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1.0 උපකුලපතිතුමාමේ පණිවුඩය  
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය 2014 වර්ෂකේදී අධ්යය   පරිපාල  හා සමාජා සංවර්ධ්  ක්රියාකාරකම්වල 

සුවිකශේෂී ජායග්රහණ අත්කර කග  ඇත. ආහාර තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධි වැ සටහ  අරඹනු ලැබූ අතර 

එය කමම විශ්වවිද්යාලය විසින් පිරි මනු ල   මු උ උපාධි වැ සටහන් සංතයාව  වය ද්ක්වා ඉහළ  ැංමය.   2013 

වර්ෂකේදී පූර්ණ කාලී  කමන්ම අර්ධ් කාලී  පද් මින් ක්රියාත්මක වූ උපාධි පාඨමාලා සඳහා තාක්ෂණික හා 

වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක අංශකේ ශිෂය-ශිෂයාවන් 364 කද් කු උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් කර ගනු 

ලැබීය.  කමය කමම විශ්වවිද්යාලය එකම වර්ෂකේදී පූර්ණ කාලී  කමන්ම අර්ධ් කාලී  ශිෂය කාණ්  ඇතුළත් කර 

ගනු ලැබූ රාම අවස්ාාවි..  

 

ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ව ා යහපත් අධ්යය  රගමණයක් ල ා දීමට හා විෂය කමොඩිුලලවලට උිත රාමාණික විෂය 

අගයන් ල ා දීමට සියලු උපාධි පාඨමාලාවන්හි විෂයමාලා රතිකශෝධ් ය කිරීමත්  පාඨමාලා කමොඩිුලල 

සුසංකයෝජා ය කිරීමත් සිදු කර  ලදී.  කීර්තිමත් විශ්වවිද්යාලයන්හි පිළිගත් පරිචයන්ට අනුගතව පාඨමාලා 

පැවැත්මම හා උපාධි රද්ා ය කිරීම සඳහා වූ අතුරු වයවස්ාා  කරගුලාසි හා රීති රතිකශෝධ් ය කරනු ලැබූ අතර 

ඒවා පාලක මණ් ලය විසින් අනුමත කර  ලදී. තුන්ව  වසකර් සිසුන් කර්මාන්ත හුණු කව සඳහා ස්ාා ගත කරනු 

ලැබූ අතර ද්ැ ට රැකියාකවහි නිරත අර්ධ් කාලී  ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ඉ  සලසනු පිණිස  වය ්රම භාවිතා 

කර  ලදී. කමම විශ්වවිද්යාලකේ ශිෂය ශිෂයාකවෝ සිය නිර්මාණලීලී වයාපෘති සමග ජාාතික මටමටකම් රද්ර්ශ වලට 

සහභාගි ම පැසසුම් හා තයාග ල ා ගත්හ. 

 

කමම විශ්වවිද්යාලය 2013 වර්ෂකේදී අර්ධ් කාලී  පද් මින් ඩිේකලෝමා පාඨමාලා 5 ක් පැවැත්වූ අතර ශිෂය 

ශිෂයාවන් 214 කද් කු  ඳවා ගනු ලැබීය.  තවද්  හුණු ක ්රමකේද්ය  නිහු ත්ව පාද්ක ඇගැීමම හා වෘත්තීය 
මාර්කගෝපකේශ ය පිළි ඳ කකටි පාඨමාලා පැවැත්මම මගින් කමම විශ්වවිද්යාලය තාක්ෂණික ගුරු සංවර්ධ් යට 

උපකාරී විය. එකමන්ම විශ්වවිද්යාලය ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) 1-4 මටමටම් හා 5 සහ 6 මටමටම්වල 
විෂයමාලා සංවර්ධ් ය හා රතිකශෝධ් ය කර ඇත. 
 

විශ්වවිද්යාලය 2013 වර්ෂකේදී සියලු කසේවකි.න්  ඳවා ගැනීම සඳහා වූ ්රමකේද් සකස් කකොට ඒ සඳහා අනුමැතිය 

ල ා ගැනීමට සමත් විය. කමමගින් කාර්ය මණ් ලය උිත ත තුරුවල ස්ාා ගත කිරීමටත්  කාර්යමණ් ල 

උසස්මම් නිසි පරිදි ක්රියාත්මක කිරීමටත් හැකියාව ලැණිණි.  ආචාර්යවරුන් හට ඉගැන්මම හා පර්කේෂණ සඳහා 

උපරිම අුලරින් ද්ායකත්වය ල ා දීමට උකද්යෝගිමත් කරනු පිණිස ඔවුන්ට අධ්යය  හා පර්කේෂණ දීම ා ල ා දීමට 

අවශය අනුමැතීන් ල ා ගන් ා ලදී.  රතිපාදිත අරමුද්ල් සලලද්ාීම කලස පූර්ණ වශකයන් උපකයෝී  කර ගැනීමටත්  

සියලු අංශ තුළ යහපත් මූලය වි යක් ඇති කිරීමටත් විශ්වවිද්යාලයට හැකි විය. 

 

එකමන්ම අධ්යාප  අමාතයාංශය විසින් 2013 වර්ෂකේදී ක්රියාත්මක කර  ලද් අ.කපො.ස. උසස් කපළ තාක්ෂණික 

විෂය ධ්ාරාව සඳහා විෂයමාලාව හා ගුරු මාර්කගෝපකේශක සංවර්ධ් ය කිරීකමහිලා කමම විශ්වවිද්යාලය සහාය විය. 

තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යප කේ කකොටසක් වශකයන් කමම විශ්වවිද්යාලය රී ලංකාකේ තාක්ෂණික හා වෘත්තීය 

අධ්යාප කේ ේ රවිෂ්ට හැකියාව  අද්ාළත්වය හා ගුණාත්මකතාව වර්ධ් ය කරනු පිණිස අංශය වර්ධ් ය කිරීකම් හා 

මා ව සම්පත සංවර්ධ් ය කිරීකම් උපායමාර්ග සැකසීකමහිලා උපකාරී විය. 

 

කමම විශ්වවිද්යාලය සාක්ෂාත් කර ගත් සුවිකශේෂී ජායග්රහණයන් කණ් ායම් රයත් කේ සහ රජාකයන්  විශ්වවිද්යාල 

පාලක මණ් ලකයන් හා විශ්වවිද්යාල කසේවකි.න් කගන් ලද් සහකයෝගකේ රතිලලයකි.   මම ඒ සියලු කද් ාට 

ඔවුන්කේ විශිෂ්ට ද්ායකත්වය කවනුකවන් මු උ හද්වතින් තුති හුද්මි. 

 
 

 
 
 

ආචාර්ය ටී.ඒ. පියසිරි 
උපකුලපති 

2015 කප රවාරි  
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2.0    විශව්විදයාල පාලක මණ්ඩලය - 2014 

ආචාර්ය ටී.ඒ. පියසිරි  
උපකුලපති  වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය (සභාපති)  

ආචාර්ය ගාමික රතාපසිංහ  
පශු සම්පත් හා සත්ව විද්යා අධ්යය ාංශය   
පශුසම්පත්  ධීවර හා කපෝෂණ පීඨය  
වයඹ විශ්වවිද්යාලය 
 

ඒ.ආර්. කේශප්රිය මහතා  
අතිකර්ක කල්කම් (වෘත්තීය හුණු ක)  
තරුණ කටුලතු හා කුසලතා සංවර්ධ්  අමාතයාංශය 

ආර්.එම්. රත් ායක මහතා  
අධ්යක්ෂ ජා රාල්  විකේශ සම්පත් කද්පාර්තකම්න්තුව   
මුද්ල් හා ්රමසම්පාද්  අමාතයාංශය   
මහකල්කම් කාර්යාලය  කකොළඹ 01.   
 

ආචාර්ය සුනිල් ජායන්ත  වරත්   
කල්කම්  උසස් අධ්යාප  අමාතයාංශය  
18 කවෝඩ් කපකද්ස  කකොළඹ 07. 

මුෆ්ති හෂිම් මහතා  
සිටි ඇන්ඩ් ගිල්ඩ්ස් ඉන්ට ැෂන්ල්   
කකොළඹ 02  රී ලංකාව.  
 

කර් ල් ද්ර්ශ  රත් ායක  
සභාපති  රී ලංකා වෘත්තීය හුණු ක අධිකාරිය  
කකොළඹ 05. 
 

ආචාර්ය එන්. පියසීලි ගුණකසේකර  
සභාපති  කාන්තා සහ ළමා කාර්යාංශය  ළමා 
සංවර්ධ්  හා ජාගත් කාන්තා කටුලතු අමාතයාංශය  

කක්.සී.ඒ. අරුණකේව සිල්වා මහතා  
වැ  ල  සභාපති  
ජාාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික හුණු ක කිරීම් අධිකාරිය  
රාජාගිරිය.  

 

ඉංජිකන්රු ජායන්ත කුමාර ලංකාතිලක  
රී ලංකා සංස්ාාගත ඉංජිකන්රුවරුන්කේ ආයත ය  
(අි..ඊ.එස්.එල්.) 
 

ඒ.ආර්. කරුණාරත්  මහතා. 
අධ්යක්ෂ (මා ව සම්පත්)   
රී ලංකා ආකයෝජා  මණ් ලය   
තැ.කප. අංක 1768  කලෝක කවළඳ මධ්යස්ාා ය   
 ටහිර කු උණ  කකොළඹ 01.  
 

එල්. බ්.එස්. කුලරත්  මහතා  
පීඨාධිපති  හුණු ක තාක්ෂණ පීඨය  
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය 

එම්.පී.බී. යාපා මහතා  
කළම ාකාර අධ්යක්ෂ/ රධ්ා  විධ්ායක නිලධ්ාරී  
කකොළඹ ක ෞකාතටාකාංග ය පී.එල්.සී.  
තැ.කප. අංක 906  කකොළඹ වරාය  කකොළඹ 15.  

ඩී.ඩී.ඩී. සුරමර මහතා  
පීඨාධිපති  
කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය  
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය. 

 
කේ.ඒ. රන්ජිත් මහතා  
අධ්යක්ෂ කජා රාල්   
තාක්ෂණික අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් කද්පාර්තකම්න්තුව  
ඕල්කකොටම මාවත  කකොළඹ 10. 
  

එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා  
අධ්යය  සභා නිකයෝජිත   
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය. 
  

චන්ද්රා ලාල් ද් අල්විස් මහතා  
සභාපති  
රී ලංකා ජාාතික වාණිජා මණ් ලය. 

එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. ජායතිලක මහතා  
අධ්යය  සභා නිකයෝජිත   
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය. 
 
 
 

චතුර කරොඩ්රිකගෝ මහතා  
පර්කේෂණ අර්ාශාස්රඥ  
එක්සත් ජාාතීන්කේ සංවිධ්ා ය   
රී ලංකාව  
 

කල්කම් 
නිල්මිණි දියක ද් කේ මිය  
අධ්යක්ෂ ජා රාල්   
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය.  

ඉංජිකන්රු තිලක් සිල්වා  
සභාපති   
රී ලංකා ඉංජිකන්රු ආයත ය (අි..ඊ.එස්.එල්.) 
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3.0 ෙැඳින්වීම 

3.1 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය පිහිටුවීම  
 

අ.කපො.ස. උසස් කපළ මාර්ගයට පිටතින් විභවය ශිෂය ශිෂයාවන්  ඳවා ගත හැකි  රී ලංකාකේ ඇති කව ත් 

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

අවශයතාව ඉටු කරමින් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය පිහිටුව  ලදී.  

කම් ව  විට වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 මටමටම කහෝ කව ත් සමා  සුදුසුකම් 

සහිත ශිෂය ශිෂයාවන්  ඳවා ගනී.  එම සුදුසුකම් සහිත තැ ැත්තන් අ.කපො.ස. උසස් කපළ සුදුසුකම් ලත් ශිෂය 

ශිෂයාවන් කගන් කව ස් වන්කන් ඔවුන් සැලකිය ුලතු කර්මාන්ත නිරාවරණයක්ද් සහිතව ඩිේකලෝමා මටමටකම් 

තාක්ෂණික වැ සටහ ක් හද්ාරා ඇති  ැවිනි. ඒ අනුව  රාම උපාධි වැ සටහ  තුළ ශිෂය ශිෂයාවන්ට සිය 

විකශේෂඥතා ක්කෂේරය තුළ ව ා උසස් ෛසේධ්ාන්තික ද්ැනුමක් ල ා දී  පරීක්ෂණාගාර තුළ  ව තාක්ෂණ 

උපකරණ පිළි ඳ රාකයෝගික අත්ද්ැකීම් ල ා ගැනීමට නිරාවරණය කකකර්.  එකමන්ම වැ සටහකන් 5 ව  

වර්ෂාර්ධ්කේදී ඔවුණු රාම උපාධි හුණු කලාීනන් වශකයන් 6 මාසික කර්මාන්ත හුණු කවක්ද් ල ති.  කමම 

ක්රියාකාරකම් මගින් තාක්ෂණකේදී වශකයන් කපෝෂණය ව  කමම ශිෂය ශිෂයාකවෝ අවසා  වර්ෂාර්ධ්කේදී 

නිෂප්ාද්  දිශාභිමුත වූද්  කර්මාන්තකේ අවශයතාව මත පද් ම් වූද් ශිෂය වයාපෘතියක් සම්පූර්ණ කරනු ඇත. 

ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) රාමු සැකැස්ම ක්රියාත්මක වූකේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය පිහිටුමමටත් 

කපර  NVQ 1-4 මටමටම් (සහතිකපර මටමටම) සහ 5-6 මටමටම් (ඩිේකලෝමා මටමටම) හඳුන්වා දීමත් සමගිනි. කමම 

විශ්වවිද්යාලය පිහිටුමමත් සමගම  එය උපාධි මටමටම ව  NVQ 7 මටමටම ද්ක්වා වූ ගමන් පාය සම්පූර්ණ කරි.. ඒ 

අනුව NVQ කහෝ NVQ ක ොව  ගමන් පා ඔස්කසේ පැමිකණ  ඩිේකලෝමාධ්ාරීන්ට ද්ැන් වෘත්තීය තාක්ෂණ 

විශ්වවිද්යාලකේදී තාක්ෂණික විෂයධ්ාරා තුළ උපාධි ලැබීමට අවස්ාාව හිමි ම තිකබ්. 

 3.2 විශ්වවිදයාලමේ අරමුණු  
(අ) ශිෂය ශිෂයාවන්ට තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් පේධ්තිය තුළ සිය ද්ක්ෂතාවන් හා 

හැකියාවන් පද් ම් කකොට කග  විශ්වවිද්යාල අධ්යාප යක් ල ා ගනු පිණිස ඔවුන්කේ රගතිලීලී සංවර්ධ් කයහිලා 

සහාය මම  

 

(ආ) ක්කෂේරය හා කර්මාන්ත ක්කෂේරය තුළ කසේවය සලස  අතකර්ම  හුණු කව ල   අය සඳහා ශික්ෂකේද් හුණු කව 

ල ා දීම   

 

(ඇ) තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු කව සඳහා පාඨමාලා විෂය නිර්කේශ සංවර්ධ් ය කිරීකමහිලා සහාය 

මම  

 

(ඈ) විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත් මම සඳහා පිළිගත හැකි සුදුසුකම් ඇති තාක්ෂණික කසේවකි.න් සඳහා අධ්යය  

පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීම   

 

(ඉ) ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත තැ ැත්තන්ට සිය නිහුණතාව ඉහළ  ංවා කග  අධ්යාප  සුදුසුකම් අත්කර 

ගැනීමට අධ්යය  පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීම   

 

(ඊ) අතණ්  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය පිළි ඳ වයාේති පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීම  සහ  

 

(උ) ඉදිකිරීම්  නිෂප්ාද්  හා කසේවා අංශයන්හි ආයත ද් ඇතු උව කපොදු ජා තාව සඳහා වයාපෘති කසේවාව සැපීමම. 
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3.3   විශ්වවිදයාලමේ සංවිධාන වුෙය සෙ අධයයන පාඨමාලා  
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ අභයන්තර වයූහය සකසා ඇත්කත් කර්මාන්ත අංශය වැනි ක්කෂේරවල පරදු 

ද්රන් න්කේ ඉල්ලුම සහුරාලනු පිණිස සහ සිය වෘත්තීන්හි වැඩිදුර හා වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය අකේක්ෂා කර  

කපොදු ජා තාවකේ   අවශයතා ඉටු කරනු පිණිස ය. ඒ අනුව  පරිපාල  හා මූලය අංශයන්ට අමතරව  පීඨ කද්කක් 

සහ අතණ්  වෘත්තී යකේදී සංවර්ධ් ය සඳහා වූ මධ්යස්ාා යක් ද් පිහිටුවා ඇත. 

 

3.4    කර්මාන්ත ො වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය  
විශ්වවිද්යාලකේ කමම පීඨය පිහිටුව  ලේකේ කර්මාන්ත අංශය තුළ කසේවය කර  මැදි මටමටකම් සිටි  තාක්ෂණික 

හුණු කව ලැබූ අයට සිය වෘත්තීය රගමණය උකද්සා ද්ැනුම හා කුසලතා වර්ධ් ය කර ගැනීකම් අවස්ාාව ල ා කද්නු 

පිණිස ය. එම තාක්ෂණික වශකයන් හුණු ක තැ ැත්තන්ට සිය ක්කෂේර තුළ උපාධි කහෝ ඉහළ සුදුසුකම් ල ා 

ගැනීමට කමරට තුළ කිසිදු ඉ රස්ාාවක් ක ොතිණිණි. කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය මගින් ඉදිරිපත් කරනු 

ල   උපාධි වැ සටහන් කමම හිද්ැස හුරවනු ඇති අතර සිවිල්  යාන්ත්රික හා විදුලි වැනි සාම්රද්ාි.ක තාක්ෂණික 

ක්කෂරවල පමණක් ක ොව  ඉදිකිරීම් කසේවා  යාන්රවිද්ුත් හා ආහාර පිරිසැකසුම් වැනි ව ාත් සකමෝධ්ානිත 

ක්කෂේරවලද් තව තවත් ඉ රස්ාා විවර කරි.. 
 

කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය ද්ැ ට තාක්ෂණ ක්කෂරයන්හි යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය  නිෂ්පාද්  

තාක්ෂණය  කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය  ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය සහ ිරපට හා රූපවාහිනී නිෂප්ාද්  

තාක්ෂණය ය  විෂය ක්කෂේර තුළ B.Tec උපාධිය කවත මග පාද්  උපාධි වැ සටහන් 5 ක් කමකහයවි..  එකමන්ම 

කමම පීඨය රමාණ සමීක්ෂණය සහ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා සම්පත් කළම ාකරණය පිළි ඳ B.Tec උපාධිය කවත 

මග පාද්   ව උපාධි වැ සටහන් කද්කක් සංවර්ධ් ය කිරීමට පියවර ගත් අතර  කමම  ව උපාධි වැ සටහන් 

2015 වර්ෂකේදී ක්රියාවට  ැංකවනු ඇත.  
 

රාම උපාධි  පශ්චාත් උපාධි හා වයාේති වැ සටහන්වල පිරි මනු ල   මා ව සම්පත් සංවර්ධ් යට අමතරව 

කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය විසින් ඉටු කරනු ල   තවත් වගකීමක් වන්කන්  ණුවිෂය ක්කෂේත්රීය 

තාක්ෂණික ක්කෂේරයන්ට අද්ාළව විේවතුන් හා කර්මාන්තය සමග සම් න්ධ්තාවය ඇති කර ගැනීමි.. තවද් කමම 

පීඨය 2014 තුළ ිරපට හා රූපවාහිනි තාක්ෂණ  ව උපාධි පාඨමාලා හඳුන්වා දීමටත්  2015 තුළ රමාණ 

සමීක්ෂණය පිළි ඳ  ව උපාධි පාඨමාලාව ඇති කිරීමටත් කටුලතු සූද්ා ම් කරමින් සිටී. 

3.5    පුහුණු කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය  
 

ගුරු අධ්යාප   කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණ සහ කළම ාකරණ ක්කෂේරයන්හි ඉහළ අධ්යාප ය සඳහා 

ඉ රස්ාා ඇති කරනු පිණිස හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය පිහිටුවා ඇත.  කමම පීඨය මගින් කමකහයවනු ල   

සියලුම උපාධි පාඨමාලා නිර්මාණය කර ඇත්කත් මැදි මටමටකම් තාක්ෂණකේදීන්ට හා හුණු කකරුවන්ට සිය ද්ැනුම  

කුසලතා හා ආකල්ප ඉහළ මටමටමකට වර්ධ් ය කර ගනු පිණිස  ව මංකපත් විවර කිරීකම් අභිරාය ඇතිව ය.  කම් 

ව  විට කමම පීඨය ඩිේකලෝමාධ්ාරීන්  තාක්ෂණ හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් අංශකේ හුණු කකරුවන් සහ 

අද්ාළ ක්කෂේරයන්හි සුදුසුකම් ලත් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා උපාධි වැ සටහන් 5 ක් කමකහයවි.. 

 

කමම පීඨය B.Ed (කහවත් අධ්යාප කේදී) උපාධිය කවත කයොමු ව  උපාධි වැ සටහන් 2 ක් සහ B.Tec (කහවත් 

තාක්ෂණකේදී) උපාධිය කවත කයොමු ව  උපාධි වැ සටහන් 4 ක් කමකහයවි..  තාක්ෂණය තුළ අධ්යාප ය පිළි ඳ 

රාම උපාධිය (B.Ed.Tec) තාක්ෂණ අධ්යාප ය පිළි ඳ ඉගැන්මකම් හා හුණු ක කිරීකම් ්රමකේද් ඉගැන්මම 

පිළි ඳව අවධ්ා ය කයොමු කරි.. අක ක් B.Ed වැ සටහ  වන්කන් ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම පිළි ඳ B.Ed උපාධි 

වැ සටහ ි.. කමම පීඨය 2014 වර්ෂකේදී කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ B.Tec උපාධිය කරා ය   ව 

උපාධි වැ සටහ ක් ඇරඹීය. 

 

කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණ පාඨමාලා තු ම  එ ම් මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Tec උපාධිය  ජාාල 

තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Tec උපාධිය සහ  ණුමාධ්යක හා කවබ්අ වි නිර්මාණකරණ තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Tec 

උපාධිය 2014 වර්ෂකේදීද් ක්රියාත්මක විය.   කමම උපාධි පාඨමාලාවන්හි රාම වර්ෂ 3 තුළ පරිගණක විද්යාව  

මෘදුකාංග සංවර්ධ් ය  කතොරතුරු පේධ්ති   ණුමාධ්ය  කවබ්අ වි සංවර්ධ් ය හා පරිගණක ජාාල පිළි ඳ අධ්යය  

කටුලතු ඒකා ේධ්ව සිදු කකකර්. පසුව මෘදුකාංග සංවර්ධ් ය  කතොරතුරු පේධ්ති  පරිගණක ජාාල  කවබ්අ වි 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2014 
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සංවර්ධ් ය හා  ණුමාධ්යි.ක නිෂප්ාද් ය ය  ක්කෂේරයන්හි විකශේෂඥතාවය ල ා ගැනීමට අවස්ාා උද්ා කකකර්.  

එයට අමතරව  කර්මාන්ත අංශය තුළ ඉල්ලුමට සරිල  පරිදි කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධි 

වැ සටහ ක්ද් හඳුන්වා කද්  ලදී.  

3.6    අඛණ්ඩ අධයාපන මධයස්ථානය Continuing Education Centre 
අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය ව ාහි කමම විශ්වවිද්යාලකේ ඩිේකලෝමා  සහතිකපර  කකටි පාඨමාලා  අතණ්  

වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්  වැ සටහන් හා කව ත් වයාේති වැ සටහන් කමකහයමම සඳහා ඇති කර  ලද් අංශයි..  

පාර්ලිකම්න්තු ප ත මගින්  ලය පවරා ඇති පරිදි  කමම විශ්වවිද්යාලය කපර පැවති ආයත ය වූ රී ලංකා ජාාතික 

තාක්ෂණික අධ්යාප  ආයත ය (NITESL) විසින් ආරම්භ කර  ලද් ඩිේකලෝමා හා සහතිකපර වැනි පාඨමාලා හා 

කකටි පාඨමාලා වැනි අතණ්  හුණු ක පාඨමාලා ඉදිරියට කග  යි.. 

කකටිකාලී  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්  වැ සටහන් අතරින්  හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම හා තක්කසේරුකරුවන් 

හුණු ක කිරීමට රමුතත්වය දීමට නියමිතව ඇත්කත් එම ක්කෂේර සඳහා ඇති ඉල්ලුම හා අතයාවශය  ව කහේතුකවනි. 

හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීකම් (TOT) වැ සටහන්  කර්මාන්ත ක්කෂේරය තුළ හා තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  

හා හුණු ක ක්කෂේරකයහි ඉගැන්මම් ක්කෂේරය තුළ නිරත වූවන්කේ වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය සඳහා නිර්මාණය කර 

ඇත.  කමම පාඨමාලා ව ාත් රාකයෝගික කලස දිශාභිමුතව ඇති අතර  ඇතැම් විට සමහර ක්කෂේරයන්හිදී ඒවා 

වැඩිදුර හුණු කව සඳහා තවත් එක් සතියක කහෝ සති කද්කක වැඩිදුර කාලපරිච්කේද්යක් ඉදිරියට ක්රියාත්මක කේ. 

තක්කසේරුකරුවන් හුණු ක කිරීකම් වැ සටහ  තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක ක්කෂේරකේ සියලු 

රාජාය හා කපෞේගලික හුණු ක ආයත වලට ඉතාමත් වැද්ගත් කේ. ආධුනික තක්කසේරුකරුවන් තෘතිි.ක හා වෘත්තීය 

අධ්යාප  කකොමිෂන් සභාව විසින් කතෝරා ගනු ලැ   හුණු කව සඳහා අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය කවත කයොමු 

කකකර්.  විශ්වවිද්යාලකේදී ඔවුණු ආද්ර්ශ අනුකරණ තක්කසේරුද් ඇතුළත් තක්කසේරු ්රමකේද්ය පිළි ඳ සත්-දි  

හුණු ක වැ සටහ ක් සම්පූර්ණ කරති. 

4.0   කර්මාන්ත ො වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 
 

2014 වර්ෂකේදී ශිෂය කාණ්  2 ක් (පූර්ණ කාලී  හා අර්ධ් කාලී )  ඳවා ගන් ා ලදී. කමම විශ්වවිද්යාලකේ 

ඉතිහාසය තුළ එකම අධ්යය  වර්ෂයක් සඳහා පූර්ණ කාලී  හා අර්ධ් කාලී  ය  කද්වර්ගකේම ශිෂය කාණ්  

 ඳවා ගනු ලැබූ කද්ව  අවස්ාාව කමය කවි..  

4.1  2014 ඇතුළත් කර ගනු ලැබූ ශිෂය කාණ්ඩය  

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය  යාන්රවිද්ුතය  කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය  ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය සහ ිරපට 

හා රූපවාහිනි තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Tec උපාධි වැ සටහන් සඳහා ශිෂය කාණ්  2 ක (පූර්ණ කාලී  හා අර්ධ් 

කාලී ) ශිෂය ශිෂයාවන්  ඳවා ගැනීම සඳහා වූ අභිකයෝගයතා පරීක්ෂණය 2014 කප රවාරි 16 ව  දි  සුදුසුකම් 

ලත් අයදුම්කරුවන් 523 කද් කු සඳහා පවත්ව  ලදී. 

අභිකයෝගයතා පරීක්ෂණකේදී ද්ැක්වූ ද්ක්ෂතා සහ පසුව පවත්ව  ලද් සම්මුත  පරීක්ෂණකේ රතිලල අනුව 

2014/2015 අධ්යය  වර්ෂය සඳහා ඒ ඒ උපාධි වැ සටහන්වලට ශිෂය ශිෂයාවන් ඇතුළත් කර ගන් ා ලදී. ඒ 

පිළි ඳ විස්තර පහත ද්ැක්කේ:- 

 

 

 

 

 

 

 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

10 
 

වගුව:1   ඇතුලත් කර ගනු ලැබූ ශිෂය සංඛයාව - 2014/2015. 

 B.Tec උපාධි වැඩසටෙන 
 

පැවැත්වූ අයුරු 

ලියාපදංචි වූ ශිෂය සංඛයාව 

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

1.  නිෂප්ාදන තාක්ෂණය   සති අන්තකේ 11 03 14 

2.  යාන්ත්රවිදුත් තාක්ෂණය    සතිකේ දි වල 17 00 17 

3.  යාන්ත් රවිදුත් තාක්ෂණය  සති අන්තකේ 39 02 41 

4.  මගොඩනැගිලි මසේවා  තාක්ෂණය   සතිකේ දි වල 13 03 16 

5.  මගොඩනැගිලි මසේවා  තාක්ෂණය සති අන්තකේ  24 12 36 

6.  ආොර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය        සති අන්තකේ 22 13 35 

7.  චිත්රපට ො ූපපවාහිනි තාක්ෂණය  සති අන්තකේ 33 03 36 

කර්මාන්ත ො වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨමේ ලියාපදංචි වූ ශිෂය සංඛයාමම මු එ එකතුව 195 

 

4.2 පදනම් වැඩසටෙන 
2014 මාර්තු 17 ව  දි  සමාරම්භක උත්සවය හා දිශානුගත කිරීකම් වැ සටහ  පවත්ව  ලදී.  සතිකේ දි  

වැ සටහකන් කතෝරා ගත් ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා ගණිතය  කතොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉංග්රීසි වැනි අතයවශය මූලික 

විෂයයන් සඳහා වූ පද් ම් වැ සටහ  2014 මාර්තු 18 දි  අරඹ  ලදී. කමම වැ සටහ  2014 අකරේල් 30 දි  

අවසන් කර  ලදී. 

සති-අන්ත වැ සටහකන් කතෝරා ගත් ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා වූ එම වැ සටහ  2014 මාර්තු 25 දි  ආරම්භ කරනු 

ලැබූ අතර එය අකරේල් 30 ව  දි  සමාේත කර  ලදී. 

 

4.3 B.Tec උපාධිය (සතිමේ දන ො සති-අන්ත) වැඩසටෙන්  

අභි වකයන් ලියාපදිංි වූ සතිකේ දි  ශිෂය කාණ් ය (B1) හා සති-අන්ත ශිෂය කාණ් ය (B2) සඳහා වූ නිසි 

උපාධි වැ සටහන් පිළිකවලින් 2014 මැි. 05 දි  හා 2014 මැි. 31 දි  ආරම්භ කර  ලදී. කද්ව  වසකර් බී. 1 

ශිෂය කාණ් කේ ද්  එයට සමාන්තරව  (B2) ශිෂය කාණ් කේද් 3 ව  කසකමස්තරය 2014 මැි. 14 දි  ආරම්භ 

කර  ලදී. සමස්ත 5 ව  කසකමස්තරය මු උල්කල්ම අවසන් වසර ශිෂය-ශිෂයාවන් කර්මාන්ත අංශකේ විවිධ් 

ස්ාා යන්හිදී කර්මාන්ත හුණු කව ලැබූහ. 
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සියලුම B.Tec උපාධි වැ සටහන් පිළි ඳ ලුණුඬු විස්තරයක් පහත වගුකේ දී ඇත:- 

ශිෂය ගෙනය  

 

උපාධි 

පාඨමාලාමම 

නම 

පළමු ලියාපදංචි වූ වර්ෂය 

2012 පූර්ණ 

කාලීන  

2013 පූර්ණ 

කාලීන 

2013 

අර්ධ කාලීන 

2014 

පූර්ණ කාලීන 
2014 අර්ධ කාලීන 

ඇතුළත් කර ගත් 

ශිෂය සංඛයාව 

ඇතුළත් කර 

ගත් ශිෂය 

සංඛයාව 

ඇතුළත් කර ගත් 

ශිෂය සංඛයාව 

ඇතුළත් කර 

ගත් ශිෂය 

සංඛයාව 

ඇතුළත් කර ගත් ශිෂය සංඛයාව 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

කගො  ැගිලි 
කසේවා 
තාක්ෂණය 

11 08 19 07 03 10 25 09 34 13 03 16 24 12 36 

නිෂප්ාද්  
තාක්ෂණය 

15 01 16 10 00 10 25 01 
26 

00 00 00 11 03 14 

යාන්රවිද්ු
ත් 
තාක්ෂණය 

19 00 19 19 00 19 36 01 
37 

17 00 17 39 02 41 

ආහාර 
පිරිසැකසුම් 
තාක්ෂණය 

-- -- -- -- -- -- 10 08 
18 

-- -- -- 22 13 35 

ිරපට හා 
රූපවාහිනි 
නිෂප්ාද්  
තාක්ෂණය  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 33 03 36 

එක් එක් 

ශිෂයය 

කාණ්ඩය 

සඳො 

එකතුව 

45 09 54 36 03 39 96 19 115 30 03 33 129 33 162 

 

  

4.4 2014 වර්ෂමේ පීඨය සඳො මමමෙයවන ලද විභාග  

 වගුව 2: 2014 වර්ෂකේ පීඨය සඳහා කමකහයව  ලද් විභාග 

 

# 
B.Tec. උපාධි 

වැඩසටෙන 

පළමුව ලියා-

පදංචි වූ වර්ෂය 

පැවැත්වුණු 

අයුරු 

මසමමස්තර අවසාන 

විභාගය 
ආරම්භය   සමාප්තිය 

1.  
යාන්රවිද්ුත් 
තාක්ෂණය 

2014 සතිකේ දි වල 1 කසකමස්තරය 

2014.09.01 2014.09.09 

2.  
කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය  

2014 සතිකේ දි වල 
1 කසකමස්තරය 

3.  
යාන්රවිද්ුත් 
තාක්ෂණය 

2014 
සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

2014.11.15 2014.12.06 

4.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 2014 සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

5.  
කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

2014 
සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

6.  
ආහාර පිරිසැකසුම් 
තාක්ෂණය 

2014 
සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 
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7.  
ිරපට හා රූපවාහිනි 
නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 

2014 

සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

8.  
යාන්රවිද්ුත් 
තාක්ෂණය 

2013 
සතිකේ දි වල 

1 කසකමස්තරය 

2014.09.01 2014.09.12 9.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 2013 සතිකේ දි වල 1 කසකමස්තරය 

10.  
කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

2013 
සතිකේ දි වල 1 කසකමස්තරය 

11.  
යාන්ර විද්ුත් 
තාක්ෂණය 

2013 සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

2014.11.16 2014.12.21 

12.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 2013 සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

13.  
කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

2013 සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

14.  
ආහාර පිරිසැකසුම් 
තාක්ෂණය 

2013 සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

15.  
යාන්ර විද්ුත් 
තාක්ෂණය 

2010 
සති අන්තකේ 

1 කසකමස්තරය 

 
2014.06.14 

 
2014.06.29 

16.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 2010 සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

17.  
කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 

2010 
සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

18.  
යාන්ර විද්ුත් 
තාක්ෂණය 2013 

සති අන්තකේ 
1 කසකමස්තරය 

2014.05.10 2014.05.25 

19.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 2013 සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

20.  
කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 2013 

සති අන්තකේ 1 කසකමස්තරය 

21.  
ආහාර පිරිසැකසුම් 
තාක්ෂණය 

2013 සති අන්තකේ 
1 කසකමස්තරය 

22.  
යාන්ර විද්ුත් 
තාක්ෂණය 

2013 
සතිකේ දි වල 1 කසකමස්තරය 

2014.02.03 2014.02.21 23.  නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 2013 සතිකේ දි වල 1 කසකමස්තරය 

24.  
කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණය 2013 

සතිකේ දි වල 1 කසකමස්තරය 

 

 

4.5 2014 මපොදු උපාධි ප්රදාමනෝත්සවය 

 

විශ්වවිද්යාලකේ උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 2014 කද්සැම් ර් 22 ව  දි   ණ් ාර ායක අනුස්මරණ ජාාතයන්තර 

සම්මන්රණ ශාලාකේදී පවත්ව  ලදී.කගො  ැිලලි කසේවා තාක්ෂණය, යාන්ර විද්ුත් තාක්ෂණය හා නිශප්ාද්  

තාක්ෂණය පිලි ඳ B.Tec උපාධිය හැද්ෑරූ කර්මාන්ත හා තාක්ෂණ පීඨ ශිෂය ශිෂයාවන් 36 කද්ක ක් එදි  උපාධි 

ලැබූහ.විස්තර පහත ද්ැක්කේ:- 

 

 

උපාධි වැඩසටෙමන් නම ශිෂය සංඛයාව 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය 22 

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය 07 

යාන්ර විද්ුත් තාක්ෂණය  07 

ශිෂය කාණ්ඩමේ එකතුව 36 
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3 වගුව: 2014 වර්ෂය තුළ උපාධි ො ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙනටෙන් ක්රියාත්මක කිරීමමහි නියැලී ටි ප පීඨමේ 

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

# නම තනතුර විෂය ක්මෂේත්රය 

1. ඩී.ඩී.ඩී. සුරමර මහතා  පීඨාධිපති/ කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  II 
කශ්රේණිය  

 අධ්යාප ය 

 විදුලිය 

2. ඩී.ඩී. විකේසිංහ මහතා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය I කශ්රේණිය  ගණිතය 

 කභෞතික විද්යාව 

 අධ්යාප ය 
 

3. එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. ජායතිලක 
මහතා 

කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  II කශ්රේණිය  විදුලිය 
 

4. කේ.කක්. කාන්ති මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  II කශ්රේණිය  විදුලිය 
 

5.  බ්.සී.සී. සුමතිරත්  මිය කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  II කශ්රේණිය  විදුලිය 
 

6. කක්.එම්.එස් ඒ.ඩී.  ණ් ාර මහතා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  II කශ්රේණිය  ිරපට හා රූපවාහිනි 
නිෂප්ාද් ය 

7. එම්.කත්  දු මිය  කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ආහාර පිරිසැකසුම 
 

8. සී.කේ. අකබ්වි්රම මහතා  කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ආහාර පිරිසැකසුම 
 

9. යූ.ඒ.එස්.කක්. එදිරිසිංහ මහතා කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ආහාර පිරිසැකසුම  
 

10. ජායලාල් කවත්තසිංහ මහතා කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ගණිතය 
 

11. එස්.ඩී.ඒ. සංජීව මහතා කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  යාන්ර විද්ුතය 

12. එස්.ආර්.එම්.පී. කසක විරත්  
මිය  

කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ගෘහ නිර්මාණ 
ශිල්පය 

 

13. කක්.ජී. අලහේකපරුම මිය  කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ද්රවය 
 

14. ආර්.ආර්.එම්.පී.ඩී. රත් ායක 
මහතා 

කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ිරපට හා රූපවාහිනි 
නිෂප්ාද් ය  

15. එම්. බ්.පී.  ණ් ාර මහතා  කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  විදුලිය 
 

16. එච්.එම්.ඒ.අි.. කහේරත් මිය කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  විදුලිය 
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4.6 2014 වර්ෂමේ ආරාධිත කථිකාචාර්යවරු  
 

4 වගුව: 2014 වර්ෂමේ ආරාධිත කථිකාචාර්යවරු  

 

# B.Tec. උපාධි වැඩසටෙන් 
ලියාපදංචි වූ 

වර්ෂය 

පැවැත්වුණු 

අයුරු 
වර්ෂාර්ධය 

ආරාධිත 

මේශකයින් 

සංඛයාව 

1. 1 
යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

2014 
සතිකේ 
දි වල 

1 05 
කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

2. 2 

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

2014 සති අන්තකේ 1 27 

යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

ිරපට හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්  
තාක්ෂණය 

3. 3 
නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

2014 
සතිකේ 
දි වල 

2 06 
කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

4. 4 

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

2014 සති අන්තකේ 2 14 
යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

ආහාර පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 

5. 5 

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

2013 
සතිකේ 
දි වල 

3 13 යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

6. 6 

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

2013 
සතිකේ 
දි වල 

3 14 යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

7. 7 

නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

2011 සති අන්තකේ 6 12 යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 

කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 

 

 

4.7 B.Tec. ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳො ප්රදානය කරන ලද නිදෙස් කිරීම්  
 

රාම උපාධි ශිෂය-ශිෂයාවන් සඳහා නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කිරීම සංවර්ධ් ය කර  ලදී. ශිෂය ශිෂයාවන් 

අද්ාළ නිද්හස් කිරීම් සඳහා සලකා  ල  ලේකේ ඔවුන්ට ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 6 මටමටම කහෝ ඒ සමා  කහෝ 

උසස් කව ත් සුදුසුකම් තිණිකණ්  ම් පමණි.  අද්ාළ සමා  විෂය ඩිේකලෝමා මටමටකම්දී සාර්ාකව සම්පූර්ණ කර 

ඇකතොත් කමොඩිුලල සඳහා නිද්හස් කිරීම් ල ා කද්  ලදී. සාක්ෂය වශකයන් අද්ාළ ඩිේකලෝමාකේ මුල් පිටපත 

ඉදිරිපත් කර  කලස නියම කර  ලදී. 

 

නිද්හස් කිරීම් අකේක්ෂා කළ ශිෂය ශිෂයාවන් රකදද් කද්කක් යටකත් ඉල්ලුම් කළ ුලතු විය. 01 ව  රකදද්කේ ශිෂය 

ශිෂයාවන් සඳහා කේශ  හා රාකයෝගික පංතිවලට සහභාගි මම හා වර්ෂාර්ධ් අවසා  විභාගද් ඇතු උ ඇගැීමම්වලට 

ලක් කිරීම කකකරන් නිද්හස් කර  ලදී.  කකකසේ වුවද් කශ්රේණි සාමාර්ා සාමා යය ගණ ය කිරීකම් කාර්යකේදී 

අද්ාළ කමොඩිුලලය සඳහා ඔණු/ඇය කේ කාර්යසාධ් ය සාමා ය සාමාර්ායකට සමා  යැි. සලක  ලදී.   
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කද්ව  රකදද්යට අයත් වූ ශිෂය ශිෂයාවන් කේශ වලට හා රාකයෝගික පංතිවලට සහභාගි මකමන් නිද්හස් කකරුණි. 

එකහත් ඔවුන්ට අතණ්  ඇගැීමම් සම්පූර්ණ කිරීමට හා වර්ෂාර්ධ් අවසා  විභාගයන්ට කපනී සිටීමට නියම විය. 

පසුව එම ඇගැීමම්වලදී ශිෂය ශිෂයාවන් අත්කර ගත් කාර්යසාධ්  මටමටම් ඔවුන්කේ කශ්රේණි සාමාර්ා සාමා යය 

ගණ ය කිරීකම්දී සැලකිල්ලට ගනු ලැබීය. 

 
 

ඉහත සඳහන් වූ රකදද් කද්ක යටකත් නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කර  ලද් ශිෂය සංතයා ලැි.ස්තුව පහත ද්ැක්කේ: 

 

5 වගුව - පළමු මසමමස්තරය මකමරන් නිදෙස් කිරීම් ලද ශිෂය සංඛයාව  

 

# B.Tec.  (සති අන්ත) පාඨමාලාව - 2014 
නිදෙස් කිරීම් ලද ශිෂය සංඛයාව 

01 ප්රමදදය 02 ප්රමදදය 

1.  යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය 24 02 

2.  නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 12 00 

3.  කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 10 04 

 

4.8 කර්මාන්ත පුහුණුව 
 

 

කර්මාන්ත හුණු කව ව ාහි B.Tec. උපාධි වැ සටහකන් මාස 6 ක කාලයක් සහිත වැද්ගත් සංරචකයකි.  විෂයමාලා 

වයූහය කව ස් කිරීකමන් පසුව කමම කමොඩිුලලය 5 ව  වර්ෂාර්ධ්කේදී ඉදිරිපත් කකකර්. ශිෂය ශිෂයාවන් කර්මාන්ත 

හුණු කකේ ස්ාා ගත කරනු ල න්කන් ජාාතික ආධුනිකත්ව හා කර්මාන්ත හුණු ක කිරීම් අධිකාරිය (NAITA) හා 

ඒකා ේධ්ව ඔවුන්කේ හුණු ක ස්ාා ගත කිරීම් කයෝජා ා්රමය යටකත් ය.  

 

4.9 පර්මේෂණ 
 

අභි වකයන්  ඳවා ගනු ලැබූ සාමාජිකි.න්ද් ඇතු උව  කමම පීඨකේ අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ සියලුම සාමාජික 

සාමාජිකාකවෝ පර්කේෂණ කටුලතු ආරම්භ කර තිබිණි.  2014 වර්ෂකේදී කයෝජා ා ඉදිරිපත් කළ අය සිය 

වාර්තාවන්කේ කකටුම්පත් භාර දී තිණිණි.  

4.10 පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් 
එක් එක් මාසය තුළ පීඨ මණ් ල රැස්මම් පවත්ව  ලදී. ඒ අනුව 2014 වර්ෂය තුළ රැස්මම් 12 ක් පවත්වා ඇත. 

පීඨ මණ් ලකේ ශිෂය නිකයෝජිති.න් වශකයන්  බ්.එම්.ඩී.එස්. මරකකෝන් මහතා (කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය) 

සහ කක්.කක්.ඩී.පී. කන් න්ගර මහතා (යාන්රවිද්ුත් තාක්ෂණය)  ම් කරනු ලැබූහ. 

 

4.11 ප්රදර්ශනවල සෙභාගිත්වය 
 

පීඨකේ උපාධි අකේක්ෂක ශිෂය ශිෂයාකවෝ විශ්වවිද්යාලය නිකයෝජා ය කරමින් ජාාතික රද්ර්ශ  2 කට සහභාගි ම 

ඇත. එම රද්ර්ශ  වන්කන්  

 

1. ද්ැයට කිරුළ 2014 

2. කටක්ක ෝ රී ලංකා 2014 

 

කමම විශ්වවිද්යාලය කටක්ක ෝ රී ලංකා රද්ර්ශ කේදී අන් සියලු පිලිගත් විශ්වවිද්යාල සමග තර  කරමින්  කහොඳම 

විශ්වවිද්යාල රද්ර්ශ  කුටිය සඳහා වූ  සම්මා ය දි ා කග  ඇත.  කමය තවමත් රාරම්භක අවධිකේ සිටි  

විශ්වවිද්යාලයක් වශකයන් ල ා ගත් කශ්රේෂ්ඨ ජායග්රහණයකි.  
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එයට අමතරව ශිෂය ශිෂයාකවෝ රී ලංකා කතොරතුරු තාක්ෂණ ආයත ය විසින් සංවිධ්ා ය කර  ලද් කරොක ෝ 

තාක්ෂණ තර යකටද් සහභාගි වූහ. විදුලි හා විද්ුත් තාක්ෂණ රධ්ානී ව  කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. 

ජායතිලක මහතා ඉහත ක්රියාකාරකම් සංවිධ්ා ය කිරීකමහිලා මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කකළේය. 

 

4.12  බඳවා ගැනීම් 
 

2014 වර්ෂය තුළ පහත සඳහන් කාර්ය මණ් ල සාමාජික සාමාජිකාවන් කමම පීඨයට  ඳවා ගනු ලැබීය.  

1. කක්.එම්.එස්.ඒ.ඩී.  ණ් ාර මහතා  කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  ිරපට හා රූපවාහිනි නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය  

2. ආර්.ආර්.එම්.ඩී.පී. රත් ායක මහතා කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ිරපට හා රූපවාහිනි නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය 

3. එම්. බ්.පී. මධුරංග මහතා  කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  විදුලි හා විද්ුත් තාක්ෂණ 

4. එච්.එම්.ඒ.අි.. කහේරත් මිය  කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  විදුලි හා විද්ුත් තාක්ෂණ 

 

4.13 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන වැඩසටෙන්  
මේශීය 

අධ්යය  කාර්ය මණ් ල සාමාජිකකයෝ පහත පරිදි හුණු ක වැ සටහන්වලට සහභාගි වූහ.  

1. මල්කාන්ති කත්  දු මහත්මිය - රී ලංකා රතීත  මණ් ලය විසින් සංවිධ්ා ය කර  ලද් ගුණාත්මක 

පර්කේෂණාගාර කළම ාකරණය පිළි ඳ වැ මු උව.  

2. කක්.එම්.එස්. ඒ.ඩී.  ණ් ාර මහතා - රී ජායවර්ධ් හුර විශ්වවිද්යාලකේ කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  වැ සටහ .  

 

විමේශීය 

3. එම්. බ්.පී. මධුරංග මහතා - අමාතයාංශකේ නිහුණතා සංවර්ධ්  වැ සටහ  යටකත් මැකල්සියාකවහි පැවති 

උසස් විද්ුතය පිළි ඳ නිහුණතා ඉහළ  ැංමකම් කකටි-කාලී  එකතර හුණු ක වැ සටහ  

 

එයට අමතරව අමාතයාංශකේ ආංශික නිහුණතා සංවර්ධ්  වැ සටහ  යටකත් අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ 

සාමාජික සාමාජිකාවන් 4 කද් කුට සිය ආචාර්ය උපාධි හැද්ෑරීම පිණිස ශිෂයත්ව පිරි ම  ලදී.  සාමාජික 

සාමාජිකාවන් 3 කද් කුට කේලීය හා විකේලීය විශ්වවිද්යාල/ උසස් අධ්යාප  ආයත  තුළ ස්ාා ගත කිරීම් ල ා 

ගැනීමට හැකි විය. 

 

1. ජායලාල් කවත්තසිංහ මහතා - ආසියානු තාක්ෂණ ආයත ය - තාි.ලන්තය  

2. එස්.ඩී.ඒ. සංජීව මහතා - ආසියානු තාක්ෂණ ආයත ය - තාි.ලන්තය  

3. මල්කාන්ති කත්  දු මහත්මිය - උපාධි අධ්යය  පීඨය  කකොළඹ විශ්වවිද්යාලය  

 

4.14 2015 ඉලක්ක 

 

2015 වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කරනු පිණිස රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ B.Tec උපාධිය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය හා 

සම්පත් කළම ාකරණය පිළි ඳ B.Tec උපාධිය නිර්මාණය කර ඇත.  

 

කමම අභි ව උපාධි කද්කද් සමග කමම පීඨය විසින් කමකහයවනු ල   උපාධි පාඨමාලා සංතයාව 07 ද්ක්වා 

ඉහළ යනු ඇත.  2015-2016 අධ්යය  වර්ෂය තුළ ශිෂය ශිෂයාවන් 280 කද් කු  ඳවා ගැනීමට අකේක්ෂා කකකර්. 
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5.0  පුහුණු කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය (FTT)  
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය තුළ හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය ස්ාාපිත කර ඇත්කත් අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් 

තාක්ෂණ විකශේෂීකරණ ක්කෂේර තුළ අධ්යය  වැ සටහන් කමකහයවනු පිණිසය. කමම පීඨය තාක්ෂණික හා 

වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක අංශකේ හුණු කකරුවන් සහ උ න්දුවක් ද්ක්ව  කව ත් අය සඳහා කතොරතුරු හා 

සන්නිකේද්  තාක්ෂණය  අධ්යාප ය  ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම හා කළම ාකරණය පිළි ඳ B.Tec හා B.Ed 

උපාධි කවත මග කහළි කර  විවිධ් වැ සටහන් ක්රියාත්මක කරි.. කමම වැ සටහන් පිරි මනු ල න්කන්   මැදි 

මටමටකම් තාක්ෂණිකකේදීන් හා හුණු කකරුවන්ට සිය කසේවාස්ාා යන්හිදී ව ා කහොඳින් කාර්ය සිදු කිරීමටත්  උසස් 

අධ්යාප  කටුලතු කර කග  යාමටත් හැකි වනු පිණිස ඔවුන්කේ ද්ැනුම  කුසලතා හා ආකල්ප ඉහළ මටමටමකට 

වර්ධ් ය කරනු පිණිස ඔවුන් සඳහා මංකපත් විවර කිරීකම් අභිරාය ඇතිවය.  

 

තාක්ෂණ විද්යාලවලින් පිටවන් න්  පාසල් ගුරුවරුන් හා තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක අංශකේ 

ගුරුවරුන් සහ ඩිේකලෝමා මටමටකම් අවශය සුදුසුකම් ද්ර  අය හට සිය රමණතාවන් උපාධි මටමටම කතක් 

ඉහළ  ංවා ගැනීම සඳහා කමම උපාධි වැ සටහන් විකශේෂකයන් නිර්මාණය කර තිකබ්. 

  

ගණිතය  ඉංග්රීසි හා මූලික කතොරතුරු තාක්ෂණය වැනි මූලික කමොඩිුලල තුළින් කක්න්ද්රික ද්ැනුම  නිහුණතා හා 

ආකල්ප පරතරය පියවනු පිණිස පද් ම් වැ සටහ ක් නිර්මාණය කර ඇති අතර එය සෑම වර්ෂයකම වැ සටහ  

ආරම්භකේදී එක් මාසයක කාලයක් පැවැත්කේ. 

 

2014-2015 අධ්යය  වර්ෂය සඳහා වූ ඒ ඒ උපාධි වැ සටහ  සඳහා ශිෂය ශිෂයාවන් අභිකයෝගයතා පරීක්ෂණයක 

කාර්ය සාධ් ය පද් ම් කර කග  ඇතුළත් කර ගන් ා ලදී. ඒ පිළි ඳ විස්තර පහත ද්ැක්කේ:-  

5.1 2014 ශිෂය බදවා ගැනීම 
වගුව 06: 2014/2015 අධයයන වර්ෂය සඳො උපාධි වැඩසටෙන්වලට ඇතුළත් කර ගන්නා ලද ශිෂය සංඛයාව 

# B.Tec උපාධි වැඩසටෙන 
පැවැත්වුණු 

ආකාරය 

ලියාපදංචි කර ගනු ලැබූ ශිෂය 

සංඛයාව  

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

1 
 ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. 
උපාධිය  

සතිකේ දි වල  08 19 27 

2 මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සතිකේ දි වල 17 11 28 

3 ජාාල තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සතිකේ දි වල 25 02 27 

4 
 ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. 
උපාධිය 

සති අන්තවල  18 14 32 

5 මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සති අන්තවල 18 08 26 

6 ජාාල තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.කටක්. උපාධිය සති අන්තවල 30 00 30 

7 තාක්ෂණය පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධිය සති අන්තවල 17 02 19 

8 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය සති අන්තවල 06 31 37 

9 
කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ බී.කටක් 
උපාධිය  

සති අන්තවල 
08 03 11 

පුහුණු කිරීම් තාක්ෂණව පීඨය (FTT) තුළ ලියාපදංචි කරන ලද ශිෂය ශිෂයාවන්මේ මු එ එකතුව     237 

 

5.2 පදනම් පාඨමාලාව 
2014 මාර්තු 17 ව  දි  සමාරම්භක උත්සවය හා දිශාභිමුත කිරීකම් (අනුවර්ත ය කිරීකම්) වැ සටහ  පවත්ව  

ලදී.  සතිකේ දි  වැ සටහකන් කතෝරා ගත් ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ගණිතය  කතොරතුරු තාක්ෂණය හා ඉංග්රීසි වැනි 

අතයවශය මූලික විෂයයන් සඳහා පද් ම් වැ සටහ  2014 මාර්තු 17 දි  අරඹ  ලදී. කමම වැ සටහ  2014 

අකරේල් 29 දි  අවසන් කර  ලදී. 
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සති-අන්ත වැ සටහකන් කතෝරා ගත් ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා වූ එම වැ සටහ  2014 මාර්තු 05 දි  ආරම්භ කරනු 

ලැබූ අතර එය මැි. 24 දි  සමාේත කර  ලදී. 

5.3 B.Tec උපාධිය (සතිමේ දන ො සති-අන්ත) වැඩසටෙන්  

පූර්ණ කාලී  උපාධි සඳහා වූ රාම කසකමස්තරය 2014 මැි. 05 දි . සති 16කට පසුව  රාම කසකමස්තරය 

අවසා  පරීක්ෂණය 2014 සැේතැම් ර් 15 දි  සිට 26 දි  ද්ක්වා පවත්ව  ලදී. පළමු වසකර් කද්ව  කසකමස්තරය 

2014 ක ොවැම් ර් 29 දි  ආරම්භ කර  ලදී.  
  
 

අර්ධ් කාලී  උපාධි සඳහා වූ පළමු වසකර් රාම කසකමස්තරය 2014 මැි. 31 දි  ආරම්භ කර  ලදී. සති 22කට 

පසුව රාම කසකමස්තර අවසා  පරීක්ෂණය 2014 ඔක්කතෝ ර් 31 දි  සිට ක ොවැම් ර් 09 දි  ද්ක්වා පවත්ව  

ලදී. පළමු වසකර් කද්ව  කසකමස්තරය 2014 ජා වාරි 03 දි  ආරම්භ කර  ලදී. 

  
සියලුම B.Tec. හා B.Ed උපාධි වැ සටහන් පිළි ඳ ලුණුඬු විස්තරයක් පහත වගුකේ දී ඇත. 

 

ශිෂය ගෙනය 

 

 

 

 
 

 

 

 

උපාධි වැඩසටෙමන් 

නම 

ලියාපද්ංි කර  ලද් වර්ෂය 

2012 පූර්ණ කාලීන  
2013 පූර්ණ 

කාලීන 

2013 

අර්ධ කාලීන 

2014 

පූර්ණ කාලීන 

2014 අර්ධ 

කාලීන 

ඇතුළත් කර ගත් ශිෂය සංඛයාවන් 

පි
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ත
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එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
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එ
ක

තු
ව

 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක

තු
ව

 

ජාාල තාක්ෂණය 
33 07 40 26 02 28 29 03 32 25 02 27 30 00 30 

 ණුමාධ්ය හා කවබ් 
තාක්ෂණය 

08 20 28 13 11 24 13 10 23 08 19 27 18 14 32 

මෘදුකාංග 
තාක්ෂණය 

12 09 21 14 10 24 14 05 19 17 11 28 18 08 26 

තාක්ෂණය තුළ 
අධ්යාප ය  

08 03 11 - - - - - - - - - 17 02 19 

ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉගැන්මම තුළ 
අධ්යාප ය  

09 17 26 - - - 06 31 37 - - - 06 31 37 

කර්මාන්ත 
කළම ාකරණය 

- - - - - - - - - - - - 08 03 11 

ශිෂය කාණ් ය තුළ 
එකතුව 70 56 126 53 23 76 62 49 111 50 32 82 97 58 155 
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5.4 2014 වර්ෂමේ පීඨය සඳො පවත්වන ලද විභාග  
 

වගුව 07: 2014 වර්ෂමේ පීඨය සඳො පවත්වන ලද විභාග  

 

# 
B.Tec උපාධි 

වැඩසටෙන 

ප්රථමමයන් 

ලියාපදංචි වූ 

වර්ෂය 

පැවැත්වුණු 

ආකාරය 

මසමමස්තර 

අවසාන 

පරීක්ෂණය 

ආරම්භය  අවසානය 

01 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්  
උපාධිය  

2013 

සති අන්ත 

III කසකමස්තරය 06.12.2014 21.12.2014 

02 
ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉගැන්මම 

2013 
සති අන්ත 

III කසකමස්තරය 15.11.2014 07.12.2014 

03 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්උපාධිය 

2014 

සති අන්ත 

I කසකමස්තරය 15.11.2014 21.12.2014 

04 
ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉගැන්මම 

2014 
සති අන්ත 

I කසකමස්තරය 15.11.2014 30.11.2014 

05 
කර්මාන්ත 
කළම ාකරණ 
තාක්ෂණය 

2014 
සති අන්ත 

III කසකමස්තරය 15.11.2014 2014.11.18 

06 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්  
උපාධිය 

2013 

සති අන්ත 

III කසකමස්තරය 15.11.2014 21.12.2014 

07 
ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉගැන්මම 

2013 
සති අන්ත 

I කසකමස්තරය 31.10.2014 09.11.2014 

08 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්  
උපාධිය 

2014 

සතිකේ දි  

I කසකමස්තරය 01.09.2014 12.09.2014 

09 
ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉගැන්මම 

2011 
සතිකේ දි  

V කසකමස්තරය 02.09.2014 12.09.2014 

10 
තාක්ෂණය තුළ 
අධ්යාප ය 

2011 
සතිකේ දි  

V කසකමස්තරය 02.09.2014 12.09.2014 

11 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්  
උපාධිය 

2011 

සතිකේ දි  V කසකමස්තරය 

15.09.2014 
 

26.09.2014 
 

12 
තාක්ෂණය තුළ 
අධ්යාප ය 

2011 
සතිකේ දි  V කසකමස්තරය 

13 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්  
උපාධිය 

2010 

සති අන්ත 

VI කසකමස්තරය 

07.06.2014 
 

22.06.2014 
 

14 

තාක්ෂණය තුළ 
අධ්යාප ය 

2010 

සති අන්ත VI කසකමස්තරය 
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15 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්  
උපාධිය 

2013 

සති අන්ත 

II කසකමස්තරය 
10.05.2014 

 
17.05.2014 

 

16 
ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉගැන්මම 

2013 
සති අන්ත 

II කසකමස්තරය 

17 
තාක්ෂණය තුළ 
අධ්යාප ය 

2010 
සති අන්ත 

VI කසකමස්තරය 

26.04.2014 
 

04.05.2014 
 

18 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්  

2014 

සති අන්ත 

VI කසකමස්තරය 

19 උපාධිය  2013 සතිකේ දි  II කසකමස්තරය 

03.02.2014 
 

20.02.2014 
 20 

කතොරතුරු හා 
සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ 
බී.කටක්  

2011 
සති 

අන්තකේ 
IV කසකමස්තරය 

21 
ඉංග්රීසි භාෂාව 
ඉගැන්මම 

2011 
සති 

අන්තකේ 
IV කසකමස්තරය 

05/02/2014 
 

11/02/2014 
 

22 
තාක්ෂණය තුළ 
අධ්යාප ය 

2011 සතිකේ දි  
IV කසකමස්තරය 

 
 

5.5 2014 උපාධි ප්රදාමනෝත්සවය 
 

විශ්වවිද්යාලකේ උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 2014 කද්සැම් ර් 22 ව  දි  පවත්ව  ලදී.  අධ්යාප  තාක්ෂණය  

 ණුමාධ්යක හා කවබ්අ වි තාක්ෂණය  ජාාලකරණ තාක්ෂණය හා මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Ed හා B.Tec 

උපාධි සම්පූර්ණ කළ හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨ ශිෂය ශිෂයාවන් 60 කද්ක ක් එදි  උපාධි ලැබූහ. විස්තර පහත 

ද්ැක්කේ:- 

 

උපාධි වැඩසටෙමන් නම  ශිෂය සංතයාව  

තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Ed. උපාධිය 13 

 ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Tec උපාධිය 13 

ජාාල තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Tec උපාධිය 19 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Tec. උපාධිය 15 

                                         ශිෂය කාණ් කේ එකතුව 60 

 

අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර  

පහත ද්ැක්කව  ස්ථිර අධ්යය  කාර්ය මණ් ල සාමාජික සාමාජිකාකවෝ කේශ  පැවැත්මම  රාකයෝගික සැසි 

කමකහයමම  පැවරුම් හා ලිඛිත රශ් පර පිළිකයල කිරීම හා ඇගැීමම සහ අන් සියලු අධ්යය  ක්රියාකාරකම් සිදු 

කිරීකමහි නිරත වූහ. 
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වගුව උපාධි ො ඩිප්මලෝමා වැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කිරීමමහි නිරතව ටි ප පීඨ අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය - 2014  

# නම ො තනතුර පාඨමාලාව මමොඩියුලය/ විෂයය 

1 එල්. බ්ලිුල.එස්. කුලරත්  
මහතා   
පීඨාධිපති  කජායෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය II කශ්රේණිය,  
 

B.Tec උපාධිය (යාන්ර විද්ුතය) 1. සන්නිකේද්  කුසලතා 

– 1  

2. වයාපාරික හා 

වෘත්තීයකේදී 

සන්නිකේද්  කුසලතා  

3. උසස් ඉංග්රීසි භාෂා 

ඉගැන්මම් ්රමකේද්ය 

2 එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා  
අධ්යක්ෂ (ශිෂය ඇතුළත් 
කිරීම්  රතීත  හා 
ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ) 
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II 
කශ්රේණිය රධ්ානී  පද් ම් 
අධ්යය  අධ්යය ාංශය  
 

B.Tec උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය) 

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධිය 

1. සන්නිකේද්  කුසලතා 

-I  

2. පරිගණක ආධ්ාරකයන් 

භාෂාව ඉකගනීම  

3. විේවත් කියමම හා 

ලිමම  

4. විකේච ාත්මක 

කියමම හා ලිමම 

3 යූ.කක්.ඩී. සුගතද්ාස මහතා  
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - I 
කශ්රේණිය, රධ්ානී (විෂයමාලා 
සංවර්ධ්  ඒකකය 
  

B.Tec උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය) -  ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂණ  
මෘදුකාංග තාක්ෂණ  ජාාල තාක්ෂණ උපාධි 
වැ සටහන්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Ed උපාධිය 

 

 ණුමාධ්ය නිපැුලම් 

සංවර්ධ් ය  

 
4 

ටී.කක්. මල්වත්ත මහත්මිය  
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II 
කශ්රේණිය  රධ්ානී  කතොරතුරු 
සන්නිකේද්  තාක්ෂණ 
අධ්යය ාංශය 

B.Tec උපාධිය (කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය)   
තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Ed උපාධිය  

1. කවබ් වැ සටහන් 

සම්පාද් ය  

2. C++ පිළි ඳ කවබ් 

වැ සටහන් සම්පාද් ය 

5 වි..ජී. පේමශාන්ති 
කම විය  කජායෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය  
II කශ්රේණිය  
 

තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Ed උපාධිය.   

බී.එඩ් (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම) උපාධිය  

ඉකගනුම් ්රම ඉගැන්මම 

    

# නම ො තනතුර පාඨමාලාව මමොඩියුලය/ විෂයය 

6 ටී.ආර්. විද්ා පතිරණ 
මහත්මිය  කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස)  රධ්ානී- 
කළම ාකරණ 
අධ්යය ාංශය 
  

B.Tec උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය) - BST/MAN/MEC පිළි ඳ B.Tec 

උපාධි වැ සටහන් 

1. වයවසායකත්ව 
සංවර්ධ් ය හා 
කළම ාකරණය  
2. ගුණාත්මකතා 
කළම ාකරණය  
3. කළම ාකරණ 
ක්රියාවලිය හා  පරිචය  
 
 

7 එස්.ඒ.එන්. ධ්නුෂක් මහතා  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  
රධ්ානී- අධ්යාප  
අධ්යය ාංශය  
 

තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Ed උපාධි වැ සටහ   
තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව  
ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම පිළි ඳ B.Ed උපාධිය  
රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  
NDTTE 

1. ඉගැන්මම් මාධ්ය 
2.  පර්කේෂණ 

්රමකේද්ය  
3. කත්මා නි න්ධ් 
4. උසස් ඉගැන්මම් 

මාධ්ය  
5. අධ්යාප  

කළම ාකරණය  
6. අධ්යාප  
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මක ෝවිද්යාව  
7. අධ්යාප  මිනිතය හා 

තක්කසේරුව  

8 එස්.  ම්ණිවසම් මිය  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 
 
 

B.Tec උපාධිය (කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය) –  
 ණුමාධ්යක හා කවබ්අ වි   
මෘදුකාංග තාක්ෂණ හා ජාාල තාක්ෂණ උපාධි 
වැ සටහන් 
 

1. කවබ් තාක්ෂණ සහ 

වයවහාරය  

2. අන්තර්ජාාල 

තාක්ෂණය  

3. ජාාවා තුළ වැ සටහන් 

සකස් කිරීම 

4.. ද්ත්ත වුලහ හා  යාස  

5. මෘදුකාංග සංවර්ධ් ය 

හා පරිචය  

6. ද්ත්ත වුලහ හා  යාස 

9 පී. උරුතිරන්   
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

B.Tec උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය) -   ණුමාධ්ය හා කවබ් තාක්ෂ ණ  
මෘදුකාංග තාක්ෂණ හා ජාාල තාක්ෂණ උපාධි 
වැ සටහන්  තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Ed  උපාධි 
වැ සටහ   

1. ද්ත්ත සමුද්ාය 
විශ්කල්ෂණය හා 
නිර්මාණ සැලසුම 

2. ජාාලකර කේ 
නිර්මාණ 
වැ සටහන් 
සම්පාද් ය 

3. උසස් ජාාලකරණ 
තාක්ෂණය 

4. ද්ත්ත සමුද්ාය 
වැ සටහන්කරණය 

5. ද්ත්ත සමුද්ාය 
විශ්කලෂණය හා 
නිර්මා ය 

6. ජාාලකරණය පිළි ඳ 
වැ සටහන් 
සම්පාද් ය 

 

10 ආර්.එම්.සී. අකසෝක  න්දුල 
මහතා  කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස) 
 

 
B.Tec  උපාධිය (කතොරතුරු සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය) -  ණුමාධ්ය තාක්ෂ ණ  මෘදුකාංග 
තාක්ෂණ හා ජාාල තාක්ෂණ උපාධි වැ සටහන්  
 

1. පරිගණක 

ගෘහනිර්මාණ 

ශිල්පය හා 

කමකහුලම් පේධ්ති 

2. කමකහුලම් පේධ්ති 
3. අංකිත විද්ුතය 
4. ජාාල අතර මං 

සැකසුම 
5. ජාාල අතර සම් න්ධ් 

පාල ය 
6. පරිගණක 

ගෘහනිර්මාණ 
ශිල්පය හා 
කමකහුලම් පේධ්ති  

11 කක්.ජී.එන්.පී. රාජාපක්ෂ 
මහත්මිය  කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස) 
 

 
B.Tec. උපාධිය (කළම ාකරණය) - තාක්ෂණය 

(ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම) පිළි ඳ බී.එඩ් උපාධිය   

කතොරතුරු කළම ාකරණය පිළි ඳ බී.කටක් 

උපාධිය  

 

1. පරිසර 

කළම ාකරණය හා 

පවිර වාතාශ්රය 

2. කාර්ය  අධ්යය ය හා 

ශ්රම විද්යාව 

3. වයාපෘති 

කළම ාකරණය 

4. ආර්ථික විද්යා 

හැඳින්මම 
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12 යූ. සිවකසල්වි මිය  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය  

යාන්රවිද්ුතය/ කළම ාකරණ ගිනුම්කරණය/ 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය පිළි ඳ B.Ed උපාධිය  

1.ගි කම් හැඳින්මම  

2. කර්මික ආර්ථික විද්යව 

සහ කළම ාකරණය  

 

13 බී.එම්.ටී.ඩී. ජායකසේකර 
මහත්මිය  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 
 

 
B.Tec  උපාධිය- කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය  
 
B.Tec  උපාධිය- B2/ මෘදුකාංග / 
නිෂප්ාද් ය/යාන්රවිද්ුතය, 
කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය  

1. පර්කේෂණ 
.්රමකේද්ය 

2. වයාපාරික සංතයා 

ද්ත්ත  

14 වි..එස්. ම තුංග මහත්මිය  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

B.Ed (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මකම් තාක්ෂණය පිළි ඳ 

B.Ed 

 

1. මූලික ඉගැන්මම 

මාධ්ය  

2. අ ධ්යාප  මක ෝවිද්යා 

3. වෘත්තීකේදී 

සංවර්ධ් ය  

15 එන්.එල්.බී. ඕෂධී මිය  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

 
B.Tec  උපාධිය (කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය) , 

 
B.Tec  උපාධිය (නිෂ්පාද් ය) 

 

 

 
වයාපෘති 

කළම ාකරණය 

 

 

16 දිළිණි රණසූරිය මිය  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  නිෂප්ාද් ය/යාන්රවිද්ුතය    

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම 

1. ජා සන්නිකේද් ය 2. 

සන්නිකේද් ය කුසලතා   

3. සාහිතයය හැඳින්මම  

17 කේ.ඒ.එම්.බී. කරුණාරත්  

මිය  

කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

B.Ed උපාධිය (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම)  

 
B.Tec  උපාධිය (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම)  

 

 

1. වයවහාරික වාේ 

විද්යාව 

2. රී ලංකා සාහිතයය  

3. සන්නිකේද්  

කුසලතා– I 4. 

සන්නිකේද්  කුසලතා –2 

 

18 ඉංජිකන්රු එච්.පී.අි..ඒ. 
පතිරණ  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  . උපාධිය -  යාන්ර විද්ුතය  

 

 

 

 

 

 

 

1. පරිගණක ජාාලකරණය 

2. ද්ත්ත සන්නිකේද් ය 

3. සන්නිකේද්  පේධ්ති 

හැඳින්මම  

4. රැහැන් රහිත 

සන්නිකේද් ය  

5. කතොරතුරු පේධ්ති 
ආරක්ෂක පරිචය  
6. ජාාල පරිපාල ය  

19 ඒ.එස්.කක්. සිරිවර්ධ්  
මහතා  කථිකාචාර්ය 
(පරිවාස) 

 
B.Tec  උපාධිය- කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  

තාක්ෂණය  

 

මෘදුකාංග තාක්ෂණය  
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20 එන්. බ්.කක්. ඩී.ම.පී. ඕපාත 
මිය  කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 

B.Tec  උපාධිය- කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  
තාක්ෂණය 

  1. ද්ත්ත සමුද්ාය           

කළම ාකරණ පේධ්ති  

2. මෘදුකාංග 

ගුණාත්මකතා 

සුරක්ෂණය 

3. කතොරතුරු තාක්ෂණය 

පිළි ඳ වෘත්තීයකේදී 

වාද්විෂය  

21 ඒ.ඒ. ගුණවර්ධ්  මිය  
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  
 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

සන්නිකේද්  කුසලතා  

22 පී.එච්.එස්.එස්. විජායරත්  
මහතා  කජායෂ්ඨ ඉංජිකන්රු 
ඉගැන්මකම් සහකාර 

  

 

5.6 පීඨමේ ආරාධිත කාර්ය මණ්ඩලය - 2014  

2014 වර්ෂය තුළ හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨකේ උපාධි කමකහයමම සඳහා පහත සඳහන් ආරාධිත කාර්ය මණ් ලය 

සිය කසේවය සැලසූහ: 

 
පුහුණු කිරීම් තාක්ෂණ පීඨමේ ආරාධිත කාර්ය මණ්ඩලය - 2014 

සම්පත්දායක පාඨමාලාව මමොඩියුලමේ නම 

කේ. ගුණවර්ධ්  
මහත්මිය  
 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

1.  කෆෝකටෝ කේද්ය හා තන්තු 
රකාශකේද්ය 

2.  වයවසාය ජාාවා 
3. ජාාල අතර මංසැකසුම 
4.  රැහැන් රහිත සන්නිකේද් ය 
5.  හු උල් පරාස (කරෝඩ් ෑන්ඩ්) ජාාල 

ආචාර්ය ආ න්ද් 
එදිරිසූරිය  

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

1. තාය කාල වැ සටහන්කරණය  
2. මෘදුකාංග ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණය 
3. වයවසාය පේධ්ති නිර්මාණකරණය  

 

ආචාර්ය එල්. රණතුංග කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

1. ේමමා  හා ත්රිමා  රස්ාාරික  
2. කවබ් වැ සටහන්කරණය 
3. කවබ් තාක්ෂණය හා වයවහාරය 
4. ඩිජිටල් සංඥා පිරිසැකසුම් ශිල්ප්රම හා 

රතිබිම්  පිරිසැකසුම 
 

ලලිත් වසන්ත මහතා කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

1. ශ්රවය ද්ෘශය නිෂ්පාද්  ශිල්ප්රම 
2. ශ්රවය හා ද්ෘශය පට සංස්කරණ ශිල්ප්රම 
3. සරාණීකරකරණ තාක්ෂණය හා වයවහාරික  

 

එස්.අි..බී. හුස්කසේකගො  
මහතා 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

1. පේධ්ති පරිපාල ය 
2. වින්ක ෝස් කසේවාකක්න්ද්ර පරිපාල ය  
3. ජාාල පේධ්ති  

 

එස්.එස්. වි්රමකසේකර 
මහතා 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

1.  අන්තර්ජාාලකෘති මාරු කිරීම 
2.  කතොරතුරු පේධ්ති කළම ාකරණය  
 

එස්.එස්.පී. කපකර්රා කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  1. මෘදුකාංග පරීක්ෂාව හා විශ්වාසය තැබිය 
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මහතා B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 

 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

හැකි  ව  
2. ද්ත්ත සමුද්ාය ක්රියාත්මක කිරීම  

 

ටී.ඩී. ගමකේ මහතා කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 

 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

1. පරිගණක ජාාල 

රභාත් සමරසිංහ මහතා  
B.Tec  උපාධිය - කතොරතුරු සන්නිකේද්   
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  කර්මාන්ත 
කළම ාකරණ තාක්ෂණය 

1.  සරාණීකරකරණ තාක්ෂණය සහ කයදුම් 

මහාචාර්ය රාජාා ද් 
අල්විස ් 

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  
 

භාව ාව හා ආතති කළම ාකරණය 
 
 
 

කක්.ඒ. චන්ද්රද්ාස මහතා  කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  

 
සන්නිකේද් ය  

එස්.එන්.එස්.බී. බ්. 
කසේමසිංහ මහතා  

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  
 

වෘත්තීය කසෞතයය හා ආරක්ෂණය 

මහාචාර්ය චාල්ස් 
කස රත්  

කතොරතුරු සන්නිකේද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය -  ජාාලකරණය/ මෘදුකාංග / 
 ණුමාධ්ය හා කවබ්  
 

මක ෝවිද්යාව  

ආචාර්ය සී.එල්. 
අමරකසේකර මහත්මිය  

ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම පිළි ඳ B.Ed 
උපාධිය  

වාේවිද්යාව හැඳි මම  

සුමිත් ද් සිල්වා මහතා කර්මාන්ත කළම ාකරණය පිළි ඳ  
B.Tec  උපාධිය 

අකලවි රවර්ධ්  කළම ාකරණය 

 

5.7 විෂයමාලා සංවර්ධන ඒකකය  
2015.01.13 දන දක්වා ප්රගතිය  

5.8 විෂයමාලා ප්රතිමශෝධනය 
2013 ටිට 2014 දක්වා ප්රතිමශෝධිත විෂයමාලා  

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක 

1 කලෝහ පිරිේදුම්කරු  ඩී.ම.ඩී. සංජීවනී 

2 වාහ  කලෝකුරු  ටී.කක්. මල්වත්ත මිය  

3 කපෝර කකරු  පී.එන්.ටී. ධ්ම්මකේ මිය  

4 ඇලුමිනියම් පිරිේදුම්කරු  එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. ජායතිලක මහතා 

5 පරිගණක රස්ාාරික නිර්මාණ ශිල්පී  යූ.ඒ.එස්. එදිරිසිංහ මහතා  

6 කත් කම්හල් යාන්ර ශිල්පී ටී.ආර්. විද්ා පතිර  මිය  

7 ගුවන් විදුලි  රූපවාහිනී හා ආශ්රිත යන්ර 
අ උත්වැඩියාකරු 

කේ.කක්. ජායකකොඩි මිය 

8 විදුලි කාර්මික ශිල්පී  බ්.සී.සී. සුමතිරත්  මිය  

9 වාහ  වාුලසම  යාන්රශිල්පී අකශෝක රත් ායක මහතා  

10 යන්රකරු එල්. බ්.එස්. කුලරත්  මහතා  

11 වාහ  පින්තාරුකරු සුරනි  ාම්ණිවසම් මිය  

12 පරිගණක වයවහාරික සහකාර එම්. කත්  දු මිය  

13 ඕෆ්කසටම ලිකතෝ මුද්රණ යන්ර ක්රියාකරු ඩී.ඩී.ඩී. සුරමර මහතා 

14 පරිගණක ජාාල තාක්ෂණ ශිල්පී කමල් එදිරිසිංහ මහතා  

15 රූපලාව ය ශිල්පී එම්. කත්  දු මිය 
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16 රස්ාාරික නිර්මාණ ශිල්පී කමල් එදිරිසිංහ මහතා 

17 ජාල ල ශිල්පී ඉක ෝකා රණතුංග මිය  

18 වඩු කාර්මික (කගො  ැගිලි) අයන්ති ප්රියද්ර්ශිකා මිය  

19 හිසකක් සැරසුම් ශිල්පී අකශෝක  න්දුල මහතා 

20 යතුරුපැදි කාර්මික   බ්.සී.සී. සුමතිරත්  මිය 

21 ආවුද් හා ඉස්කුරුේහු කැට සහ අච්චු නිපැුලම් 
ශිල්පී 

නිශාන්ති මිය 

22 ද්ඬු  ැමීම් ශිල්පී ඉන්දික හුෂප්කුමාර මහතා 

 

5.9 විෂයමාලා ප්රතිමශෝධනය  
සම්පූර්ණ කරන ලදුව වලංගු කිරීමට නියමිතව ඇති 

1 පාවහන් ශිල්පී  කක්.පී.ඒ. ගයානි මිය  

2 වාහ  යාන්රශිල්පී ඉන්දික හුෂප්කුමාර මහතා 

 

සම්පූර්ණ කර  ලදුව වලංගු කිරීම පිණිස යැමමට නියමිතව ඇති  

1 කේකද්ොර විදුලි උපකරණ අ උත්වැඩියාකරු  යූ. සිවකචල්වි මිය යවා ඇත. 

2 පින්තාරුකරු (කගො  ැගිලි) කේ. කවත්තසිංහ මහතා යවා ඇත. 

3 පරිගණක ද්ෘඪාංග තාක්ෂණ ශිල්පී එච්.ඒ. කසක විරත්  
මහතා  

යවා ඇත. 

 

විෂයමාලා සමාකලෝච ය සම්පූර්ණ කර  ලදුව යැමමට නියමිතව ඇති  

1  ාහිර එන්ජිම් ක ෝටමටු යාන්ත්රික ශිල්පී යූ.ඒ.එස්.කක්. එදිරිසිංහ 
මහතා  

යවා ඇත. 

2 ඉදිකිරීම් උපකරණ ක්රියාකරු දිලිනි රණසූරිය මිය යවා ඇත. 

 

5.10 ප්රතිමශෝධන විෂයමාලා 

2014 ජනවාරි ටිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතව ඇති  

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක 
වත්මන් 

තත්ත්වය 

සම්පූර්ණ 

කිරීමට 

අමප්ක්ෂිත 

දනය 

කිව යුතු මේ 

1 
කාර්ය අධ්යය  
නිලධ්ාරි 

තමරා ජායකසේකර මිය   සම්පූර්ණි.. 
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී.  
 

2 ග  ා භාරකරු හුෂප්ා රාජාපක්ෂ මිය 
90% ක් 
සම්පූර්ණි.. 

 

2015.01.20 දි  
ව  විට 
සම්පූර්ණි..  
 

3 
වාහ  විදුලි කාර්මික 
ශිල්පී 

චමිලා සුමතිරත්  මිය    
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

4 
ඉදිකිරීම් ශිල්පී 
(කපද්කර්රු)  

මුදිතා කසක විරත්  මිය    
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

5 
ලීතකරණ හා 
වාුලසම  යාන්ත්රික 
ශිල්පී  

ඩී.ම.ඩී. සජීවනී මිය    
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

6 කර්මාන්ත ජාල ල එම්. භාරතී මිය    වලංගු කිරීමට 
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ශිල්පී යව  ලදී. 

7 
ර ර් පිරිසැකසුම් 
යන්ර ක්රියාකරු  

අකේෂා පේමකුමාරි මිය   
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

8 
ස්වර්ණාකරණ තැනුම් 
ශිල්පී 

තනුජාා විද්ා පතිරණ මිය   
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

9 ගල් එබ්ණිම් ශිල්පී  තනුජාා විද්ා පතිරණ මිය   
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක 
වත්මන් 

තත්ත්වය 

සම්පූර්ණ 

කිරීමට 

අමප්ක්ෂිත 

දනය 

කිව යුතු මේ 

10 
ේලාස්ටික් පිරිසැකසුම් 
යන්ර ක්රියාකරු  

ජායලාල් කවත්තසිංහ මහතා    
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

11 ක ොි.කල්රු ක්රියාකරු   බ්.ඒ.එච්.එස්.එස්. වෑවල මිය    
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

12 
වාුලපී ක තාක්ෂණ 
ශිල්පී 

එස්.ජී.  ම්ණිවාසම් මිය    
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

13 
කර්මාන්ත මැණුම් 
යන්ර ක්රියාකරු 

හුෂප්ා රාජාපක්ෂ මිය   
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

14 
විදුලි කමෝටර් ද් ර 
එතුම් ශිල්පී 

බී.එම්.ටී.බී. ජායකසේකර මිය    
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

15 
වඩු කාර්මික ශිල්පී 
(ගෘහභාණ් )  

චමිලා සුමතිරත්  මිය    
වලංගු කිරීමට 
යව  ලදී. 

 

5.11 විෂයමාලා සංවර්ධනය 
 

# විෂයමාලාව වත්මන් තත්ත්වය කිව යුතු මේ 

1 
ලීතකරණ හා වාුලසම  කාර්මික 

වලංගු කිරීම සම්පූර්ණ කර  පිටසන් කිරීමට සූද්ා ම්ය. 
 ව විෂයමාලා (NCS) කකටුම්පත විශ්වවිද්යාලය 
කවත එවා ඇත. 

100% සම්පූර්ණ 
කර ඇත.  

2 
ඩීසල් කපොම්පාගාර යාන්ත්රික 
ශිල්පී  

වලංගු කිරීම සම්පූර්ණ කර  පිටසන් කිරීමට සූද්ා ම්ය. 
 ව විෂයමාලා (NCS) කකටුම්පත විශ්වවිද්යාලය 
කවත එවා ඇත. 

100% සම්පූර්ණ 
කර ඇත. 

3 
බිම් උ උ ඇතිරුම් ශිල්පී 

වලංගු කිරීම සම්පූර්ණ කර  පිටසන් කිරීමට සූද්ා ම්ය. 
 ව විෂයමාලා (NCS) කකටුම්පත විශ්වවිද්යාලය 
කවත එවා ඇත. 

100% සම්පූර්ණ 
කර ඇත.  

4 
උපස්ාායක  

වලංගු කිරීම සම්පූර්ණ කර  පිටසන් කිරීමට සූද්ා ම්ය. 
 ව විෂයමාලා (NCS) කකටුම්පත විශ්වවිද්යාලය 
කවත එවා ඇත. 

100% සම්පූර්ණ 
කර ඇත. 

5 
 ණුනිහු තා ඉදිකිරීම් ශිල්පී  

සංවර්ධ් ය කිරීම සම්පූර්ණ කර  ඉදිරිපත් කිරීමට 
සූද්ා ම්ය.  ව විෂයමාලා (NCS) කකටුම්පත 
විශ්වවිද්යාලය කවත එවා ඇත. 

75% සම්පූර්ණ කර 
ඇත. 

6 
හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පී 
(කේෂකර්ම අත්යන්ර ) 

සංවර්ධ් ය කිරීම සම්පූර්ණ කර  කකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට යවා   ව විෂයමාලා (NCS) කකටුම්පත 
විශ්වවිද්යාලය කවත එවා ඇත.  

75% සම්පූර්ණ කර 
ඇත. 

7 
කෘෂිකර්ම තාක්ෂණඥ  

සංවර්ධ් ය කිරීම සම්පූර්ණ කර  ඉදිරිපත් කිරීමට යවා 
ඇත.  ව විෂයමාලා (NCS) කකටුම්පත විශ්වවිද්යාලය 
කවත එවා ඇත.  

75% සම්පූර්ණ කර 
ඇත. 

8 
 යන්ර ක්රියාකරු (සිසිල් බීම 
කර්මාන්තය)  

සංවර්ධ් ය කිරීම සම්පූර්ණ කර  ඉදිරිපත් කිරීමට යවා 
ඇත.  ව විෂයමාලා (NCS) කකටුම්පත විශ්වවිද්යාලය 
කවත එවා ඇත. 

75% සම්පූර්ණ කර 
ඇත. 

9 
කවබි නිර්මාණ ශිල්පී  

සංවර්ධ් ය කිරීම සිදු කවමින් පවතී.  60% සම්පූර්ණ කර 
ඇත. 

10  අංකිත මාධ්ය හා සරාණීකරකරණය සංවර්ධ් ය කිරීම සිදු කවමින් පවතී. 60% සම්පූර්ණ කර 
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(අංකිත ිරපට හා රූපවාහිනිය) ඇත. සම්පූර්ණ කර 
ඇත. 

11 
සම් නිෂප්ාද්  තැනුම්කරු  

සංවර්ධ් ය කිරීම සිදු කවමින් පවතී. 60% සම්පූර්ණ කර 
ඇත. 

 

සෙතිකපත්ර ම්ටටම (1-4)  

1. Developed 

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක කිව යුතු මේ 

1 කතොරතුරු හා සන්නිකේද්   
තාක්ෂණ ශිල්පී 

එම්. කත්  දු  වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

2 මල්කරු ඉක ෝකා රණතුංග වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

3 සහකාර ර ර් කම්හල් නිලධ්ාරි එම්.ඩී.ඒ. ප්රියද්ර්ශිකා  වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

4 සහකාර කත් කම්හල් නිලධ්ාරි  සී.කේ. අකබ්වි්රම වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

5 
සහකාර රමාණ සමීක්ෂක  

බී.එම්.ටී.ඩී. ජායකසේකර 
මිය 

වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

6 කිරිකද්ොව  යන්ර ක්රියාකරු  අකේෂා පේමකුමාරි මිය වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

*7 ශාරීරික කයෝගයතා හුණු කකරු  එම්.එස්.එස්. රිසා ා මිය වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

*8 ක ෝටමටු තැනුම් තාක්ෂණ ශිල්පී  එස්.ඒ.එන්. ධ්නුෂක්  වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

*9 ධීවර යාරා නියමු  එම්. කත්  දු වලංගු කිරීමට යව  ලදී. 

 

* යළි තෘතිි.ක හා වෘත්තීය අධ්යාප  කකොමිෂන් සභාව කවත යව  ලදී. 

ඩිප්මලෝමාව (ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් - 5/6 ම්ටටම්)  

සංවර්ධිත 

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක 

1 යාන්ර විද්ුතය සුරාේ ජායතිලක මහතා 

2 විදුලි සංකේශ තාක්ෂණය භාරතී මහත්මිය 

3 රමාණ සමීක්ෂණය දුර්ගා සජීවනී මිය සහ තිලකා පරණවිතා  මිය 

4 හුෂප්කරෝපණය හා භූ අලංකරණ කගවතු පාල ය කමල් එදිරිසිංහ මහතා  

5 කෘෂිකර්මය කමල් එදිරිසිංහ මහතා  
 

සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිත (ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් - 5/6 ම්ටටම්)  

# විෂයමාලාව සම් න්ධීකාරක වත්මන් 
තත්ත්වය 

සම්පූර්ණ කිරීමට 

අමප්ක්ෂිත දනය 

කිව යුතු මේ 

1. යාන්ත්රික සැලසුම් ශිල්පී 
තාක්ෂණය 

මල්කාන්ති කත්  දු 
මිය 

  වලංගු කිරීම 
සඳහා යවා 
ඇත.  

2 පශුසම්පත් නිෂ්පාද්  
තාක්ෂණය 

 සී.කේ. අකබ්වි්රම 
මහතා  

  වලංගු කිරීම 
සඳහා යවා 
ඇත. 

3 
 

ඉදිකිරීම් උපකරණ 
  ත්තු තාක්ෂණය 

 ජායලාල් මහතා මුදිතා 
කසක විරත්  මිය 

50% ක් 
සම්පූර්ණි.  
(පළමු වසර 
සම්පූර්ණි.) 

  

විශ්වවිද්යාල විද්යායත  සඳහා NCS සහ විෂයමාලා (ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5/6 මටටම්)  

 

NCS සංවර්ධ් ය 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2014 
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# විෂයමාලාව සම් න්ධීකාරක වත්මන් තත්ත්වය 

1 රූපවාහිනි වැ සටහන් නිෂ්පාද්  
තාක්ෂණය  

යූ.ඒ.එස්.කක්. එදිරිසිංහ මහතා පිටසන් කර ඇත. 

2 රූපවාහිනි පශ්චාත්-නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය යූ.ඒ.එස්.කක්. එදිරිසිංහ මහතා 

3 ආහාර තාක්ෂණය- විකශේෂීකරණ විෂය 
ධ්ාරා (ධීවර  තල් හා කපොල්)  

එම්.ඩී.ඒ. ප්රියද්ර්ශිකා මිය  

4 වාරිමාර්ග තාක්ෂණය චන්ද්  අකබ්වි්රම මහතා 

5 වැවිලි කභෝග නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය මල්කාන්ති කත්  දු මිය 

6 විලාසිතා නිර්මාණ තාක්ෂණය තනුජාා විද්ා පතිරණ මිය 

7 ධීවර තාක්ෂණය මල්කාන්ති කත්  දු මිය 

 

විශ්වවිදයාල විදයායතන සඳො විෂයමාලා සංවර්ධනය (ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5/6 ම්ටටම්)  

සංවර්ධිත විෂයමාලාව 

# විෂයමාලාව සම් න්ධීකාරක වත්මන් තත්ත්වය 

1. ආහාර තාක්ෂණය- විකශේෂීකරණ විෂය 
ධ්ාරා (ධීවර  තල් හා කපොල්)  

එම්.ඩී.ඒ. ප්රියද්ර්ශිකා මිය  වලංගු කර ඇත.  

2. වැවිලි කභෝග නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය  මල්කාන්ති කත්  දු මිය වලංගු කර ඇත.  

3 රූපවාහිනි වැ සටහන් නිෂ්පාද්  
තාක්ෂණය   

යූ.ඒ.එස්.කක්. එදිරිසිංහ මහතා වලංගු කර ඇත.  

4 රූපවාහිනි පශ්චාත්-නිෂප්ාද්  තාක්ෂණය   යූ.ඒ.එස්.කක්. එදිරිසිංහ මහතා වලංගු කර ඇත.  

5 වාරිමාර්ග තාක්ෂණය  චන්ද්  අකබ්වි්රම මහතා වලංගු කර ඇත.  

6 විලාසිතා නිර්මාණ  තාක්ෂණය තනුජාා විද්ා පතිරණ මිය වලංගු කර ඇත.  

7 ධීවර තාක්ෂණය මල්කාන්ති කත්  දු මිය වලංගු කර ඇත.  

 
 
1. නව විෂයමාලා සංවර්ධනය - 2013 වර්ෂමේදී ලැබූණු  

(මදවන අර්ධය) 

 

 

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක වත්මන් 

තත්ත්වය 

සම්පූර්ණ කිරීමට 

අමප්ක්ෂිත දනය 

කිව යුතු මේ 

1 සත්ව ආහාර කමෝල් 
ක්රියාකරු  

එන්.එල්.බී. ඕෂදී   වලංගු කිරීම 
සඳහා යවා ඇත. 

2 සත්ව ආහාර නිෂ්පාද්  
සහකාර 

එන්.එල්.බී. ඕෂදී   වලංගු කිරීම 
සඳහා යවා ඇත. 

3 ගෘහ අලංකරණ ශිල්පී අකශෝක  න්දුල 
 

සම්පූර්ණ  
කර ඇත. 

  

4 ද්ෘෂ්ටි විකශේෂඥ  එස්.ඒ.එන්. ධ්නුෂක් මහතා 90% ක් 
සම්පූර්ණි. 

 සම්පූර්ණ වූ දි ය: 
30.01.2015 

5 සහකාර ක්කෂේර නිලධ්ාරි සී.කේ. අකබ්වි්රම   වලංගු කිරීම 
සඳහා යවා ඇත. 

# විෂයමාලාව සම් න්ධීකාරක වත්මන් 
තත්ත්වය 

සම්පූර්ණ කිරීමට 
අකේක්ෂිත දි ය 

කිව ුලතු කේ 

6 කිරිපටමටි පාල  සහකාර  නිලංකා මීපාගමකේ මිය   වලංගු කිරීම 
සඳහා යවා ඇත. 

7 කිරි රැස්කිරීකම් 
මධ්යස්ාා  සහකාර 

එම්.ඩී.ඒ. ප්රියද්ර්ශිකා මිය   වලංගු කිරීම 
සඳහා යවා ඇත. 

8  රයන්ර ක්රියාකරු ඉන්දික හුෂප්කුමාර මහතා සම්පූර්ණ  
කර ඇත. 

  
 

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක වත්මන් 

තත්ත්වය 

සම්පූර්ණ කිරීමට 

අමප්ක්ෂිත දනය 

කිව යුතු මේ 
 
 
 
 

09 යාන්ත්රික සැලසුම් ශිල්පී වි..එස්. ම තුංග   වලංගු කිරීම 
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සඳහා යවා ඇත. 
 

10 ඉදිකිරීම් ක්කෂේරය සඳහා 
පර්කේෂණාගාර සහකාර  

බී.එම්.ටී.ඩී. ජායකසේකර මිය තවමත් ලැබී 
 ැති 
රතිකශෝධිත 
NCS  

  

 
 
 

2. SSDP යටමත් 2014 වර්ෂමේදී ලැබුණු නව විෂයමාලා සංවර්ධනයන්   

 

 

 

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක වත්මන් තත්ත්වය සම්පූර්ණ 

කිරීමට 

අමප්ක්ෂිත 

දනය 

කිව යුතු මේ 

1 ලීතකරණ හා වාුලසම  
කසේවා ශිල්පී  

ඉන්දික හුෂප්කුමාර මහතා  2015.03.28  

2 ඩීසල් කපොම්පාගාර 
යාන්ත්රික ශිල්පී  

 බ්.ඒ.එච්.එස්.එස්. වෑවල  90% ක් සම්පූර්ණි.  2015.01.31  

3 උපස්ාායක ඉන්දික හුෂප්කුමාර මහතා 90% ක් සම්පූර්ණි.  2015.01.31  

4 අවරකරු පී.එච්.එස්.එස්. විජායරත්  
මහතා 

90% ක් සම්පූර්ණි.  2015.01.31  

5 ජාලජීමකරෝපණ තාක්ෂණ 
ශිල්පී  

කමල් එදිරිසිංහ මහතා  වලංගු කර  ලද් NCS 
තවමත් ලැබී  ැත. 

  

6 අත්කම් භාණ් / අත්යන්ර 
කරදිපිළි 

ඉන්දුක හුෂ්පකුමාර මහතා 90% ක් සම්පූර්ණි.  2015.01.31  

7  ණුකුසලතා ඉදිකිරීම් ශිල්පී  පී.එච්.එස්.එස්. විජායරත්  
මහතා  

කිසිදු විස්තර සටහ ක් 
ලැබී  ැත. 

  

8 යන්ර ක්රියාකරු කක්.ජී. අලහේකපරුම මිය වැ මු උ 3 ක් පවත්ව  
ලදී. 

2015.01.15 2014.10.15 
දි  පවර  
ලදී. 

9 සම් නිෂප්ාද්  ශිල්පී  බ්.ඒ.එච්.එස්.එස්. වෑවල එක් වැ මු උවක් 
පවත්ව  ලදී. 
 

2015.02.20 2014.11.18 
දි  පවර  
ලදී. 

10 කවබ් සංවර්ධ්ක එස්.ජී.  ම්ණිවාසම් වැ මු උව අරඹ  ලදී. 2014.02.20 Assign on  
2014.11.18 

11 කගො  ැගිලි කසේවා 
තාක්ෂණ ශිල්පී 
 

එස්.ආර්.එම්.පී. 
කසක විරත්  

වැ මු උව අරඹ  ලදී. 2015.02.01 2014.12.01 
දි  පවර  
ලදී. 

12 විදුලි කසෝපා  තාක්ෂණ 
ශිල්පී  

පසන් මදුරංග වැ මු උව අරඹ  ලදී. 2015.02.01 2014.12.01 
දි  පවර  
ලදී. 

13 
 

ද්න්ත ශලය ෛවද්ය කහද් 
සහකාර 

ඉන්දික හුෂප්කුමාර වැ මු උව අරඹ  ලදී. 2015.02.01 2014.12.01 
දි  පවර  
ලදී. 
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1. SSDP යටමත් 2014 වර්ෂමේදී ලැබුණු විෂයමාලා ප්රතිමශෝධන  
 

# විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක වත්මන් තත්ත්වය සම්පූර්ණ 

කිරීමට 

අමප්ක්ෂිත 

දනය 

කිව යුතු 

මේ 

1 කරදිපිළි කැහුම් ශිල්පී කක්.පී.ඒ. ගයානි මිය සම්පූර්ණ  කර ඇත.   

2 කරදිපිළි පරීක්ෂක ඩී.ජී. ඉන්දික හුෂප්කුමාර 
මහතා 

සම්පූර්ණ  කර ඇත.  වලංගු 
කිරීම සඳහා 
යවා ඇත. 

3 කල්කම් ඩී.ජී. ඉන්දික හුෂප්කුමාර 
මහතා 

 2015.02.28 
ද්ක්වා දීර්ඝ 
කර  ලදී. 

 

4 පිළිගැනීකම් නිලධ්ාරී  එම්.එස්.එස්. රිසා ා මිය සම්පූර්ණ  කර ඇත.   

5 රටා තැනුම් ශිල්පී එම්.එස්.එස්. රිසා ා මිය සම්පූර්ණ  කර ඇත.  වලංගු 
කිරීම සඳහා 
යවා ඇත. 

6 ලීතකරණ හා වාුලසම  
කාර්මික ශිල්පී 

ඩී.ම.ඩී. සංජීවනී මිය  ද්ක්වා දීර්ඝ 
කර  ලදී. 

 

7 විදුලි උපකරණ   ත්තු 
තාක්ෂණ ශිල්පී 

යූ. සිවකචල්වි මිය  2015.01.20  

8 කහද් සහකාර එම්.එස්.එස්. රිසා ා මිය  2015.02.15 
ද්ක්වා දීර්ඝ 
කර  ලදී. 

 

9 පරිගණක රස්ාාරික 
නිර්මාණ ශිල්පී 
 

යූ.ඒ.එස්.කක්. එදිරිසිංහ මහතා    

10 ලිකතෝ මුද්රණ යන්ර 
ක්රියාකරු 
 

 බ්.ඒ.එච්.එස්.එස්. වෑවල මිය  2015.03.03  

11 ද්ැව ශිල්පී (ගෘහ භාණ් )  
 

 බ්.ඒ.එච්.එස්.එස්. වෑවල මිය  2015.03.03  

12 
 

යාන්ත්රික සැලසුම් ශිල්පී වි..එස්. ම තුංග මිය  2015.03.03  

13 
 

ජාල ල ශිල්පී එම්. කත්  දු මිය  2015.03.03  

පෙත CBT විෂයමාලාව 2014.08.22 දන අවසන් සංස්කරණය සඳො වලංගු කිරීමමන් පසුව ජාතික ආධුනිකත්ව 

ො කර්මාන්ත පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය (NAITA) මවතින් ලැබී ඇත.  

විෂයමාලාව සම්බන්ධීකාරක සම්පූර්ණ වන 

දනය 

කිව යුතු මේ 

ේලාස්ටික් පිරිසැකසුම් කාර්මික 
ශිල්පී ක්රියාකරු 

කේ. කවත්තසිංහ මහතා  සම්පූර්ණ  කර 
ඇත. 

 

ක ොි.කල්රු ක්රියාකරු  බ්.ඒ.එච්.එස්.එස්. වෑවල   පිටසන් කිරීම සඳහා 
යව  ලදී. 

සත්ව ආහාර නිෂ්පාද්  සහකාර එන්.එල්.බී. ඕෂධී මිය  2015.02.15 ද්ක්වා 
දීර්ඝ කර  ලදී. 

 

ආභරණ තැනුම් ශිල්පී  ගල් එබ්ණිම් 
ශිල්පී 

ආර්.ටී. විද්ා පතිරණ මිය 2015.01.20 ද්ක්වා 
දීර්ඝ කර  ලදී. 

 

විදුලි කමෝටර් තත් ඇදුම් ශිල්පී බී.එම්.ටී.ඩී. ජායකසේකර මිය  පිටසන් කිරීම සඳහා 
යව  ලදී. 

වාුලපී   තාක්ෂණ ශිල්පී එස්.ජී.  ම්ණිවාසම් මිය 2015.01.20 ද්ක්වා 
දීර්ඝ කර  ලදී. 

 

සත්ව ආහාර කමෝල් ක්රියාකරු  එන්.එල්.බී. ඕෂධී මිය 2015.02.15 ද්ක්වා 
දීර්ඝ කර  ලදී. 

 

NIFNI සඳො විෂයමාලා සංවර්ධනය  
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B.Tec ශිෂය ශිෂයාවන් සඳො ප්රදානය කරන ලද නිදෙස් කිරීම් 

 

නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කිරීම පිළි ඳ රතිපත්තිය සංවර්ධ් ය කර  ලදී.  ශිෂය ශිෂයාවන්ට ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 

6 මටමටකම් ඩිේකලෝමාව කහෝ සමා  කහෝ උසස් සුදුසුකම් තිණිකණ්  ම් පමණක් ඔවුන් නිද්හස් කිරීම් සඳහා සුදුසු 

කලස සලක  ලදී.  ශිෂය ශිෂයාව  ඩිේකලෝමා මටමටකම්දී ඒ හා සමා  විෂයයක් සාර්ාකව සම්පූර්ණ කර ඇති ම් 

ඒවාකේ කමොඩිුලල සඳහා නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කර  ලදී.  සිය ඩිේකලෝමාකේ මුල් පිටපත ඉදිරිපත් කිරීමට ශිෂය 

ශිෂයාවන්ට නියම කර  ලදී.   

 

නිද්හස් කිරීම් අකේක්ෂා කර  ශිෂය ශිෂයාවන් රකදද් 2 ක් යටකත් ඉල්ලුම් කළ ුලතු විය. 01 ව  රකදද්කේ ශිෂය 

ශිෂයාවන් සඳහා කේශ  හා රාකයෝගික පංතිවලට සහභාගි මම හා කසකමස්තර අවසා  විභාගද් ඇතු උ 

ඇගැීමම්වලට ලක් කිරීම කකකරන් නිද්හස් කර  ලදී.   කකකසේ වුවද් කශ්රේණි සාමාර්ා සාමා යය ගණ ය කිරීකම් 

කාර්යකේදී අද්ාළ කමොඩිුලලය සඳහා ඔණු/ඇය කේ කාර්යසාධ් ය සාමා ය සාමාර්ායකට සමා  යැි. සලක  ලදී. 

කද්ව  රකදද්යට අයත් වූ ශිෂය ශිෂයාවන් කේශ වලට හා රාකයෝගික පංතිවලට සහභාගි මකමන් නිද්හස් කකරුණි.  

එකහත් ඔවුන් අතණ්  ඇගැීමම් හා කසකමස්තර අවසා  විභාගයන් සම්පූර්ණ කළ ුලතු විය.  ඒ අනුව එම 

ඇගැීමම්වලදී ශිෂය ශිෂයාවන් අත්කර ගත් කාර්යසාධ්  මටමටම් ඔවුන්කේ කශ්රේණි සාමාර්ා සාමා යය ගණ ය 

කිරීකම්දී සැලකිල්ලට ගනු ලැබීය.  

 

ඉහත සඳහන් වූ රකදද් කද්ක යටකත් නිද්හස් කිරීම් රද්ා ය කර  ලද් ශිෂය සංතයා ලැි.ස්තුව පහත ද්ැක්කේ: 

 

වගුව 08 :- පළමු මසමමස්තරමයන් නිදෙස් කිරීම ලද ශිෂය සංඛයා  

 

# 
 

B.Tec  (සති අන්ත) පාඨමාලාව - 2014 

නිදෙස් කිරීම් ලද ශිෂය සංඛයාව 

01 ප්රමදදය 02 ප්රමදදය 

4.  මෘදුකාංග තාක්ෂණය  00 01 

5.  ජාාල තාක්ෂණය    04 00 

 

 

කර්මාන්ත පුහුණුව 
 

[[ 

කර්මාන්ත හුණු කව ව ාහි මාස 6 ක කාලයක් පවති  B.Tec උපාධි වැ සටහන්වල වැද්ගත් සංරචකයකි.  

විෂයමාලා වුහය යළි සකස් කිරීකමන් පසු  කමම කමොඩිුලලය 5 ව  කසකමස්තරය තුළ පිරි මනු ලැකබ්.   ජාාතික 

ආධුනිකත්ව හා කර්මාන්ත හුණු ක කිරීම් අධිකාරිකේ උපාධි අකේක්ෂක ස්ාා ගත කිරීකම් කයෝජා ා්රමය යටකත් 

එම අධිකාරිය සමග ඒකා ේධ්ව ශිෂය ශිෂයාවන් ස්ාා ගත කරනු ලැකබ්.  

 

පර්මේෂණ 

අභි වකයන්  ඳවා ගනු ලැබූ අයද් ඇතු උව කමම පීඨකේ අධ්යය  කාර්ය මණ් ලකේ සියලු සාමාජිකකයෝ 

පර්කේෂණ කටුලතු අරඹා තිකබ්.  2013 වර්ෂකේදී පර්කේෂණ කයෝජා ා භාර දුන් සිය වාර්තාවන්හි කකටුම්පත් 

ඉදිරිපත් කර තිකබ්.  

 

 

 

 

 

විෂයමාලාව සම් න්ධීකාරක Completion Date 

 ාවුක හා කාර්ය සම්පාද්  
කළම ාකරණය 

ටී.ආර්. විද්ා පතිරණ මිය NCS තවමත් ලැබී  ැත. 
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පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් 
 

එක් එක් මාසය තුළ පීඨ මණ් ල රැස්මම් පවත්ව  ලදී. ඒ අනුව 2013 වර්ෂය තුළ රැස්මම් 12 ක් පවත්වා ඇත.  

පීඨ මණ් ලකේ ශිෂය නිකයෝජිති.න් වශකයන් ම.එල්. විකේසිංහ මිය (ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම) හා  බ්.පී.පී.එන්. 

විද්ා පතිරණ මහතා (ජාාල තාක්ෂණය)  ම් කරනු ලැබූහ. 

 

ප්රදර්ශනවලට සෙභාගි වීම 
 

පීඨකේ උපාධි අකේක්ෂක ශිෂය ශිෂයාකවෝ විශ්වවිද්යාලය නිකයෝජා ය කරමින් ජාාතික රද්ර්ශ  2 කට සහභාගි ම 

ඇත. එම රද්ර්ශ  වන්කන්  

1. ද්ැයට කිරුළ 2014 

2. කටක්ක ෝ රී ලංකා 2014 

 

කමම විශ්වවිද්යාලය කව ත් ස්ාාපිත විශ්වවිද්යාල සමග තරග කරමින් කටක්ක ෝ රී ලංකා රද්ර්ශ කේ විශිෂ්ටතම 

විශ්වවිද්යාලය සඳහා වූ කලෝක  පද්ක්කම දි ා කග  ඇත. කමය ලා ාල විශ්වවිද්යාලයක් වශකයන් කමම 

විශ්වවිද්යාලය ල ා ගත් රධ්ා  ජායග්රහණයකි. 

 

එයට අමතරව ශිෂය ශිෂයාකවෝ රී ලංකා කතොරතුරු තාක්ෂණ ආයත ය විසින් සංවිධ්ා ය කර  ලද් කරොක ෝ 

තාක්ෂණ තරගයටද් සහභාගි වූහ. කමම කටුලතු සංවිධ්ා කයහිලා විදුලි හා විද්ුත් තාක්ෂණ  

අධ්යය ාංශ රධ්ානී  කජායෂඨ් කථිකාචාර්ය එස්.පී.ඒ.ආර්.එස්. ජායතිලක මහතා කක්න්ද්රික කාර්යභාරයක් ඉටු 

කකළේය. 

 

කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම් 

පහත සඳහන් අධ්යය  කාර්ය මණ් ල සාමාජික සාමාජිකාවන් 2014 වර්ෂකේදී පීඨයට  ඳවා ගන් ා ලදී. 

 

5. කේ.ඒ.එම්.බී. කරුණාරත්  මිය - කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම  

6. ඉංජිකන්රු එච්.පී.අි..ඒ. පතිරණ - කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණ  

7. ඒ.එස්.කක්. විජායවර්ධ්  මහතා - කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 

8. එන්. බ්.කක්.ඩී.ම.පී. ඕපාත මිය - කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  කතොරතුරු හා සන්නිකේද්  තාක්ෂණය 

9. ඒ.ඒ. ගුණවර්ධ්  මිය - කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම 

 

කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන වැඩසටෙන්  
 

මේශිය 

පුහුණු වැඩසටෙන් සඳො සෙභාගි වූ අධයයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාිකක සාමාිකකාමවෝ:  

 1. එන්.එල්.බී. ඕෂධී මිය  - ගුරු හුණු ක සහතික පර පාඨමාලාව / කැලණිය විශ්වවිද්යාලය  

2. කේ.ඒ.එම්.බී. කරුණාරත්  මිය - ගුරු හුණු ක සහතික පර පාඨමාලාව / කැලණිය විශ්වවිද්යාලය  

 

විමේශීය 

එල්. බ්.එස්. කුලරත්  මහතා - මැකල්සියා විවෘත විශ්වවිද්යාලකේ ලියාපදිංි පී.එච්.ඩී. අකේක්ෂක  

එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා - මැකල්සියා විවෘත විශ්වවිද්යාලකේ ලියාපදිංි පී.එච්.ඩී. අකේක්ෂක  

 

2015 සඳො ඉලක්ක 

පීඨය විසින් 2014 වර්ෂය තුළ ඉදිරිපත් කර  ලද් උපාධි වැ සටහන් සියල්ලම ශිෂය ශිෂයාවන්ට උපරිම රතිලාභය 

ලැක   පරිදි ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණය මත වැඩි අවධ්ාරණයකින් ුලතුව 2015 වර්ෂකේද් පිරි ැකමනු ඇත.  
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6.0 අඛණ්ඩ අධයාපන මධයසථ්ානය (CEC) 
අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය කමම විශ්වවිද්යාලකේ ආරම්භකේ සිටම ඩිේකලෝමා  සහතිකපර  කකටි පාඨමාලා  

අතණ්  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්  වැ සටහන් හා විශ්වවිද්යාලකේ කව ත් වයාේති වැ සටහන් සම් න්ධීකරණය 

කරමින් හා කමකහයවමින් සිටී.  ප කතන්  ලය පවරා ඇති පරිේකද්න් එය කපර පැවති ආයත ය වූ රී ලංකා 

ජාාතික තාක්ෂණික අධ්යාප  ආයත ය (NITESL) විසින් සිදු කර  ලද් කටුලතු අතණ් ව සිදු කරි..  
 

කකටිකාලී  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ්  වැ සටහන් අතරින්  හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීම (TOT) හා 

තක්කසේරුකරුවන් හුණු ක කිරීම (ToA) කකකරහි විකශේෂ අවධ්ාරණයක් ල ා දිය ුලත්කත් එම ක්කෂේර සඳහා ඇති 

ඉල්ලුම හා ඒවාකේ අතයාවශය  ව කහේතුකවනි. කමම වැ සටහන් කර්මාන්ත ක්කෂේරය තුළ හා තාක්ෂණික හා 

වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක අංශකේ ඉගැන්මම් ක්කෂේරය තුළ නිරත වූවන්කේ වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය සඳහා 

නිර්මාණය කර ඇත.  කමම පාඨමාලා කාලය අනුව ඉතා කකටි ඒවා වුවද්  ඒවා ව ාත් රාකයෝගික කලස දිශාභිමුතව 

ඇති අතර  සැ ෑ කාර්ය පරිසරය අත්විඳීම සඳහා ඉ රස්ාා ල ා කද්ි.. 

 

6.1 ඩිප්මලෝමා පාඨමාලා 
ජාාතික ඩිේකලෝමා වැ සටහන් පැවැත්මකම් වගකීම 2014 වර්ෂකේ සිට තාක්ෂණික විද්යායත වල සහ විශ්වවිද්යාල 

විද්යායත වලට පවර  ලදී.කකකසේ වුව ද් 2013 වර්ෂය තුල හා 2014 වර්ෂකේ මුලදී ඇරඹි වැ සටහන් 

විශ්වවිද්යාලය විසින් අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය හරහා ඒවා සම්පූර්ණ ව තුරු කමකහයවනු ලැකබ්.ඒ අනුව 

2014 වර්ශකේ සිට ජාාතික රමාණ සමීක්ෂණ ඩිේකලෝමාකේ වැ සටහන් 2 ක් ද්ැ ට විශ්වවිද්යාලකේ ක්රියාත්මක 

කේ. 

# ඩිප්මලෝමා පාඨමාලාමම නම 
ලියාපදංචි ශිෂය සංඛයාව සම්පූර්ණ කළ ශිෂය සංඛයාව 

පිරිමි කාන්තා එකතුව පිරිමි කාන්තා එකතුව 

1 

රූපවාහිනි පශ්චාත්-නිෂප්ාද්  

තාක්ෂණ 28 01 29 23 1 24 

2 

රූපවාහිනී වැ සටහන් නිෂ්පාද්  
තාක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව (NDTPP) 2012-
2013  

31 03 34 24 3 27 

3 
රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව (NDQS) 2011-2013  

36 10 46 29 05 34 

4 
රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව (NDQS) 2013-2015 

32 13 45 තවමත් සම්පූර්ණ ම  ැත. 

5 
රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව (NDQS) 2014-2016 

37 13 50 තවමත් සම්පූර්ණ ම  ැත. 

6 

තාක්ෂණික හා වෘත්තීය 
අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික 
ඩිේකලෝමාව (NDTVE) 2013-
2014 

 

44 16 60 44 16 60 

7 

තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාප ය 

පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 

(NDTTE- ජාා.තා.සු. 05) 

2014/2015 

193 65 258 තවමත් සම්පූර්ණ ම  ැත. 
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ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 5 මටමටම සඳහා සකසා ඇති තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 

තාක්ෂණික අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් කද්පාර්තකම්න්තුව (DTET)  ජාාතික ආධුනිකත්ව හා කර්මාන්ත හුණු ක කිරීම් 

අධිකාරිය (NAITA)  වෘත්තීය හුණු ක අධිකාරිය (VTA)  ලංකා ජාර්මන් කාර්මික අභයාස ආයත ය (CGTTI) හා 

ජාාතික තරුණ කසේවා සභාව (NYSC) ය  ආයත වල හුණු කකරුවන් කවනුකවන් පැවැත්කේ. විශ්වවිද්යාලය කමම 

පාඨමාාාව අනිවාර්යකයන් පවත්වා කග  යා ුලතු  ැවින් එය 2014 න් ඔබ් ටද් අතණ් ව ක්රියාත්මක කකකරනු 

ඇත. 

6.2 තක්මසේරුකරුවන් පුහුණු කිරීම 
තක්කසේරුකරුවන් හුණු ක කිරීකම් වැ සටහ  තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක ක්කෂේරකේ සියලු 

රාජාය හා කපෞේගලික හුණු ක ආයත වලට ඉතාමත් වැද්ගත් කේ. ආධුනික තක්කසේරුකරුවන් තෘතිි.ක හා වෘත්තීය 

අධ්යාප  කකොමිෂන් සභාව විසින් කතෝරා ගනු ලැ   හුණු කව සඳහා අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය කවත කයොමු 

කකකර්.  විශ්වවිද්යාලකේදී ඔවුණු අනුකරණ තක්කසේරුද් ඇතුළත් තක්කසේරු ්රමකේද්ය පිළි ඳ සත් දි  හුණු ක 

වැ සටහ ක් සම්පූර්ණ කරති. 

 

පුහුණු 

වැඩසටෙන 
වැඩසටෙන් කාලපරිච්මේදය  

ඉලක්ක 

කණ්ඩායම 

බැඳුණු 

සංඛයාව 

තක්කසේරු-
කරුවන් හුණු ක 
කිරීම  

(i) 2014 ජා වාරි 20   –  24 
(ii) 2014 මැි. 19 – 23 
(iii) 2014 ජූනි 16 – 20 
(iv) 2014 ජූනි 23 – 27 
(v) 2014 ඔක්කතෝ ර් 06 - 10 
(vi) 2014 ඔක්කතෝ ර් 27 - 31 
(vii) 2014 ක ොවැම් ර් 24 - 28 

(viii) 2014 කද්සැම් ර් 15 - 19 

තාක්ෂණික හා 
වෘත්තීය අධ්යාප  
හා හුණු ක අංශය 
හා කපෞේගලික 
අංශ 
හුණු කකරුකවෝ 

(i) 30 
(ii) 27 
(iii) 13 
(iv) 24 
(v) 41 
(vi) 32 
(vii) 38 
(viii) 24 
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6.3 කර්මාන්ත පුහුණු කළමනාකරණය 
කමම එක් සති වැ සටහ  උිත තැ ැත්තන්ට ශිෂය ශිෂයාවන්කේ කර්මාන්ත හුණු කව හැසිරමම පිළි ඳව හුණු කව 

ල ා දීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. නිසි වුහගත කිරීම හා සම් න්ධීකරණය ය . කද්කකහි ඇති අතයවශයතාව 

කමම වැ සටහ  හරහා අවධ්ාරණය කකකර්. 2014 වර්ෂකේදී  අමාතයාංශකේ කුසලතා සංවර්ධ්  අංශය කමම 

වැ සටහ ට අනුග්රහය ද්ැක්මය∙ 

පුහුණු 

වැඩසටෙන 
වැඩසටෙන් කාලපරිච්මේදය  ඉලක්ක කණ්ඩායම බැඳුණු සංඛයාව 

කර්මාන්ත 
හුණු ක කිරීම් 
කළම ාකර
ණය 
 

(i) 2014 ජූනි 16 - 20 
(ii) 2014 ජූනි 30 - ජූලි 04 
(iii) 2014 ජූලි 14- 18 
(iv) 2014 අකගෝස්තු 04 - 08 
(v) 2014 ක ොවැම් ර් 17 - 21 

  

තාක්ෂණික හා වෘත්තීය 
අධ්යාප  හා හුණු ක 
ආයත යන්හි කර්මාන්ත 
හුණු කව හසුරුව  අය  

I.  VTA              30 
II. NAITA         22 

III.   NAITA          29 
IV. DTET           15 
V.  CGTTI             05 

VI.  NYSC             01 
VII. NYC             01 

VIII. VTA             30 
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36 
 

පුහුණු මධයස්ථාන කළමනාකරණය  

කමයද් හුණු ක මධ්යස්ාා වල කළම ාකරුවන් හුණු ක කිරීම අරමු ක කර ගත් සති 1 ක වැ සටහ කි. කමහිදී 

මධ්යස්ාා යක් පවත්වා කග  යාකම්දී අවශය ව  පරිපාල  කාරණා අවධ්ාරණය කකකර්.  කමම වැ සටහ  

හැද්ෑරීම සඳහා ව ාත් සුදුසු තැ ැත් ත් වන්කන් හුණු ක කටුලතු පිළි ඳව ද්න් ා හුණු ක මධ්යස්ාා යක 

රධ්ානිකයක් විකම් අකේක්ෂාකේ සහිත හුණු කකරුකවෝය.කමයද් 2014 වර්ෂකේදී ක්රියාත්මක වුකේ අමාතයාංශකේ 

කුසලතා සංවර්ධ්  අංශය (SSDD) අනුග්රහකයන්ය. 

පුහුණු වැඩසටෙන වැඩසටෙන් කාලපරිච්මේදය  
ඉලක්ක 

කණ්ඩායම 
බැඳුණු සංඛයාව 

හුණු ක මධ්යස්ාා  
කළම ාකරණය  

(i) 2014 ජූනි 23-27 
(ii) 2014 ජූලි 21 - 25 
(iii) 2014 අකගෝස්තු 11 – 15  
(iv) 2014 සැේතැම් ර් 01 - 05 
(v) 2014 ක ොවැම් ර් 24 - 28 
 

තාක්ෂණික හා 
වෘත්තීය 
අධ්යාප  හා 
හුණු ක අංශකේ 
හුණු ක 
මධ්යස්ාා  භාර 
අය 

(i)VTA             -          30 
(ii)NAITA -          22 
(iii)DTET -          31 
(iv) NIFNE 
   NYSC        24            
   CGTTI 
   NYC   
(v) VTA           -         30 
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6.4 පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම 
2014 වර්ෂකේදී විශ්වවිද්යාලය විසින් සති 01 ක හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීකම් වැ සටහන් 01 ක් කමකහයව  ලදී. 

කමය කෘෂිකර්ම පාසකල් කථිකාචාර්යවරුන් සඳහා විය.  

අභි වකයන් පිහිටුව  ලද් විශ්වවිද්යාල විද්යායත වල කාර්ය මණ් ලය සඳහා අනුණුරු කිරීකම් වැ සටහ ක් 

පවත්ව  ලදී. එයට විේවතුන් 42 කද්ක ක් හා රධ්ා  විධ්ායක නිලධ්ාරීන් 04 කද් කු ඇතු උ තවත් 17 කද්ක ක් 

සහභාගි වූහ.  කමය හුණු කකරුවන් හුණු ක කිරීකම් යම් අංශ පිළි ඳව ද්ැනුවත් කළ අතර මතුගම කද්දි   ැහැර 

හුණු කවකින්ද් සමන්විත විය. 

 

පුහුණු වැඩසටෙන වැඩසටෙන් කාලපරිච්මේදය  ඉලක්ක කණ්ඩායම බැඳුණු සංඛයාව 

පුහුණුකරුවන් 

පුහුණු කිරීම 
 

2014 මාර්තු 10 - 14 
 

කෘෂිකර්ම පාසකල් 
කථිකාචාර්ය  

26 

අනුණුරු කිරීම සහ 
හුණු කකරුවන් 
හුණු ක කිරීකම් 
වැ සටහ   

2014 ක ොවැම් ර් 03 - 21 
විශ්වවිද්යාල 
විද්යායත යන්හි 
කාර්ය මණ් ලය  

59 
(අධ්යය  – 42 
අ ධ්යය  – 17) 

 

ගුරු හුණු කකරුවන් සඳහා ගුණක හුණු කව ශික්ෂණකේද් වැ සටහ  (එම්.ටී.පී.පී.) සිංගේපූරුකේ තාක්ෂණික 

අධ්යාප  ආයත ය සමග ඒකා ේධ්ව කමකහයව  ලදී.  ගුණක හුණු කව ශික්ෂණකේද් වැ සටහන් 2 ක් රජාකේ 

හුණු ක නිකයෝජිතාත යන්හි හුණු කකරුවන් සඳහා පවත්ව  ලදී. කමම වැ සටහ  අදියර තු කි  සමන්විතය.  

සති කද්කක් වූ පළමු අදියර සිංගේපූරුකේ සම්පත්ද්ායකි.න් විසින් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේදී පවත්ව  

ලදී.   සති කද්කකින් සමන්විත කද්ව  අදියර තුළ සිය හුණු ක ආයත යන්හිදී හුණු කකවහි මූලධ්ර්ම වයවහාර කර 

ගන් ා කමන් ගුරු හුණු කකරුවන්ට උපකද්ස් කද්  ලදී. සිංගේපූරු සම්පත්ද්ායකි.න් කණ් ායම විසින් රතිද්ා ය 

ඇගැීමමට ලක් කර  ලදී. අවසන් අදියර වූකේ ගුරු හුණු කකරුවන් සඳහා සිංගේපූරුකේ වැඩිදුර හුණු කවකි. 

තාක්ෂණික අධ්යාප  ආයත  හුණු ක වැ සටහ  විෂය දිශාභිමුත එකක් ව  අතර  එය ගුරු හුණු කකරුවන් හුණු ක 

කකොට එම එක් එක් ගුරු හුණු කකරුවා විසින් හුණු කකරුවන් 33 කද් කු සඳහා ල ා කද්  ගුණක හුණු කවක් මත 
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 ාභිගත විය. (පහත ඇති වගුව  ලන් .) 2014 වර්ෂකේදී ගුරු හුණු කකරුවන් සඳහා ශික්ෂණකේද් වැ සටහන් 2 

ක්   හා පළමු ගුරු හුණු කකරුවන් සඳහා ශික්ෂණකේද් වැ සටහ ට සම් න්ධ් එක් ගුණක හුණු කවක් පවත්ව  ලදී. 

# වැ සටහ  කාලපරිච්කේද්ය 
සහභාගිකි.න් 
සංතයාව 

1 
සිංගේපූරුකේ තාක්ෂණික අධ්යාප  ආයත ය 
සමග ගුරු හුණු කකරුවන් සඳහා ශික්ෂණකේද් 
වැ සටහන් ගුණක හුණු කව  

2014.03.03- 2014.03.21 35 

2 
සිංගේපූරුකේ තාක්ෂණික අධ්යාප  ආයත ය 
සමග ගුණක හුණු කව 

2014.08.04- 2014.08.08 166 

3 
සිංගේපූරුකේ තාක්ෂණික අධ්යාප  ආයත ය 
සමග ගුරු හුණු කකරුවන් සඳහා ශික්ෂණකේද් 
වැ සටහන් ගුණක හුණු ක වැ සටහ   

13/10/2014-24/10/2014 
2014.10.13- 2014.10.24 

32 

 

කකොළඹ සැලැස්ම කාර්ය මණ් ල විද්යායත ය(CPSC) විසින් තාක්ෂණික අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් 

කද්පාර්තකම්න්තුව සමගින් 2014 කද්සැම් ර් 15 ව  දි  සිට 19 ව  දි  ද්ක්වා කමකහයව  ලද් කමම 

විශ්වවිද්යාලය පහසුකම් සැලැස්මය. 

 

6.5 විෂයමාලා ප්රතිමශෝධනය ො සංවර්ධනය  
සුහුරුදු පරිදි අතණ්  අධ්යාප  මධ්යස්ාා ය 2014 වර්ෂකේදීද් ක්රියාකාරකම් සම් න්ධීකරණය කකළේය. එහි 

රතිලල පහත පරිදි සාරාංශ කළ හැකිය.  

ක්රියාකාරකම සංඛයාව වත්මන් තත්ත්වය සටෙන් 

විෂයමාලා රතිකශෝධ් ය 18 
වලංගු කිරීම සඳහා යවා 
ඇත. 

ජාා.වෘ.සු. 1 – 4 මටමටම් 

විෂයමාලා රතිකශෝධ් ය 06 සම්පූර්ණ  කර ඇත. ජාා.වෘ.සු. 1 – 4 මටමටම් 

විෂයමාලා සංවර්ධ් ය  15 
වලංගු කිරීම සඳහා යවා 
ඇත. 

ජාා.වෘ.සු. 1 - 4 මටමටම් 

විෂයමාලා සංවර්ධ් ය  03 සම්පූර්ණ  කර ඇත. ජාා.වෘ.සු. 1 - 4 මටමටම් 

විෂයමාලා සංවර්ධ් ය  05 සම්පූර්ණ  කර ඇත. ජාා.වෘ.සු. 5 හා 6 මටමටම් 

විෂයමාලා සංවර්ධ් ය  02 
වලංගු කිරීම සඳහා යවා 
ඇත. 

ජාා.වෘ.සු. 5 හා 6 මටමටම් 

විෂයමාලා සංවර්ධ් ය  07 වලංගු කර  ලදී. 
ජාා.වෘ.සු. 5 හා 6 මටමටම්  - 
විශ්වවිද්යාල විද්යායත  
සඳහා 

ජාාතික රමණතා රමිති 
සංවර්ධ් ය කිරීම 

07 පිටසන් කර  ලදී.  

ජාා.වෘ.සු. = ජාාතික වෘත්තීය සුදුසුකම
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ආයතනමේ නම: වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය (අඛණ්ඩ අධයාපන මධයස්ථානය) 

පුහුණු කාර්යසාධනය (2014 ජනවාරි - මදසැම්බර්) 

 
පළාත 

 

පාඨමාලාකේ  ම 
 

පාඨමාලා 
වර්ගය 

 
පාඨමාලා 
කාලය 

සහතික 
පර වර්ගය 
(ජාා.වෘ.සු./
කව ත්) 

 ජා
ා.
ව
ෘ.
සු
. 

ම
ටම
ට
ම

 

වයස් 
සීමාව  

(අවම හා 
උපරිම 
වයස) 

ස්වභාවය 
(පූර්ණ කා
ලී / අර්ධ් 
කාලී ) 

 ඳවා ගැනීම් 
සංතයාව 

No. of Completed Dropouts 

පි
රි
මි

 

ක
ාන්

ත
ා 

එ
ක
තු
ව

 පිරිමි කාන්
තා 

එකතු
ව 

පිරිමි කාන්
තා 

එක
තුව 

 ස් ාහි
ර 

NDTTE ඩිේකලෝමා මාස 12 ජාා.වෘ.සු. 5 
සීමාවක් 
ක ොමැත 

අර්ධ් 
කාලී  

193 65 258 

තවම සම්පූර්ණ කර 
ක ොමැත. 

17 04 21 

 ස් ාහි
ර 

NDQS (2013) 
ඩිේකලෝමා 

මාස 27 
කව ත් 

 
සීමාවක් 
ක ොමැත 

අර්ධ් 
කාලී  

32 13 45 07 01 08 

 ස් ාහි
ර 

NDQS (2014) 
ඩිේකලෝමා 

මාස 27 
කව ත් 

 
සීමාවක් 
ක ොමැත 

අර්ධ් 
කාලී  

37 13 50 - - - 

 ස් ාහි
ර 

තක්කසේරුකරුවන් 
හුණු ක කිරීම 

කකටි 
කාලී  

දි  05  කව ත් 
 

සීමාවක් 
ක ොමැත 

පූර්ණ 
කාලී  

134 95 229 134 95 229 - - - 

 ස් ාහි
ර 

හුණු ක මධ්යස්ාා  
කළම ාකරණය 

කකටි 
කාලී  

දි  05  කව ත් 
 

සීමාවක් 
ක ොමැත 

පූර්ණ 
කාලී  

110 27 137 110 27 137 - - - 

 ස් ාහි
ර 

කර්මාන්ත හුණු ක 
කළම ාකරණය 

කකටි 
කාලී  

දි  05  කව ත් 
 

සීමාවක් 
ක ොමැත 

පූර්ණ 
කාලී  

97 36 133 97 46 133 - - - 

 ස් ාහි
ර 

ගුණක හුණු කකාර 
හුණු කව 

කකටි 
කාලී  

සති 01 
කව ත් 

 
සීමාවක් 
ක ොමැත 

පූර්ණ 
කාලී  

90 76 166 90 76 166 - - - 

 ස් ාහි
ර 

ගුරු හුණු කකරුවන් 
සඳහා ශික්ෂණ 
වැ සටහ  

කකටි 
කාලී  

අදියර 3 ි.  
එකතුව සති 
10 ි.. 

කව ත් 
 

සීමාවක් 
ක ොමැත 

පූර්ණ 
කාලී  48 19 67 48 19 67 - - - 

 ස් ාහි
ර 

කෘෂිකර්ම 
කද්පාර්කම්න්තුවස
මග හුණු කකරුවන් 
හුණු ක කිරීම 

කකටි 
කාලී  

දි  05  

කව ත් 

 

සීමාවක් 
ක ොමැත 

පූර්ණ       
කාලී  

12 14 26 12 14 26 - - - 

පාඨමාලාකේ  ම :   

1. NDTTE – තාක්ෂණික ගුරු අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව   

2. NDQS – රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමා



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2014 
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7.0 ප්රමමශ, ප්රතීතන ො ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ අංශය පිහිටුවීම 

රකේශ, රතීත  හා ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ අංශය පිහිටුමකම් පළමු පියවරක් වශකයන් වෘත්තීය තාක්ෂණ 

විශ්වවිද්යාලය ප කත් විධිවිධ්ා  මගින් නිර්මාණය කර  ලද් නිලධ්ාරි ත තුරු 6 න් එකක් ව  රකේශ, 

රතීත  හා ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ අධ්යක්ෂ ත තුර සඳහා තිබූ හුරේපාඩුව 2014 සැේතැම් ර් 1 ව  දික න් 

ඇරකඹ  වර්ෂ තු ක කාලපරිච්කේද්යක් සඳහා කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II කශ්රේණිකේ) එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා 

පත් කිරීම මගින් හුරව  ලදී. 

අ තුරුව අධ්යය  වැ සටහන්  විෂයමාලා සමගාමී ක්රියාකාරකම්  විකේක කටුලතු සහ සමාජා සුභසාධ් ය 

ආශ්රිත කාරණාවන්හි ගුණාත්මකතාව තහවුරු කරනු පිණිස ‘ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ කමිටුව පිහිටුවා ඇත.  

විෂයමාලාව  අතුරු වයවස්ාා  කරගුලාසි  අධ්යාපනික වැ සටහන්වල රීති සමාකලෝච ය කරමින් අධ්යය  

වැ සටහන් ධ්ාරාගත කරනු පිණිස රමුතත්වය කද්නු ලැබූ අතරම අධ්යය  පරිපාල  කාරණාවන්හි 

ස්ාාවරත්වය හා කාර්යක්ෂමතාව තහවුරු කරනු පිණිස කාර්යපටිපාටි  රතිපත්ති හා මාර්කගෝපකේශක 

ගණ ාවක් සංවර්ධ් ය කර  ලදී. 

2014 කද්සැම් ර් අවසා ය ව  විට රකේශ, රතීත  හා ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ අංශය ස්ාා ගත කරනු 

පිණිස ස්ාා යක් හඳු ාගනු ලැබූ අතර එයට අතයවශය උපකරණ රසම්පාද් ය කර ගනු පිණිස සංවිධිවිධ්ා  

සලස්වා ඇත. 2015 මුල් කාර්තුව තුළ අවශය කාර්ය මණ් ලය  ඳවා ගැනීමට කටුලතු කකකරනු ඇත. 

අධ්යය  සභාව විසින් එහි 41 ව  රැස්මකම්දී අනුමත කර  ලද් ‘සංක්ෂිේත ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ රාමුව 

පහත පරිදි කේ :- 

7.1 සංක්ෂිප්ත ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ රාමුව 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය 

මින් මතු කමහි UNIVOTEC  මින් හැඳින්කව  වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය සතුව ගුණාත්මකතා 

සුරක්ෂණ රාමුවක් ඇත. කමම රාමුකේ ලක්ෂණ හා ක්රියාකාරිත්වයන් පහත අංශවලින් UNIVOTEC හි 

ගුණාත්මකතාව තහවුරු කරි. :- 

1. උපාධි පිරි ම  ආයත යක් සඳහා වූ කපොදුකේ පිළිගත් ෛ තික අවශයතා පිළි ඳ රමිති  

2. කභෞතික සම්පත් පිළි ඳ රමිති 

3. උපාධි වැ සටහන් පිළි ඳ රමිති  

4. විශ්වවිද්යාලකේ ආචාර්යවරුන්කේ නිහු ත්වය හා සුදුසුකම්  

5. පර්කේෂණ කටුලතු 

6. අධ්යාපනික වැ සටහන් ක්රියාකේ කයොද්ව  ආකාරය  

7. ඇගැීමම් කාර්යපටිපාටි 

8. ශිෂය සුභසාධ් ය  

 

2008 අංක 31 ද්ර  පාර්ලිකම්න්තු ප ත මගින් රී ලංකාකේ උපාධි පිරි ම  ආයත යක් වශකයන් ක්රියා 

කරනු පිණිස අවශය සියලුම ෛ තික අවශයතාවන් ආවරණය කර  අංග සම්පූර්ණ විශ්වවිද්යාලයක් 

වශකයන් UNIVOTEC පිහිටුව  ලදී.  

පරිපාල  කගො  ැගිල්ලක්  කේශ  ශාලා  හුස්කාලයක්  පර්කේෂණාගාර  ශ්රවණාගාරයක්  ආප  ශාලා හා 

කන්වාසිකාගාර ඇතුළත් අවශය යටිතල පහසුකම් ස්ාාපිත කකොට ඇති අතර UNIVOTEC හි වර්ධ් යත් 

සමග ඇති ව  අවශයතාවන් අනුව සංවර්ධ් ය කකකරමින් පවතී. 

UNIVOTEC හි මූලික අරමුණ ව  උපාධි වැ සටහන්වල රමිති කමම ලියැවිල්කලහි විස්තරාත්මකව විග්රහ 

කකකර  ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ රාමුකවහි සමස්ත ක්රියාකාරිත්වය මගින් තහවුරු කකකර්. 
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ඉහත කී ප ත කපොදුකේ පිළිගත් රතිමා යන්ට හා රමිතීන්ට අනුව අධ්යය  වැ සටහන් කමකහයවනු ල   

 වට වග ලා ගනු පිණිස UNIOTEC හි නිලධ්ාරීන්  ඔවුන්කේ වගකීම් සහ රී ලංකාකේ අක ක් 

විශ්වවිද්යාලයන්හි ආයත  කායයන්ට සමාන්තර වූ පරිපාල  ආයත  කායයන් කවකර්ද්ැි. ද්ක්වා ඇත.  

කමම විශ්වවිද්යාලකේ නිලධ්ාරීණු වන්කන් :- 

1. උපකුලපති 

2. පීඨාධිපතිවරු 

3. අධ්යක්ෂ කජා රාල් 

4. අධ්යක්ෂ (මුද්ල්) 

5. අධ්යක්ෂ (මාධ්ය හා කතොරතුරු)  

6. අධ්යක්ෂ (රකේශ  රතීත  හා ගුණාත්මකතාව සුරක්ෂණ)  

ය  නිලධ්ාරිණු ය. 

පරිපාල  කාර්යයන් වන්කන් :- 

1. පාලක මණ් ලය  

2. රකේශ, රතීත  හා ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ සභාව  

3. අධ්යය  සභාව (විේවත් සභාව)      

4. පීඨ මණ් ල  

(ඉහත සඳහන් ආයත  කායයන්හි සංුලතිය එකී ප ත තුළ නිශ්ිතව සඳහන් කර ඇත.)   

  

අවශය ගුණාත්මකතාව තහවුරු කකකරනුකේ කකකසේද් යන්  පැහැදිලි කරනු පිණිස කමම මණ් ලවල 

ක්රියාකාරිත්වය ලුණුන්න් විස්තර කකකර්. අධ්යය  වැ සටහන් පීඨ කද්කක් යටකත්  එ ම් හුණු ක කිරීම් 

තාක්ෂණ පීඨය (FTT) සහ කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය යටකත් පවත්වනු ලැකබ්. කමොඩිුලල  ල ා 

කද්  ආකාරය  විභාග  ඇගැීමම ආදියද් ඇතු උ අධ්යය  වැ සටහන් සම් න්ධ් සියලුම කාරණා  පීඨ මණ් ල 

විසින් නිරීක්ෂණයට හා සාකච්ඡාවට භාජා ය කකකර්. 

 

පීඨ මණ් ලවලදී කරනු ල   නිර්කේශ හා තීරණ අනුමැතිය සඳහා අධ්යය  සභාව කවත ඉදිරිපත් කකකර්. 

අද්ාළ වාතාවරණය හා  ැරෑරුම්කම අනුව අධ්යය  සභාවට අද්ාළ කාරණ සඳහා අධිපති මණ් ලකේ 

අනුමැතිය ඉල්ලිය හැකිය. සංුලතිය හා කර්තවයයන් සලකා  ල  විට අධ්යය  සභාව රී ලංකාකේ 

සාම්රද්ාි.ක විශ්වවිද්යාලයක ස ාත  සභාවට සමීපය. 

රකේශ කාර්යපටිපාටි  අධ්යය  වැ සටහන් රතීත ය   ඳවා ගැනීකම් කයෝජා ා්රම  විශ්වවිද්යාල 

විද්යායත වලට අද්ාළ අධ්යය  හා පරිපාල  කාරණා සහ විශ්වවිද්යාලකේ කපොදු ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ 

ක්රියාවලීන් සම් න්ධ්කයන් තීරණ ගැනීමට සිදු ව  විය රකේශ, රතීත  හා ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ සභාව 

කවත කයොමු කරනු ලැකබ්. 

කමම විශ්වවිද්යාලකයහි විභාග හා ඇගැීමම් මධ්යස්ාා යක් ඇති අතර එය විභාග පැවැත්මම හා නිරීක්ෂණය 

කිරීම  පිළිතුරු පර ලකු ක කිරීම  රතිලල සටහන් කිරීම හා සහතික පර නිකුත් කිරීම සඳහා වගකීම ද්රි.. එහි 

කාර්යපටිපාටිය අක ක් විශ්වවිද්යාලවල ඒවාට සමා  කේ. 

එකමන්ම විශ්වවිද්යාලකේ  ඳවා ගැනීම් රතීත  හා තත්ව පාල  කමිටුව (AAQA)  මින් කමිටුවක් ද් ඇති 

අතර  අධ්යය  වැ සටහන් අකේක්ෂිත රමිතීන් හා රතිමා යන් අනු සිදු කකකර   වට වග ලා ගැනීම 

පිණිස හා ඒ ආශ්රිත පහසුකම් හා ශිෂය කාර්යසාධ් ය වර්ධ් ය කිරීම පිණිස එය මාසිකව රැස් කවි..  

ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ කමිටුව විසින් මාසික රගති වාර්තාවක් අධ්යය  සභාව කවත ඉදිරිපත් කකකර්. 
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ඉහත සඳහන් සියලු මණ් ලවල හා නිලධ්ාරීන්කේ කර්තවයයන් විශ්වවිද්යාලය විසින් සංවර්ධ් ය කර අනුමත 

කර  ලද් අතුරු නීති  කරගුලාසි  රීති  කාර්යපටිපාටි හා රතිපත්ති මගින් පාල ය කේ. 

 

එ ඳු ලියැවිලිවලට පහත ඒවාද් ඇතුළත් කේ:-  

අතුරු වයවස්ථා 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් උපාධි  පශ්චාත් උපාධි ඩිේකලෝමා හා උසස් උපාධි රද්ා ය 

පිළි ඳ අතුරු වයවස්ාාව  

 විභාග පැවැත්මම සහ වැරදි  ද්ඬුවම් හා අභියාච  කාර්යපටිපාටිය සඳහා වූ අතුරු වයවස්ාාව 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ විශව්විද්යාලි.ය ශිෂය සභාව/රැස්මම පිළි ඳ අතුරු වයවස්ාාව 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ කන්වාසිකත්වය හා ශිෂය වි ය පිළි ඳ අතුරු වයවස්ාාව 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් රමණතා සහතික  මූලික සහතික  සහතික පර  උසස් 

සහතික පර  ඩිේකලෝමා හා උසස් ඩිේකලෝමා රද්ා ය පිළි ඳ අතුරු වයවස්ාාව 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ උපාධි රද්ාක ෝත්සවය පිළි ඳ අතුරු වයවස්ාාව  

 

මරගුලාටි 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් තාක්ෂණය පිළි ඳ අධ්යාප කේදී (B.Ed) උපාධිය රද්ා ය 

කිරීම පිළි ඳ කරගුලාසි. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් තාක්ෂණකේදී (B.Tec) උපාධිය රද්ා ය කිරීම පිළි ඳ 

කරගුලාසි. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් රමණතා සහතික  මූලික සහතිකපර  සහතිකපර  

උසස්සහතික පර  ඩිේකලෝමා හා උසස් ඩිේකලෝමා රද්ා ය පිළි ඳ කරගුලාසිය. 

 

රීති 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් තාක්ෂණය පිළි ඳ අධ්යාප කේදී (B.Ed) උපාධිය රද්ා ය 

කිරීම පිළි ඳ රීති. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණය පිළි ඳ තාක්ෂණ 

(B.Tec) උපාධිය රද්ා ය කිරීම පිළි ඳ 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ පීඨාධිපති කතෝරා පත් කර ගැනීම පිළි ඳ රීති. 

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලකේ අභියාච ා මණ් ලවල රැස්මම් පැවැත්මම පිළි ඳ රීති.  

 වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය විසින් රමණතා සහතික  මූලික සහතිකපර  සහතිකපර  උසස් 

සහතිකපර  ඩිේකලෝමා හා උසස් ඩිේකලෝමා රද්ා ය පිළි ඳ රීති. 

 

 

කාර්යප පපා ප 

 රකේශ හා ලියාපදිංි කාර්යපටිපාටිය 

 නිද්හස් කිරීම් සම් න්ධ් කාර්යපටිපාටිය  

 පිළිතුරුපර හා රතිලල යළි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වූ කාර්යපටිපාටිය  

 

ඉහත සඳහන් රීති හා කරගුලාසිවලට අනුකූල ව  හා කාර්යපටිපාටි අනුගම ය කර  අතර  ගුණාත්මකතා 

සුරක්ෂණ හා රතීත  සභාව  එ ම් විශ්වවිද්යාල රතිපාද්  කකොමිෂන් සභාකේ පහත කේ පිළි ඳව වූ අංශය 

විසින් නියම කරනු ල   මාර්කගෝපකේශකයන් තමන් සහුරාල   වටද් විශ්වවිද්යාලය වග ලා ගනී. 
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(i) රාජාය හා රාජාය ක ොව  උසස් අධ්යාප  ආයත වලට උපාධි පිරි ැමීකම් තරාතිරම රද්ා ය 

කිරීම.  

අ. පාල ය 

ආ. කළම ාකරණය 

ඇ. මූලය සාලලයය 

ඈ. කභෞතික සම්පත් 

ඉ. අධ්යය  සැලසුම්කරණ හා සංවර්ධ්  ක්රියාවලිය සහ ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ 

කාර්යපටිපාටි  

ඊ. සමස්ත කාර්ය මණ් ල විේවත් පර්කේෂණ රමණතා  

(ii) විශ්වවිද්යාල රතිපාද්  කකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලැ  ඇති උපාධි රද්ා ය කිරීකම් 

ආයත යන් විසින් පිරි මනු ලැබීමට නියමිත උපාධි සඳහා අනුමැතිය. 

a. රකේශ නිර්ණායක හා කාර්යපටිපාටිය  

b. අධ්යය  වැ සටහ   

c. රමිති හා ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණය  

d. කාර්ය මණ් ලකේ අධ්යය  හා පර්කේෂණ රමණතා (අද්ාළ අධ්යය  වැ සටහ ට 

විකශේෂිතව)  

e. ශිෂයි.න් සඳහා උපකාර හා සුභසාධ් ය. 

එයට අමතරව  උපාධි වැ සටහන්වල රතිලලය Sydney ගිවිසුකම් අවශයතාවන් මත පද් ම්ව අත්කර ගැකන්. 
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8.0 සාමානය පරිපාලන රාමුව 

8.1 නව බඳවා ගැනීම්, මසේවා දගු, උසස් කිරීම්, විශ්රාම ගැනීම් ො ඉල්ලා අස්වීම් 

නව පත්වීම් 
 

 මණ්ඩලය පෙත නව පත්වීම් අනුමත කමළේය.  

 

අංකය තනතුරුනාමය පත්වීම් 

සංඛයාව 

1 අධ්යක්ෂ කජා රාල් 01 

2 කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 07 

3 රද්ර්ශක 02 

4 රසාය ාගාර තාක්ෂණ ශිල්පී 02 

5 කළම ාකරණ සහකාර 07 

6 කාර්යාල සහායක 05 

 

8.2 උසස ්කිරීම් 

මණ් ලය අභයන්තර කාර්ය මණ් ලය සඳහා පහත  ව පත්මම් අනුමත කකළේය.  

පීඨාධිපතිවරුන් හා අධ්යය ාංශයන්හි අධ්යය  රධ්ානීන් 2008 අංක 31 ද්ර  ප කත් විධිවිධ්ා  රකාරව පත් 

කර  ලදී. 

 

අංකය නම තනතුර උසස් වූ දනය 

1 කක්.ජී.ජී.අි.. හුෂප්කුමාර මහතා කළම ාකරණ සහකාර 2014.01.01 

2 එස්.ආර්.එම්.පී. කසක විරත්  මිය කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 2014.02.01 

3 කක්.ජී. අලහේකපරුම මිය කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 2014.02.01 

4 ආර්.ඩී. නිශාන්ත මහතා සහකාර මූලයාධිකාරී 2014.02.01 

5 එස්.ඒ. ලිය කේ මහතා 
අධ්යක්ෂ - රකේශ  රතීත  හා 
ගුණාත්මකතා සුරක්ෂණ  

2014.09.01 

6 කක්.එම්.එස්.ඒ.ඩී.  ණ් ාර මහතා  කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය II කශ්රේණිය 2014.09.01 

7 ආර්.ආර්.එම්.ඩී.පී. රත් ායක මහතා  කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 2014.09.01 

8 සී.කක්. වි්රමසිංහ මහතා  කාර්ය අධිකාරී 2014.09.01 

9 එන්.කක්. මීකේගමකේ මිය  වැ සටහන් නිලධ්ාරී  2014.09.01 

10 එස්.ඒ.ඩී.ඒ.සී. පේමකුමාරි මිය  වැ සටහන් නිලධ්ාරී 2014.09.01 

11 එච්.එස්.පී. සුභාෂිණීකර මිය  සහාය නිලධ්ාරි 2014.09.01 

12 ජී.ඩී. නිමල් මහතා හුස්තකාල පරිවාරක 2014.09.01 
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8.3 විශ්රාම ගැනීම් ො ඉල්ලා අස්වීම්  
 

 මණ්ඩලය පෙත විශ්රාම ගැනීම් ො ඉල්ලා අස්වීම් අනුමත කර ඇත.  

   

 මණ්ඩලය පෙත තනතුර අතෙැර යාම් අනුමත කර ඇත.  

 

8.4 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය සඳො ඉඩප්රස්ථා  
 

කමම විශ්වවිද්යාලය සිය සාර්ාකත්වය සඳහා සිය කාර්ය මණ් ලය කක්න්ද්රික වූ  ව හඳු ා කග  ඇත. කාර්ය 

මණ් ල සංවර්ධ් ය කරා වූ වෘත්තීයකේදී ්රකමෝපාි.ක රකේශය කමම විශ්වවිද්යාලයට එහි අරමු ක සාක්ෂාත් 

කර ගැනීමට අවශය නිහුණතා හා රමණතා සහිත ඉහළ ගණකේ කාර්ය මණ් ලය ආකර්ශ ය කකොට ත ා 

ගැනීකමහිලා ඉවහල් කවි..  

උපායමාර්ගික සැලැස්කම් සන්ද්ර්භය තුළ කද්පාර්කම්න්තුකේ හා විශ්වවිද්යාලකේ අරමු ක සාක්ෂාත් කර 

ගැනීකමහිලා තැ ැත්තන් හා අධ්යය ාංශ පූර්ණ කලසම ද්ායක මකමහි සමත් ව   වට සහතික වනු පිණිස 

කාර්ය මණ් ලය සඳහා සංවර්ධ්  ඉ රස්ාා ල ා දීම විශ්වවිද්යාලකේ පූර්ණ වගකීම කේ. 

විශ්වවිද්යාලකේ මා ව සම්පත් සංවර්ධ්  රතිපත්තියට අනුව  කසේවකි.න්ට සිය රැකියාව කහොඳින් කිරීමට 

අවශය කුසලතා  ද්ැනුම  ධ්ාරිතාව හා රමණතා  දිුල ක කිරීම මගින් ඔවුන් කසේවාවට අනුගත කිරීම  හුණු ක 

කිරීම හා සංවර්ධ් ය කිරීම මත කමම විශ්වවිද්යාලය  ාභිගත ම ඇත. හුේගලික හා වෘත්තීයකේදී රැකියා 

වර්ධ් ය දිුල ක කරනු පිණිස සැකසුනු වැ සටහන් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් ඔවුන්ට විශ්වවිද්යාලයට සිය 

කාර්යක්ෂමතාව  නිෂප්ාද්  ලලද්ාි.තාව හා ලාභද්ායකත්වය දිුල ක කර ගැනීකම් හැකියාව ල ා කද්නු ඇත. 

ඒ අනුව කමම විශ්වවිද්යාලය 2014 වර්ෂකේදී කාර්ය මණ් ලය සංවර්ධ් ය කිරීම සම් න්ධ්කයන් සුවිකශේෂී 

අවධ්ා යක් ල ා කද්මින්  විශ්වවිද්යාල රජාාකවහි ද්ැනුම  මෘදු කුසලතා හා ද්ෘඪ කුසලතා සහ ආකල්ප වර්ධ් ය 

කරනු පිණිස ධ්ාරිතා කගො  ැී කම් වැ සටහන් මත සිය මුද්ල්වලින් සැලකිය ුලතු කකොටසක් ආකයෝජා ය 

කර ඇත.  එම නිසා  අධ්යය  කමන්ම අ ධ්යය කාර්ය මණ් ලකේ වෘත්තී ය සංවර්ධ් ය සඳහා කමන්ම 

ඔවුන්කේ කසේවා කාර්යක්ෂමතාව වර්ධ් ය කිරීකම් අරමු ණ ඇතිව විශ්වවිද්යාලය විසින් කේලීය හා විකේලීය 

හුණු ක අවස්ාා සද්හා අනුග්රහය ල ා කද්  ලදී∙  

අංකය නම තනතුර 
ඉල්ලා අස්වූ/විශ්රාම ගත් දනය  

 

1 එම්.එම්. අසංක රන්මර මහතා රියැදුරු 2014.01.02 

2 කක්.එච්.ජී. පියද්ාස මහතා  රියැදුරු 2014.04.06 

3  බ්.ජී. පියකසේ  මහතා කාර්යාල සහායක 2014.04.10 

4 ඩී.එස්.ටී. කුමාරි  සහාය නිලධ්ාරි 2014.04.10 

5 යූ.ඩී.එච්. කාංච ා මිය සහකාර හුස්තකාලයාධිපති 2014.06.18 

6  බ්.ඩී.කක්. මතගධීර මිය  කළම ාකරණ සහකාර 2014.07.25 

7 එම්. බ්.සී.යූ. කපකර්රා මහතා  කළම ාකරණ සහකාර 2014.10.02 

8 ටී.ජී. සුසිල් ප්රියංක මහතා කාර්යාල සහායක 2014.10.04 

9 කක්.ම.ඩී. බ්. විතාරණ මිය  කාර්යාල සහායක 2014.11.03 

අංකය නම තනතුර තනතුර අතෙැර ගිය 

දනය 

1 එච්.ඒ. කසක විරත්  මහතා  ගුරු සහයක 2014.02.01 
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අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳො මේශීය පුහුණු අවස්ථා  

 පුහුණුමම නම කාලය දනය ආයතනය/ පුහුණුකරු 
තනතුර 

01 රවාහ  කළම ාකරණය දි  01 2014.01.28 කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල කළම ාකරණ සහකාර 02 

02 
සුවිකශේෂී  ායකත්වය හා සැ ෑ රතිරූප 
කළම ාකරණය  

දි  01 
2014-01-30 

කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල 
සහකාර කල්තකාධිකාරී/ පරිපාල  

03 කල්කම් පරිචය  

දි  01 

2014-02-25 

රාේ ආයත ය සහාය නිලධ්ාරි/ අධ්යක්ෂ කජා රාල් කාර්යාලය 

කළම ාකරණ සහකාර/පීඨාධිපති කාර්යාලය - 
කර්මාන්ත හා වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය  

04 වැටුේ පරිවර්ත ය හා වැටුේ කළම ාකරණය  දි  01 2014-03-12 ේ රාේ ආයත ය සහාය නිලධ්ාරි/ මුද්ල් 

05 
ලංසු ඇගැීමකමහි රාකයෝගික අංශ පිළි ඳ 
වැ මු උව  

දි  02 2014-03-13,14 
කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල 

සහකාර මූලයාධිකාරී/ සැපුලම් 

06  වැටුේ කගමම් 
දි  01 

2014-03-24 
කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල සහාය නිලධ්ාරි/පරිපාල . 

සහාය නිලධ්ාරි/මුද්ල් 

07 
කළම ාකරණ සහකාරවරුන් සඳහා වැ මු උව 
(විකශේෂ සංවර්ධ්  හුණු කව) 
 

දි  01  

2014-03-24 

 

කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල 
කළම ාකරණ සහකාරවරු 20 

 

08 අවසන් කිරීකම් රතිලාභ  
දි  01 

2014-04-03 රාේ ආයත ය 
සහාය නිලධ්ාරි/මුද්ල් 

කළම ාකරණ සහකාර/පරිපාල  

09 

හුස්තකාල සඳහා කෆොස් හුස්තකාල වයවහාරික 
(ග්රීන්ස්කටෝන් අංකිත හුස්තකාලය හා කකෝහා 
එල්.එම්.එස්.) 

දි  05 2014-04-08 
ද්කු ක ආසියාකේ අංකිත හුස්තකාල 
ජාාලය හා විවෘත විශ්වවිද්යාලය  

සහකාර හුස්තකාලයාධිපති 

10 නූත  සංවිධ්ා යක් කගො  ැී ම  දි  02 2014-06-07,08 
නිහුණතා ක්කෂේර සංවර්ධ්  
වයාපෘතිය  

කජායෂ්ඨ විධ්ායකවරු 01 හා කණිෂ්ඨ විධ්ායකවරු 
07  
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11 මූලික ග  ා කළම ාකරණය 
දි  01 

2014-06-17 රාේ ආයත ය 
සහකාර මූලයාධිකාරී / කගමම් 

කළම ාකරණ සහකාරවරු/ග  ා 03 

12 ගි කම් සහකාර විෂය පාය  දි  01 2014-06-23  කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල කළම ාකරණ සහකාරවරු 04 

13 අකලවිකරණ හුස්තකාල හා විඥාප  කසේවා  දි  02 
2014-07-31, 
2014-08-01 

ඇක්වි. ස් විශ්වවිද්යාල 
විද්යායත ය 

සහකාර හුස්තකාලයාධිපති   

14 
ඉදිකිරීම්වලදී ඇලුමිනියම් භාවිතය පිළි ඳ 
සම්මන්රණය  

දි  01 
2014-07-30 

ඉදිකිරීම් හුණු ක කිරීම් හා සංවර්ධ්  
ආයත ය  

කාර්ය අධිකාරී  

කළම ාකරණ සහකාර/  ත්තු 

15 
කසේවාස්ාා යන්හි කසෞතයද්ාීම ආප ශාලාවක් 
සඳහා මාර්කගෝපකේශක  

දි  01 
2014-08-05 කසෞතය අමාතයාංශය කළම ාකරණ සහකාර/පරිපාල  

16 ලංසු හා කටන් ර් කැඳමම පිළි ඳ කාර්යපටිපාටිය  
දි  01 

2014-08-13 රාේ ආයත ය 
සහකාර මූලයාධිකාරී /සැපුලම් 

කළම ාකරණ සහකාර/සැපුලම් 

17 
ස්ලිටැඩ් ජා තා සංවර්ධ්  ර ද්ා  - 2014 ද්ැනුවත් 
කිරීකම් වැ මු උව  

දි  01 
2014-08-14 

රී ලංකා හුණු ක කිරීම් හා සංවර්ධ්  
ආයත ය  

සහකාර කල්තකාධිකාරී/පරිපාල  

18 සලලද්ාීම අභයන්තර විගණ ය  දි  01 2014-08-20 කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල අභයන්තර විගණක 

19 රාජාය අංශ ගි කම්කරණ රමිති දි  01 2014-08-19 Knowledge Agent Ltd සහකාර මූලයාධිකාරී / කගමම් 

20 නිවාඩු හා හුේගලික ලිපිකගොනු කළම ාකරණය  දි  02 2014-09-01,02 කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල 
3 කළම ාකරණ සහකාරවරුන්/පරිපාල  

සහාය නිලධ්ාරි/පරිපාල  

21 මූලය ගි කම්කරණය හා වාර්තාකරණය 
දි  05 2014-09-

02,09,16,23,30 
කුසලතා ක්කෂර සංවර්ධ්  අංශය  

සහකාර මූලයාධිකාරී / ගි කම් 

22 මූලය ගි කම්කරණය හා වාර්තාකරණය 
දි  05 2014-09-

02,09,16,23,30 
කුසලතා ක්කෂර සංවර්ධ්  අංශය  

අභයන්තර විගණක 
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23 අභයන්තර විගණ ය හා සුරක්ෂණය  

දි  05 2014-10-
13,20,27,2014-
11-03,10 

කුසලතා ක්කෂර සංවර්ධ්  අංශය 
අභයන්තර විගණක 01 කළම ාකරණ සහකාර/ 
අභයන්තර විගණ  02 

24 නූත  සංවිධ්ා යක් කගො  ැී ම දි  01 
2014-09-
19,09-26,10-03 

කුසලතා ක්කෂර සංවර්ධ්  වයාපෘති 

අරමුද්ල් (High Brand Team) 

කණිෂ්ඨ විධ්ායක 02 
සහාය නිලධ්ාරි 11 
කළම ාකරණ සහකාර 37 
රාාමික මටමටකම් කාර්ය මණ් ලය 26  

25 
පර්කේෂණ ්රම  ශිල්පීය ද්ක්ෂතා හා ද්ත්ත 
විශ්කල්ෂණය සඳහා සංතයා ය පිළි ඳ සහතිකපර 
පාඨමාලාව  

දි  04 2014-12-15 
උසස් අධ්යය ය සඳහා වූ ජාාතික 
මධ්යස්ාා ය  

සහකාර කල්තකාධිකාරී/පරිපාල  

26 රසම්පාද්  ධ්ාරිතා සංවර්ධ්  හුණු ක වැ සටහ   දි  03 
2014-11-
07,08,09 

කුසලතා ක්කෂර සංවර්ධ්  අංශය සහකාර මූලයාධිකාරී /සැපුලම් 

27 
වාර්ෂික සමීක්ෂණ මණ් ලය හා භාණ්   ැහැර 
කිරීම 

දි  01 
2014-10-15 රාේ ආයත ය සහකාර මූලයාධිකාරී /  කගමම් 

28 
කසේවක අර්ාසාධ්ක හා භාරකාරත්ව අරමුද්ල් 
විද්ුත් ්රමයට කගමම  

දි  01 
 2014-11-04 ලංකා ජාාතික කර්මාන්ත මණ් ලය  සහකාර මූලයාධිකාරී / කගමම් 

29 
ගි කම් පවත්වා කග  යාම පිළි ඳ හුණු ක 
වැ සටහ   

දි  02  2014-17-18 කුසලතා සංවර්ධ්  අරමුද්ල 3 කළම ාකරණ සහකාර / මුද්ල් 03 

30 

රැකියා විශ්කල්ෂණය: රැකියා විස්තරය හා 
ෛවකශේෂීකරණය සහ රාජාකාරි ලැි.ස්තු පිළිකයළ 
කිරීම  

දි  01 
2014-11-27 කකොළඹ විශ්වවිද්යාලය 

සහකාර කල්තකාධිකාරී/ හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ 
පීඨය 

31 
නිසි පාරිසරික උේකයෝගය පිළි ඳ 
මාර්කගෝපකේශක  

දි  01 
2014-12-05 කුසලතා ක්කෂර සංවර්ධ්  අංශය  

සහකාර මූලයාධිකාරී /සැපුලම් 

කාර්ය අධිකාරි 
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අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳො මේශීය පුහුණුව 
 

 
පුහුණුමම නම කාලය දනය ආයතනය/ පුහුණුකරු 

තනතුර 

01  ම  විදුලි සංකේශ දි  07 2014-05-03 ඉංජිකන්රු ආයත ය 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)  
/කතොරතුරු තාක්ෂණ 

02 
“කාර්ය දිශාභිමුත පර්කේෂණ ්රම හා රකයෝගික 
වයවහාරිකයන්“ පිළි ඳ වැ මු උව 

දි  01 2014-06-28 කකොළඹ විශ්වවිද්යාලය 
ගුරු සහකාර/ කර්මාන්ත 
වෘත්තීය තාක්ෂණ පීඨය 

03 නූත  සංවිධ්ා යක් කගො  ැී ම දි  02 
2014-06-28,29 

2014-07-05,06 

කුසලතා ක්කෂර සංවර්ධ්  වයාපෘති අරමුද්ල් 

(High Brand Team) 
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  /හුණු ක 
කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය 02 

04 නූත  සංවිධ්ා යක් කගො  ැී ම  දි  01 

2014-09-19,10-
03 

 

කුසලතා ක්කෂර සංවර්ධ්  වයාපෘති අරමුද්ල් 

(High Brand Team) 

කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරු 02 

කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 02 

ගුරු සහකාරවරු 03 

05 

අි..එස්.ඕ./ටී.ඊ.සී. 17025 (2205 පරීක්ෂණ 
රසාය ාගාර සඳහා) ගුණාත්මකතා අත්කපොත හා 
කමකහුලම් කාර්යපටිපාටි සංවර්ධ්  කිරීම  

දි  02 2014-10-02,03 
අනුකූලතා ඇගැීමම පිළි ඳ රී ලංකා රතීත  
මණ් ලය  

කථිකාචාර්ය (පරිවාස)/ ආහාර 

06 කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  වැ සටහ   මාස 06 2014-08-01 කැලණිය විශ්වවිද්යාලය 
කථිකාචාර්ය (පරිවාස)/හුණු ක 
කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය 02 

07 
උසස් අධ්යාප ය තුළ ඉගැන්මම පිළි ඳ 
සහතිකපර පාඨමාලාව  

මාස 06 2014-04-25 රී ජායවර්ධ් හුර විශ්වවිද්යාලය කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 02 

08 
සාර්ාක පර්කේෂණ පැවැත්මමට සූද්ා ම් මම: 
සලලද්ාීම සාහිතය කසමම් හා සමාකලෝච   

දි  01 2014-11-20 කකොළඹ විශ්වවිද්යාලය කථිකාචාර්ය (පරිවාස) 02 
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අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳො විමේශීය පුහුණුව 

 

No පුහුණුමම නම කාලය දනය ආයතනය/ පුහුණුකරු තනතුර 

1 පසු අස්වනු තාක්ෂණ 
වැ සටහ   

දි  06 2014.03.02 – 2014.03.07 AIT -  ැංකකොක් කථිකාචාර්ය (පරිවාස) / ආහාර 

2 වෘත්තීය අධ්යාප  
කළම ාකරණය පිළි ඳ 
සම්මන්රණය  

 සති 03 2014.03.25 – 2014.043.14 
නිංක ෝ ඔෆ් කසජියාං කපෝර්සි.න්  
චී ය  

කථිකාචාර්ය (පරිවාස)/ ආහාර 

3 ආහාර විද්යාව පිළි ඳ 
පර්කේෂණ මගින් විද්යාපති 
උපාධිය  

අවුරුදු 02 2014.05.26 – 2014.05.25 සස්කාකච්වන් විශ්වවිද්යාලය  කථිකාචාර්ය (පරිවාස)/ ආහාර   

4 එකතර විකශේෂීකෘත හුණු ක 
වැ සටහ   

සති 03 2014.12.14 – 2014.01.03 ජාර්මන් මැකල්සියා ආයත ය (GMI) කථිකාචාර්ය (පරිවාස)/විදුලි  

5 ද්ර්ශ පති වැ සටහ  සඳහා 
රකේශය (අන්තර්ජාාල 
රැහැන්ගත)  

අවුරුදු 03 
2014.12.20 –  
 

විවෘත විශ්වවිද්යාලය - මැකල්සියාව  
පීඨාධිපති/හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය 
කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය  

 

අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳො විමේශීය පුහුණුව 

No 
පුහුණුමම නම කාලය දනය ආයතනය/ පුහුණුකරු තනතුර 

1 ගුරු හුණු ක ශික්ෂණ   2014.02.16 – 2014.03.01 සීමාසහිත ITE අධ්යාප  කසේවා 
කපෞේගලික සමාගම  සිංගේපූරුව 

කළම ාකරණ සහකාර  
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8.5 විමශේෂ ජයග්රෙණ 
 

 

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය සඳො නව කාර්ය සාධන ඇගැයීමම් නිර්ණායකයක් ෙඳුන්වා දීම  
 

කාර්යසාධ් ය කළම ාකරණය හා සංවර්ධ් ය අපකේ කාර්ය මණ් ලය අගය කිරීම සඳහා රාමුවක්  

එකමන්ම ඔවුන්කේ ද්ායකත්වය හඳු ා ගන් ා කාර්ය පරිසරයක් සපයා සංවිධ්ා මය සලලද්ාි.ත්වය 

තහවුරු කරනු පිණිස ධ්ාරිතා කගො  ගි.. 

කාර්යසාධ් ය කළම ාකරණය හා සංවර්ධ් ය ආයතනික අරමු ක සාක්ෂාත් කර ගැනීකමහිලා 

අතිශය වැද්ගත් ක්රියාවලියක් වන්කන් එය එම අරමු ක කසේවක අභිරායන් හා ජායග්රහණයන් සමග 

සම් න්ධ් ව   ැවිනි.  එය තනි හුේගල  කණ් ායම් හා සංවිධ්ා මය අරමු කවලට සාකේක්ෂව රතිලල 

ගැලපීම තුළින් කාර්යසාධ් ය දිුල ක කිරීම මත  ාභිගත කරි.. 

2013 වර්ෂය ද්ක්වා අනුගම ය කර  ලද් කපොදු ඇගැීමම් ක්රියාවලිකේදී පහත නිර්ණායකයන්ට 

රමුතත්වය ල ා කද්  ලදී :- 

• නිවාඩු වාර්තා 

• එක් එක් තැ ැත්තා විසින් ඉටු කර  ලද් කාර්යයන්හි ගුණාත්මක හා රමාණාත්මක 

මිනුම්වලට ව ා හුේගලික ලිපිකගොනුකේ ඇති වාර්තා සටහන්   

 

විශ්වවිද්යාලකේ වර්ධ් ය ව  ශක්තීන් හමුකේ මුතය කාර්යසාධ්  ද්ර්ශක හා නිරවුල්ව නිර්වච ය 

කර  ලද් එක් එක් තැ ැත්තාකේ කාර්ය විස්තර අනුව විශ්වවිද්යාලකේ සුපරීක්ෂක මටමටකම් 

කසේවකි.න් සඳහා ව ාත් පලද්ායක ඇගැීමම් නිර්ණායක පිළි ඳව අවධ්ා ය කයොමු කිරීකම් 

අවශයතාවය ඇති විය.  ඒ අනුව  හුේගලයා විසින් තමාම පිළි ඳවද්  ඔණු කහෝ ඇය පිළි ඳව 

ආසන් තම අධීක්ෂක විසින්ද් ඇගැීමම සිදු කරනු ල   ේමමාර්ගික ඇගැීමමක් ඇති කිරීම සඳහා වූ 

 වතම ේමමාර්ගික ඇගැීමම් නිර්ණායකය පරිලීල ය කර   ව ඇගැීමම් ආකෘතියක් විධ්ායක කාර්ය 

මණ් ලය සඳහා හඳුන්වා කද්නු ලැබීය.   කමම සන්ද්ර්භය තුළ පහත කේ සඳහා රමුතත්වය කද්  ලදී 

 

 සිදු කර  ලද් කාර්යයන්හි ගුණාත්මකතාව 

 කාල සීමා නියමයන් සහුරාලීකම් හැකියාව  

 නිර්මාණලීලිත්වය 

 වාද් විෂයයන්/ගැට උ කළම ාකරණය කර ගැනීකම් හැකියාව සහ 

 සංවර්ධ් ය කළ ුලතු අංශ. 

 

ඇගැීමකමහි සමාකලෝච  නිගම යන්ට අනුගත ව  පරිදි මා ව සම්පත් සංවර්ධ්  රතිපත්තිය 

සම් න්ධ් කර ගැනීම කකකරහි එය  ාභිගත කරි.. 
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9.0 මුලය ප්රකාශන 

 

 මුලය තත්ව රකාශය 

 මුලය කාර්ය සාධ්  රකාශය 

 මුද්ල් රවාහ රකාශය 

 ශුේධ් වත්කම් කව ස්මකම් රකාශය 

 රධ්ා  ගි කම්කරණ රතිපත්ති 

 ගි කම් සටහන් 
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9.1  මූලය තත්ත්ව ප්රකාශය 
මදසැම්බර්  31 දනට සටහ  2014 (රුපියල්) 2013 (රුපියල්) 

වත්කම්    

ජංගම වත්කම්    

    

මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  කේ 2 11 463 163 13 929 751 

අත්තිකාරම්  අයවිය ුලතු තැන්පතු 3 60 427 45 000 

කතොග  3 433 9004 3 677 239 

කපර කගමම් 4 1 343 132 2 541 968 

කාර්ය මණ් ල ණය හා අත්තිකාරම් 5 4 749 586 4 016 952 

ණයගැතිකයෝ හා කව ත් අයවිය ුලතු කේ 6 6 257 355 1 453 625 

  27,307,567 25,664,525 

ජංගම මනොවන වත්කම්    

    

ආකයෝජා  7 12 811 672 7 420 728 

කේපළ  පිරියත හා උපකරණ 8 755 613 639 770 391 359 

සිදුකකකරමින් ඇති රාේධ්  කාර්ය - කගො  ැගිලි  169 526 500 81 188 537 

  937,951,811 859,000,624 

මු එ වත්කම්  965,259,378 884,665,149 

    

බැරකම්    

ජංගමබැරකම්    

    

කල් ඇතිව ලැබීම්  - 70 692 

කගවිය ුලතු ගි කම් 9 18 737 506 10 010 725 

හු රාවර්ත  වියද්ම සඳහා රතිපාද් ය 10 500 000 250 000 

ආපසු කගවිය ුලතු කකටි-කාලී  තැන්පතු 11 3 219 728 3 615 075 

  22,457,234 13,946,492 

ජංගම මනොවන බැරකම්    

    

පාරිකතෝෂිකය සඳහා කවන් කිරීම 12 23 708 098 22 309 931 

ආපසු කගවිය ුලතු දිගු-කාලී  තැන්පතු 13 9 610 000 4 930 000 

විලම්බිත ආද්ායම 14 324 289 360 239 346 156 

රාේධ්  රද්ා  15 556 190 882 570 475 474 

  913,798,340 837,061,561 

    

මු එ බැරකම්  936,255,574 851,008,053 

    

මු එ ශුේධ වත්කම්  29,003,804 33,657,096 

    

ශුේධ වත්කම්/ මකොටසභ්ාරය    

    

සමුච්ිත අරමුද්ල 16 (5 543 438) (1 366 403) 

රතයාගණ  අතිරික්තය  33 987 730 34 478 687 

කව ත් අරමුද්ල් 17 559 512 544 812 

මු එ ශුේධ වත්කම්/ මකොටස්භාරය  29,003,804 33,657,096 

48 සිට 65 ද්ක්වා වූ පිටුවල සඳහන් සටහන් හා ගි කම් රතිපත්ති කමම මූලය රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
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සෙතිකය 

ඉහත මූලය රකාශ 2014.12.31 දි ට කමම විශ්වවිද්යාලකේ කටුලතු පිළි ඳව හා එදික න් අවසන් වර්ෂය 

සඳහා එහි අතිරික්තය කහෝ හි ය පිළි ඳව සතය හා සාධ්ාරණ ද්සු ක් ල ා කද්   ව අපි සහතික කරමු. 

 
          ටී.ඒ. පියසිරි 

           උපකුලපති 

 
ඒ.පී. අ උත්කේ 

අධ්යක්ෂ - මුද්ල් 

 

පාලක මණ් ලය කමම මූලය රකාශයන් පිළිකයළ කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම සම් න්ධ්කයන් වගකීම ද්රි..  කමම 

මූලය රකාශ අධ්යක්ෂ මණ් ලය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ අතර  ඒ කවනුකවන් අත්සන් කරනු ලැකබ්. 

 

 
 

චන්ද්රා ලාල් ද් අල්විස් 

සාමාජික 

 

 
ඒ.ආර්. කරුණාරත්  

සාමාජික 

 

2015 මැි. 21 ව  දි  කකොළඹදීය. 
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9.2 මූලය කාර්යසාධන ප්රකාශය 
මදසැම්බර්  31 දනට අවසන් වර්ෂය සඳො සටහ  2014 (රුපියල්) 2013 (රුපියල්) 

මමමෙයුම් ආදායම    

හු රාවර්ත  රද්ා ය  126 000 000 108 770 000 

කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  රද්ා ය  - 177 000 

නිහුණතා අංශ සංවර්ධ්  රද්ා ය 18 32,897,435 - 

ශුේධ් කමකහුලම් අතිරික්තය/ (හි ය) – TITP  - 538,528 

අධ්යය  කටුලතුවලින් ආද්ායම 19 13 336 779 19 914 995 

අඩුකළා - අධ්යය  කටුලතු මත ජජු වියද්ම 20 6 459 936 8 123 698 

අධ්යය  කටුලතුවලින් ශුේධ් ආද්ායම  6,876,843 11,791,297 

උපාධි වැ සටහන්වලින් ආද්ායම 21 8,812,950 4,876,915 

කව ත් ආද්ායම් 22 5,752,061 6,475,349 

විලම්බිත ආද්ායම ්රමක්ෂය කිරීම 23 85,046,308 89,358,988 

    

මු එ මමමෙයුම් ආදායම  265,385,597 221,988,077 

 
මමමෙයුම් වියදම් 

   

කසේවක පිරිවැය 24 87 911 663 73 908 151 

ගමන් වියද්ම් 25 122 539 71 962 

සැපුලම් හා අවශය කේ 26 6 710 857 6 369 568 

  ත්තු වියද්ම් 27 7 662 802 4 486 023 

කසේවා 28 41 228 788 39 483 016 

කද්පළ  පිරියත හා උපකරණ ක්ෂය 29 85 046 308 89 358 988 

කව ත් වියද්ම් 31 100 000 583 314 

නිහුණාත අංශ සංවර්ධ්  වියද්ම් 32 32 897 435 - 

    

රතිපාද් යන්ට කපර මු උ කමකහුලම් වියද්ම්  261 680 392 214 261 022 

රතිපාද් යන්ට කපර ශුේධ් කමකහුලම් අතිරික්තය/ (හි ය)   3 705 205 7 727 055 

පාරිකතෝෂික රතිපාද් ය  3 680 050 4 603.993 

රතිපාද් යන්ට පසු ශුේධ් අතිරික්තය/ (හි ය)  25 155 3 123 062 

    

    

48 සිට 65 ද්ක්වා වූ පිටුවල සඳහන් සටහන් හා ගි කම් රතිපත්ති කමම මූලය රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
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9.3 මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 
මදසැම්බර්  31 දනට අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 (රුපියල්) 2013 (රුපියල්) 

මමමෙයුම් ක්රියාකාරකම් මවතින් මුදල් ප්රවාෙය වීම්   

   

සාමා ය ක්රියාකාරකම් කවතින් අතිරික්තය/හි ය 25 155 3 123 062 

   

මුදල් මනොවන සංචලනයන්   

විලම්බිත ආද්ායම/ේ රාේධ්  රද්ා  ්රමක්ෂය කිරීම (85 046 308) (89 618 119) 

ක්ෂය 85 046 308 89 618 119 

වත්කම්  ැහැර කිරීකම්දී ලාභය/අලාභය - 333 314 

පාරිකතෝෂිකය 3 680 050 4 603 993 

විගණ  ගාස්තු 100 000 250 000 

   

කාරක ප්රාේධන මවනස්වීම්වලට මපර මමමෙයුම් ලාභය 3,805,205 8,310,369 

   

කතොගවල (වැඩි)/අඩු මම 243 335 (496 060) 

කාර්ය මණ් ල ණයගැතියන්කේ (වැඩි)/අඩු මම (732 634) (212 763) 

ණයගැතියන්කේ හා අයවිය ුලතු කේහි (වැඩි)/අඩු මම (4 803 730) 8 739 815 

කපර කගමම්වල (වැඩි)/අඩු මම 1 198 826 (2 097 205) 

අත්තිකාරකම් (වැඩි)/අඩු මම (10 427) 5 000 

අයවිය ුලතු තැන්පතුවල (වැඩි)/අඩු මම (5 000) 180 000 

 ැංකුව කවත කළ තැන්පතුවල (වැඩි)/අඩු මම  874 158 

කල් ඇතිව ලද් ( වයකරණ) කේ (වැඩි)/අඩු මම (70 692) 70 692 

ආපසු කගවිය ුලතු තැන්පතුවල වැ )/(අඩු) මම (395 347) (1 239 185) 

කගවිය ුලතු ගි කම්වල වැඩි/(අඩු මම) 8 726 781 4 415 144 

   

කපර වර්ෂය සම් න්ධ්කයන් ගැලපීම (1 622 661) 2 693 183 

පාරිකතෝෂික කගමම (2 281 883) (901 223) 

විගණ  ගාස්තු කගමම  (137 039) 

මමමෙයුම් ක්රියාකාරකම් මවතින් ශුේධ මුදල් ප්රවාෙය වීම් 4,051,773 20,204,886 

   

ආමයෝජන ක්රියාකාරකම් මවතින් මුදල් ප්රවාෙ   

 ඉ ම් (2 400 431) (98 760) 

 කගො  ැගිලි (18 582 316) (15 233 940) 

 රධ්ා  කගො  ැගිල්ල - (2 905 074) 

 කමෝටර් වාහ  (569 931) - 

 පරිගණක (2 214 600) (13 378 650) 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් (977 502) (8 929 681) 

 කාර්යාලීය උපකරණ (3 139 711) 1 464 190) 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ (11 546 312) (9 110 225) 

 පිරියත හා යන්ර (3 334 724) (11 160 928) 

 ග්රන්ා (1 508 941) (2 093 7980 

 කව ත් වත්කම් (3 670 063) (771 058) 

 සිදු කකකරමින් ඇති කාර්යයන් (88 337 964) (28 288 188) 

 ආකයෝජා ය (5 399 944) (3 420 728) 

 හුස්තකාල තැන්පතු 2 340 000 2 470 000 

 විද්යාගාර තැන්පතු 2 340 000 2 460 000 

 වත්කම්  ැහැර දීම්වලින් ලද් ආද්ායම  293 130 

ආමයෝජන ක්රියාකාරකම් මවතින් ශුේධ මුදල් ප්රවාෙය වීම් (136,993,439) (91,632,090) 

   

මූලයකරණ ක්රියාකාරකම් මවතින් මුදල් ප්රවාෙය වීම්   

රාේධ්  ද්ායකත්වය - මහා භාණ් ාගාරය 96 100 000 75 823 000 

රාේධ්  රද්ා  33 871 417 11 344 650 

සමුච්ිත අරමුද්ල 488 961 (8 477 368) 

කව ත් අරමුද්ල් 14 700 9 000 

මූලයකරණ ක්රියාකාරකම් මවතින් ශුේධ මුදල් ප්රවාෙය වීම් 130,475,078 78,699,282 

මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  කේහි ශුේධ් වැඩි/(අඩු) මම (2 466 588) 7 272 078 

කාලපරිච්කේද්ය මුලදී මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  කේ 13 929 751 6 657 673 

කාලපරිච්මේදය අවසානමේදී මුදල් ො මුදල් සමාන මේ 11,463,163 13,929,751 

   

48 සිට 65 ද්ක්වා වූ පිටුවල සඳහන් සටහන් හා ගි කම් රතිපත්ති කමම මූලය රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
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9.4 ශුේධ වත්කම් මවනස් වීම් පිළිබඳ ප්රකාශය 
2014 කද්සැම් ර් 31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

 සමුච්ිත අරමුද්ල 
(රුපියල්) 

රතයාගණ  
අතිරික්තය 
(රුපියල්) 

කව ත් අරමුද්ල් 
(රුපියල්) 

මු උ ශුේධ් වත්කම් 
(රුපියල්) 

2014.01.01 ා  ට කශේෂය (1 366 403) 34 478 687 544 812 33 657 097 

ගැලපීම් (2 579 529) (490 957) 14 700  

කපර වර්ෂකය ගැලපීම - 30 සටහ  (1 622 661)    

කාලපරිච්කේද්ය සඳහා අතිරික්තය/ (හි ය) 25 155    

2014.12.31 දනට මශේෂය (5,543,438) 33,987,730 559,512 29,003,804 

     

48 සිට 65 ද්ක්වා වූ පිටුවල සඳහන් සටහන් හා ගි කම් රතිපත්ති කමම මූලය රකාශයන්හිම කකොටසක් කේ. 
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මූලය රකාශයන්ට සටහන් 

9.5 ප්රධාන ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

1.1 කපොදු රතිපත්ති 

1.1.1 වාර්තාකරණ අධිකාරිය 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය (මින් මතු විශ්වවිද්යාලය වශකයන් හැඳින්කව ) 2008 

අංක 31 ද්ර  පාර්ලිකම්න්තු ප ත මගින් සංස්ාාගත කර  ලද් අතර එය රත්මලා   

කඳවල  අංක 100 හි පිහිටා ඇත. 

1.1.2 රධ්ා  ක්රියාකාරකම් 

(අ)  රාම උපාධි වැ සටහන් පැවැත්මම 

(ආ)  තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක ආයත    

 සඳහා විෂයමාලා සංවර්ධ් ය කිරීම 

(ඇ) උපාධි විෂයමාලා සංවර්ධ් ය කිරීම 

(ඈ) ඉකගනුම් ද්රවය සංවර්ධ් ය කිරීම 

(ඉ)  වෘත්තීයකේදී සංවර්ධ් ය සඳහා කකටි-කාලී  හුණු ක   

 වැ සටහන්  සම්මන්රණ හා වැ මු උ පැවැත්මම 

1.1.3 පිළිකයළ කිරීකම් පද් ම 

(අ)  පිළිපැදීම පිළි ඳ රකාශය 

 

  කමම මූලය රකාශ රී ලංකා රාජාය කසේවා ගි කම්කරණ රමිතිවලට අනුකූලව 

පිළිකයළ කර ඇත.  අ ාවරණය කර ඇති තැන්හිදී හැර  ගි කම්කරණ රතිපත්ති කපර 

කාලපරිච්කේද්කයහිදී භාවිතා කර  ලද් ඒවාට අනුකූල කේ. 

 

කමම මූලය රකාශ රවර්ත  වයාපාරයක්ය ය  පද් මින් පිළිකයළ කර ඇත්කත් ඉදිරි 

කාලපරිච්කේද්ය (2015) තුළ කමම ආයත ය ඈවර කිරීකම් අද්හසක් ක ොමැති  ැවිනි. 

 

(ආ) මැනීකම් පද් ම 

 

 කමම මූලය රකාශයන් තතිහාසික පිරිවැය පද් මින් පිළිකයළ කර ඇති අතර  

රකාශ කර ඇති තැන්හිදී හැර වටිණාකම්වල අගය කව ස්මම් සඳහා ගැලපීම් 

ක ොකකකර්. 

 

(ඇ) ක්රියාකාරිත්ව හා ඉදිරිපත් කිරීකම් මුද්ල් වර්ගය 

 

 මූලය රකාශයන් කමම විශ්වවිද්යාලකේ ක්රියාකාරිත්ව හා ඉදිරිපත් කිරීම් මුද්ල් 

ඒකකය ව  රී ලංකා රුපියල්වලින් ඉදිරිපත් කකකර්.  

 

 කව ත් කලස රකාශ කකකර්  ම් හැර  රී ලංකා රුපියල්වලින් ඉදිරිපත් කර ඇති 

සියලුම මූලය ද්ත්ත ආසන් තම රුපියලට වටයා ඇත. 

 

1.1.4 මූලය රකාශයන්හි ස්වරූපිතය 

 

කමම මූලය රකාශ අංක PED/19 රාජාය වයවසාය ච්රකල්තය මගින් නියම කරනු ලැ  

ඇති ගි කම් ස්වරූපිතයට අනුකූලව ඉදිරිපත් කරනු ලැකබ්. 
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1.1.5 සන්සන්ද් ාත්මක කතොරතුරු 

 

වත්මන් කාලපරිච්කේද්කේ මූලය රකාශ පිළි ඳ අවක ෝධ්ය වර්ධ් ය කරනු පිණිස කපර 

කාලපරිච්කේද්ය සම් න්ධ්කයන් සන්සන්ද් ාත්මක කතොරතුරු අ ාවරණය කකකර්. 

 

මූලය රකාශයන්හි අි.තමයන් වර්ී කරණය කිරීම කහෝ ඉදිරිපත් කිරීම සංකශෝධ් ය 

කකකර  අවස්ාාවන්හිදී  ව ා යහපත් ඉදිරිපත් කිරීමක් සපයනු පිණිස  

සන්සන්ද් ාත්මක සංතයාවන්ද් වත්මන් වර්ෂයට අනුකූල ව  කලස යළි වර්ී කරණය 

කර ඇත. 

 

1.2 වත්කම් හා ඒවාකේ තක්කසේරු කිරීකම් පද් ම් 

1.2.1 කේපළ  පිරියත හා උපකරණ 

(අ) රතිග්රහණය හා මැනීම 

 

2009 ඔක්කතෝ ර් 12 දි ට පසුව අත්කර ගනු ලැබූ කේපළ, පිරියත හා උපකරණ 

පිරිවැකයන් සමුච්ිත ක්ෂය අඩු කළ අගයට සඳහන් කරනු ලැකබ්. 

 

(ආ) පිරිවැය 

 

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

අකේක්ෂිත රකයෝජා ය ගැනීම සඳහා ක්රියාකර  තත්ත්වයට කග  ඒකම්දී වැය වූ කවර 

කහෝ වියද්ම්වලින් සමන්විත කේ.  ස්ථිර ස්වභාවකේ වත්කම් අත්කර ගැනීම  වයාේත කිරීම 

හා දිුල ක කිරීම සඳහා පසුව වැය වූ වියද්ම රාේධ්  වියද්ම වශකයන් සලකා ඇත. 

 

(ඇ) ක්ෂය 

 

 කේපළ, පිරියත හා උපකරණවල ක්ෂය සඳහා රතිපාද් ය ගණ ය කරනු ල න්කන් 

ඒවාකේ රකයෝජා වත් ආුලකාලය මු උල්කල් පහත අනුපාතිකවලින් පිරිවැය මත කහෝ 

තක්කසේරුව මත සරල කර්ඛීය ්රමය භාවිතා කරමිනි.  

 

 කගො  ැගිලි   5% 

 මාි.ම් තාේප   5% 

 වතුර මල   5% 

 කමෝටර් වාහ    25% 

 පරිගණක   25% 

 ගෘහ භාණ්  හා වැේදුම්  10% 

 කාර්යාලීය උපකරණ  10% 

 පිරියත හා උපකරණ  10% 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ  10% 

 ග්රන්ා    33.33% 

 කව ත් වත්කම්   33.33% 
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2013.12.31 ද්ක්වා අත්කර ගත් වර්ෂය සඳහා මු උ වර්ෂය කවනුකවන්ම ක්ෂය රතිපාද් ය 

කර  අතර  වත්කම්  ැහැර කර  වර්ෂය සඳහා කිසිදු ක්ෂය රතිපාද් යක් ක ොකකකර්. 

2013 සිට ඉදිරියට  වත්කම් ක්ෂය මම එය භාවිතයට ඇති අවස්ාාකේදී ඇරකඹ  අතර  

එය විකිණීකරම/ ැහැර කිරීම සඳහා ද්රනු ල   කලස වර්ී කරණය කර  දි කේදී අවසන් 

කවි.. 

1.2.2 වත්කම් තක්කසේරු කිරීම 

(අ) රතයාගණ ය කර  ලද් කේපළ, පිරියත හා උපකරණ එම රතයාගණ ය කර  ලද් 

අගකයන් සමුච්ිත ක්ෂය අඩු කකොට සඳහන් කරනු ලැබීය.  

(ආ) රතයාගණ ය කර  ලද් වත්කම්වල ආුලකාලය ඒ සඳහා පත් කර  ලද් කමිටුව 

විසින් තීරණය කර  ලද් පරිදි පහත සඳහන් කේ:- 

 

ගෘහ භාණ්  හා වැේදුම්  අවුරුදු 08 ි.. 

 

කාර්යාලීය උපකරණ   අවුරුදු 04 ි.. 

  

ඉගැන්මකම් උපකරණ  අවුරුදු 10 ි.. 

 

වාහ     අවුරුදු 06 ි.. 

 

පරිගණක    අවුරුදු 04 ි.. 

 

පිරියත හා උපකරණ   අවුරුදු 04 ි.. 

 

කව ත් වත්කම්   අවුරුදු 03 ි.. 

 

කගො  ැගිලිවල ආුලකාලය අවුරුදු 20 ක් කලස සලක  ලදී. 

 

1.2.3 2014.12.31 දි ට ශු ය කග  ය  වටිණාකමක් තිබූ අද්ාළ කේපළ, පිරියත හා 

උපකරණවලට ඉතිරි රකයෝජා වත් ආුලකාලය පත් කර  ලද් කමිටුවක් විසින් නිර්ණය 

කර  ලදුව ඒ අනුව ක්ෂය කර  ලදී. 

 

 2014 ටිට ආයුකාලය 

පරිගණක (තක්කසේරු කර  ලද්) අවුරුදු 2 ි. මාස 9 ½  

කාර්යාලීය උපකරණ (තක්කසේරු කර  ලද්) අවුරුදු 2 ි. මාස 9 ½ 

කව ත් වත්කම් (තක්කසේරු කර  ලද්) අවුරුදු 1 ි. මාස 9 ½ 

පරිගණක (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත) අවුරුදු 2 ි. මාස 9 

කව ත් වත්කම් (විශ්වවිද්යාල අරමුද්ල් සම්පාදිත) අවුරුදු 2 ි. මාස 9 

 

වත්මන් කාලපරිච්කේද්කේ මූලය රකාශයන් මත එකී තීරණකේ ලලය රුපියල් මිලිය  5.9 ක් වූ අතර  රුපියල් 

මිලිය  24.8 ක් වූ ඉතිරි ශුේධ් වත්කම් වටිණාකම ඉදිරි කාලපරිච්කේද් මු උල්කල් ක්ෂය කකකරනු ඇත. 

1.2.4 පරිකල්ත  

පිරිවැය හා ශුේධ් උපලබ්ධි වටිණාකම ය  කද්කකන් පහත අගය මත පරිකල්ත  සඳහන් 

කරනු ලැකබ්.  ශුේධ් උපලබ්ධි වටිණාකම යනු සාමා ය වයාපාරික කටුලතුවලදී 

ඇස්තකම්න්තුගත විකි කම් මිකලන් සම්පූර්ණ කිරීකම් හා විකිණීකරකම් වියද්ම් අඩු කළ විට 

අගයි.. 
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1.3 විශ්රාම පාරිකතෝෂිකය සඳහා රතිපාද් ය  

 

විශ්වවිද්යාලකේ කසේවකේ නිුලතුව සිට ඇති සියලුම කසේවකි.න් සඳහා 1983 අංක 12 ද්ර  

පාරිකතෝෂික කගමකම් ප ත යටකත් කගවිය ුලතු ව  විශ්රාම පාරිකතෝෂිකය සඳහා රතිපාද්  

සලස්වා ඇත.  කසේවකයකු කවත කමම  ැරකම පැ  ගිනුකේ වර්ෂ 5 ක අතණ්  කසේවාකාලයක් 

සම්පූර්ණ කළ විට පමණකි. 

 

මු උ  ැරකම  ාහිරව අරමුද්ල් සම්පාද් ය කිරීම කහෝ ආුලගණකමය ගණ ය කිරීම සිදු 

ක ොකකකර්. මු උ  ැරකකමන් මිලිය  2.7 ක් 2014.12.31 දි ට තැන්පත් කර ඇත. 

 

1.4 රජාකේ රද්ා  හා සහ ාධ්ාර 

 

ඇති වූ වියද්ම් සඳහා විශ්වවිද්යාලයට හානිපූරණය කර  රජාකේ රද්ා යන් ඒවා ලැණි ක 

අවස්ාාකේදී හඳු ා ගනු ලැකබ්. හු රාවර්ත  ස්වභාවකේ  රද්ා යන් මූලය කාර්යසාධ්  රකාශය 

තුළ ආද්ායම් කලස හඳු ාගනු ල   අතර රාේධ්  ස්වභාවකේ  රද්ා යන් විලම්බිත ආද්ායම 

වශකයන්  ැර කකොට  අද්ාළ වත්කකම් රකයෝජා වත් ආුලකාලය මු උල්කල් ස්ාාවර පද් මින් 

වාර්ෂිකව ්රමක්ෂය කකකර්.  

 

1.5 මූලය කාර්යසාධ්  රකාශය 

 

1.5.1  ගැනීම 

 

(අ) හු රාවර්ත  රද්ා ය කවතින් වූ ආද්ායම ලැණි ක විට හඳු ා ගැකන්. 

 

(ආ) පාඨමාලා හා ඩිේකලෝමා ගාස්තු ලැණි ක විට හඳු ා ගැකන්. 

 

(ඇ) විකශේෂඥ-උපකේශක ආද්ායම අද්ාළ ක්රියාකාරකම සම්පූර්ණ කළ විට හඳු ා ගනු 

ලැකබ්. 

 

(ඈ) කව ත් ආද්ායම් උපිත පද් ම මත හඳු ා ගැකන්. 

 

1.5.2 වියද්ම 

විශ්වවිද්යාලකේ එදික ද්ා කමකහුලම්වලදී හා කේපළ, පිරියත හා උපකරණ   ත්තුව 

කාර්යක්ෂම තත්ත්වයක පවත්වා ගැනීම උකද්සා ඇති ව  සියලු වියද්ම් වර්ෂය සඳහා වූ 

අතිරික්තය/ හි ය ගණ ය කිරීකමහිලා ආද්ායම් රකාශයට ආකේශ කර ඇත.  

 

1.6 මුද්ල් රවාහ රකාශය 

 

මුද්ල් රවාහ රකාශය පිළිකයළ කර ඇත්කත් ‘‘ව්ර ්රමය“ භාවිතා කරමිනි.  මුද්ල් හා මුද්ල් සමා  

කේට විශ්වවිද්යාලකේ  ැංකු ගි කම්වල කශේෂයන් කගන් සමන්විත කවි.. 

 

1.7 අ ාවරණයන් 

 

මශේෂ පත්ර දයනට පසු ටිදුවීම් 

 

මූලය රකාශයන්හි ගැලහුම් කහෝ අ ාවරණයන් අවශය ව  සිදුමම් කිසිවක් කශේෂ පර දි ට පසු 

සිදු ක ොම ය. 
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මූලය රකාශයන්ට සටහන් 

 මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 (රුපියල්) 2013 (රුපියල්) 

2 බැංකුවල මශේෂ   

 ලංකා  ැංකුව - රත්මලා    ගි කම් අංක 0070308457 3 659 912 7 429 143 

 මහජා   ැංකුව - රත්මලා   ගි කම් අංක 080-1-001-3-0003120 3 844 890 3 800 608 

 7 දි  කැඳවුම් තැන්පතු - මහජා   ැංකුව - රත්මලා  3 958 361 2 700 000 

  11 463 163 13 929 751 

3 අත්තිකාරම් ො අයවිය යුතු තැන්පතු    

 අත්තිකාරම්   

 විවිධ් අත්තිකාරම් 35 427 25 000 

    

  35,427 25,000 

 අයවිය යුතු තැන්පතු   

 ඇප තැන්පතුව - උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 25 000  

   20 000 

  25 000 20 000 

  60,427 45,000 

4 මපර මගවීම්   

 රක්ෂණ හා ලියාපදිංි ගාස්තු 476 556 379 160 

 හුස්තකාල සාමජිකත්වය - - 

 පරිගණක හා උපාංග - 716 053 

 මෘදුකාංග යාවත්කාලී  කිරීම 471 295 1 224 727 

   ත්තුව - ඡායාපිටපත් යන්ර/ වාුලසම  යන්ර හා විදුලි කසෝපා ය 161 539 202 276 

 හුවත්පත් හා වාරස රා 19 742 19 742 

 සංස්ාාමය සාමාජීය වගකීම 214 000  

    

5 කාර්ය මණ්ඩල ණය සෙ අත්තිකාරම්   

 ආපද්ා ණය 4 654 586 3 918 702 

 උත්සව අත්තිකාරම් 95 000 98 000 

 විකශේෂ අත්තිකාරම් - 250 

  4,749,586 4,016,952 

6 ණයගැතිමයෝ ො අයවිය යුතු මේ   

 විවිධ් ආද්ායම් 104 021 101 360 

 රැකියා දිශාභිමුත හුණු ක වයාපෘතිය (ක ෝරාඩ්)  580 843 

 ආද්ායම - විකශේෂඥ උපකේශකත්ව  හුණු ක හා විෂයමාලා කසේවා 3 093 774 99 710 

 කේපළවල කුලිය 294 587  

 ස්ථිර තැන්පතුකේ කපොළිය 126 202 365 167 

 කැඳවුම් තැන්පතුකේ කපොළිය 55 959  

 බී.එස්. කහටමටිකේ ( ැඳුම්කරය) - 262 200 

 පී.ඩී. විකේසිංහ 14 548 33 945 

 පී.එම්.යූ.එස්. මුද්ලිකේ 3 400 3 400 

 පී.ඒ.කක්. ගණ ාත් 7 000 7 000 

 නිහුණතා අංශකේ සංවර්ධ්  වැ සටහන් 2 544 536  

 කපොළිය - ආපද්ා ණය 13 328  

  6,257,355 1,453,625 

7 ආමයෝජන (ආපසු මගවිය යුතු ශිෂය තැන්පතු)   

 මහජා   ැංකුව - රත්මලා  2 455 000 5 650 728 

 ලංකා  ැංකුව - රත්මලා  10 356 672 1 770 000 

    

  12,811,672 7,420,728 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

මේපළ, පිරියත ො උපකරණ 

 2014.01.01 
දි ට කශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම  ැහැර කිරීම් 2014.12.31 
දි ට කශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.1 පුනරුත්ථාපනය ො දයුණු කිරීම්      

ඉ ම් 4 633 190    4 633 190 

කගො  ැගිලි 31 379 204  10 898 529  42 277 733 

රධ්ා  කගො  ැගිල්ල 6 273 251  -  6 273 251 

කමෝටර් වාහ  -  569 931  569 931 

පරිගණක 16 500  -  16 500 

ගෘහභාණ්  හා කාර්යාලීය උපකරණ 84 600  1 566 111  1 650 711 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 157 052  -  157 052 

කව ත් වත්කම් 167 577  -  167 577 

මාි.ම් තාේප 874 486  -  874 486 

ග්රන්ා 225 000  -  225 000 

8.2 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම      

ඉ ම් හා ඉ ම් වැඩිදිුල ක කිරීම 98 760  2 400 431  2 499 191 

කගො  ැගිලි 540 260 555 3 840 915 726 000  544 827 470 

යූනිකවෝකටක් වතුර මල 11 190 627  -  11 190 627 

කමෝටර් වාහ  39 450 000 - -  39 450 000 

පරිගණක 43 377 387 (1 916 400) 2 214 600  43 675 587 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 47 145 761 (496 875) 440 160 - 47 089 046 

කාර්යාලීය උපකරණ 51 995 365 - 250 880 - 52 246 245 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 248 097 129 - 9 120 313 - 257 217 442 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 33 767 526 - 3 334 724 - 37 102 250 

ග්රන්ා 25 707 869 - 1 508 941 - 27 216 810 

කව ත් වත්කම් 9 933 419 - 1 667 726 - 11 601 146 

අනු එකතුව 1,094,835,256 1,427,640 34,698,347 - 1,130,961,243 

 

මේපළ, පිරියත ො උපකරණ - ටී.අයි.ටී.පී. 

 2014.01.01 

දනට මශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැෙැර කිරීම් 2014.12.31 

දනට මශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.3 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම      

පරිගණක 380 500 (369 500) -  11 000 

කාර්යාලීය උපකරණ 145 250 (145 250) -  - 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 192 500 (192 500) -   

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 2 183 450 (2 183 450) -   

කව ත් වත්කම් 372 650 (372 650) -   

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 468 000 (468 000) -   

අනු එකතුව 3,742,350 (3,742,350) - - 11,000 

 

මේපළ, පිරියත ො උපකරණ - එස්.එස්.ඩී. 

 2014.01.01 

දනට මශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැෙැර කිරීම් 2014.12.31 

දනට මශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.4 පුනරුත්ථාපනය ො දයුණු කිරීම්      

කගො  ැගිලි   6 957 787  6 957 787 

8.5 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම      

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම්   537 342  537 342 

කව ත් උපකරණ   1 322 720  1 322 720 

ඉගැන්මකම් උපකරණ    2 425 999  2 425 999 

කව ත් වත්කම්   2 002 336  2 002 336 

අනු එකතුව   13 246 184  13 246 184 

      

එකතුව 1,098,577,606 (2,303,710) 47,944,532 - 1,144,218,428 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

ක්ෂය 2014.01.01 

දනට මශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැෙැර කිරීම් 2014.12.31 

දනට මශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.6 පුනරුත්ථාපනය ො දයුණු කිරීම්      

කගො  ැගිලි 2 974 964 698 444 1 782 084  5 455 491 

රධ්ා  කගො  ැගිල්ල 750 178  313 663  1 063 840 

 මකරණය කළ කගො  ැගිල්ල     - 

කමෝටර් වාහ  -  112 034  112 034 

පරිගණක 5 375  4 125  9 500 

ගෘහභාණ්  හා කාර්යාලීය උපකරණ 8 460  95 991  104 451 

ඉගැන්මකම් උපකරණ -  -  - 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 27 883  15 705  43 588 

කව ත් වත්කම් 167 577  -  167 577 

මාි.ම් තාේප 306 070  43 724  349 794 

ග්රන්ා 135 000  22 500  157 500 

8.7 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම      

කගො  ැගිලි 94 261 273 4 166 566 26 516 688  124 944 527 

යූනිකවෝකටක් වතුර මල 2 238 125  559 531  2 797 657 

කමෝටර් වාහ  25 281 867 (4 598 290) 6 849 600  27 533 177 

පරිගණක 32 498 395 (14 173 643) 6 337 407  24 662 069 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 17 027 828 (11 297) 4 883 576  21 900 107 

කාර්යාලීය උපකරණ 22 836 821 (2 428 017) 5 339 740  25 748 545 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 85 811 802 - 24 863 066  110 674 867 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 10 539 821 185 472 3 080 250  13 805 543 

ග්රන්ා 23 938 696 (3 484 909) 2 665 483  23 119 269 

කව ත් වත්කම් 9 117 072 (4 724 335) 1 543 885  5 936 622 

අනු එකතුව 327,927,115 (24,370,010) 85,029,050  388,586,157 

 

ක්ෂය - ටී.අයි.ටී.පී. 

 2014.01.01 

දනට මශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැෙැර කිරීම් 2014.12.31 

දනට මශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.8 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම      

පරිගණක 47 563 (46 189)   1 374 

කාර්යාලීය උපකරණ 7 262 (7 262)   - 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 9 625 (9 625)   - 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 109 173 (109 173)   - 

කව ත් වත්කම් 62 108 (62 108)   - 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 23 400 (23 400)   - 

අනු එකතුව 259,131 (257,757) - - 1,374 

 

ක්ෂය - එස්.එස්.ඩී. 

 2014.01.01 

දනට මශේෂය 

ගැලපීම එකතු කිරීම බැෙැර කිරීම් 2014.12.31 

දනට මශේෂය 

 රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් රුපියල් 
8.4 පුනරුත්ථාපනය ො දයුණු කිරීම්      

කගො  ැගිලි   7 625  7 625 

8.5 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම      

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම්     - 

කව ත් උපකරණ     - 

ඉගැන්මකම් උපකරණ    6 334  6 334 

කව ත් වත්කම්   3 299  3 299 

අනු එකතුව - - 17,258 - 17,258 

මු උ ක්ෂය 328,186,246 (24,627,767) 85,046,308 - 388,604,789 

    

මු එ ශුේධ අගය 770,391,359 755,613,639 
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මූලය ප්රකාශවලට සටෙන් 

 මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 (රුපියල්) 2013 (රුපියල්) 

9 මගවිය යුතු ගිණුම්  18 737 506 10 010 725 

 උපචිත වියදම්   

 වැටුේ හා කේත  42 740 76 405 

 කසේවක අර්ාසාධ්ක අරමුද්ලට ද්ායක මුද්ල් 7 001 2 491 

 කසේවක භාරකාර අරමුද්ලට ද්ායක මුද්ල් 1 750 623 

 ජීව  වියද්ම් දීම ාව 15 600  

 අතුරු දීම ාව 8 548  

 විකශේෂ දීම ාව  6 000  

 අතිකාල 230 291 183 598 

 නිවාඩු කවනුකවන් වැටුේ 12 954 11 661 

 ගමන් 7 715 6 356 

 ගරු දීම ාව  - 806 

 දුරකා ය 125 541 114 750 

 අන්තර්ජාාල කසේවාව 463 195 462 379 

 විදුලිය 148 366 496 

  දු 38 965  

 ජාලය 42 533 122 498 

 හුවත්පත් හා වාරස රා 16 905 13 940 

 කගො  ැගිලි භාරකාර කසේවා 532 610 252 232 

 ආරක්ෂක කසේවා 202 950 327 213 

 සහභාගිකි.න් සඳහා ආහාර  40 650  

 සංස්ාාමය සාමාජීය වගකීම 97 500  

   ත්තුව - වාුලසම  යන්ර හා විදුලි කසෝපා ය 13 539 139 092 

   ත්තුව - පිරියත හා යන්කරෝපකරණ සහ කව ත් 7 900  

   ත්තුව - වාහ ය 301-1501 200  

  වයකරණය 1 740  

 සැපුලම් - විවිධ් 700  

 හුණු කලාීන දීම ා - 11 500 

 විවිධ් 215 200 2 400 

 ෛ තික අයකිරීම් 50 000 9 000 

 කව ත් දීම ා - කව ත් 47 500  

 විකශේෂඥ උපකේශකත්ව විෂයමාලා හා කසේවාවන් 343 350  

 කන්වාසිකාගාරය - 6 170 

 එන්.ඩී.කයූ.එස්. 191 732 108 000 

 එන්.ඩී.ටී.පී.පී. 40 575 34 560 

 එන්.ඩී.ටී.පී.ටී. 23 784 16 560 

 බී.කටක්. ඊ.එල්.ටී. 28 030 79 510 

 තාක්ෂණ හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීම් හුණු කකරුවන් සඳහා එන්.ම.කයූ-5 119 125  

 විෂයමාලා සංවර්ධ් ය 150 000  

 බී.කටක්. - මෘදුකාංග තාක්ෂණය 170 258 97 275 

 බී.කටක්. - ජාාල තාක්ෂණය 95 333 97 275 

 බී.කටක්. - කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 324 041 74 775 

 බී.කටක්. - විද්ුත් යාන්ර තාක්ෂණය 202 547 74 775 

 බී.කටක්. -  ණුමාධ්යක තාක්ෂණය 219 434 119 775 

 බී.කටක්. - ිරපට හා රූපවාහිනී අධ්යය ය 2 015 71 709 

 බී.කටක්. - කර්මාන්ත කළම ාකරණය 4 285 71 109 

 බී.එඩ්. - ඉංග්රීසි භාෂාව හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණය - 74 775 

 බී.එඩ්. - තාක්ෂණය 2,120  

 බී.කටක්. - නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 174 222 77 095 

 බී.කටක්. - ආහාර තාක්ෂණය 199 175 74 775 

 තාක්ෂණ හා වෘත්තීය අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 72 700 72 000 

 කව ත් වත්කම් 559 774  

  5,152,875 3,252,978 

 වැටුප  100 288 55 242 

 කගමම්ලාීන  ේද් (ආද්ායක  ේද්)  55 407  

 අමාතයාංශයට කගවිය ුලතු මුද්ල 64 750  

 කගවිය ුලතු රැඳවුම්  ේද්  2 800 

 ධ්ාරණය  13 364 186 6 699 705 

10 පුනරාවර්තන වියදම සඳො ප්රතිපාදනය 500,000 250,000 

 විගණන ගාස්තු සඳො ප්රතිපාදනය   

 2014.01.01 දනට මශේෂය 250 000 137 039 

 විගණන ගාස්තු - 2014 - (137 039) 

 2012, 2013 ො 2014 සඳො රතිපාද් ය 250 000 250 000 
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 2014.12.31 දනට මශේෂය 500 000 250 000 

    

11 මවනත් පුනරාවර්තන වියදම් සඳො ප්රතිපාදනය   

 ආපසු මගවිය යුතු මක ප කාලීන තැන්පතු   

 කටන් ර් තැන්පතු 475 375 398 800 

 හුස්තකාල තැන්පතු 1 190 353 1 486 275 

 විද්යාගාර තැන්පතු 960 000 1 255 000 

 කන්වාසිකාගාර තැන්පතු 594 000 475 000 

  3,219,728 3,615,075 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

 මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 2013 

  රුපියල් රුපියල් 

12 පාරිමතෝෂිකය සඳො ප්රතිපාදනය   

    

 2014.01.01 දි ට කශේෂය 22 309 931 18 607 161 

 2014 වර්ෂය සඳහා රතිපාද් ය 3 680 050 4 603 993 

 පාරිකතෝෂික කගමම (2 291 750) (608 199) 

 ගැලහුම 9 867 (293 024) 

    

 2014.12.31 දනට මශේෂය 23,708,098 22,309,931 

    

13 ආපසු මගවිය යුතු දගු කාලීන තැන්පතු   

 හුස්තකාල තැන්පතු 4 810 000 2 470 000 

  4 800 000 2 460 000 

  9,610,000 4,930,000 

14 විලම්බිත ආදායම   

 2014.01.01 දි ට කශේෂය  239 346 156 183 845 321 

 වර්ෂය සඳහා රාේධ්  ද්ායකත්වය - මහා භාණ් ාගාරය 96 100 000 75 823 000 

 වර්ෂය සඳහා ක්ෂය සීරුමාරුව/ ්රමක්ෂය (11 156 796) (20 322 165) 

 2014.12.31 දනට මශේෂය  324,289,360 239,346,156 

15 ප්රාේධන ප්රදානය - තාක්ෂණික අධයාපන සංවර්ධන වයාපෘතිය  

  ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

 කගො  ැගිල්ල 13 365 794 3 292 564 1 073 230 

 වතුර මල 11 190 627 2 797 657 8 392 971 

 පරිගණක 15 449 850 9 234 280 6 215 570 

 කාර්යාලීය උපකරණ 44 958 211 21 822 610 23 135 600 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 174 760 907 77 454 951 97 305 957 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 31 558 455 15 018 579 16 539 876 

 හුස්තකාල ග්රන්ා 10 276 876 8 512 016 1 764 860 

 එකතුව 301,560,720 138,132,657 163,428,064 

 ප්රාේධන ප්රදානය - මො භාණ්ඩාගාරය  

  ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

 කමෝටර් වාහ  25 150 000 15 117 500 10 032 500 

 එකතුව 25,150,000 15,117,500 10,032,500 

 ප්රාේධන ප්රදානය - ජී.ඕ.පී.ඒ.    

  ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 18 600 7 440 11.160 

 එකතුව 18,600 7,440 11.160 

 ප්රාේධන ප්රදානය - තරුණ කටයුතු ො නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාතයාංශය 

 

  ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

 කගො  ැගිල්ල 234 528 687 46 615 394 187 913 293 

 වාහ  758 245 600 120 158 125 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 6 018 283 2 317 200 3 701 082 

 පරිගණක 79 850 39 924 39 926 

 කාර්යාලීය උපකරණ 67 300 - 67 300 

 එකතුව 241,452,365 49,572,638 191,879,726 

 ප්රාේධන ප්රදානය - තෘතියික අධයාපන ො පුහුණු කිරීම් 

මදපාර්මම්න්තුව 

 

  ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

 ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

 කගො  ැගිල්ල 161 003 908 27 148 200 133 855 708 

 කාර්යාලීය උපකරණ 80 401 17 763 62 638 

 පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 44 792 44 792 - 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 2 890 404 1 459 938 1 430 466 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 13 789 614 5 309 370 8 48 244 

 පරිගණකය 170 432 41 580 128 852 

 කව ත් වත්කම් 5 806 5 806 - 

 එකතුව 177,985,357 34,027,447 143,957,908  
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 

ප්රාේධන ප්රදානය - මනෝරාඩ්    

 ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

කාර්යාලීය උපකරණ 306 823 67 786 239 036 

පරිගණකය 4 479 2 122 2 357 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 1 086 563 523 

කව ත් වත්කම් 317 986 317 326 660 

එකතුව 630,374 387,797 242,576 

ප්රාේධන ප්රදානය - එස්.ඩී.පී.    

 ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

කාර්යාලීය උපකරණ 1 033 344 229 052 804 292 

පරිගණකය 1 406 234 334 469 1 071 766 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 865 492 448 313 417 179 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 15 796 981 6 082 260 9 714 721 

කව ත් වත්කම් 276 160 138 080 138 080 

එකතුව 19,378,211 7,232,174 12,146,038 

ප්රාේධන ප්රදානය - ඩබ්.යූ.එස්.ඊ.    

 ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

පරිගණක 1 263 750 631 875 631 875 

 1,263,750 631,875 631,875 

ප්රාේධන ප්රදානය - මුදල් අමාතයාංශය    

 ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

පරිගණක 11 000 4 124 6 876 

එකතුව 11,000 4,124 6,876 

ප්රාේධන ප්රදානය - එස්.ඩී.ඩී.    

 ව පණාකම ක්රමක්ෂය මශේෂය 

ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම    

කගො  ැගිල්ල 27 583 019 7 625 27 575 394 

කාර්යාලීය උපකරණ 1 322 720 - 1 322 720 

ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 537 342 - 537 342 

ඉගැන්මකම් උපකරණ 2 425 999 6 334 2 419 665 

කව ත් වත්කම් 2 002 336 3 299 1 999 038 

එකතුව 33,871,416 17,258 33,854,159 
 

 මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 2013 

16 සමුච්චිත අරමුදල   

 2014.01.01 දි ට කශේෂය  (1 366 403) 1 389 117 

 කපර වර්ෂකේ ගැලහුම (1 622 661) 2 693 183 

 ගැලහුම (2 579 529) (8 571 765) 

 එෆ්.පී. කවතින් පවර  ලද් අතිරික්තය/ (හි ය) 25 155 3 123 062 

 2014.12.31 දනට මශේෂය  (5,543,438) (1,366,403) 

    

17 මවනත් අරමුදල්   

 හුස්තකාල සංවර්ධ්  අරමුද්ල 68 900 54 200 

 විශ්වවිද්යාලීය සංවර්ධ්  අරමුද්ල 170 485 170 485 

 කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ්  අරමුද්ල 3 812 3 812 

 විශ්වවිද්යාලීය අරමුද්ල - විකශේෂඥ උපකේශ කසේවාවන් 316 315 316 315 

  559,512 544,812 

18 නිපුණතා ක්මෂේත්ර සංවර්ධන ප්රදානය   

 හු රාවර්ත  ද්ායකත්වයන් 32 881 899  

 කැඳවුම් තැන්පතු මත කපොළිය 14 192  

 කුළී ආද්ායම - නිලනිවාස 1 344  

    

  32,897,435  
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

 මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 2013 

  රුපියල් රුපියල් 

19 අධයයන කටයුතුවලින් ආදායම   

 පාඨමාලා ගාස්තු   

 ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව (සිවිල්) 21 600 1 000 

 හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව   - 

 තාක්ෂණික වෘත්තීය අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  7 200 1 627 400 

 ද්ෘශයපට නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  26 200 69 000 

 කර්ඛීය ක ොව  සංස්කරණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  10 400 8 400 

 ඉංග්රීසි භාෂාව පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව   - 

 රූපවාහිනී වැ සටහන් නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  76 000 615 000 

 රූපවාහිනී පශ්චාත්-නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  - 1 710 000 

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  4 550 700 3 035 050 

  4,692,100 7,065,850 

 විමශේෂඥ උපමේශකත්ව ආදායම   

 උපකේශකත්ව හුණු කව 7 499 175 7.549.220 

 උපකේශකත්ව විෂයමාලාව 389 004 5.299.925 

 උපකේශකත්ව පර්කේෂණ - - 

 උපකේශකත්ව කසේවා - - 

 උපකේශකත්ව කව ත් හුණු ක කිරීම් 756.500 - 

    

  8,644,679 12,849,145 

 අධයයන කටයුතුවලින් මු එ ආදායම 13,336,779 19,914,995 

 අධයයන කටයුතු මත ජු  වියදම   

20 පාඨමාලා ගාස්තු (වියදම)   

 ඉංජිකන්රු තාක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව (යාන්ත්රික) - 7 500 

 තාක්ෂණික වෘත්තීය අධ්යාප ය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 356 084 254 290 

 ද්ෘශයපට නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  - 292 983 

 කර්ඛීය ක ොව  සංස්කරණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව - 11 959 

 ඉංග්රීසි භාෂාව පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 1 590 19 500 

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 1 390 048 1 595 390 

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව - දුරසා්  - 

 රූපවාහිනී පශ්චාත්-නිෂ්පාද්  තාක්ෂණ පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව  311 634 725 934 

 රූපවාහිනී වැ සටහන් නිෂ්පාද්  තාක්ෂණ පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව 656 692 567 812 

    

  2,716,048 3,475,368 

   - 

    

 විමශේෂඥ උපමේශකත්ව මගවීම්   

 හුණු ක කිරීම් 2 735 882  

 විෂයමාලාව 646 656  

 කසේවා 361 350  

 කව ත්   

  3,743,888 4,648,330 

 අධයයන කටයුතු මත මු එ ජු  වියදම 6,459,936 8,123,698 

21 උපාධි වැඩසටෙන මවතින් ආදායම 8,812,950 4,876,915 

 බී.එඩ්. තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටෙන 253,700 39,800 

    

 බී.මටක්. තාක්ෂණ උපාධි වැඩසටෙන   

 මෘදුකාංග තාක්ෂණය 1 067 500 597 400 

 ජාාල තාක්ෂණය 1 218 700 790 400 

 කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණය 986 100 553 700 

 නිෂ්පාද්  තාක්ෂණය 469 200 363 600 

  ණුමාධ්යක තාක්ෂණය 1 062 000 633 600 

 යාන්රවිද්ුත තාක්ෂණය 1 045 200 658 100 

 ආහාර තාක්ෂණය 462 800 192 250 

 ිරපට හා රූපවාහිනී තිර රච  අධ්යය ය 444 000  

 කර්මාන්ත කළම ාකරණය 180 000  

 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම 987 900 865 000 

 බී.එඩ්. හා බී.කටක්. උපාධි ලියාපදිංි ගාස්ර 635 850 183 065 

  8,559,250 4,837,115 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

 මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 2013 

22 මවනත් ආදායම් රුපියල් රුපියල් 

 ණය කපොළිය 179 805 152 451 

 රවාහ ය 8 400 5 950 

 විවිධ් 582 734 1 191 541 

 ස්ථිර තැන්පතු කපොළිය 941 051 680 618 

 කැඳවුම් තැන්පතු කපොළිය 360 622  

 ගර්හිත වත්කම් අකලවිකයන් ලත් ආද්ායම් 39 350 219 932 

    

 මේපළ කුළිය   

 විඩිකයෝ / උපකරණ කුලියට දීම - 12 500 

 පරිශ්රය භාවිතා කිරීම 359 828 451 438 

 කේශ  ශාලා 289 938 130 000 

 ශ්රව ාගාරය 40 625 120 500 

 නිලනිවාස 723 553 906 598 

 කන්වාසිකාගාරය 2 226 155 2 603 821 

  5,752,061 6,475,349 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන 

  

 කද්සැම් ර්  31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

23 විලම්බිත ආද්ායම ්රමක්ෂය කිරීම  

 ස්ාාවර වත්කම් 
අත්කර ගැනීම 

මහා 
භාණ් ා-
ගාරය 

ටී.ඊ.ඩී.පී.. 
රද්ා ය 

භාණ් ා-
ගාර 
රද්ා ය 

ජී.ඕ.පී.ඒ. 
රද්ා ය 

අමාතයාංශ 
රද්ා ය 

ඩී.ටී.ඊ.ටී. 
රද්ා ය 

ක ෝරාඩ් 
රද්ා ය 

 බ්.යූ.එස්.සී. 
රද්ා ය 

එම්.ඕ.එෆ්. 
රද්ා ය 

එස්.ඩී.ඩී. 
රද්ා ය 

එස්.ඩී.පී. 
රද්ා ය 

එකතුව 

 කගො  ැගිලි 4,599,561 668,290   11,760,723 9,049,400 - -    26,077,974 

 වතුර මල - 559,531   - - -- -    559,531 

 කමෝටර් වාහ  - - 4,682,500  200,040 - - -    4,882,540 

 පරිගණක 3,281,863 1,931,231   19,963 44,313 313 315,938 2,750  372,70 5,969,119 

 කාර්යාල උපකරණ 290,095 4,495,821   - 22,438 85,625    287,750 5,181,728 

 ඉගැන්මකම් 
උපකරණ 

2,705,194 17,476,091   772,400 1,769,790 -    2,027,420 24,750,895 

 ගෘහ භාණ්  හා 
වැේදුම් 

1,011,016 3,155,846  1,860  480,438 188    149,438 4,798,784 

 කව ත් වත්කම් 1,185,372 -     833    174,417 1,360,622 

 පිරියත හා 
යන්කරෝපකරණ 

3,003,345 -          3,003,345 

 හුස්තකාල ග්රන්ා 951,180 1,712,813          2,663,993 

 හු රුත්ාාප ය හා 
වැඩිදිුල ක 

- -          - 

 කගො  ැගිල්ල 1,780,344 -        7,625  1,787,969 

 රධ්ා  
කගො  ැගිල්ල 

313,663 -          313,663 

 කාර්යාලීය 
උපකරණ 

95,991 -          95,991 

 ඉගැන්මම් උපකරණ - -        6,334  6,334 

 පරිගණක 4,125 -          4,125 

 කමෝටර් වාහ  112,034 -          112,034 

 කව ත් වත්කම් - -        3,299  3,299 

 පිරියත හා 
ය කරෝපකරණ 

15,705 -          15,705 

 හුස්තකාල ග්රන්ා 22,500 -          22,500 

 මාි.ම් තාේප 43,724 -          43,724 
 එකතුව 19,415,712 29,999,623 4,682,500 1,860 12,753,126 11,366,379 86,959 315,938 2,750 17,258 3,011,775 81,653,875 

             3,392,433 

             85,046,308 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

 කද්සැම් ර්  31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2014 2013 

  රුපියල් රුපියල් 

24 මසේවක පිරිවැය   

 වැටුේ හා කේත  41 726 621 40 399 554 

 ජීව  වියද්ම් දීම ාව 13 228 191 11 157 412 

 අතුරු දීම ාව 7 609 643 6 379 524 

 කසේවක අර්ාසාධ්ක අරමුද්ල් ද්ායකත්වයන් 7 312 900 6 440 034 

 කසේවක භාරකාර අරමුද්ල් ද්ායකත්වයන් 1 828 225 1 607 152 

 පාරිකතෝෂික කගමම 47 666 106 476 

 කව ත් දීම ා 1 112 450 146 500 

 අතිකාල 2 485 690 2 123 912 

 නිවාඩු දි  වැ  සඳහා කගමම් 161 807 120 036 

 දීම ා - පාලක සභාව 421 194 464 306 

 දීම ා - රවාහ  84 500  

 දීම ා - ගුණාත්මකතා තහවුරු සභාව 170 500 11 277 

 විේවත් දීම ාව 7 368 706 3 923 267 

 පර්කේෂණ දීම ාව 3 521 970 1 028 475 

 විකශේෂ දීම ාව 831 600  

 කව ත්  226 

  97,911,663 73,908,151 

    

25 ගමන් වියදම්   

 කේලීය   

 ගමන් වියද්ම් 66 095 71 962 

 විකේලීය   

 මසා ගාස්තුව  රක්ෂණ ගාස්තුව හා සම්මන්රණ ගාස්තුව 56 444 - 

  122,539 71,962 

26 සැපයුම ො අවශය මේ   

 ලිපිද්රවය - පරිපාල  1 954 955 1 415 865 

 කාර්යාලයට අවශය කේ 2 880 36 700 

 කාර්යාලකේ යන්රවල පරිකභෝජා  ද්රවය 846 000 1 234 963 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (උපකුලපති) 429 300 421 292 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (අධ්යක්ෂ ජා රාල්) 307 507 292 024 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (නිලවාහ  සංිතය) 1 875 309 1 780 860 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (විදුලි ජා කය) 445 594 439 185 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (අධ්යක්ෂ - ජා මාධ්ය) 268 240 250 320 

 ඉන්ධ්  රතිපාද් ය (අධ්යක්ෂ - ඒ.ඒ.කයූ) 88 620  

 මුද්රණ පරිපාල ය 5 940  

 උපකුලපති/අධ්යක්ෂ ජා රාල්/ පාලක මණ් ලය සංග්රහ දීම ා 94 475 90 166 

 නිලඇඳුම් 73 000 99 079 

 ෛවද්ය සැපුලම් 18 555 56 698 

 විවිධ් පරිකභෝජා  ද්රවය 300 482 252 416 

    

  6,710,857 6,369,568 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

 කද්සැම් ර්  31 දික න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2014 2013 

  රුපියල් රුපියල් 

27 වත්කම් අ එත්වැඩියාව ො නඩත්තුව   

 වාෙන   

 WPKH 6725 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 100 655 244 153 

 301-1501 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 329 483 239 447 

 19-6866 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 174 345 51 733 

 62-3743 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 468 740 86 822 

 62-4816 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 232 704 508 325 

 17-7455 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා)  3 000 

 NA-2503 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 240 100 12 038 

 KO-4860 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 99 510 153 116 

 KR-1801 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 75 442 36 135 

 KR-7781 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 127 752 60 088 

 NB-3149 (කසේවා  ටයර්   ැටරි හා සු උ අ උත්වැඩියා) 259 669 197 532 

    

 පිරියත, යන්ත්ර ො උපකරණ   

 පරිගණක හා උපාංග 939 633 516 650 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් - 24 850 

 ඡායා පිටපත් හා වාුල සම  යන්ර සහ විදුලි කසෝපා  1 557 233 580 996 

 ඉගැන්මකම් උපකරණ 369 443 7 900 

 විදුලි ජා කය 127 202 47 430 

 කව ත් 298 282 86 327 

 මගොඩනැගිලි ො වූෙ   

 කගො  ැගිලි වයූහය - 574 951 

 හුණු ක කිරීම් තාක්ෂණ පීඨය 613 649 - 

 කන්වාසිකාගාරය 7 682 87 349 

 හුස්තකාලය  - 

 කාර්ය මණ් ල නිලනිවාස 1 096 197 26 816 

 ශ්රවණාගාරය  - 4 500 

 සී.ඊ.සී. - 127 721 

 භූ අලංකරණය 18 360 - 

 කව ත් 526 721 725 562 

    

 නඩත්තු-මවනත් - 82 582 

    

  7,662,802 4,486,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

 

73 
 

මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

 මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 2013 

  රුපියල් රුපියල් 

28 මසේවා   

 ප්රවාෙන   

 වාහ  කුලිය 249 264 10 346 

 තැපැල් ගාස්තු 110 625 101 910 

 දුරකා  1 810 018 1 378 557 

 අන්තර්ජාාල කසේවය 5 129 117 5 470 222 

 ෛ තික ගාස්තු 376 548 21 500 

 කුවිතාන්සි සඳහා මුේද්ර 2 100 - 

 තැපැල් හා සන්නිකේද්  - කව ත් 153  

 විදුලිය 11 357 951 11 088 824 

 ජාලය 1 580 554 1 571 897 

 කුලී - 686 

  දු 154 284 32 051 

 රක්ෂණ හා ලියාපදිංි ගාස්තු 568 344 609 402 

 විෂයමාලා සංවර්ධ් ය 583 168 655 358 

 ආරාධිත කථිකාචාර්ය ගාස්තු 4 071 013 8 043 300 

 ශිෂය හුණු කව (11 738) 38 062 

 ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා ශිෂයත්ව 120 441  

 සංස්ාාමය සාමාජීය වගකීම 259 072 529 818 

 ඉකගනුම් ද්රවය 118 165 366 540 

 රද්ාක ෝත්සව/ උපාධි රද්ාක ෝත්සවය 2 430 379 - 

 රචාරය (කවළඳ රචාරණය) 1 599 165 1 416 923 

 කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ් ය - 177 000 

 රකාශ  38 000 145 645 

 හුවත්පත් හා වාර ස රා 213 645 206 067 

 උත්සව අවස්ාා හා පරිතයාග 9 251 92 362 

 කගො  ැගිලි භාරකාර කසේවාව 4 318 010 2 707 424 

 ආරක්ෂක කසේවය 2 669 989 2 284 864 

 සහභාගිකි.න් සඳහා ආහාර 320 979 288 508 

 රද්ර්ශ  1 090 280 1 240 111 

 පර්කේෂණ 26 939 336 111 

 පරිවර්ත  -  

 සාමාජිකත්වය 446 554 148 164 

 කාර්ය මණ් ලයට විෂය ණුරු කිරීම 504 790  

  වයකරණය -  

 මෘදුකාංග යාවත්කාලී  කිරීම 753 431 413 128 

 මූලය අයකිරීම් - 26 697 

 කර්මාන්ත හුණු කව - 8 000 

 සාමාජීය අකලවිකරණය - 71 139 

 විවිධ් 328 297 2 400 

  41,228,788 39,483,016 

29 ක්ෂය - ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම   

 කගො  ැගිලි 26 516 688 .26 516 688 

 වතුර මල 559 531 559 531 

 කමෝටර් වාහ  6 849 600 8 454 600 

 පරිගණක 6 337 407 9 480 300 

 ගෘහභාණ්  හා වැේදුම් 4 883 576 4 922 039 

 කාර්යාලීය උපකරණ 5 339 740 5 703 171 

 ඉගැන්මම් උපකරණ 24 869 399 24 810 023 

 ග්රන්ා 2 665 483 945 007 

 පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 3 080 250 3 701 346 

 කව ත් වත්කම් 1 547 183 2 289 146 

  82,648,857 87,381,851 

 ක්ෂය - ස්ථාවර වත්කම් පුනරුත්ථාපනය   

 කගො  ැගිලි 1 789 709 1 568 960 

 රධ්ා  කගො  ැගිල්ල 313 663 313 663 

 

 

 

පරිගණක 4 125 4 125 
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කමෝටර් වාහ  112 034  

ගෘහභාණ්  හා කාර්යාලීය උපකරණ 95 991 8 460 

පිරියත හා යන්කරෝපකරණ 15 705 15 705 

කව ත් වත්කම්  - 

මාි.ම් තාේප 43 724 43 724 

ග්රන්ා 22 500 22 500 

 2,397,451 1,977,137 

කාලපරිච්මේදය සඳො මු එ ක්ෂය 85,046,308 89,358,998 
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මූලය ප්රකාශයන්ට සටෙන් 

 මදසැම්බර් 31 දමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො 2014 2013 

30 මපර වර්ෂමේ ගැලපුම්   

 අතුරු දීම ා - (97 654) 

 රක්ෂණය හා ලියාපදිංි ගාස්තු (6 462)  

 වැටුේ හා කේත  (6 768) (728 390) 

 නිවාඩු දි  කසේවය සඳහා කගමම් (5 442) - 

 විගණ  ගාස්තු - (257 156) 

 විෂයමාලා සංවර්ධ් ය - - 

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව (10 825) (12 375) 

 රමාණ සමීක්ෂණය පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව - දුරසා් - (10 150) 

 රූපවාහිනි වඅ සටහන් නිෂ්පාද් ය හා තාක්ෂණ පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව (38 800)  

 තාක්ෂණික වෘත්තීය තාක්ෂණ පිළි ඳ ජාාතික ඩිේකලෝමාව - (6 000) 

 කගො  ැගිලි කසේවා තාක්ෂණ පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය (227 510)  

 යාන්රකේද් තාක්ෂණ පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය (170 837)  

 නිපැුලම් තාක්ෂණ පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය (154 354)  

 මෘදුකාංග තාක්ෂණ පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය (207 982)  

 ජාාල තාක්ෂණ පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය (318 892)  

 ආහාර තාක්ෂණ පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය (20 210)  

  ණුමාධ්යක තාක්ෂණ පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය (221 366)  

 ඉංග්රීසි භාෂාව ඉගැන්මම පිළි ඳ බී.කටක් උපාධිය (36 520)  

 තාක්ෂණ පිළි ඳ බී.එඩ්. උපාධිය (5 100)  

 විකශේෂඥ උපකේශකත්ව හුණු කව (80 140) (17 280) 

 වැටුේ හා කේත  - 24 557 

 ජීව  වියද්ම - 5 850 

 අතුරු දීම ාව - 2 381 

 කසේවක අර්ාසාධ්ක අරමුද්ල් ද්ායකත්වය - (84 800) 

 කසේවක භාරකාර අරමුද්ල් ද්ායකත්වය - (21 200) 

 කව ත් ආද්ායම් - විවිධ් - (785) 

 කාර්ය මණ් ල සංවර්ධ් ය - 8 000 

 විේවත් දීම ා - (32 585) 

 විදුලිය - 56 

 දුරකා   (337) 

 ආරක්ෂක කසේවා (112 815)  

 කගො  ැගිලි භාරකාර කසේවා - (6.060) 

 ජාලය (119) - 

 අතිකාල (65 983) - 

 අත ඇති කතොගය - 357 240 

 ආපසු කගවිය ුලතු තැන්පතුව -  විවිධ්  (45 610)  

 ක්ෂය  3 360 937 

 පාරිකතෝෂිකය සඳහා රතිපාද් ය 184 000 45 234 

 විගණ  ගාස්තු සඳහා රතිපාද් ය (75 000)  

 කපොළිය - ආපද්ා ණය 3 964 163 700 

  (1,622,661) 2.693,183 

31 මවනත් වියදම්   

 විගණ  ගාස්තු සඳහා රතිපාද් ය 250 000 250 000 

 කේපළ  පිරියත   උපකරණ මත හානිය - 333 314 

  250,000 583,314 

32 මමමෙයුම් වියදම් - එස්.එස්.ඩී.   

    

 විේවතුන් සඳහා කකටිකාලී  පාඨමාලා 1 277 214  

 තක්කසේරුකාර හුණු කව 781 611  

 අනුමත කසේවක සංතයාව (ආරාධිත කථිකාචාර්යවරු/  ව  ඳවා ගැනීම් 7 924 797  

 නිහුණතා ඉහළ  ැංමකම් හුණු කව 2 146 176  

 විකේලීය හුණු කව 15 234 896  

 ජාාතික නිහුණතා සුදුසුකම් 5 තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්යාප  හා හුණු කකරුවන් සඳහා  3 401 062  

 විෂයමාලා සංවර්ධ් ය 710 032  

 එම්. අි.. එස්. 1 965  

 පශ්චාත් උපාධිධ්ාරීන්  1 419 682  

 මු එ මමමෙයුම් වියදම් 32,897,435  
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11.0 2014.12.31 දනින් අවසන් වර්ෂය සඳො වූ විගණන වාර්තාව 

2014.12.31 දනින් අවසන් වර්ෂය සඳො වූ විගණන වාර්තාව (අංක මේපී/එෆ්/යූවීටී/1/14/64 සෙ 2015.07.30 දනැති) සඳො 

ගන්නා ලද ක්රියා මාර්ග. (2016.06.30 දනට යාවත් කාලීන කරන ලද වාර්තාව.) 

 
අංකය 

 
විගණන මේදය ක්රියා මාර්ග 

2.2 නීතී රීතී මරගුලාටි ො කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල මනොවීම 
 

 

 
 
 

 
(අ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  නීති,රීතී, මරගුලාටි යනාදයට                 අනුකූල මනොවිම 
  මයොමුව                                  
 
ශ්රි ලංකා ප්රජාතාන්්රික 

සමාජවාද ජනරජමේ 

ආයතන සංග්රෙය  
II වැනි පරිච්මේදමයහි 3.1 
වගන්තිය   

 
 
 
රාජය මසේවමේ ටියුමම පුරප්පාු  සඳො 

පත්කිරීමම් බලධරයා විටින් අනුමත 

බඳවා ගැනීමම් පරිපා පයට අනුකුලව 

ප්රටිේධ දැන්වීම් මගින් අයදුම්පත් 

කැඳවා කාර්ය මණ්ඩල පත්කිරීම ටිදු 

කළ යුතු වුවත්,ඊට පටෙැනිව 

කළමණාකරන සෙකාරවරියක් ො 

රියදුරන් මදමදමනකු බඳවාමගන 

තිබුණි. 
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
කමම  ඳවා ගැනීම සඳහා  Website ආශ්රකයන් හුරේපාඩු ද්ැනුම් දී ලද් අයදුම්පත් 

අතුරින් කතෝරා ගත් අයදුම්කරුවන් සඳහා සම්මුත පරීක්ෂණ පවත්වා කමම 
කසේවකයන් තිකද් ා කතෝරා ගන් ා ලදි. 
 
කමහිදී  කම් සඳහා ව ා වාසිද්ායක හා රාකයෝගික ක්රියාවලියක් අනුගම ය 
කර  ලදි. 
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(ආ) 
 
 
 
(i) 
 
 
 
 
 
(ii) 
 

ශ්රි ලංකා ප්රජාතාන්්රික 

සමාජවාදී ජනරමේ මුදල් 

මරගුලාටි සංග්රෙය 
 
මුදල් මරගුලාටි 104 (2) 
 

 

 

 
 
 

මුදල් මරගුලාටි 104 (3) 
ො (4) 

 
 
 
 
නැති වු භාණ්ඩ සම්බන්ධමයන් 

විගණකාධිපතිට දැන්විය යුතු වුවත් 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය  ඊට 

අනුකූලව කටයුතු කර මනොතිබුණි. 
 
 

 
අලාභ ො ොනි සම්බන්ධමයන් ප්රාරම්භක 

වාර්තාවක් එකි අලාභොනි ටිදු වූ වොම 

ලබා ගත යුතු අතර රු.1,500,777 ක 

ොනි සම්බන්ධමයන් පරීක්ෂණයක් 

පවත්වා මාස 03 ක් ඇතුළත ප්රාරම්භක 

වාර්තාවක් ඉදරිපත් කර මනොතිබුණි.  
  

 
 
 
 
කමම  ැතිවූ පරිගණක කද්ක (Laptop) සම් න්ධ් අලාභය තක්කසේරු කර  
වගකිවුලතු නිළධ්ාරීන්කගන් අය කර ගැනීමට කටුලතු කර ඇත. ඉදිරිකේදී 

කමවැනි අවස්ාාවන් වලදී මු.කර 104 රකාරව කටුලතු කරමි. 
 
 
 
කමම අලාභ හා හානි සම් න්ධ්ව  පහත ද්ැක්කව  පරිදි කටුලතු කර ඇත. 
KH-6725            -  කමම වාහ ය අ තුරට ලක් වූ වහාම විගණකාධිපති කවත                      
                               ද්ැනුම් කද්  ලදි. මු.කර. 104(3) වාර්තාව පසුව ඉදිරිපත්  
                         කර  ලදි. 
 

62-3743             - 2013.04.01 දි ැති හා WC/Tran/13-11/02 අංක ද්ර  
                               ලිපිය මගින්, අම්පාර මූලස්ාා  කපොලිස්  පරීක්ෂකකේ  
                               වාර්තාවද්  සමග විගණකාධිපති කවත ද්ැනුම් කද්  ලදි. 

 
ඉදිරිකේදී කමවැනි අවස්ාාවන් වලදී මු.කර 104 වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට කටුලතු 
කරනු ඇත. 
 

 
(ඇ) 

 
2003 ු නි 02 දනැති අංක 

පිඊඩි /12දරන රාජය 

වයාපාර චක්රමල්ඛ  8.3.4 
වගන්තිය  

විශ්වවිදයාලය මමම චක්රමල්ඛමයන් 

බැෙැරව නිලධාරීන් 12 මදමනකු සදො 

සන්නිමමදන පෙසුකම් සැපයිම ො 

බිල්පත් නිරවුල් කිරිම මවනුමවන් රු 

256,439 ක් වැඩිපුර මගවා තිබුණි. 
 

 

 
නිලධ්ාරීන් සඳහා සන්නිකේද්  පහසුකම් සැලසීකම්දී  2010.09.01 දි  ද්රණ 

රාජාය මුද්ල් ච්රකල්ත අංක 446 හි විධිවිධ්ා  උපකයෝී  කර කග  ඇත. කම් 

සඳහා 2012.02.22 දි  පැවති වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලීමය පාලක 

මණ් ල අනුමැතිය ල ා ඇත.  
 
ඒ අනුව වැඩිහුර කගමමක් සිදු ම ක ොමැත. 
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2.3 
 

ප්රමාණවත් අධිකාර බලයකින් තෙවුරු මනොවු ගනුමදනු 
 

 

 
(අ) 

 
2013 අමගෝස්තු 02 දනැති අංක  01/2013 දරන මුදල් ො ක්රම සම්පාදන 

අමාතයාංශමේ, මවළඳ ො ආමයෝජන ප්රතිපත්ති චක්රමල්ඛමයහි 01.02 
(III) මේදයට අනුව, සුදුසුකම් ලබන තනතුරකට මජයෂ්ඨ ම්ටටමම් වැටුප් 

ක්රමයකට මප ේගලික වන මසේ මෙෝ අධිමසේවක පදනම මත පත් කර 

වැටුපක් ලබාද ඇති නිලධාරීන්ට සෙන මමෝටර් රථ බලපත්ර සඳො 

හිමිකමක් මනොමැති බව දක්වා ඇතත්, 2009 ඔක්මතෝබර් 12 දන ටිට 

බලපැවැත්මවන පරිද දරන්නාට මප ේගලික වනමසේ  ලබා ද ඇති 

මජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරුන් 8 මදමනකු සඳො බලපත්ර ලබා දී තිබුණි. 

එම චක්රමල්ඛ නියමයන්ට පටෙැනිව ප්රදානය කරන ලද සෙනදායි 

මමෝටර් රථ බලපත්ර මවනුමවන්, රජමයන් මදන ලද රු.32,926,443 ක 

බදු නිදෙස් දීමනාව නැවත රජය මවත ලබා ගැනිමට අවශය කටයුතු 

ටිදුකර මනොතිබුණි. 
 

 

 
කවළඳ හා ආකයෝජා  රතිපත්ති ච්ර කල්තකේ හා වෘත්තීය තාක්ෂණ 

විශ්වවිද්යාල ප කත් 68(2) රකාර කමම  ලපර ල ා දී ඇත. කකකසේ කවතත්  
කමම කජායෂ්ඨ කථිකාචාර්ය වරුන්කේ වාහ   ලපර හිමිකම සම් න්ධ්ව 

පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා  03.02.2015 හා 08.06.2015 ද්ාතමින් ලිපි කද්කක් 

කවළඳ හා ආකයෝජා  රතිපත්ති කද්පාර්තකම්න්තුව කවත කයොමු කර ඇත. කමම 
විමසීම් සඳහා කමකතක් පිළිතුරු ලැබී ක ොමැත. 
 

මහා භාණ් ාගාරකේ විගණ  හා කළමණාකර  කද්පාර්තකම්න්තුව මගින් 

2014 ජූලි මස පරීක්ෂණයක්ද්  ජා ාධිපති පරීක්ෂණ කකොමිෂන් සභාව මගින් 

2015 අකගෝස්තු  සැේතැම් ර් ය  මාස වලදී තවත් පරීක්ෂණයක්ද් කම් 
පිළි ඳව සිදු කර  ලදි. කමම පරීක්ෂණ වාර්තා අප කවත ලැබී ක ොමැත. කමම 
පරීක්ෂණකේදී ජා ාධිපති පරීක්ෂණ කකොමිෂන් සභාව විසින් කවළඳ හා 
ආකයෝජා  රතිපත්ති කද්පාර්තකම්න්තුකවන් කර  ලද් විමසීමකට පිළිතුරු 
වශකයන් නිකුත් කර ඇති ලිපිය මගින් ද්ැනුම් දී ඇත්කත් කමම කජායෂ්ඨ 
කථිකාචාර්ය වරුන් හට වාහ   ලපර සඳහා හිමිකමක් ඇති  වි..  
ඇමු කම් අංක 01 
 

 
(ආ) 

 
2011 වර්ෂමේ ටිට  2013 වර්ෂය දක්වා අධයයන කාර්යය මණ්ඩලය  

සඳො අධයයන දමනා මලස මගවනලද රු.7,144,313 ක මුදල 

සම්බන්ධමයන් භාණ්ඩාගාරමේ ආවරණ අනුමැතිය ලබාදම  ප්රතික්මෂේප 

කර තිබුණද එම මුදල අදාළ නිලධාරීන්මගන් අය කර ගැනීමට කටයුතු 

කර මනොතිබුණි.  
 
 
 

 
2009 වසකර් විශ්වවිද්යාලය ආරම්භකේදී විශ්වවිද්යාල රතිපාද්  කකොමිසම 

අනුගම ය කල  ඳවා ගැනීකම් පරිපාටිය හා වැටුේ පරිමාණ අනුගම ය කර 
ඇත. කමම වැටුේ හා දීම ා ආචාර්ය මණ් ලය රඳවා ගැනීමටත් අධ්යය  
කාර්යයන් නිසි කලස ක්රියාත්මක කිරීමටත් ඉවහල් විය. 
 

2014.09.30  දි ැති  JP/F/UVT/01/13/30 අංක ද්රණ විගණ  විමසුම අනුව   
2009.10.12 සිට 2012.12.31 ද්ක්වා කගව  ලද් 25%ක අධ්යය  දීම ාව 
සඳහා භාණ් ාගාරකේ ආවරණ අනුමැතිය 2014.08.21 දි  ඉල්ලා සිටියද් එම 
අනුමැතිය ලැබී ක ොමැත. එ මුත් 2013.01.01 දි  සිට අධ්යය  දීම ා කගමම 
සඳහා අනුමැතිය ල ා කද්  ලදී. 
 

ඒ අනුව රතිපත්තියක් වශකයන් කමම විශ්වවිද්යාලය අධ්යය  දීම ා කගමම 

ුලක්ති සහගත  ව භාණ් ාගාරය පිළිගන් ා  ැවින්, 2009 සිට 2012 කද්සැම් ර් 
ද්ක්වා කගව  ලද් අධ්ය  දීම ා සඳහා ආවරණ අනුමැතිය ක ොලැබීම 
තාක්ෂණික ගැට උවක් පමණක්  ව අපකේ වැටහීමි.. 
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3. මුලය සමාමලෝචනය  
 

 

3.1 මුලය ප්රතිලල  
 

 

 
 
 

ඉදරිපත් කරන ලද මුලය ප්රකාශන අනුව 2014 මදසැම්බර් 31 දමනන් 

අවසන් වර්ෂය සඳො විශ්වවිදයාලමේ මමමෙයුම් කටයුතු වලින් පසු 

මුලය ප්රතිලලය රු.25,155 ක අතිරික්තයක් වූ අතර ඊට අනුූපපීව ඉකුත් 

වර්ෂමේ අතිරික්තය රු.3,123,062 ක් විය.ඒ අනුව ඉකුත් වර්ෂයට 

සාමප්ක්ෂව සමාමලෝචිත වර්ෂමේ මුලය ප්රතිලලමයහි රු.3,097,907 
පිරීහීමක් ඇති වි තිබුණි. ගමන් වියදම් ො නඩත්තු වියදම් මපර වර්ෂයට 

සාමප්ක්ෂව වැඩි විම මමම පිරිහීමට ප්රධාන මෙේතුව වි තිබුණි. 

 

4. මමමෙයුම් සමාමලෝචනය 
 

 

4.1 කාර්යසාධනය  
 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය 2010/2013 උපාධි වර්ෂය මවනුමවන් 

පීඨයන් මදකකට බඳවා ගන්නා ලද මු එ ශිෂය සංඛයාව 222 කි. මමම 

ටිසුන්මගන් සමාමලෝචිත වර්ෂමේදී උපාධී ලැබූ ශිෂය සංඛයාව 96 
මදමනක් වු අතර එය ප්රතිශතයක් මලස ටියයට 43ක් විය. 

  

අර්ධ් කාලී  (කස සුරාද්ා හා ඉරිද්ා) පැවැත්වූ උපාධි පාඨමාලා සඳහා 2010 
වසකර්දී  ඳවා ගත් සිසුන් 222 අතුරින් අවසන් විභාගය සඳහා සිසුන් 128 ක් 
කපනී සිටි  ලදි. ඉන් 96 කද්ක කු  සඳහා සියලු විභාග සමත් මකමන් පසු උපාධි 
පිරි ම  ලදි. 
 

කමම අර්ධ් කාලී  පාඨමාලා හද්ාර  සිසුන් කේශ  සඳහා සහභාී  වනුකේ; 
රැකියාවන්හි නිරත ව  අතරතුරය. එ ැවින් පාඨමාලාව අතරමැද් හැරයාකම් 
රව තාවයක් පවති. අනිකුත් විශ්වවිද්යාලයන්හි අර්ධ්කාලී  පාඨමාලා සමග 
සංසන්ධ් ාත්මකව  ල  කල කමම පාඨමාලා හැර යාකම් රමාණය පිළිගත 
හැකි මටිටමක පවතී. 
 
 

කකකසේ වුවත්  කමම සිසුන් සිය පාඨමාලා අතරමැද් හැරයාම සම් න්ධ්ව; 
පර්කේෂණයක් කිරීම හා අද්ාල නිර්කේශ ඉදිරිපත් කර  කලස  අධ්යය  සභාව 
මගින්; අධ්යාප  හා හුණු ක කිරීකම් කද්පාර්තකම්න්තුව කවත භාර දී ඇත. එම 
නිර්කේශයන් සම් න්ධ්වද්  සලකා  ලා  පාඨමාලා අතරමැද් හැරයාකම් ගැට උව 
විසඳා ගැනිම සඳහා කමම විශ්වවිද්යාලය සුදුසු පිළියම් කයදිමට කටුලතු කයොද්ා 
ඇත.  
 

4.2 කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතා 
 

 

(අ) භාවිතා මනොවී පවතින ෆැක්ස් යන්ත්ර 7ක් ො ඌන උපමයෝිකතව වර්ණ 

ඡායා පිටපත් යන්ත්ර 06 ක් තිමබන බව විගණනමයන් මපන්වා ද 

තිබියදීත් සමාමලෝචිත වර්ෂමේද අ එතින් ඡායා පිටපත් යන්ත්ර 05ක් සෙ 

ෆැක්ස් යන්ත්ර මදකක් මිලට මගන තිබුණි. 

ද්ැ ට පවත් ා යන්ර ආයත කේ අංශ කවත ක ද්ා හැර ඇති අතර  එම 
උපකරණ අවශයතාවය පරිදි  භාවිතයට කග  ඇත. 
අවශයතාවය අනුව ආයත කේ කව ත් අංශ කවත 2014 වර්ෂකේදී කමම 
උපකරණ මිලට කග  ඇත. 
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(ආ) 

 
ප්රසම්පාදන 5 ක් සඳො රු. 8,060,686 ක (බදු රහිත) ව පනාකමකට, 

තරගකාරි මිල කැඳවීම මගින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කටයුතු කර 

තිබුණද, ඊට ප්රතිචාර දක්වා තිබූ එකම ආයතනයට ප්රසම්පාදන පිරිනමා 

තිබුණි. 

 
කමම භාණ්  එ ම්  High end Computer & CD/DVD/BLUE – Ray Videos 

NAS Server  ය  භාණ්  මිලට ගැනීම සඳහා භාෂා තුක න්ම හුවත්පත් 

ද්ැන්මම් පලකර  දි  21 ක කාලයක් ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ල ා කද්  ලදී. 
ඉන් පසුව  High end Computer 05ක් මිලදී ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් 

ආයත  තු  අද්ාල කගමම් සිදු කර ලංසු පර රැකග  ය  ලදි.  
 

- Thakral one (PVT) Ltd. 
- BT Options 
- Softlogic Information Technologies (Pvt) Ltd. 

 

කමි.න්  Softlogic Information Technologies (Pvt) Ltd. පමණක් ලංසු 

ඉදිරිපත් කර  ලදි. 
 

එකසේම  CD/DVD/BLUE – Ray Videos NAS Server  ය  උපකරණය මිලට 

ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ආයත  අද්ාල කගමම් සිදු කර ලංසු පර රැකග  
ය  ලදි. 

- E-W Information Systems Limited 
- Clutch Automation Private Limited 
- The Hifi Center (Pvt) Ltd. 

 

කමි.න්,  The Hifi Center (Pvt) Ltd. පමණක් ලංසු ඉදිරිපත් කර  ලදි. 
 

ඉහත සඳහන් භාණ්   අකලවි කිරීම සඳහා රී ලංකාව තුල සිටිනුකේ සීමිත 
සැපුලම්කරුවන් සංතයාවකි. එම සීමිත සැපුලම්කරුවන් අතරින් අපකේ 
පිරිවිතරයට ගැලකප  භාණ්  අකලවිකරණ ආයත ය පමණක් මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කර ඇති  ව තාක්ෂණ ඇගීමම් හා රසම්පාද්  කමිටු වලද් මතය විය. 
කමම භාණ්  කවළඳකපොකලහි නිතර අකලවි ව  භාණ්  ක ොව  නිසා 
සැපුලම්කරුවන් සීමිත මම සිදු කේ. කමවැනි තත්ත්වයක් යටකත්  ැවත මිල 
ගණන් කැඳමම රතිලල රහිත විය හැක. ආයත කේ කටුලතු සඳහා කමම 
භාණ් යන්හි ද්ැඩි අවශයතාවය කහේතු කකොටකග    එම මිල ගණන් ඉදිරිපත් 
කල  ආයත කයන් භාණ්  මිලදී ගැනීම සිදු කර  ලදී. 
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4.3 මමමෙයුම් අකාර්යක්ෂමතා  
 

 

 පිරිවැය රු.5,658,848 ක් වැය වු මමොඩියුල  13 කින් සමන්විත අධයාපන 

කළමණාකරන මතොරතුරු පේධතියක්  2010 වර්ෂමේදී වෘත්තීය 

තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලයට  ෙඳුන්වා ද තිබුණු අතර සමාමලෝචිත 

වර්ෂමේද පරීක්ෂා කරන ලද මමොඩියුල 3 න් මදකක මතොරතුරු 

යාවත්කාලින කිරීමට කටයුතු කර මනොතිබුණි. 
 

කමම විශ්වවිද්යාලය 2009 වර්ෂකේ ආරම්භ කර  ලද් අතර 2010 වර්ෂකේ 
EMIS පේධ්තිය කමම විශ්වවිද්යාලකේ කටුලතු සඳහා ස්ාාපිත කර  ලදි. කමකසේ 
කමම EMIS පේධ්තිය කමම විශ්වවිද්යාලකේ කටුලතු සඳහා ස්ාාපිත කර  
අවස්ාාකේ විශ්වවිද්යාලකේ අ ාගත අවශයතාවයන් පිළි ඳවද් සැලකිල්ලට 
කග  කමොඩිුලල පිළිකයල කර  ලද් අතර  විශ්වවිද්යාලකේ දිුල කවත් සමග 
අ ාගතකේ අවශයතාවය අනුව කමම කමොඩිුලල රකයෝජා යට ගැනීමට කටුලතු 
කරනු ඇත. 

4.4 නිෂක්්රීය ො ඌන උපමයෝිකත වත්කම්  
 

 

 

(අ) 
 

විශ්වවිදයාලය විටින් 2009 වර්ෂමේ ටිට මිලද ගන්නා ලද පිරිවැය රු. 
1,444,540 ක් වු භාණ්ඩ අයිතම 68 ක් සෙ ව පනාකම සඳෙන් මනොවු ලී 

බු  අයිතම 364 ක් භාවිතමයන් මතොරව පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.  
 

 

කමහි ද්ක්වා ඇති අි.තම 364 න් හුටු 75ක් අ උත්වැඩියා කර ද්ැ ටමත් 
රකයෝජා යට කග  ඇත. ඉතිරි අි.තමයන් අතුරින් අ උත්වැඩියා කල හැකි  
අි.තමයන් හඳු ාකග  ඇති අතර ඉතිරි අ උත්වැඩියා කල ක ොහැකි 

අි.තමයන් 2015.12.29 දි  කවන්කේසි කර  ලදි. 
 

(ආ) 
 

විශ්වවිදයාලය තුළ ආරක්ෂිත කැමරා පේධතිය (CCTV) 2012 වර්ෂමේ 

ස්ථාපිත කළද ඒ සඳො රු. 109,000 කට මිලද ගත් අඟල් 32 ූපපවාහිනි 

යන්ත්රය ො එකලස් කළ මධයසැකසුම් ඒකකය (Assembled CPU) 
ප්රමයෝජනයට මනොමගන ගබඩාව තුළ තිමබන බව නිරීක්ෂණය විය. 
 

 
කමම රූපවාහිනී යන්රය  CCTV ද්ර්ශණ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අධ්යක්ෂ 

ජා රාල් කල්කම් කාර්යාලකේ  කම් ව  විට ස්ාාපිත කර ඇත.  

(ඇ) 2009 වර්ෂමේදී ව පනාකම රු.288,271 ක් වූ ගෘෙ භාණ්ඩ 

උපකුලපතිමේ කුලී නිවස මවනුමවන් මිලද මගන තිබුණි. මමම භාණ්ඩ 

සමාමලෝචිත වර්ෂමේද නිෂ්ක්රීයව තිබුණි. 
 

කමම ගෘහභාණ්  භාවිතා කිරීමට හැකි ව  පරිදි සුදුසු ස්ාා  වලට කයොමු කර 
ඇත. 

 

(ඈ) 
 

2010 මැයි මාසමේ ටිට සමාමලෝචිත වර්ෂමේ අවසානය දක්වා 

ප්රමයෝජනයට මනොමගන නිෂ්ක්රීයව පැවතුන විශ්වවිදයාලය සතු නිල 

නිවස සඳො රු. මිලියන 4.7 ක් වැයකර තිබුණි. 
 
 

 

 
 
 

 

කමම නිල නිවස අලුත් වැඩියා කිරීකමන් අ තුරුව විශ්වවිද්යාලකේ 
පැවැත්කව  උත්සව හා කමිටු රැස්මම් සඳහා වර්තමා කේ භාවිතයට ගැකන්.  
 

එකමන්ම කමය  ාහිර කථිකාචාර්යවරුන්  කේලීය හා විකේශිය අමුත්තන් කවත 
 වාතැන් පහසුකම් ල ාදිය ුලතු ව  අවස්ාාවන් වලදී භාවිතයට ගනු ලැකබ්.   
 

ඉහත අවශයතාවයන් ඉටු කල ුලතු වූ අවස්ාා කිහිපයකදීම කමම නිවස 
භාවිතයට ගත් අතර එමගින් කව ත්  ාහිර  වාතැන් පහසුකම් සැපීමම සඳහා 
කගමමට සිදු ව  මුද්ල් ඉතිරි මමක් සිදු විය. 
 

තවද් කමම විශ්වවිද්යාලකේ කටුලතු තවදුරටත් හු උල් වූ පසුව කමහි භාවිතය 
වැඩි වනු ඇත. 
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4.5 මකොන්ත්රාත් පරිපාලනමේ අු පාු  
 

 

 

(අ) 

 

පැරණි මන්වාටිකාගාර මගොඩනැගිල්ල අුමත්වැඩියා කිරීම සඳො අනුමත 

කරන ලද රු 2,128,779 ක ඉංිකමන්රු ඇස්තමම්න්තුමම වැඩ විෂයන් 

සඳො කරන ලද මිල ගණන් විමසීමම් ද මප ේගලික ආයතනයක් විටින් 

ඉදරිපත් කළ රු.2,209,203ක මිල පිළිමගන ඒ අනුව ලංසු පිරිනමා 

තිබුණි.  2014 අමගෝස්තු මස ටිදු කර තිබූ මමම නවිකරන වැඩ විෂයයන් 

තුළ  2012 අමගෝස්තු මස ද  “Renovation of the old Hostel Roof” 

නමින් රු.969,182ක (බදු රහිත) මුදලකට ඉෙත ආයතනය මඟින්ම ටිදු 

කළ වැඩ විෂයයක් සඳො රු.290,528 ක් නැවත මගවා ඇති බව 

නිරික්ෂණය විය. 

 

  
කම් සඳහා ව  තාක්ෂණ කරු ක පැහැදිලි කිරීම ඇමු කම් අංක 02 හි ද්ක්වා 
ඇත. එ මුදු කම් පිළි ඳව ස්වාධී  පරීක්ෂණයක් පැවැත්මම සඳහා වරලත් 
සිවිල් ඉංජිකන්රු මහකතකුකේ කසේවය ල ා කද්  කලස කගො  ැගිලි 
කද්පාර්තකම්න්තුකේ අධ්යක්ෂ ජා රාල් තුමාකගන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. ඉදිරිකේදී 
කමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

 
(ආ) 

 
අධයක්ෂ ජනරාල්මේ නිල නිවාසමේ සවිකර තිබු දක් අඩි 9'3''ක 

ප්රමාණමේ පැන්්රි කබඩ් එක සඳො වැය වන පිරිවැය, මවළඳපල මිල 

ගණන් අනුව 2014 අනුමත  BSR මිල ගණන් පදනම් කරමගන ගණනය 

කිරීම් ටිදු කරන ලදී. ඒ අනුව මමම කර්මාන්තමේ අයිතම අංක  02 
මවනුමවන් රු. 853,093 ක මුදලක් වැඩිපුර මගවා තිබූ බව නිරීක්ෂණය 

විය. 
 

 

 

කම් සඳහා ව  තාක්ෂණ කරු ක පැහැදිලි කිරීම ඇමු කම් අංක 03 හි ද්ක්වා 
ඇත. එ මුදු කම් පිළි ඳව ස්වාධී  පරීක්ෂණයක් පැවැත්මම සඳහා වරලත් 
සිවිල් ඉංජිකන්රු මහකතකුකේ කසේවය ල ා කද්  කලස කගො  ැගිලි 
කද්පාර්තකම්න්තුකේ අධ්යක්ෂ ජා රාල් තුමාකගන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. ඉදිරිකේදී 
කමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 
 

 

 
 

4.6 
 

විධිමත් පරිද පවරා මනොගත් වත්කම්  
 

 

 
 

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාල පනමත් 69(2) (අ) වගන්තිය අනුව 

වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය පවත්වාමගන යන ඉඩම 

විශ්වවිදයාලයට පවරා ගැනිමට කටයුතු කර මනොතිබුණි. 

 

කම් ව  විට වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය පවත්වාකග  ය  ඉ ම කමම 
විශ්වවිද්යාලය කවත පවරා  ඹේහුව ල ා දී ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය - වාර්ෂික වාර්තාව 2014 

 

90 
 

  
 

ගිණුම් කටයුතුභාවය සෙ යෙපාලනය 
 

 

5.1 අය වැය මල්ඛනමය පාලනය  
 

අයවැය මල්ඛනය අනුව වැය විෂයයන් 03 ක් සඳො ඇස්තමම්න්තු කර 

තිබූ රු.1,500,000  ක මුදලින් කිටිදු වියදමක් දරා මනොතිබුණි.  තවද, 

වැය විෂයයන් 11ක ඇස්තමම්න්තු වියදමට වඩා තථය වියදම ටියයට  34 
ක ටිට ටියයට 82 ක් දක්වා පරාසයක පැවැති අතර වැය විෂයයන් 07 ක 

ඇස්තමම්න්තු කළ වියදමට වඩා තථය වියදම වැඩිවීම ටියයට 19 ක ටිට 

ටියයට  185ක් දක්වා පරාසයක පැවැතුණි. මම් අනුව අයවැය මල්ඛණය 

ලලදායි මුලය පාලන කාරකයක් මලස උපමයෝගි කරමගන මනොමැති බව 

නිරීක්ෂණය විය. 
 

අය වැය කල්ත ය අනුව, ඇස්තකම්න්තු කර ඇති  මුත් වියද්ම් ක ොකල වැය 

ලීර්ෂයන්හි එකතුව රු.1,500,000.00  ක ොව රු.1,550,000.00  කේ. එම 
කතොරතුරු පිළි ඳව පහත ද්ක්වා ඇත. 
 
විගණ  - රු. 250,000 
කමම මුද්ල කවන් කර  ලේකේ වාර්ෂික විගණ ය සඳහා අයකරනු ල   

ගාස්තුව කගමම කවනුකවනි. එ මුදු 2011 වර්ෂකයන් පසුව කිසිදු බිලක් කම්ව  

විටත් විගණ කයන් අප හට ලැබී ක ොමැත. 
 
යන්ර හා පිරියත - රු. 450,000 
කමම මුද්ල යන්ර හා පිරියත වැඩිදිුල ක කිරීමට අවශය වුවකහොත ් ඒ සඳහා කවන් 
කරනු ලැණි ක අතර එවැනි වැඩිදිුල ක කිරීම් යන්ර හා පිරියත සම් න්ධ්කයන් 
අවශය ක ොවූ  ැවින් එම  අය වැය ගත මුද්ල ඉතිරි ම ඇත. 
 
කව ත් වත්කම් - රු. 850,000 
කමම අයවැය ගත මුද්ල කව ත් වත්කම් වැඩිදිුල කව සඳහා කවන් කකරුනු 
අතර එවැනි අවශයතාවයක් ඇති ක ොවූ  ැවින් එම අය වැය ගත මුද්ල ඉතිරිව 
ඇත. 
 
 
ඇස්තකම්න්තු කල වියද්ම  හා සතය වියද්ම අතර කව ස සම් න්ධ් විස්තර 
පහත ද්ැක්කේ. 
 

ඇමු කම් අංක 04 හි විස්තර ද්ක්වා ඇත. 
 

 

 

 

...................................... 
ආචාර්ය ටී.ඒ. පියසිරි 
උපකුලපති 

 


