpj;jpf;F rkkhfNt fUjg;gl;lJ. tif 02 ,y; ,Ue;j khztu;fSf;F  tpupTiufs; kw;Wk; 
nrad;Kiw tFg;GfSf;F r%fkspj;jypy; ,Ue;J tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;ld. Mdhy; mtu;fs; 
njhlu; fzpg;gPLfisAk; ,Wjp miuahz;L guPl;iriaAk; G+u;j;jp nra;AkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;ldu;. 
[p gp V - GPA fzpj;jYf;fhf me;j kjpg;gPLfspy; khztu;fs; mile;j nray;jpwd; epiyfs; 
njhlu;r;rpahf fzf;fpy; nfhs;sg;gl;ld. 
 
,U tiffSf;Fkhd tpjptpyf;Ffs; toq;fg;gl;l khztu;fspd;; vz;zpf;if fPNo fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
 
Table 16 miuahz;L 1 ,y; ,Ue;J tpyf;F ngw;w khztu;fspd; vz;zpf;if 

 

# njhopy;El;g ,sq;fiy (thu ,Wjp el;fs;) ghlk;- 2018 

tpyf;Ffs; fpilj;j 
khztu;fspd; vz;zpf;if 

tif 01 tif 02 

1.  njhopy;El;g ,sq;fiy njhopw;rhiy 
Kfhijj;Jtk; njhopy;El;gtpay; njhopy;El;gk; 01 00 
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6.8 njhopy;Jiw gapw;rp 
njhopw;Jiw gapw;rp ,sq;fiy njhopy;El;g jpl;lq;fspy; XU Kf;fpa mq;fkhFk;. ,J MW 
khjq;fSf;F ePbf;Fk;. ghlj;jpl;l fl;likg;ig kWrPuikj;j gpd;du; ,e;j njhFjp miuahz;L 5 ,y; 
toq;fg;gLfpwJ. khztu;fs; mjd; ,sq;fiy gapw;rp Ntiytha;g;G jpl;lj;jpd; fPo; Njrpa gapw;rp 
kw;Wk; njhopy;Jiw gapw;rp Mizaj;Jld; ,ize;J njhopy;Jiwap;y; itf;fg;gLfpwhu;fs;. 

6.9 njhopy;Jiw njhlu;Gf; FOf;fs; 
Xt;nthU gl;lg;gbg;G jpl;lj;jpw;Fk; njhopy;Jiw njhlu;Gf; FOf;fs; epWtg;gl;Ls;sd. ,J 
jpl;lq;fspd; elj;ijf;F cjTtjw;Fk; MNyhrid toq;Ftjw;Fk; cjTfpwJ.  ,jdhy; mJ 
tpepNahfj;jpd; juk; kw;Wk; ,Wjp jahupg;Gfis Nkk;gLj;Jk;. FOf;fs; $b ngwg;gl;l fUj;Jf;fs; 
gl;lg;gbg;G jpl;lq;fspd; juj;ij Nkk;gLj;j gad;gLk; 

6.10 gl;lg;gbg;G jpl;lq;fspd; ghlj;jpl;l jpUj;jk; 
gPlk; toq;Fk; midj;J gl;lg;gbg;Gfspd; ghlj;jpl;l jpUj;jj;jpd; Kjy; tl;lk; 2017 Mk; Mz;bd; 
,Wjpf;Fs; epiwtile;Js;sJ. gPlk; toq;Fk; midj;J gl;lg;gbg;G jpl;lq;fspd; jpUj;jg;gl;l 
ghlj;jpl;lq;fSk; 2018 Kjy; nray;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

 

6.11 Muha;r;rp 
gPlj;jpy; Gjpjhf Ml;Nru;g;G nra;ag;gl;l cWg;gpdu;fs; cl;gl midj;J fy;tpj;Jiw Copau;fSf;F 
Muha;r;rp eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;. 2017 ,y; jpl;lq;fis rku;gpj;jtu;fs; jq;fs; 
Muha;r;rpia Kbj;J gy;fiyf;f;ofj;jpy; mwpf;iffis rku;gpj;Js;sdu;. mtu;fs; 2018 Mk; Mz;by; 
Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba Gjpa jpl;lq;fis rku;gpj;Js;sdu;. rpy Copau;fs; cs;Su; kw;Wk; ru;tNjr 
gj;jpupiffSf;Fk; Mtzq;fis rku;gpg;gjpy; <Lgl;Ls;sdu;. NkYk; Mrpupa Copau;fspy; 
ngUk;ghNyhu; Mrpupa khztu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Muha;r;rp Ma;Tfis Nkw;ghu;itapl;Ls;sdu;.  

 

6.12 Muha;r;rp rpk;Nghrpak; 
gy;fiyf;fofj;jpd; %d;whtJ Muha;r;rp rpk;Nghrpak; 14 brk;gu; 2018 md;W gy;fiyf;fof 
Mbl;Nlhupaj;jpy; eilngw;wJ. 

Mrpupa cWg;gpdu;dshy; ,e;j rpk;Nghrpaj;jpy; toq;fg;gl;l Ma;Tf; fl;Liufspd; tptuq;fs; 
gpd;tUkhW 

ml;ltiz: 6.8 Mrpupa cWg;gpdu;fspd; Muha;r;rp rpk;Nghrpak; 

# ngau; Kd;nkhopT ngau; 

1.  jpU. V]; V vd; 
lD\;f kw;Wk; jpU. V 
v]; Nf twhN`d 
 

fy;tpapd; #oypy; njsptw;w myF nray;ghLfspy; fl;Lg;ghl;L 
mikg;Gfs; fyg;G fy;tp Kiwapy; nghwpapay; fl;Lg;ghl;L 
mk;rq;fs;Control Systems in Intangible Unit Operations in the Context 
of Education – The Engineering Control Aspects in Blended Mode of 
Education  

2.  jpU. V]; V vd; 
lD\;f 
 

Gul;lg;gl;l tFg;giw fw;wypd; gad;gLj;jg;gLk; mwpTWj;jy;  
cj;jpfspd; gyq;fs; kw;Wk; gytPdq;fis xg;gpLjy;Comparing 
the Strengths and Weaknesses of Instructional Strategies used in 
Flipped Classroom Learning  

3.  jpU. V]; V vd; 
lD\;f  

fw;wypd; jj;Jthu;j;j mbg;gil: ,yq;if ghu;it  Theoretical 
Underpinning of Blended Learning: Sri Lankan  

4.  jpU. V]; V vd; 
lD\;f kw;Wk; jpU 
vk; vd; Mu; 
tpN[ehaf 

Mrpupau; Nkk;ghL  (v]; gp b B ) jpl;lj;ij nray;gLj;Jtjpy; 
jilfis milahsk; fhZjy; 
Identifying Barriers in Implementation of School Based Teacher 
Development (SBTD) Programme  

5.  jpUkjp. Vy; vr; b vy;; 
ud#upa kw;Wk; jpUkjp 
vk; Nf vr; FUg;G 
 

fzpdp tpisahl;Lfisg; gad;gLj;jp Nky;epiyg; gs;sp 
khztu;fspd; nrhw;fsQ;rpaj;ij Nkk;gLj;JtJ gw;wpa Ma;T 
A Study on Improving Vocabulary of Secondary School Students using 
Computer Games  
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6.  jpU. V vk; [rPy; 
 

Ngw;;Nwhwpd; khWgl;l fy;tp <LghL kw;Wk; rhjid ,yq;ifapy; 
Ie;jhk; tFg;G cjtpj;njhif Nju;tpy; khztu;fs; 
Differential Academic Involvement of Parents and Achievement of 
Students in Grade Five Scholarship Examination in Sri Lanka  

7.  jpUkjp. jpypdp ud#upa 
 

FwpaPL khWjy; ,J ,isQu;fis <u;f;fpwjh? Thndhypapy; 
gad;gLj;jg;gLk; FwpaPL khWjy; Fwpj;j ,isQu;fspd; 
ghu;itfs; gw;wpa Ma;T 
Code Switching - does it Attract Youth? A study of the Views of the 
Youth on Code Switching used in Radio  

8.  jpU. V]; V ypadNf 
kw;Wk; jpU. V v]; Nf 
twhN`d 
 

ju cj;juthjj;jpy; cstpay; mk;rq;fs; 
Psychological Aspects in Quality Assurance  
 

9.  jpU. g.p cUj;jpud; 
 

cau; fy;tpapy; jpwe;j fy;tp tsq;fis Vw;Wf nfhs;s 
,yq;ifapy; cs;s epWtdq;fs;  
Adoption of the Open Educational Resources in Higher Education 
Institutions in Sri Lanka  
 

10.  jpU. V]; V vd; 
lD\;f kw;Wk; jpUkjp 
Nf tP vd; yf;khyP 
 
 

khupah ghyu; fy;tp epWtdj;jpd; ( nkhz;l#up ) fy;tpj; 
jj;Jtj;jpy; ,Ue;J ,yq;if ghyu; fy;tp epWtdj;jpd; ( 
nkhz;l#up )fw;gpg;gjw;fhd rpwe;j eilKiwfis fw;gpj;jy; 
inculcating Best Practices for Sri Lankan Montessori Pedagogy from 

Maria Montessori’s Educational Philosophy மரியா  

11.  jpUkjp A rptnry;tp 
U. Sivachelvy 
 

njhopw; fy;tp gy;fiyf; fofj;jhy; elj;jg;gl;l kjpg;gPl;lhsu; 
jpl;lj;jpd; nray;jpwd; 
Effectiveness of the Assessor Programme Conducted by the University 
of vocational Technology  

12.  jpU vk; rP vd; 
ngNwwh 
 

,uz;lhk; n;khop ifafg;gLj;Jjypy; ce;Jjy;> vy; 2 gad;ghL 
ce;Jjy; Ra mikg;G 
Motivation in Second Language Acquisition: Application of the L2 
Motivational Self System  

13.  jpUkjp vr; [p 
ek;Gtrk; 
jpUkjp A rptnry;tp 
jpUkjp gP vk; b B 
[aNrfu 
jpUkjpb b Mu; 
tpjhdgj;jpud 
 

r%f Clfq;fs; I rp b vOj;jwpT ngw;w ,sq;fiy 
gl;ljhupfSf;fhd Nkk;gl;l fw;wy; tha;g;Gfs; 
 
Social Media Enhanced Learning Opportunities for ICT Literate 
Undergraduates  
 

14.  jpUkjp vd; lgpy;A Nf 
B tP gP Xghj 
 

RWRWg;ghd nkd;nghUs; N;kk;ghl;L nray;Kiw: ey;yJ> 
nfl;lJ kw;Wk; Kd;Ndhf;fp nry;Yk; top 
Agile Software Development Process: Good, Bad and the Way Forward  

 

 

6.13 Mrpupa thupa $l;lq;fs; 
 

Xt;nthU Mz;Lk; Mrpupa thupaf; $l;lq;fs; elj;jg;gl;ld> ,jdhy; 2018 Mk; Mz;;by; 12 
$l;lq;fs; elj;jg;gl;ld. khztu; gpujpepjpfs; kw;Wd; thupaj;jpd; ntsp kw;Wk; cs; cWg;gpdu;fs; 
,UtUk; $l;lq;fspy; jtwhky; fye;Jnfhs;fpwhu;fs;. 

 

6.14 khztu; gpujpepjpfspd; tptuq;fs; 
 

khztu; gpujpepjpfspd; tptuq;fs; jpU V vk; I v]; gp mNgrpq;` ( I rp b ) kw;Wk; jpU Mu; v]; 
tp V Nf tpn[Jq;f ( njhopy; Jiw Nkyhz;ik ) khztu; rigahy; khztu; gpujpepjpfshf 
Mrpupa thupaj;jpw;F Mf]l; 2018 tiu gupe;Jiuf;fg;gl;;;;;;;;bUe;jJ. Mjd; gpwF jpU v]; vk;  V b 
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gz;lhu gapw;rp njhopy; El;g gPlj;jpd; khztu; gpujpepjpahf (njhopy; Jiw Nkyhz;ik ) 
epakpf;fg;gl;Ls;shu;. 
 

6.15 khztu; nray;ghLfs; rhjidfs; 
 
r%f nghWg;Gzu;T jpl;lq;fs; 

 Vy;ygty gpuzfk; ghlrhiyapy; ghlrhiy Foe;ijfSf;F cjTtjw;fhf khztu;fs; “rpR 

rpjhjh rprpyf;” vd;w jiyg;gpy; XU r%f nghWg;Gzu;T jpl;lj;ij elj;jpdu; 

 Gj;jhz;L tpoh> ntrf; nfhz;lhl;lq;fs;> thzp tprh kj tpoh> fpwp];Jk]; 
nfhz;lhl;lq;fs;> gpupj; Nghd;w epfo;r;rpfs; kw;Wk; cjtpfis toq;Fjy; 

 fpupf;n;fl; Nghl;b> nthyp Nghy; Nghl;;b kw;Wk; uf;gp Nghl;b 

 

 
Nghl;;bfs; 

 gPlj;jpd; ,sq;fiy khztu;fs; fnty; khehL 2018 ,y; gq;;Nfw;Ws;sdu; 

 gpupb\; fzdp epiyak; Vw;ghL nra;j Njrpa rpwe;j jukhd I rp b tpUJfs; 2018 ,y; 
gy;fiyf;fof 2018 njhFjp khztu;fs; gq;;Nfw;wdu; 

 

 
fz;fhl;rpfspy; gq;Nfw;G 

 ,sq;fiy Kfhikj;Jtk; I vk; b 2016 / 2017 (gP ,uz;by;) ,sq;fiy khztu;fs; njhopy; 

Jiw Nkk;ghl;L thupaj;jhy; toq;fg;gl;l “/Ng];l;” fz;;fhl;rpapy; gq;Nfw;W Xkhdpy; rutNjr 
fz;fhl;rpapy; gq;Nfw;f Nju;T  nra;ag;gl;ldu; (eif jahupj;jy;) 

 gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; nlf;Ndh ,yq;if  2018 fz;fhl;rpapy; gPlj;jpd; ,sq;fiy khztu;fs; 
gq;Nfw;;Ws;sdu; 

 “vz;lgpiu]; ,yq;if” fz;fhl;rpapy; khztu;fs; gq;Nfw;wdu; 

 ,yq;if czT nraypfs; rq;fk; Vw;ghL nra;Js;s “g;nuhG+l; g;nuhghf; kw;Wk; Mf; - gp]; 2018” 
,y; Mrpupa ,sq;fiy khztu;fs; gq;Nfw;Ws;sdu; 

 
 

6.16 fy;tp Copau;f;Sf;fhd gjtp  
 

(1) rpNu\;l tpupTiuahsu;fs; juk; II 
 

gpd;tUk; tpupTiuahsu;fs; (jFjpfhz;) gjtp cau;T rpNu\;l tpupTiuahsu;fs; juk; II Mfg; 
ngw;wdu; 
 

 

# ngau; gjtp cau;j;jg;gl;l jpfjp 

1. jpUkjp. it v]; kdJq;f 1 Mk; jpfjp nrg;nlk;gu; 2018 

2. jpUkjp. vy; vr; b vy; uz#upa 1 Mk; jpfjp nrg;nlk;gu; 2018 

3. jpUkjp. vd; vy; gp Xrb 1 Mk; jpfjp nrg;nlk;gu; 2018 

4. jpUkjp. A rptnry;tp 1 Mk; jpfjp nrg;nlk;gu; 2018 

5. jpU. vr; V nrdtpuj;d 1 Mk; jpfjp xf;Nlhgu; 2018 
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tpupTiuahsu; 
 

jpU. Vr; gP V I gjpud tpupTiuahsu; (jFjpfhz;) tpupTiuahsu; gjtpf;F 2018 ngg;utup 10 Kjy; 

gjtp cau;T ngw;whu;;;. 
MNyhrfuplkpUe;J ngwg;gl;l Nrit 
 
mf;Nlhgu; 02> 2017 md;W Mq;fpyj;jpy; MNyhrfuhf epakpf;fg;gl;;bUe;j jpU. Lgpy;A+ [p Mde;jh 
jdJ Nritia 31 brk;gu; 2018 md;W Kbj;jhu;. gzpahsu;fs; Nkk;ghl;L jpl;lq;fs; 
 

gzpahsu;fs; Nkk;ghl;L jpl;lq;fs; 

gapw;rpj; jpl;lq;fspy; gq;Nfw;w fy;tp Copau;fs; 

 
KJfiy Ma;Tfs; 
 
Table 17 ml;ltiz:6.9 KJfiy Ma;Tfs; 

ngau; Ma;T jpl;lk;  
jpU. vy; lgpy;A v]; 
Fyuj;d 

kNyrpahtpd; jpwe;j gy;fiyf;fofj;jpd; gp vr; b 
fw;ifahsu; - ehd;F nrk];lu;fspd; ghlnewpg; gzpfis 
Kbj;J> Muha;r;rp Kd;nkhopit vOjp Muha;r;rpapy; 
<Lgl;lhu;.       
 

jpU. v]; V ypadNf   kNyrpahtpd; jpwe;j gy;fiyf;fofj;jpd; gp vr; b 
fw;ifahsu; - ehd;F nrk];lu;fspd; ghlnewpg; gzpfis 
Kbj;J> Muha;r;rp Kd;nkhopit vOjp Muha;r;rpapy; 
<Lgl;lhu;.       
 

nghwp. Vr; gp V I gjpud mT];jpNuypahtpd; gpspz;lu;]; gy;fiyf;fofj;jpy; jfty; 
njhopy; El;g gl;lg;gbg;ig Kbj;jhu;. 

Rajapaksha jpUkjp. 
Nf [{ vd; gP uh[gf;\ 

jha;yhe;jpd; Mrpa njhopy;El;gf; fofj;jpy; gp vr; b 
fw;ifahsu; 

jpUkjp. Gp bk; B B 
[aNrfu 

nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpy; vk; gpy; - gp vr; b 
njhlq;fg;gl;lJ 

jpUkjp. B Mu; 
tpjhdgj;jpud nfydpa gy;fiyf;fofj;jpy; vk; gpy; %yk; gp vr; b 

njhlq;fg;gl;lJ 
jpUkjp. Vd; vy; gP XrjP  

nfydpa gy;fiyf;fofj;jpy; vk; gpy;; gp vr; b njhlq;fpaJ 
 

jpU. V]; V vd; jD\;f  
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpy; vk; gpy; - gp vr; b 

njhlq;fg;gl;lJ 
jpU. Mu; vk; rP V gp 
uj;ehaj 

= [atu;jdGu gy;fiyf;fofj;jpy; vk; gpy; - gp vr; b 
njhlq;fg;gl;lJ 

jpU V v];  Nf 
tpN[tu;jd 

nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpy; vk; gpy; - gp vr; b 
njhlq;fg;gl;lJ 

jpUkjp. V V Fztu;jd fsdpa gy;fiyf;fofj;jpy; vk; gpy;; gp vr; b njhlq;fpaJ 
 

jpUkjp. N[ V vk gP 
fUzhuj;d.  

fsdpa gy;fiyf;fofj;jjpy; nkhopapay; vk; gpy. 
njhlq;fg;gl;lJ 

jpU. gp cUj;jpud; nkhuLt gy;fiyf;fofj;jpy; vk; gpy; - gp vr; b 
njhlq;fg;gl;lJ 

 

 

 



tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2018 
 

  138  
 

FWfpa fhy cs;Su; gapw;rp jpl;lq;fs; 
Table 18 ml;ltiz : 6.10 FWfpa fhy cs;Su; gapw;rp jpl;lq;fs; 

 

gapw;rpahsupd; ngau; gjtp 
epWtdj;jpd; 
ngau;/gapw;rpahsu; 

gapw;rpapd; ngau; fhyk; 

jpUkjp. it v]; 
kdJq;f 

tpupTiuahsu; 
jFjpfhz; 

vk; lgpy;A rP V 

Jiw FOtpdUf;fhd %d;W 
ehs; Mokhd jpwd; Nkk;ghl;L 
gl;liw ( FbapUg;G my;yhjJ 
) v]; [p gp     tp Kftupf;F 
Njrpa nray; jpl;lj;ij; 
nray;gLj;JfpwJ 

03 ehl;fs; 
(12/13/14. [_d; 
18) 

jpU. vr; V 
nrdtpuj;d   

rpNu\;l 
tpupTiuahsu; 

Chey Adventure 
rpa; vl;td;\u; 

X gp b 
02 ehl;fs; 
(17/18 brk;gu; 
2018) 

 
 
 
ntspehl;L epfo;r;rpfs; 
Table 19 ml;ltiz: 6.11 ntspehl;L epfo;r;rpfs ; 

mYtyupd; ngau; gjtp jpl;lj;jpd; ngau; fhyk; ehL 

jpU. vy; lgpy;A 
v]; Fyuj;d 

rpNu\;l 
tpupTiuahs
u; 

jpwe;j gy;;;;fiyf;fofk; 
kNyrpah 

2018.10.10 - 
13 

jpwe;j 
gy;;;;fiyf;fofk; 
kNyrpah 

jpU. v]; V 
ypadNf   

rpNu\;l 
tpupTiuahs
u; gp vr; b gl;liw 

2018.01.11 - 
15 

jpwe;j 
gy;;;;fiyf;fofk; 
kNyrpah 

jpUkjp. Vd; vy; 
gP XrjP 

rpNu\;l 
tpupTiuahs
u; 

ngy;l; kw;Wk; rhiy 
Kaw;rpfs; gw;wpa ru;tNjr 
khehL kw;Wk; b tp , b 
apy; ru;tNjr xj;Jiog;G 

2018.12.01 - 
06 

epf;;;Ngh 
nghypnlf;dpf;> 
rPdh 

jpU. V]; V vd; 
jD\;f 

tpupTiuahs
u; ( jFjp 
fhz;) 

Mcgg; 18 ,y; tha;top 
tpsf;ff;fhl;rp 

2018.10.19 - 
22 

rPdh 

Rajapaksha 
jpUkjp. Nf [{ 
vd; gP uh[gf;\ 

tpupTiuahs
u; ( jFjp 
fhz;) 

efu;g;Gw Rw;Wr; #oy; 
epu;thfj;jpy; gp vr; b 

2018.01.08 -
2018.03.16 

jha;yhe;J 

 
 
 

6.17 2019 ,y; ,yf;Ffs; 
 

2018 Mk; Mz;by; gPlj;jhy; toq;fg;gLk; midj;J gl;lg;gbg;G jpl;lq;fSk; khztu;fSf;F ju 
cj;juthjk; kw;Wk; mjpfgl;r ed;ikfis toq;;;Ftjpy; mjpf Kf;fpaj;Jtk; mspj;J toq;fg;gLk;. 
midj;J jpl;lq;fspd; ehd;fhk; Mz;lhf rpwg;G gl;lk; njhlq;f jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

 
fy;tp epu;thfj;jpy; KJfiy jpl;lk; tbtikf;fg;gl;L 2019 Mk; Mz;by; njhlq;f 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. midj;J fy;tpj; jpl;lq;fspd; Md;iyd; tpepNahf KiwAk; Nkk;gLj;jg;gl 
Ntz;Lk;. 

 

 

7. njhlu; fy;tp epiyak;  (CEC ) 

njhlu; fy;tp epiyakhdJ gy;fiyf;fofj;jpd; bg;Nshkh> rhd;wpjo;> Fwfpa fw;if newp> njhlu; 
njhopy;Kiw tpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;> njhopy;Jiw ,izg;Gfs; kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
tpupTgLj;jy; vd;gtw;iw xUq;fpizg;gjw;fhf epWtg;gl;lJ. ,e;j gy;fiyf;fofj;jpd; 
njhlf;fj;jpypUe;J Ke;ija epWtdj;jpd; nray;ghLfisj; njhlUk; gy;fiyf;fof FO ,JthFk;. 
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Njrpa njhopy; El;g fy;tp epWtdkhdJ ghuhSkd;wr; rl;lj;jhy; mjpfhuk; ngw;w ,yq;ifapd; 
Njrpa Njrpa njhopy; El;gf; fy;tp epWtdkhFk;. 
 
njhopy;rhh; mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F ,ilapy;> gapYdh; gapw;rpj; jpl;lk;> kjpg;gPl;lhsh; 
gapw;rpj;jpl;lk; vd;gdtw;wpd; Nfs;tpfs; kw;Wk; Jiwfspd; mtrpag;gilapy; Kf;fpakhdjhf 

fUjg;gLfpd;wJ. ,it b tp , b - TVET Jiwapdhpd;  njhopw;rhiy kw;Wk; fw;gpj;jy; Jiwfspd; 
njhopy;rhh; mgptpUj;jpf;fhf tbtikf;fg;gl;L ,Uf;fpd;wd. ,d; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; FWfpa 
fhyj;ijf; nfhz;L ,Ue;j NghJk; ,it mjpf nra; Kiwia gapw;rpiaf; nfhz;ljhf 
,Ug;gjdhy; epakhd Ntiyr; #oYf;F kpfTk; gaDilajhf fhzg;gLfpd;wJ. 
 

 

 

7.1 bg;Nshkh jpl;lk; 
njhopy; El;g Mrpupau; fy;tpapy; Njrpa bg;Nshkh 2017 / 2018 
 
2017 Mk; Mz;by;> khztu;fs; 143 Ngu; gjpT nra;ag;gl;ldu;. 46 khztu;fs; 2018 nrg;lk;gu; khjk; 
gl;lk; ngw;wdu; 
 
FWfpa fhy jpl;lk; 
 

7.2  kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; gapw;rp (TOA) Mz;L ,yf;F -250 

 
Table 20 ml;ltiz: 7.1  (TOA) Mz;L ,yf;F ml;ltiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rhd;wpjo; Fhyk; gq;Nfw;ghs
u;fspd; 
vz; 

,yf;F 

01 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - TOA 96 

khu;r; 05 Mk;  -09 Mk;  24 40 

02 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - TOA 97 (rpwg;G 
jkpo; eLj;ju jpl;lk;) 

Vg;uy;23 Mk;  27 Mk;    33 35 

03 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - TOA 98 

Nk 21 Mk;  -25 Mk;    29 40 

04 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - TOA 99 

[_d;18 Mk;   -22 Mk;    34 47 

05 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - ToA 100 

[_iy 16 Mk;  -20 Mk;    20 40 

06 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - ToA 101 

27-31 Mf];l; 16 30 

07 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - ToA 102 

nrg;nlk;gu 10 Mk;   -14 
Mk;   ; 

39  42 

08 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - ToA 103  

etk;gu 12 Mk;   -16 Mk;   
; 

29 44 

09 kjpg;gPl;lhsu; jpl;lq;fspd; 
gapw;rp - ToA 104 

brk;gu;17 Mk;  -21 Mk;    27 29 

 nkhj;jk;  251 347 
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7.3 b tp , b Jiwapd; ,yf;F 125 

Table 21 ml;ltiz: 7.2 b tp , b Jiw ,yf;fpy; jukhd jiytu;fs; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rhd;wpjo; fhyk; gq;Nfw;ghsu;fspd; 
vz;zpf;if 

,yf;F 

01 juk; ngg;utup 15 Mk;   -16 
Mk;    

14 vd; it v]; rP 06 
b B , b   05 
rP [p  b b I   03 
vd; V I b v  08 
A x tp b  02 
A rp                   06 

02 juk;   khu;r; 28 Mk;   -29 Mk;    24                 b B , b   05 
vd; V I b v   05 
tp b V    10 
rP [p  b b I   05 
vd; it v]; rP 03 
A rp                    03 
A x tp b    02 

03 juk; Vg;uy;26 Mk;  -27 Mk;    16 vd; it v]; rP 05 
b B , b    08 
tp b V     10 
A rp                    06 
X A                    01 

04 juk; Nk 24 Mk;   -25 Mk;    25 A x tp b    02 
rP [p  b b I    02 
vd; V I b v    08 
tp b V     10 
A rp  05 
X A  03 

05 juk; [_d;28 Mk;  -29 Mk;    20 vd; it v]; rP 05 
b B , b  05 
vd; V I b v  10 
A x tp b  02 
A rp  06 
X A  02 

06 juk; [_iy 25 Mk;  -26 Mk;   15 vd; it v]; rP 05 
b B , b  05 
A x tp b  02 
vd; V I b v  10 
A rp  06 
X A  02 

07 juk; Mf];l;30 Mk;  -31 
Mk;    

16 b B , b  05 
A x tp b  02 
vd; V I b v  05 
tp b V   10 
X A  02 
A rp  06 

08 juk; nrg;nlk;gu; 27 Mk;  28 
Mk; 

15 b B , b  10 
vd; V I b v  10 
tp b V   10 

 nkhj;jk;  145 240 



tho;f;ifj;njhopy;rhu; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; tUlhe;j mwpf;if 2018 
 

  141  
 

7.4 njhopy; Jiw gapw;rp Nkyhz;ik (ITM)    Mz;L ,yf;F – 120 
Table 22 ml;ltiz: 7.3 njhopy; Jiw gapw;rp Nkyhz;ik  

Mz;L ,yf;F 

 

7.5 gapw;rp ika Nkyhz;ik ( B rp vk; ) Mz;L ,yf;F - 120 
Table 23 ml;ltiz: 7.4 gapw;rp ika Nkyhz;ik Mz;L ,yf;F 

 

 
 fy;;tp mikr;rfj;jpw;fhd gapw;rpahsu; jpl;lj;jpd; gapw;rp rp , rp gq;;;;;;;Nfw;ghsu;;fs; 60 Ngu; 

 rhd;wpjo; fhyk; gq;Nfw;ghsu;fspd; 
vz;zpf;if 

,yf;F 

01 njhopy; Jiw gapw;rp 
Nkyhz;ik - ITM 

2018 khu;r; 19 Mk; 23 Mk; 23 vd; it v]; rP 05 
b B , b  10 
vd; V I b v  10 
rP [p  b b I  03 
A x tp b  02 

02 njhopy; Jiw gapw;rp 
Nkyhz;ik - ITM 

2018 Nk 14 Mk;-18
 
Mk;  19 vd; it v]; rP 05 

b B , b  10 
vd; V I b v  05 
tp b V   05 
rP [p  b b I  03 
A x tp b  02 

03 njhopy; Jiw gapw;rp 
Nkyhz;ik - ITM  

brk;gu; 03 Mk; 07 Mk;  16 vd; it v]; rP 05 
b B , b  10 
vd; V I b v  05 
tp b V   05 
rP [p  b b I  03 
X A  02 

 nkhj;jk;  59 120 

 rhd;wpjo; fhyk; gq;Nfw;ghsu;fsp
d; vz;zpf;if 

 

01 gapw;rp ika 
Nkyhz;ik 

2018 Vg;uy; 23 Mk; - 
27  Mk; 

21 vd; it v]; rP -05 
b B , b -10 
tp b V     -08 
rp [p b b I  -03 
X A -02 
A x tp b  02 
 

02 gapw;rp ika 
Nkyhz;ik 

xf;Nlhgu; 8 Mk; -12 
Mk; 

17 vd; it v]; rP 05 
b B , b  10 
vd; V I b v  05 
tp b V   05 
rp [p b b I  03 
A x tp b  02 

03 gapw;rp ika 
Nkyhz;ik 

etk;gu; 12 Mk; – 16 
Mk; 

21 vd; it v]; rP  05 
b B , b 10 
vd; V I b v 05 
tp b V  08 
A x tp b  02 
 
 

 nkhj;jk;   59  
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8.0  mDkjp>  mq;fPfhuk; kw;Wk; ju cj;juthjk; gpupT 
8.1 mwpKfk ; 

mDkjp> mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl; - AAQA gpupT nrg;glk;gu; 2014 ,y; epWtg;gl;lJ. 
Kjyhk; Mz;;by; rl;lq;fs;> xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; nray;Kiw Nghd;w jw;Nghija Mtzq;fis 
cUthf;fp kWrPuikg;gjpy; ftdk; nrYj;jpaJ. Kw;Wk; mjd; ,uz;lhk; Mz;L gbg;gbahf 
gy;fiyf;fofq;spd;  cl;fl;likg;Gfs; mq;fPfhur; nray;Kiwfs; kw;Wk; jukhd cj;juthj 
eltbf;iffis Muk;gpg;gjw;fhd khztu;fspd; vz;zpf;ifia mjpfupg;gjpy; ftdk; nrYj;jpaJ. 

 

8.2  RUf;fkhd ju cj;juthj fl;likg;G 
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; ,jd;gpd;dh; UNIVOTEC Mf 
Fwpg;gplg;gLk;> juk; njhlh;ghd njhopw;ghLfs; gpd;tUtdthFk;. 

1. nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l gl;lk; toq;Fk; epWtdj;jpd; rl;l Njitg;ghl;L    juq;fs;; 
2 .ngsjPf tsq;fspd; juq;fs; 
3. gl;l epfo;r;rpj;jpl;l juk; 
4. gy;fiyf;fof Mrphpah;fspd; Njh;r;rp kw;Wk; jifik 
5. Muha;r;rpr; nraw;ghLfs; 
6. fy;tp epfo;r;rpj;jpl;l ntspg;ghl;L Kiwik 
7. kjpg;gPl;L eilKiwfs; 
8. khzth;fs; eyd;Ghpfs; 

tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; 2008k; Mz;bd; 30k; ,yf;f ghuhSkd;w 
rl;lj;jpDhlhf jhgpf;fg;gl;lJld; ,J rl;l Njitg;ghLfs; njhopw;ghLfSf;F mikthf 
,yq;ifapd; xU gl;lk; toq;Fk; epWtdkhFk;. mJ mjd; mjpfhug;G+u;t tiyaj;jsj;jpy; 
mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. 

2008 Mk; Mz;by; epWtg;gl;l njhopy;rhu; njhopy;El;gr; rl;lk>; rl;lk; vz; 31 ,d; fPo; njhopw;fy;tp 
gy;fiyf;fofk; ,yq;ifapy; cs;s NtW ve;j Njrpa gy;fiyf;fofj;ijAk; NghyNt rl;l kw;Wk; 
fy;tp epiyiaAk; nfhz;Ls;sJ. nghJ epu;thfk; > khfhz rigfs; kw;Wk; cs;Jiw mikr;rfk; 
ntspapl;l 13.03.92 Njjpapl;l nghJ epu;thf Rw;wwf;if vz; 12/92 ,d; gpupT 6 kw;Wk; 7 ,d; gb 
njhopy; njhopy; El;g gy;fiyf;fofk; toq;fpa gl;lq;fs; gl;lq;fSf;F rkkhf fUjg;gLfpd;wd. 
gy;fiyf;fof khdpa Mizaj;jpd; fPo; NtW ve;j gy;fiyf;fofKk; toq;fg;gLfpwJ. kw;Wk; 
fkd;j;nty;j; gy;fiyf;fofq;fspd; rq;fj;jpy; gl;bayplg;gl;Ls;s gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; ru;tNjr 
gy;fiyf;fofq;fspd; ifNal;by;. 

Njitahd cs;fl;likg;G> eph;thf fl;llq;fs;> tphpTiu kz;lgq;fs;> Ehyfk;> Ma;T$lq;fs;> 
Nfl;Nghh; $lk;> tpLjp kw;Wk; rpw;Wz;br;rhiy Nghd;wd mtrpakhd cl;fl;Lkhd trjpfs; 
Njitg;ghLfSf;F mikthf cUthf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

,e;j Mtzj;jpy; tpupthf tptupf;fg;gl;Ls;s ju cj;juthj fl;likg;gpd; nkhj;j nray;ghLfshy; 
njhopw;fy;tp gy;fiyf;fofk; gpujhd Nehf;fkhd gl;lg;gbg;G jpl;lq;fspd; juepiyfs; cWjp 
nra;ag;gLfpd;wd. Nkw;$wpa rl;lk;> njhopw;fy;tp gy;fiyf;fofj;jpd; mjpfhupfs; mtu;fspd; 
nghWg;Gfs; kw;Wk; ,yq;ifapy; cs;s epu;thf mikg;Gfs; nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
tpjpKiwfs; kw;Wk; juq;;;;;;;fSf;Fs; Ma;Tj; jpl;lq;fis elj;Jtij cWjpnra;fpwJ. 

gy;fiyf;fofj;jpd; cj;jpNahfj;jh;fshf 

1. Jiz Nte;jh; 
2. gPlhjpgjpfs; 
3. gzpg;ghsh; ehafk; 
4. epjpg; gzpg;ghsh; 
5. Clf kw;Wk; jfty; gzpg;ghsh; 
6. mDkjp>mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl;Lg; gzpg;ghsh; 
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eph;thf mikg;Gfs;  

1. MSdh; rig    
2. fy;tprhh; rig      
3. mDkjp>mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl;Lf; fofk;  - 
4. gPlr;rig (Nkw;fz;l gFjpfspd; fyit $wg;gl;l rl;lj;jpy; ntspg;gilahf 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ) 
 

,j;jifa gFjpfspd; njhopw;ghLfs; RUf;fkhf vj;jifa juj;jpy; ,U gPlq;fSk; njhopw;gl 
Ntz;Lk; kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;l fw;iffs; >mj;jpahaq;fs; >tpepNahf Kiwik> ghPl;irfs; kw;Wk; 
kjpg;gPL vd;gd tpghpf;fg;gl;Ls;sd. ,it gPlf;$l;lq;fspy; fz;fhzpf;fg;gLfpd;wd. 

gPlj;jhy; vLf;fg;gLk; jPh;khdq;fspd; rpghhpRfs; fy;tpf; fofj;jpd; mDkjpf;F mDg;gg;gLk;. fy;tpf; 
fofk;  #o;epiyfSf;F Vw;g MSdh; rigapd; mDkjpia ehlyhk;. fy;tpf; fofk;  ,yq;ifapd; 
ghuk;ghpa gy;fiyf;fofq;fspd; nrdw;Wf;F rkdhdJ. 

mDkjp> mf;fpwpNlrd; kw;Wk; jucWjpg;ghl;Lf; fofk; gy;fiyf;fof fy;Yhhpfs; kw;Wk; 
gy;fiyf;fofj;jpd; mDkjp> gy;fiyf;fof fy;Yhhpfspd; fy;tp kw;Wk; eph;thfk;> kw;Wk; epfo;r;rpj; 
jpl;l mf;fpwpl;Nlrd; Nghd;wdtw;wpw;F nghWg;ghfTs;sJ>gy;fiyf;fofk; ghPl;ir kw;Wk; kjpg;gPl;L 
epiyak;> ,J ,yq;ifapd; Vida gy;fiyf;fofq;fisg; Nghy ghPl;irfis elhj;JjYk; 
fz;fhdpj;jYk;> tpilj;jhs; jpUj;jk;> Gs;spfis gjpT nra;jy;>rhd;wpjo;fis toq;fy; Nghd;w 
eilKiwfis Nkw;nfhs;Sfpd;wJ. 

gy;fiyf;fofKk; xU QACiaf; nfhz;bUf;fpd;wJ> ,J xt;nthU khjKk; $lg;gLk; ,jpy; 
gy;fiyf;fof nraw;ghLfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nehk;]; kw;Wk; juj;Jf;F mikthf elhj;jg;gly; 
cWjpg;gLj;jg;gLk;. vy;yh cj;jpNahfj;jh;fspd; njhopw;ghLfs; kw;Wk; NkNy Fwpg;gpl;l gFjpfs; 
cUthf;fg;gl;l rl;lq;fs;> tpjpfs;>  xOq;Ffs;> eilKiwfs; kw;Wk; nfhs;iffs; mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;L gy;fiyf;fofj;jhy; mDkjpf;fg;gl Ntz;Lk;.  

mj;jifa Mtzq;fs; cs;slf;Ffpd;wd. 

By -Laws 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;foj;jhy; toq;fg;gLk; degrees, post 
graduate diplomas kw;Wk;  higher degrees By law f;F mika toq;fg;gl 
Ntz;Lk;. 

 By lawf;F mika ghPl;irfs; elhj;jy;>Fw;wq;fs;>jz;lidfs; kw;Wk; Kiwg;ghLfs; 
nra;ag;gl Ntz;Lk;. 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fof khzth; kd;wk; By lawf;F mika 
Ntz;Lk;. 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; By lawf;Fmika khzth; 
xOq;fq;fs; trpg;gplq;fspy; Ngzg;gl Ntz;Lk;  

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; Njh;r;rp rhd;wpjo;fs;> vypkd;w; 
rhd;wpjo;fs;> cah; rhd;wpjo;fs;>bg;Nshkhf;fs; vd;gd By lawf;F mika Ntz;Lk;. 

 By lawf;F mikatho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fof gl;lkspg;G ,Uf;f 
Ntz;Lk;. 

 

xOq;Ffs; 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jhy; toq;fg;gLk; njhopy;El;gf;fy;tp 
,skhdpg; gl;lj;Jf;fhd xOq;Ffs;. 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jhy; toq;fg;gLk; njhopy;El;g 
,skhdpg; gl;lj;Jf;fhd xOq;Ffs;. 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; Njh;r;rp rhd;wpjo;fs;>vypkd;w; 
rhd;wpjo;fs; > cah; rhd;wpjo;fs; >bg;Nshkhf;fs; vd;gd gw;wpa xOq;Ffs; 
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tpjpfs; 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jhy; toq;fg;gLk; njhopy;El;gf;fy;tp 
,skhdpg; gl;lj;Jf;fhd tpjpfs;. 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jhy; toq;fg;gLk; njhopy;El;g 
,skhdpg; gl;lj;Jf;fhd tpjpfs;. 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay;gy;fiyf;fofj;jpy; gPlhjpgjpfis 
njhptjw;fhdtpjpfs;. 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Kiwg;ghl;Lr; 
rigf;fhd tpjpfs;. 

 tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; Njh;r;rp rhd;wpjo;fs;>vypkd;w; 
rhd;wpjo;fs; > cah; rhd;wpjo;fs; >bg;Nshkhf;fs; vd;gd gw;wpa tpjpfs;. 
 

eilKiwfs; 

 eilKiwfs;- mDkjp eilKiw kw;Wk; gjpT 
 eilKiwfs;:-tpjptpyf;F 
 eilKiwfs;;– tpilj;jhs;fs; kw;Wk; kWnkhopfisr; Nrhjpj;jy; 

 Level Jiw KbTfspy; Nju;T KbTfSf;fhd eilKiw 
 
 

nfhs;iffs; 
 gzj;ijj; jpUk;gg;ngWjy; nfhs;if 

8.3 mq;fPfhuk; 
 
gpd;tUk; gl;lg;gbg;G jpl;lq;fs; 2017 Mk; Mz;by; rpl;dp cld;gbf;ifapd; fPo; ,yq;ifapd; 

nghwpapay; epWtdj;jplkpUe;J ( I , v]; vy; ) mq;fPfhuk; ngw;wdu;. 
 
 

 njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp -cw;gj;jp njhopy;El;gk;  

 njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp - nghwp,yj;jpudpay; njhopy;El;gk; 

 njhopy;El;g ,skhdpg;gl;l fw;if newp - fl;bl Nritfs; njhopy;El;gk; 

Kjy; kw;Wk; ,uz;L jpl;lq;fspy; (fl;Lkhd njhopy;El;gk; kw;Wk; ts Nkyhz;ik kw;Wk; msT 
fzf;nfLg;G) ngwg;gl;l gupe;Jiufspd; gb mLj;j I , v]; vy; kjpg;gha;Tf;Fj; jahuhf Vw;ghLfs; 
nra;ag;gl;L  tUfpd;wd. I , v]; vy; kw;Wk; I f;A v]; v]; vy; ( msT fzf;nfLg;G Msu;fs 
-,yq;if) mq;fPfhuk; ngWtjw;fhd tpz;zg;gj;ij rku;gpf;f jahuhfp tUfpd;wd. 

8.4 ju cj;juthjk; 
 
gy;fiyf;fofj;jpd; V V f;A V gpupT gy;fiyf;fofj;jpd; ju Nkk;ghL njhlu;ghd jpl;lq;fisAk;> 
jpwd; Nkk;ghl;L mikr;rfk; kw;;Wk; %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizaj;jhy; elj;jg;gLk; 
jpl;lq;fisAk; Nkk;gLj;Jtjpy; jPtpukhf gq;Nfw;fpwJ. 
 
nra;jp fbjq;fs; ,iz ghlj;jpl;l nray;ghLfs;> Muha;r;rp rpk;Nghrpak; kw;Wk; mofpay; 
epfo;r;rpfis ntspapLtJ Nghd;w nray;Kiwfs;> nray;ghLfs; kw;Wk; epfo;Tfspy; gpupT jptpukhf 
gq;Nfw;wJ. Vnddpy; ,JNghd;w eltbf;iffs; xU fy;tp epWtdj;jpy; juj;ij Neubahf 
Nkk;gLj;Jfpd;wd. 
 

8.5 b tp , b Jiwapy; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhd jiyikj;Jtj;ij toq;Fjy; 
  

,af;Feu;> Nru;f;if epu;thfk; kw;Wk; gy;fiyf;fofj;jpd; ju cj;juthjk; ju Nkk;ghl;L Kiwia 
(fpA I v];) mwpKfg;gLj;Jtjpy; jpwd; Jiw Nkk;ghl;L jpl;lj;jpd; epjpAjtpAld; %d;whk; epiy 
kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizaj;Jld; gy;fiyf;fofk; Kf;fpa gq;F tfpf;fpwJ.  
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9.fy;tp kw;Wk; fy;tprhuh epWtd gpupT 
 

fy;tp kw;Wk; epu;thf Copau;fs; vd;w nghUspy; gy;fiyf;fofj;jpd; kdpj tsj;ij epu;tfpf;Fk; 
mNj Ntisapy; fy;tp kw;Wk; fy;tp rhuh epWtd gpupT Jiw gy;fiyf;fofj;jpd; R%fkhd 
nray;ghl;il vspjhf;FfpwJ.  

Kf;fpakhd trjp mlq;Fk; 

 tUlhe;jpu kdpj rf;jp jpl;lkply; 

 <u;f;Fk; kw;Wk; Ml;Nru;g;G nray;Kiw 

 ,og;gPL kw;Wk; ed;ik Nkyhz;ik 

 tUlhe;jpu nray;jpwd; kjpg;gPL 

 gapw;rp kw;Wk; Nkk;ghL 

 njhopy; Jiw cwTfs; Nkyhz;ik 

 rh[pdhkh kw;Wk; Kd;ida ed;ikfs; 

 jf;fitj;jy; kw;Wk; mLj;jLj;j jpl;lkply; 

 
Gjpa Ml;Nru;g;G 

Gjpa epakdq;fisj; njhlu;e;J MSeu; FO xg;Gjy; mspj;jJ> 

Table 24 Ml;ltiz:9.1 Gjpa epakdq;fs; 

# Ngau; gjtp epakdj; jpfjp 

1.        jpUkjp;. gp gP [p Mu; vy; 
Fkhup 

,iz mjpfhhp 2018.01.02 

2.        jpU. gP lgpy;A Nf kJrq;f mYtyf cjtpahsu; 2018.01.02 

3.        jpU. lgpy;A vk; rp mfyq;f mYtyf cjtpahsu; 2018.01.02 

4.        Nguh. gP V Nf v]; 
ngNwwh  

Nguhrpupau; 2018.01.11 

5.        jpU. vk; [p v];  v]; 
Fzuj;d 

,iz mjpfhhp 2018.01.22 

6.        jpU. V A Fyhd;#upa mYtyf cjtpahsu; 2018.01.29 

7.        jpUkjp. tP rp fz;dq;fu cjtp gjpthsu; 2018.03.12 
8.        jpUkjp. vd; gp lgpy;A I 

cNlrpfh 
Gs;sptptu mjpfhup 2018.03.12 

9.        jpU. Mu; v]; b kNdhfu; nlnkhd;];Nulu; 2018.07.02 

10.    fyhepjp. Mu; V rp [ayhj; rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II 2018.07.02 

11.    fyhepjp. Mu; v]; 
gy;ypaFU 

rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II 2018.07.09 

12.    jpUkjp. A+ vr; vk; 
rpuptu;jd  

Nkyhz;ik cjtpahsu; 2018.08.01 

13.    jpUkjp. Nf vy; vd; 
nrt;te;jp 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 2018.08.01 

14.    jpUkjp. lgpy;A V I vk; 
FzNrfu 

tpupTiuahsu; (jFjpfhz;) 2018.08.07 

15.    jpUkjp. vd; b b Nruk;  ,iz mjpfhhp 2018.09.03 

16.    jpUkjp. Nf V FzNrfu rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II 
( xg;ge;j mbg;gilapy;) 

2018.09.18 
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cs; Copau;fSf;fhd gjtp cau;Tfisj; njhlu;e;J MSeu; FO xg;Gjy; mspj;jJ. 
Table 25 ml;ltiz: 9.2 cs; Copau;fSf;fhd gjtp cau;Tfis MSeu; FO xg;Gjy; mspj;jJ 

 

  Ngau; gjtp 
gjtp cau;T 
Njjp 

1.        jpUkjp. v]; vr; rkpjh 
\e;j;ukhyp  

Nkyhz;ik cjtpahsu; 2018.01.02 

2.        jpU. vk; V b rp [p         
Kdrpq;f 

nghwpapayhsu; 2018-01.02 

3.        jpUkjp. it vr; kdJq;f rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II 2018.09.01 

4.        jpU. A V v]; Nf vjpuprpq;f rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II 2018.09.01 

5.        jpUkjp. vk; NjdgJ rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II 2018.09.01 

6.        jpUkjp. vd; vy; gp xrB rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II 2018.09.01 

7.        jpU. vr; V nrdtpuj;d rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II 2018.10.01 

8.        jpU. vr; gp V I gjpud tpupTiuahsu; 2018.02.10 

 
 

uh[pdhkhf;fs; /  Xa;T ngw;wijj; njhlu;e;J MSeu; FO xg;Gjy; mspj;jJ. 
Table 26 ml;ltiz : 9.3 uh[pdhkhf;fs; /  Xa;T ngw;wijj; njhlu;e;J MSeu; FO xg;Gjy; mspj;jJ 

 

# Ngau; gjtp 
epakdk; 
jpfjp 

,uh[pdhkh 
jpfjp fhuzk; 

1.        jpU. v]; Mu; 
nfhyk;gMur;rp 

njhopy;  El;g 
mjpfhhp 

2014.02.10 2018.01.31 ,uh[pdhkh 

2.        jpUkjp. lgpy;A vk; b 
B tz;zpehaf 

,iz mjpfhhp 2016.09.07 2018.02.14 ,uh[pdhkh 

3.        jpUkjp. vr; v]; gp 
Rghr;̀ pdp  

,iz mjpfhhp 2008.01.01 2018.03.14 ,yq;if 
fy;tp 
NritfSf;F 
ntspaPL 

4.        jpUkjp. vd; ettpf;uk Nkyhz;ik 
cjtpahsu; 

2005.06.09 2018.04.02 njw;F 
khfhz 
E}yf 
NritfSf;F 
ntspaPL 

5.        jpUkjp. [p V vy; v]; 
Fkhup 

Nkyhz;ik 
cjtpahsu; 

2016.09.01 2018.05.30 ,uh[pdhkh 

6.        fyhepjp. Vk; V [p 
td;rghy 

rpNu\;l 
tpupTiuahsu; 
juk; 1 

2017.12.04 2018.12.03 Xg;ge;j fhyk; 
Kbe;jJ 

7.        jpU. Mu; v]; b 
kNdh`u; 

nlnkhd;];Nulu; 2018.07.02 2018.12.17 ,uh[pdhkh 

 
 

9.1 Copau;fspd; Nkk;ghl;Lf;fhd tha;g;Gfs; 
gy;fiyf;fofj;jpd;; Copau;fs; mjd; ntw;wpf;F mbg;gil vd;gij gy;fiyf;fofk; mq;fPfupj;jJ. 
Copau;fspd; Nkk;ghl;Lf;fhd xU %Nyhgha> njhopy;Kiw mZFKiw gy;fiyf;fofj;jpw;F mjd; 
Fwpf;Nfhs;fis toq;Ftjw;Fj; Njitahd jpwd;fs; kw;Wk; jpwd;fisf; nfhz;l cau; jpwd; 
nfhz;l Copau;fis <u;f;fTk; jf;fitf;fTk; cjTfpwJ. 

%Nyhgha jpl;lkplypd; gpd;dzpapy; Jiw kw;Wk; gy;fiyf;fof Nehf;fq;fis miltjw;F 
jdpegu;fs; kw;Wk; Jiwfs; KOikahf gq;;fspf;f KbAk; vd;gij cWjpg;gLj;j Copau;fSf;F 
Nkk;ghl;L tha;g;Gfis toq;FtJ gy;fiyf;fof epWtdq;fspd; KO nghWg;ghFk;. 
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gy;fiyf;fofj;jpd; kdpjts Nkk;ghl;Lf; nfhs;ifapd; gb> gzpfs; rpwg;ghf nray;glj; Njitahd 
jpwd;fs;> mwpT> jpwd;fs; kw;Wk; jpwd;fis Nkk;gLj;Jtjd; %yk; gzpahsu;fis 
Nehf;Fepiyg;gLj;Jjy;> gapw;Wtpj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;Jjy; Mfpatw;wpy; ftdk; nrYj;jpAs;sJ. 
jdpg;gl;l kw;Wk; njhopy;Kiw njhopy; tsu;r;rpia Nkk;gLj;Jtjw;fhf tbtikf;fg;gl;l jpl;lq;fis 
toq;Ftjd; %yk;> mit gy;fiyf;fofj;jpd; nray;jpwd;> cw;gj;jpjpwd; kw;Wk; yhgj;ij Nkk;gLj;j 
cjTk; 

mjd;gb> 2018 Mk; Mz;by; gy;fiyf;;fof Copau;fspd; tsu;r;rpapy; Fwpg;gplj;jf;f ftdk; 
nrYj;jpaJld;> gy;fiyf;fof r%fj;jpd; mwpT> nkd;ikahd kw;Wk; fbdj; jpwd;fs; kw;Wk; 
mZFKiwfis Nkk;gLj;Jtjw;fhf jpwd; Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fspy; gzj;jpd; Fwpg;gplj;jf;f 
gFjpis KjyPL nra;jJ. Mifahy;> fy;tp kw;Wk; fy;tprhuh Copau;fSf;fhd njhopy; kw;Wk; 
Nkk;ghl;Lf;fhf cs;Su; kw;Wk; ntspehl;L gapw;rp tha;g;GfSf;F gy;fiyf;fofk; epjpAjtp 
mspj;jJ. 

 

9.2 fy;tp  cWg;gpdu;fSf;fhd FWfpa fhy gapw;rp – ntspehl;L kw;Wk; cs;Su; 
 

gy;fiyf;fofj;jpd; tUlhe;jpu kdpj ts Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpw;F ,izahf> Nju;e;;njLf;fg;gl;l 
fy;tp cWg;gpdu;fSf;F gy;fiyf;fofj;jpd; jpwd; Nkk;ghl;L epjpf;F xJf;fg;gl;l epjp kw;Wk; jpwd; 
Jiw Nkk;ghl;L epjpaj;jpd; epjp Mfpatw;why; epjpaspf;fg;gl;l Fwpg;gpl;l ntspehl;L kw;Wk; cs;Su; 
gapw;rp jpl;lq;fSf;F cl;gLj;jg;gLtjw;fhd tha;g;Gfs; toq;fg;gl;;ld. 2018 Mk; Mz;bd; 
khdpaq;fspd; RUf;fk; gpd;tUk; ml;ltizapy; nfhL;f;fg;gl;Ls;sJ. 
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Table 27 9.3 njhopy;Kiw gapw;rpf;fhd tha;g;Gfs; 

gy;fiyf;fofj;jpd; kdpjts Nkk;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; nfhs;iffSf;F ,izahf> me;je;j  mjpfhupfSf;F mtu;fspd; juq;fis Nkk;gLj;Jtjw;Fk; Njitahd 
jFjpfisg; ngWtjw;Fk; Nju;e;njLf;fg;gl;l njhopy;Kiw jpl;lq;fis Nkw;nfhs;s tha;g;Gfs; toq;fg;gl;ld  

Table 28 ml;ltiz:9.4 njhopy;Kiw gapw;rpfs; 

,y. fw;ifnewpg;ngah;; fhyk; jpfjp epWtdk; / gapw;rp gapw;rpahsu; ngau; gjtp 

1 Caukhd fl;blq;fspy; nraypy; 
kw;Wk; nrayw;w jP ghJfhg;G 
mikg;Gfs; 
 

2 ehl;fs; 25.24/03/2018 Rp I b V  

jpUkjp. Ip vk; v]; 
Mu; gp kdtL tpupTiuahsu; (jFjpfhz;) 

2  
mgptpUj;jp jpl;lk; 

vy;yh nts;spf; 

fpoikAk; (6 

khjq;fs;) 

  A v]; N[ gp jpU. J\;ad;jd; tpupTiuahsu; (jFjpfhz;) 

3 v]; [p gptpia ciuahw;Wtjw;fhd 
Njrpa nray; jpl;lj;ij 
nray;gLj;Jk; Jiw FOf;fSf;fhd 
3 ehs; Mokhd jpwd; Nkk;ghl;L 
gl;liw FbapUg;G my;yhjJ. 
 

3 ehl;fs; 14,13,12/06/2018 Vk; lgpy;A rP V jpUkjp. it v]; 
kdJq;f  

tpupTiuahsu; (jFjpfhz;) 

4 jpwd; Nkk;ghL Ntiy cUthf;fk; 
kw;Wk; nghUshjuh Nkk;ghL 
Mfpatw;wpy; mq;fPfhuk; ngw;w 
gzpahsu;fspd; rhd;wpjo; 

2 ehl;fs; 14,13/08/2018 V]; vy; V gP jpUkjp. N[ Nf 
fhd;jp 

rpNu\;l tpupTiuahsu; 

5 njhopy;fis gRikg;gLj;Jtfd; 
%yk; ngUepWtd Rw;Wr;#oy; 
epiyj;jd;ik 

9 ehl;fs;   Vd; rp gp rp fyh. V v]; Nf 
tuhN`d 

rpNu\;l tpupTiuahsu; 

6 nghwpahsu;fSf;fhd gzpapl 
ghJfhg;G 

7 ehl;fs; 29/10/2018 I , v]; vy; jpUkjp. N[ Nf 
fhd;jp 

rpNu\;l tpupTiuahsu; 

7 rp gp b ghlnewp mwptpg;G 5 ehl;fs; 

 

27,21,,20,14,13/10/2018 

 

Mjy; rp fpyhf; Fyh. Mu; vy; 
agpy;A 
nfhf;fyNfvr; V 
nrdtpuj;d 

rpNu\;l tpupTiuahsu; 
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8 

mYtyfj;jpd; nray;jpwDf;fhf 
Ffy; Nritiag;; gad;gLj;Jjy; 

1 ehs; 18/10/2018 mikr;rfk; jpU. A v v]; Nf 
vjpuprpq;` 

 

rpNu\;l tpupTiuahsu;; 

Mu; Mu; vk; B gp 
uj;dhaf 

tpupTiuahsu; (jFjpfhz;) 

9 
mTl; gTz;l;wp gapw;rp 
gy;fiyf;fofj;jhy;  Vw;ghL 
nra;ag;gl;lJ. 

2 ehl;fs; 17,18/12/2018 Che Adventure jpU.  vr; V 
nrdtpuj;d 

rpNu\;l tpupTiuahsu;; 

 

 
9.1 fy;tprhuh Copau;fSf;fhd FWfpa fhy; gapw;rp 

 
midj;J fy;tprhuh Copau;fSf;Fk; mtu;fspd; Ntiy Nehf;fk; njhlu;ghd Nju;e;njLf;fg;gl;l ghlg; gpupTfspy; jpwd;fs;> mwpT kw;Wk; mZFKiw 
Fwpj;j FWfpa fhy gapw;rpf;F tha;g;G toq;fg;gl;lJ. RUf;fk; gpd;tUk; ml;ltizapy; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ 

 
 
Table 29 ml;ltiz: 9.5 fy;tprhuh Copau;fSf;fhd FWfpa fhy; gapw;rp 

 

,y. fw;ifnewpg;ngah;; fhyk; jpfjp epWtdk; / 
gapw;rp 

gapw;rp gjtp 
,dk; ngau; 

1 

mYtyf mikg;Gfs; kw;Wk; 
nray;jpwd; Nkk;ghL 

1  ehs; 18/01/2018 gP Mu; V [p jpUkjp   
B V rp vr; 
ez;lrpwp 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

 
jpUkjp   v]; vr; rkpjh 

re;jpukhyp 
Nkyhz;ik cjtpahsu; 

2 nghJ Nritapy;; rupahd 
epWtd fyhr;rhuj;ij 
tsu;j;Jf; nfhs;Sq;fs; 

9.30 K g - 
12.00 

29/01/2018 vd; vr; Mu; b 
rp 

jpUkjp   lgpy;A gP [p rp 
gpwkpyh 

cjtp gjpthsu; 

 jpU Mu; b eprhd;j cjtp fhrhsu; 

3 b tp , b epWtdq;fspd; 
cs; jzpf;if gpupTfspd; 
Copau;fSf;fhd 
cs;jzpf;ifahsupd; gq;F  

3  ehl;fs; 05/02/2018 - 
07/02/2018 

v]; v]; b gp jpUkjp   Mu; V vd; b 
&grpq;` 

mf jzpf;ifahsu; 

jpU  [p gp vy; 
gpupa[df 

,iz mjpfhhp 

4 b tp , b jukhd 
jiytu;fis cUthf;Fjy; 

 

2  ehl;fs; 15,16,02/2018 rp , rp – A X 
tp b 

jpU Nf b rk;gj; ,iz mjpfhhp 
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5  
 
 
njhopy;Jiw gapw;rp 
Nkyhz;ik 

5 ehl;fs; 23,22,21,20,19/03/2018 rp , rp – A X 
tp b 

jpUkjp   Nf gp V [p b 
rpy;th 
 

,iz mjpfhhp 

jpUkjp   tp tp udJq;f Nkyhz;ik cjtpahsu; 
jpUkjp   Gp vy; rp 

[Ptd;jp 
Nkyhz;ik cjtpahsu;  

6 Nkyhz;ik kw;Wk; mYtyf 
mikg;G 

2  ehl;fs; 20,19-02-2018 v]; b vg; vy; jpUkjp   gP gp [p Mu; 
vy; Fkhup 

,iz mjpfhhp 

jpUkjp   vk; [p v]; 
v]; Fzuj;d 

,iz mjpfhhp 

7 gl;n[l;;bd; tuptpjpg;G 
jpl;lq;fs; 

 1  ehs; 26/02/2018 v]; b vg; vy; 

jpU Mu; b eprhd;j 

cjtp fhrhsu; 

8 mbg;gil filfs; 
Nkyhz;ik 
 

1  ehs; 5/3/2018 gP Mu; V [p jpU Nf [p [p I 
G\;gFkhu  

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

jpU Vk; rp lgpy;A 
fUzhuj;d  

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

9 jdpg;gl;l Nfhg;ig 
guhkupj;jy; 
 2  ehl;fs; 08,07/03/2018 v]; b vg; vy; 

jpUkjp   

V b b jhupfh  

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

10 tpLg;G vOj;ju;fspd; gq;F 
kw;Wk; nghWg;G 
 2  ehl;fs; 20,19/03/2018 v]; b vg; vy; 

jpUkjp   
gp gp [p Mu; 
vy; Fkhup 

,iz mjpfhhp 

11 nfhs;Kjy; nray;Kiwapd; 
jzpf;if 
 1  ehs; 20/03/2018 gP Mu; V [p 

jpUkjp   
gp vy Nf 
KJFkud; 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

12 
nryT kw;Wk; nfhLg;gdT 
eilKiw 
 1  ehs; 19/04/2018 gP Mu; V [p 

jpU Mu; b eprhd;j cjtp fhrhsu; 
jpUkjp   Mu; V vd; b 

&grpq;f 
 

mf jzpf;ifahsu; 

13 nghJ epWtdq;fSf;fhd 
fzf;fpay; fUj;Jf;fs; 
 

2  ehl;fs; 
18,17/05/2018 v]; b vg; vy; 

jpUkjp   
[p V V Nf 
by;Uf;\p cjtp fhrhsu; 

14 

xOf;f Nkyhz;ik 
 

3 ehl;fs; 17,16,15/05/2018 v]; vy; vg; 

jpUkjp   Tp rp 
fz;zq;fu cjtp gjpthsu; 

jpUkjp   vd; gp lgpy;A 
I cNjrpfh Gs;sptptu mjpfhup 

jpUkjp   V [p b 
jpy;Uf;\p 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 
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jpUkjp   V b b jhupfh Nkyhz;ik cjtpahsu; 

15 G+u;thq;f tprhuiz 
elj;Jjy; 
 

3 ehl;fs; 
31,30/05/2018 - 
01/06/2018 

v]; v]; b gp 

jpUkjp   V v]; lgpy;A 
tpf;ukrpq;f 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

jpUkjp   Nf v]; Nf b 
rpy;th 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

16 mYtyf epu;thfk;> < - 
Nfhl; E Code 
 

3  ehl;fs; 14,13,12/06/2018 V vg; v]; jpUkjp   

Gp gP [p Mu; 
vy; Fkhup 

,iz mjpfhhp 

17 mwpf;if vOJjy; 
 

2   ehl;fs; 20,19/06/2018 kpNyhjh jpUkjp   lgpy;A gP [p rp 
gpwkpyh 

cjtp gjpthsu; 

jpUkjp   Tp rp 
fz;zq;fu 

cjtp gjpthsu; 

jpUkjp   vd; gp lgpy;A 
I cNjrpfh Gs;sptptu mjpfhup 

18 
nghJ epjp eilKiwfs; 
 

2  ehl;fs; 14,13,12/07/2018 v]; v]; b gp jpU Mu; v]; 
[atPu ,iz mjpfhhp 

jpU Mu; b eprhd;j cjtp fhrhsu; 

19 thf;fhsu;fs; guhkupg;G 
v];fNyl;lu;fspd; guhkupg;G 
 

2  ehl;fs; 12,13/07/2018 rpl;nwf; 
 

jpU Rp Nf 
tpf;ukrpq;f  Ntiy fz;fhzpg;ghsu 

jpU Mu; gp vy; 
ngNwwh  Nkyhz;ik cjtpahsu; 

20 gaDs;s Njhopw;gapw;rpf;fhd 
jpl;lkply; 
 

3  ehl;fs; 23,24,25/07/2018 v]; v]; b gp jpUkjp   lgpy;A gP [p rp 
gpwkpyh cjtp gjpthsu; 

jpUkjp   vd; gp lgpy;A 
I cNlrpfh Gs;sptptu mjpfhup 

21 nghJ Nrit toq;fypd; 
b[pl;ly; khw;wk; Fwpj;j 
ru;tNjr khehL 1  ehs; 17/07/2018 I , b 

Tp rp 
fz;zq;fu 

Tp rp 
fz;zq;fu 

cjtp gjpthsu; 
22 fzf;F vOj;ju;fspd; gq;F 

kw;Wk; Vy Mtzq;fisj; 
jahupj;jy; 1  ehs; 26/07/2018 v]; b vg; vy; 

jpUkjp   lgpy;S v]; b 
tpadNf  ,iz mjpfhhp 

jpUkjp   A b [p r[Ptp  Nkyhz;ik cjtpahsu; 
23 nfhsKjy; jpl;lkply; kw;Wk; 

Vy Mtzq;fisj; 
jahupj;jy; 2  ehl;fs; 31,30/07/2018 v]; b vg; vy; jpU Nf b rk;gj;  ,iz mjpfhhp 

24 
juT gug;Gjy; gl;liw 
 

9.30 K g  - 
1.30 gp g 3/8/2018 

 
B rp v];  

jpUkjp   

vd; gp lgpy;A 
I cNjrpfh Gs;sptptu mjpfhup 

25 mYtyf cjtpahsu;fspd; 
jpwd;fs; kw;Wk; 
njhopy;Kiw mwpit 

2  ehl;fs; 28,27/08/2018 v]; b vg; vy; 
jpU V b Rdpy; 

rhd;j  mYtyf cjtpahsu; 
jpU V A mYtyf cjtpahsu; 
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Nkk;gLj;Jjy; fyhd;#upa  
jpU B lgpy;S Nf 

kJrd;f  
mYtyf cjtpahsu; 

jpU lgpy;A vk; rp 
mfyq;f 

mYtyf cjtpahsu; 

26 
Nkk;ghL Fwpj;j gapw;rp 2  ehl;fs; 04,03/09/2018 v]; b vg; vy; 

jpUkjp   v]; vr; rkpjh 
\e;jpukhyp Nkyhz;ik cjtpahsu; 

27 nghJj;Jiw fzf;fpay; 
juepiyfs; ( v]; vy; gP 
v]; V v]; ) 1  ehs; 17/9/2018 gP Mu; V [p 

jpUkjp   
[p V V Nf 
by;Uf;\p 

 
cjtp fhrhsu; 

28 gaDs;s nghJ Nritf;fhd 
fzf;fpay; 2 ehl;fs; 18,17/09/2018 v]; b vg; vy; 

jpUkjp   N[ Nf V vd; 
jpNdrdp ,iz mjpfhhp 

29 mYtyf Nkyhz;ik kw;Wk; 
epjp xOq;FKiwfs; 
 

2 ehl;fs; 26,25/09/2018 v]; b vg; vy; 

jpUkjp    [p gp \kpyh 
gpupaq;fdp 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

jpUkjp   Vd; b rp 
[ak;grp 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

jpUkjp   V]; V b V rp 
gj;kFkhup epfo;r;rp epuy; mjpfhup 

jpU 
N[ rp 
nfhbJtf;F Nkyhz;ik cjtpahsu; 

30 nghJ epWtdq;fSf;fhd 
fzf;fpay; fUj;Jf;fs; 

2  ehl;fs; 18,17/05/2018 v]; b vg; vy; jpUkjp    [p V V Nf 
by;Uf;\p 

cjtp fhrhsu; 

31 nghJ nfhs;Kjy; 
eilKiwfs; 
 2  ehl;fs; 02,03/10/2018 v]; v]; b gp jpU 

[p lgpy;A 
ge;Jtu;jd cjtpf; fhrhsu; 

     jpU Mu; b eprhd;j cjtpf; fhrhsu; 

32 Clf mjpfhupfSf;fhd xU 
ehs; gl;liw 
 

1  ehs; 5/10/2018 mikr;rfk; jpU B gp v]; 
tPurpq;` 

tPbNah nfkuhnkd; 

jpU Mu; V v]; [p 
udJq;f 

tPbNah nfkuhnkd; 

jpU 
 [p V rGje;j;up 

njhopy; El;g mjpfhup 
(tpsf;F 

jpU B lgpy;A rp 
lgpy;A Fkhu 
 mYtyf cjtpahsu; 

33 Fwpg;G – nfhOk;G 2018 ,y; 
,d;Gl; njhiyf;fhl;rp 
khehL 
 

2  ehl;fs; 18,19,/10/2018 Nfh,Nj 
,d;];bA+l; 

jpU Mu; V v]; [p 
udJq;f tPbNah nfkuhnkd; 

jpU 
 [p V 
rGjd;jpup 

njhopy; El;g mjpfhup 
(tpsf;F) 
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34 
rp gp b ghlnewp mwptpg;G 5  ehl;fs; 27,21,,20,14,13/10/2018 

Mu;ju; rp 
fpshu;f; 

jpUkjp   lgpy;A V 
RNdj;uh 

njhopy;El;g mjpfhup -
Ma;tfk; 

     jpU 
Nf [p v]; 
kJtd;j 

njhopy;El;g mjpfhup -
Ma;tfk 

35 filfs; Nkyhz;ik kw;Wk; 
nfhs;Kjy; eilKiwfs; 
 

2  ehl;fs; 19,18/10/2018 v]; b vg; vy; jpU Vk; rp lgpy;A 
fUzhuj;d 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

     
jpU Nf [p [p I 

G\;gFkhu 
Nkyhz;ik cjtpahsu; 

36 fl;Lkhd epu;thfk; 
 

2  ehl;fs; 22,23/10/2018 v]; v]; b b  jpU Rp Nf 
tpf;ukrpq;̀  

Ntiy fz;fhzpg;ghsu; 

37 jpwd; gl;b Nju;Tf;fhd 
gl;liw Nkyhz;ik 
cjtpahsu;fs; juk; 111 

 2  ehl;fs; 18,17/10/2018 v]; b vg; vy; 

jpUkjp   

A vr; vk; 
rpuptu;jd 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

38 Xl;Leu;fs; kw;Wk; rpW 
gzpahsu;fspd; flikfs; 
kw;Wk; nghWg;Gf;fs; 

 

2  ehl;fs; 26,25/10/2018 v]; b vg; vy; 

jpU 

vk; vy; V 
rd;[Pt 

mYtyf cjtpasu; 

39 

mYtyf cjtp 
Copau;fSf;fhd 
mZFKiw Nkk;ghl;L 
gapw;rp 
 

2  ehl;fs; 29,30/10/2018 v]; b vg; vy; 

jpU Nf vk; Mu; rp 
ngu;dhd;Nlh 
 mYtyf cjtpasu; 

jpU gP vy; rpupNrhk mYtyf cjtpasu; 
jpU  [p Nf b 

mNrhf 
gpupade;j 

mYtyf cjtpasu; 

jpU B lgpy;A rp 
lgpy;A Fkhu 

mYtyf cjtpasu; 

jpU [p N[ rJd; 
rkPu 

mYtyf cjtpasu; 

jpU Nf cGy; mYtyf cjtpasu; 
jpU Vk; [p v]; vk; 

Fzuj;d 
mYtyf cjtpasu; 

40 tUlhe;j fzf;nfLg;G 
thupaj;jhy; nghUl;fis 
vOJq;fs; 

1  ehs; 13/11/2018 gP Mu; V [p 

jpU Vk; rp lgpy;S 
fUzhuj;d 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 

jpU Nf [p [p I 
G\;gFkhu 

Nkyhz;ik cjtpahsu; 
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41 mYtyf Nkyhz;ik ,- 
Nfhl; FwpaPL kw;Wk; epu;thf 
eilKiwfs; 
 

1  ehs; 29/11/2018 gP Mu; V [p 

jpUkjp   Vd; b j Nruk; ,iz mjpfhhp 
jpUkjp   

V b b jhupfh Nkyhz;ik cjtpahsu; 

42 Copau;fspd; ed;ikfs; 
Kd;ida ed;ikfs; Fwpj;j 
gl;liw  
 

1  ehs; 30/11/2018 

Njrpa 
njhopyhsu; 
Ma;Tfs; 
epWtdk; 

jpUkjp   

V v]; lgpy;A 
tpf;ukrpq;f Nkyhz;ik cjtpahsu; 

43 ,Wjpf; fzf;Ffisj; 
jahupj;jy; 1  ehs; 18/12/2018 gP Mu; V [p 

jpUkjp   

V gp mYj;Nf  epjp ,af;Fdu; 

44 OBT – x gp b 2  ehl;fs; 18,17/12/2018 rpa; vl;ntd;\ midj;J Copau;fSf;Fk; 

45 

 
jpwd; Nkk;ghl;L jpl;lk; 
 

2  ehl;fs;  19,18/10/2018 kpNyhlh vflkp 

jpU 
Mu; v]; 
[atPu ,iz mjpfhhp 

jpU T [aKJNf jahupg;ghsu; 
jpU Nf b rk;gj; ,iz mjpfhhp 
jpU [p lgpy;A 

ge;Jtu;jd  cjtpf; fhrhsu; 
jpU Mu; b eprhd;j cjtpf; fhrhsu; 
jpU Vd; vy; N[ rp 

yf;khy; ,iz mjpfhhp 
jpU [p    lgpy;A 

[p cgkhypfh rpNu\;l cjtp E}yfu; 
jpUkjp   Mu; V vd b 

&grpq;f mf jzpf;ifahsu; 
jpU Mu; b gp N[ 

gpupaju;\d  fzpdp epu;thfp 
jpU Vk; [p v]; 

v]; Fzuj;d  ,iz mjpfhhp 
jpUkjp   v]; V b V rp 

gj;kFkhup epfo;r;rp epuy; mjpfhup 
jpUkjp   vk; v]; v]; 

wp]hdh 
,iz mjpfhhp 

jpUkjp   [p gp rkd;jp  ,iz mjpfhhp 
jpUkjp   Gp b epNuhrpdp  ,iz mjpfhhp 
jpUkjp   lgpy;A Nf 

eprhd;jp  
,iz mjpfhhp 

jpU 
[p gp vy; 
gpupa[df  

,iz mjpfhhp 

jpUkjp   Gp gp [p Mu; 
vy; Fkhup  

,iz mjpfhhp 
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jpUkjp   N[ Nf V vd; 
bNdrpdp   

,iz mjpfhhp 

jpUkjp   vd; gp lgpy;A 
I cNlrpfh  Gs;sptptu mjpfhup 

jpUkjp   Lgpy;A gp [p rp 
gpukpyh  cjtpg; gjpthsu; 

jpU 
Vr; vk; Nf Mu; 
gp fpupvy;y  ,iz mjpfhhp 

jpUkjp   epy;kpdp 
jpangjdNf gzpg;ghsu; ehafk; 

jpUkjp   Tp rp 
fz;zq;fu cjtp gjpthsu; 

 

 

9.5 ntspehl;L gapw;rpfs; 2018 

gy;fiyf;fofj;jpd; fy;tp kw;Wk; epu;thf Copau;fSf;F gy;NtW ntspehl;L epWtdq;fshy; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s ru;tNjr gapw;rp / gl;liw  

mku;Tfs; / ntsptptfhu mikr;rpd; Neub tpUJfshf toq;f tha;g;G toq;fg;gLfpwJ. 
fy;tpahsu;fs; Muha;r;rp Ma;twpf;iffis toq;Ftjw;Fk;> ru;tNjr khehLfs; kw;Wk; fUj;juq;Ffspy; fye;Jnfhs;tjw;Fk; epjp cjtpAld;  
toq;fg;gLfpwhu;fs; 
 

Table 30  ml;ltiz 9.6 fy;tprhuh Copau;fSf;fhd ntspehl;L gapw;rp (FWfpa) 2018  

 

 

 

 

 

  
        
  fw;ifnewpg;ngah;; fhyk; jpfjp ehL ,dk; gapw;rpahsu; gjtp 
1 tsUk; ehLfspd; 

njhopw;fy;tp epu;thfpfs; 
22 
Days 

07.06.2018-
29.06.2018 

rPdh jpUkjp epy;kpdp jpangjdNf gzpg;g;hsu; ehafk; 

2 ANurpah ehLfspd; 
eLj;ju mstpyhd 
Nkyhsu;fSf;fhd 
thndhyp kw;Wk; 
njhiyf;fhl;rp 

51 
Days 

23.05.2018-
13.07.2018 

rPdh jpU B rp [aKJNf jahupg;ghsu; 
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Table 31 Ml;ltiz: 9.7 fUj;juq;Ffspd; gq;Nfw;G 2018 ,y; fy;tp Copau;fspd; ntspehl;L epfo;Tfs; 

 

  

 

 

 

 

ngau; 
Gjtp kw;Wk; epWtdj;jpd; 

ngau; 
gy;fiyf;fofj;jpd; 

ngau;; gapw;rpapd; ngau; ehl;bd; ngau; gaz jpfjp 

  

 1 fyh. Rp [ayhj; rpNu\;l tpupTiuahsu; A x tp b 
gp V fpA v]; 
nfhd;gud;]; 

 mT];j;jpNuypah 2018.09.14-20 2018 

 2 
fyh. V v]; Nf 
twhN`d rpNu\;l tpupTiuahsu; A x tp b 

2018 cyfshtpa kdpj 
tsq;fs; fpof;F Mrpah 
grpgpf; gl;liw  

nfhupah 2018.11.04-11 2018 

 3 

jpUkjp. vd; vy; gp 
xrb  

rpNu\;l tpupTiuahsu; A x tp b ngy;l; kw;Wk; rhiy 
Kaw;rpfs; gw;wpa ru;tNjr 
khehL kw;Wk; b tp , b 
apy; ru;tNjr xj;Jiog;G                                                                                                                                                                                                                                                        

epd;Ngh 
nghypnlf;dpf; > rPdh 

2018.12.01-06 2018 

 4 
fyh. B b b RutPu rpNu\;l tpupTiuahsu; A x tp b rPdhtpy; epq;Ngh 

ghypnlf;dpf;  
rPdh 2018.01.03-

2018.01.10 
2018 

 5 
jpU. v]; V vd; 
jD\;f 

tpupTiuahsu; jFjpfhz; A x tp b 
2018 ,y; tha;top 
tpsf;ff;fhl;rp 

rPdh 

2018.10.19-22 PHD2018 
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10.jpUj;jg;gl;l epjp mwpf;iffs; 
 jpUj;jg;gl;l epjp mwpf;iffs; 

 epjp epiy mwpf;if 

 epjp nray;jpwd; mwpf;if 

 gzg;gha;T mwpf;if 

 fzf;fpay; nfhs;iffs 

 

 

10.1 epjp epiyikf; $w;W 

bnrk;gh; 31 ,y; cs;sthW                                          
Fwpg;G 2018 

&gh 
 2017 
&gh 

nrhj;Jf;fs;;        

eilKiwr; nrhj;Jf;fs;    

fhR kw;Wk; fhRf;F rkkhditAk; 2 8,142,762 14,789,924 

Kw;gzq;fs;> ngwNtz;ba itg;Gf;fs; 3 1,821,920 597,700 

,Ug;Gf;fs;  4,282,536 4,567,079 

Kw;gzq;fs; 4 3,766,438 1,381,920 

cj;jpNahfj;jh; fld;fSk; Kw;gzq;fSk; 5 5,973,194 5,782,211 

fld;gl;lth;fSk; Visa ngwNtz;baitfSk; 6 68,766,541 45,348,502 

  92,753,391 72,467,336 

    

eilKiwapy;yhj nrhj;Jf;fs;        
KjyPLfs; 7 44,326,577 32,108,741 
Mjdq;fs;>nghwp kw;Wk; cgfuzq;fs; 8 1,430,609,841 1,369,917,403 
eilngw;WtUk; Ntiyfs; - fl;llk; 9  315,118,269 260,643,295 
ghHfKbahj nrhj;Jf;fs;  10 1,383,334 3,025,001 
  1,791,438,021 1,665,694,440 
nkhj;jr;nrhj;Jf;fs;   1,884,191,412 1,738,161,776 
nghWg;Gfs;       
eilKiwg; nghWg;Gfs;       
ngwg;gl;l Kw;gzq;fs;  - 220,500 
nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs; kw;Wk; Vida 
nghWg;Gf;fs; 11 64,413,916 18,591,272 

nrYj;j Ntz;ba FWq;fhy itg;Gf;fs; 12 1,601,975 2,275,578 
   66,015,891 21,087,350 
eilKiway;yhg; nghWg;Gfs;       
gzpf;nfhilf;fhd Vw;ghL 13 35,083,888 29,043,106 
nrYj;j Ntz;ba ePz;lfhy itg;Gf;fs; 14 27,039,078 20,230,000 
  62,122,966 49,273,106 
nkhj;j nghWg;Gf;fs;   128,138,857 70,360,456 
    
nkhj;j Njwpa nrhj;Jf;fs;   1,610,022,919 1,571,900,052 
    

Njwpa nrhj;Jf;fs; / chpik %yjdk;       
%yjdf; nfhil 15 1,590,873,662 1,546,616,800 
kPs;kjpg;gPl;L kpif  30,931,260 31,804,597 
jpuz;l epjpak; 16 (12,365,315) (7,100,357) 
Vida epjpaq;fs; 17 583,312 579,012 

nkhj;j  Njwpa  nrhj;J /chpik   1,610,022,919 1,571,900,052 
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fzf;fpay; nfhs;iffs;; gf;fq;fs; 6-10 tiuahdJk; 11 njhlf;fk 23 tiuahd Fwpg;Gf;fSk; 

epjpf;$w;Wf;fspd; mtrpakhd gFjpahf ,Uf;fpd;wd.  

cWjpg;gLj;jy; 

ehq;fs; NkNyAs;s epjpf;$w;Wf;fs; cz;ikahdit vdTk; 31.12.2018 ,y; kpif / gw;whf;Fiw vd 

cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;. 

...............................       ................................ 

Prof G.L.D . tpf;fpukrpq;f      A.P mYj;Nf          
JizNte;jh;        epjpg;gzpg;ghsh;, 
 

MSdh; rig epjpf;$w;Wf;fspd; jahhpg;G kw;Wk; ntspg;ghLfSf;F nghWg;ghf ,Ug;gJld; mth;fspdhy; 
mDkjpaspf;fg;gl;L mth;fs; rhh;ghf ifag;gkplg;gl;lLs;sJ. 

…………………………………..                                                                     ……………………………. 
re;jpuuj;jpd tpjhdNf                                  b b b RutPu  
mq;fj;jth;            mq;fj;jth; 
nfhOk;G 
27 khrp 2019                         ; 

       ;  
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10.2 epjpr;nraw;wpwd; $w;W 

 

 bnrk;gh; 31 ,y; cs;sthW                                 Fwpg;G 2018 2017 
nraw;ghl;L tUkhdk; 

  
Rs. Rs. 

kPz;nlOk; khdpak;   
 

263,750,000 227,055,000 
cj;jpNahfj;jh; mgptpUj;jp nfhil 

  
2,230,459 3,355,109 

jpwd;fs; Jiw mgptpUj;jp nfhil 
 

18 47,869,094 47,284,707 
fy;tprhh; eltbf;ifapyhd tUkhdk; 19 1,780,500 5,987,769  
fopj;jy; - fy;tprhh; eltbf;iffs; Neubr;nryT 20 243,092 2,967,709  
fy;tprhh; eltbf;ifapyhd Njwpa tUkhdk; 

 
1,537,408 3,020,060  

gl;l epfo;r;rpj;jpl;l %ykhd tUkhdk; 21 20,705,500 16,086,000 
Vida tUkhdk;     22 14,056,288 7,400,699 
gpw;Nghlg;gl;l tUkhdj;jpd; fhyf;fopT 23 107,474,612 105,041,818 

   
 

nkhj;j nraw;ghl;L tUkhdk; 
 

457,623,361 409,243,393 

nraw;ghl;Lr; nrytpdk;  
  

Copah; nryTfs;   24 204,845,184 166,495,500 
Nghf;Ftuj;Jr; nryT   25 368,711 480,592 
toq;fy;fSk; NjitfSk; 

 
26 6,511,437 7,170,003 

guhkhpg;G nrytpdk;   27 6,482,658 7,186,428 

Nritfs;   
 

28 73,435,749 72,744,388 

Mjdk; > nghwp kw;Wk; cgfuzk; - Nja;khdk;; 29 107,474,612 89,451,267 

jpwd;fs; Jiw mgptpUj;jpr; 
nryTfs;   

30 47,869,094 47,284,707 

nkhj;j nraw;ghl;Lr; nrytpdq;fs; xJf;fq;fs; kw;Wk; 
epiyahd nrhj;J tpw;gid el;lj;Jf;F Kd;dh;  

446,987,445 406,403,436 

Njwpa nraw;ghl;Lr; kpif (gw;whf;Fiw); xJf;fq;fs; 
kw;Wk; epiyahd nrhj;J tpw;gid el;lj;Jf;F Kd;dh;;  

10,635,916 2,839,957 

gzpf;nfhil xJf;fk; 
epiyahd nrhj;J tpw;gid el;lk;  

- 
- 

60,040,782 
- 

epiyahd nrhj;J md;gspg;G el;lk;  3,042 624,921 

Njwpa kpif/ (gw;whf;Fiw ) xJf;fj;Jf;Fk; epiyahd 
nrhj;J tpw;gid el;lj;Jf;F gpd;dh; 

 10,632,874 (3,825,746) 

fzf;fpay; nfhs;iffSk; 06 - 10 tiuahdJk; 11 njhlf;fk; 23 tiuahd Fwpg;Gf;fSk; epjpf;$w;Wf;fspd; 
mtrpa khd gFjpahf ,Uf;fpd;wd. 
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10.3 fhRg;gha;r;ry; $w;W 

 

bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F  
2018 2017 

Rs.  Rs.  

nraw;ghl;L eltbf;iffspypUe;J fhRg; gha;r;ry;     
rhjhuz eltbf;iffspypUe;jhd gw;whf;Fiw/ kpif 10,632,874 (3,825,746) 
fhry;yhjtw;wpd; mirTfs;   
gpw;Nghlg;gl;l tUkhdj;jpd; fhyf;fopT/%yjd khdpak; (107,474,612) (105,041,818) 
ngWkhdj;Nja;T 107,474,612 105,041,818 
nrhj;J tpw;gid %ykhd ,yhgk; / el;lk; - - 
nrhj;J md;gspg;G %ykhd ,yhgk; / el;lk 3,042 624,921 
gzpf;nfhil 295,035 6,040,782 
njhopw;gL %yjd khw;wq;fSf;F Kd;duhd nraw;ghl;L 
,yhgk;  

10,340,881 2,839,957 

,Ug;Gfspd; (mjpfhpg;G )/ FiwT  284,543 (156,527) 
gjtpazpf; fld;gl;Nlhup;yhd (mjpfhpg;G )/ FiwT  (190,984) (466,187) 
fld;gl;NlhH kw;Wk; ngwNtz;baitapd; (mjpfhpg;G)/ 
FiwT  

(23,418,039) (41,824,494) 

Kw;nfhLg;gdTfspd; (mjpfhpg;G )/ FiwT  (2,384,517) 521,355 

Kw;gz (mjpfhpg;G )/ FiwT  (1,336,035) (69,465) 

ngw Ntz;ba itg;Gf;fspd; (mjpfhpg;G )/ FiwT  11,815 (273,235) 

kPsr;nrYj;j Ntz;ba itg;Gf;fspd;;  (mjpfhpg;G)/ FiwT  8,050,700 (673,603) 

nrYj;jNtz;ba fzf;Ffs;  60,936,735 45,602,144 

 
  

gzpf;nfhilf; nfhLg;gdT (281,826) - 
nraw;ghl;L eltbf;iffspy; ,Ue;jhd Njwpa fhRg; 
gha;r;ry;  

51,813,273 5,499,945 

KjyPl;L eltbf;if ,Ue;jhd fhRg;gha;r;ry; $w;W 
  

  epyk;   

 
fl;blq;fs; (55,495,195) (34,463,755) 

  Nkhl;lhH thfdk; (6,325,000) - 
  fzdpfs; (19,388,800) (11,198,552) 
  jsghlq;fSk; nghUj;Jf;fSk; (4,175,509) (3,674,165) 
  mYtyf cgfuzq;fs; (1,913,705) (4,704,278) 
  fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; (25,514,861) (15,883,412) 
  ,ae;jpu cgfuzq;fs; (52,603,954) (14,140,887) 
  Gj;jfq;fs; (1,390,692) (4,591,095) 
  Vida nrhj;Jf;fs; (414,050) (488,968) 
  eilngWk; Ntiyfs;  (54,474,973) (53,710,176) 
    

 
KjyPLfs; (12,217,836) (9,529,704) 

 
Ehyf itg;Gf;fs; 780,922 3,414,078 

  Ma;T$l itg;Gf;fs; 800,000 3,395,000 

 
 

- - 
KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhRg; gha;r;ry; (232,328,698) (145,575,914) 
epjp eltbf;if %ykhd fhRg;gha;r;ry;fs;  

 
%yjd gq;fspg;G; - jpiwNrhp 129,611,541 85,984,891 
%yjd khdpak;  44,237,822 53,398,176 
Vida epjpaq;fs; 18,900 4,300 
epjpaply; eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhRg; 
gha;r;ry;fs; 

173,868,263 139,387,367 

fhR kw;Wk; fhrpw;Fr; rkkhditfspyhd Njwpa 
mjpfupg;G/(FiwT) 

(6,647,162) (688,602) 

fhyg; gFjpapd; Muk;gj;jpy; fhRk; fhrpw;Fr; rkkhditAk; 14,789,924 15,478,526 
fhyg; gFjpapd;  ,Wjpapy; fhRk; fhrpw;Fr; rkkhditAk; 8,142,762 14,788,924 

fzf;fpay; nfhs;iffSk; 06 - 10 tiuahdJk; 11 njhlf;fk; 23 tiuahd Fwpg;Gf;fSk; epjpf;$w;Wf;fspd; 
mtrpakhd gFjpahf ,Uf;fpd;wd. 
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 10.4 Njwpa nrhj;jpyhd khw;wq;fs; gw;wpa $w;W 
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofk; 

Njwpa nrhj;jpyhd khw;wq;fs; gw;wpa $w;W – 31 khh;fop 2018 
  

  

 jpuz;l epjp  

kPs;kjpg;gPL   Vida  
%yjdf; 
nfhil          

 

 

 

 

  

   kpif   epjp  TEDP Treasury GOPA 
Ministry of 
YASD DTET NORAD SDP WUSC MOF SDD 

 

GIZ 
tUkhd 
NtWghL   

  kPjp &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh &gh Nkhj;j Njwpa 
nrhj;J  

01.01. 2017 ,y; 
kPjp 

       
(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  

rPuhf;fk;  
          

211,900  
              

(873,337) 
                            

10,000  4,671,307                             26,606                      

 

     421,250     
 

3,146,824 7,603,066   

fopT  (1,651,112) 

 

  
                    

(28,415,085) 
                       

(2,274,167) 
           

(1,860) 
             

(12,332,685) 
    

(11,129,920) 
      

(1,485) 
    

(2,325,220) 
         

(210,625)   
    

(1,549,240) 

(2,984) 

 (45,080,740) 
              

(105,041,820)  

Nrh;g;G   

 

4,300               (68,182)       
      

53,332,176  
66,000 

85,984,891 53,402,476   

Mz;Lg;gq;fspg;G   

 

                        85,984,891 
 

kpif / 
gw;whf;Fiw 

              
(3,825,746)                         

 
  

(3,825,746) 
 

kPjp  31.12. 2017 (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 
 

01.01. 2018 ,y; 
kPjp (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 

 

rPuhf;fk;  -  
              

(688,385)                               

 

                           

  

          
 

688,365   

fopT  (1,831,091) 

 

  
                    

(27,626,128) 
                       

(27,626,128) 
           

(1,860) 
             

(12,973,918) 
    

(10,764,590) - 
    

(1,,959,420) 
         

(210,625)   
    

(1,549,240) 

 

(6,600) (48,965,359) 
              

(108,162,997)  

Nrh;g;G   

 

18,900               -       
      

44,237,822  
 

 44,256,722   

Mz;Lg;gq;fspg;G   

 

                       129,611,541 129,611,541 
 

kpif / 
gw;whf;Fiw 

              
10,632,874  

 

                      
 

  
10,632,874 

 

kPjp  31.12. 2018 (3,563,532) 30,242,875  602,212  53,789,820  8,160,833     3,720 144,389,428   694,992,368        -   2,110,149  -  6,876  167,660,671 56,416 587,909,221          1,686,361,059 
 

fzf;fpay; nfhs;iffSk; 06 - 11 tiuahdJk; 11 njhlf;fk; 23 tiuahd Fwpg;Gf;fSk; epjpf;$w;Wf;fspd; 
mtrpa khd gFjpahf ,Uf;fpd;wd. 
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10.5. epjpf; $w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gf;fs; 
 
10.5.1 Kf;fpa fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs ; 

 
10.5.2 nghJ nfhs;iffs; 

 
10.5.3 gpuNtrj;jpid mwptpj;jy; 

 
tho;f;ifj; njhopy;rhH njhopEl;gtpay; gy;fiyf;fofk; (,jd;gpd;dh; 
gy;fiyf;fofk; vd Fwpf;fg;gLk;) MdJ 2008 Mk; Mz;bd; mjpfhur;rl;lk; 31 
cld; njhlh;Ggl;ljhfTk; ,y 100>fe;jty> ,uj;kyhid ,y; mike;Js;sjhFk;. 
 

10.5.4 Kf;fpa nraw;ghLfs; 
 

(a) ,skhdpf;fw;ifia elhj;jy;. 

(b) gl;l Nkw;gbg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mgptpUj;jp nra;jy;. 

(c) TVETepWtdq;fSf;fhd ghltpjhdj;jpid mgptpUj;jpnra;jy;. 

(d) ,skhdpg;gl;l ghltpjhdj;jpid mgptpUj;jp nra;jy;. 

(e) fw;wy; %ytsq;fis mgptpUj;jp nra;jy;. 

(f) njhopy; tpUj;jpf;fhd FWfpafhy gapw;rp epfo;Tfs;> nraykh;Tfs;> 

gapw;rpgl;liwfs; vd;gtw;wpid elhj;jy;. 

(g) TVET fw;if njhlHghf fy;tp Muha;r;rpfis elhj;Jjy; 

 
10.5.5 jahhpg;gpw;fhd mbg;gil 

 

(a) ,zf;ff;$w;W 
epjpf;$w;Wf;fs; nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fPl;Lf; Nfhl;ghLfSf;F ,zq;Fk; 
tifapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sd. mwpag;gl;bUf;fhjitiaj; jtpu Vidait fzf;fpay; 
nfhs;iffs; Kd;ida fhyg;gFjpfspy; gad;gLj;jg;gl;ltw;Wld; 
xj;Jg;NghtjhfTs;sJ. 
 
epjpf;$w;Wf;fs; njhlh;e;J nty;Yk; vz;zf;fUTf;F mikthf jahhpf;fg; 
gl;bUg;gJld; gy;fiyf;fof Kfhikf;F gy;fiyf;fofj;ij vjph;fhyj;jpy; fiyf;Fk; 
ve;jnthU Nehf;fKk; ,y;iy (2018).  
 

(b)kjpg;gPl;L mbg;gilfs; 
epjpf;$w;Wf;fs; tuyhw;Wf; fpiua mbg;gilapy;  jahhpf;fg;gl;bUg;GJld; Fwpg;gpl;L 
,Uf;fhjtw;iwj; jtpu Vidatw;wpy; ve;jnthU ngWkjp khw;wj;Jf;fhfTk; rPuhf;fk; 
nra;ag;gl;bUf;ftpy;iy. 
 

(c)njhopw;ghl;L ehzak; 
epjpf;$w;Wf;fs; ,yq;if &ghtpy; jahh; nra;ag;gLtJld; mit neUq;fpa  
&ghTf;F kl;lk; nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 
10.5.6 xg;gPl;Lj; jfty;fs;  

gpNfh;]; kw;Wk; ge;jpfs; mtrpak; Vw;gLk; NghJ Kd;ida tUlj;Jld; njhlh;Gilait 
jpUk;g Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wd. eilKiw tUlj;Jf;F rpwe;j ntspg;ghl;il toq;Ftij 
cWjp nra;tjw;F. 

epjpf; $w;Wf;fs; ntspg;gLj;jy; my;yJ  nghUl;fspd; tifg;gLj;jy;fs; rPh;nra;ag;gl;bUf; 
fpd;wd> xg;gPl;Lj; njhiffSk; eilKiw tUlj;Jld; cWjp nra;J rpwe;j ntspg;hl;il 
toq;Ftjw;F kPs;tifg;gLj;jg;gl;bUf;fpd;wd. 
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10.6 nrhj;Jf;fs; kw;Wk; mitfspd; kjpg;gPl;L mbg;gilfs;  

10.6.1 Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk; 

(a)mq;fPfhuk; kw;Wk; mstPLfs; - Mjdk;>nghwp kw;Wk; cgfuzq;fis 12 Ig;grp 2009 
f;F gpd;dh; ngwg;gl;lit mtw;wpd; fpuaj;jpy; ,Ue;J jpuz;l ngWkhdj;Nja;T ePq;fyhf 
Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wJ. 

(b)nryT- Mjdk;>nghwp kw;Wk; cgfuzq;fs; mtw;wpd; nfhs;tdT tpiy kw;Wk; 
mjidf; nfhz;L te;J Ntiyf;F mkh;j;Jtjw;F ,ilapyhd midj;J 
nryTfisAk; cs;slf;Ffpd;wJ. mNj Ntis mr;nrhj;jpid ngWjy; >GJg;gpj;jy; 
my;yJ Kd;Ndw;wYldhd epue;ju jd;ik xU %yjdr;nrythf nfhs;sg;gLk;. 

(C)Nja;khdk; - Mjdk;>nghwp kw;Wk; cgfuzq;fspd; Nja;khdj;Jf;fhd Vw;ghL 
Neh;Nfhl;L Kiwapy; fpiuak; my;yJ kjpg;gPl;L ngWkjpapy; fPNoAs;s tPjq;fspy; 
mitfspDila gad;jU MAl;fhyj;Jf;F fzpg;gplg;gLk;. 

 

fl;llk;  5 % 

vy;iy Rth;  5% 

gTd;iud;   5% 

Nkhl;lhh;  thfdq;fs;   25% 

fzdp 16.66% 

jsghlk; kw;Wk; nghUj;jpfs;   10% 

mYtyf cgfuzk;   10% 

nghwp kw;Wk; ,ae;jpuk;  10% 

fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;   10% 

Gj;jfq;fs;   10% 

Vida nrhj;Jf;fs;  16.66% 

 

ngWkhdj;Nja;T nrhj;Jf;fSf;F nfhs;tdT nra;Ak; tUlj;jpy; KO tUlj;Jf;Fk; 
gjptspf;fg;gLtJld; tpw;gid nra;Ak; tUlj;jpy;  vt;tpj ngWkhdj;Nja;Tk; gjptspf; 
fg;gLtjpy;iy 31.12.2013 tiu. nrhj;Jf;fs; ghtidapd; njhlf;fj;jpd; NghJ ngWkhdj; 
Nja;tspf;fg;gLtJld; mtw;wpd; ghtid epWj;jg;gLk; NghJ mit tpw;fg;gLk; my;yJ 
ePf;fg;gLk; 31.12.2013 njhlf;fk;. 

Nghf;Ftuj;Jf;F nfhs;tdT nra;ag;gl;l Ng&e;J (mNrhf; Nya;yhz;l; -42 Mrdq;fs;) 
1996 nfhs;tdT nra;ag;gl;l NghJk; ve;jnthU ngWkjpiaAk; itj;jpUf;ftpy;iy 
31.12.1996 Mk; Mz;L Mdhy; mJ ghtpf;ff;$ba epiyapy; ,Uf;ftpy;iy 

nryT jhgdf;FwpaPl;Lf; Nfhit gy;fiyf;fofj;Jf;fhf cUthf;fg;gl;lJld; Vida 
nrhj;Jf;fSk; Kd;Ndw;wj;Jf;F rhj;jpakhFk; NghJ ePf;fg;gLk;.. 

 

10.6.2 nrhj;jpd; ngWkjp kjpg;gPL 

(a) Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk;; kPs;kjpg;gPl;Lg; ngWkjp ,Ue;J jpuz;l ngWkhdj; 
Nja;T fopf;fg;gl;L Fwpg;gplg;gl;bUf;fpd;wJ. 

(b)nrhj;Jf;fspd; vjph;ghh;f;fg;gl;l gad;jU MAl;fhyk; epakdf;FOthy; gpd;tUkhW 
jPh;khdpf;fg;gl;lJ. 
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jsghlKk; nghUj;jpAk; 8 tUlq;fs; 

fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; 10 tUlq;fs; 

mjw;F Nkyhf fl;llq;fspd; gad;jU MAl;fhyk; 20 tUlq;fshf 
vLf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. 

 
nrhj;Jf;fspd; cr;r MAl;fhyk; kPjp >nghwp kw;Wk; cgfuzk; vd;gd 31.12.2014 ,y; 
G+r;rpa ngwkjpia itj;jpUg;gJld; mit epakpf;fg;gl;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT 
jPh;khdpf;fg;gl;lJ. 

 
2014 ,y; ,Ue;J MAl;fhyk; 

 
       fzdpfs; (kjpg;gplg;gl;lJ) -        2 tUlq;fs; 9.5 khjq;fs; 
       mYtyf cgfuzk; (kjpg;gplg;gl;lJ - 2 tUlq;fs; 9.5 khjq;fs; 
       fzdpfs; (gy;fiyf;fof epjp)   - 2 tUlq;fs; 9 khjq;fs; 
       Vida nrhj;Jf;fs; (gy;fiyf;fof epjp) - 2 tUlq;fs; 9 khjq;fs; 

 

kPjp Mal;fhyKila Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk; ve;jnthU ngWkjpiaAk; 
itj;jpuhjJld; 31.12.15 ,y; mit epakpf;fg;gl;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT 
jPh;khdpf;fg;gl;lJ. 
 

thfdq;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 12 tUlq;fs; nfhs;tdtpy; ,Ue;J 

thfdq;fs; (ngWkjp)     12 tUlq;fs; nfhs;tdtpy; ,Ue;J 

fzdp (gy;fiyf;fof epjp); nfhs;tdtpy; ,Ue;J 6 tUlq;fs; 

Ehy;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 6 tUlq;fs; nfhs;tdtpy; ,Ue;J 

Vida nrhj;Jf;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 6 tUlq;fs; nfhs;tdtpy; ,Ue;J    

 

kPjp Mal;fhyKila Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk; ve;jnthU ngWkjpiaAk; 
itj;jpuhjJld; 31.12.16 ,y; mit epakpf;fg;gl;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT 
jPh;khdpf;fg;gl;lJ. 

kPjp Mal;fhyKila Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk; ve;jnthU ngWkjpiaAk; 
itj;jpuhjJld; 31.12.17 ,y; mit epakpf;fg;gl fzdp (gy;fiyf;fof epjp) 2 
tUlq;fs; 2016 ,Ue;J  

Ehy;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 5 tUlq;fs; 2016 ,Ue;J 

;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT jPh;khdpf;fg;gl;lJ. 
 

Vida nrhj;Jf;fs; (gy;fiyf;fof epjp) 3 tUlq;fs; 2017 ,Ue;J  

Ehy;fs; (gy;fiyf;fof epjp)  

nfhs;tdT 2012  4 tUlq;fs; 2017 ,Ue;J 

nfhs;tdT 2014  7 tUlq;fs; 2017 ,Ue;J 

 
kPjp Mal;fhyKila Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk; ve;jnthU ngWkjpiaAk; 
itj;jpuhjJld; 31.12.18 ,y; mit epakpf;fg;gl;l FO xd;wpdhy; Nja;khdsT 
jPh;khdpf;fg;gl;lJ. 
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fzdp  2 tUlq;fs; 2018 ,Ue;J 2014 ,y; nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ. 2011 kw;Wk; 
2013 ,y; nfhs;tdT nra;ag;gl;l fzdpfs; Vyj;jpy; tplg;gLk;. 

Vida nrhj;Jf;fs;     2 tUlq;fs; 2018 ,Ue;J 2011 ,y; nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ 

             4 tUlq;fs; 2018 ,Ue;J 2013 ,y; nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ
  

Ehy;fs;              7 tUlq;fs; 2015 ,y; nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ. 

                    4 tUlq;fs; 2013 ,y; nfhs;tdT nra;ag;gl;lJ. 

 
10.6.3 ,Ug;Gf;fs;  
,Ug;Gf;fs; ,opTr;nryTld; $wg;gLfpd;wJ. Njwpa ek;gj;jF ngWkjp vjph;ghh;f;fg;gl;l 
tpw;gidg; ngWkjpapy; ,Ue;J jPh;khdpf;fg;gl;l nryT kw;Wk; tpw;gidr; nryTfs; 
vd;gtw;iw ePf;Ftjd; %yk; jPh;khdpf;fg;gLfpd;wJ. 
 
 
 

10.7 xa;T ngWgth;fSf;fhd gzpf;nfhil xJf;fk; 
Xa;T ngWgth;fSf;fhd gzpf;nfhil xJf;fk; cUthf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. 
tho;f;ifj;njhopy;rhh; njhopy;El;gtpay; gy;fiyf;fofj;jpy; Nritahw;wpapUf;fpd;w vy;yh 
Copah;fSf;Fk; 1983k; Mz;bd; 12k; ,yf;f gzpf;nfhil rl;lj;jpDila nfhLg;gdtpd; 
gb toq;fg;gLfpd;wJ. ,f;nfhLg;gdT njhlh;r;rpahf 5 tUl Nritia epiwT nra;Ak; 
Copah;fSf;F khj;jpuk; nfhLf;fg;gl Ntz;ba nghWg;G cs;sJ. ,g;nghWg;ghdJ 
ntspaf epjpaspf;fg;gl;bUf;ftpy;iy ,J cz;ikahf ngWkjpaspf;fg;gl;bUf;fpwJ. 

,g;nghWg;G ntspapypUe;J epjpaspf;fg;gltpy;iy cz;ikahf ngWkjpaspf;fg;gLfpd;wJ.  

10.8 mur nfhilAk; khdpaKk;   

mur khdpaq;fs; gy;fiyf;fofj;jpDila nryTfis <Lnra;tjw;F gad;gLj;jg;gl;L 
Mtzg;gLj;jg;gLfpd;wJ. kPz;nlOk; jd;ikAs;s khdpaq;fs; tUkhdkhf epjpr;nraw;wpwd; 
$w;wpy; mq;fPfhuk; nra;ag;gLfpd;wJ. %yjdj; jd;ik nfhz;l khdpaq;fs; gpw;Nghlg;gl;l 
tUkhdj;Jf;Fk; nryT nra;ag;gLtJld;  amortized tUlhe;jk; rPuhdbg;gilapy; 
njhlh;Gila nrhj;jpd; gad;jU MAl;fhyj;Jf;F nra;ag;gLk;. 

10.9 epjprhH nraw;wpwd; $w;W 

10.9.1 tUkhd mq;fPfhuk; 

a) kPz;nlOk; nfhilapypUe;jhd tUkhdk; gw;Wr;rPl;Lld; mq;fPfhuk; 
nra;ag;gl;bUe;jJ. 

b) fw;ifnewp kw;Wk; bg;Nshkh fl;lzq;fs; gw;Wr;rPl;Lld; mq;fPfhuk; 
nra;ag;gl;bUe;jJ. 

c) MNyrid tUkhdk; mr;nraw;ghLfspd; epiwtpd; NghJ tUkhdkhf 
mq;fPfhpf;fg;gbUf;fpwJ. 

d) Vida tUkhdk; epYit mbg;gilapy; mq;fPfhpf;fg;gbUf;fpwJ. 
 

10.9.2 nryT 

gy;fiyf;fof ehshe;j eltbf;if %ykhd vy;yh nryTfSk; kw;Wk; 
Mjdq;fs;>nghwpfs; kw;Wk; cgfuzq;fis tpidj;jpwdhf guhkhpf;fg;gl;bUg;gJld; mit 
tUkhdf; $w;wpd; mt;thz;L kpifia my;yJ gw;whf;Fiwia fzf;fpLk; NghJ 
gjptspf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. 

10.10 fhRg; ghr;ry; $w;W  

fhRg; ghr;ry; $w;W Nehpy; Kiwiag; gad;gLj;jp jahhpf;fg;gl;bUg;gJld; fhR kw;Wk; 
fhRf;F rkkhditAk; gy;fiyf;fof tq;fpf;fzf;F kPjpfisf; nfhz;bUf;fpd;wd. 
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10.11 fz;Lgpbg;Gf;fs; 

ghPl;ir kPjpf;F gpe;jpa eltbf;iffs; 

ghPl;ir kPjpf;F gpe;jpa eltbf;iffs; vitAk; eilngwtpy;iy mit rPuhf;fy; my;yJ 
fz;Lgpbf;fg;gl;litahf epjpf;$w;Wf;fspy; nra;ag;ltpy;iy. 
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10.12 epjpf; $w;wpyhd Fwpg;Gfs; 
  2018 bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F 2018 2017 

    &gh rjk;. &gh rjk;. 
2 tq;fp kPjpfs;     

 
,yq;if tq;fp - ,uj;kyhidf/F 0070308457 1,247,317 8,526,529 

 
kf;fs; tq;fp-,uj;kyhidf/F080-1-001-3-0003120                                                                                            5,679,667 5,047,617 

 

7 ehl;fs; miog;G itg;Gf;fs; - kf;fs; tq;fp - 
,uj;kyhid 1,215,778 1,215,778 

  
8,142,762 14,789,924 

3 
Kw;gzk;> Kd;nrYj;jy;> ngwf;$baitg;G 

    

 

ehdhtpj Kw;gzq;fs; 1,405,500 69,465 

  1,405,500 69,465 

 
ngwf;$ba gzitg;Gfs;     

 
BMICH  250,000 390,815 

 
,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk; - 15,000 

 
SLTB ,uj;kyhid 131,420 117,420 

 nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 5,000 5,000 

 
= n[atHj;jdGug; gy;fiyf;fofk; 30,000  

  414,420 528,235 
  1,721,920 597,700 

4 Kw;nfhLg;gzTfs;     

 
fhg;GWjpAk; gjpTf;fl;lzKk; 350,655 339,221 

 
nghwp ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk; -Vidait 33,447 - 

 
gl;lkspg;G 846,162 - 

 
nkd;nghUl;fs; GJg;gpj;jy; 941,905 709,167 

 
Ntspehl;L gpuahzk; - ,lh; - - 

 

guhkhpg;G  - mr;Rg;gjpT ,aq;jpuk; / 
Fsp&l;bfs;>J}f;fp 1,549,113 300,469 

 
nra;jpg;gj;jpupifAk; njhlh; rQ;rpifAk; 45,156 33,063 

 
cWg;Gupik - - 

 
 3,766,438 1,381,920 

5 Copah; fld;fSk; Kw;gzKk; 
  

 
,lh;f; fld;fs; 5,971,944 5,776,811 

 
gz;bif Kw;gzk; 1,250 5,000 

 tpN\l Kw;gzk; - 400 

  
5,973,194 5,782,211 

6 fld;ngw;Nwhh; kw;Wk; ngwNtz;bait     

 
Vida rpy;yiw tUkhdq;fs; 107,577 104,449 

 
gl;lkspg;G - 4,000 

 
nrhj;Jfspd; thlif tUkhdq;fs; 268,500 57,500 

 
epiyahd itg;G tl;b 1,103,923 1,309,544 

 
miog;G itg;G tl;b 229,115 238,325 

 khztH eyd;Gup 358,891 365,597 

 
gp vk; A v]; KjypNf 3,400 3,400 

 
gp.V.Nf fzehj; 7,000 7,000 

 
,isQh; Nritfs; fofk; - 427,747 

 jpwd;fs; JiwrhH mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 63,773,813 41,062,619 
 fy;tp mikr;R 1,585,000 - 
 Univotec cj;jpNahfj;jH - 917,641 
 gy;fiyf;fof fy;YHhpfs; 1,259,322 850,675 
  68,766,541 45,348,502 

7 KjyPLfs; (kPsr;nrYj;j Ntz;ba itg;Gf;fs;) 
  

 
kf;fs; tq;fp - ,uj;kyhid 27,794,100 17,130,000 

 

,yq;if tq;fp - ,uj;kyhid 16,532,477 14,978,741 

 

 44,326,527 32,108,741 
9 eilngw;WtUk; Ntiyfs;   
 fl;llk; 238,842,028 238,470,955 
 nkd;nghUl;fs; mgptpUj;jp 378,000 378,000 
 cgfuzk; 65,661,090 21,794,340 
 khztH tpLjp 10,237,151  
  315,118,269 260,643,295 
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 epjpf; $w;wpyhd Fwpg;Gfs; 
 

 
epiykhWk; nrhj;Jf;fs; 
 

 
 
634 
  

10 fl;Gydhf nrhj;Jf;fs; 
      

   
  

  
1/1/2018 

,yhd kPjp 
&gh. 

rPuhf;fk; 
  

&gh. 

Nrh;g;G 
  

&gh. 

fopTfs; 
  

&gh. 

31/12/2018 
,yhd kPjp 

&gh. 

10.1 
Gduikg;Gk; 
Kd;Ndw;wKk;           

  fzdp nkd;nghUs; 3,400,000 
 

- 
 

3,400,000 

10.2 ngWtdT      -    
 

  
ELT  nkd;nghUs; 1,525,000 - -   1,525,000 

  

tPbNah  

nkd;nghUs; 525,000 - - - 525,000 

  nkhj;jk; 5,450,000 - - - 5,450,000 

  
   
  

  
1/1/2018 

,yhd kPjp 
&gh. 

rPuhf;fk; 
  

&gh. 

Nrh;g;G 
  

&gh. 

fopTfs; 
  

&gh. 

31/12/2018 
,yhd kPjp 

&gh. 

10.3 
Gduikg;Gk; 
Kd;Ndw;wKk;           

  fzdp nkd;nghUs; 1,133,333 
 

1,133,333 
 

2,266,666 

10.4 ngWtdT      -      

  
ELT  nkd;nghUs; 76,666 - 508,333   1,275,000 

  

tPbNah  

nkd;nghUs; 525,000 - - - 525,000 

  nkhj;jk; 624,634 - 1,641,666 - 4,066,666 

 
Nkhj;j Njwpa 
ngWkjp 4,825,366    1,383,334 
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  Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F  

2018 
&gh  rjk; 

2017 
&gh  rjk; 

11 nrYj;jg;glf;$ba fzf;Ffs; 125,350,651 64,413,916 
  ml;LWr; nryTfs;  

   rk;gsKk; $ypAk; 813,028 510,520 
  EPF gq;;fspg;G - 13,316 
  ETF gq;;fspg;G - 3,329 
  fy;tprhH; gb 185,839 - 

 
Muha;r;rpg; gb 27,904 - 

 
tpN\l gb 15,945 - 

 tho;f;ifr; nryTg;gb 24,919 23,400 
 vupnghUs; xJf;fk;( njhFjp thfdk;) 750,060 - 
 vupnghUs; xJf;fk; (gzpg;ghsH ehafk;) 10,984 - 

 
Nkyjpf Ntiy Neuk; 463,296 331,905 

  tpLKiw fl;lzk; 27,009 10,216 
 Vida gbfs; 132,075 102,500 
 rPuhf;fy; gb 8,124 19,362 

  Nghf;Ftuj;J 10,581 5,532 

 
njhiyNgrp 145,850 128,970 

  ,iza Nritfs; 522,605 511,424 
  kpd;rhuk; 650 330,171 
  NkyjPf nfhil - - 
 guhkupg;G- thfdk; KH-6725 650  
 guhkupg;G- cj;jpNahfj;jH tpLjpfs; 527,348  
 guhkupg;G- fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; 117,535  
 guhkupg;G- epow;gpujp> Fsp&l;bfs; kw;Wk; Jhf;fpfs; 6,854  
 tpLjp 2,120  
 Muha;r;rp 22,000 34,145 

  jz;zPh; 44,931 54,439 
  nra;jpg;gj;jpupifAk; njhlh; rQ;rpiffSk; 23,850 21,580 

 
gq;Fgw;WdUf;fhf czT 13,920 12,550 

 Rj;jpfupg;G Nritfs;; 618,165  

 
khjhe;j rd;khd gb - - 

 thfd thlif - 1,900 

 
ghJfhg;Gr; Nritfs;; 759,875 727,553 

 MNyhridg; gapw;rp Vidait 213,350 - 
 rpy;yiwr;nryTfs; 116,000 161,700 
 MSik mgptpUj;jp DB 506,878 - 
 mq;fj;Jtk; 724  
 epjpr; nryT 250  
 fz;fhl;rp - 5,335 

 
gl;lkspg;G - 114,250 

 eilngw;WtUk; Ntiyfs; DB 41,807,100 37,693,743 
 ghltpjhdk; mgptpUj;jp DB 221,150 44,000 
 kjpg;gPl;lhsH gapw;rp DB 13,500 116,800 
 gl;lNkw;gbg;G DB 3,614,000 420,000 
 juepHdak; DB - 166,660 
 njhopw;rhiy gapw;rp Kfhikj;Jtk; 45,000 80,050 
 r%f re;ijg;gLj;jy; DB 2,827,120 1,106,882 
 r%f re;ijg;gLj;jy;  80,167  

 
B.Tec ELT - - 

 
NVQ 5  forTVET Trainers –DB - 673,700 

 
B.Tech  nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay;  - - 

 B.Tech  nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 118,023 39,440 
 B.Tech  nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 63,075 64,160 

 
B.Tech  tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; - - 

 
B.Tech  tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; gFjp 
Neuk; 126,575 108,440- 

 B.Tech  tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 115,481 12,480 
 B.Tech  fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; - - 

 
B.Tech  fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; gFjp 
Neuk; 220,325 156,780 

 
B.Tech  fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; KO 
Neuk; 132,600 18,920 

 
B.Tech  ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay; - - 

 
B.Tech  ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay; 
gFjp Neuk; 60,515 18,545 

 
B.Tech  ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay; 
KO Neuk;  61,745 33,575 
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 B.Tech  gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; - - 

 B.Tech  gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 79,701 74,660 

 
B.Tech  gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 81,400 108,880 

 

B.Tech  jpiuf; fijahf;fk; njhiyf;fhl;rp fw;if 
njhopy;El;gtpay;; - - 

 

B.Tech  jpiuf; fijahf;fk; njhiyf;fhl;rp fw;if 
njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 40,768 424,875 

 
B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gtpay; - - 

 
B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 15,920 87,130 

 

B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt 
njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 110,058 1,200 

 
B.Tech  fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts 
Kfhikj;Jtk; gFjp Neuk; 139,405 45,735 

 
B.Tech  fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts 
Kfhikj;Jtk;; KO Neuk; 47,189 - 

 B.Tec ELT - - 
 B.Tec ELT gFjp Neuk; 37,250 12,820 

 
B.Tec ELT KO Neuk; 4,575 700 

 
B.Tec QS KO Neuk; 6,150 - 

 
B.Tec QS gFjp Neuk; 99,775 111,310 

 
B.Ed .Tech - - 

 
B.Ed .Tech KO Neuk; - 700 

 B.Tech  cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; - - 
 B.Tech  cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 72,300 138,995 
 B.Tech  cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; KO Neuk 70,930 4,700 
 B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; - - 
 B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 100,195 92,190 
 B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 82,950 1,800 
 jsghlKk; nghUj;pfSk; 1,965,742 193,545 

  fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; 7,380,270 1,900,720 
 Gj;jfq;fs; 30 - 

  Vida nrhj;Jf;fs; 115,500 - 
 fl;ll GJg;gpj;jy; 361,584 - 
 nghwp kw;Wk; ,ae;jpuk; 37,260,696  
 MNyhridf; fl;lzk; - 760,775 
 ifapYs;s ,Ug;G 360,500 60,435 

 
gy;yiyf;fof fy;Y}upfspd; fld; gl;NlhUk; 
fld; nfhLj;NjhUk; 1,247,101 - 

 ngwg;gl;l Kw;gzk; 1,247,101  
 tpz;zg;g nray;Kiwf; fl;lzq;fs; - 71,025 
  106,251,810 48,070,477 

  rk;gsk; - - 

 
nrYj;j Ntz;bathp 282,720 155,347 

 nrYj;j Ntz;ba gpbj;Jitj;j thp 53,698  
 ngwg;gl;l Kw;gzk; (238,101)  

 
xJf;fq;fs; 17,504,991 14,664,286 

  fzf;fha;T fl;lz xJf;fk; 249,654 500,000 
 khzth; eyd;Ghp 1,245,879 1,023,806 
    

12 FWq;fhy kPsr;nrYj;j Ntz;ba itg;Gf;fs;   
 Nfs;tp itg;Gfs; 1,952,675 979,975 
 Ehyf itg;Gf;fs; 3,494,000 - 
 Ma;T$l itg;G  3,490,000 - 
 tpLjp itg;G 716,000 622,000 
  9,652,675 1,601,975 

13 gzpf;nfhilf;fhd xJf;fy;       
 

  01.01.2018 ,yhd kPjp     35,083,888 29,043,106 

  2018 ,w;fhd xJf;fy;     - 6,040,782 

  gzpf;nfhil fl;lzk;     (581,826) - 

  rPuhf;fk;     (295,035) - 

    
 

 
  31.12.2018  ,yhd kPjp     34,207,027 35,083,888 

      14 ePz;lfhy kPsr;nrYj;j Ntz;ba itg;G 
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Ehyf itg;Gf;fs; 

  
14,315,000 13,534,078 

 
Ma;T$l itg;G  

  
14,305,000 13,505,000 

    
28,620,000 27,039,078 

 
 

15. TEDP %yjdf; nfhil 

 
   ngWkjp 

 
rPuhf;fk; jpUj;jk; kPjp 

 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
nfhs;tdT 

 

 
    

 
fl;blq;fs;   13,365,794   5,965,727 7,400,071 

 

vy;iyfs;   11,190,627   5,035,782 6,154,845 

 

fzdpfs;;   15,449,850  291,000 14,533,928 624,922 

 

mYtyf cgfuzk; 44,958,211  39,491,514 5,466,696 

 

fw;gpj;jy; cgfuzk;  174,760,907   147,345,454 27,415,454 

 

jsghlq;fs;; kw;Wk; nghUj;Jf;fs; 31,558,455   27,633,407 3,925,048 

 

Ehyf Gj;jfq;fs; 10,276,876   7,474,092 2,802,784 

 

nkhj;jk;   301,560,720 291,000 247,479,101 53,789,820 

 

 
toq;fg;gl;l Kjy;-jpiwNrhp  

 
    ngWkjp jpUj;jk; kPjp 

 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
nfhs;tdT       

 
Nkhl;lhh; thfdq;fs; 25,150,000  16,989,167 8,160,833 

 

nkhj;jk; 
  25,150,000  16,989,167 8,160,833 

 
toq;fg;gl;l Kjy;-GOPA  

   
 

epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
nfhs;tdT    

 jsghlq;fs;; kw;Wk; nghUj;Jf;fs; 18,600 14,880 3,720 

 
nkhj;jk; 
  18,600 14,880 3,720 

 
 
 %yjdf;nfhil – mikr;R YASD    
  ngWkjp jpUj;jk; kPjp 
 epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT    
 epyk; kw;Wk; mgptpUj;jpfs; 2,361,079 - 2,361,079 
 fl;llk; 234,528,687 93,658,289 140,870,398 
 thfdq;fs; 758,245 279,077 479,168 
 fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; 6,018,283 5,406,800 611,483 
 fzdp 79,850 79,850 - 
 mYtyf cgfuzq;fs; 67,300 - 67,300 
 nkhj;jk; 243,813,444 99,424,017 144,389,428 
     
 %yjdf;nfhil – DTET    
 epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT    
 epyk; 595,500,000  595,500,000 
 fl;llk; 161,003,908 63,345,800 97,658,108 
 mYtyf cgfuzq;fs; 80,401 80,401 - 
 nghwp kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; 44,792 44,792 - 
 jsghlq;fSk; nghUj;jpfSk; 2,890,404 2,626,174 264,230 
 fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; 13,789,614 12,224,730 1,564,884 
 fzdp 170,432 165,286 5,146 
 Vida nrhj;Jf;fs; 5,806 5,806 - 
 nkhj;jk; 773,485,357 78,492,989 694,992,368 
     
 %yjdf;nfhil –NORAD    
     
 epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT    
 mYtyf cgfuzq;fs; 306,823 306,823 - 
 fzdp 4,479 4,479 - 
 jsghlq;fSk; nghUj;jpfSk; 1,086 1,086 - 
 Vida nrhj;Jf;fs; 317,986 317,986 - 
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 nkhj;jk; 630,374 630,374 - 
     

%yjdf;nfhil –SDP    
 epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT ngWkjp rPuhf;fk; jpUj;jk; kPjp 
 mYtyf cgfuzq;fs; 1,033,344 - 860,667 172,677 
 fzdp 1,406,234 722,518 652,544 31,172 
 jsghlq;fSk; nghUj;jpfSk; 865,492 - 799,233 66,259 
 fw;gpj;jy; rhjdq;fs; 15,796,981 - 13,956,940 1,840,041 
 Vida nrhj;Jf;fs; 276,160 29,290 246,870 - 
 nkhj;jk; 19,378,211 751,808 16,516,254 2,110,149 

    
 ngWkjp jpUj;jk; kPjp 
%yjdf;nfhil –WUSE    

 epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT    

 fzdp 1,263,750 1,263,750 - 
 nkhj;jk; 1,263,750 1,263,750 - 
     

%yjdf;nfhil – epjpaikr;R    
 epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT    
 fzdp 11,000 4,124 6,876 
 nkhj;jk; 11,000 4,124 6,876 
     
 %yjdf;nfhil – SDD    
 epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT    
 KbTwhj Ntiyfs; 155,165,385  155,165,385 
 fl;blk; 6,992,138 1,404,372 5,587,766 

nghwpAk; ,ae;jpuKk; 5,496,450 1,375,614 4,120,836 
mYtyf cgfuzq;fs; 1,322,720 529,088 793,632 

 jsghlq;fSk; nghUj;jpfSk; 537,342 214,936 322,406 
 fw;gpj;jy; rhjdq;fs; 2,425,999 976,733 1,449,266 
 Vida nrhj;Jf;fs; 2,002 1,780,954 221,382 
 nkhj;jk; 173,942,371 6,281,699 167,660,673 
     
 %yjdf;nfhil – GIZ    
 epiyahd nrhj;Jf;fspd; nfhs;tdT    
 mYtyf cgfuzq;fs; 66,000 9,584 56,416 
 nkhj;jk; 66,000 9,584 56,416 
 

tUkhd NtWghL   
01.01.2018 kPjp 506,574,654 462,523,679 
%yjdg;gq;fspg;G - jpiwNrhp 129,611,541 85,984,891 
rPuhf;fk; -Nja;khdk; (48,276,974) (41,933,916) 
kPjp 31.12.2018 587,909,221 506,574,654 
nkhj;j %yjdf; nfhil 1,659,079,504 1,590873,662 
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epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs; 

 
 
 

  Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F  2018 
&gh  rjk; 

2017 
&gh  rjk; 

16 jpuz;l epjp         

  01.01.2018 ,yhd kPjp     (12,365,315) (7,100,357) 

 
rPuhf;fk; 

  
- - 

 Mz;Lf;fhd ngWkhdr; rPuhf;fk;   (1,831,091) (1,439,212) 

  F/P,Ue;J khw;wg;gl;l kpif my;yJ gw;whf;Fiw     10,632,874 (3,825,746) 

  
17 

31.12.2017 ,yhd kPjp     (3,563,532) (12,365,315) 

Vida epjpfs;           

  Ehyf mgptpUj;jp epjp     111,600 92,700 

  gy;fiyf;fof mgptpUj;jp epjp     170,485 170,485 

  Copah; mgptpUj;jp epjp     3,812 3,812 

 
gy;fiyf;fof epjp – MNyhridr; Nritfs; 

  
316,315 316,315 

  
18 

      602,212 583,312 
jpwd;fs; Jiw mgptpUj;jpf; nfhil 

    

 
eilKiwg; gq;fspg;G 

  
47,869,094 47,284,707 

 
 

  
47,869,094 47,284,707 

      

19 fy;tprhh; eltbf;iffspdhy; ngwg;gl;lit      

 fw;ifnewpf; fl;lzq;fs;      

 njhopy;El;g MrpupaHf; fy;tpapy; Njrpa bg;Nshkh NDTTE   17,500 35,500 

 fzpa mstpapaypy; Njrpa bg;Nshkh   - 55,600 

     17,500 91,100 

 MNyhrid tUkhdk;   -    

 MNyhridg; gapw;rp   66,000 4,763,526 

 MNyhridr; Nrit    133,143 

 Vida MNyhrid   1,697,000 1,000,000 

     1,763,000 5,896,669 

 fy;tprhh; eltbf;iffshyhd nkhj;j tUkhdk;   1,780,500 5,987,769 

       

 fy;tprhh; eltbf;iffshyhd nkhj;j nryT      

20 ghlnewpf;fl;lzk; (nryT)    

 njhopy;El;g njhopy;fy;tpapyhd Njrpa bg;Nshkh  - - 

 tho;f;ifj;njhopy;El;gf; fy;tpapy; Njrpa bg;Nshkh  - - 

 fzpa mstpapyhd Njrpa bg;Nshkh  - 74,050 

 
njhiyf;fhl;rp gpd; cw;gj;jp njhopy;El;gj;jpy; Njrpa 
bg;Nshkh  - - 

 
njhiyf;fhl;rp cw;gj;jp njhopy;El;gj;jpy; Njrpa 
bg;Nshkh    

   74,050 74,050 
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epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs; 

 

  2018 bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F 
 

2018 2017 

      
&gh rjk; &gh rjk; 

    

 MNyhridf;fl;lzq;fs;    

 gapw;rp - 2,300,319 

 ghltpjhdk; - - 

 Nritfs; 65 65 

 Vidait 243,092 593,275 

   243,092 2,893,659 

 fy;tprhh; eltbf;iffsidhyhd Neub nrytpdk; 243,092 2,967,709 

    

21 gl;l epfo;r;rpj;jpl;l tUkhdk; 16,086,000 16,086,000 

 B.Ed. Tech ,skhdpg;gl;lk; 776,000 503,600 

    

 B. Tech  ,skhdpg;gl;lk;   

 B.Tech  nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay;  - - 

 B.Tech  nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 1,204,100 1,174,900 

 B.Tech  nkd;nghUs; njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 398,700 411,900 

 B.Tech  tiyaikg;G njhopy;El;gtpay;  - 

 B.Tech  tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 820,400 877,000 

 B.Tech  tiyaikg;G njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 323,400 289,800 

 B.Tech  fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay;  - 

 B.Tech  fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 1,354,400 890,800 

 B.Tech  fl;ll Nritfs; njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 258,400 167,000 

 B.Tech  ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay; - - 

 
B.Tech  ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay; gFjp 
Neuk; 1,356,400 648,800 

 B.Tech  ,ae;jpu ,yj;jpudtpay; njhopy;El;gtpay; KO Neuk;  190,000 131,300 

 B.Tech  gy;Yhlf njhopy;El;gtpay;   

 B.Tech  gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 432,400 566,700 

 B.Tech  gy;Yhlf njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 897,600 965,900 

 
B.Tech  jpiuf; fijahf;fk; njhiyf;fhl;rp fw;if 
njhopy;El;gtpay;    

 
B.Tech  jpiuf; fijahf;fk; njhiyf;fhl;rp fw;if 
njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 578,800 719,700 

 B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt njhopy;El;gtpay; -  

 
B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt njhopy;El;gtpay; gFjp 
Neuk; 534,000 252,000 

 B.Tech njhopw;rhiy Kfhikj;Jt njhopy;El;gtpay; KO 
Neuk; 144,000 84,000 

 B.Tech  fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts Kfhikj;Jtk; -  

 B.Tech  fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts Kfhikj;Jtk; gFjp 
Neuk; 1,455,600 1,337,100 

 
B.Tech  fl;Lkhd njhopy;El;gk; ts Kfhikj;Jtk; KO 
Neuk; 91,200 62,000 

 B.Tec ELT KO Neuk; 97,200  

 B.Tec ELT gFjp Neuk; 1,139,600 1,465,700 

 B.Tec QS    

 B.Tec QS gFjp Neuk; 3,166,000 1,801,300 

 B.Tech  cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; -  

 B.Tech  cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 474,400 281,600 

 B.Tech  cw;gj;jp; njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 169,600 121,200 

 B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; -  

 B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; gFjp Neuk; 1,572,800 1,405,700 

 B.Tech- czTj;njhopy;El;gtpay; KO Neuk; 110,400 50,000 

 tpz;zg;g nraw;ghl;L fl;lzk; 3,160,000 1,878,000 
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  19,929,500 15,582,400 

    

22 Vida tUkhdq;fs;     

 fld; tl;b 231,527 233,961 

 ehdhtpjq;fs; 3,187,372 2,075,961 

 epiyahd itg;G tl;b 3,382,023 1,816,831 

 Nfs;tp itg;G tl;b 225,179 685,268 

 
rPh;nra;ag;gl;l nrhj;Jf;fspd; tpw;gid %ykhd 
tUkhdq;fs; - 3,175 

 kPe;jiy fl;lzk; 1,746,300 - 

 Fsf; tUkhdk; 8,000 - 

    

 nrhj;Jf;fis thliff;Ftply;  - 

 tsTg; ghtid 1,069,250 20,000 

 tFg;giw 681,013 154,500 

 Nfl;Nghh;$lk; 41,907 15,625 

 Copah; tpLjp 1,241,478 1,129,745 

 khzth; tpLjp 2,242,239 1,265,633 

  14,056,288 7,400,699 
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epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs; 

 2018 bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F 

 gpw;Nghlg;gl;l tUkhdj;jpd; fhyf;fopT 

  

epiyahd 
nrhj;Jf;fspd; 
nfhs;tdT 

jpiwNrhp TEDP –
nfhil 

jpiwNrhp 
nfhil 

GOPA - 
nfhil 

mikr;R 
nfhil 

DTET- 
nfhil 

WUSC 
nfhil 

SDD- 
nfhil 

SDP- 
nfhil 

GIZ- 
nfhil nkhj;jk; 

  fl;blk; 5,078,359 668,290 - - 12,188,223 9,049,400     26,984,272 

  vy;iyfs; - 559,531 - - -      559,531 

  Nkhl;lhh;thfdk; 424,555  - 2,274,167 - -      2,698,722 

  fdzpfs; 12,355,510 421,875 - - 13,295  210,625    13,001,305 

  
mYtyf 
cgfuzk; 501,457 4,417,226 - - - 

 - 132,272  6,600 
5,057,555 

  
fw;gpj;jy; 
cgfuzk; 6,643,515 17,472,626 - - 772,400 

 1,715,190 242,600 1,959,420  
28,805,751 

  
jsghlq;fSk; 
nghUj;JfSk; 2,921,586 3,153,839 - 1,860 - 

 - 53,734   
6,129,499 

  
Vida nrhj;Jf;fs; 2,129,219 - - - - - - 221,382 -  2,350,601 

  
Mjd ,ae;jpuq;fs; 6,537,011 - - - - - - 549,545 -  7,086,656 

  
Ehyf Gj;jfq;fs; 2,828,582 934,261 - - - - -  -  3,762,843 

 
ghHfKbahj 
nrhj;J 508,333     

     
508,333 

  Gduikg;Gk; Kd;Ndw;wq;fSk;;     
     6,007,765 

  fl;blq;fs; 5,658,158 - - - - - - 349,607 -  880,058 

  gpujhd fl;blk; 880,058 - - - - -     30,448 

  
Nkhl;lhh;thfdk; 30,448 - - - - -     538,634 

 

mYtyf 
cgfuzKk; 
jsghlKk; 

538,634     
    

 88,153 

 
Vida nrhj;Jf;fs; 48,786       -   15,705 

  
Mjd ,ae;jpuq;fs; 15,705 - - - - -     22,500 

  
Ehyfg; Gj;jfq;fs; - - - - - -      

  vy;iyr; RtHfs; 43,724 - - - - -     43,724 

 

ghHfKbahj 
nrhj;J 1,133,333     

     
1,133,333 

  nkhj;jk; 48,276,973 27,626,128 2,274,167 1,860 12,973,918 9,049,400 1,925,815 1,549,240 1,959,420 6.600 105,673,521 

      1,831,091 

            107,474,612 
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epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs; 
   bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F 2018 

&gh rjk; 
2017 

&gh rjk; 
  24 cj;jpNahfj;jh; nfhLg;gdTfs; 

  

 
rk;gsKk; $ypAk; 79,690,440 55,659,837 

 
tho;f;ifr;nryTg; gb 15,687,360 15,530,664 

 
,ilf;fhyf;nfhLg;gdTfs; 1,075,638 7,398,380 

 
E.P.F.nfhLg;gdT 16,836,479 12,971,010 

 
E.T.F.nfhLg;gdT 4,209,120 3,242,752 

 
Jiz Nte;jH kfpo;T+l;ly; gb 171,584 31,478 

 kfpo;T+l;ly; gb 416,603 294,694 

 gzpf;nfhil (132,561) - 

 

Vida gbfs; 1,848,325 1,852,500 

 
NkyjpfNtiy  5,230,423 4,478,786 

 
tpLKiwf;nfhLg;gdT 282,917 103,866 

 
gb- MSk; Nguit 336,000 432,000 

 gb- Nghf;Ftuj;J 314,823 143,000 

 gb – cj;jpNahfj;jh; Nghf;Ftuj;J 2,400,000 1,844,500 

 
gb –Vida $l;lk; 125,600 198,500 

 
fy;tprhh; gb 32,556,318 19,120,207 

 
Muha;r;rpg;gb 8,550,520 5,211,743 

 tpN\l gb 1,840,000 9,163,264 

 NkyjPf gb 12,694,013 10,538,467 

 
khjhe;j rYifg; gb 16,502,966 15,567,184 

 rPuhf;fy; gb 4,208,610 2,712,668 

  204,845,184 166,495,500 

  
 

 
25 gpuahzr;nryTfs; 

  

 
cs;s+h;   

 
gpuahzr;nryT 65,879 78,419 

 
cg gbfs; - - 

 
ntspa+H - - 

 
tpkhd rPl;L 134,400 - 

 
cg gbfs; - 305,983 

 
Fsph; Milfs; gb 66,133 15,155 

 ,d;rpNld;rpay; 88,449 81,035 

 Vidait 13,800 305,983 

  
368,711 480,592 

26 NjitfSk; toq;fYk;   

 fhupahya ghtidg;nghUl;fs; 1,790,205 2,875,755 
 mYtyf ,ae;jpu ghtid 1,339,440 1,465,507 
 vhpnghUs; xJf;fPL(cgNte;jh;) 329,846 273,237 
 vhpnghUs; xJf;fPL (gzpg;ghsh; ehafk;) 289,286 201,240 
 vhpnghUs; gplhjpgjp (TT) 190,560 168,480 
 vhpnghUs; gplhjpgjp (FIVT) 190,560 168,480 
 vhpnghUs; xJf;fPL (Pool Vehicles) 965,181 825,611 
 vhpnghUs; xJf;fPL(kpd;gpwg;ghf;fp) 258,559 284,315 
 vhpnghUs; xJf;fPL(Clf gzpg;ghsh;) 190,560 98,046 
 vhpnghUs; xJf;fPL(AAQ gzpg;ghsh;) 190,560 153,036 
 vhpnghUs; xJf;fPL (epjpg; gzpg;ghsh;) 190,560 165,480 
 mr;rply;- fy;tp - - 

 
JizNte;jh;> gzpg;ghsh; ehafk; kw;Wk; MSdh; 
rigapdh; tpUe;Njhk;gy; 964 7,064 

 rPUilfs; 108,000 96,000 
 kUj;Jt toq;Fif 7,938 36,648 
 Vida Efh;git 469,198 348,094 
  6,511,437 7,170,003 
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27 nrhj;Jf;fs; gOJghh;j;jYk; guhkupj;jYk;   

 thfdq;fs;   

 
WPKH6725(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 150,313 230,409 

 
301-1501(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 44,210 158,920 

 
19-6866(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 2,800 500 

 
62-3743(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 123,830 247,622 

 
62-4816(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 180,543 252,896 

 
NA-2503(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 184,093 178,773 

 
Ko-4860(Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 137,267 183,725 

 
KR 1801- (Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 83,879 51,961 

 
KR 7781- (Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 59,381 70,676 

 
NB 3149- (Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 154,109 425,521 

 
ND 5057 (Nritj;Jyf;fy;>kpd;fyk;>rpy;Yfs; kw;Wk; rpwpa 
gOJjpUj;jk;) 8,300 - 

  
epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs; 
  Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F 2018 

&gh rjk; 
2017 

&gh rjk; 
  
 

Mjd ,ae;jpu cgfuzq;fs; 
  

 
fzdpAk; cjpupg;ghfKk; 193216 1,809,875 

 
gpujpnaLf;Fk; ,ae;jpuk;>kpd;Jhf;fp>Fspuhf;fp 2,262,908 1,731,629 

 
fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; 218,255 42,453 

 
kpd;gpwg;ghf;fp 69,544 180,818 

 mYtyf cgfuzk; 61,480 180,818 

 Vidait 900,002 1,030,411 

 
fl;blKk; tbtikg;Gk;  

 

 
fl;bl mikg;G - - 

 
gapw;rp njhopy;El;ggPlk; - - 

 tpLjp 215,633 - 

 cj;jpNahfj;jH tpLjp 681,338 - 

 CEC 22,000 - 

 Vidait 652,392 570,727 

  6,482,658 7,186,428 

28 Nritfs;   

 Nghf;Ftuj;J   

 thfdk; thliff;F mkh;j;jy; 198,199 231,275 

 mQ;ry; 295,770 185,630 

 njhiyNgrp 1,825,828 1,705,614 

 ,izaNrit 6,200,271 6,568,677 

 rl;lr; nryTfs; 702,500 167,648 

 gw;Wr;rPl;Lf;fhd Kj;jpiu - 100 

 jghy; njhiyj;njhlHG Vidait 1,110 7,731 

 kpd;rhuk; 12,348,598 11,998,322 

 ePh; 1,994,989 1,634,470 

 thlif 48,000 300 
 thpfs; 121,583 122,358 
 fhg;GWjp kw;Wk; gjpTf;fl;lzq;fs; 498,472 571,677 
 ghltpjhd mgptpUj;jp 45,060 318,089 
 tUifjU tpupTiuahsh; fl;lzk; 22,439,148 18,642,743 
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 khzth; Gyikguprpy; - 16,180 
 ,ize;j r%f nghWg;G 291,969 438,915 
 
epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs; 

  Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F 2018 
&gh rjk; 

2017 
&gh rjk; 

   fw;wy; %ytsq;fs; 1,738,473 906,879 
 gl;lkspg;G tpohf;fs; 32,842 3,728,973 

 
[duQ;rfg;gLj;jy; 1,633,505 2,570,811 

 
Copah; mgptpUj;jp 2,230,459 3,355,109 

 
ntspaPLfs; - 171,356 

 
nra;jpg;gj;jpupifAk; njhlh;rQ;rpifAk; 299,238 279,142 

 
njhopw;ghLfs; / md;gspg;Gf;fs; 13,900 66,520 

 
Rj;jpfhpg;Gr; Nritfs; 7,121,405 7,546,549 

 
ghJfhg;G Nrit 8,711,823 7,755,018 

 
gq;Fgw;WdUf;fhd czT 1,373,494 943,320 

 
fz;fhl;rp 884,652 670,855 

 Muha;r;rp 454,606 497,060 
 nkhopngah;g;G - 148,480 
 cWg;Gupik 343,857 294,778 
 nkd;nghUl;fis GJg;gpj;jy; 354,583 354,583 
 epjpr; nryTfs; 250 - 
 njhopw;rhiyg; gapw;rp 43,350 50,820 
 r%f re;ijg;gLj;jy; 735,136 88, 
 ehdhtpjq;fs; 452,679 706,386 
  73,435,749 72,744,388 
29 Nja;khdk; - ngwg;gl;l epiyahd nrhj;J   
 fl;blk; 27,422,986 26,781,736 
 vy;iyfs; 559,531 559,531 
 Nkhl;lhh; thfdk; 3,723,721 2,890,833 
 fzdpfs; 13,107,255 13,133,415 
 jsghlq;fSk; nghUj;Jf;fSk; 6,140,986 6,511,225 
 mYtyf cgfuzq;fs; 5,069,763 5,403,819 
 fw;gpj;jy; cgfuzq;fs; 28,913,806 28,780,822 
 Ehy;fs; 3,762,992 3,237,081 
 Mjd ,ae;jpuq;fs; 7,163,561 7,096,010 
 Vida nrhj;Jf;fs; 2,401,485 2,845,441 
  98,266,086 97,241,713 
 Nja;khdk;  - GJg;gpj;j epiyahd nrhj;Jf;fspd;   
 fl;blq;fs; 6,009,505 4,488,433 
 gpujhd fl;llk;  880,058 880,058 
 fzdpfs;  - 
 Nkhl;lhh; thfdk; 30,448 142,483 
 mYtyf cgfuzq;fs; 538,634 318,684 
 Mjd ,ae;jpuq;fs; 15,705 15,705 
 Vida nrhj;Jf;fs; 48,786 88,153 
 vy;iyr;Rth;fs; 43,724 43,724 
 Ehy;fs; - 22,500 
  7,566,860 5,999,740 
 Mz;Lf;fhd nkhj;j Nja;khdk; 105,832,946 103,241,453 
 fopTfs;   
 fopTfs; -epiyahd nrhj;Jf;nfhs;tdT   
 cUtkw;w nrhj;Jf;fs; 508,333 667,032 
 cUtkw;w nrhj;Jf;fs; 1,133,333 1,133,333 
  1,641,666 1,800,365 
 Mz;Lf;fhd nkhj;j Nja;khdk; kw;Wk; fopTfs; 107,474,612 105,041,818 
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epjp$w;wpyhd Fwpg;Gfs; 

  2018 Bnrk;gh; 31 ,yhd tUlKbtpw;F 2018 
&gh rjk; 

2017 
&gh rjk; 

      

30 nraw;ghl;L nryTfs; -SSD   

 fy;tpf;fhd FWq;fhy fw;iffs; 546,899 502,217 

 fzpg;gPl;lhsH gapw;rp 1,913,622 1,038,546 

 gl;lkspg;G 562,904 - 

 TVET gapYdUf;fhd NVQ 5 3,059,318 3,737,659 

 ghltpjhd mgptpUj;jp 4,818,374 1,491,350 

 Gjpa Ml;NrHg;G 13,337,704 - 

 Jhgd Nkhl;lhh; - fy;tprhh; ppp  - 

 ju eph;za gFjp 717,173 902,007 

 njhopw;rhiyf;fhd ghltpjhdgpUj;jp 570,140 47,895 

 njhopw;rhiyg; gapw;rp Kfhikj;Jtk; 526,134 701,022 

 mq;fPfhuk; - IESL 287,851 3,278,430 

 gl;lg;gpd;  gbg;G 6,668,761 9,293,264 

 r%f re;ijg;gLj;jy; 5,884,124 3,300,239 

 MNyhridf; nfhLg;gdT UC 4,550,225 2,580,150 

 Nry; mq;fj;Jtf; fl;lzk; 1,592,787 345,157 

 MSik tpUj;jp 2,833,376  

  47,869,094 47,284,707 
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To be the leading University 

Providing Technical and Vocational Education 

For all with aspiration to achieve professional excellence. 

 

     

Mission 

To provide services in human resources, curriculum, learning 

resources development, research and consultancy. 

Achieve professional excellence with ethical rectitude and 

liaise with global Technical and Vocational Education sector, 
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1. Message of the Vice Chancellor 
 

The University of Vocational Technology provides the qualification upgrading pathways to degree level 

for those progressing from Technical and Vocational Education as its main mandate.  

 First, the number of students enrolled to an academic year was doubled by opening admission to the 

GCE (AL) Technology stream qualified students, which paved the way for utilizing the human and 

physical resources to the optimal level. The second is the fact that the university demonstrated a 

significant expansion of its academic staff both qualitatively and quantitatively, recruiting a quite 

number of experienced professionals in their respective fields. Next, all measures have been taken to 

introduce the fourth year ( honours Degree ) for the study programmes in order to raise the recognition 

of the degrees, and two new degree programmes in the fields of Media Arts Production technology and 

Hotel Management along with a master’s programme in the field of education will be new features in 

2019. Parallel to such significant enhancements, it is heartening to see that our students complete their 

counterparts and regularly perform brilliantly in national level competitions. A number of industry and 

academic partnerships established both locally and globally during the 2018 will enhance the above 

furthermore. 

The convocation of the University of Vocational Technology was held in January, 2019 at the BMICH and 

a total of 181 were contrived Bachelor Degrees. Several Academic staff members commenced their 

postgraduate studies by registering in Sri Lanka and Overseas Universities during the year 2018. The 

Skills Sector Development Program established in the Ministry of Skills Development and Vocational 

Training financially supported the staff members who sought their assistance for these postgraduate 

studies. Further, academic and administrative staff attended workshops, seminars and conferences in 

Sri Lanka and overseas during the year. Nonacademic staff of the university was provided with short 

term training aimed at productivity improvement and leadership development. 

Students of the University, while pursuing their studies, took part in several exhibitions and 

competitions. Students also organized several cultural and religious activities to display their talents and 

to promote harmony within the University community. 

The University assisted the work of Skills Sector Development Program by conducting national Diploma 

in Technical Teacher Education, Certificate course in Training Center Management, Industrial Training 

Management and Assessor Training. The University also developed or revised several course 

curriculums at Certificate and Diploma levels for use in the Technical and Vocational Education and 

Training sector. 

The progress made by the university in 2018 is attributed to the directions of the Board of Governors, 

Academic council and the Faculty Board and the untiring work of all academic and non-academic staff if 

the University and the support of students. I wish to thank all of them for their commendable work and 

wish that the trends setup will continue in the future tears. 

 

Prof. G.L.D Wickramasinghe 

Vice Chancellor 
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4. Introduction 

4.1 Establishment of the University of Vocational Technology 

The University of Vocational Technology was established under the Parliament Act No.31 of 2008, to 

the need and the national importance of making available opportunities for achieving a higher 

educational qualification who have acquired Technical and Vocational Education and Training (TVET). In 

order to ensure that the higher educational qualifications obtained by those who pursue such studies 

will earn a qualification recognized within and outside Sri Lanka.  

At present, the University of Vocational Technology enrolls students with NVQ level 5 or relevant 

equivalent qualifications. Persons having said qualifications are different from G.C.E Advanced Level 

qualified students as they have gone through a diploma level technology programme with substantial 

industry exposure. Thus, within the undergraduate programmes, students are given higher theoretical 

knowledge in their specialization and are exposed to gain practical experience with new technological 

equipment in laboratories. They also achieve an industrial training of six months as undergraduate 

trainees during the fifth semester of the programme. Having been technologically enriched through 

these activities, students will complete a project during the final semester which would be product 

oriented and mostly based on industry requirements. 

 

4.2 The Objectives of the University 

 

 To assist in the progressive development of students in TVET system based on their aptitudes 

and abilities to acquire university education. 

 To provide pedagogical training for those undergoing training while serving in the Technical and 

Vocational Education sector and industry. 

 To assist in the development of course curricular for Technical and Vocational Education and 

Training. 

 To provide courses of study for middle level technical personnel having qualifications 

acceptable for admission to the University. 

 To provide courses of study for those with National Vocational Qualifications (NVQ) to upgrade 

their competency and acquire academic qualifications. 

 To provide extension courses on continuing professional development. 

 To provide extension services to the public including institutions, in the construction, 

manufacturing and service sector. 

 

Further, students were enrolled to facilitate the higher education avenue to those who have followed 

GCE A/L in Technology Stream in 2017. For the 1st time in Sri Lanka, students from NVQ stream as well 

as A/L Stream are reading for their degrees at this University.   
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4.3 Organizational Structure  
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5. Faculty of Industrial and Vocational Technology 

5.1 Student Intake – 2018 

Aptitude test to select students for the two batches (Weekday and Weekend) of the programmes of B. Tech. in 

Manufacturing Technology, Mechatronics Technology, Building Services Technology, Food Process Technology, Film 

& Television Production Technology, Construction Technology & Resource Management, and Quantity Surveying was 

conducted on 18th February 2018.   Based on the performance of the Aptitude test students were admitted for the 

academic year 2018/2019. Details are given in Table 1and 2.  In this academic year for weekday batches after giving 

priority to student having National Vocational Qualification level 5 / 6 or equivalent qualifications available vacancies 

were filled with students with GCE Advanced level qualifications to run the programme in full capacity.  GCE A/L 

students were selected based on their Z-score.  Details of Advanced level streams considered as entry qualifications 

for the respective degrees and number of students admitted are given in the table 3. Number of students admitted 

form NVQ and GCE (A/L) are given in the Table 4. 

Table: 5.1   Student Intake – Faculty of Industrial & Vocational Technology for the academic year 2018/2019 

Weekdays 
 

# B. Tech. Degree Programme No. of Students registered 

6.  B. Tech. in Building Services Technology  41 

7.  B. Tech. in Mechatronics Technology 53 

8.  B. Tech. in Manufacturing Technology 42 

9.  B. Tech. in Food Process Technology 41 

10.  B. Tech. in Construction Technology & Resource Management 45 

Grand Total registered in the Faculty of Industrial and Vocational Technology 
for week day programmes  

222 

Table: 5.2 Student Intake – Faculty of Industrial & Vocational Technology for the academic year 2018/2019 

Weekends 
 

# B. Tech. Degree Programme No. of Students registered 

8.  B. Tech. in Building Services Technology  58 

9.  B. Tech. in Mechatronics Technology 55 

10.  B. Tech. in Manufacturing Technology 31 

11.  B. Tech. in Food Process Technology 52 

12.  B. Tech. in Construction Technology & Resource Management 70 

13.  B. Tech. in Film & Television Production Technology 26 

14.  B. Tech. in Quantity Surveying  63 

Grand Total registered in the Faculty of Industrial and Vocational Technology 355 

Table: 5.3   Student Intake – AL qualifications considered as entry qualification for different degrees 
 

 

 

 

 

 

 

 

Table: 5. 4   Student Intake – Distribution of intake between NVQ and AL for different degrees 
 

#  B. Tech. Degree Programme AL Stream considered 

6.  B. Tech. in Building Services Technology  Engineering Technology 

7.  B. Tech. in Mechatronics Technology Engineering Technology 

8.  B. Tech. in Manufacturing Technology Engineering Technology  

9.  B. Tech. in Food Process Technology Bio-systems Technology and Biological Sciences 

10.  
B. Tech. in Construction Technology & Resource 
Management 

Engineering Technology 
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#  B. Tech. Degree Programme NVQ AL 

Weekday 

13.  B. Tech. in Building Services Technology  4 37 

14.  B. Tech. in Mechatronics Technology 5 48 

15.  B. Tech. in Manufacturing Technology 4 38 

16.  B. Tech. in Food Process Technology 5 36 

17.  B. Tech. in Construction Technology & Resource Management 1 44 

Weekend 

18.  B. Tech. in Building Services Technology  58 -- 

19.  B. Tech. in Mechatronics Technology 55 -- 

20.  B. Tech. in Manufacturing Technology 31 -- 

21.  B. Tech. in Food Process Technology 52 -- 

22.  B. Tech. in Construction Technology & Resource Management 70 -- 

23.  B. Tech. in Film & Television Production Technology 26 - 

24.  B. Tech. in Quantity Surveying  63 - 

5.2 Foundation Programme 

 
Inaugural ceremony and the orientation programme were commenced for weekday & weekend programmes on 05th 
May 2018.  Gap filling / Foundation programme for selected students of the weekday programme was commenced 
on 07th May 2018 on essential basic subjects such as Mathematics, Information Technology and English. This 
programme was ended on 02nd July 2018.  

5.3 B. Tech. Degree (Weekday & Weekend) Programmes  

The proper degree programmes for the newly registered weekdays-batch (B1) and weekend-batch (B2) were 
commenced on 02nd July 2018 and 19th May 2018 respectively. During the whole semester 5, I.e.  from August 2018 
to January 2018, semester 5  students underwent Industry Training at various places in the industry. 
 
Details of students population of B. Tech. degree programmes offered by the Faculty is given in table 5. 
 
Table: 5.5 Total Student population  
 

Title of the Degree 
Course 

Year of Registration 
2015 - 

Weekday 
2015 - 

Weekend 
2016 - 

Weekday 
2016 - 

Weekend 
2017 - 

Weekday 
2017 - 

Weekend 
2018 - 

Weekday 
2018 - 

Weekend 

Building Services 
Technology 

19 29 19 40 37 33 41 58 

Manufacturing Technology 13 15 00 22 42 17 42 31 

Mechatronics Technology 14 37 21 40 45 22 53 55 

Food Process Technology -- 48 -- 45 42 44 41 52 
Film & Television 
Production Technology 

-- 31 -- 31 -- 36 -- 26 

Construction Technology & 
Resource Management 

-- 39 -- 61 41 63 45 70 

Quantity Surveying -- 49 -- 56 -- 83 -- 63 

Batch Total 46 248 40 295 207 298 222 355 

5.4 Examinations conducted for the faculty in 2018 

 
Details of examinations conducted during year 2018 for both weekday and weekend batches are given in Table 6. 
 
Table: 5.6   Examinations conducted for the Faculty in 2018 

 
 



 

195 
 

# B. Tech. Degree Programme 
Year of First 
Registration 

Mode of 
conduct 

Semester End 
Examination 

From  To 

1.  

Building Services Technology  

2017 Weekdays Semester 1 09.01.2018 26.01.2018 

Mechatronics Technology 

Manufacturing Technology 

Food Process Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

2.  Mechatronics Technology 

2014 Weekend Semester 6 13.01.2018 10.02.2018 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production 
Technology 

3.  

Mechatronics Technology 

2017 Weekend Semester 1 13.01.2018 03.02.2018 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production 
Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

Quantity Surveying 

4.  

Mechatronics Technology 

2015 Weekend Semester 5 17.02.2018 11.03.2018 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production 
Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

Quantity Surveying 

5.  

Mechatronics Technology 

2016 Weekend Semester 3 17.03.2018 08.04.2018 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production 
Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

Quantity Surveying 

6.  

Mechatronics Technology 

2015 Weekdays Semester 6 19.03.2018 30.03.2018 Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

7.  
Mechatronics Technology 

2016 Weekdays Semester 4 19.03.2018 30.03.2018 
Building Services Technology 
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# B. Tech. Degree Programme 
Year of First 
Registration 

Mode of 
conduct 

Semester End 
Examination 

From  To 

8.  

Building Services Technology  

2017 Weekdays Semester 2 08.10.2018 19.10.2018 

Mechatronics Technology 

Manufacturing Technology 

Food Process Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

 
 

Mechatronics Technology 

2016 Weekend Semester 4 13.10.2018 04.11.2018 

 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production 
Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

Quantity Surveying 

9.  

Mechatronics Technology 

2017 Weekend Semester 2 13.10.2018 04.11.2018 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production 
Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

Quantity Surveying 

10.  

Mechatronics Technology 

2015 Weekend Semester 6 10.11.2018 25.11.2018 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production 
Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

Quantity Surveying 

11.  

Mechatronics Technology 

2018 Weekdays Semester 1 03.11.2018 25.11.2018 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

12.  

Mechatronics Technology 

2018 Weekend Semester 1 03.11.2018 25.11.2018 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production 
Technology 

Construction Technology & 
Resource Management 

Quantity Surveying 
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5.5 Visiting Lecturers in 2018 

Faculty is obtaining services of visiting lecturers and resource persons due to the following; 
 

 Shortage of permanent academic staff  

 To establish better linkages with industry and academia of other universities and higher education institutions  
 

Details of visiting lecturers employed by the faculty for all degree programmes are given in Table 7. 
 
Table: 5.7 Visiting Lecturers in- 2018 

# B. Tech. Degree Programme 
Year of First 
Registration 

Mode of 
conduct 

Semester  
No. of 

Visiting 
Lecturers 

10.  
Building Services Technology 

2014 Weekend Semester 6 03 
Food Process Technology 

11.  

Mechatronics Technology 

2015 Weekdays Semester 6 03 Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

12.  
Building Services Technology 

2016 Weekdays Semester 4 07 
Construction Technology & Resource Management 

13.  

Mechatronics Technology 

2015 Weekend Semester 6 68 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production Technology 

Construction Technology & Resource Management 

Quantity Surveying 

14.  

Mechatronics Technology 

2016 Weekend Semester 4 43 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production Technology 

Construction Technology & Resource Management 

Quantity Surveying 

15.  

Building Services Technology  

2017 Weekdays Semester 2 41 

Mechatronics Technology 

Manufacturing Technology 

Food Process Technology 

Construction Technology & Resource Management 

16.  

Mechatronics Technology 

2017 Weekend Semester 2 43 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production Technology 

Construction Technology & Resource Management 

Quantity Surveying 

17.  

Building Services Technology  

2018 Weekdays Semester 1 57 

Mechatronics Technology 

Manufacturing Technology 

Food Process Technology 

Construction Technology & Resource Management 

18.  

Mechatronics Technology 

2018 Weekend Semester 1 58 

Manufacturing Technology 

Building Services Technology 

Food Process Technology 

Film & Television Production Technology 

Construction Technology & Resource Management 

Quantity Surveying 
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5.6 Exemptions granted for B. Tech Students 

 
Exemptions were granted to students based on the policy on granting exemptions approved by the Academic 
Council.  Students were considered to be eligible for exemptions only if they had NVQ 6 diploma or equivalent or 
higher qualification. Exemptions were granted for modules provided that the student has successfully completed the 
equivalent subject at diploma level. Students were required to produce original transcript of the Diploma as 
evidence. 
 

Students who sought exemptions had to apply under two categories. Students in Category 01 were granted 
exemption from attending lectures and practical classes and all assessments including semester end examination. 
However his/her performance in the particular module was considered to be equivalent to simple pass for the 
purpose of calculating GPA.  Students fell into category 02 were granted exemptions from attending lectures and 
practical classes. But they were required to complete the continuous assessments and sit for the semester end 
examinations. Consequently, performance levels that the students achieved at those evaluations were counted for 
their GPA calculation.  
 
Further, as per exemption policy those students who had applied and got eligible to get exemptions of the whole 
semesters were granted.  Those who had NVQ Level 6 in Quantity Surveying were granted the exemptions for the 
whole first year as NVQ Level 6 is considered as the first year of the B. Tech. in Quantity Surveying degree. Hence, 
they were given chance to join the degree from the second year. For students following other degrees module and 
semester exceptions were granted base on exemption policy   as per their requests.  
 

5.7 Work Based Industrial Training 
 

Work based industrial training is an important mandatory component of Bachelor of Technology programmes, which 
lasts for six months except in Food Process Technology where it is three months.  This module is offered in semester 
5.  Students are placed in industry in collaboration with National Apprentice & Industrial Training Authority under its 
undergraduate training placement scheme.    Comprehensive assessment scheme was developed to assess the work 
based industrial training of students as this component is considered in calculation of students Grade Point Average 
(GPA). 
 

5.8 Faculty Board Meetings 
 

Meetings of the Faculty Board were conducted on each month.  Total of 11 meetings were held during 2018.  

5.9 Details of Student Representative  

 
Mr. S.A.S.M. Jayasinghe (Building Services Technology – B2) and Mr. K.B.N. Sampath (Mechatronics Technology – B1) 
served as Student Representatives of the Faculty Board till July 2019. Thereafter they were replaced with Mr. 
D.M.D.C. Udayanga (Quantity Surveying – B2) and Mr. H.M.R.G. Herath (Mechatronics Technology – B1). 

5.10 Participation in Exhibitions and Competitions  

 
Students of the faculty participated in the Techno 2018 exhibition organized by the Institution of Engineers, Sri 
Lanka. 
Pro Food –Pro Pack & Agbiz 2018 - Awards  
Pro Food –Pro Pack & Agbiz  is the most comprehensive food , beverage and packaging exhibition held in Sri Lanka 
and largest trade fair for all organizations involved in processed food ,beverage ,packaging and agriculture to show 
case their products. 
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Department of Agriculture and Food Technology, University of Vocational Technology participated and exhibited 15 
(fifteen) innovative products in the exhibition for the first time in 2018 and was able to obtain three awards, namely; 
 
1.      “Winner” of the Best Stall -Institutional Category 
2.      “Winner” of the Commercially Viable Product: Garnaal –Prawn curry mix powder 
3.      “2nd Runner up” of the Commercially Viable Product- Herbal Ice Cream 

Department expects to apply eight (08) patents rights for innovative products 

5.11 New Staff Recruitments 
 

1.  Dr. (Ms.) R.S. Palliyaguru Senior Lecturer – Gr. II 

2.  Dr. Chandana Jayalath Senior Lecturer – Gr. II 

3.  Ch. QS. (Mrs.) K.A. Gunasekara Senior Lecturer – Gr. II – Contract Basis  

4.  Mrs. W.A.I.M. Gunasekara Lecturer (Probationary) 

 

5.12 Staff Development Programmes  

UNIVOTEC is implementing the human resource development policy developed by the ministry under the sector 
skills development programme.  Following staff members were given opportunities for developing their capacity by 
undergoing various short term training programmes conducted locally as well as overseas. 
Local 
Academic staff members participated in training programmes and workshops are given in table 8. 
Table: 5.8 Academic staff members participated in training programmes (Local) 

Name of Trainee Designation Institution / Trainer Name of Training Duration 

Ms. G M S R P 
Manawadu 

Teaching 
Assistant  

CIDA Active & Passive Fire Protection 

Systems in High Rise Buildings  2 days 

Mr. Thushyanthan 
Lecturer 

(Probationary) 

USJP Development Programme every Friday            

(6 months) 

Eng. Ms. J K Kanthi 
Senior 

Lecturer 

SLAB The Role of Accredited 

personnel Certification in 

Capacity Building, Job Creation 

and Economic Development 2 days 

Dr. A S K 
Warahena 

Senior 
Lecturer 

NCPC Corporate environmental 

Sustainability Through 

Greening the Industries 9 days 

Eng. Ms. J K Kanthi 
Senior 

Lecturer 
IESL Workplace Safety for Engineers 7 days 

Dr. R L W 
Koggalage 

Senior 
Lecturer 

Arthur C Clarke CPD Course Announcement 5 days 

Mr. U A S K 
Edirisinghe 

Senior 
Lecturer 

Ministry of Science, 

Technology, 

Research, Skills 

Development and 

Vocational Training 

and Kandiyan 

Heritage 

How to use the Google service 

to make office duties efficient 

 

1 day 
Mr. R R M D P 
Rathnayaka 

Lecturer 
(Probationary) 
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Overseas  
 
Academic staff members participated in training programmes and workshops are given in table 9. 
 
Table: 5.9 Academic staff members participated in training programmes (overseas) 

 

Name of Trainee Designation 
Institution 
/ Trainer 

Name of Training Duration 

Dr. C Jayalath Senior Lecturer Australia PAQS Conference 2018.09.14-20 

Dr. A S K Warahena Senior Lecturer Korea 

2018 Global Human 

Resources East Asia Pacific 

workshop 

2018.11.04-11 

Eng. Ms. J K Kanthi Senior Lecturer Italy Supply Delivery Installation 

testing and Commissioning 

of 500KYA generator 

2018.10.14-20 

Dr. D D D  D Suraweera Senior Lecturer China Ningbo Polytechnic in china    2018.01.03-

2018.01.10 

Mr. M W P Maduranga  

Lecturer 

Probationary 

Thailand 

As a component of Ph.D  

2018.01.08-

2018.03.16 

 

 

5.13 Scholarship of Postgraduate Studies  

 
Following Academic Staff members were offered scholarship to study for their Ph.D under the Sectors Skills 
Development Programme of the Ministry.  Details are given bellow. 

 
4. Mr. Jayalal Wettasinghe -  Asian Institute of Technology – Thailand 
5. Mr. S.D.A. Sanjeewa - Asian Institute of Technology – Thailand 
6. Mrs. Malkanthi Thenabadu – Faculty of Graduate Studies, University of Colombo 

 
 
Dr. Jayalal Wettasinghe completed his Ph.D from Asian Institute of Technology – Thailand and returned back to 
university in December 2018. 
  

5.14 Accreditation 

 
Accreditation under Sydney accord was obtained from Institution Engineers Sri Lanka for the following three 
degrees.    

 B. Tech. in Manufacturing Technology 

 B. Tech. in Mechatronics Technology 

 B. Tech. in Building Services Technology 
 

5.15 General Convocation- 2018 
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Convocation of the University held on 03rd January 2018 at BMICH.  Seventy Six (76) students of the Faculty of 
Industrial and Vocational Technology who followed B. Tech. degrees in Building Services Technology, Mechatronics 
Technology, Manufacturing Technology, Food Process Technology and Film & Television Production Technology 
graduated and the details are in given Table 10. 
 
Table: 5.10 Details of Graduates  

 

Title of the Degree Course No. of Students 

B. Tech. in Building Services Technology 28 

B. Tech. in Manufacturing Technology 09 

B. Tech. in Mechatronics Technology 23 

B. Tech. in Food Process Technology 07 

B. Tech. in Film & Television Production Technology 09 

Batch Total 76 

5.16 Targets in 2018 

 
It is expected to enrol 620 students in the 2019 / 2020 Academic Year. Actions are been taken to comments the 
optional 4th year of the following degrees as given in Table 11.  
  
Table: 5.11 Degree Course for 4th year 

 
 
 

 

 

6. Faculty of Training Technology (FTT) 
Faculty of Training Technology of the University of Vocational Technology has been established for conducting 

academic programmes in the specialization areas of education, teaching and training technology. 

The Faculty provides a number  of  undergraduate programmes leading to B.Tech  and B.Ed degrees   in ICT, 

Education,  ELT  and  Management  for TVET trainers  and those  who are in other government and private sector 

training institutes, Advanced Level ( A/L )  qualified students  and  those interested in pursuing higher education. The 

programs are offered with the intention of opening pathways for middle level technicians and trainers in order to 

develop their knowledge, skills and attitudes to a higher level so that they will be able to perform better at work 

places and pursue their higher studies.  

These degree programmes are specially designed for those who have passed out from COTs, teachers in schools and 

TVET sector and others holding the required diploma level qualifications to upgrade their competencies up to degree 

level. In addition, the Faculty has taken steps to provide opportunities for A/L qualified students  too to enroll for the 

programmes. 

 A Foundation programme has been designed for bridging the core knowledge, skills and attitudes in basic modules 

such as Mathematics, English and Basic Information technology and conducted for one month at the 

commencement of each program every year.  

Title of the Degree Course for 4th year 

B. Tech. in Building Services Technology 

B. Tech. in Manufacturing Technology 

B. Tech. in Mechatronics Technology 

B. Tech. in Food Process Technology 

B. Tech. in Film & Television Production Technology 
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Students enrolled from GCE A/L Stream  

A/L Technology Streams for Degree Programmes are as follows. 

 

Table: 6.1 A/L Technology Streams for Degree Programmes 

# Degree programme A/L streams  in order of preference   

1 B.Ed in Technology (B.Ed.Tech.) Commerce, Physical Science, Agriculture, Technology 

2 
B.Tech in Software Technology 
B.Tech in Multimedia & Web Technology 
B.Tech in Network Technology 

Any A/L stream with ICT as a subject 

3 B.Tech in Industrial Management Technology  Commerce, Engineering Technology, Physical sciences   

4 B.Ed. in English Language Teaching 
"S' pass for A/L English or "C" pass for A/L General 
English 

 

Based on the 2017 A/L z-score, the students were admitted to the respective degree programmes for the academic 

year 2018/2019.  Details are given below. 

Students admitted under G.C.E. A/L and NVQ Stream in 2018/2019 academic year are given below. 

Table: 6.2 Students admitted under G.C.E. A/L and NVQ Stream in 2018/2019 academic year 

Year of Registration - 2018 

Title of the Degree Programme Weekday (B1) 
Weekend 

(B2) 
Total 

(B1 + B2) 

NVQ AL Total NVQ 

B.Tech in Network Technology  11 30 41 43 84 

B.Tech in Multimedia & web Technology  21 18 39 37 76 

B.Tech in Software Technology  23 10 33 40 73 

Bachelor of Education in Technology  03 30 33 30 63 

Bachelor of Education in English Language Teaching  35 11 46 48 94 

B.Tech in  Industrial Management  01 39 40 33 73 

Batch Total 94 138 232 231 463 

 

6.1  Foundation Programme 

The inauguration ceremony of both weekday & weekend programmes were held on 03rd May 2018. The orientation 

programme for the weekday batch was conducted on 08th May to 11th May 2018 and orientation programme for 

weekend batch was conducted on 12th & 13th May 2018. Foundation programme for selected students of the 

weekday programme commenced on 14th May 2018 on essential basic subjects such as Mathematics, Information 

Technology and English communication skills. This programme ended on 02nd July 2018. 

6.2  B. Tech. Degree (Weekday & Weekend) Programmes  

First semester of year 1 for week day degree programmes were commenced on 02nd July 2018.  After 16 weeks, 
Semester 1 end examination was held from 03rd November to 25th November 2018.  There will be industrial exposure 
module from 26.11.2018 to 15.02.2019 and Second semester of year 1 will be commenced on 18th February 2019. 
 
First semester of year 1 for weekend degree programmes was commenced on 19th May 2018.  After 22 weeks, 
Semester 1 end examination was held on 03rd November to 02nd December 2018. Second semester of year 1 will be 
commenced on 15th December 2018. 
 
A summary of student intake for all B. Tech. and B. Ed degree programmes is given in the following table. 
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Table: 6.3 Student Intakes 2015 - 2018 

Title of  the Degree Programme 

Year of Registration 

2015 2016 2017 2018 

Week 
days 

Week 
ends  

Week 
days 

Week  
ends 

Week 
days 

Week 
ends 

Week 
days 

Week 
ends 

Network Technology  27 32 32 31 33 41 41 43 

Multimedia & web Technology  36 31 26 34 37 36 39 37 

Software Technology  25 30 32 27 39 40 33 40 

Education in Technology  - 15 -- 15 45 16 33 30 

Education in English Language Teaching  - 38 -- 38 -- 30 46 48 

Industrial Management Technology - 22 -- 24 42 20 40 33 

Batch Total 88 168 90 169 196 183 232 231 

Year Total 256 259 379 463 

 

6.3  Examinations Conducted for the Faculty in 2018 

Table: 6.4 Examinations Conducted for the Faculty in 2018 

# Degree Programme 
Year of First 
Registration 

Mode of 
conduct 

Semester End 
Examination 

From  To 

12.  

B.Tech in (NET/SOF/MMW) 

2017 Weekend Semester I 06.01.2018 17.02.2018 B.Tech in Industrial Management 

B.Ed. in English Language Teaching 

13.  

B.Ed. in Technology 

2014 Weekend Semester VI 06.01.2018 17.02.2018 B.Ed. in English Language Teaching 

B.Tech in (NET/SOF/MMW) 

14.  

B.Tech in (NET/SOF/MMW) 

2017 Weekdays Semester I 09.01.2018 26.01.2018 
B.Tech in Industrial Management 

B.Ed. in English Language Teaching 

B.Ed. in Technology 

15.  
B.Ed. in Technology 

2015 Weekend Semester V 17.02.2018 10.03.2018 
B.Ed. in English Language Teaching 

16.  B.Tech in (NET/SOF/MMW) 2016 Weekdays Semester II 19.03.2018 06.04.2018 

17.  B.Tech in (NET/SOF/MMW) 2015 Weekdays Semester VI 19.03.2018 06.04.2018 

18.  
B.Tech in (NET/SOF/MMW) 

2017 Weekdays Semester II 08.10.2018 19.10.2018 
B.Tech in Industrial Management 

19.  B.Tech in (NET/SOF/MMW) 2017 Weekend Semester II 03.11.2018 02.12.2018 

20.  

B.Tech in (NET/SOF/MMW) 

2016 Weekend Semester IV 03.11.2018 02.12.2018 
B.Tech in Industrial Management 

B.Ed. in English Language Teaching 

B.Ed. in Technology 

21.  

B.Tech in (NET/SOF/MMW) 

2015 Weekend Semester VI 03.11.2018 02.12.2018 
B.Tech in Industrial Management 

B.Ed. in English Language Teaching 

B.Ed. in Technology 

22.  

B.Tech in (NET/SOF/MMW) 

2018 
 

Weekdays 
& 
Weekend 

Semester I 03.11.2018 25.11.2018 
B.Tech in Industrial Management 

B.Ed. in English Language Teaching 

B.Ed. in Technology 

 

6.4  General Convocation - 2018 

General Convocation of the University was held on 03rd January 2019 at BMICH.  114 students of the Faculty of 

Training Technology who followed B.Ed and B.Tech. Degrees in Education Technology, English Language Teaching, 

Industrial Management Technology, Multimedia & Web Technology, Network Technology, and Software Technology 

graduated on that day.  The details are given below. 
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Table: 6.5 No.of Graduands of Degree Courses 

Title of the Degree Course No. of Graduands 

Bachelor of Education Technology  02 

Bachelor of Technology in English Language Teaching 26 
Bachelor of Technology in Industrial Management Technology 
 

06 
Bachelor of Technology in Multimedia & Web Technology  30 
Bachelor of Technology in Network Technology  25 
Bachelor of Technology in Software Technology  25 

                                                                    Batch Total 114 
 

6.5 Details of Academic Staff   

The permanent academic staff members of the Faculty shown below were involved in delivering lectures conducting 

practical sessions, preparing and evaluating assignments and written question papers and all other academic 

activities.  

  

Table: 6.6 Academic Staff of the Faculty involved in Implementation of Degree and Diploma Programmes in 2018 

 

# Name & Designation Course Module / Subject 

01 Mr. L W S Kularatne 
Dean, Senior Lecturer Gr. II   

B.Ed (ELT) 
 

3. Poetry  
4. Review of Language Learning  

02 Mr. S A  Liyanage 
Senior Lecturer Gr. II 

B.Tech (MAN/MEC/ELT) 
 

6. Review of Learning English  
7. Communication Skills II 
8. Final Project 
9. Teaching Speaking and Listening 
10. Teaching Practice 

03 Ms. Y G. Padma Shanthi 
Senior Lecturer Gr. II 
Head, Department  of Education 
& Training 

B. Ed. Tech   
B. Ed. (ELT)  

5. Educational Psychology  
6. Internship 
7. Career Guidance and Counselling  
8. Teaching Learning Methods I 

04 Mrs. T K. Malwatta 
Senior Lecturer Gr. II,  
Head, Department of ICT 

B.Tech (ICT)  
B.Tech (BST/MAN/MEC) 
 

4. Web Programming  
5. Computer Programming  
6. Final Year Projects 

05 Mrs. B M T D Jayasekera 
Lecturer (Probationary) 
Head, Department of 
Management Studies 

B.Tech (ICT) 
B.Tech in (BST/MAN/MEC) 
B.Tech (IM) 

 

4. Research Methods 
5. Business Statistics I & II 
6. Economics for Business 

  

06 Ms. J A M B Karunaratne  
Lecturer (Probationary) 
Head, Language Studies 

B.Ed. (ELT) 
B.Tech. (ICT) 
B.Tech (IM) 

 

6. Literary Appreciation 
7. Reading & Writing 
8. Discourse Analysis 
9. Communication Skills in English 
10. Teaching Practice 

07 Dr. A M Jazeel  

Senior Lecturer Gr. II 

B. Ed. Tech   
B. Ed. (ELT)  

3. Assessment for Learning 
4. Internship Teaching Practice 

08 Mr. W G Ananda  

Consultant in English (Contract 

Basis) 

B. Tech  ICT 
B. Ed. (ELT)  

8. Review of Learning 
9. Communication Skills 
10. Reading & Writing 
11. Communication Skill I & II 
12. Teaching Listening/Speaking 
13. Internship 
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09 Mr. S A N Danushka 
Lecturer (Probationary) 
 

B.Ed. Tech  
B.Ed.(ELT)  
 

3. Philosophical & Social Foundation in 
Education  

4. Internship Teaching Practice 

10 Mr. P Uruthiran 

Lecturer (Probationary) 

 

B.Tech (ICT)  

  

4. Database Design 

5. Database System and Programming  

6.  Visual Programming I & II 

11 Mrs. Y S Manatunge 
Lecturer (Probationary) 
 

B.Ed.(ELT)  
B. Ed. Tech.   

4. Educational Psychology 
5. Psychology 
6. Teaching Practice 

 

# Name & Designation Course Module / Subject 

12 Ms. S G. Nambuwasam  

Lecturer (Probationary) 

 

B.Tech (ICT)  

 

6. Internet Technologies 

7. Data Structures and Algorithms  

8. Platform Independent Programming 

9. Professional Issues in Information 

Technology 

10. Final Year Project 

13 Mr. R M C Asoka Bandula 

Lecturer (Probationary) 

 

B.Tech (ICT)  

 

6. Computer Architecture & Operating 

System 

7. Digital Electronics  

8. Internetwork Routing 

9. Enterprise Technology & 

Architectures  

10. Final Year Project 

14 Mrs. T R Vidanapathirane 
Lecturer (Probationary)  
 

B.Tech (ICT) 
B.Tech (IMT) 
B.Tech  (BST/MAN/MEC) 
 

5.  Entrepreneurship Development and   
Management  

6.    Marketing Management 
7. Organizational Behavior  
8. Entrepreneurship   and Business 

Management   

15 Ms. U  Sivachelvy  
Lecturer (Probationary) 
 

B.Tech (IM) 
B.Tech  (Mec/Man/BST) 
 

5. Introduction to Accounting  
6. Costing & Cost Benefits  Analysis  
7. Management Accounting  
8. Final  year project 

16 Ms. N L B Oshadie 
Lecturer (Probationary) 
 

B.Tech. (ICT)  
B.Tech (Man) 
B.Tech (IM) 

4. Project Management  
5. Management Theory and Practice 
6. Strategic Management 

17 Ms. Dilini Ranasuriya  
Lecturer (Probationary) 
 

B.Tech. (ICT) 
B.Ed.(ELT)  
 

4. Introduction to Literature 
5. Advanced Communication Skills 
6. Internship 

18 Eng. H P A I Pathirana  
Lecturer (Probationary) 
 

B.Tech. (ICT) 
 

6. Computer Networks 
7. Network Administration 
8. Internetwork Switching 
9. Wireless Communication 
10. Cloud  based Application 

Development 

19 Ms. N W K D V P Opatha 
Lecturer (Probationary) 

B.Tech.(ICT) 5. Software Development Practices 
6. Database Systems and Programming 
7. Software Quality Assurance 
8. Projects  
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20 Ms. A A Gunawardhana  
Lecturer (Probationary) 
 

B.Ed.(ELT) 
 
 

5. Speaking & Learning Skills  
6. Introduction to Linguistics 
7. Internship 
8. Introduction to English Language 

 
21 Ms. M C N Perera  

Lecturer (Probationary) 

B.Tech. (ICT) 
B.Ed.(ELT)  
 

5. Poetry 
6. Introduction to Literature 
7. Internship 
8. Communication Skills in English I 

22 Mr. P H S S Wijayarathna 
Senior  Engineering Teaching 
Assistant / Head, CEC 

B.Tech (ICT)  
 

2. Data Communication & Networks 

 

# Name & Designation Course Module / Subject 

23 Mr. H A Senevirathna  

Senior Teaching Assistant 

 4. Software Project Management 
5. Multimedia Project Management 
6. Network Project Management 

24 Mrs. K G N P Rajapaksha 

Lecturer (Probationary) 

 

On Study Leave  

25 Mr. A S K Wijayawardena 
Lecturer (Probationary) 

On Study Leave  

 

6.6 Summary of Visiting Staff of the Faculty in 2018 

Table: 6.7 Summary of Visiting Staff of the Faculty in 2018 

# B. Tech. Degree Course 
Year of 

Registration 
Mode of 
conduct 

No. of Visiting 
Lecturers 

01 Multimedia & Web Technology 2014/2015 Weekend 01 

02 

B.Ed. in English Language Teaching 

2015/2016 
Weekdays 
Weekend 

10 
15 

Industrial Management Technology 

Multimedia & Web Technology 

Network Technology 

Software Technology 

03 

B.Ed. in English Language Teaching 

2016/2017 
Weekdays 
Weekend 

09 
30 

Industrial Management Technology 

Multimedia & Web Technology 

Network Technology 

Software Technology 

04 

B.Ed. in English Language Teaching 

2017/2018 
Weekdays 
Weekend 

12 
34 

Industrial Management Technology 

Multimedia & Web Technology 

Network Technology 

Software Technology 

05 

B.Ed. in English Language Teaching 

2018/2019 
Weekdays 
Weekend 

08 
23 

Industrial Management Technology 

Multimedia & Web Technology 

Network Technology 

Software Technology 
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6.7 Exemptions Granted for B. Tech students 

 
Policy on granting exemption was developed.  Students were considered to be eligible for exemptions only if they 

had NVQ 6 diploma or equivalent or higher qualification. Exemptions were granted for modules provided that the 

student has successfully completed the equivalent subject at diploma level. Students were required to produce 

original transcript of the Diploma as evidence. 

  

Students who sought exemptions had to apply under two categories. Students in Category 01 were granted 

exemption from attending lectures and practical classes and all assessments including semester end examination. 

However his/her performance in the particular module was considered to be equivalent to simple pass for the 

purpose of calculating GPA.  Students fell into category 02 were granted exemptions from attending lectures and 

practical classes. But they were required to complete the continuous assessments and sit for the semester end 

examinations. Consequently, performance levels that the students achieved at those evaluations were counted for 

their GPA calculation.  

 

The list of student numbers for whom exemptions were granted under the above two categories is shown below. 

 

No. of Students received exemption from Semester - I  

 

# B. Tech. (Weekend) Course - 2018 

No. of Students received 
exemption 

Category 01 Category 02 

2.  Industrial Management 01 00 

 

6.8 Industrial Training 

 

Industrial training is an important component of Bachelor of Technology programmes, which lasts for six months.  

After restructuring the curriculum structure, this module is offered in semester 5.  Students are placed in industry in 

collaboration with National Apprentice & Industrial Training Authority under its undergraduate training placement 

scheme.    

6.9 Industrial Liaison Committees 

Industrial liaison committees have been established for each degree programme to assist and advice on the conduct 

of the programmes so that   it would enhance the quality of delivery and final product. The committees have met 

and the feedback received would be used for improving the quality of the degree programmes. 

 

6.10 Curriculum Revision of the Degree Programmes 
 

The first circle of curriculum revision of all the degree programmes offered by the Faculty has been completed by the 

end of year 2017. The revised curricula of all the degree programmes offered by the Faculty have been   

implemented from 2018. 

 

6.11 Research  
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All academic staff members including the newly recruited members of the Faculty have been conducting research 

activities.  Those who submitted proposals in 2017 have completed their research and submitted reports to the 

University. They have submitted new proposals to be carried out in the year 2018.Some of the staff do engage in 

submitting papers to local and international journals as well.  Further most of the Faculty staff has supervised 

research studies undertaken by the students of the Faculty. 

 

6.12 Research Symposium 

 

The third research symposium of the University was held on 14th December 2018 at University Auditorium.   

The details of the research papers presented in this symposium by the members of the Faculty are as follows. 

 

Table: 6.8 research symposium by the members of the Faculty 

# Name Proposal Name 

15.  S.A.N. Danushka and  
A.S.K. Warahena 

Control Systems in Intangible Unit Operations in the Context of 
Education – The Engineering Control Aspects in Blended Mode of 
Education 

16.  S.A.N. Danushka Comparing the Strengths and Weaknesses of Instructional Strategies 
used in Flipped Classroom Learning 

17.  S.A.N. Danushka Theoretical Underpinning of Blended Learning: Sri Lankan Perspective 

18.  M.N.R. Wijenayake and 
S.A.N. Danushka 

Identifying Barriers in Implementation of School Based Teacher 
Development (SBTD) Programme 

19.  M.K.H. Kuruppu and  
L.H.D.L Ranasuriya 

A Study on Improving Vocabulary of Secondary School Students using 
Computer Games  

20.  A.M. Jazeel Differential Academic Involvement of Parents and Achievement of 
Students in Grade Five Scholarship Examination in Sri Lanka  

21.  Dilini Ranasuriya 
 

Code Switching - does it Attract Youth? A study of the Views of the 
Youth on Code Switching used in Radio  

22.  S.A. Liyanage and 
A.S.K. Warahena 

Psychological Aspects in Quality Assurance  
 

23.  P. Uruthiran Adoption of the Open Educational Resources in Higher Education 
Institutions in Sri Lanka  

24.  K.V.N. Lakmali and 
S.A.N. Danushka 

Inculcating Best Practices for Sri Lankan Montessori Pedagogy from 
Maria Montessori’s Educational Philosophy  

25.  U. Sivachelvy 
 

Effectiveness of the Assessor Programme Conducted by the University 
of vocational Technology  

26.  M.C.N. Perera Motivation in Second Language Acquisition: Application of the L2 
Motivational Self System  

27.  S.G. Nambuwasam  
B.M.T.D. Jayasekara  
T.R. Vidanapathirana  
U. Sivachelvy 

Social Media Enhanced Learning Opportunities for ICT Literate 
Undergraduates  
 

28.  N.W.K.D.V.P. Opatha Agile Software Development Process: Good, Bad and the Way Forward  

 

 

6.13 Faculty Board Meetings 

The meetings of the Faculty board were held each month so that 12 meetings were held during the year 2018. 

Student representatives and both external and internal members of the Board attend the meetings regularly. 
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6.14 Details of Student Representatives 
Mr. A.M.I.S.B. Abeysinghe (ICT) and Mr. R.S.V.A.K. Wijethunga (Industrial Management) had been nominated by the 

Students’ Assembly as Student Representatives to the Faculty Board till August 2018. Thereafter Mr. S.M.A.T. 

Bandara (Industrial Management) has been appointed as student representative of the Faculty Board of Training 

Technology.  

 

6.15 Student Activities/Achievements  

 

CSR programmes 

 The students conducted a CSR programme titled " Sisu Sithata Sisilak" to assist school children in Ellawala 

Pranagama School  

 New Year Festival, Vesak Celebrations, Vaani Vizha religious festival, Christmas Celebrations, Pirith Ceremony 

and Almsgiving  

 Cricket  Tournament, Volley Ball Tournament and  Rugby tournament 

 

Competitions 

 Undergraduate students of the Faculty have participated in Gavel Conference 2018  

 University 2018 batch Students participated in National Best Quality ICT Awards 2018 organized by British 

Computer Society  

 

 

Participation in Exhibitions 

 B.Tech in IMT 2016/17 (B2) students participated in the "FACET" exhibition  sponsored by Industrial 

Development Board and selected to participate International exhibition in Oman (Jewellery making) 

 Undergraduate students of the Faculty have participated in Techno Sri Lanka 2018 exhibition representing the 

University 

 Students participated in the "Enterprise Sri Lanka" exhibition  

 Undergraduate students of the Faculty have participated "Profood  Propack and Ag-biz 2018" organized by the 

Sri Lanka Food Processors Association 

6.16 Promotions for Academic Staff 

 

(1) Senior Lecturer Gr.II 

The following Lecturers (Probationary) were promoted to Senior Lecturer Gr. II. 

 

# Name  Promotion Date 

1. Mrs. Y S Manathunga 1st September 2018 

2. Mrs. L H D L Ranasuriya 1st September 2018 

3. Mrs. N L B Oshadie 1st September 2018 

4. Mrs. U Sivachelvy 1st September 2018 

5. Mr. H A Senevirathna 1st October 2018 
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(2) Lecturer  

 

Mr. H P A I Pathirana, Lecturer (Probationary) has been promoted to the post of Lecturer with effect from 10th 

February, 2018. 

 

Service Obtained from Consultant 

 

Mr. W G Ananda who was recruited Consultant in English on 02nd October, 2017 ended his service on 31st December 

2018. 

 

Staff Development Programmes  

Academic staff members who have participated in training programmes.  

Postgraduate Studies 

 

Table: 6.9 Postgraduate Studies 

Name Study Programme  

Mr. L W S Kularatne  Ph.D Candidate at Open University, Malaysia - Completed course work of 
four semesters, writing the Research Proposal and engaged in research. 

Mr. S A Liyanage        Ph.D Candidate at Open University, Malaysia - Completed course work of 
four semesters, writing the Research Proposal and engaged in reseach. 

Eng. H P A I Pathirana Completed Master of Information Technology Degree at Flinders 
University, Australia 

Ms. K G N P Rajapaksha Ph.D candidate at Asian Institute of Technology, Thailand 

Ms. B M T D Jayasekara Commenced MPhil/Ph.D at University of Colombo 

Ms. T R Vidanapathirane Commenced Ph.D through MPhil at University of Kelaniya 

Ms. N L B Oshadie Commenced MPhil/Ph.D at University of Kelaniya 

Mr. S A N Danushka Commenced MPhil/Ph.D at University of Colombo 

Mr. R M C A B Ratnayake Commenced MPhil at University of Sri Jayawardenapura 

Mr. A S K Wijayawardena Commenced MPhil/Ph.D at University of Colombo 

Ms. A A Gunawardana Commenced MPhil Degree at University of Kelaniya 

Ms. J A M B Karunarathna Commenced MPhil in Linguistics at University of Kelaniya 

Mr. P Uruthiran Commenced MPhil/Ph.D at University of Moratuwa 

 

Short-term Local Training Programmes  

Table: 6.10 Short-term Local Training Programmes  

Name of Trainee Designation Institution/Trainer Name of Training Duration 

Ms. Y S Manathunga 
Lecturer 
(Probationary) 

MWCA 

3-day in depth Capacity Building 
Workshop (non-residential) for 
Sectorial Team Implementing the 
National Plan of Action to Address 
SGBV 

03 days 
(12/13/14. June 
2018) 

Mr. H A Senevirathna Senior Lecturer Chey Adventure OBT 
02 days 
(17/18 Dec. 2018) 
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Foreign Programmes 

Table: 6.11 Foreign Programmes 

Name of the Officer Designation Name of the Programme Duration Country 

Mr. L W S Kularatne Senior Lecturer PHD workshop 2018.10.10 - 13 
Open University 
Malaysia 

Mr. S A  Liyanage   Senior Lecturer PHD workshop 2018.01.11 - 15 
Open University 
Malaysia 

Ms. N L B Oshadi Senior Lecturer 

International Conference on 
Belt And Road initiatives and 
international cooperation in 
TVET 

2018.12.01 - 06 
Ningbo 
Polytechnic, China 

Mr. S A N Danushka 
Lecturer 
Probationary 

Oral Presentation in AUAPAF18 2018.10.19 - 22 China 

Ms. K G N P 
Rajapaksha 

Lecturer 
Probationary 

PHD in Urban Environment 
Management 

2018.01.08 -
2018.03.16 

Thailand 

 

6.17 Targets in 2019 
All the degree programmes that are offered by the Faculty in the year 2018 will be offered with more emphasis on 

quality assurance and maintenance of provision of maximum benefits to the students. Commencement of special 

degree as fourth year of all programmes has been planned. 

A postgraduate programme in Education Management has been designed and planned to be commenced in the year 

2019.  The online mode of delivery of all Academic programmes is to be enhanced. 

7. Continuing Education Centre 
Continuing Education Centre (CEC) has been coordinating and conducting Diploma, Certificate, short courses, 

continuous professional development programmes and other extension programmes, since the inception of the 

University. It is the University arm which continues the activities of preceding institute, National Institute of 

Technical Education of Sri Lanka, as empowered by the Act of Parliament. 

Among short term professional development programmes, Training of Trainers (ToT) and Training of Assessors (ToA) 

programmes are conducted based on the demand and essentiality in the field. These are designed for professional 

development of the personnel of the industry and teaching fields of the TVET sector. Although these programmes 

are small in duration, these are more practically oriented providing opportunities for experiencing real environment 

of work.  

7.1   Diploma Programme 

National Diploma in Technical Teacher Education 2017/2018 

In year 2017, No of students were registered 143. 46 students graduated on September 2018. 

Short Term Programme 

7.2   Training of Assessors Programmes (TOA) Annual Target   - 250 

 

 



 

212 
 

Table: 7.1 (TOA) Annual Target 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.3   Quality Leaders in TVET sector Target   125 
Table: 7.2 Quality Leaders in TVET sector Target    

 Certificate Duration No of 
Participants 

Target 

01 TOA 96 05
th

 -09
th

 March  24 40 

02 TOA 97 (Special Tamil Medium 
programme) 

23
rd

-27
th

 April 33 35 

03 TOA 98 21
st

-25
th

 May  29 40 

04 TOA 99 18
th

 -22
nd

 June  34 47 

05 ToA 100 16
th

-20
th

 July 20 40 

06 ToA 101 27-31 August 16 30 

07 ToA 102 10
th

 -14
th

 September 39  42 

08 ToA 103  12th -16th November 29 44 

09 ToA 104 17
th

-21
st

 December 27 29 

 Total  251 347 

 Certificate Duration No of Participants Target 

01 Quality 15
th

 -16
th

 February 14 NYSC 06 
DTET 05 
CGTTI  03 
NAITA 08 
UoVT 02 
UC 06 

02 Quality  28
th

 -29
th

 March 24                 DTET 05 
NAITA 05 
VTA 10 
CGTTI 05 
NYSC 03 
OU 03 
UoVT 02 

03 Quality 26
th

 -27
th

 April 16 NYSC 05 
DTET 08 
VTA 10 
UC 06 
OU 01 

04 Quality 24
th

 -25
th

 May 25 UoVT 02 
CGTTI  02 
NAITA 08 
VTA 10 
UC 05 
OU 03 

05 Quality 28
th

-29
th

 June 20 NYSC 05 
DTET 05 
NAITA 10 
UoVT 02 
UC 06 
OU 02 

06 Quality  25
th

-26
th

 July 15 NYSC 05 
DTET 05 
UoVT 02 
NAITA 10 
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7.4   Industrial Training Management (ITM)   Annual Target – 120 

Table: 7.3 ITM Annual Target 

 

7.5   Training Centre Management (TCM) Annual Target – 120 

Table: 7.4 TCM Annual Target 

UC 06 
OU 02 

07 Quality 30
th

-31
st

 August 16 DTET 05 
UoVT 02 
NAITA 05 
VTA 10 
OU 02 
UC 06 

08 Quality 27
th

-28
th

 September 15 DTET 10 
NAITA 10 
VTA 10 

 Total  145 240 

 Certificate Duration No of Participants Target 

01 ITM 19
th

 -23
rd

 March  2018 23 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA 10 
CGTTI 03 
UoVT 02 

02 ITM 14
th

-18
th

 May 2018 19 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA 05 
VTA 05 
CGTTI 03 
UoVT 02 

03 ITM  03
rd

-07
th

 December  16 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA 05 
VTA 05 
CGTTI 03 
OU 02 

 Total  59 120 

 Certificate  Duration No of Participants  

01 Training Centre 
Management 

23
rd

-27
th

 April 2018 21 NYSC-05 
DTET-10 
VTA   -08 
CGTTI-03 
OU-02 
UOVT 02 
 

02 Training Centre 
Management 

 
08

th
-12

th
 October 

17 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA 05 
VTA 05 
CGTTI 03 
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 CEC coordinate Training of Trainer programme for Ministry of Education. No of participants were 60 

8. Admission, Accreditation and Quality Assurance Division  

8.1   Introduction 

The AAQA Division was established in September 2014. During its first year, it was focusing on developing and 

revising the existing necessary documents such as By-laws, Regulations, Rules and Procedure, and during its 2nd year, 

it gradually focused on increasing the number of students for university intakes, accreditation processes and 

initiating quality assurance measures. 

8.2 Concise Quality Assurance Framework 
University of Vocational Technology has a quality assurance framework.  The features and functions of the 

framework are to assure the quality of the university in the following areas: 

 

1. The generally accepted standards of legal requirements for a degree awarding institute. 

2. The standards of physical resources 

3. The standards of degree programmes 

4. The competence and qualifications of teachers of the University 

5. Research activities 

6. Modes of delivery of educational programmes 

7. Assessment procedures 

8. Student welfare 

 

The UNIVOTEC was established by the parliamentary Act No. 30 of 2008, as a fully-fledged university, which covers 
all legal requirements to function as a degree awarding institute in Sri Lanka, as it has been introduced in its official 
website 
 
 Established in 2008, under the University of Vocational Technology Act Number 31 of 2008, the University of 
Vocational Technology has the same legal and academic status as any other national university in Sri Lanka. 
According to Section 6 and 7 of the Public Administration Circular No. 16/92, dated 13.03.92, issued by the Ministry 
of Public Administration, Provincial Councils & Home Affairs, the degrees awarded by University of Vocational 
technology are treated as equivalent to degrees awarded by any other University under the purview of the 
University Grants Commission, and the universities listed in Association of Commonwealth Universities, and / or in 
the International handbook of Universities.  
 
The necessary infrastructure which includes, an administrative block, lecture halls, library, laboratories, auditorium, 
cafeteria and hostels, have been established and is being developed according to the requirements with the 
enhancement of the UNIVOTEC. 
 

UoVT 02 

03 Training Centre 
Management  

12
th

 -16
th

 November 21 NYSC 05 
DTET 10 
NAITA05 
VTA 08 
UoVT 02 
 
 

 Total  59  



 

215 
 

The standards of the degree programmes, the prime aim of the UNIVOTEC, are assured by the total functions of the 
Quality Assurance Framework which is described in detail in this document. 
The aforementioned Act stipulates officers of the UNIVOTEC, their responsibilities, and the administrative bodies, 
which are parallel to such bodies of other universities in Sri Lanka,  to ensure the conduct of programmes of study 
within generally accepted norms and standards. 
The Officers of the University are; 
 

1. Vice Chancellor 
2. Deans 
3. Director General 
4. Director Finance 
5. Director Media and Information 
6. Director Admission, Accreditation, and Quality Assurance 
 

The administrative bodies are; 
 

1. The Board of Governors      
2. The Academic Council      
3. The Admission, Accreditation, and Quality Assurance Council  - 
4. Faculty Boards (The composition of the above bodies has been explicitly mentioned in the said Act.)  

    
The functions of these bodies are described concisely to explain how required quality is assured. Study Programmes 
are conducted under two faculties namely, Faculty of Training Technology, and the Faculty of Industrial and 
Vocational Technology. All matters pertaining to study of programmes, which include the modules, mode of delivery, 
examinations, assessment, etc., are discussed and monitored at the faculty boards. 
The recommendations and decisions that are taken at the Faculty Boards are forwarded to the Academic Council for 
its approval. The Academic Council may seek approval of the Board of Governors for the matters based on the 
situation and the magnitude of them. The Academic Council is tantamount to the Senate of conventional universities 
in Sri Lanka as far as the composition and functions are concerned. 
 
The Admission Accreditation and Quality Assurance Council  is referred to when decisions are to be taken about 
admission procedures, accreditation of programmes of study, schemes of recruitments, academic and administrative 
matters pertaining to University Colleges, and general quality assurance processes of the University. 
The University has an Examinations and Evaluation Centre, which is responsible for conducting and monitoring 
examinations, marking answer scripts, recording the results and issuing certificates. The procedures are similar to 
those of other universities in Sri Lanka. 
 
The University also has a Quality Assurance Committee (QAC) which meets monthly to take initiatives to ensure that 
programmes of study are conducted within the expected norms and standards, and to enhance related facilities and 
student welfare.  A monthly progress report is put forward to the Academic Council by the QAC. 
All functions of the officers, and bodies mentioned above are governed by a set of by-laws, regulations, rules, 
procedures, and policies that have been developed and approved by the University. 
Such documents include: 
By -Laws 

• By law for the award of degrees, post graduate diplomas and higher degrees by the University of Vocational 
Technology.   

• By law for conducting of examinations, offences, punishments and appeals procedure 
• By-law for the University students’ assembly at the University of Vocational Technology 
• By-law for residence and student discipline at the University of Vocational Technology 
• By law for the award of certificates of competence, elementary certificates, certificates, advanced 

certificates, diplomas and advanced diplomas by the University of Vocational Technology 
• By-laws on the procedure of convocation of the University of Vocational Technology 

 By-laws on the procedure of Diploma Awarding Ceremony of University colleges established under 
University of Vocational Technology 
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Regulations 

• Regulations for the award of the degree of Bachelor of Education in Technology by the University of 
Vocational Technology 

• Regulations for the award of the degree of Bachelor of Technology by the University of Vocational 
Technology 

• Regulation for the award of certificates of competence, elementary certificates,  certificates,  advanced 
certificates, diplomas and advanced diplomas by the University of Vocational Technology 

Rules 

• Rules for the award of the degree of Bachelor of Education in Technology by the University of Vocational 
Technology 

• Rules for the award of the degree of Bachelor of Technology in Industrial & Vocational Technology by the 
University of Vocational Technology 

• Rules for the election of Dean of a faculty at the University of Vocational Technology 
• Rules for the conduct of proceedings of the University of Technology Appeals Board 
• Rules for the award of certificates of competence, elementary certificates, certificates, advanced certificates, 

diplomas and advanced diplomas by the University of Vocational Technology 
Procedures 

• Procedure- Admission procedure and registration 
• Procedure- Exemptions 
• Procedure – Answer scripts re-scrutinizing of results 

 Procedure for Exam results release at the Department level 
Policies 

 Refund Policy 

8.3 Accreditation 

The following degree programmes received accreditation from the Institute of Engineers, Sri Lanka (IESL), under the 

Sydney Accord in 2017. 

• Bachelor of Education in Mechatronics Technology 
• Bachelor of Technology in Building Services Technology 
• Bachelor of Technology in Manufacturing Technology 
 

Arrangements are being made to get ready for next IESL review as per the recommendations received in the first and 

two programmes (Construction Technology & Resource Management and Quantity Surveying) are getting prepared 

for submitting the application for accreditation by IESL and IQSSL (Institute of Quantity Surveyors, Sri Lanka) 

respectively.  

8.4 Quality Assurance 

AAQA Division of the University is actively participating in enhancing quality enhancement related programmes in 

the University as well as programmes conducted by the Ministry of Skills Development and the Tertiary and 

Vocational Education Commission.  

The Division participated actively in processes, functions, and events such as publishing News Letters, Co-Curricular 

Activities, Research Symposium, and Aesthetic Programmes, as such activities directly enhance the quality in an 

educational institute. 

8.5  Providing leadership for Quality Enhancement in the TVET Sector 

The University plays a leading role along with the Tertiary and Vocational Education Commission with the 

sponsorship of the Skills Sector Development Project in implementing the Quality Improvement System (QIS). 
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9. Academic and Non Academic Establishments Unit 
Department of Academic and Non Academic Establishment Unit facilitate the smooth operation of the University 

whilst managing the Human Resource of the University in the sense of Academic and Administration staff. The main 

facilitation includes, 

 Annual Man Power Planning  

 Attracting and Recruitment Process 

 Compensation and Benefit Management 

 Annual Performance Evaluation 

 Training and Development 

 Grievance Handling 

 Industrial Relations Management 

 Resignation and Terminal Benefits 

 Retention and Succession Planning  

  
New Recruitments 
The Board of Governors approved following new appointments. 
Table: 9.1 new appointments 

# Name Designation Date of Appointment 

1.        Ms. P B G R L Kumari Associate Officer 2018.01.02 

2.        Mr. B W K Madushanka Office Assistant 2018.01.02 

3.        Mr. W M C Akalanka Office Assistant 2018.01.02 

4.        Prof.B A K S Perera Professor 2018.01.11 

5.        Mr. M G S S Gunarathna Associate Officer 2018.01.22 

6.        Mr. A U Kalansooriya Office Assistant 2018.01.29 

7.        Ms. V C Kannangara Assistant Registrar 2018.03.12 

8.        Ms. N B W I Udeshika Statistical Officer 2018.03.12 

9.        Mr. R S D Manohar Demonstrator 2018.07.02 

10.    Dr. R A C Jayalath Senior Lecturer (Grade II) 2018.07.02 

11.    Dr. R S Palliyaguru Senior Lecturer (Grade II) 2018.07.09 

12.    Ms. U H M Siriwardana Management Assistant 2018.08.01 

13.    Ms. K L N Sewwandi Management Assistant 2018.08.01 

14.    Ms. W A I M Gunasekara Lecturer (Probationary) 2018.08.07 

15.    Ms. N D De Seram Associate Officer 2018.09.03 

16.    Ms. K A Gunasekara Senior Lecturer (Grade II)  (Contract) 2018.09.18 

 

The Board of Governors approved following promotions for internal staff. 

 

Table: 9.2 The Board of Governors approved following promotions for internal staff. 

 

  Name Designation 
Date of 
Promotion 

1.        Ms. S H Samitha Chandramali Management Assistant 2018.01.02 

2.        Mr.M A D C G Munasingha Electrician 2018-01.02 

3.        Ms. Y S Manathunaga Senior Lecturer (Grade II) 2018.09.01 

4.        Mr. U A S K Edirisingha Senior Lecturer (Grade II) 2018.09.01 
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5.        Ms. M Thenabau Senior Lecturer (Grade II) 2018.09.01 

6.        Ms. N L B Oshadee Senior Lecturer (Grade II) 2018.09.01 

7.        Mr. H A Seneviratna Senior Lecturer (Grade II) 2018.10.01 

8.        Mr. H P A I Pathirana Lecturer 2018.02.10 

 

 

The Board of Governors approved following resignations/retirements; 

Table: 9.3 Board of Governors approved following resignations/retirements 

 

 

# Name Designation 
Date of 

Appointment 
Date of 

Resignation 
Reason 

1.        Mr. S R Colambarachchi Technical Officer 2014.02.10 2018.01.31 Resignation 

2.        Ms. W M T D 
Wanninayake 

Associate Officer 2016.09.07 2018.02.14 Resignation 

3.        Ms. H S P Subashini Associate Officer 2008.01.01 2018.03.14 Release to Sri Lanka 
Education services 

4.        Ms. N Jayawikrama Management 
Assistant 

2005.06.09 2018.04.02 Release to  Southern 
Province Librarian 
services 

5.        Ms. G A L S Kumari Management 
Assistant 

2016.09.01 2018.05.30 Resignation 

6.        Dr. M.A.G. Wansapala Senior Lecturer I 2017.12.04 2018.12.03 Contract period was 
completed 

7.        Mr. R S D Manohar Demonstrator 2018.07.02 2018.12.17 Resignation 

 

9.1 Opportunities for staff Development 
 

The University recognized that its staff is the fundamental to its success. A strategic, professional approach to staff 

development helps the University to attract and retain high-caliber staff with the skills and competencies necessary 

to deliver its objectives. 

It is the sole responsibility of the University Establishments to provide staff with development opportunities to 

ensure that individuals and departments are able to contribute fully to the achievement of department and 

University objectives in the context of the strategic planning. 

 

According to the human resource development policy of the University, it has focused to orient, train and develop 

personnel by improving skills, knowledge, capabilities and competencies required to perform well in their job. By 

offering programs designed to promote personal and professional career growth, they would enable the University 

to improve efficiency, productivity and profitability.  
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Accordingly, in the year 2018 the University paid significant attention on the staff development and invested a 

remarkable portion of money on capacity building programs to enhance the knowledge, soft and hard skills and 

attitudes of the University community. Therefore, University sponsored for local and foreign training opportunities 

for both Academic and Non Academic staff for their career development. 

9.2 Short term Training for Academic members – Foreign and Local  

In par with the Annual Human Resource Development Plan of the University, selected academic members were 

awarded the opportunities to undergo specified foreign and local training programs funded by the funds allocated to 

the capacity development fund of the University and funds of the Skill Sector Development Fund. The summary of 

the grants in Year 2018 is given in the following tables. 
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9.3 Opportunities for Professional Training 

On par with the policies of the Human Resource Development plan of the University, opportunities were given for the respective officers to undergo selected 

professional programs to upgrade their standards and to acquire the required qualifications. 

Table: 9.4 Professional Trainings 

No 
  

Name of Training 
  

Duration 
  

Date 
  

Institution/ 
Trainer 
  

Trainee 
  Designation 

  Title Name 

1 
Active & Passive Fire Protection Systems 
in High Rise Buildings  

2 days 25.24/03/2018 CIDA Ms G M S R P Manawadu Lecturer (Probationary) 

2 
Development Programme every Friday            

(6 months) 
  USJP Mr Thushyanthan Lecturer (Probationary) 

3 

3-day in depth Capacity Building 
Workshop (non-residential) for Sectorial 
teams implementing the National Plan of 
Action to Address SGBV 

3 days 14,13,12/06/2018 MWCA Ms Y S Manathunga Lecturer (Probationary) 

4 
The Role of Accredited personnel 
Certification in Capacity Building, Job 
Creation and Economic Development 

2 days 14,13/08/2018 SLAB Ms J K Kanthi Senior Lecturer 

5 
Corporate environmental Sustainability 
Through Greening the Industries 

9 days   NCPC Dr. A S K Warahena Senior Lecturer 

6 Workplace Safety for Engineers 7 days 29/10/2018 IESL Ms.  J K Kanthi Senior Lecturer 

7 CPD Course Announcement 5 days 27,21,,20,14,13/10/2018 Arthur C Clarke Dr. R L W Koggalage Senior Lecturer 

8 
Utilization of Google service for 
effectiveness of office 

1 day 18/10/2018 Ministry  Mr. U A S K Edirisinghe Senior Lecturer 

Mr. R R M D P Rathnayaka Lecturer (Probationary) 

9 
Out Bound Training Organized by the 
University 

2 days 17,18/12/2018 Che Adventure Mr. H A Senevirathna Senior Lecturer 
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9.4 Short term Training for Non Academic staff 

All non-academic staff members were granted opportunity to undergo respective short term training on skills, knowledge and attitude on selected subject areas 

related to their job scope. The summary is given in the following table.  

Table: 9.5 Short term Training for Non Academic staff 

No Name of Training Duration Date Institution/    
Trainer 

Trainee Designation 

Title Name 

1 

Office systems and efficiency 
improvement 

1 day 18/01/2018 PRAG Ms T A C H Nandasiri Management 
Assistant 

Ms S H Samitha Chandramali Management 
Assistant 

2 
Development the right organizational 
culture in the public service 

9.30 am - 12.00 29/01/2018 NHRDC Ms W P G C Pramila Assistant Registrar 

Mr R D Nishantha Assistant Bursar 

3 
Role of Internal Auditor for the staff of 
Internal Audit Divisions of the TVET 
Institutions 

3 days 05/02/2018 - 07/02/2018 SSDP Ms R A N D Rupasinghe Internal Auditor 

Mr G P L Priyajanaka Associate officer 

4 Developing Quality Leaders in TVET 2 days 15,16,02/2018 CEC- UOVT Mr K D Sampath Associate officer 

5 

Industrial Training Management  5 days 23,22,21,20,19/03/2018 CEC- UOVT Ms K P A G De Silva Associate officer 

Ms V V Ranathunga 
Management 
Assistant 

Ms B L C Jeewani 
Management 
Assistant 

6 
Management & Office System 2 days 20,19-02-2018 SDFL Ms P B G R L Kumari  Associate officer 

Ms M G S S Gunaratne Associate officer 

7 Taxation Proposals of the Budget 1 day 26/02/2018 SDFL Mr  R D Nishantha Assistant Bursar 

8 

Basic Stores Management 1 day 5/3/2018 PRAG 
Mr K G G I Pushpakumara 

Management 
Assistant 

Mr M C W Karunaratne 
Management 
Assistant 



 

222 
 
 

9 
Maintaining a Personal File 2 days 08,07/03/2018 SDFL Ms  A D D Tharika  

Management 
Assistant 

10 Role & Responsibility of Leave Clerks 2 days 20,19/03/2018 SDFL Ms P B G R L Kumari  Associate officer 

11 
Audit of Procurement Process 1 day 20/03/2018 PRAG Ms P L K Muthukumarana 

Management 
Assistant 

12 
Expenditure and Payment Procedure 1 day 19/04/2018 PRAG 

Mr R D Nishantha Assistant Bursar 

Ms R A N D Rupasinghe 
Internal Auditor 
 

13 
Accounting concepts for Public 
Enterprises 

2 days 
18,17/05/2018 SDFL Ms G A A K Dilrukshi Assistant Bursar 

14 Discipline Management 3 days 17,16,15/05/2018 SLF 

Ms V C kannangara Assistant Registrar 

Ms  N B W I Udeshika Statistical Officer 

Ms A G D Dilrukshi 
Management 
Assistant 

Ms A D D Tharika  
Management 
Assistant 

15 

Conducting a Preliminary Inquiry 

3 days 
31,30/05/2018 - 
01/06/2018 

SSDD 
Ms A S W Wichramasinghe 

Management 
Assistant 

Ms K S K de Silva 
Management 
Assistant 

16 

File Management & General Office 
Administration, E Code  

3 days 14,13,12/06/2018 AFS Ms P B G R L Kumari Associate officer 

Ms V V Ranathunga 
Management 
Assistant 

Ms T A C H Nandasiri 
Management 
Assistant 

17 

Report Writing  2 days 20,19/06/2018 Miloda Ms W P G C Pramila Assistant Registrar 

Ms V C Kannangara Assistant Registrar 

Ms N B W I Udeshika Statistical Officer 

18 
Public Finance Procedures  2 days 14,13,12/07/2018 SSDP Mr R S Jayaweera Associate officer 

Mr R D Nishantha Assistant Bursar 

19 Maintenance of Electors & Escalators 2 days 12,13/07/2018 CETRAC Mr C K Wickramasinghe works 
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Superintendent 

Mr R P L Perera 
Management 
Assistant 

20 
Effective Planning for Vocational Training 3 days 23,24,25/07/2018 SSDP Ms W P G C Pramila Assistant Registrar 

Ms N B W I Udeshika Statistical Officer 

21 
International Conference on Digital 
Transformation of Public Service Delivery 1 day 17/07/2018 IET Ms V C kannangara Assistant Registrar 

22 
The role and responsibility of account 
clerks 

1 day 26/07/2018 SDFL 

Ms W S D Viyanage Associate officer 

Ms U G T Sajeevi 
Management 
Assistant 

23 
Procurement Planning and Preparing Bid 
Documents 2 days 31,30/07/2018 SDFL Mr K D Sampath Associate officer 

24 
Data Dissemination workshop 

9.30 am - 
1.30pm 3/8/2018 DCS Ms N B W I Udeshika Statistical Officer 

25 

Enhancing Skills & Professional 
Knowledge of Office Aides 

2 days 28,27/08/2018 SDFL 

Mr. A D Sunil Shantha Office Assistant 

Mr. A U Kalansuriya Office Assistant 

Mr. D W K Madushanka Office Assistant 

Mr. W M C Akalanka Office Assistant 

26 
Training on Office Development 2 days 04,03/09/2018 SDFL Ms. S H Samitha Chandramali 

Management 
Assistant 

27 
Public Sector Accounting Standards 
(SLPSAS) 1 day 17/9/2018 PRAG Ms. G A A K Dilrukshi Assistant Bursar 

28 
Accounting for Effective Public Service 

2 days 18,17/09/2018 SDFL 
Ms. J K A N Dineshani Associate officer 

Mr. V C Adihetti 
Management 
Assistant 

29 

Office Management and Financial 
Regulations 

2 days 26,25/09/2018 SDFL 

Ms. G P Chamila Priyangani 
Management 
Assistant 

Ms. N T C Jayampathi 
Management 
Assistant 

Ms. S A D A C Padmakumari Programme 
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Officer 

Mr. J C Kodithuwakku 
Management 
Assistant 

30 
Accounting concepts for Public 
Enterprises 

2 days 18,17/05/2018 SDFL Ms. G A A K Dilrukshi Assistant Bursar 

31 
Public Procurement Procedures 2 days 02,03/10/2018 SSDP 

Mr. G W Banduwardana Assistant Bursar 

Mr. R D Nishantha Assistant Bursar 

32 

One day workshop for Media Officers 1 day 5/10/2018 Ministry Mr. D P S Weerasinghe Video Cameraman 

Mr. R A S G Ranathunga Video Cameraman 

Mr.  G A Saputhanthri 
Technical Officer 
(Lighting ) 

Mr. D W C W Kumara Office Assistant 

33 

Mini - INPUT Television Conference in 
Colombo 2018 

2 days 18,19,/10/2018 GOETHE 
Institute 

Mr. R A S G Ranathunga Video Cameraman 

Mr.   G A Saputhanthri 
Technical Officer 
(Lighting ) 

34 

CPD Course Announcement 5 days 27,21,,20,14,13/10/2018 
Arthur C 
Clarke  

Ms. W A Sunethra 
Technical Officer 
(Lab ) 

Mr. K G  S Maduwantha 
Technical Officer 
(Lab ) 

35 

Stores Management & Purchasing 
Procedures 

2 days 19,18/10/2018 SDFL Mr. M C W Karunaratne Management 
Assistant 

Mr. K G G I Pushpakumara Management 
Assistant 

36 

Construction Administration 2 days 22,23/10/2018 SSDD Mr.  C K Wickramasinghe works 
Superintendent 

Mr. R P L Perera Management 
Assistant 
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37 
Workshop for Efficiency Bar Exam- 
Management Assistants Gr.111 2 days 18,17/10/2018 SDFL Ms. U H M Siriwardana 

Management 
Assistant 
 
 

38 
Duties & Responsibilities of Drivers & 
Minor Staff 

2 days 26,25/10/2018 SDFL Mr. M L A Sanjeewa Office Assistant 

39 
Attitude Development Training for Office 
Aid staff 

2 days 29,30/10/2018 SDFL 

Mr. K M R C Fernando Office Assistant 

Mr. B L Sirisoma Office Assistant 

Mr. G K T Ashoka Priyananda Office Assistant 

Mr. D W C W Kumara Office Assistant 

Mr. G J Sandun Sameera Office Assistant 

Mr. K Upul Office Assistant 

Mr. M G S M Gunarathne Office Assistant 

40 
Write off-goods by Annual Board of 
Survey 

1 day 13/11/2018 PRAG 
Mr. M C W Karunaratne 

Management 
Assistant 

Mr. K G G I Pushpakumara 
Management 
Assistant 

41 
Office management, E-Code and 
Administrative Procedures 

1 day 29/11/2018 PRAG 
Ms. N D De Seram Associate officer 

Ms. A D D Tharika  
Management 
Assistant 

42 Workshop on Terminal Benefits of staff 1 day 30/11/2018 
National 
Institute of 
Labour Studies  Ms. A S W Wichramasinghe 

Management 
Assistant 

43 Preparation of Final Accounts 1 day 18/12/2018 PRAG Ms. A P Aluthge Director/ Finance 

44 OBT 2 days 18,17/12/2018 
Chey 
Adventure 

For the All Staff 

45 Capacity Building Programme 2 days  19,18/10/2018 
Miloda 

Academy 

Mr. R S Jayaweera Associate officer 

Mr. T. Jayamuthuge Producer 

Mr. K D Sampath Associate officer 

Mr. G W Banduwardana Assistant Bursar 

Mr. R D Nishantha Assistant Bursar 
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Mr. N L J C Lakmal Associate officer 

Mr. G W G Upamalika 
Senior Assistant 
Librarian 

Ms R A N D Rupasinghe Internal Auditor 

Mr. R D P J Priyadarshana 
System 
Administrator 

Mr. M G S S Gunaratne Associate officer 

Ms. S A D A C Padmakumari 
Programme 
Officer 

Ms. M S S Rizana Associate officer 

Ms. G P Samanthi Associate officer 

Ms. P T Niroshini Associate officer 

Ms. W K Nishanthi Associate officer 

Mr. G P L Priyajanaka Associate officer 

Ms. P B G R L Kumari Associate officer 

Ms. J K A N Dineshani Associate officer 

Ms. N B W I Udeshika Statistical Officer 

Ms. W P G C Pramila Assistant Registrar 

Mr. H M K R B Kiriella Associate officer 

Ms. Nilmini Diyabedadnage Director General 

Ms. Virani C Kannangara Assistant Registrar 
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9.5 Foreign Trainings-2018 

Academic and Administrative staff of the University are provided the opportunity to undergo with International Training/workshop sessions organized by different foreign 

agencies/as direct awards from the Ministry of External Affairs.  

Academics were granted with financial support to present research papers and attend for International conferences and seminars to enhance the research culture and 

international exposure of University Academia. 

 

 

 

 

 

 

 

Table: 9.6 Foreign Training for Non Academic Staff (Short)-2018 

        
  Name of Training Duration Date Country Title Trainee Designation 

1 Vocational Education Administrators 
of Developing Countries 

22 Days 07.06.2018-29.06.2018 China Ms Nilmini Diyabedanage Director General 

2 Radio & Television for medium level 
Managers of Eurasian Countries 

51 Days 23.05.2018-13.07.2018 China Mr T C Jayamuthuge Producer 

Table: 9.7 Participation of seminars/conferences/Foreign events of Academic staff in 2018 

  

       S/N 

Name  Designation & Institute 
Name Of the 

University 
Name of the Training Name Of the Country Travelling Date 

  

  Dr. C Jayalath Senior Lecturer UOVT PAQS Conference Australia 2018.09.14-20 2018 

  Dr A S K Warahena Senior Lecturer UOVT 

2018 Global Human 
Resources East Asia 
Pacific workshop 

Korea 2018.11.04-11 2018 
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Ms N L B Oshadi Senior Lecturer UOVT International Conference 
on Belt And Road 
initiatives and 
international 
cooperation in TVET 

Ningbo Polytechnic, 
China 

2018.12.01-06 2018 

  
Dr D  D  D Suraweera Senior Lecturer UOVT Ningbo Polytechnic in china    China 2018.01.03-

2018.01.10 
2018 

  Mr S A N Danushka Lecturer Probationary UOVT 
Oral Presentation in 
AUAPAF18 

China 2018.10.19-22 PHD2018 
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19. Revised Financial Statements  

 
 Statement of Financial Position  

 Statement of Financial Performance  

 Cash Flow Statement  

 Accounting Policies  

 Notes to the Financial Statements  
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10.1 Statement of Financial Position 

 

UNIVERSITY OF VOCATIONAL TECHNOLOGY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

As at 31st  December 2018 2017

Note Rs.   Rs.   

ASSETS

Current Assets

Cash & Cash Equivalents 2 8,142,762                     14,789,924                     

Advances, Deposit Receivables 3 1,821,920                     597,700                          

Stocks 4,282,536                     4,567,079                       

Pre Payments 4 3,766,438                     1,381,920                       

Staff Loans & Advances 5 5,973,194                     5,782,211                       

Debtors and other Receivables 6 68,766,541                   45,348,502                     

92,753,391                   72,467,336                     

Non - Current Assets

Investments 7 44,326,577                   32,108,741                     

Property, Plant and Equipment 8 1,430,609,841              1,369,917,403                

Work in Progress 9 315,118,269                 260,643,295                   

Intangible Assets 10 1,383,334                     3,025,001                       

1,791,438,021              1,665,694,440                

Total Assets 1,884,191,412              1,738,161,776                

 LIABILITIES

Current Liabilities

Accounts Payable & Other Liabilities 11 125,350,651                 64,413,916                     

Short Term Deposits Refundable 12 9,652,675                     1,601,975                       

135,003,326                 66,015,891                     

Non Current Liabilities

Provision for Gratuity 13 34,207,027                   35,083,888                     

Long Term Deposits Refundable 14 28,620,000                   27,039,078                     

62,827,027                   62,122,966                     

Total Liabilities 197,830,353                 128,138,857                   

Total Net Assets 1,686,361,059              1,610,022,919                

NET ASSETS /EQUITY

Capital Grants 15 1,659,079,504              1,590,873,662                

Revaluation Surplus 30,242,875                   30,931,260                     

Accumulated  Fund 16 (3,563,532)                    (12,365,315)                    

Other Funds 17 602,212                        583,312                          

Total Net Assets/Equity 1,686,361,059              1,610,022,919                

The accounting policies on pages 06 to 10 & notes on pages 11 to 23 form an integral part of these financial statements.

Certification

We certify that the above financial statements give a true & fair view of affairs as at 31.12.2018 and it's Surplus/(Deficit)

for the year ended 31.12.2018

…………………………………. ………………………

Prof.G.L.D.Wickramasinghe A.P.Aluthge

Vice Chancellor Director Finance

The Board of Governors is responsible for the preparation & presentation of these Financial Statements.

These Financial Statements were approved by the Board of Governors and signed on their behalf.

………………………………….. ……………………..

Chandrarathne Vithanage Dr.D.D.D.Suraweera

Member Member

Colombo

27
th
 February 2019



 

231 
 
 

10.2  Statement of Financial Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF VOCATIONAL TECHNOLOGY

 STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Note Rs.  Rs.  

Operating Revenue
Recurrent Grant 263,750,000                 227,055,000                   

Staff Development Grant 2,230,459                     3,355,109                       

Skills Sector Development Grant 18 47,869,094                   47,284,707                     

Revenue From Academic Activities 19 1,780,500                     5,987,769                       

 Less-Direct Expenditure on Academic  Activities 20 243,092                        2,967,709                       

Net Income from Academic Activities 1,537,408                     3,020,060                       

Revenue from Degree Programmes 21 20,705,500                   16,086,000                     

Other Income 22 14,056,288                   7,400,699                       

Amortisation of Deferred Income 23 107,474,612                 105,041,818                   

Total Operating Revenue 457,623,361                 409,243,393                   

Operating Expenses
Employee Costs 24 204,845,184                 166,495,500                   

Travelling Expenses 25 368,711                        480,592                          

Supplies &  Requisites 26 6,511,437                     7,170,003                       

Maintenance Expenses 27 6,482,658                     7,186,428                       

Services 28 73,435,749                   72,744,388                     

Depreciation & Amortisation on Property, Plant & Equipment 29 107,474,612                 105,041,818                   

Skills Sector Development Expenses 30 47,869,094                   47,284,707                     

Total Operating Expenses before Provisions & Loss on 
Fixed Assets Disposal/Loss on Fixed Assets Donation 446,987,445                 406,403,436                   

Net Operating Surplus / (Deficit) before Provisions & Loss on

Fixed Assets Disposal/Loss on Fixed Assets Donation 10,635,916                   2,839,957                       

Gratuity Provision -                                6,040,782                       

Loss on Fixed Assets Disposal -                                -                                  

Loss on Fixed Assets Donation 3,042                            624,921                   

Net Surplus / (Deficit) After Provisions & Loss on Fixed Assets

Disposal/Loss on Fixed Assets Donation 10,632,874                   (3,825,746)                      

The accounting policies on pages 06 to 10 & notes on pages 11 to 23 form an integral part of these financial statements.
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10.3  Cash Flow Statement 

 

 

 

UNIVERSITY OF VOCATIONAL TECHNOLOGY

CASH FLOW STATEMENT

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs. Rs.

Cash flows from operating activities

Deficit / Surplus  from ordinary activities 10,632,874                   (3,825,746)                      

Non - Cash Movements

Amortisation of Deferred Income/Capital Grants (107,474,612)                (105,041,818)                  

Depreciation & Amortisation 107,474,612                 105,041,818                   

Profit/Loss on Fixed Assets Donation 3,042                            624,921                          

Gratuity (295,035)                       6,040,782                       

Operating Profit  Before Changes in W/C 10,340,881                   2,839,957                       

(Increase)/Decrease in Stocks 284,543                        (156,527)                         

(Increase)/Decrease in Staff Debtors (190,984)                       (466,187)                         

(Increase)/Decrease in Debtors and Receivables (23,418,039)                  (41,824,494)                    

(Increase)/Decrease in Pre-payments (2,384,517)                    521,355                          

(Increase)/Decrease in Advance (1,336,035)                    (69,465)                           

(Increase)/Decrease in Deposits Receivable 111,815                        (273,235)                         

Increase/(Decrease) in Deposits Refundable 8,050,700                     (673,603)                         

Increase/(Decrease) in Accounts Payable 60,936,735                   45,602,144                     

Gratuity Payment (581,826)                       -                                  

Net cash flows from operating activities 51,813,273                   5,499,945                       

Cash flows from investing activities

Buildings (55,495,195)                  (34,463,755)                    

Motor Vehicles (6,325,000)                    -                                  

Computers (19,383,800)                  (11,198,552)                    

Furniture and Fittings (4,175,509)                    (3,674,165)                      

Office Equipment (1,913,750)                    (4,704,278)                      
Teaching Equipment (25,514,861)                  (15,883,412)                    

Plant and Machinery (52,603,954)                  (14,140,887)                    

Books (1,390,692)                    (4,591,095)                      

Other Assets (414,050)                       (488,968)                         

Work in Progress (54,474,973)                  (53,710,176)                    

Investment (12,217,836)                  (9,529,704)                      

Library Deposits 780,922                        3,414,078                       

Laboratory Deposits 800,000                        3,395,000                       

Net cash flows from investing activities (232,328,698)                (145,575,914)                  

Cash flows from financing Activities

Capital Contributions - Treasury 129,611,541                 85,984,891                     

Capital Grants 44,237,822                   53,398,176                     

Other Funds 18,900                          4,300                              

Net cash flow from financing activities 173,868,263                 139,387,367                   

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (6,647,162)                    (688,602)                         

Cash and cash equivalents at beginning of period 14,789,924                   15,478,526                     

Cash and cash equivalents at end of the period 8,142,762                     14,789,924                     

The accounting policies on pages 06 to 10 & notes on pages 11 to 23 form an integral part of these financial statements.
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10.4  Statement of Changes in Net Assets 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF VOCATIONAL TECHNOLOGY

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2018

Accumulated Revaluation Other Total 

Fund Surplus FUNDS TEDP Treasury GOPA Ministry of YASD DTET NORAD SDP WUSC MOF SDD GIZ Deferred Income Net Assets

Rs Rs RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS Rs

Balance as at 01.01.2017 (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              

Adjustments 211,900                     (873,337)                   4,300                      4,671,307                       -                                   26,606                           (1,485)                        -                           421,250            3,146,824                 7,603,066                    

Amortisation (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)                

Additions -                               53,332,176                66,000                     53,402,476                   

Contributions for the year 85,984,891               85,984,891                   

Surplus /(Deficit) for the period (3,825,746)                 (3,825,746)                   

Balance as at 31.12. 2017 (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              

Balance as at 01.01. 2018 (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              

-                              

Adjustments -                            (688,385)                   -                         -                                 -                                   -                                -                             -                   -                    688,385                    -                              

-                           -                              

Amortisation (1,831,091)                 (27,626,128)                     (2,274,167)                         (1,860)                  (12,973,918)                    (10,764,590)                  -                             (1,959,420)                (210,625)           (1,549,240)                 (6,600)                      (48,965,359)              (108,162,997)                

-                              

Additions 18,900                    -                               44,237,822                -                          44,256,722                   

-                              

Contributions for the year 129,611,541             129,611,541                 

-                              

Surplus /(Deficit) for the period 10,632,874                10,632,874                   
-                              

Balance as at 31.12. 2018 (3,563,532)                 30,242,875               602,212                  53,789,820                      8,160,833                          3,720                   144,389,428                   694,992,368                  -                             2,110,149                 -                   6,876                      167,660,671              56,416                     587,909,221             1,686,361,059              

The accounting policies on pages 06 to 10 & notes on pages 11 to 23 form an integral part of these financial statements.

Capital Grants
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10.5  Notes to the Financial Statements 

10.5.1 Significant Accounting Policies   

10.5.2 General Policies      

10.5.3 Reporting Entity 

University of Vocational Technology (hereafter referred to as the “University”) was 
incorporated by Act of parliament No.31 of 2008, and is situated at No.100, Kandawala, 
Rathmalana. 

10.5.4 Principal Activities 

a. Conducting undergraduate programmes 

b. Development of postgraduate programmes 

c. Conducting researches relating to TVET Education 

d. Developing curricula for TVET institutions 

e. Developing degree curricula 

f. Developing learning materials 

g. Conducting short term training programs, seminars and workshops for professional 

development 

10.5.5 Basis of Preparation 

a. Statement of Compliance 

The Financial Statements have been prepared in conformity with Sri Lanka Public Sector 
Accounting Standards. The accounting   policies are consistent with those used in the 
previous period, except where it is disclosed. 

The Financial Statements have been prepared on Going Concern basis since there is no 
intention of dissolving the institution in future period (2019).  

b. Basis of Measurement 

Financial statements have been prepared on historical costs basis and no adjustments are made 
for changes in values, except where it is stated. 

c. Functional & Presentation Currency 

Financial Statements are presented in Sri Lankan Rupees, which is the  functional &       
presentation  currency of the University. 

All financial information presented in Sri Lankan Rupees has been rounded to the nearest 

Rupee, unless stated otherwise. 

10.5.6 Comparative Information 

Comparative information is disclosed in respect of the previous period to enhance the 
understanding of the financial statements of the current period. 

When the presentation or classification of items in the financial statements have been 
amended, comparative amounts have also been reclassified to conform with the current year 
in order to provide a better presentation. 
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10.6 Assets & Bases of their valuation 

10.6.1 Property Plant and Equipment 

a. Recognition & Measurement 

             Property, Plant and Equipment which were acquired after 12 October 2009 are stated at cost 
less accumulated depreciation. 

b. Cost 

The cost of property, plant and equipment comprises its purchase price and any expenditure 
incurred in bringing the assets to its working condition for its intended use. Subsequent 
expenditure incurred for the purpose of acquiring, extending, or improving assets of a 
permanent nature has been treated as capital expenditure. 

c.  Depreciation 

The provision for depreciation is calculated by using the straight line method on the cost or 
valuation of property, plant & equipment, at the following rates  over their useful lives. 

 Buildings    5% 

 Boundary Walls   5% 

 Fountain    5% 

 Motor Vehicles    25% 

 Computers   16.66% 

 Furniture & Fittings  10% 

 Office Equipment  10% 

 Plant & Machinery  10% 

 Teaching Equipment  10% 

 Books    10%  

 Other Assets    16.66%  

Depreciation is provided for the full year, for year of acquisition and no depreciation is provided for 
the year of disposal of assets, up to 31.12.2013. Depreciation of assets begins when it is available for 
use and ceases date on which asset is classified as held for sale/ disposal, from 2013 onwards. 

The passenger bus (Ashok Leyland – 42 seater) purchased in 1996 has no carrying value as at 
31.12.2016 since it is not in useable state. 

The cost of the Establishment Code developed for the University is identified under Other Assets and 
would be written off once it is feasible for implementation. 

10.6.2 Valuation of Assets 

a. Revalued Property, Plant & Equipment were stated at revalued amounts less accumulated 

Depreciation. 

b. Life times of the revalued assets, decided by an appointed committee, are as follows. 

 Furniture & Fittings      08 Yrs 

      Teaching Equipment     10 Yrs 

 Life time of the Buildings was taken as 20 Yrs. 

The balance useful  life time of  Property, Plant and Equipment which has zero carrying value as at 

31.12.2014,  was  determined   by an appointed committee and depreciated accordingly. 
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    Lifetime from 2014 

 Computers (Valued)               2 yrs & 9.5 months 

Office Equipment (Valued)       2 Yrs & 9.5 months 

Computers – (University funded)                 2Yrs & 9 months 

Other Assets – (University funded)              2 Yrs & 9 months 

The balance useful  life time of  Property, Plant and Equipment which has zero carrying value as at 

31.12.2015,  was  determined   by an appointed committee and depreciated accordingly. 

Vehicles (University funded)    12 Yrs from year of purchase 

Vehicles (Valued)     12 Yrs from year of purchase 

Computers (University funded)    6 Yrs from year of purchase 

Library Books (University funded)   6 Yrs from year of purchase 

Other Assets (University funded)   6 Yrs from year of purchase 
 

The balance useful  life time of  Property, Plant and Equipment which has zero carrying value as at 

31.12.2016,  was  determined   by an appointed committee and depreciated accordingly. 

Computers (University funded)    2 Yrs from year 2016 

Library Books (University funded)   5 Yrs from year 2016 
 
The balance useful  life time of  Property, Plant and Equipment which has zero carrying value as at 

31.12.2017,  was  determined   by an appointed committee and depreciated accordingly. 

Other Assets (University funded)   3 Yrs from year 2017 
Library Books (University funded)    

          Purchased in Year 2012                                                 4 Yrs from year 2017 

          Purchased in Year 2014                                                 7 Yrs from year 2017 

The balance useful  life time of  Property, Plant and Equipment which has zero carrying value as at 

31.12.2018,  was  determined   by an appointed committee and depreciated accordingly. 

 

Computers 2 Yrs from 2018 purchased in 2014. Computers 

purchased in 2011 & 2013 to be   auctioned 

Other Assets     02 Yrs from 2018 purchased in 2011 

      04 Yrs from 2018 purchased in 2013 

Books      07 Yrs purchased in 2015 

      04 Yrs purchased in 2013 
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10.6.3 Inventories 

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Net realizable value is the 
estimated selling price at ordinary course of business less the estimated cost of completion and 
selling expenses.  

 

10.7 Provision for Retiring Gratuity 

Provision has been made for the retiring gratuity, which may fall due for payment under the 
payment of Gratuity Act No. 12 of 1983 for all the employees, those who have been in service in the 
University. The liability to an employee arises only on completion of 5 years of continued service.  

The total liability is actuarially valued and not externally funded. 

 

10.8 Government Grants & Subsidies 

Government grants that compensate the University for Expenses incurred are recognized on receipt. 
Grants that are in recurrent nature are recognized as income in the  statement of financial 
performance whereas grants that  are of capital nature have been credited to the differed income 
and  amortized annually on consistent basis over the useful life of the related asset. 

 

10.9 Financial Performance Statement 

10.9.1 Revenue Recognition 

a. Revenue from recurrent grant is recognized on receipt. 

b. Course and Diploma fees are recognized on receipt. 

c. Consultancy income is recognized as revenue on completion of such activity. 

d. Other income is recognized on accrual basis. 

10.9.2 Expenditure 

All expenditure incurred in day to day operations of the university and in maintaining the 
property, plant and equipment in a state of efficiency, has been charged to Income Statement in 
arriving at the Surplus/Deficit for the year. 

10.10 Cash flow Statement 

The Cash flow Statement has been prepared by using the “Indirect Method” Cash and Cash 
equivalent comprise of bank balances of the University Bank Accounts.  

10.11 Disclosures 

Events after balance sheet date 

There were no events occurring after the Balance Sheet date which require adjustments or 

disclosures in the financial statements. 
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10.12 Notes to the Financial Statements 

 

 

University of Vocational Technology
Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs.     Rs.     

2 Balances at Banks 

Bank of Ceylon - Rathmalana A/C 0070308457 1,247,317                     8,526,529                       

Peoples Bank - Rathmalana A/C 080-1-001-3-0003120 5,679,667                     5,047,617                       

7 Days Call Deposits-Peoples Bank Ratmalana 1,215,778                     1,215,778                       

8,142,762                     14,789,924                     

3 Advances,Deposit Receivables

Advances

Sundry advances 1,405,500                     69,465                            

1,405,500                     69,465                            

Deposits Receivable

BMICH 250,000                        390,815                          

The Open University of Sri Lanka -                                15,000                            

SLTB-Rathmalana 131,420                        117,420                          

University of Colombo 5,000                            5,000                              

University of Sri Jayawardenapura 30,000                          

416,420                        528,235                          

1,821,920              597,700                   

4 Pre-payments

Insurance & Registration fees 350,655                        339,221                          

Plant Machinery & Equipment - Other 33,447                          -                                  

Convocation 846,162                        -                                  

Software Updating 941,905                        709,167                          

Maintenance-Photocopiers,Printers,UPS,Air Conditioners & Lift 1,549,113                     300,469                          

NewsPapers & Periodicals 45,156                          33,063                            

3,766,438                     1,381,920                       

5 Staff Loans & Advances

Distress Loans 5,971,944                     5,776,811                       

Festival Advances 1,250                            5,000                              

Special Advances -                                400                                 

5,973,194                     5,782,211                       

6 Debtors and Receivables
 Sundry Income 107,577                        104,449                          

Convocation -                                4,000                              

Rental of Property 268,500                        57,500                            

Fixed Deposit Interest 1,103,923                     1,309,545                       

Call Deposit Interest 299,115                        238,326                          

Student Welfare 358,891                        365,598                          

P.M.U.S.Mudalige 3,400                            3,400                              

P.A.K.Gananath 7,000                            7,000                              

Youth Service Council -                                427,747                          

Skills Sector Development Programme 63,773,813                   41,062,620                     

Ministry of Education 1,585,000                     -                                  

Univotec Staff                            - 917,642                          

University Colleges 1,259,322                     850,675                          

68,766,541                   45,348,502                     

7 Investments(Refundable deposits to students)

Peoples Bank-Ratmalana         27,794,100                   17,130,000                     

Bank of Ceylon-Ratmalana         16,532,477                   14,978,741                     

44,326,577                   32,108,741                     
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University of Vocational Technology

Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs.     Rs.     

9 Work in Progress

Buildings 238,842,028                 238,470,955                   

Software Development 378,000                        378,000                          

Equipment 65,661,090                   21,794,340                     

Student Hostel 10,237,151                   

315,118,269                 260,643,295                   

10 Intangible Assets

Balance as at Adjustment Addition Disposal Balance as at

1/1/2018 12/31/2018

10.1 Rehabilitation & Rs.   Rs.    Rs.   Rs.  Rs.  

Improvements

Computer Software 3,400,000                -                        3,400,000                       

-                                  

10.2 Acquisitions -                                  

ELT Software 1,525,000                -                        1,525,000                       

Video Software 525,000                   -                         525,000                          

-                                  

Total 5,450,000                -                         -                        -                                5,450,000                       

Amortisation

Balance as at Adjustment Amortisation Disposal Balance as at

1/1/2018 for the period 12/31/2018

10.3 Rehabilitation & Rs.    Rs.    Rs.    Rs.    Rs.    

Improvements

Computer Software 1,133,333                1,133,333             2,266,666                       

10.4 Acquisitions 

ELT Software 766,666                   508,333                1,275,000                       

Video Software 525,000                   -                        525,000                          

Total Amortisation 2,424,999                -                         1,641,666             -                                4,066,666                       

Total Net Value 3,025,001                1,383,334                       
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University of Vocational Technology
Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs.     Rs.     

11 Accounts Payable  & Other Liabilities 125,350,651         64,413,916             
Accrued Expenses
Salaries & Wages 813,028                        510,520                          
EPF Contributions -                                13,316                            
ETF Contributions -                                3,329                              
Academic Allowance 185,839                        
Research Allowance 27,904                          

Additional Allowance 15,945                          

Cost of Living Allowance 24,910                          23,400                            
Fuel Allocation (Pool Vehicles) 75,060                          -                                  
Fuel Allocation (Director General) 10,984                          
Overtime 463,296                        331,905                          
Holiday Payments 27,009                          10,216                            
Other Allowance-Other 132,075                        102,500                          
Adjustment Allowance 8,124                            
Travelling 10,581                          5,532                              
Telephone 145,850                        128,970                          
Internet Service 522,606                        511,424                          
Electricity 348,716                        330,171                          
Maintenance-Vehicle KH-6725 650                               
Maintenance-Staff Quarters 527,348                        
Maintenance-Teaching Equipment 117,535                        

Maintenance-Photocopiers,Air Conditioners & Lift 6,854                            

Hostel 2,120                            -                                  
Research 22,000                          34,145                            
Water 44,931                          54,439                            
News papers and  Periodicals 23,850                          21,580                            
Security Services 759,875                        -                                  
Meals to Participants 13,920                          12,550                            
Janitorial Services 618,165                        -                                  

Vehicle Hire -                                1,900                              

Security Services -                                727,553                          
Consultancy Training-Other 213,350                        -                                  
Miscellaneous 116,000                        161,700                          
Adjustment Allowance -                                19,362                            
Capacity Development-DB 506,878                        
Membership 724                               
Financial Charges 250                               
Exhibition -                                5,335                              

Convocation/Award Ceremonies -                                114,250                          
Work in Progress-DB 41,807,100                   37,693,743                     
Curriculum Development-DB 221,150                        44,000                            
Assessor Training-DB 13,500                          116,800                          

PostGraduate Qualification-DB 3,616,000                     420,000                          

Quality Assurance-DB -                                166,660                          
Industrial Training Management-DB 45,000                          80,050                            

Social Marketing-DB 2,827,120                     1,106,892                       

Sicial Marketing 80,164                          -                                  
NVQ 5 for TVET Trainers-DB -                                673,700                          

B.Tech Software Technology-Part Time 118,023                        39,440                            
B.Tech Software Technology-Full Time 63,075                          64,160                            
B.Tech Network Technology-Part Time 126,575                        108,440                          

B.Tech Network Technology-Full Time 115,481                        12,480                            
B.Tech Building Service Technology-Part Time 220,325                        156,780                          

B.Tech Building Service Technology-Full Time 132,600                        18,920                            

B.Tech Mechatronics Technology-Full Time 61,745                          33,575                            
B.Tech Mechatronics Technology-Part Time 60,515                          118,545                          

B.Tech Multimedia Technology-Part Time 79,701                          74,660                            
B.Tech Multimedia Technology-Full Time 81,400                          108,880                          

B.Tech Film & Tele.Studies-Part Time 40,768                          424,875                          
B.Tech Industrial Management-Part Time 15,920                          87,130                            

B.Tech Industrial Management-Full Time 110,058                        1,200                              

B.Tech Construction Technology  & Resource Management-Full Time 47,189                          -                                  
B.Tech Construction Technology  & Resource Management-Part Time 139,405                        45,735                            
B.Tech English Language Teaching-Full Time 4,575                            700                                 
B.Tech English Language Teaching-Part Time 37,250                          12,820                            
B.Tech Quantity Surveying Full Time 6,150                            -                                  
B.Tech Quantity Surveying-Part Time 99,775                          111,310                          
B.Ed Technology-Full Time -                                700                                 
B.Tech Manufacturing  Technology-Part Time 72,300                          138,995                          
B.Tech Manufacturing  Technology-Full Time 70,930                          4,700                              

B.Tech Food Technology-Part Time 100,195                        92,190                            
B.Tech Food Technology-Full Time 82,950                          1,800                              

Furniture & Fittings 1,965,742                     193,545                          

Teaching Equipment 7,380,270                     1,900,720                       
Books 30,000                          
Other Assets 115,500                        
Building- Rehabilitation 361,584                        

Plant & Machinery 37,260,696                   
Consutant Payment-DB -                                760,775                          
Stock in Hand 360,500                        60,435                            
Debtors & Receivable - University Colleges 1,247,101                     

Received in Advance 1,247,101                     
Application Processing Fees -                                71,025                            

106,251,810                 48,070,477                     

Payee Tax 282,720                        155,347                          

Withhoiding Tax Payable 53,698                          -                                  

Receipts in Advance (238,101)                       -                                  

Retention 17,504,991                   14,664,286                     

Provision for Audit Fees 249,654                        500,000                          

Student's Welfare 1,245,879                     1,023,806                       
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University of Vocational Technology
Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs.     Rs.     

12 Short Term Deposits  Refundable

Tender Deposits 1,952,675                     979,975                          

Library Deposits 3,494,000                     -                                  

Laboratory Deposits 3,490,000                     -                                  

Hostel Deposits 716,000                        622,000                          

9,652,675                     1,601,975                       

13 Provision for Gratuity

Balance as at.01.01.2018 35,083,888                   29,043,106                     

Provision for year 2018 -                                6,040,782                       

Gratuity payment (581,826)                       -                                  

Adjustment (295,035)                       -                                  

Balance as at.31.12.2018 34,207,027                   35,083,888                     

14 Long Term Deposits Refundable

Library Deposits 14,315,000                   13,534,078                     

Laboratory Deposits 14,305,000                   13,505,000                     

28,620,000                   27,039,078                     

15 Capital Grants

Capital Grant -Technical Education Development Project

Value Adjustment Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Building 13,365,794             5,965,723                     7,400,071                       

 Fountain 11,190,627             5,035,782                     6,154,845                       

Computers 15,449,850             291,000                14,533,928                   624,922                          

Office Equipment 44,958,211             39,491,514                   5,466,696                       

Teaching Equipment 174,760,907           147,345,454                 27,415,454                     

Furniture &  Fittings 31,558,455             27,633,407                   3,925,048                       

Library Books 10,276,876             7,474,092                     2,802,784                       

Total 301,560,720           291,000                247,479,901                 53,789,820                     

Capital Grant -Treasury

Value Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Motor Vehicles 25,150,000             16,989,167           8,160,833                     

Total 25,150,000             16,989,167           8,160,833                     

Capital Grant -GOPA

Value Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Furniture &  Fittings 18,600              14,880             3,720                            

Total 18,600              14,880             3,720                            

Capital Grant -Ministry of YASD

Value Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Land & Land Improvements 2,361,079               2,361,079                     

Building 234,528,687           93,658,289           140,870,398                 

Vehicles 758,245                  279,077                479,168                        

Teaching Equipment 6,018,283               5,406,800.00        611,483                        

Computers 79,850                    79,850.00             -                                

Office Equipment 67,300                    -                        67,300                          

Total 243,813,444           99,424,017           144,389,428                 

Capital Grant -DTET

Value Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Land 595,500,000           595,500,000                 

Building 161,003,908           63,345,800           97,658,108                   

Office Equipment 80,401                    80,401                  -                                

Plant & Machinery 44,792                    44,792                  -                                

Furniture & Fittings 2,890,404               2,626,174             264,230                        

Teaching Equipment 13,789,614             12,224,730           1,564,884                     

Computer 170,432                  165,286                5,146                            

Other Assrts 5,806                      5,806                    -                                

Total 773,485,357           78,492,989           694,992,368                 
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University of Vocational Technology

Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2013

Rs.     

Capital Grant -NORAD

Acqusition of Fixed Assets

Office Equipment 306,823                  306,823                -                                

Computer 4,479                      4,479                    -                                

Furniture & Fittings 1,086                      1,086                    -                                

Other Assets 317,986                  317,986                -                                

Total 630,374                  630,374                -                                

Capital Grant -SDP

Value Adjustment Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Office Equipment 1,033,344               860,667                        172,677                          

Computer 1,406,234               722,518                652,544                        31,172                            

Furniture & Fittings 865,492                  799,233                        66,259                            

Teaching Equipment 15,796,981             13,956,940                   1,840,041                       

Other Assets 276,160                  29,290                  246,870                        -                                  

Total 19,378,211             751,808                16,516,254                   2,110,149                       

Capital Grant -WUSE

Value Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Computers 1,263,750.00          1,263,750.00        -                                

Total 1,263,750.00          1,263,750.00        -                                

Capital Grant -Ministry of Finance

Value Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Computer 11,000                    4,124                    6,876                            

Total 11,000                    4,124                    6,876                            

Capital Grant -SDD -                  

Value Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Work in Progress 155,165,385           155,165,385                 

Building 6,992,138               1,404,372             5,587,766                     

Plant & Machinery 5,496,450               1,375,614             4,120,836                     

Office Equipment 1,322,720               529,088                793,632                        

Furniture & Fittings 537,342                  214,936                322,406                        

Teaching Equipment 2,425,999               976,733                1,449,266                     

Other Assrts 2,002,336               1,780,954             221,382                        

Total 173,942,371           6,281,699             167,660,673                 

Capital Grant -GIZ -                  

Value Amortisation Balance

Acqusition of Fixed Assets

Office Equipment 66,000                    9,584                    56,416                          

Total 66,000                    9,584                    56,416                          

Deffered Income

Balance as at.01.01.2018 506,574,654                 462,523,679                   

Capital Contribution for the year-Treasury 129,611,541                 85,984,891                     

Amortization/Adj.of Depreciation for the year (48,276,974)                  (41,933,916)                    

Balance as at.31.12.2018 587,909,221                 506,574,654                   

Grand Total of Capital Grants 1,659,079,504              1,590,873,662                

16  Accumulated Fund  
Balance as at.01.01.2018 (12,365,315)                  (7,100,357)                      

Amortization/Adj.of Depreciation for the year (1,831,091)                    (1,439,212)                      

Surplus/(Deficit) Transferred from F/P 10,632,874                   (3,825,746)                      

Balance as at 31.12.2018 (3,563,532)                    (12,365,315)                    

17 Other Funds
Library Development Fund 111,600                        92,700                            

University Development Fund 170,485                        170,485                          

Staff Development Fund 3,812                            3,812                              

University Fund - Consultancy Services 316,315                        316,315                          

602,212                        583,312                          

18 Skills Sector Development Grant
Recurrent Contributions 47,869,094                   47,284,707                     

47,869,094                   47,284,707                     
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University of Vocational Technology
Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs.     Rs.     

19 Revenue From Academic Activities

Course fees 
National Diploma in Technical Teacher Education 17,500                          35,500                            

National Diploma in Quantity surveying -                                55,600                            

17,500                          91,100                            

Consultancy Income
Consultancy Training 66,000                          4,763,526                       

Consultancy Services -                                133,143                          

Consultancy Other  1,697,000                     1,000,000                       

1,763,000                     5,896,669                       

Total Revenue From Academic Activities 1,780,500                     5,987,769                       

Direct Expenditure on Academic Activities

20 Course fees (Expenditure)

National Diploma in Quantity surveying -                                74,050                            

-                                74,050                            

Consultancy Payments
 Training  -                                2,300,319                       

 Services -                                65                                   

 Others 243,092                        593,275                          

243,092                        2,893,659                       

Total Direct Expenditure on Academic Activities 243,092                        2,967,709                       
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University of Vocational Technology

Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs.     Rs.     

21 Revenue From Degree Programme 20,705,500                   16,086,000                     

B.ed Tech Degree Programme 776,000                        503,600                          

B. Tech  Degree Programme

Software Technology-Part Time 1,204,100                     1,174,900                       

Software Technology-Full Time 398,700                        411,900                          

Network Technology-Full Time 323,400                        289,800                          

Network Technology-Part Time                                                  820,400                        877,000                          

Building Services Technology-Full Time 258,400                        167,000                          

Building Services Technology-Part Time 1,354,400                     890,800                          

Manufacturing Technology-Full Time 169,600                        121,200                          

Manufacturing Technology-Part Time 474,400                        281,600                          

Multimedia Technology-Full Time 432,400                        566,700                          

Multimedia Technology-Part Time 897,600                        965,900                          

Mechatronics Technology-Full Time 190,000                        131,300                          

Mechatronics Technology-Part Time 1,356,400                     648,800                          

Food Technology-Full Time 110,400                        50,000                            

Food Technology-Part Time 1,572,800                     1,405,700                       

Screen Play Film & Television Studies-Part Time 578,800                        719,700                          

Industrial Management-Full Time 144,000                        84,000                            

Industrial Management-Part Time 534,100                        252,000                          

Construction Technology & Resources Management-Full Time 91,200                          62,000                            

Construction Technology & Resources Management-Part Time 1,455,600                     1,337,100                       

Quantity Surveying-Part Time 3,166,000                     1,801,300                       

English Language Teaching-Part Time 1,139,600                     1,465,700                

English Language Teaching-Full Time 97,200                          -                                  

Application Processing Fees 3,160,000                     1,878,000                       

19,929,500                   15,582,400                     

22 Other Income
Loan Interest 231,527                        233,961                          

Sundries 3,187,372                     2,075,961                       

Fixed Deposit Interest 3,382,023                     1,816,831                       

Call Deposit Interest 225,179                        685,268                          

Proceeds from Sale of Condemned Assets -                                3,175                              

Overhead Charges 1,746,300                     

Cloark Income 8,000                            

Rental of Property

Use of Premises 1,069,250                     20,000                            

Lecture rooms 681,013                        154,500                          

Auditorium 41,907                          15,625                            

Quarters 1,241,478                     1,129,745                       

Hostel 2,242,239                     1,265,633                       

14,056,288             7,400,699                
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University of Vocational Technology

Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December

23 Amotisation of Deferred Income

Acqusition Of Fixed Assets Treasury TEDP-Grant Treasury - Grant GOPA - Grant Ministry - Grant DTET-Grant WUSC-Grant SDP-Grant SDD-Grant GIZ-Grant Total

Building 5,078,359                  668,290                    12,188,223                        9,049,400             26,984,272       

Fountain 559,531                    559,531            

Motor Vehicles 424,555                     -                           2,274,167               2,698,722         

Computers 12,355,510                421,875                    13,295                              -                       210,625                         -                               -                           13,001,305       

Office Equipment 501,457                     4,417,226                 -                       -                               132,272                      6,600                       5,057,555         

Teaching Equipment 6,643,515                  17,472,626               772,400                            -                       1,715,190              1,959,420                     242,600                      -                           28,805,751       

Furniture & Fittings 2,921,586                  3,152,319                 1,860                              -                       -                               53,734                       -                           6,129,499         

Other Assets 2,129,219                  221,382                      -                           2,350,601         

Plant & Machinery 6,537,011                  549,645                      -                           7,086,656         

Library Books 2,828,582                  934,261                    3,762,843         

Intangible Assets 508,333                     508,333            

Rehabilitation & Improvement -                   

Building 5,658,158                  349,607                      6,007,765         

Main Building 880,058                     880,058            

Motor Vehicles 30,448                       30,448             

Office Equipment 538,634                     538,634            

Teaching Equipments -                   

Computers -                   

Other Assets 48,786                       48,786             

Plant & Machinery 15,705                       15,705             

Library Books -                            -                   

Boundry  Walls 43,724                       43,724             

Intangible Assets 1,133,333                  1,133,333         

Total 48,276,973                27,626,128               2,274,167               1,860                              12,973,918                        9,049,400             1,925,815                       1,959,420                     1,549,240                   6,600                       105,643,521     

Annual depreciation of assets funded by University 1,831,091         

107,474,612     
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University of Vocational Technology

Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs.     Rs.     

24 Employee Costs
Salaries and Wages 79,690,440                   55,659,837                     

Cost of Living allowance 15,687,360                   15,530,664                     

Interim Allowance 1,075,638                     7,398,380                       

E.P.F. Contributions 16,836,479                   12,971,010                     

E.T.F. Contributions 4,209,120                     3,242,752                       

VC's Entertainment Allowance 171,584                        31,478                            

Entertainment Allowances 416,603                        294,694                          

Gratuity Payment (132,561)                       -                                  

Other Allowances 1,848,325                     1,852,500                       

Overtime 5,230,423                     4,478,786                       

Holiday Payment 282,917                        103,866                          

Allowances - Governing Council 336,000                        432,000                          

Allowances - Transport 314,823                        143,000                          

Allowances - Staff Transport 2,400,000                     1,844,500                       

Allowances - Other Meeting 125,600                        198,500                          

Academic Allowance 32,556,318                   19,120,207                     

Research Allowance 8,550,526                     5,211,743                       

Special Allowance 1,840,000                     15,567,184                     

Additional Allowance 12,694,013                   9,163,264                       

Monthly Compensatory Allowance 16,502,966                   10,538,467                     

Adjustment Allowance 4,208,610                     2,712,668                       

204,845,184                 166,495,500                   

25 Travelling Expenses

Domestic

Travelling Expenses 65,879                          78,419                            

Foreign -                                  

Airfare 134,400                        -                                  

subsistance allowance -                                305,983                          

Incidental 88,449                          81,035                            

Warm Cloth Allowance 66,183                          15,155                            

Others 13,800                          -                                  

368,711                        480,592                          

26 Supply and requisites
Stationery Administration 1,790,205                     2,875,755                       

Office Machines Consumables 1,339,440                     1,465,507                       

Fuel Allocation(Vice Chancellor) 329,866                        273,237                          

Fuel Allocation(Director General) 289,286                        201,240                          

Fuel Allocation(Dean Faculty of TT) 190,560                        168,480                          

Fuel Allocation(Dean Faculty of FIVT) 190,560                        168,480                          

Fuel Allocation (Pool Vehicles) 965,181                        825,611                          

Fuel  Allocation  ( Generator) 258,559                        284,315                          

Fuel  Allocation  ( Director Media) 190,560                        98,046                            

Fuel  Allocation  ( Director Finance) 190,560                        168,480                          

Fuel  Allocation  ( Director AAQ) 190,560                        153,036                          

VC/DG/BOG Entertainment 964                               7,074                              

Uniforms 108,000                        96,000                            

Medical Supplies 7,938                            36,648                            

Miscellaneous Consumable 469,198                        348,094                          

6,511,437                     7,170,003                       
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Notes to the Financial Statements

For the Year  Ended 31st December 2018 2017

Rs.     Rs.     

27 Repairs and maintenance of assets
Vehicles
WPKH 6725  (Servicing , Tires,Batteries &  Minor repairs) 150,313                        230,409                          

301-1501       (Servicing , Tires,Batteries &  Minor repairs) 44,210                          158,920                          

19-6866        (Servicing , Tires,Batteries &  Minor repairs) 2,800                            500                                 

62-3743        (Servicing , Tires,Batteries &  Minor repairs) 123,830                        247,662                          

62-4816        (Servicing , Tires,Batteries &  Minor repairs) 180,548                        252,896                          

NA-2503       (Servicing ,  Tires,Batteries &  Minor repairs) 184,093                        178,773                          

Ko-4860       (Servicing ,  Tires,Batteries &  Minor repairs) 137,267                        183,725                          

KR1801       (Servicing ,  Tires,Batteries &  Minor repairs) 83,879                          51,961                            

KR-7781       (Servicing ,  Tires,Batteries &  Minor repairs) 59,381                          70,676                            

NB-3149       (Servicing ,  Tires,Batteries &  Minor repairs) 154,109                        425,521                          

ND-5057       (Servicing ,  Tires,Batteries &  Minor repairs) 8,300                            

Plant ,Machinery and Equipment

Computers & Accessories 193,216                        1,809,875                       

Photocopiers,Air Conditioners & Lift 2,262,908                     1,731,629                       

Teaching Equipment 218,255                        42,453                            

Generator 69,544                          180,818                          

Office Equipment 61,480                          19,472                            

Others 900,002                        1,030,411                       

Building and Structures

Hostel 215,633                        -                                  

Staff Quarters 681,338                        -                                  

CEC 22,000                          -                                  

Others 652,392                        570,727                          

Cafateria 77,160                          -                                  

6,482,658                     7,186,428                       

28 Services
Transport
Vehicle Hire 198,199                        231,275                          

Postage 295,770                        185,630                          

Telephones 1,825,828                     1,705,614                       

Internet Service 6,200,271                     6,568,677                                 
Legal Charges 702,500                        167,648                                     

Stamps For Receipts -                                100                                             

Poatal & Commu.-Others 1,110                            7,731                                          

Electricity 12,348,598                   11,998,322                               

Water 1,994,989                     1,634,470                                 

Rents 48,000                          300                                             

Taxes 121,583                        122,358                                     

 Insurance & Registration Fees 498,472                        571,677                                     

Curriculum Development 45,060                          318,089                                     

Visiting Lecture fees 22,439,148                   18,642,743                               

Scholorships for Students -                                16,180                                       

Cooperate Social Responsibility 291,969                        438,915                                     

Learning Material 1,738,473                     906,879                                     

Award Ceremonies/Convocation 32,842                          3,728,973                                 

Publicity (advertising) 1,633,505                     2,570,811                                 

Staff Development 2,230,459                     3,355,109                                 

Publications -                                171,356                                     

NewsPapers &  Periodicals 299,238                        279,142                                     

Functions & Donations 13,900                          66,520                                       

Janitorial Service 7,121,405                     7,546,549                                 

Security Service 8,711,823                     7,755,018                                 

Meals to Participants 1,373,494                     943,320                                     

Exhibitions 884,652                        670,855                                     

Research 454,606                        497,080                                     

Translation -                                148,480                                     

Membership 343,857                        294,778                                     
Software Updating 354,583                        354,583                                     

Financial Charges 250                               -                                              

Industrial Training 43,350                          50,820                                       

Social Marketing 735,136                        88,000                                       

Miscellaneous 452,679                        706,386                                     

73,435,749                   72,744,388                     
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Rs.     Rs.     

29 Depreciation & Amortisation

Depreciation - Acqui.of Fixed Assets
Buildings 27,422,986                   26,784,736                     

 Fountain 559,531                        559,531                          

Motor Vehicles 3,723,721                     2,890,833                       

Computers 13,107,255                   13,133,415                     

Furniture and Fittings 6,140,986                     6,511,225                       

Office Equipment 5,069,763                     5,403,819                       

Teaching Equipment 28,913,806                   28,780,622                     

Books 3,762,992                     3,237,081                       

Plant & Machinery 7,163,561                     7,098,010                       

Other Assets 2,401,485                     2,845,441                       

98,266,086                   97,244,713                     

Depreciation -Reha.of Fixed Assets

Buildings 6,009,505                     4,488,433                       

Main Building 880,058                        880,058                          

Motor Vehicles 30,448                          142,483                          

Furniture & Office Equipments 538,634                        318,684                          

Plant & Machinery 15,705                          15,705                            

Other Assets 48,786                          88,153                            

Boundry  Walls 43,724                          43,724                            

Books -                                22,500                            

7,566,860                     5,999,740                       

105,832,946                 103,244,453                   

 Amortisation

Amortisation - Acqui.of Fixed Assets

Intangible Assets 508,333                        667,032                          

Amortisation - Reha.of Fixed Assets

Intangible Assets 1,133,333                     1,133,333                       

1,641,666                     1,800,365                       

107,474,612                 105,044,818                   

30 Operating Expenses -SSD

Short Courses for Academics 546,899                        502,217                          

Assessor Training 1,913,622                     1,038,546                       

Cnvocation 562,904                        -                                  

NVQ 5 for TVET Trainers 3,059,318                     3,737,659                       

Curriculum Development 4,818,374                     1,491,350                       

New Recruitments 13,337,404                   -                                  

Quality Assurance Unit 717,173                        902,007                          

Develop Curricula Industry 570,140                        47,895                            

Industrial Training Management 526,134                        701,022                          

Social Marketing 5,884,124                     3,300,239                       

Postgraduates 6,668,761                     9,293,264                       

Obtain Recognition-IESL 287,851                        3,278,430                       

Consultancy Payments -UC 4,550,225                     2,580,150                       

Cell Member Fees 1,592,787                     345,157                          

Capacity Building 2,833,378                     

Total Operating Expenses 47,869,094                   47,284,707                     

- -                                  

Total Depreciation for the period

Total Amortisation for the period

Total Depreciation & Amortisation for the period
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My No:-VTI/B/UVT/FA/2018/13                          Your No:-                               Date:- 31/5/2019 

 

Vice Chancellor, 

University of Vocational Technology 

 

 

Report of the Auditor General in the accordance with section 12 of the National Audit Act No.19 

of 2018 on financial statements and other legal and regulatory requirements for the final year of 

the University of Vocational Technology as on 31 
st 

 December 2018. 

The above report is attached herewith. 

 

 

W.P.C Wickramarathna 

Auditor General 

 

 

Copy 

1. Secretary : Ministry of Industry and Commerce, Resettlement of Protracted Displaced 

Persons Cooperative Development and Vocational Training and Skills Development  of 

Sri Lanka.  

2. Secretary : Ministry of Finance 
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My No:- VTI/B/UVT/FA/2018/03            Your No:-                                        Date:-31/05/2019 

Vice Chancellor, 

University of Vocational Technology 

 

Report of the Auditor General in the accordance with section 12 of the National Audit Act No.19 

of 2018 on financial statements and other legal and regulatory requirements for the final year of 

the University of Vocational Technology as on 31 
st  

December 2018. 

1. Financial statements 

1.1 Opinion 

University of Vocational Technology statement of financial status for 31
st 

December 2018 

and financial performance statement for the year ending 31
st
 December, Declaration of Net 

Asset change and cash flow statement for the final year for the year ending 31
st
 December 

2018 Financial statements for the year 15 of the constitution of the Democratic Socialistic 

Republic of Sri Lanka No.194 of 2018, which should be read in conjunction with article 154 

(1) as amended with article 154 of the constitution to be read as per the audited under my 

direction in terms of the Universities of Vocational Technology act article 154 (6) of the 

constitution the road report will be tabled in parliament in due course. 

In my opinion, the  financial statements give a true and fair view of the financial position of 

the University of Vocational Technology  as at 31
st 

 December 2018 and its financial 

performance and cash flow for the  year then ended  in accordance with the Sri Lanka public 

sector accounting standards. 

1.2 The basis for opinion 

I have conducted the audit in accordance with the Sri Lanka Audit standards. 

1.3 Responsibilities of the parties managing and controlling the financial statements 

It is the responsibility of the management to prepare and present these financial statements in 

accordance with the accounting standards of the Sri Lankan public sector and to determine the 

internal controls required to prepare financial statements that are free from material misstatement 

whether  due to fraud or errors. 

Management is responsible for determining the university’s ability to sustain itself in the 

preparation of financial statements, and management also maintains accounting and disclosure 

matters related to the continued existence of the university, unless the management intends to 

liquidate the university or discontinue operations. 

Responsibility for the financial reporting process of the university rests with the governing 

parties.
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The university shall maintain proper books and records on its income, expenditure, assets and 

liabilities so as to be able to prepare annual and periodical financial statements in accordance 

with sub section of the National Audit Act No. 19 of 2018. 

1.4 Responsibilities of the Auditor in relation to the auditing of financial statements. 

 

As a matter of fact, my aim is to provide a fair proof that there are no quantitative 

misrepresentation caused by financial statements frauds and errors, and to issue an 

auditor’s report that includes my opinion. Fair certification is a high level of 

certification, but auditing in accordance with Sri Lanka Audit Standards does not 

always guarantee that it will be adequately disclosed by disclosure, and fraudulent and 

erroneous individual or collective pressures may result in quantitative disclosures 

based on these financial statements. It is expected to have an impact on the economic 

decision made by users. 

 

I conducted the audit in accordance with the Sri Lanka Audit Standards with 

professional judgment and professional skepticism. 

 

 In determining and assessing the risks of quantitative misrepresentations in the 

original publications due to fraud or erroneous design, appropriate audit 

procedures are used to obtain adequate and appropriate audit evidence to avoid 

the risks posed by fraud or errors. The impact of fraud is greater than the 

impact, and the alliance’s intentional evasion of forged documents or evasion 

of internal controls can lead to fraud. 

 Gained an understanding of the internal governance of the university in order 

to design appropriate audit procedures from time to time but does not intend to 

express an opinion on the internal governance of the university 

 Assessed the fairness of the accounting policies and accounting estimates used 

and the relevance of the relevant disclosures made by management 

 Based on the audit evidence obtained as to whether there is a quantitative 

uncertainty about the continued existence of the university due to events and 

circumstances, the relevance of the institution to the use of the basis of 

continuity for accounting was determined. Should be done and if that 

disclosure is not sufficient then my opinion should be modified however 

continued existence may end on future events or circumstances. 

 The structure and content of the financial statements were evaluated and the 

transactions and events on which they were based were evaluated to be 

appropriate and reasonable in the financial statement. 

Important audit findings identified during my audit informed the governing parties of major 

internal governance weaknesses and other issues. 

2. Reports on other legal and regulatory requirements. 
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The national audit act no.19 of 2018 contains special provisions regarding the 

following requirements. 

- I obtained all the information and explanations required for the audit in 

accordance with the requirements of section 12 (A) of the National Audit Act 

no.19 of 2018, and according to my examination it shows that the university had 

maintained proper financial records. 

- According to the requirement mentioned in section 6 (I) D (III) of the national 

audit act no.19 of 2018, the financial statements submitted by the universities 

correspond to the year of issue. 

- According to the requirement mentioned in section 6 (I) D (IV) of the national 

audit act no.19 of 2018, the recommendations made by me during the last year are 

included in the financial statements. 

None of my attention was drawn to the following statements in the action taken and the 

evidence obtained and limited to quantitative facts. 

 In accordance with the requirement of section 12 (D) of the National Audit 

act No. 19 of 2018 a member of the board of governors of the university 

may be involved in any agreement directly or indirectly outside the normal 

business situation. 

 Failure to comply with any applicable written law or other general or 

special directives issued by the board of governors of the university other 

than the following observation as required by section 12(F) of the National 

Audit act No.19 of 2018. 

 The code of monetary regulations of the democratic socialistic republic of 

Sri Lanka had not compiled with monetary regulations in respect of 

withholding amounts exceeding two years from the date of deposit in 

accordance with monetary regulations. The amount is Rs 12 098 822/= 

 That the powers of the university have been inconsistent with the functions 

and functions as required by section 12(G) of the National Audit Act No. 

19 of 2018. 

 That the university has not procured and utilized the resources in an 

efficient and effective manner in accordance with the relevant rules and 

regulations in a timely manner as required by section 12(H) of the National 

Audit Act No.19 of 2018 

 

 

W.P.C Wickramarathna 

Auditor General 

 

 

 


