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අපගේ ගමගෙවර  

 

ජාතික ෙරපද්ධති රැකගනිමින් ගුණාත්මකව ඉෙළ 

මානව ශකයතා ගගාඩනගමින් ගගෝලීය මට්ටමින් 

බහු-ශික්ිත දැනුම නිර්මාණය කිරීගේ, 

ගබදාෙැරීගේ සෙ උපගයෝගීකර ගැනීගේ 

නිර්ණායක   ගගාඩනගන්නා බවට පත්ීම.    
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උපකුලපතිතුමොකේ පණිවිඩය 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ 2015 වාර්ික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ගන් මෙත් අභිමානගයන් ො 

සන්ගතෝෂගයනි.   

මූලයමය ප්රතිපාදනයන්ි ප්රමාණවත් ගනාීම ගේතු ගකාට ගගන ඇති වූ  දුෂ්කරතා මධයගේ වුව ද විවිධ 

ක්ගෂ්ත්ර ගණනාවකින් සාර්ථකත්වයට පත් ීමට ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය සමර්ථව සිටී.2015 වසගර් 

ගලෝක විශ්වවිදයාල ජාල ගර්ණිගත කිරීමට අනුව ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ශ්රී ලංකාගේ විශ්වවිදයාල 

අතුරින් ප්රථම ස්ථානයට ද, දකුණු ආසියාගේ 41 වැනි ස්ථානයට ද ගලෝකගේ 2096 වැනි ස්ථානයට ද 

පත්ව ඇති බව සතුටින් දැනුේ ගදමි.  

ඉගගනීම, ඉගැන්ීම, පර්ගේෂණ ො ඒ ආශ්රිත සෙගයෝගිතා වැඩසටෙන් තව දුරටත් ප්රවර්ධනය කිරීගේ 

අරමුණින් ජාතයන්තර විශ්වවිදයාල ො නිගයෝජිත ආයතන සමග අවගබෝධතා ගිවිසුේ කිිපයක් අත්සන් 

ගකාට ඇත. 

විශ්වවිදයාල තුළ පර්ගේෂණ සංස්කෘතියක් ඇති කිරීගේ අරමුණ ගපරදැරිව 2015 වාර්ික සැසිය 

ඔක්ගතාේබර් මස ගකාළඹ විශ්වවිදයාල  පරිරගේ දී පැවැත්වූ අතර, විවිධ පීඨ මගින් ජාතයන්තර 

සේමන්ත්රණ කිිපයක් ද සංවිධාන කරන ලදී.  සාමානය උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය ො පශ්චාද් උපාධි 

ප්රදාගනෝත්සවය පිළිගවළින් 2015 ජූලි ො ගදසැේබර් මාසවලදී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි. 

ශාස්ීයමය වශගයන් ලබාගත් ජයග්රෙණයන්ට අමතරව ක්රීඩා, විවාද, ගසෞන්දර්ය, සංස්කෘතික ො 

ප්රජාමූල වැඩසටෙන් ආදී විෂය සමගාමී ක්රියාකාරකේ රාශියකට ද ශිෂය දායකත්වය ලබා දී ඇත.  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය වර්ණ ප්රදාගනෝත්සවය ද අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වුණ අතර, 

ගබාගෙෝ අංශයන්ි ශූරතාවත් තවත් සේමානත් දිනා ගැනීමට ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය විදයාර්ීහු සමත් 

වූෙ. 

විශ්වවිදයාල සඳො අතයවශය නව ගගාඩනැගිලිවල ඉදි කිරීගේ කටයුතු සඳො  ප්රමාණවත් මූලය 

ප්රතිපාදන ගනාීම ගේතු ගකාට ගගන විශ්වවිදයාලගේ ශීඝ්ර සංවර්ධනයට බාධා ඇතිව තිබූ අතර 2015 

ඵලදායි වසරක් කරගැනීම සඳො දායක වූ පාලක සභාවට, සනාථන මණ්ඩලයට, ගේඛකාධිකාරීතුමාට 

ො මූලයාධිකාරිතුමියට මාගේ කෘතඥතාව පළ කිරීමට ද ගමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි. 

 

 

 

 

 

කජයෂ්ඨ මහොචොර්ෂය ලේෂ්මන්ද් දිසොනොය  

උපකුලපති/ ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

අප්රිගයේ 2016 

 

 

 

 



 5 

2015 සුවිකශ්ෂ සිදුවීම් 

ස්පාඤ්ඤගේ විශාලතම රාජය පර්ගේෂණ ආයතනයක් වන සයිබර් ගමට්රික් ලැබ් ආයතනය මගින් සිදු 

කරන ලද ගලෝක විශ්වවිදයාල ජාල ගර්ණිගතකිරීේ අනුව ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ශ්රී ලංකාගේ ප්රථම 

ස්ථානයටත් දකුණු ආසියාගේ 41 වැනි ස්ථානයටත්, සමස්ත ගලෝකගේ 2096 වන ස්ථානයටත් පත්ව 

තිගබ්. 

 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය වවදය පීඨගේ  මානව ජාන විදයා ඒකකය  ො ගජෝන් කිේස් පර්ගේෂණ 

ආයතනය සමග එක්ව John Keels Holdings PLC(JKH) සමාගම මගින්  ගද්ශීය ී ප්රගේදයක් වන ගගාඩ 

ී ජානය සාර්ථක ගලස උත්පාදනය ගකරිණි.  ශ්රී ලංකාගේ විදයා ක ්ගෂ්ත්රගයි ගමවැනි පියවරක් 

සාර්ථකත්වයට පත් වූ ප්රථම අවස්ථාව ගමය ගේ. 

 

විගේක කාල කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර පරිපාලනගේදී (BBA) උපාධි පාඨමාලාවක් ඇරඹීම සඳො 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ කළමනාකරණ ො මූලය පීඨයත්, සිනමන් ගෙෝටේ සමාගම ො ගජෝන් කීේස් 

පදනමත් අතර අවගබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්නා ලදී.  එම ගෙෝටේ සමාගම ගමවැනි උපාධි 

පාඨමාලාවක් ඇරඹීම සඳො විශ්වවිදයාලයක් සමග සේබන්ධ වූ ප්රථම අවස්ථාව ගමය ගේ. 

 

ඔස්ගේලියාගේ සිඩ්නනි විශ්වවිදයාලගේ නිලධාරිවරගයකු ො ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති 

ගජයෂ්ඨ මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මෙතා අතර ෙමුවක් 2015 සැප්තැේබර් මස 15 දින පැවති 

අතර අනාගතගේ දී විශ්වවිදයාල ගදක අතර සෙගයෝගිතාව පවත්වාගැනීගේ ෙැකියාවන් පිළිබඳව එි දී 

සාකච්ඡාවට ලක්විය. 

 

2015 ගදසැේබර් මස 15 දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ භූගගෝල විදයා අධයයනාංශය ො මෙජන චීන 

සමූොණ්ුගේ රාජය සමුද්රිය පරිපාලන ඒකකගේ Island Research Centre අතර ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණ 

අධයයන පිළිබඳ ගිවිසුමක් ඇති කර ගත් අතර, ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති ලක්ෂ්මන් 

දිසානායක ො   චීනගේ Island Research Centre  ි නිගයෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ ආචාර්ය ලී ගබන්ුන් 

විසින් ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදී. 

 

කලා ො කළමනාකරන ො මූලය යන ක්ගෂ්ත්රයන්ි ශාස්ත්රඥයින්ගේ සප්ත වාර්ික සඳො අවස්ථාව 

සැපයීමත් පීඨ සෙ ශිෂය හුවමාරුගේත් අරමුණ ඇතිව ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ො මැගේසියාගේ Kuala 

Lampur Infrastructure අතර අවගබෝධතා ගිවිමසුමක් අත්සන් ගකරිණි.   

 

2015 ශ්රී ලංකා CFA පර්ගේෂණ අභිගයෝගතා ශූරතාව අඛණ්ඩව ගතවැනි වරටත් දිනා ගැනීමට ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලයීය කණ්ඩායම 2010 වසගර්දී ආසියා - පැසිපික් අවසාන වටය නිගයෝජනය කරමින් 

සෙභාගී විමට නියමිතය. 

2015 ගනාවැේබර් මස ජපානගේ Sophiw විශ්වවිදයාලගේ විගශ්ෂ නිගයෝජිතගයකු සමග ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ විගශ්ෂ නිගයෝජිතයකු සමග ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ඇතිකරගත් සේමුතිය අනුව 

විශ්වවිදයාල අතර ශිෂයයන් ො පීඨ හුවමාරු කරගැනීම ආරේභ කිරීමට ගදපාර්ශවයම එකඟ විය.    
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ජර්මන් අධයයන හුවමාරු ගස්වාගේ (DAAD) ඉන්දියාව, බංගලාගද්ශය, ගන්පාලය ො ශ්රී ලංකාව භාර 

ප්රාගද්ශීය අධයක්ෂ Heike Mock  ො ජාතයන්තර සෙගයෝගිතාව පිළිබඳ ගජයෂ්ඨ උපගද්ශිකා ශීකා සිංෙ 

යන මෙත්ම- මෙත්මීන් 2015 ගනාවැේබර් මස ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට පැමිණි අතර, ඔවුන් විසින් 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට සේබන්ධගයන් වන අනාගත සෙගයෝගිතා  කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශනයට ලක් 

ගකරිණි. 

2015 වාර්ික පර්ගේෂණ සැසිය ඔක්ගතාේබර් මස 26- 30  දක්වා ගකාළඹ විශ්වවිදයාල පරිරගේ දී 

උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විණි.  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදගේ උටා විශ්වවිදයාලගේ නීතිය පිළිබඳ 

මොචාර්ය ගටෝනි ඇන්ගි මෙතා සෙ ශ්රී ලංකාගේ ඉන්දියානු මෙ ගකාමසාරිස් වයි.ගක්. සිංෙ මෙතා ගමි 

මුඛය ගද්ශකවරයා සෙ ප්රධාන ආරාධිතයා වශගයන් සෙභාගී වූෙ. 

USERENDIVUS පර්ගේෂණ සැසිය ො ඒකාබද්ධව ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය ගද්ශීය වවදය ආයතනය 

විසින් ගතවැනි වරටත් සංවිධාන කරන ලද ආයුර්ගේද, යුනානි, සිද්ධ ො සාේප්රදායික වවදය විදයා 

පිළිබඳ අන්තර්ජාතික පර්ගේෂණ සැසිය ො AYU-EXPO ප්රදර්ශනය 2015 සැප්තැේබර් මස පැවැත්විණි. 

කළමනාකරණ ො මූලය පීඨගේ දසවැනි වාර්ික අන්තර්ජාතික පර්ගේෂණ සැසිය 2015 ගනාවැේබර් 13 

වන දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ දී පැවැත්විණි. 

2015 ගදසැේබර් මස 03-04 ගදදින තුළ දී ශාස්ත්ර පීඨ අන්තර්ජාතික පර්ගේෂණ වැඩමුළුව පැවැත්වුණ 

අතර, මානව විදයා ො සමාජවිදයා ක්ගෂ්ත්රයන්ි නියුතු විදයාර්ීන්ගේ පර්ගේෂණ සඳො අවස්ථාව ිමි 

කර දීම ගමි අභිලාෂය විය. 

විශ්වවිදයාල පාලනය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 2015 සැප්තැේබර් මස 03-04 දිනයන්ි දී ශ්රී ලංකා පදනේ 

ආයතනගේ දී පැවැත්විණි.  MOHE, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාව ො ශ්රී ලංකාගේ සියලුම 

විශ්වවිදයාල නිගයෝජනය කරන පිරිස් ගමම අවස්ථාව සඳො සෙභාගි වූෙ. 

2015 වසගර් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය වර්ණ ප්රදාගනෝත්සවය ගනාවැේබර් මස 16 දින කිංස්බරි ගෙෝටේ 

පරිරගේ දී පැවැත්විණි. 

2015 සැප්තැේබර් මාසගේ කැලණිය විශ්වවිදයාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද Grip to Grip අන්තර් 

විශ්වවිදයාල ො ආයතනීය කැරේ තරගාවලිගේ කාන්තා අංශගේ අනුශූරතාවත්, පිරිමි අංශගේ සිේවන 

ස්ථානයත් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය විසින් දිනා ගන්නා ලදී. 

රාජය ගස්වා A කාණ්ඩගේ කැරේ ශූරතා තරගාවලිගයි දී රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමට ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලය සමත් විය. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ අලුතින් පිිටුවන ලද ශාරීරික සුවතා මධයස්ථානය 2015 අගගෝස්තු මස 20 

වන දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති ගජයෂ්ඨ මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මෙතා අතින් 

විවෘත ගකරිණි. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය සමානය උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 2015 ජූලි මස 20,21 ො 22 යන දිනයන්ි දී 

ගකාළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ ශාලාගේදී පැවැත්විණි.   

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය පශ්චාත් උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 2015 ගදසැේබර් මස 01 සෙ 02 යන දිනයන්ි 

දී ගකාළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ ශාලාගේදී පැවැත්විණි.   



 7 

ගුරුගද්ව රවින්රනාත් තාගගෝර් තුමාගේ 154 වන ජන්ම සංවත්සරය සමරමින් එතුමන්ගේ පිළිරුවට 

මේමාලා පැළඳීගේ උත්සවය 2015 මැයි මස 07 වැනි දින ශ්රී ලංකාගේ ඉන්දියානු නිගයෝජය තානාපති 

Arindam Bagchi  මෙතා ගේ ප්රධානත්වගයන් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය ප්රධාන පුස්තකාල පරිරගේ දී 

පැවැත්විණි. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය FOS මාධය මගින් ප්රථම වතාවට සංවිධනය කරන ලද අන්තර්ජාල ගුවන්විදුලි 

(e-radio) වැඩසටෙන 2015 අප්රිගයේ මස විකාශනය ගකරිණි. 

විදයාගජෝති මොචාර්ය ී. ගක්. සමරනායක අනුස්මරණ ගද්ශනයක් 2015 සැප්තැේබර් මස ගකාළඹ 

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ ශාලාගේදී පැවැත්විණි. ගද්ශමානය එේ.ඩී.ඩී. පීරිස් 

මෙතා ගමි මුඛය ගද්ශනය පැවැත්ීය. 

දත්තවිදයා ක්ගෂ්ත්රගේ පර්ගේෂණ කටයුතු පවත්වාගගන යාම සෙ එම ක්ගෂ්ත්රගේ අභිවෘද්ධිය අරමුණු 

කරගනිමින් සංඛයාන විදයා ගදපාර්තගේන්තුව අනුබද්ධව දත්තවිදයා මධයස්ථානයක් ආරේභ ගකරිණි. 

ශ්රී ලංකාගේ ප්රධාන විශ්වවිදයාලවල ඉතිොසය විෂය ොදරන තරුණ විදයාර්ින් ගවනුගවන් ගතදින 

ගන්වාසික වැඩමුළුවක් පැවැත්විණි.  GIZ-FLICT  ො AISLS යන ආයතන සමග සේබන්ධ ගවමින් 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය ඉතිොස අධයනාංශය විසින් ගමය සංවිධානය කරන ලදී. 

2015 ගදසැේබර් මස ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයට පැමිණි චීනගේ ජිනැන් විශ්වවිදයාලගේ නිගයෝජිත 

පිරිසක් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක මෙතා සෙ විශ්වවිදයාලගේ ගජයෂ්ඨ 

ආචාර්යව රුන් පිරිසක් ෙමු විය. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ පරිගණක පාසගලි (UCSC) ආසිරි විගේසිංෙ 2015 ආසියා -පැසිපික් ගතාරතුරු 

සන්නිගේදන තාක්ෂණ සේමාන උගලගළ් දී සිය ගක්වල වයාපෘතිය සඳො විශිෂ්ට සේමානයක් දිනා 

ගත්ගත්ය. 
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පටුන 
 

1 දළ විශ්ගේෂණය 9 
 1.1 පාලක සභාව 9 
 1.2 සනාතන සභාව 11 
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 1.4 විශ්වවිදයාලය පිළිබඳ දළ විශ්ගේෂණය 17 
 1.5 සමස්ත කාර්ය දර්ශනය 

 
19 

02 පීඨ, මණ්ඩප, මධයස්ථාන ො ඒකක 20 
 2.1 ශාස්ත්ර පීඨය 20 
 2.2 අධයාපන පීඨය 36 
 2.3 පශ්චාත් උපාධි අධයාපන පීඨය 43 
 2.4 නීති පීඨය 49 
 2.5 කළමනාකරණ මූලය පීඨය 57 
 2.6 වවදය පීඨය 65 
 2.7 විදයා පීඨය 80 
 2.8 ශ්රී පාලි මණ්ඩපය 92 
 2.9 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධයස්ථාන 100 
 2.10 ජාතික අධයාපන පර්ගේෂණ සෙ ඇගයීේ මධයස්ථානය 108 
 2.11 වවදය මධයස්ථානය 111 
 2.12 පුස්තකාලය 

 
116 

03 ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය පිළිබඳ දළ වි ශ්ගේෂණය 123 
 3.1 ප්රථම උපාධි ශිෂය බඳවා ගනීේ 124 
 3.2 කාර්ය මණ්ඩල ගතාරතුරු 127 
 3.3 අනධයයන කාර්ය මණ්ඩල ගතාරතුරු 135 
  
04 පර්ගේෂණ ො ප්රකාශන පිළිබඳ ගතාරතුරු 135 
   4.1 තයාග ලබා ගැනීම පිළිබඳ විස්තර 137 
05 ශිෂය ො කාර්ය මණ්ඩල සුබසාධනය 138 
06 ප්රාේධන කාර්ය ො සැලසුේ 145 
07 අභයන්තර විගණනය 148 
 7.1 මූලය සමාගලෝචනය 152 
 7.2 මූලය ප්රකාශන සටෙන් 164 
 7.3 මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ විගණන ජනරාේ ගවත ඉදිරිපත් කරන 

ලද වාර්තාව 
245 

 7.4 විගණන  නිරීක්ෂණ වාර්තාව 256 

    

 

 



 9 

1. ද්ළ විශ්කේෂණය 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය යනු ගකාළඹ නගරගේ ෙදවත මධයගේ විිදී පවතින විදයාස්ථාන  සංකීර්ණයකි.   

බුද්ධිය ඥානාගලෝක කරයි යන අර්ථගයන්  යුත් සංස්කෘත “බුද්ධි සර්වත්ර බ්රජගත්”  යන ගාථා පාඨය 

ආදර්ශපාඨය කරගත් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය සියලු ක්ගෂත්්රවල බුද්ධිමය විශිෂ්ටත්වය පවත්වාගැනීමට 

මෙත් පරිරමයක් දරයි. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයලය පීඨ ෙතකින් (7) සෙ එක් මණ්ඩපයකින් සමන්විත ගවයි.  

ශාස්ත්ර පීඨය  
අධයාපන පීඨය  
නීති පීඨය  
කළමනාකරණ සෙ මුලය පීඨය  
වවදය පීඨය  
විදයා පීඨය  
පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය  
ශ්රී පාලි මණ්ඩපය  
 

විශ්වවිද්යොලය සතුව අනුබද්ධ ආයතන හයේ (6) සහ එේ  අනුබද්ධ පොසලේ පවතී. 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය පරිගණක පාසල (UCSC) 
මානව සේපත් අභිවර්ධන ආයතනය (IHRA) 
ගද්ශීය වවදය ආයතනය(IIM) 
වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය  (PGIM) 
ජාතික පුස්තකාල සෙ ගතාරතුරු විදයා ආයතනය (NILIS) 
ජීව රසායන විදයා, අණුක ජීවවිදයා සෙ ජිවතාක්ෂණගේද ආයතනය (IBMBB) 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය කෘි තාක්ෂණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනය (IARS) 

 

 

1.1 පොල  සභොව 
 
විශ්වවිදයාලයීය පාලක සභාව 1978 ශ්රී ලංකා ආණ්ුක්රම වයවස්ථාගේ 44 වන වගන්තිගේ අංක 16  සෙ 

1985 24 වන වගන්තිගේ  අංක 07 (සංගශෝධිත) පනතින් ස්ථාපිතය. විශ්වවිදයාලගේ පාලන අධිකාරිය 

වන එය උපකුලපති (නිලබලගයන් පත් විධායක මණ්ඩල සභාපති ගලස), ශ්රී පාලි මණ්ඩපගේ 

මණ්ඩපාධිපති, පීඨ ෙගත් පීඨාධිපතිවරුන් (සමස්තයක් ගලස නිලබලගයන් පත්  විධායක මණ්ඩල 

සාමාජිකයන් 09 ගදගනකු), සනාථන මණ්ඩල නිගයෝජිතයන් ගදගදගනකු, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 

ගකාමිසගමන් පත් කළ සාමාජිකයන් එගකාගළාස් ගදගනකුගගන් සමන්විත ගවයි. 2015 වසගර්දී එය 

පෙත සාමාජිකයන් ගගන් සමන්විත විය. 
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කවනත්  

 සනොථන සභොකවන්ද් කතෝරො පත් ළ  

 මොචාර්ය ඉන්ර ලාේ ද සිේවා  (2015.01.21 දක්වා) 
මොචාර්ය ජානක ද සිේවා 
මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක (2015.04.29 සිට 2015.07.09 දක්වා) 

 විශ්වවිද්යොල ප්රතිපොද්න ක ොමිසකමන්ද් පත් ළ  

 රාජන් ආශිර්වාදන් මෙතා  

 ගක්. කානං-ඊශ්වරන් මෙතා (2015.07.13 දක්වා) 

 සී. මාලියද්ද මෙතා (2015.03.11දක්වා) 

 තිලක් කරුණාරත්න මෙතා  

 ආචාර්ය චුඩා විගේරත්න (2015.03.11 දක්වා) 

 ආචාර්ය ෙර්ෂ කබ්රාේ  

  අමිත ගක්. ගමගේ මෙතා ( 2015.02.11 දක්වා)  

 මින්ද මඩිෙගේවා මෙතා ( 2015.03.11 දක්වා) 

 රංජිත් ජි. රූබසිංෙ මෙතා  ( 2015.03.11 දක්වා) 

 මොචාර්ය තිලක් ගෙට්ටිආරච්ි ( 2015.03.11 දක්වා) 

 නිගෙගේ ෙච් ( 2015.04.20 සිට) 

 මොචාර්ය සාවිත්රි ගුණගස්කර (2015.04.20 සිට 2015.07.13 දක්වා) 

 ඩබ්.ඒ. විගේවර්ධන (2015.04.20 සිට 2015.06.10 දක්වා) 

 ආචාර්ය සංජීව ීරවර්ණ (2015.04.20 සිට 2015.08.13 දක්වා) 

 මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් රත්නායක (2015.04.20 සිට) 

නිලබලකයන්ද් පත්    

 සභොපති : උපකුලපති  ආචාර්ය ඩබ්ලිේ. කුමාර ිරිඹුගර්ගම  (2015.03.11 දක්වා) 
ගජයෂ්ඨ මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක (2015.08.06 සිට) 

 නිසිබලධොරි මොචාර්ය ලලිතා ගමන්ඩිස් (2015.04.30 සිට 2015.07.09 
දක්වා) 

 මණ්ඩපාධිපති, ශ්රීපාලි   
මණ්ඩපය  

ආචාර්ය ටියුඩර් ීරසිංෙ  (2015.03.11 දක්වා) 
ආචාර්ය ආර්.සී.ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි  (2015.03.11 සිට) 

 පීඨාධිපතිවරු   

 ශාස්ත්ර  මොචාර්ය අතුල රණසිංෙ  

 අධයාපන  මොචාර්ය ඩබ්ලිේ. චන්රදාස    

 නීති  ගජය්ෂ්ඨ කිකාචාර්ය ී. ටී. තමිේමාරන්  (2015.11.03 දක්වා) 
ඩබ්. ඉන්රා නානායක්කාර (2015.06.12 සිට) 

 කළමනාකරණ සෙ මුලය  ආචාර්ය ආර්. ගස්නාධිරාජා 

 වවදය  මොචාර්ය ඒ. ගේ. ගපගර්රා 

 විදයා  මොචාර්ය ගක්. ආර්. ආර්. මොනාම   

 පශ්චාත් උපාධි අධයයන  මොචාර්ය ගක්. එස්. චන්රසිරි (2015.11.11 දක්වා) 
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 ආචාර්ය රානි ජයමෙ (2015.04.20 සිට) 

 ගජොන් ප්රසන්න අමරතුංග  

 ගේ.එේ. ස්විමිනාදන් (215.01.01 සිට) 

 කේ ම්: කේඛ ොධි ොරී   

 ගක්.ඒ. එස්. එඩ්නවර්ඩ්න මෙතා  

 

 
1.2  සනොථන සභොව  
 
 
1978 වයවස්ථාගේ 46(2) වගන්තිගේ  16 ගවනි ගකාටගස් සෙ 1985 අංක 7 දරන (සංගශෝධිත) 

විශ්වවිදයාල පනතින් විශ්වවිදයාල සනාථන සභාව පිිටුවා ඇත. 2015 වර්ෂගේ එය පෙත 

සාමාජිකයන්ගගන් සමන්විත විය.   

 

නිලබලකයන්ද්  

 සභොපති: උපකුලපති  ආචාර්ය ඩබ්ලිේ.කුමාර ිරිඹුගර්ගම  
(2015.03.11 දක්වා) 

 මණ්ඩපාධිපති ශ්රීපාලි මණ්ඩපය  මොචාර්ය ලලිතා ගමන්ඩිස් (2015.01.30 
සිට 2015.07.09 දක්වා) 

 සභොපති: උපකුලපති මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක 
(2015.08.06 සිට) 

 මණ්ඩපොධිපති: ශ්රී පොලි මණ්ඩපය ආචාර්ය ටියුඩර් ීරසිංෙ 

 පීඨොධිපතිවරුන්ද්   

 ශාස්ත්ර   මොචාර්ය අතුල රණසිංෙ  

 අධයාපන  මොචාර්ය ඩබ්ලිේ. චන්රදාස  (2013.08.01 

සිට ) 

 නීති  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය ී.ටී. තමිේමාරන් 
මයා (2015.05.22 දක්වා) 
ඩබ්ලිේ.අයි. නානායක්කාර (2015.05.23) 

 කළමනාකරණ සෙ මුලය  ආචාර්ය ආර්. ගස්නාධිරාජා 

 වවදය  මොචාර්ය ඒ.ගේ.ගපගර්රා 

 විදයා  මොචාර්ය ගක්.ආර්.ආර්. මොනාම  

 පශ්චාත් උපාධි අධයයන  මොචාර්ය ගක්.එස්. චන්රසිරි  

 ආයතන  සහ පරිගණ  පොසකේ අධයේෂවරු   

 කෘි තාක්ෂණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනය  එේ.ඩි. පියතිලක මයා  

 ජිවරසායන විදයා, අනුකජීවවිදයා සෙ  ජිවතාක්ෂණගේද 
ආයතනය   

ආචාර්ය එස්.එේ. ෙඳුන්ගනත්ති    

 මානව සේපත් අභිවර්ධන ආයතනය   

 ගද්ශීය වවදය ආයතනය   

 ජාතික පුස්තකාල සෙ ගතාරතුරු විදයා ආයතනය  ආර්.ප්රසන්න රණීර මයා 

 වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය  
 
 
 
 
 
 

මොචාර්ය එච්. ජානක ද සිේවා 
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 ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලයීය පරිගණ  පොසල  මොචාර්ය ජි. එන්. වික්රමනායක  

  වැඩබලන අධයක්ෂ: මොචාර්ය එච්.ඩී. කරුණාරත්න  
(2015.01.19-2015.05.25) 
වැඩබලන අධයක්ෂ : මොචාර්ය ගේ.ගක්.ඩී.එස්. 
ජයගකාඩි (2015.05.27-2015.08.20 දක්වා) 
අධයක්ෂ : මොචාර්ය ගේ.ඒ.එස්.ගක්. ජයගකාඩි  
(2015.08.21 සිට) 

  ආචාර්ය එේ.ඩබ්.එස්.ගේ. කුමාරි 
(2013.10.15-2015.02.09 
ආචාර්ය එස්.ඩී. ෙපුආරච්ි (2015.02.10 සිට) 

 අධයයනොංශ  ප්රධොනීන්ද්  

 ගිණුේකරණය  ආචාර්ය ඒ.ඒ.සි. අගබ්සිංෙ  

 කාය වයවගේද  ආචාර්ය ඒ.පි. මලල ගස්කර  

 ජිවරසායන සෙ අනුක ජීවවිදයා  මොචාර්ය සි.පී.ඩි.ඩබ්ලිේ. මැතිේ  

 වයාපාර ආර්ික  මොචාර්ය එච්.ඩි. කරුණාරත්න  

 රසායන විදයා  මොචාර්ය ආර්. ඩි. විගේගස්කර  
මොචාර්ය ගක්.එස්.ඒ. ජයනන්ද 

 සායනික වවදය විදයා  ආචාර්ය ජී.ආර්. ගකාන්ස්ටන්ටයින් (2015.04.08) 

 වාණිජය සෙ මුලය  ආචාර්ය ඒ.ඒ. අසීස්. 

 වාණිජ  නිති  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය ඩබ්ලිේ.අයි. නානායක්කාර  
(2015.06.16) 
එස්.ගස්ගරාජසිංෙේ (2015.06.17) 
 

 ප්රජා වවදය විදයා  මොචාර්ය ගරෝිණී ද ඒ. ගසගනවිරත්න.  

 ප්රජා විදයා  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය ඒ. එේ. එස්. ගේ. ගපගර්රා  
(2013 සැප්තැේබර් මස සිට) 

Dr. E.L.S.J. Perera (From September 2013)  ආර්ික විදයා  මොචාර්ය පූජය ඩබ්ලිේ. විමලරතන  

 අධිකරණ වවදය විදයා සෙ ධූලක විදයා  ආචාර්ය ගෂෝන් ගපගර්රා  

 භූගගෝල විදයා  මොචාර්ය එස්.ඒ. ගනාබර්ට්.(2015.01.15 දක්වා) 
මොචාර්ය  එේ. මානවු (2015.01.16) 

 ඉතිොස  ආචාර්ය ඩි.එන්.එන්.ආර්. ගද්වසිරි (2015.09.28 
දක්වා) 
ආචාර්ය එන්. විගේගුණවර්ධන (2015.09.29) 

 මානව සේපත් කළමනාකරණ   ආචාර්ය එන්.එන්.ගේ.නවරත්න  

 මානව විදයා අධයාපන  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය එේ. කපිල බණ්ඩාර 

 ජාතයන්තර සේබන්ධතා  මොචාර්ය එන්. ගමලගගාඩ  

 කළමනාකරණ සෙ සංවිධාන අධයයන -  ආචාර්ය ගක් . දිසානායක (2015.05.19- වැඩ බලන) 
ආචාර්ය බී. නිශාන්ත (2015.05.20)  

 ජාතයන්තර ගවළඳාම ආචාර්ය එේ.පී.පී. ධර්මදාස 
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 කළමනාකරණ ො සංවිධාන අධයයනය ආචාර්ය ගක්. දිසානායක (2015.05.19- වැඩ බලන) 
ආචාර්ය බී. නිශාන්ත (2015.05.20) 

 ගවළඳාම  ආචාර්ය ගක්. කගේන්ර  

 ගණිත  ආචාර්ය එස්.එේ.ඩබ්. රණවල  

 ශුර ජිවවිදයා  මොචාර්ය ගජනිෆර් ගපගර්රා  (2015.02.15) 
ආචාර්ය සී.පී. ගස්නානායක (2015.02.20) 

 පරමාණු විදයා  මොචාර්ය පී. මෙවත්ත  

 ප්රසව සෙ  නාරිගේද  මොචාර්ය එච්. එේ. ගස්නානායක  

 ළමා ගසෞඛය  මොචාර්ය මගනෝරි ගස්නානායක  (2015.03.01 
දක්වා) 
මොචාර්ය ී.පී. වික්රමසිංෙ (2015.03.02) 

 පිළිල විදයා මොචාර්ය එන්.ඩි. කරුණාවිර  
 

 වයාධිගේද  මොචාර්ය එේ.ී.සි. ද සිේවා  

 ඖෂධවිදයා  මොචාර්ය පී. ගලප්පත්ති  

 ගභෞතික විදයා  මොචාර්ය එස්. ආර්. ඩි. ගරෝසා  
මොචාර්ය ඩී.යු.ටී. ගසාන්නාදර (2015.09.10) 

 ගභෞතගේද  ආචාර්ය ඇන්ගජලා ද සිේවා  (2015.04.26 දක්වා) 
ආචාර්ය ඒ.ඩී.ඒ. ප්රනාන්දු (2015.04.27) 

  ශාක විදයා  ආචාර්ය එස්. එේ. ඩබ්ලිේ. රන්වල  

 ගද්ශපාලන සෙ රාජය ප්රතිපත්ති  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය එේ. ගස්නානායක මයා  

 ගපෞද්ගලික සෙ තුලනාත්මක නිති  ඩබ්.ආර්. විගේගස්කර මයා  

 මගනෝවිදයාත්මක වවදය විදයා  මොචාර්ය ඩි. ආර්. සී. ෙංවැේල  (2015.04.15 දක්වා) 
මොචාර්ය වරුණ ද සිේවා (2015.04.16) 

 රාජය සෙ ජාතයන්තර නීති  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය ජීවා නිරිඇේල  (2015.07.11 
දක්වා) 
එස්.එස්.එේ.ඩබ්. ගසනවිරත්න (2015.07.13) 

 විදයා සෙ තාක්ෂණ අධයාපන  එන්.ී. කරුණාගස්න  

 සිංෙල  පුජය මොචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන  

 සමාජයීය විදයා අධයාපන  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය සී. කස්තුරිආරච්ි  

 සමාජ විදයා  ආචාර්ය ගේ. එච්.සි. ලියනගේ  

 සංඛයාන  ආචාර්ය එේ.ඩී.ටී. ආටිගල 

 වශලය වවදය මොචාර්ය ඩී.එන්. සමරගස්කර 

 සත්ත්වවිදයා ආචාර්ය එන් පැලවත්ත (2015.04.15 දක්වා) 
ආචාර්ය ඩබ්.පී. යාපා (2015.06.30) 

 
මහොචොර්ෂයවරු :1980 අං  07 26(2) ද්රන විශ්වවිද්යොල (සංකශෝධන) පනත යටකත්   

 මොචාර්ය සී. පී. ඩබ්ලිේ. මැතිේ 

 මොචාර්ය චන්ද්රිකා විගේරත්න  

 මොචාර්ය ඩි. එේ. එස්.එස්.එස්.එේ. දිසානායක    

 මොචාර්ය ඩි. එන්. සමරගස්කර  

 මොචාර්ය.ටී.යූ. අගබ්තුංග 

 මොචාර්ය ඩි. යු.ගේ. ගසාන්නාදර  
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 මොචාර්ය ඊ.ඩි. ද සිේවා  

 මොචාර්ය එච්. එේ. ගස්නානායක  

 මොචාර්ය ගේ. උයන්ගගාඩ 

 මොචාර්ය ගජනිෆර් ගපගර්රා  

 මොචාර්ය ගේ. ගක්. ඩි.එස්. ජයගනත්ති  

 මොචාර්ය ගක්.ආර්.ආර්. මොනාම  

 මොචාර්ය ගක්.එේ.එන්. ද සිේවා  

 මොචාර්ය ගක්. එස්. චන්රසිරි  

 මොචාර්ය ගක්.එස්.ඒ. ජයසිංෙ  

 මොචාර්ය එේ.ඒ.ඩි.ඒ. තිස්ස කුමාර  

 මොචාර්ය එේ. ඩි. පී. ද ගකාස්තා  

 මොචාර්ය එේ. එම. අර. ඩබ්ලිේ ජයගස්කර  

 මොචාර්ය එේ. ී. සි. ද සිේවා  

 මොචාර්ය මගනෝරි ගස්නානායක  

 මොචාර්ය මොචාර්ය නදීරා කරුණාීර  

 මොචාර්ය නයනි ගමලගගාඩ  

 මොචාර්ය ගනලුෆර් ද ගමේ         

 මොචාර්ය ප්රීතිකා අඟුණගවල  

 මොචාර්ය පී.ී. උඩගම  

 මොචාර්ය ආර්. ප්රනාන්දු  

 මොචාර්ය ආර්. එේ. ජයගකාඩි  

 මොචාර්ය ආර්. එේ. සි. විගේසුන්දර  

 මොචාර්ය ගරෝිණි ගේවාමාන්න  

 මොචාර්ය ගරෝලන්ඩ්න අගබ්පාල  

 මොචාර්ය එස්.ඒ.  ගනාබර්ට්  

 මොචාර්ය  එස්.එේ. විගේරත්න  

 මොචාර්ය ක්ෂණිකා ිරිඹුගර්ගම  

 මොචාර්ය එස්. ටී. ගෙට්ටිගේ  

 මොචාර්ය එස්. ඩබ්ලිේ. ගකාටගම  

 මොචාර්ය ශයාේ ප්රනාන්දු  

 මොචාර්ය ශ්රියන්ති ඒ. දැරණියගල  

 මොචාර්ය එච්.එස්. ගකෝපරගේවා 

 මොචාර්ය එච්.එන්.පී. ජයසිංෙ 

 මොචාර්ය ඩබ්.අයි ද සිේවා 

 මොචාර්ය ඩබ්ලිේ. ගක්. ද ආබෘ  

 මොචාර්ය ඩබ්ලිේ. එස්. ගේමවන්ස  

 මොචාර්ය වයි. එන්. අමරමාලි ජයතුංග  

 මොචාර්ය එේ.ඊ. එස්. ගපගර්රා                      
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 මොචාර්ය එම.ආර්. සූරියආරච්ි  

 මොචාර්ය එස්. ආර්. සිරිමාන්න. 

 මොචාර්ය ආර්. ඩි. විගේගස්කර  

 මොචාර්ය ඩි. පී. දිසානායක  

 මොචාර්ය සරත් විගේසූරිය  

 මොචාර්ය අසංග තිලකරත්න  

 මොචාර්ය දීපිකා ප්රනාන්දු  

 මොචාර්ය ඒ. ඩි.එේ .එස්. අගබ්රත්න  

 මොචාර්ය ශාර්යා ශගරන්ගුගවේ.   

 මොචාර්ය එේ. කරුණානිධි 

 මොචාර්ය ඒ. කළුආරච්ි  

 මොචාර්ය එස්. විගේරත්න  

 මොචාර්ය එේ. ඩබ්ලිේ. ගුණතුංග  

 මොචාර්ය සී. ඒ. ඥානදාසන්  

 මොචාර්ය එස්. රාජපක්ෂ  

 මොචාර්ය ඩි. ඒ. පී. ද සිේවා  

 මොචාර්ය එච්. එේ. එස්. ගේරත්  

 මොචාර්ය අජන්තා ෙපුආරච්ි  

 මොචාර්ය ආර්. එස්. දසනායක  

 මොචාර්ය ගනළුකා සිේවා      

 මොචාර්ය ඒ.එේ.ජි.එන්.ගක්. අත්තනායක       

 මොචාර්ය අමලා ද සිේවා            

 මොචාර්ය අතුල රණසිංෙ  

 මොචාර්ය එච්.ඩි. කරුණාරත්න  

 මොචාර්ය ී. එච්.ඩබ්ලිේ. දිසානායක  

 මොචාර්ය එේ. අයි. එේ. ද ගසායිසා  

 මොචාර්ය ඒ. යූ. අගබ්ධීර  

 මොචාර්ය ී. පී. වික්රමසිංෙ  

 මොචාර්ය එන්.එේ. අගබ්සිංෙ  

 මොචාර්ය පී. මෙවත්ත  

 මොචාර්ය පූජය මොචාර්ය එේ. ධේමගජෝති  

 මොචාර්ය ටී.ඩි.ගක්. වගේගබාඩ  

 මොචාර්ය එන්.ඩි. ගකාඩිකාර  

 මොචාර්ය ඊ. ආර්. එච්. එස්.එස්. එදිරිීර  

 මොචාර්ය ඒ. පී.ජි. අමරසිංෙ  

 මොචාර්ය ගක්. එස්. එච්. ද සිේවා 

 මොචාර්ය එේ. ඩි. එස්. ගලාකුගෙට්ටි  

 මොචාර්ය එේ. මානවු                        
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 මොචාර්ය පූජය ඩබ්ලිේ. විමලරතන  

 මොචාර්ය එච්. ඩි. ගක්. ජි. ඒ. ීරගකෝන්  

 මොචාර්ය ඩබ්ලිේ. බී. යාපා 

 මොචාර්ය ගක්.පී.එස්.සී. ජයරත්න  

 මොචාර්ය පී.එස්. එේ. ගුණරත්න  

 

 

1985 අං  07 ද්රන 26(2) (J) (සංකශෝධිත) විශ්වවිද්යොල පනත යටකත් කතෝරොපත් රගත් 

සොමොජි කයෝ 

 ශාස්ත්ර  ආචාර්ය පී.ආර්. එන්. ප්රනාන්දු  

 අධයාපන  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය ඩබ්ලිේ. එේ. ප්රඥාදර්ශන  
ආචාර්ය ඒ. එේ. ගෙට්ටිගේ  

 නීති  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය එස්. ගස්ගරාජසිංෙේ මිය  
ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය නිර්මලා ගපගර්රා මිය   

 කළමනාකරණ සෙ මුලය  ආචාර්ය එේ.පී.පී. ධර්මදාස (2015) 
ආචාර්ය  පවිත්රා කයිලානපති (2014.11.27)  

 වවදය  ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය එේ. ආර්. ෙනිෆා  
ආචාර්ය ඒ.පී. මලලගස්කර  

 

 

විදයා  ආචාර්ය ටී. යූ. ගේවගේ  
ආචාර්ය එේ. ආර්. විගේසිංෙ   

 පුස්ත ොලයොධිපති  ආචාර්ය ප්රදීපා විගේතුංග 

 කේ ම්: කේඛ ොධි ොරී  ගක්.ඒ. එස්. එඩ්නවර්ඩ්න. 

 

 

 

1.3        රැස්වීම්     

 
අදාළ වර්ෂය තුළ විශ්වවිදයාල පාලනාධිකාරි  සෙ අගනකුත් පාලන කමිටු  ගනාකඩවා රැස්ීේ 

පැවැත්ීය. ඒ ඒ පාලනාධිකාරිය සෙ අගනකුත් පාලන මණ්ඩලවල රැස්ීේ සංඛයාව පෙත දැක්ගවයි.  

 

පොල  සභොව  12 

සනොථන සභොව  12 

මුලය  මිටුව  12 

 ළමනො රණ  මිටුව  12 

පීඨොධිපති  මිටුව  13 

නිවොඩු සහ තයොග  මිටුව  12 

නීති ොර   මිටුව  11 

සැලසුම් හො සංවර්ෂධන  මිටුව  12 
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පර්ෂකේෂණ සහ සංවර්ෂධන  මිටුව  07 

පීඨ මණ්ඩල   
ශාස්ත්ර පිඨය  13 
අධයාපන පීඨය  10 
නීති පීඨය  12 
කළමනාකරණ සෙ මුලය පීඨය  11 
වවදය පීඨය  14 
විදයා පීඨය  12 
පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය   12 
ශ්රී පාලි මණ්ඩප මණ්ඩලය  07 

 

1.4 විශ්වවිද්යොලය පිළිබඳ ද්ළ විශ්කේෂණය 

ප්රථම උපොධි ශිෂය ඇතුළත්  රගැනීම් - 2013, 2014, 2015 

 
 
 
 
 
 

පීඨය 
 
 

පොඨමොලොව 
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ශාස්ත්ර ශාස්ත්ර සි/ගද/ඉ  684 647 739 
අධයාපන අධයාපන සි/ගද/ඉ     

නීති නීති සි/ගද/ඉ  250 255 250 

කළමනාකරණ ො 
මූලය  

කළමනාකරණ ො මූලය  ඉ 415 416 420 

වවදය වවදය ඉ 200 190 200 

 ගභෞතිකිත්සා ඉ 22 30 22 
විදයා  වජීය විදයා ඉ 116 125 125 

  ගභෞතික විදයා ඉ 243 240 240 

  අණුක ජීවවිදයා සෙ 
ජිවරසායන විදයා 

ඉ 42 60 60 

  කාර්මික සංඛයාන සෙ 
ගණිතමය මුලය 

ඉ 77 60 90 

ශ්රී පාලි මණ්ඩපය  ප්රසාංගික කලා  සෙ ජන 
සන්නිගේදනය 

සි 177 148 177 
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පශ්චොත් උපොධි අකේේෂ  ශිෂය ගහණය – 2013, 2014, 2015 (විකද්ශීය ශිෂයයන්ද්)  
 
 

පීඨය 

විකද්ශීය ශිෂයයන්ද් සංඛයොව 

2013 2014 2015 

ගැ පි 
එ තු

ව 
ගැ පි 

එ තු

ව 
ගැ පි එ තුව 

වවද්ය පීඨය 4 4 8 4 4 8 4 3 7 

 ළමනො රණ හො මූලය 

පිඨය 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

විද්යො පීඨය 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

 

 

අධයයන හො පරිපොලන මණ්ඩලය - 2013, 2014, 2015 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වර්ෂග 2013 2014 2015 
 අධයයන 524 487 525 
 අධයයන සොයක 34 30 33 

 පරිපාලන සෙ මුලය 32 38 32 

 පරිපාලන (ගවනත්) 06 13 22 

එ තුව 596 568 592 
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1.5 සමස්ත  ොර්ෂය ද්ර්ෂශනය  

2015 වර්ෂගේ දී ද විශ්වවිදයාලය තම අධයයන කටයුතු පීඨ ෙතක සෙ අධයයනාංශ 43ක ක්රියාත්මක 

කගළ්ය. 
 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 1418 ගදගනකුගගන් සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක සෙගයෝගගයන් තම අරමුණු 

ගවත ගමන් කළ අතර එම පිරිසට 45% ක අධයයන කාර්ය මණ්ඩලයක් 3%ක පරිපාලන කාර්ය 

මණ්ඩලයක් 52%ක අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලයක් අයත් විය. (වගුව 01).  
 
  

 

 

 (වගු සටෙන I-02) 

  

  

අධයයන 
කාර්ය 

මණ්ඩලය
41%

පරිපාලන 
කාර්ය 

මණ්ඩලය
3%

අනධයන 
කාර්ය 

මණ්ඩලය
56%

 ොර්ෂය මණ්ඩලය 1-01

ගජය. 
මොචාර්ය 

5%

මොචාර්ය
17%

සෙය 
මොචාර්ය

4%

ගජයෂ්ඨ 
කිකාචාර්ය

62%

කිකාචාර්ය
12%

 ොර්ෂය මණ්ඩලය රූප සටහන 1-02
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අධයයන  ොර්ෂය ද්ර්ෂශනය  
 
වසර 143කට වැඩි ගප්රෞඪ ඉතිොසයකට ිමිකේ කියන ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ස්වරූපගයන් සෙ 
ස්වභාවගයන් නීන සෙ ජාතයන්තර මට්ටගේ පුරවර සරසවිය යන විරුද නාමය රැකගගන තවදුරටත් 
තම ගමගෙවර ඉටුකිරිගමිලා පවතින බාධක ජයගැනීගේ නිරතව සිටියි. ගමම විශ්වවිදයාලගයි 
ගභෞතික පිිටීම “පුරවර සරසවියක්” ගලස තම ශිෂයයන් ගවත ප්රදානය කළෙැකි සියලු සේපත් 
ලබාදීගමිලා ප්රමුඛ ගේතුවක් ව පවතියි. ජාතයන්තර ගතාරතුරු/සේපත් මධයස්ථාන ගවත පෙසුගවන් 
ළඟා විය ෙැකිීම, පුස්තකාල, නෘතයාගාර, ක්රීඩා සංකීර්ණ සෙ ගවනත් පෙසුකේ ගමම ගේතුවලට අයත් 
ය. අගනගරය මධයගයි පිිටීම නිසා විශාල පරාසයක සංස්කෘතික, රස වින්දනාත්මක සෙ වයාපාරික 
පෙසුකේ ගවත ළඟා ීගේ පෙසුකේ ලැබී ඇත. විශ්වවිදයාලය සතු ගප්රෞඪ ඉතිොසය සෙ කාලාන්තරයක් 
තිස්ගස්  ස්ථාවරව පවතින එි  ශාස්ීය සෙ පරිපාලනමය යටිතල වුෙය සමග ඉගැන්ීේ, පර්ගේෂණ 
සෙ ප්රජා ගස්වාවල  නූතන සෙ නගවෝත්පාදන ප්රගේශ භාවිත කරමින් “කාර්යදර්ශනය සංවර්ධන 
ක්රගමෝපායට” (PISP) අනුගත තම අරමුණු කරා ළඟා ීමට විශ්වවිදයාලය සමත්ී ඇත. එගස්ම සමාජ 
සංිඳියාව, සංස්කෘතික විවිධත්වය, සමාන අවස්ථා සෙ එකමුතුකම වර්ධනය කරනසුළු බහු-සංස්කෘතික, 
බහු-වාර්ගික, බහු-ආගමික ගුරු, ශිෂය ප්රජාවකින් විශ්වවිදයාලය සමන්විත ගවයි.ඉගගනීම, ඉගැන්ීම සෙ 
පර්ගේෂණය සඳො ිතකර පරිසරයක විශ්වවිදයාලගේ සියලුම පීඨ, මණ්ඩප, ආයතන සෙ පාසේ කිසිඳු 
බාධාවකින් ගතාරව සමාගලෝිත වසර තුළ ක්රියාත්මක විය.  
 
 

2. පීඨ, මණ්ඩප, ආයතන සහ ඒ    

2.1 ශොස්ර පීඨය 

හැඳින්ද්වීම  

2015 වසගර් දී මොචාර්ය අතුල රණසිංෙ මෙතා ශාස්ත්රපීඨගේ පීඨාධිපතිවරයා වශගයන් තුන් වසරක 

සිය ප්රථම ධූර කාලය සේපූර්ණ කළ අතර,  2015 වසගර් දී එම තනතුර සඳො ගදවන වරටත් ගත්රී පත් 

විය. ශාස්ත්ර පීඨගේ ගජයෂ්ඨ නිගයෝජය ගේඛකධිකාරිවරයා ගලස ආර්. ගලෝගේන්ර මෙතා තවදුරටත් 

කටයුතු කරයි.  ගමම වසර තුළ ශාස්ත්ර පීඨගේ අධයයනාංශ ප්රධානීන් ගලස  කටයුතු කළ ආචාර්ය 

මණ්ඩල සාමාජිකයන් ගමගස් ය; ආචාර්ය සුගන්ත්රා ගපගර්රා (ප්රජාවිදයා අධයයනාංශය) මොචාර්ය පූජය 

ඩබ්. විමලරතන ිමි (ආර්ික විදයා අධයයනාංශය) ආචාර්ය දුෂයන්ති ගමන්ඩිස් (2015/11/14 දක්වා සෙ 

මොචාර්ය ගනලුෆ ද  ගමේ 2015/11/18 සිට) (ඉංග්රිසි අධයයනාංශය) මොචාර්ය එස්.ඒ. ගනෝබට් (2015 

01/05 දක්වා සෙ මොචාර්ය ලසන්ත මානවු ( 2015/01 /16 සිට) (භූගගෝල විදයා අධයයනාංශය) 

ආචාර්ය නිර්මාේ රංජිත් ගද්වසිරි (2015/01/16 සිට) ආචාර්ය නිර්මලී විගේගුණවර්ධන (2015.09.29 

සිට) (ඉතිොසය අධයයනාංශය), මොචාර්ය නයනි ගමලගගාඩ (ජාතයන්තර සබඳතා අධයයනාංශය)  

මගේෂ් ගස්නානායක මෙතා (ගද්ශපාලන විදයා ො  රාජය ප්රතිපත්ති අධයයනාංශය) මොචාර්ය අගලකඩ 

සිරිසුමන ිමි, (සිංෙල අධයයනාංශය) ආචාර්ය චාන්දනී ලියනගේ (සමාජවිදයා අධයයනාංශය). 

තවද, මතු නේ සඳෙන් ආචාර්යවරු අධයයන ඒකක සේබන්ධීකාරකවරුන් ගලස කටයුතු කළෙ.  

එේ.එේ.එේ. සාබීර් (අරාබි ො ඉස්ලාමීය ශිශ්ටාචාර ඒකකය), එස්. ඉලංගගකෝන් (2015/09/30 දක්වා) 

සෙ එස්.ආර්. ඉයස් (ඉංග්රීසි ඉගැන්ීේ අධයයන ඒකකය), මොචාර්ය සමන්ත ගේරත් (ජනමාධය 

ඒකකය), මොචාර්ය එේ. මානවු (පරිගණක ඒකකය), ආචාර්ය ඩී.ඩී.පී.එේ. දුනුසිංෙ (ගණිත ඒකකය), 

මොචාර්ය අසංග තිලකරත්න (පාලි ො ගබෞද්ධ අධයයන ඒකකය) 
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ශොස්ර පීඨකේ ප්රධොන ක්රියො ොර ම් - 2015 

 

ගරෝෙන් බැස්ටියන් 2015 නව ලිබරේ සන්දර්භයක් දළ සමාජ සංස්ිතිය ගගාඩගැනීම පිළිබඳ 

පුනර්ින්තනය යන ගත්මාව යටගත් ආරාධිත ගද්ශනය පැවැත්ීම. 

 

ශාස්ත්ර පීඨගේ වාර්ික විමර්ශන වැඩමුළුව 2015 අප්රිගයේ මස 07,08 දියන්ි මාරවිල  Club Plam Bay 

ගෙෝට ලගේ දී පැවැත්විණි.  ශාස්ත්ර පීඨ සංවර්ධනය සඳො අදාළව පවත්නා ශාස්ීය සංවර්ධනය, ශිෂය 

කටයුතු, මූලයමය සංවර්ධනය, ො ගැටලු සෙ පරිසර ො යටිතල පෙසුකේ ප්රවර්ධනය යන ප්රධාන 

ක්ගෂ්ත්ර ෙතර ඔස්ගස් ගමිදී සාකච්ඡා පැවැත්විණි. 

 

ආරාධිත ගද්ශක වශගයන් ගේ සඳො සෙභාගී වූ ගප්රාගදණිය විශ්වවිදයාලගේ මොචාර්ය කලයාණි 

ගපගර්රා, ශිෂය අභිවෘද්ධිය ඉෙළ නැංීගේ අරමුණින් ෙඳුන්වා ගදන ලද ගයෝජිත අධයයන විෂය ධාරා 

පිළිබඳ ගද්ශනයක් පැවැත්වූවාය.  මීට අමතරව පීඨගයි කාලීන අවශයතා පිළිබඳව මීට පූර්වගයන් 

පවත්වන ලද වැඩමුළුවල දී ගන්නා ලද තීරණවලින් ඇති ී තිගබන ප්රගතිය පිළිබඳ විමර්ශනයට ලක් 

කිරීමට ද ගමම වැඩමුළුගේ දී සිදු විය. 

 

විවිධ ජන ො ආගමික කණ්ඩායේවලට අයත් එක් එක් අධයයන වර්ෂවල ඉගගනුම ලබන ශාස්ත්රපීඨ 

ශිෂයයන් අතර සමීප අගනයානය සේබන්ධතා ගගාඩනැංීගේ අරමුණින් සංවිධානය ගකරුණු ක්රීඩා 

උත්සවය 2015/07/16 දින විශ්වවිදයාල ක්රීඩා පිටිගේදී පවැත්විණි. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විශාලතම 

පීඨය වන ශාස්ත්ර පීඨගේ සියලුගදනාට නිදෙස් පරිසරයක සුෙදශීලීව එක්ීමට අවකාශය සලසා දීම ගමම 

ක්රී ඩා උගළල සංවිධානය කිරීගමි පරමාර්ථය විය. 

 

මීට සමගාමීව විශ්වවිදයාල ශිෂය ප්රජාව අතර අගනයානයාවගබෝධය ො මිත්රත්වය වර්ධනය කිරීමටත්, 

ආචාර්යවරුන් ො ශිෂයයන් අතර සේබන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමත් සෙ ශිෂයයන්ගේ ගසෞන්දර්යයාත්මක 

කුසලතා වර්ධනය කිරීමත් අරමුණු ගකාට ගත් “දිවයාරාධනා” සංස්කෘතික ප්රසංගය 2015 ජූලි මස 17 

වන දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය නව කලාගාරගේ දී පැවැත්විණි. 

 

ගලෝක බැංකු IDAS වයාපෘතිගේ ආධාර යටගත් ඉදිගකරුණු පරිගණක විදයාගාරය ො භාෂා 

විදයාගාරයත්, ශාස්ත්ර පීඨ නව ගගාඩනැගිේගලි වූ විදුලි ගසෝපානයත් විවෘත කිරීම 2015 /09/30 වන 

දින සිදු විය. 

 

“සිංෙල සාිතය භාෂා ො සංස්කෘතික අධයයනයන්ි නවන ප්රවණතා” යන ගත්මාව යටගත් සංවිධනය 

කරන ලද සිංෙල අධයයනාංශගේ පස්වැනි වාර්ික පර්ගේෂණ සැසිය 2015/11/03 වන දින ගපරවරු 

8.00 සිට ඇේ.බී. ආරියපාල රවණාගාරගේ දී පැවැත්විණි.  කැලණිය විශ්වවිදයාලගේ පුරාවිදයා පශ්චාත් 

උපාධි අධයයන පීඨගේ ගජයෂ්ඨ මොචාර්ය රාේ ගසෝමගද්ව මෙතා ගමි මුඛය ගද්ශනය පැවැත්ීය.  

ගතෝරාගන්නා ලද පර්ගේෂණ පත්රිකා පර්ගේෂණ සැසිගේ දී ඉදිරිපත් ගකරුණු අතර, සිංෙල 

අධයයනාංශගේ සිේවැනි වාර්ික පර්ගේෂණ සැසියට අදාළව පර්ගේෂණ කලාපය එළිදැක්ීම ද ගමි දී 

සිදු විය. 

 

ප්රජාවිදයා අධයයනාංශය විසින් "ජනගෙන ගතිකයන් පශ්චාත් 2015: සංවර්ධන නයාය පත්රය” යන 

ගත්මාව යටගත් සංවිධානය කරන  ලද වාර්ික පර්ගේෂණ සැසිය 2015 ගදසැේබර් මස 01 වැනි දා 

පැවැත්විණි.  සාඵලයතා ො ප්රජනන ගසෞඛය, ජනගෙනය ො ගසෞඛය, සංක්රමණ ො නාගරිකරණය 

වියපත් ජනගෙනය ො දිගුකාලීන ආරක්ෂණය, අන්තර්යික්ිත අධයයන, පරිසරය ො සංවර්ධනය 
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යන  ක්ගෂ්ත්ර  ය ටගත් පවත්වන ලද ගමම පර්ගේෂණ සැසිය මගින් ගමම ක්ගෂ්ත්රගේ පර්ගේෂණ 

කටයුතුවල නියුතු උපාධි ො පශ්චාත් උපාධි සිසුන්ගේ පර්ගේෂණ කුසලතා එළිදැක්ීමටත් ඔවුන්ගේ 

පර්ගේෂණාත්මක ගසායාගැනීේ හුවමාරු කරගැනීමටත් අවකාශය උදා කර දීමට ෙැකි විය. 

 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශාස්ත්ර පීඨගේ විශාලතම ො පැරණිතම අධයයනාංශයක් වන සමාජවිදයා  

අධයයනාංශයට වසර 45 ක් සපිරීම නිමිත්ගතන් වැඩසටෙන් මාලාවක් සංවිධානය ගකරිණි.  සමාජවිදයා 

ශික්ෂණගයි තත්කාලීන සමාජ- ආර්ික ො ගද්ශපාලනික ගයාමුීේ, ක්රියාකාරී පුරවැසිභාවය පිළිබඳ 

වැදගත්කම සෙ වසර 45 ක් පුරා අධයයනාංශගයි සංවර්ධනය පිළිබඳව ගමි දී විමර්ශනයට ලක් විය.  

එගමන්ම සමාජවිදයා අධයයනාංශය ො විශ්වවිදයාලයත්, ගකාළඹ නගරගේ wdh;k;a සමග 

අධයයනාංශය සිදු කරන කටයුතු  පිළිබඳවත් ප්රජාව දැනුවත් කිරීමට ද ගමි දී සිදු විය. 

 

මධයම පරිසර අධිකාරිගේ වනජීවි ගදපාර්තගේන්තුගේ ො වන සංවර්ධන ගදපාර්තගේන්තුගේ 

සෙගයෝගය ඇතිවය ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ භූගගෝලවිදයා අධයයනාංශය මගින් 2015 ජූනි මස 05 වන 

දින අධයාපනික ප්රදර්ශනයක් පවත්වන ලදී.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ො විශ්වවිදයාලය ආසන්න 

පාසේවල  ශිෂය-ශිෂයාගවෝ 2000 කට ආසන්න සංඛයාවක් ගේ සඳො සෙභාගී වූෙ.  ගමම ප්රදර්ශනයට 

සමගාමීව ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨගේ සත්ව විදයා අධයයනාංශගේ මොචාර්ය ගද්වක 

ීරගකෝන් මෙතාගේ ගද්ශනයක් ද ගමි දී පැවැත්විණි.  පරිසර අධයයන ො භූගගෝල විදයාව ෙදාරන 

ශිෂයයන්ගේත්, ආචාර්යවරුන්ගේත්, අධයයන කටයුතු සඳො ගමම ප්රදර්ශනය පිටිවෙලක් විය.  මතු 

පරපුර ගවනුගවන් පරිසරය ආරක්ෂාකර ගැනීගේ වැදගත්කම පිළිබඳ නැවත සිතීමට ද ගමම අවස්ථාව 

උදා කර ගදන ලදී. 

 

ජර්මනිගේ Justus Liebig විශ්වවිදයාලය ො ගකාළඹ විශ්විවදයාලගේ ඉංග්රීසි අධයයන අංශය අතර ශිෂය 

ො අධයයන කාර්ය මණ්ඩල හුවමාරුව 2015 වසගර්දී ද සාර්ථක ගලස සිදු විය.  මීට අමතරව Justus 

Liebig විශ්වවිදයාලගේ ‘’Institutfur Anglistik’’ ආයතනයට අයත් විදයර්ීන් ෙත් ගදගනකුගගන් 

සමන්විත කණ්ඩායමක් ශ්රී ලංකාවට පැමිණි අතර, එම කණ්ඩායම 2015 ුනි මස 25 සිට අගගෝස්තු මස 

11 දක්වා වාේවිදයා ක්ගෂ්ත්ර චාරිකාවක් සඳො සෙභාගි විය. 

 

ශස්ත්ර පීඨගේ වාර්ික කලා මංගලය “ඇසළ සත්සර” 2015 ගනාවැේබර් මස 16 වැනි දින ශාස්ත්රපීඨ 

පරිරගේ දී ආරේභ විය.  ශාස්ත්රපීඨගේ ප්රථම වසර සිසුන්ගේ විගශ්ෂ කුසලතා ෙඳුනා ගැනීගේ ො 

ඔපනැංීගේ අරමුණින් ගමය වාර්ිකව පැවැත්ගේ.  ගමවර ඇසළ සත්සර කලා මංගලයය අදියර ගදකක් 

යටගත් සංවිධානය ගකරුණු අතර, එි පළමු අදියර 2015 ගනාවැේබර් මස 16 සිට 19 දක්වා 

පැවැත්විණි.  ඒ අනුව ගායන ො නර්ථන තරග 16 වන දින දී ද, ගදය රචනා ො ිත්ර තරග 17 වන දින දී ද 

නාටය තරග 18 වන දීන දී ද පැවැත්වූ අතර , 19 වන දින විවාද තරග පැවැත්විණි. ගමි ගදවන කාණ්ඩය 

ගනාවැේබර් මස 30 වන දින සිට ගදසැේබර් මස  07 වන දින දක්වා පැවැත්වුණ අතර, ිත්රපට උගළලක්, 

ිත්ර ප්රදර්ශනයක්, සංස්කෘතික උත්සවයක් ො සංගීත වැඩසටෙනක් ඊට ඇතුළත් විය.  ගදසැේබර් මස 07 

වැනිදා පැවති තයාග ප්රදානගයන් අනතුරුව උත්සවගේ කටයුතු නිමාවට පත් විය. 

 

ඇසළ සත්සර කලා මංගලයයට සමගාමීව පීඨාධිපති කුසලාන සාිතය නිර්මාණ තරගාවලිය ද 

පැවැත්විණි.  ගේ සඳො ප්රබන්ධ ගකටි කතා, ගීත රචනා, පදය රචනා, සාිතය විචාර,  ගකටි නාටය 

පිටපත් යන අංශ යටගත් තරග පැවැත්විණි.  එම අංශයන්ගේ දක්ෂතා දැක්වූ විදයාර්ින් 23 ගදගනකුට 

තයාග ො සේමාන ප්රදානය ගකරිණි.  
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ආර්ික විදයා අධයයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජපන් - ශ්රී ලංකා අධයයන වැඩසටෙනක් 

2015/12/19 දින සිට 25 දක්වා පැවැත්විණි.  තවද උපාධි ො පශ්චාත් උපාධි සිසුන්  දසගදගනකුට ශිෂය 

හුවමාරු වැඩසටෙන සඳො අවස්ථාව ලබා දීම සඳො චීනගේ South Western විශ්වවිදයාලය ො 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ආර්ික විදයා අධයයනාංශය අතර අවගබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් ගකරිණි.  

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය ො ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජාතින්ගේ සංගමගේ සාමාජිකත්වය ලබා වසර 60 ක් 

සපිරීම නිමිත්ගතන් ජාතයන්තර සේබන්ධතා අධයයනාංශය විසින් වැඩසටෙනක් සංවිධානය කරන ලදී. 

UNFPA ි ශ්රී ලංකා අධයක්ෂ Alian Sibenaler මෙතාගේ සෙභාගිත්වගයන් පැවති ගමම වැඩසටෙගන් දී 

ගදවන, ගතවන ො සිේවන වසරවල විදයාර්ීහු එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය ො ශ්රී ලංකාව අතර 

සේබන්ධතා පිළිබඳ සැසි තුනක් යටගත් සාකච්ඡා පැවැත්වූෙ.  ශිෂය ශිෂයාගවෝ තුන්දෙසකට අධික 

සංඛයාවක් ගමම වැඩසටෙන සඳො සෙභාගී වූෙ. 

 
 

පීඨ පත්වීම් 

 
 

අධයයන අධයක්ෂ ධූරගයි ප්රශංසනීය ගමගෙවරක් ඉටු කළ ඉංග්රීසි අධයයනාංශගේ ආචාර්ය ශර්මේ 

ීගේවර්ධන එම තනතුගරන් ඉවත් වූ අතර, 2015/06 /19 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි ප්ර ජාවිදයා 

අධයයනාංශගේ ආචාර්ය කුමුදිකා ගබෝයගගාඩ එම තනතුර සඳො පත් විය. 

 

ප්රථම උපොධි පොඨමොලො 

 
2015 වසගර්  ශාස්ත්ර පීඨගේ සමස්ත උපාධි අගප්ක්ෂක ශිෂය සංඛයාව 2584 ක් පමණ විය. 

විශ්වවිදයාලගේ ප්රථම වසර සඳො ඇතුළත් වූ ශිෂය ශිෂයාවන් 690 කින් යුත් නව කණ්ඩායම (2013 

උසස්  ගපළ) සඳො 2015/05/11 අධයයන කටයුතු ආරේභ විය.  සීමාවාසික පුහුණුව ද ඇතුළත්ව ගර්ණි 

සඳො සලකා බැගලන පාඨමාලා ඒකක ක්රමය ගමි දී තවදුරටත් ක්රියාත්මක ගකරිණි. 

 

ශාස්ත්ර පීඨය විසින් සාමානය උපාධි පාඨමාලා ෙදාරන සිසුන් සඳො විෂය ධාරා ක්රමගේදය ෙඳුන්වා දීම 

2015 මැයි මස සිට ක්රියාත්මක විය.  විෂය ධාරාවක් යනු පීඨගේ අධයයනාංශ ගෙෝ ඒකක මගින් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන ඉලක්කගත විෂය මූලික සරල ො කාර්යක්ෂම ක්රමගේදයකි.  ගමම විෂය ධාරා ක්රමය මගින් 

අධයයනාංශ අතර සේබන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමටත්, සාමානය උපාධි ෙදාරන සිසුන් යේ අධයයනාංශයක් 

ගවත ඇතුළත් කර ගැනීම පිළිබඳ ගපාදු ෙැඟීමක් ලබා දීමටත් අගප්ක්ෂා ගකගර්.  

 

2015 වසගර්දී පරිගණක ඉගැන්ීේ ඒකකය ප්රථම උපාධි සිසුන් සඳො සිංෙල ො ගදමළ මාධයගයන් නව 

පාඨමාලා ඉදිරිපත් කර ඇත.  මීට අමතරව 2015 වසගර් සිට සිංෙල මධය සිසුන් සඳො ගදමළ  මාධය 

පාඨමාලාවක් ද, ගදමළ මාධය පාඨමාලාවක් ද වශගයන් නව  පාඨමාලා ගදකක් ෙඳුන්වා දී ඇත. 
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වයොපෘති පොඨමොලො හො ප්රජො කස්වො වැඩසටහන්ද් - 2015 

 
පූර්ව වර්ෂයන්ි දී ගමන්ම 2015 වර්ෂගේ දී ද සමාජය ගවත වයාපෘති ප්රවර්ධන ශකයතා පිරිනමමින් ො 

විශ්වවිදයාලයීය සංවර්ධන අරමුදලට ඉෙළම දායකත්වයක් සපයන පීඨය බවට පත් ගවමින් ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ ශාස්ත්ර පීඨය වයාප්ත පාඨමාලා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

ආර්ිකවිදයා අධයයන අංශය සංචාරක කර්මාන්තය ො ගමනාගමන ආර්ික විදයාව සෙ ගෙෝටේ 

කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමාව, වයාපර ො මූලය ආර්ිකය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමාව වශගයන් 

ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා තුනක් පිරිනැමීය.  මීට අමතරව ආර්ිකය සඳො ඉංග්රීසි සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව ද 

ගමම අධයයනාංශය විසින් ෙඳුන්වා ගදන ලදී. 

 

ඉංග්රීසි අධයයනාංශය ගපාදු ප්රජාගවි අවශයතා සපුරාලමින් සාමාජිකයන් දෙසකට ආසන්න සංඛයාවක් 

ගවත ඉංග්රීසි භාෂා වයාප්ති පාඨමාලාද, රාජය ො ගපෞද්ගලික අංශගේ විවිධ ආයතන ගවනුගවන් 

උපගද්ශක ගස්වා ද පැවැත්ීය.  එගමන්ම අධයයනාංශය වෘත්තින් සඳො ඉංග්රීසි (අදියර 1 සෙ 2) සෙතික 

පත්ර පාඨමාලාවත්, පරිපාලන ො අධයයන අවශයතා සඳො උසස් ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාවක්, ඉංග්රීසි 

භාෂා ගුරුවරුන් සඳො ඉංග්රීසි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාවක්, ඉංග්රීසි මාධය ඉගැන්ීේ කරන ගුරුවරුන් සඳො 

ඉංග්රීසි ඩිප්ගලාමා පාඨමාලාවක් ඉ දිරිපත් කර ඇත. 

 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අධයයනාංශය විසින් ජාතයන්තර සේබන්ධතා සෙතික පත් පාඨමාලාවත්, 

ගැටුේ සාමය ො සමාදානය සෙතිකපත් පාඨමාලාවක් වශගයන්  පාඨමාලා ගදකක් 2015 වසගර් දී 

ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 

ගද්ශපාලනවිදයා ො රාජය ප්රතිපත්තිත අධයයනාංශය ගද්ශපාලනය ො පාලනය පිළිබඳ සෙතිකපත්ර 

පාඨමාලාව 2015 වසගර් දී ද පැවැත්ීය. 

සිංෙල අධයයනාංශය 2015 වසගර් දී ද සිංෙල ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව අඛන්ඩව පවත්වාගගන ආ අතර, 

විගද්ශීය  ශිෂයයන් සඳො සිංෙල භාෂා  සෙතිකපත්ර පාඨමාලාවක් අලුතින් ආරේභ කර ඇත. 

 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීේ ඒකකය විසින් වයාපාරික ඉංග්රිසි (ප්රාරේභ මට්ටම ො අන්තර් මධය මට්ටම)  සෙ 

එේ.ඉගගනුේ ක්රමය භාවිත කරමින් වයාපාරික ඉංග්රීසි පිළිබඳ e- ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව ඉදිරිපත් කරන 

ලදී. 

ජනමාධය අධයයන ඒකකය මගින් 2015 වසගර් දී ද ජනමාධය ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව ඉදිරිපත් කරන 

ලදී.  

ශාස්ත්රපීඨගේ පීඨාධිපති කාර්යාලය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කථන ගදමළ (ගකටි කාලීන) සෙතිකපත්ර 
පාඨමාලාව 2015 වසගර් දී ද පැවැත්විණි.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
වයොේති පොඨමොලො සඳහො  ශිෂය ඇතුළත්වීම් -2015 

පොඨමොලොව  ශිෂය සංඛයොව  
සංචාරක, ගමන් ආර්ික සෙ ගෙෝටේ කළමනාකරණ 
ඩිප්ගලෝමා  

 37 

 ක්ෂුර මුලය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමා  05 
ආර්ික විදයාව සඳො ඉංග්රීසි පිළිබඳ සෙතිකපත්ර 
පාඨමාලාව 

5 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 55 
ගැටුේ, සාමය ො සමාදානය පිළිබඳ සෙතික පත්ර 
පාඨමාලාව 

15 

ගද්ශපාලනය ො පාලනය සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 08 
සිංෙල ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව 59 
සිංෙල භාෂා සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 6 

වයාපාරික ඉංග්රීසි සෙතික පත්ර පාඨමාලාව (26 කණ්ඩායම) 255 
වයාපාරික ඉංග්රීසි ඊ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව 25 

ජනමාධය ඩිප්ගලෝමා 75 

කථන ගදමළ පිළිබඳ සෙතික පත්ර  176 

එකතුව  721 

 

පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො - 2015 

2015 වර්ෂගේදී ශාස්ත්ර පීඨය විසින් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා විශාල සංඛයාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

ප්රජා විදයා අධයයනාංශය 2015 වසගර්දීද ප්රජාවිදයා ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාව පැවැත්වූ අතර, 2015 
ගනාවැේබර් මස 06 වන දා නව කණ්ඩායම සඳො පාඨමාලාව ආරේභ ගකරුණි. 

ආර්ික විදයා අධයයනාංශය, ආර්ික විදයා දර්ශනපති, දර්ශනසූරි, ආර්ිකවිදයා ශාස්ත්රපති, මූලය 

ආර්ික විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති, ආර්ික සංවර්ධනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  (DED), 
සංචාරක ආර්ික විදයා ො ගෙෝටේ කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා ො ශාස්ත්රපති 
උපාධි යන පාඨමාලා ඉදිරිපත් කර ඇත.  

ඉංග්රීසි අධයයනාංශය විසින් ඉංග්රීසි පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාවක් ගේ වසගර්දී ද ඉදිරිපත් කරන 
ලදී.  2015 වසගර් දී භූගගෝල විදයා අධයයනාංශය පාරිසරික ො කලාපීය සංවර්ධනය පිළිබඳ පශ්චාත් 
උපාධි ඩිප්ගලෝමා වැඩසටෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

ඉතිොස අධයයනාංශය ඉතිොසය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති, දර්ශනපති ො දර්ශනසූරි පාඨමාලා ඉදිරිපත් කර 
ඇත. 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අධයයනාංශය ද ජාතයන්තර සේබන්ධතා ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාවක්, 
දර්ශනපති -පර්ගේෂණ උපාධි පාඨමාලාවක් 2015 වසගර්දී ද පැවැත්විය. 

සිංෙල අධයයනාංශය ද ගද්ශපාලන ො රාජය ප්රතිපත්ති අධයයනාංශ ද ශාස්ත්රපති පාඨමාලා පවත්වා ඇත. 

වයවොරික සමාජ විදයා පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමාව, සමාජවිදයා ශාස්ත්රපති  උපාධි, සමාජවිදයා 
දර්ශනපති යන පාඨමාලා ත්රිත්වය සමාජවිදයා අධයයනාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  
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පාලි ො ගබෞද්ධ අධයයන ඒකකගේ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා ඉදිරිගේදී ආරේභ කිරීමට 
අගප්ක්ෂා ගකගර් 

පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො සඳහො ශිෂය ලියොපදිංචිය -2015 

පොඨමොලොව  ශිෂය සංඛයොව  
ප්රජා විදයා ශාස්ත්රපති  15 

ආර්ික විදයා දර්ශනපති/දර්ශන සූරී  
 

27 

ආර්ික විදයා ශාස්ත්රපති  32 

මුලය ආර්ික විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති  178 

ආර්ික සංවර්ධනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  
 

14 

සංචාරක ආර්ික විදයාව සෙ ගෙෝටේ කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා  
 

37 

ඉංග්රීසි අධයයන ශාස්ත්රපති 16 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා ශාස්ත්රපති  
 

26 

සිංෙල ශාස්ත්රපති  85 

සමාජවිදයාව පිළිබද ශාස්ත්රපති  
 

17 

වයවොරික සමාජවිදයාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  
 

11 

එ තුව  458 
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2.1.1 සම්පත් සහ ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු   
 
 

පීඨය  පොඨමොලොව  මුළු ශිෂය 

සංඛයොව  
මුළු අධයයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය  
මුළු අනධයයන 

 ොර්ෂය 

මණ්ඩලය  

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

ශාස්ත්ර පීඨය ශාස්ත්රගේදී 2493       2584    137           142   58                54 
එකතුව  2493       2584    137           142   58                54 

 
 කද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු  

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ
ය

 

ප්රථම වසර කද්වන වසර කතවන 

වසර 

සිව්වන වසර 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0
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4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

ශාස්ත්ර ප්රජාවිදයා සි/ඉ 202    249 224      173 160      230 25           30 

 ආර්ික විදයා සි/ඉ/ගද 99      135 137       96 122      138 67           65 

 ඉංග්රීසි ඉ 34        31 27         28 37          21 07           09 

 භූගගෝල විදයා සි/ඉ/ගද 180    202 216     179 110      212 29           31 

 ඉතිොස සි/ඉ 30        42 58          30 39          59 17           20 

 ජාතයන්තර 

සේබන්ධතා 
සි/ඉ/ගද 185    206 395     166 225      380 57           29 

 ගද්ශපාලන 

විදයා සෙ 

රාජය 

ප්රතිපත්ති  

සි/ඉ/ගද 244    225 330     230 184      344 32           43 

 සිංෙල  ගද 420    377 553     405 302      545 31          32 

 සමාජ විදයා  සි/ඉ/ගද 367    302 280     307 206      276 31          41 
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 පාලි සෙ 

ගබෞද්ධ 

අධයයන  

සි/ඉ 117    108 110     112 49         112 09          07 

 සන්නිගේදන 

සෙ මාධය 

අධයයන  

සි/ඉ 114      88 98       104 285      110  

 ඉස්ලාේ 

ශිෂ්ටාචාරය 

සෙ 

සංස්කෘතික 

අධයයන 

ඒකකය  

ගද 17        22 23        14 17          22 - 

 ගණිත 

ඒකකය  

සි/ඉ/ගද 255    335 -           93 - - 

 පරිගණක 

ඉගගන්ීගේ 

ඒකකය  

සි/ඉ/ගද     454    

 ඉංග්රීසි භාෂා 

ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය.** 

ඉ 2388  2257 1721  1469 831     1207 157       295 

 

එකතුව   4352  5033 4172  3406 2567   3656 462      602 
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පශ්චොත් උපොධි   
පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ
ය
ය

 

බඳවොගත් 

ශිෂය සංඛයොව 

වත්මන්ද් 

ශිෂය 

සංඛයොව 

සම්ූර්ෂණ 

 ළ සංඛයොව 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

 2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

කලා ශාස්ත්රපති ප්රජා විදයා ඉ    

17 

      17 14      05 

දර්ශනශූරි/දර්ශනපති ආර්ික විදයා ඉ 17

 2

7 

      44 ක්රියාත්මක  

ගවමින් පවතියි. 

ශාස්ත්ර පති - ආර්ික විදයා ඉ 28               

32 

      60 ක්රියාත්මක  

ගවමින් පවතියි. 

ශාස්ත්රපති - මූලය සෙ ආර්ික විදයා ඉ 169            

178 

     347 ප්රතිඵල නිකුත් කර 

ගනාමැත 

ශාස්ත්රපති-සංචාරක ආර්ික ො 

ගෙෝටේ කළමනාකරණ 

ඉ 32       32 ප්රතිඵල නිකුත් කර 

ගනාමැත 

ආර්ික සංවර්ධන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා  

ඉ 14               

14 

      47 10 

සංචාරක ආර්ික සෙ ගෙෝටේ 

කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා 

ඉ 37               

37 

     74 ප්රතිඵල නිකුත් කර 

ගනාමැත 

ශාස්ත්රපති ඉංග්රීසි අධයයන  ඉ                    16      16  

ශාස්ත්රපති ඉතිොසය ඉ       06  

දර්ශනසූරි ඉතිොසය ඉ       01                       01 

ශාස්ත්රපති - ජාතයන්තර 

සේබන්ධතා 

ඉ       01  

දර්ශනපති - ජාතයන්තර 

සේබන්ධතා 

ඉ 39              26   

ශාස්ත්රපති - ගද්ශපාලන විදයා ො ඉ       07  
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 විකද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු : 
 

පී
ඨ

ය
 

ප
ාඨ

ම
ාල

ාව
 

ම
ාධ

ය
ය

 

ප්රගේශ

ය 

පළමු වසර 

සිසුන් 

ගදවන 

වසර 

සිසුන් 

ගතවන 

වස ර 

සිසුන්  

සිේවන 

වසර 

සිසුන්  

උපාධි 

ලැබූ 

සංඛයාව 
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2
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ශාස්ත්ර 

පීඨය 

- E - -   04           03         

03 

- - 

එකතුව   - - 04 06 - - 

 

 

 

 

 

 

 

රාජය ප්රතිපත්ති 

 දර්ශනපති ගද්ශපාලන විදයා ො 

රාජය ප්රතිපත්ති 

ඉ       15  

දර්ශන ශූරි ගද්ශපාලන විදයා ො 

රාජය ප්රතිපත්ති 

ඉ       02                      01 

ශාස්ත්රපති - සිංෙල සි 85              85      85 61 

ශාස්ත්රපති - සමාජවිදයා සි/ඉ 27              17      44                      21 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 

වයවොරික සමාජ විදයාව  

ඉ 13              11      24             06 

දර්ශනපති - සමාජවිදයා සි/ඉ       05             01 
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2.1.2  අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ කතොරතුරු : 
 

අ
ධ
ය
ය
න
ොං
ශ
ය
/වි

ෂ
ය

 

ම
ොධ
ය
ය

 

ක
ජ
ය
. 
ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය

 

ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය

 

ස
හ
ය
 ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය

 

ක
ජ
ය

. 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය

 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය
 
හ
ො 

සී
ම
ොව
ොසි
 
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය
  

ත
ොව
 
ොලි
 
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය

 

උ
ප
ක
ද්
ශ
 
/වි

ශ
්ක
ේ
ෂ
 

 

නි
බ
න්ද්
ධ
 

 

ප්රජාවිදයා සි/ඉ 02   05 02 02  02 

ආර්ික විදයා සි/ඉ/ගද 01 06  11 06 06   

ඉංග්රීසි ගදපාර්තගේන්තුව ඉ 01 01  03 03 02   

භූගගෝල විදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

සි/ගද  02  07 03 06 01ගයදවුේ 

විශ්ගේෂක 

01 

ඉතිොස ගදපාර්තගේන්තුව සි/ඉ    04 01 02  01 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

සි/ඉ/ගද  01  02 06   02 

ගද්ශපාලන ො රාජය 

ප්රතිපත්ති 

ගදපාර්තගේන්තුව 

සි/ඉ/ගද 01   06 01 04   

සිංෙල ගදපාර්තගේන්තුව සි  03 01 04 04 08   

සමාජ විදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

 සි/ඉ/ගද 01 01 01 11 05 06  03 

ජනමාධය ඒකකය සි/ගද  03    02   

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීේ 

ඒකකය 

ඉ    03 

 

20 03 04 ස්ිර  

පාලි ො ගබෞද්ධ අධයයන 

ඒකකය 

සි/ඉ  02  01 01   02 

ඉස්ලාමීය ශිෂ්ඨාචාර 

ඒකකය 

ගදමළ     02    

ගණිත ඒකකය සි/ඉ/ගද      01   

පරිගණක ඉගැන්ීේ 

ඒකකය 

සි/ඉ/ගද       03.තවකා

ලික 02 

ස්ිර   

 

එ තුව  06 19 02 57 54 42 10 11 
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2.1.3 අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතතුරු : 
 

 
2.1.4 පර්ෂකේෂණ  නකවෝත්පොද්න හො ප්ර ොශන පිළිබඳ කතොරතුරු 
 

විෂය ප්රකාශන අගලවි කළ ඉදිරිපත් කළ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

පර්ගේෂකයන් සංඛයාව    

ප්රජාවිදයා  ගදපාර්තගේන්තුව 08                     28               

ආර්ිකවිදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

44                    48   

විදයා ො රාජය ප්රතිපත්ති 

ගදපාර්තගේන්තුව 

04                        03                   05 

සමාජවිදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

04                     15   

පාලි ො ගබෞද්ධ                          04   

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය 

01                     01   08                                11 

ජනමාධයය ඒකකය 05                     06   03                                03 

නගවෝත්පාදන සංඛයාව    

ගද්ශපාලන විදයා ො රාජය 

ප්රතිපත්ති ගදපාර්තගේන්තුව 

02                     01   

c.  සඟරා සංඛයාව    

ආර්ිකවිදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 
15                     16   

පීඨය/ශාඛාව ගජයෂ්ඨ 

(ඉෙළ)  

ගජයෂ්ඨ  කනිෂ්ඨ සුලු ගස්වක ගකාන්ත්රාත් 

ශාස්ත්ර පීඨය 02 15 17 17 03 

එකතුව 02 15 17 17 03 
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ඉතිොසය ගදපාර්තගේන්තුව                          01   

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

ගදපාර්ත ගේන්තුව 
06                     04   

සමාජවිදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

04                     07   

ජනමාධයය ඒකකය 04                     06   

 ෘති සංඛයොව    

ප්රජාවිදයා ගදපාර්තගේන්තුව 01                     04   

ආර්ිකවිදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

04                     03   

ඉංග්රීසි ගදපාර්තගේන්තුව 02                     02   

ඉතිොස ගදපාර්තගේන්තුව 02                     03                           03  

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

ගදපාර්ත ගේන්තුව 

02                     02   

ගද්ශපාලනවිදයා ො රාජය 

ප්රතිපත්ති ගදපාර්තගේන්තුව 

03                     03   

සිංෙල ගදපාර්තගේන්තුව  03                    02   

සමාජවිදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

 03                    03   

පාලි ො ගබෞද්ධ අධයයන 

ඒකකය 

                         01   

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය 

                                       01 

ජනමාධයය ඒකකය 02                     01   

e. ශොස්ීය ලිපි සංඛයොව    

ප්රජාවිදයා ගදපාර්තගේන්තුව 

ජනමාධයය ඒකකය 

12                     06   08                         

ආර්ිකවිදයා 14                     18   
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ගදපාර්තගේන්තුව 

ඉතිොස ගදපාර්තගේන්තුව 07                     05   15                                 07 

සිංෙල ගදපාර්තගේන්තුව  15                     05                                        04 

සමාජවිදයා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

15                     07  09                          

පාලි ො ගබෞද්ධ අධයයන 

ඒකකය 
08                      02 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය 
05                     01   

ජනමාධයය ඒකකය 10                     09   

ගවනත්    

ප්රජා විදයා ගදපාර්තගේන්තුව 08                  16                                  13 

ඉංග්රීසි ගදපාර්තගේන්තුව   21                                  17 

ජාතයන්තර සේබන්ධතා 

ගදපාර්ත ගේන්තුව 
  12                                  13 

ගද්ශපාලන විදයා ො රාජය 

ප්රතිපත්ති ගදපාර්තගේන්තුව 

14                    17   

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීගේ 

ඒකකය 

                        03   

ජනමාධයය ඒකකය                         11   

එකතුව 227               215 -                        03 194                        05 
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2.1.5 පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ හො වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු 

විෂය ඇතුළත් වූ  සම්ූර්ෂණ  ළ ඉදිරපත් කිරීම් 

 ළ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

a. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා    

ඉංග්රීසි 03

 

02 

03

 

01 

                        01 

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීේ ඒකකය 02                 02     02                 03 02                    01 

b. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා ගණන    

ජනමාධය ඒකකය 01                 03 01                 03  

c. උපාධි පාඨමාලා ගණන    

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීේ ඒකකය  01                                           01 

d. ඩිප්ගලෝමා වැඩසටෙන් ගණන    

ජනමාධය ඒකකය 03             01                

e. සෙතිකපත්ර පාඨමාලා ගණන    

ජනමාධය ඒකකය 01              01                

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අධයයනාංශය 02                 02 02                 02  

f. ගවනත්    

ජාතයන්තර සේබන්ධතා අධයයනාංශය 11                 10 11                 10  

ගද්ශපාලන විදයා ො රාජය ප්රතිපත්ති 

ගදපාර්තගේන්තුව  

                          01 

ප්රජාවිදයා ගදපාර්තගේන්තුව                      15   

ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීේ ඒකකය 39                 12  12                    04 

එකතුව 64                 44 23                18 14                  08 
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2.1.6 ලැබුණු තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු 

විෂය තයොග සංඛයොව විද්යොර්ෂීන්ද් 

සංඛයොව 

ශිෂය සංඛයොව 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

a. ගද්ශීය තයාග                  10 03               07               08 

b. ජාතික තයාග                  04                  03 01                    

c. අන්තර්ජාතික තයාග                  03 03                01                

d. ගවනත්   07                   

එකතුව -               17 06            03 16               08 

 
2.1.7 අලුතින්ද් ඇරඹූ පොඨමොලො පිළිබඳ කතොරතුරු : 2015 
 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ
ය
ය

 

සහති පර ඩිේකලෝමො පශ්චොත් 

උපොධි 

පොඨමොලො 

ශොස්ර

පති  

ද්ර්ෂශන

පති 

ද්ර්ෂශන

සූරි 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

ශාස්ත්ර 

පීඨය 

ආර්ිකය සඳො 

ඉංග්රීසි සෙතික පත්ර 

ඉ සෙතිකපත්ර      

 සිංෙල භාෂා 

සෙතිකපත්ර 

සි සෙතිකපත්ර      

 
 
 

2.2 අධයොපන පීඨය 

අධයොපන පීඨකේ ද්ැේම: 
 
අධයාපන පීඨය මිනිසත් බවට ගස්වය කිරීමට කැප වූ විද්වත් භාවගේත්, අධයාපන විෂයය ඉගැන්ීගේ 
ො ඒ පිළිබඳ පර්ගේෂණගේත් උත්කෘෂ්ඨ ගක්න්රයක් බවට පත්කිරීම. 
 
අධයොපන පීඨකේ කමකහවර: 
 
අවශය දැනුම, සුභවාදී ආකේප සිත  ජාතිය උගදසා ඉගැන්ීම, පර්ගේෂණ ො ඉටුගකගරන ගස්වගයි 
ඵලදායී දක්ෂතා සිත වූ කැපීගමන් යුතු වෘත්තීය අධයාපනඥයන් සංවර්ධනය කිරීම ගකගරි උපකාරී 
ීම.    
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2.2.1 ශිෂයයන්ද් සහ සම්පත් පිළිබඳ විස්තර 

පොඨමොලොව  සමස්ත 

ශිෂය 

සංඛයොව  

සමස්ත අධයයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය  
සමස්ත අනධයයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය  පුර්ණ කාලින පාඨමාලා  

 
අධයාපනේදී  I 

93  
 
 
 
 
 
 

26 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 
 

අධයොපනකව්දී  II 140 

අධයොපනකව්දී  III 103 

අධයොපන පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො  122 

කද්වන භොෂොවේ කලස ඉංග්රීසි ඉගැන්ද්වීම  21 

අධයොපන නොටය සහ රංග ලො පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො  

අධයොපනපති-සොමොනය  57 

අධයොපනපති-සංවර්ෂධනොත්ම  මකනෝවිද්යො  

ද්ර්ෂශනපති  26 

ද්ර්ෂශනකව්දී  05 

අර්ෂධ ොලීන පොඨමොලො   
1086 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

අධයොපන පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො (සිංහල ) 

අධයොපන පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො(ඉංග්රීසි) 140 
අධයොපන නොටය සහ රංග ලො පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො 108 

අධයොපනපති ( ළමනො රණ ) 75 

අධයොපනපති (සොමොනය-ඉංග්රීසි) 45 

උපකද්ශනය පිළිබඳ පශ්චොත් උපොධි ඩිේකලෝමො  60 

ද්ර්ෂශනපති 41 

ද්ර්ෂශනකව්දී 11 

 
2.2.2 කද්ශීය ශිෂයයන්ද් කේ කතොරතුරු:  
 
 
පොඨමොලොව  
 
 
 

මොධයය  2014 ප්රථම 

වසර  
(ශොස්ර 
පීඨ 

කද්වන 

වසර ) 

කද්වන 

වසර  
(ශොස්ර 
පීඨ 

කතවන 

වසර ) 

කතවන  
වසර  
(අධයොපන 
පීඨ 
අවසන්ද් 

වසර) 

උපොධි ලැබූ  

සංඛයොව  

ප්රථම උපොධි  
අධයොපනකව්දී  (B.Ed) 

සිංහල   63 92 59 2015 වසකර්ෂ ප්රථම 
 ොර්ෂතුකව් ප්රතිඵල 

නිකුත් ක කර්ෂ. 
කද්මල   15 27 24 

ඉංග්රීසි   15 22 21 

පශ්චාත් උපාධි පුර්ණකාලින  

අධයොපන පශ්චොත් උපොධි 

ඩිේකලෝමො  

සිංහල  98 

 
 එේ අවුරුදු පොඨමොලොව  

ප්රතිඵල නිකුත් 

කිරීමට නියමිතය  කද්මළ  24 

කද්වන භොෂොවේ කලස ඉංග්රීසි 

ඉගැන්ද්වීම  
ඉංග්රීසි  21 

එේ  අවුරුදු පොඨමොලොව  
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අධයොපනය, නොටය හො රංග 

 ලොව පිළිබඳ පශ්චොත් උපොධි 

පොඨමොලොව 

සිංහල 2013 
වසර 
සඳො 

ඇතුළත් 
ී නැත 

එේ අවුරුදු පොඨමොලොව  

අධයොපනපති හො 

සංවර්ෂධනොත්ම   මකනෝ විද්යොව 

සිංහල  නිබන්ද්ධ භොරදුන්ද් 
පසු ේ රතිඵල නිකුත් 
ක කර්ෂ 

අධයොපනපති  - සොමොනය  සිංහල     
අධයොපනපති  සිංහල  16 

ද්ෑ අවුරුදු පුර්ෂණ ොලින පොඨමොලොව  
2013.03.04 දින 

ආරම්භ විය ඉංග්රීසි  10 

ද්ර්ෂශන ශුරි  ඉංග්රීසි  05 තුන්ද් අවුරුදු පුර්ෂණ ොලින පොඨමොලොව  

පශ්චොත් උපොධි-ූර්ෂණ  ොලීන 

පොඨමොලො  
අධයොපන පශ්චොත් උපොධි 

ඩිේකලෝමො  

 
සිංහල  

 
1086 

එේ අවුරුදු පොඨමොලොව  

 
 
ප්රතිඵල නිකුත් 

කිරීමට නියමිතය 
 අධයොපන පශ්චොත් උපොධි 

ඩිේකලෝමො 
ඉංග්රීසි 140 

අධයොපන නොටය සහ 

රංග ලොව පිළිබඳ පශ්චොත් 

උපොධි ඩිේකලෝමො  

සිංහල 108 එේ අවුරුදු පොඨමොලොව  2012.06.16 දින 
ආරම්භ විය  

අධයොපනපති  සිංහල 65 
අවුරුදු එ  හමොර  පොඨමොලොව  

21.08.2014 දින 
ආරම්භ ක රිණි  

අධයොපනපති ඉංග්රීසි 45 

අවුරුදු එ  හමොර  පොඨමොලොව  

07/12/2014 
ද්ැන්ද්වීම් පළ 

ක රිණි  

අධයොපනකව්දී  (සොමොනය ) 
 

සිංහල  නිබන්ද්ධ භොරදුන්ද් 

පසු ප්රතිඵල නිකුත් 

ක කර්ෂ   

උපකද්ශනය පිළිබඳ පශ්චොත් 

උපොධි ඩිේකලෝමො  
සිංහල 60  

ද්ර්ෂශනපති 
සිංහල 22 

තුන්ද් අවුරුදු පොඨමොලොව  
ආරම්භ විය. 
ක්රියොත්ම  කවමින්ද් 

පවතී 
ඉංග්රීසි 19 

ද්ර්ෂශනසුරි  ඉංග්රීසි  11 පස ්අවුරුදු පොඨමොලොව  

 
 

 

අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

විෂය  
මොධයය  කජය. 

මහො. 
මහොචොර්ෂය  කජය. 

 ථි. 
 ථි. සහ.  ථි. උපකද්ශ

   
මොනවශොස්ර අධයොපන අධයයනොංශය 

වයවොරික වාේවිදයාව  ඉ   01     
පර්ගේෂණ ක්රමවිදයාව  සි / ඉ       
අධයාපන ගැටලු සෙ 
ප්රතිපත්ති 

සි / ඉ    02 
  

අධයාපනගේ 
සමාජවිදයාත්මක සෙ 
දාර්ශනික පදනම  

සි / ඉ 
/ගද  

   02 
  

චරිත අධයාපනය  සි     01   
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වැඩිිටි සෙ ඉදිරි 
අධයාපනය  

සි     01 
  

සිංෙල ඉගැන්ීගේ 
ක්රමගේදය  සි     01 

  

යාවජීව අධයයනය  සි / ඉ    01   
භාෂා කලා  ඉ    02   
බුද්ධ ධර්මය  සි     01   
ගබෞද්ධ අධයාපනය  සි     01   
අධයාපන දර්ශනය  සි / ඉ    01   
ඉංග්රීසි සාිතය 
ඉගැන්ීම  

ඉ    01 
  

ඉංග්රීසි ඉගැන්ීගේ 
විගශ්ෂ ක්රම  

ඉ /ගද   
 

01 
 

02 
  

ඉංග්රීසි ඉගැන්ීගේ ක්රම  ඉ    01   
විදයා සෙ තාක්ෂණ අධයාපන අධයයනාංශය  

සාමානය විධික්රම  සි / ඉ   02    
විදයාව  විගශ්ෂ 
ඉගැන්ීේ ක්රම  

සි / ඉ 
/ගද 

 
 

01 01 
  

ගභෞතික විදයා විගශ්ෂ 
ඉගැන්ීේ ක්රම  

සි / ඉ 
 

 
01 01 

  

විගශ්ෂ ගක්ගෂ්ත්ර-
ජනගෙන අධයාපනය  

සි / ඉ 
 

 
01  

  

අධයාපනගේ පදනම- 
විදයාත්මක පදනේ  

සි / ඉ 
 

 
02  

  

විදයාව සෙ විදයා 
අධයාපනගේ ස්වභාවය  

සි / ඉ 
 

 
02  

  

විදයාව උපගද්ශන 
සැලසුම සෙ ඇගයීම  

සි / ඉ 
 

 
01  

  

විදයාව උපගද්ශන 
සැලසුම සෙ 
සංවර්ධනය  

සි / ඉ 
 

 
02  

  

ගණිතය විගශ්ෂ 
ඉගැන්ීගේ ක්රම  

සි / ඉ 
  01    

- විගශ්ෂ ක්ගෂ්ත්ර- 

අධයාපන තාක්ෂණය  
සි / ඉ 

  01    

විෂයමාලා නයාය සෙ 
ක්රියාවලි  

සි / ඉ 
/ගද 

 01 01    

ඉගැන්ීේ ක්රම -
ගතාරතුරු තාක්ෂණය  

සි / ඉ 
  01   01 

විගශ්ෂ ක්ෂත්ර- 
පරිගණක අධයාපනය  

සි / ඉ 
  01 01  01 

ගතාරතුරු තාක්ෂණය  සි / ඉ 
   01  01 

ජීවවිදයාත්මක විදයා 
විගශ්ෂ ඉගැන්ීේ ක්රම  

සි / ඉ 
   01   

විදයාව විගශ්ෂ 
ඉගැන්ීේ ක්රම  

සි / ඉ 
   01   

විගශ්ෂ ක්ගෂ්ත්ර- පරිසර 
අධයාපනය  

සි / ඉ 
   01   

විදයාගව විෂයමාලා 
ක්රියාවලිය සෙ 

සි / ඉ 
   01   
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සංවර්ධනය  
මගනෝවිදයා අධයාපන අධයයනාංශය  

අධයාපන මිනුේ සෙ 
ඇගයීේ  

සි / ඉ  
01 01 01 01 

 

අධයාපන සංඛයානය  සි / ඉ  
01    

 

අධයාපනික සෙ 
මගනෝවිදයාත්මක 
පරීක්ෂාව  

සි / ඉ  
01    

 

මගනෝවිදයාත්මක 
පදනම  

සි / ඉ 
/ගද 

 
01    

 

පර්ගේෂණ විධික්රම  සි / ඉ  02 01    
අධයාපනගේ 
මගනෝවිදයාත්මක 
පදනේ  

සි / ඉ 
/ගද 

01 
01 02  02 

 

මුේ ළමාවිය 
අධයාපනය  

සි / ඉ 
/ගද 

01 
01    

 

ළමා සෙ ගයාවුන් 
සංවර්ධනය  

සි / ඉ 01 
01 01   

 

ඉගගනීගේ 
මගනෝවිදයාව  

සි / ඉ 01 
01 01   

 

මගනෝවිදයාත්මක 
පරික්ෂාව  

සි  
01 

    
 

පාසේ උපගද්ශනය  සි / ඉ 
/ගද 

 
01 02 01 01 

 

උපගද්ශනය සෙ 
අධයාපන 
මාර්ගගෝපගද්ශනය  

සි/ඉ  
 

 01   
 

සමොජවිද්යො අධයොපන අධයයනොංශය 
අධයාපනගේ 
සමාජවිදයාත්මක 
පදනේ  

සි / ඉ 
/ගද 

 01 02 01   

ඉගගනීගේ සාමානය 
ක්රම  

ඉ/ගද/ 
 

01 
    

ඉගැන්ීගේ විගශ්ෂ 
උපක්රම  

ඉ/ගද/ 
 

01 
    

ඉගැන්ීගේ විගශ්ෂ 
ක්ගෂ්ත්ර  ඉ/ගද/  

01 
    

ක්රියාවලි පිළිබඳ නයාය 
(අධයාපනගේ සමාජ 
විදයාව) 

සි / ඉ 
/ගද 

 
01 

02 01   

අධයාපනගේ පදනම  සි/ඉ    03    

තුලනාත්මක අධයාපන  සි / ඉ 
/ගද 

  04 01 01  

අධයාපන නීතිය  සි / ඉ 
  01    

අධයාපනගේ මානව 
ිමිකේ  

සි / ඉ 
  01    

පුරවැසි අධයාපනය  සි / ඉ 
/ගද 

  01  01  

ප්රාථමික අධයාපනය  සි / ඉ   01 01   
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පර්ගේෂණ විධික්රම  
   06 

01 
 

  

අධයාපනගේ 
සමකාලින ගැටලු සෙ 
සමාජ ප්රශ්න  

සි / ඉ   01 01   

ඉගගනුේ  විධික්රමවල 
ඉතිොසය  

සි    01    

අධයාපනගේ 
සමාජවිදයාත්මක 
සන්දර්භය  

සි / ඉ 
  02 01   

අධයාපන පරිපාලනය  සි / ඉ 
  02    

අධයාපන සැලසුේ  සි/ගද    02  01  

පාසේ මට්ටගේ 
සැලසුේකරණය සෙ 
කළමනාකරණය  

සි / ඉ 
/ගද 

  02  
 
 

 

ගද්ශපාලන විදයා 
විධික්රම  

සි    01    

තෘතිය අධයාපනය  සි / ඉ   01 01   

පාසේ පාදක 
කළමනාකරණය  සි/ගද    03  

01 
 

 

ආර්ික විදයා ඉගගනීේ 
විධික්රම  

සි    01    

වාණිජයගේ ඉගගනීේ 
විධික්රම  

සි / ඉ 
/ගද 

  01  01  

පර්ගේෂණ ක්රමවිදයාව  සි / ඉ   01    

භූගගෝලවිදයා 
ඉගැන්ීේ විධික්රම  

සි/ගද   01 01    

ගද්ශපාලනවිදයා 
ඉගැන්ීේ විධික්රම  

සි    01    

 
 
 
ගජය්ෂ්ඨ මොචාර්ය     1  
මොචාර්යවරු      2       
සොය මොචාර්ය       2   
ගජය්ෂ්ඨ කිකාචාර්ය  I ගර්ණිය         8 
ගජය්ෂ්ඨ කිකාචාර්ය  II  ගර්ණිය     4 
කිකාචාර්ය       7 
පරිවාස කිකාචාර්ය      3 
 ථි ොචොර්ෂයවරුන්ද්කේ මුළු  එ තුව                  27 
 

උපගද්ශක                  1 
අධයයන සහොය  ොර්ෂය මණ්ඩලකේ  මුළු එ තුව      1               
ගජය්ෂ්ඨ සෙකාර ගේඛකාධිකාරී    1 
පරිපොලන නිලධොරීන්ද්කේ මුළු එ තුව         1 
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2.2.3   අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල විස්තර : 

කජයෂ්ඨතම  කජයෂ්ඨ   ණිෂ්ඨ  සුළු  

03 06 01 07 

 
2.2.4 පර්ෂකේෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශනවල විස්තර : 
 

විෂය  ප්ර ොශිත  අකලවි ළ  ඉදිරිපත්  ළ 

   
අ.  පර්ගේෂණ සංඛයාව  11  25 

ආ.  නගවෝත්පාදන 
සංඛයාව  

   

ඇ. වාර සඟරා  සංඛයාව  09   

ඉ. ග්රන්ථ සංඛයාව  09   

උ.  ලිපි සංඛයාව  23  05 

එ.  ගවනත්  -   

 
 
 
2.2.5 පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර: 

විෂය  ඇතුළත්  ළ සම්පුර්ෂණ  ළ  ඉදිරිපත්කිරීම්  ළ  

 03  02 

අ.  පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව  02 - - 

ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා සංඛයාව  01 - - 

ඇ. උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව  - - - 

ඉ.  ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා සංඛයාව  - - - 

උ.  සෙතිකපත්ර පාඨමාලා සංඛයාව  03 - - 

 
 2.2.6 අලුතින්ද් ආරම්භ  ළ පොඨමොලො පිළිබඳ විස්තර 

පොඨමොලොව මොධයය සහති  

පර  

ඩිේකලෝමො  පශ්චොත් 

උපොධි 

ඩිේකලෝමො 

ශොස්ර කව්දී ද්ර්ෂශනකව්දී ද්ර්ෂශනසූරි 

දර්ශනගවදී 

දර්ශනසූරි 

සිංෙල  

ඉංග්රීසි 

   දර්ශනපති/දර්ශනසූරි පාඨමාලා ආරේභ 

විය.  ගමාඩියුල 20 කින් සමන්විත 

පර්ගේෂණ ක්රම විදයා උපාංගයක් ද 

අඩංගු පූර්ණකාලීන සෙ අර්ධ කාලීන 

පාඨමාලා දැනට පැවැත්ගවන 

පාඨමාලාවකි. 

පාසැේ 

නායකත්වය 

සිංෙල  අයදුේපත් 

කැඳීම සඳො 

දැන්ීේ දමා ඇත 
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යටිතල පහසු ම් පිළිබඳ කතොරතුරු 

යටිතල පෙසුකේ විස්තර වියදම රු. ගභෞතික සංවර්ධනය 

1 .nvd ldurh mka;s ldurhla njg 
m;a lsrSu yd m%;sixialrKh 
 
2 ldur wxl 2 fnod fjka lsrSu 
 
3.   ldur wxl 3 olajd mq¿,a lsrSu 
 

435,521.60 

 

 

98,336.00 

 

 

2,052,380.85 

 

 

2.3 පශච්ොත් උපොධි අධයයන පීඨය 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය, ශ්රී ලංකාගේ පශ්චාත් උපාධි ආයතන අතුරින් 

ප්රධානතම ආයතනයකි.   1997 දී විවෘත ප්රතිපත්ති ෙඳුන්වා දීමත් සමග උසස් උධයාපනය සඳො වූ 

ගවළඳ ගපාළ සැලකිය යුතු අන්දමින් ගවනස් විය.  වර්තමානය වන විට අධයයන ගෙෝ වෘත්තිමය 

සංවර්ධනය සඳො පශ්චාත් උපාධි පුහුණුව අතයවශය අංගයක් බවට පත් තිගබ්.  1987 අංක 3 දරන 

උපාධි අධයයන පීඨ පනතින් ගමම උපාධි අධයයන පීඨය ස්ථාපනය කරන ලදී.  පීඨාධිපතිතුමාගේ 

ප්රධානත්වගයන් යුත් ගමයි කළමනාකාරීත්වය උපාධි අධයයන මණ්ඩලය විසින් දරනු ලබන අතර,  එම 

මණ්ඩලය ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ සනාතන සභාවට ො පාලක සභාවට වගකිව යුතුය.  පනත යටගත් 

ස්ථාපනය කරන ලද සංවර්ධන අධයයන සඳො වන සංවර්ධන අධයයන මණ්ඩලයද වෘත්තිමය අධයයන 

සඳො වන සංවර්ධන අධයයන මණ්ඩලයද, වෘත්තිමය අධයයන සඳො වන අධයයන මණ්ඩලය ද 

ප්රතිපත්ති සැලසුේ කිරීගේ පළමු තලය ගලසින් ක්රියාත්මක ගවමින් තම නිර්ගද්ශ, පීඨ සභාගේ අනුමැතිය 

සඳො ඉදිරිපත් කරයි.  පීඨ සභාව ගමම තීරණ ඇගයීමට ලක් කර සනාතන සභා අනුමැතිය සඳො 

නිර්ගද්ශ කරයි. 

 

 

2015 වසකර්ෂ උපොධි අධයයන පීඨ සභොකව් සංයුතිය පහත පරිදි විය.  

 
උපාධි අධයයන පීඨය (සභාපති) මොචාර්ය සුනිේ චන්රසිරි - 2015 ගදසැේබර් 17 දින 

දක්වා 
පීඨාධිපතිවරු මොචාර්ය අතුල රණසිංෙ (වැඩබලන පීඨාධිපති) , 

2015 ගදසැේබර් 18 දින සිට 
පීඨාධිපති ශාස්ත්ර මොචාර්ය අතුල රණසිංෙ 
පීඨාධිපති අධයාපන පීඨය මොචාර්ය ඩබ්ලිේ. චන්රදාස 
පීඨාධිපති - නීති පීඨය ජී.ටී.තමිේමාරන් මයා- 2015 මැයි දක්වා  

ඉන්දිරා නානායක්කාර මිය- 2015 ුනි සිට 
පීඨාධිපති- කළමනාකරණ ො මූලය පීඨය ආචාර්ය ආර්. ගස්නාධිරාජා 
පීඨාධිපති- වවදය පීඨය මොචාර්ය ඒ. ගේ. ගපගර්රා  
පීඨාධිපති - විදයා ආචාර්ය ගේ.ගක්. විගේරත්න (වැඩබලන පීඨාධිපති) 

2015 ගපබරවාරි දක්වා 
මොචාර්ය ගක්.ආර්.ආර්. මොනාම 2015 ගපබරවාරි 
සිට 

අධයක්ෂ වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි 
ආයතනය 

මොචාර්ය ජනක ද සිේවා 
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3%

49%43%

5%

ශිෂය ලියොපදිංචිය 2015

MPhil/PhD

Masters

Postgraduate Diploma

Executive Diploma 2%
18%

76%

4%

FGS පර්ෂකේෂණ 
නිමැවුම2015

Thesis Dissertation

Extended Essays Project Reports

පාලක සභා නාමිකගයෝ මොචාර්ය ටී.ආර්. ආරියරත්න 
මොචාර්ය ඉන්රලාේ ද සිේවා 
සී. මාලියද්ද මයා 2015 මාර්තු දක්වා 
අමිත ගක්. යූ ගමගේ මයා 
මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් රත්නායක - 2015 ුනි සිට 
ගජොන් ප්රසන්න අමරතුංග මයා - 2015 ුනි සිට 

සනාථන සභා නාමිකගයෝ මොචාර්ය බී.එේ. පණ්ඩිතරත්න 
මොචාර්ය නිමේ ගක් දන්ගේල 

ගේකේ එච්.එේ.ඩබ්ලිේ.ජී.පී.ආර්.ඒ. බණ්ඩාර මයා/නිගයෝජය 
ගේඛකධිකාරි 

පෙත සඳෙන් අය පීඨ සභා රැස්ීේ වලට 
ආරාධිතයින් වශගයන් සෙභාගී වුෙ.  

 

සභාපති BSDS මොචාර්ය ජී.අයි.සී. ගුණවර්ධන 

සභාපතිBSPS රනිේ අයි. ගස්නාරත්න මයා 

 
2.3.1  සම්පත් හො ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 
 
2007 වසගර්දී ජාලගත ඉගැන්ීේ ක්රමය ෙඳුන්වා දීම වැදගත් පියවරකි.  ශිෂයයන්ට පාඨමාලා ගතෝරා 

ගැනීම, ඉගැන්ීේ කාල පරාසය, ඉගැන්ීගේ -ඉගැනගැනීගේ ො ඇගයීගේ නව ක්රමගේද යන අංශ 

සේබන්ධගයන් වැඩි නමයශීලිත්වයක් ලබා දීමට  ගමමගින් ෙැකි ී ඇත.  අගනක් වැදගත් ො වර්ධනීය 

අවස්ථාව වනුගේ බහු ක්ගෂ්ත්ර අධයයනයන් ගකගරි රුියක් දක්වන සිසුන්ගේ ප්රගයෝජනය සඳො 2015 

වසගර්දී නව වැනි වරටත්, වඩාත් වුෙගත මට්ටමකින් දර්ශනපති, දර්ශනසූරි වැඩසටෙන් පවත්වාගගන 

යාමයි. 

ප්රස්ථාර  3: උ.අ.පී. - ශිෂය ඇතුළත්කිරීම  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය විසින් සමාගලෝිත වසර තුළ විධායක ඩිප්ගලෝමා ෙතරක්  (04), පශ්චාත් 

උපාධි ඩිප්ගලෝමා වැඩසටෙන් දෙතුනක් (13), ශාස්ත රපති වැඩසටෙන් දෙතුනක් (13), දර්ශන විශාරද 
පාඨමාලා 02 පවත්වන ලදී. පීඨය සායනික මගනෝවිදයාව පිළිබඳ තම දර්ශනපති උපාධිය අඛණ්ඩව 
ඉදිරිපත් කළ අතර තම අතුරු වයවස්ථාවනට සුඵ  සංගශෝධන එක් කරමින් දර්ශනපති/දර්ශන විශාරද 
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අධයයන වැඩසටෙන් ප රතිවුෙගත කරන ලදී. වයාපාර කළමනාකරණය සඳො වන පශ්චාත් උපාධි 

ඩිප්ගලෝමාවට (PgD. BM) වයාපාර අධයයනය පිළිබඳ ශාස්ත රපති උපාධියටත් සංවර්ධන අධයයන 

පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමාවටත් (PgD.DS)ඇතුළත් ීම සඳො ඇති ඉෙළ ඉේලුම කරණ 
ගකාටගගන පීඨය විසින් ගමම වසගර්  දී කණ්ඩායේ  ගදකක් (සතිගේ දින ො සති අන්ත) ගමම එක් එක් 
අධයයන වැඩසටෙන් සඳො බඳවා ගැනීමට තීරණය කගළ් ය. 
 
පිඨගේ එක් මුඛය අරමුණක් වන්ගන් තත්ත්ව වර්ධනය වන අතර ගමම අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම 

සඳො ක රමගේද ගදකක් (02) පීඨය විසින් ගයාදාගගන ඇත. එනේ; 
පවත්නා අධයයන පාඨමාලා  පුනරීක්ෂණය කිරීම ො යාවතත්කාලීන කිරීම මගින්  විෂයමාලා 
සංවර්ධනය 
විශ්වවිදයාලයීය ො කර්මාන්ත ක්ගෂ්ත්රගයන් ලබාගත් ඉෙළ සුදුසුකේලත්  කාර්ය මණ්ඩලය 
ගයාදාගනිමින් ශිෂයයන්ට දැනුම ලබාදීම 
 
ගමවැනි ක රමගේද මගින්  කර්මාන්තයත්, විශ්වවිදයාලයත් අතර ඇති සේබන්ධතාව ද ශක්තිමත් ගවයි. 

රාජය ො පුද්ගලික ක්ගෂ්ත රයන් ගවතින් එේල වූ තරගකාරී පීඩනය මධයගේ වුව ද 2015  වසගර් දී 
පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය තම ශිෂය ඇතුළත් කිරීගේ  මට්ටේ  එක ගලස පවත්වා ගැනීමට සමත් 
විය. 
 

2.3.2 ශිෂය කතොරතුරු  

දර්ශනපති, දර්ශනසූරී, ශාස්ත රපති, පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා ො විධායක ඩිප්ගලෝමා වැඩසටෙන් 

නිගයෝජනය ගවන පරිදි ගත් කල 2015 වසර සඳො මුඵ ශිෂය ඇතුළත් කිරීේ  සංඛයාව 1312  ගදගනක්  

වූෙ. සමාගලෝිත වසර තුළ උපාධිලාභී මුඵ ප රතිදානය උපාධිධාරීහු  621  ගදගනක්  වූෙ . 

2.3.3 අධයයන සහ අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල විස්තර  

පීඨගේ පීඨාධිපති ගලසින් මොචාර්ය සුනිේ චන්රසිරි කටයුතු කළ අතර  එච්. එේ. ඩබ්. ජී. පී. ආර්. ඒ. 

බණ්ඩාර මෙතා පීඨගේ ගජයෂ්ඨ සෙකාර ගේඛකාධිකාරී ගලස වසර මුළුේගේ ම තව දුරටත් කටයුතු 

කගළ්ය. එේ. ඒ. පී. පී. චන්රදාස මිය ගජයෂ්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරිනිය ගලස කටයුතු කළාය. උපාධි 

අධයයන පීඨය ස්ිර ගස්වකයන් දස ගදගනකු ද ගකාන්ත රාත් පදනම මත ගස්වකයන් විසි ගදගනකු ද 

ගස්වගයි ගයාදවා ඇත. 

පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො සම්බන්ද්ී ොර වරු  

පාඨමාලාව  සම්බන්ධිකාරක  

බහු-ශික්ෂණ අධ්යයන පිළිබඳ දර්ශනපති 

සහ දර්ශනවිශාරද     

අචාර්ය ඒස්  . පි  . ප්රර්මරත්න  

ආචාර්ය ඒ .ඒ .සි  . අරේසිිංහ  

ආචාර්ය එම්  . සුමනදාස  

ආචාර්ය අයි .එම් .ලක්්මන්ධ 

සරත් එස්  . විදානගම  
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සායනික මරනෝවිද්යාව පිළිබඳ දර්ශනපති    ඒ  . වී .එස්  . රර්ඛා  

ව්යාපාර අධ්යයන ශාස්ත්රපති  ආචාර්ය රක්  . කරේන්ධද්ර  

ර ාරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය පිලිබඳ 

පශ්චාත් උපාි ඩිප්රලෝමා /ශාස්ත්රපති  

රුශාන්ධ අරේගුණවර්ධන  – 2015 ජූලි දක්වා  

ආචාර්ය නිෂාර ප්රනාන්ධු 

ආචාර්ය බී කුමරර්න්ධද්රන්ධ 

ආර් .ඩි .ටී  . ජයසුන්ධදර  

පී .රක් .එස් .මනතුිංග  - 2015 මාර්තු සිට  

කාන්ධ ා අධ්යයන පිලිබඳ පශ්චාත් උපාි 

ඩිප්රලෝමා /ශාස්ත්රපති  

ආචාර්ය ආශා අරේරස්කර 

සරත් එස්  . විදානගම  

මානව හිමිකම් පිළිබඳ පශ්චාත් උපාි 

ඩිප්රලෝමා /ශාස්ත්රපති  

වසන්ධ ා රසරනවිරත්න  

ජපන්ධ අධ්යයන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාි 

ඩිප්රලෝමා /ශාස්ත්රපති  

ආචාර්ය එන්ධ  . එන්ධ .රේ  . නවරත්න  

සිංවර්ධන අධ්යයන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාි 

ඩිප්රලෝමා /ශාස්ත්රපති  

ආචාර්ය ඩි .ඒ .අයි  . දයාරත්න    

මහාචාර්ය එච් .ඩි  . කරුණාරත්න  

ආචාර්ය රක් .අමිර් ලිිංගම් 

සරත් එස් .විදානගම  

 

ව්යාපාර කලමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් 

උපාි ඩිප්රලෝමා - සම්ප්රදායික මාදිලිය  

ආචාර්ය ඒ .ඒ  . අසීස් 

ව්යාපාර කලමන්ධකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් 

උපාි ඩිප්රලෝමා  (එම්  . ඉරගනුම මගින්ධ) 

ආචාර්ය නිහාල් පද්මසිරි  

උපරද්ශනය සහ මරනෝ-සමාජ වැඩ පිළිබඳ 

පශ්චාත් උපාි ඩිප්රලෝමා . 

 ආචාර්ය ආශා අරේරස්කර  

 

කම්කරු සම්බන්ධධ ා සහ මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාි 

 ආචාර්ය ඩි .ඒ  . අයි  . දයාරත්න  



 47 

ඩිප්රලෝමා  / ශාස්ත්රපති  ආචාර්ය එම් .පී .පී .ධර්මදාස 

සරත් එස්  . විදානගම  

 

රාේය පරිපාලනය /මහජන  

කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාි 

ඩිප්රලෝමා /ශාස්ත්රපති   

ආචාර්ය එම් .සුමනදාස  

අරලවිකරණය පිළිබඳ විධායක ඩිප්රලෝමා-

සාම්ප්රදායික මාදිලිය . 

සරත් එස්  . විදානගම  

ආර් .එල් .බාලසූරිය 

නි්පාදනය /නි්පාදන කළමනාකරණය 

පිළිබඳ පශ්චාත් උපාි ඩිප්රලෝමා  / 

ශාස්ත්රපති  

ආර් .අයි  . රස්නාරත්න  

ඩේලිව් .ඒ .බී .එස්  . වික්රමාරච්ි  

කලාපිය සිංවර්ධනය සහ සැලසුම්කරණය 

පිළිබඳ ශාස්ත්රපති  

මහාචාර්ය එස් .ඒ  . රනාබර්් . 

ගැටුම් සහ සාම අධ්යයනය පිළිබඳ පශ්චාත් 

උපාි ඩිප්රලෝමා /ශාස්ත්රපති  

ඒ  . සර්රවස්වාරන්ධ . 

පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් 

උපාි ඩිප්රලෝමා  / ශාස්ත්රපති  

ආචාර්ය එම්  . සුමනදාස  

අරලවිකරණය පිළිබඳ එම්  . ඉරගනුම් ක්රමය 

ඔස්රස් විධායක ඩිප්රලෝමා 

සරත් එස්  . විදානගම  

ආර් .එල් .බාලසූරිය 

එම්  . ඉරගනුම් ක්රමය ඔස්රස් මහජන 

කළමනාකරණය සහ ආණ්ඩුකරණය 

පිළිබඳ විධායක ඩිප්රලෝමා  

  

ආචාර්ය එම්  . සුමනදාස  

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විධායක 

ඩිප්රලෝමා 

ආචාර්ය රකෝකිලා රකාණසිිංහ 

එම් .ඒ .එම් .හකීම් 

 
 
2.3.4 අලුතින්ද් ආරම්භ  ළ පොඨමොලො පිළිබඳ කතොරතුරු   

 
මානව අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාව 2015 ගදසැේබර් මස ආරේභ විය. 
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2.3.5  වයොපෘති පිළිබඳ කතොරතුරු 

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පිඨගේ ප්රධාන ගැටලුවක් ව පවතින ඉඩකඩ පිළිබඳ ප්රශ්නයට විසඳුමක් ගලස 

නව ගගාඩනැගිේලක් ඉදි කිරීගේ කටයුතු දැනටමත් ආරේභ කර තිගබ්  

පශ්චොත් උපොධි පොඨමොලො විස්තර 2015 

පොඨමොලොව විස්තර 

දර්ශනපති, දර්ශනසූරි නිබන්ධ 09 
ශාස්ත්රපති නිබන්ධිකා 112 
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා විස්තෘත රචනා 474 
විධායක ඩිප්ගලෝමා වයාපෘති වාර්තා 26 
 621 
 
 
 
ශිෂය ලියොපදිංචිය 2015 
 

පොඨමොලොව  ලියොපදිංචිය 

දර්ශනපති සෙ දර්ශනසූරී 2015/2017    43 

ප්රාගද්ශීය සංවර්ධනය ො සැලසුේ පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි 2015/2016  42 

මානව අයිතීන් පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි  53 

මෙජන පරිපාලනය ො මෙජන කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය  64 

ජපන් අධයයන -ශාස්ත්රපති උපාධි 4 

කේකරු සේබන්ධතා සෙ මානව සේපත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ගලෝමා / ශාස්ත්රපති 

120 

වයාපර අධයයනය ශාස්ත්රපති උපාධි 2015 106 

උපගද්ශනය සෙ මගනෝසමාජීය සොය  පිළිබඳ ශාස්ත්රපති  උපාධි   15 

සංවර්ධන අධයයන ශාස්ත්රපති උපාධි  2015/2016  45 

පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි 2016/2015  40 

ගැටුේ සෙ සාමය  පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි  36 

ගතාරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය  ශාස්ත්රපති උපාධි 
 

64 

ජපන් අධයයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 8 

සංවර්ධන අධයයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප ්ගලෝමා 22 

ප්රජා පරිපාලන ො කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  33 
 

පරිසර කළමනාකරණය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  15 

ගැටුේ ො සාමයික අධයයන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  35 
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නිෂ්පාදන ො කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 54 

ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය ො කාන්තා අධයයන පශ්චාත්  උපාධි ඩිප්ගලෝමා 13 

ගතාරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය 128 

කේකරු සබඳතා ො මානව සේපත් කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  105 

වයාපාර කළමනාකරණය පශ්චාත් උපාධි ඩිප ්ගලෝමා 80 

මානව අයිතිවාසිකේ පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 40 

වයාපාර කළමනාකරණය පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා 28 

වයාපාර කළමනාකරණය ො පාලනය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා 18 

අගලවිකරණය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා  11 

අගලවිකරණය පිළිබඳ විධායක ඩිප්ගලෝමා 33 

ලියාපදිංි වූ මුළු සංඛයාව 1312 

 

 
2.4 නීති පීඨය  
 

 ද්ැේම  

පුද්ගලයන් තුල සාධාරණත්වය ගකගරි කැපීම  සෙ මො සමාජය ගකගරි  වගකිේ සෙගත ෙැඟීේ 

ගරෝපණය කරමින් ඔවුන්ගේ පුද්ගල ගපෞරුෂගේ පූර්ණ සංවර්ධනය පීඨය මගින් ප්රවර්ධනය ගකගරයි. 

   කමකහවර   
සමාජ අවශයතා සෙ අභිගයෝගවලට ප්රතිචාර දැක්ීම සෙ නිති අධයාපනය සෙ පර්ගේෂණ සඳො 

කැපගවමින් ඒවාගේ ප්රමිති ආරක්ෂා කිරීමට නීති පීඨය කැපී සිටියි. එකඟතාවට සෙ විවිධත්වයට 

ගමන්ම ඉගගනීගේ සංස්කෘතිය ඇතුළු ශාස්ත්රාලීය නිදෙස මත පදනේ වූ විශ්වවිදයාලයිය ප්රජාවක් තුළින් 

ගමම අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නීති පීඨය කැපී සිටියි.  

 
2.4.1 ශිෂයයන්ද් හො සම්පත් පිළිබඳ කතොරතුරු 
 

පීඨය පොඨමොලොව ශිෂය සංඛයොව අධයයන 

 ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

අධයයන 

සහොය  

 ොරය 

මණ්ඩලය 

අනධයයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

නීති පීඨය නීතිගේදී 1054 1059 39 39 2 2 12 12 
නීතිපති 144 144 09 13  0 02 

(ගකා
න්ත්රාත් 
පදනම 

මත) 

02 
(ගකාන්ත්රාත් 

පදනම මත) 

එකතුව  144  48 52 2 2 14 14 
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කද්ශීය ශිෂය කතොරතුරු 
 

(a) ප්රථම උපොධි පොඨමොලො 
 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ
ය
ය

 

 ණ්ඩොයම ප්රථම වසර කද්වන 

වසර 

කතවන 

වසර 

සිව්වන 

වසර 

උපොධි 

ලොභීන්ද් 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

 නී

ති

ගේ

දී 

සි
ංෙ

ල
 

 

258 

 

256 

198 163 233 196 188 234 206 187 210  

  

ග
දම

ළ
 

27 33 47 29 30 27 30 29 12  

  

ඉ
ංග්රී

සි
  

29 29 27 29 29 45 10 31 29  

එක

තුව 

  258 526 254 254 307 254 247 306 246 245 241  

 
 

(b) පශ්චොත් උපොධි 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ
ය
ය

 

 ණ්ඩොයම (ශිෂය 

සංඛයොව) 

වර්ෂතමොන ශිෂය 

සංඛයොව 

සම්ූර්ෂණ  ළ සංඛයොව 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

නීති එේ.එේ.එේ ඉංග්රීසි 144 144 සේපූර්ණ කර 

නැත 

108  

එකතුව   144 144   

 

 



 51 

2.4.2 අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලකේ විස්තර : 
පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ
ය
ය
  

 

ක
ජ
ය
ෂ
්ඨ
 

ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය

 

ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය

 

ක
ජ
ය
ෂ
්ඨ
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය

ය
 
සී
ම
ොව
ොසි
 
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය
  

ස
හ
 
ොර
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය

 

බ
ොහි
ර
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය
  

වානිජය 

නීති 

අධයය

නාංශය  ස
ම

ාග
ේ

 

නී
ති

ය
 

සිංෙල    01   

ගදමළ   01    

ඉංග්රීසි   01    

බ
දු 

නී
ති

ය
 සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි    01   

බු
ද්

ධි
ම

ය
 

ග
ද්

ප
ල

 

සිංෙල    01   

ගදමළ       

ඉංග්රීසි    01   

ජ
ාත

ය
න්

ත

ර
 

ආ
ග

ය
ෝජ

න
 නී

ති
ය

 සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි    01   

ව
ය

ාප
ාර

 

නී
ති

ය
 

සිංෙල   01    

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි   01    

පුද්ගල 

ො 

තුලනා

ත්මක 

නීති 

අධයය

නන 

අංශය  ව
න

ති
ක

  
ක්ර

ම
ග

ේ
ද 

සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි    01 

 

 

 

  

 

ව
න

ති
ක

 

ප
ද්

ධ
ති

 

සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි   01    

ග
ර

ෝම
 

නී
ති

ය
 

සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි    01   

ප
වු

ේ
 

නී
ති

ය
 

සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි    01   

භූ
මි

 නී
ති

ය
 සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි   01    
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La
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t 

 සිංෙල    01   

ගදමළ       

ඉංග්රීසි       
ස

ම
ාන

ත
ාව

 

ස
ෙ

 
වි

ශ
්ව

ාස
ය

 

පි
ළි

බ
ඳ

 
නී

කි
ය

  

සිංෙල   01    

ගදමළ   01    

ඉංග්රීසි   01    

දි
ලි

ක්
ත

 

නී
ති

ය
 

සිංෙල    01   

ගදමළ   01    

ඉංග්රීසි   01    

ආ
ඥ

ාප
න

ත්
 

අ
ර්

ථ
 

නි
රූ

ප
න

ය
  සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි    01   

ස
ාක්

ි
 

නී
ති

ය
 

සිංෙල      01 

ගදමළ      01 

ඉංග්රීසි      01 

ක
ේ

ක
රු

 

නී
ති

ය
 

සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි    01   

නී
ති

 

වි
දය

ාව
 

සිංෙල    01   

ගදමළ    01   

ඉංග්රීසි      01 

ගපාදු 

සෙ 

ජාතය

න්තර 

නීති 

අධයය

නාංශය 

ව
ය

ව
ස්

ථ
ාම

ය
 නී

ති
ය

 1
 

සිංෙල- 

එේ.ෙරන්කෙ මයා 

සෙ ඩී. වැදවත්ත 

 

 

 

    

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගදමළ  

එන්. ගසේවකුමරන් 

මයා සෙ තේබු මයා 

 

 

   01   

 

 

 

ඉංග්රීසි 

ආචාර්ය සමරත්න 

 

   01   

 

අ
ප

ර
ා

ධ
 

නී
ති

ය
 

සිංෙල  

ගේ. නිරිඇේල මිය 

  01    
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ගදමළ  

ආචාර්ය සමරරත්න 

   01   

ඉංග්රීසි  

ආචාර්ය සමරරත්න 

 

      

 

ව
ය

ව
ස්

ථ
ාම

ය
 නී

ති
ය

 2
 

සිංෙල 

අයි ලියනගේ මයා 

 

   01   

ගදමළ  

එස්. සුසරිතා මිය 

ී.ටී. තමිමරන් මයා 

   

 

 

 

 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

 

  

ඉංග්රීසි 

ඩී. මැදවත්ත මිය 

 

   01   

 

ප
රි

ප
ාල

න
 නී

ති
ය

 

සිංෙල  

එේ. ලියනගේ මයා 
      

ගදමළ  

එන්. 

ගසේවකුමාරන් මයා 

   01   

ඉංග්රීසි  

ඩී. මැදවත්ත මිය 

 

 

   01   

 

ග
ප

ාදු
  ජ

ය
ාත

ය
න්

ත
ර

 

නී
ති

ය
 

සිංෙල ඩබ්ලිේ. 

ගසගනවිරත්න මිය   
  01    

ගදමළ  

එේ.ඒ.එේ. ෙකීේ 

මයා 

  01    

ඉංග්රීසි  

එන්. ගමන්ඩිස් මිය 

   01   

 

ම
ාන

ව
ව

ාදී
 

නී
ති

ය
 

සිංෙල  එන්. 

ගමන්ඩිස් මිය 
   01   
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2.4.3 අනධයයන  ොර්ෂය මණඩලකේ විස්තර  
 

 
 
 
 

ගදමළ  

ී.ටී. තමිේමාරන් 

මයා එස්. සුසරිතා 

මිය 

  01  

 

 

 

 

 

01 

  

ඉංග්රීසි 

ඩී. මැදවත්ත මිය 

   01   

 

ප
ාරි

ග
භ

ෝගි
ක

 නී
ති

ය
 

සිංෙල  

ආචාර්ය 

ගක්.ගකෝනසිංෙ 

  01    

ගදමළ ඒ. 

සර්ගේස්වරන් මයා 
  01    

ඉංග්රීසි 

ආචාර්ය 

ගක්.ගකෝනසිංෙ 

  01    

 

ම
ාන

ව
ි

මි
ක

ේ
 නී

ති
ය

   

සිංෙල  

ආචාර්ය 

ගක්.ගකෝනසිංෙ 

  01    

ගදමළ  

එේ.ඒ.එේ. ෙකීේ 

මයා 

  01    

ඉංග්රීසි 

ආචාර්ය ඩී. 

සමරරත්න 

  01    

 

ස
ේ

පූ
ර්

ණ
 

වි
ෂ

ය
 

ම
ාල

ා 

අධයයන කාර්ය 

මණ්ඩලගේ එකතුව 

 1 22 46 - 4 

පීඨය/අංශය කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ  ණිෂ්ඨ සුළු කස්ව  ක ොන්ද්රොත්  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

නීති  2 7 5 2 

එකතුව  2 7 5 2 
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අධයයන සහොය   ොර්ෂය මණ්ඩලකේ විස්තර : 
 

පීඨය/අංශය I ගර්ණිය IIගර්ණිය 

නීති 1 1 

එකතුව 1 1 

 
2.4.4 පර්ෂකේෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශණ පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂය ප්ර ොශිත අකලවි ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. පර්ගේෂණ සාකච්ඡාව    

වාණිජ නීති අධයයනය  03    01 

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති අධයයනය   

09 09  12 08 

ගපාදු ො  ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය 

11 11   14 14 

ආ. නගවෝත්පාදන    

ඇ. වාර සඟරා සංඛයාව    

ගපාදු ො  ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය 
 01     

ගපාත් සංඛයාව    

වාණිජ නීති අධයයනාංශගේ  02   01  

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති  අධයයනය 
01     

ගපාදු සෙ ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය 

      

ඈ. ලිපි    

වාණිජය නීති අධයයනය  5   02 

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති අධයයනය 

10 10    

ගපාදු ො ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය 

03 02  07 10 

ඉ. ගවනත්    

වාණිජය නීති අධයයනය 08 45    

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක 

නීති අධයයනය 

03 02  01 01 

ගපාදු ො ජාතයන්තර නීති 

අධයයනය  

03 06     

එකතුව 53 91   35 34 
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2.4.5 පොඨමොලො සම්මන්ද්රන හො වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂය ඇතුළත් වූ සම්ූර්ෂණ  ළ ඉදිරිපත් කිරීම්  ළ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව  

වාණිජය නීති අධයයනයනාංශය    02 01 01 

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක නීති අධයයනය   02 03 02  02 02 

ගපාදු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනයනාංශය   01  07 08 

ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා සංඛයාව  

වානිජය නීති අධයයනාංශය       

ගපෞද්ගලික ො තුලනාත්මක නීති අධයයනය      01 01 01 

ගපාදු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනයනාංශය   01 04 04 

ඇ. ඩිප්ගලෝමා  පාඨමාලා  

වාණිජය නීති අධයයනාංශය     01   

පුද්ගල ො තුලනාත්මක නීති අධයයනාංශය     02 02 

ගපාදු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනාංශය     02 02 

ඈ. ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා සංඛයාව  

වාණිජය නීති අධයයනාංශය        

පුද්ගල ො තුලනාත්මක නීති අධයයනාංශය       

ගපාදු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනාංශය 01  01    

ඉ. සෙතිකපත් පාඨමාලා සංඛයාව  

වාණිජය නීති අධයයනාංශය        

පුද්ගල ො තුලනාත්මක නීති අධයයනාංශය   04 01 02 02 

ගපාදු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනාංශය 04  02  02  

ඊ. ගවනත්  

වාණිජය නීති අධයයනාංශය  05 04 02  02 07 

පුද්ගල ො තුලනාත්මක නීති අධයයනාංශය 09 03  02 03  

ගපාදු ො ජාතයන්තර නීති අධයයනාංශය 08  01  05  

ගවනත් 33 10 13 05 33 29 
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2.4.6 ලැබූ තයොග පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂය තයොග සංඛයොව ශොස්රඥයන්ද් 

සංඛයොව 
සිසුන්ද් සංඛයොව 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. ගද්ශීය තයාග    

ආ. ජාතික තයාග    

ඇ. අන්තර්ජාතික තයාග  01     

ඈ. ගවනත්    

එකතුව  01   

 

 
 
2.5  ළමනො රණ සහ මුලය පීඨය  
 
හැඳින්ද්වීම 

උපාධි ො පශ්චාත් උපාධි සඳො වයපාරික අධයයාපන කටයුතු සිදු ගකගරන සුවිශිෂ්ට ආයතනයක් ගලස 

කළමනාකරණ ො මූලය පිඨය ෙැඳින්විය ෙැකිය.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උසස් සේප්රදායයන් මත 

පිිටමින් පර්ගේෂණ, ඉගැන්ීේ ො ප්රජා ගස්වාවන්ි විශිෂ්ටත්වය අත්කර ගැනීම උගදසා කැප ී සිටින 

කළමනාකරණ ො මූලය පිඨය ශ්රී ලංකාගේ කළමනාකරණ ො මූලය ක්ගෂ්ත්රගේ විශිෂ්ටතම ගක්න්රය 

බවට පත් ීම පිණිස කටයුතු කරමින් සිටී.  

ද්ැේම 

දැනුේ සමාජගේ විශිෂ්ටතම ගක්න්රය බවට පත් ීම. 

පීඨකේ කමකහවර 

 

කළමනාකරණ, වයාපාර ො වයවසායකත්ව අංශයන්ි ගුණාත්මක අතින් ඉෙළ පර්ගේෂණ, 

ඉගැන්ීේ, පුහුණු කිරීේ ො උපගද්ශන ආදිගයන් සැදුේ ලත් නිර්මාණශීලී පරිසරයක් ගවත ගමගෙයීම 

මගින් සමාජ අභිවෘද්ධිය සඳො වන කළමනාකරණ ශකයතා වර්ධනය කිරීම.  

ගමම පීඨගේ ඓතිොසික විකාශනය 1979 වසර දක්වා අතීතයකට දිව යයි.  මුේ කාලීනව ගමය වාණිජ 

ො කළමනාකරණ අධයයන ගදපාර්තගේන්තුව නමින් ශාස්ත්ර පීඨගේ ස්ථාපිත ගකරිණි.  1980 oS පීඨ 

ගවනම පීඨයක් බවට පත් කිරීමට ගබාගෙෝ ගදගනකුගේ අවශයතාව ො බලාගපාගරාත්තුව බවට 

පත්ී තිබිණි.  ඒ අනුව එම බලාගපාගරාත්තුව යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් 1994 දී එය 

කළමනාකරණ ො මූලය පීඨය වශගයන් ස්ථාපනය ගකරුණි.  ගමම පීඨය සඳො වාණිජ ො 

කළමනාකරණ අධයයන යන ගදපාර්තගේන්තු ගදක අයත් ගේ.   ඒ අනුව ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ 

තවදුරටත් වර්ධනය ගවමින් පවතින පීඨයක් ගලස කළමනාකරණ ො මූලය පීඨය ඉදිරියට එමින් පවතී.   

 

2008 වසගර්දී ගමි නව අධයයනාංශ ෙයක් පිිටුවන ලදී.  වර්තමානය වන විට ගමම පීඨය 

ගිණුේකරණ, මානව සේපත් කළමනාකරණ, අගළවිකරණ, වයාපාර ආර්ික, මූලය, කළමනාකරණ ො 

සංවිධාන අධයයන සෙ ජාතයන්තර ගවළඳාම යන අධයයන අංශ ෙතකින් සමන්විත ගේ.  
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පීඨාධිපති 
කළමනාකරණ ො 

මූලය පීඨය

පීඨාධිපති 
කාර්යාලය

අධයයන 
ගදපාර්තගේන්තු

ගිණුේකරණ
අධයයනාංශය

වයාපර 
ආර්ික 

අධයයනාශය

මූලය 
අධයයනාංශය

මානව සේපත්
කළමනාකර
ණ අධයයනොං

ශය

ජාතයන්තර 
වයාපර 

අධයයනාංශය

කළමනාකර
ණ ො 

සංවිධාන 
අධයයනාංශය

අගලවිකරණ
අධයයනාංශය

පරිගණක ඒකකය
වෘත්තීය 

මාර්ගගෝපගද්ශන 
ඒකකය

පශ්චාත් උපාධි ො 
මධය වෘත්තීය 

සංවර්ධන ඒකකය

ගමම අධයයනාංශ ෙත මගින් වයාපාර පරිපාලන උපාධිය මානව සේපත් කළමනාකරණ පිළිබඳ 

උපාධිය, වයාපාර පරිපාලන උපාධිය, මූලය පිළිබඳ වයාපාර කළමනාකරණ උපාධිය, වයාපාර ආර්ිකය 

පිළිබඳ උපාධිය, වයාපාර පරිපාලන උපාධිය, අගලවිකරණය පිළිබඳ වයාපාර පරිපාලන 

උපාධිය, ජාතයන්තර ගවළඳාම පිළිබඳ වයාපාර පරිපාලන උපාධිය, සත්කාරක ො විගේක 

කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපාර පරිපාලන උපාධිය යන උපාධි පාඨමාලා පවත්වාගගන යයි.  මීට 

අමතරව වයාපාර පරිපාලනගේදී පශ්චාත් උපාධි, දර්ශනපති සෙ දර්ශනසූරි උපාධි ද පිරිනමනු ලැගබ්. 

 

නව අභිගයෝගයන්ට ො නව ගගෝලීය ආර්ිකය තුළ ඇති අවස්ථා ෙඳුනා ගැනීමට ෙැකි වන පරිදි ගමම 

පීඨගේ ප්රධාන වැඩසටෙන් ප්රතිගශෝධනයන්ට ො ප්රතිසංස්කරණයන්ට ලක් ගවමින් පවතී.  පීඨය මගින් 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන විෂය මාලා වැඩසටෙන් ඉතා ගොඳ ඉගැන්ීේ රටාවකින් ො ප්රාගයෝගික වයාපාර 

ක්ගෂ්ත්රයට උිත වන අයුරින් සකස් කර තිගබ්.  එගමන්ම ගමම වැඩසටෙන් නිරන්තරගයන් ගවනස් 

ගවමින් පවතින කර්මාන්ත අවශයතා ො සමකාලීනව වර්ධනය වන විෂය ශික්ෂණයන් සමග 

යාවත්කාලීන ගවයි.  ඒ අනුව ගමම පීඨය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විෂයමාලා සෙ වැඩසටෙන් 

කර්මාන්ත සමග අගනයානය වශගයන් ප්රතිලාභීව ො සෙගයෝගීත්වගයන් ක්රියාත්මක ගේ. 

විශ්වවිදයාල ප්රගේශය සඳො වන Z අගය ඉෙළ දැමීම, උපාධි ො පශ්චාත් උපාධි සඳො ඉේලුේ කරන 

විගද්ශීය ශිෂයයන්ගේ සංඛයාව වැඩි ීම යන සාධකවලින් ගමම පීඨගේ පාඨමාලා සඳො වන ඉෙල 

ඉේලුම තෙවුරු ගේ.   

 

පීඨකේ සංවිධොනොත්ම  වුහය පහත රූප සටහනින්ද් කපන්ද්නුම් ක කර්ෂ.  
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2015 වසකර්ෂදී පීඨය මගින්ද් ඊලඟ අවුරුදු පහ සඳහො වන උපොයශීලිත්ව සැලසුමේ හො 

ප්රධොන අරමුණු කිහිපයේ හඳුන්ද්වො දී ඇත. 

ගුණාත්මක බවින් ඉෙළ විෂය ශික්ෂණයන් මත පදනේ වූ පර්ගේෂණ ො ගගෝලීය ප්රමිතීන්ට උිත 

ශාස්ීය ප්රකාශන සඳො වධර්යමත් කිරීම. 

 

ගපාදු අභිලාෂයන් ො ප්රමුඛතාවන් සඵල කර ගත ෙැකි අයුරින් ගද්ශීය ො විගද්ශීය වශගයන් 

පර්ගේෂණ සඳො වන සෙගයෝගීත්වයන් වර්ධනය කිරීම. 

මූලය ො කළමනාකරණ පීඨය සතු ශක්තිය වන්ගන් ගද්ශීය ො විගද්ශීය වශගයන් කීර්තියට පත් 

ආචාර්ය මණ්ඩලයක් සිටීම කළමනාකරණ ක්ගෂ්ත්රගේ බහුවිධ සංකේපයන් ආවරණය කිරීමට එම 

ආචාර්ය මණ්ඩලයට ෙැකියාව පැවතීමයි.  

 

කළමනාකරණ ො මූලය පීඨගේ විදයාර්ීන් ඔවුන්ගේ වෘත්තිය දිවිය සැලසුේ කිරීම අරඹනුගේ වඩා 

ගොඳ නයායාත්මක දැනුමකින් ො කාර්මික පුහුණුවකින් යුක්තවය.  එගමන්ම විෂය බාිර ක්රියාකාරකේ 

මගින් ශිෂයගයෝ තවදුරටත් සිය වටිනාකේ ඔපනංවා ගනිති. 

 

වෘත්තීය මොර්ෂකගෝපකද්ශන ඒ  ය 

කළමනාකරණ ො මූලය විෂය මගින් වෘත්තීය මාර්ගගෝපගද්ශන ඒකකය පිිටුීගේ ප්රතිඵලයක් ගලස 

රම ගවළඳගපාගළි පවත්නා අවශයතාවන්, උපාධිධාරින් සතු විය යුතු ශකයතාවන් අතර පවත්නා 

පරතරය අවම කිරීමට ෙැකියාව ලැබී තිගබ්.  

පීඨගේ අධයයන පටිපාටිගයි අන්තර්ගත අටවන ගසගමස්තරයට ො ගදවන මට්ටමට අදාළ ගකාටස් 

මගින් ගමම ඒකකය ඉෙත කී අභිමතාර්ථය සාක්ෂාත් කරගැනීම ආරේභ කර ඇත. ගමම කාර්යය සඳො 

වෘත්තිය මාර්ගගෝපගද්ශන ඒකකගේ භූමිකාව වැදගත් වනුගේ වාර්ිකව සමස්ත ශිෂය කණ්ඩායමට 

අභයන්තර පුහුණු අවස්ථ සපයා දීගේ වගකීම එය සතු වන බැවිනි.   තවද, කාර්මික පුහුණු වැඩසටෙන් 

සේබන්ධීකරණය කිරීම, ඒවාගේ ඇගයීේ ක්රමගේද සකස් කිරීම, උපාධිධාරින් ො කර්මාන්ත ආයතන 

අතර සේබන්ධතා පවත්වා ගැනීම යනාදිය ද ගමම ඒකකය සතු කාර්යයන් ගේ.  සිසුන්ට පුහුණු අවස්ථා 

සපයා දීගේ වගකීේ සීමාගවන් ගනානවතින ගමම ඒකකය ඉන් ඔබ්බට යමින් උපාධිධාරින් ස්ිර රැකියා 

අවස්ථා තුළ සුරක්ිත කිරීම සඳො ද ක්රියාත්මක ගවයි.  

ඉෙත දක්වන ලද ප්රධාන කාර්යයන්ට අමතරව ගමම ඒකකය ගපෞද්ගලික, රාජය ො රාජය ගනාවන 

සංවිධාන සමග අගනයෝනය ප්රතිලාභී සේබන්ධතා පවත්වාගගන යයි.  එගමන්ම එවැනි සේබන්ධතා 

ස්ිරසාරව පවත්වාගගන යාම සඳො විවිධ මැදිෙත්ීේ සිද කරයි.  ඒ අනුව ඇගයුේ මධයස්ථාන 

ෙැසිරීම, රැකියා ගපාළවේ සංවිධානය, ආයතනික විගශ්ෂඥයින් සේබන්ධ කරගනිමින් උපාධි 
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අගප්ක්ෂකයන් ො ආචාර්ය මණ්ඩලය එක්ව පවත්වන සංවාදාත්මක වැඩසටෙන් මගින් රැකියා 

ඉලක්කගත උපාධිධාරින් බිි කිරීම ආදී කටයුතු වෘත්තිය මාර්ගගෝපගද්ශන ඒකකය මගින් සිදු ගකගර්. 

 ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු 

ආචාර්ය ආර්.ගස්නාධිරාජා මෙත්මිය පීඨාධිපති ගලස කටයුතු කරන අතර එස්.එස්. සමරතුංග ගමගනවිය 

ගජයෂ්ඨ සෙකාර ගේඛකාධිකාරි ගලස කටයුතු කරයි.  

 උපුේ ගසගනවිරත්න මෙතා පීඨගේ ගජයෂ්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරි ගලස කටයුතු කරන අතර සමන් 

උයන්ගගාඩ මෙතා 2015 ඔක්ගතාේබර් මස 01 දින සිට නිගයෝජය ගේඛකාධිකාරි ගලස කටයුතු කරයි.   

ගිණුේකරණ අධයයනාංශගේ අංශ ප්රධානි ගලස ආචාර්ය ඒ.ඒ.ඩී. අගබ්සිංෙ මෙතා 2015 ගනාවැේබර් මස 

30 දක්වා කටයුතු කළ අතර, ආචාර්ය ටී. ගුණරත්න මෙතා 2015 ගදසැේබර් මස 01 දින සිට ගදසැේබර් 

මස 31 දක්වා වැඩබලන අධයයනාංශ ප්රධාන ගලස පත් ගකරිණි.  ආචාර්ය ඒ. අසීස් මෙතා 

මූලය අධයයන අංශ ප්රධාන ගලස කටයුතු කරයි.  මොචාර්ය එච්.ඩී. කරුණාතිලක මෙතා වයාපාර 

ආර්ික අධයයනාංශගේ ප්රධානියා ගලස කටයුතු කරයි. 

 

2.5.1 සම්පත් සහ ශිෂය කතොරතුරු  
 

පීඨය පොඨමොලොව මුළු ශිෂය 

සංඛයොව 
මුළු අධයයන 

 ොර්ෂය 

මණ්ඩල 

සොමොජි  

සංඛයොව 

මුළු අනධයයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩල 

සොමොජි  

සංඛයොව 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

කළමනාකරණ ො 
මූලය 

බී.බී.ඒ 1791 1780   

 එේ.බී.ඒ 160 283   

 ඊ.ඩී.බී.ඒ. 30 44   

 මානව සේපත් 
කළමනාකරණ ඩිප්ගලෝමා 

54    

 ඊ.එේ.බී.ඒ.  24   

 ජී.ජී.ඩි.බී.එෆ් 30 15   

 දර්ශනපති 21 17     

 දර්ශනසූරි 2086 2163 66 76 44 37 
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2.5.2 කද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

ප්රථම උපොධි පොඨමොලො 
 

 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ
ය
ය

 
ලියොපදිංචි 

ය 
පළමු වසර කද්වන 

වසර 
තුන්ද්වන 

වසර 
සිව්වන 

වසර 
උපොධි 

ලැබූ සංඛයො

ව 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

කළමනා
කරණ 
ො මූලය 

බී.බී.ඒ ඉංග්රීසි 420 421 415 429 518 412 422 518 436 518 404 416 

එකතුව   420   421 415   429 518    412 422    518 436     518 404      416 

 
 
2.5.3  විකද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 
 

 

 
 
 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

 

ම
ොධ
ය
ය

 

ලියොපදිංචි ය පළමු වසර කද්වන 

වසර 
තුන්ද්වන 

වසර 
සිව්වන 

වසර 
උපොධි 

ලැබූ සංඛයොව 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

කළමනාක
රණ ො 
මූලය 

බී.බී.
ඒ 

       02   416 

 එේ.බී
.ඒ 

  1  1  1    

 ඊ.එේ.
බී. 

  1      

එකතුව   -           2 -              1 -              1 02         - -              
- 

-             416 
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2.5.4 අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ කතොරතුරු 

 

 

 

 

2.5.5 අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ කතොරතුරු : 
 

පීඨය/ශොඛොව කජයෂ්ඨතම 

කස්ව  

මණ්ඩලය 

කජයෂ්ඨ  නිෂ්ඨ කස්ව  

මණ්ඩලය 
සුළු කස්ව  

මණ්ඩලය 
ක ොන්ද්රොත් 

කස්ව  

මණ්ඩලය 
පීඨාධිපති කාර්යාල  01 07 01 03 
මානව සේපත් 
කළමනාකරණ අ.අ 

  01 01 02 

කළමනාකරණ ො 
සංවිධාන අ.අ 

  01 01 01 

ගිණුේකරණ අ.අ   01 01 01 
අගලවිකරණ අ.අ 01   01  
වයාපාර ආර්ික අ.අ   01 01  
ජාතයන්තර වයාපාර 
අ.අ. 

   
01 

  

මූලය අ.අ  01  01  

එේ.බී.ඒ. ඒකකය     12 

එකතුව 01 02 12 07 19 

 

පී
ඨ
ය

 

ප
ොඨ
ම
ොල
ො

ව
 

ම
ොධ
ය
ය

 

කජය.මහො. මහොචොර්ෂය  කජය. 
 ථි. 

 ථි ොචොර්ෂය  සහ ොර 
 ථි. 

උපකද්ශ   

කළමනාකරණ 
ො මූලය 

ගිණුේ  ඉංග්රීසි    08 03 01 03 

  මුලය  ඉංග්රීසි   01 06 05   

  ක.ස.අ. ඉංග්රීසි   02 08 02 01  

  මා.ස.ක. ඉංග්රීසි    08 02   

 අගලවිකරණය  ඉංග්රීසි   01 08 02   

 වයාපාර 
ආර්ික 
විදයාව  

ඉංග්රීසි   01 08 03   

 ජාතයන්තර 
ගවළඳාම 

ඉංග්රීසි     02   

එකතුව    05 50 18 03  



 63 

 
2.5.6 පර්ෂකේෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශණ පිළිබඳ විස්තර 
 

විෂය  ප්ර ොශිත අකලවි ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
අ. පර්ගේෂණ සංඛයාව        
මානව සේපත් කළමනාකරණ 
අධයයනාංශය  

01 03   02  

මුලය අධයයනාංශය  12      
අගලවිකරණ අධයයනාංශය  03 06   10  
වයාපාර ආර්ික විදයා අධයයනාංශය  07 04   06 07 
ජාතයන්තර වයාපාර අ.අ      02 
ආ. නගවෝත්පාදන සංඛයාව        
ඇ. වාරසඟරා සංඛයාව        
වාර ප්රකාශන සංඛයාව       
ගිණුේකරණ අ.අ  02     
මානවසේපත් කළමනාකරණ 
අධයයනාංශය  

      

ඉ. ග්රන්ථ සංඛයාව        
මානව සේපත් කළමනාකරණ 
අධයයනාංශය  

02 04     

අගලවි අධයයනාංශය  01     
කළමනාකරණ සෙ සංවිධාන 
අධයයන අධයයනාංශය 

02 01     

උ. ලිපි සංඛයාව        
මානව සේපත් කළමනාකරණ 
අධයයනාංශය  

03 08    02 

කළමනාකරණ සෙ සංවිධාන 
අධයයන අධයයනාංශය  

07 07   06 01 

 ගිණුේකරණ අධයයනාංශය  01     05 
මුලය අධයයනාංශය   06    02 
වයාපාර ආර්ික විදයා අධයයනාංශය   09    06 
එ. ගවනත්        
මානව සේපත් කළමනාකරණ 
අධයයනාංශය  

 02    05 

 ගිණුේකරණ අධයයනාංශය   13     
එකතුව 38 66   24 30 
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 2.5.7 පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර  
 

විෂය  ඇතුළත් වුණු  සම්පුර්ෂණ  ළ  ඉදිරිපත්කිරීම්  ළ  

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
අ. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව       
 මුලය අධයයනාංශය  01     
ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා සංඛයාව       
ඇ. උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව       
ඉ. ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා සංඛයාව       
වයාපාර ආර්ික අ.අ  120  120  15 
උ. සෙතික පත්ර පාඨමාලා සංඛයාව       
කළමනාකරණ සංවිධාන අ.අ 01 01 01   
එ. සෙතික පත්ර පාඨමාලා සංඛයාව      
එ. ගවනත්      
එකතුව 02 121 01 120                  15 

 
2.5.8 ලැබූ තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු  : 
 

විෂය  තයොග සංඛයොව  ආචොර්ෂයවරුන්ද් 

සංඛයොව  
ශිෂය සංඛයොව  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. ගද්ශීය තයාග    ( CFA) 01  03 
ආ.. ජාතික තයාග     
ඇ. ජාතයන්තර තයාග  (CIMA) 01  04 
ඉ. ගවනත් (LIFTON AWARD) 01  03 
 අන්තර් විශ්වවිදයාලයිය ප්රශ්න විචාරාත්මක 
තරගාවලිය  

01  05 

එකතුව 04  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 65 

2.5.9 අලුතින්ද් ආරම්භ  ළ පොඨමොලො පිළිබඳ විස්තර: 
 

පී
ඨ

ය
 

ප
ාඨ

ම
ාල

ාව
 

ම
ාධ

ය
ය

 

ස
හ
ති
 
ප
ර
  

ඩි
ේ
ක
ල
ෝම
ො 

ප
ොඨ
ම
ොල
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2.6 වවද්ය පීඨය 

 
හැඳින්ද්වීම 

 

දකුණු ආසියාගේ ගදවැනි ආදිතම වවදය පීඨය වන ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය වවදය පීඨය ගමරට 

විශ්වවිදයාල අධයාපන ක්ගෂ්ත්රගේ පුගරෝගාමී ආයතනයකි.  ගමම පීඨය ප්රධාන ශික්ෂණ ගරෝෙේ සමග 

සමීප සේබන්ධතාවක් පවත්වන අතර, වවදය ශිෂයයන් ො පශ්චාත් උපාධි ශිෂයයන් එම ගරෝෙේ 

ගවතින් පුහුණු ගකගර්.  වවදය ශිෂයයන් ඇතැේ වාට්ටු ගවත පූර්ණ කාලීන උපගද්ශක ො සායනික 

ගස්වාවන් සපයති.  විගශ්ෂගයන්ම ගකාළඹ ජාතික ගරෝෙල, රිේගේ ආර්ය ළමා ගරෝෙල, ගසායිසා මාතෘ 

ගරෝෙල ආදී ගරෝෙේවල 50000 කට අධික ගරෝගී පිරිසක් ගවනුගවන් ගමාවුහු සිය ගස්වා සපයති.  තවද, 

වම පීඨය  ො අධයයනාංශවලින්  ගසෞඛය අමාතයාංශයටත්, මෙජනතාවටත් උසස් ගුණාත්මක බවින් 

යුත් රසායනික ො ජාන විදයාත්මක ගස්වාවාන් සපයයි. 

 

අධිකරණ වවදය ො විෂවිදයාත්මක අධයයනාංශය මගින් ගකාළඹ ප්රගද්ශගේ නේ කරන ලද දිසාවන් 

ෙයක අධිකරණවලට අදාළ වවදය විදයාත්මක කටයුතු ගමගෙයවයි.  එගමන්ම අධිකරණ නීතිය ො 

සේබන්ධව රට තුළ ක්රියාත්මක වන ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් සේබන්ධගයන් ක්රියාත්මක ීමට ද ගමම 

අධයයනාංශය ඉදිරිපත් ගේ.   
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ප්රජා වවදය අධයයනාංශය මගින් ගසෞඛයාරක්ිත ගස්වා සැපයීගේ අරමුණින් ගකා ් ් ට්ගට් වවදය බල 

ප්රගද්ශය තුළ විශ්වවිදයාල ප්රජා ගසෞඛය වයාපෘතියක් ආරේභ කර තිගබ් . 

 

පීඨගේ අධයයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සංඛයාව 137 කි.  ගජයෂ්ඨ මොචාර්යවරුන්ගේද, 

මොචාර්යරුන් 32 ක්ද, ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්යවරුන් 54 ක්ද, කිකාචාර්යවරුන් ො පර්ගේෂණ 

නිලධාරින් 44ක් ද  මීට අයත් ගේ. 

 

තවද, ගකාළඹ ජාතික ගරෝෙල, රිේගේ ආර්යා ළමා ගරෝෙල, ද ගසායිසා මාතෘ ගරෝෙල, කාසේ ීදිගේ 

කාන්තා ගරෝෙල, ආදිගේ උපගද්ශකවරුන් 90 කට ආසන්න සංඛයාවක් ගකාළඹ අධිකරණ වවදය 

නිලධාරින්ද, වැලිසර ළය ගරෝෙල, රාගම ප්රතිස්ථාපන ගරෝෙල, මෙරගම ජාතික පිළිකා මර්ධන ඒකකය, 

දිස්ත්රික් ගරෝෙේ, පරිවාර ඒකක, නාගරික ආගරෝගය ශාලා ආදිගේ උපගද්ශකවරුන් ො වවදය 

නිලධාරින් ද, සාමානය පුහුණු නිලධාරින් 14කට ආසන්න සංඛයවක් ද පීඨය සඳො ගස්වය සපයයි. 

 

වර්තමාන වන විට ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය වවදය පීඨගේ අධයයනාංශ ගණන 16 කි.  ජීව රසායන 

විදයා අධයයනාංශය ො ඖෂධවිදයා අධයයනාංශය කායික විදයා අධයයනාංශය ො සේබන්ධව පවති.  

පරගපෝිත විදයා අධයයනාංශය ක්ුරජීව අධයයනාංශය වයාධිගේද අධයයනාංශගයන්ද, ළමා ගරෝග ො 

මගනෝ විදයා අධයයනාංශ වවදය අධයයනාංශගයන් ද ක්රියාත්මක ගකගර්.  පීඨගේ අධයයනාංශගයන්ම 

අමතරව එනේ, පරගපෝිත ගරෝග පර්ගේෂණ ඒකකය, මානව ජානවිදයාත්මක ඒකකය, අණුක ජීවවිදයා 

ඒකකය, විෂය මාලා ක්රියාත්මක කරවන ඒකකය, ප්රකාශන ඒකකය ො රවය -දෘශය ඒකකය වශගයන් 

ඒකක ෙයක් පවතී. 

2014 උසස් ගපළ කණ්ඩායගමන් වවදය ශිෂයයන් 198 ගදගනකු ද, 2013 උසස් ගපළ කණ්ඩායගමන් 

ගභෞත ිකිත්සක ශිෂයයන් 26 ගදගනකුද බඳවා ගත් අතර ඔවුන්ගේ උපාධි වැඩසටෙන් පිළිගවළින් 

ගනාවැේබර් 30 ො මාර්තු 09 යන දිනවල ආරේභ ගකරිණි.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය වවදය පීඨය ො 

භූතාන රජය අතර ඇති කර ගත් අවගබෝධතා ගිවිසුමක් අනුව විගද්ශීය වවදය විදයා උපාධි 

අගප්ක්ෂකයින් අට ගදගනකු ද පීඨයට ඇතුළත් කර ගැනුණි.  ඖෂධවිදයා අධයයනාංශය ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨය ො එක්ව විදයාගේදී විගශ්ෂ උපාධි පාඨමාලාවක් පවත්වාගගන යයි. 

 

පීඨය මගින් තවදුරටත් විස්තාරණය කරන ලද පාඨමාලා කිිපයක් ෙඳුන්වා ගදනු ලැබ ඇත.  එනේ, 

රසායන විදයාව, අණුක ජීව විදයාව, ජාන තාක්ෂණය, අධිකරණ වවදය විදයාව යන 

ක්ගෂ්ත්රයන්ි  විදයාගේදී පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාද, ඖෂධගේදය සේබන්ධ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාවක් ද, 

වෘත්තීය ගසෞඛය ො ආරක්ෂණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාවක් ද, ගසෞඛය 

සංවර්ධනය පිළිබඳ ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලාවක් ද ගේ අතර ගවයි. 
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වවදය ශිෂයයන් පුහුණු කිරීමට අමතරව පරිපූරක වවදය කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම සඳො ිකිස්තා 

පාසල ගෙද ගරෝෙේ පාසල, ගෙද පුහුණු පාසල, මූලික ගෙද පුහුණු පාසල ආදී ආයතනවල දායකත්වය 

ලැගබ්.  ගසෞඛය අමාතයාංශය ගවනුගවන්  ඖෂධවිදයා අධයයනාංශය මගින් අභයන්තර ඖෂධගේදී 

පාඨමාලා පවත්වාගගන යයි.  එගමන්ම කවුන්සිලගයි උපාකාර මත බැෙැර ඖෂධාගාර විභාග 

පැවැත්ීමට ද සිදු ගේ. 

 

ගතෝරාගත් විගද්ශීය ශිෂයයන් 80 ගදගනකු පමණ වාර්ිකව පිඨය ගවත පැමිගණන අතර, ඔවුන්ව 

සායනික වවදයවිදයා ළමා ගරෝග, ශලය කර්ම, ප්රසව ො නාරි, ප්රජා  වවදය විදයා, පරගපෝිත ගේදය 

ො අධිකරණවවදය යන පාඨමාලා සඳො ඔවුන්ව ගයාමු ගකගර්.  පීඨගේ කීර්තිමත්භාවය පිළිබඳවත්, 

2015 ගදසැේබර් මස 31 වන විට පීඨ ගේ ආදායේ උත්පාදන පිළිබඳවත් ගමයින් යේ අදෙසක් ඉදිරිපත් 

ගකගර්. 

 

රට  විශ්වවිද්යොලය  / පොසල / වවද්ය විද්යොලය  සංඛයොව 

ඔස්කේලියොව  ගමානෑෂ් විශ්වවිදයාලය  (03) 18 

බටිර ඕස්ගේලියා විශ්වවිදයාලය (01) 

ෆ්ලින්ඩර්ස ්විශ්වවිදයාලය  (04) 

ඩර්කින් විශ්වවිදයාලය  (04) 

ගනාට්රි ගඩ්නේ ඕස්ගේලියා විශ්වවිදයාලය, සිඩ්නනි  (03) 

ක්වින්ස්ලන්ඩ්න විශ්වවිදයාලය )01( 

ගමේබර්න් විශ්වවිදයාලය  (02) 

ඕස්ගේලියාගේ ගේේස් කුක් විශ්වවිදයාලය  (01) 

නිේ සවුත් ගේේස් විශ්වවිදයාලය  (01) 

ප්රංශය Paris V Descartes විශ්වවිදයාලය (02) 2 

ජර්ෂමනිය Rupercht-Karls Universitat Heidelberg (02) 2 

මැකේසියොව  ජාතයන්තර වවදය විශ්වවිදයාලය  (01) 7 

ගනාටිංෙැේ විශ්වවිදයාල (02) 

Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak 

විශ්වවිදයාලය (03)   නවසීලන්ද්තය   ඔටාගගෝ විශ්වවිදයාලය  (02) 2 

සිංගේූරුව   සිංගප්පූරුව ජාතික විශ්වවිදයාලය 2 

ස්වීඩනය  Riga Stradins විශ්වවිදයාලය (01) 12 

ලන්ඩ්නස් විශ්වවිදයාලය (11) 

එේසත් රොජධොනිය   ඔක්ස්ෆර්ඩ්න විශ්වවිදයාලය  (12) 40 

කර්ඩිෆ් විශ්වවිදයාලය (02) 

බ්රිස්ටේ විශ්වවිදයාලය  (02) 

ඉේපීරියේ ගකාගේේ, ලන්ඩන්  (04) 

මැන්ගචස්ටර් විශ්වවිදයාලය  (03) 

බර්මිංෙැේ විශ්වවිදයාලය (05) 

නැගගනිර ලන්ඩන් විශ්වවිදයාලය (01) 
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වවදය  පීඨගයි පීඨාධිපතිවරයා වශගයන්  2015 ගපබරවාරි 20 සිට මොචාර්ය ගේ. ගපගර්රා මෙතා 

කටයුතු කරයි.  පී.එේ.එස්. බණ්ඩාර.  

 

නිගයෝජය ගේඛකාධිකාරි වශගයන්ද , ආර්.ී.එස්. ගපගර්රා මෙත්මිය ගජයෂ්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරි 

වශගයන් ද කටයුතු කරයි.  ගදසැේබර් 17 දින දක්වා සෙකාර ගේඛකාධිකාරි ගලස එන්.එස්. තලගුගන් 

මෙතා කටයුතු කළ අතර, ඔහු ලද උසස්ීමක් ගේතුගවන් ගදසැේබර් 18 වන දා පීඨගයන් ඉවත් විය. 

වවදය පීඨගේ ශිෂයයන් 1374 ක් අධයාපනය ලබන අතර අධයයන ො අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය 

380 ගදගනකුගගන් පමණ සමන්විත ගේ.  ගේ නිසා පීඨගේ ඉඩකඩ ො අවකාශ පිළිබඳ ගැටලු මතු ී 

තිගබ් .  විදයාගේදී ගභෞතිකිත්සා පාඨමාලාව පවත්වාගගන යනු ලබන සමගසෞඛය විදයා අධයයනාංශය 

පීඨගයන් පිටත කුලියට ගත් ගගාඩනැගිේලකය.  ගකගස් වූවද පීඨය තුළ ඉදිවන නව ගගාඩනැගිේගලි 

ඉදිකිරීේ කටයුතු ගදවන අදි යගරි පවතින අතර එි කටයුතු ආරේභ කර ඇත්ගත් 2014 අගේේ 

මාසගේදීය.  2016 මැයි 30 වන විට ගමි ඉදිකිරීේ කටයුතු නිමා කිරීමට අගප්ක්ෂා ගකගර්.   

 

පසුගිය වසර තුළ සොර්ෂථ ත්වයට පත් හො ක්රියොවට නංවන ලද් ප්රධොන වැඩපිළිකවළවේ පහත ද්ැේකව්.  

 

ශිෂය ක්රියො ොර ම් 

 

වවදය පීඨ ගබෞද්ධ සංගමය මගින් සංවිධානය කරන ලද “වස්සාන දියවර” වැඩසටෙන මාතර 

දිස්ත්රික්කගේ ගදනියාය ප්රගද්ශගේ බගට්යාය ො කන්දිේපාන ගේමාන ගක්න්ර ගකාට ගනිමින් සාර්ථකව 

පැවැත්ීය.  ප්රගද්ශගේ ගසෞඛය අවශයතා සිත ගබාගෙෝ ගදගනකුට උපකාර කිරීමට ගමමගින් අවකාශය 

උදා විය.  වවදය පීඨගේ අධයයන ො අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලගේ ද, ජාතික ගරෝෙගේ ො අගනකුත් 

ගරෝෙේවලද විගශ්ෂඥ වවදයවරුන්ගේ ගනාමද සෙගයෝගය ගේ සඳො ිමි විය. 

2010 අ.ගපා.ස. උසස් ගපළ සිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලද “නින්නාද” වාර්ික කලා උගළල 2015 

මැයි 19 දින ගකාළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ ශාලාගේදී පැවැත්විණි. 

නිේ කාසේ විශ්වවිදයාලය (03) 

ගශෆේඩ්න විශ්වවිදයාලය (01) 

ප්ලයිමවුත් විශ්වවිදයාලය (09) 

ලීඩ්නස් විශ්වවිදයාලය (01) 

කිංේස ්විදයාලය, ලන්ඩන් (02) 

ගක්ේබ්රිේ විශ්වවිදයාලය (01) 

සදර්ේප්ටන් විශ්වවිදයාලය  (01) 

බ්රයිටන් ො සගසක්ස් වවදය පාසල (01) 

එේසත් අරොබි එමීර්ෂ 

එමිකර්ෂට්ස්  
Nova Southeastern විශ්වවිදයාලය (01) 3 

  එගමාරි විශ්වවිදයාලය (01)  

 ගනාට්රර් ඩෑේ විශ්වවිදයාලය (01) 
එ තුව  88 
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තුන්වන ගලෝක ජාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද විශ්වගේ ගසෞඛය ආරක්ෂාව ක්ුරජීව ප්රතිගරෝධක ො 

වවදය පෙසුකේ විවර කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 2015 අගේේ 06 ො 07 දිනයන් ි මැගේසියාගේ 

ක්වාලාලේපූර් නුවරදී පැවැත්වුණ අතර අප පීඨ ය නිගයෝජනය කරමින් ශිෂය කණ්ඩායමක් ගමයට 

සෙභාගී විය.   

වවදය පීඨ ින්දු සංසදය මගින් වාර්ික සංවිධානය කරනු ලබන අධයාපන ො වවදය කඳවුර 2015 

අගගෝස්තු 08 ො 09 ගදදින පුරා පුත්තලම උඩප්පු මො විදයාලගේ දී පැවැත්විණි.   

2015 අගගෝස්තු 13 සෙ 14 ගදදින පුරා මැගේසියානු විශ්වවිදයාලගේ දී වවදය පීඨය මගින් සංවිධානය 

කරන ලද ප්රශ්න විචාරාත්මක තරගගේ දී රටවේ 21 ක් නිගයෝජනය කරමින් තරග වැදුනු කණ්ඩායේ 91ක් 

අතුරින් අනුශූරතාව දිනා ගැනීමට අප වවදය විදයාලයීය කණ්ඩායම සමත් විය. 

වවදය පීඨ මුස්ලිේ සගෙෝදරත්වය මගින් සංවිධාන ගකරුණු වවදය කඳවුර අගගෝස්තු 30 දින පානදුර 

අේබලන්ූගේ දී පැවැත්විණි. 

වවදය පීඨ ගබෞද්ධ සංගමය ො 2013 උසස් ගපළ කණ්ඩායම මගින් සංවිධාන කරන ලද වාර්ික ගේ දන් 

දීගේ කඳවුර සැප්තැේබර් 03 වන දා කණිෂ්ඨ ගපාදු කාමරගේදී පැවැත්විණි. 

වවදය පීඨ එක්සත් ගසෞඛය විදයා ඒකකය මගින් සංවිධාන කරන ලද ගභෞතිකිත්සා දිනය 2015- 09-10 

දින වශලය වවදය ගද්ශන ශාලාගේදී පැවැත්විණි.  ගමයට සමගාමීව පැවැත්වූ ජීව විදයා ප්රශ්න 

විචාරාත්මක තරගාවලියට දිවයින පුරා පාසැේ 30 ක පමණ ශිෂය ශිෂයාගවෝ සෙභාගී වූෙ.   

වවදය පීඨගේ වනජීවි ො ඡායා රූප සංගමය මගින් තුන්වන වරටත් සංවිධානය කරන ලද වාර්ික 

ඡායාරූප තරගාවලිය ො ප්රදර්ශනය 2015 සැප්තැේබර් 08 -09 ගදදින පු රා කණිෂ්ට ගපාදු කාම රගේදී 

පැවැත්විණි. 

වවදය පීඨගේ කාය වයච්ගේදන සංගමය මගින් ගදවන වරට සංවිධානය කරන ලද කායවයච්ගේදන 

විදයාව පිළිබඳ ප්රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටෙන 2015 -09-20 දින පැවැත්විණි.  ගේ සඳො සමස්ත ලංකා 

මට්ටමින් පාසැේ ගණනාවක ශිෂය ශිෂයාගවෝ සෙභාගී වූෙ.  

 

පරිතයොග 

වවදය පීඨ 1964 කණ්ඩායම විසින් වවදය ශිෂයයන් 28 ගදගනකුගේ සේපූර්ණ අධයාපන කාල සීමාව 

සඳො පූර්ණ ශිෂයත්ව පිරිනැමීමට අවශය මූලය දායකත්වය ලබා ගදන ලදී. 

මගනෝවිදයාව පිළිබඳ විරාමලත් මොචාර්ය ආචාර්ය ඩි.ගක්. විගේසිංෙ මෙතා විසින් වවදය ශිෂය මූලය 

ගයෝජනා ක්රමය සඳො රු. මිලියනයකට අධික මුදලක් පරිතයාග කරනු ලැබීම පිළිබඳව mssas ි 

සභාපතිනි ආචාර්ය දිනිති ප්රනාන්දු පීඨ සභාවට දැනුේ දුන්නාය.  

මිගාර රණතුංග පදනම මගින් වවදය ශිෂයයන් 05 ගදගනකුට ශිෂයාධාර ලබා දීම සඳො රු. 74000/- ක 

මුදලක් පරිතයාග කරන ලදී. 

දැනට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදගේ වෘත්තීය කටයුතු වල නියැලී සිටින ආචාර්ය අසිලි ගුණවර්ධන විසින් 

වවදය පීඨ මූලය ගයෝජනා ක්රමය සඳො රු. 40000/- ක මුදලක් බැර කරන ලදී. 
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1980 කණ්ඩායම විසින් පුස්තකාලයට අවශය ගපාත් මිලදී ගැනීම සඳො රු. 75000/- ක මුදලක් 

පරිතයාග කරන ලදී 

ගකාළඹ වවදය පීඨගේ ආදී ශිෂයාවක ො බ්රිතානයගේ නිර්වින්දනය පිළිබඳ උපගද්ශිකාවන වන වවදය 

රුවන්ගනී ද සිේවා වවදය ශිෂයයන් ගවනුගවන් bnf 61 පරිතයාග කළාය.  

ප්රකාශන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳො 1964 කණ්ඩායම විසින් රු. 500,000/- ක මුදලක් පරිතයාග 

කරන ලදී 

 

2.6.1  ආචොර්ෂය මණ්ඩලය සපුරොගත් ඉලේ  පිළිබඳ විස්තර: 

සම්මොන සහ තයොග 

මොචාර්ය මංගලා ගුණතිලක මෙත්මිය 214 වර්ෂය සඳො තයාග ගණනාවක් දිනාගත්තාය. 

2014 වර්ෂගේ අධයාපනය සඳො වූ  ZONTA Woman of Achievement සේමානය. 

2014 වර්ෂය සඳො විදයා සෙ තාක්ෂණික ජයග්රෙණයන් උගදසා ජාතික විදයා පදනම මගින් පරිනමන 

ලද විදයා ො තාක්ෂණ ගයාදාගැනීේ පිළිබඳ වූ කණ්ඩායේ උතිසාෙය සඳො වන විශිෂ්ටතා සේමානය. 

2014 වර්ෂය සඳො විදයා සෙ තාක්ෂණික ජයග්රෙනයන් උගදසා ජාතික විදයා පදනම මගින් පරිනමන ලද 

තාක්ෂණය ෙඳුන්වාදීම සඳො කැපීගපගනන නායකත්වයට පිගදන කුසලතා සේමානය. 

ජාතික පර්ගේෂණ මණ්ඩලය මගින් පරිනමන ලද 2010 වර්ෂගේ විදයා ප්රකාශනය සඳො වූ කුසලතා 

සේමානය. 

දිලංක ප්රනාන්දු මෙතා (MSc. Graduate in Chemistry, M.I. Chem.C) 

2014 වර්ෂය සඳො වන MIU සුේතාන්බාවා සේමානය (ශ්රී ලංකා රසායන විදයා සංගමය) ඔහුගේ “In 

vitro radical scavenging properties, anti- inflammatory and alpha-amylase inhibitory activity of 

Eriocaulon quinquangular aqueous extract.” නමැති පර්ගේෂණ පත්රිකාවට ිමිවිය.  

ගමකී අධයයනය අධීක්ෂණය කරන ලද්ගද් වජව රසායනික සෙ ක්ුරජීව විදයා අධයයනාංශගේ 

මොචාර්ය ප්රීති ගසායිසා විසිනි. 

ශ්රී ලංකා මගනෝිකිත්සකයින්ගේ විදයාලගේ 12 වන වාර්ික අධයයන සැසිගේ ගොඳම ගපෝස්ටරය 

සඳො වන සේමානය ඖෂධ විදයා ගද්ශකවරියක ො ඖෂධ විදයා අධයයනාංශගේ ආචාර්ය උපාධි 

සිසුවියක වන උත්පලී මාන්නප්ගපරුම විසින් දිනාගන්නා ලදී.  මොචාර්ය ප්රයදර්ශනී ගලප්පත්ති 

මොචාර්ය වරුණි ද සිේවා, ආචාර්ය අනුපමා අන්නලිංගේ, මොචාර්ය රීන් ෙංවැේල, ආචාර්ය ජයන් 

ගමන්ඩිස් සෙ මොචාර්ය ආර්.එේ. ජයගකාඩි යන අය ගපෝස්ටරගේ අගනකුත් කතුවරුන් වූෙ. 

ආචාර්ය පී.එච්.අයි.යූ වවදයතිලක ජපානගේ ගයාගකාගොමා ිදී පැවැති ගපෝෂණය පිළිබඳව 

වූ ආසියානු සේගේලනගේ දී Nutrition Investigator සේමානයට පාත්ර විය. 
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ශ්රී ලංකා මගනෝිකිත්සකයින්ගේ විදයාලගේ 12 වන වාර්ික අධයයන සැසිගේ ගොඳම ගපාස්ටරය 

සඳො වන සේමානය ඖෂධ විදයා ගද්ශකවරියක ො ඖෂධ විදයා අධයයනාංශගේ ආචාර්ය උපාධි 

සිසුවියක වන උත්පලී මාන්නප්ගපරුම විසින් දිනාගන්නා ලදී. 

 

අප පීඨකේ පහත සඳහන්ද් සොමොජි යන්ද් ජනොධිපති පර්ෂකේෂණ සම්මොනයට පොර විය.  

කද්පොර්ෂතකම්න්ද්තුව ජනොධිපති සම්මොන 
ජනොධිපති කුසලතො 

සම්මොන 

ජීව රසායන මොචාර්ය සුගන්ත්රා අතුගකෝරල 
ආචාර්ය පුලනි ලැනගරෝේ 
ආචාර්ය ඉන්දු වවදයතිලක 

ආචාර්ය මකුකා ද 
ලැනගරෝේ 
 

ආචාර්ය එස්.ටී. 
ගතාරගදනිය 

ප්රජා වවදය විදයා ආචාර්ය කරුක්ි අරගේගපාල 
ආචාර්ය දුලනි සමරනායක 

        - 

සායනික වවදය මොචාර්ය ආරියරාණි ඥානදාසන්, මොචාර්ය 
ගස්නක රාජපක්ෂ, ආචාර්ය ප්රසාද් 
කටුලන්ද, ආචාර්ය ජී.ආර්. ගකාන්ස්ටන්ටයින් , 
ආචාර්ය තෂී ගැං, ආචාර්ය චතුරක ගරාඩ්නරිගගෝ 

        - 

ක්ුරජීව විදයා මොචාර්ය ඒ.ගේ. ගපගර්රා         - 

ප්රසව ො නාරිගේදය මොචාර්ය එච්.එේ. ගස්නානායක         - 

පිළල විදයා මොචාර්ය දීපිකා ප්රනාන්දු         - 

ඖෂධ විදයා මොචාර්ය පී ගලප්පත්ති 
ආචාර්ය ප්රියන්ත රණසිංෙ 

        - 

 

ගභෞතගේද ආචාර්ය දිේශානි දිසානායක 
ආචාර්ය ඇන්ජලා ද සිේවා 

ආචාර්ය එස් 
වාසලතන්ත්රි 

 

මගනෝවිදයා වවදය 
විදයා 

        - මොචාර්ය රීන් 
ෙන්වැේල 
මොචාර්ය වරුණි ද 
සිේවා 

 වශලය වවදය         - මොචාර්ය ඩී.එන්. 
සමරගස්කර 
ආචාර්ය ඩී.පී. 
වික්රමසිංෙ 

 මානව ජාන විදයා 
ඒකකය 

මොචාර්ය ගරෝෙණ ජයගස්කර 
මොචාර්ය වජිරා එච්.ඩබ්ලිේ. දිසානායක 
ආචාර්ය දුලීකා සුමතිපාල 

 

 

 MEDARC   ආචාර්ය එයි.එේ. 
කරුණාතිලක 
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ශ්රී ලංකා බාලිකිස්සා විදයාලගේ 18 වන වාර්ික විදයා සේගේලනගේදී ආචාර්ය ජිතාංගි වනසිංෙ සෙ 

ආචාර්ය රුවංගි දිසානායක පෙත සේමාන දිනාගත්ෙ. 

ගොඳම චාික ඉදිරිපත් කිරීම “Outcome of bone marrow transplants performed for children 

with transfusion dependent Thalassaemia in Sri Lanka” : රුවංගි දිසානායක, එේ. ී. ගුණරත්න, ඒ 

ජයවර්ධන, ජී. ජයීර, ඒ. අගබ්ධීර, එේ. සමරසිංෙ, පී. චන්රසිරි, ී.එච්.ඩබ්ලිේ. දිසානායක, ටී. 

ීරසිංෙ, සී. සුගනයිලි බ්රේබිලා, එන් මාන්න, එේ.බී. ගෆාක්නර්. 

 

ගකාළඹින් බැෙැර විශිෂ්ටතම පත්රිකාව සඳො වන සේමානය ආචාර්ය ගාමිණී කරුණාරත්න විසින් 

දිනාගන්නා ලදී.  “අේපාර දිස්ත්රික්කගේ දරුවන්ගේ අපස්මාර වයාපෘතිය සේබනස්ධ ඇස්තගේන්තු 

කිරීම. ගේ.වනිගසිංෙ, සී අරගේගපාළ , ආර් මුරුගුපිේවල, ටී.වෑං 

 

සායනික ඖෂධ අධයයනාංශගේ ගස්නක රාජපක්ෂ සම කතෘත්වගයන් දායක වූ “A Diagnopstic Model 

for Leptospirosis for use in Resource Limited Settings” පර්ගේෂණ පත්රිකාව 2015 වාර්ික ශාස්ීය 

සැසි වාරගේදී නිවර්තන කලාපගේ ඖෂධ සඳො වූ කුමාරදාස රාජසූරිය තයාගය ිමි විය. 

 

ශ්රී ලංකා වයාතගේදීන්ගේ සංගමය සෙ ශ්රී ලංකා - බ්රිතානය වයාධිවිදයා පාලස මගින් සංවිධානය 

කළ ජඨර ආන්ත්රික ො මෘදු පඨක ගරෝග විනිශ්චය පිළිබඳ ජාතයන්තර සේගේලනගේ දී “Pathology of 

Second Trimester pregnancy losses; a Pathological evaluation of 102 autopsies and placental 

tissue” ශීර්ෂගයන් යුත් පත්රිකාවට ගොඳම පර්ගේෂණ පත්රිකාවට, ගොඳම පර්ගේෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට 

අදාළ සේමානය ිමි විය. 

 

2015 ශ්රී ලංකා වවදය සභාගේ 128 වන සංවත්සර ජාතයන්තර වවදය සේගේලනගේදී පිළිකා පිළිබඳව 

විශිෂ්ටතම පත්රිකාවට ඩැෆ්නි ආටිගල තයාගය, එේ.ඩී. එස්. ගලාකුගෙට්ටි, එේ.අයි.එේ ද 

ගසායිසා, එන්.ී. චන්ගරස්කරේ, වයි.අයි.එන්.එස්.ගුණවර්ධන, ආර්.එස්. දිසානායක යන අය විසින් 

“Development of modified mismatch PCR-RFLP to screen mutations in codon 12 and 13 of K-

rasgene of collectal (CRC) patients in Sri Lanka” පත්රිකාව ගවනුගවන් දිනාගන්නා ලදී. 

 

මොචාර්ය කුසුේ ද ආබෲ, යූ ලියනගේ, ඊ.එස්. විගේවික්රම, සී.ගක්. ලියනගේ, එන්. ගුණවර්ධන, ඩී.එස්. 

ගේරපිටිය, එේ.ඩී.එස්. විජයබණ්ඩාර, බී.සී.ටී.එන්.ඩබ්ලිේ.එේ.ආර්.සී.එස්. ගකේපිටිය, ඒ අරවින්දන්, 

එේ.එේ.ඩී.ටී. ජයගස්කර, යන අයගගන් යුක්ත කණ්ඩායේ, අධයයනාංශගේ පර්ගේසණ කණ්ඩායම, ශ්රී 

ලංකා අන්ගතෝසරග සමාජය ො අගමරිකා එක්සත් ජනපද අන්ගතෝසර්ග සමාජය එක්ව 2015 දී 7 වන 

වරට සංවිධනය කළ වාර්ික ශාස්ීය සැසිවාරගේ දී ගපෝස්ටර් ඉදිරිපත් කිරීගේ අවස්ථාගවන්  
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“Assessment of Distance from Skin Surface to Muscle to Evaluate the Risk of Intramuscular 

Insulin Injection at Potential Insulin Injection Sites among Sri Lankan Adults”  නේ පර්ගේෂණය 

සඳො ප්රථම ස්ථානය දිනා ගත්ෙ. 

සමාජ කටයුතු ගවනුගවන් ආචාර්ය උපාධිය පිරිනැමීම:  මගනෝවිදයා අධයයනාංශයට අනුබද්ධ සමාජ 

කටයුතුවල ගජයෂ්ඨ උපගද්ශකවරියක වන අනුලා රත්නායක ඇයගේ “Mental Health and Family in 

Sri Lanka” නම නිබන්ධනය සඳො ස්ගලාවිනියාගේ Ljubljana විශ්වවිදයාලගයන් පිරිනැගමන සමාජ 

කටයුතු පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියකින් පිදුේ ලැබුවාය. 

2015 ජනවාර් මස පැවති විෂයධාරා අවසන් විභාගය මත පදනේ ව 2012 උසස් ගපළ කණ්ඩායගේ 

ආර්.එස්.පී.ගක්. ලක්මාේ (MFC/AL.2012/0090) මූලික විදයා විෂය ධාරාව යටගත් ගභෞතගේදය සඳො 

වූ මොචාර්ය ගක්.එන්. ගසනවිරත්න අනුස්මරණ තයාගය දිනාගත්ගත්ය.  2015 ගනාවැේබර් 27 වන දින 

වවදය පීඨගේ පැවැති ගක්.එන්. ගසනවිරත්න අනුස්මරණ ගද්ශනගේදී රුපියේ 50,000 ක් වටිනා මුදේ 

තයාගයක් ඔහුට පිරිනැමිණි. 

 

පීඨගේ Toastmasters International Speech Craft වැඩසටෙන : පීඨගේ අධයයනාංශ ො ඒකක 

නිගයෝජනය කරමින් සෙභාගී වූවන් විසි එක් ගදගනකුට Toastmaster International  ගවතින් 

Competent Communicator සෙතික පිරිනැමිණි. 

 

ඖෂධ විදයා අධයයනාංශගේ ආචාර්ය චමරි ීරරත්න ඇගේ පර්ගේෂණය ගවනුගවන් 2015 වර්ෂගේ 

“සුගස්වාභාමානී” සේමානගයන් පිදුේ ලැබුවාය. 

 

මානසික ඖෂධ අධයයනාංශගේ ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්යවරයකු වන ආචාර්ය මගේෂ් රාජසූරිය 2015 

වසගර් BMJ වවදය පුවත්පත් කලාගේදියා සමාමානය දිනාගත්ගත්ය. 

 

මොචාර්ය එස්.ශ්රී රංගනාතන්  Springer International ආයතනගයන් ප්රකාශිත “Optimizing Treatment 

for Children in the Developing World” කෘතිගේ Rational Use of Medicines for Children in the 

Developing World: Current Status, Key Challenges and Potential Solutions” නේ පරිච්ගේදගේ 

සම කර්තෘත්වය දැරුගේය. 

 

SLMA වාර්ික විදයා සැසිවාරගේදී Single blind clinical trial on intramuscular long acting ACTH 

versus oral prednisolone for long term control of epileptic spasms”  ඉදිරිපත් කිරීම ගවනුගවන් 

ආචාර්ය ජිතංගි වනසිංෙ විේසන් පීරිස් තයාගගයන් පිදුේ ලැබුවාය. 
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ශ්රී ලංකාගේ වවදය සංගමගේ 128 වන සංවත්සර ජාතයන්තර වවදය සේගේලනගේදී “Effectiveness 

of a lifecycle modification programme on reducing cardio metabolic risk makers in urban Sri 

Lankan Woman with prediabetes”  ඉදිරිපත් කිරීම ගවනුගවන් වජව රසායන ො ක්ුරජීව 

අධයයනාංශගේ ආචාර්ය පී.එච්.අයි.යූ. වවදයතිලක, මොචාර්ය එස්. අතුගකෝරල, ආචාර්ය පී. 

ලැනගරෝේ, කායික විදයා අධයයනාංශගේ ආචාර්ය ඒ. ද සිේවා සෙ සර් නිගකාලස් ආටිගල සේමානයට 

පාත්ර වූෙ. 

 

2.6.2 සම්මන්ද්රණ වැඩමුළු සහ රැස්වීම් 

  “Helping Other Learn Research Communication to the Academic Staff” වැඩමුළුව 

2015 මාර්තු මස 03 සෙ 04 යන ගදදින වවදය පීඨගේ සභා ශාලාගේ දී පැවැත්විණි. ගමි සේපත් 

දායකයා ගලස අගමරිකා එක්සත් ජනපදගේ ගටක්සාස් විශ්වවිදයාලගේ මොචාර්ය බාබරා කටයුතු 

කගළ්ය. 

මැගේසියාගේ කළමනාකරණ විදයා විශ්වවිදයාලය සෙ මෙජන ගසෞඛයය පිළිබඳ ගසෝ ස්වි ගොක් පාසල 

මගින් සංවිධානය කරන ලද මෙජන ගසෞඛයය පිළිබඳ ජාතයන්තර සේගේලනගේ ශාස්ීය සෙකරුවකු 

වශගයන් ද ශ්රී ලංකාගේදී සේමන්ත්රණයට සත්කාරක ජාතික විශ්වවිදයාලය වශගයන් ද කටයුතු කිරීම’ 

 

වර්ෂ 2015 ක් වූ ජූලි මස 15 වන දින අගමරිකා එක්සත් ජනපදගේ ගජෝන් ගෙෝප්කින්ස් ගරෝෙගේ 

ගරෝෙේ අධයාපන අධයක්ෂ සෙ සෙය මොචාර්යවරියක වන මොචාර්ය පද්මිණි ඩී රණසිංෙ විසින් 

“Longitudinal Study on Health and Illness of Doctors” ගද්ශනය පවත්වන ලදී. 

 

2015 ගනාවැේබර් 23 සෙ 24 ගදදින මාතෘ ො ළමා ගපෝෂණය පිළිබඳ ජාතයන්තර සේමන්ත්රණය 

ගකාළඹ කිංස්බරි ගෙෝටලගේදී පැවැත්විණි.  ගමම සේමන්ත්රණය ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය දකුණු ආසියා 

ගපෝෂණ පර්ගේෂණ ජාලය , එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාතයන්තර ළමා අධයාපන අරමුදල (UNICEF) ො 

සේබන්ධව ගසෞඛය අමාතයාංශය ,විගද්ශ කටයුතු ො ගවළඳ අමාතයයාංශය ඕස්ගේලියානු මෙ 

ගකාමසාරිස් කාර්යාලය සෙ සිඩ්නනි විශ්වවිදයාලය එක්ව සංවිධානය කර තිබිණි  .  සිඩ්නනි විශ්වවිදයාලගේ 

මොචාර්ය මයිකේ ඩිබිලිගේ සභාපතිත්වගයන් ද ,එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාතයන්තර ළමා අධයාපන 

අරමුදල (UNICEF) ි විගශ්ෂඥ ගපෝෂණගේදී ආචාර්ය ගර්ණුකා ජයතිස්සගේ සෙ ප්රජා ඖෂධ පිළිබඳව 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්යවරගයකු වන ආචාර්ය උපුේ ගසනරත් ගේ සම සභාපතිත්වගයන් ගමම 

සේමන්ත්රණය පැවැත්විණි. 

 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ උපකුලපති මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක ,ආචාර්ය මනුේ සී ීරසිංෙ ,

ආචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක සෙ ආචාර්ය ශ්රීනිකා වැලිඅංග ගේ ප්රධානත්වගයන් යුත් නිගයෝජිත 

කණ්ඩායමක් 20 සිට 23 දින දක්වා ඉන්දුනීසියොගේ බැන්ුං ිදී පැවැති 47 වන APACPH 

සේමන්ත්රණයට සෙභාගී වූෙ. 
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2.6.3 සම්පත් සහ ශිෂය කතොරතුරු 

පීඨය  පොඨමොලොව  සමස්ත ශිෂය 

සංඛයොව  
සමස්ත අධයයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය  
සමස්ත අනධයයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

වවදය  වවදය විදයාගේදී  1029 1227 128 130 225 231 

 ගභෞතිකිත්සාගේදී   152 147 07 07 04 04 

 

2.6.4 කද්ශීය ශිෂය කතොරතුරු   
අ) ප්රථම උපොධි  

 

 
 
a.  විකද්ශීය සිසුන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු (උපොධි අකේේෂ ) 
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වවදය  වවදයගේ
දී  

ඉංග්රීසි   1029 1227 193 190 190 193 193 201 205 190 198 197 193 201 

 ගභෞත 
ිකිත්සාගේ
දී 

ඉංග්රීසි 152 147 30 31 35 30 26 25 36 26 - - 27 59 
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b . පශ්චොත් උපොධි 
 

පීඨය  පොඨමොලොව  මොධයය   ණ්ඩොයම  
(ශිෂය 
සංඛයොව ) 

වර්ෂතමොන 

ශිෂය 

සංඛයොව  

සම්ූර්ෂණ  ළ සංඛයොව  

2014 2015  2014 2015 

වවදය   ජිවරසායනවිදයාව 
සෙ අණුක ජිව 
විදයාව පිළිබඳ 
විදයාපති  

ඉංග්රීසි 
 7 9 5  

ජාන විදයාව- 

විදයාපති 

 
 1 1 9  

විදයාපති 

ප්රතිඋත්පාදන 

විදයාව 

 

 -- 4 --  

වයාධිගේදී 

ඩිප්ගලෝමා 

 
12 07 07 05 01 

වයාධිගේදය  03 03 02 03 03 

විදයාපති ජීව 

රසායන විදයා, 

අණුක විදයා 

 

 15 14 03 07 

 දර්ශනසූරි  0 0  2 2 

 දර්ශනපති  0 0  2 1 

එ තුව   15 33 37 29 14 
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2.6.5 විකද්ශීය ශිෂය කතොරතුරු 
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2.6.6 අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු   
 

 
 
2.6.7 අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු  : 
 

පීඨය කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ 

 ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

 නිෂ්ඨ  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 
සුළු 

කස්ව යින්ද් 
ක ොන්ද්රොත් පද්නම මත 

විදයා 45 53 52 53 32 
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විදයා  

එේ.බී.බී.එස් ඉංග්රිසි 6 32 54 44 1 
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2.6.8  පර්ෂකේෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශන පිළිබඳ කතොරතුරු : 
 

විෂය  ප්ර ොශිත  අකලවි ළ  ඉදිරිපත් ළ  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ . පර්ගේෂණ සංඛයාව  61 14   96 114 

ආ . නගවෝත්පාදන සංඛයාව  0 0   43 0 

ඇ . වරසඟරා සංඛයාව  2 31   1 12 

ඉ. ග්රන්ථ සංඛයාව  8 8   0 0 

උ. ලිපි සංඛයාව  41 67 5  123 156 

ඒ.  ගවනත්  4 52   29 10 

එ තුව  116 172 5  292 292 

 
 

2.6.9  පොඨමොලො, සම්මන්ද්රණ සහ වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු: 
 

විෂය  සහභොගී වුණු  සම්පුර්ෂණ  ළ  ඉදිරිපත්කිරීම් 

 ළ  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ.පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව  8 5 3 0 19 12 

ආ.. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා  
පාඨමාලා සංඛයාව  

45 25 34 1 13 5 

ඇ. උපාධි පාඨමාලා සංඛයාව  3 1 0 2 3 6 

ඉ. ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා සංඛයාව  157 165 123 99 13 25 

උ. සෙතිකපත්ර පාඨමාලා  
සංඛයාව  

1542 1759 969 324 509 144 

එ. ගවනත්  125 82 116 16 18 21 

 1880 2037 1245 442 575 213 
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 2.6.10 ලැබූ තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු    
 

විෂය  සම්මොන සංඛයොව  ආචොර්ෂයවරුන්ද් 

සංඛයොව  
ශිෂයයන්ද් සංඛයොව  

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. ගද්ශීය තයාග  15 20 8 1 1 2 

ආ. ජාතික තයාග  32 9 7 3 4 1 

ඇ. ජාතයන්තර තයාග  2 3 1 1 0 0 

ඉ. ගවනත්  2 2 1 1 0 0 

එ තුව  51 34 17 6 5 3 

 

2.6.11 අලුතින්ද් ආරම්භ  ළ පොඨමොලො පිළිබඳ විස්තර   
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වවය

දය 

විදයා 

වසංගත 

ගරෝග 

නිවාරන 

ො 

පාලනය 

පිළිබඳ ඊ-

පාඨමාලා

ව 

ඉංග්රී

සි 

27 14           
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2.7 විද්යො පීඨය 

ද්ැේම  
 
ජාතිකව සෙ ජාතයන්තරව විදයා සෙ තාක්ෂණ විශිෂ්ටත්වගේ ගක්න්රස්ථානය බවට පත්ීම.   

කමකහවර  
ඉතා ඉෙළ ශිෂ්ට විඥානයකින් සෙ විශ්ගේෂණ ෙැකියාගවන් ගෙබි බහු විෂයික දැනුගමන් සෙ 
නිර්මාණාත්මක ින්තනයකින් යුක්ත අවංක සෙ ස්ථානයට උිත උත්පාදක ශක්තිගයන් යුත් 
පුරවැසියන් බිිකිරීම. ජාතිගේ සංවර්ධනය උගදසා දායකීගේ දැක්මක් සිතව රාජය සෙ ගපෞද්ගලික 
අංශ සෙ ගපාදුගේ සමාජය සමග අන්තර්ක්රියාකාරිත්වය ප්රවර්ධනය සෙ වරනැගීම. සේපත් සෙ යටිතල 
පෙසුකේ වර්ධනය සඳො අවශය සේබන්ධතා යාන්ත්රණ ආයතනගත කිරීම .  

සාර්ථකත්වය ො ජයග්රෙණ 

මොචාර්ය ගක්.ආර්.ආර්. මොනාම පීඨගේ පීඨාධිපති ගලස කටයුතු කළ අතර පීඨය ඉතා සාර්ථකව 

පීඨගේ විමර්ශිත වසර තුළ ක්රියාත්මක විය.  2014 වසගර් ගභෞතීය විදයා, වජව විදයා, වජව රසායන 

ො ක්ුරජීව විදයා, කාර්මික සංඛයානය ො ගණිතමය මූලය යන ධාරා 4 න්ම සේපූර්ණ ශිෂය 

බඳවාගැනීේ ප්රමාණය 433 ක් විය.  2015 වසගර් උපාධි අගප්ක්ෂකයන් ො පශ්චාත් උපාධි 

අගප්ක්ෂකයන් සංඛයාවන් පිළිගවලින් 227  ක් සෙ 184 ක් විය. විමර්ශිත වසර තුළ විගද්ශීය සිසුන් 

සඳො වන ශ්රී ලංකා රජගේ ජනාධිපති ශිෂයත්ව වැඩසටෙන 2014/15 විගදස් සිසුන් තිගදනකු පීඨයට 

ඇතුළත් කරගන්නා ලදී. ගමම වසර තුළදී කර්මාන්ත වල ප්රීණයින්ගේ ද සෙභාගීත්වගයන් අධයයනය 

සංවර්ධන වැඩමුළු ගණනාවක් ද පැවැත්විණි. 

2015 වසගර්දී පවත්නා සිේවන පරපුගර් ගත්මා (4G Themes) ගණන ෙතරක් කරමින් සිේවන පරපුගර් 

නව ගත්මා (New Themes) තුනක් විෂය මාලාවට ෙඳුන්වාදීමටද පීඨය සමත් විය. 

2015 වසගර් දී විශ්වවිදයාලගේ වාර්ික පර්ගේෂණ සැසියට සමගාමීව පීඨගේ පර්ගේෂණ සැසි වජව 

විදයා, රසායන විදයා සෙ ගභෞතීය විදයා යන ක්ගෂ්ත්ර තුනක් යටගත් සාර්ථකව පැවැත්වුණු අතර පශ්චාත් 

උපාධි පර්ගේෂණ සේබන්ධ සාර සංග්රෙ 35 ක් එිදී ඉදිරිපත් ගකරිණි. 

තවද, 2015 වසර තුළදී මූලය ඉංජිගන්රු විදයාේදී උපාධිය (B.Sc. in Financial Management) 

ඉගලක්ගට්රානික සෙ ස්වයංකරණ විදයාගේදී උපාධිය (B.Sc. in Electronics and Automation) යන 

බාිර උපාධි පාඨමාලා ද්විත්වයම සාර්ථකව පවත්වාගගන යන ලදී. (Conference on “Outcome-based 

Higher Education: Achievements, Challenges and Potential”) 

පශ්චාත් උපාධි ගතාරතුරු පද්ධතිය PG SiS, 2015 වසගර් දී සාර්ථකව වැඩිදියුණු කර පවත්වාගගන ගිය 

අතර විදයා පිඨගේ සංඛයාන විදයා අංශය දත්ත විදයා මධයස්ථානය පිිටුවන ලදී.  තවද පීඨය HETC-

QIG/W3 යටගත්, ශිෂය වයවසාය සංවර්ධන මධයස්ථානය (Student Enterprise Development Centre 

SEDC) පිිටුීමටද  මුලපුරන ලදී.  2015 වසගර්දී ගණිත අංශගේ ගණිතමය නිරුපණකරන සංවර්ධන 

මධයස්ථානය විසින් එි ගදවන ජාතයන්තර ගණිතමය නිරුපණකරන ෙමුව පවත්වන ලදී.  ජාතික භාෂා 

ගදපාර්තගේන්තුගේ ද සෙගයෝගය ඇතිව 2016 වසගර්දී පැවැත්ගවන පරිදි පළමු වසගර් සිසුන්ට ඔවුන් 

විශ්වවිදයාල ජීවිතයට ෙැඩගැගසන සමගේදී දමිළ ො සිංෙල භාෂා පාඨමාලා ආරේභ කිරීමටද පීඨය 

කටයුතු කර ඇත.  

2015 වසගර්දී ජාතික ො ජාතයන්තර වශගයන් විවිධාකාර, ගගෞරවනීය වූ සේමාන උගළලවලදී සේමාන 

ො පදක්කේ දිනාගැනීමට පීඨගේ අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය ො සිසුහු සමත් වූෙ.  2015 වසගර්දී පීඨ 
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විෂය සේබන්ධීකාරකවරු තිස් ගදගනක් තම පීඨ වාර්තා ස්වයං ඇගයීේ වාර්තා (Self-Evaluation 

Report-SER) ගලස සාර්ථකව සේපූර්ණ කළෙ.  පීඨගේ තත්ත්ව ආරක්ෂ ඒකකය  (Quality Assurance 

Cell) නැවතත් ක්රියාත්මක තත්ත්වයට ගගන ආ අතර දුරස්ථ ඇගැයීේ (On-line Assessments) 

පැවැත්ීම පිණිස පීඨ ෙගතිම දායකත්වගයන් ප්රශ්න බැංකුවක් ඇතිකිරීමට පීඨය සමත්විය.  ස්විඩනගේ 

උප්සලා විශ්වවිදයාලගේ මොචාර්ය ජී.ී. කුගර් ගභෞතික විදයා අංශයට ඉටු කළ ගස්වය සලකා එතුමන්ට 

ගගෞරව උපාධියක් පිරිනැමීමට පීඨගේ නිර්ගද්ශය ලැබිණි. 

 

2.7.1 සම්පත් හො ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 
පීඨය  පොඨමොලොව  සමස්ත ශිෂය 

සංඛයොව  
සමස්ත අධයයන 

 ොර්ෂය  මණ්ඩලය  
සමස්ත අනධයයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

විදයා  1605 131 90 

එකතුව  1605 131 90 

 

2.7.2 කද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු  
 ප්රථම උපොධි 
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විදයා ගභෞතික  ඉං

ග්රීසි 

240 221 223 139   

 කාර්මික 
සංඛයාන 
සෙ ගණිත 
මූලය 

 60 60 71   47   

 ජීව විදයා   125 123 107   45   

 ක්ුරජීව  
ජීවවිදයා  

 60 47 35   32   

 විදයාගේදී 
විගශ්ෂ 

        201 180  

 ගතාරතුරු 

කාක්ෂණය 
     74  

එකතුව   485 451 436 464 254 354 
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b . පශ්චොත් උපොධි 

පීඨය  පොඨමොලොව  මොධයය   ණ්ඩොයම 

(ශිෂය 
සංඛයොව ) 

වර්ෂතමොන 

ශිෂය 

සංඛයොව  

සම්ූර්ෂණ  ළ 

සංඛයොව  

2
0

1
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2
0

1
5

 

 2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

විදයා වයවොරික විදුත්ගේදය ඉංග්රීසි 40   40 80 14     14 

 ගභෞතිකවිදයා අධයාපන ඉංග්රීසි 20 - 20 -- 

 විදයාගේදී විශ්ගේෂණීය 

රසායන විදයාව 

ඉංග්රීසි 35         36   36   

 විදයාගේදී කාබනික 

රසායන විදයාව  

ඉංග්රීසි 20         24   24   

 රසායන විදයා අදයාපන 

විදයාපති උපාධි 

ඉංග්රීසි 19         14   14   

 පරිසර විදයා විදයාපති 

උපාධි 

ඉංග්රීසි              15                  

15 

  

 මූලයමය ගණිතය 

විදයාපති උපාධි/පශ්චාත් 

උපාධි 

ඉංග්රීසි 49         52 48           51 N/A N/A 

 ගණිත අධයාපනය 

විදයාපති උපාධි/ පශ්චාත් 

උපාධි 

ඉංග්රීසි 31        35          25          34 N/A N/A 

 නයෂ්ටික විදයා විදයාපති 

උපාධි 

ඉංග්රීසි              14  14   

 වවදය ගභෞතික විදයා 

විදයාපති උපාධි 

ඉංග්රීසි              23  23   

 වයවොරික සංඛයානය 

විදයාගේදී උපාධි 

ඉංග්රීසි 35         42 77   

 ආයුගණන විදයා විදයාපති 

උපාධි 

ඉංග්රීසි 21          21   

 ශාක වසල ො පටක 

ගරෝපණ විදයාපති උපාධි 

ඉංග්රීසි             04                    

02 

 

එ තුව    

357      172 

 

322      100 

 

100      02 

 

14 
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2.7.3 විකද්ශීය ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු  : 
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විදයා වවදය 

ගභෞතික විදයා 

විදයාපති උපාධි 

ඉංග්රීසි               01      

 නයෂ්ටික විදයා 

විදයාපති උපාධි 

ඉංග්රීසි               01      

 වයවොරික 

සංඛයානය 

විදයාපති 

ඉංග්රීසි 01         02               02   01    

 ජීව රසායන 

විදයා ො අණුක 

ජීව විදයා ප්රථම 

උපාධිය 

ඉංග්රීසි 03      

එකතුව   04          04 02 01    

 
නයෂ්ටික විදයා සෙ සංඛයාන අධයයනාංශවලින් පමණි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

2.7.4 අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල විස්තර  : 

 

2.7.5  අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල විස්තර  : 

පීඨය /ශොඛොව  කජයෂ්ඨතම කජයෂ්ඨ 

 ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

 නිෂ්ඨ  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 
සුළු කස්ව යින්ද් ක ොන්ද්රොත් 

පද්නම මත 

පීඨාධිපති කාර්යාලය  02 03 03 03 04 (පුහුණුවන) 

ගභෞතිකවිදයාව    - 04 05 13 

 

01 (පුහුණුවන) 

රසායනවිදයාව 04 01 17 02  

සත්ව විදයාව 01 02 05 07  

ගණිත 01 - - 03  

පරමාණුක විදයාව 01 03 - 01  

ශාක විදයාව 01  03 03 11 

සංඛයාන විදයාව - - 01 01  

එ තුව  10 13 34 33 16 

 
 
 

 
 
 
 
 

පීඨය විෂය  මොධයය  කජය. 
මහොචොර්ෂය  

මහොචොර්ෂය  කජය. 
 ථි ොචොර්ෂය  

 ථි ොචොර්ෂය  සහ ොර  
 ථි. 

උපකද්ශ   

විදයා  ගභෞතික විදයාව   ඉංග්රීසි 
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 රසායනවිදයාව ඉංග්රීසි 03 07 11 01   

 සත්ත්ව විදයාව ඉංග්රීසි - 07 08  02 11 

 ගණිත ඉංග්රීසි - - 16 08 06 05 

 පරමාණුක 
විදයා  

ඉංග්රීසි - 01 02 01 - 02 

 ශාක විදයා  ඉංග්රීසි 02 02 07 02 03 17 

 සංඛයානය  ඉංග්රීසි - 02 08 09 05 07 

එකතුව   07 23 61 22 18 60 
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2.7.6 පර්ෂකේෂණ, නකවෝත්පොද්න සහ ප්ර ොශන පිළිබඳ විස්තර  
 
 

විෂය ප්ර ොශයට පත් 

 ළ 

අකලවි  ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. පර්ගේෂණ සංඛයාව    

ශාකවිදයා අ. අ   04 

රසායන විදයා අ.අ. 04             03  01                  02 

ගභෞතික විදයා අ.අ. 30             23  30                  23 

සංඛයාන  19             12   

ආ. නගවෝත්පාදන සංඛයාව    

ගභෞතික විදයා අ.අ.                  01   

වාර සඟරා ගණන    

ශාක විදයා 04   

ගභෞතික විදයා අ.අ. 17             25   

සංඛයාන විදයා අ.අ                  04   

ඇ. කෘති ගණන    

රසායන විදයා අ.අ. 03             07   

ගභෞතික විදයා අ.අ.                  01   

ඈ. ලිපි ගණන    

සත්ත්ව විදයා අ.අ                 11                           02 

ශාක විදයා අ.අ 01           01  01 

රසායන විදයා අ.අ 09            03  01                     05 

ගභෞතික විදයා අ.අ 01            02   
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ගණිත අ.අ 22  22 

සංඛයාන අ.අ 08   

ඉ. ගවනත්    

සත්ත්ව විදයා අ.අ                 28                           09 

පරමාණුක විදයා අ.අ 04   

ශාක විදයා අ.අ                 20   

රසායන විදයා අ.අ                 02   

සංඛයාන විදයා අ.අ                 05   

එකතුව 122        148                      41 

 
 
 
2.7.7 වැඩසටහන්ද්, සම්මන්ද්රණ හො වැඩමුළු පිළිබඳ කතොරතුරු 
 
 

විෂය ප්ර ොශයට පත් 

 ළ 

අකලවි  ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. පශ්චාත් උපාධි වැඩසටෙන්    

සත්ත්ව විදයා අ.අ                    04                   04                     12 

සංඛයාන විදයා අ.අ  02              03   

ශාක විදයා  01            02                  01 01  02 

ආ. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගලෝමා වැඩසටෙන්    

සත්ත්ව විදයා අ.අ                    04                   04  

ශාක විදයා 01  01 

ඇ. උපාධි පාඨමාලා    
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සත්ත්ව විදයා අ.අ                    01                   01  

සංඛයාන විදයා අ.අ 02   

ශාක විදයා 02  02 

ඈ. ඩිප්ගලෝමා පාඨමාලා     

සත්ත්ව විදයා අ.අ                    02                   02  

ඉ. සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව    

සත්ත්ව විදයා අ.අ                    02                   02  

පරමාණුක විදයා අ.අ                    01   

සංඛයාන විදයා අ.අ                    04   

ශාක විදයා 04 04  

ඊ. ගවනත්     

රසායන විදයා    03                04 

සත්ත්ව විදයා අ.අ                       04 

සංඛයාන විදයා අ.අ 03   

එකතුව 15              23 04             14 07                22 
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2.7.8 ලබො ගත් තයොග පිළිබඳ කතොරතුරු 

විෂය  සම්මොන 

ගණන 

විද්යොර්ෂථින්ද් 

සංඛයොව 

ශිෂය සංඛයොව 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. ගද්ශීය තයාග 

රසායන විදයා අ.අ 

සංඛයාන විදයා අ.අ 

 

 

01                01 

01 

  

ආ. ජාතික තයාග 

ගභෞතික විදයා අ.අ 

සත්ත්ව විදයා අ.අ 

සංඛයාන විදයා අ.අ 

 

 

03               01 

                   02 

01 

  

ඇ. ජාතයන්තර තයාග 

ගභෞතික විදයා අ.අ 

 

01 

  

ඈ. ගවනත් 

සංඛයානවිදයා අ.අ 

 

 

01 

  

එකතුව 08               04   

 

2.7.9 අලුතින්ද් ආරම්භ  ළ පොඨමොලො පිළිබඳ කතොරතුරු 

පී
ඨ
ය
  

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව
  

ම
ොධ
ය
ය
  

ස
හ
ති
 
ප
ර
  

ඩි
ේ
ක
ල
ෝම
ො 

 

ප
ශ
්ච
ොත්
 උ
ප
ොධි
 

ඩි
ේ
ක
ල
ෝම
ො 

 

වි
ද්ය
ොප
ති
  

ද්ර්ෂ
ශ
න
ප
ති
  

 

ද්ර්ෂ
ශ
න
 වි
ශ
ොර
ද් 

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

ගභෞතික 

විදයා 

පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි     7           5  

රසායන විදයා විශ්ගේෂණා

ත්මක රසායන 

විදයා විදයාපති 

ඉංග්රීසි    01         

01 
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ගණිත, නයෂ්ටි  විද්යො හො සංඛයොන විද්යො අධයයනොංශවලින්ද් පමණි. 

 

 

2.7.10 වයොපෘති පිළිබඳ කතොරතුරු (කද්ශීය/විකද්ශීය ආධොර සහිත) 
 

අධයයනොංශය  නම සහ විස්තර ණය / ආධොර  අනුග්රොහ  

ආයතනය  # 
TCE රු. නැවත 

කගවිය 

යුතු 

විකද්ශීය 

ආධොරරු

. 

කද්ශීය 

අරමුද්ේ රු. 

ගභෞතික විදයා NRC 15-004 ආධාර NRC 5,000,000   

 2014/RG/10 ආධාර ගකා.වි.වි 780,000   

 2014/RG/08 ආධාර ගකා.වි.වි 3,000,000   

 NRC 15-032 ආධාර NRC 4,800,000   

 2012/CG/24 ආධාර ගකා.වි.වි 3,000,000   

 2014/RG/9 ආධාර ගකා.වි.වි 3,000,000   

 2015/RG/3 ආධාර ගකා.වි.වි 3,000,000   

 HETC/QIG/W3 ආධාර ගලෝක 

බැංකුව 

6,000,000   

 

වයවොරික 

ඓන්ද්රිය 

රසායන විදයා 

විදයාපති 

ඉංග්රීසි    01         

01 

  

 

රසායන විදයා 

අධයාපන 

විදයාපති 

ඉංග්රීසි    01         

01 

  

 

ස්වභාවික 

නිෂ්පාදන 

රසායන 

විදයාව 

ඉංග්රීසි     01  

 

ජීව රසායන 

විදයාව 

ඉංග්රීසි                     

02 

ශාක විදයා පශ්චාත් උපාධි ඉංග්රීසි    01  02   



 90 

රසායන විදයා Development and 

characterization of 

natural corrosion 

inhibitors using 

plants available in 

Sri Lanka 

AP/3/3/2015/SG 

28 

ආධාර ගකා.වි.වි    

 NRC Grant 1517 ආධාර NRC    

විශ්වවිදයාල 

යටිතල 

පෙසුකේ 

සංවර්ධන 

ආධාර 

විශ්වවිදයාල යටිතල 

පෙසුකේ සංවර්ධන 

ආධාර 

AP/3/2/2015/IDG/

10  

ආධාර ගකා.වි.වි    

 සුළු පර්ගේෂණ 

ආධාර 

AP/3/2/2015/SG/2

6 

ආධාර ගකා.වි.වි    

 NRC Mega grant ආධාර NRC    

උපකරණ 

සඳො වන 

ආධාර 

Equipment grant 

RG/2014/EQ/01 

ආධාර Equipment    

සත්ත්ව විදයා  NRC ආධාර NRC   3401210.0

0 

 සුළු පර්ගේෂණ  ආධාර ගකා.වි.වි   500000.00 

 NSF ආධාර NSF   4 mil. 

 NRC ආධාර NRC   3 mil 

 RG/2015/45/01 ආධාර NSF   2.98 mil 

 RG/2012/NRB/02 ආධාර NSF   1.1 mil 

 AP/3/2/2014/RG/0

6 

ආධාර ගකා.වි.වි   2.8 mil 

 APN Seed Grant ආධාර APN, ජපානය   1.2 mil. 

 NRC Grant 13-164 ආධාර NRC   1.14 mil. 

 2012/CG/32 ආධාර UOC   2.9 

 12-053 NRC ආධාර NRC   4.5 mil. 

 සුළු ආධාර  ආධාර S   0.5 mil. 

සංඛයාන විදයා  මොචාර්ය එේ.ආර්. 

සූරියආරච්ි 

ඒකාබද්ධ 

පර්ගේෂණ ආධාර 

ආධාර 

AP/3/2/201

4/RG/03 

ගකා.වි.වි   2,310,000.

00 
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 ඒ.ඒ. සුගන්ත්රා 

පශ්චාත් උපාධි 

පර්ගේෂණ ශිෂයත්ව 

2012 ගකාළඹ වි.වි. 

ආධාර 

AP/3/2012/

PG/04 

ගකා.වි.වි   1,290,000.

00 

 8. ආචාර්ය 
සී.ඩි.තිලකරත්න 
එකාබද්ධ පර්ගේෂණ 
අධාරය, 2012. 

ගකාවිවි .  

ආධාර 

AP/03/2012

/CG/16 

ගකා.වි.වි   2,992,600.

00 

 9. ආචාර්ය 
එේ.ඩි.ටි.ආටිගල 
එකාබද්ධ පර්ගේෂණ 
ආධාරය,2011  
ගකාවිවි.  

ආධාර 

AP/03/2011

/CG/04 

ගකා.වි.වි   2,899,500.

00 

 10. ආර්.ඒ.බී. 
අගබ්ගුණවර්ධන 
පශ්චාත් උපාධි 
පර්ගේෂණ 

ශිෂයත්වය 2012, 
ගකාවිවි   
 

ආධාර 

AP/3/2011/

PG/17 

ගකා.වි.වි   798,000.00 

 

 

2.7.11   වයොපෘති වියද්ම් විස්තර  (කද්ශීය / විකද්ශීය ආධොර මත ) 
 

අ
ධ
ය
ය
න
ොං
ශ
ය

 

න
ම

 

ටී
.සී
.ඊ
. 
රු
. 

2
0
1
4
 
වි
ය
ද්ම්
 

රු
. 

2
0
1
5
 වි
ය
ද්ම්
 රු

 

2
0
1
5
.1
2
.3
1
 

ව
න
 වි
ට
 ස
ම
ස්
ත
 

වි
ය
ද්ම්

 

ක
භ
ෞති
 
 

ප්ර
ග
ති
ය
 %

  
ගභෞතික විදයා 2014/RG/10 780,000  82,600 82,600 20% 

 2014/RG/08 3,000,000 1,263,926 270,471 1,534,398 50% 

 NRC 15-032 4,800,000     

 2012/CG/24 3,000,000   3,000,000 100% 

 2014/RG/9 3,000,000     

 2015/RG/3 3,000,000     

 HETC/QIG/W3 6,000,000   6,000,000 100% 
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සත්ත්ව විදයා සුළු 

පර්ගේෂණ ආධාර 

  98443.28 98443.28  

 NRC   90,000.00   

 APN Seed Grant  . 0.3 mil.   

 NRC   1 mil.   

සංඛයාන විදයා  මොචාර්ය එේ.ආර්. 

සූරියආරච්ි 

 0.00 358,882.00  15% 

 ඒ.ඒ.සුගන්ත්රා  43,005.00 286,550.00  44% 

 ආචාර්ය සී.ඩී. 

තිලකරත්න 

 1,169,591.00 341,250.00  71% 

 ආචාර්ය එේ.ඩී.ටී. 

ආටිගල 

 408,882.39 738,381.00  83% 

 ආර්.ඒ.බී. 

අගබ්ගුණවර්ධන 

 57,000.00 400,000.00  75% 

 

2.8 ශ්රීපොලි මණ්ඩපය  
 
හැඳින්ද්වීම 
 
1996 දී බටිර මණ්ඩපය ගලසින් ස්ථාපිත වූ ශි ් ් ර පාලි මණ්ඩපය ඉන් අනතුරුව 1978 අංක 16 දරන 

විශ්වවිදයාල පනගත් 27(1) වගන්තිය ප රකාර 1998 වසගර් දී විශ්වවිදයාලයට අනුබද්ධ ගවමින් තම 

නාමය  ‘ශ්රී  පාලි මණ්ඩපය’ ගලස ගවනස් කිරීමකට ලක් කර ගන්නා ලදී. 
 
මණ්ඩපය ජනමාධය අධයයන අංශය සෙ ප්රාසාංගික කලා අධයයන අංශය වශගයන් අදයයනාංශ 

ගදකකින් ක්රියාත්මක වන අතර භාෂා අංශය සෙ පරිගණක අංශය ගවනුගවන් භාෂා අධයයන අංශය සෙ 

පරිගණක අධයයන අංශය 2015 වර්ෂගේදී අලුතින් ඇරඹුනි.  ගජයෂ්ඨ අධයයන කාර්ය මණ්ඩල ිඟකම 

ගමම අධයයන අංශ ෙතර පීඨ තත්ත්වයට පත් කිරීමට බාධාවක් ී ඇත. 

2015 මාර්තු මස 17 වන දින දක්වා ආචාර්ය ටියුඩර් ීරසිංෙ කටයුතු කළ අතර ශ්රී පාලි මණ්ඩපගේ නව 

මණ්ඩපාධිපති තනතුරට ආචාර්ය ආර්.එන්.සී.ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි මෙතා 2015 මාර්තු 18 දින පත් කර 

ඇත. 

මණ්ඩප පාලක මණ්ඩලගේ උපගදස් ො සෙභාගීත්වය මත ගත වූ වර්ෂගේදී සියලු අධයයනමය ො 

පරිපාලනමය තීරණ ගගන ඇති අතර ඒවා පෙත පරිදි ගේ. 
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මණ්ඩපාධිපති   - ආචාර්ය ආර්.ගක්.එන්.සී.ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි 
 
පොල  සභොකවන්ද් නිර්ෂකද්ශිත සොමොජි යන්ද් - 
විජය නන්ද ජයීර මෙතා   09.12.2015 සිට 13.09.2017 
ආචාර්ය එඩ්නවින් ආරියදාස  –  14.09.2014 සිට  to 13.09.2017 

සනොතන සභොකවන්ද් නිර්ෂකද්ශිත සොමොජි කයෝ- 
මොචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ිමි –26.05.2013 සිට 25.05.2016 
ආචාර්ය එන්.එන්.ගේ. නවරත්න – 05-07-2013 සිට 04/07/201 
 
අධයයනොංශ ප රධොනීහු  - 
 
ආචාර්ය ප්රදීප් නිශාන්ත - ජන සන්නිගේදන අධයයනාංශය 

ඩබ්.ඒ.එස්.බී. ගෆාන්ගස්කා  - ප්රාසාංගික කලා අධයයනාංශය 

ආචාර්ය ජී.ඩි.ඩි.ගක්. ශ්රී  රංජන් - පරිගණක අධයයනාංශය 

ආචාර්ය ගක්.ී. ධනපාල- භාෂා අධයයනාංශය 

 
 ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු 

ආචාර්ය ආර්.එන්.සී.ගක්. ගෙට්ටිආරච්ි මෙතා මණ්ඩපාධිපති ගලස 2015 වර්ෂගේ දී පත් කරන ලදී.  

එේ.පී. ගුණවර්ධන මිය ගජයෂ්ඨ සෙකාර ගේඛකාධිකාරි  ගලස ද එච්.ටී.අයි. සංජීවනී මිය ගජයෂ්ඨ 

සෙකාර මූලයාධිකාරි ගලසද, ජී.එන්. ජයසිංෙ ගමගනවිය සෙකාර ගේඛකාධිකාරි ගලසද 2015 වර්ෂගේ 

දී ශ්රී පාලි මණ්ඩපගේ කටයුතු කර ඇත.  විමර්ශණය ගකගරන වර්ෂය තුළ ජනමාධයය අංශගේ ප්රධානියා 

ගලස ආචාර්ය ප්රදීප් නිශාන්ත මෙතා අලුතින් පත් කරනු ලැබූ ඇති අතර ප්රාසාංගික කලා අංශගේ 

ප්රධානියා ගලස ඩබ්ලිේ. ඒ.එස්.බී. ගෆාන්ගස්කා මෙතා කටයුතු කගළ්ය.  ශ්රී පාලි මණ්ඩපගේ 2015 දී 

අලුතින් ඇරඹුනු අධයයන අංශ ගදගකන් පරිගණක අධයයන අංශ ප්රධානියා ගලස ආචාර්ය ජී.ඩී.ඩි.ගක්. 

ශ්රී රංජන් මෙතා ද භාෂා අධයයන අංශගේ ප්රධානියා ගලස ආචාර්ය ගක්.ී.ධනපාල මෙතා ද පත් 

ගකරිණි. 

2015 වර්ෂගේ දී සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය 87 ක් විය.  එේ මණ්ඩපාධිපති, පරිපාලන 03, අධයයන 25, 

අධයයන සොයක 05, තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය 02, අනධයයන 67 වශගයනි. 

2.8.1  ශිෂයයන්ද් සහ සම්පත් පිළිබඳ කතොරතුරු 

පීඨය 

පොඨමොලොව 

සමස්ත ශිෂය 

සංඛයොව 

සමස්ත අධයයන 

 ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 

සමස්ත අනධයයන 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

ජනමාධය  
ජනමාධයය 307 305 10 13 02 02 

ප්රාසාංගික කලා 
ප්රාසාංගික කලා 313 318 07 07 03 03 

එකතුව 
 620 623 17 20 05 05 
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2.8.2   (a) කද්ශීය ශිෂය කතොරතුරු (ප්රථම උපොධි) 

පී
ඨ
ය
  

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව
  

ම
ොධ
ය
ය
  

 
ණ්
ඩ
ොය
ම
  

ප්ර
ථ
ම
 ව
ස
ර
  

ක
ද්ව
න
 ව
ස
ර
  

ක
ත
ව
න
 ව
ස
ර
  

සි
ව්
ව
න
 ව
ස
ර
  

උ
ප
ොධි
 ල
ද් 

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

ජන
මා
ධය   

ජනමාධය 
පිළිබඳ 
ශාස්ත්රගේදී  සිංෙල 75 72 75 72 85 72 73 85 74 73 70 64 

ප්රසං
ග 
ක
ලා  

ප්රසංග කලා 
පිළිබඳ 
ශාස්ත්රගේදී  

සිංෙල 73 78 73 78 92 78 75 92 73 75 70 65 

එක
තුව  

 

 148 150 148 150 177 150 148 177 147 148 140 129 

 

(b) පශ්චොත් උපොධි 

 

 

 

 

පීඨය  පොඨමොලොව  මොධයය  

 ණ්ඩොයම 

(ශිෂය 

සංඛයොව) 

වර්ෂතමොන 

ශිෂය සංඛයොව  
සම්පුර්ෂණ  ළ සංඛයොව  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

ජනමාධය  
පශ්චාත් 
උපාධි 

ඩිප්ගලෝමා  

සිංෙල 
33  - - - - - - 

ජනමාධය  
ජනමාධය 
ශාස්ත්රපති  

සිංෙල 
 12 - - - - - - 
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2.8.3  අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර : 
පී
ඨ
ය
  

වි
ෂ
ය
   

   
  

ම
ොධ
ය
ය
  

ක
ජ
ය
ෂ
්ඨ
 ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය
  

ම
හ
ොච
ොර්ෂ
ය
  

ක
ජ
ය
ෂ
්ඨ
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය
  

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය
  

ස
හ
 
ොර
 

 
ථි
 
ොච
ොර්ෂ
ය
  

උ
ප
ක
ද්
ශ
 
 

/ 
ප
රි
ග
ණ
 
 

ව
ැඩ
ස
ට
හ
න්ද්
 

රු
  

ජනමාධය 
අධයයනාං
ශය  

- සිංෙල - - 

06 

(01-

අධයයන 

නිවාු) 

03 

(01- 

අධයයන 

නිවාු) 

- 
01- උපගද්ශක  
01- පරි.වැඩසටෙන්කරු  
01- සෙ.ජාලකරු 

ප්රසාංගික 
කලා  
අධයයනාං
ශය  

- සිංෙල - - 

04 

(01- 

අධයයන 

නිවාු) 

04 - - 

එ තුව      10 07 - 03 

 

 

2.8.4  අනධයයන  ොර්ෂයමණ්ඩල විස්තර : 

පීඨය /ශොඛොව  කජයෂ්ඨතම  කජයෂ්ඨ   ණිෂ්ඨ  සුළු කස්ව  

ජනමාධය අධයයනාංශය  - - 01 01 

ප්රසාංගික කලා අධයයනාංශය  01 - - 02 

භාෂා අධයයන - - - - 

පරිගණක අධයයන - - - 01 

මුලය ශාඛාව   03 - 04 01 

ආයතන ශාඛාව  /විභාග 02 06 05 08 

පුස්තකාලය 01 01 01 03 

වවදය මධයස්ථානය - - 01 02 

ආරක්ෂක අංශය   - - - 08 

නඩත්තු  - 01 01 13 

එ තුව 07 08 13 39 
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2.8.5  පුනරොවර්ෂතන වියද්ම් පිළිබඳ කතොරතුරු 

විෂය 2014 රු. 2015 රු. 

අ. ගපෞද්ගලික ගේතන 76,821,423.99 93,112,972.94 

ආ. ප්රවාෙන 122,116.00 112,972.94 

ඇ. සැපයුේ 4,269,216.49 5,624,911.69 

ඈ. නඩත්තු 1,265,427.05 1,548,247.25 

ඉ. ගකාන්ත්රාත් ගස්වා 14,257,831.51 15,229,469.20 

ගවනත් 14,778,296.39 15,048,099.93 

එකතුව 111,514,311.43 131,260,218.98 

 

2.8.6  ප්රොේධන වියද්ම් පිළිබඳ කතොරතුරු 

විෂය 2014 රු. 2015 රු.  

අ. කාර්යාලීය ගෘෙ භාණ්ඩ ො උපකරණ 3,402,483.85 4,196,045.00 

ආ. යන්ත්ර ො කාර්මික - 5,795,000.00 

ඇ. ඉදිකිරීේ ො ගගාඩනැගිලි 997,790.92 1,692,620.51 

ඈ. ගෘෙ භාණ්ඩ ො සවිකිරීේ 286,720.00 - 

ඉ. පුස්තාල ගපාත් 286,111.50 260,572.00 

ඊ. ඉගැන්ීේ උපකරණ 688,718.00 - 

එකතුව 5,661,824.27 11,944,237.51 

 

2.8.7  මූලය ප්රගතිය පිළිබඳ කතොරතුරු (වියද්ම්)  

විෂය 2014 දී ප්රතිපාදන 2014 දී වියදම ඉතිරුේ/අතිරික්ත 

අ. පුනරාවර්තන ෙැර වයාපෘති 146,941,800.00 131,260,218.98 15,681,581.02 

ආ. ප්රාේධන ෙැර වයාපෘති 3,000,000.00 11,944,237.51 (8,744,237.51) 

ඇ. ගද්ශීය ආධාර ලද වයාපෘති - - - 

ඈ. විගද්ශ ආධාර ලද වයාපෘති - - - 

එකතුව 149,941,800.00 143,204,456.49 6,737,343.51 
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 කමම වොර්ෂතොවට අද්ොළ කවනත්  ොර්ෂය ද්ර්ෂශ : 
 
පුස්ත ොලය - ශී ් ් ර පොලි මණ්ඩපය 
 
හැඳින්ද්වීම 
 
2015  ගදසැේබර්  31  වන විට ශී ් ් ර පාලි මණ්ඩප පුස්තකාලගේ 24,255 කට වැඩි ග රන්ථ සංඛයාවක් ද,  
සංයුක්ත තැටි 701 ක් ද  විය. 
 
2015 වසර ග රන්ද්ථ සහ වොර සඟරො සඳහො පුස්ත ොල කවන්ද්කිරීම්. 
 
2015 වසර සඳො ගපාත් ො වාර සඟරා මිලයට ගැනීමට රුපියේ මිලියන 2.0 ක් ගවන් කර ඇත. 
 

2015 වර්ෂෂය තුළ මිලට ගත් කපොත් හො වොර සඟරොවන්ද්හි වටිනො ම 

ඇණවුේ  කරන ලද විගද්ශීය ගපාත් රු. 1,400,000.00  (අධයයනාංශය විසින් නිර්ගද්ශිත විගද්ශීය ගපාත පත 
දැනටමත් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය පුස්තකාලය මගින්  ඇණවුේ  කර ඇත) 
 

මිලදී ගත් ගද්ශීය ගපාත්    රු. 256172.00 

වාර සඟරා     රු. 250000.00 

වැය  ළ මුළු මුද්ල     රු..1906172.00 

ඉතිරි මුද්ල     රු. 93828.00 

 

මිලට ගත් ගපාත් සංඛයාව (ගද්ශීය ො විගද්ශීය)  901 

පරිතයාග ගලස ලද ගපාත් සංඛයාව   243 

පුස්ත ොලය සතු මුළු කපොත් සංඛයොව   1144 

ඇණවුේ කරන ලද වාර සඟරා සංඛයාව  04 

 

 වුළු කස්වොවන්ද් - 2015 

පුස්තකාල සාමාජිකත්වය : 

ශිෂයයන්     651 

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය  25 

පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය  03 

අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය  60 

නිකුත් කළ ගපාත් සංඛයාව   16460 

නිකුත් කළ ඩි.වි.ඩි. සංඛයාව   309 

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය ගවත 525 

නිකුත් කළ ගපාත් සංඛයාව 
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කද්ශීය පුවත්පත් 
 
2015 වසර තුළ ඉංග්රීසි සිංෙල පුවත් පත් වර්ග දෙ අටක් ො ගද්ශීය සිංෙල සඟරා තුනක් පුස්තකාලය සඳො 
මිල දී ගැනුණි. 
 
පුවත්පත් සඳො ගගවූ මුදල                                            රු.81845.00  
 
නැති වූ ගපාත් 

ගපාත් 10 ක් අස්ථාන ගත වූ බව පාඨකයන් විසින්. 

වාර්ථා ගකරුණි ඒවා ප්රතිස්ථාපනය කිරීම සඳො   රු..3545.00 

ඔවුන් විසින් ගගවන ලද මුදල   

බොහිර ශිෂය ලියොපදිංචි වීම 
 
විවිධ විශ්වවිදයාල ො අධයයනායතනයන්ට සේබන්ධ සිසුහු 17 ගදගනක්  බාිර පාඨක සාමාජිකයන් ගලස 
ලියාපදිංි වූෙ.  
පුස්තකාල ලියාපදිංිය සඳො සාමාජිකගයකුගගන් මසකට ගාස්තුව වශගයන් රු. 200/-ක මුදලක් අය 
ගකගර්. 
ලියාපදිංි ගාස්තු වශගයන් ලද මුදල   රු.3400.00 

පුස්ත ොල ද්ඩ 
 
නියමිත දිනට පුස්තකාල ගපාත් පත් ආපසු භාර ගනාගදන සිසුන්ගගන් පුස්තකාලය විසින් දඩයක් ගලස මුදේ 
අය කිරීම සාමානය කි ් ් රයාපිළිගවළ ගවයි. 
 

පුස්තකාල දඩ ගලස ලැබූ මුදල   රු. 77956.00 

 

පුස්ත ොල සුළු  මුද්ේ අගි ් ් රමය 
පුස්තකාල අග්රිමය ගලස ලැබූ මුළු මුදල   රු.2970.00



 99 

පරිගණ  අධයයන අංශය 

ගතාරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය (ITU) 1999 දී ඇරඹුනු අතර ජනමාධයය අංශය යටගත් ක්රියාත්මක විය.  2015 

දී ගතාරතුරු තාක්ෂණ අංශය පරිගණක අධයයන අංශය යනුගවන් ගවනස් කර ජනමාධයය අධයයන අංශය 

යටගත් ඇති ගවනම අධයයන අංශයක් ගලස සියලු උපාධි අගප්ක්ෂකයනට ගස්වා පාඨමාලාවක් ගලස 

පරිගණක දැනුම ලබා ගදයි.  පළමු වන සෙ ගදවන ව සර සිසුන් ට අනිවාර්ය සෙ තුන්වන ො ෙතර වන වසර 

සිසුන්ට ස්වකීය අභිමතය පරිදි ගතෝරාගත ෙැකි ගලස ගමය ක්රියාත්මක ගේ. 

 ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු 

පරිගණක අධයයන අංශ ප්රධානී  - ආචාර්ය ධර්ම කීර්ති ශ්රී රන්ජන් 

පරිගණක තාක්ෂණ උපගද්ශක  - එන්.ආර්. ගෙට්ටිආරච්ි මයා 

විදයාගාර සෙයක   - එේ.ජී. එස්. ඉඳුනිේ මයා 

 

උපොධි අකේේෂ  වැඩසටහන්ද්  

පරිගණක අධයයන අංශය, ජනමාධයය අධයයන අංශය සෙ ජනකලා අධයයන අංශය යන අංශ ගදගකිම 

සිසුනට ගස්වා පාඨමාලාවක් ගලස පරිගණක පාඨමාලා ඒකක ලබා ගදයි.  

UCTIT පරිගණකයට ගැලගපන පරිදි උපාධි අගප්ක්ෂකයන්ගේ පාඨමාලාගේ විෂය නිර්ගද්ශය ගවනස් කරනු 

ඇත. 

යටිතල පෙසුකේ සෙ සේපත්/ගගාඩනැගිලි /පරිතයාග ආදිය මණ්ඩපගේ අභයන්තර තන්තුමය ජාල 

පද්ධතියක්, ඩී.සී. එස් (DCS) ආයතනය විසින් ආරේභ කර ඇත.  අයි.ඩී.ඒ.එස්.  (IDAS) මගින් එයට අරමුදේ 

සපයා ඇත්ගත් එච්.ඊ.ටී.සී (HETC) වයාපෘතිය යටගත්ය.  ගමම වයාපෘතියට රු. මිලියන 12 ක් වැය වනු 

ඇතැයි ඇස්තගේන්තු කර ඇත.  ගමම කටයුත්ත 2015 ගදසැේබර් මස දී නිම විය.                                                     
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2.9   ොර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධන මධයස්ථොනය (SDC)  

හැඳින්ද්වීම  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධයස්ථානය  ( SDC ) එි ස්ථාපනගේ සිට සාර්ථක 

දාෙත්වන  වසරද සේපූර්ණ කර ඇත. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධයස්ථානය  

ශී ් ් ර ලාංගක්ය ජාතික විශ්වවිදයාල පද්ධතිය තූළ ප රථම කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධයස්ථානය වශගයන් 

1997 ආරේභ වුගේ  ශී ් ් ර ලාංගක්ය විශ්වවිදයාලයන්ි සැලසුේසෙගතව  කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය කිරීමට 

ඇති අවශයතාව පදනේ කර ගනිමිනි. 

“ශී ් ් ර ලංකාව තුළ ගපාදු වශගයන් ද ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය තුළ සුවිගශ්ෂී ගලසින් ද උසස් අධයාපනගේ 

ජාතික ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳො සිදු කිරීමට භාරගගන ඇති අධයයන කටයුතුවල තත්ත්වය 

වර්ධනය කිරීම” කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධයස්ථානගේ  ගමගෙවරයි. 

ගමම අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳො SDC තම විශ්වවිදයාලයීය ඉගැන්ීේ /ඉගගනුේ  කි ් ් රයාවලිය වඩා 

කාර්යක්ෂම, වඩා අදාළ, ශිෂය ගක්න්ද්රිය ො ජාතයන්තර වශගයන් ඉෙළ මට්ටමක පවත්නා ගලසින් පවත්නා 

ගැනීමට මධයස්ථානය   කි ් ් රයා කරයි. ඒ අනුව මධයස්ථානය  විසින් වඩා කාර්යක්ෂම ො ඵලදායී කි ් ් රයාකාරී 

ප රතිදානයක් ලබා දීමට අවශය නිපුණතා ො දක්ෂතා අධයයන සෙ අනධයයන යන සියලුම  විශ්වවිදයාලයීය 

කාර්ය මණ්ඩලය අතර ඇති කරනු ඇත.  

ගදන ලද මුලයමය සෙ මානව සේපත් සිමා තුල කාර්ය මණ්ඩලවල වෘත්තීය අභිවර්ධනය ඇති කිරීම සඳො 

අදාළ වැඩමුළු/පාඨමාලාද එමගින් සංවිධාන ගකගර්.  ගමම අරමුණු ඉටු කරගනු වස් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය 

කාර්යමණ්ඩල සංවර්ධන මධයස්ථානය ශ්රී ලංකාගේ පළමුවැන්න ගලස 1997 දී  ආරේභ ගකරිණි. 

2. කා.ම.ස.ම. ි අරමුණු සෙ අගප්ක්ිත ක්රියාකාරකේ 1 

1. විෂයමාලා සංගශෝධනය සෙ සුදානේ කිරීම, ඉගැන්ීම සෙ පර්ගේෂණය යනාදී අධයයන කාර්ය සඵල 
කරගැනීම සඳො අවශය විවිධ ෙැකියා ප්රවර්ධනය සඳො අධයයන කාර්ය මණ්ඩලයට සෙගයෝගය සෙ 
උපකාර සැපයීම. 
 

2. විවිධ අධයයන සෙයක ගස්වා සෙ කාර්යයන් සඳො අවශය ෙැකියා ප්රවර්ධනය පිණිස අනධයයන කාර්ය 
මණ්ඩලයට උදේ උපකාර සැපයීම. 

                                                           
1 මූලාරය : ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය පාලක සභා වාර්තා 252/34 පි.751978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල 

පනගත් සෙ අදාළ සංගශෝධන ,ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය පාලක සභාගේ අනු නිති, 2011 ගපබරවාරි 11 දාතම 
VC/SDC/201/01   .   
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3. අධයයන පරිපාලන තනතුරු දරන අධයයන කාර්ය මණ්ඩලයට (අංශාධිතිවරු, පීඨාධිපතිවරු, 

අධයක්ෂවරු , මණ්ඩපාධිපතිවරුන්) සෙය සෙ උදේ සැපයීම ගෙෝ එම තනතුරු ගෙබීම සඳො අවශය 
ශකයතා සෙ නිපුනතා අත්පත්කරගැනීමට උනන්දු කරීම. 

 

4. අධයයනාංශ, ගවනත් අධයයන ඒකක, පාඨමාලා, වැඩසටෙන් සෙ පීඨවල සිටින පුද්ගලයන් සෙ 
කණ්ඩායේවලට ඉගැන්ීම පුනරීක්ෂණය සෙ ඇගයීම සඳො සෙයීම. 
 

5. විශ්වවිදයාල ඉගැන්ීම සෙ ඉගගනීම ප්රවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් වයාපෘතිවල නිරත විශ්වවිදයාලය තුළ 
සිටින පුද්ගලයන් සෙ කණ්ඩායේ සමග ඒකාබද්ධ ීම.  
 

6. ඉේලීම මත ගුරුවරුන්ට ශිෂය ප්රතිගපෝෂණ ගස්වා ලබාදීම. 
 

7. ඉගැන්ීම සෙ ඉගගනීමට අදාලව විශ්වවිදයාලය තුල පවතින ප්රතිපත්ති සෙ සාමානය ක්රියාවලිවලට  
දායක ීම. 
 

8. උසස් අධයාපන ක්ගෂ්ත්රය ො සේබන්ධව පළේ පර්ගේෂණ සෙ ශාස්ීය ක්ගෂ්ත්රයට දායක ීම. 
 

9. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේත් අගනක් උසස් අධයාපන ආයතනවලත් භාවිතය සඳො විශ්වවිදයාල කාර්ය 
මණ්ඩල සංවර්ධනය පිළිබඳ ගපාදුගේත්, ඉගැන්ීම සෙ ඉගගනීම පිළිබඳව සුවිගශ්ෂ වශගයනුත් 
ප්රකාශන පළ කිරීම.  
 

10. සමාන අරමුණු ඇති ගද්ශීය සෙ විගද්ශීය කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන සංගේ සමග සේබන්ධතා 
ගගාඩනගා ගැනීම. 

 

 
11. විශ්වවිදයාලය විසින් ලබා දුන් අරමුදේ ප්රමාණවත් ගනාවන අවස්ථාවල තම ක්රියාකාරකේ සඳො 

විශ්වවිදයාල පාලක සභාගේ අනුමැතියට යටත්ව ගද්ශීය සෙ විගද්ශීය මුලාරය ඇසුරින් අරමුදේ රැස් 
කිරීම.  

 

ගමම අරමුණු ඉටු කරගැනීම සඳො විශ්වවිදයාලයිය ඉගැන්ීම සෙ ඉගගනුම ජාතයන්තර මට්ටගේ ශිෂය 

ගක්න්ීය, වඩා අදාළ වූ, වඩා සාර්ථක   එකක් බවට වර්ධනය කිරීමට සෙ දියුණු කිරීමට SDC කැපී සිටි. 

එගස්ම විශ්වවිදයාලගේ සෑම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයකු අතරම කාර්යක්ෂම කාර්ය දර්ශනයක් සඳො 

අවශය ෙැකියා සෙ නිපුණතා ගගාඩනැගීමට SDC කැපී සිටියි. 
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අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය ඉලක්ක කරගත් ප්රධානතම පාඨමාලාව වන්ගන් ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 

ගකාමිසම සෙ බ්රිතානයගේ කාර්ය මණ්ඩල සෙ අධයාපන සංවර්ධන සංගමය විසින් පිළිගත් උසස් අධයාපන 

ක්ගෂ්ත්රගේ ඉගැන්ීම පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාවයි. ඊට අමතරව ඒ ඒ කාලවල අධයයන සෙ අනධයයන 

කාර්ය මණ්ඩල ගවනුගවන් වැඩමුළු පැවැත්ීම සිදුගකගර්. විශ්වවිදයාලගේ සියලුම ගකාටස්වලට අයත් 

කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳො ඉගැන්ීම සෙ ගවනත් කාර්ය වඩා කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීම පිළිබඳ ගකටි 

පාඨමාලා/වැඩමුළු සංවිධාන ගකගරයි. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ පිිටි කාර්යාල සංකීර්ණගේ SDC 

ක්රියාත්මක වන ගවයි. ගකාළඹ විශ්ව විදයාලගේ SDC ආයතනය වසර 17කට අධික කාලයක් පුරා අධයාපන 

කර්මාන්තගේ ගගෝලීය තලයට ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය රැගගන යමින් ක්රියාත්මක ගවමින් පවතියි. ඒ අතරම 

විශ්වවිදයාලගේ සියලු  අධයයන කාර්ය මණ්ඩල, පරිපාලන ො අගනකුත් සොයක කාර්ය මණ්ඩල ඉලක්ක 

කරගනිමින් මනා ගලස ඒකාග ර කරන ලද විවිධාංගකරණයට ලක්වූ පුහුණු වැඩසටෙන් මාලාවක් මගින් 

විශ්වවිදයාලයීය අධයාපනය සංවර්ධන කිරීගේ  කාර්යගයිලා SDC  තම දායකත්වය අඛණ්ඩව ලබා ගදයි.  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ පමණක් ගනාව ශී ් ් ර ලංකාගේ  අගනකුත් විශ්වවිදයාල/අධයයනායතවල අධයයන 

ො අනධයයන කාර්ය මණ්ඩල ශකයතා වර්ධනය සඳො SDC විසින් සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා ගදයි. 

2015  වසර තුළදී මුඵ වශගයන් විශ්වවිදයාලයීය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 629 ගදගනකු SDC පුහුණුව 

ලබා ඇත. 

 ොර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධන වැඩසටහන්ද්  

උසස් අධයොපන ේකෂ්රකේ ඉගැන්ද්වීම පිළිබඳ සහති පත් පොඨමොලොව (CTHE) 

විශ්වවිදයාල කාර්ය මණ්ඩල සඳො 18  වන උසස් අධයාපන ක්ගෂ්ත්රගේ ඉගැන්ීම පිළිබඳ සෙතිකපත් 

පාඨමාලාව (CTHE) සාර්ථක ගලස කා.ම.ස.ම. විසින් නිම කරන ලද අතර ශි ් ් ර ලාංගක්ය විශ්වවිදයාල 

ගණනාවක  අධයයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 32 ගදගනක් ඊට සෙභාගී වූෙ. 
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ඉගැන්ද්වීම් ඵලද්ොයි කිරීකම් ක ටි පොඨමොලොව (Short Course in Making Teaching Effective 

–MATE 2015) 

 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ තාවකාලික ආධුනික කාර්ය මණ්ඩලය (උදා උපගද්ශකයින්, ප්රදර්ශකයින්)  ඉලක්ක 

කර ගනිමින් ඉගැන්ීම ඵලදායී කිරීගේ ගකටි පාඨමාලාව (Short Course in Making Teaching  Effective –
MATE 2015) 
 පැවැත්විණි.  ගමම පාඨමාලාව ගමාරටුව විශ්වවිදයාලගේ සෙ ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනගේ ස්ිර 

කාර්ය මණ්ඩලයන් ි සාමාජිකයන් ද ආකර්ශනය කර ගැනීමට සමත් වූවකි. 
 
ප්රතිඵල මූලික ගකාටගත් උසස් අධයාපනය: ෙැඳන්ීම, අභිගයෝග සෙ විභවතා පිළිබඳ සේමන්ත්රණය 

(Conference on “Outcome-based Higher Education: Achievements, Challenges and Potential”) 

අධයාපන සංවර්ධනය පිළිබඳව වූ එගකාගලාස්වන වාර්ික සේමන්ත්රණය “ප්රතිඵල මූලික  ගකාටගත් උසස් 

අධයාපනය:  ෙැඳින්ීම, අභිගයෝග සෙ විභවතා ගත්මාව යටගත් ශ්රී ලංකා උසස් අධයාපන සඵලතාව 

ඉෙළ නැංීගේ සංගමය (Sri Lankan Association for Improving Higher Education Effectiveness 

SLAIHEE) සමග එක්ව 2015-06-26 දින පැවැත්විණි.  ශ්රී ලංකාගේ රාජය ො පුද්ගලික විශ්වවිදයාල නිගයෝජනය 

කරමින් විදයාර්ීහු 63 ගදගනක් මීට සෙභාගි වූෙ. 

CTHE ො SLAIHEE යන පාඨමාලාවන්ට අමතරව SDC ය මගින් දමිළ භාෂා පාඨමාලාවක් ො විවිධාකාරගේ 

වැඩමුළු 15 ක් විශ්වවිදයාල කාර්යමණ්ඩලය ගවනුගවන් 2015 වසගර් දී පැවැත්විණි.  විශ්වවිදයාලගේ 

අගප්ක්ිත ඉලක්ක සෙ අරමුණු ළඟා කරගැනීම පිණිස අධයයන, පාලන සෙ ආධාරක කාර්යමණ්ඩලගේ 

පුද්ගලයින්ට ඔවුන්ගේ රාජකාරි ො වැඩකටයුතු ඉටුකිරීගේ ෙැකියාවන් ො ශකයතාව ඉෙළ නංවනු වස් ගමම 

වැඩමුළු පැවැත්විණි 

 

කා.ම.ස.ම. විසින් විශ්වවිදයාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳො සංවිධාන ගකරුණු ගදමළ, ඉංග්රීසි භාෂා පාඨමාලා, 

පරිගණක පාඨමාලාවලට අමතරව 2015 වසර තුළ ගද්ශීය සෙ විගද්ශීය සේපත් දායකයින්ගේ 

සෙභාගිත්වගයන් වැඩමුළු 15ක් පැවැත්විණි. විශ්වවිදයාලගේ අගප්ක්ිත අරමුණු සෙ ඉලක්ක ළඟා 

කරගැනීම සඳො අධයයන, අනධයයන, පරිපාලන සෙ සොයක කාර්ය මණ්ඩලවලට තම කාර්ය සාර්ථකව 

කරගගන යාමට අවශය ෙැකියා සෙ ධාරිතා ප්රවර්ධනය කිරීගේ අරමුණින් ගමම වැඩමුළු පැවැත්විණි.  
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පෙත දැක්ගවන්ගන් 2015 වසර තුළ කා.ම.ස.ම. විසින් ගමගෙයවූ වැඩමුළු පිළිබඳ ලැයිස්තුවයි.  

 සේමන්ත්රණ පිළිබඳ ප්රතිඵල 

 CTHE පාඨමාලාව -18 වන 
කණ්ඩායම 

17-03-2015 
to 
17.11.2015 

ආචාර්ය ශ්රීනිකා ීරගකෝන් 

 ඉගැන්ීේ සපලදායී කිරීම 
(MaTE2015) 

05.01.2015  
to 
30.03.2015 

ආචාර්ය ශ්රීනිකා ීරගකෝන්  
ගජයෂ්ට කිකාචාර්ය, කාර්ය මණ්ඩල 
සිංවර්ධන මධයස්ථානය  
ගකාළඹ  

 SDC-SLAIHEE සමුළුව 26-06-2015 විවිධ රාජය සෙ ගපෞද්ගලික 
විශ්වවිදයාලවල කිකාචාර්යවරු 63 
ගදගනක් සෙභාගී වූෙ 
 

 ගදමළ භාෂා පාඨමාලාව  27.08.2014  
to 
25.03.2015 

අගබ්සිංෙ ජයගකාඩි මයා 
 

 ක්රම විදයා උසස් පර්ගේෂණ 
සෙ දත්ත විශ්ගේෂණ 
ප්රමාණාත්මක සෙ ගුණාත්මක 
ක්රම දින  02 වැඩමුළුව 

19.02.2015                             
20.02.2015 

මොචාර්ය ගක්.ඒ.පි. සිද්ධගස්න 
ගජයෂ්ඨ මොචාර්ය ගකාළඹ වි.වි. ප්රජා 
විදයා අංශය 
 

 පරිනතයින් තැනීම නිපුනත්වය 
වර්ධනය කිරීම- අප කරන්ගන් 
කුමක්ද? අපගේ සිසුන්ට කළ 
ෙැක්ගක් කුමක්ද? යන්න 
තුළින්  

03.03.2015 මොචාර්ය සුකී ඒකරත්න , අධයක්ෂ 
අධයයන වැඩසටෙන්  

 විදයාත්මක පර්ගේෂණ සඳො 

SPSS භාවිතගයන් දත්ත 
විශ්ගේෂණය 

12.03.2015 මොචාර්ය ගක්.ඒ.පි. සිද්ධගස්න 
ගජයෂ්ඨ මොචාර්ය ගකාළඹ වි.වි. ප්රජා 
විදයා අංශය 
 

 පලදායී විශ්වවිදයාල 
කළමනාකරණයක් සඳො 
පරිපාලන  සෙ මූලයා 
නිලධාරීන්ට ගපාදු 
‘ප්රතිසේපාදන" මැගයන් ගදදින 
වැඩමුළුව 

24.04.2015 
25.04.2015 

අනුර ගලාකුගමගේ මයා 
ගජයෂ්ඨ උපගද්ශක  
ශ්රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන 

ආයතනය(SLIDA) 
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 පලදායී කාර්යාල 
කළමනාකරණ 

29.04.2015 ටී.එේ. ආර්. සිේවා මෙතා 
ගකාළඹ විශ්ව විදයාල උපගද්ශක 
කලින් ගකාළඹ විශ්වවිදයාල 
නිගයෝජය ගේඛකාධිකාරි 
 

 කාර්යාල කළමනාකරණ  
කාර්යාල පරිපාලනය සාමානය 
රීති සෙ ලිපිගගානු සෙ 
ඉන්ගවන්ට්රි කළමනාකරණය 

20.05.2015  ටී.එේ. ආර්. සිේවා මෙතා 
ගකාළඹ විශ්ව විදයාල උපගද්ශක 
කලින් ගකාළඹ විශ්වවිදයාල 
නිගයෝජය ගේඛකාධිකාරි 
 
 
ගක්.එස්.ටී.එස්. ජයසූරිය 
මූලයාධිකාරි 
ගකාළඹ විශ්ව විදයාලය 

 සාමානය කාර්යාල 
කළමනාකරණය සෙ 
ඉන්ගවන්ට්රි කළමනාකරණය 

15.07.2015                                                                     
 

ටී.එේ. ආර්. සිේවා මෙතා 
ගකාළඹ විශ්ව විදයාල උපගද්ශක 
කලින් ගකාළඹ විශ්වවිදයාල 
නිගයෝජය ගේඛකාධිකාරි 
 
 
ගක්.එස්.ටී.එස්. ජයසූරිය 
මූලයාධිකාරි 
ගකාළඹ විශ්ව විදයාලය  

 සාමානය කාර්යාල 
කළමනාකරණය සෙ 
ඉන්ගවන්ට්රි කළමනාකරණය 

16.07.2015     
 

ටී.එේ. ආර්. සිේවා මෙතා 
ගකාළඹ විශ්ව විදයාල උපගද්ශක 
කලින් ගකාළඹ විශ්වවිදයාල 
නිගයෝජය ගේඛකාධිකාරි 
 
 
ගක්.එස්.ටී.එස්. ජයසූරිය 
මූලයාධිකාරි 
ගකාළඹ විශ්ව විදයාලය 

 Microsoft Access 
භාවිතගයන් කාර්යාල 
කළමනාකරණය  
 
 

23.07.2015 නිගයෝමාේ ගබාගත්ු මයා 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය  
පරිගණක පාසැල 
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 පර්ගේෂණ ක්රම දත්ත 

විශ්ගේෂණය SPSS පරිගණක 
30.07.2015 
06.08.2015 
13.08.2015 
27.08.2015 

ආචාර්ය නිෂාරා ප්රනාන්දු  
ගජය. කිකාචාර්ය  
සමාජ විදයා අංශය 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

 මෘදුකාංග භාවිතගයන්  

 සාමානය කාර්යාල 
කළමනාකරණය 

12.08.2015 ටී.එේ. ආර්. සිේවා මෙතා 
ගකාළඹ විශ්ව විදයාල උපගද්ශක 
කලින් ගකාළඹ විශ්වවිදයාල 
නිගයෝජය ගේඛකාධිකාරි 
 

 Learning blocks that 
students experience and 
how these can be removed 
by the SCL for OBE 
approach in Higher 
Education 

18.09.2015 මොචාර්ය සුකී ඒකරත්න 
අධයයන වැඩසටෙන් අධයක්ෂ  
ගොංගකාං විශ්වවිදයාලය 

 අපගේ සෙ අප සිසුන්ගේ 
නිපුනතාව වර්ධනය කිරීම 

21.09.2015 මොචාර්ය සුකී ඒකරත්න 
අධයයන වැඩසටෙන් අධයක්ෂ  
ගොංගකාං විශ්වවිදයාලය 

 වඩා ගොඳින් ඉගගනීමට සිසුන් 
බලාත්මක කිරීම උපගද්ශන 
ලබා දීගේ මානසික තත්ත්ව 

26.11.2015 මොචාර්ය රීන් ෙංවැේල 
මානසික වවදය අංශ ප්රධානී 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

 
 
ශිෂයයන්ද් සහ  සම්පත් පිළිබඳ කතොරතුරු: 

පීඨය පොඨමොලොව  

මුළු ශිෂය සංඛයොව 
2 

සමස්ත අධයයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය  
සමස්ත අනධයයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 ොර්ෂය මණ්ඩල 

සංවර්ෂධන 

මධයස්ථොනය  (SDC) 

   1 (ගජයෂ්ඨ 

කිකාචාර්ය )  
1 (ගජයෂ්ඨ 

කිකාචාර්ය )  
3 (පුහුණු 

03) 
3 ( සෙ පුහුණු03 ) 

එ තුව    1 1 3 3 

                                                           
2 ස්ිර ශිෂයයන් ගනාමැත.එගෙත් විශ්වවිදයාලයිය සෙ වි.ප්ර.ගකා. යටගත් ඇති අගනක් විශ්වවිදයාලවල 
කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන්ට පුහුණුව ලබා ගදයි.   
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 අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු :  

පීඨය /ශොඛොව  කජයෂ්ඨතම  කජයෂ්ඨ   ණිෂ්ඨ  සුළු කස්ව  ක ොන්ද්රොත්   

කාර්ය 
මණ්ඩල 
සංවර්ධන 
මධයස්ථානය 

(SDC) 

  2 1 3 පුහුණු  

එකතුව     2 1 පුහුණු  

 

 කවනත් කතොරතුරු/කමම වොර්ෂතොවට අද්ොළ සපුරො ගැනීම් 

ප්ර ොශන/ඉදිරිපත් කිරීම් 
සොමූහි  පර්ෂකේෂණ පත්රි ොව- එස්.වීරක ෝන්ද් (ඒ ොබද්ධ පර්ෂකේෂණ පත්රි ොව)  
 නියමිත අධයාපන ක්රමගේ අරමුණු ො නායකත්වය උපගයෝගී කරගගන උසස් උධයාපනගයන් 

සමර්ථයන් නිපුණත්වයට පත් කිරීම (HE Curriculum Design & Academic සේමන්ත්රණය සෙ පර්ගේෂණ 

සැසිය.) 
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2.10     ජොති  අධයොපන පර්ෂකේෂණ සහ ඇගයීම් මධයස්ථොනය (NEREC) 

1 ද්ැේම  
 
පර්ගේෂණ, ඇගයීේ, සංවර්ධනය, ගබදාෙැරීගේ කාර්ය සෙ අධයාපන ගතාරතුරු සැපයීගේ ගස්වා මගින් 
ජාතික සෙ කලාපිය මට්ටමින් අධයාපනය සෙ පුහුණුව වර්ධනය කිරීම.  
 
2.  කමකහවර  
ජාතික සෙ කලාපිය ස්වභාවයක් සිත ක්රියාශීලි, ඉදිරිගාමී අධයාපන පර්ගේෂණ, ඇගයීේ, පරීක්ෂණ සෙ 
පුහුණු ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම.  
 
3.    හැඳින්ද්වීම  

ජාතික අධයාපන පර්ගේෂණ සෙ ඇගයීේ මධයස්ථානය ප්රතිපත්ති ගගාඩනැගීම සඳො පර්ගේෂණ මත 

පදනේ වූ දත්ත සැපයීගේ අරමුණින් 2000 වසගර්දී ස්ථාපනය ගකරිණි.  එය පිිටුීගේ අරමුණට අනුගත 

ගවමින් ජා. අ. ප. ඇ. ම ශ්රී ලංකාගේ අධයාපන ප්රතිපත්ති සෙ ශිෂය කාර්ය සාධනයට අදාළ පර්ගේෂණ සෙ 

ඇගයීේ අධයයන පර්ගේෂණ ආරේභ කිරීම සෙ පවත්වාගගන යාම සඳො කැපී සිටියි.  මධයස්ථානය 

අධයාපන අමාතයංශගේ සෙ ගලෝක බැංකුගේ උපගද්ශකත්වය යටගත්  දසකයකට අධික කාලයක් විවිධ 

ගර්ණිවලට අයත් ශිෂයයන් ගේ කාර්ය සාධනය ජාතික මට්ටමින් ඇගයීේ ක්රියාවට නංවා ඇත.  

සේමන්ත්රණ, වැඩමුළු, අධයාපනය සෙ ඇගයීේවලට අදාළ ධාරිතා වර්ධන පුහුණු සෙ පර්ගේෂණ මගින් 

NEREC ආයතනය රජගේ සෙ රාජය ගනාවන සංවිධාන ගවත තම  ගස්වා ලබාගදයි.  

 

හැඳින්ද්වීම 

2014 වර්ෂගේදී 8 වන ගර්ණිගේ අධයාපනය නිම කළ සිසුන්ගේ ප්රගමණයන්ි ජාතික තක්ගස්රුව පිළිබඳ 

අධයයනයක් එකී වගකීම දරන්නවුන් වන අධයාපන ගදපාර්තගේන්තුව, ජාතික අධයාපන ආයතනය, ජාතික 

අධයාපන ගකාමිසම සෙ ගලෝක බැංකුව සෙභාගීත්වගයන් 2015අගගෝස්තු මස 10 වන දින අධයාපන 

පීඨගේදී පැවැත්වුනි.  ගමම වයාපෘතිය අධයාපන ගදපාර්තගේන්තුගේ අධිකාරීත්වගයන් ගලෝක බැංකුගේ 

මූලය ප්රතිපාදන යටගත් සිදු ගකරුණි. 

අනොගත සැලසුම් 

2015 ව ර්ෂගේදී ශ්රී ලංකාගේ 4 වන ගර්ණි ගේ අධයාපනය නිම කරන සිසුන්ගේ ප්රගමණයන් පිළිබඳ NEREC 

ආයතනය 2015/2016 වර්ෂය ගවනුගවන් දැනට ක්රියාත්මක කරගගන යයි.  අධයාපනය සෙ තක්ගස්රුව 
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පිළිබඳව අධයයන පර්ගේෂණ 03 ක් පවත්වන ගලස අධයාපන අමාතයාංශය NEREC ආයතනගයන් ඉේලීමක් 

කර ඇතත් NEREC විස්තෘත පර්ගේෂණයන් සිදු කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

2017 දී අ.ගපා.ස. උසස් ගපළ ප්රතිඵල 65% දක්වා ඉෙළ නැංීම 

 විදයා අධයාපන ධාරාගවන් අ.ගපා.ස. (උ.ගප) ොදරන සිසුන් සංඛයාව 2017 දී 28% දක්වා ඉෙළ නැංීම 

වාණිජ අධයාපන ධාරාගවන් අ.ගපා.ස (උ.ගප) ොදරන සිසුන් 2017 දී 33% දක්වා ඉෙළ නැංීම. 

 

NERECආයතනගේ ස්ිර කාර්ය මණ්ඩලය ිඟකම ඵලදායිතාව නැංීමට අවිරයක් ී ඇත.  එබැවින් අවම 

වශගයන් ස්ිර තනතුරු 03 ක් ඇති කිරීමට බලාගපාගරාත්තු ගේ.   

 

2.10.1 අනධයයන කාර්ය මණ්ඩල ගතාරතුරු 

01 කාර්යාල කළමනාකරු (ගකාන්ත්රාත් පදනම මත) 

01 කාර්යල සොයක (ගකාන්ත්රාත් පදනම මත) 

 

 

2.10.2 පුනරොවර්ෂතන වැය විස්තර 

විෂය 2014 රු 2014 රු 

අ. ගපෞද්ගලික ගේතන 553,304.99 669,753.22 

ආ. ගමනාගමන - - 

ඇ.සැපයුේ 72,131.32 107,043.60 

ඈ. නඩත්තු 27,232.00 40,626.00 

ඉ. ගකාන්ත්රාත් ගස්වා -  

ඊ. ගවනත්  -  

එකතුව 652668.31 817422.82 
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2.10.3 ප්රොේධන වැය විස්තර  

විෂය 2014 රු 2015 රු 

අ. කාර්යාල උපකරණ ො ගෘෙභාණ්ඩ ලබා ගැනීම - 13,852.80 

ආ. යන්ත්ර සූත්ර ලාබ ගැනීම 615,880.00 416,640.00 

ඇ. ගගාඩනැගිලි ලබා ගැනීම - - 

ඈ. ගවනත් - - 

එකතුව 615,880.00 430,492.80 

 

2.10.4 වයොපෘති විස්තර (කද්ශීය/විකද්ශීය ආධොර මත)  

නම සහ විස්තරය ණය/ආධොර අනුග්රොහ  

ආයතනය 

සමස්ත අය වැය 

2015 දී 8 ගර්ණිය සේපූර්ණ කරන ශ්රී  ලාංගක්ය 

ළමුන්ගේ සාක්ෂත්කරණ ජාතික ඇගයීම ආධාර 
ගලෝක 

බැංකුව 
රු. 9,791,700.00 

2015 දී 04 ගර්ණිය සේපූර්ණ කරන ශ්රී ලාංගක්ය 

ළමුන්ගේ සාක්ෂත්කරණ ජාතික ඇගයීම ආධාර 
ගලෝක 

බැංකුව 
රු. 9,949,626.00 
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2.11    වවද්ය මධයසථ්ොනය 

වවද්ය  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

ප්රධාන වවදය නිලධාරි ගලස වවදය ගක්.ඩි.අයි. වාසුගද්ව මෙතා කටයුතු කරයි.  ගකාන්ත්රාත් පදනම මත 

විශ්වවිදයාල වවදය නිලධාරින් ගලස වවදය එේ.ඒ.පී.ඩබ්ලිේ. ගේමතිලක මිය සෙ වවදය ඒ.ආර්.ජී. 

රත්නායක මිය ගස්වය කරති.  විශ්වවිදයාල වවදය නිලධාරින් තිගදගනකු සඳො තනතුරු පුරප්පාුව පවතින 

අතර ඉේලුේකරුවන් ගනාමැතිකම ගේතුගවන් ගේ දක්වා ඒවා පිරවිය ගනාෙැකි ී ඇත.  වවදය   

ඩී.එස්.ගක්. ගතන්නගකෝන් මිය 2015.08.01 දින සිට ගකාන්ත්රාත් පදනම  විශ්වවිදයාල  වවදය 

නිලධාරිනියක් ගලස පත් කරනු ලැබීය.                                                                                                                               

 

තොේෂණ  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

2015.03.02 දින එක් විජයන්ති මෙත්මිය ගකාන්ත්රාත් පදනම මත ඖෂධගවදී තනතුරට පත් කරනු ලැබීය. 

පරීක්ෂණාගාරගේ තාක්ෂණ නිලධාරි මෙතා කැලණිය විශ්වවිදයාලයට මාරු කර යවා ඇත.  නව තාක්ෂණ 

නිලධාරිව රගයකු පත් කළ යුතුව ඇත. 

. කස්වො: 

නිතය වවදය ො දන්ත ප රතිකාරවලට අමතරව පෙත දැක්ගවනුගේ ගසෞඛය ගස්වා මධයස්ථානය විසින් ලබා 

ගදන අමතර ගස්වාවන් ය. 

• සියලු නවක ඇතුළත්ීේ සේබන්ධගයන් වවදය පරීක්ෂණයන් සිදුකරගගන ඒම සඳො වවදය 

පරීක්ෂණ ගපෝරම තම තමන්ගේ වවදයවරුන් විසින් පුරවා රැගගන ඒම සඳො නවකයින්ට ලබා 

ගදනු ලැගබයි. 

• විශ්වවිදයාලයීය වවදය නිලධාරී විසින් සියලුම වවදය සිසුහු පූර්ණ වවදය පරීක්ෂණයකට බඳුන් 

ගකගරති. 

• විශ්වවිදයාලයීය ගස්වයට (ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය/වි.වි. ප ර. ගකා./වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි 

ආයතනය/ගද්ශීය වවදය විදයායතනය/ගොරණ ශී ් ් ර පාලිය) බඳවා ගනු ලබන සියලුම නව 
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ගස්වකයන් විශ්වවිදයාලයීය වවදය නිලධාරී විසින් ගස්වය සඳො ඔවුන්ගේ ගයෝගයතාව පිරික්සීම 

සඳො වවදය පරීක්ෂාවට භාජනය ගකගරන අතර අවශය පරීක්ෂණ සිදුගකගරයි. 

• එගස් ම ගමකී අධයයනායතනයන්ි සියලුම ගස්වකයින්ගේ ගස්වා දීර්ඝ කිරීේ  සඳොද ගමගස් 

වවදය පරීක්ෂණයන්ට ලක් කිරීම ගමිදී සිදු ගකගරයි. 

• බර ඉසිලීම, ඔරු පැදීම, මේලව ගපාර, මාර්ග ධාවන තරග ආදී විගශ්ෂ ක්රීඩා  අවස්ථාවන්ිදී 

සිසුන්ගේ සුවතාව ො වවදය ගයෝගයතාව විමසා බැලීම. 

• වි.වි.ප ර.ගකා./වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය/ගද්ශීය වවදය විදයායතනය යන 

ආයතනයන්ි කාර්යමණ්ඩල සඳො ගසෞඛය ගස්වා පෙසුකේ. 

 

ප රජො කසෞඛය කස්වොව 

මදුරුවන් ගබෝවිය ෙැකි ස්ථානවලට කෘමිනාශක ඉසීම නිතය ගපාදු ගසෞඛය ගස්වා කටයුත්තක් ගලස සිදු 

කරන ලදී. ජලාප වෙන පද්ධතිගේ නිරන්තර අවිරීම විසඳීම සඳො ගසෞඛය මධයස්ථාන කේකරුවන්ට එම 

කටයුත්ත කිරීමට ගනාෙැකි වන අවස්ථාවන්ි දී ගපෞද්ගලික ගකාන්ත රාත්කරුවන්ෙට ො නගර සභාවට එම 

ගස්වා භාර ගදන ලදී. ගඩංගි වසංගත කාල පරිගේදගේ දී ගන්වාසිකාගාර, ගභෝජනාගාර ො සියලු විශ්වවිදයාල 

ගගාඩනැගිලිවල විගශ්ෂ වැඩසටෙනක් කි ් ් රයාත්මක විය. ගඩංගු කාලවලදී දුේ විදීම සඳො නව දුේවිදින 

යන්ත්රයක් මිලදී ගැනිණි. 
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  වගුව 2.11.1: ප්රති ොර සඳහො සහභොගිත්වය සහ ලබො දුන්ද් කස්වො 

කස්වොව තර්ෂස්ටන්ද් පොර- කසෞඛය මධයස්ථොන 
 

වවද්ය පීඨය 
කසෞඛය මධයස්ථොනය 

 

එ තුව 

ශිෂයයින්ද්  ොර්ෂය 

මණ්ඩලය 
ක ො.වි.වි. 
කද්ශීය 

වවද්ය 

ආයතනය/පී
ජීඅයිඑම් 

වවද්ය පීඨ 

 
Studen
ts 

 
Staff 

ක ො.වි.වි. 
කද්ශීය 
වවද් ය 
ආයතනය/පී
ජීඅයිඑම් 
වවද් ය පීඨ 

ප්රතිකාර සඳො 
පැමිණි 

5245 1496 - 890 596 194 8420 

නව ලියාපදිංි කිරීේ 
ො නව පත්ීේ සඳො 
වවදය පරීක්ෂණ 

 87 44  03  134 

ගස්වා දීර්ඝ කිරීම 
සඳො වවදය 
පරීක්ෂණ 

 43 15 01 14 14 87 

වවදය සෙතික 54 06  34 03  97 
තුවාල සඳො 
ගබගෙත් දැමීම 

2215 800  173 118 31 3377 

දන්න වවදය 
ප්රතිකාර 
උපගද්ශන 
දත් පිරීම 
ගැලපීම 
ප්රමාණ ගවනස් කිරීම 
සමකරණය 

538 
175 
321 
12 
73 
07 

255 
61 
138 
06 
38 
12 

09     

එන්නත් කිරීම 
පිටගැස්ම 
ගෙපටයිටිස් බී 
පැගපාල 

  - - - - - - - 
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විදයාගාර ගස්වා 
අ. නිතය රුධිර 
පරීක්ෂා  
    WBC/DC,Hb%, 
MP,  
    ESR 
    FBC 
ආ. විගශ්ෂ රුධිර 
පරීක්ෂා 
ඇ. මුත්රා පරීක්ෂණ 
ඈ. මුත්රා පරීක්ෂණ  
(Culture) 
ඉ. මල පරීක්ෂණ 
ඊ. නිරාොර අෙඹු 
රුධිර සීනි මට්ටම 
උ. රුධිර සීනි 
පරීක්ෂාව  
 
ඊ.සී.ජි 
නිොරීකරණය 

 
 
01 
 
 
 
40 
 
 
 
04 
 
15 
05 

 
 
01 
 
 
 
12 
 
 
 
84 
 
03 
08 

  
 
42 
 
 
 
07 
 
02 
 
 
 
02 

 
 
32 
 
 
 
06 
 
03 
 
 
 
04 

 
 
11 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
02 

 
 
87 
 
 
 
66 
 
05 
 
 
 
26 
13 

 
ක්ගෂ්ත්ර චාරිකා සඳො 
ප්රථමාධාර ඖෂධ 
නිකුත් කිරීම 

 
04 

      
04 
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සොයන කවත කයොමුවීම් 

අං ය සොයනය තර්ෂස්ටන්ද් පොර 

කසෞඛය 

මධයස්ථොනය 

වවද්ය පීඨ 

වවද්ය 

මධයස්ථොනය 

එ තුව 

01 ිදිසි අනතුරු ගස්වාව 04 04 08 

02 ෙෘද ගරෝග 24 05 29 

03 ළය ගරෝග 01 - 01 

04 ගකාළඹ දන්ත වවදය විදයා ආයතනය 01 06 07 

05 චර්ම ගරෝග ඒකකය 08 06 14 

06 නයනාගරෝගය ශාලාව 06 08 14 

07 ස්නායු සායන 02 - 02 

08 ජාතික ගරෝෙගේ බාිර ගරෝගී අංශය 10 05 15 

09 වවදය සායනය බාිර ගරෝගී අංශය 24 07 31 

10 ශලය වවදය සායනය බාිර ගරෝගී 
අංශය 

23 03 26 

11 ළමා ගරෝග සායනය 04 - 04 

12 ප්රසව ො නාරිගේද  02 - 02 

13 මගනෝ වවදය විදයා සායනය 02 - 02 

14 රක්තවාත සායනය 06 03 09 

15 ගමෞත්රික ගරෝග විදයා - - - 

16 එේ.එච්.ආර්. සායන - - - 

17 ඒ.ආර්.ී. සායන - - - 

18 උගුර කණ නාසය පිළිබඳ සායන 33 06 39 

19 පිළිස්සුේ ඒකකය    

  එකතුව 150 53 203 
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2.12 පුස්ත ොලය 
ද්ැේම 

දැනුම අධයාපනය සෙ පර්ගේෂණ අතර සෙක්රියාවන් ගගාඩනැංීගේ පරිරමයක් දැරීගේ විශ්වවිදයාල 

දර්ශනයට අනුබල ගදමින් ඉගගනීම ඉගැන්ීම ො බුද්ධිය වැඩිදියුණු කර ගැනීමට උපකාරි වන පරිසරයක් 

නිර්මාණය කිරීම. 

 

කමකහවර 

කාර්ය මණ්ඩලයට සිසුන්ට සෙ පර්ගේෂකයන්ට ඔවුන්ගේ දැනුම තෘප්තිමත්ව ගගේෂණය කිරීමට අසමසම 

ගස්වාවක් ලබා දීගේ විශ්වවිදයාල ගමගෙවර දැක්මට රුකුලක් ලබා දීම. 

 
ක ටි හැඳින්ද්වීම 

 
ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ පුස්තකාල ජාලය එි ගක්න්රස්ථානය ගලස සැලකිය ෙැකි ප්රධාන පුස්තකාලගයන් 
සෙ වවදය ො විදයා පීඨවල ඇති ශාඛා පුස්තකාල ගදකකින් ද සමන්විතය.  ශ්රී පාලි මණ්ඩපගේ සෙ උපාධි 
අධයයන පීඨගේ අවශයතා මත ප්රධාන පුස්තකාලය වෘත්තිමය සොය ලබා ගදයි. 
 
 
 
 
සපුරොගත්  ොර්ෂයයන්ද් 
 
 
වසර තුනෙමාරකට ආසන්න කාලයක් වැඩ බලන පුස්තකාලයාධිපති තනතුරක් ගලස පැවතීගමන් පසු  2015 
අගේේ මාසගේ සිට පුස්තකාලයාධිපති තනතුර පුරවා ඇත.  කලා, අධයාපන, උපාධි අධයයන , නීති ො 
කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨවලට අයත් ශිෂයයන් විසින් ගගවන ලද පුස්තකාල ගාස්තු ප්රධාන ගකාට සැදි 
පුස්තකාල සංවර්ධන අරමුදල උපගයෝගි කර ගනිමින් ප්රධාන පුස්තකාලගයි වැඩමුළු ශාලාව, ඊ-සේපත් 
ශාලාව සඳො ගබාගෙෝ ගසයින් අවශයව තිබූ පරිගණක මිලදී ගැනීමට ප්රධාන පුස්තකාලයට ෙැකි ී ඇත.  
ගමම අරමුදල භාවිතගයන් ගපාදු අධයයන කටයුතු සඳො අවශය ගෘෙ භාණ්ඩ ද මිලදී ගගන ඇත.   
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අසමත්වීම් සහ සොධොරණ කහ්ත 
කේකරු තනතුරු 07 ක් ද ඇතුළත්ව අධයයන සෙ අගනකුත් අංශයන්ි තනතුරු 21ක් ිස්ව පවතින 
තත්ත්වයක් තුළ ඒවා ගනාපිරීම අදාළ වර්ෂය තුළ සිදු වූ ප්රධාන පසු බැස්මකි.  2016 වර්ෂගේදී ගමම 
තනතුරු සියේල පිරීමට අගප්ක්ෂා ගකගර්. 
වවදය සෙ විදයා අංශ වල පුස්තකාල ගගාඩනැගිලිවල කටයුතු පමා ීම ප්රබල සෙ කාර්යක්ෂම ගස්වයක් 
ලබා දීමට බාධාවක් ී ඇත.  විශ්වවිදයාලයීය නඩත්තු අංශයට ගමම කාර්යය ඉතා ඉක්මනින් සපුරා දීමට 
ෙැකි ගවතැයි අගප්ක්ෂා ගකගර්. 
 
පුස්ත ොල අනොගත සැලසුම් 
 
පුස්තකාල සොයකයනට ඔවුන්ගේ ගතාරතුරු තාක්ෂණ ෙැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට පුහුණු 
වැඩසටෙන් මාලාවක් ලබා දීම.  
ගස්වක සංවර්ධන මධයස්ථානගේ සෙගයෝගීතාවගයන් අධයයන ො පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලයට ගතාරතුරු 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ගකටි පාඨමාලාවක් ලබා දීම. 
ප්රධාන පුස්තකාලයට ISO සෙතික ලබා ගැනීම 
බාිර මූලාර වලින් අරමුදේ ලබාගගන පුස්තකාල ජාලගේ ගතාරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පෙසුකේ දියුණු 
කිරීම සෙ ප්රධාන කාර්යාලගේ සෙ පීඨවල පුස්තකාල ිස් තනතුරු කිිපයක් පිරීම සෙ නව තනතුරු 
කිිපයක් ඇති කිරීම. 
 
2.12.1 මූලොශ්ර සහ ශිෂයයින්ද් පිළිබඳ කතොරතුරු 
  

පීඨය පාඨමාලාව මුළු ශිෂය සංඛයාව සමස්ත අධයයන කාර්ය 
මණ්ඩල සංඛයාව 

සමස්ත අනධයයන කාර්ය 
මණ්ඩල සංඛයාව 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
ප්රධාන 
පුස්තකාලය 

සියලුම 
පාඨමාලා 
සඳො  

6 230           7020 350                   340 268                     295 

වවදය 
පුස්තකාලය 

සියලුම 
පාඨමාලා 
සඳො  

1 219           1437 292                   305 - - 

විදයා 
පුස්තකාලය 

සියලුම 
පාඨමාලා 
සඳො  

1 752           2300 271                  300  57                        50 

එ තුව  9 201          10 757 913                   945 325 345 

 
*පුස්තකාලය සඳො ලියාපදිංි වූ උපාධි අගප්ක්ෂකයින් සෙ පශ්චාත් උපාධි අගප්ක්ෂකයින් සංඛයාව ද ගේ 
සඳො අන්තර්ගතගේ 
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2.12.2. අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර 

 

  

 

අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර : 
 

පීඨය/ අංශය SAR/AR/ 
පරිගණ  
වැඩසටහන්ද් රු  

කජයෂ්ඨ  ොර්ෂය මණ්ඩල 
සහ ොර/  ොර්ෂය මණ්ඩල 
සහ ොර/ වැඩ මූලි  

පුස්ත ොල 
සහ ොර/ CAA 

කපොත් බඳින්ද්නො /පුස්ත ොල 
කස්ව  / ම් රු 

පුස්තකාලය 01 

01 
01 පුරප්පාු 

06 

02 
01 පුරප්පාු 

35 

01 
08 
07 
14 

     

     

     

 
එ තුව 

 

02 
 

08 
 

36 
 

29 

 
 

 

 

 

 

 

 

පීඨය කජයෂ්ඨ 

මහොචොර්ෂය 
මහොචොර්ෂය කජයෂ්ඨ 

 ථි ොචොර්ෂය 
 ථි ොචොර්ෂය සහොය 

 ථි ොචොර්ෂය 
පුස්තකාලය පුස්තකාලයාධිපති නිගයෝජය 

පුස්තකාලයාධිපති 
ගජයෂ්ඨ 
නිගයෝජය 
පුස්තකාලයාධිපති 
ගර්ණිය 1  

ගජයෂ්ඨ   
නිගයෝජය  
පුස්තකාලයාධිපති  
ගර්ණිය  11 

නිගයෝජය  
පුස්තකාලයාධිපති 

 01  01 04  (පුරප්පාු) 05 06 

Total 01 01 04 (පුරප්පාු) 05 06 
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2.12.3 පර්ෂකේෂණ නකවෝත්පොද්න හො ප්ර ොශන පිළිබඳ කතොරතුරු : ( රුණො ර, කද්පොර්ෂතකම්න්ද්තු වශකයන්ද් 
ඇතුළත්  රන්ද්න) 

  රුණො ර අං  21 ක කරහි අවධොනය කයොමු  රන්ද්න 
 

විෂයය ප්ර ොශිත අකළවි  ළ ඉදිරිපත්  ළ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

අ. පර්ගේෂණ සංඛයාව 
   

උදා - සිංෙල ගදපාර්තගේන්තුව    

උදා - ආර්ික විදයා 
ගදපාර්තගේන්තුව 

   

ආ. නගවෝත්පාදන සංඛයාව    

ඇ. සඟරා සංඛයාව    

ඈ. ගපාත් සංඛයාව    

ඉ. ලිපි සංඛයාව 01   

ඊ. ගවනත්    

එ තුව 01   

 
 
 
2.12.4 ප්රොේධන වියද්ම් පිළිබඳ කතොරතුරු 
 

විෂයය 2014 රු. 2015 රු. 

අ. ගෘෙ භාණ්ඩ සෙ කාර්යාලීය පවරා ගැනීේ 5, 500.00 50,000.00 

ආ. යන්ත්ර සූත්ර පවරා ගැනීම 600, 000.00 700,000.00 

ඇ. ගගාඩනැගිලි සෙ සැලසුේ පවරා ගැනීම   

ඈ. ගවනත්   
             ග්රන්ථ 
              වාරිකයන් සෙ විදුත් දත්ත 

15, 340, 897.15 

4, 579, 203.66 
11,562,015.93 
6,816,788.09 

   

එ තුව 20, 525,600.81        19,128,804.02 
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2.12.5 වයොපෘති වියද්ම් පිළිබඳ කතොරතුරු (කද්ශීය/ විකද්ශීය ආධොර ලත්)  
 

නම TCE රු. 2014 වියද්ම් රු. 2015 විද්යම් රු. 31.12.2015 වන විට 
සමස්ත වියද්ම 

කභෞති  
ප්රගතිය %  

INASP 677,281.38 560,444.27 512,485.40 512,485.40 100% 

      

      

      

      

      
එකතුව 677,281.38 560,444.27 512,485.40 512,485.40 100% 

 
2.12.6 මූලය ප්රගතිය පිළිබඳ කතොරතුරු (ලැබූ ආද්ොයම)  

විෂයය 2015 වර්ෂෂය සඳහො 
සැපයුම් රු. 

2015 වර්ෂෂය සඳහො 
සැපයුම් රු. 

හිඟ/අතිරිේත රු. 

අ. වයාපෘතිය ෙැර පුනරාවර්තන    

ආ. වයාපෘතිය ෙැර ප්රාේධනය   1,748,670.48  

ඇ. ගද්ශීය අරමුදේ ලත් වයාපෘතිය    

ඈ. විගද්ශීය අරමුදේ ලත් වයාපෘතිය    

එකතුව  1,748,670.48  

 
2.12.7    මූලය අභිවෘද්ධිය පිළිබඳ කතොරතුරු (ලැබූ ආද්ොයම) 

ආද්යම් මූලොශ්රය 2015 වර්ෂෂය සඳහො 
සැපයුම් රු. 

2015 වර්ෂෂය සඳහො 
එ තුවීම් 

හිඟ/අතිරිේත 

අ. වයාපෘතිය ෙැර පුනරාවර්තන    

ආ. වයාපෘතිය ෙැර ප්රාේධනය 4,692,000.00 4,692,000.00 - 

ඇ. ගද්ශීය අරමුදේ ලත් වයාපෘතිය    

ඈ. විගද්ශීය අරමුදේ ලත් වයාපෘතිය    

ගවනත් – 
ප්රධාන පුස්තකාලය 
වවදය පුස්තකාලය 
විදයා පුස්තකාලය 

 

                    
592,900.00 
213,965.00 
98,500.00                        

 
592,900.00 
213,965.00 
98,500.00 

 

එකතුව 5,597,365.00 5,597,365.00  



 121 

 
ප්රධොන පුස්ත ොලය විසින්ද් සංවිධොනය  රන ලද් වැඩමුළු 

සේපත්දායකයා මාතෘකාව ඉලක්ක ප්රජාව මාසය 

ජාතයන්තර සෙ 
ගප්රාගදණි 
විශ්වවිදයාල 

ඊ-සේපත් භාවිතය නිරීක්ෂණය 
කිරීම සෙ ඇගයීම පිළිබඳ දින 
තුනක වැඩමුළුව )MEERU) 

ගජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්කාලයාධිපති/ 
Periodicals and e-resources from 
15 universities under the 
purview of UGC 

මැයි 

බලනි ගතාරතුරු 
තාක්ෂණ 
මධයස්ථානගයන් 

රචනා ගචෞරත්ව ගනාවන 
මෘදුකාංග සක්රීය කිරීගේ  ආදර්ශන 

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය ුනි 

එමරේඩ්න 
අන්තර්දෘෂ්ටිගයි 
සිට  

තරුණ විද් යාර්ීන්ගේ ප්රකාශන 
කුසලතාව වැඩි කිරීගේ දින 
භාගයක වැඩමුළුව  

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය සැප්තැේබර් 

නැගගනිර ො 
ගමාරටු විශ්වවිද් යාල  

පුස්තකාලාධිපති මණ්ඩලය සඳො 
අයි.ටී ගනාවන දින ගදකක 
වැඩමුළුව  

Senior Asst. Librarians / 
Periodicals and e-resources from 
15 universities under the 
purview of UGC 

ගනාවැේබර් 

UCSC කාර්ය 
මණ්ඩලය 

පුස්තකාලයාධිපති මණ්ඩලය 
සඳො දින ගදකක උසස්/ගැඹුරු 
වැඩමුළු  

Senior Asst. Librarians / 
Periodicals and e-resources from 
15 universities under the 
purview of UGC 

ගනාවැේබර් 

 
අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලය සහභොගී වූ පර්ෂකේෂණ සහ වැඩමුළු 

සිද්ධිය සහභොගී වූවන්ද්  ොර්ෂයභොරය මොසය 

MEERU යූ.එස්. මිේලවිතානාරච්ි මෙත්මිය  
පී.ගක්.එස්. මානතුංග මෙත්මිය  
එේ.ඒ.එේ සිේවා මෙත්මිය 

සෙභාගී 
වූවන් 

මැයි 

සක්රීය කිරීගේ ප්රතිපාදනය එස්. ගසෝමරත්න මෙත්මිය  
යූ.එස්. මිේලවිතානච්ි මෙත්මිය  
පී.ගක්.එස්. මනතුංග මෙත්මිය  
එේ.ඒ.එේ සිේවා මෙත්මිය  
ගක්.ගක්.එන්.එේ ගපගර්රා මෙත්මිය  
ඒ. සිවාසසන්තිරන් මෙත්මිය  

සෙභාගී 
වූවන් 

ුනි 

තරුණ විදයාර්ින් සඳො 
ප්රකාශන කිරීගේ අවගබෝධය 
සඳො වැඩමුළුව  

සී. ගසෝමරත්න මෙත්මිය යූ.එස්. 
මිේලවිතානච්ි මෙත්මිය  
පී.ගක්.එස්. මනතුංග මෙත්මිය  

සෙභාගී 
වූවන් 

සැප්තැේබර් 
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එේ.ඒ.එේ සිේවා මෙත්මිය  
ගක්.ගක්.එන්.එේ ගපගර්රා මෙත්මිය  
එන්.එේ. කරන්නගගාඩ මෙත්මිය  

පුස්තකාල ො ගතාරතුරු විදයාව 
පිළිබඳ ජාතයන්තර සමුළුව 
(ICLIS) - ගකාළඹදී 

ආචාර්ය පී. විගේතුංග  සමුළු 
කැඳවුේකරු 
සෙ ඉදිරිපත් 
කරන්නා 

සැප්තැේබර් 

එේ.ඒ.එේ සිේවා මෙත්මිය  ඉදිරිපත් 
කරන්නා 

ගක්.ගක්.එන්.එේ ගපගර්රා මෙත්මිය ේ යස් යයා සෙ 
සෙභාගී 
පුද්ගලයා 

ගතාරතුරු විදයාව පිළිබඳ 
ජාතයන්තර සමුළුව (ICIS) 
ගකාළඹදී 

එන්.එේ. කරන්නගගාඩ මෙත්මිය  ඉදිරිපත් 
කරන්නා 

සැප්තැේබර් 

ගක්.ගක්.එන්.එේ ගපගර්රා මෙත්මිය  ේ යස් යයා සෙ 
සෙභාගී 
පුද්ගලයා 

පුස්තකාලායාධිපති පද්ධතිය 
සඳො වැඩමුළුව )අයි.ටී ගනාවන(  

එන්.එේ. කරන්නගගාඩ මෙත්මිය  සෙභාගී 
පුද්ගලයා 

ගනාවැේබර් 

පුස්තකාලායාධිපති පද්ධතිය 
සඳො වැඩමුළුව (උසස්/ගැඹුරු) 

එන්.එේ. කරන්නගගාඩ මෙත්මිය සෙභාගී 
පුද්ගලයා 

 

පශ්චොත් උපොධි බඳවො ගැනීම් / අධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩලකයහි සන්ද්තොනිතොව 

නම උපොධිය ස්ථොනය තත්ත්වය 

ඩී.සී. කුරුප්පු මෙත්මිය  පී.එච්.ඩී ගකා.වි - වවදය පීඨය අධයයනය කරමින් 
පවතින 

ගක්එ.ගක්.එන්.එේ.ගපගර්රා 
මෙත්මිය  

එේ.එේ.එස් ගකා.වි - නිලිස් අධයයනය කරමින් 
පවතින 

එන්.එේ.කරන්නාගගාඩ මෙතා  එේ.ෆීේ ගකා.වි - නිලිස් 2015 ලියාපදිංිය  වූ 

ඩී.ගුණරත්න මෙත්මිය  එේ.ඒ.එස් 
ශාස්ත්රපති 

ඔස්ගේලියාව 2015 ලියාපදිංිය  වූ 
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3. ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය පිළිබඳ ද්ළ විශ්කේෂණය 

 
 සම්පත් හො ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ විස්තර  
 

පීඨය/ආයතනය පාඨමාලාව මුළු ශිෂය සංඛයාව මුළු අධයයන 

කාර්ය මණ්ඩලය 

මුළු අධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

2014/2015 2014/2015 2014/2015 

ශාස්ත්ර පීඨය   ශාස්ත්ර පීඨය   2493     2584  137         142    58         54 

අධයාපන පීඨය  අධයාපන පීඨය  334 - - 

නිති පීඨය  නිති පීඨය  
1057 42               52 14            14 

කළමනාකරණ සෙ 

මුලය පීඨය 

කළමනාකරණ 2086      383 66              76 44             37 

වවදය පීඨය  වවදය පීඨය  1029         1227  128         130 225        231 

 ගභෞතිකිත්ස 152      147   07             07 04           04 

විදයා පීඨය ජීවවිදයා 288   

 ගභෞතික විදයා. 610   

 අණුක ජීවවිදයා සෙ 

ජීව රසායන විදයා 

131   

 කාර්මික සංඛයාන 

සෙ ගණිත මූලය   

195            131 90 

 විගශ්ෂ උපාධි 381   

 ගතෝ.තා. ප්රධාන 39   

එකතුව  8795     4341 380         538 382       303  
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කද්ශීය ශිෂය විසත්ර   

 
3.1 ප්රථම උපොධි ශිෂය බඳවොගැනීම්  

 

පී
ඨ
ය

  

ප
ොඨ
ම
ොල
ොව

  

ම
ොධ
ය

 

බඳවො 

ගැනීම් 

ප්ර
ථ
ම
 ව
ස
ර

  

ක
ද්ව
න
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ස
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න

 
ව
ස
ර

  

සි
ව්
ව
න

 
ව
ස
ර

  උපොධිය ලද් 

ශිෂය 

සංඛයොව  
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ශාස්ත්ර ශාස්ත්ර සි/ද

/ඉ 

- 692 602 754 307 503 

අධයාපන  අධයාපන  සි/ද

/ඉ 

- - 93 138 103 95 

නීති  නීති  සි/ද

/ඉ 

- 256 251 306 244 250 

කළමනා
කරණ 
සෙ මුලය 

කළමනාකරණ ඉ - 425 415 422 518 416 

වවදය  වවදය ඉ 102912

27 

193  

190 

190  

193 

193  

201 

205  

190 

193       

201 

 ගභෞතිකිත්සන ඉ 152   

147 

30      31   35    30  26     25  36     26   27        59 

විදයා ජීව විදයා ඉ - 123 107 45 13 40 

 ගභෞතික විදයා ඉ - 221 223 139 27 99 

 අණුක ජීව විදයා 

සෙ ජීව රසායන 

විදයා 

ඉ - 47 35 32 17 21 
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 කාර්මික 

සංඛයාන සෙ 

ගණිත මූලය   

ඉ - 60 71 47 17 26 

 ගතෝ.තා. ප්රධාන 

(4වසර 

සාමානය.) 

 - - -  39 17 

 විගශ්ෂ උපාධි  - - - 201 180  151 

එ තුව   1181 

1374 

2047 

221 

2022 

223 

2084 

226 

1706 

216 

1838   260 

 

 
 විකද්ශ ශිෂයයන්ද් පිළිබඳ විස්තර: 
 

පී
ඨ

ය
 

ප
ාඨ

ම
ාල

ාව
 

ම
ාධ

ය
ය

 

බඳවා 

ගැනීේ 

පළමු 

වසර 

ශිෂයයන් 

ගදවන 

වසර 

ශිෂයයන්  

3 වන 

වසර 

ශිෂයය

න් 

4 වන 

වසර 

ශිෂයය

න් 

උපාධිය 

ලැබූ 

ශිෂයය 

සංඛයාව 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

කළමනාකර

ණ ො මූලය 

කළමනාකරණ

ය 

ඉංග්රීසි - 03 - - - - 

 

විදයා 

ගභෞතිකවිදයා

ව 

ඉංග්රීසි - 01 - - - - 

අණුක ජීව 

විදයාව සෙ 

රසායන 

විදයාව 

ඉංග්රීසි - 02 - - - - 

එ තුව   - 06 - - - - 
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කවනත් විස්තර / අනුකයෝජනය කමම වොර්ෂතොවට අනුව කව්.  
 
සාමානය උපාධි ප රදාගනෝත්සවය -  2015 (2014 වසගර් පැවති  උපාධි ප රදාගනෝත්සව) 

 

සාමානය උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 2015  ජූලි  මස 21  ො 22 යන ගදදින දී බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ 

ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ ශාලාගවි දී පවත්වන්නට ගයදුණි. ගදදෙස් පන්සිය විසිතුන් ගදගනක් )2441( එි දී 

උපාධිලාභී වූෙ. 

 

 
පීඨය/ආයතනය 

 
උපොධිකේ නම 

උපොධිධොරීන්ද් සංඛයොව 

උපොධිය පීඨය 
ශාස්ත්ර පීඨය   ශාස්ත්රගේදී )සාමානය( 200 503 

ශාස්ත්රගේදී )විගශ්ෂ( 303 
අධයාපන පීඨය අධයාපනගේදී 95 95 

 
ශ්රී පාලි මණ්ඩපය 

ශාස්ත්රගේදී )විගශ්ෂ( - ජන මාධයගේදය 64  
129 

ශාස්ත්රගේදී  )විගශ්ෂ(- ප්රාසාංගික කලා 65 

 
 
 
 
පරිගණක පාසල 

පරිගණක විදයාගේදී 124  
 
 
 
247 

ගතාරතුරු ො සන්නිගේදන තාක් ෂණය පිළිබඳ 
විදයාගේදී 

60 

පරිගණක විදයා විදයාගේදී 40 

ගතාරතුරු ො සන්නිගේදන තාක් ෂණය පිළිබඳ 
විදයාගේදී 

23 

කළමනාකරණ සෙ 
මුලය පීඨය 

වයාපාර පරිපාලනගේදී 416 416 

මානව සේපත් 
අභිවර්ධන 
ආයතනය 

රම අධයාපනගේදී 119 119 

 
විදයා පීඨය 

විදයාගේදී )අවුරුදු 03, සාමානය ( 144  
354 විදයාගේදී )සිේ අවුරුදු සාමානය ( 59 
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විදයාගේදී )විගශ්ෂ( 151 
ගද්ශීය වවදය 
ආයතනය 

ආයුර්ගේද වවදය විදයාව ො ශලය වවදයගේදී 63  
80 

යුනානි වවදය විදයාව ො ශලය වවදයගේදී 17 

නිති පීඨය නීතිගේදී 250 250 

 
වවදය පීඨය 

වවදය විදයාගේදී සෙ වශලය වවදයගේදී  189  
248 

ගභෞතිකිත්සා විදයාගේදී 59 

සමස්ත එ තුව 2441 

උපොධි ප්රද්ොකනෝත්සවය - පශ්චොත් උපොධි පිරිනැමීකම් ද්ත්ත 2015   

(2015 කද්සැම්බර්ෂ 01 සහ 02 යන කද්දින පැවත්විණ)  

පශ්චොත් උපොධි ප්රද්ොකනෝත්සවය - 2015 (උපොධි පිරිනැමීම් -2014)  

පශ්චාත් උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 2015  ගදසැේබර් මස 01 සෙ 02 යන ගදදින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ 

ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ ශාලාගවි දී පවත්වන ලදී. ගමම උපාධි ප්රදාගනෝත්සවගේදී පෙත සඳෙන් පශ්චාත් 

උපාධි ො ඩිප්ගලෝමා පිරිනමන ලදී. 

 

3.2   ොර්ෂයමණ්ඩල විස්තර  
 
පත්වීම්  
 

2015  වසගර් දී  අධයයන, අධයයන සොයක, පරිපාලන ො මූලය යන ගර්ණීන්ි  23ක  සංඛයාවක පත්කිරීේ 
සිදුවිය. 
 
අධයයන කාර්යමණ්ඩලය  - 19 

 අධයයන සොයක  - 02  

 පරිපාලන ො මූලයය  - 00 

 පරිපාලන ගවනත්  - 02 
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 ොර්ෂය මණ්ඩල කවනස්වීම්  
2015 වසගර්දී සිදුකරන ලද මුළු  පත්ීේ, ස්ිර කිරීේ, උසස් කිරීේ  ස්ථානමාරු ො අගනකුත් කාර්ය මණ්ඩල 
ගවනස් කිරීේ  පෙත උපගේඛනගයි දැක්ගේ. 
 

වගුව  II-01:   ොර්ෂය මණ්ඩල කවනස් ම් 

සිදුවීම  අධයයන 
අධයයන 
සොයක  

පරිපාලන සෙ 
මුලයය  

පරිපාලන 
ගවනත්  

නව පත්ීේ  19 2 0 2 

ස්ිරීේ  21 1 6 4 

උසස්ීේ  40 00 03 03 

ස්ථානමාරු  00 00 04 00 

ගස්වා දිගු  03 01 01 03 

නිදෙස්කිරීේ  02 00 00 00 

විශ් රාමයාේ  07 00 00 03 

ඉේලාස්ීේ  06 01         01 0 

තනතුරු ිස්ීේ  - - - - 

ගස්වා අවසන්කිරීේ  - - - - 

ගනරපිේ  - - - - 

සප්තවර්ික නිවාු  33 - 01 - 

අධයයන නිවාු  28 01 02 00 

අධයයන නිවාු දිගු 40 - - - 
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සේමන්ත් රණ /පුහුණු 
වැඩසටෙන්  

333 7 10 02 

විගේක නිවාු  231 1 00 02 

වවද් ය නිවාු  26 04 02 00 

අඩ වැටුප් නිවාු 00 00 00 00 

වැටුප් රිත නිවාු  21 01 01 01 

සප්තවර්ික නිවාුවලින් පසු 
පැමිණීේ   

24 00 00 01 

අධ යයන නිවාුවලින් පසු 
පැමිණීේ  

25 01 00 00 

විගශ්ෂ නිවාු  02 01 01 00 

ගස්වගයන් නිදෙස්කිරීේ  04 - - - 

මරණ  01 - - - 

එකතුව  866 21 32 21 
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වගුව II-02: විශ්වවිද්යොලකේ ස්ථිර අධයයන සහ අධයයන සහොය   ොර්ෂය මණ්ඩලය (පීඨය සහ කශ්්රණිය අනුව වර්ෂග  ර ඇත) 

 

 

                      ගස්වා ස්ථානය  
 

පදවිය 

 

ස
ාම

ාන
ය

 ප
රි

ප
ාල

න
ය

  

ශ
ාස

්ත්ර
 

 අ
ධ

ය
ාප

න
 

 නී
ති

 

 ක
ළ

ම
න

ාක
ර

ණ
 ෙ

ා 

මූ
ල

ය
 

 ව
ව

දය
 

 වි
දය

ා 

 පු
ස

්ත
ක

ාල
ය

 

 ශ
ාරී

රි
ක

  
අ

ධ
ය

ාප
න

ය
 

ශි
ෂ

ය
 ස

ෙ
 ක

ාර්
ය

ම
ණ්

ඩ
ල

 
සු

භ
 ස

ාධ
න

  එකතුව  

 ස ් එ  ස ් එ  ස්  එ  ස්  එ  ස්  එ  ස ් එ  ස ් එ  ස්  එ  ස්  එ  ස්  එ  ස්  එ  

අධයක්ෂ - - 00 01 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 01 

ගජයෂ්ඨ මොචාර්ය  - - 01 06 1 2 - - - - 03 07 02 07 - - - - - - 07 22 

මොචාර්ය  - - 04 19 - - 01 01 - 02 15 29 09 17 - - - - - - 29 68 

සොය මොචාර්ය  - - 01 02 01 03 - - - 02 02 04 02 05 - - - - - - 06 16 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය  
පුස්තකාලයාධිපති  (ගර්ණිය සෙ ii  
ගර්ණිය ) 

- - 27 57 05 10 11 19 18 43 32 56 26 61 - - - - - - 11

9 

24

6 

කිකාචාර්ය  - - 09 16 05 07 00 00 07 09 07 12 01 03 - - - - - - 29 47 

පරිවාස කිකාචාර්ය  - - 28 37 01 03 11 12 09 13 16 28 14 20 - - - - - - 79 11

3 

පර්ගේෂණ නිලධාරි  - - - - - - - - - - - 01 - - - - - - - - - 01 

ඉංග්රීසි උපගද්ශක  - - 02 04 - - - - - - - - - - - - - - - - 02 04 

විශ්ගේෂණ රසායනික විශ්ගේෂක  - - - - - - - - - - - - - 01 - - - - - - - 01 

විදයාත්මක සොයක  - - - - - - - - - - 02 02 01 02 - - - - - - 03 04 

ඉංජිගන්රු ඉගගනුේ සොයක  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - 

පුස්තකාලයාධිපති  - - - - - - - - - - - - - - 01 01 - - - - 01 01 

නිගයෝේ ය පුස්තාකාලයාධිපති  - - - - - - - - - - - - - - 01 01 - - - - 01 01 

ගජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති  - - - - - - - - - - - - - - 05 05 - - - - 05 05 
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(ගර්ණිය සෙ ii  ගර්ණිය) 
සෙකාර පුස්තකාලයාධිපති  - - - - - - - - - - - - - - 04 06 - - - - 04 06 

සමාජ වැඩ උපගද්ශක  - - - - - - - - - - 06 06 - - - - - - - - 06 06 

පරිගණක තාක්ෂණ උපගද්ශක  - - 01 02 - - 01 01 02 03 - - 01 01 - - - - - - 05 07 

වැඩසටෙන්කරු /පද්ධති විශ්ගේෂක  01 01 - - - - - 01 - - 01 01 - - - - - - - - 02 03 

ශාරීරික අධයාපන පිළිබද උපගද්ශක  - - - - - - - - - - - - - - - - 03 0

5 

- - 03 05 

වෘත්තීය මාර්ගගෝපගද්ශක  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

සෙකාර ශිෂය උපගද්ශක  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 0

1 

01 01 

වෘත්තීය උපගද්ශක  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 0

1 

- 01 

සෙකාර ජාල කළමණාකරු  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

එ තුව 01 01 73 14

4 

13 25 24 34 36 72 84 146 56 117 11 13 03 0

5 

01 0

2 

30

2 

55

9 
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වගු අංක II- 03: විශ්වවිද්යලයීය ස්ථිර පරිපොලන  ොර්ෂය මණ්ඩලය 

 
 (තනතුර සහ  ොර්ෂය ස්ථොනය අනුව වර්ෂග  ර ඇත) 
 

 

                         කාර්ය ස්ථානය 

පද්විය 

 
වි
ද්ය
ොල

 ම
න්ද්
දි
ර
ය

 

 ශ
ොස
්ර
 පී
ඨ
ය

 

 අ
ධ
ය
ොප
න

 

 නී
ති

 

  
ළ
ම
න
ො 
ර
ණ

 හ
ො 
මු
ල
ය

 

 ව
ව
ද්ය

 

 වි
ද්ය
ො 

 උ
ප
ොධි

 අ
ධ
ය
ය
න

 

 පු
ස
්ත
 
ොල
ය

 

 ව
ව
ද්
 ය

 ම
ධ
 ය
ස්
ථ
ොන
ය

  

එ
 
තු
ව

  

 ස ් එ  ස ් එ  ස්  එ  ස්  එ  ස ් එ  ස්  එ  ස ් එ  ස්  එ  ස්  එ  ස ් එ  ස්  එ  

පරිපාලන  – සාමානය                    

ගේඛකාධිකාරී - 01                   - 01 

සෙකාර ගේඛකාධිකාරී - 01       - 01 - 01   - 01     - 04 

ගජයෂ්ඨ සෙකාර 

ගේඛකාධිකාරී 

04 05 - 01 01 01 - - 01 01 - - 01 01 - - - 01   07 10 

සෙකාර ගේඛකාධිකාරී 03 04     - 01             01 01 

සෙකාර ගේඛකාධිකාරී 

)නිති ො ප්රගේඛන( 

- 01                   - 01 

සෙකාර ගේඛකාධිකාරී 

)පුස්තකාල ගස්වා( 

                - 01   - 01 
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පරිපාලන - මූලය ො විගණන 

මූලයාධිකාරී 01 01                   01 01 

නිගයෝජයය මූලයාධිකාරී - 02 01 01                 01 03 

ගජයෂ්ඨ සෙකාර 

මූලයාධිකාරී 

03 03       - 01 01 01 02 02       06 07 

ගජයෂ්ඨ සෙකාර අභයන්තර 

විගණක 

01 02                   01 02 

 සෙකාර අභයන්තර විගණක  01 01                   01 01 

පරිපාලන - ගවනත් 

ප්රධානවවදය නිලධාරී - 01                   - 01 

විශ්වවිදයාලයීය වවදයය 

නිලධාරී 

                      

වැඩ ඉංජිගන්රු - 01                   - 01 

උදයාන භාරකරු )භූමි 

අලංකරණ /ගකෞතුකාගාර( 

- -           - 01       00 01 

ප්රධාන කාර්මික නිලධාරී             01 03       01 03 

ගජයෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරී     01 01     05 06 - 01       06 08 
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කාර්ය මණ්ඩල 

ගපෞද්ගලික ගේකේ 01 01                   01 01 

එ තුව                     26 47 
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3.3        අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු 
   පීඨය/ අංශය කජයෂ්ඨතම   කජයෂ්ඨ   ණිෂ්ඨ  සුළු  එ තුව  

වවදය පීඨය  35 21 66 83 205 

නීති පීඨය  1 1 7 6 15 

විදය පීඨය  12 7 22 16 57 

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය  1 - 5 3 9 

ශාස්ත්ර පීඨය  9 2 24 20 55 

අධයාපන පීඨය  2 1 5 7 15 

කළමනාකරණ සෙ මුලය පීඨය  1 1 13 7 22 

විදයාල මන්දිරය  19 7 88 90 204 

ගවනත්  9 7 46 72 134 

ගන්වාසිකාගාර  2 5 1 5 13 

එ තුව  91 52 277 309 729 

 
 

4 පර්ෂකේෂණ සහ ප්ර  ොශන පිළිබඳ විස්තර  

විවිධ වූ විෂයය ක්ගෂ්ත්ර  ඔස්ගස් පර්ගේෂණ පවත්වමින් සිය ගරෂ්ඨ බව ආරක්ෂා කරගැනීමට ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලය සමත් ී ඇත. එිදී විශාල ප්ර කාශන සංඛයාවක් එළිදක්වා ඇත. ඒවා අතර සංගශෝධිත සඟරා, 

ජාතයන්තර ො ගද්ශීය සඟරා, සාරසංක්ගෂ්ප, නිබන්ධ ො තීසීස, ඉදිරිපත් කිරීේ ො සන්නිගේදන ක්ර ම වැදගත් ගේ. 

පෙත සඳෙන් විස්තර ඒවා පිළිබඳව ගේ. 

විෂයය ප්ර කාශිත අගළවි වූ ඉදිරිපත් කිරීේ 

අ. පර්ගේෂකයන සංඛයාව   170  215 

ආ. නගවෝත්පාදන  2   

ඇ. සඟරා  106  12 

ඈ. ග්ර න්ථ 55 03 01 

ඈ. ශාස්ීය ලිපි 205  207 

ඉ. ගවනත්   206  68 

උ. එකතුව 744 03 503 
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ගද්ශීය ො ජාතයන්තර මට්ටමින් අරමුදේ නව පර්ගේෂකයන්ගේ ප්රගයෝජනය සඳො ගවන්කර ඇති අතර එය ඉතා 

තරගකාරී බවකින් යුක්ත ඉේලුේ පත්ර  සලකා බැලීගමන් පමණක් ලබාගැනීගේ ෙැකියාව ඇත.   

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය මගින්ද ඒ සඳො පර්ගේෂණ දීමනාවක් වශගයන් මිලියන 45ක මුදලක් ගවන්කර ඇත. එම 

අරමුදල මගින් පශ්චාත් උපාධි පර්ගේෂණ ශිෂයත්ව, සෙගයෝගී පර්ගේෂණ දීමනා, යටිතල වුෙ සංවර්ධන දීමනා 

සෙ සුළු පරිමාණ වූ දීමනා ප්ර දානය කරන අතර, එමගින් තවදුරටත් විශ්වවිදයාලගයි ො පීඨගයි පර්ගේෂණ 

ක්රියාකාරකේ උසස් තත්ත්වයකට ළඟා කරගැනීමට අවශය අවස්ථා උදාවනු ඇත.  

වාර්ිකව පවත්වනු ලබන ජාතයන්තර  පර්ගේෂණ සැසිය 2015 වර්ෂගේ ඔක්ගතෝේබර් මස 26-30 දිනයන්ිදී 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේදී පැවත් විය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදගයි, යූටා විශ්වවිදයාලගයි නීති ශාස්ත්ර ය පිළිබඳ 

මොචාර්ය ගටෝනී ඇන්ගි විසින් “ගලෝක පාලනගයි ස්වවරී බව ො අභිගයෝගතා: ආධිපතයයන් ත්ර යක 

සංක්ගෂ්පයක්” යන මාතෘකාව ඔස්ගස් එි ප්ර ධාන ගද්ශනය පවත්වනු ලැබීය. ශ්රී ලංකා ඉන්දීය මෙගකාමසාරිස් 

වයි.ගක්. සිංෙ මෙතා ගමම පර්ගේෂණ සැසිය සඳො සෙභාගී වූ ප්ර ධාන ආරාධිත අමුත්තා විය. මීට අමතරව ගකාළඹ 

විශ්වවිදයාලගයි උපකුලපතිතුමා, සියලුම පීඨයන්ි පීඨාධිපතිවරුන්, ගේඛකාධිකාරිතුමා, මුදේ භාරකරු, 

පරිපාලන නිලධාරීන්, අධයයනාංශ අංශාධිපතිවරුන්, සියලුම අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය ො  ශිෂයය ශිෂයයාවන්ද 

ගමම පර්ගේෂණ සැසිය සඳො සෙභාගී විය.      

ගමම ප්ර ධාන පර්ගේෂණ සැසියට සමාගාමීව විශ්වවිදයාලගයි සියලුම අධයයන පීඨද විශ්වවිදයාලීය පීඨ පර්ගේෂණ 

සේමන්ත්ර ණ ගවන් ගවන් වශගයන් පැවැත් වූ අතර, විශාල සංඛයානකින් යුක්ත පර්ගේෂණ පත්රිකා එිදී ඉදිරිපත් 

කරන්නට විය.   

පර්ෂකේෂණ මුළු  

එම වර්ෂගේදී කළමනාකරණ ො මූලය පාලන පීඨගේ අධීක්ෂණය සිතව දෙවන ජාතයන්තර  පර්ගේෂණ සැසිය 

සාර්ථකතව පැවත් විය. සිය පර්ගේෂණ පත්රිකා සේබන්ධගයන් නව විවාද ඇති කරන්ටත්, ඒවා ඵලදායි 

තත්ත්වයකට වර්ධනය කරන්නටත් අවශය  අවස්ථා උදාකරගන්නට ගද්ශීය ගේඛකයන්ට ගමමගින් අවස්ථාව 

උදාවිණ.  

“ශ්රී ලංකාගේ සමාජ-ආර්ික ගතිකත්වය : සන්දර්භය, සංස්කෘතිය ො පරිකේපනය” යන ගත්මාව ඔස්ගස් ශාස්ත්  

පීඨ ගදවන  ජාතයන්තර  පර්ගේෂණ සැසිය 2015 වර්ෂගයි ගදසැේබර් මස 03-04 ගදදින පැවැත් විය. 

ඔස්ගට්ලියානු ජනරජගයි සිඞ්නනි, ගමක්කුරි විශ්වවිදයාලගයි මොචාර්ය නගර්න් ිත්ති “දුර්වල ශක්තිය, ශිෂ්ට 

ශීලය සෙ ගලෝක ගද්ශපාලනය : සන්දර්භය, සංස්කෘතිය ො පරිකේපනය” යන ගත්මාවට අනුව ප්ර ධාන ගද්ශනය 

පවත්වන්නට විය. ඉන්දියානු ජනරගයි නවදිේලීි, ගඩකෑන් විශ්වවිදයාලගයි  මොචාර්ය ගරෝෙන් බස්ටින් 

විගශ්ිත ආරධිත ගද්ශකගයකු වශගයන් ගමම පර්ගේෂණ සැසිය සඳො සෙභාගී වූ අතර “ 2015: නවලිබරේ 

සන්දර්භයන්ි සමාජ ආකෘතිය පිළිබඳ ප්ර තිින්තනය’ යන ගත්මාව ඔස්ගස් ඔහු විසින් ගද්ශනයක් පවත්වන ලදි.  

ඕස්ගේලියානු උසස් ගකාමිසන් සභාව, සිඞ්නනි විශ්වවිදයාලය, විගද්ශ කටයුතු ො ගවළඳ කර්මානත 

ගදපර්තගේන්තුව, ගසෞඛය අමාතයාංශය ො සේබන්ධ යුනිගසෆ් ආයතනය, අකුණු ආසියනු බිළින්ඳන් ගපෝෂණය 

කිරීගේ පර්ගේෂණ ආයතනය ො ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ඒකාබද්ධව පවත්වන ලද “මාතෘත්තවය ො ළදරු 

ගපෝෂණය” යන ජාතයන්තර පර්ගේෂණ සැසිය 2015 වර්ෂගේදී කින්ේස්බරිවලදී පැවත්විණි. සිඞ්නනි 

විශ්වවිදයාලගයි මොචාර්ය මයිකේ ඩිබ්ලි ගමි ප්ර ධාන මූලාසනය ගෙබ වූ අතර සමාජ වවදය ශාස්ත්ර ය පිළිබඳ 

ගජයෂ්ඨ කිකාචාර්ය ආචාර්ය උපුේ ගසනරත් ො යුනිගසෆ් ආයතනගයි ගපෝෂණය පිළිබඳ විගශ්ෂඥ ආචාර්ය 

ගර්ණුකා ජයතිස්ස උපමුලාසනය ගොබවන්නට විය.   
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වාර්ිකව පවත්වන වවදය  පීඨ පර්ගේෂණ සැසියද 2015 ඔක්ගතෝේබර් 28 වන දින පැවැත් වූ අතර ඖෂධ ශාස්ත්ර  

විදයාව පිළිබඳ ිටපු මොචාර්ය ආචාර්ය ක්රිෂාන්ත ීරසූරිය විසින් එි ප්ර ධාන ගද්ශනය පවත්වන ලදි. පශ්චාත් උපාධි 

අධයයන  පීඨගේ පර්ගේෂණ සැසිය 2015 ඔක්ගතෝේබර් 15 වන දින පැවැත් වූ අතර අධිකරණ අමාතයාංශගයි 

එේ.පී, පී.සී ආචාර්ය ගරු විගේදාස රාජපක්ෂ මෙතා එි ප්ර ධාන ගද්ශනය පැවත්විය. කළමනාකරණ ො මූලය පීඨ 

වාර්ික පර්ගේෂණ සැසිය 2015 ඔක්ගතෝේබර් 28 වන දින පැවැත් වූ අතර එි ප්ර ධාන ගද්ශනය මොචාර්ය සරත් 

ගකාටගම විසින් පවත්වන ලදි.   

අධයාපනවිදයා ො විදයා පීඨගේ වාර්ික පර්ගේෂණ ගමන්ම පීඨ සැසි 2015 ඔක්ගතෝේබර් 30 දින පැවැත් වූ අතර 

නිතී පීඨගේ පර්ගේෂණ සැසි 2015 ගදසැේබර් 4-5 ගදදින පැවැත්විය. සිංෙල අධයයනාංශ වාර්ික පර්ගේෂණ 

සැසිය පස් වන වරටත් 2015 වර්ෂගයි ගනාවැේබර් 03 වන දින පැවැත්විය. කැළණි විශ්වවිදයාලගයි පුරාවිදයා 

පශ්චාත් උපාධි අධයයන ආයතනගයි ගජයෂ්ඨ මොචාර්ය රාේ ගසෝමගද්ව මෙතා විසින් එි ප්ර ධාන ගද්ශනය පවත් 

වන ලද අතර, ගමම පර්ගේෂණ සැසිගයි ප්ර ධාන ගත්මාව වූගේ “නූතන සාිතයගයි නව ප්ර වණතා: සිංෙල 

සාිතයය, භාෂාව ො සංස්කෘතික අධයයන” යන්නයි. ගතෝරාගන්නා ලද සාරවත් පර්ගේෂණ පත්රිකා ගමම 

පර්ගේෂණ සැසිගේදී ඉදිරිපත් කළ අතර, ගපර වර්ෂගයිදී පවත් වන ලද, සිවුවන පර්ගේෂණ සැසිගයි ශාස්ීය 

සඟරාව එිදි එළිදක්වන ලදි. ශාස්ත්ර  පීඨගේ ජන විකාශනවිදයා ගදපාර්තගේන්තුගේ වාර්ික පර්ගේෂණ සැසිය 

2015 ගදසැේබර් 10 වන දින පැවැත් වූ අතර, “ජනසංඛයා ගතිකත්වය, 2015න්  පසුකාලීන වර්ෂගයි සංවර්ධනීය 

නයාය පත්ර ය” යන්න එි ප්ර ධාන ගත්මාව විය.    

4.1. තයොග ලබො ගැනීම පිළිබඳ විස්තර  

වවදය පීඨගේ ආචාර්ය ප්ර සාද් කටුලන්ද, කළමනාකරණ ො මූලය පාලන පීඨගේ ආචාර්ය තිලකසිරි ගකෝදාගගාඩ, 

විදයා පීඨගේ මොචාර්ය පී.ී. උදාගම ො ශාස්ත්  පීඨගේ ආචාර්ය චන්ද්රසිරි නිරිඇේල යන ආචාර්යවරුන් ගකාළඹ 

විශ්වවිද්යාලීය තයාගය 2015 වර්ෂගයි ගදසැේබර් මස පැවති පශ්චාත් උපාධි ප්රදාගනෝත්ස්වගයිදී දිනා ගන්නා 

ලදි.     
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 5. ශිෂය හො  ොර්ෂය මණ්ඩල සුබසොධනය 

මූලයොධොර  

මෙගපාළ ශිෂයයත්වය ො ශිෂයාධාර දීමනා යටගත් මූලයමය ආධාර ශිෂයයන්  සඳො ලබා දුන් අතර, සියලුම පීඨ 

නිගයෝජනය වන පරිදි ඒ.ටී.එේ. යන්ත්  මගින් මුදේ ලබාගැනීගේ පෙසුවද සලසා තිබුණි. 

 

මහකපොළ ශිෂයත්වය 

ගමි මාසික කප්පාදුව (සියලුම  ශිෂයයන් සඳො වූ මාසික විශ්වවිද්යාල ආධාරය රු.350 බැගිනි) නවක ශිෂයයන් ො 

ගජයෂ්ඨ ශිෂයයන් සඳො ප්ර දානය  කළ අතර 2015 වර්ෂගයි එි තත්ත්වය පෙත පරිදි ගේ.    

වගු අංක 01: මෙගපාළ ප්ර ධානලාභීන් - 2015 

 

 

මහකපොළ ලොභීන්ද්ට විශ්වවිද්යොල ද්ොය ත්වය කලස  (රු.350/-, රු.1450/- සහ රු.2450/-) කගවූ මුද්ල 
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වි
ද්ය
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ක
භ
ෞත
 චි
කි
ත්
ස
 

 

එ
 
තු
ව

 

ශි
ෂ
ය
 ස
ංඛ
ය
ො 

ජ
න

ව
ාරි

 

* 5903 2,862,700 1,655,050 1,417,800 1,734,250 910,600 100,450 8,680,850 

ග
ප

බ
ර

ව
ාරි

 

3862 555,100 284,900 244,650 251,650 - 15,400 1,351,700 

ම
ාර්

තු
 

4194 552,650 282,450 242,550 247,800 127,050 15,400 1,467,900 

අ
ග

ේ
ේ

 

 

ම
ැයි

 3402 1,597,400 1,972,250 1,700,300 1,764,000 

 

 145,600 8,384,250 

ු
නි

 4243 4,363,450 1,997,800 3,768,450 1,802,500 1,177,050 145,900 13,255,200 

ජූ
ලි

 3854 3,557,400 1,989,400 1,207,850 1,349,950 1,198,050 139,650 9,442,300 
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අ
ග

ග
ෝස

්තු
 

3289 3,593,500 686,400 1,202,950 1,343,350 1,185,800 100,450 8,112,450 

ස
ැප්

ත
ැේ

බ
ර්

 

3791 3,510,850 1,990,800 1,190,700 1,369,550 1,141,700 100,450 9,304,050 

ඔ
ක්

ග
ත

ාේ
බ

ර්
 

3822 3,555,050 1,979,600 1,190,700 1,364,650 1,180,900 100,450 9,371,350 

ග
න

ාව
ැේ

බ
ර්

 

3358 3,579,450 1,974,700 - 1,369,550 1,205,400 100,450 8,299,550 

ග
දස

ැේ
බ

ර්
 

491 
- - - - 2,974,300 - 2,974,300 

 එ
ක

තු
ව

l 

40209 
27,727,550 14,813,350 12,165,950 12,597,250 12,305,550 964,250 80,573,900 

 

(එක් මසකට, පීඨය විසින් වර්ග කළ ආකාරයට)  

සැ.යු :-  විශ්වවිදයාල ප්ර තිපාදන ගකාමිසන් සභාව විසින් සැම මාර්තු ො ගපබරවාරි මසකම වලංගු වන පරිදි සපයන 

ලද මුදල රු.350ක් වූ අතර, එය 2015 වර්ෂගයි මැයි මසට අදාළ වන පරිදි රු.2450න් වැඩි කරන ලදි. 

මොගපාළ ශිෂයත්වය මගින් එක් ශිෂයගයකු සාමානයය සාමාර්ථයය ගෙෝ කුසලතා පදනේ කරගගන මාසිකව 

රු.2200/- ගෙෝ 2150/- වූ  ගණනක් ලබාගත් අතර, 2015 අගේේ මාසය දක්වා විශ්වවිදයාලය මගින්ද රු.350ක 

මුදලක් ප්ර දානය ගකරිණි. ඒ අනුව එක් ශිෂයගයකු 2015 අගේේ දක්වා මාසිකව සේපූර්ණ මුදල වශගයන් රු. 2550/-

ක් ගෙෝ 2500/-ක් ලබාගන්නට විය. 

සාමානයය ගෙෝ කුසලතා පදනේ කරගගන එක් ශිෂයගයකු මාසිකව රු.2600/- ගෙෝ රු.2550/- ලබාගත් අතර, 

2015 මැයි සිට ගදසැේබර් දක්වා වූ කාලය සඳො විශ්වවිදයාලය මගින්ද රු.2450ක මුදලක් ප්ර දානය කරන ලදි. එම 

නිසා, ඉෙත සඳෙන් කළ කාලගේදී එක් ශිෂයගයකු මාසිකව සේපූර්ණගයන් රු.5050/- ගෙෝ 5000/- මුදලක් 

ලබාගන්නට විය. 
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ශිෂයොධොර 

2015 වර්ෂගයි අගප්රේ මාසය දක්වා සේපූර්ණ ගෙෝ අර්ධ ශිෂයාධාර වශගයන් එක් ශිෂයගයකු රු.2000/- සිට 

1900/- මුදලක් ලබාගත් අතර, 2015 වර්ෂගයි මැසි මස සිට වලංගු වන පරිදි ගමම දීමනාව රු.2500/- සිට 2400/- 

දක්වා වැඩිකරන ලද අතර, 2015 ඔක්ගතෝේබර් මාසය වන විට එය රු.4000/- සිට රු.3900/- දක්වා තවදුරටත් වැඩි 

කරන ලදි.  

ශිෂයාධාර ගලස ගගවූ මුදල රු. 
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එ
 
තු
ව

 

ජ
න

ව
ාරි

 

162 183,300.00 27,500.00 179,200.00 - 2,000.00 
392,000.00 

ග
ප

බ
ර

ව
ාරි

 

163 362,800.00 9,800.00 128,300.00 - 2,000.00 502,900.00 

ම
ාර්

තු
 

100 - 
9,800.00 126,400.00 58,400.00 2,000.00 

196,600.00 

අ
ග

ේ
ේ

 

Vacation  

ම
ැයි

 210 118,000.00 12,300.00 158,900.00 336,800.00 24,000.00 650,000.00 

ු
නි

 457 177,700.00 27,100.00 2,078,500.00 274,600.00 6,000.00 2,563,900.00 

ජූ
ලි

 587 182,700.00 1,492,900.00 700,800.00 248,300.00 5,000.00 2,629,700.00 

අ
ග

ග
ෝස

්තු
 

588 189,800.00 328,700.00 703,300.00 241,300.00 5,000.00 1,468,100.00 

ස
ැප්

ත
ැේ

බ
ර්

 

590 180,100.00 1,333,900.00 721,600.00 289,700.00 5,000.00 2,530,300.00 

ඔ
ක්

ග
ත

ා

ේ
බ

ර්
 455 180,100.00 - 689,400.00 246,200.00 5,000.00 1,120,700.00 
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පීඨවල ශිෂය සභො   
සියලුම පීඨ ( ශාස්ත්ර, නිති, කළ. සෙ මුලය, වවදය, සෙ විදයා) තම ශිෂය සංගේවල නිලවරණපවත්වාඇත. 

 
ශිෂය සංගම්  
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල පනගත් 115 ො 116 යන වගන්ති ප රකාරව  පාලක සභාගේ  සේමුතිය සමග ශිෂය 

සංගේ  ො ගවනත් සමිති පිළිගැනීම සිදු වනු ඇත. සමාගලෝිත වසර තුළ විශ්වවිදයාලගයි ශිෂය සංගේ ො ගවනත් 

සමිති තිෙක් (30) ක් කි ් ් රයාත්මක විය. 2015 වසර තුළදී නව සංගේ ගදකක් පිිටුවන ලදී. 

 
ප රථම උපොධි අකේක්ෂ  සිසුන්ද් සඳහො කන්ද්වොසි ොගොර ලබො දීම 
දැනට විශ්වවිදයාලය සතුව ස්ිර ගන්වාසිකාගාර අට (8) ක්  ද තාවකාලික ගපෞද්ගලික අයිතිය ඇති නිවාස 2ක්  ද 
පවතින අතර වසර තුළ දී විශ්වවිදයාලය විසින් ඒවාගේ ගන්වාසිකාගාර පෙසුකේ  ලබා දී ඇති ශිෂය සංඛයාවල  

වගුව iii 03 සෙ iii 04 ි දැක්ගවයි.  
 

වගුව III-03 : විශ්වවිද්යොල කන්ද්වොසි ොගොරවල සිටින සිසුන්ද් සඳහො   -2015 

(පීඨය සෙ ගන්වාසිකාගාරය පදනේ කරගගන වර්ගීකරණය කර ඇත) 

පීඨය 

 

කන්ද්වොසි ොගොර 

ශොස්ර නීති 

 ළමනො 

රණ හො 

මූලය 

වවද්ය විද්යො එ තුව 

බ්ගලාේ  ගෆාන්ගට්න් පිරිමි - - - 388 - 388 

බුලර්ස් කාන්තා 239 131 64 - 10 444 

ද ගස්රේ කාන්තා - - - 249 - 249 

ද ගස්රේ කාන්තා (නව) 167 57 69 - 23 316 

ග
න

ාව
ැේ

බ
ර්

 

797 5,260,300.00 - 770,500.00 264,900.00 - 6,295,700.00 

ග
දස

ැේ
බ

ර්
 

786 1,061,100.00 4,900.00 655,300.00 521,700.00 - 2,243,000.00 

 එ
ක

තු
ව

l 

4895 7,895,900.00 3,246,900.00 6,912,200.00 2,481,900.00 56,000.00 20,592,900.00 
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ෙැේ  ගලාක් කාන්තා 345 16 53 22 42 478 

කිතයාකර පිරිමි 141 36 49 - 29 *255 

මුත්තයියා පිරිමි 413 37 - - 22 524 

ගතලවල කාන්තා 304 - -   458 

එකතුව 1609 277 235 659 126 3112 

 

*  සිදුවන අලුත්වැඩියා කටයුතු නිසා කිතයාකර ගන්වාසිකාගාරගේ සිසුන් 174 ගදගනකුට ගන්වාසික පෙසුකේ 

ලබාදීමට ගනාෙැකි ී ඇත.  පවත්නා සේපූර්ණ ඇඳන් සංඛයාව 429 කි. 

 

වගුව III-04 :  කුලී පද්නම මත ලබොකගන ඇති කගොඩනැගිලිවල සිසුන්ද් සඳහො කන්ද්වොසි  පහසු ම්  

 (පීඨය සෙ ගන්වාසිකාගාරය පදනේ කරගගන වර්ගීකරණය කර ඇත) 

පීඨය 

 

කන්ද්වොසි ොගොරය 

ශොස්ර නීති 

 ළමනො

 රණ 

හො මූලය 

වවද්ය විද්යො එ තුව 

ග්රීන් පාත් ගකාළඹ 07 47 0 0 0 0 47 

ගබාරලැස්ගමුව නිවාස 

(පිරිමි) 
0 0 0 25 0 25 

එකතුව 47 0 0 25 0 72 

  

විශ්වවිද්යොල කන්ද්වොසි ොගොරවල ප්රථම උපොධි අකේේෂ යින්ද් 3112 ේ සඳහොද් කුලියට ගත් නිවොස වල ප්රථම උපොධි 

අකේේෂ යින්ද් 72 ේ සඳහො ද් කන්ද්වොසි ොගොර පහසු ම් ලබො දී ඇත. කම් අනුව ද්ැන්ද් 3184 කද්කනකු සඳහො 

විශ්වවිද්යොලය මගින්ද් කන්ද්වොසි ොගොර පහසු ම් සපයො තිකේ.  
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වගුIII-05: ශිෂයයන්ද්කේකන්ද්වොසි ොගොරවල සහ නිවොස පරිකභෝජන  – 2015 

( සේපත් පරිෙරන වියදේ සෙ නවාතැන් අනුව වර්ග කිරීම) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගුව III-06:ශිෂය නිවාස සඳො වාර්ික කුලිය – 2015 

 

 

 

 

 

 

 ලො මණ්ඩලය 

නාටය උත්සව, බුද්ධිමය සංකථන, බහු සංස්කෘති ප්රසංග ආදී වැඩසටෙන් රැසක් ගමමගින් ඉදිරිපත් ගකගර්. 

වවද්ය රේෂණ ක්රමය 

2015 වසර සඳො ගසෞඛය සුබසාධන ක්රමය 2015 -03-01 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි වසරක කාලයක් සඳො 

දීර්ඝ කරන ලදී. එි රක්ෂණ ක්රම 03ක් (ක්රමය I, II සෙ III) වශගයන් ො තවත් ගබාගෙෝ ප්රතිලාභ සිත විය.  ගමම 

කන්ද්වොසි ොගොරය 

 

කන්ද්වොසි  

සිසුන්ද් ගණන 

විදුලිය රු. වතුර රු. දුර තන රු. 

 

බුලර්ස් කාන්තා 

මුත්තයියා කාන්තා 

ෙැේගලාක් කාන්තා 

ද ගස්රේ කාන්තා 

ද ගස්රේ කාන්තා නව  

ගතලවල කාන්තා 

කිත්යාකර පිරිමි 

බ්ගලාේගෆාන්ටියේ පිරිමි 

71/3, ග්රීන් පාර්ක් 

නාවින්න(ජනවාරි මස 

පමණි. 2015) 

ගබාරලැස්ගමුව 

 

304 

431 

479 

249 

316 

274 

253 

388 

40 

56 

64 

 

1,109,355.44 

1,574,488.00 

1,843,168,02 

1,287,010.00 

802,130.16 

799,261.27 

1,206,621.99 

2,278,310.80 

699,651.84 

1,876.25 

139,796.53 

 

1,211,307.48  

1,277,235.51  

1,532,166.30  

1,581,373.36  

2,218,816.71  

1,316,291.04  

1,736,845.86  

1,290,457.48  

204,495.88  

4,196.16  

275,962.99  

 

 

30,437.17  

28,414.50  

22,628.80  

33,229.47  

20,241.70  

72,722.18  

  27,951.52  

  23,938.51  

4,840.55  

1,927.19  

4,840.55  

 

ගන්වාසිකාගාරය 

 

වාර්ික කුලිය රු.  

 

71/3 ග්රීන් පාත් 

ගබාරලැස්ගමුව 

 

1,800,000.00 

1,740,000.00 
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රක්ෂණ ක්රමයට සේබන්ධ වූ සාමාජිකයන්ගගන් පළමු ක්රමය ය ටගත් රු. 100 ද ගදවැනි ක්රමය යටගත් රු. 300 ක් ද 

ගතවැනි ක්රමය යටගත් රු. 500 ක් ද මාසිකව අයකර ගැගන්.  

ප්රතිලාභ පෙත පරිදිය. 

    සැලසුමI  සැලසුම II සැලසුමIII 

 බාිර    6,000/-    12,000/-   20,000/- 

 වශලය සෙ ගරෝෙේ ගාස්තු  60,000/- 120,000/- 150,000/- 

 ඇස් කණ්නාඩි   3,000/-      5,000/-     7,500/- 

  

දිවො සුරැකුම්  මධයස්ථොනය 
 
2006.05.18 දින ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගස්වකයින්ගේ වයස අවුරුදු 2 1/2 ත් 12ත් අතර දරුවන් සඳො 

විශ්වවිදයාලය විසින් දිවා සුරැකුේ  මධයස්ථානයක් ස්ථාපනය ගකරිණි. එය බාිර දරුවන් ගවනුගවන් ද 2007 සිට 

විවෘත ව ඇත. 2015 වසර අවසාන වන විට දිවාසුරැකුේ මධයස්ථානගේ ගස්වා ලබා ගන්නා ළමුන් සංඛයාව 40 කි.  

වොර ප්රකව්ශ පර 
   
ප්රථම උපාධි අගපක්ෂකයන් සඳො සෙන මිලට විශ්වවිදයාලය විසින් බස් සෙ දුේරිය වාර ප්රගේශ පත්ර ලබා ගදයි.        
(ගන්වාසික පෙසුකේ ගනාලැබූ ශිෂයයන්ට දුේරිය වාරප්රගේශ පත්ර ලබා ගැනීමට විශ්වවිදයාලය අවසර ලබා ගදයි.) 
 
ආපන ශොලොව 

විශ්වවිදයාලගයි ආපන ශාලා 12 ක් සෙ කිරි අගලවිෙේ ගදකක් ඇත. එක් එක් ගකාන්ත්රාත් කරුගගන් මාසික කුලී 

වශගයන් රුපියේ 5000 ක් ො එම අය පරිගභෝජනය කරන විදුලිය ගවනුගවන් රු.5000 ක් වශගයන් විශ්වවිදයාලය 

අය කර ගනී. 

ඡොයො පිටපත් කස්වය 

එක් එක් පීඨවල සෙ ප්රධාන පුස්තකාලය ද ඇතුළත්ව ඡායා පිටපත් ගස්වා ස්ථාන 08 ක් පවතී.  එක් එක් 

ගකාන්ත්රාත් කරුගගන් මාසික කුලිය වශයන් රු.8000, විදුලි බලය ගවනුගවන් රු. 5000 ක් සෙ අතිගර්ක ඡායා 

පිටපත් යන්ත්රයක් සඳො රු. 1500ක් වශගයන් ගාස්තු අය ගකගර්.  
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6.  ප්රොේධන  ොර්ෂය හො සැලසුම් 

හැඳින්ද්වීම 

2015 වර්ෂගේදී මූලික කාර්යයන් ො ක්ර ම සේපාදන පිළිබඳ ශාඛාව මුේ ී සමීක්ෂණය ගකාට සැලසුේකරණ ලද 

මූලික කාර්යයන් පෙත පරිදි වර්ග ගකගර්. 

1.  2014 වර්ෂගේදී ආරේභ ී 2015 වර්ෂගේදී නිමා කළ අලුත් වැඩියා කිරීම සේබන්ධ වයාපෘති. 

2.  2014 වර්ෂගේදී ආරේභ ී ඉදිරියට ක්රියාත්මක  ගවමින් පවතින ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති. 
3.  2015 වර්ෂගේදී ආරේභ ී ඉදිරියට ක්රියාත්මක ගවමින් පවතින ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති. 
4.  කැබිනට් අනුමැතිය ලැබ 2016 වර්ෂගේදී ආරේභ කිරීමට නියමිත අලුත් වැඩියා කිරීේ සේබන්ධ වූ 

වයාපෘති.. 
5.  කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අගප්ක්ිත 2016 වර්ෂගේදී ආරේභ කිරීමට නියමිත අලුත් වැඩියා කිරීේ 

සේබන්ධ වූ වයාපෘති. 

නව ඉදිකිරීේ සෙ අලුත් වැඩියා කිරීේ සේබන්ධ වයාපෘති අටක්ද 2015 වර්ෂයට අදාළව අධීක්ෂණය 

ගවමින් පවතී.  

1.  2014 වර්ෂගේදී ආරේභ ී 2015 වර්ෂගේදී නිමා කළ අලුත් වැඩියා කිරීේ සේබන්ධ වයාපෘති. 

අ.  ආබාධිත අයගේද ප්රගයෝජනය සඳො ගයෝගය ශාස්ත්ර  පීඨ මගී ගසෝපානය සඳො සවිකිරීේ 

සැපයුේ. (දීමනා ලද මූේයමය අගයෝජනය රු.5323159.82කි). 

 ආ.  ශාස්ත්ර  පීඨය සඳො ගසෝපාන කුළුණු සෙ යන්ත්ර කාමර නඩත්තුව (දීමනා ලද මූේයමය  

  අගයෝජනය රු.3193353.65කි). 

2.  2014 වර්ෂගේදී ආරේභ ී ක්රියාත්මක ගවමින් පවතින ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති. 

අ.  පූර්ව සායනික ගදපාර්තගේන්තුව සෙ පුස්තකාල ආපන ශාලාව සඳො වන ගයෝජිත ඉදිකිරීේ සෙ 

නිමා කිරීගේ ගගාඩනැගිලි සංකීර්ණය ගමන්ම ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය, අංක 25, කින්ගස මාවත, 

ගකාළඹ 08, වවදය පීඨය සඳො ඉගගන්ීගේ පෙසුකේ - ගදවන  අදියර (දීමනා ලද 

මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 723කි). 

ආ.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයි පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගයි මෙේ ෙතකින් යුක්ත ගයෝජිත 

ඉදිකිරීගේ ගගාඩනැගිේල - ගදවන අධියර (දීමනා ලද මූලයමය අගයෝජනය රුපියේ මිලියන 

226.6කි). 

  3.  2015 වර්ෂගයි ආරේභ ී ක්රියාත්මක ගවමින් පවතින ගගාඩනැගිලි සේබන්ධ වයාපෘති. 

අ.  කළමනාකරණ සෙ මූලය පාලන පීඨගේ නැගගනිර දිශා පරිරගයි විශාලනය සඳො  (දීමනා 

ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 111.4කි). 

 ආ.  අධයාපනවිදයා පීඨගේ පිටවයාගේ ගගාඩනැගිේගලි විශාලනය සඳො (දීමනා ලද  

  මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 113කි).  
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4.  කැබිනට් අනුමැතිය ලැබ 2016 වර්ෂගේදී ආරේභ කිරීමට නියමිත ‘අලුත් වැඩියා කිරීේ’  සේබන්ධ 

වයාපෘති. 

 අ.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයි සත්ත්වවිදයා ගදපාර්තගේන්තුගේ පැරණි ගගාඩනැේලිගලි  

  අලුත්වැඩියාව සේබන්ධ වයාපෘතිය. (දීමනා ලද මූේයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 28.16කි).  

 ආ.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයි රසායනවිදයා ගදපාර්තගේන්තුගේ පැරණි ගගාඩනැගිේගලි  

  අලුත්වැඩියාව සේබන්ධ වයාපෘතිය (දීමනා ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 90.67කි).  

5.  කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අගප්ක්ිත 2016 වර්ෂගේදී ආරේභ කිරීමට නියමිත අලුත් වැඩියා කිරීේ 

සේබන්ධ වයාපෘති. 

අ.  පූර්ව සායනික ගදපාර්තගේන්තුව සෙ පුස්තකාල ආපන ශාලාව සඳො වන ගයෝජිත ඉදිකිරීේ සෙ 

නිමා කිරීගේ ගගාඩනැගිලි සංකීර්ණය ගමන්ම ගකාළඹ විශ්වවිදයාලීය, අංක 25, කින්ගස මාවත, 

ගකාළඹ වවදය පීඨ සඳො ඉගගන්ීගේ පෙසුකේ සෙ ඉතිරිව ඇති කාර්යයන් සඳො. (ප්ර තයක්ෂ 

ගපාදු දීමනා ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 4430කි).  

ආ.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයි පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගයි මෙේ ෙතකින් යුක්ත 

 ගයෝජිත ඉදිකිරීගේ ගගාඩනැගිේල - ගතවන අධියර (ප්ර තයක්ෂ ගපාදු දීමනා ලද 

මූලයමය අගයෝජනය රු.මිලියන 292.57කි).   

 ඇ.  විදයා පීඨ පරිර ය සඳො ගයෝජිත ශිෂ්ය ගස්වා මධයස්ථානය (ප්ර තයක්ෂ ගපාදු දීමනා ලද  

  මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 468.3කි).   

ඉ.  විදයා පීඨ පරිර ය සඳො ගයෝජිත ගතාරතුරු ො අධයයන මධයස්ථානය (ප්ර තයක්ෂ ගපාදු දීමනා 

ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 850කි).   

ඊ.  කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨගේ නැගගනිර දිශා පරිරගයි විශාලනය (ප්ර තයක්ෂ ගපාදු දීමනා 

ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 342කි).   

 උ.  විදයා පීඨගයි සංඛයාන විදයා ගදපාර්තගේන්තුව සඳො ගයෝජිත මෙේ ෙයකින් යුක්ත  

  ගගාඩනැගිේල (ප්ර තයක්ෂ ගපාදු දීමනා ලද මූලයමය අගයෝජනය රු. මිලියන 486.2කි).   

සියලුම ගගාඩනැගිලි වයාපෘති සෙ අලුත්වැඩියා කිරීේ ගමන්ම සංවර්ධනය කිරීේ ‘සැලසුේකරණ සෙ සංවර්ධනය’ 

පිළිබඳ අංශය විසින් නිරන්රතගයන් අධීක්ෂණයට ලක්කරන ලදි. 

ප්ර ධොන කගොඩනැගිලි වයොපෘති සහ ඒවොහි නූතන තත්ත්වය  

පූර්ව සායනික ගදපාර්තගේන්තු ගගාඩනැගිලි සංකීර්ණගයි ගදවන අධියගරි ඉදිකිරීේ 2014 ගපබරවාරී මාස 

ආරේභ වූ අතර (ර වණාගාරගයන් බැෙැරව පළමු වැනි මෙලගයි ගකාන්ක්රීට් තට්ටුව දක්වා වූ) 2016 අගේේ මාසය 

වන විට එය සේපූර්ණ කිරීමට අගප්ක්ෂා කරමින් රු.මිලියන 723ක මූලයමය අගයෝජනයක් ඒ සඳො ගයාදා ගගන 

ඇත. එම වයාපෘතිගයිම ඉතිරි වූ කටයුතු සඳො කැබිනට් අනුමැතිය 2016 වර්ෂගයිදී ලබා ගැනීමට අගප්ක්ිතය.    

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨගයි මෙේ ෙතකින් යුක්ත ගගාඩනැගිේගලි ගදවන අදියර සඳො ආගයෝජිත මුළු 

මුදල රුපියේ මිලියන 226.6 වන අතර 2014 ුලි මාසගේදී එි කටයුතු ආරේභ ගකාට, 2016 වර්ෂගයි 

ගපබාරවාරි මැද වන්නට අවාසාන කිරීමට අගප්ක්ිතය. එගස්ම එි ගතවන අදියරගයි කටයුතු සඳො කැබිනට් 

අනුමැතිය 2016 වර්ෂගයිදී ලබා ගැනීමට අගප්ක්ිතය.  
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2015 අවසාන වන්නට කළමනාකරණ සෙ මූලය පාලන ගදපාර්තගේන්තුගේ නැගගනිර පාර්ශවගයි ඉදිකිරීේ 

කටයුතු සඳො කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිණි. එයට අනුව, එි ඉදිකිරීේ කටයුතු 2015 ගනාවැේබර් මස ආරේභ වූ 

අතර, ඉතා සාර්ථකව ක්රියාත්මක ගවමින් පවතී. ඒ සඳො ආගයෝජිත මුදල රුපියේ මිලියන 111කි.  

අධයාපනවිදයා පීඨ ගගාඩනැගිේගලි විශාලනය සඳො වූ ඉදිකිරීේ 2015 ජනවාරි මස ආරේභ වූ අතර 2016 මාර්තු 

මස වන විට එය අවසාන කිරීමට අගප්ක්ිතය. ඒ සඳො ආගයෝජනය කළ මුදල රුපියේ මිලියන 113කි. 

2014 වර්ෂගේදී විශ්වවිදයාලය විසින් විදයාපීඨ පරිර ය සඳො ගයෝජනා කරන ලද නව ‘ශිෂය ගස්වා මධයස්ථානය’ 

සඳො ගයෝජනාව විශ්වවිදයාල ප්ර තිපාදන ගකාමිසන් සභාව මගින්, ජාතික සැලසුේකරණ ගදපාර්තගේන්තුව ගවතට 

ගයාමු කරන ලද අතර, ඒ සඳො වන ගයෝජනාවලිය නැවත ජාතික සැලසුේකරණ ගදපාර්තගේන්තුව ගවතට 2015 

වර්ෂගයි මැදදී එවා ඇත. විශ්වවිදයාලය ඒ සඳො අවශයය කැබිනට් ො අමාතය අනුමැතිය ලැගබන තුරු 

අගප්ක්ෂාගවන් සිටින අතර ගමම වයාපෘතිය සඳො ගයෝජිත ආගයෝජනය රුපියේ මිලියන 468කි.   

විශ්වවිදයාලය විසින් සේමත කරන ලද නව ගයෝජනාවකට අනුව විදයාපීඨ පරිර ය සඳො වන ‘ගතාරතුරු ො 

අධයයන ඒකකය’ පිළිබඳ ගයෝජනාවද ජාතික සැලසුේකරණ ගදපාර්තගේන්තුව ගවතට විශ්වවිදයාල ප්ර තිපාදන 

ගකාමිසන් සභාව මගින්, 2014 වර්ගේදී දැනුේ ගදන ලද අතර, ඒ සඳො වන නව ගයෝජනා නැවත ජාතික 

සැලසුේකරණ ගදපාර්තගේනතුව ගවත 2015 වර්ෂය අවසාන වන විට එවා ඇත. විශ්වවිදයාලය ඒ සඳො වන 

කැබිනට් ො අමාතය අනුමැතිය ලැගබන තුරු අගප්කෂාගවන් සිටින අතර ඒ සඳො කැප කළ මූලයමය ආගයෝජනය 

රුපියේ මිලියන 850 කි.    

කළමනාකරණ සෙ මූලය පාලන පීඨගයි නැගගනිර පාර්ශවගයි විශාලනය සෙ ඉදිකිරීේ සේබන්ධගයන් වන 

වයාපෘති ගයෝජනාව විශ්වවිද්යාල ප්ර තිපාදන ගකාමිසන් සභාව ගවත යවා ඇති අතර විශ්වවිදයාලය ඒ සඳො 

කැබිනට් ො අමාතය අනුමැතිය ලැගබන තුරු අගප්ක්ෂාගවන් සිටී.  

විදයා පීඨ සංඛයාන විදයා ගදපාර්තගේන්තුව සඳො වන මෙේ ෙයකින් යුක්ත ගගාඩනැගිේගලි ඉදිකිරීේ 

සේබන්ධගයන් වන වයාපෘති ගයෝජනාව විශ්වවිදයාල ප්ර තිපාදන ගකාමිසන් සභාව ගවත යවා ඇති අතර, 

විශ්වවිදයාල කැබිනට් ො අමාතය අනුමැතිය ලැගබන තුරු අගප්ක්ෂාගවන් සිටී.  
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7 අභයන්ද්තර විගණනය  
 

2015  වර්ෂය තුළ අභයන්තර විගණනය සාමාජිකයන් 07 ගදගනකුගගන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත විය. 

ගජයෂ්ඨ සෙකාර විගණකගයෝ  ගදගදගනක් ලිපිකාර සෙ ලිපිකාර ගර්ණි ධාරි නිලධාරින් සිේ ගදගනක් සෙ එක් 

කාර්යාල කේකරුගවක් ඊට ඇතුළත් වූෙ.  
 

2015 වසගර්  දී , ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ විගණන කමිටුව සිේ වතාවක් රැස්වූ අතර අභන්තර විගණන 

වාර්තාවලින් ඉස්මතු වූ කරුණු සෙ රජගේ විගණන විමර්ශන පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා ගකරිණි.  
 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ අගනකුත් ආයතනවල පැවති  විගණන කමිටු රැස්ීේ පෙත දැක්ගේ. 

ආයතනවල විගණන  මිටු රැස්වීම්  පැවැත්වූ රැස්වීම් ගණන  

ගද්ශීය වවදය ආයතනය  04 

මානව සේපත් අභිවර්ධන ආයතනය  03 

වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය  04 

ජීව රසායන, අණුක ජීවවිදයා සෙ ජීවතාක්ෂණගේද ආයතනය  03 

ජාතික  පුස්තකාල සෙ ගතාරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය  03 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයිය පරිගණක පාසල  02 

කෘි තාක්ෂණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනය  04 

 

 

පෙත සඳෙන් කටයුතු සේබන්ධව පූර්ව විගණන කටයුතු සිදුකරන ලදී. 

✓ විශ්වවිදයාලයීය අර්ථ සාධක අරමුදල ආපසුගගීම 

✓ විශ රාම පාරිගතෝික ගගීම 

✓ වාර්ික වැටුප් වර්ධක ලබාදීම 

✓ විශ රාම වැටුප් ගගීම සඳො ඉේලුේපත් 

✓ ිඟ  වැටුප් ගගීම 

 

 

විගණන වොර්ෂතො  

වර්ෂය තුළ  පෙත සඳෙන් විගණන වාර්තා පිටපත් සමග විගණන ජනරාේ සෙ විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිසගේ 

ප්රධාන අභයන්තර විගණක ගවත බාර දී ඇත 
 

1. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ෙැේගලාක් කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව  

2. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ සුජාත ජයවර්ධන අනුස්මරණ කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාර්තාව 

3.  ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ පර්ගේෂණ සෙ කළමනාකරණ ඒකකය විසින් නිකුත් කරන ලද විවිධ අත්තිකාරේ 

පිලිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

4. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ වර්ෂ 2013 සඳො ගබඩා පරික්ෂාව පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

5. ගකාළඹ විශ්වවිදයාල භුමිය තුල ඇති පැරණි වෘක්ෂ ගේතුගවන් පවතින අන්තරායකර ස්ථාන පිලිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාර්තාව 
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6. වජව රසායන, අනුක වජව සෙ වජව තාක්ෂණ ආයතනගේ වර්ෂ 2013 සඳො ගබඩා පරික්ෂාව පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

7. මානව සේපත් අභිවර්ධන ආයතනගයි ආයතනගේ වර්ෂ 2013 සඳො ගබඩා පරික්ෂාව පිළිබඳ අභයන්තර 

විගණන වාර්තාව 

8. කෘි තාක්ෂණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනගයි වර්ෂ 2013 සඳො ගබඩා පරික්ෂාව පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාර්තාව 

9. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගතලවල කාන්තා ගන්වාසිකාගාරයට අදාල ආගලෝක සන්නායකය අස්ථානගතවිම 

පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

10. පශ්චාත් උපාධි වවදය ආයතනගයි ගස්වකයන්ගේ ණය ආපසු ලබාගැනීම පිලිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාර්තාව 

11. ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ ගපෞද්ගලික ලිපිගගානු ආකෘතිය පිලිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

12. ගද්ශීය වවදය ආයතනගයි සුළු මුදේ ගභෞතික තෙවුරුකරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

13. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ නව කලාගාරය අසල වූ සුදුෙඳුන් ගස අස්ථානගතවිම පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාර්තාව 

14. ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගේ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

15. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මුත්තයියා කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

16. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ කෘි තාක්ෂණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනගයි අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

17. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ද ගස්රේ කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

18. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ කිත්යාගර පිරිමි ගන්වාසිකාගාරය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

19. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගසෞඛය සුභසාධන ගයෝජනා ක්රමය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

20. ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනයට අදාල ගමාරගස්මුේල කාන්තා ගන්වාසිකාගාරය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන 

වාර්තාව 

21. ජාතික පුස්තකාලය ො ගතාරතුරු විදයාව පිළිබඳ ආයතනගයි 2013 වර්ෂය සඳො ගබඩා පරික්ෂාව පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

22. ජාතික පුස්තකාලය ො ගතාරතුරු විදයාව පිළිබඳ ආයතනගයි විරාමික ගස්වකයන් ගකාන්ත්රාත් පදනම මත 

නැවත ගස්වගයි පිිටුීම පිලිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

23. බ්ගලාේගෆාන්ටයින් ගන්වාසිකාගාරගයි ඇතිවූ ගින්න පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

24. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයන් විරාම යන විට අර්ථසාධක අරමුදගලන් පුස්තකාල ගාස්තු අයකර ගැනීම 

සේබන්ධව අදාළ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

25. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයි පරිගණක අධයයන ආයතනගයි ගස්වය කල, 31.12.2014 දිනට ගස්වක 

අර්ථසාධක අරමුදලට අදාළ නම ගේඛනගයි නම තිබුණු ගස්වකයන්ගේ මුදේ ප්රමාද ීම සේබන්ධව පිළිබඳ 

අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

26. අධයාපන පීඨය අසල ජල අපවෙන පද්ධතියක් ඉදිකිරිම කිරීම පිළිබඳව අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

27. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගයි මානව සේපත් අභිවර්ධන ආයතනගයි ආයතනගයි ගස්වය කල, 31.12.2014 

දිනට ගස්වක අර්ථසාධක අරමුදලට අදාළ නම ගේඛනගයි නම තිබුණු ගස්වකයන්ගේ මුදේ ප්රමාද ීම 

සේබන්ධව පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

28. චක්රගේඛ අංක 17/2001 සෙ  09/2007 ගයි වගන්තිවලට පටෙැනිව විරාමික ගස්වකයන් ගකාන්ත්රාත් පදනම 

මත නැවත ගස්වගයි පිිටුීම පිලිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 
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29. ගකාළඹ විශ්වවිද්යාලගයි ගද්ශීය වවදය විදයා ආයතනගයි ගස්වය කල, 31.12.2014 දිනට ගස්වක 

අර්ථසාධක අරමුදලට අදාළ නම ගේඛනගයි නම තිබුණු ගස්වකයන්ගේ මුදේ ප්රමාද ීම සේබන්ධව පිළිබඳ 

අේයන්තර විගණන වාර්තාව 

30. 2014 වර්ෂයට අදාළ පර්ගේෂණ සඳො සිදුකරන ලද ගගීේ පිලිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

31. මුදේ හුවමාරු කරන්නාගේ කවුන්ටරගයි මුදේ ෙැසිරීගමි ඇති අවදානම පිලිබඳ විගණන නිරීක්ෂණ 

වාර්තාව 

32. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ගන්වාසිකාගාර වලට අදාල ගබඩා පරික්ෂාව පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

33. 01.01.2015 සිට 30.06.2015 දක්වා කාල සීමාවට අදාල සමාසික විගණන වාර්තාව 

34. වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනගයි (PGIM) සුළු මුදේ ගභෞතික තෙවුරුකරණය පිළිබඳ අභයන්තර 

විගණන වාර්තාව 

35. පශ්චාත් උපාධි වවදය ආයතනගයි විශ්රාමික ගස්වකයන් ගකාන්ත්රාත් පදනම මත නැවත ගස්වගයි 

පිිටුීම පිලිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

36. කෘි තාක්ෂණ සෙ ේරාමීය විදයා ආයතනගයි රථවාෙන සේබන්ධ  අභයන්තර විගණන වාර්තාව  

37. කෘි තාක්ෂණ සෙ ග්රාමීය විදයා ආයතනගයි මුලය වාර්තාගවි වත්කේ ඉවත් කිරීම සේබන්ධව අභයන්තර 

විගණන වාර්තාව 

38. ශාරීරික අධයාපන ගදපාර්තගේන්තතුගවි ඒකාබද්ධ මණ්ඩලගයි  2013 වර්ෂ අවසාන ගිණුේ සේබන්ධ 

අභයන්තර විගණන වාර්තාව 

39. ගකාළඹ විශ්වවිද්යාලගේ පශ්චාත් උපාධි වවදය ආයතනගයි විවිධ අත්තිකාරේ පිලිබඳ අේයන්තර විගණන 

වාර්තාව 

40. මානව සේපත් අභිවර්ධන ආයතනගයි ආයතනගේ ලැබීේ සෙ ගගීේ ො බැංකු සැසඳුේ සේබන්ධ අභයන්තර 

විගණන වාර්තාව 

41. වජව රසායනික ආයතනය, අණුක වජවගේද ො වජව තාක්ෂණ ආයතනගයි (IBMBB) සුළු මුදේ 

ගභෞතික තෙවුරුකරණය පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව  

42. ජාතික පුස්තකාලය ො ගතාරතුරු විදයාව පිළිබඳ ආයතනගයි (NILIS) වර්ෂ 2014 සඳො ගබඩා පරික්ෂාව 

පිළිබඳ අේයන්තර විගණන වාර්තාව 

43. පුස්තකාල ො ගතාරතුරු විද්යාව පිළිබඳ ජාතික ආයතනගයි (NILIS) සුළු මුදේ ගභෞතික තෙවුරුකරණය 

පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව  

44. සුජාත ජයවර්ධන අනුස්මරණ කාන්තා ගන්වාසිකාගාරයට නව ඒකකයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳ අේයන්තර 

විගණන වාර්තාව 

45. විදය පිඨගේ ගභෞතික විදයා ගදපාර්තගේන්තුගවි, විදයාගාරගයි වූ (“Plank Construct Aperatus”) 

උපකරණය අස්ථානගතවිම පිලිබඳ විගණන වාර්තාව 
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පෙත සඳෙන් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ ශිෂය සංගේ පිළිබඳව මුලය විගණන අභයන්තර විගණනය විසින් සිදු 

ගකරිණි.  

1. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය වවදය විදයාර්ථයින්ගේ ශිෂය සංගමය 2013/2014 

2. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය නීති පීඨ ශිෂය සංගමය 2013/2014 

3. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය සංඛයාන කවය 2012/2013 

4. පීඨ සමාජය  (2014/2015)  

5. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය ගගේෂකගයෝ සංවිධානය 2014 

6. ගපරදිග සංගීත සංගමය (2014) 

7. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීයීය අධයාපන පීඨ ශිෂය සංගමය 2014 

8. විදයා සංගමය 2014  

9. ගභෞතිකවිදයා සංගමය 2013/2014 

10. එක්සත් භික්ු ශිෂය සංගමය 2014 

11. සමාජ විදයා ශිෂය සංගමය  (2014 / 2015) 

12. රසායනික සංගමය  (2013 / 2014) 

13. ආර්ික විදයා ශිෂය සංගමය   

14. වවදය ශිෂය ින්දු සංගමය 2014/2015 

 

 

 

 

 

 අනධයයන  ොර්ෂය මණ්ඩල කතොරතුරු : 

තනතුර ගස්වකයින් සංඛයාව 

ගජයෂ්ඨ සෙකාර අභයන්තර විගණක 02 

ලිපිකරු 03 

පරිගණක ගයදුේ සෙකර 01 

කාර්යාල සෙයක 01 

එකතුව 07 

 

 

* කාර්යාලිය ගේතු මත විගණන වාර්තාවල ගපෞද්ගලික නේ සඳෙන් ගනාවන බව කරුණාගවන් සලකන්න  
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8.1      මුලය සමොකලෝචනය  2015  

වොර්ෂතොකිරීකම්  ආයතනය : 

1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිදයාල පනතින් ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය පිිටුවා ඇත. එි ප්රධාන පරිපාලන කටයුතු 

ගකාළඹ 03, කුමාරතුංග මාවගත්, අංක 94 දරණ විදයාල මන්දිරගේ සිදු ගකගරයි. 

 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ මුලය ප්රකාශ 2015 ගදසැේබර් 31 වන දිනගයන් අවසන් වන වර්ෂය සඳො පිළිගයළ කර 

ඇත. 

ආද්ොයම : 

2015 වසගර් දී විශ්වවිදයාලය සඳො මුළු පුනරාවර්තන ප රදානය රු. මිලියන 441 කින් වැඩි ී තිගබ්. 2014  වසගර් දී 

ගාස්තු අය කරනු ලබන පාඨමාලාවලින් විශ්වවිදයාලය ලබන මුළු ආදායම රු.මිලියන 674 දක්වා වැඩි ී තිගබ්.  

වියද්ම 

ගමම වර්ෂගේදී වියදම 22%ද මිලියන 1961 සිට මිලියන 2388 දක්වා වර්ධනය ී ඇත. කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැයද 

වර්ධනාත්මක ප්ර ගමනයක් සෙ ජාතික වැටුප් සේමාන පිළිබිඹු කරමින්  27%ක් ප්ර තිශතයකින්ද, මිලියන Rs.1480 

Rs.1880 දක්වා වර්ධනය ී ඇත. අගනකුත් ගමගෙයුේ වියදේ රු.මිලියන 481ක සිට රු. 508 මිලියන 508 දක්වා  

6% කින් වැඩි ී ඇත. 

ප්ර ධොන වියද්ම් 

ගමම වර්ෂගේදී විශ්වවිදයාලය විසින් රුපියේ මිලියන 493ක් වැයගකාට, ප්ර ධාන වයාපෘති රාශියක් සිදු ගකාට ඇත. 

වවදය පීඨගයි 14 මෙේ සිත ගගාඩනැගිේල, පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨ ගගාඩනැගිේල සෙ කළමනාකරණ 

ො uQ,H mSGh i`oyd වන ගගාඩනැේේල ඒ අතර ප්ර ධාන ගවයි.   

වර්ෂගේදී පශ්චාත් උපාධි අධයාපන පීඨය ගගාඩනැගීම සඳො රුපියේ මිලියන 111ක් වැය ගකාට ඇති අතර, 

අභයන්තර මුලය ප්ර තිපාදන මගින් එය සිදු ගකාට ඇත.   

කලෝ  බැංකු ආධොර 

21 සියවසගයි අධයාපනය සඳො, ප්ර ථම උපාධිය ෙදාරන ශිෂයයන්ගේ ගතාරතුරු තාක්ෂණ, ඉංග්රිසී වැනි කුසලතා 

වර්ධනය කිරීමට ගමන්ම, පශචාත් උපාධි ෙදාරන ශිෂයයන්ගේ පර්ගේෂණ ො සංවර්ධනය සඳො (HETC) දීමනාව 

මගින් මුදේ ගවන් ගකාට ඇත. ඒ සඳො 2015 වර්ෂය ඇතුළතදී රුපියේ මිලියන 35ක් වැය ගකාට ඇති අතර, ඒ 

සඳො සේපූර්ණගයන්ම රුපියේ මිලියන 162ක ප්ර මාණයක් ගයාදා ඇත.  

 

 

  

               එස්.එම්.එස්. නොගහපිටිය 

 වැඩබලන මූලයොධි ොරී  
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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය 

මූලයමය තත්ත්ව ප්ර ොශනය 

2015 කද්සැම්බර්ෂ 31 දින අවසන්ද්  රන ලදි. (ආසන්ද්න රුපියලට වටයො ඇත.) 

 

  සටහන්ද් 

 2015 (රුපි.) 

                                                 2014 

(රුපි.) 

                     රුපි 
  

 

 

රුපි 

ආද්ොයම           

 
          

වර්ෂතමොන අද්ොයම           

 
          

මුදේ සෙ මුදේවලට සමාන දෑ 
සඳො සැපයුේ සෙ ගස්වා 
අත්තිකාරේ 4 

          
111,645,578    

            
134,818,816    

 
5 

             
62,898,214    

            
197,750,427    

විවිධ අත්තිකාරේ 6 
             
12,464,001    

                  
4,294,306    

ගපර ගගීේ   
                
6,212,383    

                  
5,010,183    

බු ගතාග සෙ ගකාටස ්   
             
22,465,478    

               
14,880,974    

සුළු ණයකරුවන් 7 
          
462,992,890               678,678,544  

            
248,203,597              604,958,303  

 
          

ේ රවර්ෂතන කනොවන වත් ම්           

 
          

කාර්ය මණ්ඩලය සඳො ණය සෙ 
අත්තිකාරේ 8 

          
135,247,757    

            
133,497,566    

සැපයුේ සෙ ගස්වා සඳො 
අත්තිකාරේ 5 

             
70,427,288    

               
18,674,545    

විවිධ අත්තිකාරේ 6 
                     
387,349    

                  
7,088,921    

සුළු ණයකරුවන් 7 
             
14,938,792    

               
19,113,440    

ආගයෝජන, 9 
      
2,348,299,782    

       
1,941,560,904    

      

ගද්පළ, පිරියත ො උපකරණ 10    40,421,366,123    
    
40,607,340,831    

      

සිදුගවමින් පවතින වැඩ 11 
      
1,050,778,104       44,041,445,194  

            
534,362,164       43,261,638,372  

සම්ූර්ෂණ වත් ම්           44,720,123,738         43,866,596,676  



 154 

 
          

 

     

බැර ම්           

 
          

පවත්නො බැර ම්            

 
          

ගගවිය යුතු ගිණුේ  12 
          
143,202,673    

            
104,070,654    

උපිත වියදේ   
          
118,516,650    

            
331,534,437    

නැවත ගගවන තැන්පතු 13 
             
20,978,449               282,697,772  

               
18,842,243              454,447,334  

 
          

ේ රවර්ෂතන කනොවන බැර ම්            

 
          

විලේබිත ආදායේ ේ යාපෘති 
පාඨමාලා   

          
643,763,183    

            
251,215,240    

විලේබිත ආදායේ පර්ගේෂණ 
ප් රතිපාදන ො මධ යස්ථාන   

          
105,248,923    

            
102,996,736    

පාරිගතෝික සඳො ප් රතිපාදන   
          
431,406,440    

            
418,429,160    

ගගවිය යුතු ගිණුේ 12 
             
12,907,532    

               
12,142,891    

නැවත ගගවන තැන්පතු 13 
             
25,370,809          1,218,696,887  

               
26,767,526              811,551,553  

සම්ූර්ෂණ බැර ම්              1,501,394,660            1,265,998,887  

ශුද්ධ වත් ම්          43,218,729,079         42,600,597,789  

 
          

ක ොටස් / ශුද්ධ වත් ම්           

 
          

ේ රධොන           

 
          

ප් රාේධන පදානය වැය 14 
      
3,009,646,941    

       
2,470,937,494    

වැය ගනාකළ ප් රාේධන පදානය 15 
          
128,889,218    

            
177,961,382    

තෑගි සෙ ආධාර 16 
          
259,499,000          3,398,035,159  

            
253,624,000          2,902,522,876  

 
          

සමුච්චචිත අරමුද්ල           

 
          

ගපාදු සංිත   
             
19,004,980    

               
19,004,980    

ආදයේ සෙ වියදේ A/C   
        
(343,213,845)   

          
(415,772,071)   
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වත්කේ නැවත තක්ගස්රු රක්ිතය       38,756,102,103      38,431,893,238 
    
38,875,088,705       38,478,321,614  

        

 
          

සංචිත සහ සීමො අරමුද්ේ           

විගශ්ෂ සංිත  17 
      
1,285,590,461    

       
1,124,653,813    

පරිත් යාග අරමුදල   
             
97,364,698    

               
90,573,479    

තෑගී සෙ ආධාර   
                        
30,214    

                         
30,214    

ගවනත් අරමුදේ  18 
                
5,815,310          1,388,800,683  

                  
4,495,793          1,219,753,299  

සම්ූර්ෂණ ක ොටස ්/ ශුද්ධ වත් ම්          43,218,729,079         42,600,597,789  

 
          

  

සකස් කිරීම (විසින්)  
 

 
:………………………………….  

                  ආර්.එේ.එේ.එච්.ඩී රාජපක්ෂ 
 ගජයෂ්ඨ සොකාර මූලයාධිකාරී 

    

     

       

     
ස්ිර කිරීම             

…………………………………………. 

                  එස්.එේ.එස්. නාගෙපිටිය 

 වැඩබලන මූලයාධිකාරී 
  

      

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලගේ සභා මන්ීවරුන් විසින් ගමම මූලයමය ප්රකාශනය සකස් කිරීම සෙ 
ඉදිරිපත් කිරීම සේබන්ධගයන් වගකීම භාර ගත යුතුයි. 

  ගමම මූලයමය ප්රකාශ පාලක සභා මණ්ඩලය විසින් අනුමතර කරන ලද අතර ඔවුන් ඒ ගවනුවන් අත්සන් තබන ලදි.  
 

 

                                                                     

මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක                                                ආචාර්ය  රාණී ජයමෙ 

උපකුලපතිතුමා                                                                                  පාලක සභා සමාජික 
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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය 

 මුලය  ොර්ෂයද්ර්ෂශන ප්ර ොශය 

 2015 කද්සැම්බර්ෂ 31 වන ද්ොයින්ද් අවසන්ද් වූ 

 (ගණන්ද් ආසන්ද්න රුපියලට වටයො ඇත.) 

 

 

ආද්ොයම සටහන්ද්  2015 (රුපි.) 2014 (රුපි.) 

  

රජකේ ප්රද්ොන             

(A) 
පුනරාවර්තන 
වියදේ සඳො 
රජගේ ප්රදාන   

    
2,238,000,000    

   
1,827,
000,0
00    

(B) 
ප්රතිසංස්කර
ණ සෙ ප්රධාන 
වත්කේ 
නඩත්තුව 
ගවනුගවන් 
රජගේ ප්රධාන   

           
55,110,699    

          
51,860,909    

           

(C) ක්රමක්ෂ 
ප්රාේධන 
ප්රදාන     

        
355,972,158    

       
419,317,562    

(D) ශිෂයාධාර 
සඳො ප්රදාන   

           
24,317,900    

          
26,275,100    

(E) මෙගපාළ 
සඳො ප්රදාන                      

(I) ී.ප්ර.ගකා   
           
83,621,800    

          
15,179,150    

(II) මෙගපාළ 
භාරකාර 
අරමුදේ 
උපාංගය     

        
109,911,500    

          
71,295,250    

(F) ශ්රී 
ලංකාගේ 
විශ්වවිදයාල 
ජාතයන්තරීක
රණය    

           
26,350,516    

          
20,155,456    

(G) දැනුම 
වැඩිදියුණු 
කිරීගේ සෙ 
ආයතනික 
සංවර්ධනය    

              
3,843,164    

             
1,389,624    

(H) 
Strengthing 
Research   

              
2,053,559    

                                    
-    

(I) වි.ප්ර.ගකා. 
ප්රදාන   

              
6,444,829    

                                    
-    
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ිඟ,ගස්.භා.අ. 
ී.භා.අ. 

(J) කා. ම. ස. 
ආ. සඳො  
වි.ගකා.ස.  
ප්රදාන   

              
2,000,000    2,907,626,125  

             
8,097,382     2,440,570,433  

            
ලියාපදිංි 

ගාස්තු  - 
ප්රථම උපාධි    

              
5,963,910    

             
4,567,735    

ලියාපදිංි 

ගාස්තු  - 
පශ්චාත් 
උපාධි    

              
1,339,000    

             
1,261,630    

විභාග ගාස්තු 

-ප්රථම උපාධි    
                       
82,950    

                   
100,240    

විභාග ගාස්තු 

-පශ්චාත් 
උපාධි    

                   
405,500    

                  
614,000    

      
පාඨමාලා 

ගාස්තු  -ප්රථම 
උපාධි    

           
12,722,606    

          
46,270,807    

පාඨමාලා 

ගාස්තු  -
පශ්චාත් 
උපාධි    

              
5,916,500    

          
10,681,000    

ණය සෙ 
අත්තිකාරේ 
ගපාලී    

              
5,367,093    

             
5,181,324    

ආගයෝජන 
ගපාලී පරණ 
ගතාග 
විකුණුේ/අබලි 
රවය විකිණුේ.   

        
130,318,795    

       
115,158,442    

Sale of 
Publications   

                      
18,000    

                                    
-    

Sale of Old 
Stocks/Sale 
of Discarded    

                         
3,676    

                                    
-    

සැපයුේකරුව
න් ලියාපදිංි 
කිරීගේ  
ගාස්තු   

              
1,058,500    

                  
610,000    

ගද්පළ වලින් 
කුලී.   

              
6,099,869    

             
4,355,783    

වවදය 
ගාස්තු    

                   
910,700    

             
2,291,300    
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පුස්තකාල දඩ    
              
1,711,887    

                  
893,728    

උපලබ්දී 
ක්රියාකාරකේ    

              
3,307,455    

             
5,094,425    

විවිධ ලැබීේ    
           
35,403,131    

          
39,643,654    

ගටන්ඩර් 
ගාස්තු    

                   
360,000    

                  
498,250    

අයදුේපත් 

ගාස්තු -
පශ්චාත් 
උපාධි    

           
13,584,501    

                  
154,250    

හුවමාරු 
ලැබීේ    

              
1,235,279    

                     
97,274    

ගිවිසුේ 
කඩකිරිේවලි
න් ලැබුණු 
අදායම    

              
9,875,993    

             
6,089,973    

වයාප්ති 
පාඨමාලාවලි
න් ලැබූ 
අදායම    

        
673,974,192    

       
660,117,704    

පර්ගේෂණ 

ප්රදාන, 
මධයස්ථාන 
සෙ 
ප්රදානවලින් 
ලත් ආදායම    

        
223,782,658    

       
214,366,143    

වයාප්ති 
පාඨමාලාවලි
න් ලද 
ආදායම    

              
7,983,237    

             
5,701,754    

ආධාර ලැබීේ    
                   
282,305    1,141,707,737  

                  
210,075     1,123,959,489  

            

සමස්ත 

අද්ොයම     
   
4,049,333,862    

    
3,564,529,922  

වියද්ම්           

1 - 

කපෞද්ගලි  

පඩි  නඩි            

          වැටුප් 
සෙ ගේතන  19 

        
616,793,590    

       
601,288,511    

          U.P.F. 
වි.අ.අ. 19 

        
116,965,373    

       
107,279,736    

         විරාම 
වැටුප්  19 

           
44,392,148    

          
37,178,135    
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          E.T.F 
ගස්.භා. අ. 19 

           
32,380,173    

          
29,378,133    

          

වැඩබලන 
ගාස්තු  19 

                   
190,021    

                  
370,082    

          

අතිකාල  19 
           
29,872,826    

          
32,760,137    

          
නිවාුදින 
ගගීේ  19 

                   
290,787    

                  
251,522    

ගවනත් 
ගගීේ  19 

        
938,353,349    

       
572,911,873    

පර්ගේෂණ 
දීමනා  19 

        
100,647,998    1,879,886,264  

          
98,134,574     1,479,552,703  

            

2 - කවනත් 

පුනරොවර්ෂතන 

වියද්ම්            

ගමනාගමන  19 
              
8,732,193    

             
5,995,861    

සැපයුේ  19 
           
94,977,189    

       
110,187,153    

ගද්පළ 
නඩත්තු  19 

           
41,798,595    

          
31,154,652    

ගකාන්ත්රාත් 
ගස්වා  19 

        
264,316,438    

       
261,610,810    

ගවනත්  19 
           
98,270,334        508,094,749  

          
72,427,309  

       
481,375,785  

        2,387,981,014       1,960,928,488  

(I) මෙගපාළ 

ශිෂයත්ව  - 
UGC 19 

           
83,621,800    

          
15,175,300    

(II) මෙගපාළ 
භාරකාර 
අරමුදේ 
උපාංගය  
(Exp.) 19 

        
109,911,500    

          
71,295,250    

      

ශිෂයාධාර  19 
           
24,317,900    

          
26,245,600    

ක්ෂය    
        
412,544,588    

       
447,340,884    

අර්ථ සාධක    
           
38,411,238    

          
48,741,057    

වයාප්ති 
පාඨමාලාවල 
වැය    

        
379,673,565    

       
350,493,210    
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පර්ගේෂණ 

ප්රදාන, 
මධයස්ථාන 
සෙ ආධාර 
මත වැය    

        
223,782,658    

       
214,366,143    

ශිෂයත්ව සෙ 
ශිෂයාධාර    

                   
282,305    

                  
210,075    

ගගාඩනැගිලි 
පුනරාවර්තන 

වැය .- 

(ප්රතිසංස්කර

ණ ) 19 
           
55,110,699    

          
51,860,909    

ශ්රී ලංකාගේ 
විශ්වවිදයාල    

              
4,855,995    

                                    
-    

ජාතයන්තරීක
රණය කිරීම 
මත වැය   

              
2,802,449    1,335,314,698  

             
5,651,969     1,231,380,397  

නිශ්චල ගෙෝ 
අබලි ගද්පළ 
මත පාු            

 වියද්මට වඩො 

ආද්ොයකම් 

අතිරිේතය           326,038,151    
       
372,221,037  
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මුලය ප්රවොහ  ප්ර ොශ   

2015 කද්සැම්බර්ෂ 31 ද්ැන්ද් අවසන්ද් වූ වර්ෂෂය සඳහො  

    

  
    රු.            රු.  

ක්රියොත්ම  ක්රියො ොර ම්වලින්ද් 

ජනිත/(වැයවූ) මුලය ප්රවොහ  

   සාමානය ක්රියාකාරකේවලින් අතිරික්ත  
  

             326,038,151  

    මුද්ේ කනොවන සංචලන  

   ක්ෂය  
 

                        412,544,588  
 ස්ථාවර වත්කේවල ක්රමක්ෂය  

 

                      (355,972,158) 
 පාරිගතෝිත දීමනා ගවන්කිරීම  

 

                          38,411,238  
 ගපාලී අදායම  

 

                 (135,685,888.00) 
 උපලබ්දී ගනාවූ විගද්ශ විනිමය ලාභය 

 
                          (1,235,279) 

 වත්කේ බැෙැර කිරීේවලින් ලාභය 
 

                            4,855,995  
 වත්කේ බැෙැර කිරීේවලින් ලාභය 

 
                            2,802,449                (34,279,055) 

 ොර  ප්රොේධන කවනස්වීම්වලට කපර 

ක්රියොත්ම  හිඟය 
  

             291,759,096  

    

ගබඩා සෙ භාණ්ඩ ගතාගවල (වැඩිීම)/අුීම 
 

                          (7,584,503) 
 

ගවනත් ලැබිය යුතු ලැබීේවල (වැඩිීම)/අුීම 
 

                      (131,935,717) 
 පාරිගතෝික ගගීේ 

 
                        (21,424,242) 

 විලේබීත ආදායම වැඩිීේ/(අුීම) 
 

                        222,184,289                 61,239,827  

කමකහයුම් ක්රියො ොර ම්වල භොවිත ශුද්ධ මුද්ේ 

ප්රවොහ 
  

             352,998,923  

    ආකයෝජන ක්රියො ොර ම් කවතින්ද්/(භොවිත) මුද්ේ 

ප්රවොහ 
 

    
 ස්ථාවර වත්කේ අත්පත්කර ගැනීේ 

 
                      (240,344,126) 

 ක්රියාත්මක වැඩ 
 

                      (516,415,940) 
 ආගයෝජන වැඩිීේ 

 
                      (406,738,878) 

 ස්ථාවර වත්කේ අත්පත්කර ගැනීේ 
 

                               733,720  
 

ආගයෝජන ගවතින් ගපාලී 
 

                          39,874,533  
         
(1,122,890,691) 

ආකයෝජන ක්රියො ොර ම් කවතින්ද්/(භොවිත) මුද්ේ 

ප්රවොහ 
  

            (769,891,768) 
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මුලය ක්රියො ොර ම් කවතින්ද්/(භොවිත) මුද්ේ 

ප්රවොහ 

ප්රාේධන වියදේ සඳො රජගේ ප්රදානය  වැය                         615,000,000  
 අභයන්තර අරමුදගේ ශුද්ධ ලැබීේ                         131,718,530               746,718,530  

  
    

 

  
    

 

මුද්ේ සහ මුද්ේ හො සම කද්හි ශුද්ධ වැඩිවීම් 
 

                  (23,173,238) 

  
    

 කාල පරිච්ගේදය ආරේභගේදී මුදේ සෙ 
මුදේවලට සමාන ගද් 

 
                 134,818,816  

    කාල පරිච්ගේදය අවසානගේ මුදේ සෙ 
මුදේවලට සමාන ගද් 

  
             111,645,578  

  
 

    
 මුද්ේ සහ මුද්ේවලට සමොන කද්කයහි ශුද්ධ 

වැඩිවීම 
 

                  (23,173,238) 
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 ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය 

     

 
හිමි ම්/ශුද්ධ වත් ම් කවනස්වීම් ප්ර ොශය 

   

 
2015 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිකනන්ද් අවසන්ද් වසරට 

    
විස්තරය  

 වැය  ළ 

ප්රොේධන  
අරමුද්ේ  

 වැය කනො ළ 

ප්රොේධන 

අරමුද්ේ  

 සංචිත සහ සීමිත 

අරමුද්ේ   

තයොග සහ 

ආධොර   

වත් ම් 

ප්රතිතේකස්රු 

සංචිත  

 ආද්ොයම් සහ වියද්ම්   එ තුව   

                
2015 ජනවොරි 01 වන දිනට 

කශ්ෂය 2,470,937,494  
             
177,961,382  

              
1,219,753,299  

          
253,624,000  

          
38,875,088,705       (396,767,091)         42,600,597,789  

                

වර්ෂය තුල වැය කළ සෙ වැය 
ගනාවූ ප්රාේධන ප්රදාන    

          
538,709,448  

              
(49,072,164)                        489,637,283  

පරිතයාග ක්රමක්ෂය        
                
5,875,000                           5,875,000  

වත්කේ ප්රතිතක්ගස්රු සංිත 
ක්රමක්ෂය          

               
(118,986,602)                (118,986,602) 

කාල පරිච්ගේදය සඳො 
අතිරික්තය/(ිඟය)                  326,038,151                 326,038,151  

අරමුදේ මාරුකර යැීේ                 (176,212,035)              (176,212,035) 

ප්රාේධන වියදමට මාරුකර 
යැීම        

                      
91,779,494                          91,779,494  

වවදය රක්ෂණ අරමුදලට 
මාරුකිරීම     

                      
25,000,000              (25,000,000)                                           -    

ගලෝගු කුලියට ගැනීගේ ගාස්තු 
ගිණුමට මාරුකිරීම     

                         
1,744,525                 (1,744,525)                                           -    

ගපාලී ආදායමට මාරු කිරීම -
UCDF අරමුදල     

                      
36,087,826              (36,087,826)                                           -    

ගපාලී ආදායමට මාරු කිරීම -
RMU අරමුදල      

                      
14,435,539              (14,435,539)                                           -    

                                                         -    

2015 කද්සැම්බර්ෂ 31 වන විට 

කශ්ෂය 
     
3,009,646,941  

             
128,889,218  

              
1,388,800,683  

          
259,499,000  

          
38,756,102,103       (324,208,865)         43,218,729,080  
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8.2  මුද්ේ ප්ර ොශ සඳහො සටහන්ද්  
ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය  
 

 

1. ආයතනි  කතොරතුරු  
 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය 1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිදයාල පනතින් ස්ථාපිත කර ඇත. එි 

ප රධාන පරිපාලනය ගකාළඹ 3, කුමාරතුංග මුණිදාස මාවගති අංක 94 යන ලිපිනගයි 
පිිටි විදයාල මන්දිරගයි සිදු ගවයි. ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය මූලය ප රකාශන පිළිගයල කර 

ඇත්ගත් 2015  ගදසැේබර් මස 31 වන දිගනන් අවසන් වන වසර සඳො ය. 
 

2. විකශ්ිත ගිණුම් ප්රතිපත්ති  

1.1 පිළිකයල කිරීකම් පද්නම 

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලයීය මූලය ප රකාශ ශී ් ් ර ලංකා ගිණුේ  ප රතිපත්තිවලට අනුකූල වන 
ගලස ඓතිොසික පිරිවැය මත පිළිගයල කර ඇත. භාවිතා කර ඇති සියලු  මූලය ප රතිපත්ති 
පසුගිය වසගරිදී භාවිත මූලය ප රතිපත්ති ො සැසගඳන අතර අවශය තන්ිදී සන්සන්දනය 
සඳො අවශය අගයන් ගමම වසගරි ඉදිරිපත් කිරීම ො සැසඳීගේදී එකී ගවනස් ීම ො 
අනුකූලීම සඳො ගළපා ඇත. තවද පවත්නා ආයතනයක් යන පදනම මත පිිටා මූලය 
ප රකාශ පිලිගයල කර ඇත. 
විශ්වවිදයාලයීය ශිෂය සංගේවල සෙ ගකාළඹ විදයා සෙ තාක්ෂණ කවුළුගේ  මූලය 
ප රකාශයන් ගමම මූලය ප රකාශයන් තුළ අඩංගුකර ගෙෝ එක් කර ගනාමැති අතර එගස් කරනු 
ලබනුගේ ඒවාගේ ප රතිපත්ති සැකැස්ම මත සැලකිය යුතු බලපෑමක් ගෙෝ ඒවා පිළිබඳ 
පාලනයක් විශ්වවිදයාලය විසින් සිදු  ගනාකරනු ලබන තනි වනතික ඒකකයන් ගලස එකී 
සංගේ  කි ් ් රයාත්මක වන බැවිනි. 

 

2.2. පවත්නො තත්වය   

 මුලය ප්රකාශ පවත්නා තත්වයන්ගේ පදනම මත සකස් කර ඇත. 

 

1.2 මූලය තත්ත්වයන්ද් පිළිබඳ ප ර ොශන දිනකයන්ද් පසු සිදු වූ සිදුවීම්  

 

මූලය තත්ත්ව ප රකාශන දිනගයන් පසු සිූවූ සියලු සැලකිය යුතු අවස්ථා සැලකිේලට 
භාජනය කර ඇති අතර මුලය ප රකාශනයන්ි අවශය තන්ිදී සුදුසු ගැළපීේ  ො එළිදරේ  
කිරීේ  සිදු කර ඇත.ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය ගකාළඹ විදයා සෙ තාක්ෂණ කවුළුව නමින් 

සීමිත සමාගමක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර විශ්වවිදයාල දායකත්වය ගලස රු. 294762.59 
ක මුදලක් 2015.03.31 දායින් අවසන් වූ වසර සඳො විශ්වවිදයාලයට 2015.11.27 දින  
ලැබී ඇත.  

3.  විකශ්ිත ගිණුම්  ප රතිපත්ති 

 3.1 ගද්පල, පිරියත ො උපකරණ 
  භුමි, ගගාඩනැගිලි, විදයාගාර ො ඉගැන්ීේඋපකරණ, ගෘෙ භාණ්ඩ ො වැද්දුම, 
පුස්තකාල ගපාත් ො වාර සඟරා, ගමෝටර් වාෙන, උපාධි ගලෝගු, සෙ රජගේ ප්රදාන, 
පර්ගේෂණ ප්රදාන, අභයන්තරිකව ජනිත අරමුදේ සෙ පරිතයාග මගින් ලබා ගත් ගවනත් 
වත්කේ  
 

 

 (අ)හඳුනොගැනීකම්  පද්නම 

 ගද්පළ, පිරියත ො උපකරණ ෙඳුනාගගන ඇත්ගත් ආයතනය ගවත ඒවාගයන් 

යථා කාලගේදී ගබාගෙෝ ගකාට මූලයමය වාසිදායි තත්ත්වයන් ගලා ඒගේ  ෙැකියාවක් 

ඇත්නේ  පමණක් ො එකී අයිතමගේ පිරිවැය විශ්වසනීය ගලස ගිණිය ෙැකි නේ  පමණි. 
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               උපකරණ ප රාේධනිතකර ඇත්ගත් ඒවාගේ ස්වභාවය පදනේ කර ගගනයි. 

උපකරණ ස්පෘශය වත්කේ නේ  වසරකට වැඩි ආයු කාලයකින් ගෙබි රු. 2,500.00කට 

වඩා වැඩි මිල පිරිවැයක් ඇත් නේ  ඒවා ප රාේධන වත්කේ  ගලස ෙඳුනා ගගන ඇත. 

වත්කමක ආයුකාලගේ තීරකය එි වර්ගීකරන 10 මත ගතෝරා ගැගනන අතර එය වසර 4 

සිට 20 දක්වා දිගවයි. 

 

 (ආ)ස්ථොවර වත් ම්  යළි තේකස්රු කිරීම 

 

වත්මන් ගවගළඳගපාළ වටිනාකේ  පදනේ  කර ගගන 2013.12.31 දිනට අදාල තන්ිදී 

පවත්නා භාවිතගේ අඛන්ඩතාව සුදුසු පරිදි සලකමින්, ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය සෙ ශ්රී පාලි 

මණ්ඩපය සතු ඉඩේ  ො ගගාඩනැගිලි සඳො යළි වටිනාකේ  තක්ගස්රුවක් කරන ලදී. 

තක්ගස්රු ගදපාර්තගේන්තුගේ  ප රධාන තක්ගස්රුකරු විසින් ශ්රී පාලි මණ්ඩපගේ  ෙැර 

අගනකුත් ගෘෙභාණ්ඩ ො කාර්යාලයීය උපකරණද, විදයාගාර ො ඉගැන්ීේ  උපකරණද 

2009.12.31 දිනට ද, ශ්රී පාලි මණ්ඩපය ද ඇතුළුව ගමෝටර් වාෙන 2010.12.31 දින සෙ 

2013.12.31 දින පිලිගවලින් තක්ගස්රු ගදපාර්තගේන්තුගේ ප්රධාන තක්ගස්රු කරු විසින්  

යළි තක්ගස්රු කර තිබූණි. ගමම තක්ගස්රුගේ  ප රතිඵලයක් ගලස 2014 .12.31 දිනට 

රුපියේ මිලියන 38.87 ක ප රකාශිත වටිනාකමක් ගමකී වත්කේ  ගවත එකතු ගකාට ඇතද, 

ගමම පෙත නේ  සඳෙන් වත්කේ  සඳො ඔප්පු තිරප්පු රිතය. 

 

 1. විදයාල මන්දිර පරිශ ර අංක 94, කුමාරතුංග මුණිදාස මාවත, ගකාළඹ 03 

 2. ශාස්ත ර පීඨ ො නීති පීඨ පරිශ ර 

 3. කළමනාකරණ ො මූලය පීඨ” අධයාපන පීඨ යන පරිශ රයන් 

 4. විදයා පීඨ ො කි ් ් රඩාංගනය 

 5. බුලර්ස් ගන්වාසිකාගාරය, 37/15, බුලර්ස් පාර, ගකාළඹ 07 

 6. ෙරිශ්චන්ද ර මෙේ නිවාස, 7/7, ෙරිශ්චන්ර  මාවත, ගකාළඹ 06 

 7. ෙැව‘ගලාක් ගන්වාසිකාගාරය, 90, ෙැේගලාක් පාර, ගකාළඹ 05 

 8. කිත්යාකර ගන්වාසිකාගාරය,87, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, ගකාළඹ 10 

 9. වවදය පිඨ පරිශ රය  ගනාරිස් ඇල පාර, ගකාළඹ 10 

 

ඇ)   පවත්නො ස්ථොවර වත් ම්  මත පසුව ඇති වූ වියද්ම්  
 පෙත දැක්ගවන ඝනයන්ට අයත් ගනාවන විටදී යේ  ස්පෘශය වත්කේ මත සිදුකරන ලද 
වියදේ  එකී වියදම සිදුකරන ලද කාලපරිචගේදය තුළ මූලය කි ් ් රයාකාරිත්වය පිළිබඳ ප රකාශගයි 
ඇතුළත්කර දක්වා ඇති අතර එිදී එය ප රාේධනිත කර අදාල පදනේ මත පිිටා ක්ෂය ගණනයට ලක් 
කර ඇත. 

• ස්ථාවර වත්කේවල ගවළඳගපාළ වටිනාකම යථාකාලයන්ිදී ඉෙළ යන ලද අවස්ථාවන්ි 

• වත්කේ  පරාසගේ ප රමාණාත්මක වැඩි විමකදී 

• ප රතිදානගයි තත්ත්වගේ තිරසාර වර්ධනයක් ගෙෝ කී ් ් රයාකාරී පිරිවැගයි අු ීමක් 

• අලුත්වැඩියාගවන් ො නඩත්තුගවන් ස්ිරවන ප රමාණයටද වඩා සැලකිය යුතු අන්දගේ  

වත්කේ  ආයු වර්ධනයක්   

(ඈ) ක්ෂය 

මූලය කි ් ් රයාකාරීත්වය පිළිබඳ ප රකාශගේ ගද්පල, පිරියත ො උපකරණ සඳො ඒවා භාවිතය සඳො 

ගන්නා ලද දිනගේ පටන් ඒවාගේ ඇස්තගේන්තුගත ඵලදායී ජීවිත කාලය මත සරල මාර්ග ක රමය 
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යටගත් ගණනය කර ක්ෂය ෙඳුනා ගගන ඇත. ඉඩේ  සඳො ක්ෂය ගණනයක් කර ගනාමැත. 

ඇස්තගේන්තුගත ඵලදායී ආයුකාලයන් ගමගස්ය; 

 

විස්තරය         ඇස්තගේන්තුගත 

        ඵලදායී ආයුකාලය 

ගගාඩනැගිලි         වසර 20 

ගෘෙභාණ්ඩ සෙ උපකරණ       වසර 10 

විදයාගාර ො ඉගැන්ීේ  උපකරණ      වසර 05 

සවිකිරීේ  ො ඈඳුේ        වසර 10 

පුස්තකාල ගපාත් ො වාර සඟරා      වසර 05 

ගමෝටර් වාෙන         වසර 05 

උපාධි ගලෝගු         වසර 05 

ගවනත් වත්කේ          වසර10  
          

මෘදු වැඩසටෙන්         වසර05  
       

lS%vd NdKav        වසර 04 
 

ක්ෂය ගවන් කිරීේ  අදාළ වත්කම මිලයට ගත් වර්ෂගේ සිට එය භාවිතා කළ කාල සීමාව මත පදනේ  
ව එය විකුණා දමන ලද වර්ෂය දක්වා ගණනය කිරීගේ  දී එය අත්පත් කර ගත් මස ො එය විකුණනු 
ලබන මාසය සඳො සේපූර්ණ ක්ෂය ගවන් කරමින් ගණනය කර ඇත. 
 

(ඉ) සම්ූර්ෂණකයන්ද් ක්ෂය  රන ලද් වත් ම්  

පෙත දක්වා ඇති සේපූර්ණගයන්ම ක්ෂය කරන ලද වත්කේ,ස්ථාවර වත්කේ  ගපන්වන අගය එනේ  

රු. 611,787,369.08. ඇතුළත් ය. 2015  වසර තුළ විශ්වවිදයාලයීය කි ් ් රයාකාරී කටයුතු සඳො ගමම 
වත්කේ  භාවිතා කරන ලදී. 
                            වත් ම              රු.   

1. උපාධි ගලෝගු                               1,786,399.50 

2. ගමෝටර් රථ                                                 26,012,400.00 

3. Laboratory and teaching equipment                                319,294,313.37 

4. ඇමණුේ සෙ පැස්සුේ                                            4,584,696.03 

5. පුස්තකාල ගපාත්                                        260,109,560.18  

              එ තුව                                      611,787,369.08 

 

(ඊ) භුමිය නඩත්තුව  

ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය සතුව නඩත්තු සැලසුමක් පවතින අතර එය කාලානුක්රමිකව පවත්නා නඩත්තු 
තත්වය අධීක්ෂණය කරමින් එය සකස්කිරීමට අවශය පදනම සකසයි.  නඩත්තු කටයුතු සඳො යන 
වියදේ අදාළ පරිදි අදායේ සෙ වියදේ ගිණුගමන් අයකර ගැගන්.    

 

(උ) ක රී කගන යන ප රොේධන  ටයුතු 

මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප රකාශන දිනට නිම කර නැති වසර තුළ සිදුකරන ලද  ප රාේධන  
වියදේ ක්රියාත්මක  ප රාේධන කි ් ් රයාකාරකේ  ගලස ගපන්වා දී ඇති අතර වසර තුළ සිදු කර 
නිම කර භාවිතයට ගන්නා ලද ප රාේධන වත්කේ  පිළිබඳ කි ් ් රයාකාකරකේ ගද්පල,පිරියත 
ො උපකරණ ගවත මාරු කර යවා ඇත.  
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3.2  බඩු වට්කටෝරු හො කතොග 

පිරිවැය ො ශුද්ධ උපලබ්ධි වටිනාකම අතර වඩා අු අගය මත බු ගතාග ගපන්වාදී ඇත. සමස්ත 
වශගයන් පිරිවැය ගපර පිවිසි ගපර නිකුත් පදනමක් මත ගණනය කරනු ලබන අතර එිදී අදාළ 
ගතාග අත්පත් කර ගැනීමටත්, ඒවා පවත්නා තත්ත්වයට පත්කරලීමට ො පවත්නා ස්ථානයට ගගන 
ඒමටත් වැයවූ වියදම ඊට ඇතුළත් ගවයි. 

ගතාග වටිනාකම තුළ 2015.12.31 දිනට පෙත දක්වා ඇති ගතාග වර්ග අන්තර්ගත කර ඇත. 
රු. 

ගර්ිත භාණ්ඩ       77759.00 

වැය ගනාවන භාණ්ඩ      262477.00  

ගසගමන් වැය වන භාණ්ඩ    328,225.00 

එ තුව       668,461.00 

 

3.3   ජංගම වත් ම්  

ගශ්ෂ පත රගයි වර්ගීකරණය කරන ලද ජංගම වත්කේ  ගශ්ෂ පත ර දිගනන් පසු වසරක් ඇතුළත පියවා 

ගනු ලබන වත්කේ  ගේ.  

 

3.3.1 අත ඇති මුද්ේ 

රුපියේ 36,019,234.23 ක වටිනාකේ ඇති මුදේ ො ඊට සමාන ගදගයි 2014.12.31 දින ලද 

රුපියේ 182098.65 මුදලද ඇතුළත්ය. 2015.01.01 දින අත ඇති මුදල බැංකුගේ  තැන්පත් කරන ලදී. 

 

3.4  ලැබිය යුතු මුද්ේ 

2015.12.31 දිනට ගිවිසුේ  ො බැඳුේකර කඩ කිරීේ  ගවනුගවන් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 

ගවතින් අය විය යුතු රුපියේ 36,019,234.23 ක මුදලක් ඇත. 

 

3.5 ජංගම බැර ම්  

ගශ්ෂ පත රගයි වර්ගීකරණය කරන ලද ජංගම බැරකේ  ගශ්ෂ පත ර දිගනන් පසු වසරක් ඇතුළත 

පියවනු ලැබීමට නියමිත වගකීේ  ගවයි.  ෙඳුනාගත් සියලු බැරකේ  මූලය ප රකාශන පිළිගයල කිරීගේදී 

සැලකිේලට ගගන ඇත. 

 

3.6 පොරිකතෝි  කවන්ද්කිරීම්  

ගශ්ෂ පත ර දිනට 1983 අංක 12 දරණ පාරිගතෝික ගගීේ  පිළිබඳ පනත යටගත් විශ රාම පාරිගතෝික 

ගගීේ  සිදුකිරීමට සුදුසුකේ  සැපිරීම සඳො අවශය කරන අවම ගස්වා කාලය අදාළ ගස්වකයන් 

අතුරින් කිසිගවකු ගෙෝ කිිප ගදගනකු විසින් සේපූර්ණ කර ගනාමැති වුවත් සෑම ගස්වකගයකුම එම 

ගගීමට ිමිකේ  ලබයි යන උපකේපනයට යටත් ව සියලු  අදාළ ගස්වකයන් ගශ්ෂ පත ර දින දී විශ රාම 

ලබයි නේ, ගගවිය යුතුවන මුදල මත පාදක කර ගගන පනතට අනුව ගගවිය යුතු පාරිගතෝික සඳො 

මූලය ප රකාශයන්ි ගවන්කිරීේ  සිදුකර ඇත. 

 

3.7  අසම්භොවය වගකීම්  

නීතිමය තත්ත්ව පදනේ ගකාට ගගන ඇති වන වගකීේ  සේබන්ධගයන් කිසිදු ගවන් කිරීමක් 

ගිණුේවල සිදුගකාට ගනාමැත. 2015  ගදසැේබර් 31 දිනට ඇස්තගේන්තු කර ඇති මූලු  වගකීම 

රුපියේ මිලියන 6 කි. 

 

3.8  ආද්ොයම්  හො වියද්ම්  

3.8.1 රජකේ ආධොර 

ශි ් ් ර ලංකා රජගේ මො භාණ්ඩාගාරගයන් ලද ප රතිපාදන සෙ විගද්ශීය ො ගද්ශීය ශිෂයයින්ගගන් ලද 
අධයයන ගාස්තු අදාළ පිරිවැය ෙඳුනාගත් කාල පරිචගඡදය තුළ ආදායේ  ගලස ෙඳුනාගගන ඇත. 
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වත්කේ  අත්පත් කර ගැනීම සඳො භාවිතා කරන ලද රාජය ප රතිපාදනවලින් වගකීේ  අුකර එම 
අගය විලේභීත ආදායේ  ගලස ෙඳුනා ගගන තිගබ්.  
වර්ෂය සඳො ලද මුලු  ප රාේධන ප රදානය රුපියේ මිලියන 615 ක් වනඅතර එය පෙත සඳෙන් පරිදි 
භාවිතයට ගගන තිගබ් : 

 

විස්තරය        (රු:මි) 

ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීේ                     254 

ගපාත්පත් මිලයට ගැනීම 

විදයාගාර ො ඉගැන්ීේ උපකරණ        80 

ලී බු ො ඈඳීම        

ගගාඩනැගිලි ප රතිසංස්කරණ                          140  

දැනුම  පූළුේකරණය                                                                      55 

        ආයතනික සංවර්ධනය                                                                              86 

         

                                                                 615 

 

3.8.2 ආද්ොයම් හඳුනොගැනීම 

 

(අ) රජගේ පුනරාවර්තන ප රතිප රදාන ඒවා ලැගබන කාලපරිච්ගේදගේදී ෙඳුනාගගන ඇත. ලැබීේ  
පදනම මත ලැගබන ආදායම පමණක් ශිෂය අධයයන ගාස්තු ආදායම ගලස ෙඳුනාගගන ඇත. රජය 
ගෙෝ ගවනත් ආයතනවලින් ස්ථාවර වත්කේ ගගාඩනැගීේ ගලස ගෙෝ ලැබීේ ගලස ලැබූ ප්රදාන 
විලේභීත ප්රාේධන ප්රදාන සෙ කාලය සමග ක්රමක්ෂය ගලස සෙ  වත්කේ ජීවිතකාලය සමග ක්ෂය 
ගලස සලකා ඇත.  
සියලුම ගවනත් අදායේ ඒවා උපයාගත් කාලය තුල මුලය ප්රකාශයට  ඇතුළත් කර ඇත. 
 

(ආ) වියදම සඳො ලබා දී ඇති මුදල පමණක් ආදායේ  වශගයන් සැලගකන අන්දමින් පවත්නා බාිර 
පාර්ශ්වවලට සීමා කර ඇති පරිතයාග මත ජනනය කරගන්නා ලද ආගයෝජන ආදායේ  ෙැර අදාළ 
කාල සීමාගවිදී ලැබූ ො ලැබිය යුතු ආදායේ ගපාලී මූලය ප රකාශයන්ි ෙඳුනාගගන තිගබ්. ජනනය 
කළ ආගයෝජන ආදායේ  වියදමට ලබා දී ඇති ප රමාණයට වඩා වැඩි වර්ෂයන්ිදී එකී අතිරික්තය 
පරිතයාගයන්ි ඍු වැඩි ීමක් ගලස ගපන්වා දී තිගබ්.  

(ඇ) ගාස්තු අය කරනු ලබන පාඨමාලා සඳො ගාස්තු ආදායේ  ප රකාශගයි ෙඳුනාගගන ඇත්ගත් වසර 
අවසානය වන විට එක් එක් පාඨමාලාවන් ි නිම කර ඇති අදියර මත පදනේ  කරගගනයි. අනාගත 
කාල පරිච්ගේදවලට අදාල ගද්ශන ගාස්තු ො ගගීේ  මූලය තත්ත්ව ප රකාශගයි විලේභිත ආදායේ  
ගලස ගපන්වා දී තිගබ්. 

 

3.8.3  21 වන සියවස සඳහො උසස් අධයොපන (HECT) ප රද්ොනය 

HECT  වයාපෘතිගයන් ප රථම උපාධි සිසුන්ගේ ගතාරතුරු තාක්ෂණික, ඉංගී ් ් රසි ො මෘදුක නිපුණතා 
වර්ධනය කිරීමට ද, පශ්චාත් උපාධි සිසුන්ගේ පර්ගේෂණ ො සංවර්ධන කටයුතුවල වර්ධනය සඳො ද 
ප රතිපාදන ලබා ගදන ලදී. 
එච්.ඊ.ටී.සී. වයාපෘතිගේ 2015 වර්ෂය සඳො මූලය දායකත්වය පෙත දැක්ගේ. ගමම වියදේ  මූලය 
ප රකාශයන්ි අන්තර්ගත ගකාට නැත. 
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විස්තරය         රු 

විශ්වවිදයාල සංවර්ධන ප රදානය      20,827,367  

තත්ත්ව වර්ධන ප රදානය උ1         6,201,777 

තත්ත්ව වර්ධන ප රදානය උ2         8,639,544 

තත්ත්ව වර්ධන ප රදානය උ3       35,424,253 

තත්ත්ව වර්ධන ප රදානය උ4       11,412,430 

බාිර උපාධි පාඨමාලා  -         9,990,710 

IDAS ප්රදානය (ශාස්ත්ර සෙ ශ්රී පාලි) -      60,291,205 

 

                                       6,197481 

 

                                       3,231,785 

 

එ තුව                                162,216,552 

 

 

3.8.4 වියද්ම්  හඳුනො ගැනීම 

(අ)ප රථම උපාධි අධයාපනය ගවනුගවන් වූ සියලු වියදේ  රජගේ පුනරාවර්තන ආධාරවලට ගිණුේ  
තබා ඇත. 
(ආ) විශ්වවිදයාලගේ ඉගගනීේ  ශකයතාව පවත්වාගගන යාමට ගෙෝ වර්ධනය කිරීමට ස්ිර 
ස්වභාවගේ වත්කේ  අත්පත්කරගැනීගේදී ගෙෝ ඒවා වැඩිදියුණු කිරීගේදී  වැය වූ සියලු  වියදේ  
ප රාේධන වියදේ  ගලස සලකා ඇත. 
(ඇ) විශ්වවිදයාලයීය කටයුතු කි ් ් රයාත්මක කිරිම ො කාර්යක්ෂම ගලස ප රාේධන වත්කේ 
නඩත්තුව අතර සෘු සේබන්ධතාව පදනේ  කරගගන වියදේ  ෙඳුනාගගන ඇත. ඒවා වසර සඳො 
ආදායේ  අතිරික්තය/ිඟය ෙඳුනාගැනීගේදී අදාල වියදේ  වශගයන් ගිණුේගත කර ඇත. 
 

3.9      රවශීලතො තත්ත්වය    රු. 

මුදේ ො බැංකු ගශ්ෂය    111,645,578 

ගතාග        22,465,478 

ණය ගැතිගයෝ     544,567,488 

ණය ිමිගයෝ                  (282,697,772) 

 ොර  ප රොේධනය                 (395,980,772) 

 

3.10  විකද්ශීය වයවහොර මුද්ේ 

ගණුගදනුව සිදුවූ දිනට බලපැවැත්වූ අනුපාතය අනුව විගද්ශීය වයවොර මුදේවලින් සිදුකළ ගණුගදනු 
සටෙන් කර ඇත. විගද්ශීය වයවොර මුදලින් වන බැංකු ගශ්ෂයන් ගශ්ෂ පත ර දිනට බලපැවැත්වූ 
විනිමය අනුපාතයට අනුව පරිවර්තනය කර ඇත. සියලු ගවනස්කේ  ආදායේ  ගිණුමට ඇතුළත් කර 
තිගබ්. 
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3.11  මුද්ේ ප රවොහ ප ර ොශය 

මුදේ ප රවාෙ ප රකාශය පිළිගයල කර ඇත්ගත් වක ර ක රමය භාවිතා කරමිනි. 

                 

 
 

(අගයන්ද් ආසන්ද්න රුපියලට වටයො ඇත.) 

 

සටහන 05   

 

                      

2,015  2014 

සැපයුම් සඳහො අත්ති ොරම්  

ජංගම ජංගම කනොවන 

(රු)  (රු)  

  

    ප්රාේධන සැපයුේ සඳො අත්තිකාරේ                

385,742  

             

280,185  

                    

665,927  

                

2,064,397  
පුස්තකාල ගපාත් සඳො අත්තිකාරේ             

3,828,774  

             

308,066  

                 

4,136,840  

                

6,273,684  
ගස්වගයි ගයදීගේ අත්තිකාරේ           

51,920,780  
        
68,701,944  

             
120,622,724  

            
206,958,169  

විගද්ශීය සැපයුේ සඳො අත්තිකාරේ             

6,762,917  

          

1,137,094  

                 

7,900,011  

                

1,128,723  

  

         

62,898,214  

        

70,427,288  

             

133,325,502  

            

216,424,972  

 

සටහන 06   

 

                      

2,015  2014 

විවිධ අත්ති ොරම්  

ජංගම 

ජංගම 

කනොවන  (Rs)   (Rs)  
පර්ගේෂණ අත්තිකාරේ             

3,991,028  

                      

-    

                 

3,991,028  

                

1,998,083  
විවිධ අත්තිකාරේ             

8,118,916  

             

387,349  

                 

8,506,265  

                

9,122,994  
විභාග වියදේ අත්තිකාරේ                

354,058  

                      

-    

                    

354,058  

                   

262,150  

           

12,464,001  

             

387,349  

               

12,851,350  

              

11,383,227  

 

 

සටහන 07 

  

 

                       

 

2,015  

 

 

2014 

විවිධ ණය ගැතිකයෝ  

ජංගම 

ජංගම 

කනොවන 

(රු)  (රු)  

විවිධ ණය ගැතිගයෝ                         

-    

             

201,510  

                    

201,510  

                

2,912,146  
තැන්පතු ගගීේ                         

-    

        

13,346,668  

               

13,346,668  

              

14,291,666  
ලැබිය යුතු ගපාලී 

 

          

49,826,719  

                      

-    

               

49,826,719  

              

49,784,353  
ණය සෙ අත්තිකාරේ සඳො ගපාළී                  

20,549  

                      

-    

                      

20,549  

                             

-    
ලැබිය යුතු මෙ ගපාළ සෙ ශිෂයාධාර           

28,079,700  

                      

-    

               

28,079,700  

              

12,311,800  
වි.ප්ර.ගකා. ලැබිය යුතු ගද්පල ණය 
ගපාලී 

                        

-    

                      

-    

                             

-    

                   

318,796  
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ලැබිය යුතු ගිණුම --                

575,000  

                      

-    

                    

575,000  

                

4,961,411  

ලැබිය යුතු ගිණුම--                

550,000  

                      

-    

                    

550,000  

                             

-    
නව ගිණුේ ඒකකය ලැබිය යුතු 
ගිණුම 

            

2,067,038  

                      

-    

                 

2,067,038  

                

2,003,206  

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය                 

135,698  

                      

-    

                    

135,698  

                     

61,577  
වි.ප්ර.ගකා ගිණුම             

2,248,879  

                      

-    

                 

2,248,879  

                

2,177,462  

----වයාපෘතිය                         

-    

                      

-    

                             

-    

                     

23,405  
ඒකාබද්ධ සංගමය සඳො ණය මුදල             

1,000,000  

             

549,008  

                 

1,549,008  

                

1,050,000  

පාරිගභාගික භාණ්ඩ සඳො ලැබිය 
යුතු  

            

1,282,778  

                      

-    

                 

1,282,778  

                

1,501,546  

                         

-    

             

841,606  

                    

841,606  

                

1,128,620  

         

377,206,529  

                      

-    

             

377,206,529  

            

174,791,050  

 
  

       

462,992,890  

        

14,938,792  

             

477,931,683  

            

267,317,037  

 

 

 

 

සටහන 08 

  

 
                      2,015  2014 

 ොර්ෂය මණ්ඩලය සඳහො ණය සහ 

අත්ති ොරම් 

  

 

(රු)  (රු)  

වැටුප් අත්තිකාරේ   

 

                 1,076,378  

                

1,243,633  
උත්සව අත්තිකාරේ   

 

                    667,850  

                

1,040,800  
කාර්ය මණ්ඩල ණය    

                    976,492  

                

1,135,062  
ආපදා ණය    

             122,343,173  

            

120,229,860  
ප්රවාෙන ණය    

                 5,181,447  

                

5,717,212  
පරිගණක ණය    

                 3,972,666  

                

3,860,694  
විගශ්ෂ අත්තිකාරේ   

 

                 1,017,200  

                   

253,400  
තැපැේ තැන්පතු    

                      12,551  

                     

16,905  

                 135,247,757  

            

133,497,566  
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සටහන 09 

  

 

                      

2,015  2014 

ආකයෝජන   

 
 (Rs)   (Rs)  

ඇප තැන්පතු                      

3,465,611  

                     

95,720  
ආගයෝජන                 

610,309,843  

            

502,383,700  
පරිතයාග අරමුදේ ආගයෝජන              

1,633,489,407  

         

1,343,699,401  

 

  

 

             

101,034,921  

              

95,382,083  

 

   

          

2,348,299,782  

         

1,941,560,904  
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සටහන 10 
            කද්පළ 

පිරිකයන සහ 

උප රණ 
            කගොඩනැගිලි 
            

විස්තරය ඉඩම් කගොඩනැගිලි 

ගෘහ භොණ්ඩ 

සහ 

 ොර්ෂයොලීය 
උප රණ 

පුස්ත ොල 

කපොත් සහ 

වොර 
ප්ර ොශණ 

කමෝටර්ෂ රථ  
උපොධි 

කලෝගු 

පරීේෂණොගොර 

සහ ඉගැන්ද්වීම් 
උප රණ 

ඇමුණුම් සහ 

වෑද්දුම් 

නව දුර ථන 

සම්බන්ද්ධතො 

මෑදු ොංග 

පැකේජය 

ක්රීඩො 

භොණ්ඩ 
එ කුව 

01.01.2015 දිනට 
ගශ්ෂය 

                         
35,296,230,000  

            
4,889,233,282  

           
497,436,841  

          
347,090,856  

             
85,395,155  

            
4,630,149  

           
595,938,435           70,938,072          8,599,899  

            
44,031,782  

                          
-    

              
41,839,524,470  

ආරේභක ගශ්ෂය 
වනස්ීේ 

                                                    
-    

                                    
-    

                               
-     -  

                              
-    

                           
-    

                                
-                               -                            -    

                              
-    

                          
-    

                                        
-    

ගැලපූ ආරේභක 
ගශ්ෂය 

           
35,296,230,000     4,889,233,282     497,436,841    347,090,856  

    
85,395,155      4,630,149     595,938,435    70,938,072    8,599,899      44,031,782                 -    

    
41,839,524,470  

නැවත තක්ගස්රුව 
සඳො බැෙැර කිරීේ 

                                 
-                          -      (23,840,543)                    -                      -                    -         (6,607,993)    (1,507,387)               -                      -                   -    

         
(31,955,923) 

වර්ෂය තුළ බැෙැර 
කිරීේ 

                                                    
-    

                                    
-    

             
(4,642,084) 

              
(1,299,544) 

                              
-    

                           
-    

              
(17,661,854) 

             
(669,276)                         -    

                
(157,920) 

                          
-    

                    
(24,430,677) 

බැෙැර කිරීගේ 
ප්රතිපාදන 

                                                    
-    

                                    
-    

                       
3,750  

                               
-    

                              
-    

                           
-    

                         
3,600                            -      

                          
-    

                                 
7,350  

වර්ෂය තුළ 
නීකරණ සෙ 
එකතුකිරීේ 

                                                    
-    

                   
35,781,676  

            
39,355,685  

             
23,088,230  

            
25,693,700  

                           
-    

              
77,088,743  

            
12,100,210                          -    

               
5,417,460  

         
21,818,422  

                    
240,344,126  

31.12.2015 දිනට 
කශ්ෂය 

           
35,296,230,000     4,925,014,958     508,313,649    368,879,542  

    
111,088,855      4,630,149      648,760,931     80,861,619    8,599,899      49,291,322    21,818,422     42,023,489,347  

                          

ේෂය අනුපොතය   5% 10% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 20% 25%   

 at 01.01.2015 
දිනට එකතු වූ 

ගශ්ෂය 

                                                    
-    

               
238,345,499  

            
188,414,479  

           
293,435,001  

            
57,896,386  

           
2,968,570  

           
408,634,036  

           
18,180,520  

        
8,589,625  

            
15,878,979  

                          
-    

                 
1,232,343,095  

ගැලපීේ 

                                                    
-    

                                    
-    

                               
-    

                               
-    

                              
-    

                           
-      

                           
-    

                        
-    

                              
-    

                          
-    

                                        
-    



174 

01.01..2015 
දිනට එකතුවූ 
ක්ෂය ගශ්ෂය 

                                 
-    

      
238,345,499  

   
188,414,479  

   
293,435,001  

    
57,896,386     2,968,570     408,634,036     18,180,520    8,589,625  

    
15,878,979                 -    

      
1,232,343,095  

 වර්ෂෂය සඳහො 
ේෂය කිරීම්   

                                                    
-    

               
244,228,398  

             
48,771,895  

              
21,227,377  

              
19,173,552  

              
568,736  

                
63,191,795  

           
6,988,479  

                  
1,434  

              
8,986,079  

           
1,689,237  

                    
414,826,980  

නැවත තක්ගස්රු 
කිරීේ ක්ෂය කිරීේ 
සඳො බැෙැර 
කිරීේ 

                                                    
-    

                                    
-    

          
(20,626,927) 

                               
-    

                              
-    

                           
-    

              
(13,614,739) 

             
(935,990) 

                        
-    

                              
-    

                          
-    

                     
(35,177,656) 

අ ු : බැෙැර කළ 
වත්කේ මත ක්ෂය 

කිරීේ 

                                                    
-    

                                    
-    

              
(2,306,717) 

                               
-    

                              
-    

                           
-    

              
(8,637,926) 

             
(247,399) 

                        
-    

                  
(57,904) 

                          
-    

                      
(11,249,947) 

අු: බැෙැර කිරීේ 
මත ක්ෂය 
ප්රතිපාදන  

                                                    
-    

                                    
-    

                         
1,719  

                               
-    

                              
-    

                           
-    

                         
3,600  

                           
-    

                        
-    

                              
-      

                                  
5,319  

31.12.2015 දිනට 
සමුච්චචිත ේෂය 

කිරීම් 

                                 
-    

      
482,573,897  

   
214,254,448  

   
314,662,378  

    
77,069,938  

    
3,537,216     449,576,766     25,361,132    8,591,059  

    
24,807,154     1,689,237  

       
1,602,123,224  

                          

 31.12.2015 
දිනට ශුද්ධ අගය 

           
35,296,230,000  

   
4,442,441,062  

   
294,059,201  

      
54,217,165  

     
34,018,917  

    
1,092,933       199,184,166    55,500,487           8,840  

    
24,484,168  

  
20,129,185  

     
40,421,366,123  
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සටහන 10   

 

                      

2,015  2014 

ජංගම කනොවන වත් ම්   

 
 (Rs)  

 

(Rs)  

   
   ඉඩේ ගිණුම   

 

        

35,296,230,000  

 ගගාඩනැගිලි ගිණුම   

 

          

4,895,602,543  

 ගගාඩනැගිලි පාලන ගිණුම   

 

               

29,412,414  

 කා ර්යාල ගෘෙ භාණ්ඩ සෙ උපකරණ   

 

             

508,283,699  

 කාර්යාල ගෘෙ භාණ්ඩ සෙ උපකරණ භාණ්ඩාගාර 
අරමුදේ ගනාවන 

 

 

                      

29,950  

 පුස්තකාල ගපාත් සෙ වාර ප්රකාශන   

 

             

368,866,716  

 ගමෝටර් රථ වාෙන ගිණුම   

 

             

111,088,855  

 උපාධි ගලෝගු   

 

                 

4,630,150  

 විදයාගාර ඉගැනුේ   

 

             

648,760,932  

 උපකරණ   

 

                 

1,354,924  

 ඇමුණුේ සෙ සවි කිරීේ   

 

               

79,416,196  

 ඇමුණුේ සෙ සවි කිරීේ- භාණ්ඩාගාර අරමුදේ 
ගනාවන 

  

 

                      

90,500  

 නව දුරකථන පද්ධති   

 

                 

8,599,899  

 මෘදුකාංග පැගක්ජය   

 

               

49,290,602  

 ක්රීඩා භාණ්ඩ - භාණ්ඩාගාර අරමුදේ ගනාවන                   

21,818,422  

 

    

        

42,023,475,801  

                             

-    
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සටහන 11   

 

                      
2,015  2014 

ක්රියොත්ම   ොර්ෂය   

 
 (Rs)   (Rs)  

වවදය පීඨය - පූර්ව සායනික              
625,161,784  

         
347,913,241  

පුනරුත්ථාපන වවදය පීඨය                  
6,469,495  

                             
-    

උපාධි අධයයන පීඨය 

 

            
292,745,854  

         
181,790,635  

විභාග ශාලාව                        
54,835  

                    
54,835  

අධයයන පීඨය -වයාප්ත කිරීම 

 

            
107,295,831  

              
2,451,305  

කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨය වයාප්ත කිරීම 

 

                
1,346,148  

              
1,346,148  

සුජාතා ජයවර්ධන ගන්වාසිකාගාරය 

 

                
4,231,963  

                             
-    

පරිපාලන ඒකකය 

 

                      
78,770  

                             
-    

කලා පීඨය 

 

                
1,854,751  

                             
-    

ශිෂය ගතාරතුරු පද්ධතිය 

 

                
1,600,000  

                 
806,000  

ගසෞඛය මධයස්ථානය                  
1,285,164  

                             
-    

සිේ මෙේ ගන්වාසිකාගාරය - ඉදිරිපස ගගාඩනැගිේල                
7,265,135  

                             
-    

සිේ මෙේ ගන්වාසිකාගාරය - ද ගස්රේ ගපගදස 
ගන්වාසිකාගාරය  

                 
1,388,375  

                             
-    

    

      
1,050,778,104  

         
534,362,164  

 

 

සටහන 12   

 

                      

2,015  2014 

කගවිය යුතු ගිණුම්  
 ජංගම   

ජංගම 

කනොවන  (Rs)   (Rs)  

අවලංගු කළ ගචක්පත් ගිණුම                         

-    

                      

-    

                             

-    

                   

739,749  

මුද්දර ගාස්තු                

209,464  

                      

-    

                    

209,464  

                   

162,205  

විවිධ ණය ිමිගයෝ             

1,713,249  

                      

-    

                 

1,713,249  

                

1,477,931  

රඳවා ගැනීගේ ගිණුම           

64,773,586  

          

2,254,872  

               

67,028,458  

              

14,694,537  

ගගීේ ලැබූ මුදේ              

1,185,553  

               

73,373  

                 

1,258,926  

                   

584,021  

වැටුප් ගිණුම- වැටයූ ගණන                         

-    

                      

-    

                             

-    

                       

1,189  
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 ----අරමුදේ ගිණුම                

658,138  

                      

-    

                    

658,138  

                

4,156,974  

සඳො ගගවිය යුතු                         

-    

                      

-    

                             

-    

              

12,343,213  

ජලය සෙ විදුලිය සඳො ගගවිය යුතු             

2,745,000  

                      

-    

                 

2,745,000  

                             

-    

ගගවිය යුතු විශ්වවිදයාල අර්ථසාධක 
ගිණුම 

                        

-    

                      

-    

                             

-    

                             

-    

---- ගිණුම                  

21,825  

                      

-    

                      

21,825  

                

8,834,717  

ණය ිමිගයෝ           

33,904,574  
                

33,904,574  

              

16,969,512  

කේබදු ණය කරු- ලංකා බැංකුව             

6,292,544  

        

10,523,937  

               

16,816,481  

                             

-    

ආපසු ගගවිය යුතු තැන්පත්   

 

                      

-    

                             

-    

                     

50,000  

ගවනත් අයට ගගවිය යුතු මුදේ                

303,011  

                      

-    

                    

303,011  

                     

30,935  

ගගවිය යුතු ගගීේ බදු             

3,950,368  

                      

-    

                 

3,950,368  

                

2,385,838  

පූර්ව ආදායේ ලැබීේ ගිණුම                

136,333  

                      

-    

                    

136,333  

                

1,892,000  

ගගවිය යුතු ක්රීඩා ගාස්තු                         

-    

               

55,350  

                      

55,350  

                     

55,950  

---- සංවර්ධන අරමුදලට ගගවිය යුතු             

9,983,393  

                      

-    

                 

9,983,393  

                

9,308,146  

ගිණුම --             

7,256,392  

                      

-    

                 

7,256,392  

                

7,876,851  

----ගගවිය යුතු                         

-    

                      

-    

                             

-    

                             

-    

උපගයෝගිතා             

5,746,494  

                      

-    

                 

5,746,494  

                

8,692,878  

මෙගපාළ භාරකාර අරමුදල ගගවිය යුතු 
ගිණුම 

            

2,071,500  

                      

-    

                 

2,071,500  

              

23,640,200  

ගගවිය යුතු ශිෂයාධාර             

2,243,000  

                      

-    

                 

2,243,000  

                

2,316,700  

උත්සව අත්තිකාරේ වැඩිපුර අයකර 
ගැනීම 

                   

8,250  

                      

-    

                        

8,250  

          

143,202,673  

        

12,907,532  

             

156,110,205  

            

116,213,544  

 

 

සටහන 13   

 

                      

2,015  2014 

කගවිය යුතු තැන්ද්පතු  
 ජංගම   

ජංගම 

කනොවන  (Rs)   (Rs)  

ගටන්ඩර් තැන්පත්                   

36,050  

             

142,500  

                    

178,550  

                   

207,500  

විවිධ තැන්පත්                 

559,459  

          

3,674,895  

                 

4,234,354  

                

3,787,845  

පුස්තකාල තැන්පත්                                                
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20,378,250  20,539,076  40,917,326  24,889,001  

ආරක්ෂක තැන්පත්                         

-    

             

922,036  

                    

922,036  

                

4,023,880  

ලංසු බැඳුේකර ගිණුම                         

-    

               

92,303  

                      

92,303  

                     

92,303  

උපාධි ගලෝගු තැන්පතු ගිණුම                    

4,690  

                      

-    

                        

4,690  

                       

8,690  

                         

-    

                      

-    

                             

-    

              

12,600,551  

නැවත ගගවිය යුතු තැන්පතු- 
වයාප්ත පාඨමාලාව 

 

         

20,978,449  

        

25,370,809  

               

46,349,258  

              

45,609,769  

 

 

 

සටහන 14   

 

                      

2,015  2014 

වැය ළ ප්රොේධන ප්රද්ොන   
 

 (Rs)   (Rs)  

ප්රාේධන ගිණුම   

 

          

3,009,646,941  

         

2,209,306,866  

---- ප්රදාන   

 

                             

-    

              

74,273,851  

-- මුරණය   

 

                             

-    

            

187,356,776  

    

          

3,009,646,941  

         

2,470,937,494  
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සටහන 15   

 

                      

2,015  2014 

වැය කනො ළ ප්රොේධන ප්රතිපොද්න   

 
 (Rs)   (Rs)  

රාජය ප්රතිපාදන 103   

 

                             

-    

              

20,651,056  

වි.ප්ර. ගකා. ප්රතිපාදන ගිණුම   

 

                 

2,910,992  

              

22,215,090  

රාජය ප්රතිපාදන - ගතාරතුරු තාක්ෂණ    

 

                             

-    

              

16,337,608  

රාජය ප්රතිපාදන- විශ්වවිදයාල 
ජාතයන්තරීකරණ 

                  

68,214,705  

              

41,618,780  

රාජය ප්රතිපාදන දැනුම වර්ධනය සෙ ආයතනික සංවර්ධනය                   

9,378,607  

              

56,036,393  

වි.ප්ර.ගකා.  ගවතින් ප්රතිපාදන                   

18,384,914  

              

21,102,454  

වැය ගනාකළ රාජය ප්රතිපාදන- මානව ප්රාේධන සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

                

30,000,000  

                             

-    

    

             

128,889,218  

            

177,961,382  

 

 

 

සටහන 16   

 

                      

2,015  2014 

තයොග සහ පරිතයොග   

 
 (Rs)   (Rs)  

විගද්ශීය   

 

               

45,953,072  

              

40,158,072  

ගද්ශීය   

 

             

213,545,928  

            

213,465,928  

    

             

259,499,000  

            

253,624,000  

 

 

සටහන 17 
                           

2,015  

                           

2,014  

   විකශ්ිත සංචිත 

 (Rs)   (Rs)  

   පරිපාලන අරමුදල                      

9,709,831  

                   

(1,029,890) 

 

8900005         

10,739,720  

ඖෂධගේදය පිළිබඳ විදයාගේදී විගශ්ෂ                         

170,978  

                        

604,662  

 

8142032             

(433,684) 

රසායනික විශ්ගේෂණ ගස්වා අරමුදල                           

23,368  

                          

23,368  

 

8991039                        

-    

උපාධි ගලෝගු කුලී ආදායේ අරමුදල                    

18,177,834  

                   

16,433,309  

 

8900013           

1,744,525  
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ගකළඹ නීති ඇගැයුම                         

194,199  

                        

194,199  

 

8991019                        

-    

ගකාළඹ විශ්වවිදයාල සංවර්ධන අරමුදල                  

659,193,324  

                 

576,932,070  

 

  

ගපාදු අරමුදල- FGS                         

(77,158) 

                     

3,971,929  

 

8180010          

(4,049,087) 

පරිගණක පුහුණු විදයාගාරය- 02                         

181,546  

                          

54,546  

 

8042019              

127,000  

උපාධි ප්රදාගනෝත්සව අරමුදල                      

4,818,334  

                     

6,950,835  

 

8900012          

(2,152,500) 

CSHR අරමුදේ                    

19,681,580  

                   

25,612,144  

 

  

දිවාසුරැකුේ මධයස්ථාන අරමුදේ                                

566  

                        

113,860  

 

8900027             

(113,294) 

අධයයනාංශ සංවර්ධන අරමුදේ                    

99,723,611  

                   

58,387,666  

 

  

පීඨ සංවර්ධන අරමුදේ                  

247,107,239  

                 

247,997,801  

 

  

IMCAP අරමුදල                      

1,124,457  

                     

1,101,524  

 

8042008                

22,933  

IRQUE පරිගණක අරමුදල                                   

-    

                        

844,540  

 

8900006             

(844,540) 

පුස්තකාල සංවර්ධන අරමුදේ                    

18,614,125  

                     

8,923,405  

 

  

ගණිත ගගාඩනැගිේල සංරක්ෂණ අරමුදල                         

512,953  

                        

455,400  

 

8142031                

57,553  

MBA ගපාදු ඒකකය                      

3,806,235  

                   

10,689,574  

 

  

වවදය රක්ෂණ සුභ සාධක අරමුදල                  

138,016,295  

                 

114,774,487  

 

8900023         

23,241,807  

NEREC අරමුදල                    

46,509,233  

                   

30,298,039  

 

8062002         

16,211,194  

පර්ගේෂණ සැසි අරමුදල                           

16,000  

                                  

-    

 

8900019                

16,000  

SDC අරමුදල                      

5,065,500  

                     

4,807,419  

 

8900016              

258,081  

SIDA - පුස්තකාල අරමුදේ                      

2,032,755  

                     

2,039,905  

 

  

ක්රීඩා සංවර්ධන අරමුදේ                      

7,761,183  

                   

10,802,720  
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ජාතයන්තර නීතිය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා වාර 
ප්රකාශණ 

                        

156,064  

                        

149,854  

 

8991018                  

6,210  

ශ්රී පාලි මණ්ඩප අරමුදල                      

1,778,724  

                     

2,488,457  

 

  

ශිෂය ගතා.තා. අරමුදල- නීති ශිෂය                         

223,800  

                                  

-    

 

8102017              

223,800  

ශිෂය සුබ සාධන ගන්වාසිකාගාර අරමුදල                                   

-    

                          

64,389  

 

8991007               

(64,389) 

ගකා.වි. ඇගයුේ ගවළුම                         

144,103  

                        

144,103  

 

8991017                        

-    

උපකුලපති අරමුදල  (i)                             

1,683  

                        

287,283  

 

8991005             

(285,600) 

උපකුලපති අරමුදල  (ii)                             

1,458  

                            

1,458  

 

8991006                        

-    

තතයසම (Vertual) විශ්වවිදයාලය                         

920,642  

                        

534,757  

 

8221000              

385,884  

 

              

1,285,590,461  

              

1,124,653,813  

  

      

158,954,438  

. 

 

සටහන 18                            

2,015  2014 

කවනත් අරමුද්ේ  (Rs)   (Rs)  

ගිවිසුේ කඩකිරීගේ අරමුදල                      

2,775,527  

                     

1,456,010  

මධය මුදේ ඒකකය ජංගම ගිණුම                      

3,039,783  

                     

3,039,783  

 

                     

5,815,310  

                     

4,495,793  

 

 

සටහන 18 
    

     ආයතනගේ ගපාදු සංිත 

 

 

 

               

19,004,980  
ආදායේ සෙ වියදේ ගිණුම 

   

             

(17,777,308) 
ආදායේ සෙ වියදේ ගිණුම 

   

        

(1,132,811,975) 
ගපර වර්ෂගේ ගැලපුේ ගිණුම 

   

               

(9,176,210) 
ආදායේ සෙ වියදේ ගිණුම 

   

             

(31,238,659) 
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ආදායේ සෙ වියදේ ගිණුම 

   

                 

5,318,391  
රඳවාගත් ඉපැයීේ 

   

             

637,809,804  
රඳවාගත් ඉපැයීේ 

   

             

326,038,151  

    

       
(202,832,826) 

 

 

සටහන 19 

    

     ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ - ගගාඩනැගිලි ගිණුම 

 
 472,108,771  

ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ - වෑද්දුේ  සෙ පිරිද්දුේ   

 
               

10,465,126  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ - කාර්යාලීය ගෘෙ භාණ්ඩ සෙ උපකරණ              

211,283,287  

 

 

                 

2,971,161  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ - පුස්තකාල ගපාත් සෙ වාර ප්රකාශණ 

 

             

308,698,111  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ - පුස්තකාල ගපාත් සෙ වාර ප්රකාශණ  

 

                 

5,951,441  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -  ගමෝටර් රථ ගිණුම 

 

               

75,213,355  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ - ගමෝටර් රථ ගිණුම   

 

                 

1,856,583  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -උපාධි ගලෝගු   

 

                 

3,537,217  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -විදයාගාර සෙ ඉගැන්ීේ උපකරණ              

444,050,584  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -විදයාගාර සෙ ඉගැන්ීේ 
උපකරණ 

  

 

                 

5,526,182  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -නව ගගාඩනැගිලි සඳො උපකරණ                  

1,354,924  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -වෑද්දුේ සෙ පිරිද්දුේ 

 

               

23,955,623  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -වෑද්දුේ සෙ පිරිද්දුේ   

 

                      

50,584  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -නව දුරකථන පද්ධති 

 

                 

8,591,058  
ක්ෂය සඳො ගවන් කිරීේ -මෘදුකාංග   

 

               

24,710,604  

    

     
1,600,324,611  
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වියද්ම් ප්ර ොශනය - සටහන 

19 
 

2014 (Rs) 

ේෂය කිරීම් එ තුව  Grand Total  එ තුව  Grand Total  

  

   

101 - 2601 - කගොඩනැගිලි 

(පුනරොවර්ෂතන) 

           

55,110,699  
          

55,110,699  

           

51,860,909  
        

51,860,909  

          

වැටුේ සහ කව්තන -අධයයන         

වැටුප් සෙ ගේතන 

         

351,179,798  

           

336,388,073  

  

වි.අර්ථ සාධක අරමුදල 

           

85,008,338  

             

72,483,937  

  

විරාම වැටුප් 

           

29,330,728  

             

23,239,601  

  

ගස්.නි.භාර අරමුදල 

           

22,880,200  

             

19,254,812  

  

ගස්වක අර්ථසාධක අරමුදල ිඟ 

                          

-    

                    

48,376  

  

වැඩ බැලීගේ දීමනා 
                  

96,857  

                  

193,083  

  

අධයයන දීමනා 
         

342,875,478  

           

236,352,435  

  

සමකරණ දීමනා 
                

221,892  

                  

432,008  

  

බාිර කිකාචාර්ය දීමනා 
           

26,097,382  

             

23,112,084  

  

ජීවන වියදේ දීමනා 
           

68,227,668  

             

66,029,602  

  

දීමනා 
           

68,249,425  

             

66,181,917  

  

ගවනත් දීමනා 
             

4,800,168  

               

3,097,720  

  

පර්ගේෂණ දීමනා 
           

96,579,738  

             

95,824,563  

  

ගද්පල ණය ගපාලී 

                          

-    

               

1,013,562  

  

20% දීමනා 
           

60,172,942  

             

28,127,829  

  

අන්තර් දීමනා 
           

76,980,830  
     

1,232,701,445  

             

3,961,800  
      

975,741,400  

          

වැටුේ, සහ කව්තන- අනධයයන         

වැටුප් සෙ ගේතන 

         

239,516,409  

           

241,788,354  

  

වි.වි.අර්ථ සාධක අරමුදල 

           

31,957,034  

             

34,767,035  

  

වි.වි. ිඟ අර්ථසාධක අරමුදල 

                          

-    

                    

28,764  

  

විරාම 

           

15,061,420  

             

13,921,681  
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විරාම ිඟ 

                          

-    

                    

16,853  

  

ගස්.නි.භා.අරමුදල 

             

9,499,972  

               

9,724,135  

  

ගස්.නි.භා.අරමුදල ිඟ 

                          

-    

                  

350,809  

  

වැඩ බැලීගේ දීමනා 
                  

93,165  

                  

176,999  

  

අතිකාල 

           

29,872,826  

             

32,760,137  

  

නිවාු දින දීමනා 
                

290,787  

                  

251,522  

  

භාෂා දීමනා                           

-    

                      

1,702  

  

ජීවන වියදේ දීමනා 
           

83,760,519  

             

84,866,653  

  

දීමනා 
           

46,597,061  

             

47,319,551  

  

ගවනත් දීමනා 
             

2,113,633  

               

5,383,924  

  

සමකරණ දීමනා 
                          

-    

                    

44,358  

  

20% දීමනා 
           

89,120,516  

             

22,156,363  

  

ගද්පල ණය ගපාලී 

                          

-    

                  

605,238  

  

අන්තර් දීමනා 
           

95,233,218  

               

7,337,211  

  

පර්ගේෂණ දීමනා 
             

4,068,260  
        

647,184,819  

             

2,310,012  
      

503,811,303  

          

එ තුව- කපෞද්ගලි  වැටුේ හො දීමනො 
       

1,879,886,264  

    

1,479,552,703  

          

ගමනොගමන         

ගද්ශීය 

             

2,146,115  

               

1,651,134  

  

විගද්ශීය 

             

6,586,078  
             

8,732,193  

             

4,344,727  
          

5,995,861  

          

සැපයුම් සහ අවශයතො        

ලිපි රවය සෙ කාර්යාලීය අවශයතා 
           

29,816,022  

             

28,637,736  

  

ඉන්ධන සෙ ලිිසි රවය 

             

9,653,587  

             

16,142,149  

  

නිල ඇඳේ 

                

910,424  

               

1,915,084  

  

යාන්ත්රික සෙ විදුලි භාණ්ඩ 

                

871,772  

                  

390,669  

  

රසායනික රවය සෙ පාරිගභෝගික භාණ්ඩ 

           

23,931,791  

             

32,222,418  

  

වවදය සැපයුේ 
                

407,874  

                    

64,082  
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ගවනත් 

           

29,385,721  
          

94,977,189  

           

30,848,215  
      

110,220,352  

          

වත් ම් නඩත්තු වියද්ම්         

වාෙන 

             

9,484,916  

               

8,849,139  

  

පිරියන යන්ත්ර සෙ උපකරණ 

           

19,977,612  

             

12,590,293  

  

ගගාඩනැගිලි සෙ සැලකිලි 

           

10,213,411  

               

8,399,139  

  

ගෘෙ භාණ්ඩ 

                  

61,708  

                    

14,190  

  

ගවනත් 

             

2,060,949  
          

41,798,595  

             

1,301,891  
        

31,154,652  

          

ක ොන්ද්රොත් කස්වො         

ප්රවාෙන  
             

2,454,308  

               

3,868,031  

  

සන්නිගේදන 

           

28,648,451  

             

23,327,894  

  

තැපැේ ගාස්තු 

             

1,406,351  

               

1,449,713  

  

විදුලිය 

           

97,107,345  

           

110,920,604  

  

ආරක්ෂණ ගස්වා 
           

43,539,806  

             

39,729,162  

  

ජලය            

26,498,424  

             

24,590,539  

  

පවිත්රතා ගස්වා 
           

38,137,909  

             

34,229,418  

  

වාරික සෙ බදු කුලී 

             

8,227,178  

               

9,789,822  

  

වරිපනේ සෙ බදු පළාත්පාලන ආයතන 
සඳො  

           

11,074,491  

               

3,595,819  

  

මුරණය සෙ ප්රචාරණය 
             

5,136,490  

               

7,362,186  

  

ගවනත් 
             

2,085,685  
        

264,316,438  

             

2,747,222  
      

261,610,410  

          

කවනත් කස්වො          

විශ්වවිදයාල කිකාචාර්යවරුන් සඳො 
ගමන් ගාස්තු 

                          

-    

                  

325,705  

  

විගශ්ෂ ගස්වා පාලක සභා කමිටුව 
             

2,015,128  

                  

915,186  

  

විගශ්ෂ ගස්වා- වෘත්තීය සෙ ගවනත් 
             

4,778,672  

               

3,695,491  

  

වැඩමුළු, සේමන්ත්රණ ො රැස්ීේ 
             

2,539,006  

               

1,412,678  

  

ශාස්ීය පර්ගේෂණ 
             

2,826,939  

               

3,364,809  

  

ගද්ශීය පුහුණු ගස්වා (කාර්ය මණ්ඩල 

සංවර්ධන) 

             

2,520,146  

               

1,245,203  
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පශ්චාත් උපාධි පර්ගේෂණ සෙ ශිෂයත්ම               

3,050,000  

                  

377,585  

  

ශිෂයයන් සෙ ඉගගනීගේ ගුණාත්මක 
සංවර්ධනය සඳො පාඨමාලා රවය 

                

733,032  

                  

265,500  

  

කර්මාන්ත සීමාවාසික පුහුණු ප්රාගයෝගික 
සෙ වෘත්තීය උපගද්ශණ 

                

340,200  

                           
-    

  

ශිෂය සංවර්ධන පියවර සෙ ප්රජා 
සේබන්ධතා සාමානය 

             

2,094,470  

               

1,350,850  

  

විශ්වවිදයාල ක්රීඩා කටයුතු - සාමානය 
පරිපාලනය 

             

1,392,380  

               

1,042,013  

  

ශිෂය සුබ සාධන, ගස්වක සුබ 
සාධන, ශිෂය සභා සෙ සමාජ සංිඳයා 

                    

1,800  

                    

12,935  

  

නිවාු බලපත්ර              

4,252,860  

               

3,223,111  

  

සංග්රෙ වියදම 
             

6,740,190  

               

6,652,648  

  

බැංකු ගාස්තු 
                  

67,840  

                  

240,336  

  

තයාග සෙ වන්දි පරිතයාග                 

354,290  

                  

156,754  

  

දායකත්ව සෙ සාමාජික ගාස්තු 
                

686,336  

                  

969,187  

  

උපාධි ප්රදාගනෝත්සවය 
             

3,356,458  

               

2,667,801  

  

විභාග වියදම 
           

34,587,320  

             

27,834,261  

  

ගවනත්  
           

15,835,213  

             

13,022,959  

  

ගන්වාසිකාගාර ශිෂයාධාර 
             

3,951,659  

               

3,619,500  

  

ගද්පල ණය සඳො ගපාලී සෙනාධාර 
             

5,191,831  
                          

-    

  

කේබදු 
                

954,566  
          

98,270,334  

                         

-    

           

72,068,805  

          

ශිෂයාධාර 
           

24,317,900  

             

26,245,600  

  

මෙගපාල             

83,621,800  

             

15,175,300  

  

මෙගපාළ භාර අරමුදේ උපාංග           

109,911,500  
        

217,851,200  

           

71,295,250  
      

112,716,150  

          

          

එ තුව 

       

2,660,942,912  

    

2,125,179,842  
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සටහන  20 

 
    ජංගම ගිණුේ අතර මුදේ හුවමාරුව  
        

(14,000,000) 
78004-0218 

ජංගම ගිණුේ අතර මුදේ හුවමාරුව 
        

124,630,000  
78006-0190 

ජංගම ගිණුේ අතර මුදේ හුවමාරුව 
        

589,390,998  
78006-0199 

F.G.S. සෙ  R.M.U අතර ගිණුේ හුවමාරුව                         

-    
 

ජංගම ගිණුේ අතර මුදේ හුවමාරුව       

(122,020,998) 
78006-0219 

F.G.S. සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව              

(468,418) 
78007-0199 

F.G.S. සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව           

12,468,418  
78007-0218 

F.G.S. සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව           

12,000,000  
 

FM iy úoHd, ukaosrh අතර ගිණුේ 

හුවමාරුව 

 

  

        

(9,930,132) 

78007-0211 

F.M සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව                

930,133  
78009-0199 

F.M. සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව           

(9,000,000) 
 

R.M.U  සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව                  

16,353  
78008-0190 

R.M.U සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව                

(16,353) 
78008-0199 

R.M.U සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව                         

-    
 

ජංගම ගිණුේ අතර මුදේ හුවමාරුව       

(581,000,000) 
78004-0211 

මධයම ජංගම ගිණුේ හුවමාරුව           

(4,490,010) 
78008-0219 

ශ්රී පාලි සෙ  C.H අතර ගිණුේ හුවමාරුව             

4,338,536  
78010-0199 

ගිණුේ හුවමාරුව  - ශ්රී පාලි මණ්ඩපය                

151,473  
78010-0219 

ගිණුේ හුවමාරුව  - ශ්රී පාලි මණ්ඩපය             

4,490,010  
 

CHගයන් ලැබිය ෙැකි yels   

 

          

4,036,784  

 YS% md,shg f.úh hq;= 

  

        

(4,036,784) 
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සටහන  21 

    

                             
-    

     බු ගතාග - නඩත්තු   

 

               

10,522,078  

බු ගතාග - ලිපි   

 

               

10,778,069  

ගබඩා අත්තිකාරේ A / C   

 

                 

1,165,331  

    

           
22,465,478  
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වියද්ම්  ප්ර ොශය  - සටහන 19 - පළමු වන වැඩසටහන - සොමොනය පරිපොලනය සහ  ොර්ෂය මණ්ඩලය  

   
        

රවය නොමය  
සොමොනය 

පරිපොලනය 

මූලය 

පරිපොලනය සැපයුම් 

ආරේෂ  

කස්වය ප්රවොහන HETC iuia;h 
   01-01   01-02   01-03   01-04   01-05   01-06    

101 - 2601 - කගොඩනැගිලි 

(පුනරොවර්ෂතන) 

               

1,650,790  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

1,650,790  

                

වැටුේ සහ කව්තන - අධයයන                

වැටුප් සෙ ගේතන 

                  

673,270  

                            

-    
                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

673,270  

යූ.පී.එෆ් 
                  

241,019  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

241,019  

ඊ.ටී.එෆ් 
                    

48,204  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

48,204  

අධයයන දීමනාව 
                  

882,725  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

882,725  

ජීවන වියදේ දීමනාව 

                    

70,200  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

70,200  

දීමනාව 

                  

120,581  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

120,581  

ගවනත් දීමනා 
                      

6,123  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                              

6,123  

පර්ගේෂණ දීමනාව 

                  

240,392  

                  

425,795  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

666,188  

20%  දීමනාව 

                  

130,774  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

130,774  

අතුරු දීමනා 
                    

77,000  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

77,000  

වැටුේ සහ කව්තන - අkOHhk               

වැටුේ සහ කව්තන                                                                                                                                        
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19,646,923  9,546,528  2,063,965  -    6,237,549  -    37,494,965  

ඊ.පී.එෆ් 
               

2,435,710  

               

1,246,394  

                  

268,251  

                            

-    

                  

830,141  

                            

-    

                       

4,780,496  

විරාම 
               

1,531,707  

                  

615,910  

                  

168,874  

                            

-    

                  

419,595  

                            

-    

                       

2,736,085  

ඊ.පී.එෆ් 
                  

805,197  

                  

378,603  

                    

87,425  

                            

-    

                  

255,158  

                            

-    

                       

1,526,382  

අතිකාල 
               

1,813,719  

                  

647,203  

                  

365,315  

                            

-    

               

3,985,226  

                            

-    

                       

6,811,464  

නිවාු ගගීේ 

                    

16,522  

                    

17,171  

                      

1,301  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

34,993  

ජීවන වියදේ දීමනාව 

               

7,025,614  

               

3,071,430  

                  

850,200  

                            

-    

               

2,390,960  

                            

-    

                     

13,338,205  

දීමනාව 

               

3,942,952  

               

1,908,677  

                  

413,625  

                            

-    

               

1,231,647  

                            

-    

                       

7,496,901  

ගවනත් දීමනා 
                    

43,772  

                      

9,400  

                            

-    

                            

-    

                    

12,111  

                            

-    

                            

65,283  

20%  දීමනාව 

               

7,848,421  

               

3,770,875  

                  

840,661  

                            

-    

               

2,436,049  

                            

-    

                     

14,896,005  

අතුරු දීමනා 
               

7,933,523  

               

3,429,420  

                  

946,000  

                            

-    

               

2,690,333  

                            

-    

                     

14,999,277  

පර්ගේෂණ දීමනාව 

                  

901,766  

                  

511,238  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

1,413,004  

සමස්ත-කපෞද්ගලි  පඩි 
          

56,436,113  

          

25,578,645  

            

6,005,616  

                           

-    

          

20,488,769  

                           

-    

               

108,509,143  

                

ගමන්ද්               

ගද්ශීය 

                    

29,627  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                  

428,433  

                            

-    

                          

458,059  

විගද්ශ 

                    

44,386  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

44,386  
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iemhqï iy wjYH;d               

ලිපි රවය ො කාර්යාලීය අවශයතා 
               

3,282,856  

                  

544,949  

                    

62,580  

                            

-    

                  

157,391  

                            

-    

                       

4,047,775  

ඉන්ධන ො ලිිසි ගතේ 

                  

155,319  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

               

8,195,360  

                            

-    

                       

8,350,679  

නිල ඇඳුේ 

                    

60,670  

                      

9,000  

                      

3,600  

                            

-    

                    

16,400  

                            

-    

                            

89,670  

යාන්ත්රික විදුලි භාණ්ඩ 

                      

9,296  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                              

9,296  

ගවනත් 

               

6,843,163  

                    

23,328  

                  

256,579  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

7,123,069  

                

වත් ම් නඩත්තු               

වාෙන 

                  

178,892  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

               

8,680,054  

                            

-    

                       

8,858,946  

බලාගාරය, hka;% iQ;% yd WmlrK 
               

1,681,812  

                  

961,392  

                    

93,450  

                            

-    

                  

160,800  

                            

-    

                       

2,897,455  

ගගාඩනැගිලි සෙ jHqyhka 
               

1,229,338  

                      

5,000  

               

1,299,432  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

2,533,771  

ගෘෙභාණ්ඞ 

                    

20,412  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

20,412  

ගවනත් 

                    

95,238  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

95,238  

                

ගිවිසුම්ගත කස්වො               

m%jdyk 
                  

145,233  

                    

24,714  

                      

3,000  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

172,946  

විදුලි සංගද්ශ 

             

16,745,641  

                  

505,111  

                    

85,548  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                     

17,336,300  

තැපැේ ගාස්තු                                                                                                                                                                     
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173,531  109,695  140,720  -    -    -    423,946  

ආරක්ෂක ගස්වාවන් 

                  

685,076  

                            

-    

                            

-    

             

39,375,551  

                            

-    

                            

-    

                     

40,060,627  

පිරිසිදු කිරීේ ගස්වා 
               

2,482,300  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

2,482,300  

අනුපාත සෙ පළාත් පාලන ආයතන 

සඳො බදු 

               

3,091,660  

               

7,772,922  

                            

-    

                            

-    

                      

2,860  

                            

-    

                     

10,867,442  

uqøKh සෙ අගළවිකරණය 
               

3,988,597  

                    

66,378  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

4,054,975  

ගවනත් 
                    

13,960  

                  

412,447  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

426,407  

                  

කවනත් කස්වො               

විගශ්ෂ ගස්වා-සභා සෙ කමිටු 
               

1,593,924  

                    

16,740  

                    

11,050  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

1,621,714  

úfYaI fiajd - jD;a;Suh iy fjk;a 
               

2,946,723  

                            

-    

                    

20,459  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

2,967,182  

වැඩමුළු, සේමka;%K ො රැස්ීේ 
                    

49,171  

                    

35,000  

                    

15,000  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

99,171  

wOHhk පර්ගේෂණ 
                  

132,000  

                      

3,150  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

135,150  

පුහුණු ගස්වා පළාත් (කාර්ය මණ්ඩල 

සංවර්ධන) 

                  

137,500  

                  

658,110  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

795,610  

නිවාු වගරන්තු                

1,364,780  

                    

78,640  

                    

45,090  

                            

-    

                      

2,700  

                            

-    

                       

1,491,210  

විගනෝදාස්වාදය වියදේ 
               

1,144,539  

                    

35,562  

                    

65,629  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                       

1,245,730  

බැංකු ගාස්තු 
                            

-    

                    

21,034  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

21,034  

සේමාන ො ොනි පූරණය/ 
mqKHia:dmk 

                  

151,025  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

151,025  
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දායකත්ව සෙ සාමාජික ගාස්තු 
                  

153,019  

                    

12,750  

                      

3,000  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

168,769  

විභාග වියදේ 
                    

14,000  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                    

37,070  

                            

51,070  

ගවනත් 
               

4,515,845  

                  

138,450  

                      

2,220  

                            

-    

                      

8,850  

                            

-    

                       

4,665,365  

ගද්පළ ණය සඳො ගපාලී සෙනාධාර 
                  

125,801  

                  

111,273  

                    

42,723  

                            

-    

                    

48,824  

                            

-    

                          

328,620  

බදු ගපාලී 
                  

954,566  

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                          

954,566  

                

එ තුව   
        

112,326,804  

          

37,124,288  

             

8,155,696  

          

39,375,551  

          

38,190,441  

                  

37,070  

                

235,209,849  
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වියද්ම් ප්ර ොශය  - සටහන 20- වැඩසටහන  02- අධයයන කස්වො 
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 02-
04   02-06   02-10   02-11   02-12   02-14  

 02-
14   02-17  

 02-
18   02-19   02-20   02-21   02-23   02-24   02-27   02-31   02-35   02-50    

  

101 - 2601 - 

කගොඩනැගිලි 
(පුනරාවර්තන)                  

9,93
9,40

7  

               
3,545,2

86  
                                     
-    

                  
6,136,

701  
                

10,001,194  

           
9,360,80

6  

                
9,36
0,80

6  
                              
-    

                             
-    

              
3,667,062  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                  
42,650,
455.00  

  

  
                                      

  

වැටුප් ො 
ගේතන -
අධයයන 
කාර්ය 
මණ්ඩල 

                                      

  

වැටුප් ො  

ගේතන 
              

84,5
34,8
35  

             
13,257,

690  

                   
17,656,

386  

             
89,42
0,330  

             
34,784,323  

               
225,000  

               
94,7
61,0
34  

                              
-    

                
859,
323  

              
9,628,797  

               
648,017  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                
345,550
,733.70  
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ී.භා.අ. 

              
20,7
89,6
39  

                
3,325,1

95  

                     
4,050,2

62  

              
21,34
0,345  

                  
8,113,175  

                           
-    

               
24,1
64,9
56  

                              
-    

                  
313,
919  

                
1,509,001  

              
227,850  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                  
83,834,
342.58  

  

විරාම වැටුප්  

                   
6,36
1,71

0  

                
1,233,9

20  

                        
1,913,4

01  

                
8,690,

379  
                

3,871,244  
                           
-    

                
4,79
9,70

7  
                              
-    

                             
-    

               
1,724,573  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                  
28,594,
933.90  

  

ගස.්භා.අ. 

                 
5,43
4,35

8  
                   

912,646  

                       
1,194,2

42  

                
6,006,

446  
               

2,398,293  
                           
-    

                
5,79
6,75

7  
                              
-    

                    
63,2
15  

                  
646,715  

                
45,570  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                  
22,498,
242.37  

  

වැඩබැලීගේ 
දීමනාව  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                        
6,000  

                        
6,000  

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                            
12,000.

00  

  

අධයයන 
දීමනාව  

              
79,8
88,5
87  

             
14,845,

553  

                   
18,495,

359  

             
94,89
6,826  

             
38,736,302  

                           
-    

                
78,1
28,3
15  

                              
-    

                
1,15
4,24

1  
                

9,931,691  
              

777,384  
                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                       
770,000  

                
337,624
,256.98  

  

සමකරන 
දීමනාව  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                     
112,8

42  
                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                           
112,841

.93  
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බාිර 
කිකාචාර්ය 
දීමනාව  

                 
12,3
13,1
07  

                 
1,016,2

73  
                         

551,089  

                   
946,7

50  
                   

975,702  
                           
-    

                
2,94
9,45

4  
                              
-    

                             
-    

              
6,366,707  

                
87,300  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                  
74,269,

512  

                  
99,475,
893.90  

  

ජිවන වියදේ 
දීමනාව   

               
16,5
55,8
52  

                
2,316,7

98  

                     
3,429,3

66  

               
15,81
7,802  

               
6,220,326  

                           
-    

              
20,5
50,4
08  

                              
-    

                   
93,6
00  

               
1,994,636  

                
93,600  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                  
67,072,
387.43  

  

දීමනාව  

                
16,6
10,3
00  

               
2,606,8

80  

                     
3,540,5

79  

              
16,76
3,366  

                
6,894,199  

                           
-    

                
18,5
10,3
25  

                              
-    

                 
158,
898  

                
1,921,765  

               
127,203  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                   
5,058,8

32  

                   
72,192,
347.65  

  

ගවනත් 
දීමනා  

                    
359,
546  

                     
57,600  

                           
56,639  

                
3,647,

085  
                     

95,779  
                           
-    

                     
174,
054  

                              
-    

                    
18,0
00  

                    
67,542  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                  
26,457,

152  

                  
30,933,
397.50  

  

පර්ගේෂණ 
දීමනාව  

              
23,2
58,9
66  

               
4,672,2

73  

                       
6,235,1

61  

               
26,50
5,511  

                
11,404,916  

                           
-    

                
19,2
17,8
02  

                    
23,622  

                   
28,8
09  

              
2,905,984  

              
226,806  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                  
94,479,
847.63  

  

20% 
දීමනාව                 

14,1
04,3
92  

               
2,639,4

44  

                     
3,263,0

24  

              
16,57
3,773  

               
6,772,055  

                           
-    

               
13,3
54,6
20  

                              
-    

                    
171,
115  

                 
1,981,162  

               
129,603  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
58,989,
188.83  
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අන්තර්කාලි
න දීමනාව  

               
18,6
24,6
52  

               
2,595,3

96  

                     
3,829,4

69  

                
18,05
1,661  

               
6,987,479  

                           
-    

               
23,1
57,3
67  

                              
-    

                 
105,
000  

               
2,231,676  

               
105,000  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
75,687,
700.61  

  

වැටුේ සහ 

කව්තන-
අනධයයන 

 ොර්ෂය 

මණ්ඩලය                                        

  

වැටුප් සෙ 
ගේතන  

                
17,0
98,8
18  

               
5,079,7

43  

                     
4,434,3

77  

              
61,04
3,404  

               
6,969,678  

                           
-    

               
25,3
06,0
18  

               
5,015,

576  

             
3,29
4,09

8  

             
18,372,92

1  
               

587,415  
             

5,907,090  
                           
-    

             
1,626,090  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                   
15,231,

479  

                 
169,966
,706.65  

  

වි.අ.අ.  

                  
2,30
1,06

6  
                  

660,273  
                        

523,089  

                 
8,812,

949  
                    

753,421  
                           
-    

                 
3,66
5,61

8  

                  
654,82

0  

                  
414,
179  

               
2,724,217  

                  
81,781  

                             
-    

                           
-    

                 
136,930  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                       
296,270  

                     
21,024,
611.50  

  

විරාම වැටුප්  

                  
1,07
7,34

7  
                  

334,939  
                         

380,618  

                 
3,542,

180  
                   

660,349  
                           
-    

                 
1,40
9,43

3  

                   
360,01

4  

                
220,
750  

                 
1,040,119  

                
48,452  

                             
-    

                           
-    

                   
78,881  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                      
9,153,0
82.76  

  

ගස.්භා.අ. 

                    
687,
583  

                  
203,066  

                         
182,533  

                 
2,471,

026  
                   

285,593  
                           
-    

                 
1,03
7,86

5  

                  
206,64

5  

                  
129,
731  

                 
754,975  

                
26,046  

                             
-    

                           
-    

                   
43,815  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                          
38,861  

                     
6,067,7
38.39  
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වැඩබැලීේ 
දීමනාව  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                                
-    

                               
-    

                           
-    

                       
31,2
24  

                              
-    

                             
-    

                       
4,821  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                           
36,045.

00  

  

අතිකාල  

                  
1,42
7,93

0  
                           

696  
                         

174,676  

                 
6,484,

201  
                   

287,893  
                           
-    

                
3,09
2,95

2  

                  
377,43

3  
                             
-    

              
3,250,524  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                     
3,711,9

60  

                   
18,808,
264.46  

  

නිවාු දින 
ගගීේ  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                      
75,85

4  
                               
-    

                     
1,720  

                      
27,3
73  

                     
10,253  

                             
-    

                       
3,891  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                          
117,370

.24  

  

ජිවන වියදේ 
දීමනාව   

                 
5,84
9,94

8  

                
1,684,8

00  

                      
1,606,8

00  

              
21,78
7,874  

               
2,550,097  

                           
-    

                 
9,16
7,69

8  

                
1,871,

706  

              
1,02
9,60

0  
                

6,156,261  
              

280,800  
                             
-    

                           
-    

                
374,400  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                  
52,359,
985.42  

  

වැඩබැලීේ 
දීමනාව  

                 
3,40
0,65

6  

                 
1,017,4

45  
                        

887,443  

              
12,34
6,647  

                 
1,395,127  

                           
-    

                 
5,08
1,85

7  

               
1,004,

370  

                
658,
952  

               
3,613,758  

                
117,483  

                             
-    

                           
-    

                 
217,696  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
29,741,
432.98  

  

අතිකාල  

                       
49,0
09  

                     
23,400  

                            
12,800  

                   
826,7

24  
                        

4,200  
                           
-    

                      
42,0
66  

                       
4,200  

                             
-    

                 
605,378  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                  
16,560,

807  

                    
18,128,
584.88  
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20% 
දීමනාව                  

6,46
0,79

7  

                
1,992,8

35  

                      
1,750,4

62  

             
23,30
8,904  

                
2,713,774  

                           
-    

                
10,1
64,4
28  

              
2,007,

436  

               
1,31
3,72

6  
               

6,054,461  
               

202,612  
                             
-    

                           
-    

                
434,436  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
56,403,
871.23  

  

අන්තර්කාලි
න දීමනාව                  

6,45
6,09

8  

                
1,890,0

00  

                       
1,805,1

00  

              
24,45
0,153  

               
2,862,484  

                           
-    

               
10,3
90,0
45  

              
2,089,

366  

               
1,15
5,00

0  
                

8,192,130  
               

315,000  
                             
-    

                           
-    

                
420,000  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                  
60,025,
374.74  

  

පර්ගේෂණ 
දීමනාව  

                    
300,
652  

                   
126,686  

                                     
-    

                   
622,9

03  
                   

328,837  
                           
-    

                    
277,
648  

                    
119,68

8  

                 
320,
761  

                 
264,265  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                      
2,361,4
39.53  

  

එකතුව -
ගපෞද්ගලික 
පඩි නඩි  

  
343,
945,
848  

  
62,493,
554  

      
75,972,
873  

  
484,5
51,93
5  

  
146,071,2
45  

     
226,720  

 
375,
259,
024  

   
13,745
,127  

   
11,5
02,9
16  

  
91,947,96
8  

  
4,127,9
22  

   
5,907,090  

               -       3,332,247                -                -           -        
142,394
,873  

       
1,761,2
52,623  

  

  

                                      

  

ගමනො ගමන                                        

  

ගද්ශීය  

                          
1,62

5  
                               
-    

                                     
-    

                    
462,5

51  
                      

17,855  
                           
-    

                     
100,
437  

                              
-    

                             
-    

                   
112,973  

                          
-    

                
875,377  

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                        
385,415  

                      
1,956,2
32.22  
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විගද්ශීය  

                    
292,
794  

                   
513,465  

                        
229,850  

                 
1,350,

807  
                   

374,240  
                           
-    

                    
989,
055  

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

             
2,093,072  

                
174,932  

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                       
6,018,2
15.56  

  

                                        

  

සැපයුම් සහ 
අවශයතො                                        

  

ලිපිරවය සෙ 
කාර්යාලිය 
අවශයතා  

                  
3,80
6,13

2  
                   

407,182  
                        

552,465  

                 
7,590,

515  
                 

1,640,197  
                 

179,129  

                
3,73
0,35

2  

               
5,135,

846  
                             
-    

                
1,070,187  

               
218,520  

                  
162,751  

                           
-    

                 
100,484  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                       
576,095  

                  
24,990,
726.52  

  

ඉන්ධන සෙ 
ලිිසි රවය  

                          
1,00

0  
                               
-    

                                     
-    

                   
279,4

60  
                        

2,000  
                           
-    

                          
7,17

5  
                              
-    

                             
-    

                 
846,678  

                   
6,500  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
1,142,8
12.93  

  

නිල ඇඳුේ  

                       
28,8
00  

                      
51,475  

                             
9,000  

                    
206,1

20  
                      

10,800  
                           
-    

                       
119,
710  

                       
5,400  

                     
5,80

0  
                  

226,169  
                    

1,800  
                             
-    

                           
-    

                      
1,800  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
666,873

.70  
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යන්ත්ර සෙ 
විදුලි භාණ්ඩ  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                    
145,9

49  
                        

8,072  
                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                 
708,454  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
862,475

.55  

  

රසායනික 
රවය සෙ 
පාරිගභෝගික 
භාණ්ඩ  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                
7,825,

928  
                               
-    

                           
-    

                  
6,28
1,90

1  
                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

               
9,691,614  

                           
-    

                            
-    

              
(75,000) 

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
23,724,
442.81  

  

වවදය 
සැපයුේ  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                     
172,6

19  
                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                    
84,278  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
256,897

.36  

  

ගවනත්  

                    
583,
697  

                      
79,931  

                          
314,213  

                 
2,689,

123  
                   

366,252  
                   

38,011  

                  
4,96
6,12

1  

                   
217,47

4  
                             
-    

               
2,689,145  

                  
16,217  

               
1,213,560  

                           
-    

                   
56,081  

               
135,500  

           
209,750  

               
-    

                  
10,960,

874  

                  
24,497,
938.34  

  

  

                                      

  

වත් ම් 

නඩත්තු 

වියද්ම්                                        
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වාෙන  
                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                        
8,390  

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                  
617,580  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
625,969

.54  

  

යන්ගත්රෝපක
රණ, පිරියත 
සෙ 
උපකරණ  

                  
1,49
3,85

2  
                   

317,788  
                          

851,109  

                
6,290,

244  
                   

663,253  
                           
-    

                
2,95
0,03

7  
                    

54,960  
                             
-    

                 
522,629  

               
125,067  

                             
-    

                           
-    

                  
43,029  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                       
744,050  

                    
14,056,
016.99  

  

ගගාඩනැගිලි 
සෙ සැකිලි  

                        
17,0
49  

                        
1,250  

                                     
-    

                       
26,14

6  
                    

164,698  
                           
-    

                      
170,
561  

                        
1,530  

                             
-    

                 
407,789  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                   
3,088,3

86  

                     
3,877,4
08.70  

  

ගෘෙභාණ්ඩ  
                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                        
6,026  

                               
-    

                           
-    

                       
12,5
88  

                              
-    

                             
-    

                          
250  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                            
18,864.

00  

  

ගවනත්  
                                 
-    

                               
-    

                             
7,000  

                   
1,919,

461  
                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                   
7,469,2

95  

                     
9,395,7
55.67  
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ක ොන්ද්රොත් 

කස්වො                                        

  

ප්රවාෙන  

                     
160,
024  

                        
2,130  

                             
18,921  

                 
1,035,

554  
                     

35,492  
                           
-    

                    
250,
907  

                              
-    

                             
-    

                 
290,487  

                   
4,452  

                 
292,814  

                           
-    

                        
600  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                           
13,461  

                       
2,104,8
41.27  

  

සන්නිගේදන  

                     
740,
125  

                   
250,140  

                          
172,816  

                   
6,155,

121  
                   

539,927  
                    

8,732  

                      
619,
148  

                    
101,67

5  

                 
165,
207  

               
1,477,798  

                
37,344  

                             
-    

                           
-    

                  
38,370  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                        
317,355  

                    
10,615,
025.83  

  

තැපැේ 
ගාස්තු  

                       
92,9
08  

                       
7,495  

                            
10,937  

                    
206,5

10  
                     

42,975  
                           
-    

                      
93,3
30  

                  
353,43

5  

                    
15,4
48  

                   
105,167  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                    
1,078,6

90  

                     
2,006,8
95.00  

  

විදුලිය  
                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

              
17,73
9,257  

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

              
3,969,497  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
21,708,
753.53  

  

ආරක්ෂක 
ගස්වා 

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                                
-    

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

               
3,479,180  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                      
3,479,1
79.67  
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ජලය 

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                 
1,942,

068  
                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                  
878,371  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                     
2,820,4
38.92  

  

පවිත්රතා 
ගස්වා  

                 
3,46
2,86

2  

                
1,320,3

08  

                       
2,112,0

08  

                
2,529,

560  
               

3,409,800  
                           
-    

                 
3,06
9,17

2  
                              
-    

                             
-    

              
2,497,450  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                         
150  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                       
970,000  

                    
19,371,
309.96  

  

වාරික සෙ 
බදු කුලී  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                
3,533,

744  
                      

18,000  
                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                 
906,930  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                     
4,458,6
74.00  

  

වරිපනේ සෙ 
පලාත්පාලන 
ආයතනවල
ට බදු මුදේ  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                    
160,0

00  
                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                    
46,049  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
206,049

.06  

  

මුරණ සෙ 
ප්රචාරණ 
ගාස්තු                       

106,
430  

                               
-    

                                     
-    

                    
620,4

13  
                               
-    

                           
-    

                                
-    

                      
75,119  

                             
-    

                  
270,341  

                          
-    

                      
9,212  

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
1,081,5
15.09  

  

ගවනත්  

                         
11,8
30  

                               
-    

                                     
-    

                      
72,77

3  
                         

1,720  
                           
-    

                     
157,
737  

                              
-    

                             
-    

               
1,308,200  

                    
1,659  

                     
2,775  

                  
31,395  

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                       
1,588,0
89.14  
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කවනත් 

කස්වො                                        

  

විශ්වවිදයාල 
කිකාචාර්ය 
වරුන් සඳො 
ගමන් ගාස්තු  

                         
2,05

6  
                               
-    

                                     
-    

                      
59,92

5  
                     

139,815  
                           
-    

                         
3,60

0  
                     

45,519  
                             
-    

                  
123,500  

                 
19,000  

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                         
393,414

.00  

  

විගශ්ෂ 
ගස්වා -
පාලක සභා 
සෙ කමිටු  

                                 
-    

                     
33,990  

                                     
-    

                                
-    

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                
70,000  

                             
-    

            
1,659,000  

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                      
1,762,9
90.00  

  

විගශ්ෂ 
ගස්වා  -
වෘත්තීය සෙ 
ගවනත්                         

23,3
37  

                       
23,112  

                                     
-    

                        
4,000  

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                
220,
700  

                     
31,340  

                
717,291  

                             
-    

            
1,420,056  

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                  
17,838,

586  

                  
20,278,
420.59  

  

වැඩමුළු, 
සේමන්ත්රණ 
සෙ රැස්ීේ                          

13,6
50  

                               
-    

                                     
-    

                   
364,2

50  
                               
-    

                           
-    

                      
40,0
00  

                              
-    

                             
-    

                 
276,330  

                          
-    

                     
4,500  

                           
-    

                            
-    

           
1,993,059  

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                      
2,691,7
88.93  
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ගද්ශීය 
පුහුණු ගස්වා  
(කාර්යමණ්ඩ
ල සංවර්ධනය 
) 

                    
602,
793  

                               
-    

                              
3,150  

                   
495,4

69  
                    

301,424  
                           
-    

                      
43,5
00  

                              
-    

                             
-    

                  
197,500  

                          
-    

                   
43,500  

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                      
1,687,3
36.38  

  

පශ්චාත් 
උපාධි 
පර්ගේෂණ 
සෙ ශිෂයත්ව  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                                
-    

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                  
110,000  

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                          
110,000

.00  

  

ශිෂයයන් 
ස|yd 
පාඨමාලා 
රවය සෙ 
ඉගගනීේ 
ගුණාත්මක 
භාවය 
වර්ධනය  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                                
-    

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                 
733,032  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
733,032

.00  

  

l¾udka;" 
m%dfhda.sl 
iy jD;a;Sh 
ud¾f.damfoa
Y                                  

-    
                               
-    

                                     
-    

                                
-    

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                
340,200  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
340,200

.00  

  

ශිෂය 
සංවර්ධන 
පියවර සෙ 
ප්රජා 
සේබන්ධතා-
සාමානයා 
පාලන 

                       
75,6
08  

                               
-    

                                     
-    

                 
1,250,

280  
                               
-    

                           
-    

                    
743,
082  

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                     
2,068,9
69.56  
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ශිෂය සුභ 
සාධන 
ගස්වාලාභී 
සුභසාධන 
ශිෂය සභා 
සෙ සමාජ 
සංිඳියා 

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                         
1,800  

                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                              
1,800.0

0  

  

නිවාු 
බලපත්ර 

                     
316,
895  

                      
78,180  

                             
19,170  

                    
961,7

45  
                     

66,560  
                     

9,210  

                     
402,
410  

                     
63,510  

                             
-    

                  
144,700  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                      
2,053,1
70.00  

  

úfkdaÞdiajd
oh i|yd 
úhoï 

                  
1,08
6,63

6  
                   

137,348  
                        

399,535  

                   
775,3

24  
                    

218,288  
                     

1,560  

                     
291,
986  

                    
34,423  

                             
-    

                 
297,263  

              
272,544  

              
1,433,269  

                  
16,867  

                   
31,393  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                    
2,861,6

48  

                     
7,856,5
25.09  

  

බැංකු ගාස්තු  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                      
42,72

0  
                               
-    

                           
-    

                                
-    

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                     
4,085  

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                           
46,805.

75  

  

තයාග සෙ 
වන්දි/ 
පරිතයාග  

                        
31,2
65  

                       
5,000  

                           
30,000  

                                
-    

                               
-    

                    
5,000  

                     
132,
000  

                              
-    

                             
-    

                      
5,000  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                        
203,265

.00  

  

දායකත්ව 
සෙ 
සාමාජික 
ගාස්තු  

                       
64,9
97  

                               
-    

                                     
-    

                                
-    

                      
53,165  

                           
-    

                         
7,50

0  
                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                     
5,000  

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                          
130,661

.67  
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උපාධි 
ප්රදාගනෝත්ස
වය  

                                 
-    

                               
-    

                                     
-    

                                
-    

                     
88,783  

                           
-    

                                
-    

              
3,267,

675  
                             
-    

                              
-    

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                             
9,100  

                     
3,365,5
57.89  

  

විභාග වියදේ  

                   
6,96
1,81

6  

                
1,927,8

05  

                     
2,023,9

65  

                
7,085,

083  
                 

6,091,321  
                           
-    

                 
6,65
3,92

1  

              
2,033,

289  
                             
-    

               
1,734,404  

                   
9,400  

                             
-    

                           
-    

                     
5,000  

                          
-    

                        
-    

               
-    

                 
48,430,

337  

                  
82,956,
342.33  

  

ගවනත්                       
937,
190  

                    
184,176  

                           
218,161  

                     
176,8

81  
                   

382,627  
                

139,263  

                    
757,
502  

                  
243,50

0  
                             
-    

                 
254,236  

                 
26,501  

              
4,501,897  

                 
331,164  

                  
110,805  

                          
-    

                        
-    

               
-    

               
142,535

,400  

                 
150,660
,040.30  

  

ගන්වාසිකා
ගාර 
ශිෂයාධාර  

                  
1,58
4,00

0  
                               
-    

                        
556,000  

                      
43,65

9  
                

1,224,000  
               

544,000  

                    
544,
000  

                              
-    

                             
-    

                              
-    

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                       
3,951,6
59.41  

  

ගද්පළ ණය 
සඳො ගපාලී 
සෙනාධාර 

                  
1,62
8,74

3  
                  

303,642  
                        

443,858  
                                
-    

                    
867,061  

                           
-    

                     
485,
951  

                    
95,362  

                  
102,
913  

                 
372,842  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                       
4,300,3
72.11  

  

  

                                      

  

ශිෂයාධාර  
                 

7,83
6,70

0  
                     

59,200  

                     
3,246,9

00  

                      
56,00

0  
                

6,912,200  

            
2,481,90

0  

                 
2,48
1,90

0  
                              
-    

                             
-    

              
3,725,000  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
24,317,
900.00  

  

මෙගපාළ  
              

27,7
27,5
50  

                               
-    

                    
12,165,

950  

               
13,56
1,500  

               
14,813,350  

          
12,305,5

50  

               
12,3
05,5
50  

                              
-    

                             
-    

              
3,047,900  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
83,621,
800.00  
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මෙගපාළ 
භාර අරමුදේ 
උපාංගය   

              
34,0
38,9
00  

                               
-    

                   
16,020,

450  

             
22,34
3,550  

                
19,194,100  

          
14,302,8

50  

               
14,3
02,8
50  

                              
-    

                             
-    

                
4,011,650  

                          
-    

                             
-    

                           
-    

                            
-    

                          
-    

                        
-    

               
-    

                                   
-    

                   
109,911
,500.00  

  

  

                                      
  

එ තුව   

     
447,
616,
517  

     
71,742,

457  

        
115,378

,331  

   
600,8
79,16

2  

    
213,720,4

14  

  
39,602,7

28  

    
447,
333,
813  

    
25,473

,843  

    
12,0
12,9
84  

  
133,085,3

29  

    
5,654,2

16  

   
26,350,51

6  
    

3,633,414  
     

4,060,159     2,053,559  
    

209,750          -    

     
379,673

,565  

       
2,488,8
78,030  
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වියද්ම් ප්ර ොශය  -සටහන 19-වැඩසටහන 03-03-ඉකගනුම් සම්පත් , 

                  07-බොහිර විභොග ,08-විවිධ ක්රියො ොර ම්  
 

 

 
 
 

  
     අයිතම නොමය  

 

 

ඉකගනුම් 

සම්පත්  

බොහිර 

නිති  
කන්ද්වොසි ොගොර  එ තුව  

   03-01   07-01   08-01    

101 - 2601 - කගොඩනැගිලි  (පුනරොවර්ෂතන)                          
-    

                  
-    

        
9,740,502  

             
9,740,502  

          
වැටුප් ො ගවතන -අධයයන කාර්ය මණ්ඩල         

වැටුප් ො ගේතන           
4,591,452  

                  
-    

                       -                 
4,591,452  

ී.භා.අ.               
905,929  

                  
-    

                       -                    
905,929  

විශ රාම වැටුප්               
704,884  

                  
-    

                       -                    
704,884  

වැටුප් ො ගවතන -අධයයන කාර්ය මණ්ඩල               
322,163  

                  
-    

                       -                    
322,163  

වැඩබැලීේ දීමනා 
                
81,482  

                  
-    

                       -                      
81,482  

පර්ගේෂණ දීමනාව 

          
5,138,497  

                  
-    

                       -                 
5,138,497  

ජිවන වියදේ දීමනාව   
              
983,681  

                  
-    

                       -                    
983,681  

දීමනාව  
              
938,332  

                  
-    

                       -                    
938,332  

fjk;a §ukd 
              
317,800  

                  
-    

                       -                    
317,800  

පර්ගේෂණ දීමනාව  
          
1,418,427  

                  
-    

                       -                 
1,418,427  

20% දීමනාව  
              
943,323  

                  
-    

                       -                    
943,323  

අන්තර් දීමනාව 

          
1,108,129  

                  
-    

                       -                 
1,108,129  

වැටුප් ො ගව‘තන -අනධයයන කාර්ය මණ්ඩල         

වැටුප් ො ගව‘තන         
13,425,817  

                  
-    

        
4,391,656  

          
17,817,473  

වි.අ.අ.           
1,712,560  

                  
-    

            
521,773  

             
2,234,333  

විශ රාම වැටුප්           
1,093,111  

                  
-    

            
354,366  

             
1,447,478  

ගස්.භා.අ.               
570,086  

                  
-    

            
177,956  

                
748,041  

jev n,k §ukdj 
                         
-    

                  
-    

              
20,000  

                  
20,000  
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අතිකාල 

          
2,555,502  

                  
-    

            
230,068  

             
2,785,570  

නිවාු ගගීේ 

                  
1,784  

                  
-    

                       -                         
1,784  

නිවාු ගගීේ           
5,568,663  

                  
-    

        
1,295,357  

             
6,864,020  

නිවාු ගගීේ           
2,692,569  

                  
-    

            
879,994  

             
3,572,564  

නිවාු ගගීේ                 
28,870  

                  
-    

            
379,870  

                
408,740  

20% දීමනාව 

          
5,267,048  

                  
-    

        
1,690,094  

             
6,957,142  

අන්තර් දීමනාව 

          
6,227,647  

                  
-    

        
1,434,571  

             
7,662,219  

පර්ගේෂණ දීමනාව 
              
125,783  

                  
-    

                       -                    
125,783  

එ තුව  -කපෞද්ගලි  පඩි නඩි 
       
56,723,539  

                 
-    

     
11,375,706  

          
68,099,245  

          

ගමනොගමන          

ගද්ශීය  
                         
-    

                  
-    

                    
714  

                        
714  

          

සැපයුම් සහ අවශයතො 

 
        

ලිපිරවය සෙ කාර්යාලිය අවශයතා 

              
433,461  

                  
-    

              
88,947  

                
522,408  

ඉන්ධන ො ලිිසි ගතේ 

                
48,790  

                  
-    

                       -                      
48,790  

නිල ඇඳුේ  
                  
1,800  

                  
-    

                
1,800  

                     
3,600  

ගවනත්  
              
217,376  

                  
-    

        
1,830,891  

             
2,048,267  

          

වත් ම් නඩත්තුව         

යන්ත්ර උපකරණ සෙ පිරියත  
          
1,327,037  

                  
-    

            
199,925  

             
1,526,963  

ගගාඩනැගිලි සෙ සැකිලි 
                
27,963  

                  
-    

              
36,914  

                  
64,877  

ගවනත් 

                
20,100  

                  
-    

              
19,150  

                  
39,250  

          

ක ොන්ද්රොත් කස්වො 

 
        

ප්රවාෙන  
                
11,389  

                  
-    

            
120,680  

                
132,069  

දුරකථන සන්නිගේදන  
              
171,509  

                  
-    

            
424,662  

                
596,170  

තැපැේ ගාස්තු  
                
14,945  

                  
-    

                       -                      
14,945  



212 

úÿ,s 
                         
-    

                  
-    

              
10,600  

                  
10,600  

c,h                          
-    

                  
-    

                    
511  

                        
511  

පවිත්රතා ගස්වා  
          
1,715,100  

                  
-    

      
13,880,684  

          
15,595,784  

ගවනත්  
                         
-    

                  
-    

              
47,393  

                  
47,393  

            

 
කවනත් කස්වො 

        

ගද්ශීය පුහුණු ගස්වා  (කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු ) 
                
15,000  

                  
-    

                       -                      
15,000  

නිවාු බලපත්ර  
              
189,873  

                  
-    

                       -                    
189,873  

සංග්රෙ වියදේ 
                
32,416  

                  
-    

              
11,238  

                  
43,654  

úNd. .dia;= 
                         
-    

                  
-    

                
7,845  

                     
7,845  

fjk;a 
                
34,135  

                  
-    

            
715,703  

                
749,838  

ගද්පළ ණය සඳො ගපාලී සෙනාධාර 
              
351,108  

                  
-    

              
51,638  

                
402,746  

          

එ තුව   
        
61,335,541  

                  
-    

      
38,565,502  

          
99,901,043  
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වියද්ම්  ප්ර ොශය   - සටහන්ද්  19 - වැඩසටහන  04 - සුභසොධන කස්වො 
  

     

අයිතම නොමය  කසෞඛය කස්වය  
ශොරීරි  

අධයොපන  
සුභසොධන  එ තුව  

   04-01   04-02   04-03    

101 - 2601 - කගොඩනැගිලි  
(පුනරොවර්ෂතන) 

                         
-    

                
535,564  

         
533,388  

             
1,068,952  

          

වැටුේ හො කව්තන -අධයයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩල 

        

වැටුප් ො ගේතන                          
-    

                
364,343  

                     -                    
364,343  

ී.භා.අ.                          
-    

                  
27,047  

                     -                      
27,047  

විශ රාම වැටුප්                          
-    

                  
30,911  

                     -                      
30,911  

ගස්.භා.අ.                          
-    

                  
11,592  

                     -                      
11,592  

වැඩබැලීේ දීමනා                          
-    

                    
3,375  

                     -                         
3,375  

සමකරන දීමනාව  
             
109,050  

                           -                         -                    
109,050  

බාිර ගද්ශනා ගාස්තු  
                         
-    

                
891,000  

                     -                    
891,000  

ජිවන වියදේ දීමනාව   
                         
-    

                
101,400  

                     -                    
101,400  

දීමනාව  
                         
-    

                  
56,997  

                     -                      
56,997  

පර්ගේෂණ දීමනාව  
                         
-    

                           -               
15,276  

                  
15,276  

20% දීමනාව  
                         
-    

                
109,656  

                     -                    
109,656  

අන්තර් දීමනාව  
                         
-    

                
108,000  

                     -                    
108,000  

වැටුේ හො කව්තන -අනධයයන  ොර්ෂය 

මණ්ඩල 

        

වැටුප් ො ගේතන           
4,855,815  

            
4,141,616  

      
5,415,526  

          
14,412,957  

වි.අ.අ.              
765,253  

                
599,460  

         
775,069  

             
2,139,782  

විශ රාම වැටුප්               
126,286  

                
236,427  

         
285,802  

                
648,515  
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අ.සා.අරමුදල 

             
183,217  

                
170,561  

         
216,322  

                
570,100  

වැඩ බලන දීමනා  

                         
-    

                  
37,120  

                     
-    

                  
37,120  

අතිකාල දීමනා 

             
317,466  

            
1,031,931  

      
2,065,790  

             
3,415,187  

නිවාු දින දීමනා 

                         
-    

                  
33,547  

         
103,094  

                
136,640  

ජීවන වියදේ දීමනාව  
          
1,591,200  

            
1,466,400  

      
1,794,000  

             
4,851,600  

දීමනා 

             
925,403  

                
848,170  

      
1,083,105  

             
2,856,678  

ගවනත් දීමනා 

               
40,560  

                    
1,200  

              
5,400  

                  
47,160  

20% දීමනා 
          
1,851,356  

            
1,699,227  

      
2,175,852  

             
5,726,435  

තාවකාලික දීමනා 

          
1,785,000  

            
1,658,000  

      
2,015,000  

             
5,458,000  

පර්ගේෂණ දීමනා 
                         
-    

                           
-    

         
168,033  

                
168,033  

සම්ූර්ෂණ - කපෞද්ගිල  දීමනො 

       
12,550,606  

         
13,627,977  

   
16,118,268  

          
42,296,852  

  
        

ගමන්ද් කිරීම් 
        

ගෘොශ්රිත 

                         
-    

                
110,875  

              
2,280  

                
113,155  

විගද්ශීය 

                         
-    

                
523,476  

                     
-    

                
523,476  

  
        

සැපයුම් සහ  අවශයතො 
        

ලිපි ර වය  සෙ කාර්යාල අවශයතා 

               
95,075  

                  
92,908  

         
327,833  

                
515,816  

ඉන්ධන සෙ ලිිසි ගතේ 

                  
8,883  

                  
53,271  

                     
-    

                  
62,154  

නිල ඇඳුේ 

               
36,200  

                  
14,475  

           
33,400  

                  
84,075  

රසායන ර වය සෙ පාර්ගභෝගික භාණ්ඩ 

             
207,349  

                           
-    

                     
-    

                
207,349  

වවදය සැපයුේ 

             
128,646  

                  
22,331  

                     
-    

                
150,977  

ගවනත් 

             
327,728  

            
4,572,801  

      
1,267,598  

             
6,168,127  
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වත් ම් නඩත්තුව 
 

        

පැළෑටි, යන්ත්රසූත්ර සෙ උපකරණ 

               
85,567  

                  
98,479  

         
192,973  

                
377,020  

ගගාඩනැගිලි සෙ වුෙ 

                         
-    

                        
913  

              
7,043  

                     
7,956  

          

ගිවිසුම් කස්වො         

ප්රවාෙණය 

                     
288  

                  
43,206  

              
3,556  

                  
47,050  

විදුලි සන්ගද්ශනය 

               
63,470  

                
183,602  

         
106,351  

                
353,424  

තැපැේ අයකිරීේ 

                         
-    

                    
5,790  

           
33,465  

                  
39,255  

පවිත්ර තා ගස්වය 

                         
-    

            
1,658,515  

                     
-    

             
1,658,515  

කුලී සෙ බදු අයකිරීේ 

                         
-    

                
193,100  

      
3,575,404  

             
3,768,504  

බදු සෙ අගයකිරීේ - සාමානයය බලධාරීන් 
සඳො  

                         
-    

                    
1,000  

                     
-    

                     
1,000  

ගවනත් 
                  
7,495  

                    
5,250  

                     
-    

                  
12,745  

  
          

කවනත් කස්වො 

                         
-    

                           
-    

                     
-    

  

විගශ්ෂ ගස්වා - වෘත්තීමය සෙ ගවනත් 
                         
-    

                  
26,500  

           
22,000  

                  
48,500  

පශ්චාත් උපාධි පර්ගේෂණ සෙ ශිෂයත්ව                          
-    

                  
30,000  

      
2,910,000  

             
2,940,000  

ශිෂය සංවර්ධන මුේපිරීේ සෙ සමාජ 

සේබන්ධතා - සාමානයය 
                         
-    

                           
-    

           
25,500  

                  
25,500  

විශ්වවිදයාල ක්රීඩා ක්රියාකාරකේ - සාමානය 
පරිපාලනය 

                         
-    

            
1,392,380  

                     
-    

             
1,392,380  

නිවාු බල පත්ර                
10,620  

                
143,890  

           
55,840  

                
210,350  

විගනෝදය සඳො වියදේ 
                  
1,180  

                
202,458  

         
242,630  

                
446,268  

දායක සෙ සමාජික ගාස්තු 
                         
-    

                
386,905  

                     
-    

                
386,905  

විභාග වියදේ 
                         
-    

                    
2,400  

                     
-    

                     
2,400  

ගවනත් 
                         
-    

                  
21,300  

      
2,037,220  

             
2,058,520  

සෙනාධාර ගපාළී - ගද්පළ ණය සඳො  
               
30,868  

                           
-    

                     
-    

                  
30,868  

          

එ තුව 13,553,975    23,949,366  27,494,749  64,998,091  
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වියද්ම් ප්ර ොශනය - 19 වන වැඩසටහන - 05 වන වැඩසටහන - කගොඩනැගිලි සහ පහසු ම් 

නඩත්තුව   
 

 

     

විෂයය මොතෘ ොව 

භූමිය සහ 

කගොඩනැගිේල විදුලිය ජල සැපයුම එ තුව 

   05-01   05-02   05-03    

          

වැටුේ සහ කව්තන - අනධයයන 
        

වැටුේ සහ කව්තන 

       
13,751,931  

            
953,456  

            
350,400  

             
15,055,787  

යූ.පී.එෆ් 

         
1,895,880  

            
142,754  

               
35,448  

               
2,074,082  

යූ.පී.එෆ්  - ිඟය 

                        
-    

                        
-    

                        
-    

                              
-    

විරාම 

         
1,010,349  

               
25,397  

               
40,512  

               
1,076,258  

ඊ.ටී. එෆ් 

            
579,906  

               
31,473  

               
15,192  

                  
626,571  

අතිකාල 

         
1,764,301  

                        
-    

                        
-    

               
1,764,301  

ජීවන වියදේ 

         
5,915,444  

            
275,265  

            
156,000  

               
6,346,708  

දීමනා 

         
2,703,170  

            
156,235  

               
70,080  

               
2,929,485  

ගවනත් දීමනාව 

               
23,307  

                 
1,364  

                        
-    

                     
24,671  

20% දීමනාව 

         
4,680,804  

            
316,167  

            
140,093  

               
5,137,063  

තාවකාලික දීමනා 

         
6,612,476  

            
305,871  

            
170,000  

               
7,088,347  

එ තුව - ගපෞද්ගලික දීමනා 

      
38,937,569  

        
2,207,981  

            
977,725  

            
42,123,275  

  

        

ගමන්ද් කිරීම් 

        

ගෘොශ්රිත 

                 
3,370  

                        
-    

                        
-    

                       
3,370  

සැපයුම් සහ  අවශයතො 
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ලිපි ර වය  සෙ කාර්යාල අවශයතා 

            
315,391  

                        
-    

                        
-    

                  
315,391  

ඉන්ධන සෙ ලිිසි ගතේ                
49,151  

                        
-    

                        
-    

                     
49,151  

නිල ඇඳුේ                
66,205  

                        
-    

                        
-    

                     
66,205  

ගවනත්              
509,194  

                        
-    

                        
-    

                  
509,194  

  
        

වත් ම් නඩත්තුව 
        

පැළෑටි, යන්ත්රසූත්ර සෙ උපකරණ 
         
1,864,207  

                        
-    

                        
-    

               
1,864,207  

ගගාඩනැගිලි සෙ වුෙ 

         
6,817,785  

                        
-    

                        
-    

               
6,817,785  

ගෘෙ භාණ්ඩ 

               
22,432  

                        
-    

                        
-    

                     
22,432  

  
        

සංස් ෘති  කස්වො  
        

ප්ර වාෙනය 

               
10,862  

                        
-    

                        
-    

                     
10,862  

විදුලි සන්ගද්ශනය 

               
64,886  

                        
-    

                        
-    

                     
64,886  

විදුලිය 

                        
-    

       
75,387,992  

                        
-    

             
75,387,992  

ජලය                         
-    

                        
-    

       
23,677,474  

             
23,677,474  

ගවනත් 
               
11,050  

                        
-    

                        
-    

                     
11,050  

කවනත් කස්වො 

        

පුහුණු ගස්වා සාමානයය (ගස්වක මණ්ඩල 

සංවර්ධනය) 

               
22,200  

                        
-    

                        
-    

                     
22,200  

නිවාු බලපත්ර             
308,257  

                        
-    

                        
-    

                  
308,257  

විගනෝදය සඳො වියදේ 
                 
9,661  

                        
-    

                        
-    

                       
9,661  

ගවනත් 
            
236,850  

                        
-    

                        
-    

                  
236,850  

සෙනාධාර ගපාළී - ගද්පළ ණය සඳො 
            
129,224  

                        
-    

                        
-    

                  
129,224  

          

එ තුව 

       
49,378,294  

       
77,595,973  

       
24,655,199  

          
151,629,465  
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එේ ශිෂයකයකුට අනුව පුනරොවර්ෂතන වියද්ම් සහ පීඨවලට අනුව ශිෂය සංඛයොව - 2015 
 

  

පීඨය ශිෂයය අංකය පුනරාවර්තන වියදම පරිපාලන (වැඩි) ප්රධාන වියදේ 
සේපූර්ණ පුනරාවර්තන 

මුදල සේපූර්ණ පිරිවැය 
එක් ශිගෂයයකු සඳො 

පිරිවැය 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

කලා 

                     
2,275  

                     
2,355  

              
341,193,126  

                                     
-    

       
140,703,012  

                                    
-    

      
115,020,401  

          
106,028,867  

             
481,896,138  

                                        
-    

              
596,916,539  

              
106,028,867  

         
228,919  

            
45,023  

අධයාපන 

                         
339  

                          
334  

                 
59,541,275  

                                     
-    

          
20,966,295  

                                    
-    

         
17,139,304  

             
15,037,640  

                
80,507,570  

                                        
-    

                 
97,646,874  

                 
15,037,640  

         
268,982  

            
45,023  

විදයා 

                     
1,601  

                     
1,644  

              
348,041,852  

                                     
-    

          
99,017,812  

                                    
-    

         
80,944,027  

             
74,017,604  

             
447,059,665  

                                        
-    

              
528,003,692  

                 
74,017,604  

         
275,446  

            
45,023  

වවදය 

                     
1,177  

                     
1,371  

              
474,567,092  

                                     
-    

          
72,794,482  

                                    
-    

         
59,507,258  

             
61,726,359  

             
547,361,573  

                                        
-    

              
606,868,831  

                 
61,726,359  

         
479,230  

            
45,023  

නීති 

                     
1,052  

                     
1,057  

                 
85,675,072  

                                     
-    

          
65,063,547  

                                    
-    

         
53,187,456  

             
47,589,177  

             
150,738,619  

                                        
-    

              
203,926,075  

                 
47,589,177  

         
164,842  

            
45,023  

කලමනාකරණ 

                     
1,784  

                     
1,780  

              
152,152,828  

                                     
-    

       
110,335,901  

                                    
-    

         
90,196,218  

             
80,140,714  

             
262,488,729  

                                        
-    

              
352,684,947  

                 
80,140,714  

         
160,767  

            
45,023  

ශ්රී පාලි 

                         
620  

                          
622  

              
106,311,555  

                                     
-    

          
38,345,436  

                                    
-    

         
31,346,219  

             
28,004,227  

             
144,656,992  

                                        
-    

              
176,003,211  

                 
28,004,227  

         
245,203  

            
45,023  

එකතුව 

                     
8,848  

                     
9,163  

         
1,567,482,801  

                                     
-    

       
547,226,485  

                                    
-    

      
447,340,884  

          
412,544,588  

         
2,114,709,286  

                                        
-    

         
2,562,050,170  

              
412,544,588      
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No. of Students Under Each Faculty & Recurrent Expenditure Per Student 2015 
  

Faculty 
Student No Recurrent Expenditure Administrative Over Capital Cost Total  Recurent Cost Total Cost Cost Per Student 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Arts 
                     
2,275  

                     
2,355  

              
341,193,126  

                                     
-    

       
140,703,012  

                                    
-    

      
115,020,401  

          
106,028,867  

             
481,896,138  

                                        
-    

              
596,916,539  

              
106,028,867  

         
228,919  

            
45,023  

Education 
                         
339  

                          
334  

                 
59,541,275  

                                     
-    

          
20,966,295  

                                    
-    

         
17,139,304  

             
15,037,640  

                
80,507,570  

                                        
-    

                 
97,646,874  

                 
15,037,640  

         
268,982  

            
45,023  

Science 
                     
1,601  

                     
1,644  

              
348,041,852  

                                     
-    

          
99,017,812  

                                    
-    

         
80,944,027  

             
74,017,604  

             
447,059,665  

                                        
-    

              
528,003,692  

                 
74,017,604  

         
275,446  

            
45,023  

Medicine 
                     
1,177  

                     
1,371  

              
474,567,092  

                                     
-    

          
72,794,482  

                                    
-    

         
59,507,258  

             
61,726,359  

             
547,361,573  

                                        
-    

              
606,868,831  

                 
61,726,359  

         
479,230  

            
45,023  

Law 
                     
1,052  

                     
1,057  

                 
85,675,072  

                                     
-    

          
65,063,547  

                                    
-    

         
53,187,456  

             
47,589,177  

             
150,738,619  

                                        
-    

              
203,926,075  

                 
47,589,177  

         
164,842  

            
45,023  

Management 
                     
1,784  

                     
1,780  

              
152,152,828  

                                     
-    

       
110,335,901  

                                    
-    

         
90,196,218  

             
80,140,714  

             
262,488,729  

                                        
-    

              
352,684,947  

                 
80,140,714  

         
160,767  

            
45,023  

Sri Palee 
                         
620  

                          
622  

              
106,311,555  

                                     
-    

          
38,345,436  

                                    
-    

         
31,346,219  

             
28,004,227  

             
144,656,992  

                                        
-    

              
176,003,211  

                 
28,004,227  

         
245,203  

            
45,023  

Total 
                     
8,848  

                     
9,163  

         
1,567,482,801  

                                     
-    

       
547,226,485  

                                    
-    

      
447,340,884  

          
412,544,588  

         
2,114,709,286  

                                        
-    

         
2,562,050,170  

              
412,544,588      
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සංවර්ෂධනය සඳහො වැය කනොවූ වියද්ම් - Administrative Over heads 
  විෂයය මොතෘ ොව 2014 සඳහො වියද්ම  2015 සඳහො වියද්ම 

 සාමානයය පරිපාලනය     103,273,134                                 -    
 

මූලයමය පරිපාලනය  
       29,077,894                                 -    

 සැපයුේ           6,303,133                                 -    
 

 
       36,815,817                                 -    

 ප්ර වාෙන        39,974,166                                 -    
 HETC                                -                                   -    

 විභාග        18,251,134                                 -    
 ඉගැන්ීේ සේපත්        44,765,526                                 -    
 ගසෞඛයය ගස්වා        11,801,311                                 -    
 ගභෞතික විදයා        21,945,586                                 -    
 ශුභ සාධනය        31,492,290                                 -    
 නඩත්තුව     146,983,856                                 -    
 ගන්වාසිකාගාර        30,769,848                                 -    
 S.D.C.           2,787,499                                 -    
 පර්ගේෂණ        20,122,658                                 -    
 KEID           1,389,624                                 -    
 ශිෂයය උපගද්ශන කාර්යාලය           1,473,008                                 -    
 එ තුව     547,226,485                                 -    
  

** ප්ර ධාන පිරිවැය = වර්ෂගේ මිල අුීම 
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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය    

පිරිේසුම් කශ්ෂය - 2016 - 12 – 31 ද්ේවො 
ආසන්ද්න රුපියලට අනුව වටයො ඇත 
 

  

   

   
විස්තරය හර බැර 
වැටුප් සෙ ගේතන                       

351,179,798  
  

යූ.පී.එෆ ්                         
85,008,338  

  

විරාම                         
29,330,728  

  

ඊ.ඨ.එෆ්                         
22,880,200  

  

වැඩබලන දීමනා                                
96,857  

  

අධයයන දීමනා                       
343,645,478  

  

සම දීමනා                              
221,892  

  

බාිර කිකාචාර්ය දීමනා                       
100,366,894  

  

ජීවන වියදේ                         
68,227,668  

  

5% වියදේ                         
73,308,257  

  

ගවනත් වියදේ                         
31,257,320  

  

පාරිගතෝික මුදල                         
31,902,081  

  

පර්ගේෂණ දීමනා (25%)                          
96,579,738  

  

20% දීමනා                         
60,172,942  

  

තාවකාලික දීමනා                         
76,980,830  

  

වැටුප් සෙ ගේතන                       
254,747,888  

  

යූ.පී.එෆ ්                         
32,253,304  

  

විරාම                         
15,061,420  

  

ඊ.ටී.එෆ ්                           
9,538,833  

  

වැඩබලන දීමනා                                
93,165  

  

අතිකාල                         
33,584,786  

  

නිවාු ගගීේ                              
290,787  
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ජීවන වියදේ - අනධයයන                         
83,760,519  

  

5% දීමනාව                         
46,597,061  

  

ගවනත් දීමනා                         
18,674,440  

  

පාරිගතෝික මුදල                           
6,509,158  

  

20% දීමනාව                         
89,120,516  

  

තාවකාලික දීමනා                         
95,233,218  

  

පර්ගේෂණ දීමනාව                           
4,068,260  

  

ගෘශාශ්රිත                           
2,531,530  

  

විගද්ශීය                           
6,586,078  

  

ලිපි ර වය  සෙ කාර්යාල අවශයතා                         
30,392,117  

  

ඉන්ධන සෙ ලිිසි ගතේ                           
9,653,587  

  

නිල ඇඳ්ර ේ                              
910,424  

  

යාන්ත්රික සෙ විදුත් ආේපන්න                              
871,772  

  

රසායනික ර වය ො ීදුරු බු - ගන්වාසිකාගාර                         
23,931,791  

  

වවදය සැපයුේ                              
407,874  

  

ගවනත්                         
40,346,595  

  

වාෙන                           
9,484,916  

  

පැළෑටි, යන්ත්රසූත්ර සෙ උපකරණ                         
20,721,662  

  

ගගාඩනැගිලි සෙ වුෙය                         
13,301,797  

  

ගෘෙ භාණ්ඩ                                
61,708  

  

ගවනත්                           
9,530,244  

  

ප්ර වාෙන                           
2,467,769  

  

විදුලි සන්ගද්ශනය                         
28,965,806  

  

තැපැේ ගාස්තු                            
2,485,041  

  

විදුලිය                         
97,107,345  

  

ආරක්ෂා ගස්වා                         
43,539,806  

  

ජලය                          
26,498,424  

  

පවිත්ර තා ගස්වා                           
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39,107,909  

කුලී සෙ බදු අයකිරීේ                           
8,227,178  

  

බදු සෙ අගයකිරීේ - සාමානයය බලධාරීන් සඳො                         
11,074,491  

  

මුරණ සෙ ප්රචාරණ                           
5,136,490  

  

ගවනත්                           
2,085,685  

  

විගශ්ෂ ගස්වා - කාරක සභා                           
2,015,128  

  

විගශ්ෂ ගස්වා - වෘත්තිමය සෙ ගන්වාසිකාගාර                           
4,778,672  

  

වැඩමුළු, සේමන්ත්ර ණ සො රැස්ීේ                         
20,377,592  

  

අධයයන පර්ගේෂණ                           
2,826,939  

  

සාමානයය පුහුණු ගස්වා (කාර්ය මණ්ඩල )                           
2,520,146  

  

පශ්චාත් උපාධි පර්ගේෂණ සෙ ශිෂයත්ව - ගන්වාසිකාගාර                           
3,050,000  

  

ශිෂයය ො ඉගගනුේ ගුණාත්මක වර්ධනය සඳො පාඩේමාලා රවය                                 
733,032  

  

කර්මාන්ත පුහුණුීේ, ප්රාගයෝගික සෙ වෘත්තීමය මග ගපන්ීේ                              
340,200  

  

සමාජ සේබන්ධතා සඳො පූර්ව ශිෂය සංවර්ධන පුහුණුීේ                            
2,094,470  

  

විශ්වවිදයාල ක්රීඩා ක්රියාකාරකේ - ගන්වාසිකාගාර                           
1,392,380  

  

ශිෂය ශුභසාධන ගස්වාදායකයන් සෙ ශිෂය  ශුභසාධන උපගද්ශකවරුන් - 
සමාජ සංිඳියාව සඳො  

                                 
1,800  

  

නිවාු බලපත්ර                           
4,252,860  

  

විගනෝදය සඳො වියදේ                           
9,601,838  

  

බැංකු අයකිරීේ                                
67,840  

  

තයාග සෙ වන්දී පූරණ/අනුරක්ෂණ                              
354,290  

  

සෙභාගීත්ව සෙ සමාජිකත්ව ගාස්තු                               
686,336  

  

උපාධි ප්ර දාගනෝත්සව                           
3,365,558  

  

විභාග වියදේ                          
83,017,657  

  

ගවනත්                       
158,370,613  

  

ගන්වාසිකාගාර ශිෂයාධාර                            
3,951,659  

  

සෙනාධාර ගපාළී - ගද්පළ ණය සඳො                           
5,191,831  

  

කේ බදු ගපාලී                               
954,566  

  

ශිෂයාධාර                          
24,317,900  
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මෙගපාළ                         
83,621,800  

  

මගෙපාළ ශිෂයත්ව ගකාටස                        
109,911,500  

  

101 - 2601 - ගගාඩනැේේල (පුනරාවර්තන)                         
55,110,699  

  

පර්ගේෂණ දීමනා, ගක්න්ර  සෙ අරමුදේ                       
223,782,658  

  

ස්ථාවර වත්කේවල පිලිඇගයුේ ප්ර තිමාණනය                      
4,855,995.03  

  

අනුරක්ෂණ සෙ ශිෂයත්ව                              
282,305  

  

ඉවතලද වත්කේ සෙ විකුණුේ - මගෙැරුණු - ස්ථාවර වත්කේ                            
2,802,449  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - ගගාඩනැගිලි ගිණුේ                       
244,228,398  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - කාර්යාල- ගෘෙභාණ්ඩ සෙ උපකරණ                            
1,710,394  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - කාර්යාල- ගෘෙභාණ්ඩ සෙ උපකරණ                         
44,779,109  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - පුස්තකාලය ග්ර න්ථ සෙ වාර සංග්ර ෙ                          
21,189,333  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - පුස්තකාලය ග්ර න්ථ සෙ වාර සංග්ර ෙ                                
38,044  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - ගමෝටර් රථ ගිණුේ                         
19,173,552  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - කබා                               
568,736  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - වයවසාගාරය සෙ ඉගැන්ීේ උපකරණ                         
61,863,442  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - වයවසාගාරය සෙ ඉගැන්ීේ උපකරණ                           
1,328,353  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - සවිකුරු සෙ උපකරණ                           
6,779,164  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - සවිකුරු සෙ උපකරණ                              
209,315  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - නව දුරකථන පද්ධතිය                                  
1,434  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - මෘදුකාංග                           
8,986,079  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - ක්රීඩා උපකරණ - TR                           
1,328,883  

  

ක්ෂය ප්රමාණය - ක්රීඩා උපකරණ - TR                              
360,354  

  

රගජේ - පුනරාවර්තිත වියදේ සඳො දීමනා                    
2,238,000,000  

C.A පුනරුත්ථාපන සෙ නඩත්තු සඳො රජගේ දීමනා                         
55,110,699  

IT දීමනාවල ක්රමක්ෂය                       
355,972,158  

ශ්රී ලංකාගේ ජාතයන්තරකරණය වූ විශ්වවිදයාල                         
26,350,516  

UGC දීමනා                           
6,444,829  

SDC සඳො UGC දීමනා                             
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2,000,000  

ආයතනික සංවර්ධනය සෙ දැනුේ ප්ර වර්ධනය                      
3,843,164.05  

ශක්ති පර්ගේෂණ දීමනා                      
2,053,558.93  

ලියාපදිංි ගාස්තු - අභයන්තර උපාධි                            
5,963,910  

ලියාපදිංි ගාස්තු - පශ්චාත් උපාධි                           
1,339,000  

අමතර ඉගැනුේ වියදේ - පශ්චාත් උපාධි - විදයාල නිවාසය                           
5,916,500  

අමතර ඉගැනුේ වියදේ - අභයන්තර උපාධි - විගද්ශීය ශිෂය                         
12,722,606  

විභාග ගාස්තු - අභයන්ත උපාධි                                 
82,950  

විභාග ගාස්තු - බාිර උපාධි                              
405,500  

දීර්ඝ කිරීගේ පාඨමාලාවලින් ලැගබන ආදායම - විදයාල නිවාසය                            
7,983,237  

ණය සෙ අත්තිකාරේ මගින් ලද ගපාලී                            
5,367,093  

ආගයෝජන මගින් ලද ගපාලිය                        
130,318,795  

ගද්පළ බදු                           
6,099,869  

වවදය ගාස්තු                               
910,700  

පුස්තකාලය ගාස්තු                            
1,711,887  

සෙගයෝගී ක්රියාකාරකේ                            
3,307,455  

අගළවි ප්රකාශන                                
18,000  

පරණ ගතාග අගළවි - බැෙැර කළ වත්කේ                                   
3,676  

ගටන්ඩර් ගාස්තු                               
314,000  

සේපාදක ලියාපදිංි ගාස්තු                            
1,058,500  

ඉේලුේ පත්ර ගාස්තු - පශ්චාත් උපාධි                          
13,584,501  

විවිධ ආදායේ                          
35,403,131  

ගටන්ඩර් ගාස්තු                                 
46,000  

හුවමාරු ප්රතිලාභ සෙ අලාභ                             
1,235,279  

ඇප කඩ කිරීගමන් ලද ආදායම - විදයාල නිවාස - ගිණුේ අංශය                             
9,875,993  

ශිෂයාධාර ගිණුේ                          
24,317,900  

මෙගපාළ ශිෂයත්වය                          
83,621,800  

මෙගපාළ ශිෂයාධාර උපාංග                        
109,911,500  
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දීර්ඝ කිරීගේ පාඨමාලාවලින් ලද ආදායම Income                        
673,974,192  

පර්ගේෂණ, ගක්න්ර සෙ දීමනාවලින් ලද ආදායම                        
223,782,658  

අනුරක්ෂණවලින් ලද ආදායම                              
282,305  

රඳවාගත් ඉපැයුේ                        
637,809,804  

ප්රමාද වූ ලාභය - දීර්ඝ කිරීගේ පාඨමාලා                       
637,684,147  

ආපසු ගත ෙැකි ආගයෝජන - දීර්ඝ කිරීගේ පාඨමාලා                           
6,079,036  

ප්රමාද වූ ආගයෝජන - පර්ගේෂණ වැඩසටෙන්වලින් ලැබීේ                          
97,355,476  

ප්රමාද වූ ආගයෝජන  - මධයස්ථානවලින් ලැබීේ                            
7,893,447  

UGC දීමනා ගිණුේ                           
2,910,992  

රජගේ දීමනා - විශ්වවිදයාල මගින් ජාතයන්තරකරණයට වියදේ ගනාකළ                          
68,214,705  

රජගේ දීමනා  - ආයතන වර්ධනය ො දැනුේ උසස් ීමට වියදේ ගනාකළ.                           
9,378,607  

UGC මගින් ගන්නා ලද වියදේ ගනාකළ දීමනා                         
18,384,914  

රජගේ දීමනා -  මානව සංවර්ධනය සඳො ගයාදාගනාගත් ප්රධාන වයාපෘති                          
30,000,000  

ප්රධාන ගිණුම                     
2,772,458,661  

ප්රධාන ගිණුම                        
237,188,279  

තයාග සෙ දීමනා (විගද්ශීය)                          
34,814,825  

තයාග සෙ දීමනා (ගද්ශීය)                       
213,428,128  

තයාග සෙ දීමනා (ගද්ශීය)                           
80,000.00  

තයාග සෙ දීමනා (විගද්ශීය)                         
11,138,247  

තයාග සෙ දීමනා - ගද්ශීය                                
17,800  

ආයතනගයි සාමානය ගශ්ෂය                          
19,004,980  

ලැබීේ සෙ වියදේ A/C                  
(1,307,061,800) 

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය - භූමි                   
35,145,174,951  

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය -  ගගාඩනැගිලි                    
3,511,978,272  

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය - ගගාඩනැගිලි                          
86,171,733  

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය ඊ. ගමෝටර් රථ                            
4,400,000  

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය - වයවසාගාර සෙ ඉගැන්ීේ                            
8,377,147  

අය ගනාකළ සැපයුේ                        
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431,406,440  

ගටන්ඩර් ආගයෝජන                              
178,550  

අනියේ ආගයෝජන                            
4,234,354  

පුස්තකාලය තැන්පතු                          
40,917,326  

ආරක්ෂක ආගයෝජන                               
654,993  

ආරක්ෂක ආගයෝජන (ගන්වාසිකාගාර)                              
267,043  

ලංසු ඇප ගිණුේ                                 
92,303  

උපිත වියදේ                       
108,353,344  

ගගවිය යුතු මුද්දර ගාස්තු                              
209,464  

ණය ිමියන්                           
1,629,957  

රඳවා තබා ගැනීම A/C                         
67,028,458  

ගගීේ සඳො ලැබී ඇති මුදල                           
1,258,926  

Rmu අරමුදල A/C                              
658,138  

ගගවිය යුතු ජල / විදුලි                            
2,745,000  

උපිත වියදේ -FM (313)                         
10,163,306  

N.C.A.S. A/C                                 
21,825  

ණය ිමියන්                         
33,904,574  

අන් අයට ගගවිය යුතු මුදේ                              
303,011  

ආදායකයන් ගගවිය යුතු බදු                           
3,950,368  

ගපර ලැබුණු ආදායේ - A/C                              
136,333  

ගගවිය යුතු ක්රීඩා ගාස්තු                                
55,350  

ගගවිය යුතු මෙගපාළ භාරකාර අරමුදල - A/C                           
2,071,500  

ගගවිය යුතු ශිෂයාධාර                           
2,243,000  

ශ්රීපාලියට ගගවිය යුතු                       
4,036,784.45  

කබා ආගයෝජන - A/C                                  
4,690  

UOC ගගවිය යුතු  ගිණුේ - RMU                           
9,983,393  

UCDFයට ගගවිය යුතු                           
7,256,392  

ණය ිමි බදු - BoC                         
18,435,834  



228 

මුදා ගැනීගේ අධි උත්සව අත්තිකාරම                                  
8,250  

ඉඩේ ගිණුේ                  
35,296,230,000  

  

ගගාඩනැගිලි ගිණුේ                    
4,895,602,543  

  

ගගාඩනැගිලි - පාලන ගිණුම                         
29,412,414  

  

කාර්යාලය - භාණ්ඩ ො උපකරණ                       
508,283,699  

  

කාර්යාල භාණ්ඩ ො උපකරණ - භාණ්ඩාගාර ගනාවන අරමුදල                                
29,950  

  

පුස්තකාලය ගපාත් සෙ වාර සංග්රෙ                       
368,866,716  

  

ගමෝටර් රථ වාෙන ගිණුම                       
111,088,855  

  

කබා                           
4,630,150  

  

රසායනාගාර සෙ ඉගැන්ීගේ උපකරණ                       
648,760,932  

  

නව ගගාඩනැගිලි සඳො උපකරණ                           
1,354,924  

  

වැද්දුේ සෙ සවිකිරීේ                         
79,416,196  

  

වැද්දුේ සෙ සවිකිරීේ - භාණ්ඩාගාර ගනාවන අරමුදල                                
90,500  

  

නව දුරකථන පද්ධතිය                           
8,599,899  

  

මෘදුකාංග පැගක්ජ                          
49,290,602  

  

ක්රීඩා උපකරණ - භාණ්ඩාගාර අරමුදල                          
21,818,422  

  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - ගගාඩනැගිලි ගිණුම                        
482,573,897  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - කාර්යාල-ගෘෙභාණ්ඩ සෙ උපකරණ                        
214,254,448  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - පුස්තකාලය සෙ වාර සංග්ර ෙ                        
314,649,551  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - ගමෝටර් රථ                          
77,069,939  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - කබා                            
3,537,217  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - වයවසාගාර සෙ ඉගැන්ීේ උපකරණ                        
449,576,766  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - නවගගාඩනැගිලි සඳො උපකරණ                            
1,354,924  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - වැද්දුේ සෙ සවිකිරීේ                         
24,006,207  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - නවදුරකථන පද්ධතිය                            
8,591,058  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - මෘදුකාංග                         
24,806,434  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - ක්රීඩා උපකරණ                            
1,689,237  

වවදය පීඨය. (පූර්ව සායනික)                         
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625,161,784  

WIP- පුනරුත්ථාපනය - වවදය පීඨය                            
6,469,495  

  

WIP - පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය                       
292,745,854  

  

විභාග ශාලාව                                
54,835  

  

අධයාපන විදයා පීඨය - විශාලනය                        
107,295,831  

  

කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨය - විශාලනය                            
1,346,148  

  

WIP- සුජාත ජයවර්ධන ගන්වාසිකාගාරය (H7) (CHSW00-BU-460001-
00131) 

                          
4,231,963  

  

WIP- පරිපාලන ඒකකය ( C2 ) ( CHRG00-BU-460001-00002 )                                
78,770  

  

WIP- කලා පීඨය (A6) (FADO 00-BU-460001-00009)                           
1,854,751  

  

WIP- ශිෂය ගතාරතුරු පද්ධතිය                           
1,600,000  

  

WIP- ගසෞඛය මධයස්ථානය                            
1,285,164  

  

WIP- සිවුමෙේ ගන්වාසිකාගාරය (ඉදිරිපස ගගාඩනැගිේල) (බ්ගලෝේ 

ගෆාන්ගටයින් ගන්වාසිකාගාරය) 
                          
7,265,135  

  

WIP- සිවුමෙේ ගන්වාසිකාගාරය (ද ගස්රේ ගන්වාසිකාගාරය)                           
1,388,375  

  

ආගයෝජන - ඇප තැන්පතු                           
3,452,024  

  

ආරක්ෂණ තැන්පතු - NSB ආගයෝජනය                                
13,586  

  

විගශ්ෂ දීමනා ආගයෝජන                        
610,309,843  

  

ආගයෝජන (ගිවිසුේ කඩකිරීම)                              
264,000  

  

ආගයෝජන - පර්ගේෂණ A/C (අමතර මුදේ)                       
173,078,472  

  

ආගයෝජන (වවදය පීඨය)                                
33,031  

  

ආගයෝජන - අධිකරණ වවදය ඩිප්ගලෝමාව                           
1,317,449  

  

ශ්රී ලංකා සඟරා ආගයෝජන                                 
90,000  

  

ආගයෝජන - ශලය වවදය ගදපර්තගේන්තුව                              
400,000  

  

ආගයෝජන - පීඨාධිපති කාර්යාල ශුභ සාධන අරමුදල                           
1,000,000  

  

ආගයෝජන - ශීෂය ආපදා සෙන අරමුදල                               
381,028  

  

ස්ථාවර තැන්පතු ආගයෝජන                       
164,161,528  

  

ස්ථාවර තැන්පතු ආගයෝජන                           
5,009,256  

  

සප්ත දින දුරකථන ඇමතුේ ආගයෝජන                       
110,000,000  

  

සප්ත දින දුරකථන ඇමතුේ ආගයෝජන - RMU                         
52,000,000  
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 ආගයෝජන - 6 මාස FD                    
61,804,931.52  

  

සප්ත දින දුරකථන ඇමතුේ ආගයෝජන - FGS                         
10,500,000  

  

අගයෝජන - 63 ශිෂයත්ව අරමුදේ                              
300,000  

  

ආගයෝජන අනුරක්ෂණ                           
2,517,693  

  

ක්රීඩා ප්රවර්ධන අරමුදල                            
1,901,043  

  

අගයෝජන -  චන්න ගුණරත්න අනුස්මරණ තයාගය                                
230,438  

  

ස්ථාවර තැන්පතු - A/C 20                       
806,987,152  

  

අගයෝජන -  දිේෂානි ගපගර්රා අරමුදල                               
100,000  

  

ස්ථාවර තැන්පතු - VCUC                           
7,000,000  

  

ස්ථාවර තැන්පතු - Nerec                         
36,532,274  

  

අගයෝජන - ආචාර්ය ෙැරේඩ්න අරමුදල                               
300,000  

  

Fd- ජාතයන්තර නීතය සඳො ලංකා සඟරාව                           
3,175,608  

  

අගයෝජන - ආචාර්ය ඒ.එේ. අගබ්වර්ධන අරමුදල                               
100,000  

  

අගයෝජන - ආචාර්ය ඇලරික් ජයසිංෙ අනුස්මරණ අරමුදල                               
280,000  

  

ස්ථාවර තැන්පතු A/C 26                         
42,400,433  

  

අගයෝජන - ආචාර්ය එේ.එච්. සද්ධාගස්න ශිෂයාධාර අරමුදල                               
200,000  

  

ස්ථාවර තැන්පතු - A/C 6323                           
1,830,473  

  

අගයෝජන - ආචාර්ය එේ.එන්. බර්ෙන් ශිෂයත්ව අරමුදල                                 
80,000  

  

අගයෝජන - ආචාර්ය මයිකේ ඇන්ගතෝනි ශිෂයාධාර අරමුදල                               
100,000  

  

අගයෝජන - ආචාර්ය ී.එෆ්. ීරගස්කර පදනම                              
150,000  

  

අගයෝජන - ගරෝගගෝ ඔස්ටින් රන් පදක්කේ අරමුදල                               
150,000  

  

අගයෝජන - එෆ්. ඩබ්. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ අරමුදල                                
50,000  

  

අගයෝජන - ශ්රී ලංකා ිතමිතුරු පදනම                              
233,340  

  

අගයෝජන - ගාන්ධි ගනේසන් අරමුදල                           
1,100,000  

  

අගයෝජන - ගගෞරී ගසේවනාදන අරමුදල                           
4,000,000  

  

අගයෝජන                       
166,797,929  

  

අගයෝජනය - SDC                           
2,742,588  

  

අගයෝජනය - මොචාර්ය ආරියපාල ජයගස්කර අරමුදල                             
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6,731,516  

ආචාර්ය ලක්ෂ්මන්ද සිේවා සෙ ආචාර්ය ලක්ෂ්මීද සිේවා ශිෂයාධාරය                              
500,000  

  

අගයෝජන - ගපාදු ගසෞඛය සෙ ගසෞඛය වෘත්තීය අධයාපනය                         
12,361,455  

  

නැසී ගිය නාර්බර්ට් සෙ මාගරට් අනුස්මරණ ආචාර්ය සුනිේ ගපගර්රා 
ශිෂයාධාර අරමුදල 

                             
250,000  

  

ආගයෝජන – RHDC                           
1,000,000  

  

අරමුදල- ආචාර්ය මේකාන්ති විගේසිංෙ අනුස්මරණ අරමුදල                            
1,010,000  

  

අගයෝජන (අනුරක්ෂණ අරමුදල)                         
53,372,690  

  

පී.බී.13 - 086-100-1911-89654                           
8,015,277  

  

පී.බී.167-1001-9317-0314                           
9,487,267  

  

පී.බී A/C-086-100-1411-89661                           
2,653,474  

  

පී.බී.150102 - 004-100-1802-1                           
1,903,524  

  

පී.බී.167-1001-1317-0313                           
7,088,555  

  

පී.බී A/C-086-100-1911-89668                                
75,000  

  

පී.බී.18 - 086-100-1811-89659                           
2,661,072  

  

පී.බී.167-1002-8317-0314                              
402,450  

  

පී.බී.01 - 086-100-1711-89650                          
22,936,631  

  

පී.බී. මෙගපාළ ගිණුම - 086-100-1011-89762                                     
293  

  

මුදේ ගපාත - 0000719973 - C                           
3,921,694  

  

පී.බී -086-100-1611-89655                           
4,138,400  

  

මුදේ ගපාත - 0000719972 - R                           
3,797,611  

  

මුදේ ගපාත - 0000719939                           
4,042,703  

  

පී.බී තිඹිරි.-086100161189660 - UOC                         
15,083,447  

  

පී.බී - තිඹිරි. -086-100171189688 - S/                              
543,154  

  

පී.බී තිඹිරි.086-100111189691 SIDA/Are                           
1,340,305  

  

පී.බී තිඹිරි. Rfc/Sa/Us$/90/100                         
15,265,027  

  

පී.බී - තිඹිරි. 086-100131189666 - CSHR                            
(135,663) 

  

පී.බී තිඹිරි. 086-100131191768 - CUCEC                                     
369  

  

පී.බී තිඹිරි.-086100130013550 - UOC                           
8,412,723  
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අනියේ ණයකරුවන්                              
201,510  

  

තැන්පත් මුදේ                         
13,346,668  

  

අය විය යුතු ගපාළිය                         
21,027,257  

  

මෙගපාළ ො ශිෂයාධාර සඳො අය විය යුතු                         
28,079,700  

  

සීඑච් මගින් අය විය යුතු මුදේ                           
4,036,784  

  

ගපර ගගීේ                           
5,217,942  

  

ගපර ගගීේ                              
105,812  

  

ගපර ගගීේ                              
129,947  

  

ගපර ගගීේ                              
758,682  

  

අය විය යුතු  A/C - RMU                              
575,000  

  

අය විය යුතු A/C - FM                              
550,000  

  

පර්ගේෂණ අත්තිකාරේ ගිණුේ                           
3,838,048  

  

ණය සඳො ගපාලී සෙ අත්තිකාරේ                                
20,549  

  

අය විය යුතු ණය ගපාලී / A/C                          
28,799,462  

  

විවිධ අත්තිකාරේ                           
4,475,442  

  

අනියේ අත්තිකාරම - දීර්ඝ කරන ලද පාඨමාලා සඳො                                
40,785  

  

ඒකාබද්ධ සමාජ ශාලාව සඳො ණය දීමනාව                           
1,549,008  

  

මූලික කටයුතු සඳො අත්තිකාරම                                     
750  

  

ගබඩා අත්තිකාරම A/C                           
1,165,331  

  

මූලික දීමනා සඳො අත්තිකාරේ                              
665,177  

  

පුස්තකාලය සඳො උසස් දීමනා                           
4,136,840  

  

පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු අත්තිකාරේ                              
249,171  

  

පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු අත්තිකාරේ                                
16,420  

  

වැටුප් අත්තිකාරේ                           
1,001,987  

  

පර්ගේෂණ අත්තිකාරම A/C                              
152,979  

  

කාර්ය ක්ර ම සේපාදකයන් සඳො අත්තිකාරම - 2015                           
3,724,447  

  

වැටුප්  අත්තිකාරම  - වවදය පීඨය                                
74,392  

  

විභාග අත්තිකාරේ                                
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354,058  

උත්සව අත්තිකාරම                              
667,850  

  

විගශ්ෂ අත්තිකාරම                                
19,850  

  

විගශ්ෂ අත්තිකාරම                              
997,350  

  

ගස්වා ගයදුවුේ අත්තිකාරේ                         
98,231,652  

  

ගස්වා ගයදුවුේ අත්තිකාරේ                              
812,980  

  

ගස්වා ගයදුවුේ අත්තිකාරේ                         
21,578,091  

  

විගද්ශ සැපයුේ සඳො උසස් ගගීේ                           
7,900,011  

  

තැපේ තැන්පතු                                
12,551  

  

කාර්ය මණ්ඩල අත්තිකාරේ                              
976,492  

  

ආපදා අත්තිකාරේ                       
118,158,267  

  

ගවන් කරන ලද ආපදා ණය - A / C                           
4,184,906  

  

ප්රවාෙන අත්තිකාරේ                           
5,181,447  

  

අර්ථ සාධක අරමුදල                              
(83,292) 

  

පරිගණක අත්තිකාරේ                           
3,972,666  

  

යූ.ජී.සී ගිණුම                              
312,715  

  

U.G.C ලැබිය යුතු A/C ගුවන් ගාස්තු                           
1,936,164  

  

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය                              
135,698  

  

නව ගිණුේ ඒකක - පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                           
2,067,038  

  

පවත්නා ගිණුමින් මුදේ මාරුව                                         
0  

                                     
-    

සුළු පරිමාණ මුදේ                                
12,266  

                                     
-    

පවතින ගිණුම අතර මුදේ මාරු කිරීම                            
3,039,783  

FGS- පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                              
441,470  

  

RMU- පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                              
718,632  

  

HETC- පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                                
50,820  

  

FM- පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                                
71,856  

  

ක්රියා මාර්ග ගත ෙැකි වත්කම                         
841,605.97  

  

බදු ණය ිමි ගපාලිය                      
1,619,352.69  
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විගශ්ෂ ගවන්කිරීම                    
1,715,660,869  

බු ගේඛනය - නඩත්තු කිරීම                         
10,522,078  

  

විගශ්ෂ ගවන්කිරීම                           
5,346,539  

  

බු ගේඛනය - ලිපි රවය                         
10,778,069  

  

විගශ්ෂ ගවන්කිරීම                       
318,786,936  

  

ණයකරු                       
377,206,529  

  

එකතුව 

                 
50,375,235,448  

               
50,375,235,448  

 

 

 

   

ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය    

පිරිේසුම් කශ්ෂය - 2016 - 12 – 31 ද්ේවො 
ආසන්ද්න රුපියලට අනුව වටයො ඇත 

  

   

   
විස්තරය හර බැර 
වැටුප් සෙ ගේතන                       351,179,798    

යූ.පී.එෆ ්                         85,008,338    

විරාම                         29,330,728    

ඊ.ඨ.එෆ්                         22,880,200    

වැඩබලන දීමනා                                96,857    

අධයයන දීමනා                       343,645,478    

සම දීමනා                              221,892    

බාිර කිකාචාර්ය දීමනා                       100,366,894    

ජීවන වියදේ                         68,227,668    

5% වියදේ                         73,308,257    

ගවනත් වියදේ                         31,257,320    

පාරිගතෝික මුදල                         31,902,081    

පර්ගේෂණ දීමනා (25%)                          96,579,738    

20% දීමනා                         60,172,942    

තාවකාලික දීමනා                         76,980,830    

වැටුප් සෙ ගේතන                       254,747,888    

යූ.පී.එෆ ්                         32,253,304    

විරාම                         15,061,420    

ඊ.ටී.එෆ ්                           9,538,833    

වැඩබලන දීමනා                                93,165    
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අතිකාල                         33,584,786    

නිවාු ගගීේ                              290,787    

ජීවන වියදේ - අනධයයන                         83,760,519    

5% දීමනාව                         46,597,061    

ගවනත් දීමනා                         18,674,440    

පාරිගතෝික මුදල                           6,509,158    

20% දීමනාව                         89,120,516    

තාවකාලික දීමනා                         95,233,218    

පර්ගේෂණ දීමනාව                           4,068,260    

ගෘශාශ්රිත                           2,531,530    

විගද්ශීය                           6,586,078    

ලිපි ර වය  සෙ කාර්යාල අවශයතා                         30,392,117    

ඉන්ධන සෙ ලිිසි ගතේ                           9,653,587    

නිල ඇඳ්ර ේ                              910,424    

යාන්ත්රික සෙ විදුත් ආේපන්න                              871,772    

රසායනික ර වය ො ීදුරු බු - ගන්වාසිකාගාර                         23,931,791    

වවදය සැපයුේ                              407,874    

ගවනත්                         40,346,595    

වාෙන                           9,484,916    

පැළෑටි, යන්ත්රසූත්ර සෙ උපකරණ                         20,721,662    

ගගාඩනැගිලි සෙ වුෙය                         13,301,797    

ගෘෙ භාණ්ඩ                                61,708    

ගවනත්                           9,530,244    

ප්ර වාෙන                           2,467,769    

විදුලි සන්ගද්ශනය                         28,965,806    

තැපැේ ගාස්තු                            2,485,041    

විදුලිය                         97,107,345    

ආරක්ෂා ගස්වා                         43,539,806    

ජලය                          26,498,424    

පවිත්ර තා ගස්වා                         39,107,909    

කුලී සෙ බදු අයකිරීේ                           8,227,178    

බදු සෙ අගයකිරීේ - සාමානයය බලධාරීන් සඳො                         11,074,491    

මුරණ සෙ ප්රචාරණ                           5,136,490    

ගවනත්                           2,085,685    

විගශ්ෂ ගස්වා - කාරක සභා                           2,015,128    

විගශ්ෂ ගස්වා - වෘත්තිමය සෙ ගන්වාසිකාගාර                           4,778,672    

වැඩමුළු, සේමන්ත්ර ණ සො රැස්ීේ                         20,377,592    

අධයයන පර්ගේෂණ                           2,826,939    

සාමානයය පුහුණු ගස්වා (කාර්ය මණ්ඩල )                           2,520,146    

පශ්චාත් උපාධි පර්ගේෂණ සෙ ශිෂයත්ව - ගන්වාසිකාගාර                           3,050,000    
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ශිෂයය ො ඉගගනුේ ගුණාත්මක වර්ධනය සඳො පාඩේමාලා 
රවය    

                             733,032    

කර්මාන්ත පුහුණුීේ, ප්රාගයෝගික සෙ වෘත්තීමය මග ගපන්ීේ                              340,200    

සමාජ සේබන්ධතා සඳො පූර්ව ශිෂය සංවර්ධන පුහුණුීේ                            2,094,470    

විශ්වවිදයාල ක්රීඩා ක්රියාකාරකේ - ගන්වාසිකාගාර                           1,392,380    

ශිෂය ශුභසාධන ගස්වාදායකයන් සෙ ශිෂය  ශුභසාධන 
උපගද්ශකවරුන් - සමාජ සංිඳියාව සඳො  

                                 1,800    

නිවාු බලපත්ර                           4,252,860    

විගනෝදය සඳො වියදේ                           9,601,838    

බැංකු අයකිරීේ                                67,840    

තයාග සෙ වන්දී පූරණ/අනුරක්ෂණ                              354,290    

සෙභාගීත්ව සෙ සමාජිකත්ව ගාස්තු                               686,336    

උපාධි ප්ර දාගනෝත්සව                           3,365,558    

විභාග වියදේ                          83,017,657    

ගවනත්                       158,370,613    

ගන්වාසිකාගාර ශිෂයාධාර                            3,951,659    

සෙනාධාර ගපාළී - ගද්පළ ණය සඳො                           5,191,831    

කේ බදු ගපාලී                               954,566    

ශිෂයාධාර                          24,317,900    

මෙගපාළ                         83,621,800    

මගෙපාළ ශිෂයත්ව ගකාටස                        109,911,500    

101 - 2601 - ගගාඩනැේේල (පුනරාවර්තන)                         55,110,699    

පර්ගේෂණ දීමනා, ගක්න්ර  සෙ අරමුදේ                       223,782,658    

ස්ථාවර වත්කේවල පිලිඇගයුේ ප්ර තිමාණනය                      4,855,995.03    

අනුරක්ෂණ සෙ ශිෂයත්ව                              282,305    

ඉවතලද වත්කේ සෙ විකුණුේ - මගෙැරුණු - ස්ථාවර වත්කේ                            2,802,449    

ක්ෂය ප්රමාණය - ගගාඩනැගිලි ගිණුේ                       244,228,398    

ක්ෂය ප්රමාණය - කාර්යාල- ගෘෙභාණ්ඩ සෙ උපකරණ                            1,710,394    

ක්ෂය ප්රමාණය - කාර්යාල- ගෘෙභාණ්ඩ සෙ උපකරණ                         44,779,109    

ක්ෂය ප්රමාණය - පුස්තකාලය ග්ර න්ථ සෙ වාර සංග්ර ෙ                          21,189,333    

ක්ෂය ප්රමාණය - පුස්තකාලය ග්ර න්ථ සෙ වාර සංග්ර ෙ                                38,044    

ක්ෂය ප්රමාණය - ගමෝටර් රථ ගිණුේ                         19,173,552    

ක්ෂය ප්රමාණය - කබා                               568,736    

ක්ෂය ප්රමාණය - වයවසාගාරය සෙ ඉගැන්ීේ උපකරණ                         61,863,442    

ක්ෂය ප්රමාණය - වයවසාගාරය සෙ ඉගැන්ීේ උපකරණ                           1,328,353    

ක්ෂය ප්රමාණය - සවිකුරු සෙ උපකරණ                           6,779,164    

ක්ෂය ප්රමාණය - සවිකුරු සෙ උපකරණ                              209,315    

ක්ෂය ප්රමාණය - නව දුරකථන පද්ධතිය                                  1,434    

ක්ෂය ප්රමාණය - මෘදුකාංග                           8,986,079    

ක්ෂය ප්රමාණය - ක්රීඩා උපකරණ - TR                           1,328,883    

ක්ෂය ප්රමාණය - ක්රීඩා උපකරණ - TR                              360,354    
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රගජේ - පුනරාවර්තිත වියදේ සඳො දීමනා                    
2,238,000,000  

C.A පුනරුත්ථාපන සෙ නඩත්තු සඳො රජගේ දීමනා                         
55,110,699  

IT දීමනාවල ක්රමක්ෂය                       
355,972,158  

ශ්රී ලංකාගේ ජාතයන්තරකරණය වූ විශ්වවිදයාල                         
26,350,516  

UGC දීමනා                           
6,444,829  

SDC සඳො UGC දීමනා                             
2,000,000  

ආයතනික සංවර්ධනය සෙ දැනුේ ප්ර වර්ධනය                      
3,843,164.05  

ශක්ති පර්ගේෂණ දීමනා                      
2,053,558.93  

ලියාපදිංි ගාස්තු - අභයන්තර උපාධි                            
5,963,910  

ලියාපදිංි ගාස්තු - පශ්චාත් උපාධි                           
1,339,000  

අමතර ඉගැනුේ වියදේ - පශ්චාත් උපාධි - විදයාල නිවාසය                           
5,916,500  

අමතර ඉගැනුේ වියදේ - අභයන්තර උපාධි - විගද්ශීය ශිෂය                         
12,722,606  

විභාග ගාස්තු - අභයන්ත උපාධි                                 
82,950  

විභාග ගාස්තු - බාිර උපාධි                              
405,500  

දීර්ඝ කිරීගේ පාඨමාලාවලින් ලැගබන ආදායම - විදයාල 
නිවාසය  

                          
7,983,237  

ණය සෙ අත්තිකාරේ මගින් ලද ගපාලී                            
5,367,093  

ආගයෝජන මගින් ලද ගපාලිය                        
130,318,795  

ගද්පළ බදු                           
6,099,869  

වවදය ගාස්තු                               
910,700  

පුස්තකාලය ගාස්තු                            
1,711,887  

සෙගයෝගී ක්රියාකාරකේ                            
3,307,455  

අගළවි ප්රකාශන                                
18,000  

පරණ ගතාග අගළවි - බැෙැර කළ වත්කේ                                   
3,676  

ගටන්ඩර් ගාස්තු                               
314,000  

සේපාදක ලියාපදිංි ගාස්තු                            
1,058,500  

ඉේලුේ පත්ර ගාස්තු - පශ්චාත් උපාධි                          
13,584,501  

විවිධ ආදායේ                          
35,403,131  

ගටන්ඩර් ගාස්තු                                 
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46,000  

හුවමාරු ප්රතිලාභ සෙ අලාභ                             
1,235,279  

ඇප කඩ කිරීගමන් ලද ආදායම - විදයාල නිවාස - ගිණුේ අංශය                             
9,875,993  

ශිෂයාධාර ගිණුේ                          
24,317,900  

මෙගපාළ ශිෂයත්වය                          
83,621,800  

මෙගපාළ ශිෂයාධාර උපාංග                        
109,911,500  

දීර්ඝ කිරීගේ පාඨමාලාවලින් ලද ආදායම Income                        
673,974,192  

පර්ගේෂණ, ගක්න්ර සෙ දීමනාවලින් ලද ආදායම                        
223,782,658  

අනුරක්ෂණවලින් ලද ආදායම                              
282,305  

රඳවාගත් ඉපැයුේ                        
637,809,804  

ප්රමාද වූ ලාභය - දීර්ඝ කිරීගේ පාඨමාලා                       
637,684,147  

ආපසු ගත ෙැකි ආගයෝජන - දීර්ඝ කිරීගේ පාඨමාලා                           
6,079,036  

ප්රමාද වූ ආගයෝජන - පර්ගේෂණ වැඩසටෙන්වලින් ලැබීේ                          
97,355,476  

ප්රමාද වූ ආගයෝජන  - මධයස්ථානවලින් ලැබීේ                            
7,893,447  

UGC දීමනා ගිණුේ                           
2,910,992  

රජගේ දීමනා - විශ්වවිදයාල මගින් ජාතයන්තරකරණයට 

වියදේ ගනාකළ  
                        

68,214,705  

රජගේ දීමනා  - ආයතන වර්ධනය ො දැනුේ උසස් ීමට 

වියදේ ගනාකළ. 
                          

9,378,607  

UGC මගින් ගන්නා ලද වියදේ ගනාකළ දීමනා                         
18,384,914  

රජගේ දීමනා -  මානව සංවර්ධනය සඳො ගයාදාගනාගත් 

ප්රධාන වයාපෘති  
                        

30,000,000  
ප්රධාන ගිණුම                     

2,772,458,661  
ප්රධාන ගිණුම                        

237,188,279  
තයාග සෙ දීමනා (විගද්ශීය)                          

34,814,825  

තයාග සෙ දීමනා (ගද්ශීය)                       
213,428,128  

තයාග සෙ දීමනා (ගද්ශීය)                           
80,000.00  

තයාග සෙ දීමනා (විගද්ශීය)                         
11,138,247  

තයාග සෙ දීමනා - ගද්ශීය                                
17,800  

ආයතනගයි සාමානය ගශ්ෂය                          
19,004,980  

ලැබීේ සෙ වියදේ A/C                  
(1,307,061,800) 
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වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය - භූමි                   
35,145,174,951  

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය -  ගගාඩනැගිලි                    
3,511,978,272  

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය - ගගාඩනැගිලි                          
86,171,733  

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය ඊ. ගමෝටර් රථ                            
4,400,000  

වත්කේ ප්රතිමාණන ගශ්ෂය - වයවසාගාර සෙ ඉගැන්ීේ                            
8,377,147  

අය ගනාකළ සැපයුේ                        
431,406,440  

ගටන්ඩර් ආගයෝජන                              
178,550  

අනියේ ආගයෝජන                            
4,234,354  

පුස්තකාලය තැන්පතු                          
40,917,326  

ආරක්ෂක ආගයෝජන                               
654,993  

ආරක්ෂක ආගයෝජන (ගන්වාසිකාගාර)                              
267,043  

ලංසු ඇප ගිණුේ                                 
92,303  

උපිත වියදේ                       
108,353,344  

ගගවිය යුතු මුද්දර ගාස්තු                              
209,464  

ණය ිමියන්                           
1,629,957  

රඳවා තබා ගැනීම A/C                         
67,028,458  

ගගීේ සඳො ලැබී ඇති මුදල                           
1,258,926  

Rmu අරමුදල A/C                              
658,138  

ගගවිය යුතු ජල / විදුලි                            
2,745,000  

උපිත වියදේ -FM (313)                         
10,163,306  

N.C.A.S. A/C                                 
21,825  

ණය ිමියන්                         
33,904,574  

අන් අයට ගගවිය යුතු මුදේ                              
303,011  

ආදායකයන් ගගවිය යුතු බදු                           
3,950,368  

ගපර ලැබුණු ආදායේ - A/C                              
136,333  

ගගවිය යුතු ක්රීඩා ගාස්තු                                
55,350  

ගගවිය යුතු මෙගපාළ භාරකාර අරමුදල - A/C                           
2,071,500  

ගගවිය යුතු ශිෂයාධාර                           
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2,243,000  

ශ්රීපාලියට ගගවිය යුතු                       
4,036,784.45  

කබා ආගයෝජන - A/C                                  
4,690  

UOC ගගවිය යුතු  ගිණුේ - RMU                           
9,983,393  

UCDFයට ගගවිය යුතු                           
7,256,392  

ණය ිමි බදු - BoC                         
18,435,834  

මුදා ගැනීගේ අධි උත්සව අත්තිකාරම                                  
8,250  

ඉඩේ ගිණුේ                  35,296,230,000    

ගගාඩනැගිලි ගිණුේ                    4,895,602,543    

ගගාඩනැගිලි - පාලන ගිණුම                         29,412,414    

කාර්යාලය - භාණ්ඩ ො උපකරණ                       508,283,699    

කාර්යාල භාණ්ඩ ො උපකරණ - භාණ්ඩාගාර ගනාවන අරමුදල                                29,950    

පුස්තකාලය ගපාත් සෙ වාර සංග්රෙ                       368,866,716    

ගමෝටර් රථ වාෙන ගිණුම                       111,088,855    

කබා                           4,630,150    

රසායනාගාර සෙ ඉගැන්ීගේ උපකරණ                       648,760,932    

නව ගගාඩනැගිලි සඳො උපකරණ                           1,354,924    

වැද්දුේ සෙ සවිකිරීේ                         79,416,196    

වැද්දුේ සෙ සවිකිරීේ - භාණ්ඩාගාර ගනාවන අරමුදල                                90,500    

නව දුරකථන පද්ධතිය                           8,599,899    

මෘදුකාංග පැගක්ජ                          49,290,602    

ක්රීඩා උපකරණ - භාණ්ඩාගාර අරමුදල                          21,818,422    

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - ගගාඩනැගිලි ගිණුම                        
482,573,897  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - කාර්යාල-ගෘෙභාණ්ඩ සෙ 
උපකරණ  

                      
214,254,448  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - පුස්තකාලය සෙ වාර සංග්ර ෙ                        
314,649,551  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - ගමෝටර් රථ                          
77,069,939  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - කබා                            
3,537,217  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - වයවසාගාර සෙ ඉගැන්ීේ 
උපකරණ  

                      
449,576,766  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - නවගගාඩනැගිලි සඳො උපකරණ                            
1,354,924  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - වැද්දුේ සෙ සවිකිරීේ                         
24,006,207  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - නවදුරකථන පද්ධතිය                            
8,591,058  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - මෘදුකාංග                         
24,806,434  

ක්ෂය ීම සඳො සැපයුේ - ක්රීඩා උපකරණ                            



241 

1,689,237  

වවදය පීඨය. (පූර්ව සායනික)                       625,161,784    

WIP- පුනරුත්ථාපනය - වවදය පීඨය                            6,469,495    

WIP - පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය                       292,745,854    

විභාග ශාලාව                                54,835    

අධයාපන විදයා පීඨය - විශාලනය                        107,295,831    

කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨය - විශාලනය                            1,346,148    

WIP- සුජාත ජයවර්ධන ගන්වාසිකාගාරය (H7) (CHSW00-BU-
460001-00131) 

                          4,231,963    

WIP- පරිපාලන ඒකකය ( C2 ) ( CHRG00-BU-460001-00002 
) 

                               78,770    

WIP- කලා පීඨය (A6) (FADO 00-BU-460001-00009)                           1,854,751    

WIP- ශිෂය ගතාරතුරු පද්ධතිය                           1,600,000    

WIP- ගසෞඛය මධයස්ථානය                            1,285,164    

WIP- සිවුමෙේ ගන්වාසිකාගාරය (ඉදිරිපස ගගාඩනැගිේල) 
(බ්ගලෝේ ගෆාන්ගටයින් ගන්වාසිකාගාරය) 

                          7,265,135    

WIP- සිවුමෙේ ගන්වාසිකාගාරය (ද ගස්රේ ගන්වාසිකාගාරය)                           1,388,375    

ආගයෝජන - ඇප තැන්පතු                           3,452,024    

ආරක්ෂණ තැන්පතු - NSB ආගයෝජනය                                13,586    

විගශ්ෂ දීමනා ආගයෝජන                        610,309,843    

ආගයෝජන (ගිවිසුේ කඩකිරීම)                              264,000    

ආගයෝජන - පර්ගේෂණ A/C (අමතර මුදේ)                       173,078,472    

ආගයෝජන (වවදය පීඨය)                                33,031    

ආගයෝජන - අධිකරණ වවදය ඩිප්ගලෝමාව                           1,317,449    

ශ්රී ලංකා සඟරා ආගයෝජන                                 90,000    

ආගයෝජන - ශලය වවදය ගදපර්තගේන්තුව                              400,000    

ආගයෝජන - පීඨාධිපති කාර්යාල ශුභ සාධන අරමුදල                           1,000,000    

ආගයෝජන - ශීෂය ආපදා සෙන අරමුදල                               381,028    

ස්ථාවර තැන්පතු ආගයෝජන                       164,161,528    

ස්ථාවර තැන්පතු ආගයෝජන                           5,009,256    

සප්ත දින දුරකථන ඇමතුේ ආගයෝජන                       110,000,000    

සප්ත දින දුරකථන ඇමතුේ ආගයෝජන - RMU                         52,000,000    

 ආගයෝජන - 6 මාස FD                    61,804,931.52    

සප්ත දින දුරකථන ඇමතුේ ආගයෝජන - FGS                         10,500,000    

අගයෝජන - 63 ශිෂයත්ව අරමුදේ                              300,000    

ආගයෝජන අනුරක්ෂණ                           2,517,693    

ක්රීඩා ප්රවර්ධන අරමුදල                            1,901,043    

අගයෝජන -  චන්න ගුණරත්න අනුස්මරණ තයාගය                                230,438    

ස්ථාවර තැන්පතු - A/C 20                       806,987,152    

අගයෝජන -  දිේෂානි ගපගර්රා අරමුදල                               100,000    

ස්ථාවර තැන්පතු - VCUC                           7,000,000    

ස්ථාවර තැන්පතු - Nerec                         36,532,274    
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අගයෝජන - ආචාර්ය ෙැරේඩ්න අරමුදල                               300,000    

Fd- ජාතයන්තර නීතය සඳො ලංකා සඟරාව                           3,175,608    

අගයෝජන - ආචාර්ය ඒ.එේ. අගබ්වර්ධන අරමුදල                               100,000    

අගයෝජන - ආචාර්ය ඇලරික් ජයසිංෙ අනුස්මරණ අරමුදල                               280,000    

ස්ථාවර තැන්පතු A/C 26                         42,400,433    

අගයෝජන - ආචාර්ය එේ.එච්. සද්ධාගස්න ශිෂයාධාර අරමුදල                               200,000    

ස්ථාවර තැන්පතු - A/C 6323                           1,830,473    

අගයෝජන - ආචාර්ය එේ.එන්. බර්ෙන් ශිෂයත්ව අරමුදල                                 80,000    

අගයෝජන - ආචාර්ය මයිකේ ඇන්ගතෝනි ශිෂයාධාර අරමුදල                               100,000    

අගයෝජන - ආචාර්ය ී.එෆ්. ීරගස්කර පදනම                              150,000    

අගයෝජන - ගරෝගගෝ ඔස්ටින් රන් පදක්කේ අරමුදල                               150,000    

අගයෝජන - එෆ්. ඩබ්. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ අරමුදල                                50,000    

අගයෝජන - ශ්රී ලංකා ිතමිතුරු පදනම                              233,340    

අගයෝජන - ගාන්ධි ගනේසන් අරමුදල                           1,100,000    

අගයෝජන - ගගෞරී ගසේවනාදන අරමුදල                           4,000,000    

අගයෝජන                       166,797,929    

අගයෝජනය - SDC                           2,742,588    

අගයෝජනය - මොචාර්ය ආරියපාල ජයගස්කර අරමුදල                           6,731,516    

ආචාර්ය ලක්ෂ්මන්ද සිේවා සෙ ආචාර්ය ලක්ෂ්මීද සිේවා 
ශිෂයාධාරය 

                             500,000    

අගයෝජන - ගපාදු ගසෞඛය සෙ ගසෞඛය වෘත්තීය අධයාපනය                         12,361,455    

නැසී ගිය නාර්බර්ට් සෙ මාගරට් අනුස්මරණ ආචාර්ය සුනිේ 
ගපගර්රා ශිෂයාධාර අරමුදල 

                             250,000    

ආගයෝජන – RHDC                           1,000,000    

අරමුදල- ආචාර්ය මේකාන්ති විගේසිංෙ අනුස්මරණ අරමුදල                            1,010,000    

අගයෝජන (අනුරක්ෂණ අරමුදල)                         53,372,690    

පී.බී.13 - 086-100-1911-89654                           8,015,277    

පී.බී.167-1001-9317-0314                           9,487,267    

පී.බී A/C-086-100-1411-89661                           2,653,474    

පී.බී.150102 - 004-100-1802-1                           1,903,524    

පී.බී.167-1001-1317-0313                           7,088,555    

පී.බී A/C-086-100-1911-89668                                75,000    

පී.බී.18 - 086-100-1811-89659                           2,661,072    

පී.බී.167-1002-8317-0314                              402,450    

පී.බී.01 - 086-100-1711-89650                          22,936,631    

පී.බී. මෙගපාළ ගිණුම - 086-100-1011-89762                                     293    

මුදේ ගපාත - 0000719973 - C                           3,921,694    

පී.බී -086-100-1611-89655                           4,138,400    

මුදේ ගපාත - 0000719972 - R                           3,797,611    

මුදේ ගපාත - 0000719939                           4,042,703    

පී.බී තිඹිරි.-086100161189660 - UOC                         15,083,447    
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පී.බී - තිඹිරි. -086-100171189688 - S/                              543,154    

පී.බී තිඹිරි.086-100111189691 SIDA/Are                           1,340,305    

පී.බී තිඹිරි. Rfc/Sa/Us$/90/100                         15,265,027    

පී.බී - තිඹිරි. 086-100131189666 - CSHR                            (135,663)   

පී.බී තිඹිරි. 086-100131191768 - CUCEC                                     369    

පී.බී තිඹිරි.-086100130013550 - UOC                           8,412,723    

අනියේ ණයකරුවන්                              201,510    

තැන්පත් මුදේ                         13,346,668    

අය විය යුතු ගපාළිය                         21,027,257    

මෙගපාළ ො ශිෂයාධාර සඳො අය විය යුතු                         28,079,700    

සීඑච් මගින් අය විය යුතු මුදේ                           4,036,784    

ගපර ගගීේ                           5,217,942    

ගපර ගගීේ                              105,812    

ගපර ගගීේ                              129,947    

ගපර ගගීේ                              758,682    

අය විය යුතු  A/C - RMU                              575,000    

අය විය යුතු A/C - FM                              550,000    

පර්ගේෂණ අත්තිකාරේ ගිණුේ                           3,838,048    

ණය සඳො ගපාලී සෙ අත්තිකාරේ                                20,549    

අය විය යුතු ණය ගපාලී / A/C                          28,799,462    

විවිධ අත්තිකාරේ                           4,475,442    

අනියේ අත්තිකාරම - දීර්ඝ කරන ලද පාඨමාලා සඳො                                40,785    

ඒකාබද්ධ සමාජ ශාලාව සඳො ණය දීමනාව                           1,549,008    

මූලික කටයුතු සඳො අත්තිකාරම                                     750    

ගබඩා අත්තිකාරම A/C                           1,165,331    

මූලික දීමනා සඳො අත්තිකාරේ                              665,177    

පුස්තකාලය සඳො උසස් දීමනා                           4,136,840    

පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු අත්තිකාරේ                              249,171    

පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු අත්තිකාරේ                                16,420    

වැටුප් අත්තිකාරේ                           1,001,987    

පර්ගේෂණ අත්තිකාරම A/C                              152,979    

කාර්ය ක්ර ම සේපාදකයන් සඳො අත්තිකාරම - 2015                           3,724,447    

වැටුප්  අත්තිකාරම  - වවදය පීඨය                                74,392    

විභාග අත්තිකාරේ                              354,058    

උත්සව අත්තිකාරම                              667,850    

විගශ්ෂ අත්තිකාරම                                19,850    

විගශ්ෂ අත්තිකාරම                              997,350    

ගස්වා ගයදුවුේ අත්තිකාරේ                         98,231,652    

ගස්වා ගයදුවුේ අත්තිකාරේ                              812,980    

ගස්වා ගයදුවුේ අත්තිකාරේ                         21,578,091    
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විගද්ශ සැපයුේ සඳො උසස් ගගීේ                           7,900,011    

තැපේ තැන්පතු                                12,551    

කාර්ය මණ්ඩල අත්තිකාරේ                              976,492    

ආපදා අත්තිකාරේ                       118,158,267    

ගවන් කරන ලද ආපදා ණය - A / C                           4,184,906    

ප්රවාෙන අත්තිකාරේ                           5,181,447    

අර්ථ සාධක අරමුදල                              (83,292)   

පරිගණක අත්තිකාරේ                           3,972,666    

යූ.ජී.සී ගිණුම                              312,715    

U.G.C ලැබිය යුතු A/C ගුවන් ගාස්තු                           1,936,164    

පශ්චාත් උපාධි අධයයන පීඨය                              135,698    

නව ගිණුේ ඒකක - පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                           2,067,038    

පවත්නා ගිණුමින් මුදේ මාරුව                                         0                                       
-    

සුළු පරිමාණ මුදේ                                12,266                                       
-    

පවතින ගිණුම අතර මුදේ මාරු කිරීම                            
3,039,783  

FGS- පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                              441,470    

RMU- පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                              718,632    

HETC- පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                                50,820    

FM- පරිගභෝජනය සඳො අයවිය යුතු                                71,856    

ක්රියා මාර්ග ගත ෙැකි වත්කම                         841,605.97    

බදු ණය ිමි ගපාලිය                      1,619,352.69    

විගශ්ෂ ගවන්කිරීම                    
1,715,660,869  

බු ගේඛනය - නඩත්තු කිරීම                         10,522,078    

 
විගශ්ෂ ගවන්කිරීම 

                          5,346,539    

බු ගේඛනය - ලිපි රවය                         10,778,069    

විගශ්ෂ ගවන්කිරීම                        318,786,936    

ණයකරු                       377,206,529    

එකතුව                  50,375,235,448  
               
50,375,235,448  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



245 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



246 

 
 
 
 

 

  

 



247 

 

 

 

 

 



248 

 

 

 

 

   



249 

 

 

 

 

  



250 

 

 

 

 

  



251 

 

 

 

 

  



252 

 

 

 

 

  



253 

 

 

 

 

  



254 

 

 

 

 

  



255 

 

 

 

 

 



256 

 

2017 / 04 / 04 

 

විගණ ොධිපති, 

විගණ ොධිපති කද්පොර්ෂතකම්න්ද්තුව. 

 

ක ොළඔ විශ්වවිද්යොලකේ 2015 කද්සැම්බර්ෂ 31 දිකනන්ද් අවසන්ද් වර්ෂෂය සඳහො වූ මූලය ප්ර ොශන පිළිබඳව 1978 අං  16 ද්රණ විශ්වවිද්යොල පනකත් 108 (1) වගන්ද්තිය ප්ර ොර විගණ ොධිපති 

වොර්ෂතොව. 

 

2.2 මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ අදෙස් දැක්ීම  

2.2.2 සේබන්ධිත පාර්ශවයන් සමඟ ඇති ගණුගදනු ගෙලිදරේ කිරීම.  

 ආයතනය තුළ සමාගමක් ආරේභ කිරීමට ගපර කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගත යුතු වූවත් 
එවැනි අනුමැතියකින් ගතාරව සමාගේ පනත යටගත් 2013 වර්ෂගේ දී කලේබු සයන්ස් 
ඇන්ඩි ගටක්ගනාගලාජි ගසේ (Colombo Science & Technology Cell) නමින් ඇපගයන් 
සීමිත සමාගමක් ලියාපදිංි කර තිබූණි. ගමම සමාගගේ ප්රධාන කාර්යාලය ගකාළඹ 
විශ්වවිදයාලගේ විදයා පීඨයට අයත් ගගාඩනැගිේලක පිිටුවා විශ්වවිදයාලය සතුව පවතින 
පරිගණක උපාංග ඇතුළු අගනකුත් ගභෞතික ො මානව සේපත් භාවිතා කර ඇති නමුත් 
විශ්වවිදයාලය සතු ගද්පළ භාවිතය පිළිබඳ එකඟතා ගිවිසුමකට ඇතුළත් ී ගනාතිබූණි. 
සමාගලෝිත වර්ෂය තුළ විශ්වවිදයාලගේ සේපත් භාවිතය ගවනුගවන් රු. 294,763 ක 
මුදලක් විශ්වවිදයාලය ගවත ගගවා තිබුණි. 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාව, උසස් අධයාපන ො මොමාර්ග 
අමාතයංශය ගවත "Colombo Science & Technology Cell (Cell)" පිිටුීම 
සඳො අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඉේලීමක් 2016.09.26 දින 
ඉදිරිපත් කර තිගබ්. 

 

ගේකේ / උසස් අධයාපන ො මො මාර්ග අමාතයාංශය ගවත විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 
ගකාමිෂන් සභාගේ සභාපති  විසින් ඇමුණුගමි දැක්ගවන විශ්වවිදයාලය සතු 
ගද්පළ භාවිතය පිළිබඳ එකඟතා ගි විසුමකට ඇතුළත් ීම සඳො කටයුතු ගයාදා 
ඇත. (ඇමුණුම 01) 

 

 

2.2.3 ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිති.  

 ශ්රී ලංකා රාජය ගිණුේකරණ ප්රමිති 07 ප්රකාරව ජංගම ගනාවන වත්කේවල ඵලදායී ජීවිත 
කාලය වාර්ිකව සමාගලෝචනය ගනාකිරීම ගේතුගවන් පිරිවැය රු. 611,787,370 ක වත්කේ 
සේපූර්ණගයන් ක්ෂය කර ඇත්ගත් තවදුරටත් ප්රගයෝජනයට ගනිමින් පැවතුනි. ඒ අනුව වූ 
ඇස්තගේන්තුගත ගදෝෂය රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිති 03 ප්රකාරව ප්රතිගශෝධනය කිරීමට 

ගමම වත්කේ නැවත අගය කිරීම සඳො තක්ගස්රු කිරීගේ ගදපාර්තගේන්තුගවන් 
අයදුේ කර ඇත. 2015.10.15 දිනැති ලිපිය ගේ සමඟ අමුණා ඇති අතර 2017 
අගේේ මසට ගපර ගමම කාර්යය ඉටු කරවා ගැනිමට කටයුතු කරනු ලැගබ්. 
(ඇමුණුම 02) 
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කටයුතු කර ගනාතිබුණි. 

2.2.4 ගිණුේකරණ අුපාු  

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැගබ්.  

(අ) අවලංගු කරන ලද ගචක්පත් වල වටිනාකම අදාල වර්ෂගේදී ආදායමට බැර කළ යුතු වූවත් 
2015 වර්ෂගේදි එකතු වටිනාකම රු. 177,723 ක් වූ උපාධි අධයයන පීඨගයි අවලංගු කළ 
ගචක්පත් ආදායමට බැර ගනාගකාට එම පීඨය විසින් පවත්වාගගන යනු ලබන පීඨ සංවර්ධන 
අරමුදලට බැර කර තිබුණි. 

2016 වර්ෂගේදී නිවැරදි කර ඇත. 

 

(ආ) ශිෂය කණ්ඩායේ 45 කට අදාළ පාඨමාලා 2014 වර්ෂය තුළදී අවසන් කර තිබූ නමුත් ආදායේ 
අතිරික්තය වූ රු. 85,593,750 ක් සමුච්ිත අරමුදලට බැර කිරීමකින් ගතාරව රු. 31,353,952 
ක් පීඨ සංවර්ධන අරමුදලට බැර කර ඉතිරිය වූ රු. 54,239,798 ක් විලේභිත ආදායේ ගලස 
ගිණුේගත කර තිබුණි.    

2016 වර්ෂගේදී විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභා චක්ර ගේඛ අංක 04/2016 
අනුව  2015/2016 වර්ෂගේදී සේපූර්ණගයන් අවසන් කර ඇති පාඨමාලාවන්ි 
ගිණුේ පියීමට කටයුතු ඇත. 2016 වර්ෂගේදී පාඨමාලා 207ක ගිණුේ පියවා ඇත. 

2.2.5 විගණනය සඳො සාක්ි ගනාීම  

 පෙත දැක්ගවන ගිණුම විෂයයන් ඉදිරිගයන් දක්වා ඇති සාක්ි විගණනයට ඉදිරිපත් 
ගනාීය. 

ගිණුම විෂයය වටිනාකම රු. ඉදිරිපත් ගනාවූ සාක්ි 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලගේ 
තැන්පතු 

1,301,500 අදාල බිේපත් ගෙෝ ගවනත් 
තෙවුරු ගේඛණ 

ඉඩේ 35,296,230 ිමිකේ ඔප්පු 

ආපදා ණය 4,184,905 උපගේඛණ 
 

 

 

 

 

 

 

 

දිනය ව.අ නම විස්තරය මුදල 

1999 VN 1282,1283,1284 ලංකා විදුලි 
බලමණ්ඩලය 

වැලිගත්ත කෘි පර්. 
ආයතනයට විදුලිය 
සැපයීම 

41,500.00 

2006 VN 392 ලංකා විදුලි 
බලමණ්ඩලය 

වවදය පීඨයට විදුලිය 
සැපයීම 

1,260,000.00 
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ඉෙත විදුලි බල මණ්ඩලගයන් ඉෙත තැන්පතු සඳො තෙවුරු ලිපි ලබා ගැනීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

ිමිකේ ඔප්පු ලබා ගැනීමට කටයුතු ආරේභ කර ඇත. 

ගමම ණය ගශ්ෂගේ නිවැරදිතාවය තවදුරත් පරීක්ෂා කර 2017 වර්ෂගේදී අදාළ 
ක්රියා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැගබ්.    

 

2.3 ලැබිය යුතු ො ගගවිය යුතු ගිණුේ  

 උත්සව අත්තිකාරේ මුදේ ලබාදුන් දින සිට මාස 10 ක් තුල අදාළ නිලධාරීන්ගේ වැටුගපන් 
අුකර ගතයුතු වූවත් 2015 වර්ෂයට ගපර ලබාදී තිබූ රු. 179,100 ක අත්තිකාරේ ගශ්ෂ 
ගිණුේ වර්ෂය අවසන් වන විටත් අයකරගගන ගනාතිබුණු අතර අයකර ගනාගැනීමට ගේතු වූ 
කරුණු ො ිඟ අත්තිකාරේ සඳො කාල විශ්ගේෂණයක් විගණනය ගවත ඉදිරිපත් 
ගනාගකරුණි. 

2016 වර්ෂගේ ගිණුේ සමඟ කාල විෂ්ගේශණය ඉදිරිපත් කර ඇත. 

i. රු.53,600 2016  ො 2017 වර්ෂගේදී අයී ඇත. 
ii. රු.35,600.00 විශ්වවිදයාල අර්ථ සාධක අරමුදල මඟින් අය කර ගැනීම 

සඳො කටයුතු කිරීමට අවශය පියවර ගගන ඇති අතර විශ්වවිදයාලයට 
පාලනය කළ ගනාෙැකි ගේතුගවන් ඔවුන්ගේ අරමුදේ නිදෙස් කර 
නැත. 

iii. රු.89,900.00 විවිධ විශ්වවිදයාලයටන්ට මාරු ී ගගාස් ඇති 
නිලධාරීන්ට අයත් වන අතර ඒ ඒ විශ්වවිදයාලයන් අයකර ගැනීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

2.4 ප්රමාණවත් අධිකාර බලයකින් තෙවුරු ගනාවූ ගනුගදනු  

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැගබ්.  

(අ) විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ඇති වැටුප් ො දීමනා වලට 
අමතරව මො භාණ්ඩාගාරගයන්, උසස් අධයාපන අමාතයංශගයන් ගෙෝ විශ්වවිදයාල 
ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාගේ විධිමත් අනුමැතියකින් ගතාරව විශ්වවිදයාලය විසින් 
පවත්වාගගන යනු ලබන පාඨමාලා ආදායගමන් 2014 ො 2015 වර්ෂ වලදී පිළිගවලින් රු. 
2,060,300 ක් සෙ රු. 5,443,800 ක් ආයතනගේ විධායක ගර්ණිගේ නිලධාරීන් ගවත 
ගගෞරව දීමනාවක් (Honorarium Payments) ගලස ගගවා තිබුණි.  

2016/04 විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභා චක්රගේඛයට අනුව 2016.01.01 
දින සිට විධිමත් කර ඇත.  

(ආ) විශ්වවිදයාල අධයයන පීඨයන්ි පවත්වනු ලබන පීඨ මණ්ඩල රැස්ීේ ො අධයයනාංශයන්ි 
පවත්වනු ලබන අධයනාංශ රැස්ීේ ගෙෝ අධයයන මණ්ඩල රැස්ීේ සඳො සෙභාගීවන 
සාමාජිකයන් ගවනුගවන් සෙභාගීත්ව දීමනාවක් ගගීම සඳො විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 

මුදේ අමාතයාංශගේ ගපාදු වයාපාර චක්රගේඛ අංක PED 03/2015 අනුව ගමම 
ගගීේ කර ඇත. 
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ගකාමිෂන් සභාව ගෙෝ මුදේ අමාතයංශය, රාජය වයාපාර ගදපාර්තගේන්තු චගක්රේඛ මඟින් 
අනුමැතියක් ලබාදී ගනාතිබියදී උපාධි අධයයන පීඨය විසින් 2015 වර්ෂය තුළ රු. 1,106,217 
ක මුදලක් පීඨ මණ්ඩල ො අධයයන මණ්ඩල සාමාජිකයින් ගවත සෙභාගීත්ව දීමනා ගලස 
ගගවා තිබුණි. 

උපාධි අධයයන පීඨගේ පීඨ මණ්ඩල සමාජිකයන් සඳො සෙභාගීත්ව  දීමනා  ගලස 
2015 වර්ෂය තුළ එක් සමාජිකගයක් සඳො එක් රැස්ීමක් සෙභාගී ීම උගදසා 
රු.2,800.00ක මුදේ ගගවා ඇත. 

අධයයන මණ්ඩල රැස්ීම සඳො සාමාජීකයන් සඳො දීමනා ගලස 2015 වර්ෂය 
තුළ එක් සාමාජිකගයක් සඳො එක් රැස්ීමක් සෙභාගී ීම උගදසා රු.2,800.00ක 
මුදලක් ද එම අධයයන මණ්ඩල රැස්ීේ වල සභාපතිත්වය උසුලන සාමාජිකයා 
ගවත රු.3,160.00ක මුදලක් ද ගගවා ඇත. 

(ඇ) විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ඇති වැටුප් ො දීමනා වලට 
අමතරව මො භාණ්ඩාගාරගයන්, උසස් අධයාපන අමාතයංශගයන් ගෙෝ විශ්වවිදයාල 
ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාගේ විධිමත් අනුමැතියකින් ගතාරව උපාධි අධයයන පීඨය 
පවත්වාගගන යන පාඨමාලා 13 ක ආදායමින් එකතු වටිනාකම රු. 738,750 ක මුදලක් 
උපාධි අධයයන පීඨ ගස්වකයින් 06 ගදගනකු ගවත දීමනා ගලස ලබාදී තිබුණි. 

2016/04 විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභා චක්රගේඛයට අනුව 2016.01.01 
දින සිට විධිමත් කර ඇත.  

(ඈ) ආයතනය විසින් ස්ථාවර තැන්පතු ආගයෝජනය සඳො ලැබී තිබූ ගපාලී ආදායමින් රු. 
මිලියන 25 ක මුදලක් නිසි අනුමැතියකින් ගතාරව වවදය රක්ෂණ සුභසාධන අරමුදලක් 
ගවත මාරු කර තිබුණි. 

07.02.2014 දිනැති ජාතික අයවැය ගදපාර්තගේන්තුගේ ලිපිය අනුව අරමුදේ 
ගවනුගවන් ගලජර ගිණුේ පවත්වාගගන යාමට භාණ්ඩාගාරගේ අනුමැතිය අවශය 
ගනාවන බව දන්වා ඇත. (ඇමුණුම 03) 

2.5 නීති රීති, ගරගුලාසි ො කළමනාකරණ තීරණ වලට අනුකූල ගනාීම  

 පෙත සඳෙන් නීති රීති. ගරගුලාසි ො කලමනාකරණ තීරණ වලට අනුකූල ගනාීම 
නිරීක්ෂණය විය. 

 

  නීති රීති ො ගරගුලාසි ගයාමුව අනුකූල ගනාීම  

(අ)   විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන       
ගකාමිෂන් සභාව සෙ උසස් 
අධයාපන ආයතන සඳො වූ 
ආයතන සංග්රෙය 

  

 (i)   XX පරිච්ගේදගේ 3.1 ො 3.2   

වගන්ති 

ආයතනගේ අධයයන ො අනධයයන 
සියළුම නිලධාරීන් පැමිණීගේ ො 
පියීගේ ගේලාවන් සටෙන් කළ යුතු 
වූවත් අධයයන නිලධාරීන් 703 
ගදගනකුගේ පැමිණීම ො නිවාු 
සනාථ කරගත ගනාෙැකිීම 
ගේතුගවන් රු. 1,232,701,445 ක 

(i) වර්තමානගේ අනුගමනය කරනු ලබන ගසගමස්තර ක්ර මය ො සේබන්ධව 
පවතින නිරන්තර ඇගයීේ ක්ර මයට අනුකූලව අධයයන කටයුතු සඳො වන 
ප්රාගයෝගික ක්රියාකාරකේ ො අදාළ ගද්ශන පවතින අවස්ථාව අනුවත් ඒ සඳො 
අවශය පර්ගේෂණ කටයුතු ො පුස්තකාල ගස්වා ආදිය අනුවත් අධයයන කාර්ය 
මණ්ඩලය කටයුතු කරන බව දන්වා සිටිමි. 

 



260 

වැටුප් ො දීමනාවල නිවැරදිතාවය 
පරීක්ෂා කළ ගනාෙැකි විය. 

ගමය විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාව විසින් ගත යුතු ප්රතිපත්තිමය 
තීරණයක් බැවින් විශ්වවිදයාලගේ පරිපාලනගයන් බැෙැර කටයුත්තකි. 

  (ii) IX පරිච්ගේදගේ 2.2 වගන්තිය 
සෙ 1993 ුනි 21 දිනැති අංක 575 
දරන විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 
ගකාමිෂන් සභා චක්රගේඛය 

 

සතිඅන්ත ො රජගේ නිවාු දිනයන්ි 
රාජකාරී කටයුතු සිදුකිරීම සඳො 
ගගීේ කිරීගේදී විධිවිධානවලට 
අනුකූල ගනාවන පරිදි ස්ථාවර 
දීමනාවක් ලබාදීම ගේතුගවන් රු. 
298,743 ක දීමනා වැඩිපුර ගගවා 
තිබුණි. 

2016/04 විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභා චක්රගේඛයට අනුව 2016.01.01 
දින සිට විධිමත් කර ඇත.  

 (ආ) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල 
පනගත් XIII පරිච්ගේදගේ 99(1) 

විශ්වවිදයාලය විසින් පවත්වාගත යුතු 
අරමුදලට අමතරව ගවනත් අරමුදේ 
84 ක් පවත්වාගගන ගගාස් තිබූ අතර 
සමාගලෝිත වර්ෂය තුළ විධිමත් 
අනුමැතියකින් ගතාරව එකතු 
වටිනාකම රු. 201,997,336 න් එකී 
අරමුදේ වලට මාරු කර තිබුණි. 

එකඟ ගනාගවමි. 

ගමි සඳෙන් අමතර අරමුදේ, අරමුදේ ගනාවන අතර ගිණුේ තැබීගේ පෙසුව 
සඳො පවත්වාගගන යනු බව ගලජර ගිණුේ ගේ. 

 

එගස්ම ගමම ගලජර ගිණුේ පවත්වාගගන යාම සඳො විරුද්ධත්වයක් ගනාමැති බව 
ජාතික අයවැය ගදපාර්තගේන්තුගවන් 05.02.2014 දිනැති ලිපිගේ අනුමැතිය දී 
ඇත. (ඇමුණුම 03) 

 (ඇ) 2014 ගපබරවාරි 11 දිනැති අංක 
02/2014 දරන කළමනාකරණ 
ගස්වා චගක්රේඛය 

ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ලබාගදන 
ප්රතිපාදන පර්ගේෂණ වියදේ සඳො 
වැය ගනාකළ යුතු වූවත් සමාගලෝිත 
වර්ෂය තුළදී ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
විශ්වවිදයාලය ගවත ලැබුණු ප්රතිපාදන 
තුළින් රු. 3,824,931 ක 
පර්ගේෂණාධාර ලබාදී තිබුණි. 

අදාළ ප්රතිපාදන මුදේ ප්රතිපූර්ණය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැගබ්. 

 (ඈ) ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී 
ජනරජගේ මුදේ ගරගුලාසි සංග්රෙය 
මුදේ ගරගුලාසි අංක 371 

(i) අත්තිකාරේ ලබා දීම හුගදක් 
මාණ්ඩලික තත්ත්වගේ නිලධාරීන්ට 
පමණක් සීමා වියයුතු වූවත් 
මාණ්ඩලික ගනාවන නිලධාරීන් 29 
ගදගනකු ගවත අවස්ථා 128ක දී 
එකතු වටිනාකම රු. 2,140,650ක 
අත්තිකාරේ ලබාදී තිබුණි. 

(i) මාණ්ඩලික තත්වගේ නිලධාරීන්ට පමණක් අත්තිකාරේ ලබා දීමට 2016 
වර්ෂගේ සිට පියවර ගගන ඇත. රු.1,697,445.50 ක  එකතුව අත්තිකාරේ ගලස 
ගගවා ඇත්ගත් ආයතන ගවත ගචක් පත් මඟිනි. මාණ්ඩලික ගනාවන 
නිලධාරිනියක අවස්ථා කිිපයකදි රු. 43,000.00 ක එකතුව මුදේ අත්තිකාරේ 
ගලස ගගවා ඇත. ඉෙත කරුණු වලට අදාළ ගතාරතුරු ඇමුණුේ අංක 04 මඟින් 
දක්වා ඇත.   
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   (ii) අදාල කාර්යය නිමකළ විගසම 
අත්තිකාරේ පියවිය යුතු වූවත් අවස්ථා 
15කදී ලබාගගන තිබූ එකතු 
වටිනාකම රු. 2,707,277ක 
අත්තිකාරේ ලබා දී දින 34 සිට දින 
279 දක්වා කාලයක් ගතී තිබුණ ද 
පියීමට කටයුතු කර ගනාතිපබුණි. 

(ii) එම තත්ත්වය නිවැරදි කර ඇති අතර 2016 වර්ෂගේ සිට එගස් ගනාීමට 
පියවර ගගන ඇත. 

   (iii) නිසි ගලස පුගරෝකථනය කළ 
වැය ඇස්තගේන්තුවක් මත පමණක් 
අත්තිකාරේ ලබාදීම සිදු කළ යුතු 
වූවත් එවැන්නකින් ගතාරව 
අත්තිකාරේ ලබාදීම ගේතුගවන් රු. 
158,201 ක වියදේ සඳො අවස්ථා 23 
ක දී රු. 460,625ක අත්තිකාරේ 
ලබාදී තිබුණි. 

දැනට ගමම තත්වයන් වළක්වා ගගන නිසි ගලස පුගරෝකථනය කළ වැය 
ඇස්තගේන්තුවක් මත පදනේව අත්තිකාරේ ලබා දීමට පියවර ගගන ඇත. 

 

 (ඉ) 2015 ුලි 14 දිනැති අංක 03/2015 
දරන රාජය මුදේ චක්රගේඛය 

වරකට ලබා දිය ෙැකි උපරිම 
අත්තිකාරේ වටිනාකම රු. 100,000 
ක් වූවත් ආයතනය විසින් අවස්ථා 
17ක දී චක්රගේඛ විධිවිධාන අභිබවා 
රු. 105,000 සිට රු. 300,000 දක්වා 
පරාසයක් තුළ අත්තිකාරේ ලබා දී 
තිබුණි. 

ඇමුණුේ අංක 05 මඟින් දක්වා ඇති පරිදි පීඨය විසින් අවස්ථා 05 කදී රු. 
100,000/- ඉක්මවූ අත්තිකාරේ ගගවා ඇත්ගත් ආයතන සෙ බාිර ගස්වා 
දායකයින් ගවත ගචක්පත් මඟිනි. මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ගදගදගනකුට අවස්ථා 
තුනකදී රු. 100,000/- ඉක්මවූ අත්තිකාරේ ලබා දී තිබුණි. (ඇමුණුේ අංක 06) 
 
රාජය මුදේ චක්රගේඛ අංක 03/2015 ට අනුව කිසියේ විගශ්ිත කාර්යයන් සඳො 
මාණ්ඩලික තත්වගේ නිලධාරීන්ට පමණක් එක් අවස්ථාවකදී රු. 100,000/- ක 
උපරිමයක් දක්වා පමණක් අත්තිකාරේ ලබා දීමට 2016 වර්ෂගේදී පියවර ගගන 
ඇත. එගස්ම අන් අවස්ථාවල එය රු. 10,000/- ට සීමා කර තිගබ්. 

ගමම තත්වය අවම කිරීමට පියවර ගගන ඇත. 

3. මූලය සමාගලෝචනට  

3.1 මූලය ප්රතිඵල  

 ඉදිරිපත් කරන ලද මූලය ප්රකාශන අනුව 2015 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 
විශ්වවිදයාලගේ මූලය ප්රතිඵලය රු. 326,038,151 ක අතිරික්තයක් වූ අතර, ඊට අනුරූපීව 
ඉකුත් වර්ෂගේ අතිරික්ත රු. 372,221,037 ක් වූගයන් ඉකුත් වර්ෂයට සාගප්ක්ෂව 
සමාගලෝිත වර්ෂගේ මූලය ප්රතිඵලය රු. 46,182,886 කින් පිරීහී තිබුණි. රජගේ ප්රදාන රු. 
467,055,692 කින් වැඩි ී තිබුණද වැටුප් ො ගේතන වියදේ රු. 400,333,561 කින් ො 

සටෙන් කර ගතිමි. 
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අගනකුත් ගපාදු කාර්ය වියදේ රු. 130,653,265 කින් වැඩිීම ඉෙත මූලය ප්රතිඵලගේ පිරීහීම 
ගකගරි ප්රධාන වශගයන් බලපා තිබුණි. 

සමාගලෝික වර්ෂය සෙ ඉකුත් වර්ෂ 4 ක මූලය ප්රතිඵල විග්රෙ කිරීගේදී 2011 වර්ෂයට 
සාගප්ක්ෂව 2012 වර්ෂගේදී ආයතනගේ අතිරික්තය සියයට 52 ක අුීමක් ගපන්නුේ කළද 
2013 සෙ 2014 වර්ෂ වල අතිරික්ත අඛණ්ඩව වර්ධනය ී තිබුණු අතර නැවත 2015 
වර්ෂගේදී සුළු අුීමක් ගපන්නුේ කර තිබුණි. ගකගස් වුවද ගස්වක පාරිරමිකල රජයට ගගවු 
බදු ො ජංගම ගනාවන වත්කේ සඳො ක්ෂය සැලකීගේදී විශ්වවිදයාලගේ දායකත්වය 2011 
වර්ෂගේ සිටම අඛණ්ඩව වර්ධනය ී තිබුණු අතර එය 2014 ො 2015 වර්ෂවල පිළිගවලින් 
රු. 2,302,710,443 ක් ො රු. 2,629,543.494 ක් ී තිබුණි. ඒ අනුව 2014 වර්ෂයට 
සාගප්ක්ෂව සමාගලෝිත වර්ෂගේදී දායකත්වය වැඩිීම සියයට 14 ක් විය. 

4. ගමගෙයුේ සමාගලෝචනය  

4.1 කළමනාකරණ ක්රියාකාරකේ  

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ණ කරනු ලැගබ්.  

(අ) 2003 වර්ෂගේ ආරේභ කරන ලද සීඩා වයාපෘතිය 2010 වර්ෂගේදී අවසන් ී තිබූ නමුත් 
වයාපෘතියට අදාල ගිවිසුගේ 7 වැනි වගන්තිය ප්රකාරව ගිවිසුේ ො කාර්ය අවසන් වූ පසු 
ඉතිරියක් ගේ නේ ස්ීඩන් රජයට ලබාදිය යුතු වූවත් වයාපෘතිගේ අතිරික්තය වූ රු. 
2,543,154 ක මුදල විශ්වවිදයාලය විසින් තවදුරටත් රඳවාගගන තිබුණි. 

නිවැරදි කර ඇත. 

(ආ) පීඨගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ ඇතුළත් ගනාවූ අධයයන අධයක්ෂ නමින් තනතුරක් 
ඇතිකර මාසයකය රු. 15,000 බැගින් සමාගලෝිත වර්ෂය තුළ රු. 165,000 ක දීමනා ලබාදී 
තිබුණි. ගමම දීමනාව ගගීම සඳො ආචාර්යවරිය ගවත පවරා ඇති කාර්යයන් පිළිබඳව ලිඛිත 
සාක්ි ඉදිරිපත් ගනාවුණි. 

2016/04 විශ්වවිදයාල ප්රතිපාද ගකාමිෂන් සභා චක්රගේඛයට අනුව 2016.01.01 දින 
සිට විධිමත් කර ඇත. 

 

ගමම අධයයන අධයෂක තනතුර පීඨය පටන්ගත් කාලගේ සිට පැවත එන 
තනතුරක් බවත් ගමම තනතුර පීඨාධිපතිට ගදවැනි වු අධයයන කටයුතු පිළිබද 
වගකීේ ප්රමාණයක් දරණ තනතුරක් ගේ. 

ඒවා අතර ගමම තනතුරට ගතෝරාගත් අය විසින් පීඨගේ සියලුම විදයාර්ථතීන්, 
අධයයන කාර්යය සෙ උපගද්ශන පාඨමාලා සමාගයෝජනය සඳො මගගපන්ීම 
දුක්ගැනවිලි/ගනෝක්කාු පිළිබද ගසායා බලන කමිටුව (Grievances Committee), 
ආචාරධර්ම කමිටුව (Ethics Committee) වැනි කමිටු වල කාර්යය ඉටු කර ඇති 
අතර එගමන්ම ආයතනික සමාගලෝචන (Institutional Review)ි ගමන්ම 
වාර්ික පර්ගේෂණ සමුළුව(Annual Research Symposium)සෙ විභාග 
සේබන්ධීකාරක කාර්යයන් ද සිදු කර ඇති අතර තවද පීඨගේ සියලුම අධයයන 
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රැස්ීේ වලට (BSPS,BSDS) වලට පැමිණ එි දී ඇතිවන අධයයන ප්රශ්න වලදී 
උපගද්ශන ලබා දී ඇති අතර ගමම පත්ීම විශ්ව විදයාලය තුළ අභයන්තර 
දැන්ීමක් මගින් අදාළ ක්රමගේදයන්ට යටත්ව උපකුලපතිවරයා විසින් විධිමත්ව 
ගමම පත්ීම සිදු කර ඇත.  

 

(ඇ) ඉදිකරමින් පවතින උපාධි අධයයන පීඨ ගගාඩනැගිේගේ සුපරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කළ බව 
සඳෙන් කරමින් පීඨගේ ගේඛකාධිකාරීවරිය විසින් මාසයකට රු. 35,000 බැඟින් 
සමා ගලෝිත වර්ෂය තුළ රු. 210,000 ත දීමනාවක් ලබාගගන තිබුණි. ගේඛකාධිකාරීවරයා 
ඉදිකිරීේ කටයුතු සුපරීක්ෂණය සුදු කළ ආකාරය ො සුපරීක්ෂණය තුළ වූ නිරීක්ෂණයන් 
සේබන්ධ කිසිදු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර ගනාතිබියදී ඉෙත ගගීේ සිදුකර තිබුණි. 

2015 ුනි මස සිට ගමම ගගීම නවතා ඇත. 

(ඈ) විශ්වවිදයාලය තුළ පරිගණක ගයදවුේ සෙකාර තනතුරක ගස්වය කල පුද්ගලගයකු විසින් 
වයාජ විභාග ප්රතිඵල සෙතික සැකසීම ගේතුගවන් ඔහුට එගරිව 1968 අංක 25 දරන ප්රසිද්ධි 
විභාග පනත ො දණ්ඩ නීති සංග්රෙය අනුව නීතයානුකූල කටයුතු කර දන්වන ගලස විභාග 
ගකාමසාරිස්වරයා විසින් ගේඛකාධිකාරීවරයා ගවත දන්වා ඒවා ඇතත් එගස් නීතයානුකූලව 
කටයුතු කිරීමකින් ගතාරව ඔහුව ගස්වගයන් ඉවත්කර විශ්වවිදයාල අර්ථසාධක අරමුදේ ො 
ගස්වා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදේ ලබාගැනීම සඳො අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. 

පරිගණක ගයදවුේ සෙකාර තනතුරක ගස්වය කළ ආර්. ඩී.සී.පී. අේවිස් මෙතා 
විසින් වයාජ විභාග ප්රතිඵල සෙතික ඉදිරිපත් කර ඇති බවට විභාග 
ගකාමසාරිස්වරයා විසින් දන්වා එවා ඇති සියළු කරුණු පිලිබඳ සඳෙන් කර 
2009.12.08 දින ගමගමෝපතක් මගින් සියලු ගතාරතුරු විශ්ව විදයාලගේ පාලක 
සභාව ගවත වාර්තා කර ඇති අතර ඒ අනුව 2009.12.09 දින පැවති 426 වන 
පාලක සභා රැස්ීගේදි වොම ක්රියාත්මක වන පරිදි ඔහුගේ ගස්වය අවසන් කිරීමට 
තීරණය කර ඇත. එකී තීරණයට අනුව 2009.12.10 දිනැති ලිපිය මඟින් අේවිස් 
මෙතාගේ ගස්වය අවසන් කර ඇත. ඒ අනුව ඔහුගේ ගස්වය නතර කල ද 
2006.05.04 දින සිට පරිගණක ගයදවුේ සෙකාර තනතුගරි ගස්වය කිරීම සලකා 
බලා විශ්ව විදයාල අර්ථසාධක අරමුදේ ො ගස්වා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදේ 
ලබා දීමට විශ්ව විදයාලය විසින් කටයුතු කර ඇත. 

 

(ඉ) සමාගලෝිත වර්ෂගේ අවසාන දිනට ගිවිසුේ ො බැඳුේකර කඩකල ආචාර්යවරුන් 31 
ගදගනකුගගන් විශ්වවිදයාලය ගවත රු. 36,019,234 ක් ලැබිය යුතුව තිබුණු අතර ගමම 
ගශ්ෂගයන් 2010 වර්ෂයට ගපර ගිවිසුේ කඩ කර ඇති ආචාර්යවරුන් 07 ගදගනකුගගන් රු. 
1,892,022 මුදලක් අයවිය යුතුව ඇතත් ඔවුන්ට එගරිව කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක් ගගන 
ගනාතිබුණි. තවද 2010 වර්ෂගයන් පසුව ඇති කරගත් ගිවිසුේ තුළ විශ්වවිදයාල අර්ථසාධක 
අරමුදගලන් ගිවිසුේ ගත මුදේ අයකර ගත ෙැකි බවට ගකාන්ගද්සියක් ඇතුළත් වුවද එම 
ගකාන්ගද්සිය ඇතුළත් ගිවිසුේ 2ක් කඩකර වසර 03 කට අධික කාලයක් ගතී ඇතත් 
අයවිය යුතු රු. 3,561,741 ක් අදාළ ආචාර්යවරුන්ගේ අර්ථසාධක අරමුදේ වලින් අය කර 
ගැනීමට කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක් ගගන ගනාතිබුණි. 

ගිවිසුේ කඩ කිරිම සේබන්ධගයන් වර්තමාන තත්වය 31.12.2016 දිනට 
ආචාර්යවරුන් 37 ගදගනකුගේ ගශ්ෂය  රු.40,091,979.05. 

 

2012 වර්ෂයට ගපර ගිවිසුේ කඩකළ ආචාර්යවරුන් 23 ගදනාගේ ගශ්ෂය  
රු.20,303,008.88 

2012 වර්ෂයට පසු ගිවිසුේ කඩකළ ආචාර්යවරුන් 14 ගදනාගේ ගශ්ෂය  
රු.19,788,970.14 

ආචොර්ෂවරුන්ද් 37 කද්නොකේ එ තුව                                                      
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රු.40,091,979,02 

 

2012 වර්ෂයට  ගපර ගිවිසුේ කඩ කළ ආචාර්යවරුන් ගශ්ෂගයන් රු.1,892,023.14 
ආචාර්යවරු 07 ට අයත්වන අතර ඔවුන්ගේ ලිපිනයන් ගසායාගැනීමට අපෙසු ීම 
නිසා නීතිමය කටයුතු කර ගැනීම අපෙසු ී ඇත. 

 

ගිවිසුේ කඩකළ ආචාර්යවරු 13 ගදගනකුගේ 2016 වර්ෂය තුළ රු.12,386,244.02 
ක් අයකර ගගන ඇත. ගේ තුළ 2016 වර්ෂය තුළ ගිවිසුේ කඩකළ ආචාර්යවරු 06 
ගදගනකුගේ එකතුවූ රු.16,183,761.00 මුදලින් ආචාර්යවරු 04 ගදගනකුගේ 
එකතුවූ රු.5,576,488.55 මුදල 2016 වර්ෂය තුළම අයකර ගගන ඇති අතර ඉතිරි 
ගදගදනාගේ අයකර ගැනීම සඳො කටයුතු කරනු ලැගබ්. 

 

2016.01.01 දිනට ගපර ගිවිසුේ කඩකළ ආචාර්යවරු ගදගදනාගේ එකතුව 
රු.1,323,388.02 ක් මුදල 2016 වර්ෂය තුළ සේපූර්ණගයන් ගගවා ඇත. 

 

2016.12.31 දිනට ආචාර්යවරු 09 ගදගනකුගේ එකතුවූ රු.14,689,111.95 අයකර 
ගැනිම සඳො නීතිමය පියවර ගගන තිගබ්. 

4.2 අරමුදේ ඌන උපගයෝජනය  

 පෙත සඳෙන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැගබ්.  

(අ) රජගේ ප්රදාන ගිණුගමි ආරේභක ගශ්ෂය රු. 41,618,780 ක් පැවතියදී රු. 28,404,075ත 
වැය දැරීම සඳො සමාගලෝිත වර්ෂගේදී භාණ්ඩාගාරගයන් රු. 55,000,000 ක් ලබාගගන 
තිබුණි. නිසි ඇස්තගේන්තුවකින් ගතාරව කටයුතු කිරීම ගේතුගවන් එම ගිණුගමි රු. 
68,214,705ක ගශ්ෂයක් ඌන උපගයෝජිතව පවතින බව අනාවරණය විය. 

පර්ගේෂණ සදො ගවන් කර ඇති අනුමත ප්රධානයන් ි අගය රු.206,405,491 කි. 
ගේ දක්වා  පර්ගේෂණ සඳො වියදේ කර ඇති මුදල රු. 79,965,890.35 ගලස 
දැක්ගේ. ඒ අනුව පර්ගේෂණ ප්රධානයන් සදො විශ්ව විදයලය විසින් රු 
126,439,600.65 ගගීමට බැදී ඇත.එම මුදලින්රු. 68,115,205.31 මුදලක් 
පමණක් ප්රධානයන් ලබා දී ඇති පර්ගේෂණ කටයුතු වලට අදාලව පවතින ඉදිරි 
වියදේ දැරීම සදො විශ්ව විදයල ගිණුේ වල රැදී පවති. 

2016 වර්ෂගේදී ප්රගයෝජනයට ගගන ඇත. 

 

(ආ) ප්රාේධන වැය තුල වූ ශිෂය ගක්න්ීය අධයාපනය සඳො සමාගලෝිත වර්ෂගේදී රු. 
25,000,000ක ප්රාේධන ප්රදානයන් ලබාගගන තිබූ නමුත් රු. 209,750 ක් පමණක් වැයකර 

ශිෂය ගක්න්ීය අධයයනය කිරීම සඳො විශ්වවිදයාලගේ  පරිගණක ජාල ගත 
කිරීමක් සඳො ගමම මුදේ වැය කර ඇත. මුදේ වියදේ සඳො බැඳිම 2016 වර්ෂගයදී 
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තිබුණි. සිදු කර ඇති අතර 2016 වර්ෂගේදී කාර්යය නිම කිරීගමන් අනතුරුව 2017 
වර්ෂගයදී ගගීේ කරනු ඇත. 

 

(ඇ) පිරිසිදු කිරීගේ ගිවිසුමට අනුකූලව පිරිසිදු කිරීගේ කටයුතු වලට දායක වූ ගස්වක සංඛයාව ො 
ගස්වය කළ දින ගණන අනුව ගගීමට එකඟ ී ඇති අනුපාත පදනේ කරගගන පිරිසිදු 
කිරීගේ ආයතනයන්ට ගගවිය යුතු මුදල ගණනය කළ යුතු නමුත් ඊට අනුකූල ගනාවන ගස් 
ගගීේ කිරීේ ගේතුගවන් නියැදි පරීක්ෂාවට අනුව එක් මාසයක් සඳො එක් එක් පීඨයන්ට 
අදාල පිරිසිදු කිරීගේ ගිවිසුම අනුව ගගවිය යුතු මුදල ො ගගවූ මුදේ අතර රු. 1,124,240ක 
ගවනසක් නිරීක්ෂණය විය. 

සනීපාරක්ෂක ො පිරිසිදු කිරීගේ ගස්වාව සඳො අවශය ආයතන ගත්රීේ කරනු 
ලබන්ගන් විවෘත ගටන්ඩර් කැඳීමක් මඟිනි. එම ආයතන විසින් කරනු ලබන 
ප්රමාණ බිේ පත්රයට අනුකූලව ගගීේ සිදු කරනු ලබයි. ප්රමාණ බිේ පත්රගේ එක් 
එක් වැඩ ගකාටස් සඳො එම ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මිල ගණන් මත 
පදනේව මාසික බිේ පත සැකසී ඇත. සනීපාරක්ෂක කේකරුවන් සඳො දිනකට 
ගගවනු ලබන ගේතන අප විසින් ඉේලුේ කරනු ලබන්ගන් ගස්වය සඳො 
ගනාපැමිගණන ගස්වකයන් සඳො මාසික බිේ පතින් අු කිරීම සඳො මිස 
ඔවුන්ගේ ගගීේ කරනු ලබන්ගන් දිනකට ගගවනු ලබන ගේතන පදනේ ගකාට 
ගනාවන බව දන්වනු කැමැත්ගත්මි.  

ඒ අනුව සනීපාරක්ෂක ො පිරිසිදු කිරීගේ ගස්වා ගිවිසුම ගජයෂ්ඨ සෙකාර 
ගේඛකාධිකාරී / නීති ො ප්රාගේඛණ උපගදස් මත සංගශෝධන කර ඇත. ඒ අනුව 
ගස්වා ගිවිසුමට ප්රමාණ බිේ පත්රය මත පදනේව ගගීේ කටයුතු කරන බවට යන 
වගන්තිය ඇතුළත් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ගතමි. 

(ඈ) පර්ගේෂණාධාර ලබාගන්නා ආචාර්යවරුන් පර්ගයෂණ ගයෝජනාගවි වූ දිනයන්ිදී සිය 
පර්ගේෂණය අවසන් ගකාට අවසන් පර්ගේෂණ වාර්තාව ලබාදිය යුතු වූවත් එකතු වටිනාකම 
රු. 9,136,737 ක පර්ගේෂණාධාර ලබාගගන තිබූ ආචාර්යවරු 12 ගදගනකුට අදාලව අවසන් 
පර්ගේෂණ වාර්තාව ලබාදිය යුතු දිනය ඉක්මවා අවුරුද්දක් ගතී තිබුණද අවසන් පර්ගේෂණ 
වාර්තා ලබාදී ගනාතිබුණි. 

පර්ගේෂණධාර ලබා ගගන ඇති ආචාර්යවරුන් 12 ගදනා අතුරින් එක් 
ආචාර්යවරියක විසින් පර්ගේෂණයට අදාල අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත. ඉතිරි 
ආචාර්යවරුන් 11 ගදනා විසින් ප්රගති වාර්තා ලබා දී ඇති අතර අවසන් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳො කාලය දීර්ඝ කරගගන ඇත. 

අද දිනට ආචාර්යවරුන් 11 ගදගනකු විසින් අවසන් වාර්තාව ලබා දී ඇත. 

(ඉ) විවිධ ගේතු මත විේවවිදයාල ගස්වගයන් ඉවත් ී ඇති ගස්වකයින් 14 ගදගනකුගගන් ලැබිය 
යුතු ණය ගශ්ෂය රු. 1,243,481 ක් වන අතර අවුරුද 5ත් 10ත් අතර දීර්ඝ කාලයක සිට 
පැවත එන ගමම ණය ගශ්ෂ අයකර ගැනීමට නීතයානුකූලව නටයුතු කර ගනාතිබුණි. 

 

 

ගමම ණය ගශ්ෂ ගේ වන විට අය ගවමින් පවතී. එම ගශ්ෂයන්ි වර්තමාන තත්වය 
පෙත දක්වා ඇත. 

රු. 1,020,714.00 ක ණය ගශ්ෂය අර්ථසාධක අරමුදේ නිදෙස් කිරීගේදී අයකරගනු 
ඇත. අද වන විට යේ යේ නීතිමය සේබන්ධයන් මත ගමාවුන්ගේ අර්ථ සාධක 
අරමුදේ නිදෙස් කිරිගේ අයදුේ පත් විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන ගකාමිෂන් සභාවට 
ඉදිරිපත් කිරිමට ගනාෙැකි ී ඇත.  

රු. 220,767.00 2016 වර්ෂගේදී අයකර ගගන ඇත. 

4.3 ෙඳුනාගන්නා ලද පාු  
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 සමාගලෝිත වර්ෂගේ ගදසැේබර් 31 දක්නට සිදුකරන ලද ගභෞතික ගපාත් පරීක්ෂාව අනුව 
රු. 3,292,524 ක් වටිනා ගපාත් 27,367 ක් අස්ථාන ගත ී තිබුණි. ගමම ගපාත් සේබන්ධව 
කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක් ගගන ගනාතිබූ අතර මූලය ප්රකාශන තුළ කිසිදු ගැලපීමක් ද සිදුකර 
ගනාතිබුණි. 

මින් ඉදිරියට අදාල ගපාත් සමීක්ෂණ ක්රමවත්ව පවත්වාගගන යනු ඇත 

අස්ථාන ගතී ඇති ගපාත් අගය කිරිගමන් අනතුරුව පාලක මණ්ඩලගයන් 
අනුමැතිය යටගත් අදාළ ගශ්ෂය කපා ෙැරීමට කටයුතු කරනු ලැගබ්.  

4.4 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය  

 විශ්වවිදයාල අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තුළ පුරප්පාු 362 ක් පැවතියදී පුරප්පාු පිරීම 
සඳො කටයුතු ගනාකර ගකාන්ත්රාත් පදනම මත ගස්වකයන් 103 ගදගනකු රඳවාගගන 
සමාගලෝිත වර්ෂය තුළ රු. 27,804,822 ක වැටුප් ගගවා තිබුණි. ගබෝගෙෝ ගස්වකයින් 
ගකාන්ත්රාත් කාලය අවුරුදු 5 ඉක්මවා තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

අනධයයන (පරිපාලනය ගනාවන) කාර්ය මණ්ඩලගේ  2015 වර්ෂය අවසන් වන 
විට පුරප්පාු 173ක් පැවතුණි. එකී වර්ෂය තුළ නව බඳවා ගැනිේ 26ක් වූ අතර , 
ගස්වගයන් විරාම යාේ, ඉේලා අස්ීේ, ගස්වය අතෙැර ගියාගස් සැලකීම, ස්ථාන 
මාරු ීේ ගේතුන් මත වර්ෂය අවසන් වන විට පුරප්පාු 25 ක් ඇතිව තිබුණි. 
ගකාමිෂන් සභා චක්රගේඛ අංක 876 අනුව, අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලගේ ගබාගෙෝ 
තනතුරු වල පවතින පුරප්පාු පිරීම උසස් අධයාපන අමාතයාවරයා විසින් එවනු 
ලබන නාම ගේඛණයක අයදුේකරුවන් අතරින් සිදු කළ යුතු බැවින්, එකී නාම 
ගේඛණ එීම ප්රමාද ීම, එවනු ලබන නාම ගේඛණ වල අයදුේ කරුවන් අදාළ 
සුදුසුකේ සපුරා ගනාමැති ීම ො ගතෝරා ගැනීම සඳො පවත්වනු ලබන ගත්රීගේ 
විභාගගයන් ප්රමාණවත් ලකුණු ලබා ගනාගැනීම ො සේමුඛ පරීක්ෂණගේදී 
ප්රමාණවත් කුසලතාවක් ගනාදැක්ීම වැනි ගේතූන් මත පුරප්පාු සියේල පුරවා 
ගැනීගේ ප්රාගයෝගික අපෙසුතාවක් ඇති ගේ. තවද, පුරප්පාු පිරීමට සමගාමීව 
නැවත පුරප්පාු ඇතිීම අඛණ්ඩව  සිදු වන බැවින් සියේල පිරීම ගැටළු සෙගත 
ගේ. 

 

විවිධ අංශයන් ි පවතින පුරප්පාු ගේතුගවන් එම අංශගයි කටයුතු ක්රමවත්ව 
පවත්වාගගන යාම සඳො ප්රාගයෝගික පුහුණුව සඳො අනුයුක්ත කළ අභයාසලාභින් 
ගස්වය කණ්ඩනය කිරීගමන් පසු කාර්ය පැවරුේ මත වදනික දීමනාවන් මත 
අනුයුක්ත කර ඇති අතර විවිධ පාඨමාලා වල කටයුතු සඳො විමධයගත ප්රතිපාදන 
(Cadre provisions)  ගනාමැති බැවින් , එම කටයුතු ක්රමවත්ව පවත්වාගගන යාම 
සඳො එකී පාඨමාලාවල උපයාගන්නා අරමුදලින් ගගීමට කාර්ය පැවරුමක් අදාළ 
අයට ලබා දී ඇති බවද දන්වමි. 

ඒ අනුව ගමය ගකාන්ත්රාත් පදනම මත පත්කිරීමක් බවද වැඩිදුරටත් දන්වනු 
කැමැත්ගතමි. 

 

5. පද්ධති ො පාලන  
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 විගණනගේදී නිරීක්ෂණය වූ පද්ධති ො පාලන අුපාු වරින් වර විශ්වවිදයාලගේ 
උපකුලපතිවරයාගේ අවධානයට ගයාමුකරන ලදී. පෙත සඳෙන් පාලන ක්ගෂ්ත්ර ගකගරි 
විගශ්ෂ අවධානය ගයාමුකළ යුතුය. 

ඉදිරිගේදී ගේ පිළිබඳව විගශ්ෂ අවධානය ගයාමු කිරීමට සටෙන් කර ගතිමි. 

 

2016 වර්ෂගේ සිට ගේ පිළිබඳව විගශ්ෂ අවධානය ගයාමු කර ඇත. 

 

රැදවුේ මුදේ සේබන්ධගයන් සියලුම ගතාරතුරු ඇතුළත් වූ ආකාරගේ ගේඛණයක් 
පවත්වා ගගන යාමට ො අධීක්ෂණය සඳො ගවනම ඒකකයක් 2017 වර්ෂය සිට 
පිිටුීමට කටයුතු කර ඇත. 

 

ගද්පළ අයිතිය තෙවුරු කර ගැනීමට කටයුතු ගකගරමින් පවතී. 

 

ණයගැති ො ණයිමි පාලනය 2016 වර්ෂගේ විධිමත් කර ඇත. 

  පද්ධති ො පාලන ක්ගෂ්ත්ර නිරීක්ෂණ 

(අ) මූලය පාලනය ගචක්පත් අවලංගු කිරීම, නැවත 
නිකුත් කිරීම ො ආදායමට ගැනීම 
දුර්වල මට්ටමක පැවතීම 

(ආ) ගකාන්ත්රාත් පාරිපාලනය අදාල ලිපිගගානු විධිමත්ව නඩත්තු 
ගනාකිරීම සෙ අධීක්ෂණය දුර්වල 
මට්ටමක පැවතීම. 

රැඳවුේ මුදේ සේබන්ධ විධිමත් 
ගේඛනයක් පවත්වාගගන ගනායෑම. 

 (ඇ) ස්ථාවර වත්කේ කළමනාකරණය ගද්පල අයිතිය තෙවුරු කර 
ගනාගැනීම, නඩත්තු කිරීම ො 
අපෙරණය පිළිබඳ දුර්වලතා පැවතීම. 

 (ඈ) ණයගැති ො ණයිමි පාලනය ගශ්ෂ නිරවුේ කිරීමට අවශය පියවර 
ගනාගැනීම. 

 (ඉ) කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය බඳවාගැනීගේ පටිපාටිය නිසි පරිදි 
අනුගමනය ගනාකිරීම, අධයයන 
කාර්ය මණ්ඩල පැමිණිම ො පියීම 
සටෙන් ගනාකිරීම. 
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 (ඊ) පුස්තකාල පරිපාලනය විධිමත් පරිදි භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 
ගනාකිරීම අස්ථානගතීේ ො  
සංසන්දනාත්මක ගේඛණ විධිමත්ව 
පවත්වාගගන ගනායාම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මොචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක 

උපකුලපති 

 

පිටපත් :ගේකේ / උසස් අධයාපන ො මො මාර්ග අමාතයාංශය 

 විගණකාධිපති / විගණකාධිපති ගදපාර්තගේන්තුව 

 අධයක්ෂ ගජනරාේ / රාජය වයාපාර ගදපාර්තගේන්තුව , මො භාණ්ඩාගාරය 

 අධයක්ෂ ගජනරාේ / ජාතික අයවැය ගදපාර්තතගමන්තුව , මො භාණ්ඩාගාරය 
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