
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2019 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පස්සර පාර, බදුල්ල 90000 

ශ්රී ලංකා 



2 
 

 

 

 

 

 

දැක්ම 

 

 

 

මමමෙවර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජාතික සම්පත් සඳහා අගය එකතු කිරීම වකවරහි දැඩි 

අවධානයක් වයාමු කරමින් ඉගැන්ීවමහි, ඉවගනීවමහි සහ 

පර්ෂවේෂණවයහි උත්කෘෂ්ඨත්වයට පත්වන අතරම,ජාතික 

සංවර්ෂධනයට කැපී වපවනන දායකත්වයක් ලබා දීම පිණිස 

දැනුවමන්, කුසලතාවලින්, සාරධර්ෂමවලින් හා 

ආකල්පයන්වගන් වහබි  බහුශෘත වස්වානියුක්තභාවයක් 

සහිත, තාක්ෂණතාන්ික හා වයවසායික උපාධිධාරීන් 

බිහිකිරීම 
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සිය දැක්ම වකාටවගන ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලය 2005 ජුනි මාසවේදී ස්ථාපිත කරන ලදි  
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මනාවලස හැඩගැසුනු හා ඉහළ වස්වානියුක්තභාවයකින් යුක්ත උපාධිධාරීන් බිහිකිරීම අරමුණු 

කර වගන සැළසුම් කර ඇත. වයවසායක විශ්ව විදයාලයක් වලස, අපවේ උපාධිධාරීන් රැකියා 

වසායා යන පිරිසකට වඩා රැකියා අවස්ථාවන් සපයන්නන් වලස දැකීම  අපවේ අභිලාෂයයි. 

අප, අපවේ ශිෂයයන් සහ කාර්ෂය මණ්ඩලය ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ පවුල වලස 

සලකනු ලබන්වනමු. වගෞරවය සහ ඉවසීම, ඉලක්ක දිශානතිය, සම අවසථ්ා, විනය සහ 
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වගවුණු වකටි කාල පරිච්වෙදය තුළ ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ උපාධිධාරීන් සුවිවශ්ෂී 

ගුණාත්මක බවින් යුක්ත බව අපි ඔප්පු කර ඇති අතර ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ 

උපාධිධාරීන්වේ ඉහළ වසව්ා නියුක්ති අනුපාතය ඒ සඳහා පැහැදිලි සාක්ි දරයි. 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලය සියලු වදනාවේ වගෞරවයට පාත්ර වන අගය එකතු කිරීවම් 

විශිෂ්ටතා මධයස්ථානය බවට පත්වනු ඇති අතර, රැකියා වසායා යන උපාධිධාරීන් පමණක් 

වනාව වස්වා වයෝජකයින් බවට පත්වන උපාධිධාරීන් බිහිකිරීමට ද අප විසින් අඛණ්ඩව කටයුතු 

කරනු ඇත්වත්ය. 
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විශේවවිදයාල පාලනය 

I    පාලක  භාව 

1985 අංක 07 දරන (සංවශෝධිත) විශ්වවිදයාල පනවත් 24වැනි වගන්තිවයන් සංවශෝධිත 1978 අංක 16 

දරන විශ්වවිදයාල පනවත් 44වැනි වගන්තිය ප රකාරව 2019 වසවර්ෂ විශ්වවිදයාල පාලක සභාව පහත සදහන් 

සාමාජිකයන්වගන් යුක්ත විය. 

 
නම  තනතුර  පත්කරන ලද 

දිනය 

මහාචාර්ෂය වේ.එල්.රත්නවසක්ර උපකුලපති  

 

 

නිලබලවයන් 

පත්වන 

සාමාජිකයින් 

මහාචාර්ෂය එස්. සී. ජයමාන්න පීඨාධිපති  

සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨය 

මහාචාර්ෂය ඊ.පී.එස්.වක්. එදිරිීර පීඨාධිපති 

වයවහාරික විදයා පීඨය 

ජී.එච්. අවේීර මහතා   පීඨාධිපති 

කළමනාකරණ පීඨය 

මහාචාර්ෂය වක්.බී. විවේවසක්ර පීඨාධිපති 

තාක්ෂණ අධයයන පීඨය 

මහාචාර්ෂය ඩී.වක්.ඩී. ඩී. ජයවසන් සනාතන සභා නිවයෝජිත 2017 ජූනි 23 

ආචාර්ෂය එච්.එම්.වේ.සී. පිටවල සනාතන සභා  නිවයෝජිත 2017වදසැම්බර්ෂ 22 

විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන මකාමිෂන්  භාව පත්කළ  ාමාජිකයන් 

ඩේලිේ. වේමදාස  මහතා විශ්රාමික දිස්ි ක් වල්කම් 2018 මැයි 18 

තිස්ස නන්දවසන් මහතා හිටු වල්කම් 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව 

2018 මැයි 18 

මහාචාර්ෂය වක්.ඒ.පී. සිේධිවසන් සම්මානිත මහාචාර්ෂය  

වකාළඹ විශ්ව විදයාලය 

2018 මැයි 18 

මහාචාර්ෂය කලයාණි වපවර්ෂරා සම්මානිත මහාචාර්ෂය  

වප්පරාවදණියවිශ්ව විදයාලය 

2018 මැයි 18 

මහාචාර්ෂය වක්. ගල්කැටිය විවශෂ්ඥ ශලය වවදය  

ශික්ෂණ වරෝහල, වප්පරාවදණිය 

2018 මැයි 18 

ආචාර්ෂය අ වස්ල ගුණවර්ෂධන අධයක්ෂ  

ශික්ෂණ වරෝහල, කළුවබෝවිල 

2018 මැයි 18 

ජී.ආර්ෂ. ඕවිටිගල මහතා වජයෂ්ඨ  කළමනාකරු  2018 මැයි 18 

වහම්ින්ද දයාවන්ස මහතා නීතීඥ 2019 අවේල් 09 

එම්.එෆ්.හිබතුල් කරීම් මහතා වල්ඛකාධිකාරී /පාලක සභාවේ වල්කම් 
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II     නාථන  භාව  

1985 අංක 07 දරන පනතින් සංවශෝධිත 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදයාල පනවත් 46වැනි වගන්තිය 

ප රකාරව ස්ථාපිත කරන ලද සනාතන සභාව 2019 වර්ෂෂවය දී පහත ස`දහන් සාමාජිකයන්වගන් යුක්ත විය. 

 

උපකුලපතිතුමා  

මහාචාර්ෂය වේ. එල්. රත්නවසක්ර උපකුලපතිතුමා( සභාපති) 

පීඨාධිපතිවරුන් 

මහාචාර්ෂය එස්. සී. ජයමාන්න සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨය 

මහාචාර්ෂය ඊ.පී.එස්.වක්.එදිරිීර වයවහාරික විදයා පීඨය 

ජී.එච්. අවේීර මහතා කළමනාකරණ පීඨය 

මහාචාර්ෂය වක්.බී. විවේවසක්ර තාක්ෂණ අධයයන පීඨය 

මහාචාර්ෂයවරුන් 

මහාචාර්ෂය ඩී.වක්.ඩී. ඩී.ජයවසන් සත්ව විදයා අධයයන අංශය 

මහාචාර්ෂය එච්.එම්.එස්.වක්. වහර්ත් අපනයන කෘිකර්ෂම අධයයන අංශය 

මහාචාර්ෂය පී.එම්.සිරිමාන්න විදයා හා තාක්ෂණ අධයයන අංශය 

මහාචාර්ෂය පී.අයි.එන්. ප්රනාන්දු   කළමනාකරණ විදයා අධයයන අංශය 

මහාචාර්ෂය වක්.ජී. වේමතිලක අපනයන කෘිකර්ෂම අධයයන අංශය 

අධයනාංශ ප්රධානීන් 

එන්.පී.පී.ලියනවේ මහතා සත්ව විදයා අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය පී.ඊ.කාලියදාස අපනයන කෘිකර්ෂම අධයනාංශය 

මහාචාර්ෂය එච්.එම්.එස්.වක්. වහර්ත් අපනයන කෘිකර්ෂම අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය පී.එච්.ටී. කුමාර රාජය පරිපාලන අධයනාංශය 

එම්.රූබවදනන් මහතා රාජය පරිපාලන අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය වේ.පී.ආර්ෂ.සී.රණසිංහ කළමනාකරණ විදයා අධයනාංශය 

වයි.එම්.සී.ගුණරත්න මිය කළමනාකරණ විදයා අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය වේ.පී.ආර්ෂ.සී. රණසිංහ සංචාරක අධයනාංශය   

වේ.එම්.පී.ී.වක්. ජයසුන්දර මිය ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීවම් අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය ඒ.ඒ.වක්.වක්. ජයවර්ෂධන ඉංග්රීසි භාෂා ඉගැන්ීවම් අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය එච්.එම්.වේ.සී. පිටවල විදයා හා තාක්ෂණ අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය එම්.එම්.එස්.එන්. වේමතිලක පරිගණක විදයා හා වතාරතුරු අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය වක්.ජී.සී. වසන්රත්න වජව පේධති තාක්ෂණ අධයනාංශය 

ආචාර්ෂය වයි.එන්.එස්. විවේවර්ෂධන ඉංජිවන්රු තාක්ෂණ අධයනාංශය 

ඉංජිවන්රු ටී. ඩී. ගුණවන්ශ ඉංජිවන්රු තාක්ෂණ අධයනාංශය 

පීඨ නිමයෝජිතයන් 

ආචාර්ෂය ඒ.එම්.ඩේලිේ.වක්. වසවනවිරත්න සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨය 

ආචාර්ෂය ඊ.ඩී.එන්.එස්. අවේරත්න සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨය 

ආචාර්ෂය ඩී. සී මුදන්නායක සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨය 
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ආචාර්ෂය වක්.ඩේ.එස්.එන්.කුමාරි වයවහාරික විදයා පීඨය 

ආචාර්ෂය එන්.පී. වේමචන්ර වයවහාරික විදයා පීඨය 

එස්.ඩී.එච්.එස්. වික්රමරත්න  මිය වයවහාරික විදයා පීඨය 

ආචාර්ෂය එච්.එම්.ඩේලිේ.එම්. වහ්රත් කළමනාකරණ  පීඨය 

ආචාර්ෂය වේ. සියඹලාපිටිය කළමනාකරණ  පීඨය 

වේ.එම්.එන්. ජයීර මිය තාක්ෂණ අධයයන පීඨය 

ඉංජිවන්රු ටී. ඩී. ගුණවන්ස තාක්ෂණ අධයයන පීඨය 

ඩේලිේ.ඒ.වේ. අනුරංගි මිය තාක්ෂණ අධයයන පීඨය 

වේ.ඒ.එල්. නීන්ර මහතා තාක්ෂණ අධයයන පීඨය 

ඒ.එස්. සිරිවර්ෂධන මිය ුස්තකාලයාධිපති 

ආචාර්ෂය වක්.එම්.ආර්ෂ.වක්. කුලතුංග වැඩබලන ුස්තකාලයාධිපති 

එම්.එෆ්. හිබතුල් කරීම් මහතා වල්ඛකාධිකාරී / සනාථන සභාවේ වල්කම් 

ඒ.වේ.එම්.ඩී.එන්.බී. නාවවල මහතා වැඩබලන වල්ඛකාධිකාරී / සනාථන සභාවේ 
වල්කම් 

ඒ.ආර්ෂ. වමාවහාමඩ් මහීර්ෂ මහත වේෂ්ඨ  සහකාර  වල්ඛකාධිකාරී/ විභාග අංශය - 
වල්කම් වවනුවවන්  

ඊ.වක්.එම්.සී. එවගාඩවේ මිය සහකාර  වල්ඛකාධිකාරී/ විභාග අංශය - වල්කම් 
වවනුවවන් 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ආයතනික වුෙය   

ශ්රී ලංකා  ඌව මවල්ල ේ  විශේවවිදයාලය. 

ස.වල්- සහකාර වල්ඛකාධිකාරී, ස.වල් (ු.වස්.) - සහකාර වරජිසර්ාර්ෂ (ුස්තකාල 
වස්වා), අ.ප.ප්ර. (අධයයන පර්ෂවේෂණ හා ප්රකාශන), වන.ප්ර. (වනතික හා 

ප්රවල්ඛන), සීඩේලිේ (ප්රාේධන වැඩ), ස.මූ. සහකාර මූලයාධිකාරී, ස.ු. සහකාර 
ුස්තකාලයාධිපති, ප්ර.ආ.නි. ප්රධාන ආරක්ෂක නිලධාරී, නි.මූ-නිවයෝජය මූලයාධිකාරී, 
නි.ු. - නිවයෝජය ුස්තකාලයාධිපති, නි.වල්.-නිවයෝජය වල්ඛකාධිකාරී, අ.වජ. 
(සා.ප.) - සාමානය පරිපාලනය, අ.වජ. (ශි.ක.) - ශිෂය කටයුතු, අ.වජ. (මා.ස.) - 

මානව සම්පත්, අංශ.ප්ර. - අංශ ප්රධානී, වයා.ක.- වයාපෘති කළමනාකරු, උ.කු./ 

ු.වල්.- උපකුලපතිවේ ුේගලික වල්කම්, ශා.අ.- ශාරීරික අධයාපනය, වජ.ස.වල්-  
වජයෂ්ඨ සහකාර වල්ඛකාධිකාරී, වජ.ස.මූ. - වජයෂ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාරී,, 
වජ.ස.අ.වි.- වජයෂ්ඨ සහකාර අභයන්තර විගණක, වජ.ස.ු.- වජයෂ්ඨ සහකාර 
ුස්තකාලයාධිපති, වි.වව.නි- විශ්ව විදයාල වවදය නිලධාරී, වැ.ඉ.- වැඩ ඉංජිවන්රු 
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1. උපකුලපතිතුමාමේ  මාමලෝචනය 

1.1.  මකටි ෙැඳින්ීම 

ජාතික සම්පත් පදනමට අගය එකතු කිරීවම් වත්මාව ඉස්මතු කිරීම පිළිබද පැහැදිලි දැක්මක් සහිතව ඌව 

වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය ශ්රී ලංකාවේ 14 වන ජාතික විශ්ව විදයාලය වලස 2005 ජුනි 1 වන දින ස්ථාපිත 

කරන ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය මනරම් දර්ෂශනීය පරිසරයකින් වහබි බදුල්වල් අපූරු කඳුකර භූමියක 

පිහිටා ඇති අතර එය අක්කර 64 ක භූමි භාගයක පැතිර ඇත. 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය පීඨ 4 කින් සමන්විත වන අතර වේශීය හා වගෝලීය අවශයතා සුරාලන 

උපාධි පාඨමාලා 13 ක් විදයාලය විසින් පිරිනමනු ලබයි. සියලුම උපාධි වැඩසටහන් බහුවිශයීක 

විෂයධාරාවලින් සමන්විත වන අතර එමගින් වයවසායකත්ව අධයාපනය වකවරහි අවධානය වයාමු 

වකවර්ෂ. 

පීඨය උපාධි වැඩ ටෙන 

 

සත්ව විදයා හා අපනයන 

කෘිකර්ෂම පීඨය 

 

විදයාවේදී වගෞරව (සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ආහාර තාක්ෂණය) උපාධිය 

විදයාවේදී වගෞරව (ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය) උපාධිය 

විදයාවේදී වගෞරව (අපනයන කෘිකර්ෂමය) උපාධිය 

විදයාවේදී වගෞරව (තාල හා ක්ෂීර තාක්ෂණය සහ අගය එකතු කිරීම) 

උපාධිය 

විදයාවේදි වගෞරව (වත් තාක්ෂණය සහ අගය එකතුකිරීම) උපාධිය 

 

වයවහාරික විදයා 

පීඨය 

විදයාවේදී විදයා හා තාක්ෂණවේදී වගෞරව උපාධිය  

විදයාවේදී ඛණිජ සම්පත් හා තාක්ෂණවේදී වගෞරව උපාධිය 

විදයාවේදී පරිඝණක විදයාව හා තාක්ෂණවේදී වගෞරව උපාධිය 

විදයාවේදී කාර්ෂමික වතාරතුරු තාක්ෂණවේදී වගෞරව උපාධි 

 

කළමනාකරණ පීඨය 

 

වයාපාර කළමනාකරණවේදී වයවසායකත්ව හා කළමනාකරණ උපාධිය 

වයාපාර කළමනාකරණවේදී ආගන්තුක සත්කාර, සංචාරක වයාපාර හා 

සිේධි පිළිබඳ කළමනාකරණ උපාධිය 

තාක්ෂණික අධයයන පීඨය ඉංජිවන්රු තාක්ෂණවේදී යාන්ික ඉංජිවන්රු වගෞරව උපාධිය 

වජව පේධති තාක්ෂණ වගෞරව උපාධිය 
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1.1.1. ශිෂය ප්රජාව පිළිබඳ වි ේතර 

2019 වර්ෂෂවේදී විශ්ව විදයාලවේ උපාධි අවප්පක්ෂක ශිෂය සංඛයාව 2700 ක් විය 

වගුව 1.1උපාධිධාරීන් පිළිබඳ විස්තරය 

පසුගිය උපාධිධාරීන් කණ්ඩායම් අට විවිධ අංශවල රැකියා සඳහා යුහුසුලුව අවවශෝෂණය කරගනු ලැබීය. 

වම් අනුව, ඉහළ රැකියා නියුක්ති අනුපාතයක් ඇතිව ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය විසින් උපාධිධාරීන්ට 

දීප්පතිමත් අනාගතය සහතික කරනු ලබයි. 

1.1 වගුව උපාධි ප්රතිදානය 2011-2019 

 

 
උපාධි වැඩ ටෙන 

 

වර්ෂය 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 එකතුව 

සත්ව විදයාව 28 29 36 50 35 42 31 62 46 359 
අපනයන කෘිකර්ෂමය 27 32 38 37 31 43 34 44 48 334 
වත් තාක්ෂණය හා අගය 
එකතු කිරීම 

- - 40 42 37 43 19 39 30 250 

ජලජ සම්පත් 
තාක්ෂණය 

- - - 47 39 39 26 44 36 231 

තාල හා ක්ෂීර 
තාක්ෂණය සහ අගය 
එකතු කිරීම 

- - - 39 38 44 17 33 36 207 

විදයා හා තාක්ෂණවේදී  32 38 38 35 41 35 51 52 40 362 

පරිඝණක විදයාව හා 
තාක්ෂණවේදී 

31 36 43 39 40 42 68 50 50 399 

කාර්ෂමික වතාරතුරු 
තාක්ෂණවේදී 

- - 41 40 43 40 31 52 50 297 

ඛණිජ සම්පත් හා 
තාක්ෂණවේදී 

- - 49 36 34 31 39 45 51 285 

වයවසායකත්ව හා 
කළමනාකරණ 

30 38 52 47 47 49 44 54 57 418 

ආගන්තුක සත්කාර, 
සංචාරක වයාපාර 
හා සිේධි පිළිබඳ 
කළමනාකරණ 

- - - 32 51 42 50 48 57 280 

එකතුව 148 173 337 444 436 450 410 523 500 3421 
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1.1.2. අධයයන, පරිපාලන ො අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ  මාමලෝචනය 

ඌවවවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය පිහිටුීවමන් අනතුරුව ශ්රී ලංකා ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජවාදී ජනරජවේ 

ජනාධිවරයා විසින් කුලපතිවරුන් තිවදවනකු සහ උපකුලපතිවරුන් සිේ වදවනකු පත් කර තිවේ. 

අධයයන, පරිපාලන හා වස්වා අංශයන්හි වයාප්පතව සිටින ඌවවවල්ලස්ස  විශ්වවිදයාලවේ ස්ිර කාර්ෂය 

මණ්ඩල සාමාජිකයින් සංඛයාව  332 කි. 

1.2. වගුව මුළු ස්ිර කාර්ෂය මණ්ඩලය - 2012-2019 
 

ඛාණ්ඩය 
වර්ෂය 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

අධයයන 

කාර්ෂය 

මණ්ඩලය 

මහාචාර්ෂයවරුන් - - - - 02 6 06 08 

වජයෂ්ඨ 
කිකාචාර්ෂය 

10 13 21 38 45 53 51 60 

කිකාචාර්ෂය/ 
කිකාචාර්ෂය 

(පරිවාස) 

75 78 66 63 69 92 78 85 

පරිපාලන කාර්ෂය මණ්ඩලය 15 13 16 16 16 21 21 24 

ුස්තකාල කාර්ෂය මණ්ඩලය 03 03 03 03 03 03 4 03 

අනධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය 04 04 04 40 73 130 133 152 

එකතුව 107 111 110 160 208 309 289  332 

1.1.3. මූලය සුවිමශේෂීතා 

2019 වර්ෂෂය තුළ සිදුකරන ලද ුනරාවර්ෂතන හා ප්රාේධන වියදම්වල මූලය ප්රගතිය පහත දැක්වේ. ඒ අනුව, 

ුනරාවර්ෂතන වියදම් අතුරින්, මුළු වියදවමන් 64% ක්ම වපෞේගලික පඩිනඩි සඳහා වැය කර ඇති අතර ඉතිරි 

මුදල වවනත් වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා  වැයී ඇත. 

පසුගිය වසර පහ තුළ එක් සිසුවවකු සඳහා වැයවූ පිරිවැය පහත වගුවේ දැක්වේ. 

එක් ශිෂයමයකුට පිරිවැය  

වර්ෂය 2015 2016 2017 2018 2019 

සිසුන් ගණන 1956 2046 2250 2502 2701 

ුනරාවර්ෂතන වියදම් (රු. 000) 533,496 693,019 893,332 1,090,613 1,300,169 

ප්රාේධන වියදම් (රු. 000) 175,669 273,367 530,145 458,035 457,755 

එක් ශිෂයවයකුට පිරිවැය - 

ුනරාවර්ෂතන (රු.000) 

273 339 397 436 481 

එක් ශිෂයවයකුට පිරිවැය - ප්රාේධන  

(රු. 000) 

90 134 236 183 169 

වගුව 1.3.  ඒක ශිෂය පිරිවැය -2015-2019 
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1.2.  ාධනතා  

1.2.1. යටිතල පෙසුකම් 

නව ුස්තකාල වගාඩනැඟිල්ල සඳහා මුල්ගල් තැබීම 2019 ජුලි 18 වන දින සිදුවකරුනි. වමම වතමහල් 

වගාඩනැගිල්ල නීන කුඩා ශ්රවණාගාරය, පරිගණක රසායනාගාරය, වකෞතුකාගාර අංශය සහ තවත් 

වබාවහෝ පහසුකම් සහිතව  ඌව වවල්ලස්ස  විශ්වවිදයාල ප්රජාවවේ පර්ෂවේෂණ හා ඉවගනුම් කාර්ෂයයන් 

ප්රවර්ෂධනය සඳහා අංග සම්පූර්ෂණ ුස්තකාලයක් වලස ඉදිකරනු ඇත. වමහි ඉදිකිරීම් 2021 වර්ෂෂය වන විට 

අවසන් ීමට නියමිත අතර එය ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාල ඉතිහාසවේ තවත් සන්ධිස්ථානයක් 

සනිටුහන් කරනු ඇත. 

1.2.2. අධයයන ො පර්මේෂණ  ාධනතා 

1.2.2.1.  ංචාරක කර්මාන්ත අධයයන අංශය  ේථාපිත කිරීම 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ 10 වන අධයයන අංශය වන සංචාරක කර්ෂමාන්ත අධයයන 

අංශයකළමනාකරණ පීඨය යටවත් 2019 අවේල් මස පිහිටුවන ලදී. ආචාර්ෂය පී.ආර්ෂ.සී. රණසිංහ මහතා 

අධයයන අංශවේ ප්රධානියා වලස පත් කරන ලදී. 
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ප්රාේධන වත්කම් ුනරුත්ථාපනය හා
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ගෘහ භාණ්ඩ හා සවිකෘත 

රසායනාගාර හා ඉගැන්ීම් උපකරණ 

වවනත් ප්රාේධනය 

පර්ෂවේෂණ ශක්තිමත් කිරීම 

වගුව 1.2 ුනරාවර්ෂතන වියදම් සංයුතිය -2019 

 

වගුව 1.3 ප්රාේධන වියදම් සංයුතිය -2019 
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1.2.2.2. ශ්රී ලංකා විශේවවිදයාල ආර්ික විදයාඥයන්මේ  ං දමේ   භාපතිත්වය 

2019 ජුනි 20 වන දින රුහුණ විශ්ව විදයාලවේ දී පැවති ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ආර්ෂික විදයාඥයන්වේ 

සංසදවේ 30 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්ීවම් දී 2020 වර්ෂෂය සඳහා එම සංසදවේ සභාපතිත්වය සඳහා 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය වත්රී පත් ී තිවේ. රාජය පරිපාලන අධයයන අංශ ප්රධානී ආචාර්ෂය 

පී.එච්.ටී.කුමාර මහතා සිය කාර්ෂය මණ්ඩලය සමග ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය නිවයෝජනය කරමින් ඒ 

සඳහා සහභාගී විය. 

1.2.2.3. තුන්වන ජාතයන්තර පර්මේෂණ  මුළුව (IRCUWU) 2019 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ ජාතයන්තර පර්ෂවේෂණ සමුළුව (IRCUWU -2019) 2019 වපබරවාරි 7 

සිට 9 දින වල ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාල පරිශ්රවේ දී පැවැත්විණි. 2019 අන්තර්ෂජාතික පර්ෂවේෂණ 

සමුළුව අනු වත්මා 18 කින් සමන්විත වූ IRCUWU වාචික ඉදිරිපත් කිරීම් (358) ක් සහ වපෝස්ටර්ෂ ඉදිරිපත් 

කිරීම් (234) යටවත් පිකා 592 ක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර අනතුරුව පූර්ෂණ සැසිය පැවැත්වුණි. වමම 

සමුළුවේදී වජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය එච්.එච්.ඩී.එන්.පී. ඔපාත විසින් "තිරසාරභාවය සහ ආයතනික ආචාර ධර්ෂම: 

නවවෝත්පාදන කළමනාකරණ චින්තනය” පිළිබඳ වේශනයක් පැවැත්වූ අතර මහාචාර්ෂය වනාවයල් 

ස්වකාේ “සංචාරක කර්ෂමාන්තය, තාක්ෂණය සහ නවවෝත්පාදන ”යන මාතෘකාව යටවත් වේශනයක් 

පැවැත්ීය. ඕස්වේලියාව, ඉන්දියාව, ජපානය සහ නවසීලන්තය යන රටවලින් 45 කට අධික විවේශිකයින් 

පිරිසක් වමම අවස්ථාවට සහභාගී ීම විවශ්ෂත්වයකි. ජාතයන්තර පර්ෂවේෂණ සමුළුව රාත්රී වභෝජන 

සංග්රහය, සංස්කෘතික සංදර්ෂශනය සහ සම්මන්ත්රණ චාරිකාව සමඟ අවසන් විය. තවද, තම පර්ෂවේෂණ 

කටයුතු සුචිගත කරන ලද, සුචිගත වනාකළ සඟරාවල ප්රකාශයට පත් කළ සහ 2017 වර්ෂෂය සඳහා වැඩිම 

උුන සංඛයාවක් පළ කළ ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය සඳහා පර්ෂවේෂණ 

සම්මාන ප්රදානය කරන ලදී. මීට අමතරව, 2017 වසවර්ෂ වඩාත්ම කැපී වපවනන තරුණ හා වජයෂඨ් 

පර්ෂවේෂකයා සඳහා සම්මාන පිරිනමන ලදී. 

1.2.2.4. නවවන උපාධි ප්රදාමනෝත් වය 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ 9 වන උපාධි ප්රදාවනෝත්සවය 2019 අවගෝස්තු 31 වන දින හම්බන්වතාට 

මාගම් රුහුණුුර ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ මධයස්ථානවේ දී පැවැත්විණි. ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ 

කුලපති ිපිටකචාර්ෂය ධර්ෂම කීර්ෂති ශ්රී සුමංගල රතනපාල ධම්මරඛිත අති ගෞරවනීය පූජය වබන්ගමුවේ ශ්රී 

ධම්මදින්න නායක හිමිපානන් වහන්වස් විසින් වම් වසවර්ෂදී උපාධි 490ක් පිරිනමන ලදී. රයිගම් කින්ඩම් 

වයාපාරවේ නිර්ෂමාතෘ සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ෂය රී ලියනවේ මහතා විසින් උපාධිප්රදාන 

වේශනය පැවැත්ීය. වමම 9 වන උපාධි ප්රදාවනෝත්සවවේ දී සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨය 

විසින් උපාධි පාධිපාඨමාලා පහක් යටවත් ප්රථම උපාධි 194 ක් ද වයවහාරික විදයා පීඨය විසින් උපාධි 

පාඨමාලා හතරක් යටවත්  ප්රථම උපාධි 183ක් ද ප්රදානය කරන ලද අතර කළමනාකරණ පීඨය උපාධි 

පාඨමාලා වදකක් යටවත් ප්රථම උපාධි 113ක් ප්රදානය කරන ලදී. 

1.2.2.5. තාක්ෂණ ො අගය එකතු කිරීමම් ජර්නලය (JTVA) 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ තාක්ෂණ හා අගය එකතු කිරීවම් ජර්ෂනලවේ මංගල වවළුම 2019 අවේල් 

4 වන දින චාරිත්රානුකූලව එලිදක්වන ලදී. 

1.2.2.6. ඇක්වා ම ෝරම්– 2019 

සත්ව විදයා අධයයන අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද මිලියන 21ක් වපෝෂණය කිරීම : නිල් ආර්ෂිකය 

වදසට යන වත්මාව යටවත් ඇක්වා වෆෝරම් - 2019 (AF-2019) 2019 වනාවැම්බර්ෂ 28 වන දින විශ්ව 

විදයාල පරිශ්රවේදී පැවැත්විණි. වමම සංසදය  සඳහා ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාලවලින් 350 කට අධික පිරිසක් 

සහ පර්ෂවේෂණ ආයතනවල, කර්ෂමාන්ත ක්වෂ්වත්ර වේ විවශ්ෂඥයින් සහභාගී වූ අතර, කර්ෂමාන්ත හා 

පර්ෂවේෂණ ආයතනවල ආරාධිත කිකයන් හය වදවනකු ජලජීී වගා හා ධීවර කර්ෂමාන්ත ක්වෂ්ත්ර පිළිබඳ 

වේශන පැවැත්වූහ. 
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1.2.2.7. එමරල්්  ම්මානය – 2018-2019 

2019 සැප්පතැම්බර්ෂ 18 වනදින වකාළඹ මවුන්ේ ලැීනියා වහෝටලවේදී පැවති විශ්වවිදයාල 

ුස්තකාලයාධිපතිවරුන්වේ සංගමවේ (ICULA-2019) ජාතයන්තර සමුළුවේදී 2018-2019 වර්ෂෂය සඳහා 

ශ්රී ලංකා විශ්ව විදයාල අතර එමරල්ඩ් අන්තර්ෂගතවේ නැගී එන ඉහළ පරිශීලකයා වලස ඌවවවල්ලස්ස 

විශ්වවිදයාලයට  ඇගයීවම් සම්මානයක් හිමිී තිවේ.  

1.2.2.8. ජනාධිපති  ම්මාන - ආචාර්ය ආර්. පී. ඩී. ගුණතිලක  

2017 වර්ෂෂය සඳහා ස්වකාපස් දත්ත ගබඩාවේ සුචිගත කර ඇති ඉහළ බලපෑම් සහිත සඟරාවල පළ වූ 

විශිෂ්ට පර්ෂවේෂණ පිකා සඳහා අපනයන කෘිකර්ෂම අධයයන අංශවේ වජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය ආචාර්ෂය 

ආර්ෂ. පී. ඩී. ගුණතිලක වවත ජනාධිපති සම්මාන පිරිනමන ලදී. වමම සම්මාන ප්රදාවනෝත්සවය 2019 

අවගෝස්තු 26 වන දින වකාළඹ ටාේ සමුරා වහෝටලවේදී පැවැත්විණි. 

1.2.2.9. පර්මේෂණ ප්රදාන  ම්මාන - මොචාර්ය එච්. එම්.එ ේ. මක්. මෙේරත් 

සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨවේ අපනයන කෘිකර්ෂම අධයයන අංශවේ මහාචාර්ෂය සමන් 

වහ්රත් වවත ජාතික පර්ෂවේෂණ කවුන්සිලවයන් (NRC) විමර්ෂශන වමවහයුම් පර්ෂවේෂණ ප්රදානයක් 

(රුපියල්මිලියන 8.3ක) ප්රදානය කර ඇත. විදයා පීඨවේ භූ විදයා අධයයනාංශවේ වජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය 

වරෝහන චන්රජිත් සහ වප්පරාවදණිය විශ්වවිදයාලවේ කෘිකර්ෂම පීඨවේ වබෝග විදයා අධයයන අංශවේ 

ප්රධානී, වජයෂ්ඨ මහාචාර්ෂය ඩේලිේ.ඒ.වේ.එම් ද වකාස්තා වමම පර්ෂවේෂණ වයාපෘතිවේ සම විමර්ෂශකයින් 

වලස කටයුතු කරනු ඇත. 

1.2.2.10. මොචාර්ය මේ.පී.සී. චන්රම ේන අනු ේමරණ  ම්මානය 2019 – ආචාර්ය පී. බී. 
රත්නීර 

කාබනික රසායන විදයාව සහ වජව රසායන විදයාව, ඖෂධවේදය, අණුක ජීව විදයාව සහ වජව 

ක්රියාකාරකම් වැනි ක්වෂ්ත්රවල දක්වන ලද සුවිවශ්ෂී පර්ෂවේෂණ දායකත්වය වවනුවවන් වයවහාරික විදයා 

පීඨවේ වජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය ආචාර්ෂය පී.බී.රත්නීර වවත ලංකා රසායන විදයායතනය විසින් මහාචාර්ෂය 

වේ.පී.සී.චන්රවස්න අනුස්මරණ සම්මානය - 2019 පිරිනමන ලදි. වමහි සමාරම්භක සැසිවේදී ඇය විසින් 

මහාචාර්ෂය වේ.පී.සී. චන්රවස්න අනුස්මරණ වේශනය ද පවත්වන ලදි. එම සම්මාන ප්රදාවනෝත්සවය 2019 

ජුනි 10 වන දින වකාළඹදී පැවැත්විණි. 

1.2.2.11. මොඳම පර්මේෂක  ම්මානය - ආචාර්ය ටී. ප්රතීපන් 

ුස්තකාල සහ වතාරතුරු විදයා ක්වෂ්ත්රවේ දක්වන ලද සුවිවශ්ෂී දායකත්වය සහ පළකරන ලද ප්රකාශන 

වවනුවවන් වජයෂ්ඨ සහකාර ුස්තකාලයාධිපති ආචාර්ෂය ටී.ප්රතීපන් වවත  ඉන්දීය ශාස්ත්රීය 

පර්ෂවේෂකයන්වේ සංගමය විසින් වහාඳම පර්ෂවේෂක සම්මානය පිරිනමන ලදි. සම්මාන ප්රදාවනෝත්සවය 

2019 අවේල් 21 වන දින ඉන්දියාවේ ජමාල් වමාවහාමඩ් විදයාලවේ ශ්රවණාගාරවේ දී පැවැත්විණි. 

1.2.2.12. මොඳම ඉදිරිපත් කරන්නා  ම්මාන - ඒ. සී. ඩබ්ලිව්. එම්. සී.එල්. මක්. මකා ේවත්ත 
 ෙ ඒ. පී.අමබ්ලගුනවර්ධන 

2019 අවගෝස්තු 22-23 දිනවල බැංවකාක් නුවර පැවති ධීවර හා ජලජීී වගාව පිළිබඳ 6 වන ජාතයන්තර 

සමුළුවේ (ICFA) -2019 හි වහාඳම ඉදිරිපත් කරන්නාට හිමි සම්මානය ඌවවවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ 

සත්ව විදයා අධයයන අංශයට අනුයුක්ත ආධුනික කිකාචාර්ෂයවරුන් වන ඒ. සී. ඩේලිේ. එම්. සී.එල්. වක්. 

වකාස්වත්ත සහ ඒ.පී.අවේගුනවර්ෂධන මහත්මිය විසින් හිමිකරවගන තිවේ. ජාතයන්තර දැනුම 

කළමනාකරණ ආයතනය (TIIKM) විසින් වමම සමුළුව සංවිධානය කරන ලදී. සමුළුවේ අධයයන 

හවුල්කරුවවකු වලස ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය කටයුතු කරන ලදී. 



 

11  

1.2.2.13. මොඳම ඉදිරිපත් කරන්නා  ම්මානය - මක්. මක්. ටී. එන්. රණීර මෙතා 

2019 වනාවැම්බර්ෂ 21 සහ 22 යන වදදින තුළ වපරාවදණිය විශ්වවිදයාලවේදී පැවති පශ්චාත් උපාධි 

කෘිකර්ෂම ආයතනවේ 31 වන වාර්ෂික සම්වම්ලනවේ දී සැසිවාරවේ වහාඳම ඉදිරිපත් කරන්නා 

සම්මානය ඌවවවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ සත්ව විදයා අධයයන අංශයට අනුයුක්ත ආධුනික කිකාචාර්ෂය 

වක්.වක්.ටී.එන්. රණීර මහතා දිනා ගත්වත්ය. 
 

1.2.3. ශිෂය  ාධනතා  

1.2.3.1. තායිලන්තමේ IPITEX රන් පදක්කම  

2019 වපබරවාරි 6 වන දින පැවති බැංවකාක් ජාතයන්තර බුේධිමය වේපල නව නිපැයුම්, නවවෝත්පාදන 

හා තාක්ෂණ ප්රදර්ෂශනවේදී ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලීය පරිගණක විදයා හා වතාරතුරු අධයයන අංශවේ 

වබවිලැේස් කණ්ඩායම වවත IPITex රන් පදක්කම සහ ඉන්දියානු නවවෝත්පාදක සංගමවේ විවශ්ෂ 

සම්මානයක් පිරිනමන ලදී. වමහිදී බුේධික පී. ද සිල්වා මහතා ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලීය වබවිලැේස් 

කණ්ඩායම නිවයෝජනය කවළ්ය. IPITex 2019 ප්රදර්ෂශනය සඳහා රටවල් 25 කින් නව නිපැයුම් 443 ක් 

ඉදිරිපත් කර තිබිනි. තායි නව නිපැයුම්කරුවන් සහ ජාතයන්තර නව නිපැයුම්කරුවන් අතර සහවයෝගීතාව 

වැඩි දියුණු කිරීම, සංවර්ෂධනය කිරීම සහ නිර්ෂමාණය කිරීම වමම උත්සවවේ අරමුණ විය. ඌව වවල්ලස්ස 

විශ්වවිදයාලවේ වබවිලැේස් කණ්ඩායම  බුේධික පී. ද සිල්වා, රන්ජිත් කරුණාරත්න, ඉසුරු එරිසිංහ, ප්රනීත් 

ජයරත්න, රන්දික මධුෂාන් යන අයවගන් සමන්විත විය. 

1.2.3.2. අන්තර් විශේව විදයාල වයාපාර  ැලසුම් තරඟමේ ජයග්රාෙකයා - BIZ MINDZ 
2019 - එ ේ. එම්. ඩී. ආර්. ආර්. ම ේනාරත්න මිය 

කැළණිය විශ්වවිදයාලවේ තරුණ වයවසායකයින්වේ සංගමය (YEA) විසින් සංවිධානය කරන ලද 

අන්තර්ෂ විශ්ව විදයාල වයාපාර සැලසුම් තරඟයට (BIZ MINDZ 2019) ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ 

අපනයන කෘිකර්ෂම උපාධි වැඩසටහවන් 3 වන වසවර්ෂ ඉවගනුම ලබන එස්. එම්. ඩී. ආර්ෂ.වස්නාරත්න 

ශිෂයාව සහභාගී විය. රාජය විශ්ව විදයාල නිවයෝජනය කරන ුේගලයින් / කණ්ඩායම් 25 ක් සමඟ තරඟ 

කරමින් ඇය අන්තර්ෂ විශ්ව විදයාල වයාපාර සැලසුම් තරඟය - 2019 හි ජයග්රාහිකාව වූවාය. වමම සම්මාන 

ප්රදාවනෝත්සවය 2020 ජනවාරි 9 වන දින කැළණිය විශ්වවිදයාලවේ දී පැවැත්විණි. 

1.2.3.3. ඌව මවල්ල ේ  විශේවවිදයාලමේ මරාමබෝ තරඟාවිය 2019 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ වරාවබෝ තරඟාවලිය 2019 අඛණ්ඩව තුන්වන වරටත් ඌව වවල්ලස්ස 

විශ්වවිදයාලය විසින් එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්ෂයාලය සමඟ එක්ව 2019 ඔක්වතෝබර්ෂ 20වන දින 

වකාළඹ වේස් එක්ස්පර්ෂේ සිටිහිදී සාර්ෂථකව පවත්වන ලදී. තරඟය කාණ්ඩ වදකක් යටවත් පවත්වන ලදී; 

වරාවබෝටික් සටනට උේවයෝගිමත් තරුණ සිසුන් ගණනාවක් සහභාගී වූ වමය පාසල් සහ විවෘත යන 

කාණ්ඩ වදක යටවත් පැවැත්විණි. වම් සඳහා  කණ්ඩායම් 101 ක් නිවයෝජනය කරමින්  තරඟකරුවන් 

500 කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වූහ. වමම තරඟවේ පළමු හා වදවන ස්ථාන පිළිවවලින් වමාරටුව 

විශ්වවිදයාලය සහ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිදයාලය විසින් දිනා ගන්නා ලදී. 

1.2.3.4. ශීමකෝ්මෙ ේ (SHECODERess V3.0) 

ශීවකෝඩ්වෙස් යනු ශ්රී ලංකාවේ අන්තර්ෂ විශ්වවිදයාල බාලිකාවන් සඳහා පමණක් පැවැත්වවන 

වැඩසටහනකි.  එය සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ IEEE ශිෂය ශාඛාවේ WIE 

ඇෆිනිටි සමූහය විසිනි. එය 2019 වනාවැම්බර්ෂ 2-3 දින වල ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාල පරිශ්රවේ 

රැයක්ුරා පැවතිනි. දිවයිවන් වතාරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශ්රම බලකාවේ කාන්තාවන් අතර 

වක්තීකරණ, ක්රමවල්ඛන සහ අවනකුත් අවශය වතාරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා ප්රචලිත කිරීම සඳහා වමම 

උත්සවය සංවිධානය කරන ලදී. වමම අවස්ථාවට ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය, වකාළඹ විශ්වවිදයාලය, 

වමාරටුව විශ්වවිදයාලය, වයඹ විශ්වවිදයාලය, සබරගමුව විශ්වවිදයාලය, ශ්රී ජයවර්ෂධනුර විශ්වවිදයාලය, 
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කැළණිය විශ්වවිදයාලය, නැවගනහිර විශ්වවිදයාලය සහ ජාතික වයාපාර කළමනාකරණ පාසල 

නිවයෝජනය කරමින් තරඟකරුවන් 150 කට අධික පිරිසක් සහභාගී වූහ. 

1.2.3.5. ගැමලනා 2019 

ආහාරපාන, වභෝජන සංග්රහ, කළමනාකරණය සහ වැඩසටහන් කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්රාවයෝගික 

අවවබෝධයක්  සිසුන්ට ලබා දීවම් අරමුණින් වයාපාර කළමනාකරණවේදී ආගන්තුක සත්කාර, සංචාරක 

වයාපාර හා සිේධි පිළිබඳ කළමනාකරණ උපාධි වැඩසටහවන් සිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලද 

“ේවලනා 2019” වැඩසටහන 2019 ජුලි 8 වන දින පවත්වන ලදි. වමවර “ගැවලනා 2019” හි වත්මාව 

වූවේ “අපූරු වේගාස් වවත සාදරවයන් පිළිගනිමු - ඔවේ සිහින වපෝෂණය කරන්න” යන්නයි. එහිදී 

අමුත්තන්ට අේවිතීය සූපශාසත්්ර අත්දැකීමක් ලබා දීම වකවරහි අවධානය වයාමු වකරුනි. 

1.2.3.6. ENM කු ලානය 2019 

වයවසායකත්ව හා කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාවේ උපාධි අවප්පක්ෂකයින් විසින් සංවිධානය කරන ලද 

වාර්ෂික සැහැල්ලු පන්දු ක්රිකේ තරඟාවලිය වන “ENM කුසලානය 2019” තරඟාවලිය 2019 වනාවැම්බර්ෂ 

30 සහ වදසැම්බර්ෂ 01 යන දිනවල විශ්ව විදයාල ක්රීඩා පිටිවේදී පැවැත්විණි. සමගිය ශක්තිමත් කරමින් 

කණ්ඩායම් හැඟීම දිරිගැන්ීවම් අරමුණින්, කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයින්වගන් යුත් කණ්ඩායමක් ද 

ඇතුළුව කණ්ඩායම් 14 ක සහභාගීත්වවයන් වමය සාර්ෂථකව පැවැත්විණි. ENM කුසලානය 2019 

ශූරතාවය වත් තාක්ෂණය සහ අගය එකතු කිරීවම් උපාධි වැඩසටහන නිවයෝජනය කළ කණ්ඩායම විසින් 

දිනා ගන්නා ලදී. 

1.2.3.7. ANS කු ලානය 2019 

වසසු අධයයන අංශවල සිසු සිසුවියන් අතර කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ෂධනය කරමින් ඔවුන්වේ දක්ෂතා 

වර්ෂධනය කර ගැනීම දිරිගන්වමින් සත්ව විදයා උපාධි පාඨමාලාවේ උපාධි අවප්පක්ෂකයින් විසින් අඛණ්ඩව 

12 වන වරටත් 2019 වනාවැම්බර්ෂ 26 වන දින ANS කුසලානය 2019 පාපන්දු තරඟාවලිය සංවිධානය 

කරන ලදී. වමම තරඟාවලිය නවකයන්ට සහ වෘත්තිකයින්ට ක්රීඩාව සඳහා සහභාගී ීමට විවනෝදාත්මක 

වාතාවරණයක් නිර්ෂමාණය කවළ්ය. කළමනාකරණ පීඨය නිවයෝජනය කළ කණ්ඩායම විසින් ඒඑන්එස් 

ANS කුසලානවේ ශූරතාවය දිනා ගන්නා ලදී. 

1.2.3.8. ඇමග්රා ෆු් ෆිමය ේටා (AGRO FOOD FIESTA  2019) 

කෘි ආහාර ෆිවයස්ටා 2019 වැඩසටහන අපනයන කෘිකර්ෂම අධයයන අංශවේ කෘි සමාජය විසින් 

සංවිධානය කරන ලද අතර එය 2019 ජූලි 4 වන දින ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාල පරිශ්රවේදී පැවැත්විණි. 

අපනයන කෘිකර්ෂම අධයයන අංශවේ සිසුන්ට ආහාර නිෂප්ාදන වවළඳ නාමකරණය, ඇසුරුම්කරණය 

සහ අවලවිකරණය පිළිබඳ ප්රාවයෝගික නිරාවරණ සහ අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා වමම වැඩසටහන  

පවත්වන ලදී. 

1.2.3.9. අවුමරෝරා (AURORA 2019) 

අවුවරෝරා 2019 වැඩසටහන ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ සත්ව විදයා අධයයන අංශය විසින් 2019 

ඔක්වතෝබර්ෂ 28 වන දින ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේදී සංවිධානය කරන ලද අතර එය ඌව 

වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාල  ප්රජාවට අමතක වනාවන සූපශාසත්්ර අත්දැකීමක් ලබා දුන් අවස්ථාවක් විය. ඌව 

වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ සංගීත කවය වමම අවස්ථාවට විචිත්රවත් සංගීතයක් ලබා වදමින් එය වර්ෂණවත් 

කවළ්ය. ප්රජා සංවර්ෂධන කටයුතුවලට ආධාර කිරීම සඳහා අරමුදල් රැස් කිරීවම් අරමුණින් ඌව වවල්ලස්ස 

විශ්වවිදයාලවේ සිසු සිසුවියන් විසින් සකස ්කරන ලද විවිධාකාර රසවත් ආහාර එකම වසවනක හිඳ රස 

බැලීමට විශ්වවිදයාල ප්රජාවට වමහිදී අවස්ථාව උදා විය. 



 

13  

1.2.4. විමේශ  ංචාර  ෙ ජාතයන්තර  ෙමයෝගීතා 

1.2.4.1. ඉන්ීය ජාතයන්තර  මුළුමව් ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා - මොචාර්ය මේ. එල්. 
රත්නම ේකර 

2019 අවගෝස්තු 16-17 දිනවල ඉන්දියාවේ වකායිම්බතූර්ෂහි භාරතියාර්ෂ විශ්ව විදයාලවේ පැවති 

ුස්තකාලයාධිපතිත්වය: නවවෝත්පාදන හා පරිවර්ෂතනයන් (ICRLIT - 2019) යළි සකස් කිරීම පිළිබඳ 

ජාතයන්තර සමුළුවේ ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා වලස ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ උපකුලපති 

මහාචාර්ෂය වේ. එල්. රත්නවස්කර මහතා සහභාගී විය. එහි ප්රධාන වේශනය උපකුලපතිතුමන් විසින් 

පවත්වන ලද අතර වමම සංචාරය විශ්ව විදයාල වදක අතර ශක්තිමත් ජාලයක් වගාඩනැගීවම් වැදගත් 

පියවරක් විය. 

1.2.4.2. ජාතයන්තර  මුළුමව් ප්රධාන කිකයා - ආචාර්ය මක්.ඩබ්ලිව්.එ ේ. එන්.කුමාරි 

විදයා හා තාක්ෂණ අධයයන අංශවේ වජයෂ්ඨ කිකාචාර්ෂය ආචාර්ෂය වක්.ඩේලිේ.එස්.එන්.කුමාරි මිය 

ඉන්දියාවේ ආචාර්ෂය නාගර්ෂජුන විශ්ව විදයාලය විසින් 2019 මාර්ෂතු 4-5 දිනවල පවත්වන ලද පරිගණක 

විදයා හා ඉංජිවන්රු විදයාවේ මෑත කාලීන දියුණුව පිළිබඳ ජාතයන්තර සමුළුවේ (IC-RACE 2019) ප්රධාන 

වේශකයා වලස කටයුතු කළාය. උපකල්පිත පරීක්ෂණ සහ ආකෘති නිර්ෂමාණවේ සංඛයානමය සංකල්ප 

සහ වයදුම පිළිබඳ ප්රධාන වේශනය ඇය විසින් පවත්වන ලදි. එම විශ්ව විදයාලවේම ගණිත 

අධයයනාංශවේ ගණිතය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි සිසුන් සඳහා වර්ෂඛීය වනාවන ප්රතිගාමී විශ්වල්ෂණය 

පිළිබඳ ආරාධිත වේශනයක් ද ඇය විසින් පැවැත්ීය. 

1.2.4.3. ජාතයන්තර  ම්මන්රණමේ  ම්පත්දායකයා - ආචාර්ය ටී.ප්රතීපන් 

ඉන්දියාවේ මදුරායි කමරාේ විශ්ව විදයාලවේ ුස්තකාල හා වතාරතුරු විදයා අධයයනාංශය විසින් 

සංවිධානය කරන ලද ුස්තකාල කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ හරිත වතාරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ 

ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණය සඳහා සම්පත්දායකවයකු වලස වජයෂ්ඨ සහකාර ුස්තකාලයාධිපති ආචාර්ෂය 

ටී. ප්රතීපන් මහතා සහභාගී වූ අතර එය 2019 අවේල් 23 වන දින පැවැත්විණි. වේශන, ුස්තකාල වස්වා 

සඳහා හරිත තාක්ෂණය පිළිබඳ මාතෘකා වලින් සමන්විත සාකච්ො සහ හරිත ුස්තකාල පරිසරය සඳහා 

තාක්ෂණය වයාදා ගැනීම  පිළිබඳ සාකච්ොවලින් එය සමන්විත විය. 

1.2.4.4. ඉන්දියන් මකෝනර් වැඩ ටෙන ආරම්භ කිරීම 

ඉන්දියාවේ සංස්කෘතිය හා සාහිතයය ප්රවර්ෂධනය කිරීවම් අරමුණින් ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ 

ඉන්දියානු වකෝනර්ෂ “භාරත් එක්පරිවච්” (ඉන්දියාව හඳුනාගැනීම: වලෝකය සමඟ දැනුම වබදා ගැනීම) 

වැඩසටහවන් සමාරම්භක උත්සවය 2019 ජූලි 17 වන දින උපකුලපති, ඉන්දියානු සහකාර මහ 

වකාමසාරිස් කාර්ෂයාල නිවයෝජිතයින්, පීඨාධිපතිවරුන්, වල්ඛකාධිකාරී, ුස්තකාලයාධිපති, මූලයාධිකාරී 

සහ ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයින්වේ සහභාගීත්වවයන් පැවැත්විණි. 

1.2.5.  ෙතිකපර මට්ටමම් වැඩ ටෙන් 

1.2.5.1. පා ල් ෙැරගිය අය  ඳො ඉංග්රීසි  ෙතිකපර පාඨමාලාව- 8 වන බඳවා ගැනීම 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ දුරස්ථ අධයාපන මධයස්ථානය (CODL) යටවත් පිරිනමනු ලබන පාසල් 

හැරගිය අය සඳහා පවත්වනු ලබන ඉංග්රීසි සහතිපත්ර පාඨමාලාවේ 8වන ශිෂය කණ්ඩායම සඳහා වන 

පාඨමාලාවේ සමාරම්භක උත්සවය 2019 වදසැම්බර්ෂ 7 වන දින පැවැත්විණි. 

1.2.5.2. මරාමබෝ විදයාව ො ආර්ුයිමනෝ වැඩ ටෙන්කරණය පිළිබඳ මකටි පාඨමාලාව 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ දුරස්ථ අධයාපන මධයස්ථානය (CODL) යටවත් පිරිනමනු ලබන 

2019/2020 ශිෂයකණ්ඩායම් සඳහා වන වරාවබෝ විදයාව හා ආර්ෂුයිවනෝ වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ 

වකටි පාඨමාලාවේ සමාරම්භක උත්සවය 2019 වදසැම්බර්ෂ 14 වන දින පවත්වන ලදී. ආර්ෂුයිවනෝ 
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වැඩසටහන්කරණය සහ වරාවබෝ පාලන යාන්ත්රණය පිළිබඳ දැනුම වර්ෂධනය කරගැනීමට උත්සුකවන අය 

සඳහා වමම පාඨමාලාව පිරිනමනු ලැවේ. 

1.2.6. මවනත් වැඩ ටෙන් 

1.2.6.1. විසිතුරු මත් ය වගාව පිළිබඳ වැඩමුළුව 

සත්ව විදයා අධයයනාංශය විසින් ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ ඇක්වා ක්ලේ සහ ශ්රී ලංකාවේ සජීී 

නිවර්ෂතන මත්සය අපනයනකරුවන්වේ සංගමය සමඟ එක්ව සංවිධානය කරන ලද විසිතුරු මත්සය වගාව 

පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුව 2019 ඔක්වතෝබර්ෂ 4 වන දින පැවැත්විණි. වමම වැඩමුළුවේ ප්රධාන අරමුණ වූවේ 

විසිතුරු මත්සය කර්ෂමාන්තය පිළිබඳ කාර්ෂමික අත්දැකීම් හුවමාරුකරගැනීම සහ වබදාහදා ගැනීමයි. වමම 

වැඩමුළුවේ දී මත්සය වගාව, එයට ඇති අවස්ථා සහ අපනයනවේ අභිවයෝග සම්බන්ධ විවිධ මාතෘකා 

ආවරණය විය. රජවේ වදපාර්ෂතවම්න්තු සහ වපෞේගලික කර්ෂමාන්ත පිළිබඳ විවශ්ෂඥයින් විසින් වමය 

පවත්වන ලද අතර ඒ සඳහා  රුහුණ විශ්ව විදයාලය, සාගර විශ්ව විදයාලය, අනුරාධුර විශ්ව විදයාල විදයා 

ආයතනය සහ ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය නිවයෝජනය කරමින් 250 කට අධික පිරිසක් සහභාගී වූහ. 

1.2.6.2. වෘත්තීය මපාළ 2019 

පීඨවලට හා සිසුන්ට, කර්ෂමාන්ත හා වස්වා අංශවේ අනාගත වස්වා වයෝජකයින්ට,මානව සම්පත් 

උපවේශකයින්ට සහ වෘත්තීය උපවේශන සමාගම්වලට එකිවනකාවේ අවනයෝනය ප්රතිලාභ සඳහා 

ක්රියාකිරීමට වේදිකාවක් සකස්කිරීවම් අරමුණින්ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේකළමනාකරණ පීඨය 

විසින් වෘත්තීය වපාළ - 2019 “ඔවේ අනාගතය ගවේෂණය කරන්න” යන වත්මාව යටවත් 2019 

සැප්පතැම්බර්ෂ 02 වන දින විශ්ව විදයාල පරිශ්රවේදී සංවිධානය කරන ලදී. විවිධ අංශ නිවයෝජනය කරන 

වබාවහෝ සම්පත්දායකවයෝ තම අත්දැකීම් වමහිදී වබදාහදා ගත් අතර වෘත්තීය අභිලාෂයන් පිළිබඳව සිසුන් 

දැනුවත් කළහ. 

1.2.7.   පු ේතකාලය 

1.2.7.1. ඌව මවල්ල ේ  විශේවවිදයාලමේ ආයතනික ගබඩාව  

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ ශාස්ත්රීය කටයුතු සඳහා වගෝලීය දැක්මක් ඇති කිරීවම් අරමුණින් 

ුස්තකාලය විසින් ආයතනික ගබඩාව (IR) ආරම්භ කළ අතර වමම පේධතිය පදනම් ී ඇත්වත් විවෘත 

මූලාශ්ර මෘදුකාංගයක් වන “ඩීඑස්වප්පස් (DSpace)” මෘදුකාංගයමත ය. එම කටයුතු 2019 අවේල් 30 වන 

දින ආරම්භ කරන ලද අතර ුස්තකාල කාර්ෂය මණ්ඩලවේ සහාය ඇතිව වජයෂ්ඨ සහකාර 

ුස්තකාලයාධිපති ආචාර්ෂය ටී. ප්රතීපන් මහතා විසින්එම පේධතිය සංවර්ෂධනය කරන ලදි. 

1.2.7.2. පර්මේෂණ දර්ශක  ෙ පර්මේෂණ කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුව 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ ුස්තකාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද පර්ෂවේෂණ දර්ෂශක, විේවත් 

ප්රකාශන, සහ පර්ෂවේෂණ කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුව 2016 වපබරවාරි 12 වන දින ප්රධාන 

පරිගණක විදයාගාරවේදී පැවැත්විණි.එම වැඩමුළුවේ ප්රධාන පරමාර්ෂථය වූවේ නීන තාක්ෂණ යුගය තුළ 

පර්ෂවේෂණ හා ප්රකාශන ප්රතිදානය වැඩි දියුණු කරන්වන් වකවස්ද යන්න පිළිබඳව බුේධි කළම්භනයක් 

ඇතිකිරීමයි. වැඩමුළුව ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි ප්රීණ සම්පත් ුේගලයින් 04 වදවනකු විසින් පවත්වන 

ලදී. ශ්රී ලංකාවේ විශ්ව විදයාල 07ක්, ජාතික විදයා පදනම, සහ ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය නිවයෝජනය 

කරමින් 104 වදවනකු වමම වැඩමුළුවටසහභාගී වූහ. 

1.2.7.3.  ාහිතයය  මාමලෝචනය කිරීම  ෙ මල්ඛණ මචෞරත්වමයන් වැළකී සිටීම පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

සාහිතයය සමාවලෝචනය කිරීම සහ වල්ඛණ වචෞරත්වවයන් වැළකී සිටීම පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 

ුස්තකාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද අතර සාහිතය විචාරය සඳහා සිසුන්වේ ධාරිතාවය ඉහළ නැංීම 

සහ මාර්ෂගගත රචනා වකාල්ලකෑවම් වමවලම් සම්බන්ධවයන් ඇති ගැටළුව විසඳීවම් අරමුණ ඇතිව වමම 
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වැඩමුළුව 2019 මාර්ෂතු 30 දින පවත්වනු ලැබීය. වමම වැඩමුළුවේ සම්පත්දායකයා වලස ශ්රී ලංකා විවෘත 

විශ්වවිදයාලවේ  ුස්තකාලයාධිපති ආචාර්ෂය මාවන්ල් වසවනවිරත්න කටයුතු කවළ්ය. 

1.2.8.  ාම්ප්රදායික ො  ං ේකෘතික වැඩ ටෙන් 

1.2.8.1. මපාම ාන් දන් ැල් මාලාව 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේසිසුන් විසින් සංවිධානය කරන ලදවාර්ෂික දන්සල් වැඩසටහන 2019 ජුනි 

5 වන දින විශ්වවිදයාල පරිශ්රය අසල දී පවත්වන ලදි. වබාවහෝ සිසුහු වාර්ෂික දන්සල් සඳහා ක්රියාකාරීව 

සම්බන්ධ වූහ. 

1.2.8.2. මමලයිතන්රම්  2019 

මවලයිතන්ත්රම් වැඩසටහන යනු විශ්ව විදයාලවේ සංස්කෘතික විවිධත්වය ප්රදර්ෂශනය කරමින් සිසුන්වේ 

කලාත්මක හා සංස්කෘතික වටිනාකම් ප්රවර්ෂධනය කිරීම සඳහා ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ වදමළ 

උපාධි අවප්පක්ෂකයින් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වාර්ෂික උත්සවයකි. වමම උත්සවය අඛණ්ඩව 6වන 

වරටත් 2019 වදසැම්බර්ෂ 29වන දින බදුල්ල සයිමන් පීරිස් අනුස්මරණ සම්මන්ත්රණ ශාලාවේදී පවත්වන 

ලදී. 

1.2.8.3. මඩාරතියා 2019 (Dorothea) 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ වාර්ෂික නත්තල් කැවරාල් වැඩසටහන 2019 වදසැම්බර්ෂ 22 වන දින 

පවත්වන ලදී. ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාල  පවුවල් සාමාජිකයන් සමඟ නත්තල් ප්රීතිය වබදා ගැනීම 

සඳහා  සිසුන් විසින් වමම නත්තල් උත්සවය සංවිධානය කරන ලදී. ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ  

සිසුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංස්කෘතික වැඩසටහන් ද විය. 

1.2.9. ප්රජා ම ේවා වැඩ ටෙන් 

1.2.9.1.  ංචාරක  උදාව – 2019 

ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ෂධන කාර්ෂයාංශය (එස්එල්ටීබී) සමඟ එක්ව අභයන්තර සංචාරක 

වමවහයුම්කරුවන්වේ සංගමය (SLAITO) විසින් 2019 ජුනි 21-22 යන දිනයන් තුළ බණ්ඩාරනායක 

අනුස්මරණ ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණ ශාලාවේ සංවිධානය කරන ලද “සංචරක උදාව” ප්රදර්ෂශනය සඳහා 

ආගන්තුක සත්කාර සංචාරක කර්ෂමාන්ත හා වැඩසටහන් කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාවේ තුන්වන 

වසවර්ෂ උපාධි අවප්පක්ෂකයින් සංචාරක කර්ෂමාන්තය ආශ්රිත නිෂප්ාදන හා වතාරතුරු ප්රදර්ෂශනය කරන ලදී. 

වමහිදී ප්රධාන වශවයන් අවධානය වයාමු කරන ලේවේ කර්ෂමාන්තය පිළිබඳ දැනුම, සංචාරක සැලැස්ම සහ 

අවලවිකරණය පිළිබඳ අවවබෝධය ලබා ගැනීම යන කාරණා සඳහා ය. 

1.2.9.2. ශිල්පාභිමෂේක 2019 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ උපාධි අවප්පක්ෂකයින් විසින්“ශිල්පාභිවෂ්ක 2019” වාර්ෂික පරිතයාග 

වැඩසටහන 2019 මැයි 27 වන දින අක්කරසීය, වමාරකැටිය, බ/වමාරකැටිය විදයාලවේදී සංවිධානය 

කරන ලදී. වමහිදී කිකාචාර්ෂයවරුන්වේ, සිසුන්වේ ඥාතීන්වේ සහ අවනකුත් දායකයින්වේ සහාය ඇතිව 

අභයාශ වපාත් සහ ලිපි රවය පරිතයාග කරන ලදී. දුප්පපත් පාසල් දරුවන්ට උපකාර කිරීවම් දී වබාවහෝ 

ුේගලයින්ට එය මනා අත්දැකීමක් විය. 

1.2.9.3. ණැන ර 2019 

වාර්ෂික ප්රජා වස්වා වැඩසටහන වන “ණැනසර 2019” ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ වත් තාක්ෂණ හා 

අගය එකතු කිරීවම් උපාධි වැඩසටහවන් උපාධි අවප්පක්ෂකයින් විසින් සංවිධානය කරන ලදී. වමය සමාජ 

සුභසාධන කටයුත්තක් වලස 2019 මැයි 24 වන දින බදුල්වල්  ේවලන් ඇල්පින්, බ/ශිවනාන්ත වදමළ 
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විදයාලවේදී පවත්වන ලදී. වමම වැඩසටහවන්දී ලිපි රවය හා අභයාශ වපාත් පාසල් දරුවන්ට පරිතයාග 

කරන ලදී. 

1.2.9.4.  ාක්ෂර 2019 

අු ආදායම් ලබන පවුල්වල සිසුන්ට ලිපි රවය සැපයීම සඳහා ඌවවවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ සත්ව විදයා 

අධයයනාංශවේ සත්ව විදයා සංගමය විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ආයතනික ප්රජා වස්වා 

ක්රියාකාරකමක් වන“සාක්ෂර 2019” වැඩසටහන 2019 මාර්ෂතු 14 වන දින බදුල්ල බ/ වකාවහාවිල්කඳුර 

විදයාලවේ දී පැවැත්විණි. වමම උත්සවය ප්රීතිමත් අවස්ථාවන්වගන් වනාඅුව පිරී තිබූ අතර දරුවන්වේ 

මුහුණු වලට බලාවපාවරාත්තු සහගත හසරැල්ලක් රැවගන ඒමට එහිදී හැකිවිය. 

1.2.10. ක්රීඩා  

1.2.10.1.  ඌවමවල්ල ේ  විශේවවිදයාලමේ කාර්ය මණ්ඩල බැ්මින්ටන් තරඟාවිය 

ඌවවවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ ශාරීරික අධයාපන ඒකකය විසින් විශ්වවිදයාලවේ කාර්ෂය මණ්ඩල 

සාමාජිකයින් අතර බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලියක් 2019 ජනවාරි 8 වන දින ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලීය 

ගෘහස්ථ බැඩ්මින්ටන් පිටිවේදී සංවිධානය කරන ලදී. තරඟාවලිය පිරිමි ේවිත්ව කණ්ඩායම් 15 කින්, 

කාන්තා ේවිත්ව කණ්ඩායම් 07 කින් සහ ඌවවවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ  සියලුම කාර්ෂය මණ්ඩල 

සාමාජිකයින් නිවයෝජනය කරන මිශ්ර ේවිත්ව කණ්ඩායම් 07 කින් සමන්විත විය. 

1.2.10.2. මිරත්ව මබ්ල ේමබෝල් තරගය 

විශ්ව විදයාල සිසුන් අතර වේස්වබෝල් ක්රීඩාව පිළිබඳ උනන්දුව ප්රවර්ෂධනය කිරීවම් අරමුණින් යුතුව 

ඌවවවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලයසමඟ එක්ව වප්පරාවදණිය විශ්ව විදයාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද 

වේස්වබෝල් තරගය 2019 ජුනි 15 වන දින වප්පරාවදණිය විශ්ව විදයාලවේ ක්රීඩා පිටිවේදී පැවැත්විණි. 

1.2.10.3. ENM කු ලාන තරඟාවිය 2019 

වයාපාර කළමනාකරණවේදී වයවසායකත්ව හා කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාවේ උපාධි 

අවප්පක්ෂකයින් විසින් සංවිධානය කරන ලද වාර්ෂික සැහැල්ලු පන්දු ක්රිකේ තරඟාවලිය වන ENM 

කුසලාන තරඟාවලිය  2019 වනාවැම්බර්ෂ 30 සහ වදසැම්බර්ෂ 01 යන දිනවල විශ්ව විදයාල ක්රීඩා පිටිවේදී 

පැවැත්විණි. සමගිය ශක්තිමත් කරමින් කණ්ඩායම් හැඟීම දිරිගැන්ීවම් අරමුණින්, කාර්ෂය මණ්ඩල 

සාමාජිකයින්වගන් යුත් කණ්ඩායමක් ඇතුළුව කණ්ඩායම් 14 ක සහභාගීත්වවයන් වමය සාර්ෂථකව 

පැවැත්විණි. ENM කුසලානය 2019 තරඟාවලිවේ ශූරතාවය වත් තාක්ෂණය සහ අගය එකතු කිරීවම් 

උපාධි පාඨමාලාව නිවයෝජනය කළ කණ්ඩායම විසින් දිනා ගන්නා ලදී. 

1.2.10.4. ANS කු ලානය 2019 

වසසු අධයයන අංශවල සිසු සිසුවියන් අතර කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ෂධනය කරමින් ඔවුන්වේ දක්ෂතා 

වර්ෂධනය කර ගැනීමට දිරි ගන්වමින් සත්ව විදයා උපාධි පාඨමාලාවේ උපාධි අවප්පක්ෂකයින් විසින් 

අඛණ්ඩව 12 වන වරටත් 2019 වනාවැම්බර්ෂ 26 වන දින ඒඑන්එස් කුසලානය 2019 පාපන්දු තරඟාවලිය 

සංවිධානය කරන ලදී. වමම තරඟාවලිය නවකයන්ට සහ වෘත්තිකයින්ට ක්රීඩාව සඳහා විවනෝදාත්මක 

වාතාවරණයක් නිර්ෂමාණය කවළ්ය. කළමනාකරණ පීඨය නිවයෝජනය කළ කණ්ඩායම විසින් ඒඑන්එස් 

කුසලානතරඟාවලිවේ ශූරතාවය දිනා ගන්නා ලදී. 
 

1.2.10.5.   ශ්රී ලංකා විශේව විදයාල ක්රීඩා උමළමල් ටයිමකාන්මඩෝ ශූරතාවිය 2019 
(ජයග්රෙණ) 

ශ්රී ලංකා විශ්ව විදයාල ක්රීඩා උවළවල් ටයිවකාන්වඩෝ ශූරතාවලිය රුහුණ විශ්ව විදයාලය විසින් 2019 

අවගෝස්තු 27 සිට 29 දක්වා පවත්වන ලදී. වමහිදී ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලය රන් පදක්කම් 01 ක්, රිදී 

පදක්කම් 02 ක් සහ වලෝකඩ පදක්කම් 05 ක් දිනා ඇත. 
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1.2.10.6. අන්තර් විශේවවිදයාල කරාමත් ශූරතාවිය 2019 (ජයග්රෙණ) 

ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් කරාවත් ශූරතාවය රුහුණවිශ්ව විදයාලය විසින් 2019 සැප්පතැම්බර්ෂ 

01 සහ 02 යන දිනවල පවත්වන ලදී. එම ක්රීඩා උවළවල් දී ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය වලෝකඩ 

පදක්කම් 02 ක් දිනාවගන තිවේ. 

1.2.10.7. “BATTLE OF FISTS” කරාමට් ශූරතාවය (ජයග්රෙණ) 

කැළණිය විශ්ව විදයාලය විසින් 2019 වනාවැම්බර්ෂ 27 වන දින “BATTLE OF FISTS” කරාවත් ශූරතාවලිය 

සංවිධානය කර තිබුණි.එහිදී ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය විසින් රිදී පදක්කම් 01 ක් සහ වලෝකඩ 

පදක්කම් 08 ක් දිනාගන්නා ලදී. 

1.2.10.8. ශ්රී ලංකා විශේව විදයාල ක්රීඩා උමළල- (SLUG) 2019 ඳො  ෙභාගී ීම  

අංකය ක්රියාකාරකම පිළිබඳ වි ේතර 

01 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් -01වන රේබි තරගය රුහුණ විශ්ව විදයාලය සමඟ 

2019.07.07 දින 

02 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් -02 වන රේබි තරගය වප්පරාවදණිය විශ්ව විදයාලය සමඟ 

2019.07.21 දින 

03 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් -01 වන ක්රිකේ තරගය රජරට විශ්වවිදයාලය සමඟ 2019.07.21 

දින  

04 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් - ජවන හා පිටිය ශූරතාවලිය 2019.07.27 සිට 2019.07.28 

දක්වා 

05 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල්-  02 වන ක්රිකේ තරගය වකාළඹ විශ්ව විදයාලය සමඟ 

2019.07.28 දින  

06 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් වහාකී ශූරතාවලිය- 2019.08.02 සිට 2019.08.04 දක්වා 

07 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් වටනිස් ශූරතාවය -2019.08.17 සිට 2019.08.20 දක්වා 

08 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් වනේවබෝල් ශූරතාවය-2016.08.27 සිට 2019.08.29 දක්වා 

09 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් පිහිනුම් ශූරතාවලිය-2019.08.27 සිට 2019.08.28 දක්වා 

10 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවය -2019.08.28 සිට 2019.08.30 දක්වා 

11 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් පාපන්දු ශූරතාවය -2019.08.30 සිට 2019.09.01 දක්වා 

12 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් එල්වල් ශූරතාවය -2019.08.30 සිට 2019.09.01 දක්වා 

13 ශ්රී ලංකා විශ්ව විදයාල ක්රීඩා උවළවල් වවාලිවබෝල් ශූරතාවය -2019.09.01 සිට 2019.09.06 

දක්වා 

14 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් බර ඉසිලීවම් ශූරතාවය -2019.09.02 සිට 2019.09.04 දක්වා 

15 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් පැසිපන්දු ශූරතාවලිය -2019.09.02 සිට 2019.09.05 දක්වා 

16 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් වේස්වබෝල් ශූරතාවය -2019.09.02 සිට 2019.09.05 දක්වා 
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17 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් කැරම් ශූරතාවය -2019.09.03 සිට 2019.09.04 දක්වා 

18 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් වචස් ශූරතාවය -2019.09.05 සිට 2019.09.07 දක්වා 

19 ශ්රී ලංකා විශ්වවිදයාල ක්රීඩා උවළවල් වම්ස පන්දු ශූරතාවය-2019.09.06 සිට 2019.09.07 දක්වා 

20 ශ්රී ලංකා විශ්ව විදයාල ක්රීඩා උවළවල් මාර්ෂග ධාවන ශූරතාවය 2019.09.07 දින 

1.2.10.9. මිරශීලී තරඟ  ෙ ආරාධිත තරඟාවි - 2019 

අංකය ක්රියාකාරකම පිළිබඳ වි ේතර 

01 ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිදයාලය විසින් 2016.02.06 සිට 2016.02.10 දක්වා තුන්වකාන් ක්රිකේ 

තරඟාවලියක් සංවිධානය කර තිබුණි 

02 වමාරටුව විශ්වවිදයාලය විසින් 18 වන අන්තර්ෂ විශ්වවිදයාලීය රේබි වසවන්ස ්තරඟාවලිය 2019.02.18 

දින සංවිධානය කර තිබුණි 

03 2019 ජුනි මස 02 වන දින මහියංගනය ක්රීඩා පිටිවේදී මහියන්ගනය සිංහ සමාජය සමඟ මිත්රශීලී 

ක්රිකේ තරගය පැවැත්ීම 

04 සබරගමුව විශ්වවිදයාලය විසින් “වාර්ෂික රේබි ගැටුම - 2019” තරඟාවලිය 2019.06.14 දින 

සංවිධානය කර තිබුණි 

05 වප්පරාවදණිය විශ්වවිදයාලය විසින් 2019.06.15 දින මිත්රශීලී වේස්වබෝල් තරඟයක් සංවිධානය කර 

තිබුණි 

06 වයඹ විශ්ව විදයාලය විසින් ක්රිකේ ුහුණුීම් තරගාවලියක් 2019.06.22 දින සංවිධානය කර තිබුණි. 

07 වප්පරාවදණිය විශ්වවිදයාලය විසින් 2019.06.23 දින මිත්රශීලී එල්වල් තරඟයක් සංවිධානය කර තිබුණි 

08 රජරට විශ්වවිදයාලය විසින් 2019.07.06 දින මිත්රශීලී වේස්වබෝල් තරඟයක් සංවිධානය කර තිබුණි 

09 බුත්තල දුටුගමුනු විදයාලවේ වනේවබෝල් කණ්ඩායම සමඟ මිත්රශීලී වනේවබෝල් තරගය 2019.07.18 

දින පවත්වන ලදි. 

10 වප්පරාවදණිය විශ්ව විදයාලය විසින් 2019.07.23 දින මිත්රශීලී වනේවබෝල්තරඟාවලියක් සංවිධානය 

කර තිබුණි 

11 වප්පරාවදණිය විශ්වවිදයාලය විසින් 2019.07.25 දින මිත්රශීලී වවාලිවබෝල් තරඟයක් සංවිධානය කර 

තිබුණි 

12  “ක්රිඩා ශක්ති” පාපන්දු කණ්ඩායම සමඟ පාපන්දු ුහුණුීම් තරගය 2019.08.01 දින පවත්වන ලදි 

13 වමාරටුව විශ්වවිදයාලය විසින් 2019.12.13 සිට 2019.12.14 දක්වා “Mora Hockey 9’s” තරඟාවලිය 

සංවිධානය කර තිබුණි 

14 කැලණිය විශ්වවිදයාලය විසින් ග්රිප්ප ටු ග්රිප්ප කැරම් ශූරතාවලිය 2019.12.15 සිට 2019.12.16 දින දක්වා 

සංවිධානය කර තිබුණි 

15 වමාරටුව විශ්වවිදයාලය විසින් 19 වන අන්තර්ෂ විදයාලීය රේබි වසවන්ස් තරඟාවලිය 2019.12.15 දින 

සංවිධානය කර තිබුණි 

 



 

19  

1.2.10.10. “ජාතික ඔිම්පික් ඇකඩමිය” 

ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව විසින් ඔලිම්පික් සහවයෝගීතාවවේ සහ ආසියාවේ ඔලිම්පික් 

කවුන්සිලවේ සහවයෝගීතාවවයන් “ජාතික ඔලිම්පික් ඇකඩමි පාඨමාලාව” සංවිධානය කර ඇත. 2019 

වනාවැම්බර්ෂ 22 සිට 26 දක්වා ඉහත පාඨමාලාවට පහත සඳහන් සිසුන් සහභාගී ී ඇත. 

1.2.10.11. උපකුලපති කු ලාන බැ්මින්ටන් තරඟාවිය 

ශ්රී ලංකා ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය විසින් 2019 මාර්ෂතු 08 වන දින ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය 

සහ සබරගමුව විශ්වවිදයාලය අතර“උපකුලපති කුසලාන බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලිය” සංවිධානය කර 

තිබුණි. ශ්රී ලංකාසබරගමුව විශ්වවිදයාලය විසින් 2019 ඔක්වතෝබර්ෂ 30 වන දින සබරගමුව 

විශ්වවිදයාලයසහ ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය අතර “උපකුලපති කුසලාන බැඩ්මින්ටන් තරඟාවලිය” 

සංවිධානය කර තිබුණි. 

1.2.10.12.  ම ේත ලංකා රාජය ම ේවා බැ්මින්ටන් ශූරතාවය 

ශ්රී ලංකා රජවේ වස්වා ක්රීඩා සංගමය විසින් 2019 වදසැම්බර්ෂ 16, 17 සහ 18 යන වතදින තුළ “සමස්ත 

ලංකා රාජය වස්වා බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවය” සංවිධානය කරනලදි. එහිදී ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ  

කාන්තා බැඩ්මින්ටන් කණ්ඩායම අනුශූරතාව දිනා ගත්තාය. කාන්තා කාණ්ඩවේ ඒකළ ඉසේව “සමස්ත 

ලංකා රාජය වස්වා බැඩ්මින්ටන් ශූරතාවලිවේ” 1 වන ස්ථානය ඩේලිේ.එම්.යූ.එන්. කීර්ෂතිරත්න. 
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1.3. අනාගත  ැලසුම් 

• ජාතික සංවර්ෂධනය සඳහා ධාරිතාවය වගාඩනැගීම වකවරහි අවධානය වයාමු කරමින් ඉල්ලුම මත 

පදනම් වූ අධයාපනය ප්රවර්ෂධනය කිරීම සඳහා රජය දරන උත්සාහයට ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය 

පිහිටුීම ඉමහත් රුකුලකි. ඌව පළාවත් උපායමාර්ෂගික හවුල්කරුවවකු වලස ඌව වවල්ලස්ස 

විශ්වවිදයාලයසිය භූමිකාව හඳුනාවගන ඇති අතර එම නිසා කලාපවේ ආර්ෂික වර්ෂධනය, සමාජ 

සංවර්ෂධනය සහ පාරිසරික තිරසාරභාවය සඳහා දායක ීම එහි අවප්පක්ෂාවයි. 

• පවත්නා උපාධි පාඨමාලාවල බහු-විශයීක ස්වභාවය රඳවා තබාගනිමින් එය තවදුරටත් වැඩිදියුණු 

කරනු ඇත. ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය සිය උපාධි පාඨමාලා ජාතික හා ජාතයන්තර වෘත්තීය 

ආයතන සමඟ ප්රතීතනය කිරීමට අවප්පක්ෂා කරයි. මීට අමතරව, නව බහු-විශයීක  පාඨමාලා සහ 

උපාධි වැඩසටහන් හඳුන්වා දීවමන් ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය උසස් අධයාපනවේ විෂය පථය 

ුළුල් කරනු ඇත. 

• විශ්වවිදයාලවේ වමවහවර සාක්ෂාත් කර ගැනීවම් හැකියාව ඇති ඉහළ සුදුසුකම් ලත් ශ්රම බලකායක් 

බඳවා ගැනීම හා රඳවා ගැනීම ප්රමුඛතාවයකි. 

• විදයාව,තාක්ෂණය, කෘිකර්ෂමාන්තය සහ කළමනාකරණ ක්වෂ්ත්රවේ උසස් අධයාපනය සඳහා විවේශීය 

සිසුන් විසින් වඩාත්ම ඉල්ලුම්කරන  ශ්රී ලංකා විශ්ව විදයාලය බවටඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලයක් 

පත් කිරීම. 

• පර්ෂවේෂණ සහවයෝගිතා කටයුතු සඳහා විවේශ පර්ෂවේෂණ ආයතන සමඟ අවවබෝධතා ගිවිසුම් 

අත්සන් කිරීමට සහ පර්ෂවේෂණ වයාප්පති කටයුතු සංවිධානය කිරීමට ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය 

අදහස් කරයි. 

• ඉගැන්ීම, ඉවගනීම සහ පර්ෂවේෂණ කටයුතු සඳහා විශිෂට් යටිතල පහසුකම් නිර්ෂමාණය කිරීම 

පිණිසඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය අඛණ්ඩ උත්සාහයක නිරත වනු ඇත. 

• කෘිකාර්ෂමික හා සත්ව පාලන වගාවිපලවල් සහ අංගසම්පූර්ෂණ ක්රීඩා සංකීර්ෂණයක් පිහිටුීමට 

අවප්පක්ෂා වකවර්ෂ. 

• විශ්ව විදයාලය සඳහා නිසි අධීක්ෂණ හා උපවේශන ඒකකයක් පිහිටුීමට ඌව වවල්ලස්ස 

විශ්වවිදයාලය අදහස් කරයි. 

• විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව සහ උසස් අධයාපන අමාතයාංශය සමඟ එක්ව නව 

වන්වාසිකාගාර සංකීර්ෂණ සංවර්ෂධනය කිරීවමන් සියලුම සිසුන්ට නවාතැන් පහසුකම් සැපයීම ඌව 

වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ අරමුණයි. 

• කුඩා වකෝප්ප, වපාත් සාප්පු, බැංකු ශාඛාව, සුපිරි වවළඳසැල්, වරද වස්දීවම් ස්ථාන, සන්නිවේදන 

මධයස්ථානය, තැපැල් කාර්ෂයාලය, සැලූන් වැනි අවලවිසැල් ආරම්භ කිරීමට වස්වා සපයන්නන්ට 

පහසුකම් සැලසීමට ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය අදහස් කරයි. 

• ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය විසින් විශ්වවිදයාල සම්පත් සැලසුම් (URP) පහසුකම ඇතුළත් වවේ 

පාදක කළමනාකරණ වතාරතුරු පේධතියක් (MIS) ස්ථාපනය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

• වම් වන විට බලංවගාඩ වැවිලි සමාගවමන් අක්කර 25 ක ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීවම් ක්රියාවලිය 

සිදු වවමින් පවතී. තවද, විශ්වවිදයාලය ුළුල් කිරීම සඳහා බලංවගාඩ වැවිලි සමාගම වවතින් තවත් 

අක්කර 12 ක ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා උසස් අධයාපන අමාතයාංශයට වයෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් කර ඇත. 
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2. සිසුන්  ෙ  ම්පත් 

2.1. සිසුන් ො මානව  ම්පත්  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

පීඨය 

 

උපාධි වැඩ ටෙන 

මුළු සිසුන් 

 ංඛයාව 

මුළු 

අධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

මුළු 

අනධයයන 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

 

 

 ත්ව විදයා 

ො අපනයන 

කෘෂිකර්ම 

සත්ව විදයාව 180  

 

 

65 

 

 

 

32 

අපනයන කෘිකර්ෂමය 209 

වත් තාක්ෂණය සහ අගය එකතු කිරීම 144 

ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය 185 

පාම් සහ රබර්ෂ තාක්ෂණය සහ අගය එකතු කිරීම 140 

 

 

වයවොරික 

විදයා 

විදයාවේදී විදයා හා තාක්ෂණවේදී  182  

 

52 
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විදයාවේදී ඛණිජ සම්පත් හා තාක්ෂණවේදී  244 

විදයාවේදී පරිඝණක විදයාව හා තාක්ෂණවේදී  234 

විදයාවේදී කාර්ෂමික වතාරතුරු තාක්ෂණවේදී  172 

 

කළමනාකර

ණ 

වයාපාර කළමනාකරණවේදී වයවසායකත්ව හා 

කළමනාකරණ  
256  

26 

 

06 
වයාපාර කළමනාකරණවේදී ආගන්තුක 

සත්කාර, සංචාරක වයාපාර හා සිේධි පිළිබඳ 

කළමනාකරණ  

248 

තාක්ෂණික 

අධයයන 

ඉංජිවන්රු තාක්ෂණවේදී යාන්ික ඉංජිවන්රු  250  

10 

 

07 වජව පේධති තාක්ෂණ  256 

එකතුව 2700 151 62 
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2.2. සිසුන් බඳවා ගැනීම (2019.12.31 දිනට) 

2019 දී ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය  විසින් සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨය සහ වයවහාරික 

විදයා පීඨය යටවත් පිරිනමන එක් එක් උපාධි පාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් 60 ක් ද කළමනාකරණ පීඨය 

සඳහා සිසුන් 65 ක් ද බඳවා වගන ඇත. ජී.සී.ඊ (උ/වප) විභාගවේ ප්රතිඵල සහ ඌව වවල්ලස්ස 

විශ්වවිදයාලවිසින් පවත්වන ලද වයෝගයතා පරීක්ෂණවයහි කාර්ෂය සාධනය මත පදනම්ව එම සිසුන් වතෝරා 

ගන්නා ලදී. 

 

 

පීඨය 

 

 

උපාධි වැඩ ටෙන 
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4
 ව
න
 

ව
 
ර
 

((
2

0
1

3
/

2
0

1
4

)  

එ
ක
තු
ව

 

 

 

සත්ව විදයා හා 

අපනයන 

කෘිකර්ෂම 

සත්ව විදයාව  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ඉංග්රීසි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ඉංග්රීසි 

 

47 47 34 52 180 

අපනයන කෘිකර්ෂමය 59 56 41 53 185 

වත් තාක්ෂණය සහ අගය 

එකතු කිරීම 

43 37 28 36 144 

ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය 48 46 39 52 185 

පාම් සහ රබර්ෂ තාක්ෂණය 

සහ අගය එකතු කිරීම 

37 38 25 40 140 

 

 

 

වයවහාරික විදයා 

විදයාවේදී විදයා හා 

තාක්ෂණවේදී  

45 52 33 52 180 

විදයාවේදී ඛණිජ සම්පත් 

හා තාක්ෂණවේදී  

65 67 58 54 244 

විදයාවේදී පරිඝණක 

විදයාව හා තාක්ෂණවේදී  

55 62 57 60 234 

විදයාවේදී කාර්ෂමික 

වතාරතුරු තාක්ෂණවේදී  

42 44 38 48 172 

 

කළමනාකරණ 

වයාපාර 

කළමනාකරණවේදී 

වයවසායකත්ව හා 

කළමනාකරණ  

63 65 66 63 256 

වයාපාර 

කළමනාකරණවේදී 

ආගන්තුක සත්කාර, 

සංචාරක වයාපාර හා සිේධි 

පිළිබඳ කළමනාකරණ  

62 61 63 62 248 

තාක්ෂණික 

අධයයන 

ඉංජිවන්රු තාක්ෂණවේදී 

යාන්ික ඉංජිවන්රු  

86 85 79 - 250 

වජව පේධති තාක්ෂණ  88 84 84 - 1256 

එකතුව 740 744 644 572 2700 

2.2.1. විමේශීය සිසුන් බඳවා ගැනීම (2019.12.31 දිනට) - (විමේශීය කාණ්ඩය යටමත් 
මතෝරාගත් සිසුන්) 

 
පීඨය 

 
උපාධි 

වැඩ ටෙන 

අධයයන 
වර්ෂ 

 
රට 

 
බඳවා 
ගැනීමම් 
වර්ෂය 

සිසුන් ඇතුළත් කර 
ගැනීම 

(ියාපදිංචි සිසුන් මුළු 
 ංඛයාව) 

පිරිමි කාන්තා එකතුව 
වයවහාරික 
විදයා 

පරිගණක විේයාව  
හා තාක්ෂණය 

3 ඇෆ්ගනිස්ථාන 2015/
2016 

1 _ 1 
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ප්රස්ථාරය 1.4: 2019 වර්ෂෂය (2017/2018 කණ්ඩායම) සඳහා බඳවා ගත් සිසුන්වේ ස්ත්රී ුරුෂ භාවය අනුව වයාප්පතිය 

2.3. ප්රථම උපාධි පාඨමාලා  ඳො ඇතුළත් වූ නවකයින් - මේශීය සිසුන් - 2019 

 

පීඨය උපාධි වැඩ ටෙන බඳවා 
ගැනීමම් 
වර්ෂය 

මයෝජිත බඳවා 
ගැනීම් 

තථය 
ියාපදිංචිය 

 

 
සත්ව විදයා 
හා අපනයන 
කෘිකර්ෂම 

සත්ව විදයාව  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017/2018 

65 51 

අපනයන කෘිකර්ෂමය 65 61 

වත් තාක්ෂණය සහ අගය එකතු කිරීම 
65 45 

ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය 65 50 

පාම් සහ රබර්ෂ තාක්ෂණය සහ අගය එකතු 
කිරීම 60 41 

 
 

වයවහාරික 
විදයා 

විදයාවේදී විදයා හා තාක්ෂණවේදී  60 49 

විදයාවේදී ඛණිජ සම්පත් හා 
තාක්ෂණවේදී  

60 65 

විදයාවේදී පරිඝණක විදයාව හා 
තාක්ෂණවේදී  60 56 

විදයාවේදී කාර්ෂමික වතාරතුරු 
තාක්ෂණවේදී  60 47 

 
කළමනාකර
ණ 

වයාපාර කළමනාකරණවේදී 
වයවසායකත්ව හා කළමනාකරණ  65 63 

වයාපාර කළමනාකරණවේදී ආගන්තුක 

සත්කාර, සංචාරක වයාපාර හා සිේධි 
පිළිබඳ කළමනාකරණ  

65 62 

තාක්ෂණික 
අධයයන 

ඉංජිවන්රු තාක්ෂණවේදී යාන්ික 
ඉංජිවන්රු  

86 86 

වජව පේධති තාක්ෂණ  
 

86 88 

එකතුව 862 764 
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2.4. උපාධි නිමැවුම්–2019 

පීඨය උපාධි වැඩසටහන 
වර්ෂෂය- 2019 

(2013/14 කණ්ඩායම) 

පිරිමි කාන්තා එකතුව 

 
 
සත්ව විදයා හා 
අපනයන 
කෘිකර්ෂම 

සත්ව විදයාව 12 34 46 
අපනයන කෘිකර්ෂමය 10 38 48 
වත් තාක්ෂණය සහ අගය 
එකතු කිරීම 

12 19 31 

ජලජ සම්පත් තාක්ෂණය 10 24 34 

පාම් සහ රබර්ෂ තාක්ෂණය 
සහ අගය එකතු කිරීම 

10 26 36 

උප එකතුව 54 141 195 
 
වයවහාරික විදයා 

විදයාවේදී විදයා හා 
තාක්ෂණවේදී  

19 21 40 

විදයාවේදී ඛණිජ සම්පත් 
හා තාක්ෂණවේදී  

21 30 51 

විදයාවේදී පරිඝණක 
විදයාව හා තාක්ෂණවේදී  

32 18 50 

විදයාවේදී කාර්ෂමික 
වතාරතුරු තාක්ෂණවේදී  

17 32 49 

උප එකතුව 89 101 190 
 
කළමනාකරණ 

වයාපාර 
කළමනාකරණවේදී 
වයවසායකත්ව හා 
කළමනාකරණ  

16 40 56 

වයාපාර 
කළමනාකරණවේදී 
ආගන්තුක සත්කාර, 
සංචාරක වයාපාර හා 
සිේධි පිළිබඳ 
කළමනාකරණ  

18 38 56 

උප එකතුව 34 78 112 

මුළු එකතුව 267 320 587 
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2.5. මන්වාසිකාගාර 

2.5.1. විශේවවිදයාලයට අයත් මන්වාසිකාගාර 

 
නම 

 ේථානය ධාරිතාව ව රකට එක් 
ශිෂයමයකුට ගා ේතුව 

(රු.) පිරිමි කාන්තා එකතුව 

වකාරල් බියුටි  

විශ්වවිදයාල 
පරිශ්රය 

140 -  
224 

 

 
5,000.00 

සිල්වර්ෂ ටිප්පස් 84 - 

ේලූ ෂැපායර්ෂ - 140  
280 

කැවතලියා  140 

 

• වම් වන විට විශ්වවිදයාලය විසින් 1 වන, 3 වන සහ 4 වසර සිසුන්  සඳහා වන්වාසිකාගාර පහසුකම් 
සපයනු ලැවේ. 2019 වර්ෂෂය තුළ සිසුන් 1466 වදවනකුට වන්වාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දී ඇත. 
ඔවුන් අතර සිසුන් 504 වදවනකු විශ්වවිදයාලයට අයත් අභයන්තර  වන්වාසිකාගාරවල පහසුකම් 
ලබාදී ඇති අතර සිසුන් 962වදවනකුට කුලී වන්වාසිකාගාර ලබා දී ඇත. අභයන්තර  වන්වාසිකාගාර 
තුළ වාසය කරන සිසුවවකු සඳහා වන්වාසිකාගාර ගාස්තුව රු. වසරකට රුපියල් 5000 ක් වන අතර, 
පිටත කුලී වන්වාසිකාගාරලබා වදන සිසුන් සඳහා ගාස්තුව රු. වසරකට රුපියල් රු.3500 කි.  

• උසස් අධයාපන ආයතනයක් වලස ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය ප්රධාන වශවයන් බදුල්ල ප්රවේශය 
වවත පිළිගැනීමක් වගන එයි. එපමණක් වනාව, එමගින් විශ්වවිදයාලය අවට සිටින ප්රජාවට 
වනාවයකුත් අවස්ථාවන් ද ලබා වදයි. 

• විශ්වවිදයාල කාර්ෂය මණ්ඩලය සහ සිසුන් සඳහා සිය වේපළ කුලියට ලබාදීවමන් විශ්ව විදයාලය අවට 
ප්රජාවට සැලකිය යුතු ආර්ෂික ප්රතිලාභ සහ ජීවවනෝපාය අවස්ථා ලැබීම සැලකිය යුතු කරුණකි. 
කුලියට ගත් ශිෂය වන්වාසිකාගාර ලැයිස්තුව සහ එම වන්වාසිකාගාරවල ශිෂය ධාරිතාව වගුව 2.5.2 
හි දක්වා ඇත. 

• තවද, විශ්වවිදයාල සිසුන්ට ආහාර සැපයීම, ොයා පිටපත් හා ලිපි රවය සැපයුම් වස්වා, ිවරෝද රථ සහ 
වවනත් වපෞේගලික ප්රවාහන වස්වා වැනි වක්ර රැකියා අවස්ථා වැඩි ප්රමාණයක් උදාකරමින් ප්රජාවවේ 
ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමට පහසුකම් සපයයි. එපමණක් වනාව, විශ්ව විදයාලයට ආරක්ෂාව සහ 
පිරිසිදු කිරීවම් වස්වා සඳහා සැලකිය යුතු පිරිසක් බඳවා ගනු ලැවේ. 

• සාරාංශයක් වලස, විශ්වවිදයාලවේ පැවැත්ම විශ්වවිදයාලය අවට සංවර්ෂධනයට ඉමහත් බලපෑමක් 
ඇති කරන අතර එමඟින් රවේ ආර්ෂික සංවර්ෂධනයට දායකත්වයක් ලැවේ.
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2.5.2. විශේවවිදයාලය කුියට ගත් මන්වාසිකාගාර 

 

අංකය  ේථානය 
ව රකට කුලී 
පිරිවැය (රු.) 

සිසුන් 
 ංඛයාව 

ව රකට 
ශිෂයමයකු  ඳො 
පිරිවැය (රු.) 

1 එල්.ජී.එස්.වරෝහණ මහතා, අංක සී 192/1, බදුලුපිටිය, බදුල්ල 840,000.00 20 3500.00 

2 වයි.එම්. දයානන්ද මදුර මහතා, කජුවත්ත, රඹුක්වපාත, බදුල්ල 504,000.00 15 3500.00 

3 ඌව අධයාපන සහවයෝගිතා සංගමය, අංක 24, වරස්වකෝස් පාර, බදුල්ල 51,000.00 22 3500.00 

4 ටී. ජී. කරුණාරත්න මහතා, අංක 4/44, කරදකුඹුර, ස්ින්වැලි පාර, හිඳවගාඩ, බදුල්ල 528,000.00 15 3500.00 

5 පී.සී., වසෝමතිලක මහතා, අංක 79/3, මැදවත්ත, රඹුක්වපාත, බදුල්ල 570,000.00 15 3500.00 

6 එම්. ජී. සනත් මහතා, අංක 25 ඒ, ජල ටැංකි පාර, හිඳවගාඩ, බදුල්ල 480,000.00 19 3500.00 

7 ඩේලිේ.එච්.ඩී.ී.ටී. මදුරංගි මිය, අංක 73 ඒ, බී, බදුලසිරිගම, බදුල්ල 882,000.00 22 3500.00 

8 ඒ.වේ.එම්. ඉලියාස්, අංක 125/21, පස්සර පාර, බදුල්ල 2,100,000.00 50 3500.00 

9 වක්.වක්.ඩී.ජී.එස්.ලංකා මහතා, අංක 03, බණ්ඩරුර, පස්සර පාර, බදුල්ල 840,000.00 15 3500.00 

10 එස්.වේ.එම්.එන්.යූ.වක්. සමරවකෝන් මහතා, මැටිකුඹුර, 2 වන සැතුම් කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල 1,386,000.00 27 3500.00 

11 ඒ.එම්. කරුණාරත්න. ටී බණ්ඩාර මහතා, කලායතනය, බටවත්ත, රඹුක්වපාත, බදුල්ල 37,800.00 12 3500.00 

12 එල්.ඒ.පී කුමාරවස්න මහතා, අංක 02, අවස්ලුර, බදුල්ල 792,000.00 20 3500.00 

13 එම්.වේ.වක්.සී. අනුරුේධික මහතා, අංක 07, සිරිමල්වගාඩ ඇල පාර, හිඳවගාඩ, බදුල්ල 540,000.00 15 3500.00 

14 ආචාර්ෂය ඩේලිේ.එස්.ඒ වික්රමරාච්චි, අංක 37 / ඒ / 1/1, උයන්වත්ත, හන්වැල්ල, බදුල්ල 504,000.00 16 3500.00 

15 ඒ.එම්.එස්.අත්තනායක මහතා, අංක 4 ඒ, ජල ටැංකි පාර, හිඳවගාඩ, බදුල්ල 822,000.00 23 3500.00 

16 ආර්ෂ.එම්. ජයසුන්දර බණ්ඩා මහතා, අංක 69, ස්ිේවැලි පාර, බදුල්ල 378,000.00 12 3500.00 

17 බී. එස්. වරාද්රිවගෝ මහතා, අංක 14/24, හන්වැල්ල, බදුල්ල 258,000.00 11 3500.00 

18 විවේරත්න මහතා, අංක 343, මහියංගනය පාර, බදුල්ල 504,000.00 21 3500.00 

19 එන්. සී. නදීෂානි වමය, පරණ වකාවබෝ පාර, ජයගම 720,000.00 16 3500.00 
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20 ඩේ.එස්.එම්.එන්.ඩී.වක්. ගුණවස්කර වමය, අංක 61/2, පස්සර පාර, උඩවවල, බදුල්ල 1,326,000.00 38 3500.00 

21 එම්.එම්.මලවිපතිරණ වමය, අංක 61,2 / 1, වසතුර, උඩවවල, පස්සර පාර, බදුල්ල 1,560,000.00 31 3500.00 

22 ජී.එස්.එච්. මල්ලිකාරච්චි වමය, අංක 70, බදුලසිරිගම, බදුල්ල 720,000.00 30 3500.00 

23 වයි.එම්.එල්.කුමාරසිරි වමය, අංක 05, කජුවත්ත, රඹුක්වපාත, බදුල්ල 354,000.00 10 3500.00 

24 එච්.ටී.මුදලිවහවා මහතා, අංක 123, වේවානි වසතුර, පස්සර පාර, බදුල්ල 3,840,000.00 68 3500.00 

25 ඩේලිේ. ඩී. කුමුදු, අංක 79/2, රඹුක්වපාත, බදුල්ල 1,782,000.00 35 3500.00 

26 ටී.එම්.ඩින්ගිරිබන්ඩාර මහතා, අංක 15 / ඒ, ජලටැන්කිය පාර, හිදවගාඩ.බදුල්ල 318,000.00 12 3500.00 

27 ඩී.එස්.එම්. වරාඩ්රිවගෝ වමය,අංක 82/2, රඹුක්වපාත, පන්සල අසල, වලේවත්ත, රඹුක්වපාත 696,000.00 15 3500.00 

28 ඒ.එච්.ආර්ෂ සිල්වා මහතා, අංක 62/1, බදුලසිරිගම, බදුල්ල 480,000.00 17 3500.00 

29 ආර්ෂ.ඩේ.එම්.එස්.ආර්ෂ.ීරසිංහ මහතා,අංක 1/34, පස්සර පාර, 2 වන සැතුම් කණුව, බදුල්ල 378,000.00 12 3500.00 

30 පී.ආර්ෂ.සී. නිශාන්ත මහතා, අංක 54, වමාරගහ ඇල, රඹුක්වපාත, බදුල්ල 720,000.00 16 3500.00 

31 ඩී.එම්. පේමසිරි මහතා, අංක 20, බණ්ඩරුර, බදුල්ල 2,772,000.00 60 3500.00 

32 ඩී.එම්.බී.වේ.අවේරත්න, අංක 1/80, පන්සල පාර, රඹුක්වපාත, බදුල්ල 3,072,000.00 60 3500.00 

33 සක්සීඩ් ටීී ඉන්ටර්ෂනැෂනල් වකෝපවර්ෂෂන් වසාසයිටි, සම්පත් වසවන, වලේවත්ත, රඹුක්වපාත, බදුල්ල 2,646,000.00 52 3500.00 

34 එම්.ආර්ෂ.එස්. අත්තනායක වමය, කැදැල්ල වන්වාසිකාගාරය, වත්ත, රඹුක්වපාත 3,379,200.00 60 3500.00 

35 වක්.ඒ.පියල් මහතා, පියල් වමෝවටෝ ඉංජිනියර්ෂ, නුගයාය, වැල්ලවාය 1,680,000.00 30 3500.00 

36 ඩී.එම්.එම්. වහ්මලතා මහත්මිය, අංක 358/27, පස්සර පාර, හිඳවගාඩ, බදුල්ල 840000.00 22 3500.00 

37 ඩී.ී. සිරිවස්න, අංක 21/23, ජල ටැංකිය පාර, හිදවගාඩ, බදුල්ල 456000.00 12 3500.00 

38 ඩී. වතන්නවකෝන් මිය, අංක 29 / බී, හන්වැල්ල පාර, බදුල්ල 348000.00 16 3500.00 
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2.6.  ශිෂයත්ව 

2.6.1.  මෙමපාල  ෙ ශිෂයාධාර - 2019 

පීඨය 

  

බඳවා ගැනීමම් 

වර්ෂය  

අධයයන වර්ෂය 
 

ශිෂයාධාර ලාභීන්  ංඛයාව 

මෙමපාල ශිෂයාධාර 

සත්ව විදයා හා 

අපනයන 

කෘිකර්ෂම 

2017/2018 1 වන වසර 13 67 

2017/2016 2වන වසර 11 118 

2016/2015 3වන වසර 10 92 

2015/2014 4වන වසර 37 88 

වයවහාරික විදයා 2017/2018 1වන වසර 47 53 

2017/2016 2වන වසර 57 61 

2016/2015 3වන වසර 61 41 

2015/2014 4වන වසර 59 48 

කළමනාකරණ 2017/2018 1වන වසර 21 34 

2017/2016 2වන වසර 60 26 

2016/2015 3වන වසර 44 22 

2015/2014 4වන වසර 49 24 

තාක්ෂණික 

අධයයන 

  

2017/2018 1වන වසර 81 36 

2017/2016 2වන වසර 102 26 

2016/2015 3වන වසර 89 21 

2014/2015 4වන වසර  -  - 

එකතුව 741 757 

 

• මහවපාල ශිෂයත්වය සෑදී ඇත්වත් මහවපාල භාර අරමුදල රු.2,600 (කුසලතා) වහෝ රු.2,550 

(සාමානය) සහ විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාවේ ඒකාබේධ දායකත්වයකින් වන අතර 

ශිෂයවයකුට වාරිකයකට රු.2450 ක් වගවනු ලැවේ. එබැවින්, ශිෂයවයකුට කුසලතා සඳහා රුපියල් 

5050 ක වාරිකයක් සහ සාමානය ශිෂයත්වයක් සඳහා රු.5000 ක් ලැවේ. 

• එවමන්ම ශිෂයාධාර ශිෂයත්වය යටවත් සිසුන්ට රු.4000 ක් සහ අර්ෂධ ශිෂයත්වයක් වලස රු.3,900 ක් 

වගවනු ලැවේ. ශිෂයාධාර ශිෂයත්ව සඳහා වතෝරා ගැනීවම් ක්රියාවලිය විශ්වවිදයාලය විසින් සිදු කරනු 

ලබන අතර අරමුදල විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලැවේ. ශිෂයත්ව 

වදකම වගීම් කරනු ලබන්වන් අධයයන වර්ෂෂයකට වාරික 10 කින් ය. 
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2.6.2. මවනත් ශිෂයත්ව –2019 

ශිෂයත්වමේ නම - 2019 පීඨය ශිෂයත්ව ලාභීන් 

 ංඛයාව 

 

කුලපති ශිෂයත්වය 

  

සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම 2 

වයවහාරික විදයා 2 

කළමනාකරණ 2 

තාක්ෂණික අධයයන 2 

විවේශීය සිසුන් සඳහා 

ජනාධිපති ශිෂයත්වය 

සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම  - 

වයවහාරික විදයා 1 

චීන තානාපති ශිෂයත්වය සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම  - 

වයවහාරික විදයා  - 

කළමනාකරණ  - 

එකතුව 9 
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3. මානව  ම්පත් 

3.1. අධයයන කාර්ය මණ්ඩලය 

2019 වර්ෂෂය සඳහා එක් එක් කාණ්ඩය තුළ වස්වය කළ අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සංඛයාව 

පහත පරිදි වේ. 

 

 

පීඨය 
ම
ාධ
ය

 

ම
ජ
ය
ෂ
ේඨ
ම
ෙ
ාච
ාර්
ය

 

ම
ෙ
ාච
ාර්
ය

 

ම
ජ
ය
ෂ
ේඨ
ක
ි
ක
ාච
ර්
ය

 

ක
ි
ක
ාච
ාර්
ය

 

ක
ි
ක
ාච
ාර්
ය

 

(ආ
ධු
නි
ක

) 

ත
ාව
ක
ාි
ක

. 

ක
ි
ක
ාච
ාර්
ය
ව
රු

/
 

නි
දර්
ශ
ක
ව
රු

 

සත්ව විදයා හා අපනයන 

කෘිකර්ෂම 

 

ඉංග්රීසි 

-- 4 23 5 33 26 

වයවහාරික විදයා  -- 2 18 5 27 23 

 

කළමනාකරණ 

ඉංග්රීසි/ 

සිංහල/ 

වදමළ 

 

-- 

 

1 

 

17 

 

1 

 

7 

 

7 

තාක්ෂණික අධයයන ඉංග්රීසි -- 1 2 -- 7 18 

එකතුව -- 8 60 11 74 75 

3.2. පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය 

2019 වර්ෂෂය සඳහා එක් එක් කාණ්ඩය තුළ වස්වය කළ පරිපාලන කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සංඛයාව 

පහත පරිදි වේ. 

තනතුර අනුමත ම ේවක 

 ංඛයාව 

තත්තය ම ේවක 

 ංඛයාව 

උප කුලපති 1 1 

වල්ඛකාධිකාරී 1 1 

මූලයාධිකාරී 1 0 

නිවයෝජය වල්ඛකාධිකාරී 1 1 

වජයෂ්ඨ  සහකාර වල්ඛකාධිකාරී/නිවයෝජය වල්ඛකාධිකාරී 5 5 

වජයෂ්ඨ  සහකාර මූලයාධිකාරී /නිවයෝජය මූලයාධිකාරී 4 2 

වවදය නිලධාරී / වජයෂ්ඨ  වවදය නිලධාරී 2 1 

වජයෂ්ඨ  සහකාර අභයන්තර විගණක /සහකාර අභයන්තර 

විගණක 

1 1 

අධයක්ෂ / පීඊ 1 1 

ප්රධාන මාෂල් 1 0 
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සහකාර වල්ඛකාධිකාරී 7 7 

සහකාර වල්ඛකාධිකාරී (ුස්තකාල වස්වා) 1 1 

සහකාර වල්ඛකාධිකාරී (වනතික සහ ප්රවල්ඛන) 1 0 

සහකාර මූලයාධිකාරී 3 2 

සංඛ්යාන නිලධාරී 1 0 

වැඩ ඉංජිවන්රු 1 1 

භාරකරු (භූ දර්ෂශනය) 1 0 

ේයාපෘති කළමනාකරු 1 0 

ප්රධාන ආරක්ෂක නිලධාරී 1 0 

එකතුව 35 24 

3.3. පු ේතකාල කාර්ය මණ්ඩලය 

3.4. අධයයන  ොයක කාර්ය මණ්ඩලය 

එක් එක් කාණ්ඩවේ අධයයන සහායක කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සංඛයාව පහත දැක්වේ. 

ඛාණ්ඩය අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තත්ත්තය කාර්ය 

මණ්ඩලය 

ක්රමවල්ඛක සහ පේධති විශ්වල්ෂක 02 01 

පරිගණක තාක්ෂණ උපවේශක 04 01 

ශාරීරික අධයාපන උපවේශක 02 02 

සහකාර ජාල කළමනාකරු 01 00 

වෘත්තීය මාර්ෂවගෝපවේශන උපවේශක 01 00 

එකතුව 10 04 

 

  

ඛාණ්ඩය අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තත්ත්තය කාර්ය මණ්ඩලය 

ුස්තකාලයාධිපති 01 00 

වජයෂ්ඨසහකාර ුස්තකාලයාධිපති 03 03 

සහකාර ුස්තකාලයාධිපති 00 

එකතුව 04 03 
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3.5. අනධයයන කාර්ය මණ්ඩලය 

එක් එක් කාණ්ඩවේ අනධයයන කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සංඛයාව පහත දැක්වේ. 

තනතුර අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය තත්ත්තය කාර්ය මණ්ඩලය 

මිලදී ගැනීවම් නිලධාරී 01 00 

මාෂල් 01 00 

වන්වාසිකාගාර උප පාලක 04 04 

විගණන සහකාර 03 02 

තාක්ෂණික නිලධාරී (ශ්රවය දෘශය) 01 00 

තාක්ෂණික නිලධාරී 31 21 

මහජන වසෞඛය පරීක්ෂක 01 00 

කළමනාකරණ සහකාර 59 44 

දුරකථන ක්රියාකරු සහ පිළිගැනීවම් නිලධාරි 02 02 

කළමනාකරණ සහකාර (ගබඩා) 02 01 

කළමනාකරණ සහකාර (වපාත් තැබීම) 03 00 

කළමනාකරණ සහකාර (ෂ්වරාෆ්) 03 02 

ුස්තකාල වතාරතුරු සහකාර 07 05 

වහද නිලධාරී 02 01 

ආරක්ෂක පරීක්ෂක 02 01 

වැඩ අධිකාරී 01 00 

වගාවිපල අධීක්ෂක 02 00 

අධීක්ෂක (සිවිල්) 01 01 

අධීක්ෂක (විදුලි) 01 01 

අධීක්ෂක (භූ දර්ෂශනය) 01 01 

ඖෂධවේදී (පහළ වශ්්රණිය) 01 01 

විදයාගාර සහායක (පහළ වශ්්රණිය) 25 25 

වු කාර්ෂමික 01 00 

ෆිටර්ෂ 01 00 

ජලනල කාර්ෂමික 01 01 

විදුලි කාර්ෂමික 02 02 

භාරකරු සහ අරක්ඇමි 03 02 

වැඩ සහායක 28 25 

ග්රවුන්ඩ්මන් 01 01 

ශරීර සුවතා සහායක (පහළ වශ්්රණිය) 01 01 

ුස්තකාල සහායක 03 03 

සහායක - වසෞඛය වස්වා (පහළ වශ්්රණිය) 01 01 

රියදුරු 03 00 

එකතුව 199 148 
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3.6. අනධයයන කාර්ය මණ්ඩල වයාප්තතිය 

පීඨය / ශාඛාව වඩා මජයෂේඨ 

(අවුරුදු දෙයකට 
වැඩි කාලයක් 

ම ේවය කර ඇත) 

මජයෂේඨකාර්ය 

මණ්ඩලය (ම ේවා 

කාලය ව ර සිට අවුරුදු 

දෙය දක්වා) 

 

සුළු ම ේවකයින් 

උපකුලපති කාර්ෂයාලය 00 02 01 

වරජිස්රාර්ෂ කාර්ෂයාලය 00 02 01 

මූලයාධිකාරී කාර්ෂයාලය 00 00 01 

සත්ව විදයා හා අපනයන 

කෘිකර්ෂම පීඨය 

02 12 18 

වයවහාරික විදයා පීඨය 01 10 11 

කළමනාකරණ පීඨය 00 04 01 

තාක්ෂණ අධයයන පීඨය 00 03 04 

ශිෂය කටයුතු අංශය 00 08 01 

මානව සම්පත් අංශය 00 05 02 

සාමානය පරිපාලන අංශය 00 05 03 

විභාග අංශය 00 04 02 

ගබඩා සහ සැපයුම් අංශය 01 05 01 

වගීම් අංශය 00 03 01 

වැටුප්ප හා ණය අංශය 00 02 00 

වාර්ෂතාකරණ අංශය 00 01 00 

අභයන්තර විගණන අංශය 00 03 01 

ුස්තකාලය 02 03 03 

වවදය මධයස්ථානය 00 02 01 

ප්රාේධන වැඩ අංශය 00 01 01 

නඩත්තු අංශය 00 04 03 

ශාරීරික අධයාපන ඒකකය 00 01 03 

අධයයන පර්ෂවේෂණ සහ 

ප්රකාශනය 

00 01 00 

CODL 00 00 01 

කාර්ෂයමණ්ඩල සංවර්ෂධන 

මධයස්ථානය 

00 00 01 

එකතුව 6 81 61 
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4. පර්මේෂණ ො  ංවර්ධන 

4.1. පර්මේෂණ, නමවෝත්පාදන  ෙ ප්රකාශන 

විෂය ප්රකාශිත වාණිජකරණය 

කරන ලද 

ඉදිරිපත් කරන 

ලද 

නවවෝත්පාදන / නිෂ්පාදන 

වර්ෂධනයන් ගණන 

4 -- 6 

ජර්ෂනල් ලිපි ගණන 96 -- 08 

වපාත් / වපාත් පරිච්වේද ගණන 15 -- -- 

සාරාංශ ගණන 358 -- 136 

වපෝස්ටර්ෂ 46 -- 47 

එකතුව 519 -- 197 

4.2. වැඩ ටෙන්,  ම්මන්රණ  ෙ වැඩමුළු 

විෂය  ෙභාගී වූ / 

පිරිනමන ලද 

 ම්පුර්ණ කළ ඉදිරිපත් කළ 

උපාධි පාඨමාලා ගණන 27 10 - 

සහතිකපත්ර පාඨමාලා ගණන 16 14 1 

ප්රජා වස්වා සැලසීවම් වැඩසටහන් 54 21 11 

කාර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධන 

සම්මන්ත්රණ සහ වැඩමුළු 

62 39 1 

එකතුව 159 84 13 

4.3. ලැබුණු  ම්මාන පිළිබඳ වි ේතර 

විෂය සම්මාන 

ගණන 

ශාස්ත්රඥයන් 

ගණන 

ශිෂයයින් 

ගණන 

වේශීය සම්මාන 17 09 -- 

අන්තර්ෂජාතික සම්මාන 05 04 -- 

එකතුව 22 13 -- 
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5. ප්රාේධන ක්රියාකාරකම් 

සංවර්ෂධන හා ුනරුත්ථාපන වයාපෘති එකඟ වූ කාල රාමුව තුළ සහ අරමුදල් වවන් කිරීම තුළ කාර්ෂයවේ 

ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගනිමින් සැලසුම් කර ක්රියාත්මක කරන බවට වගබලාගැනීම තුළින් විශ්ව 

විදයාලවේ ඉගැන්ීම්, ඉවගනුම් හා පර්ෂවේෂණ කටයුතු සඳහා සුදුසු පරිසරයක් සහතික කිරීම සඳහා 

වගාඩනැගිලි සහ අවනකුත් යටිතල පහසුකම් සැපයීම ප්රාේධන වැඩ අංශය සතු වගකීමකි.  

5.1. ප්රධාන ප්රාේධන වයාපෘති ො ප්රගතිය පිළිබඳ වි ේතර 

2019 දී විශ්වවිදයාලය විසින් ප්රධාන ප්රාේධන වයාපෘති හයක් ක්රියාත්මක කරන ලදී. දැනට ක්රියාත්මක 

වවමින් පවතින එක් එක් ප්රධාන ප්රාේධන වයාපෘතිවේ සාරාංශ වතාරතුරු සහ නවතම ොයාරූප පහත 1 

සිට 6 දක්වා වන වගු තුළ දක්වා ඇත. 

වගුව 1: තාක්ෂණ වගාඩනැගිල්ල 

වයාපෘතිවේ නම තාක්ෂණ විෂයධාරා උපාධි වැඩසටහන සඳහා යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ෂධන වයාපෘතිය -2016 

 

 

 මුළු පිරිවැය 

ඇස්තවම්න්තුව 
රු.මිලියන 316  

වකාන්ත්රාත්කරු සීමාසහිත මධයම ඉංජිවන්රු වස්වා (ුේගලික) සමාගම 

වකාන්ත්රාත් මුදල රු.මිලියන 291.2 (වැේ බදු ඇතුළුව) 

වකාන්ත්රාත් කාලය දින 730 යි 

වභෞතික ප්රගතිය 82% (2019.12.31 වන විට) 

මූලය ප්රගතිය රු.මිලියන 217.3 (2019.12.31 වන විට) 

වගුව 2: ුස්තකාල වගාඩනැගිල්ල 

වයාපෘතිවේ නම ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ යටිතල පහසුකම් 

සංවර්ෂධනය කිරීම වදවන අදියර - ුස්තකාල 

වගාඩනැගිල්ල 

 

 

 
මුළු පිරිවැය 

ඇස්තවම්න්තුව 

රු.මිලියන 476  

වකාන්ත්රාත්කරු සීමාසහිත ඩැරින්ටන් කන්ස්රක්ෂන් (ුේ) සමාගම 

වකාන්ත්රාත් මුදල රු.මිලියන 441.9 (වැේ බදු ඇතුළුව) 

වකාන්ත්රාත් කාලය දින 730  

වභෞතික ප්රගතිය 25% (2019.12.31 වන විට) 

මූලය ප්රගතිය රු.මිලියන 129.6 (2019.12.31 වන විට) 

වගුව 3: කාර්ෂය මණ්ඩල ඉවගනුම් ඒකකය 

වයාපෘතිවේ නම ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ යටිතල පහසුකම් 
පහසුකම් සංවර්ෂධනය කිරීම වදවන අදියර - කාර්ෂය 
මණ්ඩල ඉවගනුම් ඒකකය 

 

මුළු පිරිවැය 
ඇස්තවම්න්තුව 

රු.මිලියන 185  

වකාන්ත්රාත්කරු නසීහා හාඩ්වවයාර්ෂ හා ඉදිකිරීම් 
වකාන්ත්රාත් මුදල රු.මිලියන 170.6  
වකාන්ත්රාත් කාලය දින 540  

වභෞතික ප්රගතිය 45% (2019.12.31 වන විට) 

මූලය ප්රගතිය රු.මිලියන 83.2 (2019.12.31 වන විට) 
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වගුව 4: ප්රධාන පිවිසුම් සංවර්ෂධනය 

වයාපෘතිවේ නම ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ ප්රධාන පිවිසුම් 
සංවර්ෂධනය 

 
 

මුළු පිරිවැය 
ඇස්තවම්න්තුව 

රු.මිලියන 36  

වකාන්ත්රාත්කරු කුමාරසිරි සිවිල් වකාන්ත්රාත්කරුවන් 
උපවේශක මධයම ඉංජිවන්රු උපවේශන කාර්ෂයාංශය 
වකාන්ත්රාත් මුදල රු.මිලියන 30.7  
වකාන්ත්රාත් කාලය දින 210  
වභෞතික ප්රගතිය 100% (2019.12.31 වන විට) 
මූලය ප්රගතිය රු.මිලියන 19.1 (2019.12.31 වන විට) 

 

වගුව 5: ශිෂය සුභසාධන මධයස්ථානය 

වයාපෘතිවේ නම ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ යටිතල පහසුකම් 
පහසුකම් සංවර්ෂධනය කිරීම - වදවන අදියර - ශිෂය 
සුභසාධන මධයස්ථානය 

 
 
 
 
 
 

මුළු පිරිවැය 
ඇස්තවම්න්තුව 

රු.මිලියන 108  

වකාන්ත්රාත්කරු කුමාරසිරි සිවිල් වකාන්ත්රාත්කරුවන් 

උපවේශක මධයම ඉංජිවන්රු උපවේශන කාර්ෂයාංශය 

වකාන්ත්රාත් මුදල රු.මිලියන 79.6  

වකාන්ත්රාත් කාලය දින 365  

වභෞතික ප්රගතිය 40% (2019.12.31 වන විට) 

මූලය ප්රගතිය රු.මිලියන 24.6 (2019.12.31 වන විට) 

වගුව 6: කාර්ෂයමණ්ඩල නිල නිවාස 

වයාපෘතිවේ නම කාර්ෂයමණ්ඩල නිල නිවාස ඉදිකිරීම  
මුළු පිරිවැය 
ඇස්තවම්න්තුව 

රු.මිලියන 50  

වකාන්ත්රාත්කරු සීමාසහිත මධයම ඉංජිවන්රු වස්වා (ුේග.) සමාගම 
වකාන්ත්රාත් මුදල රු.මිලියන 41.4  
වකාන්ත්රාත් කාලය දින 270  
වභෞතික ප්රගතිය 75% (2019.12.31 වන විට) 

මූලය ප්රගතිය රු.මිලියන 21.7 (2019.12.31 වන විට) 

5.1.1. ප්ර ම්පාදනය යටමත් ඇති වයාපෘති 

තවත් ප්රධාන ප්රාේධන වයාපෘති වදකක් කැබිනේ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද අතර ඒවා ප්රසම්පාදන 

අදියර යටවත් පවතී. වයාපෘති පිළිබඳ විස්තර 7 සහ 8 වගු වල දැක්වේ. 

වගුව 7: විකල්ප ජල සැපයුම් පේධතිය 

වයාපෘතිවේ නම ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ යටිතල පහසුකම් පහසුකම් සංවර්ෂධනය කිරීම 
වදවන අදියර - විකල්ප ජල සැපයුම් පේධතිය 

මුළු පිරිවැය ඇස්තවම්න්තුව රු.මිලියන 53  
වත්මන් ප්රගතිය ලංසු වල්ඛනය උපවේශක විසින් සකස් කර විශ්ව විදයාලයට ඉදිරිපත් කරඇත. 

වගුව 8: ශ්රවණාගාරය 

වයාපෘතිවේ නම ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ යටිතල පහසුකම් පහසුකම් සංවර්ෂධනය කිරීම 
අදියර II- ශ්රවණාගාරය 

මුළු පිරිවැය ඇස්තවම්න්තුව රු. මිලියන 345 
වත්මන් ප්රගතිය ලංසු සකස් කිරීවම් වකාන්ත්රාත්තුව උපවේශක ඉංජිවන්රුවරයාට ලබා දී ඇත 
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5.1.2. මයෝජනා අදියර යටමත් වයාපෘති 

රුපියල් මිලියන 324.5 ක සමස්ත පිරිවැය ඇස්තවම්න්තුවක් යටවත්විශ්වවිදයාලය විසින් තාක්ෂණ පීඨය 

සඳහා රසායනාගාර හා කර්ෂමාන්තශාලා වගාඩනැගිල්ල සඳහා නව වයෝජනාවක් සකස්කර විශ්ව විදයාල 

ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව වවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

5.2. පුනරුත්ථාපන වයාපෘති පිළිබඳ වි ේතර 

ප්රධාන ප්රාේධන වයාපෘති හැරුණු විට, ප්රාේධන වැඩ අංශය විසින් සෑම වසරකම නඩත්තු අංශවේ 

තාක්ෂණික සහාය ඇතිව ුනරුත්ථාපන කටයුතු ද ක්රියාත්මක කරනු ලැවේ. ඒ අනුව, 2019 වර්ෂෂවේ 

ක්රියාත්මක කරන ලද ුනරුත්ථාපන වයාපෘති 9 වන වගුවේ දැක්වේ. 

වගුව 9 ුනරුත්ථාපන වයාපෘති 

අංකය වයාපෘතිවය නම වැේ බදු ද සහිතව 
ප්රදානය කරනලද 

මුදල රු. 
1 ේලූ ෂැපායර්ෂ හා කැවටලියා වන්වාසිකාගාරයට යකඩ ග්රිල් සැපයීම සහ 

සවිකිරීම 
2,186,600.00 

2 වසවනේ ශාලාවේ දිවා ආහාර කාමරයට පැන්ේරි කබඩ් සැපයීම 264,500.00 
3 සංචාරක අධයයන අංශය සඳහා පරිපාලන වගාඩනැගිල්වල් වවන් කිරීවම් 

කටයුතු 
650,564.46 

4 විවරෝප්රචාරණ රසායනාගාරවේ තීන්තාවල්පන වැඩ 189,094.50 

5 රැබිේ ඒකකවේ විවෘත ස්ථාන සඳහා ආවරණ සැපයීම 228,960.00 

6 ඒ හා බී ඒකක සඳහා ප්පලේ වපායින්ේස් සැපයීම 379,080.00 
7 උපාධි නිවාසවල විසිත්ත කාමර සඳහා වවන්කිරීවම් කිරීවම් කටයුතු. 510,796.80 

8 ජී ේවලාක් වේශන ශාලාවල වායු සමීකරණ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම 3,729,240.00 

9 නඩත්තු ඒකක අදියර II දීර්ෂඝකිරීවම් කටයුතු 18,311,421.89 

10 නව ආරක්ිත නිවසක් ඉදිකිරීම 2740684.6 

5.2.1. තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටමත් පුනරුත්ථාපනය  

ුනරුත්ථාපනය යටවත් එක් වයාපෘතියක් තාක්ෂණ විෂය ධාරාවේ ුනරුත්ථාපන ප්රතිපාදන යටවත් 

විශ්වවිදයාලය විසින් සිදු කරන ලදී. විස්තර සහ නවතම ොයාරූප අංක 10 වගුවේ දක්වා ඇත. 

වගුව 10: ස්වයංක්රීය පාලන විදයාගාරය 

වයාපෘතිවේ නම ස්වයංක්රීය පාලන විදයාගාරය සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම 

මුළු පිරිවැය ඇස්තවම්න්තුව මිලියන 20  

වකාන්ත්රාත්කරු උදාරාස් කන්ස්රක්ටර්ෂස් 

වකාන්ත්රාත් මුදල මිලියන 19.3  

වකාන්ත්රාත් කාලය දින 150  

වභෞතික ප්රගතිය 100 % (31.12.2019 දින වන විට) 

මූලය ප්රගතිය 17.9 Mn (31.12.2019 දින වන විට) 

අංශවේ රැස්ීම් 

ප්රාේධන වැඩ අංශය විසින් උප කුලපතිවේ සභාපතිත්වය යටවත් ඉඩම් හා වගාඩනැගිලි නඩත්තු කමිටු 
රැස්ීම් සම්බන්ධීකරණය කරන අතර 2019 වර්ෂෂවේ දී එවැනි රැස්ීමක් නවයක් පවත්වන ලදී. 

එවස්ම,ඉදිකිරීම් වයාපෘතිවල ප්රගතිය අධීක්ෂණය කිරීමසඳහාවමම අංශය වරින් වර අදාළ පාර්ෂශවකරුවන් 
සමඟ විවිධ ප්රගති සමාවලෝචන රැස්ීම් පවත්වන ලදී.  
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2019 වර්ෂය  දො වූ මූලය ප්රකාශ පිළිබදව  

ගණන් ීමම් නිලධාරියාමේ  ෙතිකය 

2019 වදසැම්බර්ෂ 31 දිවනන් අවසන් වූ මූලය වර්ෂෂය සඳහා වූ මූලය ප්රකාශය 1978 අංක 16 දරන 

විශ්වවිදයාල පනවත් 106 හා 107 වගන්ති ප්රකාරව සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනත ප්රකාරව 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් නියම කර ඇති ස්වරූපවයන් හා ආකාරවයන්, 

පිවළවයල කරනු ලැබූ අතර මූලය කාර්යසාධනය පිළිබද ප්රකාශය හා මූලය තත්ත්ව ප්රකාශය තුළ 

සදහන් වන සටහන් හා පරිශිෂ්ටයන්ද සමගින් විගණකාධිපතිතුමා වවන ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව විසින් නියම කර ඇති රීති හා  කාර්ෂය පටිපාටිවලට 

අනුකූලව කටයුතු කර ඇති අතර ගනුවදනුවල උචිත බව හා වියදම්වල සඵලදායිත්වය සහතික 

කරනු පිණිස ප්රාවයෝගිකව කළ හැකිතාක් දුරට පාලන විධි හා පේධති පවත්වා වගන වගාස් තිවේ. 

මා දන්නා පරිදි මූලය ප්රකාශ සතුටුදායක අයුරින් පිළිවයල කරනු ලැබ ඇති අතර ඒවා වමම 

විශ්වවිදයාලවේ මූලය තත්ත්වය පිලිබද සතය හා සාධාරණ බව පිළිබිඹු කරයි. 

 

 

මහාචාර්ෂය වේ. එල්. රත්නවස්කර 

උපකුලපති 
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6. මූලය  ප්රතිඵල පිිබඳ  ාරාංශය  

6.1. එක් ශිෂයමයකු  ඳො වියදම  

වර්ෂෂය 2015 2016 2017 2018 2019 

ශිෂයයින් සංඛයාව 1956 2046 2250 2502 2701 

ුනරාවර්ෂතන වියදම් (Rs.000) 533,496 693,019 893,332 1,090,613 1,300,169 

ප්රාේධන වියදම් (Rs.000) 175,669 273,367 530,145 458,035 457,755 

එක් ශිෂයවයකු සඳහා වියදම - 

ුනරාවර්ෂතන (Rs.000) 

273 339 397 436 481 

එක් ශිෂයවයකු සඳහා වියදම - 

ප්රාේධන (Rs.000) 

90 134 236 183 169 
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පුනරාවර්තන වියදම්  ංයුතිය - 2019

ුේගල පඩිනඩි

වකාන්ත්රාත්තු වියදම්

වවනත් ුනරාවර්ෂතන වියදම්

සැපයුම්

නඩත්තු වියදම්

ගමන් වියදම්

66%

11%

7%

6%

4%

3%

2%1%

ප්රාේධන වියදම්  ංයුතිය - 2019
වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වයාපෘති

ප්රාේධන වත්කම් ුනරුත්ථාපනය හා 
වැඩිදියුණු කිරීම
ගෘහ භාණ්ඩ සහ සවිකිරීම්

රසායනාගාර සහ ඉගැන්ීවම් 
උපකරණ
වවනත් ප්රාේධනය

පර්ෂවේෂණ ශක්තිමත් කිරීම

තත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීවම් වයාපෘති

ුස්තකාල වපාත් සහ වාර සඟරා
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6.2. මූලය ප්රතිඵල පිළිබඳ  ාරාංශය ( 2019 මද ැම්බර් 31 දිනට)  

පුනරාවර්න වියදම රු. '000  
2015  2016  2017  2018  2019  

ුේගල පඩිනඩි 213,723  293,375   347,634        483,635        627,780  

වවනත් ුනරාවර්ෂන වියදම්  289,516  344,586  485,092        550,528        644,592  

ශිෂය මූලය ආධාර   30,257     55,058    60,606          56,450          27,797  

එකතුව 533,496  693,019   893,332    1,090,613    1,300,169  
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වගාඩනැගිලි ඉදි කිරීවම්
වයාපෘතිය

ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම

පර්ෂවේෂණ කටයුතු ශක්තිමත් 
කිරීම

ප්රාේධන වත්කම් 
ුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු 
කිරීම

ප්රාේධන වියදම් රු. '000 
 

2015  2016  2017  2018  2019  

වගාඩනැගිලි ඉදි කිරීවම් වයාපෘතිය 122,870 84,356 127,300 182,273 303,967 

ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම 39,950 144,506 326,717 190,105 82,565 

පර්ෂවේෂණ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම 1,480 7,123 8,360 7,874 13,950 

ගුණාත්මකතා වර්ෂධන වයාපෘති 5,027 7,660 368 1,042 6,432 

ප්රාේධන වත්කම් ුනරුත්ථාපනය හා 

වැඩිදියුණු කිරීම 

6,342 29,721 67,399 76,741 50,842 

එකතුව 175,669    273,367  530,145  458,035    457,755  
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භාණ්ඩාගාර ප්රදාන 
 

  පුනරාවර්තන   ප්රාේධන   

  මුදල රු. ('000) % මුදල රු. ('000) % 
2018          
 අයවැයගත     705,000      100      600,000                 100  
 අනුමත     705,000         93      469,350                   99  
 මුදාහරින ලද     700,000         93      420,000                   85  
          

2019          
 අයවැයගත     940,000      100      362,000                 100  
 අනුමත     940,000      100      362,000                 100  
 මුදාහරින ලද     918,000         98      338,000                   93  

 

මපාදු මතාරතුරු  
2015  2016  2017  2018  2019  

 ශිෂයයින්  ංඛයාව  1956 2046 2250 2502 2701 
 කාර්ය මණ්ඩල මතාරතුරු  

     

 අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය  101 116 135 151 153 

 පරිපාලන කාර්ෂය මණ්ඩලය  16 16 21 21 24 

 ුස්තකාල කාර්ෂය මණ්ඩලය  3 3 3 4 3 

 අනධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය  40 73 130 133 152 

 එකතුව  160 208 289 309 332 
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6.3. මූලය තත්ත්ව ප්රකාශය (2019 මද ැම්බර් 31 දිනට) 

 සටහන 
2019 2018 

  රු.   රු.  

වත්කම්    
ජංගම වත්කම්    
මුදල් හා මුදල් සම වේ 01  13,550,159        15,496,954  

ආවයෝජන 02  35,267,054        28,277,637  

අයවිය යුතු වේ 03    17,095,067            23,985,635  

පරිවල්ඛන වතාග 04       32,681,608                32,777,938  

අත්තිකාරම් 05        220,196                        969,767  

   98,814,084            101,507,933  
ජංගම වනාවන වත්කම්    

අයවිය යුතු වේ 06               9,096,931              9,577,380  

වේපළ, පිරියත හා උපකරණ 07        1,779,157,013  1,951,054,949  

ුස්තකාල වපාත් සහ සළු 07        30,495,585        33,354,776  

සිදු වකවරමින් ඇති ප්රාේධන කාර්ෂයයන් 08             628,782,285       281,618,055  

ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩි දියුණුකිරීම් 09              113,163,033    111,963,033  
ගුණාත්මකතා වර්ෂධන වයාපෘති 10            3,161,149                   5,126,816  

              2,563,855,997               2,392,695,010  
මුළු වත්කම්               2,662,670,081         2,494,202,942  
    
බැරකම්    
ජංගම බැරකම්    
උපචිත වියදම් 11         88,352,105         67,251,085  

විවිධ ණයහිමිවයෝ හා වවනත් 12          160,435,838          124,099,936  

වියදම් වනාකළ ප්රදානය - ප්රාේධන             5,167,951              494,315  

                  253,955,893                   191,845,335  
ජංගම වනාවන බැරකම්    
විලම්ීත ආදායම් 13             938,394,223               889,667,252  
පාරිවතෝිකය සඳහා ප්රතිපාදනය 14              46,832,429                 31,966,934  

  985,226,653       921,634,186  
මුළු බැරකම්  1,239,182,546      1,113,479,522  
    
ශුේධ වත්කම්       1,423,487,535     1,380,723,421  
ස්කන්ධ හා සංචිත    
සමුච්චිත අරමුදල 15   2,409,876,355      2,195,587,549  
වපාදු සංචිතය 16      (1,040,725,865)         (862,847,638) 
විවශ්ෂ සංචිතය 17            7,745,648           9,538,832  

   1,376,896,139          1,342,278,742  
අරමුදල්    
බැඳුම්කර උල්ලංගනය කිරීවම් අරමුදල 18            36,231,675               31,981,560  
වවනත් අරමුදල් 19                10,359,721               6,463,118  

                     46,591,396             38,444,678  
මුළු ශුේධ වත්කම් /                1,423,487,535   1,380,723,421  

 
වමම මූලය ප්රකාශන 1978 අංක 16 දරන විශ්ව විදයාල පනවත් නියමයන්ට අනුකූල වන බව මම සහතික කරමි.  
 
වක්.ජී.ලියනවේ/  
වැඩ බලන මූලයාධිකාරී  
       
වමම මූලය ප්රකාශන පිළිවයල කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සභාවේ සාමාජිකයින් වගකිව යුතුය. මූලය ප්රකාශන සභාව විසින් 
අනුමත කරන ලද අතර ඔවුන් වවනුවවන් අත්සන් කරන ලදී  

 
මොචාර්ය මේ.එල්.රත්නම ේකර 
උප කුලපති 

මොචාර්ය ඊ.පී.එ ේ.මක්.එදිරිීර 

කවුන්සිලමේ  ාමාජික 

මොචාර්ය එ ේ.සී.ජයමාන්න  

කවුන්සිලමේ  ාමාජික 
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මූලය තත්ත්ව ප්රකාශය (2019 මද ැම්බර් 31 දිනට) 

  ටෙන 
2019 2018 

  රු.   රු.  

    

ආදායම්    

ුනරාවර්ෂතන ප්රදාන 20      918,000,000  
                     

700,000,000  

ශිෂයාධාර හා මහවපාළ ප්රදාන 21        27,797,400                    56,450,200  
ස්වයං-මූලය-ප්රතිපාදිත වැඩසටහන්වල 
ආදායම 22     2,401,167                  3,499,377  

වවනත් ආදායම් 23  17,036,040                18,816,217  

ක්රමක්ිත ප්රාේධන ප්රදාන 24 162,243,423              145,125,857  

මුළු ආදායම  1,127,478,030           923,891,652  

    

වියදම්    

ුේගල පඩිනඩි 25 627,779,975                   483,634,692  

ගමන් හා යැුම් 26     1,810,652                     6,432,078  

සැපයුම් 27        28,689,383                  23,669,710  

නඩත්තු 28              23,977,479                  12,088,597  

වකාන්ත්රාත්තු වියදම් 29            254,671,656                     205,504,666  

වවනත් ුනරාවර්ෂතන වියදම් 30     49,421,751               48,887,910  

ස්වයං-මූලය-ප්රතිපාදිත වැඩසටහන්වල වියදම 31          1,944,376               2,278,443  

ශිෂයාධාර හා මහවපාළ වගීම් 32        27,797,400             56,450,200  

ක්ෂය 33      286,021,128             253,944,977  

මුළු වියදම්             1,302,113,799             1,092,891,273  

    

වර්ෂය  ඳො අතිරික්තය / ඌනතාවය           (174,635,769)      (168,999,621) 
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6.4. මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 

  2019 2018 

  රුපියල්   රුපියල්  

වමවහයුම් ක්රියාකාරකම් වවතින් මුදල් ප්රවාහ    

සාමානය ක්රියාකාරකම්වලින් ඌණතාව / අතිරික්තය              (174,635,769)           (168,999,621) 
වපර වර්ෂෂවලට අදාළ ලැබීම් / (වගීම්)             (318,214)             32,835  

මුදල් වනාවන සංචලනයන්    

ක්රමක්ිත ප්රාේධන ප්රදාන        (162,243,423)        (145,125,857) 
ක්ෂය                   286,021,128            253,944,977  
ප්රතිපාදිත හා වවනත්               12,034,169             7,653,493  
කාරක ප්රාේධනවේ වවනස්ීම්වලට වපර වමවහයුම්             (39,142,109)        (52,494,174) 
කාරක ප්රාේධනවේ වවනස්ීම්වලට     

අයවිය යුතු වේහි (වැඩිීම) / අුීම (ජංගම)             6,890,569         715,573  
අයවිය යුතු වේහි (වැඩිීම) / අුීම (ජංගම වනාවන)            480,449             (554,066) 
පරිවල්ඛනයන්හි (වැඩිීම) / අුීම              96,330             (787,814) 
අත්තිකාරම්වල (වැඩිීම) / අුීම            749,571           (809,462) 
උපචිත වියදම්වල (වැඩිීම) / අුීම             21,101,020               44,574,581  

විවිධ ණයහිමියන් (වැඩිීම) / අුීම           36,335,902            6,204,075  

වමවහයුම් ක්රියාකාරකම්වලින් ශුේධ මුදල් ප්රවාහ            26,511,732          (3,151,287) 

    
ආවයෝජන ක්රියාකාරම්වලින් මුදල් ප්රවාහ    
ස්ථාවර වත්කම් අත්කර ගැනීම              (457,615,828)          (421,767,663) 
ආවයෝජන               (6,989,417)               (4,776,620) 
ආවයෝජන ක්රියාකාරම්වලින් ශුේධ මුදල් ප්රවාහ          (464,605,245) (426,544,282) 

    
මුලයකරණ ක්රියාකාරම්වලින් මුදල් ප්රවාහ    

මහා භාණ්ඩාගාරවේ අරමුදල්          428,000,000             420,000,000  
වවනත් අරමුදල්            8,146,718          3,869,766  
මුලයකරණ ක්රියාකාරම්වලින් ශුේධ මුදල් ප්රවාහ             436,146,718                 423,869,766  

    
මුදල් හා මුදල් සමාන වේහි ශුේධ මුදල් වැඩිීම / (අුීම)         (1,946,795)            (5,825,803) 

කාලපරිච්වේදය ආරම්භවේදී මුදල් හා මුදල් සමාන වේ             15,496,954          21,322,757  

කාලපරිච්වේදය අවසානවේදී මුදල් හා මුදල් සමාන වේ         13,550,159         15,496,954  

        

    

සටහන- 2019 වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට බැංකු වශ්ෂ       0     (0) 
බැංකුව                        ගිණුම් අංකය    
ලංකා බැංකුව          - 3114828         844,836   
ලංකා බැංකුව          - 3114820        3,251,293   
ලංකා බැංකුව          - 78166821         403,644   
ලංකා බැංකුව          - 78057047         2,364,912   
ලංකා බැංකුව          - 81216727             4,323,115   

මහජන බැංකුව        - 10100168384805  

                          
2,362,358   

එකතුව  13,550,159   
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6.5.  ේකන්ධ මවන ේීම් පිළිබඳ ප්රකාශය ( 2019 මද ැම්බර් 31 දිනට)  

  මුච්චිත අරමුදල  මපාදු  ංචිතය  
 විමශේෂ 
 ංචිතය  

 එකතුව රු.  

2018.01.01 දිනට මශේෂය  2,161,109,100   (690,261,424) 9,180,730  1,480,028,406  

මපර වර්ෂමේ ගැලපුම්         

පරිවභෝජනීය වතාග ආශ්රිත ගැලුම් 
               (167,439)   

               
(167,439) 

සම්මන්ත්රණය සඳහා අනුග්රාහකත්වය 
ලැබීම් 

            (3,024,885)   
            

(3,024,885) 

උපචිත වියදම් ආශ්රිත ගැලුම්                  804,888    
                 

804,888  

වවනත් 
            (1,199,157)   

            
(1,199,157) 

ගනුවදනු- 2018                                   -    

වර්ෂෂය සඳහා ප්රාේධන දායකත්වය වහෝ 
එකතු කිරීම 

           34,478,449      34,478,449  

කාලපරිච්වේදය සඳහා අතිරික්තය / 
ඌණතාවය 

       (168,999,621)   
       

(168,999,621) 

ලැබුණු පරිතයාග / ප්රදාන 
    

       
8,421,679  

              
8,421,679  

ප්රදානය ක්රමක්ෂය කිරීම 
    

     
(8,063,578) 

            
(8,063,578) 

2018.12.31 දිනට මශේෂය 2,195,587,549   (862,847,638) 9,538,832  1,342,278,742  

          

2019.01.01 දිනට මශේෂය  2,195,587,549   (862,847,638)   9,538,832  1,342,278,742  

          

මපර වර්ෂමේ ගැලපුම්         

පරිවභෝජනීය වතාග ආශ්රිත ගැලුම් 
               (587,192)   

               
(587,192) 

මාරු කළ වස්වකයින්වේ 
පාරිවතෝිකය 

              1,043,873    
              

1,043,873  

උපචිත වියදම් ආශ්රිත ගැලුම්                  159,052    
                 

159,052  

ස්වයං මුලය වැඩසටහන් ලාභ මාරු 
කිරීම 

            (3,332,102)   
            

(3,332,102) 

වවනත් 
               (526,089)   

               
(526,089) 

ගනුවදනු- 2019                                   -    

වර්ෂෂය සදහා ප්රාේධන දායකත්වය 
වහා්් ඒකතු කිරීම 

 214,288,807      
         

214,288,807  

කාලපරිච්වේදය සඳහා අතිරික්තය / 
ඌණතාවය 

       (174,635,769)   
       

(174,635,769) 

කාලපරිච්වේදය තුළ වගීම්                                   -    

ලැබුණු පරිතයාග / ප්රදාන 
    

          
139,654  

                 
139,654  

ප්රදානය ක්රමක්ෂය කිරීම 
    

     
(1,932,838) 

            
(1,932,838) 

2019.12.31 දිනට මශ ේ්ෂය  2,409,876,355  (1,040,725,865)   7,745,648  1,376,896,139  
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6.6. මූලය ප්රකාශන  ටෙන් ( 2019 මද ැම්බර් 31 දිනට)  

01 මුදල් ො මුදල්  මාන මේ     

 බැංකු මශේෂ      

     2019 2018 

       රු.     රු.   

  ලංකා බැංකුව - බදුල්ල      

 ගිණුම් අංකය - 3114820   3,251,293   522,669  

 ගිණුම් අංකය -  3114828   844,836    494,315  

 ගිණුම් අංකය -  78166821   403,644  2,544,593  

 ගිණුම් අංකය -  78057047   2,364,912    5,466,430  

 ගිණුම් අංකය -  81216727   4,323,115         99,196  

 මහජන බැංකුව - බදුල්ල      

 ගිණුම් අංකය - 010100168384805  2,362,358  6,369,752  

     13,550,159  15,496,954  

       

02 ආමයෝජන      

     2019 2018 

       රු.     රු.   

  ේිර තැන්පතු      

 යූ.වක්.වක්. අරමුදල    4,080,574  3,684,491  

 ී.සී.අරමුදල    332,201       299,956  

 ඇප තැන්පතු (ෂරප්ප හා ගබඩා භාරකරු) - ලංකා බැංකුව  75,000        75,000  

 බැඳුම්කර උල්ලංඝණ අරමුදල   18,290,142   17,747,571  

 උපකුලපති ශිෂයත්ව අරමුදල   1,063,000  1,175,865  

 උපාධි ප්රදාවනෝත්සව සම්මාන සඳහා අරමුදල්  204,600     204,600  

 සිංහරාජ වයාපෘතිය    11,221,537     5,090,154  

     35,267,054  28,277,637  

       

03 අයවිය යුතු මේ      

     2019 2018 

       රු.     රු.   

 ඇප තැන්පතු   3.1 480,000        200,000  

 අයවිය යුතු වේ - ුනරාවර්ෂතන  3.2 12,605,835   19,615,239  

 අයවිය යුතු වේ - මූලය සම්පාදිත වැඩසටහන්  263,260          10,000  

 කාර්ෂය මණ්ඩල ණය සහ අත්තිකාරම්  3.3 3,745,972     4,160,397  

       17,095,067  23,985,635  

       

3.1 ඇප තැන්පතු 
     

 වික්වටෝරියා නිවයෝජිත ආයතනය   150,000       150,000  

 බදුල්ල විවධ වස්වා සමූපකාර සමිතිය - ඉන්ධන තැන්පකු  150,000        50,000  

 බදුල්ල ප්රාවේශීය සභාව    180,000                  -  

     

                
480,000  200,000  
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3.2 ලැබිය යුතු මේ - පුනරාවර්තන     

 
ශිෂයාධාර 

   5,478,700  5,602,800  

 මහවපෝල - යූජීසී දායකත්වය   -    3,724,600  

 මහවපාල - මහවපාල භාර අරමුදල   -    2,369,200  

 බැඳුම්කර උල්ලංගණය කිරීවම් අරමුදල   5,087,342  6,033,550  

 ස්ථාවර තැන්පතු වපාළී    1,844,599  1,885,089  

 සම්මන්ත්රණය 2019 - අනුග්රාහකත්වය   120,000  -  

 වවනත් ලැබිය යුතු වේ    75,194  -  

     12,605,835  19,615,239  

       

3.3 කාර්ය මණඩල ණය  ෙ අත්තිකාරම්    

 

වර්ෂගය 
  31.12.2019 දිනට 

වශ්ෂය 
කාල විෂ්වල්ෂණය 

   වර්ෂෂ 1 ට අු වර්ෂෂ 1-2  වර්ෂෂ 2 ට වැඩි 

 ආපදා ණය  11,263,970  3,216,539  2,672,805  5,374,626  

 කාර්ෂය මණ්ඩල ණය  36,550  8,500  8,500  19,550  

 උත්තව අත්තිකාරම්  208,250  208,250  -    -    

 පරිගණක ණය  442,000  109,500  97,000  235,500  

 වාහන ණය  892,133  203,183  202,350  486,600  

   
12,842,903  3,745,972  2,980,655  6,116,276  

       

04 පරිමල්ඛන      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 ලිපිවල්ඛන    9,943,982  6,662,819  

 වගාඩනැගිලි සහ වුහ නඩත්තුව   1,199,787  1,176,070  

 යාන්ික හා විදුලි භාණ්ඩ   982,294  400,183  

 වවදය සැපයුම්   4.1 580,610  756,171  

 රසායන රවය හා ීදුරු භාණ්ඩ  4.1 19,974,934  23,782,696  

     32,681,608  32,777,938  
       

4.1 වවදය  ැපයුම්, ර ායන රවය ො ීදුරු භාණ්ඩ    

     වවදය වතාගය 
රසායන රවය හා 
ීදුරු භාණ්ඩ 

 ආරම්භක වතාගවේ වටිනාකම   756,171  23,782,696  

 මිලදී ගැනීම්    856,034  8,269,408  

 සමාප්පති වතාගවේ වටිනාකම    (580,610)  (19,974,934) 

 2019 වර්ෂෂය සඳහා පාරිවභෝජනය   1,031,595  12,077,169  

       
 

4.2 ප්රාවයෝගික කාර්ෂයයන් සඳහා මිලට ගනු ලැබූ පහත සඳහන් සත්ත්ව වර්ෂග එම සංඛයාවලින් 2019 වදසැම්බර්ෂ 31 දින වන විට 
විශ්ව විදයාලය තුළ වාසය කළහ.  

 
    සංඛයාව  

 නවසීලන්ත සුදු හාවවෝ    4  
 හාවවෝ (කැලිවෆෝනිය සුදු)   2  
 හාවවෝ    4  
 එළුවවෝ    3  
 කළුකුවමෝ    1  
 ගිනියා ඌවරෝ    18  
 

      



 

48  

05 අත්තිකාරම්      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 විවිධ අත්තිකාරම් - ුනරාවර්ෂතන  5.1 98,000     15,200  

 විවිධ අත්තිකාරම් - ප්රාේධන  5.2 122,196  954,567  

     

                
220,196  969,767  

       

5.1 විවිධ අත්තිකාරම් - පුනරාවර්තන 
    

 
  ආචාර්ෂය ආර්ෂ.යූ.ඩේලිේ.එම්.සී.බී.රඹුක්වැල්ල  10,000  

  

  ඒ.එම්.ඩී.බී.නවරත්න මහතා   88,000  
                   

98,000   

       

5.2 විවිධ අත්තිකාරම් - ප්රාේධන 
    

 
 මහාචාර්ෂය වක්.බී.විවේවස්කර   18,360    

  ආචාර්ෂය එච්.එම්.වේ.සී.පිටවල    63,836    
 

 ටී.එම්.පී.එස්.අයි.වතන්නවකෝන් මහතා    40,000  
                 

122,196  
 

     

                
220,196   

       

06 අයවිය යුතු  - NCA      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 වාහන ණය   3.3 688,950  556,133  

 කාර්ෂය මණ්ඩල ණය    28,050  10,030  

 පරිගණක ණය    332,500  266,500  

 ආපදා ණය    8,047,431  8,744,717  

     9,096,931  9,577,380  

     

07 මේපළ, පිරියත  ෙ උපකරණ    

7.1  ේථාවර වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම    

   
2019.01.01 
දිනට වශ්ෂය  

එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම් මාරු කිරීම් 
2019.12.31 
දිනට වශ්ෂය  

7.1.1 
වටිනාකම රැවගන 
යාම 

          

 වගාඩනැගිලි 2,028,468,690  
                            

-    
                      -                           -    2,028,468,690  

 ලී බු හා උපකරණ 274,173,859  21,715,602                        -                           -    295,889,461  

 
පිරියත සහ 
යන්වත්රෝපකරණ                            -    4,232,000                        -       8,582,680.12  12,814,680  

 කාර්ෂයාල උපකරණ           

 කාර්ෂයාල උපකරණ 34,132,006  1,462,540                        -                           -    35,594,546  

 ක්රීඩා භාණ්ඩ 11,506,925  
                            

-    
                      -                           -    11,506,925  

 
වවනත් ප්රාේධන 
වත්කම් 31,331,441  5,418,369                        -    (8,538,680.12) 28,211,130  

 පරිගණක 96,932,175  3,237,706                        -     (44,000.00) 100,125,881  

 
රසායනාගාර සහ 
ඉගැන්ීවම් උපකරණ 535,639,727  23,160,174                        -                           -    558,799,902  

 වමෝටර්ෂ වාහන 18,650,000  
                            

-    
                      -                           -    18,650,000  
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මුළු රැවගන යා හැකි 
මුදල 3,030,834,823  59,226,391                        -                           -    3,090,061,214  

       

7.1.2 ක්ෂයීම්           

 වගාඩනැගිලි 816,005,968  101,410,747                        -                           -    917,416,715  

 ලී බු හා උපකරණ 137,300,300  22,802,984                        -                           -    160,103,284  

 
පිරියත සහ 
යන්වත්රෝපකරණ                            -    2,124,098                        -             3,731,823  5,855,922  

 කාර්ෂයාල උපකරණ   
                            

-    
      

 කාර්ෂයාල උපකරණ 16,870,920  5,626,119                        -                           -    22,497,038  

 ක්රීඩා භාණ්ඩ 6,597,474  1,642,109                        -                           -    8,239,583  

 
වවනත් ප්රාේධන 
වත්කම් 16,372,426  3,522,541                        -          (3,730,357) 16,164,610  

 පරිගණක 51,042,476  13,973,044                        -                  (1,467) 65,014,053  

 
රසායනාගාර සහ 
ඉගැන්ීවම් උපකරණ 257,065,201  84,818,059                        -                           -    341,883,260  

 වමෝටර්ෂ වාහන 4,171,667  3,730,000                        -                           -    7,901,667  

 මුළු ක්ෂයීම් 1,305,426,432  239,649,701                        -                           -    1,545,076,133  
       

7.1.3 ශුේධ වපාත් අගය           

 වගාඩනැගිලි 1,212,462,721  -                          -                           -    1,111,051,974  

 ලී බු හා උපකරණ 136,873,560  -                          -                           -    135,786,177  

 
පිරියත සහ 
යන්වත්රෝපකරණ 

                           -    -                          -                           -    6,958,758  

 කාර්ෂයාල උපකරණ                            -    -                          -                           -                                -    

 කාර්ෂයාල උපකරණ 17,261,086  -                          -                           -    13,097,507  

 ක්රීඩා භාණ්ඩ 4,909,451  -                          -                           -    3,267,342  

 
වවනත් ප්රාේධන 
වත්කම් 

14,959,015  -                          -                           -    12,046,520  

 පරිගණක 45,889,699  -                          -                           -    35,111,827  

 
රසායනාගාර සහ 
ඉගැන්ීවම් උපකරණ 

278,574,526  -                          -                           -    216,916,641  

 වමෝටර්ෂ වාහන 14,478,333  -                          -                           -    10,748,333  

 මුළු ශුේධ වපාත් අගය 1,725,408,391  
                            

-    
                      -                           -    1,544,985,080  

7.2 
 
 ේථාවර වත්කම් පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

  

   
2019.01.01 
දිනට වශ්ෂය  

එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම් මාරු කිරීම් 
2019.12.31 
දිනට වශ්ෂය  

7.2.1 
වටිනාකම රැවගන යාම 
  

        

 වගාඩනැගිලි සහ 
වුහයන් 

267,613,423  22,996,583                        -                           -    290,610,006  

 මුළු රැවගන යා හැකි 
මුදල 

267,613,423  22,996,583                        -                           -    290,610,006  

             
7.2.2 ක්ෂයීම්           

 වගාඩනැගිලි සහ 
වුහයන් 

41,966,865  14,471,208                        -                           -    56,438,073  

 මුළු ක්ෂයීම් 41,966,865  14,471,208                        -                           -    56,438,073  
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7.2.3 ශුේධ වපාත් අගය           

 වගාඩනැගිලි සහ 
වුහයන් 

225,646,558  
                            

-    
                      -                           -    234,171,933  

 මුළු ශුේධ වපාත් අගය 225,646,558  
                            

-    
                      -                           -    234,171,933  

       

 මුළු එකතුව 
1,951,054,94

9  
                            

-    
                      -                           -    1,779,157,013  

       

7.3 
පු ේතකාල මපාත්  ෙ 
 ළු 

     

   
2019.01.01 
දිනට වශ්ෂය  

එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම් මාරු කිරීම් 
2019.12.31 
දිනට වශ්ෂය  

7.3.1 
වටිනාකම රැවගන 
යාම 

          

 ුස්තකාල වපාත් 82,804,175  6,332,738                        -     (94,493) 89,042,420  
 සළු 2,804,170  434,250                        -                           -    3,238,420  

 මුළු රැවගන යා හැකි 
මුදල 

85,608,345  6,766,988                        -     (94,493) 92,280,840  

             

7.3.2 ක්ෂයීම්           

 ුස්තකාල වපාත් 50,546,012  9,203,042                        -                  (1,575) 59,747,479  
 සළු 1,707,557  330,220                        -                           -    2,037,776  
 මුළු ක්ෂයීම් 52,253,569  9,533,261                        -                  (1,575) 61,785,255  
       

7.3.3 ශුේධ වපාත් අගය           

 ුස්තකාල වපාත් 32,258,163  
                            

-    
                      -                           -    29,294,941  

 සළු 1,096,614  
                            

-    
                      -                           -    1,200,644  

 මුළු පු ේතකාල මපාත් 
 ෙ  ළු 

33,354,776  
                            

-    
                      -                           -    30,495,585  

       
       

08 ප්රගතිමේ පවතින ප්රාේධන වැඩ     

   
වකාන්ත්රාත් 
මුදල (බදු 
රහිතව) 

01.01.2019 
දිනට වශ්ෂය 

එකතු කිරීම් මාරු කිරීම් 
31.12.2019 
දිනට වශ්ෂය  

 
ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව 
විදයාලය පිහිටුීම - 
වදවන අදියර 

                           -    13,171,976  85,148                         -    13,257,124  

 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව 
විදයාලය පිහිටුීම - 
වදවන අදියර වශ්ෂ 
වැඩ 

628,461,071  48,590,324  261,583,400    310,173,724  

 

තාක්ෂණ පීඨ 
වගාඩනැගිල්ල 
(අයවැය වයෝජනා 

2016/2017) 

253,219,360  184,442,620  30,999,981    215,442,600  

 
ුනරුත්ථාපන හා 
වැඩිදියුණු කිරීවම් 
වයාපෘති 

45,666,119  19,383,650  50,841,500   (22,996,583) 47,228,567  

 
මාණ්ඩලික නිල 
නිවාස හතරක් 
ඉදිකිරීම 

35,996,045  12,418,636  11,298,783    23,717,418  

 
ප්රධාන ආපන ශාලාව 
සැලසුම් කිරීම හා 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

15,853,265  3,610,850  11,387,951    14,998,801  

 
රසායනාගාර 
උපකරණ සැපයීම 
සහ ස්ථාපනය කිරීම 

6,225,000  
                            

-    
3,964,050   3,964,050  

 මුළු ප්රගතිවේ පවතින 
ප්රාේධන වැඩ 

985,420,860  281,618,055  370,160,813   (22,996,583) 628,782,285  
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09. 
ඉඩම් ො ඉඩම් 
වැඩිදියුණු කිරීම් 

     

   
01.01.2019 
දිනට වශ්ෂය  

එකතු කිරීම් බැහැර කිරීම් මාරු කිරීම් 
31.12.2019 
දිනට වශ්ෂය  

 විශ්ව විදයාල පරිශ්ර 111,321,068  
                            

-    
                      -                           -    111,321,068  

 මූලික වියදම් - ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීම 

641,965  1,200,000                        -                           -    1,841,965  

 මුළු ප්රගතිවේ පවතින 
ප්රාේධන වැඩ 

111,963,033  1,200,000                        -                           -    113,163,033  
       

10 
තත්ත්ව වැඩිදියුණු 
කිරීමම් වයාපෘති / 
අ ේපෘශය වත්කම් 

    

   
01.01.2019 
දිනට වශ්ෂය  

එකතු කිරීම් මාරු කිරීම් ක්රමක්ෂය 
31.12.2019 
දිනට වශ්ෂය  

 පශ්චාත් උපාධි / 
ආචාර්ෂය වයාපෘති 

31,549  
                            

-    
                      -     (31,549)                             -    

 පර්ෂවේෂණ ශක්තිමත් 
කිරීම 

                           -    13,949,550                        -     (13,949,550)                             -    

 
තාක්ෂණය පිළිබඳ 

BSc උපාධිය ආරම්භ 
කිරීම 

350,321  
                            

-    
                      -             (350,321)                             -    

 සිසුන් වක්න්රගත 
ඉවගනීම 

634,321  
                            

-    
                      -             (448,492) 185,829  

 
නිුණතා 
වගාඩනැගීවම් 
වැඩසටහන් 

                           -    6,431,741                        -     (6,431,741)                             -    

 මෘදුකාංග 4,110,626  20,000                        -     (1,155,305) 2,975,320  
 මුළු ශුේධ වපාත් අගය 5,126,816  20,401,291                        -     (22,366,958) 3,161,149  
       

10.3 
තාක්ෂණය පිළිබඳ BSc උපාධිය ආරම්භ කිරීම යනු ඉහත උපාධිවල විෂයමාලා සංවර්ෂධනය සඳහා වැය කළ මුදලයි. වමම 
වියදම වසර තුනක කාලයක් තුළ ක්රමක්ෂය කර ඇත. 

10.4 
ශිෂය වක්න්ීය ඉවගනුම් යටවත් අනාවරණය කරන ලද මුදල සමහර උපාධි පාඨමාලා විෂයමාලා සංවශෝධනය සඳහා වැය 
කළ මුදල නිවයෝජනය කරයි. සංවශෝධන වසර පහකට වරක් සිදු කරන බැවින් වමය 20% (එනම් වසර පහක් සඳහා) 
ක්රමක්ෂය කර ඇත. 

10.5 වර්ෂෂය තුළ එකතු කිරීම් පිළිබඳ විස්තර ඇමුණුම්වල දක්වා ඇත. 
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11  උපචිත වියදම්       

     2019 2018 

      රු.   රු.  

  ුනරාවර්ෂතන වගීම්                87,895,997            66,630,653  

  ස්වයං මූලයවැඩසටහන්                      456,108                  620,432  

     

           
88,352,105  

          
67,251,085  

       

12  විවිධ ණයහිමිමයෝ  ෙ මවනත්      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

  රඳවා ගැනීම්    12.1            68,120,574            66,822,249  

  විවිධ ණයහිමිවයෝ -  ුනරාවර්ෂතන   12.2            13,781,893            10,567,159  

  විවිධ ණයහිමිවයෝ -  ප්රාේධන   12.3            73,674,841            41,663,455  

  විවිධ ණයහිමිවයෝ - ස්වයං මූලය වැඩසටහන්                      29,194                             -    

  ඇප තැන්පතු මත වගවිය යුතු වපාළිය                       28,848                    20,881  

  ආපසු වගවිය යුතු තැන්පතු                  1,072,934                  859,307  

  ඇප තැන්පතු -  ුනරාවර්ෂතන                  1,268,415           1,484,811  

  තැන්පතු සහ වගවිය යුතු -  ුනරාවර්ෂතන     127,068                 609,807  

  තැන්පතු සහ වගවිය යුතු - ප්රාේධන                         17,953                             -    

  තැන්පතු සහ වගවිය යුතු - ස්වයං මූලය වැඩසටහන්                    217,119                  617,119  

  විලම්ීත ආදායම් - ස්වයං මූලය වැඩසටහන්                    808,163                             -    

  වගවිය යුතු උපයන විට වගීවම් බදු                                  -                    88,650  

  වගවිය යුතු මුේදර බදු                        51,325                    41,000  

  වගවිය යුතු රඳවා ගැනීවම් බදු                  1,237,510  1,325,498  

     

        
160,435,838  

       
124,099,936  

12.1 රඳවා ගැනීම්      

 සැපයුම්කරු / අයිතමය   

01.01.2019 
දිනට වශ්ෂය 

එකතු කිරීම් / 
ගැලපීම් 

නිදහස් කිරීම් 
31.12.2019 දිනට 

වශ්ෂය  

12.1.1 ඉදි කිරීම්  

     
32,062,129             13,643,501                              -    45,705,631 

12.1.2 ලී බු  

       
5,666,897  

              
1,656,636                              -    7,323,533 

12.1.3 පරිගණක              87,847                   209,592                              -    297,438 

12.1.4 කාර්ෂයාලයීය උපකරණ  

          
153,790                              -                                -    153,790 

12.1.5 රසායනාගාර උපකරණ  

       
8,189,631  

              
2,205,524                   222,915  10,172,241 

12.1.6 තාක්ෂණ ධාරාව  

       
1,046,277                   684,531                              -    1,730,808 

12.1.7 වවනත් ප්රාේධන වත්කම්  
               

4,968                   169,000                              -    173,968 

12.1.8 
වගාඩනැගිලි සහ වුහයන් - 
ුනරුත්ථාපනය 

          
375,260  

              
2,187,906                              -    2,563,166 

   

     
47,586,799             20,756,689                   222,915  68,120,574 

   
    

       

       

12.2 විවිධ ණය හිමිමයෝ  - පුනරාවර්තන     

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 
විවිධ ණය හිමිමයෝ  - පුනරාවර්තන 

                       5,360                      8,600  

 විවේශ අරමුදල් වයාපෘති (පස්වන සංගණනය සිංහරාජ 25ha බිම් වකාටස)            11,799,781  
             

5,755,028  

 ජනාධිපති ශිෂයත්ව                     440,250                  260,250  
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 MOHE වවතින් අරමුදල්                      39,135                    39,135  

 සම්මන්ත්රණය සඳහා අනුග්රාහකත්වය - 2019                              -                    342,000  

 පර්ෂවේෂණ ප්රදාන                  1,497,367  
             

4,162,146  

     

           
13,781,893  

          
10,567,159  

       

12.3 විවිධ ණය හිමිමයෝ  - ප්රාේධන     

    වර්ෂ 1ට අු වර්ෂ 1ට වැඩි  එකතුව  

12.3.1  ේථාවර වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම     

 සයන්ටිෆික් ඉන්සුටෘමන්ේ (ුේ) සමාගම                   425,520                              -                    425,520  

 මයිවක්රාවටක් බවයෝවලාජිකල් (ුේ) සමාගම                   229,332                              -                    229,332  

 වමවරා කම්පියුටර්ෂ වටක්වනාවලාජි                     92,800                              -                      92,800  

 මහින්ද බුක් වසන්ටර්ෂ                        3,800                              -                        3,800  

 ශ්රී ලංකා ස්වේේ වේඩිං (වජනරල්) වකෝපවර්ෂෂන්)                  112,870                              -                    112,870  

 වෆන්වටෝන්ස් ලිමිටඩ්                     841,110                              -                    841,110  

 පැක් වසෝෆේවවයා වපායින්ේ (ුේ) සමාගම                              -                     162,250                  162,250  

       
             

1,705,432                  162,250  
            

1,867,682  

12.3.2 පර්මේෂණ ප්රදාන      

 
අල්රා සයන්ටිෆික්                       52,693                              -                      52,693  

 
ඇනලිටිකල් ඉන්ටෘමන්ේ (ුේ)සමාගම                    112,600                              -                    112,600  

 
ඒ.පී.අවේගුණවර්ෂධන                      46,042                              -                      46,042  

 
ඒ.එස්.රත්නායක                        1,620                              -                        1,620  

 
ඒ.සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ.එම්.සී.එල්.වක්.වකාස්වත්ත                   240,365                              -                    240,365  

 
ඉන්ඩස්ියල් වටක්වනාවලාජිකල් ඉන්ස්ටිටියුේ                     43,200                              -                      43,200  

 
වේ.ඒ.අතුල                      23,772                              -                      23,772  

 
වක්.ජී.බී.ඒ.සමරසිංහ                       40,000                              -                      40,000  

 
වක්.වක්.ඒ.ශානිකා                       40,000                              -                      40,000  

 
වක්.පී.එම්.කහඳවේ                         7,563                              -                        7,563  

 
එන්.පී.පී.ලියනවේ                       17,108                              -                      17,108  

 
එන්.පී.ආර්ෂ.වේශිය                       45,222                              -                      45,222  

 
එස්.සී.ජයමාන්න                       19,941                              -                      19,941  

 
වසාල්ේවකම් වේඩිං කමිපැණි                      54,470                              -                      54,470  

 
ටී.එන්.බී.වහ්රත්                      12,954                              -                      12,954  

 
ී.එම්.ආර්ෂ.ස්වර්ෂණමාලි                       40,000                              -                      40,000  

 
      

                
797,550                              -                   797,550  

12.3.3 පුනරුත්ථාපන ො වැඩිදියුණු කිරීමම් කටයුතු    

 
දසන් කන්ස්රක්ෂන්    2,000,000                              -    2,000,000  

 
ඩීසල් ඇන්ඩ් වමෝටර්ෂ ඉංජිනියරින් පීඑල්සී  2,000,000                              -    2,000,000  

 
ජානක කන්ස්රක්ෂන්                     520,149                              -                    520,149  

 
ජනතක්ෂන් (ුේ) සමාගම   1,500,000                              -    1,500,000  

 
ආර්ෂ.එම්.වක්.බී. කන්ස්රක්ෂන්                    223,350                              -                    223,350  

 
උසාරාස් කන්ස්රක්ෂන්    

              
4,000,000                              -    

             
4,000,000  

 
      

           
10,243,499                              -    

          
10,243,499  
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12.3.4 මපාත්  ෙ වාර  ඟරා     

 
විජිතයාපා බුක්වෂාප්ප (ුේ) සමාගම                      86,375                              -                      86,375  

 
      

                   
86,375                              -    

                  
86,375  

 
      

12.3.5 ඉදි කිරීම් වයාපෘති      

 
වසන්රල් ඉංජිනියරින් සර්ෂවිසස් (ුේ) සමාගම  

              
1,992,019                              -    

             
1,992,019  

 
මධයම ඉංජිවන්රු උපවේශන කාර්ෂයාංශය                              -                  2,240,289  

             
2,240,289  

 
ඩැරින්ටන් කන්ස්රක්ෂන් (ුේ) සමාගම             34,442,938                              -              34,442,938  

 
වක්.ඩී.පී.පී. වේමතිලක                       40,000                              -                      40,000  

 
කුමාරසිරි සිවිල් කන්රැක්ටර්ෂස ්             10,168,545                              -              10,168,545  

 
නසීහා හාඩ්වවයා සහ කන්ස්රක්ෂන්   

              
9,040,944                              -    

             
9,040,944  

 
      

           
55,684,446  

             
2,240,289  

          
57,924,735  

 
      

12.3.6 තාක්ෂණ ධාරාව      

 
වරාටැක්ස් (ුේ) සමාගම                    480,000                              -                    480,000  

 
ඒ.එම්.වේ.ටී. ගංගානන්ද                       75,000                              -                      75,000  

 
උදාරාස් කන්ස්රක්ෂන්    

              
2,200,000                              -    

             
2,200,000  

 
      

             
2,755,000                              -    

            
2,755,000  

  එකතුව    

           
71,272,302  

             
2,402,539  

          
73,674,841  

       

13  විලම්භීත ආදායම්        

     2019 2018 

      රු.   රු.  

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය             889,667,252  
        

640,059,881  

  වර්ෂෂය සඳහා ප්රාේධන දායකත්වය             209,037,557  
        

386,669,650  

  ආදායම් ප්රකාශනයට ප්රදාන මාරු කිරීම්    

       
(160,310,586) 

      
(137,062,279) 

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය    

        
938,394,223  

       
889,667,252  

 

 
 
         

14  පාරිමතෝෂිකය  ඳො ප්රතිපාදනය      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය               31,966,934            22,019,360  

  වගීම් / ගැලපීම්     

           
(2,120,810)                            -    

  ගලපන ලද වශ්ෂය                29,846,125            22,019,360  

  2019 වර්ෂෂය සඳහා ප්රකිපාදන               16,986,304  
             

9,947,574  

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය    

           
46,832,429  

          
31,966,934  
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15  මුච්ච්ත අරමුදල      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය    

      
2,195,587,549  

     
2,161,109,100  

  වර්ෂෂය සඳහා ප්රාේධන දායකත්වය             214,288,807            34,478,449  

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය    

     
2,409,876,355  

    
2,195,587,549  

       

16 මපාදු  ංචිත      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය    

       
(862,847,638) 

      
(690,261,424) 

 වපර කාලපරිච්වේදවලට අදාළ ගැලුම්     

 පාරිවභෝජනීය වතාගය ආශ්රිත ගැලුම්                 (587,192) 
             

(167,439) 

 උපචිත වියදම් ආශ්රිත ගැලුම්                    159,052                  804,888  

 විේවත් සමුළුව සඳහා ලැබුණු අනුග්රාහකත්ව - 2019                              -    
          

(3,024,885) 

 ස්ථාන මාරු වූ වස්වකයන් සඳහා පාරිවතෝික                1,043,873                             -    

 ස්වයං මූලය වැඩසටහනට ලාභය මාරු කිරීම   

           
(3,332,102)                            -    

 වවනත්                  (526,089) 
          

(1,199,157) 

  ගලපන ලද වශ්ෂය     

       
(866,090,096) 

      
(693,848,017) 

 පවරන ලද අතිරික්තය / (ඌණතාවය)   

       
(174,635,769) 

      
(168,999,621) 

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය    

   
(1,040,725,865) 

     
(862,847,638) 

       

       

17 විමශේෂ  ංචිතය      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය                  9,538,832  
             

9,180,730  

 වවනත් ප්රදානයන් වවතින් ලැබූ වත්කම්                    139,654  
             

8,421,679  

 ප්රදානයන් ක්රමක්ෂය    

           
(1,932,838) 

          
(8,063,578) 

     

             
7,745,648  

            
9,538,832  

18 බැඳුම්කර උල්ලං ගණය කිරීමම් අරමුදල    

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 
ලැබුණු අරමුදල් 

     

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය               26,586,383            25,343,983  
 

එම්.ඒ.ඩී.එස්.මාරසිංහ වමය  
  

                 437,650  1,242,400  

 
ජී.වක්.දිවන්ෂරත්න මයා 

   
                 831,781                             -    

 වක්.ඩේලිේ.එම්.එම්.පී.වාසල මයා                  1,300,000                             -    

 එකතුව                  2,569,431  1,242,400  

       

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය               29,155,815            26,586,383  
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 අරමුදල් මත වපාළිය      

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය                  5,395,177  3,323,830  

 වාර්ෂතාගත ස්ථාවර තැන්පතු වපාළිය                 1,930,015  2,071,347  

 අධයයන කාර්ෂ්්ය මණ්ඩල සාමාං  ්කයන්ට වගීම්                (249,331)                            -    

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය                  7,075,861  5,395,177  

       

 31.12.2019 දිනට මුළු එකතුව    36,231,675  31,981,560  
       

 
ලැබිය යුතු අරමුදල්      

 රු.5,087,342 ක ලැබිය යුතු මුදල 2019.12.31 දිනට අරමුදල් වශ්ෂයට ඇතුළත්ය.   

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය                  6,033,550   

 ඊ.වක්.එන්.ඩී.ප්රනාන්දු වමය                  (870,000)  

 එම්.ඒ.පී.එන්.වපවර්ෂරා මයා     (76,208)  

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය                  5,087,342   

 පහත සඳහන් කාර්ෂය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට තනතුවර්ෂ නිවාු පිළිබඳ දැන්ීම් නිකුත් කර ඇති අතර, පහත සඳහන් හිඟ මුදල් 
වගීමට ඔවුන් බැඳී සිටී.  

 
එම්.ඒ.ඩී.එස්.මාරසිංහ වමය                  3,260,514   

 
වක්.ඩේලිේ.එම්.එම්.පී.වාසල මයා                  4,064,247   

 
ඩේලිේ.එම්.පී.සී.ජී.ීරවකෝන් මයා               10,877,812   

 
               18,202,572   

       

19  විමශේෂ අරමුදල්       

     2019 2018 

      රු.   රු.  

  යූ.වක්.වක්.අරමුදල    19.1               6,130,457     4,045,447  

  උපකුලපති අරමුදල    19.2                  794,075                  514,032  

  සුභසාධන අරමුදල    19.3                  177,364                  177,364  

  කුලපති ශිෂයත්ව අරමුදල   19.4               1,240,489  1,183,649  

  විශ්ව විදයාල ශිෂයත්ව අරමුදල   19.5                  863,246                  202,165  

  සත්ව විදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨ සංවර්ෂධන අරමුදල  19.5                    14,601                      6,392  

  විදයා හා තාක්ෂණවේද පීඨ සංවර්ෂධන අරමුදල  19.5                  225,467                  107,611  

  කළමනාකරණ  පීඨ සංවර්ෂධන අරමුදල   19.5                  307,746                      6,884  

  සී.ඕ.ඩී.එල්.සංවර්ෂධන අරමුදල   19.5                  374,652                      5,000  

  සම්මාන සඳහා වූ අරමුදල   19.6                  231,624                  214,574  

     

           
10,359,721  

            
6,463,118  

19.1  යූ.මක්.මක්.අරමුදල       

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය                  4,045,447  3,669,547  

 වාර්ෂතාගත ස්ථාවර තැන්පතු වපාළිය                    397,836                  375,900  

 ස්වයං මූලය කටයුතු වලින් අතිරික්තය මාරු කිරීම                1,687,174                             -    

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය    

             
6,130,457  

            
4,045,447  

19.2 
 උපකුලපති අරමුදල  

     

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය                     514,032                  467,168  

 වාර්ෂතාගත ස්ථාවර තැන්පතු වපාළිය                      32,416                    46,864  

 ස්වයං මූලය ක්රියාකාරකම්වලින් මාරු කිරීම්                    225,627                             -    

 වවන් වයාපෘතිවලින් මාරු කිරීම්                      22,000                             -    

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය                    794,075                 514,032  
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19.3 සුභ ාධක අරමුදල      

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය                     177,364                  177,364  

   වර්ෂෂය තුළ චලනය                                -                               -    

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය                    177,364                 177,364  
       
19.4  කුලපති ශිෂයත්ව අරමුදල      

  වර්ෂෂය ආරම්භයට වශ්ෂය                  1,004,500  1,004,500  

 අරමුදල් මත වපාළිය      

 ඉදිරියට වගන ආ වපාළිය                    179,149                  122,389  

 වාර්ෂතාගත ස්ථාවර තැන්පතු වපාළිය                    104,840                  126,760  

 ශිෂයයන්ට ශිෂයත්ව වගීම්    (48,000)  (70,000) 

 අරමුදල් මත ශුේධ වපාළිය                    235,989                  179,149  

  වර්ෂෂය අවසානයට වශ්ෂය    1,240,489  1,183,649  

       

19.5  ංවර්ධන අරමුදල්      

 

එක් එක් පීඨය විසින් පවත්වනු ලබන ස්වයං මූලය කටයුතු වල ආදායවමන් ප්රතිශතයක් මාරු කරමින් විශ්වවිදයාල සංවර්ෂධන 
අරමුදල සහ පීඨ සංවර්ෂධන අරමුදල් 2017 වර්ෂෂය තුළ පිහිටුවන ලදී.  

       
19.6  ම්මාන  ඳො අරමුදල     

 

සමුළුවේදී දක්ෂතා දක්වන සිසුන් ඇගයීම අරමුණු කර ගනිමින් වමම අරමුදල 2017 වර්ෂෂය තුළ ස්ථාපිත කර ඇත. අරමුදල 
ආවයෝජනය කිරීවමන් ලැවබන වපාළිය වම් සඳහා වයාදා ගැවන්.   

       

20 පුනරාවර්තන ප්රදාන      
     2019 2018 

      රු.   රු.  

 මහා භාණ්ඩාගාරවයන් ලැබුණු ුනරාවර්ෂතන ප්රදාන           918,000,000  700,000,000  

     918,000,000  700,000,000  

21 ශිෂයාධාර ො මෙමපාළ ප්රදාන     

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 ශිෂයාධාර               21,962,400            22,847,700  

 මහවපාළ භාර අරමුදල                  2,975,850            17,172,200  

 මහවපාළ - විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාවේ දායකත්වය               2,859,150            16,430,300  

     

           
27,797,400  

          
56,450,200  

 
22 

 
 ේවයං මූලය  ම්පාදිත වැඩ ටෙමන් ආදායම    

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 පාඨමාලා ගාස්තු - සහතිකපත්ර පාඨමාලා                 2,038,667  
             

3,207,500  

 උපවේශකත්ව ගාස්තු                     362,500                  291,877  

     2,401,167  3,499,377  
       

23 මවනත් ආදායම්      
     2019 2018 

      රු.   රු.  

 ලියාපදිංචි කිරීවම් ගාස්තු - උපාධි අවප්පක්ෂක අවප්පක්ිකා                   779,550                  754,000  

 විභාග ගාස්තු - උපාධි අවප්පක්ෂක අවප්පක්ිකා                   888,965                  792,615  

 ණය හා අත්තිකාරම්වලින් වපාළිය                    526,848                  527,494  

 ආවයෝජනවලින් වපාළිය                    795,109  1,509,488  

 ඉවත දමන ලද භාණ්ඩ විකිණීම                      65,321                    96,096  

 නිෂ්පාදන විකිණිම                                -                        5,395  

 කුලී ආදායම                     101,389                  274,598  
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 වන්වාසිකාගාර ගාස්තු                  4,760,900  
             

4,964,711  

 වවදය ගාස්තු                     152,400                  152,700  

 ුස්තකාල දඩ                       38,493                    59,946  

 අනුපූරක ක්රියාකාරකම්                     883,200                  680,300  

 විවිධ ලැබීම් -  ුනරාවර්ෂතන                 2,915,230  
             

3,367,696  

 විවිධ ලැබීම් -  ප්රාේධන                  1,018,686  
             

1,496,461  

 වපාළී ආදායම - ස්වයං මූලය සම්පාදිත වැඩසටහන්                       6,648                    20,319  

 වයෝගයතා පරීක්ෂණය (වියදම් - වයාමු සටහන 29)                4,103,300  4,114,400  

     17,036,040  18,816,217  

24 වර්ෂය  ඳො ප්රාේධන ප්රදාන ක්රමක්ෂය    

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 රජවේ ප්රාේධන ප්රදානය ක්රමක්ෂය කිරීම            160,310,586  137,062,279  

 වවනත් ප්රදාන ක්රමක්ෂය කිරීම (පරිතයාග)                1,932,838  8,063,578  

     162,243,423  145,125,857  
       

25 පුේගල පඩිනඩි      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 ුේගල පඩිනඩි - අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය           467,646,550  354,565,436  

 ුේගල පඩිනඩි - අනධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය           160,133,425  129,069,257  

 එකතුව (අධයයන ො අනධයයන )   

        
627,779,975  483,634,692  

       

26 ගමන් ො යැපුම්      

     2019 2018 

     රු.  රු.  

 වේශීය                  1,074,927  
             

1,009,194  

 විවේශීය                     735,725  
             

5,422,884  

     

             
1,810,652  

            
6,432,078  

27   ැපයුම්       

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 ලිපිදුවය හා කාර්ෂයාලයීය අවශය රවය              10,912,755  
             

9,045,366  

 ඉන්ධන හා ලිහිසි රවය - ප්රවාහන                 1,757,957  
             

2,009,614  

 නිලඇඳුම් හා ඇඳුම් මැසීවම් ගාස්තු                    618,595                  368,114  

 යාන්ික හා විදුලි භාණ්ඩ                 2,043,232  
             

1,786,790  

 රසායන රවය හා ීදුරු භාණ්ඩ              12,077,169  
             

8,683,230  

 වවදය සැපයුම්                  1,031,595  
             

1,038,911  

 වවනත් සැපයුම්                     248,081                  737,684  

     

           
28,689,383  

          
23,669,710  
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28  නඩත්තුව       

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 වාහන                  1,686,183                  764,292  

 පිරියත, යන්ත්ර හා උපකරණ                 5,587,931  
             

1,161,975  

 වගාඩනැගිලි හා වුහ               16,275,385            10,041,732  

 ගෘහ භාණ්ඩ                       16,309                      7,000  

 වවනත් නඩත්තු වැඩ                     411,670                  113,598  

     

           
23,977,479  

          
12,088,597  

       

29  මකාන්රාත්තු ම ේවා       

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 ප්රවාහනය               30,586,206            27,123,919  

 විදුත් සන්නිවේදන               18,561,138            12,202,221  

 තැපැල් ගාස්තු                     938,636                  562,345  

 විදුලිය               17,932,567            16,182,731  

 ජලය                  6,313,938  
             

6,158,602  

 ආරක්ෂක වස්වා               51,078,320            42,116,403  

 පිරිසිදු කිරීවම් වස්වාව               66,196,740            55,246,178  

 කුලී ගාස්තු               51,671,945            34,181,341  

 මුරණය හා ප්රචාරණය ආදිය                 9,455,442  
             

7,347,178  

 වවනත් ගිවිසුම්ගත වස්වා                 1,936,725  
             

4,383,747  

     

        
254,671,656  

       
205,504,666  

      

30  මවනත් පුනරාවර්තන වියදම්   2019 2018 

      රු.   රු.  

 විශ්ව විදයාල ආචාර්ෂයවරුන් සඳහා ගමන් ප්රදාන                   468,157                  451,850  

 විවශ්ෂ වස්වා පාලක සභාව හා කමිටු                 2,087,645  
             

1,400,307  

 විවශ්ෂ වස්වා - වෘත්තීයවේදීන් හා වවනත්                3,906,963  
             

3,771,846  

 වැඩමුළු, සම්මන්ත්රණ ආදිය                 1,068,682  
             

2,247,308  

 අධයයන පර්ෂවේෂණ                  3,088,784                  809,831  

 කාර්ෂය මණ්ඩල සංවර්ෂධනය                 1,577,512  
             

3,445,761  

 පශ්චාත් උපාධි පර්ෂවේෂණ සහ ශිෂයත්ව                    770,852  
             

1,275,396  

 ශිෂය ශිෂයාවන් සඳහා පාටමාලා රවය හා ගුණාත්මක වර්ෂධනය                  594,578  
             

1,036,834  

 කර්ෂමාන්ත සීමාවාසිකත්වයන්, ප්රාවයෝගික හා වෘත්තීය මාර්ෂවගෝපවේශනය               1,300,842  
             

1,028,399  

 ශිෂය සංවර්ෂධන හා මූලිකත්ව වැඩසටහන්                 5,408,016  
             

6,682,293  

 විශ්ව විදයාලීය ක්රිඩා ක්රියාකාරකම්                 6,663,101  
             

7,224,253  

 ශිෂය හා වස්වක සුභසාධනය                    142,286                  257,474  

 සංස්ථායික සැලැස්ම හා වර්ෂධන දසුන                      12,374                  178,022  

 නිවාු ගමන් බලපත්ර හා වාර ප්රවේශ පත්ර                      75,980                  311,506  

 සංග්රහ වියදම්                     296,893                  393,108  
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 බැංකු ගාස්තු                         6,771                      6,000  

 දායකත්ව හා සාමාජිකත්ව ගාස්තු                    579,756                  582,617  

 උපාධි ප්රදාවනෝත්සව වියදම්                 3,464,053  
             

3,345,211  

 විභාග වියදම්               14,361,772  
             

9,509,023  

 වවනත්                     104,643  
             

1,090,710  

 අභිවයෝගයතා පරීක්ෂණවේ වියදම්                  3,356,049  
             

3,676,729  

 වස්වක සුභසාධන හා වවදය                      86,042                  163,432  

     

           
49,421,751  

          
48,887,910  

       

31   ේවයං-මූලය  ම්පාදිත වැඩ ටෙමන් වියදම්     

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 සම්පත්දායක ගාස්තු                     106,400                  265,700  

 ලිපිරවය හා පරිවභෝජනීය රවය   
                 175,276                  183,454  

 ආරාධිත වේශන ගාස්තු                     743,125                  712,300  

 සම්බන්ධීකරණ ගාස්තු                     323,678                  241,698  

 ප්රචාරණය                     285,228                    31,280  

 විශ්වවිදයාල වපාදු කාර්ෂය වියදම්                    134,656                  284,858  

 වවනත් වියදම්                     121,264                  439,113  

 විභාග වියදම්                       54,750                  120,040  

     

             
1,944,376  

            
2,278,443  

      
      
      

32 ශිෂයාධාර ො මෙමපාළ මගීම්     

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 ශිෂයාධාර ශිෂයත්ව වගීම්              21,962,400            22,847,700  

 මහවපාළ ශිෂයත්ව වගීම්                 5,835,000            33,602,500  

     

           
27,797,400  

          
56,450,200  

33 ක්ෂයීම් - 1      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 වගාඩනැගිලි             101,410,747  
        

101,410,747  

 වගාඩනැගිලි - ුනරුත්ථාපනය              14,471,208            12,252,058  

 ලී බු හා සවි කිරීම්               22,802,984            21,344,867  

 කාර්ෂයාල උපකරණ                  5,626,119  
             

5,918,917  

 පරිගණක               13,973,044            11,970,699  

 රසායනාගාර සහ ඉගැන්ීවම් උපකරණ              84,818,059            72,863,746  

 වපාත් සහ වාර සඟරා                  9,203,042  
             

6,523,122  

 ක්රීඩා උපකරණ                  1,642,109  
             

1,713,742  

 වවනත් ප්රාේධන වත්කම්                 3,522,541  
             

5,166,526  

 සළු                     330,220                  203,682  
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 වමෝටර්ෂ වාහන                  3,730,000  
             

3,730,000  

 යන්ත්ර හා උපකරණ                  2,124,098                             -    

     

        
263,654,171  

       
243,098,106  

 ක්ෂයීම් - 2      

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 පශ්චාත් උපාධි / ආචාර්ෂය උපාධි වයාපෘති                     31,549                  463,434  

 තාක්ෂණය පිළිබඳ BSc උපාධිය ආරම්භ කිරීම                   350,321                  350,321  

 සිසුන් වක්න්රගත ඉවගනීම                    448,492                  448,492  

 පර්ෂවේෂණ ශක්තිමත් කිරීම              13,949,550  
             

7,873,899  

 මෘදුකාංග                  1,155,305                  669,029  

 කාර්ෂය මණ්ඩලවේ නිුණතා වගාඩනැගීම                6,431,741  
             

1,041,695  

     

           
22,366,958  

          
10,846,871  

 එකතුව    

        
286,021,128  

       
253,944,977  

       

34 පුනරාවර්තන වියදම      

 වැඩ ටෙන් පාදක වියදම්     

     2019 2018 

      රු.   රු.  

 වපාදු පරිපාලනය             310,855,038  
        

271,479,322  

 අධයයන වස්වා             558,936,368  
        

427,966,401  

 ඉගැන්ීම් සම්පත්               22,760,380            17,218,691  

 නඩත්තුව               30,747,348            25,869,136  

 සුභසාධන වස්වා               15,868,894            14,403,595  

 පශ්චාත් අධයයන                  3,334,561                             -    

 අනුපූරක ක්රියාකාරකම්               43,848,305            23,280,508  

     

        
986,350,894  

       
780,217,653  

       
35 උසස් අධයාපන අමාතයාංශයට එවරහිව කාර්ෂමිකයා විසින් වගානු කරන ලද අධිකරණ නු තුනක් (රිේ අයදුම්පත්) විශ්ව විදයාල 

පරිශ්රවේ පවතී. ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලය සම ප්රතිචාර දැක්වූ අයවගන් වකවනකි. කැබිනේ පත් කරන ලද වන්දි කමිටුව 
විශ්වවිදයාල පරිශ්රවේ පදිංචි කර්ෂමාන්තකරුවන්ට වගවිය යුතු වන්දි මුදල තක්වස්රු කරයි.  

      
36 ඇඟලුම් කම්හලක්' අත්පත් කර ගැනීවමන් විකිණීවමන් ලැවබන මුදල් පියීම ප්රමාද ීම වහ්තුවවන් වපාළී දඩයක් වලස අවම 

වශවයන් රුපියල් මිලියන 25 ක අඛණ්ඩ වගකීමක් සිදුී ඇත.  
වගකීම ප්රාවේශීය වල්කම් බදුල්ල වවත ය.  

      
37 නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධයාපන අමාතයාංශය විසින් උසස් අධයාපන ුළුල් කිරීවම් හා සංවර්ෂධන වයාපෘතිවේ 

(AHEAD වයාපෘතිය) ප්රදානය කරන්වනකු වලස විශ්වවිදයාලය වතෝරාවගන ඇත. 2019 වර්ෂෂය තුළ විශ්ව විදයාලය විසින් රු. 
මිලියන 50.4 ක් වටිනා ප්රාේධන ප්රදානයක්. 
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6.7. වර්ෂය  ඳො කාර්ය ාධන (පාලන) වාර්තාව 

 මුල් අයවැය  ංමශෝධන  ංමශෝධිත අයවැය  තය 

 රු. රු. රු. රු. 

ආදායම - පුනරාවර්තන         

ුනරාවර්ෂතන ප්රදාන 860,000,000            80,000,000  940,000,000  918,000,000  

ස්වයං මූලය වැඩසටහන් ආදායම           2,000,000                             -    2,000,000  2,401,167  

වවනත් ආදායම් 13,000,000                             -    13,000,000           17,036,040  

          

මුළු ආදායම - පුනරාවර්තන 875,000,000  80,000,000  955,000,000  937,437,207  

          

වියදම් - පුනරාවර්තන         

ුේගල පඩිනඩි 520,000,000            80,000,000  600,000,000  627,779,975  

ගමන් වියදම්           6,300,000   (4,300,000) 2,000,000  1,810,652  

සැපයුම් 24,100,000                  300,000  24,400,000           28,689,383  

නඩත්තු 14,200,000  4,200,000  18,400,000           23,977,479  

ගිවිසුම් වියදම් 236,900,000                  250,000  237,150,000  254,671,656  

වවනත් ුනරාවර්ෂතන වියදම් 58,500,000   (450,000) 58,050,000           49,421,751  

ස්වයං මුලය වැඩසටහන් වියදම්                          -                               -                            -    1,944,376  

          

මුළු වියදම් - පුනරාවර්තන 860,000,000  80,000,000  940,000,000  988,295,271  

          

ආදායම් - ප්රාේධන         

ප්රාේධන ප්රදාන 
      

450,000,000  
        

(88,000,000)      362,000,000         338,000,000  

UGC Block Grants                              -                            -             90,000,000  

                                    -  

මුළු ආදායම් - ප්රාේධන 
     

450,000,000  
       

(88,000,000)      362,000,000        428,000,000  

          

වියදම් - ප්රාේධන         

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම                          -                              -                                -  

ප්රාේධන වත්කම් ුනරුත්ථාපනය හා 
වැඩිදියුණු කිරීම 

        
35,000,000  

          
(6,000,000) 

        29,000,000           29,748,794  

ස්ථාවර වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම 
      

110,000,000  
        

(27,500,000) 
        82,500,000  

         57,230,039  

වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
      

280,000,000  
        

(44,000,000) 
     236,000,000  

       272,967,331  

පර්ෂවේෂණ ශක්තිමත් කිරීම 
        

15,000,000  
          

(6,500,000) 
          8,500,000  

         13,949,550  

මානව ප්රාේධන සංවර්ෂධන වයාපෘති 
        

10,000,000  
          

(4,000,000) 
          6,000,000  

            6,431,741  

අයවැය වයෝජනා 2016/17 - තාක්ෂණ 
පීඨය පිහිටුීම 

                            -             77,428,028  

                               -                            -      

මුළු වියදම් - ප්රාේධන 
     

450,000,000  
       

(88,000,000)      362,000,000        457,755,482  
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6.8. වැඩ ටෙමන්  ාරාංශය  ෙ වයාපෘති ප්රකාර පුනරාවර්තන වියදම් 

වැඩ ටෙන 
පුේගල පඩිනඩි - අධයයන 

 ෙ අනධයයන  
ගමන් වියදම්  ැපයුම් නඩත්තු වියදම් මකාන්රාත්තු ම ේවා 

මවනත් 
පුනරාවර්තන වියදම් 

එකතුව 

 ාමානය පරිපාලනය             89,937,328                 43,845  7,444,634  22,238,117           177,434,013           13,757,101  310,855,038  

 ාමානය පරිපාලනය             69,463,853                  43,845  5,159,239  21,879,674              95,784,740            13,468,319  205,799,670  

මුලය පරිපාලනය             15,905,787                           -    579,182  22,186                 2,536,795                 280,782  19,324,732  

ගබඩා හා සැපයුම් වස්වා                3,772,243                           -    152,831                            -                      113,785                            -    4,038,859  

ආරක්ෂක වස්වා                   795,445                           -    62,256                            -                51,095,935                      8,000  51,961,636  

ගමන් වියදම්                            -    1,491,127  336,257              27,902,759                            -    29,730,143  

                

අධයයන          501,060,694            1,721,031  17,059,864  966,561              13,240,417           24,887,801  558,936,368  

විදයා හා තාක්ෂණ පීඨය           171,850,480               468,440  3,063,907  325,134                 4,821,872              6,735,036  187,264,868  

කළමනාකරණ පිඨය             90,228,359               286,557  1,230,661  18,475                 2,177,174              6,089,693  100,030,919  

ANS හා EAG පීඨය           202,832,840               902,581  8,794,278  424,503                 5,957,971            10,795,644  229,707,816  

තාක්ෂණ අධයයන පීඨය             36,149,015                  63,453  3,971,018  198,449                    283,401              1,267,428  41,932,764  

                

ඉගැන්ීම්  ම්පත්             17,170,134                    3,196  1,277,880  88,620                   236,829             3,983,722  22,760,380  

ුස්තකාල වස්වා             17,170,134                    3,196  817,251  71,370                    223,832                 491,437  18,777,219  

අධයාපන තාක්ෂණය                              -                             -    460,629  17,250                      12,997              3,492,285  3,983,161  

                

සුභ ාධන ම ේවා               7,658,559                 42,580  1,119,511  27,100                   277,785             6,743,359  15,868,894  

සිසුන් සහ කාර්ෂය මණ්ඩල 

සුභසාධනය                              -                             -                             -                              -                                 -                     24,009  24,009  

වසෞඛය වස්වා                3,499,124                           -    950,735  500                      26,366                   11,000  4,487,725  

ශාරීරික අධයාපනය                4,159,435                  42,580  168,776  26,600                    251,419              6,708,350  11,357,160  

                

නඩත්තු               4,494,404                           -    1,354,634  650,581              24,247,224                         505  30,747,348  

ඉඩම් සහ වගාඩනැගිලි                4,494,404                           -    1,354,634  650,581                           719                         505  6,500,842  

විදුලිබල සැපයුම                              -                             -                             -                              -                17,932,567                            -    17,932,567  

ජලසම්පාදන                              -                             -                             -                              -                   6,313,938                            -    6,313,938  
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වැඩ ටෙමන්  ාරාංශය  ෙ වයාපෘති අනුව පුනරාවර්තන වියදම් (ඉදිරියට)    
           

වැඩ ටෙන 
පුේගල පඩිනඩි - අධයයන 

 ෙ අනධයයන  
ගමන් වියදම්  ැපයුම් නඩත්තු වියදම් මකාන්රාත්තු ම ේවා 

මවනත් 
පුනරාවර්තන වියදම් 

එකතුව 

                
පශේචාත් උපාධි අධයයන               3,014,449                           -    241,302  6,500                      39,049                   33,262  3,334,561  

පශ්චාත් උපාධි ඒකකය                3,014,449                           -    241,302  6,500                      39,049                   33,262  3,334,561  

                

 ොයක ක්රියාකාරකම්               4,444,408                           -    191,558                            -                39,196,339                   16,000  43,848,305  

වන්වාසිකාගාර                4,444,408                           -         191,558                            -                39,196,339                   16,000  43,848,305  

                

එකතුව          627,779,975            1,810,652  28,689,383  23,977,479           254,671,656           49,421,751  986,350,894  
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6.9. මූලය ප්රකාශන  ඳො වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තිවල  ාරාංශය 

6.9.1. මපාදු මතාරතුරු 

6.9.1.1. ආයතනය වාර්තා කිරීම 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලය 1978 අංක 16 විශ්වවිදයාල පනත යටවත් සංස්ථාගත කර ඇති අතර එය 
ශ්රී ලංකාවේ බදුල්ල පස්සර පාවර්ෂ පිහිටා ඇත. විශ්ව විදයාලය ක්රියාත්මක වන්වන් විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන 

වකාමිෂන් සභාව සහ උසස් අධයාපන, තාක්ෂණ හා නවවෝත්පාදන අමාතයාංශය යටවත් ය.  

6.9.1.2. නිකුත් කිරීම  ඳො බලය පැවරීම 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ මූලය ප්රකාශන නිකුත් කිරීමට කවුන්සිලය විසින් 2018.02.28 දින 
අවසර දී ඇත. 

6.9.1.3. වාර්තා කිරීමම් කාල සීමාව 

විශ්ව විදයාලවේ මූලය කාල සීමාව 2019 ජනවාරි 01 සිට 2019 වදසැම්බර්ෂ 31 දක්වා නිවයෝජනය වේ. 

6.9.2.  ැලකිය යුතු ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති වල  ාරාංශය 

6.9.2.1. අනුකූලතා ප්තරකාශය 

ශ්රී ලංකා රාජය අංශවේ ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන්ට (SLPSAS’s) අනුකූලව විශ්ව විදයාලවේ මූලය ප්රකාශන 
සකස් කර ඉදිරිපත් කර ඇත. වකවස් වවතත්, රාජය අංශවේ ගිණුම්කරණ ප්රමිති වනාමැති ප්රවේශවල ශ්රී 

ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති ද භාවිතා කර ඇත. වමම මූලය ප්රකාශනවල මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශය, 
මූලය කාර්ෂය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය, මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය, වකාටස්වල වවනස්ී ම් ප්රකාශය සහ මූලය 
ප්රකාශනවල සටහන් ඇතුළත් වේ. 

6.9.2.2. මිනුම්කරණ පදනම 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ මූලය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිවැය පදනම මත සකස් කර ඇති අතර 
ඒවා නිරන්තරවයන් අදාළ වේ. සාධාරණ වටිනාකමින් මනිනු ලබන වේපල, පිරියත සහ උපකරණ හැර 
මූලය ප්රකාශනවලට බලපාන උේධමන සාධක සඳහා කිසිදු වවනස් කිරීමක් කර වනාමැත. 

6.9.2.3.  ං න්දනාත්මක මතාරතුරු 

වර්ෂතමාන වර්ෂෂවේ සංඛයාවල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීවම්දී විශ්වවිදයාලය විසින් අනුගමනය කරන ලද සියලුම 
ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති වපර වර්ෂෂවේ ප්රතිපත්තිවලට අනුකූලව ක්රියාත්මක වේ. 

6.9.2.4. වැදගත්බව ො  මුච්චය 

සමාන අයිතමවල සෑම රවය පන්තියක්ම මූලය ප්රකාශනවල වවන වවනම ඉදිරිපත් කර ඇත. අසමසම 
ස්වභාවයක් වහෝ ක්රියාකාරිත්වයක් ඇති අයිතම ඒවා අතයවශය වනාවේ නම් වවන වවනම ඉදිරිපත් කර 
ඇත. 

6.9.2.5. හිලව් කිරීම 

SLPSAS විසින් අවශය වහෝ අවසර දී ඇත්නම් මිස වත්කම් හා වගකීම්, ආදායම් සහ වියදම් පියවා වනාමැත. 

6.9.2.6.  ැලකිිමත් ීම 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලය තක්වස්රු කර ඇත්වත් ඉදිරියට යාවම් හැකියාව වලස ය. ඌව වවල්ලස්ස 
විශ්ව විදයාලවේ කවුන්සිලය අවප්පක්ෂා කරන්වන් අනාගතය සඳහා වමවහයුම් පැවැත්ම සඳහා විශ්ව 
විදයාලයට ප්රමාණවත් සම්පත් ඇති බවය. අනාගතය පිළිබඳ පවතින සියලු වතාරතුරු සැලකිල්ලට 
ගනිමින් වමවහයුම් ඈවර කිරීම වහෝ නතර කිරීම සඳහා විශ්වවිදයාලය ුවරෝකථනය වනාකරයි. ඒ අනුව 
මූලය ප්රකාශන පිළිවයල කිරීවම්දී විශ්ව විදයාලය අඛණ්ඩව අවධානය වයාමු කිරීවම් පදනම අනුගමනය 
කරයි. 
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6.9.2.7. වාර්තා කිරීමම් කාලමයන් පසු සිදුීම් 

වාර්ෂතා කිරීවම් දිනයට පසුව ඇති සියලුම වැදගත් සිදුීම් සලකා බලා ඇති අතර මූලය ප්රකාශනවල අවශය 
අවස්ථාවන්හිදී සුදුසු ගැලපීම් වහෝ අනාවරණය කිරීම් සිදු කර ඇත. 

6.9.2.8. ක්රියාකාරී  ෙ ඉදිරිපත් කිරීමම් මුදල් 

විශ්ව විදයාලවේ මූලය ප්රකාශනවල ඇතුළත් කර ඇති අයිතම මනිනු ලබන්වන් විශ්ව විදයාලය ක්රියාත්මක 
වන ප්රාථමික ආර්ෂික පරිසරවේ මුදල් භාවිතා කරමිනි (ක්රියාකාරී මුදල්). වමම මූලය ප්රකාශන 

විශ්වවිදයාලවේ ක්රියාකාරී හා ඉදිරිපත් කිරීවම් මුදල් වන ‘ශ්රී ලාංකික රුපියල්’ (රු.) වලින් සකස් කර 
ඉදිරිපත් කරනු ලැවේ. 

6.9.2.9. විමේශ මුදල් ගනුමදනු ො මශේෂ 

භාණ්ඩ වහෝ මිනුම් සිදුකරන දිනවල වහෝ තක්වස්රු කිරීවම් දිනයන්හි පවතින විනිමය අනුපාත භාවිතා 
කරමින් විවේශ මුදල් ගනුවදනු ක්රියාකාරී මුදලට පරිවර්ෂතනය කරනු ලැවේ. එවැනි ගනුවදනු නිරවුල් කිරීම 
සහ වසර අවසානවේදී පරිවර්ෂතනය කිරීවමන් ඇති වන විවේශ විනිමය ලාභ සහ අලාභ මූලය වත්කම් හා 
විවේශ මුදල්වලින් දක්වා ඇති වගකීම් මූලය විනිමය අනුපාතයන් මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශනවේ 
හඳුනාවගන ඇත. 

6.9.2.10. වැටයීම 

ශ්රී ලංකා රාජය අංශවේ ගිණුම්කරණ ප්රමිති මඟින් අවසර දී ඇති පරිදි වවනත් ආකාරයකින් දක්වා 
වනාමැතිනම් මූලය ප්රකාශනවල ඇති මුදල් ආසන්නතම රුපියලට වට කර ඇත. 

6.9.2.11. මේපළ, පිරියත  ෙ උපකරණ (PPE) 

විශ්ව විදයාලවේ වේපල, පිරියත සහ උපකරණ (පීපීඊ) සඳහා ඉඩම්, වගාඩනැගිලි සහ වුහයන්, ගෘහ 

භාණ්ඩ හා සවිකිරීම්, පිරියත සහ යන්වත්රෝපකරණ, කාර්ෂයාල උපකරණ, රසායනාගාර සහ ඉගැන්ීම් 

උපකරණ, වමෝටර්ෂ වාහන, ුස්තකාල වපාත් සහ සළු ඇතුළත් වේ. 

(අ) ෙඳුනාගැනීමම් පදනම 
භාණ්ඩය හා සම්බන්ධ අනාගත ආර්ෂික ප්රතිලාභ ආයතනයට ගලා යා හැකි අතර භාණ්ඩවේ පිරිවැය 

විශ්වසනීයව මැනිය හැකි නම් වේපල, පිරියත සහ උපකරණ හඳුනා ගැවන්. 
(i) මූික පිළිගැනීම 

වේපල පිරියත සහ උපකරණවල සියලුම අයිතම මුලින් පිරිවැය යටවත් සඳහන් කර ඇති අතර පසුව 
මනිනු ලබන්වන් පිරිවැය අු සමුච්චිත ක්ෂයීම් සහ යම් හානියක් නැතිීවමනි. වේපල පිරියත සහ 
උපකරණවල පිරිවැය එහි මිලදී ගැනීවම් මිල සහ වත්කම් එහි අවප්පක්ිත භාවිතය සඳහා වස්වා 
තත්වයට වගන ඒවම් සෘජුවම ආවරෝපණය කළ හැකි පිරිවැයකින් සමන්විත වේ. 
 

(ii) පවත්නා මේපල, පිරියත  ෙ උපකරණ  ඳො පසුකාලීන වියදම් 
ස්පර්ෂශය ස්ථාවර වත්කම් සඳහා වන වියදම් පහත සඳහන් නිර්ෂණායකයන්වගන් එකක් සුරාලන්වන් 

නැත්නම්, අදාළ ප්රවයෝජනවත් ජීවිත කාලය තුළ එය ප්රාේධනීකරණය හා ක්ෂය කරනු ලැවේ නම්, 
එම කාල සීමාව තුළ මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශයට අය කරනු ලැවේ.  
• වත්කම්වල ධාරිතාව ඉහළ නැංීම  

• නිමැවුවම් ගුණාත්මකභාවය සැලකිය යුතු වලස වැඩිදියුණු කිරීම වහෝ වමවහයුම් පිරිවැය අු 
කිරීම 

• අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්තුව මගින් තහවුරු කර ඇති ප්රමාණය ඉක්මවා වත්කම්වල ආයු කාලය 
සැලකිය යුතු වලස දීර්ෂඝ කිරීම.  

• වේපල, පිරියත සහ උපකරණවල වවළඳපල වටිනාකම ඉහළ වගාස ්ඇත. මුලින් තක්වස්රු 
කරන ලද කාර්ෂය සාධන ප්රමිතිවයන් අවප්පක්ෂා කරන අනාගත ආර්ෂික ප්රතිලාභ යථා තත්ත්වයට 
පත් කිරීම වහෝ පවත්වාවගන යාම සඳහා වේපළ, පිරියත සහ උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම වහෝ 
නඩත්තු කිරීම සඳහා දරන ලද වියදම, වියදමක් වලස හඳුනා ගැවන්. 

 
 
 
 
 



 

67 
 

(iii) ෙඳුනා ගැනීමමන් පසු මැනීම  

 
පිරිවැය ආකෘතිය 
ඉඩම්, වගාඩනැගිලි සහ වුහයන්, ගෘහ භාණ්ඩ හා සවිකිරීම්, පිරියත සහ යන්වත්රෝපකරණ, කාර්ෂයාල 
උපකරණ, රසායනාගාර හා ඉගැන්ීම් උපකරණ සහ වමෝටර්ෂ වාහන යන පන්ති හැර අවනකුත් 
සියලුම වේපල කම්හල් හා උපකරණ එහි පිරිවැය යටවත් අු සමුච්චිත ක්ෂයීම් සිදු කරනු ලැවේ. 
 

නැවත ඇගයීවම් ආකෘතිය 
වේපල පිරියත සහ උපකරණ සාධාරණ වටිනාකම විශ්වසනීයව මැනිය හැකි උපකරණවලට පහළින් 

ඇති මූලික පිළිගැනීවමන් පසු නැවත තක්වස්රු කරන ලද මුදලකට වගන වගාස් ඇති අතර, එය 
නැවත ඇගයීවම් දිනවේ දී සාධාරණ අගයක් වන අතර පසුව සමුච්චිත ක්ෂයීම් හා සමුච්චිත 
හානිීම් අලාභ අු වේ. 

ඉඩම්,  
වගාඩනැගිලි සහ වුහයන්,  
ගෘහ භාණ්ඩ හා සවිකිරීම්,  
පිරියත සහ යන්වත්රෝපකරණ,  
කාර්ෂයාල උපකරණ,  
විදයාගාර සහ ඉගැන්ීම් උපකරණ,  
වමෝටර්ෂ වාහන 

 
වේපල කර්ෂමාන්තශාලා සහ උපකරණවල වටිනාකම සහ අස්පෘශය වත්කම් එක් එක් වාර්ෂතාකරණ 
දිනවේ දී සමාවලෝචනය කරනු ලැවේ. වත්කමක් රැවගන යා හැකි මුදල එහි අයකර ගත හැකි මුදල 
ඉක්මවා ගියවහාත් හානියක් නැතිීමක් හඳුනා ගැවන්. මූලය කාර්ෂය සාධනය පිළිබඳ ප්රකාශවේ 
අලාභ හානි හඳුනා ගැවන්. 
 

(iv) පු ේතකාල මපාත්  ෙ  ළුව 

වසර 5 ක කාලයක් තුළ ුස්තකාල වපාත් සහ සළුවවහි පිරිවැය සරල වර්ෂඛීය පදනම මත ක්ෂය 
කරනු ලැවේ. 
 
 

(v) අ ේපෘශය වත්කම් 
වත්කම් වලට ආවරෝපණය කළ හැකි අනාගත ආර්ෂික ප්රතිලාභ වයවසායට ගලා යා හැකි අතර 
වත්කම්වල පිරිවැය විශ්වසනීයව මැනිය හැකි විට පරිගණක මෘදුකාංග සහ මාර්ෂගගත සඟරා 
අස්පෘශය වත්කම් වලස හඳුනාවගන තිවේ. අත්පත් කරගත් අස්පෘශය වත්කම් පිරිවැය අු සමුච්චිත 
ක්රමක්ෂය සහ සමුච්චිත හානි පාු වලස සඳහන් වේ. වමම පිරිවැය ඔවුන්වේ ඇස්තවම්න්තුගත 
ප්රවයෝජනවත් ජීවිතවලට වඩා ක්රමක්ෂය කර ඇත. 
 

(ආ) ක්ෂයීම  

නිදහස් ඉඩම් හැර වවනත් වේපල, පිරියත සහ උපකරණ අයිතමයක එක් එක් සංරචක මත සෘජු 
වර්ෂඛීය පදනම මත මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශනවේ ක්ෂයීම හඳුනාවගන ඇත. වත්කමක් ක්ෂය 
කිරීම ආරම්භ වන්වන් එය භාවිතයට ගත හැකි වූ විට වන අතර වත්කම විකිණීම සඳහා වර්ෂගීකරණය 
කර ඇති දිනට වපර සහ වත්කම හඳුනා වනාගත් දිනට වපර නතර වේ. ඇස්තවම්න්තුගත 
ප්රවයෝජනවත් ජීවිත කාලය පහත පරිදි වේ. 

වත්කම් කාණ්ඩය ඇ ේතමම්න්තු කර ඇති 
ප්රමයෝජනවත් ජීවිත කාලය 

වගාඩනැගිලි සහ වුහයන් අවුරුදු 20 
ගෘහ භාණ්ඩ හා සවිකිරීම් අවුරුදු 10 
පිරියත සහ යන්වත්රෝපකරණ අවුරුදු 05 
කාර්ෂයාල උපකරණ අවුරුදු 3-5 
රසායනාගාර හා ඉගැන්ීම් උපකරණ අවුරුදු 05 
වමෝටර්ෂ වාහන අවුරුදු 05 

වත්කම්වල ඉතිරිව ඇති අගයන් සහ ප්රවයෝජනවත් ජීවිත කාලය සමාවලෝචනය කර සුදුසු නම් සකස ්

කරනු ලැවේ, එක් එක් වාර්ෂතාකරණ කාලපරිච්වේදය අවසානවේදී, වත්කම් රැවගන යා හැකි මුදල 
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එහි ඇස්තවම්න්තුගත අයකර ගත හැකි මුදලට වඩා වැඩි නම් වත්කම් රැවගන යා හැකි මුදල වහාම 
අය කර ගත හැකි මුදලට ලියා තබනු ලැවේ. බැහැර කිරීම්වල පාු තීරණය කරනු ලබන්වන් ලැවබන 
ආදායම රැවගන යන මුදල හා සංසන්දනය කිරීවමන් වන අතර මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශවේ ලාභය 
/ (අලාභය) හඳුනා ගැවන්. 

 
(ඇ) අවලංගු කිරීම 

වේපල පිරියත සහ උපකරණ රැවගන යාවම් ප්රමාණය බැහැර කිරීවම්දී වහෝ අනාගත ආර්ෂික 
ප්රතිලාභ වහෝ වස්වා විභවයන් එහි භාවිතවයන් වහෝ බැහැර කිරීවමන් අවප්පක්ෂා වනාකරන විට 

හඳුනාවගන වනාමැත. අයිතමය හඳුනා වනාගත් විට, හඳුනාගැනීවමන් ඇති වන ලාභය / (අලාභය) 
අතිරික්තයට වහෝ හිඟයට ඇතුළත් වේ. 

6.9.2.12. ප්රාේධන වැඩ - ප්රගතිය 

වාර්ෂතා කරන දිනට සම්පූර්ෂණ කර වනාමැති PPE සඳහා වන ප්රාේධන වියදම් ප්රාේධන වැඩ වලස දැක්වේ 
- ප්රගතිය සහ ප්රාේධන වැඩ සඳහා වන පිරිවැය - ප්රගතිය එය භාවිතයට ඇති විට වේපල, පිරියත සහ 
උපකරණ වවත මාරු කරනු ලැවේ. 

6.9.2.13. වත්මන් වත්කම් 

මූලය තත්ව ප්රකාශවේ වර්ෂගීකරණය කර ඇති වර්ෂතමාන වත්කම් යනු විශ්ව විදයාලවේ සාමානය 

වමවහයුම් චක්රය තුළ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට වහෝ පරිවභෝජනයට, අවප්පක්ෂා කරන ලද ඒවා වන අතර, 
වාර්ෂතා වූ දිනය වහෝ මුදල් වහෝ ඊට සමාන මුදල් වලින් මාස වදාළහක් ඇතුළත එය සාක්ෂාත් වේ. 

6.9.2.14. භාණ්ඩ මල්ඛනය 

ඉන්වවන්ටරි පිරිවැය අනුව සඳහන් කර ඇති අතර එය වපර ලැබීම් වපර නිකුත් කිරීම් (FIFO) පදනම මත 
තීරණය වේ. බු වතාගවල ප්රධාන වශවයන් ලිපි රවය, රසායනික හා ීදුරු භාණ්ඩ සහ වවනත් 
පරිවභෝජන රවය අඩංගු වේ. බු වතාග පරිවභෝජනය සඳහා මිස නැවත විකිණීම සඳහා වනාවේ. 

6.9.2.15. කාර්ය මණ්ඩලය  ඳො අත්තිකාරම්  ෙ ලැබිය යුතු මේ  

කාර්ෂය මණ්ඩලයට අත්තිකාරම් සහ ලැබිය යුතු වේ, උත්සව අත්තිකාරම් සහ වපාලී ලැබිය යුතු වේ. 

6.9.2.16. මුදල්  ෙ මුදල්  මානතා 

මුදල් සහ මුදල් සමානකම් අර්ෂථ දැක්වවන්වන් අවත් ඇති මුදල්, ඉල්ලුම් තැන්පතු සහ වකටිකාලීන ඉහළ 
රව ආවයෝජන දන්නා මුදල් ප්රමාණයන්ට පහසුවවන් පරිවර්ෂතනය කළ හැකි අතර වටිනාකම වවනස් ී වම් 
සුළු අවදානමට යටත් වේ. මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය සඳහා මුදල් හා මුදල් සමාන මුදල් අවත් ඇති මුදල් සහ 
බැංකුවල තැන්පතු ඇතුළත් වේ. අත්පත් කර ගත් දින සිට මාස හයක් වහෝ ඊට අු වකටිකාලීන 
කල්පිරීමක් සහිත ආවයෝජන ද මුදල් සමානකම් වලස සලකනු ලැවේ. මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය සකස් කරනු 
ලබන්වන් වක්ර ක්රමය මත පදනම්වය 

6.9.2.17. රජමේ ප්රතිපාදන  ඳො ගිණුම්කරණය 

6.9.2.17.1. පුනරාවර්තන ප්රදාන 

මුදල් පදනම මත මූලය කාර්ෂය සාධන ප්රකාශවේ ුනරාවර්ෂතන ප්රදාන හඳුනාවගන ඇත. 

6.9.2.17.2. ප්රාේධන ප්රදාන 

SLPSAS වනාමැතිීම වහ්තුවවන් ප්රාේධන වියදම් සඳහා වන රජවේ ප්රතිපාදන LKAS 20 ට අනුකූලව මූලය 
ප්රකාශනවල ඉදිරිපත් කර ඇත. වේපළ, පිරියත සහ උපකරණ අත්පත් කර ගැනීමට අදාළ ප්රාේධන ප්රදාන 
මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශවේ විලම්බිත ආදායමක් වලස හඳුනාවගන ඇති අතර වත්කම්වල 
ප්රවයෝජනවත් ආයු කාලය සඳහා ක්රමක්ෂය කර ඇත. විශ්ව විදයාලය පිහිටුීමට අදාළ ප්රාේධන ප්රදාන 
සමුච්චිත අරමුදලට බැර කරනු ලැවේ. වසර අවසාන වන විට ප්රාේධන ප්රතිපාදනවල වශ්ෂය වියදම් 

වනාකිරීවම් ස්වරූපවයන් “වියදම් වනාකළ ප්රදාන - ප්රාේධනය” වලස අනාවරණය ී තිවේ. 
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6.9.2.17.3. විමශේෂ  ංචිතය 

පරිත්යාග සහ විවිධ ේයාපෘති අරමුදල් වලින් මිලදී ගත් / ලබාගත් වේපල කම්හල් හා උපකරණවල 
වටිනාකම "විවශ්ෂ සංචිතය" යටවත් දක්වා ඇත. 

6.9.2.18. ම ේවක ප්රතිලාභ 

6.9.2.18.1. අර්ථ දක්වා ඇති දායක  ැලසුම් 

අර්ෂථ දක්වන ලද දායක සැලසුම් අදාළ ප්රතිපත්ති හා වරගුලාසිවලට අනුකූලව විශ්වවිදයාල අර්ෂථසාධක 

අරමුදල (යූපීඑෆ්) සහ වස්වක භාර අරමුදල (ඊටීඑෆ)් සඳහා විශ්වවිදයාල වස්වකයින්ට හිමිකම් ඇත. විශ්ව 

විදයාල අර්ෂථසාධක අරමුදලට සහ වස්වක භාර අරමුදලට පිළිවවලින් වස්වකයින්වේ මූලික දීමනා සහ 

ජීවන වියදම් දීමනා, අධයයන දීමනා සහ මාසික වන්දි දීමනා සඳහා විශ්වවිදයාලය 7% සහ 3% දායක වේ. 

විශ්රාම ප්රතිලාභයක් වලස විශ්ව විදයාල විශ්රාම අරමුදලට මූලික වැටුප්ප හා ජීවන වියදම් දීමනා, අධයයන 

දීමනා සහ වස්වකයින්වේ මාසික වන්දි දීමනා සඳහා විශ්වවිදයාලය 8% ක් දායක වේ. වම්වා මූලය කාර්ෂය 

සාධන ප්රකාශවේ වියදම් වලස හඳුනාවගන ඇත. 

6.9.2.18.2. අර්ථ දක්වා ඇති ප්රතිලාභ  ැලසුම් 

අර්ෂථ දක්වා ඇති ප්රතිලාභ සැලැස්මක් යනු නිර්ෂවචනය කරන ලද දායක සැලැස්මක් හැර පශ්චාත් රැකියා 

ප්රතිලාභ සැලැස්මකි. SLPSAS 19 “වස්වක ප්රතිලාභ” නිර්ෂවේශ කර ඇති පරිදි ප්රක්වෂප්ිත ඒකක ණය ක්රමය 

භාවිතවයන් අර්ෂථ දක්වා ඇති ප්රතිලාභ ගණනය වකවර්ෂ. අර්ෂථ දක්වා ඇති ප්රතිලාභ වගකීම්වල වර්ෂතමාන 

වටිනාකම තීරණය කරනු ලබන්වන් ප්රතිලාභ වගවනු ලබන මුදවල් සඳහන් කර ඇති වපාලී අනුපාත 

භාවිතා කරමින් ඇස්තවම්න්තුගත අනාගත මුදල් ගලා ඒම වේටම් කිරීවමනි. අර්ෂථ දක්වා ඇති ප්රතිලාභ 

බැඳීම්වල වර්ෂතමාන වටිනාකම උපකල්පන ගණනක් භාවිතා කරමින් ක්රියාකාරී පදනමක් මත තීරණය 

කරනු ලබන සාධක ගණනාවක් මත රඳා පවතී. අර්ෂථ දක්වා ඇති විශ්රාම ප්රතිලාභ බැඳීම් තීරණය කිරීවම්දී 

භාවිතා කරන ප්රධාන උපකල්පන සටහන් වල දක්වා ඇත. වමම උපකල්පනයන්හි කිසියම් වවනසක්මක් 

අර්ෂථ දක්වා ඇති ප්රතිලාභ බැඳීම්වලට බලපානු ඇත. 

 

වස්වක ප්රතිලාභ මත SLPSAS 19 ට අනුකූලව සියලුම වස්වකයින් සඳහා වස්වවේ ආරම්භවේ සිටම 

විශ්රාමික පාරිවතෝික සඳහා ප්රතිපාදන සලසා ඇත. 1983 අංක 12 දරන පාරිවතෝික පනත යටවත් 

සුදුසුකම් ලබන සියලුම වස්වකයින්ට ප්රතිපාදන සලසා ඇති අතර, වස්වකයකුවේ වගකීම පැන නගින්වන් 

වසර 5 ක අඛණ්ඩ වස්වය සම්පූර්ෂණ කිරීවමන් පසුව පමණි. වමම ප්රතිපාදන සම්පූර්ෂණවයන්ම බාහිරව 

අරමුදල් සපයන්වන් නැත. 

6.9.2.19. වගකීම්  ෙ ප්රතිපාදන 

6.9.2.19.1. වත්මන් වගකීම් 

වත්මන් වගකීම් ඒවාවේ වපාත් වටිනාකමින් සඳහන් කර ඇත. 

6.9.2.19.2. ප්රතිපාදන 

අතීත සිදුීමක ප්රතිඵලයක් වලස විශ්ව විදයාලයට වර්ෂතමාන වගකීම් (වනතික හා ඵලදායී) ඇති විට 

ප්රතිපාදන හඳුනාවගන ඇති අතර, එම වගකීම පියීම සඳහා ආර්ෂික ප්රතිලාභ ඇතුළත් සම්පත් පිටතට 

ගලා ඒම අවශය වන අතර විශ්වාසනීය ඇස්තවම්න්තුවක් කළ හැකිය.  

6.9.2.19.3. අඛණ්ඩ වගකීම්  ෙ අඛණ්ඩ වත්කම් 

අවිනිශච්ිත වගකීමක් යනු වැඩසටහවන් පාලනවයන් ඔේබට ගිය අවිනිශ්චිත අනාගත සිදුීම් එකක් වහෝ 

වැඩි ගණනක් සිදුීම වහෝ සිදුීම වහෝ අඛණ්ඩව පැවතීම වහෝ සිදුවිය වනාහැකි ීම නිසා හඳුනා වනාගත් 

වර්ෂතමාන වගකීමක් වන අතීත සිදුීම් වලින් පැනනැඟිය හැකි වගකීමකි. වගකීම් පියීම සඳහා සම්පත් 

ගලා ඒමක් අවශය වනු ඇත 
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විශ්වසනීයව මැනිය වනාහැකි වගකීමක් ඇති අතිශය දුර්ෂලභ අවස්ථාවන්හිදී ද අඛණ්ඩ වගකීමක් පැන 

නගී. අවිනිශ්චිතතාවය අවිනිශ්චිත වගකීමක් හඳුනා වනාගන්නා අතර මූලය ප්රකාශනවල එහි පැවැත්ම 

වහළි කරයි. 

 

අවිනිශච්ිත වත්කමක් යනු විශ්ව විදයාල පාලනවයන් ඔේබට ගිය අවිනිශච්ිත අනාගත සිදුීම් එකක් වහෝ 

වැඩි ගණනක් සිදුීම වහෝ සිදුීම මගින් තහවුරු වන අතීත සිදුීම්වලින් ඇතිවිය හැකි වත්කමකි. විශ්ව 

විදයාලය අවිනිශච්ිත වත්කම් හඳුනා වනාගන්නා අතර ආර්ෂික ප්රතිලාභ ගලා ඒමට ඉඩ ඇති නමුත් පාවහ් 

නිශ්චිත වනාවන එහි පැවැත්ම අනාවරණය කරයි. 

6.9.2.20. ආදායම් ෙඳුනා ගැනීම 

6.9.2.20.1.  ේවයං මුලය වැඩ ටෙන් වින් ලැමබන ආදායම 

පාඨමාලා සහ උපාධි කාලය තුළ ස්වයං-මූලය වැඩසටහන් සහ වවනත් ක්රියාකාරකම් වලින් ලැවබන 
ආදායම උපචිත පදනම මත හඳුනා ගැවන්. 

6.9.2.20.2. වියදම් ෙඳුනා ගැනීම 

විශ්ව විදයාලවේ සියළුම ක්රියාකාරකම් සිදුකිරීවම් වියදම උපචිත පදනමක් මත හඳුනාවගන මූලය කාර්ෂය 
සාධන ප්රකාශයට අය කරනු ලැවේ. 

6.9.2.20.3. මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 

SLPSAS 2 ට අනුකූලව වක්ර ක්රමය භාවිතා කරමින් මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය සකස් කර ඇති අතර එමඟින් දළ 
මුදල් ලැබීම් සහ වමවහයුම් ක්රියාකාරකම්, මූලය ක්රියාකාරකම් සහ ආවයෝජන ක්රියාකාරකම්වල දළ මුදල් 
වගීම් හඳුනාවගන ඇත. මුදල් හා මුදල් සමානකම් වකටිකාලීන, ඉහළ රව ආවයෝජනවලින් සමන්විත 
වන අතර ඒවා දන්නා මුදල් ප්රමාණයන්ට පහසුවවන් පරිවර්ෂතනය කළ හැකි අතර වටිනාකම වවනස් ී වම් 
සුළු අවදානමකට යටත් වේ. 
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6.10. විඝණකාධිපති වාර්තාව 
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6.11. විඝණකාධිපති වාර්තාව මතු කරන ලද කාරණා  දො පිිතුරු 

ශ්රී ලංකා ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ 2019 වදසැම්බර්ෂ 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂෂය සදහා වූ මූලය ප්රකාශන පිළිබදව 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන 

පනවත් 12 වන වගන්තිය ප්රකාරව විගණකාධිපති වාර්ෂතාව හා ඒ සදහා විශ්වවිදයාලීය කළමනාකාරීත්වවේ අදහස් හා වගන ඇති කියාමාර්ෂග. 

1. මූලය ප්රකාශන 
------------------------------------------ 

1.1. තත්ත්වාගණනය කල මතය  
ඉහත වාර්ෂතාවේ තත්ත්වාගණනය කල මතය සඳහා පදනම වකාටවස් විස්තර කර ඇති කරුණු වලින් වන බලපෑම හැර, ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ 2019 

වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට මූලය තත්වය සහ එදිවනන් අවසන් වර්ෂෂය සදහා එහි මූලය ක්රියාකාරීත්වය හා මුදල් ප්රවාහ ශ්රී ලංකා රාජය අංශවේ ගිණුම්කරණ ප්රමිති වලට 

අනුකූලව සතය හා සාධාරණ තත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.  

අංකය විගණන නිරීක්ෂණය විශ්වවිදයලීය කළමනාකාරීත්වවේ අදහස්  හා වගන ඇති ක්රියාමාර්ෂග 

(අ) ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිත 01 හා 08 ට අනුකූලව 
අසම්භාවය බැරකම්, හඳුනා වනාගත් ගිවිසුම්ගත බැඳීම් සහ මූලය 
වනාවන වහළිදරේ කිරීම් පිළිබඳ විස්තර වහළිදරේ කළ යුතු වුවද 
මාසික හිලේ දීමනාව (MCA) ඇතුලත්ව පාරිවතෝිත දීමනා 
ඉල්ලීම හා පාරිවතෝිතය වගීවම් ප්රමාදය සඳහා වූ අධිභාර මුදල් 
ඉල්ලීම සඳහා විශ්රාමික නිළධාරිණියක් විසින් විශ්වවිදයාලයට 
එවරහිව 2019 සැප්පතැම්බර්ෂ 04  දින පවරා ඇති නුව 
සම්බන්ධවයන් මූලය ප්රකාශන වල වහළිදරේ කර වනාතිබුණි. 

එකඟ වවමි. 
එවහත් විශ්රාමික නිලධාරිනිය විසින් ඉල්ලුම් කරන ලද මාසික හිලේ 
දීමනාව (MCA) පාරීවතෝික දීමනාව සමඟ වගීමට විශ්වවිදයාල 
ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභා චක්රවල්ඛ 2019/05 ට අනුව හිමිකම් වනාමැති 
බව දන්වමි.  

(ආ) ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ  ප්රමිති 07 හි 65 වේදය ප්රකාර 
ජංගම වනාවන වත්කම් සඳහා ඵලදායී ජීවිත කාලය වාර්ෂිකව 
සමාවලෝචනය වනාකිරීම වහ්තුවවන් පිරිවැය රු.365,974,993 ක්වූ 
ස්ථාවර ජංගම වනාවන වත්කම්  සම්පූර්ෂණවයන්ම ක්ෂය කර තිබූ 
නමුත්  තවදුරටත් ප්රවයෝජනයට ගනිමින් පැවතුනි.  ඒ අනුව ඇති 

ස්ථාවර වත්කම් ප්රතයාගණනය කිරීම (Revaluation) වවනුවවන් 
විශ්වවිදයාල විසින් කමිටුවක් පත් වකාට අදාල ක්රියාවලිය වම් වන විට 
ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව සියළුම වගාඩනැගිලි පිළිබද විස්තර රජවේ 
තක්වස්රු වදපාර්ෂතවම්න්තුව වවත ලබා දී ඇති අතර, විදයාගාර උපකරණ 
හැර අවනකුත් සථ්ාවර වත්කම් පරිගණක ගත සථ්ාවර වත්කම් වල්ඛණයට 
ඇතුලත් වකාට ඇත. එම ක්රියාවලිය අවසන් වූ වහාම අදාල වත්කම්  ශ්රී 
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වූ  ඇස්තවම්න්තු ගත වදෝෂය ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ 
ප්රමිත 03 ප්රකාරව ප්රතිවශෝධනය කර වනාතිබුණි. 

ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිත 03 ප්රකාරව ප්රතිවශෝධනය කිරීමට 
කටයුතු කරමි.  

(ඇ)  ස්ථාවර වත්කම් වලට අදාල කාර්ෂයාල උපකරණ සදහා 
ඇස්තවම්න්තු ගත  ජීව කාලය නිශ්චිතව දැක්ීමකින් වතාරව  
ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති යටවත් වසර 03 සිට 05 වලස  දක්වා 
තිබුණි. එබැවින් කාර්ෂයාල උපකරණ සම්බන්ධවයන් ක්ෂය ගණනය 
කිරීවම්  නිවැරදිතාවය තහවුරු කිරීමට වනාහැකි විය.  

එකඟ වේ. 
ස්ථාවර වත්කම් යටවත් දැක්වවන කාර්ෂයාල උපකරණ කාණ්ඩය යටතට 
කාර්ෂයාල උපකරණ, ක්රීඩා භාණ්ඩ හා වවනත් ප්රාේධන වත්කම් ආදී විවිධ 
වර්ෂගවේ වත්කම් කාණ්ඩයන් වගානු වකාට දැක්ීම වහ්තුවවන් එම 
වත්කම් ක්ෂය කිරීමට අදාළව ඵලදායී ජීව කාලය, කාල පරාසයක් වලස 
දක්වමින් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති පිළිවයල කරන ලදී. 
2019 වර්ෂෂය තුලදී virus guard නම් වු වත්කම පමණක් අවුරුදු 03 ක් 
සදහා ක්ෂය කිරීම සිදුකර ඇත. (2017 වසවර්ෂදී මිලදී ගන්නා ලද) 
අවනකුත් සියළුම වත්කම් වල ඵලදායී ජීව කාලය වර්ෂෂ පහක් වලස 
ඇස්තවම්න්තු කර ක්ෂය කිරීම සිදු කර ඇත. 
එවමන්ම, ගිණුම්කරණ සටහන් මගින් එක් එක් වත්කම් වර්ෂගයන් සදහා 
ක්ෂය කිරීවම් කාල පරාසයන් වවන් වවන්ව දැක්ීමට ඉදිරිවේදී කටයුතු 
කරමි. 

(ඈ) සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ මූලය ප්රකාශනවල අස්පෘශය වත්කම් යටවත් 
දක්වා ඇති පිරිවැය  රු.4,130,626 ක් වූ පරිගණක මෘදුකාංග 
වලට අදාලව බලාවපාවරාත්තු වන අනාගත ආර්ෂික ප්රතිලාභ 
කාලය වහෝ  ක්රමක්ෂය ප්රතිශතය ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති යටවත් 
වහළිදරවු කල වනාතිබුනි.  

එකඟ වේ. 
අස්පෘෂය වත්කම් යටවත් දක්වා ඇති මෘදුකාංග වල ඵලදායී ජීව කාලය 
ගිණුම් සටහනක් මඟින් වහලිදරේ කිරීමට ඉදිරිවේදී කටයුතු කරමි. 
එවමන්ම දැනට ගිණුම්ගත කල සියලුම මෘදුකාංග වල ඇස්තවම්න්තු ගත 
ඵලදායී ජීව කාලය වසර 05ක් බව දන්වනු කැමැත්වතමි. 
 

(ඉ) මූලය ප්රකාශන සංගතභාවය ආරක්ෂා වන පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතු 
වුවද, ඉකුත් වර්ෂෂවේ හිමිකම් වවනස ් ීවම් ප්රකාශනය තුල 
ඇතුලත් කර තිබූ විවශ්ිත අරමුදල් ගිණුම් සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ 
දී ඇතුලත් කිරීමකින් වතාරව පිළිවයල කර තිබුණි. 
 

එකඟ වේ. 
හිමිකම් වවනස්ීවම් ප්රකාශය  

2019 වසර තුලදී සිදු කරනු ලැබූ ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති සංවශෝධනය 
කිරීවම්දි, රාජය ප්රදාන හා අවනකුත් ප්රදාන පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය වවනමම 
දක්වන ලදී.  

ඒ අනුව මූලය ප්රකාශන තුල වතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරිවම් ගුණාත්මකභාවය 
ඉහළ දැමීම සඳහා හිමිකම් හා සංචිතත්, අරමුදල් සම්බන්ධ වතාරතුරුත්, 
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2. මවනත් වනතික ො නියාමන අවශයතා පිළිබද වාර්තාව  

 නීතී, රීතී විධානයට 
වයාමුව 

විස්තරය විශ්වවිදයලීය කළමනාකාරීත්වවේ අදහස්  හා වගන ඇති ක්රියාමාර්ෂග 

(අ) ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජවේ මුදල් වරගුලාසී 

(i) මුදල් වරගුලාසි 104 සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ දී 
විශ්වවිදයාලයට අයත් බස්රථයකට 
සිදුවූ අනතුර සම්බන්ධවයන් මුදල් 
වරගුලාසි ප්රකාරව කටයුතු කර 
වනාතිබුණි. 

2019 වපබරවාරි මස 19 වන දින සිසුන් රැවගන යාම සදහා ඩයගම 
වබෝපත්තලාවට යන අවස්ථාවේදි UP ND 1584 දරණ බස් රථය වලාරියක 
ගැටීවමන් ඉදිරිපස මඩ්ගාඩය සීරීමකට ලක් ී ඇත.වමම අනතුර 
සම්බන්ධව අප විසින් රියදුරු මහතාවගන් හා ආගරපතන වපාලිස ්

වශ්ෂ පත්රවේ, හිමිකම හා සංචිත යටවත් වවන් වවන්ව ඉදිරිපත් කරන 
ලදි. 
ඒ අනුව හිමිකම් වවනස්විවම් ප්රකාශයට   (සාමානය සම්ප්රදායට අනුකූලව 
යමින්) හිමිකම හා සංචිත පිළිබඳ වතාරතුරු පමණක් ඇතුලත් කරන ලදි. 
එවමන්ම, අරමුදල් සම්බන්ධ වතාරතුරු ගිණුම්කරන සටහනක් මඟින් 
ඉදිරිපත් කර ඇති බවද දන්වනු කැමැත්වතමි (සටහන් අංක 18,19).  

(ඊ) සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට වතාග සමීක්ෂණ වාර්ෂතා 
අනුව රසායන රවය හා ීදුරු උපකරණ වතාගවේ වටිනාකම 
රු.23,337,528 ක් වුවද මූලය ප්රකාශන වල එම වටිනාකම 
රු.19,974,934 ක් වලස එනම්  රු.3,362,594 ක් අුවවන්  දක්වා 
තිබුණි. 

එකඟ වේ.  

අදාල වතාග වශ්ෂයන් ඉදිරිවේ දී නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරමි.  

(උ)  සමාවලෝචිත වර්ෂෂයට අදාලව ලැබිය යුතු රු.872,000 ක් වු වකටි 
කාලීන පාඨමාලා අදායම ගිණුම්ගත කර වනාතිබුණි.  

එකඟ වේ.  

බාහිර පාඨමාලා සිසුන්වේ අදායම් නියමිත පරිදි ගිණුම් ගත කිරීමට 
කටයුතු කරමි.  

(ඌ) සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට ඉදිරිපවත් කර තිබුණු 
මූලය තත්ව ප්රකාශනය අනුව වගාඩනැගිලි හා සවිකිරීම් නඩත්තු 
වතාගවේ වශ්ෂය රු.1,199,787 ක් වුවද එදිනට සමීක්ෂණ මණ්ඩල 
වාර්ෂතාව අනුව එම වතාගවේ වශ්ෂය රු.579,940 ක් වුවයන්  
රු.619,847 ක වවනසක් විය.  

මූලය තත්ව ප්රකාශනය අනුව වගාඩනැගිලි හා සවිකිරීම් නඩත්තු වතාගවේ 
වශ්ෂය හා සමීක්ෂණ මණ්ඩල වාර්ෂතාව අනුව එම වතාගවේ වශ්ෂය අතර  
වවනසට ආදල ගිණුම් සැසඳුම (Stock Control A/C (01-010-26011) 

Reconciliation රජවේ විගණන කාර්ෂයාල වවත ඉදිරිපත් කරන ලදී.  
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ස්ථානවයන් වාර්ෂතා ලබා ගත් අතර එම හානිය පිළිබද රක්ෂණ 
ආයතනවයන්ද ලිඛිත වාර්ෂතා ලබා ගන්නා ලදී.  

අදාළ ක්වෂ්ත්ර චාරිකාව ප්රමාද කර වනාහැකි බැවින් එම චාරිකාව අවසන් 
කල පැමිණි වහාම බස්රථය අළුත්වැඩියා කටයුතු කිරීමට වයාමුකල අතර 
ඒ සදහා විශ්වවිදයාලවේ වල්ඛකාධිකාරීවරයාව දැනුවත්  වකාට ඇත.   

මින් ඉදිරියට වමවැනි සිදුීම් පිළිබඳ  මුදල් වරගුලාසී  104 ප්රකාරව 
අවශය පියවර ගැනීමට උපවදස් දී ඇත. 

(ii) මුදල් වරගුලාසි 110 හානි පිළිබඳ වල්ඛන පවත්වා 
වනාතිබුණි. 
 

 

එකඟ වවමි.  

වම් වන විට මුදල් වරගුලාසී 110 ප්රකාරව හානි පිළිබද වල්ඛනයක් 
පිළිවයළ කර පවත්වාවගන යාමට උපවදස් ලබා දී ඇත.  

(iii) මුදල් වරගුලාසි 371 අතුරු අග්රිමයන් එය වදන ලද 
කාර්ෂයය නිමකළ විගසම පියවිය යුතු 
වුවද, අවස්ථා 158 කදී වදන ලද 
රු.5,557,142 ක අතුරු අග්රිම පියීම 
මාස 01 සිට 08 දක්වා කාලයක් 
ප්රමාද ී තිබුණි. 

අදාළ කාර්ෂයය නිමකළ වහාම අත්තිකාරම් පියීමට උපවදස් ලබා දී ඇති 
අතර නියමිත වේලාවේදී පියවා වනාමැති අය සඳහා සිහිකැඳීම් යැීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

(iv) මුදල් වරගුලාසි 381 උසස් අධයයන වයාප්පත කිරීවම් සහ 
සංවර්ෂධන කිරීවම් වැඩසටහන් 
කඩිනම් කිරීවම් වයාපෘතිවේ ගනුවදනු 
සඳහා (AHEAD Project)  මුදල් 
වරගුලාසි ප්රකාරව භාණ්ඩාගාර 
අනුමැතිය ලබාගැනීමකින් වතාරව 
රාජය බැංකු ශාඛාවක ජංගම බැංකු 
ගිණුමක් 2018 අවේල් 25 දින 
ආරම්භ කර තිබුණි. 

උසස් අධයාපන අමාතයංශය යටවත් ස්ථාපිත කර ඇති Accelerating 
Higher Education Expansion and Develop (AHEAD) වයාපෘතිය සදහා 
Operational and Monitoring Supporting Team (OMST) මඟින් 2018 
අවේල් මස 16 වන දිනැති ලිපිය මඟින් වදන ලද උපවදස් පදනම් කර 
වගන බැංකු ගිණුම ආරම්භ කිරීම සිදු කරන ලදී.   

 

(v) මුදල් වරගුලාසි 571 වර්ෂෂ 02 ඉක්මවූ එකතුව 
රු.19,198,9711 ක තැන්පතු නිරවුල් 
කර වනාතිබූ අතර අර්ෂධ වාර්ෂික 
වාර්ෂතා ද පිළිවයල කර වනාතිබුණි. 

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව රදවා වගන ඇති අතරුදවුම් මුදල්  අදාල අවසන් 
බිල්පත්ර නිරවුල් වූ පසුව නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන අතර අවනකුත් 
වත්කම් මිලදී ගැනීමට අදාල  කල් ඉකුත් වූ අතරැදවුම් සම්බන්ධවයන් 
සැපයුම්කරුවන්ට අතරුඳවුම් වශ්ෂය තහවුරු කිරීවම්  ලිපි 2019 මැයි 27 
දින යැීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ සඳහා ප්රතිචාර දැක්වූ ලිපි සඳහා කල් 
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ඉකුත් වූ අතරැදවුම් මුදල් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කල අතර ප්රතිචාර 
වනාදැක්වූ සැපයුම්කරැවන්වේ කල් ඉකුත් වූ අතරුඳවුම් මුදල් ආදායමට 
ගැනීමට ඉදිරිවේදී කටයුතු කරමි. 
තවද කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු සම්බන්ධවයන් අර්ෂධ වාර්ෂික වාර්ෂතා 
පිළිවයල කිරීමට උපවදස් ලබා දී ඇත.  

(vi) මුදල් වරගුලාසි 880 භාණ්ඩ හා මුදල් භාරව කටයුතු 
කරන සහ වචක්පත් වලට අත්සන් 
කරනු ලබන නිළධාරීන්වගන් මුදල් 
වරගුලාසී ප්රකාරව ඇප ලබාවගන 
වනාතිබුණු අතර, ඇප තැබීම් කළ 
යුතු නිළධාරීන් පිළිබඳ විස්තර ද 
විගණනයට ඉදිරිපත් වනාීය. 
 

මුදල් හා භාණ්ඩ භාරව කටයුතු කරන සරප්ප හා ගබඩා භාරකරුට අදාළ 
ඇප තැන්පතු නියමිත පරිදි සිදු වකාට ඇති අතර වචක්පත් අත්සන් 
කරන නිළධාරීන් සම්බන්ධවයන් ඇප තැන්පතුවක් ලබා ගැනීමට ඉදිරිවේදී 
කටයුතු කරමි. අදාල විස්තර ඉදිරිවේ දී විගණනය ඉදිරිපත් කිරීමට 
කටයුතු කරනු ඇත.  
 

(ආ) ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජවේ ආයතන සංග්රහය 

 XXIV පරිච්වේදවේ 
4.2.2, 4.5,  

4.6 හා 6.3 වන වගන්ති 

විශ්රාම ගිය, මියගිය හා වස්වය 
අතහැර ගිය නිළධාරීන් 04 
වදවනකුවගන් අයකර ගත යුතු 
රු.230,080 ක ආපදා සහ උත්සව 
අත්තිකාරම් ණය වශ්ෂ වසර 05 
කට අධික  කාලයක් ගත ී 
තිබුණද සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ 
වදසැම්බර්ෂ 31 දින වන විටත් 
අයකර ගැනීමට කටයුතු කර 
වනාතිබුණි.  

1. නැසීගිය ඒ.සී.ීරසුරිය මියවේ 2019.12.31 දිනට හිඟ ආපදා ණය 
වශ්ෂය රු.163,500.00 කි.  ඇයවේ අර්ෂථසාධක අරමුදල් ආපසු 
වගවිවම් දි හිඟ ආපදා ණය වශ්ෂය අයකර ගැනිමට බලාවපාවරාත්තු 
වු අතර ඒ පිළිබදව දැනුවත් කරමින් විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් 
සභාව ද ලිපි යවා ඇත. නමුත් ඒ සදහා නිසි ප්රතිචාර ලැබි 
වනාමැත.නැවත ඒ පිළිබදව නැවත දැනුවත් කිරීමට බලාවපාරාත්තු 
වවමි.             

2.ඩේ.එම්.පී.ඡී.සී .ීරවකාන් මිය තනතුවරන් ඉවත් ී ඇති අතර 
2019.12.31 දිනට හිඟ ආපදා ණය වශ්ෂය රු.58,330.00 කි. වම් වන 
වතක් අර්ෂථසාධක අරමුදල් ආපසු ඇය වවත වගවා වනාමැති බැවින් 
2018.12.31 වන දිනට එහි   වශ්ෂය රු. 1,629,605.32 කි.  ඇයවේ 
අය කර ගතයුතු බැදුම්කර උල්ලංඝණ වටිනාකමට එම හිඟ ආපදා 
ණය වශ්ෂය ඇතුලත් කරමින් අය කර ගැනීමට බලාවපාවරාත්තු වවමි 

3. නැසීගිය ඩේ.එම්.එන්.වේ .විමලරත්න මයාවේ 2019.12.31 දිනට හිඟ 
උත්සව අත්තිකාරම් මුදල රු.4,500.00 කි. එම ණය මුදල අය කර 
ගැනීමට ඉදිරිවේදි කටයුතු කරමි.                  
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4. බි.ජී.සී .කැලුම් මයා ඉල්ලා අස්ී ඇති අතර 2019.12.31 දිනට හිඟ 
උත්සව අත්තිකාරම් මුදල රු.3,750.00 කි. ඔහුවේ අර්ෂථසාධක අරමුදල් 
වම් වන වතක් ආපසු වගවා වනාමැති අතර, 2018.12.31 වන දිනට 
එහි   වශ්ෂය රු. 72,125.00 කි. වම් පිළිබද ඔහු දැනුවත් කරමින්  
2020.02.26 ලිපි යවා ඇත.  

(ඇ) 2003 ජූනි 02 දිනැති 
අංක පීඊඩී/12 දරණ රජය 
වයපාර චක්ර වල්ඛවේ 
8.2.2 වේදය  

මුදල් ආවයෝජනය සදහා මුදල් 
ඇමැතිවරයාවේ එකඟතාවය ඇතිව 
උචිත ඇමතිවරයාවේ අනුමැතිය ලබා 
ගැනීමකින් වතාරව විවශ්ිත අරමුදල් 
5 ක පැවති එකතුව රු. 23, 542, 190 
ක් ස්ථාවර තැන්පතු වල ආවයෝජනය 
කර තිබුණි.  

විගණනවේ සදහන් විවශ්ිත අරමුදල් 05 ක රු.23,542,190 ක් සථ්ාවර 
තැන්පතු වලින් 18,290,142 ක මුදලක් ගිවිසුම් කඩකිරීවම් අරමුදල වන 
අතර එම අරමුදල ආවයෝජනය 1998 අවගාස්තු මස 18 දිනැති විශ්වවිදයාල 
ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභා චක්රවල්ඛ අංක 737 ප්රකාරව සිදුකරයි. වකවස් 
වවතත් ඉදිරිවේ වමම විවශ්ිත අරමුදල් ආවයෝජනය සම්බන්ධව 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමි. 

(ඈ) විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාව සහ උසස් අධයාපන ආයතන සඳහා වූ ආයතන සංග්රහය 

(i) X පරිච්වේදවේ 1.6.1 
වගන්තිය සහ  XX 
පරිච්වේදවේ 3(1) 
වගන්තිය 

සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ අධයයන කාර්ෂය 
මණ්ඩලවේ පැමිණීම සටහන් කිරීම 
සඳහා පැමිණීවම් වල්ඛනයක් පවත්වා 
වනාතිබුණි. 
 

විශ්වවිදයාල පේධතිය තුල අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලවේ නිළධාරීන් සදහා 
අත්සන් කිරීවම් වල්ඛනයක් වහෝ ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්රය භාවිතා කිරීම 
සිදු වනාවන අතර, අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය සදහා අධයයන වර්ෂෂය 
ආරම්භවේ දී වේශන සදහා වදනු ලබන කාල සටහන් වලට අනුකූලව 
එම නිළධාරීන් විසින් වේශන කටයුතු පවත්වාවගන යනු ලැවේ. එම 
වේශන වාර්ෂතා අධයයන අංශය තුල වල්ඛන ගත වන අතර, සෑම මසකම 
අවසානවේ දී වැටුප්ප හා වේතන වගීමට වපර වැටුප්ප අංශය මඟින් අදාල 
අධයයන අංශ ප්රධානින්වගන් අදාල අධයයනංශවේ අධයයන කාර්ෂය 
මණ්ඩලවේ නිළධාරීන් වස්වවේ නියුක්ත බවට තහවුරුවක් ලබා ගනී.  

(ii) VII පරිච්වේදවේ 4.1 
වේදය 

2017 ජනවාරි 01 දින සිට වදසැම්බර්ෂ 
31 දින දක්වා කාල පරිච්වේදය සඳහා 
නිළධාරීන් 39 වදවනකු වවනුවවන් 
වගවල් කුලී දීමනා වශවයන් 
රු.30,011,557 ක් වගවා  තිබුණ ද, 
එම දීමනා වගීම සඳහා විශ්වවිදයාල 
ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාවේ පූර්ෂව 
අනුමැතිය ලබාවගන වනාතිබුණි. 
 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය 2005 වසවර්ෂදී සථ්ාපනය කිරීම සදහා 
2004/10/28 දින කැබිනේ පිකා අංක 2004/ED/HE/45 මඟින් 
විශ්වවිදයාලය වගාඩනැගීම,සිසුන් ඇතුලත්කර ගැනීම, අධයයන හා 
අනධයන කාර්ෂයමණ්ඩලය බඳවා ගැනීම ආදි කටයුතු කල යුතු ආකාරය 
පිළිබදව ඉදිරිපත් කර ඇත. එහි අංක 7 න් විශව්විදයාලය විසින් සියළු 
ශිෂයන්ට හා කාර්ෂය මණ්ඩලයට සම්පූර්ෂණ වන්වාසිකාගාර පහසුකම් 
සැපයිය යුතු බව දක්වා ඇත.  
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 ඒ අනුව 2006 වසවර්ෂ ආරම්භ කළ ඌව වවල්ලස්ස විශ්ව විදයාලවේ 
අධයයන හා අනධයන කාර්ෂයමණ්ඩලය විශ්වවිදයාලයට ආකර්ෂශනය කර 
ගැනීවමන් විශ්වවිදයාලවේ රඳවා ගැනීම සදහා ඉහත කැබිනේ පිකාවේ 
අංක 07 ප්රකාරව,2006 ඔක්වතෝබර්ෂ මස 19 දින පැවති  11 වන පාලක 
සභාවේදී එවකට සිටි කාර්ෂය මණ්ඩලය සඳහා නවාතැන් පහසුකම් 
ක්රමවේදයක් අනුමත කරන ලදී. තවද කැබිනේ පිකාවේ විධිවිධාන අනුව 
නවාතැන් පහසුකම් සපයන බව කාර්ෂය මණ්ඩල බඳවා ගැනීවම් ුවත්පත් 
දැන්ීම් වල දක්වා ඇත. 
ඒ ආකාරයට විශ්වවිදයාල පරිපාලනය විශ්වවිදයාලවේ කටයුතු සාර්ෂථක 
කර ගැනීම සදහා අදාල අනුමැතියන්ට යටත්ව ප්රසම්පාදන ක්රියාවලියට 
අනුව විවෘත මිල ගණන් කැඳීවමන් සුදුසු නිවාස වසායා වන්වාසික 
පහසුකම් ලබා වදන ලදී. නමුත් ක්රමක්රමවයන්  විශ්වවිදයාලයට බදවාගනු 
ලබන සිසුන් ප්රමාණය වැඩිීමත් සමඟ අධයයන හා අනධයන කාර්ෂය 
මණ්ඩලවේ වස්වක පිරිසද වැඩිවිය. එනිසා ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදී 
විවෘත මිල ගණන් කැදවා, බදු පදනම මත නිවාස ලබාවගන කාර්ෂය 
මණ්ඩලය වවත සැපයීමට විශ්වවිදයාලවේ පරිපාලනයට ප්රාවයෝගිකව 
අපහසු විය.  

එබැවින් එක් එක් වස්වක කාණ්ඩවේ තනතුවර්ෂ ස්වභාවය හා 
නිළධාරින්වේ සිවිල් තත්වය පදනම් කරගනිමින් නවැතැන් පහසුකම් සඳහා 
දීමනාවක් වගීමට නිවාස කමිටුව නිර්ෂවේශ කරන ලද අතර 2016 
සැප්පතැම්බර්ෂ මස 23 වැනි දින පැවති 115 වැනි පාලක සභා රැස්ීවම්දී 
ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාදී ඇත. එම ක්රමවේදය 2017 ජනවාරි මස 01 
වන දින සිට ආරම්භ කර වම් දක්වා පවත්වාවගන යනු ලබයි. එම ක්රමය 
නිවාස කුලියට වගන වන්වාසික පහසුකම් ලබා දීමට වඩා විශ්වවිදයාලයට 
ප්රාවයෝගිකව හා ආර්ෂිකව  වාසි සහගත විය. 
දුරස්ථ විශ්වවිදයාලයක් වලස කැබිනේ මණ්ඩල පිකාවේ සදහන් 
ආකාරයට බදුල්ල ප්රවේශයවයන්  පිට කාර්ෂය මණ්ඩලයට නවාතැන් 
පහසුකම් සැලසීම මඟින් ඔවුන් විශ්වවිදයාලයට ආකර්ෂශනය කර ගැනීමට 
හා රඳවා ගැනීමට මහත් පිටුවහලක් ලැබී ඇත. වමමඟින් විශ්වවිදයාලවේ 
පරිපාලනමය හා අධයයන කටයුතු සාර්ෂථකව ඉටු කරමින් සිසුන්වේ 
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අධයයන කටයුතු නියමිත වේලාවට අවසන් කර සමාජය වවත උසස ්
වස්වාවක් ලබා වදමින් ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය ඉදිරියට ගමන් 
කරනු ලබයි.  

(ඉ) 1994 අවේල් 20 
දිනැති  

අංක 30/94 දරණ 
රාජය ගිණුම් 
චක්රවල්ඛය 

 
 

සිංහරාජ වනාන්තරවේ ගස්වල 
වර්ෂධනය සම්බන්ධවයන් සිදු කරනු 
ලබන පර්ෂවේෂණ කටයුතු සඳහා 
ඇවමරිකා එක්සත් පර්ෂවේෂණ 
ආයතනයක් විසින් 2018 හා 2019 
වර්ෂෂ 02 සඳහා ලබාදී තිබුණු 
රු.19,289,996  ක ප්රදාන විවේශ 
සම්පත් වදපාර්ෂතවම්න්තුව මගින් ලබා 
වනාවගන සෘජුවම ලබාවගන තිබුණි.  

 

සිංහරාජ නිවර්ෂතන වනාන්තරවේ ගස්වල වර්ෂධනය සම්බන්ධවයන් සිදුකරන 
පර්ෂවේෂණ කටයුතු ඇවමරිකා එක්සත් ජනපදවේ ස්මිත් වසෝනියන් 
නිවර්ෂතන පර්ෂවේෂණ ආයතනය 1993 වර්ෂෂවේ දී වප්පරාවදණිය 
විශ්වවිදයාලය හා සම්බන්ධී ආරම්භ කරන ලදී. වමම පර්ෂවේෂණවේ 5 
සංගණනය ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය වවත පවරන ලද අතර, එම 
ආයතනය විසින් සෘජුවම මුදල් වේෂණය කරන ලදී. 
මුදල් වරගුලාසි 610 සහ 1994 අවේල් මස 20 දිනැති අංක 30/94 දරණ 
ගිණුම් චක්රවල්ඛය  ප්රකාර මින් ඉදිරියට විවේශාධාර සම්බන්ධ 
සියළු ගණුවදනු මහා භාණඩාගාරවේ විවේශ සම්පත් වදපාර්ෂතවම්න්තුව හා  
උසස් අධයාපන අමාතයංශය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව 
කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.  

(ඊ) 2015 සැප්පතැම්බර්ෂ 09 දිනැති අංක 5/2015 දරණ විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් සභාවේ මූලය චක්රවල්ඛ ලිපිය සහ 2015 ජූනි 14 දිනැති අංක 
PFD/RED/01/04/2015/01 දරණ රාජය  මූලය චක්රවල්ඛය 

(i)  මාණ්ඩලික නිලධාරිවයකුට එක් 
වරකදී ලබාදිය හැකි උපරිම 
තත්කාර්ෂය අතුරු අග්රිමය රු.100,000 
ක් වන අතර එම සීමාව 
ඉක්මවන්වන් නම් භාණ්ඩාගාරවේ 
රාජය ගිණුම් වදපාර්ෂතවම්න්තුවවන් 
අනුමැතිය ලබාගත යුතු ය. එවස් 
වුව ද වමම කාලපරිච්වේදය තුල 
අනුමැතියකින් වතාරව එම සීමාව 
ඉක්මවා නිළධාරීන් 04 වදවනකුට 
අවස්ථා 05 කදී රු.1,188,476 ක 
අතුරු අග්රිම වගවා තිබුණි. 

විශ්වවිදයාලයට ආවේණික වූ විවශ්ෂ වමන්ම අතයාවශය කටයුතු සිදු 
කිරීවම්දී (උදා - ශිෂය ක්වෂ්ත්ර වැඩසටහන්/ වාර්ෂික පර්ෂවේෂණ විේවත් 
සමුළුව/ විෂය මාලා සංවශෝධන /වාර්ෂික උපාධි ප්රධාවනෝත්සවය) රු. 
100,000.00 ඉක්මවා අත්තිකාරම් වගීම් සිදු වකාට ඇත. එවස්ම 
අනුග්රාහක මුදල් උපවයෝගී කර වගන සිදු කරන විවශ්ිත වැඩමුළු සඳහාද 
වමවස් අත්තිකාරම් මුදල් වගවා ඇත. වකවස් නමුත් අවනකුත් සමානය 
කටයුතු සිදු කිරීවම්දී අවශය වන අත්තිකාරම් රු.100,000.00 ඉක්මවා 
වගීම් සිදු කර වනාමැති බව දන්වමි. 
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(i)  සුළු වියදම් සඳහා රු.25,000 ක 
උපරිමයක් දක්වා සුළු මුදල් අතුරු 
අග්රිමයක් තබා ගැනීම සඳහා අවසර 
දීමට ගණන් දීවම් නිළධාරිවයකුට 
හැකි වුවද, 2019 ජනවාරි 01 දින 
සරප්ප වවත රු.50,000 ක සුළු මුදල් 
අතුරු අග්රිමයක් ලබාදී තිබුණි.  

යම් වවුචරයක් මඟින් මුදල් වගීම සිදු කරන විට ඒ සඳහා වචක්පත් 
නිකුත් වනාවකාට සරප්ප මඟින් වගීම සඳහා සරප්පවරයා වවත වමම 
රු.50,000.00 සුළු මුදල් අතුරු අග්රිමය ලබා දී ඇත. 

(iii)  තත්කාර්ෂය අතුරු අග්රිම මාණ්ඩලික 
තත්ත්වවේ නිලධාරීන්ට පමණක් 
ලබාදිය හැකි වුව ද ඊට පටහැනිව 
මාණ්ඩලික වනාවන නිලධාරීන්ට 
අවස්ථා 204 කදී රු.4,394,459 ක 
අත්තිකාරම් ලබාදී තිබුණි.  

මාණ්ඩලික වනාවන නිලධාරීන් වන ස්ිර වස්වවේ නිරත ලිපිකරු හා 
සාමාන්තර වශ්ර්ණි තනතුරු සඳහා අත්තිකාරම් වගීම් සිදු වකාට ඇත. 
එවස් සිදු වකාට ඇත්වත් අදාළ අංශ ප්රධානි/ මාණ්ඩලික නිළධාරීන් 
යටවත් එකවර විවශ්ිත කාර්ෂයයන් කිහිපයක් සිදු කිරීවම්දී එම මාණ්ඩලික 
නිළධාරීන් එකවර අත්තිකාරම් මුදල් කිහිපයක් වගීම වැලැක්විම සදහා 
වේ. 

(iv)  තත්කාර්ෂය අතුරු අග්රිම වගීවම්දී 
එම කාර්ෂයයට අදාලව 
ඇස්තවම්න්තුවක් පිළිවයල කර 
තිබුණ ද, වගවා තිබුණු අතුරු අග්රිම 
මුදල් වලින් සියයට 25 සිට සියයට 
100 දක්වා ප්රමාණයක් අවස්ථා 222 
කදී එකතුව රු.2,401,166 ක් ඉතිරි 
ී තිබුණි.  

අවශය වන මුදලට සරිලන ඇස්තවම්න්තු සකසන වලස කාර්ෂයය 
මණ්ඩලයට උපවදස් ලබා දී ඇති අතර, ඉදිරිවේදී නිවැරදි ඇස්තවම්න්තු 
වලට අනුව මුදල් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැවේ. 
 

(උ) 1998 අවගෝස්තු 18 
දිනැති අංක 737 
දරණ විශ්වවිදයාල 
ප්රතිපාදන වකාමිෂන් 
සභා චක්රවල්ඛය  

අධයයන නිවාු සඳහා විවේශගත 
වන ආචාර්ෂයවරුන් විසින්  ගිවිසුම් 
කඩ කිරීම වහ්තුවවන් අයකරනු 
ලබන සියලුම මුදල් වපාළී ආදායම් 
උපයන වත්කම් වල ආවයෝජනය 
කළ යුතු වුව ද, සමාවලෝචිත 
වර්ෂෂවේ වදසැම්බර්ෂ 31 දින වන 
විට රු.4,049,788 ක මුදලක් 
විශ්වවිදයාලවේ ුනරාවර්ෂතන ගිණුම් 

2019 වර්ෂෂවේදී අනුමත ුනරාවර්ෂථන ඇස්තවම්න්තු මුදල රු.මිලියන 940 
ක් වුවද මහා  භාණ්ඩාගාරය විසින් 2019 වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට මුදල් 
නිදහස් වකාට ඇත්වත් රු.මිලියන 918 කි. 
ුනරාවර්ෂථන ප්රතිපාදනයන් වලට අදාල මුදල් නිදහස් කිරීම් නියමිත පරිදි 
සිදු වනාවූ අවස්ථා වලදී අතයවශය හදිසි ුනරාවර්ෂථන වියදම් 
(සනීපාරක්ෂක වස්වා, අරක්ෂක වස්වා) සඳහා එම මුදල් වයාදවා ඇති 
අතර නියමිත පරිදි අනුමත ුනරාවර්ෂථන ඇස්තවම්න්තුවට අදාළ මුදල් 
නිදහස් වූ පසුව එම මුදල් ආවයෝජනය කිරීමට කටයුතු කරමි. 



 

92 
 

සදහා වූ  ජංගම බැංකු ගිණුවමහි 
තැන්පත් කර තිබුණි. 

 

3. අමනකුත් විගණන නිරීක්ෂණ  

අංකය විගණන නිරීක්ෂණය විශේවවිදයලීය කළමනාකාරීත්වමේ අදෙ ේ  ො මගන ඇති ක්රියාමාර්ග 
(අ)  2017 වර්ෂෂවේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර 2019 

ජූනි 29 වන දින නිම කිරීමට නියමිතව 
තිබූ තාක්ෂණික අධයයන පීඨ 
වගාඩනැගිල්වල් ඉදිකිරීම් කටයුතු 
සමාවලෝචිත වර්ෂෂය වදසැම්බර්ෂ 31 දින වන 
විට ද වැඩ අවසන් කර වනාතිබුණි. 
එවමන්ම එම වගාඩනැගිල්වල් පහළ 
මාලවේ (Basement) ඉදිකර ඇති වැඩ 
අවසන් වනාකළ විදයාගාරයක 
රු.7,035,190 ක් වටිනා විදයාගාර 
උපකරණ    06 ක් නිෂ්කාර්ෂයව ගබඩා කර 
තිබුණු අතර, ඉන් රු.3,096,490 ක් වටිනා 
උපකරණ    04 ක වගකීම් කාලය ද 
ඉක්මවා වගාස් තිබුණි.  

තාක්ෂණික පීඨ වගාඩනැගිල්වල් මුල් ඉදිකිරීම් කාල සීමාව දීර්ෂඝ කිරීම සදහා  විශ්වවිදයාලවේ   
පාලක සභාව  විසින් 2019.12.31 දින දක්වා දින 195 ක කාලයක් ලබා වදන ලදී. 
විශ්වවිදයාලවේ  ඉල්ලීම පරිදි CESL ආයතනය විසින් මුල්  ඉදිකිරීම් කාල සටහන සංවශෝධනය 
කර නැවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. නමුත් අදාල දිනට  කටයුතු නිමා කිරීමට වනාහැකි ීම නිසා 
එම ආයතනය විසින් නැවත කාල සීමාව දීර්ෂඝ කිරීම සදහා කරැණු දක්වමින්  ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කල නමුත් ඒ පිළිබද සෑහීමට පත්විමට වනාහැකි බව දන්වමින් ප්රධාන වමවහයුම් ඉංජිවන්රැ 
තුමා වවත ලිපියක් වයාමු කරන ලදී.  

 ඉන් අනතුරුව විශ්වවිදයාල විසින් වම් සම්බන්ධව දැනුවත් කරමින් CESL ආයතනවේ සභාපති 
තුමා වවත 2020.02.18 දින ලිපියක් වයාමු කරන ලදී.  

AHEAD වයාපෘතිය යටවත් රු. මිලියන 50 කට ප්රදාන වලස ලැබුණු ඉහත විදයාගාර භාණ්ඩ 
මිලදී ගැනීමට තීරණය වකරුවන් තාක්ෂණික අධයයන පීඨවේ බිම් මහල හා පහත මහල  
(Ground floor and Basement)  2020 ජනවාරි මස අවසානවේ ලබා වදන බවට 06.12.2019 දින 
පැවති 7 වන ඉදිකිරීම් පිළිබද ප්රගති ඇගයීම් කමිටුවේ දී අදාල ඉදිකිරීම් ආයතනය වූ CESL 

ආයතනය එකඟ වූ බැවිනි. එවහත්  වපාවරාන්දු වු  පරිදී අදාල සමාගම නියමිත දිනට බිම් 
මහවල් විදයාගාරවේ කටයුතු නිමා කිරීමට අසමත් වූ බැවින් අදාල විදයාගාර උපකරණ 
තාවකාලිකව ේම් මහවල් තැන්පත් කර තබන ලදී. අදාල විදයාගාර උපකරණ    සුරක්ිතව   
ගබඩා කර ඇති බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි. 

 

 (ආ) 2016 වර්ෂෂවේ ඌව වවල්ලස්ස 
විශ්වවිදයාලය මගින් රු.2,657,499 ක් වැය 
කර ශිෂය ඉගැනුම් ක්රියාකාරකම් වල 
වයදීවම් අරමුණින් මිලදී වගන තිබුණු 
රැක්ටර්ෂ රථ වදකක් ඇතුළු කෘි උපාංග 
සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිෂන් මාර්ෂවගෝපවේශය අනුව සංවශෝධනය වූ BET in Mechanical 

Engineering පාඨමාලාව යටවත් 4 වන වසවර්ෂ විෂය නිර්ෂවේශයට ඇතුලත්ව ඇති  Farm 

Machinery Technology i සහ Farm Machinery Technology ii යන විෂයන් වලදී වමම උපකරණ 
2020 වසවර්ෂදී ආරම්භ වන පළමු සමාසිකවේ  සිට උපවයෝගි කර ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය 
කර ඇත. 
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වසර 03 ක කාලයක් ගතී තිබුණ ද අදාල 
අරමුණ ඉටු කරගැනීම සඳහා භාවිතා කර 
වනාතිබුණි. 

තවද  වරෝද  4 රැක්ටර්ෂ රථය විශ්වවිදයාලවේ  සාමානය පරිපාලන කටයුතු වලට වයාදවා  
ගැනීම සිදු වේ. 
 

 (ඇ) භාණ්ඩ ඇණවුම් කිරීවම්දී හා මිල දී ගැනීවම් දී අවශයතාවය හා ගබඩාවේ පවතින වතාග මේටම් වකවරහි අවධානය වයාමුවනාකර පහත 
සඳහන් භාණ්ඩ මිලදී වගන තිබුණි. 

(I) 2015 මැයි 21 දින හා සැප්පතැම්බර්ෂ 11 
වන දින අවශයතාවය හදුනානීමකින් 
වතාරව  මිල දීවගන තිබුණු රු.354,200 
ක් වටිනා A3 වර්ෂගවේ ොයා පිටපත් 
කඩදාසි පැකේ 385 ක් වසර 05 ක 
කාලයක් උපවයෝජනය කර වනාතිබුණි. 

විගණිත දිනය වූ 2020 මැයි මස 19 වන දින පැවති  A3 වර්ෂගවේ ොයා පිටපත් කඩදාසි පැකේ 
385 න් 2020 ජූනි මස 24 දින වන විට පැකේ 50 ක් උපවයෝනය කර ඇති අතර ඉතිරිය 
විශ්වවිදයාලවේ අවශයතා අනුව උපවයෝජනය කිරීමට කටයුතු කරමි.  

(II) 2017 මැයි 04 වන දින සහ ඔක්වතෝබර්ෂ 
09 වන දින මිල දී වගන තිබුණු රු.88,000 
ක් වටිනා නාන කාමර උපාංග (Cistern 

Fitting Set) ඒකක     160 ක් විගණිත 
දිනය වූ 2020 මැයි 19 වන විට වසර 03 
කට ආසන්න කාලයක් ප්රවයෝජනයට 
වනාවගන ගබඩාවේ පැවතුණි. 

අදාල නාන කාමර උපාංග (Cistern Fitting Set) ඒකක මිලදී වගන තිබුවන් විශ්වවිදයාල විසින් 
මිලදී ගන්නා ලද බාහිර වන්වාසිකාගාර වල ප්රවයෝජනය සදහාය. ඒ අනුව අදාල වන්වාසිකාගාර 
වල පවතින නඩත්තු වසව්ා වලදී අදාල උපාංග භාවිතා කරනු ඇත.  

(ඈ) සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට 
විශ්වවිදයාලවේ ස්ීර අධයයන 
කාර්ෂයමණ්ඩලය හා පරිපාලනය හා 
අනධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලවේ පිළිවවලින්  
ුරප්පපාු 43 ක්  හා 68 ක් පැවතුනි. 
එවස්ම සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ වදසැම්බර්ෂ 31 
දිනට විශ්වවිදයාලවේ අනුමත තවකාලික 
අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය හා 
තතය තාවකාලික අධයයන කාර්ෂය 
මණ්ඩලය පිළිවවලින් 96 ක් හා 73 ක් වූ 
බැවින් ුරප්පපාු 23 පැවතුනි.  

අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලවේ ුරප්පපාු පිරීම සදහා සත්වවිදයා හා අපනයන කෘිකර්ෂම පීඨය 
හා වයවහාරික විදයා පීඨවේ ුවත්පත් දැන්ීම් පිළිවවලින් 2019.06.30 හා 2020.03.01 වන 
දිනවලදී පළවකාට ඇති අතර ඊට අදාල පටිපාටියට අනුව කටයුතු වම් වන විට සිදු වවමින් 
පවතී.  
කළමනාකරණ පීඨවේ තනතුරු ු රප්පපාු පිරීම සදහා 2019.07.21 දින හා 2019.07.28 දිනයන්හි 
දි ුවත්පත් දැන්ීම් පල කර ඊට අයදුම්පත් ලැබී ඇත. අදාල වදපාර්ෂතවම්න්තු මඟින් සුදුසුකම් 
පරීක්ෂා කර බලා නැවත අප වවත ලබා දී ඇත. ඉදිරිවේ දී ඊට අදාල වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
පැවත්ීමට කටයුතු කරනු ලබයි. 
තාක්ෂණික අධයයන පීඨවේ තනතුරු ුරප්පපාු පිරීම සදහා 2019.07.21 දින පලකල ුවත්පත් 
දැන්ීවමන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා එක් ආචාර්ෂයවරවයක් බදවාගැනීමට කටයුතු කර ඇති 
අතර, නැවත ුවත්පත් දැන්ීමක් 2020.01.12 දින පලකර ඊට අදාල අයදුම්පත් වම්  වන විට 
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ලැබී ඇත. ඒ අනුව වම් සදහා සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් වතාරා පත් කර ගැනීවම් අනුමැතිය 
සදහා එම අයදුම්පත් අදාල පීඨය වවත යැීම සදහා වම් වන විට ලැයිස්තු ගත කරමින් පවතී. 
ඉදිරිවේ දී සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවත්ීමට කටයුතු කරනු ඇත. 
පීඨයන් සදහා වන තාවකාලික ප්රදර්ෂශක තනතුර සදහා බදවා ගැනීම් සිදුකරනුවේ එක් එක් 
පීඨයන්හි කාලින අවශයතාවය මත බැවින් එකී ුරප්පපාු පිරීම සිදුවන්වන් අදාල පීඨයන්හි 
අධයයාංශ ප්රධානින්, පීඨාධිපතිවරු මඟින් සිදුකරන්නා වූ ඉල්ලීම් මත වේ.  

පරිපාලන කාර්ෂය මණඩලවල වබාවහෝ ුරප්පපාු පිරවිම සිදුකරනු ලබන්වන් විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන 
වකාමිෂන් සභාව මඟිනි. විශ්වවිදයාලය මඟින් බදවා ගැනීම් සිදුකරන කාර්ෂය මණ්ඩල සදහා ුවත්පත් 
දැන්විම් පළවකාට ඇත.  

ුවත්පත් දැන්ීම් පළ වකාට ඇති ුරප්පපාු සදහා බඳවා ගැනීම ප්රමාද වුවේ පැවතුන විශ්වවිදයාල 
අනධයයන වැඩ වර්ෂජනය හා මැතිවරණ සමයක් ප්රකාශයට පත් කිරීමත් සිදුවකාට ඇති නිසාය. ඒ අනුව 
මහමැතිවරණය අවසන් වූ පසු දැන්විම් පළ වකාට ඇති කාර්ෂය මණ්ඩල සදහා ුරප්පපාු පිරීමට පියවර 
ගන්නා බව ප්රකාශ කරමි.  

තවද අනධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලවල බඳවා ගැනිම් සිදුකරනුවේ 876 චක්ර වල්ඛය ප්රකාරව බවත් මැතිවරණය 
ප්රකාශයට පත් කිරීම වහ්තුවවන් වමවතක් කිසිදු නාම වල්ඛනයක් අප විශ්වවිදයාලයට ලැබී වනාමැති 
බව දන්වා සිටිමි. විගණන විමසුවම් දක්වා තිබුනු ුරප්පපාු අතරින් වම් වන විට සම්ුර්ෂණ කරන ලද 
ුරප්පපාු  පිළිබද වතාරතුරැ ඔබ වවත 2020.06.10 වන දින ලබා දුන් මුලය විගනණ විමසුවම් පිළිතුර 
සමග ලබා දී ඇත. 

(ඉ) 2016 අවේල් 01 වන දින විශ්වවිදයාලයට 
ුහුණු තාක්ෂණික නිළධාරිණියක් 
බඳවාවගන එදින සිට සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ 
වදසැම්බර්ෂ මාසය දක්වා රු.2,343,438 ක් 
වැටුප්ප හා දීමනා වගවා තිබුණු අතර, 
රු.345,017 ක් වැය කර විවේශ ුහුණු 
අවස්ථා 02 ක්ද ලබාදී තිබුණි. වමම 
නිළධාරිනිය බඳවාවගන වසර 3 ඉක්මවා 
තිබුන ද අධයාපන සුදුසුකම් සනාථ 
කරවගන වනාතිබුණු අතර, ඇය සම්මුඛ 
පරීක්ෂණය සදහා වයාජ ප්රතිඵල 

එස්.එම්.ටී.ආර්ෂ.සමරතුංග වමය විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂනය දින (2016.02.19) විදුහල්පතිනිය/ 
මහාමයා බාලිකා විදුහල/ මහනුවර විසින් නිකුත් කර ඇති අ.වපා.ස. උසස් වපළ ප්රතිඵල 
සහතිකවේ මුල් පිටපත සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයට ලබා දී ඇති අතර, එය අයදුම්පත්රය සමඟ 
එවා තිබූ ොයා පිටපත හා සැසැඳුනු බැවින් ඇය බඳවා ගැනීම සදහා අදාල සහතිකය සලකා 
බැලීමට කටයුතු කර තිබුණි.  
 

පරිවාස කාලය අවසානවේ ඇයවේ වස්වය තහවුරු කිරීමට වපර අදාල අ.වපා.ස. (සා/වපළ) හා 
අ.වපා.ස. (උ/වපළ) ප්රතිඵල සනාථ කර ගැනීමට සදහා වැඩබලන වල්ඛකාධිකාරීවේ අත්සනින් 
2018.10.15 දින විභාග වකාමසාරිස් ජනරාල් වවත ඉල්ලීමක්  සිදුකරන ලදී. අදාල ලිපියට 
පිළිතුරක් වනාලැබුණු වහයින් නැවත පිළිවවලින් 2019.04.26 සහ 2019.06.25 දිනැති ලිපි මඟින් 
සිහිකැදීම් කර ඇත.  
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වල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කර තනතුරට පත්ී 
ඇති බව විගණනවේදී නිරීක්ෂණය විය. 

ඒ අනුව අපවේ 2018.10.15 දිනැති ලිපියට පිළිතුරක් වලස නිවයෝජය විභාග වකාමසාරිස ්
(සහතික පත්ර) වේ අත්සනින් යුතු අංක 11/18/UN/2606 දරණ හා  2019.06.17 දිනැති ලිපිවයන් 
අප වවත දන්වා සිටින ලේවේ, එස්.එම්.ටී.ආර්ෂ.සමරතුංග මියවේ අ.වපා.ස. (උ/වපළ) ප්රතිළුල 
වල්ඛනය විභාග වදපාර්ෂතවම්න්තුවේ ප්රතිළුල වල්ඛනය සමඟ වනාගැලවපන බැවින් එම ප්රතිළුල 
සනාථ කළ වනාහැකි බවයි.  
ඒ අනුව, ඉහත ලිපිවයන් දන්වා ඇත්වත් අදාල උසස් වපල ප්රතිළුල විභාග වදපාර්ෂතවම්න්තුවේ 
ප්රතිළුල වල්ඛණ හා වනාගැලවපන පමණක් බැවින්, ඇයවේ සවිස්තර ප්රතිළුල වල්ඛනයක් ඉල්ලා 
නිවයෝජය විභාග වකාමසාරිස් (සහතික පත්ර) වවත 2019.09.05 දින ඉල්ලීමක් කල අතර, නැවත 
ඒ සම්බන්ධවයන් 2020.01.28 දින විභාග වකාමසාරිස්වරයා වවත සිහිකැදීමක් කර ඇත. එම 
ලිපි සදහා ප්රතිචාරයක් වනාලැබීම මත නැවත විශ්වවිදයාලය විසින් එස්.එම්.ටී.ආර්ෂ.සමරතුංග වමය 
වේ සවිසත්ර ප්රතිළුල වල්ඛණයක් 2020.06.18 දිනට වපර එවන වමන් ඉල්ලා 2020.06.10 
දිනැති ලිපියක් මගින් විභාග වදපාර්ෂතවම්න්තුව වවත දන්වා යවා ඇත.  

තවද වම් සම්බන්ධවයන් ඇයවේ පාසැල වන මහනුවර මහාමයා විදුහවලන් ද ඇයවේ ප්රතිළුල 
සනාථ කර ගැනීම සදහා 2020.03.12 දින එම පාසවල් විදුහල්පති වවත ඉල්ලීමක් කර ඇත.  

ඒ අනුව,  එස්.එම්.ටී.ආර්ෂ.සමරතුංග වමය අ.වපා.ස. (උ/වපළ) ජීව විදයා අංශවයන් වභාතික විදයාව 
හා ජීව විදයා විෂයන් සමත් ී ඇති බවත් රසායන විදයාව විෂය අසමත් ී ඇති බවත් දක්වමින් 
විභාග වදපාර්ෂතවම්න්තුව විසින් වයාමු කරන ලද අංක 11/18/UN/2606 හා 2020.06.16 දිනැති 
ලිපිය මඟින් 2020.06.26 දින විශ්වවිදයාලය වවත දන්වා එවා ඇත. තවද ඇයවේ විදුහල වන 
මහාමයා බාලිකා විදුහවලන් ද විභාග වදපාර්ෂතවම්න්තුව විසින් දන්වා ඇති ප්රතිළුල සනාථ කරමින් 
2020.06.23 දිනැති ලිපියක් 2020.06.30 දින විශ්වවිදයාලය වවත ලැබී ඇත.  

ඒ අනුව,  වමම කරුණ පිළිබදව 2020/07/24 දින පැවති 154 වැනි පාලක සභාවට දැනුම් දුන් 
අතර, එහි දී,  විභාග වදපාර්ෂතවම්න්තුව විසින් වයාමු කරන ලද අංක 11/18/UN/2606 හා 
2020.06.16 දිනැති ලිපිය සමඟ එවන ලද ප්රතිළුල සනාථ කිරීවම් සහතිකවේ  සදහන් උපවදස් 
අංක 02 වකවරහි අවධානය වයාමු කරන ලදී. ඒ අනුව වමම වනාගැලපීම පිළිබද  පැහැදිලි 
කිරීමක් සති 02 ක් තුල දී ලබා වදන වමන් ඉල්ලා වල්ඛකාධිකාරිවේ අත්සනින් යුතුව අංක 
UWU/HR/PF/05/0067 හා 2020/07/29 දිනැති ලිපිය මඟින් විභාග වදපාර්ෂතවම්න්තුව වවත දන්වා 
යවා ඇත.  
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(ඊ) විශ්වවිදයාලයට කාර්ෂයමණ්ඩලය බඳවා 
ගැනීවම් කාර්ෂය පටිපාටිය අනුව 2019 
වර්ෂෂවේ දී ු ස්තකාල සහායක II වශ්ර්ණිවේ 
තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා           
2019 මැයි 23  දිනට වපර සියලු සුදුසුකම් 
සම්පූර්ෂණ කල යුතුව තිබුණ ද වයාජ වස්වා 
සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිළධාරිවයකු ුස්තකාල සහයක ii වශ්ණිය 
තනතුර සදහා 2019 ජූනි මස 02 දින 
බඳවා වගන 2019 වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට 
රු.301,020 ක වැටුප්ප හා දීමනා වගවා 
තිබුණි. ඒ අනුව වමම බඳවා ගැනීම ගැටළු 
සහගත බව විගණනයට නිරීක්ෂණය විය. 

දිලිනි කුමාරි වේමදාස මියවේ ුහුණුව සම්බන්ධවයන් සුදුසුකම් සනාථ කර ගැනීම සදහා අප 
විසින් 2019.11.07 දින අංක UWU/HR/PF/05/183 යටවත්  හල්දුම්මුල්ල ප්රාවේශීය සභාවේ වල්කම් 
වවත දන්වා යැවු ලිපියට පිළිතුරු වලස එම  ුහුණුව සනාථ වකාට හල්දුම්මුල්ල ප්රාවේශීය 
සභාවේ සභාපතිවේ අත්සනින් යුතුව ලද 2019.12.20 දිනැති ලිපිය 2020.01.22 වන දින ඔබ 
අංශයට   වයාමු කරන ලදී. 
එවස් වුවත් 2020.02.18 වන දින ඔබ අංශය විසින් UVP/BD/D/UWU/වපත්/2019/AQ/28 යන 
අංකය යටවත් එවන ලද ලිපිවේ එකී සහතිකවේ පිටපත හල්දුම්මුල්ල ප්රාවේශීය සභාවේ වල්ඛන 
සමග සනාථ කල වනාහැකි බව දන්වා ඇති බව දක්වා තිබු වහයින් ඒ පිළිබද පැහැදිලි කිරිමක් 
2020.06.26 දිනට වපර ලබා වදන වමන් 2020.06.19 වන දින අප විසින් හල්දුම්මුල්ල ප්රාවේශීය 
සභාවේ වල්කම් වවත ලිපියක් යවන ලද අතර 2020.07.23 දින  හා 2020.08.11 දින ඒ 
සම්බන්ධවයන් සිහිකැදීම් ලිපියක් ද වයාමු කර ඇත.  

(ඌ) 2017 අවගෝස්තු 14 දිනැති අංක 
එන්පී/එස්පී/එස්ඩීජී/17 දරන ජාතික 
ප්රතිපත්ති හා ආර්ෂික කටයුතු 
අමාතයාංශවේ වල්කම් විසින් නිකුත් 
කරන ලද චක්රවල්ඛය හා තිරසර 
සංවර්ෂධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ 
වසර 2030 “නයාය පත්රය” අනුව සෑම 
රාජය ආයතනයක් විසින්ම තිරසර 
සංවර්ෂධන අරමුණු හඳුනා ගැනීමට කටයුතු 
කළ යුතුවේ. එවහත් සමාවලෝචිත වර්ෂෂට 
අදාළව තිරසර සංවර්ෂධන අරමුණු හා 
ඉලක්ක හඳුනා ගැනීම, තිරසර සංවර්ෂධන 
අරමුණු හා ඉලක්ක මැනීම සඳහා දර්ෂශක 
හඳුනා ගැනීම සහ සැලසුම් වලට ඇතුලත් 
කිරීම හා දත්ත පවත්වා ගැනීම සිදුකර 
වනාතිබුණි. 

ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලවේ සංයුක්ත සැලැසව්මහි මූලික අරමුණු 07 හි උප ප්රතිපත්ති 
ඇතුලත් වකාට ඇති අතර එය වවන්ව සඳහන් වකාට වනාමැත. එවස්ම තිරසාර සංවර්ෂධන 
අරමුණු ද වවන්කර දක්වා වනාමැත. 
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(එ) අපජලය පිරිපහදු පේධතිය මගින් පිරිසිදු 
කරගත් ජලය වාහන වස්දීම හා අවනකුත් විවිධ 
නඩත්තු කටයුතු සඳහා උපවයෝජනය කර 
වනාගැනීම නිසා , විශ්වවිදයාලය ඉකුත් වර්ෂෂ 
04 ක ජල පරිවභෝජනය වවනුවවන් 
රු.22,313,316 ක් වැයකර තිබුණි.  

බැහැර කරන අපජලය පිරිසිදු කර නැවත භාවිතයට ගැනීම, වැසි ජලය භාවිතා කිරීම හා භූමිවේ 
ඇති අවනකුත් උල්පත් ජලය භාවිතා කිරීමට වම් වනවිට උපවේශක වස්වා සඳහා මධයම 
ඉංජිවන්රු උපවේශන කාර්ෂයාංශය (CECB) ආයතනය පත්කර ඇත. එවස්ම ඔවුන් වම් වන විට 
වටන්ඩර්ෂ ලිපි වගානුව සකසා ඇත. ඒ අනුව වටන්ඩර්ෂ ක්රියාවලියට අනුව උක්ත ජල පහසුකම් 
ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.   එවස්ම වටන්ඩර්ෂ ක්රියාවලිය දැනට වලෝකයුරා පවතින 
වසන්ගත තත්වය වහ්තුවවන් මාස කිහිපයක් ප්රමාදී ඇත. 
 

(ඒ) 2005 වපබරවාරි 10 දිනැති අමාතය 
මණ්ඩල තීරණය අනුව විශ්වවිදයාලය 
ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ලබා දී තිබුණු 
කර්ෂමාන්ත අමාතයාංශයට අයත් වහක්ටයාර්ෂ 
30.9667 ක ඉඩම, සමාවලෝචිත වර්ෂෂවේ 
වදසැම්බර්ෂ 31 දිනට වසර 14 ක කාලයක් 
ගතී තිබුණ ද විශ්වවිදයාලයට පවරාවගන 
වනාතිබුණි. 

විශ්වවිදයාලයට ලබාදී තිබූ වහක්ටයාර්ෂ 30.9667 ක ඉඩම විශ්වවිදයාලයට පැවරීම සඳහා 
බාධකයක්ව තිබූ එහි තාවකාලික පදිංචි කර්ෂමාන්ත කරුවන් ඉවත් කිරීම සඳහා 
අ.ම.ප/19/0379/110/020 කැබිනටි පිකාව යටවත් පත්කරණ ලද වන්දි කමිටුව මගින් එකී ඉඩම 
පවරා ගැනීවම් කටයුතු කඩිනම් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. වම් වන විට වන්දි කමිටු වාර 02 
ක් පවත්වා ඇති අතර කර්ෂමාන්ත කරුවන් සිටින ප්රවේශ මැනුම් කටයුතු කර දිස්ික් වල්කම් 
කාර්ෂයාලය වවත වයාමුකර ඇත.  

 

(ඔ) 2019 ජූලි 01 දිනට වශ්ෂය රු.1,080,448 
ක්වූ අරමුදල් ගිණුම් 08 ක මුදල් 
උපවයෝජනය සම්බන්ධවයන් විධි විධාන 
සකස් කර වනාතිබුණු අතර, වමම අරමුදල් 
වසර 02 සිට වසර 12 ක් දක්වා කාල 
පරාසයක් තුල නිෂ්ක්රීයව ජංගම බැංකු 
ගිණුම් වල තැන්පත් කර තිබුණි.  ඉන් 
අරමුදල් 6 කට අදාලව ලිපිවගානු 
පවත්වාවගන වගාස් වනාතිබු 
අතර, ලිපිවගානු පවත්වාවගන යනු ලබන 
අරමුදල් වදවකහි එම අරමුදල් ආරම්භ 
කිරීමට අදාල අනුමැතිය, අදාල රැස්ීම් 
වාර්ෂතා, අරමුදල් උපවයෝජනය විස්තර 

අදාල අරමුදල් ළුලදායි වලස ආවයෝජනය කිරීමට කටයුතු කරන අතර, විශ්වවිදයාලය මඟින් 
පවත්වාවගන යනු ලබන සියලුම අරමුදල් වවනුවවන් වවන වවනම ලිපිවගානු පවත්වාවගන 
යාමට කටයුතු කරමි. 
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යනාදී වතාරතුරු ඇතුලත් කර 
යාවත්කාලීන කර වනාතිබුණි.  

(ඹ්) විශ්වවිදයාලය විසින් 2007 වර්ෂෂවේ සිට 
පවත්වාවගන යනු ලබන විවශ්ිත අරමුදල් 
10 කට අදාළව රු.1,211,071 ක් 
විශ්වවිදයාල ුනරාවර්ෂතන වියදම් සදහා වූ 
ජංගම ගිණුවම් සහ වකටි කාලීන පාඨමාලා 
ජංගම ගිණුවම් තැන්පත් කර තිබුණි.  

විධිමත් වමවහයුම් විධිවිධාන ස්ථාපනය වකාට උපරිම ළුලදායිතාවක් ලැවබන වස ්අදාල අරමුදල් 
ආවයෝජනය කිරීමට බලාවපාවරාත්තු වවමි. 

(ක) එකතුව රු.1,809,652,598 ක්වූ වේපළ 
පිරියත හා උපකරණ සදහා ස්ථාවර වත්කම් 
වල්ඛනයක්  නඩත්තු කර වනාතිබුණි.  

දැනට විශ්වවිදයාලය පවත්වාවගන යනු ලබන ස්ථාවර වත්කම් වල්ඛණය 2020 මැයි මස 22 වවන දින 
රජවේ විගණන කාර්ෂයාලය වවත ලබා දී අතර, පරිගණක ගත කරන ලද ස්ථාවර වත්කම් වල්ඛණය 
ඉදිරිවේ දී ලබා දීමට කටයුතු කරමි.  

 

මහාචාර්ෂය වේ.එල්.රත්නවස්කර 

වැඩබලන උපකුලපති 
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7. තිර ාර  ංවර්ධන අරමුණු  ාක්ෂාත් කර ගැනීම 

අරමුණු අභිමතාර්ෂථ ජයග්රහණ 

අරමුණු 1:  

කර්ෂමාන්ත ක්වෂ්ත්රවේ 
සහ සමාජවේ ඉල්ලීම් 
සුරාලීම සඳහා දැක්මක් 
හා හැකියාවක් ඇති මනා 
දැනුමැති  උපාධිධාරීන් 
බිහි කිරීම 

1.1 ජීවිතයට වෘත්තීයභාවය සහ දැක්මක් 
ඇති කිරීම සඳහා හුවමාරු කළ හැකි 

අතයවශය කුසලතා, ආකල්ප සහ 

සාරධර්ෂම සමඟ විෂය දැනුම, කුසලතා 
සහ නිුණතා වැඩි දියුණු කිරීම 

 

1.1.1 අධයයන වැඩසටහන් සඳහා 
යාවත්කාලීන කරන ලද 
විෂයමාලා සංවර්ෂධනය කිරීම 

හා පවත්වාවගන යාම 

1.1.2 අතයවශය කුසලතා වර්ෂධනය 

කිරීම සහ මනා හැකියාවැති 

උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම සඳහා 
ුළුල් වපාදු අධයාපනය 

අඛණ්ඩව පවත්වාවගන යාම 

1.1.3 අගය එකතු කිරීම පිළිබඳ 

දැනුම ලබා දීමට අමතරව 

අතයවශය කුසලතා සහ 
ුළුල් වපාදු අධයාපනය ලබා 

දීම. 

1.2 සිසුන්වේ වයවසායකත්ව හා තාක්ෂණික 
කුසලතා විශිෂ්ට මේටමකට දියුණු 
කිරීම 

1.2.1 සම්මන්ත්රණ, වැඩමුළු, 

කර්ෂමාන්ත නායකයින් 

සමඟ හමු, මූලික වයාපෘති 

සංවිධානය කිරීම, 
කර්ෂමාන්තයන්හි ස්ථානගත 
කිරීම් සහ වයවසායක දැනුම 
ලබාදීම 

1.3 ඉල්ලුම මත පදනම් වූ නව උපාධි 
වැඩසටහන් හඳුන්වා දීම මගින් 
අධයාපනය ලබාදීම පිළිබඳ විෂය 
පථය ුළුල් කිරීම 

1.3.1 ජාතික සම්පත් පදනමට ඉහළ 
අගය එකතු කළ හැකි ඉහළ 
විභවතා ක්වෂ්ත්ර හඳුනා 
ගැනීවමන් නව උපාධි 
වැඩසටහන් හඳුන්වා දීම 

අරමුණු 2:  

විවේශීය සිසුන් සඳහා 
උසස් අධයාපනය සඳහා 
අවස්ථා ුළුල් කරමින් 
වගෝලීය ුරවැසිභාවය 
ප්රවර්ෂධනය කිරීම 

2.1 ඌව වවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය විවේශීය 
සිසුන් සඳහා ආකර්ෂශනීය විශ්ව 
විදයාලයක් බවට පත් කිරීම 

2.1.1 ඉහළ ප්රමිතිවේ ඉවගනුම් 
පහසුකම් ඇති කිරීම 

2.1.2 සිසුන් / කාර්ෂය මණ්ඩල 
හුවමාරු වැඩසටහන් සඳහා 
අවවබෝධතා ගිවිසුමක් 
අත්සන් කිරීම 

 2.2 සංස්කෘතික විවිධත්වය තුළින් තිරසාර 
සංවර්ෂධනයක් සහතික කිරීම 

 

2.2.1 දැනුම,සිසුන් සහ කාර්ෂය 
මණ්ඩලය හුවමාරු කර 

ගැනීම, වලෝක අධයාපනය 
හා වගෝලීය අවශයතා 
පිළිබඳ වඩා වහාඳ දැනුමක් 
සඳහා බහු සංස්කෘතික 
පරිසරයක් නිර්ෂමාණය 

කළහ. 

අරමුණු  3:  

අධයයන වැඩසටහන් 
ඵලදායී අයුරින් ලබා දීමට 
සහ පර්ෂවේෂණ 
ප්රවර්ෂධනය කිරීමට නවය 

3.1 ජාතික හා වගෝලීය ඉල්ලුම සුරාලීම 
සඳහා අධයයන වැඩසටහන්වල අන්තර්ෂ 
විශයීක ස්වභාවය ඉහළ නැංීම 

3.1.1 අධයයන වැඩසටහන් 
සමාවලෝචනය අඛණ්ඩව 

සිදුකිරීම.   

3.1.2 නව අධයයන පාඨමාලා 
හඳුන්වා වදමින් රජවේ 

අවශයතා ක්රියාත්මක කිරීම. 
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හා නමයශීලී යාන්ත්රණ 
ක්රියාත්මක කිරීම 

 

3.2 බාහිර සහවයෝගීතාවන් ශක්තිමත් 

කිරීම, පර්ෂවේෂණ සහ ඊට අනුබේධ 
ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ හවුල්කාරිත්වය 
සහ ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම 

3.2.1 රජවේ ප්රමුඛතා සහ 
වපෞේගලික අංශවේ 
අවශයතා තීරණය කිරීම 
සහ ජාතික සංවර්ෂධනය 
අරමුණු කරගත් පර්ෂවේෂණ 
ආරම්භ කිරීම සඳහා 
ශිෂයයින්ට සහ කාර්ෂය 
මණ්ඩලයට අභිවයෝග 
වයාමු කිරීම  

3.2.2 ුහුණු අවශයතා හඳුනා ගැනීම 
සහ වපෞේගලික අංශය 
සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීම 

3.2.3 විශ්ව විදයාල වයාපාර 
සම්බන්ධතා හරහා වේශීය 
කර්ෂමාන්තවලට සහාය ීම 

3.2.4 කර්ෂමාන්ත ක්වෂ්ත්රය සමඟ 
සබඳතා වගාඩනඟා ගැනීම 

 3.3 කාර්ෂය මණ්ඩලවේ ඉගැන්ීම්, 

පර්ෂවේෂණ සහ වයවසායකත්ව 
කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම 

3.3.1 කාර්ෂය මණ්ඩල  සංවර්ෂධන 
මධයස්ථානය හරහා සියලුම 
කාර්ෂය මණ්ඩල 
සාමාජිකයින්වේ කුසලතා 
වර්ෂධනය කිරීම සඳහා 

යාන්ත්රණයක් සකස් කිරීම. 

3.3.2 රජයට අවශය පර්ෂවේෂණ සිදු 
කිරීමට කාර්ෂය මණ්ඩල 
මාජිකයින් වපළඹීම සහ 
ජාතියට සහාය දැක්ීමට 

වපළඹීම. 

අරමුණු 4:  

ආදර්ෂශමත් වස්වා 
ප්රසම්පාදකවයකු හා 
වස්වා වයෝජකවයකු ීම 

4.1 විශ්ව විදයාලවේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර 
ගැනීම සඳහා ඉහළ සුදුසුකම් ලත් ශ්රම 
බලකායක් බඳවා ගැනීම සහ ඔවුන් 
රඳවා ගැනීම 

4.1.1 සුදුසුකම් ලත් සහ වයෝගය ශ්රම 
බලකායක් ආකර්ෂෂණය 
කර ගැනීමට අවශය 

පරිසරය නිර්ෂමාණය කිරීම. 

4.2. 2021 වර්ෂෂය වන විට ඉගැන්ීවම්, 

පර්ෂවේෂණ හා පරිපාලනවේ ප්රමිතීන් 
විශිෂ්ටතා මේටමට වැඩි දියුණු කිරීම 

4.2.1 දැනුම හා කුසලතා ලබා දීම 
සහ කර්ෂමාන්තකරුවන් 
සඳහා වෘත්තීය ුහුණුව 
ලබා දීම 

අරමුණු 5:   

ඉහළ මේටවම් 
තාක්ෂණවයන් සහාය ලද 

ඉවගනුම්, ඉගැන්ීම් සහ 
පර්ෂවේෂණ සඳහා වහාඳම 
පරිසරය ඇතිකරන 
වඩාත් ආකර්ෂශනීය හා 
සැලසුම් සහගත විශ්ව 
විදයාලයක් බවට පත්ීම 

 

5.1: ඉගැන්ීවම් හා ඉවගනීවම් කටයුතු 
පහසු කිරීම සඳහා හිතකර වභෞතික 
හා සමාජ පරිසරයක් නිර්ෂමාණය කිරීම 

5.1.1 ඵලදායී සන්නිවේදනය සඳහා 
නීන වේශන ශාලා 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ අති 
නීන ඉගැන්ීම් ආධාරක 
සහ සන්නිවේදන උපකරණ 
සහිත වේශන ශාලා සඳහා 
පහසුකම් සැපයීම 

 

 

5.1.2 අංගසම්පූර්ෂණ ඉගැන්ීම්, 

මූලික හා උසස් පර්ෂවේෂණ 
විදයාගාර සංකීර්ෂණ 
සංවර්ෂධනය කිරීම 

5.1.3 කාර්ෂය මණ්ඩලය සඳහා 
විශිෂ්ට පහසුකම් සහිත 
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කාර්ෂය පරිසරයක් 
සංවර්ෂධනය කිරීම 

5.1.4 උපාධි පාඨමාලාවලට අදාළ 
කාර්ෂමික ුහුණුව ලබාදීම 

5.2 විශ්ව විදයාල ප්රජාවේ යහපැවැත්ම 
වැඩිදියුණු කිරීම හා පවත්වාවගන 
යාම 

5.2.1 විශ්ව විදයාලය සඳහා ලබා දී 
ඇති ඉලක්ක සුරා ගැනීම 
සඳහා භාහිර වස්වා 
කළමනාකරණය කිරීම 

5.3      විශ්ව විදයාලවේ නවක වදවයන් 
වතාර පරිසරයක් නිර්ෂමාණය කිරීම 

5.3.1 සිසුන්වේ අධීක්ෂණ 
ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව 
පවත්වා වගන යාම සහ 
සදාචාර විවරෝධී හැසිරීම් 
අධීක්ෂණය සඳහා සමාජ 

කණ්ඩායම් ඇති කිරීම. 

5.4  ඉගැන්ීම, ඉවගනීම සහ පර්ෂවේෂණ 
සඳහා අවශය යටිතල පහසුකම් 
සම්පාදනය කිරීම 

5.4.1 ුස්තකාල වතාරතුරු 

පේධතිය, හා දැනුම පදනම්, 

කළමනාකරණ වතාරතුරු 
පේධතිය නිර්ෂමාණය කිරීම 

5.5:  ඉගැන්ීම, ඉවගනීම සහ පර්ෂවේෂණ 
සඳහා නීන වතාරතුරු සහ 
සන්නිවේදන තාක්ෂණ පහසුකම් 
සැපයීම 

5.5.1 සියලුම වේශන ශාලා සහ 
වන්වාසිකාගාර සම්බන්ධ 
කරමින් විශ්ව විදයාල 
වතාරතුරු තාක්ෂණ 
යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ෂධනය කිරීම 

අරමුණු 6:  

අධයයන, මූලය හා 
පරිපාලන 
කාර්ෂයක්ෂමතාව සහ 
ඵලදායීතාවය ළඟා කර 
ගැනීම සඳහා ආයතනික 
ධාරිතාවය වැඩි දියුණු 
කිරීම 

6.1 මූලය කාර්ෂයක්ෂමතාව සහ 
ඵලදායීතාවය සහතික කිරීම 

6.1.1 මූලය ක්රියාකාරකම්වල 
අධීක්ෂණ ක්රමවේද 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ මූලය 
අවශයතා සඳහා 

වි.වි.ප්ර.වකා.ස./භාණ්ඩාගාර 
වදපාර්ෂතවම්න්තුව සමඟ 

සම්බන්ධ ීම. 

6.2 කාර්ෂයක්ෂම පරිපාලන පේධතියක් 
සහතික කිරීම 

6.2.1 දැක්ම සාක්ශාත් කරගැනීම 
සඳහා කාර්ෂය මණ්ඩලයට 
නායකත්වය ලබාදීම සහ 
වපළඹීම හා කාර්ෂය 
සාධනය ප්රකාශිත අරමුණු 
සමඟ සම්බන්ධ කිරිම  

6.2.2 වමවහයුම් සාර්ෂථකත්වය 
සඳහා පරිපාලනවේ දී නව 
උපාය මාර්ෂග අනුගමනය 
කිරීම 

6.2.3 මූලය අංශ, වත්කම් 
කළමනාකරණය කිරීම 
සඳහා වතාරතුරු තාක්ෂණ 
පදනම් කරගත් පේධති 
ස්ථාපිත කිරීම සහ විභාග 
සහ සිසුන්වේ 
සංඛයාවල්ඛන සඳහා 
අඛණ්ඩ පේධති 
සංවර්ෂධනය කිරීම 
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6.3 අධයයන වස්වාවන්හි කාර්ෂයක්ෂමතාව 
වැඩි දියුණු කිරීම 

6.3.1 ඌව වවල්ලස්ස 
විශ්වවිදයාලාේ වත්මාව 
මත පදනම්ව සියලු උපාධි 
වැඩසටහන් දැඩි 
අන්තර්ෂවිශයීක හා 
වයවසායකත්ව 
ස්වරූපවයන් සකස් කිරීම 

6.3.2 වේශන හා උපවේශනය, 

පර්ෂවේෂණ සහ සමාජ 
වගකීම් සම්බන්ධවයන් 
අධයයන කාර්ෂය මණ්ඩලය 
ඇගයීම 

 


